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لوزن بابسا  همجرت 

: هدنسیون

يروباشین يدحاو  یلع  نسحلاوبا 

: یپاچ رشان 

ینرشن

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

لوزن بابسا  28همجرت 

باتک 28تاصخشم 

بلاطم 28تسرهف 

راتفگ 28شیپ 

29زاغآرس

29هراشا

دش لزان  هک  تایآ  نیتسخن  رد  30راتفگ 

دش لزان  هک  یتایآ  نیرخآ  رد  31راتفگ 

نآ لوزن  نایب  ِمیِحَّرلا و  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمْسِب  رد  32راتفگ 

هحتاف هروس  رد  32راتفگ 

هحتاف 32هروس 

هرقب 33هروس 

2 ات تایآ 1 : هرقب 33هروس 

هیآ 6 : هرقب 33هروس 

هیآ 14 : هرقب 33هروس 

21 هیآ : هرقب 33هروس 

26 هیآ : هرقب 33هروس 

44 هیآ : هرقب 34هروس 

45 هیآ : هرقب 34هروس 

62 هیآ : هرقب 34هروس 

79 هیآ : هرقب 34هروس 

80 هیآ : هرقب 35هروس 
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75 هیآ : هرقب 35هروس 

89 هیآ : هرقب 35هروس 

97 هیآ : هرقب 35هروس 

98 هیآ : هرقب 36هروس 

99 هیآ : هرقب 36هروس 

102 هیآ : هرقب 36هروس 

104 هیآ : هرقب 37هروس 

105 هیآ : هرقب 38هروس 

106 هیآ : هرقب 38هروس 

108 هیآ : هرقب 38هروس 

109 هیآ : هرقب 38هروس 

113 هیآ : هرقب 38هروس 

114 هیآ : هرقب 39هروس 

115 هیآ : هرقب 39هروس 

116 هیآ : هرقب 39هروس 

119 هیآ : هرقب 39هروس 

120 هیآ : هرقب 40هروس 

121 هیآ : هرقب 40هروس 

133 هیآ : هرقب 40هروس 

135 هیآ : هرقب 40هروس 

138 هیآ : هرقب 40هروس 

142 هیآ : هرقب 41هروس 

144 ات 143 تایآ : هرقب 41هروس 

146 هیآ : هرقب 41هروس 
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154 هیآ : هرقب 41هروس 

158 هیآ : هرقب 41هروس 

159 هیآ : هرقب 42هروس 

164 هیآ : هرقب 42هروس 

168 هیآ : هرقب 42هروس 

174 هیآ : هرقب 42هروس 

177 هیآ : هرقب 43هروس 

178 هیآ : هرقب 43هروس 

187 هیآ : هرقب 43هروس 

188 هیآ : هرقب 44هروس 

189 هیآ : هرقب 44هروس 

190 هیآ : هرقب 44هروس 

194 هیآ : هرقب 45هروس 

195 هیآ : هرقب 45هروس 

196 هیآ : هرقب 45هروس 

197 هیآ : هرقب 46هروس 

198 هیآ : هرقب 46هروس 

199 هیآ : هرقب 46هروس 

200 هیآ : هرقب 47هروس 

205 ات 204 تایآ : هرقب 47هروس 

207 هیآ : هرقب 47هروس 

208 هیآ : هرقب 47هروس 

214 هیآ : هرقب 48هروس 

215 هیآ : هرقب 48هروس 
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217 هیآ : هرقب 48هروس 

219 هیآ : هرقب 50هروس 

220 هیآ : هرقب 50هروس 

221 هیآ : هرقب 50هروس 

222 هیآ : هرقب 50هروس 

223 هیآ : هرقب 51هروس 

224 هیآ : هرقب 51هروس 

226 هیآ : هرقب 52هروس 

229 هیآ : هرقب 52هروس 

232 هیآ : هرقب 52هروس 

240 هیآ : هرقب 53هروس 

256 هیآ : هرقب 53هروس 

260 هیآ : هرقب 53هروس 

262 هیآ : هرقب 54هروس 

267 هیآ : هرقب 55هروس 

271 ات 270 تایآ : هرقب 55هروس 

274 هیآ : هرقب 55هروس 

279 ات 278 تایآ : هرقب 55هروس 

280 هیآ : هرقب 56هروس 

286 ات 285 تایآ : هرقب 56هروس 

نارمع لآ  57هروس 

57هراشا

هیآ 12 : نارمع لآ  57هروس 

هیآ 18 : نارمع لآ  58هروس 
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هیآ 23 : نارمع لآ  58هروس 

هیآ 26 : نارمع لآ  58هروس 

هیآ 28 : نارمع لآ  59هروس 

هیآ 31 : نارمع لآ  59هروس 

هیآ 59 : نارمع لآ  60هروس 

هیآ 61 : نارمع لآ  60هروس 

هیآ 68 : نارمع لآ  60هروس 

هیآ 69 : نارمع لآ  62هروس 

هیآ 72 : نارمع لآ  62هروس 

هیآ 77 : نارمع لآ  62هروس 

هیآ 79 : نارمع لآ  63هروس 

هیآ 83 : نارمع لآ  64هروس 

هیآ 86 : نارمع لآ  64هروس 

هیآ 90 : نارمع لآ  64هروس 

هیآ 93 : نارمع لآ  64هروس 

هیآ 96 : نارمع لآ  64هروس 

هیآ 100 : نارمع لآ  65هروس 

هیآ 101 : نارمع لآ  65هروس 

هیآ 110 : نارمع لآ  66هروس 

هیآ 111 : نارمع لآ  66هروس 

هیآ 113 : نارمع لآ  66هروس 

هیآ 118 : نارمع لآ  66هروس 

هیآ 121 : نارمع لآ  66هروس 

هیآ 128 : نارمع لآ  66هروس 
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هیآ 135 : نارمع لآ  67هروس 

هیآ 139 : نارمع لآ  67هروس 

هیآ 140 : نارمع لآ  68هروس 

هیآ 144 : نارمع لآ  68هروس 

هیآ 151 : نارمع لآ  68هروس 

هیآ 152 : نارمع لآ  68هروس 

هیآ 161 : نارمع لآ  68هروس 

هیآ 165 : نارمع لآ  69هروس 

هیآ 169 : نارمع لآ  69هروس 

هیآ 172 : نارمع لآ  70هروس 

هیآ 173 : نارمع لآ  70هروس 

هیآ 179 : نارمع لآ  70هروس 

هیآ 180 : نارمع لآ  70هروس 

هیآ 181 : نارمع لآ  70هروس 

هیآ 183 : نارمع لآ  71هروس 

هیآ 186 : نارمع لآ  71هروس 

هیآ 188 : نارمع لآ  72هروس 

هیآ 190 : نارمع لآ  72هروس 

هیآ 195 : نارمع لآ  72هروس 

هیآ 196 : نارمع لآ  73هروس 

هیآ 199 : نارمع لآ  73هروس 

هیآ 200 : نارمع لآ  73هروس 

ءاسن 73هروس 

2 هیآ  : ءاسن 73هروس 
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3 هیآ  : ءاسن 74هروس 

6 هیآ  : ءاسن 74هروس 

7 هیآ  : ءاسن 74هروس 

10 هیآ  : ءاسن 74هروس 

11 هیآ  : ءاسن 75هروس 

19 هیآ  : ءاسن 75هروس 

22 هیآ  : ءاسن 75هروس 

24 هیآ  : ءاسن 75هروس 

32 هیآ  : ءاسن 76هروس 

33 هیآ  : ءاسن 76هروس 

34 هیآ  : ءاسن 76هروس 

37 هیآ  : ءاسن 77هروس 

43 هیآ  : ءاسن 77هروس 

49 هیآ  : ءاسن 77هروس 

51 هیآ  : ءاسن 78هروس 

52 هیآ  : ءاسن 78هروس 

58 هیآ  : ءاسن 78هروس 

59 هیآ  : ءاسن 79هروس 

60 هیآ  : ءاسن 80هروس 

65 هیآ  : ءاسن 81هروس 

69 هیآ  : ءاسن 81هروس 

77 هیآ  : ءاسن 81هروس 

78 هیآ  : ءاسن 82هروس 

88 هیآ  : ءاسن 82هروس 
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92 هیآ  : ءاسن 82هروس 

93 هیآ  : ءاسن 83هروس 

94 هیآ  : ءاسن 83هروس 

95 هیآ  : ءاسن 84هروس 

97 هیآ  : ءاسن 85هروس 

100 هیآ  : ءاسن 85هروس 

102 هیآ  : ءاسن 85هروس 

105 هیآ  : ءاسن 86هروس 

123 هیآ  : ءاسن 86هروس 

125 هیآ  : ءاسن 86هروس 

127 هیآ  : ءاسن 87هروس 

128 هیآ  : ءاسن 87هروس 

135 هیآ  : ءاسن 87هروس 

136 هیآ  : ءاسن 87هروس 

148 هیآ  : ءاسن 88هروس 

153 هیآ  : ءاسن 88هروس 

166 هیآ  : ءاسن 88هروس 

171 هیآ  : ءاسن 88هروس 

172 هیآ  : ءاسن 88هروس 

176 هیآ  : ءاسن 88هروس 

هدئام 88هروس 

2 هیآ : هدئام 88هروس 

3 هیآ : هدئام 89هروس 

4 هیآ : هدئام 89هروس 
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11 هیآ : هدئام 90هروس 

33 هیآ : هدئام 90هروس 

38 هیآ : هدئام 91هروس 

41 هیآ : هدئام 91هروس 

44 هیآ : هدئام 91هروس 

49 هیآ : هدئام 92هروس 

51 هیآ : هدئام 92هروس 

55 هیآ : هدئام 92هروس 

57 هیآ : هدئام 92هروس 

58 هیآ : هدئام 93هروس 

60 هیآ : هدئام 93هروس 

67 هیآ : هدئام 93هروس 

82 هیآ : هدئام 94هروس 

87 هیآ : هدئام 94هروس 

91 ات تایآ 90 : هدئام 95هروس 

93 هیآ : هدئام 96هروس 

100 هیآ : هدئام 96هروس 

101 هیآ : هدئام 96هروس 

105 هیآ : هدئام 96هروس 

106 هیآ : هدئام 97هروس 

ماعنا 97هروس 

7 هیآ  : ماعنا 97هروس 

13 هیآ  : ماعنا 97هروس 

19 هیآ  : ماعنا 97هروس 
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25 هیآ  : ماعنا 97هروس 

26 هیآ  : ماعنا 98هروس 

33 هیآ  : ماعنا 98هروس 

52 هیآ  : ماعنا 98هروس 

54 هیآ  : ماعنا 99هروس 

57 هیآ  : ماعنا 99هروس 

91 هیآ  : ماعنا 99هروس 

93 هیآ  : ماعنا 100هروس 

100 هیآ  : ماعنا 100هروس 

108 هیآ  : ماعنا 100هروس 

109 هیآ  : ماعنا 101هروس 

121 هیآ  : ماعنا 101هروس 

122 هیآ  : ماعنا 101هروس 

فارعا 101هروس 

31 هیآ : فارعا 101هروس 

175 هیآ : فارعا 102هروس 

187 هیآ : فارعا 102هروس 

188 هیآ : فارعا 103هروس 

190 ات تایآ 189 : فارعا 103هروس 

204 هیآ : فارعا 103هروس 

لافنا 103هروس 

1 هیآ : لافنا 103هروس 

17 هیآ : لافنا 104هروس 

19 هیآ : لافنا 104هروس 
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27 هیآ : لافنا 105هروس 

32 هیآ : لافنا 105هروس 

35 هیآ : لافنا 105هروس 

36 هیآ : لافنا 105هروس 

64 هیآ : لافنا 106هروس 

67 هیآ : لافنا 106هروس 

70 هیآ : لافنا 107هروس 

ۀئارب 107هروس 

12 هیآ  : ۀبوت 107هروس 

17 هیآ  : ۀبوت 107هروس 

19 هیآ  : ۀبوت 108هروس 

23 هیآ  : ۀبوت 108هروس 

34 هیآ  : ۀبوت 108هروس 

38 هیآ  : ۀبوت 109هروس 

41 هیآ  : ۀبوت 109هروس 

49 هیآ  : ۀبوت 109هروس 

60 ات تایآ 58  : ۀبوت 110هروس 

61 هیآ  : ۀبوت 110هروس 

64 هیآ  : ۀبوت 110هروس 

65 هیآ  : ۀبوت 110هروس 

74 هیآ  : ۀبوت 111هروس 

75 هیآ  : ۀبوت 111هروس 

79 هیآ  : ۀبوت 112هروس 

84 هیآ  : ۀبوت 112هروس 
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92 هیآ  : ۀبوت 113هروس 

97 هیآ  : ۀبوت 113هروس 

101 هیآ  : ۀبوت 113هروس 

102 هیآ  : ۀبوت 114هروس 

106 هیآ  : ۀبوت 114هروس 

107 هیآ  : ۀبوت 114هروس 

111 هیآ  : ۀبوت 115هروس 

113 هیآ  : ۀبوت 115هروس 

122 هیآ  : ۀبوت 116هروس 

سنوی 116هروس 

2 هیآ : سنوی 116هروس 

15 هیآ : سنوی 116هروس 

دوه 116هروس 

5 هیآ : دوه 116هروس 

هیآ 114 : دوه 117هروس 

فسوی 117هروس 

هیآ 3 : فسوی 117هروس 

دعر 118هروس 

هیآ 13 : دعر 118هروس 

هیآ 30 : دعر 119هروس 

هیآ 31 : دعر 119هروس 

هیآ 38 : دعر 119هروس 

رجح 119هروس 

24 هیآ : رجح 119هروس 
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47 هیآ : رجح 120هروس 

49 هیآ : رجح 120هروس 

87 هیآ : رجح 120هروس 

لحن 120هروس 

هیآ 1 : لحن 120هروس 

هیآ 4 : لحن 121هروس 

هیآ 38 : لحن 121هروس 

هیآ 41 : لحن 121هروس 

هیآ 43 : لحن 121هروس 

76 ات تایآ 75 : لحن 121هروس 

هیآ 90 : لحن 121هروس 

هیآ 101 : لحن 122هروس 

هیآ 103 : لحن 122هروس 

هیآ 106 : لحن 122هروس 

هیآ 110 : لحن 122هروس 

هیآ 125 : لحن 123هروس 

لیئارسا ینب  124هروس 

هیآ 29 : ءارسا 124هروس 

هیآ 53 : ءارسا 124هروس 

هیآ 59 : ءارسا 125هروس 

هیآ 60 : ءارسا 125هروس 

هیآ 73 : ءارسا 125هروس 

هیآ 76 : ءارسا 125هروس 

هیآ 80 : ءارسا 126هروس 
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هیآ 84 : ءارسا 126هروس 

هیآ 90 : ءارسا 126هروس 

هیآ 110 : ءارسا 127هروس 

هیآ 110 : ءارسا 128هروس 

فهک 128هروس 

هیآ 28 : فهک 128هروس 

هیآ 83 : فهک 128هروس 

هیآ 109 : فهک 129هروس 

هیآ 110 : فهک 129هروس 

میرم 129هروس 

هیآ 64 : میرم 129هروس 

هیآ 66 : میرم 129هروس 

هیآ 77 : میرم 130هروس 

هط 130هروس 

2 ات تایآ 1 : هط 130هروس 

131 هیآ : هط 130هروس 

ءایبنا 130هروس 

هیآ 131 : ءایبنا 131هروس 

جح 131هروس 

11 هیآ  : جح 131هروس 

19 هیآ  : جح 131هروس 

39 هیآ  : جح 132هروس 

52 هیآ  : جح 132هروس 

نونمؤم 132هروس 
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1 هیآ  : نونمؤم 132هروس 

2 هیآ  : نونمؤم 133هروس 

14 هیآ  : نونمؤم 133هروس 

76 هیآ  : نونمؤم 133هروس 

رون 133هروس 

هیآ 3 : رون 134هروس 

هیآ 6 : رون 134هروس 

هیآ 11 : رون 135هروس 

هیآ 16 : رون 137هروس 

هیآ 27 : رون 137هروس 

هیآ 33 : رون 137هروس 

48 هیآ : رون 138هروس 

55 هیآ : رون 138هروس 

58 هیآ : رون 139هروس 

هیآ 61 : رون 139هروس 

هیآ 61 : رون 139هروس 

ناقرف 140هروس 

هیآ 10 : ناقرف 140هروس 

هیآ 27 : ناقرف 140هروس 

هیآ 68 : ناقرف 141هروس 

صصق 141هروس 

هیآ 56 : صصق 141هروس 

هیآ 57 : صصق 142هروس 

هیآ 61 : صصق 142هروس 
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هیآ 68 : صصق 142هروس 

توبکنع 142هروس 

2 ات تایآ 1 : توبکنع 142هروس 

هیآ 8 توبکنع  143هروس 

هیآ 10 توبکنع  143هروس 

هیآ 60 توبکنع  143هروس 

مور 144هروس 

2 ات تایآ 1 : مور 144هروس 

نامقل 144هروس 

6 هیآ : نامقل 144هروس 

هیآ 15 : نامقل 144هروس 

هیآ 27 : نامقل 144هروس 

هیآ 34 : نامقل 145هروس 

هدجس 145هروس 

هیآ 16 : هدجس 145هروس 

هیآ 18 : هدجس 146هروس 

بازحا 146هروس 

هیآ 1 : بازحا 146هروس 

هیآ 4 : بازحا 146هروس 

هیآ 23 : بازحا 147هروس 

هیآ 23 : بازحا 147هروس 

هیآ 33 : بازحا 147هروس 

هیآ 35 : بازحا 148هروس 

هیآ 43 : بازحا 148هروس 
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هیآ 51 : بازحا 148هروس 

هیآ 53 : بازحا 149هروس 

هیآ 56 : بازحا 149هروس 

هیآ 58 : بازحا 150هروس 

هیآ 59 : بازحا 150هروس 

سی 150هروس 

هیآ 12 : سی 150هروس 

هیآ 78 : سی 151هروس 

151ةروس ص

هیآ 1 151ةروس ص:

رمز 151هروس 

هیآ 9 : رمز 151هروس 

هیآ 17 : رمز 152هروس 

18 ات تایآ 17 : رمز 152هروس 

هیآ 22 : رمز 152هروس 

هیآ 23 : رمز 152هروس 

هیآ 53 : رمز 152هروس 

هیآ 67 : رمز 153هروس 

تلصف 153هروس 

هیآ 22 : تلصف 153هروس 

هیآ 30 : تلصف 153هروس 

يروش 153هروس 

هیآ 23 : يروش 154هروس 

هیآ 27 : يروش 154هروس 
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هیآ 51 : يروش 154هروس 

فرخز 154هروس 

هیآ 57  : فرخز 154هروس 

ناخد 154هروس 

هیآ 49 : ناخد 155هروس 

هیثاج 155هروس 

هیآ 14 : هیثاج 155هروس 

فاقحا 155هروس 

هیآ 9  : فاقحا 155هروس 

هیآ 15  : فاقحا 155هروس 

حتف 156هروس 

هیآ 1 : حتف 156هروس 

هیآ 5 : حتف 156هروس 

هیآ 24 : حتف 156هروس 

تارجح 157هروس 

هیآ 1 : تارجح 157هروس 

هیآ 2 : تارجح 157هروس 

هیآ 3 : تارجح 157هروس 

هیآ 4 : تارجح 157هروس 

هیآ 6 : تارجح 159هروس 

هیآ 9 : تارجح 160هروس 

هیآ 11 : تارجح 160هروس 

هیآ 13 : تارجح 161هروس 

هیآ 14 : تارجح 161هروس 
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162هروس ق

هیآ 38  : 162هروس ق

مجن 162هروس 

هیآ 32 : مجن 162هروس 

34 ات تایآ 33 : مجن 162هروس 

هیآ 43 : مجن 163هروس 

رمق 163هروس 

هیآ 1 : رمق 163هروس 

49 ات تایآ 47 : رمق 163هروس 

هعقاو 164هروس 

هیآ 28 : هعقاو 164هروس 

40 ات تایآ 39 : هعقاو 164هروس 

هیآ 82 : هعقاو 164هروس 

دیدح 165هروس 

هیآ 10 : دیدح 165هروس 

هیآ 16 : دیدح 165هروس 

هلداجم 165هروس 

1 هیآ : هلداجم 165هروس 

2 هیآ : هلداجم 166هروس 

8 هیآ : هلداجم 166هروس 

هیآ 11 : هلداجم 167هروس 

هیآ 12 : هلداجم 167هروس 

هیآ 14 : هلداجم 168هروس 

هیآ 22 : هلداجم 168هروس 
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رشح 168هروس 

هیآ 2 : رشح 168هروس 

هیآ 5 : رشح 169هروس 

هیآ 9 : رشح 169هروس 

هنحتمم 170هروس 

هیآ 1 : هنحتمم 170هروس 

4 هیآ : هنحتمم 171هروس 

هیآ 10 : هنحتمم 171هروس 

هیآ 13 : هنحتمم 172هروس 

فص 172هروس 

هیآ 1 : فص 172هروس 

هیآ 2 : فص 172هروس 

هعمج 172هروس 

هیآ 11 : هعمج 173هروس 

نیقفانم 173هروس 

8 ات تایآ 1 : نیقفانم 173هروس 

نباغت 174هروس 

هیآ 14 : نباغت 174هروس 

قالط 174هروس 

1 هیآ : قالط 174هروس 

3 ات تایآ 2 : قالط 174هروس 

هیآ 4 : قالط 174هروس 

میرحت 175هروس 

هیآ 1 : میرحت 175هروس 
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هیآ 4 : میرحت 176هروس 

کلم 176هروس 

13 هیآ : کلم 176هروس 

ملق 176هروس 

هیآ 4 : ملق 176هروس 

هیآ 51 : ملق 176هروس 

هقاح 177هروس 

هیآ 12 : هقاح 177هروس 

جراعم 177هروس 

هیآ 1 : جراعم 177هروس 

ات 39 تایآ 38 : جراعم 177هروس 

رثدم 177هروس 

هیآ 1 : رثدم 177هروس 

هیآ 11 : رثدم 177هروس 

همایق 178هروس 

هیآ 3 : همایق 178هروس 

ناسنا 178هروس 

هیآ 8 : ناسنا 178هروس 

سبع 178هروس 

2 ات تایآ 1 : سبع 179هروس 

هیآ 37 : سبع 179هروس 

ریوکت 179هروس 

هیآ 29 : ریوکت 179هروس 

نیففطم 179هروس 
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هیآ 1 : نیففطم 179هروس 

قراط 180هروس 

3 ات تایآ 1 : قراط 180هروس 

لیل 180هروس 

4 ات تایآ 1 1: لیل 180هروس 

6 ات تایآ 5 1: لیل 181هروس 

یحض 181هروس 

هیآ 1 : یحض 181هروس 

هیآ 4 : یحض 182هروس 

هیآ 6 : یحض 182هروس 

قلع 182هروس 

18 ات تایآ 17 : قلع 182هروس 

ردق 182هروس 

تلزلز اذا  183هروس 

183هراشا

8 ات تایآ 7  : تلزلز اذا  183هروس 

تایداعلا 183هروس و 

رثاکت 183هروس 

ات 2 تایآ 1 : رثاکت 183هروس 

لیف 184هروس 

شیرق 184هروس 

نوعام 184هروس 

هیآ 1  : نوعام 184هروس 

رثوک 184هروس 
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3 ات تایآ 1 : رثوک 184هروس 

نورفاک 184هروس 

6 ات تایآ 1  : نورفاک 185هروس 

رصن 185هروس 

3 ات تایآ 1 : رصن 185هروس 

تّبت 185هروس 

5 ات تایآ 1  : تّبت 185هروس 

صالخا 185هروس 

4 ات 1: صالخا 186هروس 

نیتذوعم 186هروس 

186هیامن
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لوزن بابسا  همجرت 

باتک تاصخشم 

ولزگارق یتواکذ  اضریلع  همجرت  يروباشین  يدحاو  لوزنلا  بابـسا  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  ق468  دمحا - ، نبیلع  يدحاو  هسانـشرس : 
یسیونتسرهف یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لایر   28000 کـباش :  ص 263  يرهاظ :  تاصخـشم  ینرشن 1383 . نارهت  رـشن :  تاصخـشم 

یتواـکذ هدوزفا :  هسانـش  لوزن  ناـش  نآرق --  عوـضوم :  سیوـنریز  تروـصهب  هماـنباتک  تشادداـی :  یبرع  یــسراف -  تشادداـی :  یلبق 
یسانشباتک هرامش   297/152 ییوید :  يدنب  هدر   1383 5041 فلا BP70/2/و2 هرگنک :  يدـنب  هدر  مجرتم   - ، 1322 اضریلع ، ولزگارق ،

م9433-83 یلم : 

بلاطم تسرهف 

ِهَّللا ِمِْسب  رد  راـتفگ  دـش 14  لزان  هک  یتاـیآ  نیرخآ  رد  راـتفگ  دـش 13  لزان  هک  تاـیآ  نیتسخن  رد  راـتفگ  زاغآرس 11  راـتفگ 9  شیپ 
هروس هدئام 99  هروس  ءاسن 77  هروس  نارمع 52  لآ  هروس  هرقب 17  هروس  هحتاف 15  هروس  رد  راتفگ  نآ 15  لوزن  نایب  ِمیِحَّرلا و  ِنمْحَّرلا 

دعر 143 هروس  فسوی 143  هروس  دوه 141  هروس  سنوی 141  هروس  ۀئارب 127  هروس  لافنا 121  هروس  فارعا 118  هروس  ماعنا 112 
هط هروس  میرم 160  هروس  فهک 158  هروس  لیئارـسا 152  ینب  هروس  لـحن 147  هروس  رجح 146  هروـس   6 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت 

توبکنع 180 هروـس  صـصق 179  هروس  ناـقرف 176  هروس  رون 167  هروـس  نونمؤم 165  هروـس  جـح 163  هروس  ءاـیبنا 162  هروس   161
تلصف هروس  رمز 194  هروس  هروس ص 193  سی 193  هروس  بازحا 186  هروس  هدجس 185  هروس  نامقل 183  هروس  مور 182  هروس 

تارجح 202 هروس  حتف 201  هروس  فاقحا 200  هروس  هیثاج 199  هروس  ناخد 199  هروس  فرخز 198  هروس  يروش 197  هروس   196
هروس هلداجم 216  هروس  دیدح 215  هروس  هعقاو 214  هروس  رمق 213  هروس   7 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  مجن 211  هروس  هروس ق 211 

میرحت هروس  قالط 230  هروس  نباغت 229  هروس  نیقفانم 228  هروس  هعمج 228  هروس  ّفص 227  هروس  هنحتمم 224  هروس  رشح 221 
هروس ناسنا 237  هروس  همایق 236  هروس  رثدـم 235  هروس  جراـعم 235  هروس  هقاـح 234  هروس  ملق 233  هروـس  کـلم 233  هروس   231

ردق 244 هروس  قلع 243  هروس  یحض 242  هروس  لیل 240  هروس  قراط 239  هروس  نیففطم 239  هروس  ریوکت 238  هروس  سبع 237 
هروس شیرق 246  هروس  لیف 245  هروس   8 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  رثاکت 245  هروس  تاـیداعلا 244  هروس و  تلزلز 244  اذا  هروـس 

هیامن 251 نیتذوعم 249  هروس  صالخا 249  هروس  ّتبت 248  هروس  رصن 247  هروس  نورفاک 247  هروس  رثوک 246  هروس  نوعام 246 
ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   9 ص : لوزن ، بابسا  همجرت 

راتفگ شیپ 

ناکم و نتسناد  رد  ار  ام  هک  تسا  یتاعالطا  هعومجم  ینآرق  ياههیآ  لوزن  تلع  اهتبسانم و  تخانش  ای  يروباشین  دحاو  لوزنلا  بابـسا 
نانچنآ ینآرق  تایآ  مهف  نآ ، نودب  اقح  دـیامنیم و  يرای  هدـیدرگ  یمکح  عیرـشت  ای  ياهیآ  ندـمآ  دورف  هب  رجنم  هک  یثداوح  نامز و 
تبسانم هکنانچ  میوش  فارحنا  راچد  ياهیآ  ندیمهف  رد  اسب  هچ  مینادن  ار  اهتبسانم  اهلوزن و  نأش  یـضعب  رگا  تسین و  نکمم  دیاب  هک 

هلبق هب  ندرک  يور  بوجو  مدع  نآ ، زا  تسا و  هلفان  یبحتـسم و  زامن  هرابرد  ای  هلبق  يّرحت  رد  ( 115 هرقب ،  ) ِهَّللا ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف  هیآ 
َةَوْرَْملا َو  اـفَّصلا  َّنِإ  هیآ  تسا  نینچمه  و  (. 76 نونظلا 1 / فشک   ) دوشیمن مولعم  لوزن  نأش  هب  هجوت  اب  زج  نیا  درک و  هدافتـسا  دـیابن  ار 

، دندومنیم مهوت  ناناملسمون  هک  تسا  يروظحم  عفر  هکلب  تسین ، هورم  افص و  نیب  یعـس  رد  رییخت  ینعم  هب  ( 158 هرقب ،  ) ِهَّللا ِِرئاعَش  ْنِم 

لوزن بابسا  زا 193همجرت  هحفص 28 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نـسحلا وبا  فیلأت  هدـش  مهارف  لوزنلا  بابـسا  عوضوم  رد  اصاصتخا  هک  يرثا  نیرتروهـشم  دوشیم . موهفم  لوزن  نأش  هب  هجوت  اـب  نیا  و 
نونظلا فشک  رد  هفیلخ  یجاح  هچنآ  قبط  درذگیم و  ناگدنناوخ  رظن  زا  باتک  نیمه  رد  نآ  همجرت  هک  تسا  يدـحاو  دـمحا  نب  یلع 

نیا و  نامه )  ) تسا هدوب  هتخاس  رـصتخم  ار  نآ  دـیناسا  فذـح  اـب  زین  ق ) یفوتم 732 ه .  ) يربعج رمع  نب  میهاربا  نیدـلا  ناهرب  هتـشون ،
روباـشین رد  يرمق  يرجه  مجنپ  نرق  رد  باـتک  نیا  فلؤم  میاهدرک . ناـبز  یـسراف  هدـنناوخ  لاـح  تیاـعر  يارب  زین  اـم  هک  تسا  يراـک 

هس دوب . شیوخ  راگزور  هناگی  ریـسفت  رد  تشاد و  رحبت  ثیدح  بدا و  تغل و  رد  يو  تسا . هتـشذگ  رد  ق  لاس 468 ه . هب  هتسیزیم و 
رب زین  یحرش  يدحاو  هتفرگ . اهنآ  زا  ار  دوخ  ریسفت  هناگ  هس  ياهباتک  مان  یلازغ  هک  هتـشون  زیجولا  طیـسولا ، طیـسبلا ، ياهمان  هب  باتک 

دیاب باتک  نیا  دروم  رد  اما   10 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  دنکیم . تلالد  صخا  يانعم  هب  تایبدا  رب  وا  طلـست  زا  هک  دراد  یبنتم  ناوید 
اهيأر هب  ریسفت  رب  باتک  نیمه  همدقم  رد  فلؤم  هک  ياهتـسبرس  هراشا  تسا و  یبهذم  یمالک و  لئاسم  ءارالا  ۀکرعم  مجنپ  نرق  تسناد 

، دهدیم ناشن  ار  نآرق  ریسفت  زا  حیحص  هنایارگ و  عقاو  تشادرب  کی  یگتسیاب  تیمها و  هدومن  رـصع  نآ  رد  جیار  یعارتخا  تالیوأت  و 
اب دـیامنیم . دـیکأت  نآرق  تسرد  تفاـیرد  رب  ياهمدـقم  ناوـنع  هب  لوزن  بابـسا  تخانـش  ترورـض  رب  فـلؤم  هک  تسا  ظاـحل  نیا  زا  و 

تیاور دنس  هلسلس  میباییم . رد  ار  تایآ  لوزن  ینیع  طیارش  میریگیم و  رارق  هنیدم  هکم و  یقیقح  هدنز و  ياضف  رد  باتک  نیا  ندناوخ 
بصانم و نالغاش  زا  ابلاغ  يدـحاو  میقتـسم  تاور  هک  دوشیم  هظحـالم  میروآیم . ار  رخآ  رفن  لوا و  رفن  طـقف  ینعی  میدرک  صیخلت  ار 
، يزاغ نذؤم ، ظعاو ، بدؤم ، قارو ، یفحاصم ، يوحن ، بتاک ، ظفاح ، يرقم ، هیقف ، داتـسا ، نیوانع  اب  دـناهدوب  یملع  یعرـش و  تاـماقم 
، جاّرس ثراح ، ماّحف ، عایب ، رافص ، نوچ  ینارو  هشیپ  ای  و  یضاق ...  دهاش ، یکزم ، لدع ، مکاح ، دهاز ، فیرش ، بیقن ، یفوص ، یعوّطم ،
: دسیونیم هاگ  و  داد » تیاور  هزاجا  اهافـش  درک و  تیاور  نم  يارب  يوار   » هک دـنکیم  دـیق  هاگ  يدـحاو  دـناهدوب . ینالدیـص ...  راطع ،

يروباشین مکاح  هّللا  دبع  وبا  حیحص  زین  نیحیحص و  اب  ار  دوخ  تایاور  يدایز  دراوم  رد  دنکیم . لقن  یباتک  زا  هاگ  و  داد » یبتک  هزاجا  »
مجعم ساسا  رب  ار  تایآ  هرامـش  همجرت  نیا  رد  دـیامنیم . قیبطت  قاحـسا  نب  دـمحم  هریـس  اب  ای  و  تسا ، مکاح  كردتـسملا  دوصقم  هک 
دراوم رد  تسا . بسانم  طوبرم و  هدـش  رکذ  لوزن  نأش  اب  هک  هدـش  همجرت  لقن و  هیآ  زا  رادـقم  نآ  یقابلا و  دـبع  دأوف  دـمحم  سرهفملا 
هکنیا يروآدای  نیرخآ  دیدرگ . عاجرا  یعبنم  هب  ای  دش و  هراشا  هیـشاح  رد  زجوم  رایـسب  روط  هب  دومنیم  رورـض  یحیـضوت  هک  يدودعم 

ار هعیش  رظن  موزل  دراوم  رد  تسا ، توافتم  دنکیم  تیاور  هعیش  هک  یلوزن  نأش  اب  و  تنـس ، لها  قاذم  قبط  یهاگ  اهلوزن  بابـسا  نوچ 
زا مجرتم  درک . دهاوخ  هعلاطم  هظحالم و  دوب  رتشیب  لیصفت  يایوج  هدنناوخ  رگا  ات  میاهدومن  هراشا  یسرتسد  رد  بسانم و  عبنم  هب  رکذ و 

11 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  ولزگارق  یتواکذ  اضریلع  دیامنیم . لابقتسا  یحالصا  رکذت  داهنشیپ و  عون  ره 

زاغآرس

هراشا

هک ار  يادخ  دمح  داب ، وا  رب  ادخ  تمحر  هک  يروباشین ، يدحاو  دمحا  نب  یلع  نسحلا  وبا  ماما  خیـش  دـیوگ  نینچ  رّـسعت  رّـسی و ال  ّبر 
ثداوح تبسانم  هب  ار  نآرق  هک  ییادخ  اهداب ، هدنتسرف  اهربا و  هدنرآ  دیدپ  اههورگ و  هدننکش  هدنشخب و  تسا و  مرک  بحاص  گرزب و 

یَلَع ُهَأَْرقَِتل  ُهاْنقَرَف  ًانآُْرق  َو  دیامرف : هکنانچ  داهن  نآ  رد  اهملع  اهمکح و  داتـسرف و  ورف  ادـج  ادـج  شخب و  شخب  دومرف و  لزان  نوگانوگ 
: تفگ الاب  هیآ  هرابرد  هک  دـنکیم  تیاور  نسح  زا  دانـسا  اب  یناهفـصا  دـمحم  نب  دـمحا  رکب  وبا  خیـش  اًلیِْزنَت . ُهاْنلَّزَن  َو  ٍثْکُم  یلَع  ِساَّنلا 
هک دنکیم  تیاور  یبعش  زا  دانـسا  اب  دمحا  هنیدم . رد  لاس  هد  هکم و  رد  لاس  تشه  دیـشک ، لوط  لاس  هدجه  رخآ  ات  لوا  زا  نآرق  لوزن 

نیب  ] هتـسویپ ياهتـشر  تسا و  میکح  رکذ  میظع ، نآرق  و  تسا . هدش  لزان  لاس ، تسیب  دودح  ای  لاس ، تسیب  یط  ماجنا  ات  زاغآ  زا  نآرق 
ياهتجح حـضاو و  تایآ  ناشخرد و  تازجعم  اب  هک ، فارحنایب  موادـم و  یهار  هدرتسگ و  ياهیاس  راوتـسا و  ینامیپ  ناـسنا و  ادـخ و 
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هار و ات  دنک ، دییأت  ار  تعیرش  تدیقع و  دزاس و  لیاز  لطاب و  ار  نارتسگتلیح  نارگنالطب و  لالدتـسا  رادنابز ، اویـش و  لیالد  نیتسار و 
ار تما  عطاق  ناهرب  اب  هک  دـنکفا ، وترپ  ناربمایپ  متاخ  رب  نآرق  تمکح  و  دوش . ریگهمه  شتاکرب  نازورف و  شغارچ  نشور و  نید  شور 
تشاد و اپرب  یتسار  ياههناشن  تشارفیب و  قح  مچرپ  دوب ، تمحر  شتلاسر  تمکح و  شراتفگ  دوشگب ، ناهدـنا  هرگ  دومرف و  تیادـه 

تهبـش راوتـسا و  ار  نید  هیاپ  ات  دوب  زیتس  رد  ناکرـشم  اـب  نشور  لـیالد  اـب  هتـسویپ  و  دومرف ، ناریو  كرـش  يوراـب  دودزب و  غورد  راـثآ 
بابسا همجرت  داب . شاهدیزگرب  هژیو و  نارای  كاپ و  نادناخ  وا و  رب  ادخ  مدامد  نایاپیب و  مالس  دورد و  هتسویپ  درک . رابتعایب  نیدحلم 

نخس لامک  نماد  دسرن و  نآ  يالاب  هب  اسر  راتفگ  تسد  هکنانچ  رایـسب ، نآ  هوجو  تسا و  راشرـس  ینآرق  مولع  دعب ، اما   12 ص : لوزن ،
هک میدش  قفوم  ینآرق  ياهشناد  رتهب  رتشیب و  رب  لمتشم  ییاههعومجم  فیلأت  هب  نیا  زا  شیپ  ام  هک  ار  ادخ  رکش  دناشوپن . ار  نآ  هصرع 
هب هک  ارچ  دنکیم ، زاینیب  فلکتم  هتخاسرب و  بلاطم  زا  ار  وا  تسا و  هدننکعناق  اسر و  دشاب  مولع  نیا  زا  یهاگآ  بلاط  هک  یـسک  يارب 

دوخ هار  رس  رب  دشاب  ینآرق  مولع  هب  لیام  هک  یسک  هزورما  اما  دناسریم . زروهشیدنا  رگشجنس  هب  مظنم  یلکش  هب  ار  یناعم  رتشیب  یتسار 
ینآرق مولع  نایدتبم  يارب  ار  تایآ  لوزن  نأش  هک  تسام  رب  سپ  تسین . ناربج  لباق  شنزرـس  يورین  هب  هک  دباییم  ینیغورد  ياهریـسفت 

لوزن ببس  ناتساد و  ندیمهف  نودب  و  تسا ، نیمه  تشاد  هجوت  تسناد و  دیاب  هک  يزیچ  نیرتهتسیاب  نیرتهتسیاش و  اریز  میهد ، حیـضوت 
لوزن دهاش  دوخ  هک  یناسک  زا  ندینش  تیاور و  نودب  تایآ  لوزن  نأش  رد  رظن  راهظا  تشادرب . ماگ  اهنآ  ریسفت  هار  رد  ناوتیمن  تایآ ،
ریسفت یعدم  راک  اطخ  نادان  عرـش  و  تسین . اور  دناهدرب ، راک  هب  نتـسناد  رد  شواک  شـشوک و  لامک  هدوب و  نآ  للع  رب  فقاو  تایآ و 

: دومرف ادخ  لوسر  هک  درک  تیاور  سابع  نب  هّللا  دبع  زا  دانسا  اب  ظعاو  میهاربا  نب  لیعامسا  میهاربا  وبا  تسا . هداد  خزود  هدعو  ار  نآرق 
ره دزاس و  هدامآ  خزود  رد  شیوخ  هاگیاج  ددـنبب  غورد  نم  رب  ادـمع  سک  ره  هک  دـیزیهرپب ، دـینادیمن  هک  ینخـس  ثیدـح و  لـقن  زا  »
رد هدیقع  راهظا  زا  دزرمایب ، ناشیادخ  هک  ناینیـشیپ ، و  دزاس .» هدامآ  خزود  رد  شیوخ  هاگیاج  ددنبب  غورد  نآرق  رب  ینادان  يور  زا  سک 

دروم رد  هدیبع  زا  نوچ  هک  دنکیم  تیاور  نیریس  نبا  زا  دانسا  اب  يدلخم  هّللا  دبع  نب  دمحا  رصن  وبا  دنتشاد . زارتحا  تخس  اهلوزن  نأش 
ره زورما  اما  دناهتشذگ . رد  دنتسنادیم  لوزن  بابسا  هک  نانآ  وگب . دنتـسم  راوتـسا و  نخـس  سرتب و  ادخ  زا  دینـش : خساپ  دیـسرپ ، ياهیآ 

ببـس ینادان  هب  هک  یـسک  تبقاع  ءوس  زا  هداد ، زاب  تلاهج  تسد  هب  نانع  دزاـسیم ، رب  یغورد  تمهت و  دـنکیم و  عارتخا  يزیچ  سک 
نابلاط و تسد  هب  ات  تشاداو ، تساهلوزن  بابـسا  عماج  هک  باتک  نیا  يالما  هب  ارم  رما  نیمه  و  دشیدنایمن . دـیوگب  ياهیآ  يارب  لوزن 
ندیـسرپ و زا  سپ  و  دنوش ، زاینیب  غورد  تالوعجم و  زا  دـنبایرد و  ار  تقیقح  ات  دـسرب ، دـنیوگیم  نخـس  لوزن  بابـسا  رد  هک  یناسک 
هک ییحو  نیتسخن  نآرق و  لوزن  تیفیک  یحو و  لیاوا  زا  زاـغآ  رد  دـیاب  دنـشوکب . نآ  ندرک  رب  زا  تشادـهگن و  رد  نتخومآ  ندـینش و 

یتایآ هب  لیـصفت  هب  ادج و  ادج  هاگنآ  و  میهد ، حیـضوت  لامجا  هب  ار  کی  ره  میریگرب و  هدرپ  روما  نیا  زا  مییوگ و  نخـس  دروآ  لیئربج 
هب اـطخ  زا  درادـب و  تسار  هار  رد  ار  اـم  هک  تسا  یلاـعت  يادـخ  زا  قیفوت  میزادرپب . تاـیاور ، قبط  دـناهتفگ ، یببـس  اـهنآ  لوزن  يارب  هک 

13 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  درآ . زاب  باوص 

دش لزان  هک  تایآ  نیتسخن  رد  راتفگ 

هقداص يایؤر  دمآ  ادـخ  لوسر  هب  هک  یحو  نیتسخن  : » تفگ هک  دـنکیم  تیاور  هشیاع  زا  دانـسا  اب  يرقم  میهاربا  نب  دـمحا  قاحـسا  وبا 
ارح راـغ ]  ] هب دـش و  ییاـهنت  رادتـسود  ربماـیپ  هاـگنآ  دـشیم . ناـیامن  وا  رب  حبـص  هدـیپس  نوچ  دـیدیم  هک  باوخ  ره  و  باوخ ، رد  دوب 

هـشوت هجیدـخ  زا  دـمآیم و  زاـب  دربیم و  دوـخ  اـب  هشوـت  و  تـخادرپیم . تداـبع  و  ثـنحت »  » هـب اـجنآ  رد  رایـسب  ياـهبش  تـفریم و 
ربماـیپ منادیمن . ندـناوخ  دومرف  ربماـیپ  ناوخب . تفگ : دـمآ و  وا  دزن  هتـشرف  دومن و  خر  تقیقح  شناـهگان  ءارح  راـغ  رد  اـت  تفرگیم .

تفرگ و ارم  هرابود  منادیمن . ندـناوخ  متفگ  ناوخب . تفگ  درک و  میاهر  هاگنآ  مدـش ، تقاطیب  ات  درـشف  تفرگ و  ارم  سپـس  : » دـیامرف
مدـش و تقاطیب  ات  درـشف  تفرگ و  ارم  راب  نیموس  منادیمن . ندـناوخ  متفگ  ناوخب . تفگ : درک و  اهر  هاگنآ  مدـش ، تقاطیب  اـت  درـشف 
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نادـب ربمایپ  ْمَْلعَی .» َْمل  ام  َناْسنِْإلا  َمَّلَع  ِمَلَْقلاـِب ، َمَّلَع  يِذَّلا  ُمَرْکَأـْلا  َکُّبَر  َو  ْأَْرقا  ٍقَلَع ، ْنِم  َناـْسنِْإلا  َقَلَخ  َقَلَخ  يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْساـِب  ْأَْرقا  : » تفگ
تسا هدش  هچ  ارم  دیـسرپ  هجیدخ  زا  تفرب و  يو  زا  میب  ات  دندیناشوپ  ار  وا  دیناشوپب  ارم  تفگ  دمآ و  زاب  هجیدخ  دزن  نازرل  لد  اب  تلاح 

هب هک  دزاسن ، راوخ  اوسر و  ارت  زگره  ادـخ  داب . تتراشب  سرتم و  چـیه  تفگ  هجیدـخ  تفگ . زاب  ارجام  و  مکاـنمیب ، شیوخ  ناـج  رب  هک 
نیا یناسک ». رواـی  یتسار  هب  اهتبیـصم  رد  و  يریذـپنامهم ، و  يریگیم ، رب  نادـنمزاین  راـب  و  ییوگتـسار ، و  یـسریم ، دـنویپ  شیوخ و 

هک درک  تیاور  هشیاع  زا  دانـسا  اب  يربط  نسح  نب  دمحم  نب  نسح  نب  لیعامـسا  فیرـش  زین  و  دناهدروآ . زین  ملـسم  يراخب و  ار  تیاور 
ار تیاور  نیمه  دوخ  كردتـسم  رد  زین  مکاح  هّللا  دـبع  وبا  دوب . َقَلَخ  يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْساـِب  ْأَْرقا  دـش  لزاـن  هک  نآرق  زا  شخب  نیلوا  تفگ :

هللا مسب  دش  لزان  هکم  رد  هک  ياهیآ  نیتسخن  هک  درک  تیاور  نسح  همرکع و  دانـسا  اب  يرقم  میهاربا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  تسا . هدروآ 
یموزخم رفعج  نب  دابع  نب  دمحم  زا  دانـسا  اب  یـسراف  دمحم  نب  نسح  دوب . َقَلَخ  يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرقا  هروس  نیتسخن  میحرلا و  نمحرلا 

هک دوب . ْمَْلعَی  َْمل  ام  ات  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرقا  تایآ  داتـسرف  شروآ  ماـیپ  رب  ادـخ  هک  یحو  نیلوا  تفگ : اـملع  ضعب  زا  لـقن  هب  هک  درک  تیاور 
نیتسخن دیوگیم  هک  یحیحـص  ثیدح  اما  دیدرگ ، لزان  ادخ  تساوخ  هب  ادعب  هروس  هیقب  دـش و  لزان  ارح  رد  و  تسا ، قلع  هروس  ردـص 

دبع نب  هملس  وبا  زا  هک  درک  تیاور  ریثک  یبا  نب  ییحی  زا  دانسا  اب  یبلعث  قاحسا  وبا  تسا  نینچ  دوب ، رثدملا  هروس  دش  لزان  هک  ياهروس 
هّللا دبع  نب  رباج  زا  تفگ : هملس  وبا  َکِّبَر ؟ ِمْسِاب  ْأَْرقا  ای  متفگ : ُرِّثَّدُْملا . اَهُّیَأ  ای  تفگ : دش ؟ لزان  لوا  نآرق  شخب  مادک  مدیسرپ  نمحرلا 
امـش يارب  نم  داد  خـساپ  رباج  َکِّبَر ؟ ِمْسِاب  ْأَْرقا  ای  متفگ : ُرِّثَّدُْـملا . اَهُّیَأ  ای  تفگ  دـش ؟ لزان  لوا  نآرق  زا  شخب  مادـک  مدیـسرپ  يراصنا 

مدمآ و دورف  هوک  زا  دیسر  رس  هب  هام  نوچ  مدوب . رواجم  ارح  رد  هام  کی  دومرف : ص )  ) ربمغیپ منکیم . لقن  دومرف  ص )  ) ربمغیپ ار  هچنآ 
14 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  هاگن  نامـسآ  هب  هاـگنآ  متـسیرگن و  تسار  پچ و  شیپ و  سپ و  هب  مدینـش . ییادـن  مدیـسر . هرد  قمع  هب 

هاگنآ دناشوپ و  ارم  دنناشوپب . ارم  هک  متـساوخرد  مدمآ و  هجیدخ  دزن  تفرگ . مزرل  مدید . اوه  رد  یطاسب  رب  ار  لیئربج ، ینعی  وا ، مدرک .
اب تسا  هدروآ  رگید  قیرط  هب  زین  ملـسم  هک  تیاور  نیا  نایم  ْرِْذنَأَف »...  ُْمق  ُرِّثَّدُْملا  اَهُّیَأ  ای  هک : دمآ  یحو  يادخ  زا  و  دـنتخیر ، نم  رب  بآ 
هک هدرک  روصت  تسا و  هدینـشن  ار  لوا  تمـسق  هدینـش و  ربمایپ  زا  ار  ارجاـم  مود  تمـسق  رباـج  اریز  تسین ، یتفلاـخم  میتفگ  رتشیپ  هچنآ 

ربمایپ رب  ارقا  هروس  زا  سپ  هک  تسا  یتایآ  نیتسخن  تایآ  نیا  هکلب  تسین  نینچ  اما  تسا ، هدـش  لزان  هک  تسا  یتاـیآ  نیلوا  رثدـم  هروس 
هک دروآیم  رباج  زا  هملـس  وبا  نیمه  زا  لقن  هب  دـماح  نب  نمحرلا  دـبع  وبا  هک  تسا  یتیاور  هراب ، نیا  رد  ام  رظن  دـیؤم  تسا . هدـش  لزان 

. مدینش نامسآ  زا  ییادص  مدومیپیم  هار  هک  نانچمه  : » دومرف دوخ  نخس  نایم  رد  تفگیم و  نخس  یحو  ترتف  زا  ربمایپ  مدینش  تفگ :
متشگ زاب  هناخ  هب  هدزتشهد  هتسشن . یسرک  کی  رب  نامسآ  نیمز و  نایم  مدید  دوب  هدمآ  مدزن  ارح  رد  هک  ار  هتـشرف  نامه  مدرک . دنلب  رس 

هک دوشیم  مولعم  دناهدروآ . زین  ملـسم  يراخب و  ار  تیاور  نیا  ُرِّثَّدُْـملا .» اَهُّیَأ  ای  دـش : لزان  هیآ  دـندیناشوپب و  ارم  دـیناشوپب ، ارم  متفگ  و 
حیـضوت ار  ام  رظن  هچنآ  تسا . هدش  لزان  ُرِّثَّدُْـملا  اَهُّیَأ  ای  هیآ  هاگنآ  هدـمآ و  شیپ  یترتف  یحو  لوزن  رد  یتدـم  ِمْسِاب ...  ْأَْرقا  لوزن  زا  سپ 

خر ارح  يارجام  زا  سپ  هعقاو  نیا  سپ  دوب ، هدومرف  هدـهاشم  ارح  رد  نآ  زا  شیپ  هک  دـنکیم  ياهتـشرف  هب  هراـشا  ربماـیپ  هکنیا  دـهدیم 
لزان ربمایپ  هب  هکم  رد  هک  هروس  نیتسخن  هک  دنکیم  تیاور  نیـسح  نب  یلع  زا  دانـسا  اب  يرقم  دـمحم  نب  دـمحا  قاحـسا  وبا  تسا . هداد 

دوب و نیففطملا  دش  لزان  هنیدـم  رد  هک  ياهروس  نیلوا  و  توبکنع . هروس  دـنیوگ  یخرب  و  نونمؤملا ، هروس  نیرخآ  دوب و  ِمْسِاب  ْأَْرقا  دـش 
هیآ نیرتزیمآ  دـیدهت  و  دوب . مجنلا  هروس و  درک  میلعت  راـهظا و  هکم  رد  ص )  ) ربمغیپ هک  ياهروس  نیتسخن  و  هئارب . هروس  هروس ، نیرخآ 

َكَرُْشی ْنَأ  ُرِفْغَی  َهَّللا ال  َّنِإ  تسا : نیا  ار  ناتسرپاتکی  هیآ  نیرتزیگنا  دیما  و  ًاباذَع ، اَّلِإ  ْمُکَدیَِزن  ْنَلَف  اُوقوُذَف  تسا : نیا  خزود  لها  هب  باطخ 
شیب بش  هن  نآ  زا  سپ  ربمایپ  و  ِهَّللا . َیلِإ  ِهِیف  َنوُعَجُْرت  ًامْوَی  اوُقَّتا  َو  دوب : نیا  دـش  لزان  ربمایپ  هک  هیآ  نیرخآ  و  َِکلذ . َنُود  اـم  ُرِفْغَی  َو  ِِهب 

. تسیزن

دش لزان  هک  یتایآ  نیرخآ  رد  راتفگ 
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ُهَّللا ُِلق  َکَنُوتْفَتْسَی  دوب : نیا  دش  لزان  هک  هیآ  نیرخآ  هک  دنکیم  تیاور  بزاع  نب  ءارب  زا  دانسا  اب  ظعاو  میهاربا  نب  لیعامسا  میهاربا  وبا 
هب زین  ملـسم  فلتخم و  قیرط  ود  هب  ار  تیاور  نیمه  ریـسفت  رد  يراخب  دوب . ۀئارب  هروس  دش  لزان  هک  هروس  نیرخآ  ِۀـَلالَْکلا و  ِیف  ْمُکِیتُْفی 

اوُقَّتا َو  دوب : نیا  دـیدرگ  لزان  هک  هیآ  نیرخآ  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اـب  یمیمت  رکب  وبا  تسا . هدرک  لـقن  رگید  یقیرط 
همجرت نیا  هک  تفگ : هیآ  نیا  هرابرد  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  يوحن  نمحرلا  دـبع  دـمحم  ِهَّللا . َیلِإ  ِهِیف  َنوُعَجُْرت  ًاـمْوَی 

نب یبا  زا  دانـسا  اب  یفوص  میهاربا  نب  لیعامـسا  دناهتـسناد . نآرق  تایآ  نیرخآ  ار  ءاـسن  هروس  هیآ  نیرخآ  هیآ و   15 ص : لوزن ، بابسا 
ٌزیِزَع ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََقل  دوب : ۀئارب  هروس  ریخا  هیآ  ود  دش  لزان  ربمایپ  تایح  رد  هک  یحو  نیرخآ  هک  دنکیم  تیاور  بعک 
نیمه ِمیِظَْعلا . ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُه  َو  ُْتلَّکَوَت  ِْهیَلَع  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  َِیبْسَح  ْلُقَف  اْوَّلََوت  ْنِإَف  ٌمیِحَر . ٌفَُؤر  َنِینِمْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  ام  ِْهیَلَع 
بعک نب  یبا  زا  دانـسا  اـب  زیزعلا  دـبع  نب  دـمحم  ورمع  وـبا  تسا . هدرک  لـقن  رگید  قـیرط  زا  دوـخ  كردتـسم  رد  زین  مکاـح  ار  تـیاور 

وبا دوـب . هبنـشود  دـش  لزاـن  یحو  هک  يزور  نیتـسخن  تسـالاب و  هیآ  دـش  یحو  دـنوادخ  يوـس  زا  هک  ینآرق  هیآ  نیرخآ  هـک  دروآیم 
دومرف تسیچ ؟ هبنشود  زور  رد  نتشاد  هزور  هرابرد  امش  رظن  دیـسرپ  ربمایپ  زا  يدرم  هک  دنکیم  تیاور  هداتق  زا  دانـسا  اب  یبلاعث  قاحـسا 

ِهِیف َلِْزنُأ  يِذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَـش  تسا : هدومرف  نآرق  رد  دنوادخ  دوب . ناضمر  هام  رد  یحو  نیتسخن  نآ  و  دش . لزان  نم  رب  یحو  زور  نآ  رد 
لزان ناضمر  لوا  بش  رد  میهاربا  فحـص  : » دومرف ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  هلئاو  زا  دانـسا  اب  يورـضن  نادمح  نب  نمحرلا  دبع  ُنآْرُْقلا .

« ناضمر مراهچ  تسیب و  رد  نآرق  و  ناضمر ، مهدزیس  رد  لیجنا  و  ناضمر ، مشش  رد  تاروت  و  دش .

نآ لوزن  نایب  ِمیِحَّرلا و  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمْسِب  رد  راتفگ 

زا دمحم  يا ، : » تفگ دمآ  دورف  لیئربج  هک  راب  نیلوا  تفگ  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  يرقم  میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحا 
ره ربمایپ  تفگ  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانسا  اب  قاحسا  نب  هّللا  دبع  وبا  میحرلا .» نمحرلا  هّللا  مسب  وگب  ربب و  هانپ  ادخ  هب  ناطیش 

يدادغب رهاط  نب  رهاقلا  دبع  تسا . هدش  زاغآ  يرگید  هروس  و   ] هدـش مامت  ياهروس  هک  تفاییم  رد  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  لوزن  اب  راب 
دمحم نب  دیعس  میدادیمن . صیخشت  ار  هروس  رد  ییادج  دشیمن  لزان  هللا  مسب  ات  ام  هک  دنکیم  تیاور  دوعـسم  نب  هّللا  دبع  زا  دانـسا  اب 

. تسا هدش  لزان  هللا  مسب  هروس  ره  زاغآ ]  ] رد هک  دنکیم  تیاور  رمع  نبا  زا  دانسا  اب  رفعج  نب 

هحتاف هروس  رد  راتفگ 

هحتاف هروس 

اب دهاز  دمحم  نب  دمحا  نب  دیعـس  نامثع  وبا  دننادیم . اههروس  نیتسخن  زا  یکم و  ار  نآ  رتشیب ، تسه . رظن  فالتخا  هحتاف  هروس  هرابرد 
نآ ندینش  اب  ترضح  دمحم ! ای  هک : دینـشیم  ییادن  دمآیم  نوریب  اوزنا  تولخ و  زا  ربمایپ  یتقو  هک  دنکیم  تیاور  هرـسیم  وبا  زا  دانـسا 

ص: لوزن ، بابسا  همجرت  دیوگیم . هچ  هک  هد  ارف  شوگ  تسیاب و  يدینش  ار  ادن  هاگره  تفگ  ودب  لفون  نب  ۀقرو  دشیم . نازیرگ  ادص 
. کیبل داد : خساپ  دمحم ! ای  دنکیم : ادن  يدانم  هک  دینش  دمآ  نوریب  اوزنا  تولخ و  زا  ص )  ) دمحم نوچ  راب  نیا  هک  دیوگیم  يوار   16

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  وگب  تفگ : هاگنآ  هّللا . لوسر  ادـمحم  نأ  دهـشأ  هّللا و  الإ  هلإ  ـال  نأ  دهـشأ  وگب  تفگ : يداـنم 
زا دانـسا  اب  رـسفم  نب  دمحم  نب  دمحا  قاحـسا  وبا  تسا . هدوب  لوق  نیا  رب  زین  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هروس . رخآ  ات  ِنیِّدـلا ...  ِمْوَی  ِِکلام 

سابع نبا  زا  ومه  و  شرع » ریز  رد  یجنگ  زا  دش  لزان  هکم  رد  هحتاف  هروس  : » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
ادـخ دـنتفگ : شیرق  َنیَِملاْعلا . ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  دـناوخ : نینچ  تساخ و  اپ  رب  هکم  رد  ربماـیپ  هک  دـنکیم  تیاور 

: دیوگ لضف  نب  نیـسح  تسنادیم . یندم  ار  هحتاف  هروس  دهاجم  تسا . هدـش  تیاور  مه  هداتق  نسح و  زا  نیا  ریظن  و  دنکـشب ! ار  تناهد 
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هارمه وا  اب  يأر  نیا  رد  یـسک  تساملع و  رظن  فالخ  هدز و  رـس  دـهاجم  زا  هک  تسا  ییاطخ  فرح  نیا  و  تسا ، یـشزغل  ار  یملاـع  ره 
نآ زا  دارم  هک  َمیِظَْعلا ، َنآْرُْقلا  َو  ِیناثَْملا  َنِم  ًاْعبَـس  َكاـْنیَتآ  ْدََـقل  َو  تسا : هیآ  نیا  باـتکلا  هحتاـف  ندوب  یکم  رب  عطاـق  لـیالد  زا  تسین .

ربمایپ دزن  ار  باتکلا  هحتاـف  بعک  نب  یبا  هک  دـنکیم  تیاور  هریره  وبا  زا  دانـسا  اـب  يوحن  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  تسا . هحتاـف  هروس 
و هدرواین . هروس  نیا  دـننام  نآرق  روبز و  لیجنا و  تاروت و  رد  ادـخ  هک  تسوا  تسد  هب  مناـج  هکنآ  هب  دـنگوس  : » دومرف ربماـیپ  دـناوخ .

هنیدم رد  یناثملا  عبس  رگا  و  دناهتـسناد ، یکم  همه  ار  رجح  هروس  اما  تسا ». هدش  اطع  نم  هب  هک  میظع  نآرق  یناثملا و  عبـس  تسا  نیمه 
هک تفگ  ناوتیمن  تسین و  لوقعم  نیا ، زا  هتـشذگ  دنک . تنم  راهظا  نآ  تباب  زا  هکم  رد  شلوسر  رب  ادخ  هک  دوشیمن  دشاب  هدش  لزان 

17 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  تسا . هدناوخیم  دمح  نودب  زامن  هکم  رد  لاس  هد  زا  شیب  ربمایپ 

هرقب هروس 

2 ات تایآ 1 : هرقب هروس 

هرابرد هللا  مسب  زا  دـعب   ] هرقب لوا  هیآ  راهچ  هک  دـنکیم  لقن  دـهاجم  زا  دانـسا  اـب  ینارفعز  ناـمثع  وبا  (. 5 تایآ 2 -  ) ُباتِْکلا َکـِلذ  ملا 
. تسا ناقفانم  هرابرد  يدعب  هیآ  هدزیس  نارفاک و  هرابرد  دعب  هیآ  ود  نانمؤم و 

هیآ 6 : هرقب هروس 

دوهی هرابرد  دیوگ : یبلک  دـش . لزان  يو  نادـناخ  زا  نت  جـنپ  لهج و  وبا  هرابرد  هیآ  نیا  دـیوگ : كاحـض  هیآ 6 .)  ... ) اوُرَفَک َنـیِذَّلا  َّنِإ 
. تسا

هیآ 14 : هرقب هروس 

لزان شنارای  ّیبا و  نب  هّللا  دبع  هرابرد  هیآ  نیا  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  حـلاص  وبا  زا  یبلک  هیآ 14 .)  ... ) اُونَمآ َنیِذَّلا  اوَُقل  اذِإ  َو 
هک دـیرگنب  کنیا  تفگ  شنارای  هب  هّللا  دـبع  دـندروخرب . ربمایپ  هباحـص  زا  ياهدـع  هب  دـندمآ و  نوریب  زور  کـی  هک  حرـش  نیدـب  دـش ،
ریپ میت ، ینب  رورـس  قیدـص و  هب  اـبحرم  تفگ : هتفرگ  ار  رکب  وبا  تسد  تفر و  شیپ  سپ  منادرگیم . رب  امـش  زا  ار  ناهیفـس  نیا  هنوـگچ 
رواد يدـع ، ینب  رورـس  هب  ابحرم  تفگ : تفرگ و  ار  رمع  تسد  سپـس  ناـج . لاـم و  هدـننک  لذـب  و  ص )  ) ربمغیپ راـغ  راـی  ناناملـسم و 

مع و رـسپ  هب  ابحرم  تفگ : تفرگ و  ار  ع )  ) یلع تسد  سپـس  ص .)  ) هّللا لوسر  يارب  ناج  لام و  هدننک  لذب  ادـخ و  نید  قبط  دـنمورین 
ارم راتفر  تفگ  شنارای  هب  ّیبا  نب  هّللا  دـبع  هاـگنآ  دـندش . ادـج  هورگ  ود  ادـخ و  لوسر  زا  دـعب  مشاـه  ینب  رورـس  ادـخ و  لوسر  داـماد 

ربمغیپ دزن  ع )  ) یلع رمع و  رکب و  وبا  دندوتـس . ار  وا  نارای  دـیریگ . شیپ   18 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  رد  شور  نیمه  زین  امـش  دیدید ؟
. دش لزان  ثحب  دروم  هیآ  دنتفگ و  زاب  ربخ  هدمآ  (ص )

21 هیآ : هرقب هروس 

« ُساَّنلا اَهُّیَأ  ای   » باطخ ياهیآ  ره  رد  هک  دنکیم  تیاور  همقلع  زا  دانسا  اب  دهاز  دمحم  نب  دیعس  هیآ 21 .)  ... ) ُمُکَّبَر اوُُدبْعا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
هیآ ات  تسا  هکم  ناکرـشم  هب  باطخ  ثحب  دروم  هیآ  و  تسا ، یندـم  هدـمآ  اُونَمآ »...  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » باطخ اـج  ره  تسا و  یکم  تسه 

. دهدیم حرش  ار  نانمؤم  رجا  هدومن ، هراشا  نارفاک  يازج  هب  هکنآ  زا  سپ  ادخ  تسا و  نانمؤم  هرابرد  هک   25

26 هیآ : هرقب هروس 
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دز ناقفانم  قح  رد  لثم  ود  ادخ  هکنآ  زا  سپ  دیوگیم : حـلاص  وبا  تیاور  هب  سابع  نبا  هیآ 26 .)  ... ) اًلَثَم َبِرْضَی  ْنَأ  ِییْحَتْـسَی  َهَّللا ال  َّنِإ 
نسح و دـیدرگ . لزان  الاب  هیآ  باوج  رد  دروایب . لثملا  برـض  هک  تسا  نآ  زا  رترب  رتگرزب و  ادـخ  دـنتفگ  ناشیا  هیآ 19 ) هیآ 17 و  )

دنامیمن ادخ  مالک  هب  نیا  دنتفگ : دندیدنخ و  دوهی  دمآ  نآرق  رد  ناکرشم  يارب  توبکنع »  » و بابذ »  » لاثم هکنآ  زا  سپ  دناهتفگ : هداتق 
هرابرد ادخ  هکنآ  زا  سپ  دنکیم : تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  شباتک  رد  قاحـسا  نب  هّللا  دـبع  نب  دـمحا  دـش . لزان  ثحب  دروم  هیآ  و 

رات هب  یتسس  رد  ار  ناکرشم  نید  و  جح 3 ) « ) دنناتس زاب  دنناوتن  دیابرب  ناشیا  زا  يزیچ  یسگم  رگا   » هک داتـسرف  هیآ  ناکرـشم  ياهدوبعم 
تسیچ اهنیا  زا  شروظنم  دیدید ؟ ص )  ) دمحم نآرق  رد  ار  توبکنع  سگم و  لاثم  ایآ  دنتفگ : نانآ  توبکنع 41 )  ) دومن هیبشت  توبکنع 

. دیدرگ لزان  ثحب  دروم  هیآ  خساپ  رد  دروخیم ؟ درد  هچ  هب  و 

44 هیآ : هرقب هروس 

دش لزان  هنیدم  دوهی  هرابرد  هیآ  نیا  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانسا  اب  یبلک  هیآ 44 .)  ... ) ْمُکَسُْفنَأ َنْوَْسنَت  َو  ِِّرْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمْأَت  َأ 
هیـصوت دنتـشاد  نیملـسم  اب  یعاـضر  يدـنواشیوخ  هک  ناـیدوهی  یـضعب  هب  شنادـنواشیوخ و  داـماد و  هب  يدوهی  کـی  هک  حرـش  نیا  هب 

دنناوخیم و ارف  يزیچ  هب  ار  مدرم  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  وا  و  تسا . قح  رب  هک  دینک  تعاطا  وا  زا  دیـشاب و  دـمحم  نید  رب  هک  دومنیم 
. دننکیمن لمع  دوخ 

45 هیآ : هرقب هروس 

یلک روتـسد  کی  نیا  لاح  نیا  اب  دننادیم . باتک  لها  اب  ار  هیآ  نیا  نخـس  يور  ناملاع  رتشیب  هیآ 45 .)  ... ) ِةالَّصلا َو  ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْـسا  َو 
لوق يرهاظ  تلالد  تهج  زا  اما  تسا ، هدش  نیملـسم  هجوتم  باطخ  هیآ  نیا  رد  دناهتفگ  نارـسفم  یـضعب  ادخ . ناگدنب  همه  يارب  تسا 

19 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دراد .] همادا  لیئارسا  ینب  هب  باطخ  دعب  تایآ  رد  اریز   ] تسا رتهب  لوا 

62 هیآ : هرقب هروس 

نوچ هک  دنکیم  تیاور  دهاجم  زا  دانـسا  اب  ظفاح  دمحا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  هیآ 62 .)  ... ) يراـصَّنلا َو  اوُداـه  َنیِذَّلا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
هدید هب  ناهج  دـنایخزود . نانآ  دومرف : ترـضح  و  تفگ ، زاب  ص )  ) ربمغیپ هب  ار  شنیـشیپ  نارای  ینعی   ] نانیـشن رید  تشذگرـس  ناملس 
دانسا اب  يزورم  زیزعلا  دبع  نب  دمحم  دش . هتشادرب  ماهنیـس  زا  یهوک  ییوگ  دیوگ : ناملـس  دیدرگ و  لزان  الاب  هیآ  ات  دش  کیرات  ناملس 

درک و تیاکح  ص )  ) ربمغیپ يارب  ار  شنیشیپ  نارای  تضایر  تدابع و  دمآ ، ص )  ) ربمغیپ دزن  ناملـس  نوچ  هک  دنکیم  تیاور  يّدس  زا 
ناملـس یتقو  دنتـشاد . نامیا  دمآ ] یهاوخ  هک   ] تیربمایپ وت و  هب  دنتفرگیم و  هزور  دـندناوخیم و  زامن  نانآ  ص )  ) هّللا لوسر  ای  تفگ :

نب دمحم  نب  دمحا  نب  دمحم  دمآ . ثحب  دروم  هیآ  ات  دنایخزود ، ناشیا  ناملـس  يا  دومرف : ص )  ) ربمغیپ داتـسیا ، زاب  ناشیا  شیاتـس  زا 
دوب روپاشیدنج  فارشا  زا  البق  هک  ناملـس  نأش  رد  الاب  هیآ  هک  دنکیم  تیاور  هباحـص  زا  یهورگ  زا  وا  دوعـسم و  نبا  زا  دانـسا  اب  رفعج 

. تسا دوهی  باب  رد  دعب  ياههیآ  دش و  لزان 

79 هیآ : هرقب هروس 

تاروت رد   ] ار ص )  ) ربمغیپ تافـص  فصو و  هک  هدـش  لزان  یناسک  هرابرد  هیآ  نیا  هیآ 79 .)  ... ) ْمِهیِدـْیَِأب َباتِْکلا  َنُوُبتْکَی  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف 
ياهوم اب  دق  دنلب  ار  وا  هداد ، رییغت  دوخ  باتک  رد  ار  ص )  ) ربمغیپ فصو  دوهی  ناملاع   ] هک دـنکیم  تیاور  دانـسا  اب  یبلک  دـنداد . رییغت 
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نیا دینیبب  دنتفگ : شیوخ  ناشیکمه  ناوریپ و  هب  و  دوب - نوگمدنگ  هناش و  راهچ  ترضح  هکنآ  لاح  دندومناو - هریت  هتخیوآ و  فاص و 
نایدوهی رگید  لبق  زا  دوهی  ناملاع  رابحا و  هک  دوب  نیا  ببـس  درادن . تهابـش  ص )  ) دـمحم فاصوا  اب  نامزلا  رخآ  ص )  ) ربمغیپ تافص 

. دندومناو نوگرگد  هداد ، رییغت  ار  تافص  دوش  هدیرب  ناشنان  هکنآ  میب  زا  و  دندرکیم . قازترا 

80 هیآ : هرقب هروس 

هک یعقوم  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  یفوص  مساقلا  یبا  نب  یعامـسا  هیآ 80 .)  ... ) ًةَدوُدـْعَم ًاماَّیَأ  اَّلِإ  ُراَّنلا  اَـنَّسَمَت  َْنل  اُولاـق  َو 
ترخآ رد  زور  کی  اـیند  رد  لاـس  رازه  ره  تباـب  مدرم  تسا و  لاـس  رازه  تفه  اـیند  رمع  دـنتفگیم  دوهی  دـمآ  هنیدـم  هب  ص )  ) ربمغیپ

، كاحض تیاور  قبط  دش . لزان  الاب  هیآ  لباقم  رد  دوشیم . هدیرب  نآ  زا  سپ  دوب و  دهاوخ  زور  تفه  اهنت  باذع  سپ  دنوشیم . باذع 
میاهتفای تاروت  رد  هچنآ  زا  شیب  دنتفگیم  دنتـشاگنایم و  هار  هزور  لهچ  رخآ ، ات  لوا  زا  ار  منهج  تفاسم  باتک  نیا  دـیوگ : سابع  نبا 

دـسر رـس  هب  زور  دنچ  نآ  دنـسر و  موقز  هرجـش  رقـس و  هب  ات  دندرگ  بذـعم  دـنوش و  رد  خزود  هب  تمایق  زور  اما  دوب . میهاوخن  بذـعم 
هک تسا  نیا  تقیقح  اما  دوب ، دیهاوخن  زور  دنچ  زج  شتآ  رد  هک  دیتشادنپیم  ادخ  نانمـشد  يا  دـنیوگ : نانآ  هب  خزود  نانابهگن  هاگنآ 

20 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  تسا . نایاپیب  تلهم  تسین و  هرامش  اجنیا  رد 

75 هیآ : هرقب هروس 

دیزگرب یسوم  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  زا  نت  داتفه  هب  هیآ  نیا  هراشا  دنیوگ : لتاقم  سابع و  نبا  هیآ 75 .)  ... ) ْمَُکل اُونِمُْؤی  ْنَأ  َنوُعَمْطَتَف  َأ 
یهورگ اما  دنداد  یهاوگ  دندوب  هدینش  هچنآ  ناشنایوگتسار  دندمآ ، زاب  یتقو  دنورب . ادخ  ياهنامرف  مالک و  ندینـش  يارب  شهارمه  ات 

نیا نارـسفم ، رتشیب  اما  تسین . یکاب  دینکن ، دهاوخیمن  ناتلد  رگا  دینکب و  ار  اهراک  نیا  دیتسناوت  هاگره  هک  میدینـش  ادخ  زا  ام  دـنتفگ :
. دننادیم دوهی  رابحا  يوس  زا  تاروت  رد  نامزلا  رخآ  ص )  ) ربمغیپ تافص  نداد  رییغت  و  راکانز ، مجر  مکح  رییغت  هب  طوبرم  ار  هیآ 

89 هیآ : هرقب هروس 

گنج نافطغ  هفیاط  اب  ص ])  ) دمحم زا  شیپ   ] ربیخ دوهی  دـیوگ : سابع  نبا  هیآ 89 .)  ... ) اوُرَفَک َنیِذَّلا  یَلَع  َنوُِحتْفَتْـسَی  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  َو 
نامزلا رخآ  یف  هجرخت  نأ  انتدعو  يذلا  ّیمألا  ّیبنلا  ّقحب  کلأسن  انإ  مهللا  : » دندناوخ اعد  نیا  سپ  دندروخ ، تسکش  تسخن  دنتـشاد و 

برع دیوگ : يّدس  دش . لزان  الاب  هیآ  و  دندش ، وا  رکنم  ص )  ) ربمغیپ تثعب  زا  سپ  اما  دنتفای  هبلغ  يدعب  دروخرب  رد  و  مهیلع » انترصن  الإ 
برع اب  يو  هارمه  هک  دنتـشاد  دـیما  دـندوب و  هتفای  تاروت  رد  ار  دـمحم  فصو  نایدوهی  و  دـندرزآیم ، ار  نانآ  دنتـشذگیم و  دوهی  رب 
دشاب لیئارسا  ینب  زا  دیاب  لوسر  دنتفگ : دنتشگ و  وا  رکنم  دسح  يور  زا  دوهی  درک ، روهظ  ص )  ) ربمغیپ یتقو  اما  دنوش . زوریپ  دنگنجب و 

! تسیچ هیضق  تسا ؟ لیعامسا  ینب  زا  ارچ  نیا 

97 هیآ : هرقب هروس 

ص)  ) ربمغیپ دزن  دوهی  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانسا  اب  دهاز  دمحا  نب  دمحم  نب  دیعس  هیآ 97 .)  ... ) َلیِْربِِجل اوُدَع  َناک  ْنَم  ُْلق 
یحو وت  يارب  هتـشرف  مادـک  وگب  میوشیم . توریپ  يداد  تسرد  خـساپ  رگا  میـسرپیم  وت  زا  زیچ  دـنچ  مساـقل  اـبأ  اـی  دـنتفگ : دـندمآ و 

نیا دـنتفگ  لـیئربج . دومرف : ص )  ) ربمغیپ تسا ؟ مادـک  وت  قیفر  دراد ، ادـخ  يوس  زا  یحو  لـماح  ياهتـشرف  يربمغیپ  ره  اریز  دروآیم ؟
تیعبت وت  زا  دروآیم - تمحر  ناراب و  هک  لیئاکیم - یتفگیم  رگا  تسام ، نمشد  دیآیم و  دورف  راکیپ  دربن و  يارب  هک  تسا  ياهتـشرف 

. دش لزان  يدعب  هیآ  الاب و  هیآ  و  میدرکیم .
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98 هیآ : هرقب هروس 

ماگنه نم  تفگ : باطخ  نب  رمع  هک  دـنکیم  تیاور  یبعـش  زا  دانـسا  اـب  یناهفـصا  رکب  وبا  هیآ 98 .)  ... ) ِِهتَِکئالَم َو  ِهَِّلل  اوُدَـع  َناـک  ْنَم 
ام دنتفگیم : نم  هب  دوهی  مدـشیم و  هنامداش  تفگـش و  رد  نآرق  تاروت و  یگنهامه  زا  متفریم و  ناشیا  دزن  نایدوهی  ندـناوخ  تاروت 

میآیم امش  دزن  يور  نآ  زا  متفگ : يزیمآیم . ام  اب  ییآیم و  ام  دزن  نوچ  دنتفگ : ارچ ؟ مدیـسرپ : میرادن . تسود  وت  هزادنا  هب  ار  یـسک 
: دنتفگ دمآ . ص )  ) ربمغیپ مدوب  دوهی  نایم  رد  يزور  هکنآ  ات  ماهنامداش . تفگش و  رد  تاروت ) نآرق و   ) یهلا یحو  ود  یگنهامه  زا  هک 

هنیدم رد  یخوک  دراو  هک  مدید  ار  ص )  ) ربمغیپ متـسیرگن و  وس  نادب  ورب . وا  دزن  زیخرب و   21 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  وت ، ربهر  کنیا 
لاح تفگ : ناشسیئر  تسادخ . هداتسرف  نیا  هک  دینادیم  ایآ  دنگوس  تاروت  ادخ و  هب  ار  امـش  مدیـسرپ  هدرک  نایدوهی  هب  ور  دوب . هدش 

: دیوگ رمع  تسادخ . هداتـسرف  وا  هک  مینادیم  ام  تفگ  وگب . وت  یگرزب ، وت  دنتفگ : دییوگب . ار  تقیقح  داد  دنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  هک 
تسود و مدیسرپ  میراد ، تسود  نمـشد و  ناگتـشرف  نایم  رد  ام  دنتفگ : دینکیمن . شیوریپ  یتقو  دیاهدش  كاله  تروص  نیا  رد  متفگ 

هتشرف هک  لیئاکیم  اما  تسا  يریگتخس  باذع و  يدنت و  تنوشخ و  هتشرف  هک  تسا  لیئربج  ام  نمشد  دنتفگ : تسا ؟ مادک  امـش  نمـشد 
تـسود اـب  تسین  اور  لـیئربج  رب  هک  مهدیم  یهاوـگ  متفگ : دـیوگ : رمع  تساـم . تسود  تـسا  یناـسآ  شیاـشگ و  یمرن و  تـمحر و 

ناشنمـشد تسود و  دنمه و  اب  ود  نآ  دیآرد . حلـص  رد  زا  لیئربج  نمـشد  اب  هک  دیاشن  ار  لیئاکیم  دزرو و  تموصخ  لیئاکیم  نیتسار  ]
هک ار  یتاـیآ  باـطخ  رـسپ  يا  دومرف : درک و  مزاوشیپ  متفر . دوب  هدـش  نورد  ص )  ) ربمغیپ هک  یخوک  هب  متـساخرب و  هاـگنآ  تسا . یکی 

نونکا مه  درک  ثوعبم  ارت  یتـسار  هب  هکنآ  هب  مسق  متفگ : دـیوگ  رمع  دـناوخ . ورف  ار  ( 99 - 97  ) تایآ یلب و  متفگ  مناوخب ؟ هدـش  لزان 
زا داقتعا  نیا  رد  سپ  نآ  زا  دیوگ  رمع  دومن . ربخ  اب  ارت  رتشیپ  هاگآ ، نیب  ناهن  يادـخ  هک  میوگ  زاب  وت  اب  نایدوهی  نخـس  ات  مدوب  هدـمآ 

تخادرپ و هثحابم  هب  ص )  ) ربمغیپ ایروص  نب  هّللا  دـبع  مان  هب  كدـف  دوهی  رابحا  زا  یکی  سابع ، نبا  هتفگ  هب  مدـش . رتتبالـص  اب  گـنس 
همه رای  هک  لیئربج  دومرف : ص )  ) ربمغیپ دروآیم ؟ یحو  وت  يارب  هتشرف  مادک  دیسرپ : دیدرگ  باجم  دومن و  شـسرپ  دنچ  هکنآ  زا  سپ 
يارب لـیئربج  هک  ارچ  میدـیورگیم ، وت  هب  دروآیم  یحو  وت  يارب  لـیئاکیم  رگا  تساـم و  نمـشد  وا  هک  تفگ  يدوهی  تسا . ناربـمغیپ 

زا یکی  هب  ادـخ  هک  تسا  سدـقملا  تیب  هعقاو  نآ  نیرتدـیدش  و  هدز ، همدـص  ام  هب  اهراب  دوشیم و  لزان  يریگتخـس  گنج و  باذـع و 
نوچ داد . ربخ  مه  ار  شناـمز  و  دـش ، دـهاوخ  ناریو  رـصنتخب  ماـن  هب  يدرم  تسد  هب  سدـقملا  تیب  هک  دومن  یحو  لیئارـسا  ینب  ياـیبنا 

رد ار  رصنتخب  وا  و  دشکب ، هتفای  ار  يو  ات  میداتسرف  رصنتخب  يوج  تسج و  هب  ار  لیئارـسا  ینب  ناعاجـش  زا  یکی  ام  دیـسر ، رد  شماگنه 
دـش و عنام  لیئربج  هک  دـشکب  تساوخیم  تفرگ و  ار  يو  ام  هداتـسرف  تشادـن . یتوق  دوب و  هراچیب  یکرـسپ  هک  یلاـح  رد  تفاـی  لـباب 
و یـشکیم ؟ ار  وا  قـح  هچ  هب  تسین  نینچ  رگا  تفاـی و  یهاوـخن  تسد  يو  هـب  دـنک  ناـتکاله  هدرک  ردـقم  ناـتراگدرورپ  رگا  تـفگ :

ببـس نیدـب  درک . ناریو  ار  سدـقملا  تیب  دـمآ و  ام  گنج  هب  تفرگ و  ورین  دـش و  گرزب  رـصنتخب  تشگزاب و  دـش و  عناق  ام  هداتـسرف 
دنتفگ دوهی  دـیوگ : لتاقم  دـیدرگ . لزان  تبـسانم  نیدـب  ثحب  دروم  هیآ  و  میرادیم .  22 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  نمـشد  ار  لیئربج 

. دمآ دورف  ناشیا  باوج  رد  ثحب  دروم  هیآ  و  درب . ام  زا  نوریب  دروایب و  ام  يارب  ار  توبن  تشاد  روتسد  اریز  تسا ، فلاخم  ام  اب  لیئربج 

99 هیآ : هرقب هروس 

هچنآ تفگ : ص )  ) ربمغیپ هب  هک  تساـیروص  نب  هّللا  دـبع  خـساپ  نیا  دـیوگ : ساـبع  نبا  هیآ 99 .)  ... ) ٍتانَِّیب ٍتایآ  َکـَْیلِإ  اـْنلَْزنَأ  ْدََـقل  َو 
. دمآ الاب  هیآ  مینک و  تیوریپ  ات  رایب  ینشور  هناشن  میسانشیمن . تیمسر  هب  میرادن و  ار  شاهقباس  ام  يدروآ 

102 هیآ : هرقب هروس 
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هک دنکیم  تیاور  ثراح  نب  نارمع  زا  دانسا  اب  يرطنق  زیزعلا  دبع  نب  دمحم  هیآ 102 )  ... ) َناْمیَلُس ِْکُلم  یلَع  ُنیِطایَّشلا  اُوْلتَت  ام  اوُعَبَّتا  َو 
تسرد ییوگشیپ  و   ] قح هملک  کی  اب  هکنآ  زا  سپ  دیدزدیم و  ار  یحو  نخس  نامسآ  زا  نیطایش  زا  یکی  تفگ : میدوب ، سابع  نبا  دزن 

تخت ریز  تفرگ و  يو  زا  ار  نآ  هتفای  فوقو  رما  نیا  رب  نامیلـس  دوبریم . ار  اهلد  دادیم و  مدرم  دروخ  هب  غورد  داتفه  دـشیم  هدومزآ 
هار نامیلس  ینتفاینتسد  ریظنیب و  جنگ  هب  ار  امـش  دیهاوخیم  ایآ  تفگ : هدمآ  مدرم  دزن  ناطیـش  نامیلـس  گرم  زا  سپ  درک . كاخ  رد 

نارادناج همه  نآ  اب  هک  تسا  نامیلس  رحس  نیا  دنتفگ : دندیـشک و  شنوریب  دیرآ . نوریب  تسا . تخت  ریز  تفگ : يرآ ، دنتفگ : میامنب ؟
وداج و اـیخرب  نب  فصآ  ناـبز  زا  نیطایـش  دـیوگ : یبلک  تسا . هدومرف  هیزنت  ار  نامیلـس  ثحب  دروم  هیآ  رد  ادـخ  دوب و  هدرک  رّخـسم  ار 

كاخ رد  شاهداجس  ریز  نامیلس  عزن  تلاح  رد  و  کلملا » ایخرب  نب  فصآ  ملع  ام  اذه  : » دنتشاگن ناونع  نینچ  نآ  يور  هتشون  تاجنرین 
رب نامیلس  طلست  ّرـس  تسا  نیا  دنتفگ : هدروآ  نوریب  نامیلـس  زامناج  ریز  زا  ار  نآ  نامیلـس  گرم  زا  سپ  دشن . تفتلم  نامیلـس  دندرک و 

نیا دنتفگ  نایماع  اما  دشاب . نامیلس  تمکح  نیا  هک  هللا  اذاعم  دنتفگ : دندینش  نخس  نآ  لیئارـسا  ینب  ياملع  نوچ  دیزومایب . ار  نآ  امش .
دـش و مان  دـب  تفای و  ترهـش  رحـس  هب  نامیلـس  مان  دنتـشاذگ و  رانک  ار  ءایبنا  بتک  دـنداهن و  يور  نآ  نتخومآ  هب  تسا و  نامیلـس  ملع 

يراج ربمایپ  نابز  رب  یحو  هب  ماهتا  نآ  زا  نامیلـس  یهانگیب  یکاپ و  رذع  تخیگنارب و  يربمایپ  هب  ار  ص )  ) دمحم ادخ ، ات  دوب  نانچمه 
. َرْحِّسلا َساَّنلا  َنوـــــــــــــــُـمِّلَُعی  اوُرَفَک ، َنیِطاـــــــــــــــــیَّشلا  َّنـــــــــــــــِـکل  َو  « 1  » ُناْمیَلــــــــُـس َرَفَک  اـــــــــم  هــــــــک  دـــــــــش 

ناهاشداپ لوا  باـتک  تاروت ، رد  (. 1 __________________________________________________  )
وا لد  دنتخاس و  لیام  بیرغ  نایادخ  يوریپ  هب  ار  وا  لد  شنانز  هک  دش  عقاو  نامیلس  يریپ  تقو  رد  و  : » تسا هدمآ  ( 7 - 5  ) مهدزای باب 

ناینّومع يادخ  موکلم  بقع  رد  ناینودیـص و  يادخ  تروتـشع  بقع  رد  نامیلـس  سپ  دوبن / لماک  شیادـخ  هوهی  اب  دوواد  شردـپ  لثم 
ص: لوزن ، بابسا  همجرت  م . دومنن -.» لماک  يوریپ  ار  دنوادخ  دوواد ، دوخ  ردپ  لثم  هدیزرو  ترارـش  دنوادخ  رظن  رد  نامیلـس  و  تفر /
هب و  تسیچ ؟ وت  تیصاخ  هدیسرپیم  نامیلس  دییوریم  یتابن  هاگره  هک  دنکیم  تیاور  هفیـصح  زا  دانـسا  اب  یـشرق  شایع  نب  دیعـس   23

ندرک ناریو  تفگ : تسیچ ؟ وت  راک  دیـسرپ  نآ  زا  نامیلـس  دـییور : بوّرخ  یتقو  ات  دادیم . خـساپ  یندـییور  نآ  و  يروخیم ؟ درد  هچ 
نامیلـس هک  تشذگن  يرید  و  وت ! یتسه  یتخرد  دب  تفگ : نامیلـس  يرآ . تفگ : ینکیم ؟ شبارخ  یتسار  هب  دیـسرپ : نامیلـس  وت . هناخ 

زامناج ریز  هدرک  مهارف  یباتک  نیطایش  عقوم  نیا  رد  دوب . یسک  نامیلـس  دننام  شاک  دنتفگیم : ناشنارامیب  دروم  رد  مدرم  تفای و  تافو 
نوریب ار  باتک  نآ  و  میهد . ناشن  امـش  هب  درکیم  اوادـم  نآ  اب  نامیلـس  هک  ییاههخـسن  ات  دـییایب  دـنتفگ : مدرم  هب  دـنداد و  رارق  نامیلس 

نتخومآ نتشون و  هب  نامیلس  نامز  رد  یصاخشا  دیوگ : يّدس  درک . لزان  ار  ثحب  دروم  هیآ  ادخ  و  دوب ، نوسفا  رحـس و  همه  هک  دندروآ 
باتک نفد  هیضق  زا  نیطایش  دومن و  یهن  رحـس  زا  ار  مدرم  درک و  نفد  شتخت  ریز  هتفرگ  ار  اهباتک  نآ  نامیلـس  دندوب و  مرگرـس  وداج 

ایآ تـفگ : تـفر و  لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  دزن  دـمآرد و  یمدآ  تروـص  هـب  نیطایـش  زا  یکی  نامیلــس  گرم  زا  سپ  دنتــشاد . عـالطا 
ار بتک  نآ  دنتفاکـش و  دیفاکـشب ، ار  نامیلـس  تخت  ریز  تفگ : يرآ ، دنتفگ : منک ؟ تیاده  ریذـپان  نایاپ  یجنگ  هب  ار  امـش  دـیهاوخیم 

دروم ار  بتک  نآ  لیئارسا  ینب  دوب . هتشاد  رخسم  ار  ناغرم  نیطایـش و  سنا و  نج و  اهنیا  هلیـسو  هب  نامیلـس  تفگ : ناطیـش  نآ  و  دنتفای ،
. دومرف هئربت  يرگوداج  زا  ار  نامیلس  ثحب  دروم  هیآ  رد  ادخ  تسا و  دایز  نایدوهی  نیب  وداج  هک  تساجنیا  زا  دنداد . رارق  هدافتسا 

104 هیآ : هرقب هروس 

باـطخ هنوگ  نیدـب  ار  ص )  ) ربمغیپ برع  دـیوگ : ساـبع  نبا  ءاـطع ، نبا  تیاور  هب  هیآ 104 .)  ... ) انِعار اُولوُقَت  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
ام دـنتفگ : دوخ  اب  تشادیم و  مانـشد  ینعم  هملک  نآ  يربع  ناـبز  هب  هچ  دـندش ، لاحـشوخ  دندینـش  ار  هملک  نیا  دوهی  یتقو  دـندرکیم 

ص)  ) ربمغیپ دزن  و  تسا ، نیملسم  دوخ  مالک  نیا  هک  مییوگ  مانشد  اراکـشآ  نونکا  میدادیم  شحف  لد  رد  ار  ص )  ) دمحم نیا  زا  شیپ 
: تفگ تفایرد و  ار  هتکن  دوب  دوهی  تغل  هب  انـشآ  هک  يراصنا  هدابع  نب  دعـس  هکنآ  ات  دندیدنخیم . و  انعار » دمحم  ای  : » دنتفگیم هدـمآ 
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مونـشب ناتیکی  زا  ار  هملک  نیا  رگا  تسوا  تسد  رد  ص )  ) دمحم ناج  هکنآ  هب  دنگوس  داب . امـش  دوخ  رب  ادـخ  تنعل  ادـخ  نانمـشد  يا 
. دیدرگ لزان  هملک  نآ  ندرب  راک  هب  زا  ناناملسم  یهن  رد  هیآ  و  دیتفگیمن ؟ نینچ  امش  دوخ  رگم  دنتفگ  نایدوهی  منزیم . ار  شندرگ 

105 هیآ : هرقب هروس 

ص)  ) دمحم هب  دـنتفگ  ناشيدوهی  نانامیپ  مه  هب  ناناملـسم  هک  دـنیوگ  نارـسفم  هیآ 105 .)  ... ) ِباـتِْکلا ِلـْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّدَوَی  اـم 
دوبیم رتهب  هک  تساوخیم  ناملد  ام  و  تسین . رتهب  ام  نید  زا  دیناوخیم  ارف  نآ  هب  ار  ام  هک  ینید  نیا  دندادیم ، خساپ  دوهی  دـیورگب و 

. دیدرگ لزان  ناشبیذکت  رد  الاب  هیآ  و  میدروآیم . نامیا  و 

106 هیآ : هرقب هروس 

هب ار  شباحصا  ص )  ) دمحم هک  دینیبیمن  ایآ  دنتفگ : نیکرشم  نارسفم ، هتفگ  هب  هیآ 106 .)  ... ) اْهنِم ٍْریَِخب  ِتَْأن  اهِْسُنن  َْوأ  ٍۀَیآ  ْنِم  ْخَْسنَن  ام 
نیا انامه  ددرگیمرب . نآ  زا  ادرف  دـیوگیم و  يزیچ  زورما  دـهدیم  نامرف  ار  نآ  فـالخ  دـیامنیم و  یهن  سپـس  دـنکیم و  رما  يزیچ 
هروس هیآ 101  زین  داتـسرف و  ورف  ار  الاب  هیآ  ادخ  نانیا  خـساپ  رد  دـیآیم . رد  ضقانتم  نینچ  هک  تسا  ص )  ) دـمحم صخـش  مالک  نآرق 

. ار لحن 

108 هیآ : هرقب هروس 

دنتساوخرد ص )  ) دمحم زا  شیرق  زا  یتعامج  بعک و  یبأ  نب  هّللا  دبع  دیوگ : سابع  نبا  هیآ 108 .)  ... ) ْمَُکلوُسَر اُولَئْسَت  ْنَأ  َنوُدیُِرت  ْمَأ 
هک دنیوگ  نارسفم  دمآ . دورف  الاب  هیآ  و  میروآ . نامیا  وت  هب  ات  اشگب ، اههمـشچ  نآ  رد  نک و  خارف  ار  هکم  زاس و  نیرز  ار  افـص  هوک  هک 

و نک . لزان  نامسآ  زا  اجکی  ملق و  کی  یباتک  یسوم  دننامه  دنتفگیم  یضعب  دندیـشارتیم و  عنام  ص )  ) ربمغیپ هیلع  ناکرـشم  دوهی و 
دییأت شنومـضم  دـشاب و  نم  مان  نآ  ناونع  رد  هک  رایب  نم  يارب  نامـسآ  زا  ياهمان  تفگیم  یموزخم - هیما  نب  هّللا  دـبع  ینعی  يرگید -

هیآ و  هیآ 92 ] ءارـسا  هروس   ] يروایب هورگمه  ار  ناگتـشرف  ادـخ و  هکنیا  رگم  میرواین  نامیا  وت  هب  هک  دـنتفگیم  یخرب  و  وت . يروآ  مایپ 
. دش لزان  ثحب  دروم 

109 هیآ : هرقب هروس 

ناناملسم هب  دحا  هعقاو  زا  سپ  هک  دش  لزان  دوهی  زا  ياهدع  خساپ  رد  هیآ  نیا  دیوگ : سابع  نبا  هیآ 109 .)  ... ) ِباتِْکلا ِلْهَأ  ْنِم  ٌرِیثَک  َّدَو 
نب نیـسح  تسا . رتهب  هک  دیدرگرب  ام  نید  هب  دیدروخیمن ، تسکـش  دیدوب  قح  رب  رگا  و  دیدش ، یتبیـصم  هچ  راچد  هک  دیدید  دـنتفگ :
وجه ار  ص )  ) ربـمغیپ يدوهی  رعاـش  فرـشا  نب  بعک  هک  دـنکیم  تیاور  شردـپ  زا  وا  کـلام و  نب  بعک  زا  دانـسا  اـب  یـسراف  دـمحم 

نادـب ص )  ) ربـمغیپ ترجه  زا  سپ  هنیدـم  دوهی  ناکرـشم و  زین  و  دومنیم . قیوشت  ص )  ) دـمحم گـنج  هب  ار  شیرق  راـفک  و  تفگیم .
«. اوُحَفْصا َو  اوُفْعاَف   » هک اجنآ  ات  دش  لزان  الاب  هیآ  و  دندرزآیم ، یتخس  هب  ار  شنارای  ترضح و  نآ  رهش ،

113 هیآ : هرقب هروس 

اب هدـش  رـضاح  یـسلجم  رد  زین  دوهی  رابحا  دـندمآ و  ص )  ) ربمغیپ دزن  نارجن  زا  یتأیه  هک  دوب  نیا  هیـضق  دـش و  لزاـن  نارجن  نایحیـسم 
. دندش رکنم  ار  لیجنا  یسیع و  درادن و  یساسا  امش  نید  دنتفگ : نایحیسم  هب  نایدوهی  دش . دنلب  اهادص  دنتسویپ و  رد  هرظانم  ناشیا 
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114 هیآ : هرقب هروس 

، هدیگنج لیئارسا  ینب  اب  هک  تسوا  یحیـسم  نایرکـشل  یمور و  سوطط  هرابرد  هیآ  نیا  هیآ 114 .)  ... ) ِهَّللا َدِـجاسَم  َعَنَم  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو 
نبا رظن  نیا  و  دنتخاس . هلبزم  ناریو و  ار  سدقملا  تیب  دـندینازوس و  ار  تاروت  هدرک  ریـسا  ار  ناشناکدوک  دنتـشک و  ار  ناشناگدـنمزر 
تیب هدیگنج  دوهی  اب  مور  نایحیسم  کمک  هب  هک  تسوا  نایرکـشل  رـصنتخب و  هب  هیآ  هراشا  دیوگ : هداتق  یبلک . تیاور  قبط  تسا  سابع 

دجـسم رد  نیملـسم  تدابع  عنام  هک  تسا  هکم  ناکرـشم  هرابرد  الاب  هیآ  دنکیم : تیاور  سابع  نبا  زا  ءاطع  دندرک . بارخ  ار  سدـقملا 
. دندیدرگیم مارحلا 

115 هیآ : هرقب هروس 

تیاور هّللا  دـبع  نب  رباج  زا  دانـسا  اب  يروصنم  روصنم  وبا  تسا . فالتخا  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد  هیآ 115 .)  ... ) ُبِْرغَْملا َو  ُقِرْشَْملا  ِهَِّلل  َو 
یهورگ میدادـن  صیخـشت  ار  هلبق  تمـس  بش  تملظ  رد  مدوـب . هارمه  زین  نم  هک  درک  مازعا  یگنج  هورگ  کـی  ص )  ) ربـمغیپ دـنکیم :

زاـمن هدیـشک  یطخ  تسا و  بوـنج  هب  ور  دـنتفگ  یخرب  دـندناوخ و  زاـمن  هدیـشک  یطخ  تسا و  لامـش  هب  ور  هلبق  مـینادیم  اـم  دـنتفگ 
دندیـسرپ ص )  ) ربمغیپ زا  ار  هلئـسم  میتشگزاـب  رفـس  زا  یتقو  تسین . هلبق  هب  ور  طوطخ  هک  دـندرک  هظحـالم  دـش  حبـص  یتقو  دـندناوخ .

یبش رد  ص )  ) ربمغیپ هارمه  هک  دـنکیم  لقن  شردـپ  زا  وا  هعیبر و  زا  دانـسا  اب  روصنم  وبا  دـیدرگ . لزان  رظن  دروم  هیآ  ات  دومرفن  یباوج 
هیآ نیا  میدرک . يروآدای  ص )  ) ربمغیپ هب  ار  هیضق  دش  حبـص  یتقو  دناوخ  یتمـس  هب  سک  ره  دوبن و  مولعم  هلبق  میدناوخ و  زامن  کیرات 

هک دنکیم  تیاور  رمع  نبا  زا  دانسا  اب  نادبع  نب  مساقلا  وبا  تسا . هلفان  یبحتسم و  زامن  هرابرد  روکذم  هیآ  رمع  نبا  هدیقع  هب  دش . لزان 
یتقو دـیوگ : سابع  نبا  ءاطع ، تیاور  هب  دـیناوخب . دوریم  بکرم  هلفاق و  هک  تمـس  ناـمه  رد  ار  بحتـسم  زاـمن  تسا : نینچ  هیآ  ینعم 

درک و فص  هب  هدروآ  درگ  ار  باحـصا  ص )  ) ربمغیپ رازگب . زاـمن  وا  رب  تفگ  داد و  ربخ  ص )  ) ربـمغیپ هب  لـیئربج  تشذـگ  رد  یـشاجن 
26 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  دنداتـسیا . زامن  هب  و  دـیناوخب ، مه  امـش  مناوخب  زامن  هتفای  تافو  هک  یـشاجن  رب  هداد  نامرف  میادـخ  دومرف 

تیب يوس  هب  گرم  مد  ات  یـشاجن  هچ  دومنیم - تدابع  يرگید  هلبق  هب  ور  هک  میرازگب  زاـمن  یـسک  رب  هنوگچ  دـنتفگ  لد  رد  باحـصا 
اب الاب  هیآ  دیوگ  سابع  نبا  دیدرگ . لزان  رظن  دروم  هیآ  تبـسانم  نیدب  دوب . هتـشگرب  هبعک  هب  نیملـسم  هلبق  یلو  دناوخیم  زامن  سدقملا 

نیلوا دروآیم : سابع  نبا  لوق  زا  یناسارخ  ءاـطع  دـیدرگ . خوسنم  هیآ 144 و 150 ) هرقب ،  ) ُهَرْطَـش ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  اـم  ُْثیَح  َو  هیآ 
هب ور  ص )  ) ربمغیپ دوب . هیآ 115 ) هرقب ، « ) ِهَّللا ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  اـمَْنیَأَف   » ساـسا رب  تسخن  هک  دوب  هلبق  هیآ  دـش  خوسنم  نآرق  رد  هک  ياهیآ 

ربمغیپ هک  دناهدرک  تیاور  یبلاو  هحلط  یبأ  نبا  زا  دینادرگرب . هبعک - ینعی  قیتعلا - تیب  هب  يو  هلبق  ادخ  دناوخیم و  زامن  سدـقملا  تیب 
دناوخب و زامن  سدقملا  تیب  هب  ور  هک  درک  رما  ص )  ) ربمغیپ هب  ادخ  دـندوب و  يدوهی  نآ  مدرم  رتشیب  درک  ترجه  هنیدـم  هب  یتقو  (ص )
هب ار  هلبق  ادـخ  نوچ  تشاد و  تسود  ار  میهاربا  هلبق  ص )  ) ربمغیپ اما  دوب  نینچ  يدـنا  هاـم و  هد  دـندوب و  لاحـشوخ  رما  نیا  زا  ناـیدوهی 

. دیدرگ لزان  ثحب  دروم  هیآ  و  هیآ 142 ) هرقب ،  ) اْهیَلَع اُوناک  ِیتَّلا  ُمِِهتَْلِبق  ْنَع  ْمُهاَّلَو  ام  دنتفگ : هداتفا  کش  هب  نایدوهی  دنادرگرب  هبعک 

116 هیآ : هرقب هروس 

دنتفگیم هک  نارجن  نایحیـسم  تسادـخ و  رـسپ  زیزع  دـنتفگیم : هک  تسا  دوهی  قـح  رد  هیآ  نیا  هیآ 116 .)  ... ) ًادـَلَو ُهَّللا  َذَـخَّتا  اُولاق  َو 
. دندیمانیم ادخ  نارتخد  ار  ناگتشرف  هک  برع  ناکرشم  تسادخ و  رسپ  حیسم 

119 هیآ : هرقب هروس 
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؟ دندرک هچ  نم  ردام  ردپ و  یمتسناد  شاک  تفگ  يزور  ص )  ) ربمغیپ دیوگ : سابع  نبا  هیآ 119 .)  ... ) ِمیِحَْجلا ِباحْصَأ  ْنَع  ُلَئُْست  َو ال 
تفگیم ص )  ) ربمغیپ لتاقم  هدـیقع  هب  اما  تسا . مزج  هب  لأست » ال   » تئارق ساسا  رب  نیا  و  سرپم ! منهج  لها  لاوحا  زا  هک  دـش  لزان  هیآ 

تاهّما ءابآ و  هعیـش  هدیقع  قبط   ] یتسین منهج  لها  لوئـسم  وت  هک  دش  لزان  هیآ  دـندروآیم و  نامیا  داتـسرفیم  ییالب  دوهی  رب  ادـخ  رگا 
[. دناهدوب دّحوم  ص )  ) ربمغیپ

120 هیآ : هرقب هروس 

دندومنیم و ارادم  ياضاقت  ص )  ) ربمغیپ زا  نایحیـسم  دوهی و  دـنیوگ  نارـسفم  هیآ 120 .)  ... ) يراصَّنلا َال  َو  ُدوُهَْیلا  َکـْنَع  یـضَْرت  َْنل  َو 
سابع نبا  دش . لزان  ربمغیپ ) یهاگآ  يارب   ) هیآ نیا  دنورگب و  ودب  دننک و  تقفاوم  دهد  ناشتلهم  دنک و  ارادـم  رگا  هک  دـندادیم  هدـعو 

نوچ دناوخب و  زامن  ناشیا  هلبق  رب  ص )  ) ربمغیپ هک  دندوب  راودـیما  نارجن  نایحیـسم  هنیدـم و  دوهی  اریز  تسا  هلبق  هرابرد  هیآ  نیا  دـیوگ 
. دیدرگ لزان  الاب  هیآ  دـندش و  دـیمون  دوش  لیامتم  ناشنید  هب  ص )  ) ربمغیپ هکنیا  زا  دـمآ و  نارگ  نانآ  رب  دـیدرگرب  هبعک  يوس  هب  هلبق 

27 ص : لوزن ، بابسا  همجرت 

121 هیآ : هرقب هروس 

دش لزان  هنیفس  لها  نأش  رد  هیآ  نیا  دیوگ : سابع  نبا  یبلک ، ءاطع و  تیاور  هب  هیآ 121 .)  ... ) ِِهتَوِالت َّقَح  ُهَنُوْلتَی  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا 
هب هک  تسا  نایدوهی  نأش  رد  هیآ  نیا  دیوگ : كاحـض  دـندمآ . هشبح  زا  بلاط  یبا  نب  رفعج  هارمه  هک  دـندوب  یـشبح  درم  لهچ  نانآ  و 

. تسا ص )  ) لوسر ترضح  دوخ  قح  رد  دنیوگ : همرکع  هداتق و  دندیورگ . مالسا 

133 هیآ : هرقب هروس 

ینادیمن رگم  دنتفگ  ص )  ) ربمغیپ هب  هک  دـش  لزان  نایدوهی  باوج  رد  هیآ  نیا  هیآ 133 .)  ... ) ُتْوَْملا َبوُقْعَی  َرَضَح  ْذِإ  َءادَهُـش  ُْمْتنُک  ْمَأ 
(. میتسه یقاب  شیوخ  نییآ  رب  بوقعی  تیصو  قبط  ام  و   ) درک شرافس  تیدوهی  هب  ار  شدالوا  درم  نوچ  بوقعی  هک 

135 هیآ : هرقب هروس 

کلام فرـشا و  نب  بعک  هنیدم ، دوهی  نارـس  خساپ  رد  هیآ  نیا  دیوگ : سابع ، نبا  هیآ 135 .)  ... ) اوُدَـتْهَت يراصَن  َْوأ  ًادوُه  اُونوُک  اُولاق  َو 
رگید ياهشیک  زا  رتقحرب  ار  دوخ  نید  کی  ره  نیملسم  اب  هثحابم  رد  هک  تسا  نارجن  نایحیسم  زین  بطخا و  نب  رـسای  وبا  فیـص و  نب 

لیجنا و حیسم و  رکنم  تسا و  نایدا  نیرتهب  ام  نید  اهباتک و  نیرتالاب  تاروت  ناربمغیپ و  نیرترب  یـسوم  دنتفگیم : دوهی  دندرمـشیم .
دندرکیم یفرعم  نایدا  نیرتهب  ار  شیوخ  نید  باتک و  نیرتالاب  ار  لیجنا  ناربمغیپ و  نیرترب  ار  یسیع  نایحیسم ، دندوب و  نآرق  دمحم و 

. سب تسا و  نیمه  قح  نید  هک  درکیم  توعد  شیوخ  شیک  هب  ار  نیملسم  مادک ، ره  دندوب و  رکنم  ار  نآرق  دمحم و  و 

138 هیآ : هرقب هروس 

لسغ بآ ، اب  متفه  زور  دشیم ، دلوتم  يدنزرف  یتقو  ار  نایحیسم  دیوگ : سابع  نبا  هیآ 138 .)  ... ) ًۀَْغبِص ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  ِهَّللا  َۀَْغبِص 
نیدب لفط  تسا و  تیحیسم  هناشن  دوب - تیدوهی  تمالع  هک  ندرک - هنتخ  ياج  هب  نیا  دنتفگیم  دننک و  شریهطت  ات  دندادیم  شدیمعت 

. دش لزان  تبسانم  نیدب  هیآ  و  دوشیم ، یحیسم  هنوگ 
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142 هیآ : هرقب هروس 

هب ص )  ) ربمغیپ یتقو  هک  دنکیم  تیاور  بزاع  نب   ] ءارب زا  دانـسا  اب  رفعج  نب  دمحا  نب  دمحم  هیآ 142 .)  ... ) ِساَّنلا َنِم  ُءاهَفُّسلا  ُلوُقَیَس 
هیآ نیا  دناوخب و  زامن  هبعک  يوس  هب  هک  دوبیم  دنمهقالع  دوخ  دناوخیم و  زامن  سدقملا  تیب  تمـس  هب  هام  هدفه  ای  هدزناش  دمآ  هنیدم 

و درک ؟ رییغت  نانآ  هلبق  ببس  هچ  هب  دنتفگ  تسا - نایدوهی  دوصقم  هیفس - مدرم  هیآ 144 )  ) ِءامَّسلا ِیف  َکِهْجَو  َبُّلَقَت  يَرن  ْدَق  دش : لزان 
. دش لزان  باوج  رد  ثحب  دروم  هیآ 

144 ات 143 تایآ : هرقب هروس 

هباحص  28 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  زا  یخرب  هک  دـنکیم  تیاور  ساـبع  نـبا  زا  یبـلک  هیآ 143 .)  ... ) ْمُکَنامیِإ َعیُِـضِیل  ُهَّللا  َناـک  اـم  َو 
ینب زا  رورعم  نب  ءارب  راـجن و  ینب  زا  هماـما  وـبا  ةرارز و  نب  دعـسا  دـناهلمج : نآ  زا  هک  دنتـشذگرد  هلبق  رییغت  زا  شیپ  ص )  ) هـّللا لوـسر 

نیتسخن هلبق  هب  هک  دوشیم  هچ  ام  ناردارب  لاح  دندیـسرپ  هدمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  ناشیا  ناسک  هلبق  رییغت  زا  سپ  رگید . نت  دـنچ  یملس و 
ِیف َکِهْجَو  َبُّلَقَت  يَرن  ْدَق  لوزن  نأش  رد  ومه  سپـس  دش . لزان  هیآ  نیا  هدنادرگرب -؟ میهاربا  هلبق  هب  ارت  ادخ  نونکا  دـندناوخیم و  زامن 

: داد خساپ  لیئربج  دنک . ادج  دوهی  هلبق  زا  ارم  هلبق  ادخ  هک  متـشاد  تسود  درک  راهظا  لیئربج  هب  ص )  ) ربمغیپ دـیوگ : هیآ 144 )  ) ِءامَّسلا
ص)  ) ربـمغیپ تفر و  نامـسآ  هب  و  دـنادرگرب . میهاربا  هلبق  هب  دوهی  هلبق  زا  ارت  اـت  هاوخب  تراـگدرورپ  زا  وت ، نوچ  متـسه  ياهدـنب  مه  نم 

دمحم نب  دمحم  روصنم  وبا  دش . لزان  هیآ  نیا  ات  دروایب ، ادخ  يوس  زا  ار  يو  لوئسم  تباجا  لیئربج  هک  تشاد  نامـسآ  رب  هاگن  هتـسویپ 
زامن سدـقملا  تیب  يوس  هب  هام  هدـفه  هنیدـم ، هب  ص )  ) ربمغیپ ترجه  زا  سپ  هک  دـنکیم  تیاور  بزاع  نب   ] ءارب زا  دانـسا  اب  يروصنم 

زین يراخب  ملسم و  داتسرف . ورف  ( 144  ) ِءامَّسلا ِیف  َکِهْجَو  َبُّلَقَت  يَرن  ْدَق  هیآ  تسنادب و  شیوخ  ربمایپ  هاوخلد  دـنوادخ ، ات  میدـناوخیم 
. دناهدروآ رگید  قیرط  هب  ار  تیاور  نیا 

146 هیآ : هرقب هروس 

مالـس و نب  هّللا  دبع  دـننام  هدـش  ناملـسم  نایدوهی  هرابرد  هیآ  نیا  هیآ 146 .)  ... ) ْمُهَءاْنبَأ َنُوفِْرعَی  اـمَک  ُهَنُوفِْرعَی  َباـتِْکلا  ُمُهاـْنیَتآ  َنیِذَّلا 
ار ص )  ) ربمغیپ همه  دـندوب و  هتفایرد  دوخ  ینامـسآ )  ) باتک زا  ار  تثعب  ینیب  شیپ  مرکا و  لوسر  فاصوا  هک  تسا  هدـش  لزان  شنارای 

رسپ زا  رتهب  ار  مرکا  لوسر  یتسار  هب  نم  دوب : هتفگ  مالس  نب  هّللا  دبع  دنتخانشیم . دسانشب  نارسپ  نایم  ار  دوخ  دنزرف  یـسک  هک  نانچنآ 
دروم رد  اما  تسا . قح  روآمایپ  ص )  ) دـمحم مراد  نیقی  اریز  داد : خـساپ  هّللا  دـبع  دوشیم ؟ هنوگچ  نیا  دیـسرپ : رمع  مسانـشیم ، مدوخ 

. مالس نبا  دهد  قیفوت  تیادخ  تفگ : رمع  مربخیب . نانز  راک  زا  هک  ارچ  مرادن ، نیقی  دح  نیدب  مدنزرف 

154 هیآ : هرقب هروس 

زا نت  شـش  راـصنا و  زا  نت  تشه  هک  تسا  ردـب  يادهـش  هراـبرد  هیآ  نیا  هیآ 154 .)  ... ) ٌتاْومَأ ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ُلَـتُْقی  ْنَِمل  اوـُلوُقَت  ـال  َو 
ایند تّذـل  تمعن و  زا  شتـسد  درم و  دـنتفگیم  ادـخ  هار  ناگتـشک  هرابرد  نمؤم  ریغ   ] مدرم هک  دوب  نآ  لوزن  ببـس  دـندوب و  نیرجاـهم 

. دش هدیرب 

158 هیآ : هرقب هروس 

هرابرد هیآ  نیا  هک  دنکیم  تیاور  هشیاع  زا  دانـسا  اب  دهاز  دمحا  نب  دـمحم  نب  دیعـس  هیآ 158 .)  ... ) ِهَّللا ِِرئاعَـش  ْنِم  َةَوْرَْملا  َو  اـفَّصلا  َّنِإ 
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و هنیدـم - هکم و  هار  نایم  ددـق  رد  دوب  یتب  تانم  و  دـندرکیم -  29 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  تانم  ترایز  رتشیپ  هک  دـش  لزان  راصنا 
یمیمت رکب  وبا  دمآ . باوج  رد  الاب  هیآ  دندرک . لاؤس  دروم  نآ  رد  ص )  ) ربمغیپ زا  دننک و  روبع  هورم  افص و  نیب  هکنیا  زا  دنتـشاد  هارکا 

زیاج ار  هورم  افـص و  نیب  فاوط  دندوب و  سونأم  تانم  تدابع )  ) هب تیلهاج  رد  راصنا  زا  یهورگ  هک  دـنکیم  تیاور  هشیاع  زا  دانـسا  اب 
ثحب دروم  هیآ  و  دندرک ، يروآدای  ترضح  هب  ار  عوضوم  نیا  دندمآ  جح  هب  ص )  ) ربمغیپ هارمه  یتقو  مالـسا ) هرود  رد  . ) دنتـسنادیمن

هورم افـص و  نیب  فاوط  زا  ام  تسا  هتفگ  کلام  نب  سنا  تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیمه  رگید  قیرط  هب  ملـسم  دـش . لزان  ناـنآ  خـساپ  رد 
رمع نبا  زا  دیوگ  نیـسح  نب  ورمع  دـمآ . قوف  هیآ  ات  میدرک ، كرت  ار  لمع  نآ  مالـسا  رد  دوب و  شیرق  تاسدـقم  زا  نوچ  میتشاد  هارکا 

متفر و ساـبع  نبا  دزن  لـیوأت . هب  تسا  ناگدـنامزاب  نیرتاـناد  وا  هچ  سرپب . وا  زا  ورب و  ساـبع  نبا  دزن  تفگ  میدیـسرپ  ار  ـالاب  هیآ  ینعم 
دقتعم باتک  لها  دشیم . هدناوخ  هلئان  هک  دوب  ینز  هرکیپ  هورم  رب  دندیمانیم و  فاسا  هک  دوب  يدرم  هرکیپ  افص  هپت  رب  تفگ : مدیـسرپ ،

زا سپ  و  دش ، هداهن  هورم  افـص و  رب  تربع  ضحم  ناشهرکیپ  دندیدرگ و  خـسم  تروص  نادـب  دـندرک و  انز  هبعک  رد  ود  نیا  هک  دـندوب 
مالـسا زا  سپ  دندوسیم . تسد  نادب  فاوط  نمـض  تیلهاج  مدرم  و  تفرگ . رارق  شتـسرپ  دروم  نایادخ  ناونع  هب  هرکیپ  ود  نیا  یتدم 

: دیوگ يّدس  دیدرگ . لزان  روکذـم  هیآ  دـندیزرویم ، هارکا  تب  ود  نآ  رطاخ  هب  هورم  افـص و  فاوط  زا  ناناملـسم  دـش  هتـسکش  اهتب  هک 
هب دـنتفگ  ص )  ) هّللا لوسر  هب  نیملـسم  مالـسا  زا  سپ  دوب . ناتب  اجنآ  رد  دـندرکیم و  همهمه  برط و  هورم  افـص و  نیب  اهبش  نیطاـیش 

زازب باهولا  دبع  نب  روصنم  دش . لزان  ثحب  دروم  هیآ  ات  مینکیمن ، فاوط  هورم  افـص و  نیب  میدیزرویم  تیلهاج  رد  هک  یکرـش  رطاخ 
زا زین  ام  دـندرکیم . يراددوخ  دوب  تیلهاج  هتـشذگ  راعـش  هک  هورم  افـص و  نیب  فاوط  زا  دـنکیم : تیاور  کلام  نب  سنا  زا  دانـسا  اـب 

. تسا هدروآ  ار  تیاور  نیمه  رگید  قیرط  هب  زین  يراخب  دش . لزان  قوف  هیآ  ات  میتشاد  زیهرپ  فاوط 

159 هیآ : هرقب هروس 

ییوگـشیپ و  راکانز )  ) مجر مکح  هک  باتک  لها  ياملع  هرابرد  هیآ  نیا  هیآ 159 .)  ... ) يدُْـهلا َو  ِتانِّیَْبلا  َنِم  اْنلَْزنَأ  ام  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
. تسا هدمآ  دندرکیم  ناهنپ  ار  ناشباتک  رد  ص )  ) دمحم روهظ 

164 هیآ : هرقب هروس 

تیاور  30 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  ءاطع  زا  دانـسا  اـب  یمیمت  رهاـط  نبا  زیزعلا  دـبع  هیآ 164 .)  ... ) ِضْرَأـْلا َو  ِتاواـمَّسلا  ِقـْلَخ  ِیف  َّنِإ 
ادخ کی  دنتفگ : هکم  رد  شیرق  رافک  دـش  لزان  هیآ 163 ) هرقب   ) ُمیِحَّرلا ُنمْحَّرلا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ٌدِـحاو ال  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  َو  هیآ  نوچ  هک  دـنکیم 

دحاو هلا  مکهلا  هیآ و  نوچ  هک  دـنکیم  لقن  یحـضلا  وبا  زا  دانـسا  اب  یناهفـصا  رکب  وبا  دـش . لزان  قوف  هیآ  و  دـسریم ؟ همه  هب  هنوگچ 
ِْقلَخ ِیف  َّنِإ  هیآ  دروایب . باب  نیا  رد  ياهیآ  دیوگیم  تسار  رگا  تسا ؟ یکی  ادخ  دندیـسرپ : یتفگـش  اب  ناکرـشم  دش  لزان  هرقب 163 ) )

. دش لزان  باب  نیا  رد  ِضْرَْألا ...  َو  ِتاوامَّسلا 

168 هیآ : هرقب هروس 

هک هعصعص  نب  رماع  هعازخ و  فیقث و  فیاوط  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگ : یبلک  هیآ 168 .)  ... ) ًابِّیَط ًالالَح  ِضْرَْألا  ِیف  اَّمِم  اُولُک  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
. تسا هدش  لزان  دندوب  هدرک  میرحت  دوخ  رب  ار  یماح  هلیصف و  هبئاس و  هریحب و  زین  ار و  تالوصحم  ياهراپ 

174 هیآ : هرقب هروس 

دوهی ناملاع  نارـس و  هرابرد  هیآ  نیا  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  یبلک  هیآ 174 .)  ... ) ِباتِْکلا َنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـم  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
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ربمغیپ یتقو  اما  دـشاب . نانآ  زا  نامزلا  رخآ  ص )  ) ربمغیپ هک  دـندوب  راودـیما  نانآ  تسا . هدـش  لزاـن  دـندرکیم  قازترا  هماـع  لـبق  زا  هک 
ار تاروت ) رد  ( ) ص  ) ربمغیپ فاصوا  ادـمعت  ناشتسایر  نتفر  نیب  زا  نان و  ندـش  هدـیرب  میب  زا  دوهی  درک  روهظ  اهبرع  ناـیم  زا  (ص )
زا هنوگ  نیدب  ات  تسین  هیبش  تسا  هدمآ  ام  باتک  رد  هچنادب  هکم  ص )  ) ربمغیپ تافـص  هک  دندومن  ارف  نینچ  نایدوهی  ماوع  هب  هداد  رییغت 

. دننک يراددوخ  ترضح  يوریپ 

177 هیآ : هرقب هروس 

باوج رد  هیآ  نیا  و  تسیچ .» یکین  : » دیسرپ ص )  ) ربمغیپ زا  یـسک  هک  مدینـش  دیوگ  هداتق  هیآ 177 .)  ... ) ْمُکَهوُجُو اوُّلَُوت  ْنَأ  َِّربـْلا  َْسَیل 
دنهاوخ تشهب  هب  دناهتشذگ  رد  ص )  ) هّللا لوسر  ادخ و  هب  نامیا  اب  رگا  هک  ضیارف  عیرشت  زا  شیب  تسا  نیملسم  هرابرد  زین  و  دش . لزان 

. تفر

178 هیآ : هرقب هروس 

نآ زا  رتيوق  یکی  و  دوب . عازن  برع  زا  هفیاط  ود  نیب  دیوگ : یبعش  هیآ 178 .)  ... ) یْلتَْقلا ِیف  ُصاصِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
. دش لزان  هیآ  نیا  میشکیم و  ار  يدرم  ینز  ربارب  رد  امش و  زا  ياهدازآ  ام  زا  ياهدرب  ربارب  رد  دنتفگ  و  یکی ،

187 هیآ : هرقب هروس 

ات ءاشع  زامن  زا  سپ  ناـضمر  هاـم  رد  هک  دـنکیم  تیاور  ساـبع  نبا  زا  یبلاو  هیآ 187 .)  ... ) ْمُِکئاِسن یلِإ  ُثَفَّرلا  ِمایِّصلا  َۀَْـلَیل  ْمَُکل  َّلِـحُأ 
سپ نیملسم  زا  یـضعب  هک  داتفایم  قافتا  اما  دوب .  31 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  مارح  نیملـسم  رب  یئوشانز  لمع  كاروخ و  رگید  بش 
لزان زاوج ) رد   ) هیآ دندرب . هوکـش  ص )  ) ربمغیپ دزن  عنم )  ) یتخـس زا  و  دـندرکیم . شزیمآ  نز  اب  دـندروخیم و  كاروخ  ءاشع  زامن  زا 

دنروخب و هک  دوب  زیاج  باوخ  زا  شیپ  راطفا و  زا  سپ  ناناملسم  رب  هک  دنکیم  تیاور  بزاع  نب  ءارب  زا  دانـسا  اب  یناهفـصا  رکب  وبا  دش .
عقوم دوب  رادهزور  يراصنا  ۀمرـص  نب  سیق  دـندرکیمن . يراک  نینچ  رگید  بش  ات  دربیم  ناشباوخ  رگا  اما  دـنزیمایب . نز  اب  دـنماشایب و 

ماـگنه رگید  زور  و  دروخن ] يزیچ  سپـس  و   ] دوبر رد  شباوـخ  درکیم  هداـمآ  یکاروـخ  شنز  هک  ياهلـصاف  رد  تفر و  لزنم  هب  راـطفا 
بزاع نب  ءارب  زا  دانـسا  اب  دماح  یبا  نب  نمحرلا  دبع  وبا  دـیدرگ . لزان  قوف  هیآ  دـنتفگ و  زاب  ص )  ) ربمغیپ اب  ناتـساد  درک . شغ  زورمین 
يزیچ رگید  راطفا  ات  دـعب  زور  بش و  نآ  دربیم  ناشباوخ  نداـشگ  هزور  زا  شیپ  رگا  راـطفا  عقوم  رادهزور  هباحـص  هک  دـنکیم  تیاور 

ورب تفگ  درم  هن . تفگ : نز  يراد ؟ یندروخ  دیـسرپ : شنز  زا  دمآ و  هناخ  هب  راطفا  عقوم  يراصنا  همرـص  نب  سیق  يزور  دندروخیمن .
، دـید هتفخ  ار  درم  تشگ ، زاـب  نوچ  نز  درک . هبلغ  شناگدـید  رب  باوخ  دوب . هتفوـک ) شنت  و   ) هدرک راـک  ار  زور  نآ  سیق  و  نک . هیهت 

يو باوخ  لاح  رد  دوخ  رـسمه  اـب  رمع  زین  و  درک . شغ  رهظ  ادرف  اـت  داد  همادا  ار  هزور  لاـح  ناـمه  هب  همرـص  و  يدـش ! مورحم  تفگ :
همه دیدرگ و  لزان  رحس ) ات  راطفا  زا  شزیمآ  ندروخ و  باوج  رد   ) ثحب دروم  هیآ  دنتفگ ، ص )  ) ربمغیپ هب  ار  هیضق  دوب . هدرک  یکیدزن 

هک دنکیم  تیاور  دمحم  نب  مساق  زا  دانـسا  اب  یـسراف  دمحم  نب  نسح  تسا . هدروآ  ار  نیمه  رگید  قیرط  هب  زین  يراخب  دندش . نامداش 
یکیدزن شنز  اب  ار  بش  نآ  تشادن  قح  دربیم  شباوخ  راطفا  زا  دعب  یسک  رگا  دنتفرگیم و  هزور  ماش  ات  ماش  زا  هزور  عیرشت  لیاوا  رد 

درب و شباوخ  راطفا  زا  شیپ  سنأ  نب  ۀمرـص  درک و  عامج  دوخ  نز  اـب  باوخ  زا  سپ  رمع  یبش  هکنآ  اـت  دـماشایب  هن  دروخب و  هن  دـنک و 
تـصخر دوشخبب و  ناشیا  رب  تشذـگرد و  ناـشیا  ياـطخ  زا  ادـخ  و  دریمب ، هک  دوب  کـیدزن  تفرگ و  هزور  ار  رگید  زور  ناـن  بآیب و 

دنکیم تیاور  دعس  نب  لهـس  زا  دانـسا  اب  دهاز  دمحم  نب  دیعـس  دننک . شزیمآ  دنماشایب و  دنروخب و  دنناوتب  رحـس  ات  راطفا  زا  هک  دومرف 
خن راطفا  ماگنه  هک  دندوب  یناسک  هرقب 187 )  ) ِدَوْسَْألا ِْطیَْخلا  َنِم  ُضَْیبَْألا  ُْطیَْخلا  ُمَُکل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  اُوبَرْشا  َو  اُولُک  و  دش :. لزان  هیآ  نوچ  هک 
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نم هملک  نوچ  دوش و  راکـشآ  شیارب  اهنآ  گنر  هک  یماگنه  ات  دنتـسشنیم  ندـیماشآ  ندروخ و  هب  دنتـسبیم و  اـپ  هب  يدیفـس  هاـیس و 
زا ار  تیاور  نیا  زین  ملسم  يراخب و  رحس . عقوم  تسا  زور  بش و  ییادج   32 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دوصقم  دنتسناد  دش  لزان  رجفلا 

. دناهدروآ رگید  قیرط 

188 هیآ : هرقب هروس 

نب نادـبع  يدـنک و  سباع  نب  سیقلا  أرما  هرابرد  هیآ  نیا  دـیوگ  نامیلـس  نب  لتاقم  هیآ 188 .)  ... ) ِلِطاْبلِاب ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکْأـَت  ـال  َو 
عفن هب  ص )  ) ربمغیپ دوب و  یعدم  نادبع  دندروآ . ص )  ) ربمغیپ دزن  يرواد  دنتشاد و  فالتخا  ینیمزرس  رب  هک  هدش  لزان  یمرـضح  عوشأ 

. تفریذپ سیقلا  أرما  درک و  مکح  نادبع 

189 هیآ : هرقب هروس 

هلئسم هرابرد  دنراد و  ترـشاعم  ام  اب  دوهی  ص )  ) هّللا لوسر  ای  تفگ : ص )  ) ربمغیپ هب  لبج  نب  ذاعم  هیآ 189 .)  ... ) ِۀَّلِهَْألا ِنَع  َکَنُولَئْسَی 
ندش دایز  مک و  لاله و  تقلخ  دندیـسرپ : ص )  ) ربمغیپ زا  دیوگ  هداتق  دش . لزان  باوج  رد  قوف  هیآ  دننکیم . شـسرپ  ام  زا  دایز  لاله 

راصنا زا  نت  ود  خـساپ  رد  ثحب  دروم  هیآ  دـیوگ : یبلک  تسا . جـح  تاقوا و  نییعت  يارب  وگب  هک  دـیدرگ  لزان  هیآ  و  تسیچ ؟ يارب  نآ 
رهاظ كزان  خـن  لثم  تسخن  هک  تسیچ  لاله  هیـضق  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دندیـسرپ : هک  دـمآ  دورف  همتع  نب  ۀـبلعث  لبج و  نب  ذاـعم  ینعی 
لوا لاـح  هب  اـت  ددرگیم  رتکـیراب  کـیراب و  دـهاکیم و  نآ  زا  سپـس  دوش و  لـماک  هریاد  اـت  ددرگیم  رتنهپ  رتگرزب و  دوـشیم و 

بزاـع نب  ءارب  زا  یکزم  میهاربا  نب  دـمحم  هیآ 189 .)  ... ) اهِروُهُظ ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأـَت  ْنَأـِب  ُِّرْبلا  َْسَیل  َو  تسین ؟ لاـح  کـی  رب  ارچ  دـسرب ،
. دـندشیم دراو  تشپ  زا  هکلب  دـندشیمن  رداچ  هناخ و  دراو  رد  زا  دنتـشگیم  زاب  جـح  زا  هک  یعقوم  راـصنا  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور 

دنکیم تیاور  رباج  زا  دانـسا  اب  یمیمت  رکب  وبا  دـیدرگ . لزان  قوف  هیآ  دـنتفرگ و  بیع  وا  رب  دـش  هناخ  دراو  رد  زا  يدرم  هک  داتفا  قافتا 
لاح رد  بارعا  رگید  راصنا و  اما  دندشیم  هناخ  دراو  رد  زا  مارحا  لاح  رد  هک  دـندناوخیم  راوتـسا ) بصعتم و  سمح -(  ار  شیرق  هک 

. دمآ نوریب  ترـضح  نآ  اب  زین  يراصنا  رماع  نب  ۀبطق  دمآ و  نوریب  رد  زا  ص )  ) ربمغیپ يزور  هکنآ  ات  دندشیمن . هناخ  دراو  رد  زا  مارحا 
داد خساپ  هبطق  دیسرپ . ار  شراک  ببـس  هبطق  زا  ص )  ) ربمغیپ و  هدمآ ، نوریب  رد  زا  هک  درک  هانگ  هبطق  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دنتفگ  ياهدع 

دروـم هیآ  مأوـت و  نید  رب  زین  نم  تفگ : درم  نآ  متـسه . شیرق ) زا  ینعی   ) یـسمحا يدرم  نم  تفگ : ص )  ) ربـمغیپ مدرک . يوریپ  وـت  زا 
33 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  طایح و  دراو  رد  زا  مارحا  لاح  رد  مالـسا ، زاغآ  تیلهاج و  رد  مدرم  دـناهتفگ  نارـسفم  دـش . لزاـن  ثحب 

ارحـص رگا  درکیم و  دمآ  تفر و  اجنآ  زا  دوب  هدـنک  هناخ  تشپ  رد  یخاروس  دوبیم  نیـشن  رهـش  رگا  دـندشیمن . قاطا  رداچ و  هناخ و 
فیاوط زا  هکنیا  رگم  دنتسنادیم . هانگ  ار  همیخ  هناخ و  رد  زا  لوخد  مارحا ، زا  جورخ  ات  دشیم و  دراو  رداچ  همیخ و  تشپ  زا  دوب  نیشن 

مسارم رد  يرادیاپ  بصعت و  تبسانم  هب  هک  دشاب  هیواعم  نب  رضن  ونب  هعـصعص و  نب  رماع  ونب  معثخ و  فیقث و  هعازخ و  هنانک و  شیرق و 
رد دـش  دراو  رد  زا  ترـضح  لابند  هب  زین  يراـصنا  کـی  تفر و  راـصنا  زا  یکی  لزنم  هب  ربمغیپ  يزور  دـندشیم . هدـیمان  سمح »  » ینید

يراصنا يدش ؟ دراو  رد  زا  ارچ  مارحا  لاح  رد  دیـسرپ : وا  زا  ص )  ) ربمغیپ دـنتفرگ . داریا  يراصنا  درم  راک  نیا  رب  دوب و  مرحم  هک  یلاح 
وت زا  يوریپ  هب  مه  نم  تفگ : درم  نآ  متسه . یـسمحا  نم  دومرف : ص )  ) ربمغیپ مدمآ . تلابند  هب  مه  نم  يدش  دراو  وت  مدید  داد : خساپ 

. دیدرگ لزان  باب  نیا  رد  قوف  هیآ  و  ماهتفریذپ ، هدیدنسپ و  ارت  نید  درکیور و  دومنهر و  ماوت و  نید  رب  متسه ، یسمحا 

190 هیآ : هرقب هروس 

ربمغیپ یتقو  هک  حرش  نیدب  دیدرگ . لزان  هیبیدح  حلـص  رد  هیآ  نیا  دیوگ : یبلک  هیآ 190 .)  ... ) ْمُکَنُوِلتاُقی َنیِذَّلا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاـق  َو 
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دعب لاس  هک  دش  هدهاعم  ناکرـشم  اب  دنداد و  ماجنا  هیبیدح  رد  ار  يدـه  ینابرق  نیملـسم  دـندش  عنم  هکم  هب  دورو  زا  شباحـصا  و  (ص )
زهجم شنارای  و  ص )  ) ربمغیپ دـعب  لاس  دـهد . ماـجنا  ار  مسارم  رگید  فاوط و  هنادازآ  زور  هس  دوش و  هکم  دراو  ص )  ) ربمغیپ دـنراذگب 

هب راک  دـنوش و  مارحلا  دجـسم  هب  دورو  عنام  هدرک  دـهع  ضقن  ناکرـشم  هک  دندیـسرتیم  نکیل  دـندمآ  اضق  هرمع  مسارم  ندرازگ  يارب 
. دیدرگ لزان  مارح ) هام  رد  یعافد  گنج  زاوج  هب   ) قوف هیآ  دنتشاد و  هارکا  مارح  هام  رد  گنج  زا  نیملسم  هک  یلاح  رد  دشکب . گنج 

194 هیآ : هرقب هروس 

ناکرـشم هیبیدح  رد  هک  دندمآیم  هکم  يوس  هب  هدعقیذ  رد  شباحـصا  اب  ربمایپ  دیوگ : هداتق  هیآ 194 .)  ... ) ِمارَْحلا ِرْهَّشلاـِب  ُمارَْحلا  ُرْهَّشلا 
راک هب  ناکرـشم  دـندروآ و  ياج  هب  هرمع  هدـعقیذ  رد  دـندنام و  اـجنآ  رد  بش  هس  هدـمآ  هکم  هب  ناناملـسم  دـعب  لاـس  دـندیدرگ . عناـم 

. دیدرگ لزان  تبسانم  نیدب  ثحب  دروم  هیآ  دنتخورفیم و  رخف  هیبیدح  رد  ص )  ) ربمغیپ هیلع  ناشهناراکزواجت 

195 هیآ : هرقب هروس 

هیآ نیا  هک  دنکیم  تیاور  یبعش  زا  دانسا  اب  دهاز  دمحم  نب  دیعس  هیآ 195 .)  ... ) ِۀَُکلْهَّتلا َیلِإ  ْمُکیِْدیَِأب  اوُْقُلت  َو ال  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُقِْفنَأ  َو 
تیاور همرکع  زا  ومه  دندیزرو . يراددوخ  ادـخ  هار   34 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  رد  قافنا  زا  لاس ) کی   ) هک دـش  لزان  راصنا  هرابرد 
هراومه راصنا  هک  دنکیم  تیاور  ریبج  یبا  نبا  زا  دانـسا  اب  یناجرهم  رکب  وبا  تسا . هّللا  لیبس  یف  تاقفن  عوضوم  رد  هیآ  نیا  هک  دنکیم 
روصنم وبا  دیدرگ . لزان  الاب  هیآ  دندرکن  قافنا  دندش و  یلوصحم ) مک   ) بیـسآ راچد  لاس  کی  دندرکیم  ماعطا  قدصت و  ادـخ  هار  رد 
یباحص ینهج  رماع  نب  ۀبقع  رصم ، لها  هدرک  رس  میدوب . هینطنطـسق  رانک  رد  ام  هک  دنکیم  تیاور  نارمع  نب  مکح  زا  دانـسا  اب  يدادغب 

ام دمآ و  نوریب  نایمور  زا  یگرزب  فص  رهش  زا  دندوب . ص )  ) هّللا لوسر  یباحـص  دیبع  نب  ۀلاضف  ماش  لها  هدرکرـس  و  ص )  ) هّللا لوسر 
داـیرف نیملـسم  تفر و  ورف  ناـشیا  هوبنا  رد  درب و  هلمح  ناـیمور  فص  هب  ناناملـسم  زا  یکی  میتسب . ربارب  رد  یگرزب  فص  زین  ناناملـسم 

اج یب  ار  هیآ  مدرم  يا  تفگ : ص )  ) هّللا لوسر  یباحـص  يراصنا  بویا  وبا  تشگ و  زاب  ملاس  درم  نآ  اما  هکلهتلا » یلا  هیدیب  یقلا   » دندز
اب یـضعب  دش  دایز  ناملـسم  تفای و  تزع  مالـسا  یتقو  هک  دش  لزان  راصنا  هورگ  ام  هرابرد  هیآ  نیا  دینکن . انعم  تسردان  دیربن و  راک  هب 

نیب زا  میدرکیم  یبساـک  میدوب و  دوخ  ياـهلام  اـهراک و  رـس  رب  رگا  تفر ، داـب  هب  دـش و  هاـبت  اـم  لاوـما  : » میتـفگیم ناـهن  رد  یـضعب 
یلاح رد  تسا  نداتسیا  ایند  لام  راک  رـس  رب  انامه  هکلهت  دوب و  هدرک  نامكانهودنا  هچنآ  ام و  باوج  رد  دش  لزان  هیآ  نیا  و  تفریمن »

. تشذگرد ات  دوب  دهاجم  يزاغ و  هتسویپ  بویا  وبا  و  تسا . هدومرف  داهج  هب  رما  ار  ام  ادخ  هک 

196 هیآ : هرقب هروس 

هیآ نیا  هک  دنکیم  تیاور  هرجع  نب  بعک  زا  دانسا  اب  يدایز  رهاط  وبا  داتسا  هیآ 196 .)  ... ) ِهِسْأَر ْنِم  ًيذَأ  ِِهب  َْوأ  ًاضیِرَم  ْمُْکنِم  َناک  ْنَمَف 
ضوع رد  شارتب و  ار  ترـس  دومرف : مدرک  فیلکت  بسک  ص )  ) ربمغیپ زا  تفرگ و  شپـش  مرـس  جح  مسوم  رد  هک  دـش  لزان  نم  هرابرد 

نب بعک  زا  دانـسا  اب  یکزم  میهاربا  نب  دـمحم  نک . ماعطا  عاص  کی  يرفن  ار  نیکـسم  شـش  اـی  ياـمنب و  یناـبرق  اـی  ریگب  هزور  زور  هس 
ایآ دیـسرپ  اـیب و  رتکـیدزن  دومرف  نم  هب  راـب  هس  متفر و  ص )  ) هّللا لوسر  تمدـخ  تسا . نم  هراـبرد  هیآ  نیا  هک  دـنکیم  تیاور  هرجع 

ترسیم هچ  ره  ای  هدب  هقدص  ای  ریگب  هزور  ضوع ) رد  شارتب و  ار  ترس  : ) دومرف روتسد  یلب . متفگ : دنکیم ؟ تیذا  ارت  ترس  ياهروناج 
لقعم نب  هّللا  دـبع  زا  دانـسا  اب  يدـلخم  دـیبع  نب  دـمحا  رـصن  وبا  تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  رگید  قیرط  هب  زین  ملـسم  نک . ینابرق  دوش 

ٍمایِص ْنِم  ٌۀَیْدِفَف  هیآ  لوزن  نأش  هرابرد  مداتـسیا و  هرجع  نب  بعک  دزن  هفوک   35 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دجـسم  رد  هک  دنکیم  تیاور 
: دومرف دـندرب  ص )  ) ربـمغیپ دزن  تخیریم  متروص  رب  شپـش  هک  یلاـح  رد  ارم  تفگ : بعک  مدیـسرپ . هرقب 196 ،)  ) ٍکُُسن َْوأ  ٍۀَـقَدَص  َْوأ 
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ای ریگب  هزور  زور  هس  دومرف : ص )  ) ربمغیپ دـش و  لزان  ـالاب  هیآ  و  هن ، متفگ : يرادـن  مه  شیم  کـی  یناـبرق  تعاطتـسا  منیبیم  هک  نینچ 
ملسم تسامش . مومع  يارب  نکیل  دش  لزان  نم  صوصخ  رد  هیآ  نیا  تفگ : بعک  هاگنآ  نک . ماعطا  عاص  فصن  يرفن  ار  نیکـسم  شش 
هیبیدح هب  یتقو  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  یفوص  میهاربا  نب  لیعامـسا  میهاربا  وبا  دـناهدروآ . تیاور  نیمه  زین  يراخب  و 

. دومرف ص )  ) ربـمغیپ دروخ ! ارم  شپـش  نیا  ص )  ) هّللا لوسر  اـی  تفگ : دوـب . هتفرگ  ار  شتروـص  رـس و  شپـش  هرجع  نب  بعک  میدیـسر 
ربمغیپ و  دـیدرگ ، لزان  الاب  هیآ  و  درک . ینابرق  واگ  هدام  کی  دیـشارت و  ار  شرـس  بعک  دـیوگ  سابع  نبا  هدـب . هیدـف  شارتب و  ار  ترس 
دمحم نب  دـمحم  دـم . ود  يرفن  نیکـسم  شـش  هب  نداد  هقدـص  اـی  شیم ، کـی  یناـبرق  اـی  هزور ، زور  هس  دومرف : هیآ  حیـضوت  رد  (ص )

شتآ شگید  ریز  هـک  یلاـح  رد  تشذـگ  وا  رب  هیبیدـح  رد  ص )  ) ربـمغیپ هـک  دـنکیم  تـیاور  هرجع  نـب  بـعک  زا  دانـسا  اـب  يروـصنم 
الاب هیآ  و  شارتب ، ار  ترس  دومرف : ترضح  یلب . درک : ضرع  بعک  دنرازآیم ؟ ارت  ترس  ياهروناج  ایآ  دیـسرپ : ترـضح  تخورفایم ،

. تسا شیم  کی  ینابرق  ای  نیکسم و  شش  نیب  هقدص  عیزوت  ای  هزور  زور  هس  روظنم  هک  دش  لزان 

197 هیآ : هرقب هروس 

هشوت داز و  نودب  نمی  لها  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  یکزم  رمع  نب  رمع  هیآ 197 .)  ... ) يْوقَّتلا ِداَّزلا  َْریَخ  َّنِإَف  اوُدَّوَزَت  َو 
: دیوگ حابر  نب  ءاطع  دش . لزان  الاب  هیآ  دنداتفایم . ییادگ  هب  دندیـسریم  هکم  هب  یتقو  میراد ، لّکوت  ام  دنتفگیم  دندمآیم و  جـح  هب 

. دمآ تبسانم  نیدب  ثحب  دروم  هیآ  دشیم . نارگید  رابرس  دمآیم و  نوریب  جح  دصق  هب  صخش 

198 هیآ : هرقب هروس 

هک دنکیم  تیاور  یمیمت  هماما  وبا  زا  دانـسا  اب  زازب  باهولا  دبع  نب  روصنم  هیآ 198 .)  ... ) ْمُکِّبَر ْنِم  اًلْـضَف  اوُغَْتبَت  ْنَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل 
: درک لاؤس  رمع  نبا  دوشیمن . باسح  جح  ام  يارب  هک  دنیوگیم  یـضعب  میتسه و  جـح  هار  رد  يراکم  ياهدـع  ام  مدیـسرپ : رمع  نبا  زا 
زا ار  هلئـسم  نیمه  نیع  يدرم  تفگ : رمع  نبا  یلب . متفگ : دـیروآیمن ؟ ياـج  هب  مـسارم  رگید  هورم و  افـص و  نـیب  فاوـط  هیبـلت و  رگم 

ار درم  نآ  ص )  ) ربمغیپ دش و  لزان  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل   36 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  هیآ  ات  دادن  شخساپ  ترضح  دیسرپ : ص )  ) ربمغیپ
رد ظاکع  زاجملا و  وذ  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  یمیمت  رکب  وبا  دیتسه . یجاح  امـش  سپ  دناوخ . شیارب  ار  هیآ  دیبلط و 

سابع نبا  زا  دـهاجم  دـش . لزان  ثحب  دروم  هیآ  ات  دنتـشاد  هارکا  اـجنآ  رد  دتـس  داد و  زا  مدرم  مالـسا  زا  سپ  دوب . مدرم  رازاـب  تیلهاـج 
روکذم هیآ  ات  تسادخ ، دای  مایا  نیا  دنتفگیم  دـندومنیم و  زیهرپ  جـح  رد  تراجت  شورف و  دـیرخ و  زا  ناناملـسم  هک  دـنکیم  تیاور 

. دندرک زین  تراجت  جح  رد  دش و  لزان 

199 هیآ : هرقب هروس 

شیرق دندشیم و  هناور  تافرع  زا  بارعا  هک  دنکیم  تیاور  هشیاع  زا  دانسا  اب  یمیمت  هیآ 199 .)  ... ) ُساَّنلا َضافَأ  ُْثیَح  ْنِم  اوُضِیفَأ  َُّمث 
ریبج نبا  زا  دانسا  اب  یکزم  رفعج  نب  دمحا  نب  دمحم  دش . لزان  تبسانم  نیدب  هیآ  دنداتفایم و  هار  مارحلا  رعـشم  زا  یـشیرق  ناشیکمه  و 

متخادرپ و نآ  يوج  تسج و  هب  تافرع  يارحـص  رد  مدرک و  مگ  يرتش  هفرع  زور  رد  هک  دنکیم  تیاور  ریبج  شردپ  زا  وا  معطم و  نب 
نوچ دـنکیم -؟ هچ  اـجنآ  اـجنیا و  رد  تسا  یـسمحا  يدرم  نیا  متفگ : دوخ  اـب  تسا . تاـفرع  رد  ياهدـع  اـب  هک  مدـید  ار  ص )  ) ربمغیپ

ار نارگید  مرح  رگا  هک  دوب  هدرک  اوغا  ار  ناشیا  ناطیش  دندشیم و  هدیمان  سمح  شیرق  نید  رد  بصعت  تبـسانم  هب  تیلهاج  رد  شیرق 
هیآ نیا  مالـسا  زا  سپ  دندرکیم - فقوت  هفلدزم  رد  هدـشن  جراخ  مرح  زا  اذـل  دوشیم  ردـقیب  ناشیا  رظن  رد  امـش  مرح  دـیرادب  گرزب 

. تسا هدروآ  ار  تیاور  نیا  رگید  قیرط  هب  زین  ملسم  تافرع . ینعی  ُساَّنلا - َضافَأ  ُْثیَح  ْنِم  اوُضِیفَأ  َُّمث  هک  دش  لزان 
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200 هیآ : هرقب هروس 

دای مان و  هب  مسوم ، رد  فقوت  ماگنه  تیلهاج  مدرم  دیوگ : دـهاجم  هیآ 200 .)  ... ) ْمُکَءابآ ْمُکِرْکِذَک  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  ْمُکَکِسانَم  ُْمْتیَـضَق  اذِإَف 
: دیوگ نسح  (. 200  ) ًارْکِذ َّدَشَأ  َْوأ  ْمُکَءابآ  ْمُکِرْکِذَـک  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  هک  دـش  لزان  هیآ  دـندومنیم . هرخافم  شیوخ  باسنا  رکذ  ناردـپ و 

اذک اذک و  اولعفل  مهنإ  کیبأ  و  : » دنتفگیم دندروخیم و  دنگوس  ناشناردـپ  دای  مان و  هب  ندرک  تبحـص  نتفگ و  نخـس  نمـض  بارعا 
. دش لزان  تبسانم  نیدب  الاب  هیآ  ۀیآلا .» هذه  یلاعت  هّللا  لزنأف 

205 ات 204 تایآ : هرقب هروس 

ینب نامیپمه  یفقث  قیرـش  نب  سنخا  هرابرد  هیآ  نیا  دـیوگ : يّدـس  هیآ 5 و 204 .)  ... ) اْینُّدـلا ِةاـیَْحلا  ِیف  ُُهلْوَق  َکـُبِْجُعی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 
. دروآ تفگـش  هب  ار  ص )  ) ربمغیپ دش و  ناملـسم  37 و  ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  دـمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  هنیدـم  رد  هک  دـش  لزان  هرهز 
هب ص )  ) ربمغیپ دزن  زا  تشگزاـب  رد  تشاد . ربـخ  شلد  زا  ادـخ  دوب و  شناـبز  رب  نیا  میوگتـسار و  نم  هک  دـنادیم  ادـخ  تفگ : سنخا 

ِضْرَْألا ِیف  یعَـس  یَّلََوت  اذِإ  َو  هک : دـیدرگ  لزان  هیآ  تشک و  ار  ناشیاهغالا  دز و  شتآ  ار  ناشتعارز  دیـسر  ناناملـسم  زا  ياهدـع  هعرزم 
. َلْسَّنلا َو  َثْرَْحلا  َِکلُْهی  َو  اهِیف  َدِسُْفِیل 

207 هیآ : هرقب هروس 

. درکیم ترجه  ص )  ) ربمغیپ يوس  هب  بیهص  دیوگ : بّیـسم  نب  دیعـس  هیآ 207 .)  ... ) ِهَّللا ِتاضْرَم  َءاـِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْـشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 
تعامج يا  تفگ : تفرگرب و  نامک  دیشک و  نوریب  شکرت  زا  اهریت  دمآ و  دورف  شبکرم  زا  دندرک . شبیقعت  شیرق  ناکرشم  زا  ياهدع 

درخ ریشمش  ات  سپ  نآ  و  دیسر ، دیهاوخن  نم  هب  شکرت  ریت  نیرخآ  ات  هک  ادخ  هب  دنگوس  منازادناریت ، نیرتهب  زا  نم  هک  دینادیم  شیرق 
هک دندرک  دهع  میرادرب و  تسد  وت  زا  ات  هدب  ار  تلاوما  هناخ و  ياهیناشن  دنتفگ  دـینکب . دـیهاوخ  هچ  ره  هاگنآ  مگنجیم . امـش  اب  دوش 

ص)  ) ربمغیپ تمدـخ  یتقو  دـیرخ .) زاب  ار  شیوخ  ناج  و   ) داد ار  شلاوما  هناخ و  ياهیناشن  وا  دـننک و  شیاـهر  دـنکب  ار  راـک  نآ  رگا 
هتفرگ ار  بیهـص  ناکرـشم  دـنیوگ : نارـسفم  دـش . لزان  الاب  هیآ  يدرب و  دوس  يدرک و  یبوخ  هلماـعم  ییحی  اـبا  دومرف : ترـضح  دیـسر 

هب ار  شیوخ  هار  هشوت  بوکرم و  درادن و  رب  رد  ینایز  دوس و  امـش  هارمه  مدوبن  دوب و  مریپ و  يدرم  نم  تفگ : بیهـص  دندرک . هجنکش 
بیهـص ییحی ! ابا  يا  يدرب  دوس  تفگ : رکب  وبا  دروخرب . رگید  نت  دنچ  رمع و  رکب و  وبا  هب  دمآ و  هنیدم  هب  داد و  ناشیدب  ییاهر  طرش 

نسح «. 1  » يِرْـشَی ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  تسا : هداتـسرف  هیآ  نیا  وت  هراـبرد  ادـخ  تفگ : رکب  وبا  رگم ؟ روـط  هچ  یـشاب ، ناـیزیب  داد : باوـج 
هلإ دیوگب ال  دنک و  دروخرب  يرفاک  هب  یناملـسم  هک  تسا  یماگنه  نیا  تسا ؟ هدش  لزان  یـسک  هچ  هرابرد  هیآ  نیا  دینادیم  ایآ  دـیوگ :

شیپ مدـق  مشورفیم و  ادـخ  هب  ار  مناج  دـیوگب : ناملـسم  دزرو و  عانتما  هملک  زا  رفاک  دـشاب و  ناما  رد  تلاـم  تنوخ و  اـت  وگب  هّللا  ـالإ 
یـسک دینـش  رمع  دیوگ : لیلخلا  وبا  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باب  رد  هیآ  نیا  دناهتفگ  زین  و  دوش . هتـشک  ات  دگنجب  دراذگ و 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هار  رد  يدرم  . ) لـتقف رکنملا  نع  یهنی  فورعملاـب و  رمأـی  لـجر  ماـق  ِهَِّلل  اَّنِإ  تفگ : دـناوخیم  ار  هیآ  نـیا 
تیاور قـبط  ( 1 (. __________________________________________________  ) تـسا هدـش  هتـشک 
بابـسا همجرت  م . تسا -. هدـش  لزان  ترجه  بش  رد  ص )  ) ربمغیپ رتسب  رد  ندـیباوخ  تبـسانم  هب  ع )  ) یلع هرابرد  ثحب  دروم  هیآ  هعیش 

38 ص : لوزن ،

208 هیآ : هرقب هروس 
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مالـس و نب  هّللا  دـبع  هرابرد  هیآ  نیا  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  ءاـطع  هیآ 208 .)  ... ) ًۀَّفاَـک ِْملِّسلا  ِیف  اُولُخْدا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
تشوگ و هتشاد ، مرتحم  ار  هبنش  دندرکیم . تیاعر  زین  ار  یسوم  عیارش  مالسا ، ص )  ) ربمغیپ هب  نتشاد  نامیا  نمض  هک  دش  لزان  شنارای 

تاروت دوخ  ینامـسآ  باتک  هب  راذگب  هک  دنتـساوخرد  ص )  ) ربمغیپ زا  اهنآ  دنتفرگیم . داریا  نانآ  هب  ناناملـسم  دندروخیمن و  رتش  ریش 
. دمآ قوف  هیآ  باوج  رد  مینک . لمع 

214 هیآ : هرقب هروس 

یتخـس و تیاهن  رد  ناناملـسم  هک  یعقوم  قدـنخ  گنج  رد  هیآ  نیا  دـنیوگ : يّدـس  هداتق و  هیآ 214 .)  ... ) َۀَّنَْجلا اُولُخْدـَت  ْنَأ  ُْمْتبِـسَح  ْمَأ 
لزان بازحا 10 ) « ) دوب هدیـسر  اهولگ  هب  اهناج   » نآرق ریبعت  هب  دندربیم و  رـس  هب  جـنر  عاونا  یگقوذآیب و  امرگ و  امرـس و  يراتفرگ و 

ار شیوخ  نامناخ  یهت  تسد  اب  نوچ  دندوب - دیدش  رقف  راچد  دندمآ و  هنیدم  هب  نارجاهم  و  ص )  ) ربمغیپ هک  یعقوم  دیوگ : ءاطع  دـش .
، دـشیم هدوزفا  نارگناوت  یـضعب  ناهنپ  قافن  دوهی و  ینلع  ینمـشد  هلمج  نیا  رب  دوب و  هداتفا  ناکرـشم  تسد  هب  ناـشلاوما  هتفگ و  كرت 

. دمآ دورف  الاب  هیآ  نارجاهم ، ییادزمغ  یمرگلد و  ضحم 

215 هیآ : هرقب هروس 

رگناوت هدروخلاس و  يریپ  يراصنا  حومج  نب  ورمع  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  حـلاص  وبا  هیآ 215 .)  ... ) َنوُقِْفُنی اذ  ام  َکَنُولَئْـسَی 
ءاطع تیاور  هب  دمآ . الاب  هیآ  دـنک ؟ قافنا  یناسک  هچ  هب  دـهدب و  هقدـص  ییاهزیچ  هچ  اهزیچ و  هچ  زا  هک  دیـسرپ  ص )  ) ربمغیپ زا  دوب و 

ود تفگ  نک . جرخ  تدوخ  يارب  دومرف : مراد . راـنید  کـی  تفگ : دـمآ  ص )  ) هّللا لوسر  دزن  هک  دـش  لزاـن  يدرم  باوج  رد  قوـف  هیآ 
ردپ جرخ  دومرف  مراد . رانید  راهچ  تفگ : نک . راکتمدـخ  جرخ  دومرف : مراد . رانید  هس  تفگ : نک . تاهداوناخ  جرخ  دومرف : مراد . رانید 

زا نیا  نک و  جرخ  ادخ  هار  رد  دومرف : مراد . مرد  شـش  تفگ : نک . تنادنواشیوخ  جرخ  دومرف : مراد . رانید  جـنپ  تفگ : نک . تردام  و 
. تسا رتهب  همه 

217 هیآ : هرقب هروس 

ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  ریبز  نب  ةورع  زا  دانـسا  اب  يزاریـش  هّللا  دبع  نب  دمحم  هّللا  دبع  وبا  هیآ 217 .)  ... ) ِمارَْحلا ِرْهَّشلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی 
هک دنتفای  شیرق  زا  یناوراک  دندرک و  لزنم  هلخن  نطب   ] رد ات  دنتفر  درک . مازعا  يدسا  شحج  نب  هّللا  دبع  یگدرک  رس  هب  ياهّیرس  (ص )

ناشیکی دمآ . شیپ  رظن  فالتخا  ناملسم  هورگ  نایم  دوب و  هدنام  مارح  هام  هب  زور  کی  تشاد و  روضح  زین  یمرضحلا  نب  ورمع  نآ  رد 
رظن اما  تسین . اور  دـیاهتفای  تسد  نآ  رب  هچنآ  عمط  هب  ندـیگنج ) و   ) ندرمـش لالح  نم  رظن  هب  مینادیم و  مارح  انیقی  ار  زور  نیا  تفگ :

نیتسخن وا  و  دنتـشک - ار  وا  هدرب  هلمح  یمرـضحلا  نبا  رب  تفای و  هبلغ  دندوب  ایند  لام  ناهاوخ  هک  یناسک   39 ص : لوزن ، بابسا  همجرت 
هام رد  گنج  ایآ  دـنتفگ : هداتـسرف  ص )  ) ربمغیپ دزن  یتأیه  دیـسر  شیرق  هب  ربخ  نیا  تسا و  نیکرـشم  نیملـسم و  نیب  گـنج  رد  هتـشک 

يرهز زا  دانـسا  اب  ینارح  دمحم  نب  دـمحا  رکب  وبا  دـش . لزان  هیـضق  هیجوت  و   ] نانآ خـساپ  رد  ثحب  دروم  هیآ  و  ینادیم -؟ اور  ار  مارح 
زا  ] دـقاو نب  هّللا  دـبع  داتـسرف و  ياهیّرـس ) هب   ) نیرجاـهم زا  ياهدـع  سأر  رد  ار  شحج  نب  هّللا  دـبع  ص )  ) ربـمغیپ هـک  دـنکیم  تـیاور 

فوقو هیضق  رب  ص )  ) ربمغیپ نوچ  دندنار . هنیدم  يوس  هب  ار  ناوراک  دندرک و  ریسا  ار  رفن  ود  تشک و  ار  یمرـضحلا  نب  ورمع  نیرجاهم 
رد ثحب  دروم  هیآ  و  درکن . مارح  هام  تیاعر  ص )  ) دـمحم دـنتفگ : شیرق  و  مدوب . هدومرفن  مارح  هام  رد  گنج  هب  ار  امـش  دومرف : تفای 
زا تسا  رتتیمها  اب  ادخ  دزن  زواجت  نیا  دنتـشک و  ادـخ  مرح  رد  ار  نانمؤم  امـش  ناکرـشم ، ِْلتَْقلا . َنِم  ُرَبْکَأ  ُۀَْـنتِْفلا  هک  دـش  لزان  هراب  نیا 
ود نآ  تباب  درک و  طبض  ار  نارفاک  لاوما  ص )  ) ربمغیپ هیآ ، لوزن  زا  سپ  دیوگ : يرهز  دیشاب . هتشک  مارح  هام  رد  ار  نارفاک  امـش  هکنآ 
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ص)  ) ربمغیپ زا  دندرک و  زین  باوث  يوزرآ  داد ، جرف  هّیرس  نیا  هانگ  ساسحا  هودنا  زا  ار  نیملـسم  ادخ  نوچ  و  دومن . تفایرد  هیدف  ریـسا 
َنیِذَّلا َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  هک : دش  لزان  دـعب  هیآ  دوش -؟ ءاطعا  ام  هب  نادـهاجم  رجا  هک  میـشاب  راودـیما  ایآ  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دندیـسرپ :
يدامج رخاوا  رد  هنیدـم ، هب  دورو  زا  سپ  هام  هدـفه  ردـب و  گنج  زا  شیپ  هام  ود  ص )  ) ربمغیپ نارـسفم  هتفگ  هب  اوُدَـهاج ...  َو  اوُرَجاـه 

نب هشاکع  يرهز و  صاّقو  یبا  نب  دعـس  زا  دـندوب  ترابع  هک  نیرجاهم  زا  یهورگ  سأر  رد  ار  شحج  نب  هّللا  دـبع  شاهمع  رـسپ  رخآلا 
یمهـس و هّللا  دبع  نب  دقاو  هعیبر و  نب  رماع  ءاضیب و  نب  لیهـس  هعیبر و  نب  ۀبتع  نب  ۀفیذح  وبا  یملـس و  ناوزغ  نب  ۀبتع  يدسا و  نصحم 
رب اشگب و  ار  هماـن  هار  زور  ود  زا  دـعب  نک و  تکرح  ادـخ  ماـن  هب  تفگ : داد و  هّللا  دـبع  هب  ياهماـن  درک و  مازعا  هیرـس  هب  ریکب  نب  دـلاخ 

مـسب : » دناوخ نینچ  دوشگ و  ار  همان  هار  زور  ود  زا  سپ  هّللا  دـبع  ربم . هارمه  رابجا  هب  ار  سک  چـیه  اجنآ  و  نک ، ارجا  ناوخب و  ناهارمه 
، نک نیمک  شیرق  ناوراک  يارب  اجنآ  و  یسرب ، هلخن  نطب  هب  ات  ورب  شیپ  دنیایب  وت  اب  هک  یناسک  هارمه  ادخ  تکرب  اب  میحرلا . نمحرلا  هللا 

یهن ارم  ص )  ) ربمغیپ تفگ : دومن و  هاگآ  ار  نارای  و  ۀعاط . اعمـس و  تفگ : همان  ندناوخ  زا  سپ  هّللا  دبع  يروایب .» ام  يارب  يربخ  دـیاش 
هبتع دعـس و  اجنآ  دندیـسر و  يدـنلب  هنماد  رد  یلزنم  هب  اـت  دـنتفر  شیپ  منک و  یهارمه  هب  روبجم  ار  امـش  زا  يدـحا  هکنیا  زا  تسا  هدرک 

ار دوخ  رتش  دـنوش و  ادـج  هک  دنتـساوخ  هزاـجا   40 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  هّللا  دـبع  زا  دنتـشگیم و  شلاـبند  دـندرک و  مـگ  يرتـش 
شیرق زا  یناوراک  نایم  نیا  رد  دندیسر . فئاط  هکم و  نیب  هلخن  نطب  هب  ات  تفر  شیپ  نارای  هیقب  اب  دوخ  داد و  هزاجا  هّللا  دبع  و  دنیوجب ،

یموزخم و هّللا  دبع  نب  نامثع  ناسیک و  نب  مکح  یمرـضحلا و  نب  ورمع  دروآیم و  فئاط  زا  هراجتلا  لام  هیودا  زیوم و  هک  تشذـگیم 
، دندش نامگدـب  امـش  هب  تفگ : نارای  هب  هّللا  دـبع  دندیـسرت . ناناملـسم  هدـهاشم  اب  دـندوب و  ناوراک  نآ  رد  یموزخم  هّللا  دـبع  نب  لفون 

دوخ وا  دندیشارت و  ار  هشاکع  رـس  و  دنراد . هرمع  دصق  نانیا  دیوگ  دوخ  اب  دنیبب  وا  نوچ  ات  دیامنب  ناشیدب  ار  دوخ  دشارتب . رـس  ناتیکی 
و دوب . رخآلا  يدامج  رخآ  زور  نیا  دنوریم و  هرمع  يارب  ياهدع  تسین ، یکاب  دنتفگ  دنتفای و  نانیمطا  نایشیرق  داد . ناشن  نایشیرق  هب  ار 

ناشیدب دنوشیم و  لخاد  مرح  هب  دیآرد ، بش  دیراذگب  رگا  دنتفگ : هدز  يأر  مه  اب  تسا . بجر  لوا  هک  دندوب  دقتعم  ناناملسم  یضعب 
لوا وا  و  هدرک ، كاله  ریت  اب  ار  یمرـضحلا  نب  ورمع  هّللا ، دبع  نب  دقاو  دنرب . هلمح  ناوراک  هب  هک  دندش  نآ  رب  و  تفای ، دـیهاوخن  تسد 
لفون دنانیملـسم و  تسد  هب  ارـسا  نیتسخن  هک  دـندش  ریـسا  یموزخم  هّللا  دـبع  نب  ناـمثع  ناـسیک و  نب  مکح  تسا . ناکرـشم  زا  هتـشک 

هام ص )  ) دمحم دنتفگ : نایـشیرق  دندروآ و  ص )  ) ربمغیپ دزن  هنیدم  هب  ار  ناریـسا  ناوراک و  ناناملـسم  و  دـنتفاین . تسد  ودـب  تخیرگ و 
نیا اب  و  تفرگ . ریـسا  تمینغ و  تخیر و  نوخ  تفـشایب ، ار  ناشیگدـنز  درک و  تشحو  راچد  ار  مدرم  دومنن و  تیاـعر  ار  نما  مارح و 
دوهی دیتخای . تسد  گنج  هب  دیتسکش و  ار  مارح  هام  تمرح  امـش  نافرحنم ، يا  دنتفگ : دنتفرگ و  شنزرـس  هب  ار  هکم  ناناملـسم  نانخس 

ص)  ) ربمغیپ هب  رابخا  نیا  و  دـش .» هتـشک  یمرـضح  دـش ، هتخورفارب  گنج  شتآ  . » دـندادیم راعـش  هتفرگ  کین  لاف  هب  ار  هثداح  نیا  زین 
تشاد و فوقوم  ار  ناریـسا  ناوراک و  لاوما  مدوب و  هدادـن  مارح  هام  رد  گنج  هزاـجا  امـش  هب  نم  تفگ : شناراـی  هّللا و  دـبع  هب  دیـسر :

لوسر ای  دنتفگ  میداتفا و  هنتف  رد  میدرک و  طوقس  هک  دندیشیدنا  شیوخ  اب  دمآ و  نارگ  هّیرس  ناگدنمزر  رب  راتفر  نیا  و  دومنن ، فرصت 
مدرم نیب  ثحب  نیا  و  يدامج -؟ ای  دوب  بجر  رد  مینادیمن  میتشک و  مینیبب  ار  بجر  لاله  هکنآ  زا  شیپ  ار  یمرـضحلا  نبا  ام  ص )  ) هّللا

تمینغ نایم  ار  هیقب  تفرگ و  سمخ  نآ  زا  هدومرف  فرـصت  ار  ناوراک  لاوما  ص )  ) ربمغیپ دـیدرگ و  لزان  رظن  دروم  هیآ  ات  تفاـی  عویش 
دعس و ات  دومرف  ص )  ) ربمغیپ دنداتـسرف و  ناریـسا  ياهبناج  نایکم  و  دوب . مالـسا  رد  يریگ  تمینغ  نیلوا  نیا  و  درک ، میـسقت  ناگدنروآ 

ربمغیپ دنتـشگزاب  هبتع  دعـس و  نوچ  و  میتشک . یمود  نآ  ضوع  ار  نت  ود  نیا  دـنیاین  رگا  و  مینکیمن ، اهر  ار  اهنیا  دـندرگنرب  ملاس  هبتع 
گنج رد  ات  دش  ناملـسم  دنام و   41 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  هنیدـم  رد  ناسیک  نب  مکح  تفرگ . اهبناج  درک و  اهر  ار  ریـسا  ود  (ص )

بازحا گنج  رد  نامثع  ردارب  لفون  درم . رفاک  اجنآ  رد  تشگ و  زاب  هکم  هب  یموزخم  هّللا  دبع  نب  نامثع  اما  دیسر . تداهش  هب  هنوعم  رئب 
هب هدش  هتـسکش  مهرد  درخ و  شبـسا  شدوخ و  داتفا و  قدنخ  رد  اما  دوش  نیملـسم  راصح  دراو  دـهجب و  قدـنخ  زا  تساوخیم  بسا  اب 
نآ ياهب  مه  شاهشال و  مه  هک  دیربب  دومرف : دنرخب ، ص )  ) ربمغیپ زا  ار  شـشعن  دنتـساوخ  ناکرـشم  و  دـندیدرگ ، كاله  ادـخ  تساوخ 
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. دیدرگ لزان  هّیرس ) باحصا  رطاخ  شمارآ  روظنم  هب  و   ) روکذم هیرس  تبسانم  هب  زین  يدعب  هیآ  تسا . دیلپ 

219 هیآ : هرقب هروس 

دزن هک  دـش  لزان  راصنا  زا  ياهدـع  لبج و  نب  ذاعم  باـطخ و  نب  رمع  خـساپ  رد  هیآ  نیا  هیآ 219 .)  ... ) ِرِْسیَْملا َو  ِرْمَْخلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی 
. تسا درخ  لام و  هدننک  هابت  هک  هدب ، ییاوتف  رامق  بارش و  هرابرد  دنتفگ : دندمآ و  ص )  ) ربمغیپ

220 هیآ : هرقب هروس 

هروس هیآ 10  نوچ  هک  دنکیم  تیاور  ریبج  نب  دیعـس  زا  دانـسا  اب  رهاط  نب  رهاقلا  دـبع  روصنم  وبا  هیآ 220 .)  ... ) یماتَْیلا ِنَع  َکَنُولَئْـسَی 
روما حالصا  تلاخد و  زیوجت  رد  الاب  هیآ  دندرک . ادج  ار  شیوخ  لاوما  ماتیا  لاوما  ناتـسرپرس  دش ، لزان  میتی  لام  ندروخ  یهن  رد  ءاسن 
هروس هیآ 152  ءاـسن و  هروس  هیآ 10  نوچ  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دهاز  دـمحا  نب  دـمحم  نب  دیعـس  دـیدرگ . لزان  ماتیا  لاوما 

دنامیم هفاضا  يزیچ  هک  دشیم  اسب  و  دندرکیم ، ادج  ار  میتی  كاروخ  دنتشاد ، هدهع  هب  ار  یمیتی  یتسرپرـس  هک  یناسک  دش  لزان  ماعنا 
دـیدرگ و لزاـن  ثحب  دروم  هیآ  دـندرک ، هعجارم  ص )  ) ربمغیپ هب  دوب . یتحاراـن  ثعاـب  نیا  دـشیم و  عیاـض  دـساف و  يرادـهگن  رثا  رب  و 

. دش زیوجت  حالصا  طرش  هب  لاوما  ندش  طولخم 

221 هیآ : هرقب هروس 

يونغ دثرم  وبا  هک  دنکیم  تیاور  نایح  نب  لتاقم  زا  دانـسا  اب  ظفاح  رمع  نامثع  وبا  هیآ 221 .)  ... ) َّنِمُْؤی یَّتَح  ِتاکِرْـشُْملا  اوُحِْکنَت  َو ال 
ربمغیپ دزن  دثرم  وبا  هکرـشم و  قانع  دوب و  ناملـسم  دثرم  وبا  دـنک و  جاودزا  شیرق  زا  ریقف  ابیز و  نز  قانع  اب  ات  تساوخ  ص )  ) ربمغیپ زا 
دنکیم تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  نامثع  وبا  زین  و  ْمُْکتَبَجْعَأ . َْول  َو  هک  دش  لزان  عنم  رد  هیآ  دـیآیم ، مشوخ  قانع  زا  هک  تفگ  (ص )

زاب ارجام  هدمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  دش و  تحاران  سپس  دز ، شیلیس  هتفرگ  مشخ  وا  رب  يزور  تشاد و  یهایس  زینک  هحاور  نب  هّللا  دبع  هک 
دریگیم و وضو  وکین  تسا و  هزیکاپ  دناوخیم و  زامن  دریگیم ، هزور  تفگ : هّللا  دـبع  تسا ؟ ینز  هنوگچ  دیـسرپ : ص )  ) ربمغیپ تفگ :

همجرت تخیگنارب  قحب  ارت  هکنآ  هب  مسق  تفگ : هّللا  دـبع  تسا . هنمؤم  وا  دوـمرف : ص )  ) ربـمغیپ دراد . ناـمیا  ص )  ) هّللا لوـسر  ادـخ و  هب 
جاودزا يزینک  اب  هک  دندز  هنعط  وا  هب  نیملـسم  زا  ياهدع  درک . ار  راک  نیا  منکیم و  شدـقع  مزاسیم و  شدازآ   42 ص : لوزن ، بابسا 

سابع نبا  زا  وا  حلاص و  وبا  زا  یبلک  دش . لزان  الاب  هیآ  دننک و  جاودزا  رادهداوناخ  هکرشم و  نانز  اب  دندادیم  حیجرت  دوخ  تسا و  هدرک 
هکم هب  ناملـسم  ناریـسا  زا  یعمج  نتفرگ  لیوحت  يارب  ار  مشاه  ینب  نامیپمه  دثرم  مان  هب  يونغ  يدرم  ص )  ) ربمغیپ هک  دـنکیم  تیاور 

هب دوب ، هدرک  كرت  ار  نز  نآ  یناملـسم  رد  دوب و  شاهقوشعم  تیلهاـج  رد  هک  قاـنع  ماـن  هب  ینز  دیـسر  هکم  هب  یتـقو  دـثرم  درک . مازعا 
رگا نکیل  مارح . وت  اب  تولخ  تسا و  لیاح  وت  نم و  هنایم  مالـسا  تفگ : دـثرم  مینک ؟ تولخ  دـنهاوخیمن  تلد  تفگ : دـمآ و  شندـید 

و يدرک ، ییافویب  يدرزآ و  ارم  تفگ  نز  منکیم . تدـقع  ص )  ) ربمغیپ زا  هزاـجا  بسک  تشگزاـب و  زا  سپ  يوش ، نم  نز  ینهاوخب 
، هنیدـم هب  تشگزاب  تیرومأم و  ماجنا  زا  سپ  دـثرم  دـندرک . شلو  دـندز و  کتک  یتخـس  هب  ار  دـثرم  دـنتخیر و  ناکرـشم  دیـشک . غیج 

لزان وا ] عنم  رد   ] ثحب دروم  هیآ  دنک ، جاودزا  يو  اب  هک  تساوخ  هزاجا  درک و  راهظا  ص )  ) ربمغیپ هب  دوب  هتشذگ  هچنآ  قانع و  ناتـساد 
. دش
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نز دوهی  هک  دـنکیم  تیاور  سنا  زا  دانـسا  اـب  رفعج  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نمحرلا  دـبع  وـبا  هیآ 222 .)  ... ) ِضیِحَْملا ِنَـع  َکَنُولَئْـسَی  َو 
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هیآ دندرک ، لاؤس  ص )  ) ربمغیپ زا  دروم  نیا  رد  ناناملـسم  دندشیمن . هناخمه  كاروخ و  مه  وا  اب  دندرکیم و  نوریب  لزنم  زا  ار  ضئاح 
دنکیم تیاور  رباج  زا  دانـسا  اب  باشخ  رمع  نب  دـمحم  رکب  وبا  تسا . هدروآ  رگید  قیرط  زا  ار  تیاور  نیا  زین  ملـسم  دـیدرگ . لزان  الاب 

. دندشیم رس  تشپ  عامج  زا  عنام  ار  نارهوش  راصنا  نانز  و  دیآیم ، چول  شاهچب  دوش  عامج  رـس  تشپ  زا  نز  اب  رگا  دنتفگیم  دوهی  هک 
هک دیدرگ  لزان  دعب  هیآ  الاب و  هیآ  دندیـسرپ ، دوهی  رظن  هب  عجار  زین  ضیح و  لاح  رد  ار  یکیدزن  هلئـسم  هدـمآ ، ص )  ) ربمغیپ دزن  راصنا 

دیاب سپ  دنتـسه » امـش  رازتشک  نانز   » هک رابتعا  نیا  هب  دشاب  جرف  رد  دیاب  عامج  هکنیا  رگید  تسا ، عونمم  ندش  كاپ  ات  ضیح  دروم  رد 
هناخمه كاروخ و  مه  ضئاـح  نز  اـب  سوجم - دـننام  تیلهاـج - برع  دـنیوگ : نارـسفم  دریگ . تروص  یکیدزن  لـسن  دـیلوت  قیرط  رد 

. دش لزان  روبزم  هیآ  مینک ، هچ  ضئاح  نانز  اب  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دیسرپ : ص )  ) ربمغیپ زا  حادحد  وبا  و  دندشیمن ،
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هک دنکیم   43 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  تیاور  رباج  زا  دانـسا  اب  یـضاق  نسح  نب  دـمحا  رکب  وبا  هیآ 223 .)  ... ) ْمَُکل ٌثْرَح  ْمُکُؤاـِسن 
دمحم دیدرگ . لزان  زاوج ) رد   ) الاب هیآ  دیآیم . لمع  هب  چول  هچب  دریگ  تروص  رـس  تشپ  زا  جرف  رد  عامج  رد  رگا  دندوب  دـقتعم  دوهی 

رد مدناوخ و  سابع  نبا  دزن  ماجنا  ات  زاغآ  زا  ار  نآرق  راب  هس  ود  هک  دـنکیم  تیاور  دـهاجم  زا  دانـسا  اب  ییحی  نب  دـمحم  نب  میهاربا  نب 
ماک شیوخ  نانز  شیپ  سپ و  زا  هکم  رد  نایشیرق  یضعب  تفگ : سابع  نبا  هیآ  نیا  دروم  رد  مدیـسرپ ، نآ  ینعم  هدرک  فقوت  ياهیآ  ره 

ار راک  نیا  هزاجا  دـنتفگ  هدـش  عنام  نانز  دـننکب  ار  لمع  ناـمه  دنتـساوخ  دـنتفرگ و  يراـصنا  نز  دـندمآ و  هنیدـم  هب  یتقو  دـنتفرگیم .
سپ و زا  یهاوخ  دـیوگ : سابع  نبا  دـیدرگ . لزاـن  روبزم  هیآ  هکنآ  اـت  دیـسر . ص )  ) ربمغیپ شوگ  هب  تفاـی و  عویـش  هیـضق  میهدیمن و 

هعرزم هب  دـهاوخ  وس  ره  زا  رگتـشک  دوش . دـیلوت  هچب  هک  تسا  یعـضوم  زا  یکیدزن  دوصقم  هتبلا  وـناز و  رب  یهاوـخ  شیپ و  زا  یهاوـخ 
دنکیم تیاور  رباج  زا  دانسا  اب  یئانج  دمحم  نب  دیعس  تسا . هدروآ  شیوخ  حیحـص  رد  رگید  قیرط  هب  ار  تیاور  نیا  زین  مکاح  دیآرد .

زا دانسا  اب  دیعـس  زین  دش . لزان  زاوج ) رد   ) الاب هیآ  دیآیم و  لمع  هب  چول  هچب  دنک  عامج  ییاپرـس  نز  اب  سک  ره  دندوب  دقتعم  دوهی  هک 
دمآ دورف  باوج  رد  الاب  هیآ  و  دوش ، لوحا  شاهچب  دیآرد  وا  رب  هدروآرد  وناز  هب  ار  نز  سک  ره  دـنتفگ  دوهی  هک  دـنکیم  تیاور  رباج 
نیا دیوگ : یفرش  دماح  وبا  خیش  تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیمه  زین  ملسم  تسا . دحاو  مکح  رد  دشاب  تروص  ره  هب  جرف  رد  یکیدزن  هک 
نبا زا  دانـسا  اب  نمحرلا  نب  دمحم  تسا . هدرک  لقن  يرهز  زا  ار  نآ  دـشار  نب  نامعن  اهنت  تسا . ربارب  ثیدـح  دـص  هب  دنمـشزرا  ثیدـح 

ار راب  هنیـشود  تفگ : رمع  ارچ ؟ دیـسرپ  ص )  ) ربمغیپ مداتفا . تکاله  هب  تفگ : دـمآ و  ص )  ) ربمغیپ دزن  رمع  هک  دـنکیم  تیاور  سابع 
و زیهرپب ، بقع  خاروس  ضئاح و  عامج  زا  دیوگیم : ْمَُکل ...  ٌثْرَح  ْمُکُؤاِسن  دـمآ : یحو  ات  دادـن  یباوج  ص )  ) ربمغیپ مدرک ! ور  تشپ و 

نب دیعـس  موق  هک  دـنکیم  تیاور  حـلاص  وبا  زا  دانـسا  اب  یناهفـصا  دـمحم  نب  دـمحا  رکب  وبا  نک . یکیدزن  جرف  رد  یهاوخ  هنوگ  ره  هب 
سابع نبا  زا  یبلک  تسا . ینم  نتخیر  رانک  ینعی  لزع  تهارک )  ) رد داد : خساپ  دندیسرپ  ار  ُْمْتئِـش  یَّنَأ  ْمُکَثْرَح  اُوتْأَف  ینعم  يو  زا  بّیـسم 

رـس تشپ  ور و  هب  ور  زا  نز  جرف  رد  لاـخدا  ياههویـش  هب  عجار  دوهی  راـصنا و  اـب  دـندمآ  هنیدـم  هب  نیرجاـهم  نوچ  هک  دـنکیم  تیاور 
هنوـگ ره  هک  تسا  هدـمآ  تاروـت  ادـخ  باـتک  رد  دـنتفگیم  دنتـسنادیمن و  اور  ار  ور  هب  ور  زا  عاـمج  زج  دوـهی  دـندرکیم و  تـبحص 

هچب نونج  یچول و  ثعاـب  تسا و   44 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  دـیلپ  ادـخ  رظن  رد  دـشاب  هداتفا  تشپ  رب  نز  هک  یتلاح  هب  زج  یکیدزن 
یکیدزن وس  ره  زا  نانز  اب  مالسا  تیلهاج و  رد  ام  هک  يربخ  اب  دوخ  دنتفگ : دندرب و  ص )  ) هّللا لوسر  دزن  نخس  نیا  ناناملسم  دوشیم و 

هک ْمَُکل  ٌثْرَح  ْمُکُؤاِسن  دومرف : لزان  ار  ثحب  دروم  هیآ  دوهی  لوق  بیذـکت  رد  یلاـعت  يادـخ  دـنریگیم . بیع  اـم  رب  دوهی  و  میدرکیم ،
. جرف رد  رس  تشپ  ای  ور  هب  ور  زا  ینعی  دییآرد ، دیهاوخب  روط  ره  تسا ، لسن  رازتشک  جرف 
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نب رـشب  شداماد  اب  هک  دـیدرگ  لزان  هحاور  نب  هّللا  دـبع  هرابرد  هیآ  نیا  دـیوگ : یبلک  هیآ 224 .)  ... ) ْمُِکناْمیَِأل ًۀَـضْرُع  َهَّللا  اُولَعَْجت  ـال  َو 
ادخ هب  تفگیم : و  دنکن ، يرگ  یجنایم  شنز  اب  يو  نیب  دیوگن و  نخـس  دورن و  يو  هناخ  هب  دوب  هدروخ  مسق  هدرک و  هطبار  عطق  نامعن 

. منکشب ار  مسق  تسین  اور  نداد  هرافکیب  ماهدرک و  دای  دنگوس 
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ءالیا تیلهاج ، رد  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  لضف  نب  سنوی  نب  دـمحم  هیآ 227 و 226 .)  ... ) ْمِِهئاـِسن ْنِم  َنُولُْؤی  َنیِذَِّلل 
ءالیا هام  راهچ  زا  رتمک  داد و  رارق  هام  راهچ  ار  نآ  ادـخ  و  دوب ، رتشیب  لاـس و  ود  اـت  کـی  دـنگوس ) دـیق  هب  نز  زا  ندـیباوخ  ادـج  ینعی  )

تـشادن تسود  ار  شنز  يدرم  دوب . نانز  هب  ندز  ررـض  ندرزآ و  هویـش  تیلهاج  رد  ءالیا  دـیوگ : ّبیـسم  نب  دیعـس  دوشیمن . بوسحم 
هگن رادرهوـش  هن  هوـیب و  هن  تلاـح  هب  دوـشن و  رتـسبمه  يو  اـب  هک  دروـخیم  دـنگوس  دوـش ، يرگید  رـسمه  وا  هـک  تساوـخیمن  اـنمض 

. دوش مولعم  شنز  تبسن  درم  ییاهن  رظن  ات  داد  رارق  هام  راهچ  ار  ءالیا  تدم  یلاعت  يادخ  تشادیم و 
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درم هک  دنکیم  تیاور  شردپ  زا  وا  هورع و  نب  ماشه  زا  دانسا  اب  یضاق  نسح  نب  دمحا  هیآ 229 .)  ... ) ٍفوُْرعَِمب ٌكاْسمِإَف  ِناتَّرَم  ُقالَّطلا 
يو شنز  رازآ  دصق  هب  يدرم  دیامن . رارکت  ار  راک  نیا  راب  رازه  ات  دنک و  عوجر  هدع  ياضقنا  زا  شیپ  دهد و  قالط  ار  شنز  تشاد  قح 
هناخ رد  هن  منکیم و  تیاهر  هن  مراد  رمع  ات  ادخ  هب  تفگ : داد و  شقالط  هرابود  دومن و  عوجر  هدع  ندـش  مامت  کیدزن  داد و  قالط  ار 
دزن ینز  هک  دـنکیم  تیاور  هشیاع  زا  دانـسا  اب  یمیمت  رکب  وبا  دـش . لزان  رابود ) هب  یعجر  قالط  راصحنا  رد   ) الاب هیآ  مرادیم و  تهگن 

. دش لزان  قوف  هیآ  مدرک ، لاؤس  ص )  ) ربمغیپ زا  ار  عوضوم  دیوگ : هشیاع  دیسرپ . ار  قالط  هلئسم  دمآ و  يو 
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لقعم هرابرد  هیآ  نیا  هک  دنکیم  تیاور  نسح  زا  دانـسا  اب  يزاغ  رکب  وبا  هیآ 232 .)  ... ) َّنُهُولُـضْعَت الَف  َّنُهَلَجَأ  َنْغَلَبَف  َءاسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  اذِإ  َو 
. داد شقـالط  مدوب  هداد  يدرم  هب  ار  دوخ  رهاوـخ  تفگ :  45 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  هک  مدینـش  لقعم  زا  تسا و  هدـش  لزان  راسی  نب 
هب هرابود  الاح  يداد ، شقالط  مدرک و  تمارتحا  مداد ، تزیهج  مداد ، تنز  متفگ : تساوخ ، ینز  هب  ار  وا  دمآ و  زاب  هدع  ياضقنا  زا  سپ 

زیزع يادـخ  ددرگرب . وا  دزن  تساوخیم  شلد  مه  نز  دوبن و  يدـب  درم  اما  تفای . یهاوخن  تسد  وا  رب  ادـخ  هب  ياهدـمآ ؟ يراگتـساوخ 
. تسا هدروآ  رگید  قیرط  زا  ار  تیاور  نیا  زین  يراخب  منادرگیم . زاب  ار  شنز  الاح  هک  مدرک  ضرع  ص )  ) ربمغیپ هب  داتـسرف  ار  ـالاب  هیآ 
ره هب  ار  وا  هک  متـشاد  يرهاوخ  دـنکیم : تیاور  راسی  نب  لقعم  زا  وا  نسح و  زا  دانـسا  اب  يروصنم  دـمحم  نب  دـمحم  روصنم  وبا  مکاح 

هّدع داد و  شایعجر  قالط  ات  دنتسیز  مه  اب  یتدم  مداد و  ودب  رهاوخ  درک . يراگتـساوخ  ار  وا  میومع  رـسپ  ات  مدرکیمن ، جیوزت  یـسک 
يداد و قالط  مدرک  شجیوزت  وت  هب  مدادیمن  یـسک  ره  هب  ار  مرهاوخ  متفگ  درک . شیراگتـساوخ  دـیدج  هیرهم  اب  اددـجم  دـش و  ماـمت 

هیآ هکنآ  ات  درک . مهاوخن  شجیوزت  وت  هب  ادـخ  هب  ینکیم . شیراگتـساوخ  زاب  دراد  ناهاوخ  هک  نونکا  دـش و  ماـمت  هدـع  اـت  یتشاذـگ 
زا دانسا  اب  يدابآ  رصن  مساقلا  یبا  نب  لیعامـسا  مداد . میومع  رـسپ  هب  هرابود  ار  مرهاوخ  متخادرپ و  دنگوس  هرافک  دش . لزان  ثحب  دروم 

هدع داد و  شقالط  کی  دـندوب  مه  اب  یتدـم  دوب ، هدرک  جـیوزت  یناملـسم  درم  هب  ار  شرهاوخ  راسی  نب  لقعم  هک  دـنکیم  تیاور  نسح 
لقعم تشاد  تیاضر  زین  نز  دومن ، شیراگتـساوخ  ددجم  نیباک  اب  داتـسرف و  نز  غارـس  هب  درم  دمآرد  شیوخ  رایتخا  هب  نز  دـش و  مامت 
نـسح داد . مهاوخن  عوجر  هزاجا  زگره  ادخ  هب  نونکا  يداد و  شقالط  مدوب  هدرک  مارتحا  مرهاوخ  جیوزت  اب  ارت  تفگ : دش و  كانمـشخ 

. ۀعاط اعمـس و  تفگ : دینـش  ار  هیآ  نوچ  لقعم  داتـسرف و  ورف  ار  ثحب  دروم  هیآ  تسنادیم و  درم  نز و  نآ  لباقتم  زاین  دنوادخ  دـیوگ :
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لقن شیوخ  نایوار  زا  وا  يّدس و  زا  دانسا  اب  دهاش  دمحا  نب  یلجم  نب  دیعـس  درک . جیوزت  ودب  ار  شرهاوخ  مارتحا  اب  دیبلط و  ار  درم  نآ 
دصق درم  هاگنآ  هدیسر ، رس  هب  هّدع  دوب و  هداد  شقالط  راب  کی  شرهوش  هک  تشاد  ییومع  رتخد  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  هک  دنکیم 
حاکن لاـیخ  زاـب  يداد و  قـالط  ار  اـم  يومع  رتخد  تفگ : تفر و  درم  نآ  دزن  رباـج  دوب . یـضار  زین  نز  دومن و  قباـس  رـسمه  هب  عوجر 

. دش لزان  دروم  نیا  رد  هیآ  يراد ؟

240 هیآ : هرقب هروس 

زیزعلا دبع   46 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  نب  دـمحم  ورمع  وبا  هیآ 240 .)  ... ) ْمِهِجاوْزَِأل ًۀَّیِـصَو  ًاجاوْزَأ  َنوُرَذَـی  َو  ْمُْکنِم  َنْوَّفَوَُتی  َنیِذَّلا  َو 
ردـپ و شنز و  تشاد و  رتخد  رـسپ و  دـنزرف  هک  دـمآ  هنیدـم  هب  فئاط  زا  يدرم  هک  دـنکیم  تیاور  نایح  نب  لتاقم  زا  دانـسا  اب  يزورم 
هب مهـس  درم  نادنزرف  ردام و  ردپ و  هب  ص )  ) ربمغیپ دندرب . ص )  ) ربمغیپ دزن  ار  هیـضق  درم و  هنیدم  رد  درم  نآ  دندوب . هارمه  زین  شردام 

. دنهدب ار  نز  لاس  کی  جرخ  یفوتم  كرت  ام  زا  هک  دومرف  هیصوت  نکیل  دادن . یمهس  یفوتم  نز  هب  داد و  ازس 

256 هیآ : هرقب هروس 

راصنا نانز  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  وا  دیعـس و  زا  دانـسا  اب  یکزم  رفعج  نب  دمحا  نب  دـمحم  هیآ 256 .)  ... ) ِنیِّدـلا ِیف  َهارْکِإ  ال 
نیا زا  دندش  هدنار  هنیدم  زا  ریـضن  ینب  هک  یعقوم  شدنراپـسب . دوهی  هب  دنام  هدنز  هچب  رگا  هک  دندرکیم  رذـن  دـنامیمن  ناشهچب  هاگره 
سک ره  ینعی  دیوگ : ریبج  نب  دیعـس  دش . لزان  قوف  هیآ  و  دوشیم ؟ هچ  ام  دالوا  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دنتفگ : راصنا  دوب . نانآ  دزن  اههچب 

مان هب  ار  یهایس  مالغ  هک  دش  لزان  راصنا  زا  يدرم  هرابرد  الاب  هیآ  دیوگ : دهاجم  دوش . ناملسم  دهاوخ  سک  ره  دنامب و  يدوهی  دهاوخ 
راجت ینامز  تشاد . رـسپ  ود  نیـصحلا  وبا  مان  هب  راصنا  زا  یکی  دیوگ  يّدس  دزاس . ناملـسم  رابجالاب  ار  يو  تساوخیم  تشاد و  حـیبص 
ناشیا هارمه  دندش و  یحیـسم  ماش  راجت  غیلبت  ریثأت  تحت  هتفر  ناشیا  دزن  روکذم  رـسپ  ود  تشگزاب  عقوم  دندروآ و  نغور  هنیدم  هب  ماش 
ربمغیپ دـش و  لزاـن  روبزم  هیآ  موریم . ناـشلابند  هب  تفگ : دومن و  ربخ  اـب  ارجاـم  زا  ار  ص )  ) ربمغیپ نیـصحلا  وبا  دـندیدرگ . ماـش  یهار 

هروس ندمآ  اب  دوب و  لاتق  هیآ  لوزن  زا  شیپ  نیا  دناناگدش و  رفاک  نیلوا  هک  دـنک ) رود  ای   ) درک رود  ام  زا  ار  ود  نآ  ادـخ  دومرف : (ص )
هک تشاد  رـسپ  ود  فوع  نب  ملاس  ینب  هفیاط  زا  يدرم  دیوگ : قورـسم  دیدرگ . خـسن  ثحب  دروم  هیآ  باتک ، لها  اب  دربن  روتـسد  هئارب و 
هک یحیـسم  ناوراـک  هارمه  هنیدـم  هب  ص )  ) ربـمغیپ ندـمآ  زا  سپ  و  دـندوب ، هتفر  ماـش  هب  هدـش و  یحیـسم  ص )  ) ربـمغیپ تـثعب  زا  شیپ 

. دـیوش ناملـسم  ات  منکن  ناتیاهر  ادـخ  هب  تفگ : تخیوآرد و  ناشیدـب  هتفر  نارـسپ  دزن  ردـپ  دـندمآ . هنیدـم  هب  درکیم  لمح  یکاروخ 
دش و لزان  الاب  هیآ  دنورب ؟ منهج  هب  هک  مشاب  نآ  رظان  هنوگچ  ص )  ) هّللا لوسر  ای  تفگ : درم  دندرب . ربمایپ  دزن  يرواد  دـندیزرو . عانتما 
زا ياهدع  هک  دـنکیم  تیاور  دـهاجم  زا  دانـسا  اب  يرقم  نب  دـمحا  قاحـسا  وبا  دـنتفر . شیوخ  هار  هب  تشادرب و  تسد  شنارـسپ  زا  درم 

، دندش هنیدم  زا  جورخ  هب  روبجم  ص )  ) ربمغیپ نامرف  هب  ریـضن  ینب  هک  یعقوم  دنتفرگیم . عاضر  هب  هچب  ریـضن  ینب  هظیرق و  ینب  نایدوهی 
يدوهی میوریم و  شیوخ  یعاضر  نادنواشیوخ   47 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  هارمه  ام  دنتفگ : سوا  هفیاط  رد  ناشیا  یعاضر  نادنزرف 

. دش لزان  الاب  هیآ  و  دننک ، ناشناملسم  هارکا  هب  دنتساوخیم  و  دینامب ، دنتفگیم  هدیدرگ  عنام  ناشیاههداوناخ  میوشیم و 

260 هیآ : هرقب هروس 

ندرک هدنز  یگنوگچ  زا  میهاربا  لاؤس  ببس  هرابرد  نارـسفم  ياههتفگ  هیآ 260 .)  ... ) یتْوَْملا ِیُْحت  َفـْیَک  ِینِرَأ  ِّبَر  ُمیِهاْربِإ  َلاـق  ْذِإ  َو 
هک تشذگ  ياهدرم  ناویح  رب  میهاربا  هک  دـنکیم  لقن  هداتق  زا  دانـسا  اب  رفعج  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نب  دیعـس  تسا . نوگانوگ  ناگدرم 

حیرج نبا  كاحـض و  یناسارخ و  ءاطع  نسح و  یتْوَْملا  ِیُْحت  َْفیَک  ِینِرَأ  ِّبَر  تفگ : دندوب . هدرک  شاهراپ  هراپ  ایرد  ارحـص و  ناروناج 
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یتقو دـندوب . هدرک  هراپ  هراپ  ار  هشال  ارحـص  ایرد و  ناروناج  دـید  میهاربا  دوب و  هداتفا  هیربط - هچایرد  ایرد - راـنک  يرخ  هشـال  دـنیوگ :
زا هدمآ  ناگدنرد  تسـشن  سپ  بآ  یتقو  تفریم . بآ  رد  ناشتالوضف  دندروخ و  نآ  زا  هدمآ  ایرد  ناروناج  ناگنهن و  دمآ  الاب  ایرد 

. درکیم هدنکارپ  اوه  رد  داب  زین  ار  اهنآ  هلـضف  دندروخیم و  هتـسشن  نآ  رب  ناغرم  سپـس  دشیم  كاخ  زین  ناشیا  عوفدم  دـندروخ و  نآ 
شاهدنز هنوگچ  منیبب  يامنب  نم  هب  نکیل  يروآیم ، درگ  ار  ءازجا  نیا  هک  مراد  نیقی  ایادخ  دیـسرپ : یتفگـش  اب  هدید  ار  همه  نیا  میهاربا 

نیا زا  ایرد  ناروناج  دوب . بآ  رد  شفـصن  یکـشخ و  رد  شفـصن  هک  تشذـگ  گنهن  کی  هشال  رب  میهاربا  دـیز ، نبا  هتفگ  هب  ینکیم ؟
درگ روناـج  همه  نیا  مکـش  زا  ار  ءازجا  نیا  هنوگچ  ادـخ  تفگ : میهاربا  هب  ثیبخ  سیلبا  دـندروخیم . مین  نآ  زا  ارحـص  ناروناـج  مین و 

، مراد داد : خساپ  میهاربا  يرادن ؟ نامیا  رگم  هک  دـمآ  ادـن  دـنایامنب . ودـب  ار  ناگدرم  ءایحا  یگنوگچ  تساوخ  ادـخ  زا  میهاربا  و  دروآ ؟
هزاـجا درک و  تیاور  نم  يارب  یناهفـصا  میعن  وـبا  دـیوگ : فـلؤم  ددرگ . یهت  سیلبا  هسوـسو  زا  دوـش و  نئمطم  ملد  هـکنآ  يارب  نـکیل 

ایرد قرغ  هک  یناسک  تفگ : همرکع  میدوب  هتسشن  یلحاس  رب  همرکع  رانک  رد  تفگ  هک  شردپ ، زا  نابا  نبا  مکح  زا  دانسا  اب  داد  تیاور 
هایگ و هب  لیدبت   ) دوش نوگرگد  دسوپب و  دنکفا و  یکشخ  هب  ار  نآ  جوم  هک  دنامن  ناوختسا  زج  دنروخب و  ناگنهن  ار  ناشتـشوگ  دنوش ،
رب ار  رتسکاخ  داب  درسفیب و  شتآ  سپس  دننازوسب . اهلگشپ  نآ  دنیآ و  نامدرم  هاگنآ  دزادنا . گشپ  دروخب و  نآ  زا  رتش  و  ددرگ ) هشیر 

، دـندرگ روشحم  ناسکی  هب  دـندوب  هدـش  نوفدـم  روگ  رد  هک  اـهنآ  داـسجا و  هنوگ  نیا  دوش  هدـیمد  روص  نوچ  دزاـس ...  هدـنکارپ  نیمز 
: تسا هتفگ  راسی  نب  قاحـسا  نب  دـمحم   48 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  رمز 68 .) . ) َنوُرُْظنَی ٌماِیق  ْمُه  اذِإَف  دـیامرف : یلاعت  يادـخ  هکناـنچ 

مه نم  : » تفگ دورمن  هرقب 258 ) « ) دناریمیم دنکیم و  هدنز  نم  راگدرورپ   » هک دیـسر  اجنادـب  درکیم و  هّجاحم  دورمن  اب  میهاربا  یتقو 
نت هب  ناج  هک  تسا  نینچ  ناـگدرم  نتخاـس  هدـنز  تفگ : میهاربا  درک - اـهر  ار  يرگید  تشک و  ار  يدرم  و  مناریمیم » منکیم و  هدـنز 

هب اذـل  ماهدـید  مشچ  هب  هک  دـیوگب  تسناوتن  میهاربا  و  ياهدـید ؟ مشچ  هب  دوخ  ییوگیم  هچنآ  ایآ  دیـسرپ  دورمن  دـنادرگیم . زاـب  هدرم 
یلد اب  جاجتحا  عقوم  ات  دنایامنب  ودب  ار  هدرم  ءایحا  یگنوگچ  هک  دومن  تساوخرد  شیوخ  راگدرورپ  زا  ادعب  تخادرپ . يرگید  لالدتسا 
لیلخ ار  میهاربا  ادخ  نوچ  هک  دناهتفگ  يّدس  ریبج و  نب  دیعس  سابع و  نبا  دیوگ .» هدید  دیوگ  هچ  ره   » و دنار ، نخـس  نئمطم  راوتـسا و 
مهد تتراشب  ماهدـمآ  تفگ : تفر و  میهاربا  دزن  و  دـشاب ، ودـب  بقل  نیا  ناسر  هدژم  هک  تساوخرد  ادـخ  زا  توملا  کلم  درک ، شیوخ 

تیاعد : » تفگ توملا  کلم  تسیچ ؟ نآ  تمالع  دیـسرپ : درک و  ساپـس  ار  ّلج  ّزع و  ادخ  میهاربا  دیزگرب . لیلخ  ناونع  هب  ارت  ادـخ  هک 
ناشن ودب  ار  تاوما  ءایحا  ات  تساوخرد  ادخ  زا  میهاربا  هاگنآ  تفر . تشگ و  زاب  و  دوشیم » هدـنز  هدرم  یهاوخب  رگا  و  تسا ، باجتـسم 

موش نئمطم  وت  زا  مشهاوخ  ياطعا  اعد و  تباجتـسا  اب  مهاوخیم  نکیل  ارچ ، درک : ضرع  میهاربا  يرادن ؟ نامیا  رگم  تفگ : ادخ  دـهد .
ياهداد رارق  شیوخ  لیلخ  ارم  هک 

262 هیآ : هرقب هروس 

اما دش  لزان  فوع  نب  نمحرلا  دبع  نافع و  نب  نامثع  هرابرد  هیآ  نیا  دـیوگ : یبلک  هیآ 262 .)  ... ) ِهَّللا ِلـِیبَس  ِیف  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا 
دوخ و يارب  مهرد  رازه  راهچ  متـشاد  مهرد  رازه  تشه  تفگ : درک و  ءادها  مهرد  رازه  راهچ  دمآ و  ص )  ) ربمغیپ دزن  وا  نمحرلا ، دبع 
یتشاد و هگن  هچنآ  رد  دهد  تکرب  وت  هب  ادخ  دومرف : ص )  ) هّللا لوسر  مهدیم . ضرق  ادخ  هب  مهرد  رازه  راهچ  متـشاد و  هگن  ماهداوناخ 
اب رتش  رازه  مریگیم : هدهع  رب  دنرادن  لیاسو  كوبت  گنج  يارب  هک  ار  یناسک  جیـسب  زیهجت و  تفگ : وا  نامثع ، اما  يدیـشخب . هچنآ  رد 

تسد هک  یلاح  رد  مدید  ار  ص )  ) ربمغیپ دیوگ : يردخ  دیعس  وبا  نیملسم . لاملا  تیب  زا  ار  دوخ  مهس  نیگنس  راب  کی  و  میلگ ، زاهج و 
روکذم هیآ  و  درکیم ، اعد  رجف  عولط  ات  شاب و  دونـشخ  وا  زا  مه  وت  میـضار  نافع  نب  نامثع  زا  نم  ایادخ  تفگیم  دوب  هتـشادرب  اعد  هب 

. دمآ دورف 
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هک دنکیم  تیاور  رباج  زا  دانـسا  اب  ینالدیـص  دـمحا  نب  نمحرلا  دـبع  هیآ 267 .)  ... ) ُْمْتبَـسَک ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اوُقِْفنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
تبسانم نیدب  الاب  هیآ  و  دروآ ، تسپ  يامرخ  يدرم   49 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دومن . ررقم  امرخ  عاص  کی  هیرطف  يارب  ص )  ) ربمغیپ

دش لزان  راصنا  زا ] ياهّدع   ] هرابرد الاب  هیآ  هک  دنکیم  تیاور  بزاع  نب  ءارب  زا  دانـسا  اب  ظعاو  دمحم  نب  دحا  قاحـسا  وبا  دیدرگ . لزان 
ود نیب  هک  یبانط  رب  دـندروآیم و  تشاد ، هدیـسران  هدیـسر و  يامرخ  زا  ییاـههشوخ  دوب و  هداـتفا  راوید  يور  هک  اـمرخ  ياـههخاش  هک 

ار دساف  ای  هدیکـشخ  ياههشوخ  ادـمعت  دـنروخب و  نآ  زا  ریقف  نیرجاهم  هک  دـنتخیوآیم  دوب  هدـش  هتـسب  ص )  ) ربمغیپ دجـسم  رد  نوتس 
ياـههشوخ دوصقم  َنوُقِْفُنت ، ُْهنِم  َثِیبَْـخلا  اوُمَّمَیَت  ـال  َو  هک : دـمآ  ـالاب  هیآ  دـنکیم ، فیلکت  عفر  نآ  هک  دـندرکیم  ناـمگ  دـندروآیم و 

. دیریذپیمن هیده  ناونع  هب  امش  دوخ  هتشاد و  هدزاو  هدیسالپ و  هویم  هک  تسا  ییامرخ 

271 ات 270 تایآ : هرقب هروس 

ای دندیـسرپ : هباحـص  ٍۀَقَفَن ...  ْنِم  ُْمتْقَْفنَأ  ام  َو  هک  دـش  لزان  هرقب  هیآ 270  نوچ  دـیوگ : یبلک  (. 271 هیآ 270 -  ... ) ِتاقَدَّصلا اوُدـُْبت  ْنِإ 
(. دراد باوث  ود  ره  هک   ) دمآ دورف  ثحب  دروم  هیآ  راکشآ ؟ ای  تسا  رترب  ناهنپ  هقدص  ص )  ) هّللا لوسر 
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ردپ و زا  وا  بیعـش و  زا  دانـسا  اب  يدابآ  رـصن  میهاربا  نب  لیعامـسا  هیآ 274 .)  ... ) ًۀَِـینالَع َو  ارِـس  ِراهَّنلا  َو  ِلـْیَّللِاب  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا 
ياهداژن بسا  شاهناخ  رد  یـسک  ره  تسا : هتفگ  ومه  دش . لزان  مالـسا  رکـشل  ناراوس  بسا  هرابرد  قوف  هیآ  هک  دنکیم  تیاور  شدـج 

یناسک باب  رد  الاب  هیآ  دنیوگ : دیزی  نب  حابر  یعازوا و  لوحکم و  ءادرد و  وبا  هماما و  وبا  دوشیمن . نونج  ای  عرـص  راچد  دـشاب  هتـشاد 
دانـسا اب  یبلعث  میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحا  تیلهاج . ینزفال  يدنـسپدوخ و  هن  داهج  روظنم  هب  دنتـشادیم  هگن  بسا  ادخ  هار  رد  هک  دمآ 
تحـص رب  لیلد  تسا و  یگنج  نابـسا  هفولع  نیمأت  هیآ  نیا  دوصقم  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  وا  یناعنـص و  هّللا  دـبع  نب  مثیخ  زا 

ادخ هار  رد  یبسا  یسک  ره  دومرف : ص )  ) هّللا لوسر  هک  دروآیم  دیزی  تنب  ءامسا  زا  دانسا  اب  يرقم  قاحسا  وبا  هک  تسا  یتیاور  رظن  نیا 
تمایق زور  بسا  نآ  نیگرس  راردا و  یتح  یباریس و  یگنشت و  يریس و  یگنـسرگ و  دیامن  یگدیـسر  نآ  هب  ادخ  باسح  هب  دراد و  هگن 

ادخ هار  رد  هک  یسک  دومرف : ص )  ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  رباج  زا  دانسا  اب  قاحسا  وبا  ددرگیم . روظنم  صخـش  نآ  لامعا  نازیم  رد 
یلهاب هماما  وبا  زا  دانسا  اب  بتاک  نسح  نب  دمحا  دماح  وبا  دهدیم . هقدص  دوخ  تسد  هب  هک  تسا  یـسک  دننام  دنک  قافنا  شبـسا  يارب 

بابـسا همجرت  تسا . الاب  هیآ  نالومـشم  هلمج  زا  دراد ، هگن  ادخ  هار  رد  ار  یبسا  ایر  ترهـش و  عمط  نودب  سک  ره  هک  دـنکیم  تیاور 
لزان بلاط  یبا  نب  یلع  نأش  رد  قوف  هیآ  هک  دروآیم  سابع  نبا  زا  دانسا  اب  یبض  کلام  نب  ییحی  نب  دمحم  رگید : لوق   50 ص : لوزن ،

رد روبزم  هیآ  دیوگ : یبلک  درک . قافنا  اراکشآ  ار  یکی  ناهن و  ار  یکی  بش  رد  ار  یکی  زور  رد  ار  یکی  تشاد  مهرد  راهچ  هک  دیدرگ 
ار مهرد  کی  زور ، رد  ار  مهرد  کی  داد و  هقدـص  بش  ار  مهرد  کی  تشادـن  مهرد  راـهچ  زا  شیب  هک  تسا  بلاـط  یبا  نب  یلع  نأـش 
تیانع و روخ  رد  ات  تفگ : یلع  ینک ؟ نینچ  تشاداو  هچ  ارت  هک  دیسرپ  وا  زا  ص )  ) ربمغیپ درک . قدصت  اراکـشآ  ار  مهرد  کی  یناهن و 

. دمآ دورف  قوف  هیآ  یتفای و  تسد  دوصقم  هب  انامه  دومرف : ص )  ) ربمغیپ مدرگ . شیوخ  هرابرد  یهلا  هدعو 

279 ات 278 تایآ : هرقب هروس 

زا دانـسا  اب  رفعج  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  هّللا  دبع  نب  دـمحم  (. 279 هیآ 278 -  ... ) ابِّرلا َنِم  َیَِقب  ام  اُورَذ  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
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فیقث زا  فوع  نب  ریمع  نب  ورمع  ینب  نادناخ  هرابرد  هیآ  نیا  هک  تسا - رتاناد  ادخ  و  میاهدینـش - تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا 
یلک هب  ابر  ص )  ) ربمغیپ تسد  هب  هکم  حتف  زا  سپ  دنتفرگیم . ابر  فیقث  هفیاط  زا  هریغم  ینب  هک  دش  لزان  موزخم  ینب  زا  هریغم  نادناخ  و 
هریغم ینب  و  دندرک ، هعجارم  دوب  ص )  ) ربمغیپ يوس  زا  هکم  تسرپرس  هک  دیـسا  نب  باتع  هب  هریغم  ینب  ریمع و  نب  ورمع  ینب  دش . عونمم 

: دنتفگ ریمع  نب  ورمع  ینب  تسا و  هدش  یغلم  ابر  نارگید  يارب  هک  یلاح  رد  میوش  لمحتم  ابر  تباب  زا  ار  ررض  نیرتشیب  دیابن  ام  دنتفگ :
رگا هک  دـیدرگ  لزاـن  يدـعب  هیآ  ثحب و  دروم  هیآ  تشون و  ص )  ) ربـمغیپ هب  هماـن  باـتع  و  میریگب ، ار  ناـمدوس  هک  میاهدرک  قفاوت  اـم 

ادخ و اب  گنج  ریبدت  هک  دـندیمهف  ریمع  نب  ورمع  ینب  و  دـیوش : ص )  ) هّللا لوسر  ادـخ و  گنج  هدامآ  دـیرادنرب  ابر  هدـنامیقاب  زا  تسد 
دبع نب  سابع  هرابرد  ثحب  دروم  هیآ  دنیوگ : همرکع  ءاطع و  دـنریگب . سپ  ار  دوخ  ماو  لصا  دـنناوتیم  اهنت  و  دـنناوتن ، ص )  ) هّللا لوسر 
رگا تفگیم : لخن  بحاص  دیـسریم  امرخ  ندیرب  ندیچ و  لصف  یتقو  دندیرخیم ، فلـس  يامرخ  هک  تسا  نافع  نب  نامثع  بلطملا و 

راکهدـب ربارب  ود  ار  هیقب  دـیربب و  ار  نآ  مهـس  فصن  هک  دوشیم  ایآ  دـنامیمن . ماهداوناـخ  نم و  يارب  يزیچ  دـیرادرب  ار  ناتمهـس  اـمش 
زا ار  نامثع  سابع و  دیسر  ص )  ) ربمغیپ عالطا  هب  هیضق  نیا  و  دندرکیم ، یفاضا  هبلاطم  دیسر  رـس  رد  دندومنیم و  لوبق  اهنآ  و  منامب -؟
نب دلاخ  سابع و  دیوگ : يّدس   51 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  دنتفرگ . سپ  ار  دوخ  هیامرـس  طقف  دندرک و  تعاطا  دومرف ، یهن  راک  نآ 
ابر رد  یتفگنه  لاوما  تابلاطم و  دمآ  مالسا  نوچ  دندرکیم و  مأوت  يراوخ  ابر  يرخ و  فلـس  دندوب و  کیرـش  مه  اب  تیلهاج  رد  دیلو 
. تسا بلطملا  دبع  نب  سابع  نآ  زا  منکیم  ءاغلا  هک  ابر  نیلوا  تسا و  یغلم  تیلهاج  ياهابر  مامت  دومرف : مالعا  ص )  ) ربمغیپ دنتشاد .

280 هیآ : هرقب هروس 

رظن فرص  ابر  زا  دیهدب  سپ  ار  ناماههیامرـس  دنتفگ : هریغم  ینب  هب  ریمع  نب  ورمع  ینب  دیوگ : یبلک  هیآ 280 .)  ... ) ٍةَرْسُع ُوذ  َناک  ْنِإ  َو 
دورف الاب  هیآ  دندرک و  يراددوخ  نداد  تلهم  زا  ناراکبلط  اما  دـسرب . لوصحم  دـیراذگب  میتسدـگنت  نونکا  دـنتفگ : هریغم  ینب  مینکیم .

. دمآ

286 ات 285 تایآ : هرقب هروس 

هیآ نوچ  هک  دنکیم  تیاور  هریره  وبا  زا  دانسا  اب  رهاط  نب  رهاقلا  دبع  روصنم  وبا  ماما  هیآ 285 .)  ... ) ِهِّبَر ْنِم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  اِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ 
باحصا رب  دنکیم » تساوخ  زاب  ار  نآ  باسح  ادخ  دیزاس  ناهن  ای  دینک  راکشآ  رگا  تسامـش  سفن  رد  هچ  ره  : » هک دش  لزان  هرقب   284

قاطی ام ال  فیلکت  هیآ  نیا  نکیل  میراد  تاکز  داهج و  هزور و  زامن و  دـننام  یلامعا  تقاط  دـنتفگ : هدـمآ  نارگ  تخـس و  ص )  ) ربمغیپ
: دـییوگب امـش  میدرکن » لمع  نکیل  میدینـش   » دـنتفگ هک  دیـشاب  نایحیـسم  نایدوهی و  دـننام  دـیهاوخیم  اـیآ  دومرف : ص )  ) ربمغیپ تسا .

دروم هیآ  ابقاعتم  دـنتخاس  يراج  اـهنابز  رب  ار  ناـیب  نیمه  باحـصا  یتقو  هرقب 285 ) « ) ُریِـصَْملا َْکَیلِإ  َو  انَّبَر  َکَناْرفُغ  اـنْعَطَأ ، َو  انْعِمَـس  »
نب دمحم  تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  زین  ملسم  دیدرگ . خوسنم  هرقب 286 )  ) اهَعْسُو اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  هیآ ال  اب  هتبلا  هک  دش  لزان  ثحب 

َْوأ ْمُکِـسُْفنَأ  ِیف  ام  اوُدـُْبت  ْنِإ  َو  هیآ  نوچ  تفگ : ساـبع  نبا  هک  دـنکیم  تیاور  ریبج  نب  دیعـس  زا  دانـسا  اـب  ییحی  نب  دـمحم  نب  میهاربا 
میدینش  » دییوگب دومرف : ص )  ) ربمغیپ تفرگ . ارف  یمیظع  هقباسیب و  بارطضا  میب و  ار  ام  ياهلد  دیدرگ ، لزان  ُهَّللا  ِِهب  ْمُْکبِساُحی  ُهوُفُْخت 

زین ملـسم  دومنیم . رافغتـسا  درکیم  تقو  اج  ره  سابع  نبا  و  دیدرگ . لزان  اهَعْـسُو  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  هیآ ال  سپ  میمیلـست ،» عیطم و  و 
فوع نب  نمحرلا  دبع  رمع و  رکب و  وبا  دمآ  دورف  ْمُکِـسُْفنَأ ...  ِیف  ام  اوُْدُبت  ْنِإ  َو  هیآ  نوچ  نارـسفم  هتفگ  هب  تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیا 

زا رتنیگنس  ياهیآ  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دندرک : ضرع  دندمآرد و  وناز  هب  هدمآ  ص )  ) ربمغیپ تمدخ  راصنا  زا  ياهدع  اب  لبج  نب  ذاعم  و 
، دنامب شلد  رد  تسا  ملاع  رد  هچ  ره  تمیق  هب  دراد  تسود  هک  درذگیم  اهزیچ  شریمـض  رد  ام  زا  کی  ره  انامه  دوب . هدـماین  ام  رب  نیا 

یگمه دش . لزان  نینچ  یحو  دومرف : ص )  ) ربمغیپ میتکاله . رد  ادـخ  هب  میـشاب  ذوخأم  لوئـسم و  درذـگیم  نامنورد  رد  هچنادـب  رگا  و 
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امـش دیآیم  رظن  هب  دومرف : ص )  ) ربمغیپ میدـش . كاله  یگمه  و  تسا .  52 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  قاطی  ام ال  فیلکت  نیا  دـنتفگ :
رب رتشیب  و  انعطا » انعمـس و  : » دنتفگ انعطا .» انعمـس و   » دییوگب دیاب  انیـصع » انعمـس و   » دییوگیم دنتفگ ، یـسوم  هب  لیئارـسا  ینب  هکنانچنآ 
اَّلِإ ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  هک ال  دـمآ  هیآ  دومرف و  لزان  ناشیا  رب  شیاسآ  شیاشگ و  یلاعت  ادـخ  ات  تشذـگ  نیا  رب  یلاس  دـمآ و  نارگ  ناشیا 

هدرواین و نابز  رب  هک  مادام  درذگیم  ناشریمـض  رد  هچنآ  نم  تما  زا  ادخ  : » دومرف ص )  ) ربمغیپ درک و  خوسنم  ار  نیـشیپ  هیآ  اهَعْـسُو و 
. درک وفع  دناهدرکن ، لمع 

نارمع لآ  هروس 

هراشا

: دـندوب عجرم  نت  هس  ناگرزب و  زا  نت  هدراهچ  هلمج  نآ  زا  راوس  تصـش  هک  دـندمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  نارجن  زا  یتأیه  نارـسفم  هتفگ  هب 
همقلع نب  هثراح  وبا  موس  دیس ، هب  بقلم  ناوراک  سیئر  ورـشیپ و  مهیا  مود  بقاع ، هب  بقلم  ناشیا  عاطم  ریـشم  ریما و  حیـسملا  دبع  یکی 
ببـس هب  مور  ناهاش  دوب و  هدناوخ  کین  ار  ناشیا  ینید  بتک  تشاد و  دنلب  یماقم  هک  ناشیا  ساردـم  بحاص  اوشیپ و  ملاع و  فقـسا و 

دجـسم دراو  رـصع  زامن  عضوم  هدمآ  هنیدم  هب  نانیا  دـندوب . هتخاس  شیارب  اهاسیلک  هداد و  لام  هدومن ، میرکت  ار  يو  شداهتجا  شناد و 
زا یکی  دندوب . بعک  نب  ثراح  هفیاط  تروص  ّيز و  رب  دنتـشاد و  نت  رب  ءادر  هبج و  هایـس و  ياههماج  هک  یلاح  رد  دندش  ص )  ) ربمغیپ

دجسم نامه  رد  دنتساخرب و  دوب  هدیـسر  ناشزامن  عقوم  نوچ  میدوب . هدیدن  نانوچ  یتأیه  ام  دیوگ  هدوب  رظان  هک  ص )  ) ربمغیپ باحـصا 
اب بقاع  دیس و  هاگنآ  دندرازگ . قرشم  يوس  هب  زامن  ناشیا  دیوشن و  عنام  دومرف  ص )  ) ربمغیپ دندش و  لوغـشم  زامن  هب  ص )  ) هّللا لوسر 

: دومرف ص )  ) ربمغیپ میاهدوب . ادخ  میلست  وت  زا  شیپ  ام  دنتفگ  دیرآ . مالسا  دومرف : ود  نآ  هب  ترضح  دنتسشن . نخس  هب  ص )  ) هّللا لوسر 
رگا دـنتفگ  تسا . امـش  ندروآ  مالـسا  عنام  امـش  ندروخ  كوخ  تشوگ  و  یتسرپ ، جاخ  یـسیع و  ندـناوخ  ادـخ  دـنزرف  دـیتفگ ، غورد 

ایآ دومرف : ص )  ) ربمغیپ دـنتخادرپ . هّجاـحم  هب  ص )  ) ربـمغیپ اـب  یـسیع  باـب  رد  یگمه  تسیک و  شردـپ  سپ  تسین  ادـخ  رـسپ  یـسیع 
یناف یـسیع  دریمن و  تسا و  هدنز  ام  راگدرورپ  هک  دیاهتـسنادن  ایآ  دومرف : يرآ ، دنتفگ : دـشاب ؟ شردـپ  هیبش  دـیاب  رـسپ  هک  دیاهتـسنادن 

دنکیم يرادهگن  تسا و  زیچ  همه  هدنراد   53 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  اپ  رب  ام  راگدرورپ  هک  دیاهتسنادن  ایآ  دومرف : یلب ، دنتفگ  تسا 
هک تسا  ام  راگدرورپ  سپ  دومرف : هن ، دنتفگ : تشاد ؟ ار  تافـص  نیا  زا  کی  چـیه  یـسیع  ایآ  دومرف : ارچ ، دـنتفگ  دـناسریم ، يزور  و 
ایآ دوـمرف  یلب ، دـنتفگ  دـنکن ، ثدـح  دـماشاین و  دروـخن و  اـم  راـگدرورپ  زین  درک و  دـیدپ  تساوـخ  هکناـنچ  رداـم  محر  رد  ار  یـسیع 

یـسیع سپـس  دـنیازب . نانز  هکنانچنآ  دـییاز  وا  سپـس  دنـشاب ، هلماح  نانز  هکنانچ  تشاد ، مکـش  رد  ار  وا  یـسیع ، رداـم  هک  دیاهتـسنادن 
هنوگچ سپ  دومرف : يرآ ، دنتفگ  درکیم ، ثدح  دیماشآیم و  دروخیم و  زین  نآ  زا  سپ  و  درک ، هیذـغت  دـنکیم  هیذـغت  هچب  هکنانچنآ 

. دش لزان  تبسانم  نیمه  هب  دنا  داتشه و  ات  نارمع  لآ  هروس  ردص  تایآ  دندنام و  شوماخ  دوب ؟ دناوت  نکمم  امش  رادنپ 

هیآ 12 : نارمع لآ  هروس 

، درک مزهنم  ردب  رد  ار  ناکرـشم  ادخ  نوچ  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  حـلاص  وبا  زا  یبلک  هیآ 12 .)  ... ) َنُوبَْلُغتَـس اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُْلق 
ام و  میاهتفای ، ار  وا  فاصوا  تافص و  تاروت  رد  تسا و  هداد  تراشب  یسوم  هک  تسا  یما  روآمایپ  نامه  نیا  ادخ  هب  دنتفگ  هنیدم  دوهی 

کی ات  دینک  ربص  دنتفگ  یضعب  هب  یضعب  اما  دننک . يوریپ  قیدصت و  ار  ص )  ) ربمغیپ دنتفرگ  میمصت  درک و  میناوتن  نوگنرس  ار  وا  مچرپ 
هب دنتفگ  هداتفا  کش  هب  دوهی  دندش  بوکنم  ص )  ) هّللا لوسر  باحـصا  دمآ و  شیپ  دحا  گنج  نوچ  مینک . هظحالم  ار  شرگید  گنج 

مدـع  ) ناـمیپ ص )  ) ربمغیپ ناـشیا و  نیب  و  دـنتفاین ، مالـسا  قیفوت  دـش و  هریچ  ناـشیا  رب  تواقـش  تسین و  دوعوم  روآ  ماـیپ  نآ  نیا  ادـخ 

لوزن بابسا  زا 193همجرت  هحفص 57 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تامیمصت دز و  يأر  شنارای  نایفس و  وبا  اب  تفر و  هکم  هب  راوس  تصش  اب  فرشا  نب  بعک  دندربن . رس  هب  مه  ار  نامیپ  نآ  دوب  ضرعت )
. دیدرگ لزان  ود  نیا  هب  باطخ  الاب  هیآ  و  تشگزاب ، هنیدم  هب  و  میوش ، نخس  کی  دنتفگ  دنتفرگ و  كرتشم 

هیآ 18 : نارمع لآ  هروس 

اب دندش و  دراو  هنیدم  هب  ماش  رابحا  زا  نت  ود  هنیدم ، هب  ص )  ) ربمغیپ ندمآ  زا  سپ  دـیوگ  یبلک  هیآ 18 .)  ... ) َوُه اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَش 
هب ار  وا  دنتفر  ص )  ) ربمغیپ دزن  نوچ  درک و  دهاوخ  روهظ  نامزلا  رخآ  رد  هک  يروآ  مایپ  رهش  هب  تسا  هیبش  ردق  هچ  رهش  نیا  دنتفگ  مه 

ياهلئـسم وت  زا  دنتفگ : یلب ، دومرف : يراد ؟ بقل  زین  دمحا  دندیـسرپ : یلب ، دومرف  يدـمحم ؟ وت  دندیـسرپ : دنتخانـش و  فاصوا  تافص و 
باتک رد  هک  تداهـش  نیرتالاب  وگب  دنتفگ : دیـسرپب . دومرف : میروآیم . نامیا  مینکیم و  قیدصت  ارت  يداد  تسرد  خساپ  رگا  میـسرپیم 

. دندش ناملسم  هدرک  قیدصت  ود  نآ  دیدرگ و  لزان  قوف  هیآ  تسا .؟ مادک  هدمآ ، ادخ 

هیآ 23 : نارمع لآ  هروس 

يّدس  54 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  تسا . فـالتخا  هیآ  نیا  لوزن  ببـس  رد  هیآ 23 .)  ... ) ِباـتِْکلا َنِم  ًابیِـصَن  اوـُتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ 
ص)  ) ربمغیپ میربب . رابحا  دزن  يرواد  اـیب  دـمحم  يا  تفگ : يدوهی  یفوا  نب  ناـمعن  درک  توعد  مالـسا  هب  ار  دوهی  ص )  ) ربمغیپ دـیوگ :
ریبج و نب  دیعـس  اـما  دـش . لزاـن  تبـسانم  نیدـب  ـالاب  هیآ  میورب و  راـبحا  دزن  هن ، تفگ : میرادیم . هضرع  ادـخ  باـتک  هب  يرواد  دومرف :

هللا هب  دـندوب  اجنآ  رد  هک  ار  یتعامج  تفر و  ناـیدوهی  هناـختئارق  سرادـم -[  هب  ص )  ) ربمغیپ هک  دـننکیم  تیاور  ساـبع  نبا  زا  همرکع 
يدوهی هک  میهاربا  دـنتفگ : میهاربا . تلم  رب  دومرف : ینید ؟ هچ  رب  وت  دـمحم  يا  دندیـسرپ : دـیز  نب  ثرح  ورمع و  نب  میعن  درک . توـعد 

دوهی دندرک و  انز  ربیخ  لها  زا  نت  ود  دیوگ : یبلک  دـیدرگ . لزان  قوف  هیآ  و  دـنتفریذپن ، میهد . رارق  مکح  ار  تاروت  دـییایب  دومرف : دوب .
. دمآ دهاوخ  هیآ 22  لیذ  هدئام  هروس  رد  ناتساد  هیقب  دندیسرپ . ص )  ) ربمغیپ زا  ار  یناز  دح  مکح 

هیآ 26 : نارمع لآ  هروس 

سراف و کلم  هدعو  درک  حتف  ار  هکم  ص )  ) ربمغیپ نوچ  هک  دناهتفگ  کلام  نب  سنا  سابع و  نبا  هیآ 26 .)  ... ) ِْکلُْملا َِکلام  َّمُهَّللا  ُِلق 
. دـنتفیب ناناملـسم  تسد  هب  هک  دنتـسه  نآ  زا  رتمکحم  رتيوق و  سراف  مور و  تاهیه ، دـنتفگ : دوهی  نیقفانم و  داد . شیوخ  تما  هب  مور 
رد يزورم  زیزعلا  دبع  نب  دمحم  دیدرگ . لزان  باوج ) رد   ) الاب هیآ  دراد -؟ مور  سراف و  عمط  هک  تسین  سب  هنیدم  هکم و  ار  دمحم  ایآ 

و دهد ، رارق  وا  تما  ءزج  ار  سراف  مور و  نیمزرس  تساوخرد  ادخ  زا  ص )  ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  هداتق  نب  دیعس  زا  دانسا  اب  شباتک 
دنکیم تیاور  شدج  ردپ و  زا  وا  و  فوع ، نب  ورمع  نب  هّللا  دبع  نب  ریثک  زا  دانسا  اب  یبلاعث  نسحلا  وبا  داتـسا  دش . لزان  ثحب  دروم  هیآ 

نم و دیوگ : فوع  نب  ورمع  دومرف . لوحم  نت  هد  هب  ار  ندنک  قدنخ  عارذ  لهچ  ره  دناوخ و  هبطخ  بازحا  گنج  زور  ص )  ) ربمغیپ هک 
فک زا  یعضوم  رد  هاگان  هک  میدوب  دوخ  مهس  عارذ  لهچ  ندنک  لوغشم  راصنا  زا  نت  شـش  ینزم و  نرقم  نب  نامعن  هفیذح و  ناملس و 

هد ربخ  ص )  ) هّللا لوسر  هب  ورب و  الاب  میتفگ  ناملس  هب  میدنام . راک  زا  ام  تسکش و  ار  ام  گنلک  هک  میدروخرب  یتخس  هرخـص  هب  قدنخ 
ورمع میور . نوریب  تسا  هدومرف  میسرت  هک  یطخ  زا  میهاوخیمن  هک  دیامرفیم ، یـصاخ  روتـسد  ای  مینزب  رود  ار  هرخـص  ایآ  هک  سرپب  و 

رب قدنخ  لد  زا  هک  ار  تخس  دیفس  گنس  هیضق  ناملس  دوب . هتسشن  یکرت  ینابیاس  ریز  ترـضح  تفر و  ص )  ) ربمغیپ دزن  ناملـس  دیوگ 
ربمغیپ میدوب . قدنخ  بل  رب  نت  هن  ام  تفر . نییاپ  قدنخ  زا  ناملس  اب  اصخـش  ص )  ) هّللا لوسر  تفگ . زاب  تسکـش  ار  ام  گنلک  و  هدمآ ،

هک تسجب  گنس  زا  یقرب  تفاکـش و  ار   55 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  نآ  هک  دز  گنـس  رب  یتبرـض  تفرگ و  ناملـس  زا  ار  ملید  (ص )
ربمغیپ دـنتفگ . ریبکت  نیملـسم  همه  دیـشک و  رب  حـتف  ریبکت  ص )  ) هّللا لوسر  کـیرات و  هناـخ  نورد  یغارچ  دـننام  درک  نشور  ار  هنیدـم 
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لوسر کیرات  هناخ  نورد  یغارچ  دننام  درک  نشور  ار  هنیدم  هک  تسج  گنس  زا  یقرب  تسکش و  ار  گنـس  دز و  ار  مود  تبرـض  (ص )
تسج گنس  زا  یقرب  درک و  درخ  ار  گنس  هک  دز  ار  موس  تبرض  ص )  ) ربمغیپ دنتفگ و  ریبکت  نیملسم  دیـشکرب و  حتف  ریبکت  ص )  ) هّللا

ص)  ) ربمغیپ دنتفگ . ریبکت  نیملسم  دیشکرب و  حتف  ریبکت  ص )  ) هّللا لوسر  و  کیرات ، هناخ  نورد  یغارچ  دننام  درک  نشور  ار  هنیدم  هک 
هب ور  ربمایپ  میدـید  يروآ  تفگـش  هقباـس  یب  زیچ  داـب ، وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  درک  ضرع  ناملـس  دـمآ . ـالاب  هتفرگ  ار  ناملـس  تسد 

تـسج لوا  تبرـض  زا  هک  یقرب  ییانـشور  رد  دومرف  ربماـیپ  ص .)  ) هّللا لوسر  اـی  یلب  دـنتفگ : دـیدید ؟ زین  امـش  دومرف  درک و  ناناملـسم 
رد و  دنباییم . تسد  اهنآ  رب  نم  تما  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  مدـید و  ناگـس  شین  نادـند  نوچ  ار  يرـسک  نئادـم  هریح و  ياهخاک 

تسد اهنآ  رب  نم  تما  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  ناگس و  شین  نادند  نوچ  مدید  ار  یمور  خرس  ياهخاک  مود  تبرـض  قرب  ییانـشور 
امش داب  هدژم  سپ  دنوش . هریچ  نآ  رب  نم  تما  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  مدید و  ار  نمی  ياهخاک  موس  تبرض  ییانـشور  رد  دنباییم و 

ناقفانم داد . ام  هب  ندـنک  قدـنخ  زا  سپ  ار  يزوریپ  تسار  هدـعو  هک  دـندرک  رکـش  ار  ادـخ  دـنتفگ و  کـیربت  رگیدـکی  هب  نیملـسم  ار .
هریح و ياهخاک  هنیدـم  زا  دـیوگیم  دـییآیمن ؟ تفگـش  هب  ینالوط  ياهراظتنا  غورد و  ياههدـعو  نیا  زا  اـیآ  هک  دـندنکفایم  هسوسو 
اب ییورردور  تأرج  دیقدنخ و  ندنک  لوغـشم  سرت  زا  نونکا  مه  هک  یلاح  رد  دهدیم . ار  اهنآ  حتف  هدعو  هوالع  هب  دنیبیم و  ار  نئادـم 

بیرف زج  شربمغیپ  ادخ و  هدعو  دـنیوگ  دـنراد  ضرم  لد  رد  هک  ار  اهنآ  ناقفانم و  : » دـش لزان  بازحا  هروس  هیآ 12  دیرادن ، ار  نمشد 
. دمآ دورف  نانیا  باوج  رد  هیآ 26 ) نارمع ، لآ   ) ثحب دروم  هیآ  و  تسا » هدوبن 

هیآ 28 : نارمع لآ  هروس 

یبا نب  سمهک  ورمع ، نب  جاـجح   ) يدوهی هس  دـیوگ : ساـبع  نبا  هیآ 28 .)  ... ) َنِینِمْؤُْملا ِنُود  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیِِرفاـْکلا  َنُونِمْؤُْملا  ِذِـخَّتَی  ـال 
دیعـس ریبج و  نب  هّللا  دبع  رذنم و  نب  ۀعافر  دنرب . رد  هب  نید  زا  دنبیرفب و  ار  راصنا  زا  ياهدع  یناهن  دنتـساوخیم  دـیز ) نب  سیق  قیقح و 

اب دنتفریذپن و  ناشیا  دیزیهرپب . نانآ  اب  هطبار  یهارمه و  زا  دیـشاب و  رذح  رب  دوهی  زا  دنتفگ  نایراصنا  هب  هدش ) علطم  هیـضق  زا   ) همثیخ نب 
دبع هرابرد  هیآ  دیوگ  یبلک   56 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دش . لزان  تبسانم  نیدب  ثحب  دروم  هیآ  و  دندوبیم ، زارمه  هارمه و  نایدوهی 

هک دنتـشاد  دیما  دـندناسریم و  ناشیدـب  نیملـسم  رابخا  هدـیزرو ، یتسود  نیکرـشم  دوهی و  اب  هک  دـش  لزان  شنارای  قفانم و  ّیبا  نب  هّللا 
تیاور سابع  نبا  زا  وا  و  كاحض ، زا  ریبج  دمآ . دورف  ناقفانم  دیلقت  زا  نیملسم  یهن  رد  الاب  هیآ  دندرگ . زوریپ  ص )  ) ربمغیپ رب  نیکرشم 

نانامیپمه دوب و  راصنا  يابقن  اسؤر و  زا  ردب و  نیدـهاجم  زا  هک  دـش  لزان  تماص  نب  ةدابع  داهنـشیپ  باوج  رد  ثحب  دروم  هیآ  دـنکیم 
میروایب ار  نانآ  هک  مدـقتعم  دـنوشیم و  هارمه  نم  اب  يدوهی  درم  دـصناپ  تفگ : ص )  ) ربمغیپ هب  بازحا  گنج  زور  يو  تشاد ، يدوهی 

. میوش زوریپ  نمشد  رب  ناشیا  يورین  هب  هک 

هیآ 31 : نارمع لآ  هروس 

ادـخ ّبحم  ار  شیوخ  هک  دـندوب  ص )  ) ربـمغیپ ناـمز  رد  ياهدـع  دـناهتفگ : حـیرج  نبا  نسح و  هـیآ 31 .)  ... ) َهَّللا َنوُّبُِحت  ْمـُْتنُک  ْنِإ  ْلـُق 
سابع نبا  زا  كاحـض  زا  ربیوج  دیدرگ . لزان  ناشیا  باوج  رد  هیآ  میراد . تسود  ار  نامراگدرورپ  ام  دـمحم  ای  دـنتفگ  دنتـشاگنایم و 

، هتخیوآ اـهنآ  رب  غرم  رتش  مخت  هتـشاد  اـپ  رب  ناـتب  هک  تشذـگ  مارحلا  دجـسم  رد  شیرق  زا  یهورگ  رب  ص )  ) ربمغیپ هک  دـنکیم  تیاور 
میهاربا و ناتناردپ  نییآ  امـش  شیرق  تعامج  يا  دومرف  ص )  ) ربمغیپ دـندربیم . هدجـس  اهنآ  رب  دـندوب و  هدرک  ناتب  شوگ  رد  هراوشوگ 

هروس  ] دننک کیدزن  ادخ  هب  ار  ام  ات  مینکیم  تدابع  ار  ناتب  نیا  ام  دمحم  ای  دنتفگ  دیاهتخادنا . تشپ  سپ  دندوب  ملـسم  هک  ار  لیعامـسا 
ات دینک  يوریپ  ارم  سپ   » دیتسرپیم ادخ  هب  برقت  رطاخ  هب  ار  ناتب  دیراد و  تسود  ار  ادخ  یتسار  هب  امـش  رگا  هک  دـمآ  هیآ  هیآ 3 ] رمز ،
وبا زا  یبلک  میرکت . تشادگرزب و  هتسیاش  امش  ناتب  زا  رتشیب  متسه و  امش  رب  ادخ  تجح  روآ و  مایپ  نم  اریز  درادب » تسود  ار  امـش  ادخ 
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و داتـسرف ، ص )  ) ربمغیپ رب  ار  قوف  هیآ  ادخ  میتسه ، ادخ  ناّبحم  نادنزرف و  ام  دنتفگیم  نایدوهی  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  حلاص 
ریبز نب  رفعج  نب  دـمحم  زا  راسی  نب  قاحـسا  نب  دـمحم  دـندز . زاب  رـس  نتفریذـپ  زا  ناـشیا  و  تشاد ، هضرع  دوهی  رب  ار  نآ  ص )  ) ربمغیپ

تدابع میظعت و  رطاخ  هب  مینکیم  شتسرپ  میظعت و  ار  حیسم  ام  دنتفگیم  هک  تسا  هدمآ  نارجن  نایحیسم  هرابرد  هیآ  هک  دنکیم  تیاور 
. دمآ ناشیا  نخس  در  رد  هیآ  ادخ 

هیآ 59 : نارمع لآ  هروس 

مانـشد ار  ام  يالوم  ربماـیپ و  ارچ  وت  دـنتفگ : ص )  ) هّللا لوسر  هب  ینارجن  تأـیه  دـنتفگ  نارـسفم  هیآ 59 .)  ... ) ِهَّللا َدـْنِع  یـسیِع  َلَـثَم  َّنِإ 
هک دوب  ادخ  هملک  ادخ و  روآمایپ  ادخ و  هدنب  وا  یلب ، دومرف : ياهدیمان . دـبع »  » ار وا  دـنتفگ  ماهتفگ ؟ هچ  دیـسرپ : ص )  ) ربمغیپ یهدیم ؟

تـسار رگا  ياهدـید ؟ ردـپ  نودـب  ناسنا  زگره  ایآ  دـنتفگ : مشخ  اب  دـش . ءاقلا  راگزیهرپ   57 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  هرکاـب  میرم  هـب 
بهار ود  هک  دنکیم  تیاور  نسح  زا  دانـسا  اب  یثراح  دمحم  نب  دمحا  رکب  وبا  دمآ . باوج  رد  الاب  هیآ  هدـب . ناشن  ار  شریظن  ییوگیم 
ربمغیپ میاهدوب . ادـخ  میلـست  وت  زا  شیپ  ام  دـمحم ، يا  تفگ : ناشیکی  دـش ، هضرع  ناـشیا  رب  مالـسا  دـندمآ ، ص )  ) ربمغیپ دزن  ینارجن 

يارب رـسپ  ندش  لئاق  ندروخ و  كوخ  تشوگ  یتسرپ ، جاخ  تسا : زیچ  هس  ندروآ  مالـسا  زا  امـش  عنام  دـییوگیم  غورد  دومرف : (ص )
. دمآ قوف  هیآ  ات  دادیمن  جرخ  هب  باتش  باوج  رد  ادخ  رما  نودب  ص )  ) ربمغیپ و  تسیک ؟ یسیع  ردپ  سپ  دندیسرپ : ادخ .

هیآ 61 : نارمع لآ  هروس 

زا بهار  ود  دنکیم : تیاور  نسح  زا  دانسا  اب  یئاجهر  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  دیعـس  وبا  هیآ 61 .)  ... ) ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف 
. میاهدوب ادخ  رما  میلـست  وت  زا  شیپ  ام  دنتفگ  دـیبای . تاجن  ات  دـیوش  ناملـسم  دومرف  ود  نآ  هب  ترـضح  دـندمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  نارجن 
. تسا يراوخبارـش  ادـخ و  نتـشاد  دـنزرف  هب  داـقتعا  بیلـص و  رب  ندرک  هدجـس  ندروآ ، مالـسا  زا  امـش  عناـم  دـییوگیم ، غورد  دوـمرف :

بهار ود  نآ  ربمایپ  و  دیدرگ . لزان  نارمع  لآ   61 تایآ 58 - ات  دوب  تکاس  ربمایپ  دیوگ  نسح  تسیچ ؟ یسیع  هرابرد  ترظن  دندیـسرپ 
یتقو بهار  ود  درب . هارمه  ار  مالسلا  مهیلع  نادنزرف  هداوناخ و  ینعی  همطاف  نیسح و  نسح و  دوخ  دومرف و  توعد  هنعالم  هلهابم و  هب  ار 

دـمآ و زاـب  ص )  ) ربمغیپ دزن  دوخ  و  نکم . هلهاـبم  وا  اـب  ریذـپب و  ار  هیزج  تفگ : يرگید  هب  ناـشیکی  دـنتفر  نوریب  ص )  ) ربـمغیپ دزن  زا 
هک رباج  زا  دانـسا  اب  داد  تیاور  هزاجا  درک و  تیاور  نم  هب  ظفاح  نسح  نب  نمحرلا  دبع  مینکیمن . هلهابم  وت  اب  میهدیم و  هیزج  تفگ :
زا شیپ  ام  دنتفگ : درک . توعد  مالسا  هب  ار  ود  نآ  ص )  ) ربمغیپ دندمآ و  ص )  ) ربمغیپ دزن  ینارجن  تأیه  سأر  رد  دیـس  بقاع و  تفگ :

: دومرف وگب ، دنتفگ : تسا ؟ ندش  ناملـسم  زا  عنام  ار  امـش  زیچ  هچ  میوگب  دیهاوخیم  دـییوگیم ، غورد  دومرف  میاهدوب . ادـخ  میلـست  وت 
ربمغیپ حبـص  دـنیایب . حبـص  ادرف  دـش  رارق  درک و  هنعـالم  هب  توعد  ار  ود  نآ  ندروخ و  كوخ  تشوگ  يراوخبارـش و  یتسود و  بیلص 

دنتفریذپ و  دندرکن ، تباجا  ار  هلهابم ) هب   ) توعد داتسرف  دیس  بقاع و  لابند  هب  تفرگ و  ار  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  تسد  (ص )
. دـشیم نارابـشتآ  ارحـص  دـندشیم  رـضاح  هنعـالم  هب  رگا  درک  ثوعبم  قح  هب  ارم  هکنآ  هب  مسق  دومرف  ص )  ) ربمغیپ دـنهدب . جارخ  هک 

انءانبا زا  دوصقم  دیوگ : یبعش  تسا . ص )  ) ربمغیپ نادناخ  انسفنا  انءاسن و  انءانبا و  زا  دوصقم  دیوگ : رباج   58 ص : لوزن ، بابسا  همجرت 
. تسا یلع  انسفنا  همطاف و  انءاسن  نیسح و  نسح و 

هیآ 68 : نارمع لآ  هروس 

وت و زا  اـم  هک  ینادیم  دوخ  دـمحم ، اـی  دـنتفگ  ص )  ) ربمغیپ هب  دوهی  هیآ 68 .)  ... ) ُِّیبَّنلا اَذـه  َو  ُهوـُعَبَّتا  َنیِذََّلل  َمیِهاْربِإـِب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ 
نبا زا  حـلاص  وبا  زا  یبلک  دـمآ . باوج  رد  هیآ  یتداـسح ! راـچد  وت  دوب و  يدوهی  وا  اریز  میرتیلوا  رتکـیدزن و  میهاربا  نید  هب  نارگید 
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رقتسم هتفر  هشبح  هب  شناهارمه  بلاط و  یبا  نب  رفعج  نوچ  هک  دنکیم  لقن  ص )  ) ربمغیپ باحـصا  زا  منغ  نب  نمحرلا  دبع  زین  سابع و 
زا دیاب  ام  دنتفگ  هدرک  نمجنا  ةودنلا  راد  رد  شیرق  دش ، نیملسم  بیـصن  يزوریپ  ردب  رد  و  درک ، ترجه  هنیدم  هب  ص )  ) ربمغیپ دندش و 

سپ زاب  ار  ناگدنهانپ  دـیاش  میتسرفب  یـشاجن  دزن  هیدـه  هدرک  عمج  یلام  میریگب ، ار  نامناگتـشک  ماقتنا  دـناهشبح  رد  هک  دـمحم  نارای 
مازعا هریغ  هیودا و  مرچ و  زا  ییایاده  اب  ار  طیعم  یبا  نب  ةرامع  صاع و  ورمع  مینیزگرب . روظنم  نیدب  يأر  بحاص  درم  ود  دـیاب  دـهد و 

شیدـناریخ و شیرق  دـنتفگ : دـندرک و  مالـس  دـندرب و  زاـمن  دـندش  دراو  یـشاجن  رب  یتـقو  دـنتفر  هشبح  هب  اـیرد  هار  زا  ود  نآ  دـندرک .
يدرم ناوریپ  نانیا  اریز  میراد  رذح  رب  دناهتسج  هانپ  وت  هب  هک  هورگ  نیا  زا  ارت  هک  دناهداتـسرف  ار  ام  دناوت و  هاوختحلـصم  رازگـساپس و 

ام دناهدیورگن . ودب  نادرخیب  نانادان و  زج  سک  چیه  تسا و  ادخ  هداتـسرف  هک  تسا  یعدم  هدرک و  جورخ  ام  نایم  زا  هک  دـنیوگغورد 
یگنسرگ و زا  یگمه  دوب  کیدزن  میدادن و  اجنآ  هب  دمآ  تفر و  هزاجا  ار  یـسک  و  ناشمیدنار ، ياهرد  هب  هداد  رارق  راشف  تحت  ار  نانآ 
زا دبوشآ . رب  وت  تیعر  روشک و  نید و  ات  داتـسرف  اجنیا  هب  ار  رفعج ]  ] شیومع رـسپ  یعدم  نآ  دـش ، تخـس  راک  نوچ  دـنریمب . یگنـشت 

فالخ رب  دـنیآ  وت  دزن  نوچ  هک  تسا  نیا  ام  قدـص  تمالع  مینک و  مک  وت  زا  ار  ناشرـش  ات  هد  ناشلیوحت  اـم  هب  شاـب و  رذـح  رب  ناـنآ 
رفعج دندیسر ، یتقو  تساوخ  ار  شنارای  رفعج و  یشاجن  دنیوگن . موسرم  باقلا  دنربن و  هدجس  ارت  نارگید ، نوچمه  و  وت ، تنس  نییآ و 

شقیفر هب  ور  صاع  ورمع  دیوش .» دراو  ادخ  دـهع  ناما و  رد  : » تفگ یـشاجن  دـهاوخیم .» دورو  هزاجا  هللا  بزح  : » داد ادـن  رد  تشپ  زا 
یـشاجن رب  نارای  رفعج و  دندش . تحاران  ود  ره  داد و  خـساپ  هنوگچ  یـشاجن  و  دـندنارپ ، هبیرغ  هملک  هنوگچ  هک  يدینـش  تفگ : درک و 

زیچ هچ  دیسرپ : ناناملسم  زا  یـشاجن  دنزرویم . ربکت  وت  هب  مارتحا  زا  هک  ینیبیمن  تفگ : صاع  ورمع  دنداتفین . كاخ  رب  اما  دندش  دراو 
؟ دییوگن باقلا  دورد و  دینکن و  هدجس   59 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  ارم  دنیآیم  فارطا  زا  هک  یناسک  موسرم  قبط  هکنیا  زا  دـش  عنام 

راتفر ییوگیم  هک  روط  نامه  میدوب  تسرپ  تب  هک  یماـگنه  زین  اـم  هداد . یهاـش  هدـیرفآ و  ارت  هک  مینکیم  هدجـس  ادـخ  هب  اـم  دـنتفگ 
نینچ تشهب  لها  هک  مییوگ - مالس  ار  رگیدکی  ادخ  نامرف  قبط  داد  روتـسد  تخیگنارب و  ام  نایم  وگتـسار  يروآ  مایپ  ادخ  ات  میدرکیم 
دورو هزاجا  هللا  بزح  : » دـیتفگ ناتمادـک  دیـسرپ  هاگنآ  لیجنا . تاروت و  اب  قبطنم  تسا و  قح  رب  نخـس  نآ  هک  تسناد  یـشاجن  دـننک -
روضح رد  یباتک ، لها  زا  و  ینیمز ، ناهاشداپ  زا  یکی  وت  تفگ : رفعج  نزب . فرح  وت  تفگ : یشاجن  مدوب . نم  تفگ : رفعج  دهاوخیم »

دنک و ثحب  نم  اب  ات  يامرفب  ار  شیرق  هدنیامن  ود  نیا  زا  یکی  میوگیم و  نخس  منارای  يوس  زا  نم  دزـسن ، ییوگ  فالخ  ییوگرپ و  وت 
ام سرپـب  درم  نیا  زا  تفگ : یـشاجن  هب  رفعج  وگب  تفگ : رفعج  هب  صاـع  ورمع  ونـشب . ار  اـم  يوگوتفگ  وـت  دـشاب و  شوماـخ  يرگید 
ام ندرگ  رب  قحان  ینوخ  ایآ  سرپب  تفگ  رفعج  دیتسر . یگدرب  زا  اجنیا  ات  تفگ  یشاجن  راوگرزب ، هدازآ و  تفگ  ورمع  هدرب ؟ ای  میدازآ 

قحان هب  مدرم  زا  یلام  ایآ  سرپب  تفگ : رفعج  دـناهتخیرن . نوخ  هرطق  کی  یتح  هن ، تفگ : ورمع  دـننک . صاـصق  دـنهاوخیم  هک  دـنراد 
مه طاریق  کی  تفگ : ورمع  نم . هدهع  رب  دنشاب  راکهدب  مه  راطنق  کی  رگا  تفگ : صاع  ورمع  هب  یـشاجن  میزادرپب . دیاب  هک  میاهتفرگ 
اهر ار  نید  نآ  نانیا  میدوب . نامناردپ  نییآ  رب  ام  یگمه  تفگ : ورمع  دـیهاوخیم ؟ هچ  نانیا  زا  سپ  دیـسرپ : یـشاجن  دنتـسین . راکهدـب 

دیدوب و شوریپ  رتشیپ  هک  ینید  دیسرپ : رفعج  زا  یشاجن  یهد . لیوحت  ار  نانیا  وت  ات  دناهداتـسرف  ار  ام  شیرق  میدنام . رادافو  ام  دندرک و 
ام دوب ، ادخ  هب  رفک  ناطیـش و  نید  میدوب  شوریپ  رتشیپ  هک  ینید  داد : خـساپ  رفعج  وگب . تسار  تسیچ ؟ دـیدیزگرب  یگزات  هب  هک  ینید 
اب دراد و  باتک  میرم  نب  یسیع  دننام  هدروآ و  ام  يارب  ادخ  هداتسرف  هک  تسا  مالسا  میاهدیورگ  نآ  هب  هک  ینید  اما  میدیتسرپیم . گنس 

بهار شیشک و  هچ  ره  ات  دندز  سوقان  داد  روتـسد  شاب و  اج  نیمه  يدز ، یگرزب  فرح  رفعج  يا  تفگ : یـشاجن  تسا . گنهامه  نآ 
زا سپ  ایآ  مهدیم  دنگوس  هدرک  لزان  یـسیع  رب  ار  لیجنا  هک  ییادـخ  هب  ار  امـش  تفگ : یـشاجن  دـندمآ ، درگ  یتقو  دـنیآ . درگ  تسه 

نامیا ودب  سک  ره  تسا  هتفگ  هداد و  تراشب  ودب  ار  ام  یـسیع  ادـخ و  هب  يرآ  دـنتفگ  دـیراد ؟ غارـس  ادـخ  يوس  زا  يروآ  مایپ  یـسیع 
هب دیتسه  شوریپ  امش  هک  يدرم  دیـسرپ : رفعج  زا  یـشاجن  تسا . هدش  نم  رکنم  دوش  وا  رکنم  سک  ره  تسا و  هدروآ  نامیا  نم  هب  دروآ 

درادیم و زاب  يدب  زا  دنکیم و  رما  یبوخ  هب  دناوخیم ، ورف  ار  ادخ  باتک  ام  رب  وا  تفگ : رفعج  دنکیم ؟ یهن  زیچ  هچ  زا  رما و  زیچ  هچ 
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هناگی و يادـخ  شتـسرپ  هب  ار   60 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  اـم  دـنکیم و  میلعت  ار  يزاونمیتی  يرورپدـنواشیوخ و  هیاـسمه و  هب  یکین 
. درک تئارق  ار  مور  توبکنع و  هروـس  رفعج  ناوـخب . اـم  يارب  دـناوخیم  ورف  امـش  رب  هچنآ  زا  يردـق  تفگ  یـشاجن  درادیماو . زاـبنایب 

ورمع دومن . تئارق  زین  ار  فهک  هروس  رفعج  دناوخب . رتشیب  مه  زاب  هک  دنتـساوخرد  رفعج  زا  و  دمآ ، ناگدـید  رب  بآ  ار  نارای  یـشاجن و 
هچ باب  نیا  رد  دیسرپ  رفعج  زا  یشاجن  دنهدیم . مانشد  ار  شردام  یـسیع و  نانیا  تفگ : دزاس  نیگمـشخ  ار  یـشاجن  هکنآ  يارب  صاع 

ناشن كاوسم  بوچ  زا  یکچوک  یلیخ  هکت  یشاجن  دیسر  یـسیع  میرم و  ناتـساد  هب  یتقو  درک . تئارق  ار  میرم  هروس  رفعج  دییوگیم ؟
، دیناما رد  نم  نیمزرس  رد  امش  دیورب ، تفگ : هدرک  رفعج  هب  ور  سپس  دیاهتـساکن . مه  نیا  هزادنا  هب  حیـسم  ردق  زا  ادخ  هب  تفگ : داد و 

يا دندیسرپ  دسرن . یبیـسآ  ار  میهاربا  بزح  هک  دیـسارهم  داب و  تراشب  ار  امـش  تفگ : زین  و  درادن . ار  امـش  مانـشد  رازآ و  قح  یـسک  و 
میهاربا شیک  رب  ام  هک  دنتساخرب  لدج  هب  ناکرشم  نانیا . ناوریپ  ناشروآ و  مایپ  هورگ و  نیمه  داد : خساپ  دننایک ؟ میهاربا  بزح  یشاجن 

ار ام  توشر  یب  دنوادخ  هک  دیریگ  زاب  تسا  هوشر  نیا  تفگ : داد و  سپ  دندوب  هدروآ  شقیفر  ورمع و  هک  ار  ياهیدـه  یـشاجن  میتسه .
هک عقوم  نامه  مدیدیم و  ار  راتفر  نیرتشوخ  میدوب و  نکـسم  نیرتهب  رد  زاب  زور  نآ  زا  هک  دـناهدروآ  رفعج  لوق  زا  تسا . هداد  یهاش 
ورف ار  ُهوُعَبَّتا  َنیِذََّلل  َمیِهاْربِإـِب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ  هیآ  هنیدـم  رد  شربـمغیپ  رب  ادـخ  دـندرک  میهاربا  نید  يوعد  یـشاجن  روضح  رد  ناکرـشم 
رگید ناربمغیپ  نیب  ار  يربـمغیپ  ره  هک  دـنکیم  تیاور  ص )  ) ربـمغیپ زا  هّللا  دـبع  زا  دانـسا  اـب  قارو  نسح  نب  دـمحا  دـماح  وبا  داتـسرف .

. دومرف تئارق  ار  روبزم  هیآ  مرتیلوا و  میهاربا  یتسود  هب  نم  و  تسه ، صاخ   ] یناتسود

هیآ 69 : نارمع لآ  هروس 

هب ار  ناشیا  دوهی ، هک  هدش  لزان  لبج  نب  ذاعم  رـسای و  نب  رامع  هرابرد  هیآ  نیا  هیآ 69 .)  ... ) ْمُکَنوُّلُِـضی َْول  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌۀَِفئاط  ْتَّدَو 
. میدروآ هیآ 109 )  ) هرقب هروس  رد  ار  نآ  ناتساد  دندناوخیم و  شیوخ  شیک 

هیآ 72 : نارمع لآ  هروس 

لوا دییایب  دنتفگ  هدش  ناتـسادمه  ربیخ  دوهی  زا  نت  هدزاود  هک  دنیوگ  يّدس  نسح و  هیآ 72 .)  ... ) اُونِمآ ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌۀَِـفئاط  َْتلاق  َو 
، میدیـسرپ املع  زا  میتسیرگن و  زاب  باـتک  رد  مییوگب  مینک و  رفک  زاربا  زور  رخآ  و  مییاـمنب ، دـمحم  نید  هب  داـقتعا  راـهظا  ناـبز  هب  زور 

دمحم باحـصا  رد  مییوگ  نینچ  نوچ  هدش . تباث  ام  رب  شییوگغورد  شنید و  ندوب  لطاب  تسین و  دوهعم  روآ  مایپ  دمحم  هک  میتفایرد 
دمحم نید  زا  هنوگ  نیدـب  دـنرتاناد . ام   61 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  زا  دـنباتک و  لها  نانیا  دـنیوگیم  دوخ  اب  دـیآیم و  دـیدپ  کـش 

لتاقم و دهاجم و  هتفگ  هب  اما  درک . ربخ  اب  ناشیا  هلیح  زا  ار  نانمؤم  و  ص )  ) ربمغیپ هیآ ، نیا  اب  ادخ  دـنیآیم . رد  ام  نید  هب  هدـمآ  نوریب 
هلبق رییغت  تسخن  دییایب  دنتفگ  شنارای  فرـشا و  نب  بعک  دمآ . نارگ  دوهی  رب  نیا  تشگرب ، هبعک  هب  سدـقملا  تیب  زا  هلبق  یتقو  یبلک ،

باحصا اسب  هچ  و  میوش . هبعک  رکنم  میدرگرب و  سدقملا ) تیب   ) هرخص تمـس  هب  رـصع  میناوخب و  زامن  هبعک  هب  ور  حبـص  میریذپب و  ار 
علطم ناشیا  رکم  زا  ار  شربمغیپ  الاب  هیآ  اب  ادخ  دندرگ . زاب  ام  هلبق  هب  زین  نانآ  رتاناد و  ام  زا  دنباتک و  لها  نانیا  هک  دنیوگ  دوخ  اب  دمحم 

. داد ربخ  ناشزار  زا  تخاس و 

هیآ 77 : نارمع لآ  هروس 

هک دنکیم  تیاور  هّللا  دـبع  زا  دانـسا  اب  یـضاق  نسح  نب  دـمحا  رکب  وبا  هیآ 77 .)  ... ) اًلِیلَق ًاـنَمَث  ْمِِهناـْمیَأ  َو  ِهَّللا  ِدـْهَِعب  َنوُرَتْشَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
نب ثعشا  دنک . تاقالم  كانمشخ  ار  ادخ  تمایق  گرم و  رد  دربب  ناناملـسم  لام  ات  دنک  دای  غورد  دنگوس  سک  ره  دومرف  ص )  ) ربمغیپ

ص)  ) ربمغیپ شیپ  دوب ، رکنم  ارم  قح  وا  میتشاد و  فالتخا  ینیمز  رس  رب  يدوهج  اب  هک  دش  لزان  نم  هرابرد  ادخ  هب  هیآ  نیا  دیوگ : سیق 
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نوچ هن  متفگ  دروخب ؟ دنگوس  وا  هک  يرضاح  دیسرپ : ص )  ) ربمغیپ هن ، متفگ  يراد ؟ دهاش  لیلد و  دیـسرپ  نم  زا  ص )  ) ربمغیپ شمدرب .
نب دـمحا  تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیمه  زین  يراخب  دـیدرگ . لزان  تبـسانم  نیدـب  هیآ  و  دربیم . ارم  لام  دـنکیم و  دای  غوردـب  دـنگوس 

گرم و رد  دبای  تسد  یلام  رب  ات  دروخب  غورد  هب  دنگوس  سک  ره  هک  دنکیم  تیاور  هّللا  دـبع  زا  دانـسا  اب  یناجرهم  میهاربا  نب  دـمحم 
ترضح مدرب . تیاکـش  ص )  ) هّللا لوسر  دزن  متـشاد ، فالتخا  يدرم  اب  دیوگ : يوار  دش . لزان  الاب  هیآ  و  دریگ ، مشخ  وا  رب  ادخ  تمایق 

دومرف ص )  ) ربمغیپ دنکیم . دای  غورد )  ) دنگوس وا  متفگ  دروخب ، مسق  وا  هک  يرـضاح  دیـسرپ : هن . متفگ  يراد ؟ لیلد  دـهاش و  دیـسرپ :
لزاـن قوف  هیآ  تسا و  كانبـضغ  وا  رب  ادـخ  هک  دوش  روشحم  یلاـح  رد  دریمب و  دربـب ، ار  یناملـسم  لاـم  اـت  دروخب  غورد  مسق  سک  ره 

هک دنکیم  تیاور  هّللا  دبع  زا  دانـسا  اب  یخای  داش  نمحرلا  دبع  وبا  دناهدروآ . رگید  قیرط  هب  ار  تیاور  نیا  زین  ملـسم  يراخب و  دـیدرگ .
رب ادخ  هک  یلاح  رد  دوش  روشحم  دریمب و  هکنیا  رگم  دنکیمن  دای  مدرم  لام  بصغ  روظنم  هب  غورد  دنگوس  یـسک  دومرف : ص )  ) ربمغیپ
رب هک  دش  لزان  نم  هرابرد  هیآ  نیا  تفگ  دیـسر و  ثعـشا  عقوم  نیا  رد  دیوگ : يوار  دیدرگ . لزان  ثحب  دروم  هیآ  تسا و  كانبـضغ  وا 

دهاش ایآ  دیسرپ  نم  زا  ص )  ) ربمغیپ مدرب  ص )  ) ربمغیپ دزن  يرواد  و   ] متشاد  62 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  فالتخا  يدرم  اب  یهاچ  رس 
ورمع نب  ورمع  دـیدرگ . لزان  ـالاب  هیآ  و  دروخیم . دـنگوس  غورد ) هب   ) وا متفگ  دروخب ، دـنگوس  وا  سپ  دومرف  هن ، متفگ  يراد  لـیلد  و 

دنگوس دتسیاب و  ییالاک  اب  هک  تشاداو  رازاب  رد  ار  يدرم  ّیبا  نب  هّللا  دبع  هک  دنکیم  تیاور  نمحرلا  دبع  نب  میهاربا  زا  دانسا  اب  یّکزم 
لزان ّیبا ) نب  هّللا  دبع  درم و  نآ  رب  عینشت  رد   ) الاب هیآ  دهد . ودب  رایسب  یلام  دزاس ، مهتم  ار  نیملـسم  زا  یکی  هلیـسو  نادب  رگا  هک  دروخ 
بعک دندمآ  هنیدم  هب  فرشا  نب  بعک  دزن  دندش و  یتسدگنت  طحق و  راچد  یلاس  دوهی  ریقف  ناملاع  زا  ياهدع  دیوگ : یبلک  اما  دیدرگ .

وت ایآ  یلب  دنتفگ  تسا ؟ تاروت  رد  دوعوم  ص )  ) ربمغیپ نامه  ص ])  ) دمحم ینعی   ] درم نیا  هک  دـیاهداد  صیخـشت  ایآ  دیـسرپ : ناشیا  زا 
مورحم یناوارف  ریخ  زا  ار  امـش  ادخ  تفگ : بعک  تسا . ادخ  هداتـسرف  هدنب و  وا  هک  میهدیم  یهاوگ  ام  دـنتفگ  هن  تفگ : يرادـن ؟ نیقی 

تلهم تسا ، هدش  هبتشم  ام  رب  رما  امتح  دنتفگ  دیتخاس . مورحم  ار  ناتهداوناخ  دوخ و  اما  مهدب  ناتكاشوپ  رابراوخ و  متـشاد  دصق  درک .
زاب بعک  دزن  دندرک و  دونـش  تفگ و  وا  اب  هتفر  ص )  ) ربمغیپ دزن  دنتـشون و  يرگید  فاصوا  تافـص و  دـنتفر و  شمینیبب . میورب و  هدـب 

باتک رد  هچنآ  ریاغم  میتفای  يرگید  تفص  رب  ار  وا  میتفر  شدزن  یتقو  تسا  ادخ  هداتـسرف  وا  هک  میتشاد  داقتعا  البق  ام  دنتفگ : دنتـشگ و 
. دـیدرگ لزان  تبـسانم  نیدـب  هیآ  داد و  ناشیا  هب  یجرخ  راـبراوخ و  دـش و  ناـمداش  بعک  دـندومن . زاـب  بعک  هب  ار  هتـشون  تسه و  اـم 

دمحم ماـقم  هقباـس و  هک  تسا  هدـمآ  دوهی  ياـسؤر  رگید  بطخا و  نب  یّیح  قیقح و  یبا  نب  ۀـبابل  عفار و  وبا  هراـبرد  هیآ  دـیوگ  همرکع 
هکنآ يارب  همه  نیا  تسا و  یهلا  هیآ  هک  دندروخ  دنگوس  دنتشون و  يرگید  فاصوا  شیوخ  تسد  هب  هتـشاد  ناهنپ  تاروت  رد  ار  (ص )

. دورن تسد  زا  دنتفرگیم ، شیوخ  ناوریپ  زا  هک  ییایاده  توشر و 

هیآ 79 : نارمع لآ  هروس 

، دندیتسرپیم ار  یسیع  هک  هدش  لزان  نارجن  نایحیسم  هرابرد  هیآ  نیا  دناهتفگ  لتاقم  كاحض و  هیآ 79 .)  ... ) ُهَّللا ُهَِیتُْؤی  ْنَأ  ٍرَشَِبل  َناک  ام 
يدوهی عفار  وبا  هک  دننکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  ءاطع  یبلک و  تسا . لیجنا  باتک »  » زا دوصقم  یسیع و  رـشب »  » زا دوصقم  هیآ  نیا  رد  و 

هّللا ذاعم  دومرف  ص )  ) ربمغیپ میتسرپب ؟ راگدرورپ  ادخ و  ناونع  هب  ارت  یهاوخیم  ایآ  دـمحم  ای  دـنتفگ  نارجن  نایحیـسم  نارـس  زا  یکی  و 
و تسین ، نم  تیرومأم  تثعب و  فده  نیا  منک . رما  ادـخ  ریغ  تدابع   63 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  هب  نم  ای  دوش  شتـسرپ  ادخ  زج  هک 

مالـس رگیدکی  هب  هکنانچمه  میهدیم  مالـس  وت  هب  ام  تفگ  ص )  ) هّللا لوسر  هب  يدرم  هک  میاهدینـش  دیوگ : نسح  دیدرگ . لزان  الاب  هیآ 
زا دـیهن و  تمرح  ار  ناـتروآ  ماـیپ  نـکیل  دزـسن ، ار  ادـخ  زج  هدجـس  دوـمرف  ص )  ) ربـمغیپ مـینک ؟ تاهدجـس  یهدیم  هزاـجا  مـیهدیم .

. دش لزان  تبسانم  نیدب  الاب  هیآ  دییامن و  ینادردق  شنادناخ 
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هیآ 83 : نارمع لآ  هروس 

هّللا لوسر  دزن  يرواد  هدرک  فـالتخا  میهاربا  عوضوم  رد  ناـیدوهی  نایحیـسم و  دـیوگ  ساـبع  نبا  هیآ 83 .)  ... ) َنوـُْغبَی ِهَّللا  ِنـیِد  َْریَغَف  َأ 
میهاربا نید  زا  هورگ  ود  ره  دومرف : ص )  ) ربمغیپ تسا . رتکیدزن  يرگید  زا  میهاربا  نید  هب  هک  دندش  یعدـم  کی  ره  دـندروآ و  (ص )

. دیدرگ لزان  الاب  هیآ  میریذپن . ار  تنید  میدیدنسپن و  ار  تیرواد  دنتفگ  هدش  نیگمشخ  دیرانک . رب 

هیآ 86 : نارمع لآ  هروس 

راصنا زا  يدرم  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  یثراـح  رکب  وبا  (. 89 هیآ 86 -  ... ) ْمِِهنامیِإ َدـَْعب  اوُرَفَک  ًامْوَق  ُهَّللا  يِدـْهَی  َْفیَک 
. دش هدناوخ  وا  رب  تایآ  دنداتـسرف و  مایپ  وا  يارب  وا  هفیاط  دـیدرگ و  لزان  نارمع  لآ   89 تایآ 86 - تسویپ و  ناکرـشم  هب  دش و  دترم 

زاب تسا . رتوگتسار  همه  زا  ادخ  هتسب و  غورد  ادخ  رب  ص )  ) هللا لوسر  هن  دندنبیم و  غورد  ص )  ) هللا لوسر  رب  نم  موق  هن  ادخ  هب  تفگ :
زا یکی  دنکیم : تیاور  سابع  نبا  زا  دانسا  اب  رکب  وبا  تشذگرد . شتازاجم  زا  تفریذپ و  ار  شاهبوت  ص )  ) ربمغیپ درک و  هبوت  تشگ و 
هک دینک  لاؤس  ص )  ) ربمغیپ زا  منامیشپ ، هک  داتسرف  مایپ  دوخ  موق  يارب  دش و  نامیشپ  سپس  تسویپ . كرـش  ههبج  هب  دش و  دترم  راصنا 

دمآ زاب  درم  دنداتسرف . دنتشون و  شیارب  ار  تایآ  وا  موق  دیدرگ و  لزان  باوج  رد  نارمع  لآ   89 تایآ 86 - تسا ؟ ینتفریذپ  ماهبوت  ایآ 
ص)  ) هللا لوسر  اب  دروآ و  مالـسا  دیوس  نب  ثرح  هک  دنکیم  تیاور  دهاجم  زا  دانـسا  اب  دماح  یبا  نب  نمحرلا  دبع  وبا  دـش . ناملـسم  و 
وا رب  ار  تاـیآ  ثرح  ناـشیوخ  زا  یکی  دـیدرگ . لزاـن  نارمع  لآ   89 تایآ 86 - دـیدرگ و  رفاک  تسویپ و  شیوخ  هفیاـط  هب  اـت  دوبیم 

سپ رتيوگتسار . همه  زا  ادخ  و  تسا ، رتوگتسار  وت  زا  ص )  ) ربمغیپ و  ییوگتسار ، وت  منادیم  نم  هک  اجنآ  ات  تفگ : ثرح  دومن  تئارق 
. دش یبوخ  ناملسم  تشگ و  زاب 

هیآ 90 : نارمع لآ  هروس 

تسا دوهی  هرابرد   64 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  هیآ  دناهتفگ  یناسارخ  ءاطع  هداتق و  نسح و  هیآ 90 )  ... ) ْمِِهنامیِإ َدَْعب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
تسا يراصن  دوهی و  باب  رد  هیآ  دیوگ : هیلاعلا  وبا  دندوزفا . رفک  رب  نآرق  و  ص )  ) دمحم راکنا  اب  دندوب و  هدش  لیجنا  یسیع و  رکنم  هک 

رب يرادیاپ  رد  رارـصا  اب  سپـس  دندش و  رفاک  ودـب  لیجنا ، تاروت و  رد  هدـش  رکذ  دـمحم  فاصوا  تافـص و  هب  یلبق  نامیا  دوجو  اب  هک 
. دندوزفا شیوخ  رفک 

هیآ 93 : نارمع لآ  هروس 

ناـیدوهی ممیهاربا . تلم  رب  نم  دومرف : ص )  ) ربـمغیپ نوـچ  یبـلک  قور و  وـبا  هتفگ  هب  هیآ 93 .)  ... ) َلِیئارْـسِإ ِینَِبل  الِح  َناک  ِماـعَّطلا  ُّلُـک 
زیچ ره  دنتفگ  دوهی  مینادیم . اور  زین  ام  دوب و  لالح  میهاربا  رب  نآ  دومرف : ص )  ) ربمغیپ يروخیم ؟ رتش  ریـش  تشوگ و  ارچ  سپ  دنتفگ 

لزاـن دوهی  بیذـکت  رد  ـالاب  هیآ  هدیـسر . اـم  هب  ناـشیا ) تعیرـش   ) تسا و هدوـب  مارح  زین  میهاربا  حوـن و  رب  مینادیم  مارح  زورما  اـم  هک 
. دیدرگ

هیآ 96 : نارمع لآ  هروس 

رترب و سدـقملا  تیب  دـنتفگ  دوهی  دـندرکیم . هرخافم  مه  اب  دوهی  نیملـسم و  دـیوگ : دـهاجم  هـیآ 96 .)  ... ) ِساَّنِلل َعِـضُو  ٍتـَْیب  َلَّوَأ  َّنِإ 
رد  ) هیآ و  تسا . رتالاب  هبعک  دنتفگ  نیملـسم  هدوب و  ناربمغیپ  ترجاهم  لحم  هدـش و  عقاو  كاپ  نیمزرـس  رد  هچ  تسا  هبعک  زا  رتگرزب 
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. دیدرگ لزان  ناناملسم ) دییأت 

هیآ 100 : نارمع لآ  هروس 

رد هک  همرکع  زا  دانـسا  اب  داد  تیاور  هزاـجا  نم  هب  درک و  تیاور  يرکـسع  رمع  وبا  هیآ 100 .)  ... ) ًاقیِرَف اوُعیُِطت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
رد يدوهی  کی  يزور  درک . هناگی  ار  ناشاهلد  مالسا  دندرک و  حلـص  مالـسا  ندمآ  اب  دوب و  عازن  جرزخ  سوا و  هفیاط  ود  نیب  تیلهاج 

هدـسفم دـناوخ و  جرزخ  سوا و  نیب  میدـق  گنج  هب  طوبرم  هورگ  کـی  زا  يرعـش  دنتـشاد  روضح  ناـیجرزخ  نایـسوا و  زا  هک  یـسلجم 
رـس زا  نهک  گنج  ات  دـیزیخرب  دـنتفگ  بیترت ...  نیمه  هب  دـندرک و  دای  هعقاو  نآ  رد  دوخ  رعاـش  زا  يرعـش  زین  رگید  هفیاـط  تخیگنا و 

فـص گنج  يارب  دـنتفرگرب و  حالـس  دـندمآ و  درگ  سپ  جرزخ ! لآ  ای  دـندرک  دایرف  نانآ  و  سوا ! لآ  ای  دـندرک  داـیرف  ناـنیا  میریگ .
ربمغیپ يادص  یتقو  دومرف . تئارق  ار  نآ  دنلب  يادص  اب  داتـسیا و  فص  ود  نیب  ص )  ) ربمغیپ دیدرگ و  لزان  الاب  هیآ  عقوم  نیا  رد  دنتـسب .

: دیوگ ملسا  نب  دیز  دندرک . لغب  رت  مشچ  اب  ار  رگیدمه  دندنکفا و  حالـس  هیآ  مامتا  اب  دنداد و  ارف  شوگ  هدش  تکاس  دندینـش  ار  (ص )
زا بکرم  ص )  ) ربمغیپ باحصا  زا  یعمج  رب  ناناملـسم . هب  تبـسن  دیدش  دسح  هنیک و  اب  بصعتم  دوب  يرفاک  ریپ  يدوهی  سیق  نب  ساش 

ص: لوزن ، بابسا  همجرت  شوخ  ار  رفاک  نآ  ناشیا  یتشآ  تفلا و  عامتجا و  هرظنم  دندرکیم . تبحص  مه  اب  هک  تشذگ  جرزخ  سوا و 
ياج ار  دوهی  دـنوش  یکی  دـندوب ) یناـطحق  لـصا  رد  جرزخ  سوا و  نوچ  ناـگداز . ینمی  هلیق -(  ینب  یتقو  تفگ : دوخ  اـب  دـماین و   65
هدش هتفگ  عوضوم  نآ  رد  هک  يراعشا  و  ثاعب »  » هیضق نیـشنب و  اهنآ  دزن  ورب و  تفگ : دوب  شهارمه  هک  يدوهی  یناوج  هب  دنامن . ندنام 
ياج هب  ار  ریپ  دومنهر  يدوهی  ناوج  تفاـی . هبلغ  جرزخ  رب  سوا  دـندیگنج و  جرزخ  سوا و  هک  تسا  يزور  ثاـعب »  » و نک . يروآ  داـی 

زا رخـص  نب  رباج  و  سوا ، زا  هثراح  ینب  زا  یظیق  نب  سوا  ات  دنتـساخرب  ینز  فال  هرجاشم و  هب  داتفا و  عمج  نآ  نایم  وگم  وگب  و  دروآ ،
دـندش و هتخورفا  رب  هورگ  ود  ره  و  مینک ؟ رارکت  ار  گـنج  یهاوـخیم  تـفگ : يرگید  هـب  یکی  دـندیرپ و  مـه  هـب  جرزخ  زا  هملـس  ینب 
هب دنداهن و  گنج  نادیم  هب  ور  دنتـشاذگ و  رهـش  نوریب  هّرح  عضوم  رد  گنج  رارق  دش و  دـنلب  حالـسلا ! حالـسلا ! دایرف  يرآ و  دـنتفگ :
زا یعمج  اـب  دیـسر  ص )  ) هّللا لوـسر  هب  ربـخ  دنتـسویپیم . اـهنآ  هـب  جرزخ  سوا و  زا  یناـسک  تیلهاـج  رد  هفیاـط  ود  تموـصخ  هقباـس 
اب دنوادخ  متـسه . امـش  نیب  زونه  هکنآ  لاح  دـیاهدرک ؟ زاس  تیلهاج  يوعد  ایآ  ناملـسم  تعامج  يا  دومرف : دـمآ و  اهنآ  نیب  نیرجاهم 
ار يادـخ  دـیوشیم ؟ رفاک  هتـشگ  زاب  ارقهق  هب  نونکا  تخادـنا ، تفلا  امـش  نیب  تشادرب و  تیلهاج  رما  تشاد و  مرتحم  ار  امـش  مالـسا ،

لغب ار  رگیدمه  نایرگ  دندنکفا و  تسد  زا  حالس  هدوب ، نمشد  رکم  یناطیش و  هسوسو  نآ  هک  دندیمهف  تیعمج  دیرادرب . عازن  زا  تسد 
ای زا  دوصقم  هک  دیدرگ  لزان  قوف  هیآ  و  دندرک ، تعجارم  رهـش  هب  ترـضح  نآ  هارمه  دندومن و  تعاطا  ار  ص )  ) ربمغیپ دـنپ  دـندرک و 

لوسر زا  رتهدننک  تحاران  ياهرهچ  زور  نآ  دـیوگ : رباج  تسوا . نارای  يدوهی و  ساش  اقیرف ...  تسا و  جرزخ  سوا و  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ 
یـصخش میدیـشک ، گنج  زا  تسد  میدرک و  یتشآ  ام  دومن و  هراشا  تسد  اـب  نوچ  و  دـش ) گـنج  عناـم  هک   ) دوبن اـم  رظن  رد  ص )  ) هللا

. مدیدن زور  نآ  زا  رتماجنا  کین  انمض  رتزاغآ و  دب  رتراب و  تشحو  يزور  نم  دوبن . ام  رظن  رد  ترضح  نآ  زا  رتبوبحم 

هیآ 101 : نارمع لآ  هروس 

عازن تیلهاج  رد  جرزخ  سوا و  نیب  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اـب  يریح  نسح  نب  دـمحا  هیآ 101 .)  ... ) َنوُرُفْکَت َفـْیَک  َو 
لزان قوف  هیآ  و  تفر ، ناشیا  يوس  هب  دیـسر  ص )  ) ربمغیپ هب  ربخ  دندرب . ریـشمش  هب  تسد  هدروآ  دای  هب  ار  تموصخ  نآ  يزور  دوبیم ،

تبحص ماگنه  جرزخ  سوا و  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  بیقن  نیـسح  نب  دمحم  نب  نسح  نب  لیعامـسا  فیرـش  دیدرگ .
. دیدرگ لزان  تبسانم  نیدب  نارمع  لآ   103 تایآ 101 - دشیم . رجنم  یشک  حالس  يریگرد و  هب  هک  نادنچ  دندش  كانمشخ 
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هیآ 110 : نارمع لآ  هروس 

ملاس لبج و  نب  ذاعم  بعک و  نب  ّیبا  دوعسم و  نبا  هرابرد  هیآ  نیا  دنیوگ  لتاقم  همرکع و  هیآ 110 .)  ... ) ِساَّنِلل ْتَجِرْخُأ  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک 
ار ام  هچنآ  زا  ام  نید  دنتفگ  نانآ  هب  ادوهی ) نب  بهو  فیـض و  نب  کلام   ) يدوهی ود  هک  دوب  نیا  ببـس  تسا و  هدش  لزان  هفیذح  یلوم 

. دمآ باوج  رد  هیآ  میتسه و  امش  زا  رتهب  مه  ام  دوخ  و  تسا ، رتهب  دینکیم  توعد  نادب 

هیآ 111 : نارمع لآ  هروس 

مالـس و نب  هّللا  دـبع  اـیروص ، نبا  رـسای و  وبا  عفار و  وبا  ناـمعن و  يرحی و  بعک و  دـیوگ  لـتاقم  هیآ 111 .)  ... ) ًيذَأ اَّلِإ  ْمُکوُّرُـضَی  ْنـَل 
. دش لزان  نانیا ) نیکست  رد   ) الاب هیآ  دندرزآیم . دندوب  هدش  ناملسم  هک  ار  قباس ) نایدوهی   ) شنارای

هیآ 113 : نارمع لآ  هروس 

دوهی زا  يرگید  هدع  دیبع و  نب  دیـسا  دسا و  نب  ۀبلعث  مالـس و  نب  هّللا  دـبع  نوچ  لتاقم  سابع و  نبا  هتفگ  هب  هیآ 113 .)  ... ) ًءاوَس اوُْسَیل 
دناهدرکن و كرت  ار  ناردپ  نید  ام  ناکین  دندروآ ، نامیا  دمحم  هب  هک  دندوب  ام  ياهنیرتدـب  نانیا  دـنتفگ : دوهی  رابحا  دـندش . ناملـسم 

نیملـسم هک  تسا  ءاشع  زامن  هرابرد  نیا  دیوگ : دوعـسم  نبا  دیدرگ . لزان  باوج  رد  الاب  هیآ  دیدیزرو . تنایخ  نید  رییغت  اب  امـش  دنتفگ 
يارب یبش  هک  دنکیم  تیاور  دوعسم  نبا  زا  دانـسا  اب  يزار  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  دیعـس  وبا  دنناوخیمن . باتک  لها  رگید  دنناوخیم و 

ادخ رکذ  تعاس  نیا  رد  ناناملـسم  امـش  زا  ریغ  یتسرپادخ  چیه  هک  دینادب  دومرف  دنرظتنم ، نینمؤم  دید  دمآ و  دجـسم  هب  رید  ءاشع  زامن 
دنکیم تیاور  دوعسم  نب  هّللا  دبع  زا  دانـسا  اب  حون  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  دیعـس  دیدرگ . لزان  نارمع  لآ   115 تایآ 113 - دنکیمن و 

دجسم هب  هک  یعقوم  دماین و  دجسم  هب  بش  زا  یثلث  ات  تشاذگ و  رظتنم  ار  ام  دوب و  شیوخ  نانز  زا  یکی  دزن  ص )  ) ربمغیپ بش  کی  هک 
زامن باتک  لها  زا  کی  چـیه  دومرف  داد و  تراشب  ار  اـم  ترـضح  دوب . هدرب  ناـشباوخ  یـضعب  میدوب و  زاـمن  لاـح  رد  یخرب  اـم  دـمآ 

. دیدرگ لزان  ثحب  دروم  هیآ  درازگیمن و 

هیآ 118 : نارمع لآ  هروس 

تلع هب  هک  دش  لزان  ناناملـسم  زا  هدع  نآ  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگ  دهاجم  هیآ 118 .)  ... ) ْمُِکنوُد ْنِم  ًۀَناِطب  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
يادـخ دنتـشاد . دـنویپ  تیمیمـص و  نایدوهی  یـضعب  ناقفانم و  اب  یعاضر  يدـنواشیوخ  یگیاـسمه و  یناـمیپمه و  یتسود و  یکیدزن و 
67 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دنوشن . لافغا  دنتفین و  هنتف  رد  ات  تشاد  رذح  رب  رایغا  اب  کیدزن  طابترا  زا  ار  نانآ  هیآ  نیا  رد  یلاعت 

هیآ 121 : نارمع لآ  هروس 

تیاور همرخم  نب  رعـسم  زا  دانـسا  اب  دهاز  دـمحم  نب  دیعـس  تسا . دـحا  گنج  هرابرد  هیآ  نیا  هیآ 121 .)  ... ) َکـِلْهَأ ْنِم  َتْوَدَـغ  ْذِإ  َو 
. ناوخب ار  نارمع  لآ  ات 154  تایآ 121  تفگ  مدیسرپ ، ار  دحا  ناتساد  فوع  نب  نمحرلا  دبع  زا  تفگ  هک  دنکیم 

هیآ 128 : نارمع لآ  هروس 

دحا گنج  رد  هک  دنکیم  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  دانـسا  اب  یمیمت  دمحم  نب  دـمحا  رکب  وبا  هیآ 128 .)  ... ) ٌءْیَـش ِْرمَْألا  َنِم  ََکل  َْسَیل 
تروص هک  یموق  دنوش  راگتسر  هنوگچ  دومرف : دیدرگ . هناور  شاهرهچ  رب  نوخ  حورجم و  شتروص  دش و  هتـسکش  ص )  ) ربمغیپ نادند 
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نمحرلا دـبع  نب  دـمحم  دـیدرگ . لزان  الاب  هیآ  دـنکیم و  توعد  ناشراگدرورپ  هب  وا  هکنآ  لاـح  دـننک ، نیگنر  نوخ  هب  ار  ناـشربمغیپ 
. دـش لزان  الاب  هیآ  نک و  تنعل  ار  نالف  نالف و  ایادـخ  دومرف : ص )  ) ربمغیپ هک  دـنکیم  تیاور  شردـپ  زا  وا  ملاـس و  زا  دانـسا  اـب  يزار 
رد هک  دنکیم  تیاور  کلام ) نب   ) سنا زا  دانسا  اب  میهاربا  نب  دمحم  رکب  وبا  دناهدروآ . رگید  قیرط  اب  ار  تیاور  نیا  زین  يراخب  ملسم و 

یمخز ار  ناشربمغیپ  رس  هک  یموق  دنوش  راگتسر  هنوگچ  دومرفیم : دش ، يراج  نوخ  تسکـش و  ص )  ) ربمغیپ رـس  نادند و  دحا  گنج 
ربمغیپ مدینش  هک  دنکیم  تیاور  شردپ  زا  وا  ملاس و  زا  دانـسا  اب  یبلاعث  قاحـسا  وبا  دمآ . دورف  قوف  هیآ  و  دننکـشب ، ار  شنادند  دننک و 

نیدب الاب  هیآ  درک . نیرفن  ناقفانم  زا  ياهدع  رب  انالف و  انالف و  نعلأ  مهللا  دمحلا ، کل  انبر  دومرفیم  عوکر  زا  سپ  حبـص  زامن  رد  (ص )
وبا زا  دانـسا  اب  نسح  نب  دمحا  رکب  وبا  یـضاق  تسا . هدروآ  رتهب  قایـس  اب  رگید و  قیرط  زا  ار  تیاور  نیا  يراخب  دیدرگ . لزان  تبـسانم 
هللا عمـس  دومرفیم : درکیم و  نامـسآ  يوس  هب  رـس  ریبکت  دـمح و  تئارق  زا  سپ  حبـص  زامن  رد  ص )  ) ربمغیپ هک  دـنکیم  تیاور  هریره 

رگید ۀـعیبر و  یبا  نب  شایع  ماشه و  نب  ۀملـس  دـیلو و  نب  دـیلو  ایادـخ  درکیم : اعد  نآ  هلابند  سپـس ، دـمحلا  کـل  اـنبر و  هدـمح  نمل 
یطحق ياهلاس  نوچ  یطحق  ياهلاس  نک و  ناشلاماپ  روایب و  دورف  تخـس  يالب  رـضم  رب  ایادـخ  شخب ، ییاهر  ار  فعـضتسم  نانمؤم 

: دیوگ هریره  وبا  نک . تنعل  دندرک  ص )  ) ربمغیپ ادخ و  ینامرفان  هک  ار  هیصع  ناوکذ و  لعر و  نایحل و  ایادخ  هد . رارق  ناشیا  رب  فسوی 
. تسا هدروآ  ار  تیاور  نیا  زین  يراخب  درک . كرت  ار  نیرفن  اعد و  نیا  ص )  ) ربمغیپ ثحب ، دروم  هیآ  لوزن  زا  سپ  هک  میاهدینش 

هیآ 135 : نارمع لآ  هروس 

ناهبن هرابرد   68 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  هیآ  نیا  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  ءاطع  (. 136 هیآ 135 -  ... ) ًۀَـشِحاف اُولَعَف  اذِإ  َنیِذَّلا  َو 
ص)  ) ربمغیپ دزن  دیدرگ و  نامیشپ  سپـس  دیـسوب و  درک و  لغب  ار  نز  وا  تفر و  يو  دزن  ندیرخ  امرخ  يارب  ابیز  ینز  هک  دش  لزان  راّمت 
ص)  ) ربمغیپ هک  تسا  یفقث  کی  يراصنا و  کی  هرابرد  تیاور  دیوگ  یبلک  دش . لزان  تبـسانم  نادـب  هیآ  و  تفگ ، زاب  ناتـساد  دـمآ و 
رد يراـصنا  تفر و  نوریب  ص )  ) ربمغیپ هارمه  اـهگنج  زا  یکی  رد  یفقث  دـندشیمن . ادـج  مه  زا  دوب و  هدرک  رارقرب  تّوخا  ود  نآ  نیب 

. هداشگ يوم  هتـسش و  ار  دوخ  دـید  ار  وا  نز  تفر و  یفقث  هناخ  هب  يزور  دـنک . یگدیـسر  یفقث  شیوخ و  هداوناخ  راک  هب  ات  دـنام  رهش 
ار شتـسد  تشپ  درم  دیناشوپ و  تسد  اب  ار  دوخ  تروص  نز  هک  شدسوبب  تساوخ  دیـسر و  نز  هب  تفر و  نورد  هزاجا  یب  دش و  هتفیش 

زین یماک  يدیزرو و  نایصع  راگدرورپ  هب  يدرک و  تنایخ  تناما  هب  هّللا  ناحبس  تفگ  نز  تشگرب . دش و  هدزمرش  مدان و  سپس  دیسوب .
نز و  دمآ ، زاب  رفس  زا  یفقث  درم  ات  درکیم  رافغتـسا  تشگیم و  اههوک  رد  دوبیم و  نامیـشپ  هدرک  زا  يراصنا  درم  دیوگ  يوار  یتفاین .

: دـیلانیم هک  تفاـی  هدجـس  لاـح  رد  ار  وا  تفرگ و  ار  شقیفر  غارـس  تفر و  ارحـص  هب  یفقث  دومن . ربخاـب  شقیفر  لـمع  زا  ار  شرهوش 
شیاشگ و هار  دیاش  هاوخب  ترـضح  نآ  زا  و  میورب ، ص )  ) هّللا لوسر  دزن  زیخرب  دز  ادص  مدیزرو . تنایخ  مردارب  هب  مدرک و  هانگ  ایادخ 

هتفریذپ درم  هبوت  هک  داد  ربخ  دش و  لزان  لیئربج  رـصع  زور  کی  دـمآ و  رهـش  هب  یفقث  هارمه  تفریذـپ و  يراصنا  دـیامنب . وت  هب  ياهبوت 
؟ مدرم همه  هرابرد  اـی  تسا  درم  نیا  صاـخ  هیآ  نومـضم  ص )  ) هللا لوسر  اـی  دیـسرپ  رمع  دروآ . ار  نارمع  لآ  و 136  هیآ 135  هدـش و 
زا دانـسا  اـب  داد  تیاور  هزاـجا  درک و  تیاور  نم  هب  يزورم  زیزعلا  دـبع  نب  دـمحم  ورمع  وبا  تسا . مدرم  همه  يارب  دومرف  ص )  ) ربـمغیپ
رد رب  حبص ، دشیم  بکترم  یهانگ  مادک  ره  هک  دندوب  رتزیزع  ام  زا  ادخ  دزن  لیئارسا  ینب  ایآ  دنتفگ  ص )  ) ربمغیپ هب  نیملـسم  هک  ءاطع 

دادن یباوج  ص )  ) ربمغیپ دیدرگیم . كاپ  هنوگ  نیدب  و  دربب ...  ار  دوخ  ینیب  ای  شوگ  الثم  هک  دوب  هدش  هتشون  هانگ  نآ  هرافک  شاهناخ 
. دومرف تئارق  ار  هیآ  و  مهدب -؟ ربخ  ار  نآ  زا  رتالاب  يزایتما  امش  هب  ایآ  دومرف  هاگنآ  دش  لزان  ثحب  دروم  هیآ  ات 

هیآ 139 : نارمع لآ  هروس 

زا یعمج  دیلو و  نب  دلاخ  لاح  نآ  رد  دندروخ ، تسکش  نیملـسم  هک  دحا  زور  دیوگ : سابع  نبا  هیآ 139 .)  ... ) اُونَزْحَت َو ال  اُونِهَت  َو ال 
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همجرت ام  ایادخ  نکم ، ّطلسم  ام  رب  ار  نانآ  ایادخ  هک  درک  اعد  ص )  ) ربمغیپ دنور . الاب  نیملسم  رب  فرـشم  یهوک  رب  دنتـساوخ  ناکرـشم 
دورف الاب  هیآ  دنکیمن ...  شتسرپ  ارت  یسک  دودعم  هدع  نیا  زج  نیمزرـس  نیا  رد  ایادخ  میرادن ، وت  زج  هب  ییورین   69 ص : لوزن ، بابسا 
تـسا نیا  و  دنداد ، يرارف  هتفرگ  ریت  هب  ار  ناکرـشم  دنتفر و  الاب  هوک  زا  هتـشگ  زاب  ناملـسم  نازادـنا  ریت  زا  ياهدـع  نایم  نیا  رد  و  دـمآ .

«. دیتسه تسد  الاب  امش   » ینعی َنْوَلْعَْألا » ُُمْتنَأ   » زا دوصقم 

هیآ 140 : نارمع لآ  هروس 

دروخرب ینز  هب  تشگ ، زاب  نیگمغ  درـسلد و  دحا  گنج  زا  ص )  ) ربمغیپ نوچ  دیوگ  دعـس  نب  دـشار  هیآ 140 .)  ... ) ٌحْرَق ْمُکْـسَسْمَی  ْنِإ 
. دش لزان  قوف  هیآ  و  دوش ؟ راتفر  نینچ  تربمغیپ  اب  ایآ  هک  درک  ادخ  هب  ور  دزیم ، هنیس  رس و  رب  دوب و  هدش  دیهش  شرسپ  رهوش و  هک 

هیآ 144 : نارمع لآ  هروس 

میلست دش ، هتشک  دمحم  دنتفگ : یـضعب  دنتخیرگیم ، نیملـسم  هک  دحا  زور  رد  دیوگ  یفوع  هیطع  هیآ 144 .)  ... ) ٌلوُسَر اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  اـم  َو 
میورب ار  نامربمغیپ  هار  دیابن  زین  ام  ایآ  دشاب  هدش  دیهش  ص )  ) دمحم مه  رگا  دنتفگ  یضعب  و  دنیامـش . ناردارب  نانآ  هک  دیوش  ناکرـشم 

. دش لزان  نارمع  لآ   148 تایآ 144 - و  میوش ؟ هتشک  و 

هیآ 151 : نارمع لآ  هروس 

زا يرادقم  یتقو  دنتشگ ، زاب  هکم  يوس  هب  نیکرشم  نایفس و  وبا  نوچ  دیوگ  يّدس  هیآ 151 .)  ... ) َبْعُّرلا اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  یِْقُلنَس 
زاب میدرک ، ناشاهر  هک  دـناهدنام  یمک  هدـع  میاهتـشک و  ار  ناـشرتشیب  اـم  تسا ؟ يراـک  هچ  نیا  دـنتفگ  دـندش و  نامیـشپ  دـنتفر  ار  هار 

و دندیدرگ ، فرـصنم  شیوخ  دصق  زا  تخادنا و  سرت  ناشلد  رد  ادـخ  دـنتفرگ  ار  میمـصت  نیا  نوچ  و  میزاس . ناشنک  هشیر  میدرگ و 
. تسا هدش  لزان  تبسانم  نیدب  هیآ 

هیآ 152 : نارمع لآ  هروس 

نیملـسم تشگ و  زاب  هنیدم  هب  دحا  گنج  زا  ص )  ) ربمغیپ نوچ  دیوگ : یظرق  بعک  نب  دمحم  هیآ 152 .)  ... ) ُهَدْعَو ُهَّللا  ُمُکَقَدَص  ْدََقل  َو 
افو دوخ  هدعو  هب  ادخ  هک  دمآ  باوج  رد  هیآ  وک ؟ ییادخ  رـصن  نآ  سپ  دنتفگ : باحـصا  یـضعب  دندوب ، هدش  لمحتم  ار  تامدـص  نآ 
. دندش تسکش  ثعاب  دندرک - یلاخ  ار  دوخ  ياج  هک  ینازادنا  ریت  ینعی  دندوب - کیدزن  تمینغ  ناهاوخ  هک  یناسک  نکیل  دوب  هدرک 

هیآ 161 : نارمع لآ  هروس 

زا خرـس  هفیطق  کی  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  یعّوطم  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  هیآ 161 .)  ... ) َّلُغَی ْنَأ  ٍِّیبَِنل  َناـک  اـم  َو 
. دـیدرگ لزان  الاب  هیآ  هتـشادرب و  ار  نآ  ص )  ) ربمغیپ دـیاش  دـنتفگ  یـضعب  دـش . مگ  ردـب  گنج  رد  نیکرـشم  زا  هدـمآ  تسد  هب  میاـنغ 
70 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  ناربمغیپ  داد : باوج  وا  لوهجم ) هغیـص  هب   ) مدیـسرپ ار  هیآ  ردص  ینعم  ریبج  نب  دیعـس  زا  دیوگ  فیـصح 
اب راجن  میهاربا  نب  دمحا  نسحلا  وبا  مولعم ... ) هغیـص  هب   ) دنکیمن تنایخ  ص )  ) ربمغیپ دناهدش ، مه  هتـشک  دناهدش و  عقاو  تنایخ  دروم 

دوشیمن تنایخ  ناربمغیپ  هب  هنوگچ  تفگیم : درکیم و  راکنا  ار  ّلغی   ] لوهجم هغیـص  هب  تئارق  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا 
هک دش  لزان  هیآ  دـندرک و  مهتم  میانغ  زا  یتمـسق  رد  ار  ص )  ) ربمغیپ ناقفانم ، هک  تسا  نیا  حیحـص  ینعم  ناشدنـشکیم ؟ هک  یلاح  رد 

دنکیم تیاور  كاحض  زا  وا  هملس و  زا  دانـسا  اب  یناهفـصا  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  دزرو . تنایخ  هک  دزـسن  دسرن و  ار  يربمغیپ  چیه 
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هب هک  نانآ  يارب  درک و  تمـسق  نیملـسم  نیب  ار  نآ  ترـضح  دـمآ و  تسد  هب  یتمینغ  نایم  نیا  رد  داتـسرف و  ياهیالط  ص )  ) ربمغیپ هک 
نیدـب هیآ  دادـن ، ار  ام  مهـس  درک و  میـسقت  ار  تمینغ  ص )  ) ربمغیپ دـنتفگ  دنتـشگ  زاب  یتقو  دـنامن . یقاـب  يزیچ  دـندوب  هتفر  تیرومأـم 

میانغ نوچ  نینح  زور  هک  دـنکیم  تیاور  ساـبع  نبا  زا  كاحـض  درکیم . تئارق  لوهجم  كاحـض  دـیوگ : هملـس  دـش . لزاـن  تبـسانم 
ناملـسم ناراکتنایخ  یـضعب  هرابرد  هیآ  دـیوگ  هداتق  دـیدرگ . لزان  الاب  هیآ  دـیدزد و  ینزوس  يدرم  داـتفا  ص )  ) ربمغیپ تسد  هب  نزاوه 

ص)  ) ربمغیپ مسرتیم  دنتفگ  دـندرک و  اهر  ار  دوخ  عضوم  دـحا  گنج  رد  هک  ینازادـناریت  هرابرد  دـیوگ : لتاقم  یبلک و  دـیدرگ . لزان 
ام دیدرک  لایخ  دومرف  نانآ  هب  ص )  ) ربمغیپ دنکن . میـسقت  ردـب  زور  نوچمه  ار  میانغ  و  شدوخ ! يارب  تشادرب  هچ  ره  سک  ره  دـیوگب :

هداد هژیو  مهـس  نانآ  هب  دندرکیم  تساوخرد  فارـشا  دیوگ : سابع  نبا  دـش . لزان  هیآ  و  میهدیمن -؟ ار  امـش  مهـس  مینکیم و  تنایخ 
. دیدرگ لزان  ناشیا ) تساوخرد  در  رد   ) هیآ دوش و 

هیآ 165 : نارمع لآ  هروس 

داتفه داد و  خر  ردب  گنج  زا  دعب  لاس  دحا  گنج  هک  دنکیم  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  سابع  نبا  هیآ 165 .)  ... ) ٌۀَبیِصُم ْمُْکَتباصَأ  اََّمل  َو  َأ 
رب نوخ  و  دش . درخ  شرـس  رب  رفغم  تسکـش و  ص )  ) ربمغیپ نادند  دنتخیرگ و  ص )  ) ربمغیپ باحـصا  دـندش و  هتـشک  ناناملـسم  زا  نت 

ردب گنج  رد  هدـش  ریـسا  ناکرـشم  تباب  نتفرگ  اهب  ناج  ْمُکِـسُْفنَأ » ِدـْنِع  ْنِم   » زا دوصقم  دـش . لزان  الاب  هیآ  دـیدرگ و  يراج  شتروص 
. تسا

هیآ 169 : نارمع لآ  هروس 

ص)  ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  سابع  زا  دانسا  اب  ییحی  نب  دمحم  نب  دمحم  هیآ 169 .)  ... ) ًاتاْومَأ ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسَْحت  َو ال 
زا دنـشونیم و  تشهب  ياهيوج  بآ  زا  هک  هداد  رارق  یگنر  زبس  ناغرم  بلاق  رد  دنوادخ  ار  دحا  رد  امـش  دیهـش  ناردارب  حاورا  دومرف :

نتفاـیرد اـب  دننیـشنیم . شرع  هیاـس  رد  هتخیوآ  نیرز  ياهلیدـنق  رب  دـنروخیم و  تشهب  ناـتخرد  هویم   71 ص : لوزن ، بابـسا  هـمجرت 
. دـنزرون يراددوخ  گنج  زا  دـننزن و  نت  داهج  زا  ات  دـناسریم  ام  ناردارب  هب  هک  ار  ربخ  نیا  دـنیوگیم : شیوخ  یبایماک  یماجرفکین و 
زا شیوخ  حیحص  رد  ار  تیاور  نیا  زین  مکاح  داتـسرف . ورف  ار  الاب  هیآ  و  مناسریم ، ناشیدب  ار  امـش  مایپ  نیا  نم  دومرف  ّلج  ّزع و  يادخ 
نب نامثع  هب  یخلب  بیعـش  نب  دمحم  قیرط  زا  ار  الاب  تیاور  نیع  يزاغ  نمحرلا  دبع  نب  دـمحم  تسا . هدروآ  ۀبیـش  یبا  نب  نامثع  قیرط 

نیگهودـنا ارت  ارچ  دیـسرپ  تسیرگن و  نم  هب  ص )  ) ربـمغیپ هک  دـنکیم  تیاور  رباـج  زا  دانـسا  اـب  یثراـح  رکب  وبا  دـناسریم . هبیـش  یبا 
هدرپ تشپ  زا  زج  سک  چیه  اب  ادخ  هک  مهد  تربخ  ایآ  دومرف  تسا . هدنام  وا  زا  لایع  ضرق و  دش و  هتـشک  مردـپ  مدرک  ضرع  منیبیم ؟

وت زا  ایادخ  : » تفگ تردپ  و  مهدب » ارت  ات  هاوخب  نم  زا  نم  هدنب  : » درک باطخ  تفگ و  نخـس  ور  رد  ور  تردـپ  اب  اما  تسا  هتفگن  نخس 
، دندرگن زاب  ایند  هب  ناگدرم  هک  هتفر  نآ  رب  نامرف  دومرف : ادخ  و  موش » هتـشک  وت  هار  رد  زاب  ات  ینادرگرب  ایند  هب  هرابود  ارم  هک  مهاوخیم 
زا دانـسا  اب  يرطنق  ورمع  وبا  دـش . لزان  ببـس  نیا  هب  هیآ  و  ناـسرب » ناگدـنامزاب  هب  نم  ربخ  سپ  ایادـخ   » هک دومن  تساوخرد  تردـپ  و 

، دندیـسر تمعن  هب  دـنتفای و  تداهـش  دـحا  زور  رد  رمع  نب  بعـصم  بلطملا و  دـبع  نب  ةزمح  نوچ  هک  دـنکیم  تیاور  ریبج  نب  دـیعس 
یحـضلا وبا  داتـسرف . ورف  ار  الاب  هیآ  ادخ  و  دوش ، نوزفا  داهج  رد  ناشتبغر  ات  دندشیم  ربخ  اب  ام  کین  ماجرف  زا  ناردارب  شاک  دـنتفگ :

نآ هصق  تسا و  هنوعم  رئب  نادیهـش  هرابرد  هک  دننآ  رب  نارّـسفم  یخرب  و  هدـش ، لزان  دـحا  ناگدـنمزر  صوصخ  رد  الاب  هیآ  تسا : هتفگ 
اب دنتفاییم  تسد  یتمعن  رورس و  رب  نوچ  ءادهش  نایانشآ  دنیوگ  یضعب  و  هدروآ ، يزاغم  رد  راسی  نب  قاحسا  نب  دمحم  تسا و  روهشم 

. داد ربخ  ءادهش  لاح  زا  دش و  لزان  ناشیا  یّلست  رد  هیآ  دنروگ . رد  ام  ناردارب  ناردپ و  اما  مینامداش  بایماک و  ام  دنتفگیم : ترسح 
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هیآ 172 : نارمع لآ  هروس 

ص)  ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  رانید  نب  ورمع  زا  دانـسا  اب  يرقم  میهاربا  نب  دـمحا  (. 175 هیآ 172 -  ... ) ِلوُسَّرلا َو  ِهَِّلل  اُوباجَتْـسا  َنیِذَّلا 
. تخادرپ نیکرـشم  بیقعت  هب  و  دنتفریذپ ، ار  ترـضح  توعد  درم  داتفه  دومن و  جیـسب  مالعا  نیکرـشم  تشگزاب  زا  سپ  دحا  گنج  رد 

يرکشل  72 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  اب  ار  وا  دییوگب  تسا ، نم  لابند  هب  دمحم  دیدید  رگا  تفگ  دید و  هعازخ  زا  یناوراک  نایفـس  وبا 
هکم هب  نایفـس  وبا  ات  درکن  رظن  فرـص  بیقعت ، زا  ص )  ) ربمغیپ اـما  میراد . میب  وت  رب  وا  زا  تسا و  هرامـش  مک  یهاپـس  ارت  میدـید و  هوبنا 
هورع هب  باطخ  ثحب  دروم  هیآ  هرابرد  هک  دـنکیم  تیاور  هشیاـع  زا  دانـسا  اـب  ورمع  نب  ورمع  تسا . تبـسانم  نیمه  هب  تاـیآ  دیـسر و 

هک یتامدص  زا  سپ  دندرک . تباجا  ار  ص )  ) ربمغیپ هک  دندوب  هلمج  نآ  زا  ریبز - رکب و  وبا  وت - گرزب  ردـپ  ود  هداز ، رهاوخ  يا  تفگ :
ار ناکرـشم  ات  تساوخ  ار  ياهدع  دنیامن ، تعجارم  نانآ  هکنآ  میب  زا  ص )  ) ربمغیپ دنتـشگ ، زاب  ناکرـشم  دیـسر و  ناناملـسم  هب  دحا  رد 

. ریبز رکب و  وبا  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  درک  راک  نآ  رومأم  ار  درم  داتفه  دننک و  لابند 

هیآ 173 : نارمع لآ  هروس 

یمخز ندش و  هتـشک  زا  سپ  دـحا  هعقاو  رد  دـنکیم ، تیاور  هداتق  زا  دانـسا  اب  یبلاعث  قاحـسا  وبا  هیآ 173 .)  ... ) ُساَّنلا ُمَُهل  َلاـق  َنیِذَّلا 
يارب بلطواد  دـنمورین  يوجمزر  هتـسد  کی  باحـصا  زا  ص )  ) ربمغیپ شرکـشل ، نایفـس و  وبا  تشگزاب  ناناملـسم و  زا  يرایـسب  ندـش 

ادـخ هک  بعت  جـنر و  همه  نآ  نیع  رد  دوـب . دـهاوخ  رتروهـشم  رتهدـننک و  درخ  تبرـض  نیا  دوـمرف : تساوـخ و  ادـخ  نانمـشد  بـیقعت 
ار امش  مزع  دایز  تیعمج  اب  نایفس  وبا  دنتفگیم : دندمآیم و  صاخشا  اجنآ  دندیـسر . هفیلحلا  وذ  هب  ات  دندش  راپـسهر  یهورگ  دنادیم ،

. دیدرگ لزان  هیآ 173 و 174  و  تسا » یهاگ  هیکت  وکین  و  سب ، ار  ام  ادخ  : » دنتفگ دراد ،

هیآ 179 : نارمع لآ  هروس 

هکنانچمه دندرک  هضرع  نم  رب  ارم  تما  دومرف  ص )  ) ربمغیپ دیوگیم  يّدس  هیآ 179 .)  ... ) ِْهیَلَع ُْمْتنَأ  ام  یلَع  َنِینِمْؤُْملا  َرَذَِیل  ُهَّللا  َناک  ام 
: دـنتفگ دیـسر  ناقفانم  هب  نخـس  نیا  دوشیم . رفاـک  یـسک  هچ  دروآیم و  ناـمیا  یـسک  هچ  منادیم  دـندرک ، هضرع  مدآ  رب  ار ) ءامـسا  )

دیوگ یبلک  دیدرگ . لزان  باوج  رد  هیآ  دسانـشیمن . ار  ام  هک  یلاح  رد  دهدیم ، صیخـشت  ار  رفاک  نمؤم و  هک  دـنکیم  يوعد  دـمحم 
يوریپ سک  ره  دربیم و  منهج  هب  دریگیم و  مشخ  يو  رب  ادـخ  دـشاب  فلاخم  وت  اب  سک  ره  ینکیم  اـعدا  وت  دـمحم  اـی  دـنتفگ  شیرق 
ناـمیا کـی  مادـک  میروآیم و  ناـمیا  وت  هب  اـم  زا  کـی  مادـک  وگب  نونکا  تسا . تشهب  لـها  تسا و  دونـشخ  وا  زا  ادـخ  دـنک  وـت  نید 

هیآ دندیـسرپ  ار  قفانم  نمؤم و  نایم  توافت  هناشن  ص )  ) ربمغیپ زا  نانمؤم  دـیوگ : هیلاعلا  وبا  دـش . لزان  باوج ) رد   ) هیآ نیا  میروآیمن ؟
. دمآ دورف  الاب 

هیآ 180 : نارمع لآ  هروس 

يراددوخ تاکز  نداد  زا  هک  یناسک  هرابرد  هیآ  نیا  دناهتفگ  نارـسفم  مومع  هیآ 180 .)  ... ) ُهَّللا ُمُهاتآ  اِمب  َنُولَْخبَی  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَی  َو ال 
تـسا عالطا  نامتک  لخب ، زا  دوصقم  هیآ  نیا  رد  هک  دنکیم   73 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  لقن  سابع  نبا  زا  هیطع  دش . لزان  دندرکیم 

. تسا هدش  لزان  دنتفهنیم  ار  ص )  ) ربمغیپ فاصوا  تافص و  هک  دوهی  رابحا  هرابرد  و 

هیآ 181 : نارمع لآ  هروس 
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 ]- سرادـم دراو  قیدـص  رکب  وبا  يزور  دـناهتفگ  قاحـسا  نب  دـمحم  همرکع و  يّدـس و  هیآ 181 .)  ... ) اُولاـق َنیِذَّلا  َلْوَق  ُهَّللا  َعِمَـس  ْدََـقل 
صاحنف هب  رکب  وبا  دـناهدز . هقلح  ءاروزاع  نب  صاحنف  مان  هب  ناشءاملع  زا  یکی  درگ  دـید  ار  ناـیدوهی  زا  ياهدـع  دـش و  دوهی  هناـختئارق 

تفص مان و  و  تسا ، هدش  ثوعبم  قح  هب  ص )  ) دمحم هک  ینادیم  نیقی  هب  دوخ  وت  دنگوس  ادخ  هب  وش ، ناملـسم  سرتب و  ادخ  زا  تفگ :
يا داد  خساپ  صاحنف  دوش . ربارب  ود  باوث  ات  هدب  وکین  ضرق  ادـخ  هب  نک و  قیدـصت  رایب و  نامیا  دـیدوب . هتفای  بوتکم  تاروت  رد  ار  وا 
نآ رد  دشاب  تسرد  وت  فرح  رگا  و  دنکیم ، ماو  بلط  ینغ  زا  ریقف  هک  یلاح  رد  دهاوخیم ؟ ضرق  ام  زا  راگدرورپ  وت  نامگ  هب  رکب  وبا 
هب یتخس  یلیـس  هدش  نیگمـشخ  رکب  وبا  تساوخیمن . ضرق  ام  زا  دوب  ینغ  ادخ  رگا  هچ  دوب ، میهاوخ  ینغ  ام  ریقف و  ادخ  اموزل  تروص 

دوـبیمن ضرعت  مدـع  ناـمیپ  اـم  نیب  رگا  تسوا  تسد  رد  مناـج  هکنآ  هب  دـنگوس  ادـخ  نمـشد  يا  تفگ : تخاوـن و  صاـحنف  تروـص 
دیـسرپ رکب  وبا  زا  ص )  ) ربمغیپ هدرک ؟ هچ  نم  هب  تقیفر  نیبب  تفگ : تفر و  ص )  ) ربـمغیپ دزن  تیاکـش  هب  صاـحنف  مدزیم . ار  تندرگ 

تسا و رادـن  ادـخ  وا  ناـمگ  هب  دروآ . ناـبز  رب  یتـشرد  نخـس  ادـخ  نمـشد  نیا  ص )  ) هّللا لوسر  اـی  تفگ : رکب  وـبا  يدرک ؟ نینچ  ارچ 
قیدصت صاحنف و  بیذکت  رد  ّلج  ّزع و  يادخ  دش و  رکنم  صاحنف  مدز . شتروص  هب  یلیـس  مدش و  نیگمـشخ  ادخ  يارب  اراد  نایدوهی 

وبا هک  حرش  نیدب  دش ، لزان  دوهی  هرابرد  هیآ  هک  دنکیم  تیاور  دهاجم  زا  دانسا  اب  رهاط  نب  رهاقلا  دبع  داتـسرف . ورف  ار  الاب  هیآ  رکب  وبا 
دوب ومه  و  دوب ، صاحنف  يدوهی  نآ  مان  دیوگ  يوار  رگناوت . ام  تسا و  دـنمزاین  ادـخ  دوب  هتفگ  اریز  دز  یلیـس  ناشیکی  تروص  هب  رکب 

. تسا هتسب  ادخ  تسد  ینعی  هیآ 64 ] هدئام ، هروس  « ] ٌَۀلُوْلغَم ِهَّللا  ُدَی  : » تفگیم هک 

هیآ 183 : نارمع لآ  هروس 

نب دیز  ادوهی و  نب  بهو  فیض و  نب  کلام  فرشا و  نب  بعک  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگ  یبلک  هیآ 183 .)  ... ) اْنَیلِإ َدِهَع  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا 
ثوعبم ام  رب  ارت  ادخ  هک  ینکیم  اعدا  وت  دنتفگ  دـندمآ و  ص )  ) ربمغیپ دزن  هک  دـش  لزان  بطخا  نب  ّییح  ءاروزاع و  نب  صاحنف  هوبات و 

هکنآ رگم  میرواین  نامیا  یتلاسر  یعّدـم  چـیه  هب  هک  هتفرگ  نامیپ  اـم  زا  تاروت  رد  ادـخ  هکنآ  لاـح  هداتـسرف ، ورف  وت  رب  یباـتک  هدرک و 
. میورگیم وت  هب  يروآ  هناشن  نیا  رگا  دنازوسب  ار  نآ  ینامسآ )  ) شتآ هک  دروایب  ینابرق 

هیآ 186 : نارمع لآ  هروس 

دانسا اب  یسراف  دمحم  نب  نسح  دمحم  وبا  هیآ 186 .)  ... ) ًارِیثَک ًيذَأ  اوُکَرْشَأ  َنیِذَّلا  َنِم  َو  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  َّنُعَمْـسََتل  َو 
نب بعک  دنکیم : تیاور  دش - لوبق  ناشهبوت  هک  تسا  نت  هس  زا  یکی  هک  کلام - نب  بعک  نب  هّللا  دبع  شردپ  زا  وا  نمحرلا و  دبع  زا 

یعقوم تخیگنایم . رب  ص )  ) ربمغیپ اب  گنج  هب  ار  شیرق  رافک  شرعـش  رد  درکیم و  وجه  ار  ص )  ) ربمغیپ دوب و  رعاـش  يدوهی  فرـشا 
اما دهد  حلص  ار  ناگمه  تساوخ  ص )  ) ربمغیپ دندوب و  يدوهی  كرشم و  ناملـسم و  زا  بکرم  نآ  مدرم  دمآ  هنیدم  هب  ص )  ) ربمغیپ هک 

لزان الاب  هیآ  داد و  نامرف  ییابیکـش  هب  ار  شربمایپ  یلاعت  يادخ  دندرزآیم و  تخـس  ار  شباحـصا  ار و  ترـضح  نایدوهی ، ناکرـشم و 
ياهفیطق يور  یغـالا  رب  ص )  ) ربمغیپ هک  دـنکیم  تیاور  دـیز  نب  ۀـماسا  زا  وا  ریبز و  نب  ةورع  زا  دانـسا  اـب  یّکزم  ورمع  نب  ورمع  دـش .

. دنک تدایع  جرزخ  نب  ثرح  ینب  هلحم  رد  ار  هدابع  نب  دعس  هک  تفریم  دوب و  راوس  ترضح  رـس  تشپ  زین  هماسا  دوب و  هتـسشن  یکدف 
زین هحاور  نب  هّللا  دـبع  دروآ - مالـسا  هکنآ  شیپ  ّیبا - نب  هّللا  دـبع  و  تسرپ ، تب  يدوـهی و  ناملـسم و  زا  بـکرم  تشذـگ  یهورگ  رب 

لوسر دینکن . كاخ  درگ و  تفگ  دناشوپ و  ار  شینیب  ادر  اب  ّیبا  نب  هّللا  دبع  تفرگ و  ورف  ار  سلجم  غالا  كاخ  درگ و  دنتـشاد . روضح 
يا تفگ : ّیبا  نب  هّللا  دبع  دناوخ . نآرق  ياهراپ  دومرف و  توعد  ادخ  هب  ار  عمج  نآ  دمآ و  دورف  غالا  زا  داتـسیا و  داد و  مالـس  ص )  ) هّللا

ره ور و  دوخ  هار  هب  یهدیم ، تمحز  ارچ  ام  سلاجم  رد  تسا  قح  وت  فرح  رگا  و  تسین . رتهب  ام  دـیاقع  زا  یتشاد  هضرع  وت  هچنآ  درم 
تـسود ار  نآ  ام  هک  نک  غیلبت  ایب و  ام  سلاجم  رد  ص )  ) هّللا لوسر  ای  تفگ : هحاور  نب  هّللا  دبع  وگب . نخـس  وا  يارب  دـمآ  وت  دزن  سک 
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ات درک  مارآ  ار  نانآ  ص )  ) ربمغیپ و  دنوش ، نابیرگ  هب  تسد  دوب  کیدزن  دنتساخرب و  ییوگتشرد  هب  دوهی  ناکرشم و  ناناملسم و  میراد .
 )- بابح وبا  هک  يدش  ربخ  ایآ  دعس ! ای  دومرف  اجنآ  رد  تفر و  هدابع  نب  دعس  تدایع  هب  دش و  راوس  ص )  ) ربمغیپ سپـس  دندش . تکاس 

هب دنگوس  رذـگ . رد  نک و  شوفع  ص ،)  ) هّللا لوسر  ای  درک  ضرع  دعـس  دومن . تیاکح  ار  وا  نانخـس  و  تفگ -؟ هچ  ّیبا ) نب  هّللا  دـبع 
دیسر وت  هب  قح  نیا  نوچ  و  دنراذگب ، وا  رس  رب  تسایر  همامع  دندوب  هدرک  قفاوت  يداو  نیا  مدرم  درک ، لزان  قح  هب  ار  باتک  وت  رب  هکنآ 
دروم هیآ  و  تشذـگ ، رد  ّیبا  نب  هّللا  دـبع  زا  ص )  ) هّللا لوسر  تسا . هداد  ناشن  دوخ  زا  ار  تکرح  نآ  هدرک و  ریگ  شیولگ  رد  هصغ  وا 

. دیدرگ لزان  ثحب 

هیآ 188 : نارمع لآ  هروس 

وبا زا  دانسا   75 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  اب  رفعج  نب  دمحا  نب  دمحم  نمحرلا  دبع  وبا  هیآ 188 .)  ... ) اَْوتَأ اِمب  َنوُحَْرفَی  َنیِذَّلا  َّنَبَسَْحت  ال 
فلخت ص )  ) ربمغیپ اب  یهارمه  گـنج و  رد  تکرـش  زا  ص )  ) هّللا لوسر  ناـمز  رد  ناـقفانم  یـضعب  هک  دـنکیم  تیاور  يردـخ  دـیعس 

دناهدرکن هک  يراک  يارب  تساوخیم  ناشلد  و  دندروخیم ، دنگوس  دندومنیم و  یهاوخشزوپ  ترضح  نآ  تشگزاب  عقوم  دندرکیم و 
اب یخایداش  نمحرلا  دـبع  وبا  تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیمه  رگید  قیرط  هب  زین  ملـسم  دـیدرگ . لزان  ـالاب  هیآ  دـنریگ ، رارق  شیاتـس  دروم 
نب عفار  تباث و  نب  دیز  يردخ و  دیعس  وبا  يزور  هنیدم  رب  مکح  نب  ناورم  تراما  هرود  رد  هک  دنکیم  تیاور  دعس  نب  ماشه  زا  دانـسا 

مینامداش و شیوخ  بهاوم  اـهراک و  هب  همه  اـم  ییوگیم ؟ هچ  هیآ  نیا  باـب  رد  دیـسرپ  يردـخ  دیعـس  زا  ناورم  دـندوب . وا  دزن  جـیدخ 
تاوزغ زا  ص )  ) ربمغیپ نامز  رد  ياهدع  هکلب  تسین  نیا  هیآ  دروم  داد : خساپ  دیعس  وبا  دننک . نامشیاتس  میاهدرکن  هچنادب  میراد  تسود 
دنگوـس دـشیم  لـصاح  يزوریپ  رگا  دـندرکیم و  يداـش  شیوـخ  ندرکن  تکرـش  رب  دـمآیم  شیپ  یتسکـش  رگا  دنتــسجیم  فـلخت 

همقلع زا  دانسا  اب  دهاز  دمحم  نب  دعس  دنوش . هدوتس  دندرکن  هک  يراک  يارب  دنتشاد  هقالع  و  میشاب ، امش  اب  میتساوخیم  هک  دندروخیم 
دشاب و لاحشوخ  هدرک  هچنادب  یـصخش  رگا  سرپب : سابع  نبا  زا  ورب و  تفگ  عفار  شنابرد  هب  ناورم  هک  دنکیم  تیاور  صاّقو  یبا  نب 

ربمغیپ نآرق ؟ ینعم  هب  هچ  ار  امـش  داد : خساپ  سابع  نبا  دوب  دیهاوخ  بذعم  یگمه  دوش  باذع  دشاب  شیاتـس  راتـساوخ  هدرکن  هچنادـب 
نبا هاگنآ  دنتـشاد . ص )  ) ربمغیپ يوس  زا  رکـشت  راظتنا  دنداد و  یـضوع  یناشن  دندرک و  نامتک  دیـسرپ ، يزیچ  نایدوهی  یخرب  زا  (ص )

هب هنیدـم  نایدوهی  دـیوگ  كاحـض  دـناهدروآ . رگید  قیرط  هب  ار  تیاور  نیا  زین  ملـسم  يراـخب و  درک . تئارق  ار  ثحب  دروم  هیآ  ساـبع 
شیوخ شیک  رب  تسین ، دوعوم  روآ  مایپ  نآ  دـمحم  هک  دنتـشون  همان  دیـسریم  ناـشتسد  هک  رگید  ياـج  ره  نمی و  قارع و  ناـیدوهی 

رکـش ار  ادخ  هک  دندوبیم  هنامداش  دندش و  نخـسمه  نآرق  و  ص )  ) دمحم راکنا  رد  همه  اهنآ  دـیوش . ناتـسادمه  هملک  نیا  رب  دیـشاب و 
. مییادخ ناتـسود  هزور و  زامن و  لها  ام  دنتفگ  نایدوهی  زین  و  میدادن . تسد  زا  شیوخ  نید  میتسین و  لد  هدنکارپ  میراد . هملک  تدـحو 

(. تسا دوهی  هرابرد  هیآ  سپ   ) دنتشاد شیاتس  راظتنا  دندرکن  هچنآ  تباب  دندومن و  ینامداش  دندرک  هک  يراک  هب  دوهی 

هیآ 190 : نارمع لآ  هروس 

هک دنکیم   76 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  تیاور  سابع  نبا  زا  دانسا  اب  يرقم  قاحسا  وبا  هیآ 190 .)  ... ) ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ 
راک هچ  یسیع  دندیسرپ  هتفر  نایحیسم  دزن  و  اضیب . دی  اصع و  دنتفگ : دروآ ؟ امش  يارب  ياهزجعم  یـسوم  دندیـسرپ  هتفر  دوهی  دزن  شیرق 

ار افـص  هوک  هاوخب  تیادخ  زا  دنتفگ : هدـمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  سپ  درکیم . هدـنز  هدرم  دادیم و  افـش  ار  سیپ  روک و  دـنتفگ : درکیم ؟
. دش لزان  باوج  رد  الاب  هیآ  دزاس و  الط 

هیآ 195 : نارمع لآ  هروس 
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لوسر ای  دیسرپ  ص )  ) ربمغیپ زا  هملس  ما  هک  دنکیم  تیاور  دانسا  اب  يدابآ  رصن  میهاربا  نب  لیعامسا  هیآ 195 .)  ... ) ْمُهُّبَر ْمَُهل  َباجَتْساَف 
رگید قیرط  هب  ار  تیاور  نیمه  شیوخ  حیحـص  رد  مکاـح  دـیدرگ . لزاـن  ـالاب  هیآ  هدـماین ، ادـخ  یحو  رد  ناـنز  ترجه  رکذ  ص )  ) هّللا

. تسا هدروآ 

هیآ 196 : نارمع لآ  هروس 

تشیعم تعـسو  شیاسآ و  نیع  رد  هک  دش  لزان  هکم  ناکرـشم  هرابرد  هیآ  نیا  هیآ 196 .)  ... ) ِدالِْبلا ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُبُّلَقَت  َکَّنَّرُغَی  ـال 
تسا و کین  ادخ  نانمـشد  لاح  مینکیم  هدهاشم  روط  نیا  دنتفگ  نانمؤم  یـضعب  هب  دـندوبیم  معنتم  دـندرکیم و  تراجت  دنتـسیزیم ،

. دیدرگ لزان  دروم  نیا  رد  الاب  هیآ  دنریمیم . دنراد  یتسدگنت  یگنسرگ و  زا  نانمؤم 

هیآ 199 : نارمع لآ  هروس 

هرابرد هیآ  هک  دـننآ  رب  هداتق  سابع و  نبا  کلام و  نب   ] سنا هّللا و  دـبع  نب  رباـج  هیآ 199 .)  ... ) ِهَّللِاب ُنِمُْؤی  ْنََمل  ِباـتِْکلا  ِلـْهَأ  ْنِم  َّنِإ  َو 
دییایب دومرف : نارای  هب  ص )  ) هّللا لوسر  دیناسر و  ص )  ) ربمغیپ هب  ار  شربخ  زور  نامه  لیئربج  تشذگ ، رد  نوچ  هک  هدش  لزان  یـشاجن 

ناتسروگ هب  ص )  ) ربمغیپ سپ  یشاجن . دومرف : تسیک ؟ وا  دندیسرپ  میرازگب . زامن  تسا  هدرم  رگید  نیمزرـس  رد  هک  امـش  زا  يردارب  هب 
بلط یشاجن  يارب  دیشک و  رب  ریبکت  راهچ  دومرف و  هدهاشم  ار  یشاجن  هزانج  دیدرگ و  نایامن  وا  رب  هشبح  نیمزرس  هنیدم  زا  تفر و  عیقب 

. دناوخیم زامن  دنتـسین  شیکمه  هدیدن و  ار  وا  زگره  هک  ینارـصن  یـشبح  رفاک  کی  رب  هک  دینیبب  ار  نیا  دـنتفگ : نیقفانم  دومن . شزرمآ 
هب ص )  ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  کلام  نب   ] سنا زا  دانـسا  اب  هّللا  دـبع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  لضفلا  وبا  دـش . لزان  نانآ  باوج  رد  هیآ 
هیآ دیرازگب . زامن  یشبح  يرفاک  رب  دهدیم  روتسد  دنتفگ : مه  اب  یـضعب  دیرازگب . زامن  یـشاجن  ناتردارب  رب  دیزیخرب و  دومرف : باحـصا 

. تسا باتک  لها  نانمؤم  هّیلک  هرابرد  هک  دناهتفگ  دیز  نبا  حیرج و  نبا  دهاجم و  دیدرگ . لزان  نانآ  خساپ  رد  قوف 

هیآ 200 : نارمع لآ  هروس 

دنکیم تیاور  نمحرلا  دبع  نب  ۀملس  زا  دانسا  اب  ظفاح  ورمع  یبا  نب  دیعس  هیآ 200 .)  ... ) اوُِطبار َو  اوُِرباص  َو  اوُِربْصا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ص)  ) ربمغیپ نامز  رد  اریز  تسا . هدش  لزان  زامن  ود  هلـصاف   77 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  رد  راظتنا  تلیـضف  هرابرد  الاب  هیآ  تفگ : هک 
زا ار  تیاور  نیمه  شیوخ  حیحـص  رد  زین  مکاـح  «. 1  » دـشاب اـهزرم  ظـفح  هب  رما  ینعم  هب  اوطبار »  » هرقف هک  تشادـن  دوجو  يزرم  زونه 

. تسا هدروآ  رگید  قیرط 

ءاسن هروس 

2 هیآ  : ءاسن هروس 

هدازردارب نآ  زا  يرایـسب  لاوما  هک  تسا  نافطغ  زا  يدرم  هرابرد  هیآ ، نیا  دـناهتفگ  یبلک  لـتاقم و  هیآ 2 .)  ... ) ْمَُهلاْومَأ یماـتَْیلا  اُوتآ  َو 
الاب هیآ  دـندرب و  ص )  ) هّللا لوسر  دزن  هعفارم  ومع  هداز و  ردارب  دادیمن . درم  نآ  درک و  لاـم  بلط  غولب  زا  سپ  میتی  دوب . شدزن  شمیتی 

ربمغیپ هاگنآ  داد . سپ  ار  ناوج  لام  و  گرزب » هانگ   » زا ادـخ  رب  هانپ  منکیم و  تعاطا  ار  ص )  ) هّللا لوسر  ادـخ و  تفگ : درم  دـش . لزان 
لام نآ  ناوج  دسرب . تشهب  هب  تسا  هدیـسر  ودـب  یلام  نینچ  هک  یلاح  رد  دراد ، هاگن  سفن  صرح  زا  ار  شیوخ  سک  ره  دومرف : (ص )

مولعم رجا  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دندیـسرپ : دنام . یقاب  یتیلوئـسم  راب  دش و  لصاح  يرجا  دومرف : ص )  ) ربمغیپ درک و  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار 
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[. دوب هدرکن  قافنا  اصخش  هک   ] دنام ردپ  رب  رز  و  درب ، رسپ  ار  رجا  دومرف : تسا ؟ مادک  تیلوئسم  راب  تسا ،

3 هیآ  : ءاسن هروس 

رتخد هک  دـش  لزان  يدرم  هرابرد  هیآ  دـنکیم : تیاور  هشیاع  زا  دانـسا  اب  یمیمت  رکب  وبا  هیآ 3 .)  ... ) یماتَْیلا ِیف  اوُطِـسُْقت  اَّلَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو 
دزیم و شکتک  درکیم و  يراتفر  دب  رتخد  اب  درم  نآ  تشادن . یعفادـم  یماح و  تشاد و  یلاوما  رتخد  هک  درکیم  یتسرپرـس  ار  یمیتی 

نیمه رگید  قیرط  هب  زین ، ملـسم  ریگب . رگید  نز  نک و  اـهر  ار  رتـخد  ینعی  دـیدرگ ، لزاـن  ـالاب  هیآ  دادیمن ، زین  شرهوش  لاـم ، عـمط  هب 
ات دنچ  ره  اما  دندرکیم  رذح  ناگمیتی  لام  زا  مدرم  يّدس ، كاحـض و  عیبر و  هداتق و  ریبج و  نب  دیعـس  هتفگ  هب  تسا . هدروآ  ار  تیاور 

هروس هیآ 2  دندرک ، لاؤس  نامیتی  هرابرد  ص )  ) ربمغیپ زا  یتقو  دندومنیم . راتفر  تلادع  ریغ  ای  تلادع  هب  دنتفرگیم و  دنتـساوخیم  نز 
هدام یناعم  زا  یکی  ( 1 __________________________________________________  ) هب دمآ و  ءاسن 

.- دشاب هدش  روظنم  ینعم  نیمه  هب  ثحب  دروم  هیآ  رد  تسا  نکمم  و  تسا ، داهج  يارب  نابسا  نتـشاد  هگن  هدامآ  نتـسب و  طابر » طبر و  »
رد نینچمه  متفخ .» امک   » ینعی هیآ ، نیا  رد  متفخ » نا   » دـیدرگ و لزان  ثحب  دروم  هیآ  نیا  نآ ، لاـبند   78 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  م .

ار شقح  دنناوتن  هک  نز  دادعت  نآ  زا  شیب  دش ، هداد  روتسد  هیآ  نیا  رد  دننکب . تلادع  تیاعر  دنناوتن  دندیسرتیم  نیملـسم  نانز ، دروم 
. تسا هدوب  رظن  نیمه  رب  زین  سابع  نبا  یبلاو ، تیاور  قبط  دننامیتی . نوچمه  زجع  فعض و  رد  نانز  هچ  دنریگن ، دننک  ادا 

6 هیآ  : ءاسن هروس 

يومع دنام . میتی  دوب ، ریغـص  هک  یلاح  رد  تباث  درم و  هعافر  هک  تسوا  يومع  هعافر و  نب  تباث  هرابرد  هیآ  هیآ 6 .)  ... ) یماتَْیلا اُولَْتبا  َو 
ار شلاوما  یک  منک و  فرـصت  مناوتیم  شلام  رد  دـح  هچ  ات  ایآ  تسا ، نم  تلاـفک  رد  ماهداز  ردارب  دیـسرپ  دـمآ و  ص )  ) ربمغیپ دزن  وا 

. دیدرگ لزان  الاب  هیآ  مهدب ؟ ودب 

7 هیآ  : ءاسن هروس 

ّما مان  هب  تشاذـگ  اج  هب  ینز  درم و  يراصنا  تباث  نب  سوا  دـنیوگ  نارـسفم  هیآ 7 .)  ... ) َنُوبَْرقَْألا َو  ِنادـِلاْولا  َكََرت  اَّمِم  ٌبیِـصَن  ِلاجِّرِلل 
نز و هب  دـندرک و  فرـصت  ار  شلام  ۀـجفرع  دـیوس و  مان  هب  دـندوب  شّیـصو  هک  یفوتم  صخـش  يومعرـسپ  ود  وا . زا  رتخد  هس  اـب  ۀـحک 
. دندربیم ثرا  نادرم  طقف  دیسریمن و  ثرا  دشاب ) رسپ  هچ  رگ   ) ریغص نز و  هب  هک  دوب  نینچ  تیلهاج  مسر  و  دندادن ، يزیچ  شنارتخد 

زاب ارجام  تفر و  ص )  ) هّللا لوسر  دزن  ۀحک  ما  دربیمن . ثرا  دـشابن  يریگ  تمینغ  يراوس و  بسا  هب  رداق  یـسک  ات  دـنتفگیم  نایلهاج 
تسا و ۀجفرع  دیوس و  رایتخا  رد  هک  هتـشاذگ  اج  هب  یهجوت  لباق  لام  ناشردـپ  هک  یلاح  رد  دـنرادن  یجرخ  اههچب  درک  راهظا  تفگ و 
. تساوخ ار  ود  نآ  ص )  ) ربمغیپ دـنیوگیمن . یخـساپ  دـنهدیمن و  مناـن  بآ و  دـنهدیمن . دـنانم  دزن  هک  منارتخد  نم و  هب  لاـم  نآ  زا 

دیدرگ زاب  دومرف : ص )  ) ربمغیپ دننادن . گنج  دنریگن و  رب  هحلـسا  دنناوتن و  يراوس  بسا  نامردارب  ياههچب  ص ،)  ) هّللا لوسر  ای  دنتفگ :
. دمآ الاب  هیآ  هک  دیوگیم ؟ هچ  باب  نیا  رد  ادخ  منیبب  ات 

10 هیآ  : ءاسن هروس 

هداز ردارب  لام  هک  دش  لزان  ینافطغ  دیز  نب  دثرم  هرابرد  هیآ  دیوگ : نایح  نب  لتاقم  هیآ 10 .)  ... ) ًاْملُظ یماتَْیلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
. دروخ ار  شریغص 
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11 هیآ  : ءاسن هروس 

وبا هارمه  ص )  ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  رباج  زا  دانـسا  اب  رفعج  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  هیآ 11 .)  ... ) ْمُکِدالْوَأ ِیف  ُهَّللا  ُمُکیِصُوی 
. دیشاپ نم  رب  تفرگ و  وضو  تساوخ و  بآ  ص )  ) ربمغیپ دندمآ . نم  نیلاب  هب  دنتفای و  شوهیب  ارم  دنتشذگیم . هملـس  ینب  هلحم  رد  رکب 
، ملسم يراخب و   79 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دش . لزان  الاب  هیآ  منک ؟ راکچ  مدوخ  لام  اب  ص )  ) هّللا لوسر  ای  مدیسرپ : مدمآ و  دوخ  هب 

دزن رتخد  ود  اب  ینز  هک  دنکیم  تیاور  رباج  زا  دانـسا  اب  يروصنم  نب  دـمحم  روصنم  وبا  دـناهدروآ . ار  تیاور  نیا  ود  ره  دوخ ، قیرط  رب 
دـش و دیهـش  دوب و  وت  هارمه  دـحا  گنج  رد  هک  دنتـسه  عیبر ) نب  دعـس  اـی   ) سیق نب  تباـث  ياـههچب  اـهنیا  تفگ : دـمآ و  ص )  ) ربمغیپ
. دنکیمن جاودزا  اهنآ  اب  یسک  دنشاب  هتـشادن  لام  ات  هک  ییامرفیم ؟ هچ  ص )  ) هّللا لوسر  ای  هدرک ، فرـصت  امامت  ار  وا  ثاریم  ناشیومع 

نآ ورب  دومرف : نم  هب  ص )  ) ربمغیپ دیوگ  رباج  ثحب . دروم  هیآ  اب  دمآ  ءاسن  هروس  و  دـیایب ، باب  نیا  رد  ادـخ  مکح  دومرف : ص )  ) ربمغیپ
. تدوخ يارب  هیقب  هدب و  نز  هب  نمث  کی  هدب و  رتخد  ود  هب  ثلث  ود  دومرف : اههچب  يومع  هب  و  مدروآ ) . ) روایب ار  شفرط  نز و 

19 هیآ  : ءاسن هروس 

: تفگ هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  یناهفـصا  رکب  وبا  هیآ 19 .)  ... ) ًاهْرَک َءاسِّنلا  اُوثَِرت  ْنَأ  ْمَُکل  ُّلِحَی  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
ناـشلد رگا  دــندادیم و  شرهوـش  تساوـخیم  ناـشلد  رگا  اـی  دنتــشاد و  مدــقت  قـح  شنز  اـب  جاودزا  هـب  یفوـتم  ثاّرو  تیلهاــج  رد 

رد يراخب  دـیدرگ . لزاـن  یلهاـج  مسر  نیا  عنم  رد   ] قوف هیآ  دنتـشادن و  يراـیتخا  دروم  نیا  رد  نز  نادـناخ  دـندادیمن و  تساوخیمن 
، مالـسا لیاوا  تیلهاج و  رد  هنیدـم  لها  نیب  نارـسفم  هتفگ  هب  تسا . هدروآ  لتاقم  نب  دـمحم  زا  ار  تیاور  نیا  هارکالا ، باـتک  ریـسفت و 
رب ياهماج  دمآیم و  یفوتم  ناشیوخ  زا  يرگید  درم  ای  درم ، نآ  يرـسپان  تشاذـگیم ، ياج  هب  ینز  درمیم و  يدرم  نوچ  هک  دوب  مسر 

نامه ای  نیباک  نودب  نز  نآ  اب  تساوخیم  شلد  رگا  دشیم . نز  نآ  رایتخا  بحاص  جاودزا ، باب  رد  هنوگ  نیدب  تخادنایم و  نز  رس 
ار شدوخ  نز ، ات  درکیم  شتیذا  ردقنآ  ای  دادیمن و  ودـب  تفرگیم و  ار  شنیباک  دادیم و  رهوش  ار  وا  ای  درکیم و  جاودزا  یلبق  نیباک 

ۀـشیبک مان  هب  ینز  درم و  تلـسا  نب  سیق  وبا  دروخب . ار  شثرا  دریمب و  ات  تشادیم  هگن  ار  نز  ای  و  درخ ، زاب  ّتیم  ثرالا  مهـس  ياـهب  هب 
هنوگ نیدـب  دـنکفا و  نز  رب  هماج  تساخرب و  سیق ) لـتاقم : هتفگ  هب   ) نصح ماـن  هب  نز  يرـسپان  تشاذـگ . ياـج  هب  يراـصنا  نعم  تنب 

. درخ زاب  ار  شیوخ  شیوخ ، لام  هب  ات  دوب  هتـشاذگ  راشف  ریز  ار  وا  دادن و  یجرخ  درکن و  یکیدزن  ودب  اما  دش  نز  حاکن  رایتخا  بحاص 
: دـیوگ يوار  دـیایب . وت  هرابرد  ادـخ  مکح  ات  شاب  تاهناـخ  رد  دومرف : ص )  ) ربمغیپ تفگ . زاـب  ناتـساد  تفر و  ص )  ) ربمغیپ دزن  هشیبک 

توافت نیا  اب  تسا  هشیبک  هیبش  زین  ام  عضو  دـنتفگ : هتفر و  ص )  ) هّللا لوسر  دزن  هدـش  علطم  هنیدـم  نانز  زا ] یخرب   ] تشگ و زاـب  هشیبک 
ص: لوزن ، بابـسا  همجرت  دیدرگ . لزان  لکـشم  نیا  لح  يارب   ] ثحب دروم  هیآ  و  دناهدش . ام  حاکن  رایتخا  بحاص  ام  ياهومع  رـسپ  هک 

80

22 هیآ  : ءاسن هروس 

تفرگ و ار  نعم  تنب  هشیبک  دوخ  يرداـمان  هک  سیق  وبا  رـسپ  نصح  هراـبرد  هیآ  هیآ 22 .)  ... ) ِءاسِّنلا َنِم  ْمُکُؤابآ  َحَـکَن  ام  اوُحِْکنَت  ـال  َو 
. تسا هدـش  لزان  درک ، جاودزا  هجراـخ  تنب  هکیلم  شردـپ  نز  اـب  هک  هیما  نب  ناوفـص  درک و  جاودزا  شردـپ  نز  اـب  هک  فلخ  نب  دوسا 

رسپ ار  وت  نم  تفگ : نز  درک . يراگتساوخ  ار  دوخ  يردامان  سیق ، شرسپ  درم  دوب  راصنا  ناکین  زا  هک  سیق  وبا  دیوگ : راوس  نب  ثعـشا 
. دیدرگ لزان  الاب  هیآ  باوج  رد  . ] تفگ ار  هیضق  تفر و  ترضح  دزن  منک و  فیلکت  بسک  ص )  ) ربمغیپ زا  دیاب  مرامشیم ، دوخ 
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رد هک  دنکیم  تیاور  يردخ  دیعس  وبا  زا  دانـسا  اب  نامحرلا  دبع  نب  دمحم  هیآ 24 .)  ... ) ْمُُکناْمیَأ ْتَکَلَم  ام  اَّلِإ  ِءاسِّنلا  َنِم  ُتانَـصْحُْملا  َو 
الاب هیآ  میدیـسرپ ، ص )  ) ربمغیپ زا  ار  هلئـسم  میدوب . تحاران  اهنآ  اب  یکیدزن  زا  میتفای و  تسد  راد  رهوش  ریـسا  ناـنز  رب  ساـطوا  گـنج 

ار ساطوا  لها  یتقو  هک  دنکیم  تیاور  دیعـس  وبا  زا  دانـسا  اب  ثراح  نب  دمحم  نب  دمحا  دیدرگ . لالح  ام  رب  اهنآ  فرـصت  دـش و  لزان 
. دش لزان  الاب  هیآ  مینک  یکیدزن  میـسانشیم ، ار  ناشنارهوش  ار و  ناشهفیاط  هک  ینانز  اب  هنوگچ  میدیـسرپ : ص )  ) ربمغیپ زا  میدرک  ریـسا 
اب اج  نآ  رد  داتسرف و  ساطوا  هب  يرکشل  ص )  ) ربمغیپ نینح  گنج  رد  هک  دنکیم  تیاور  يردخ  دیعس  وبا  زا  دانسا  اب  یـسراف  یکم  وبا 
نآ نتـشاد  رهوش  رطاخ  هب  ص )  ) ربمغیپ باحـصا  یـضعب  دنتفرگ . تراسا  هب  ینانز  دندش و  زوریپ  نانآ  رب  هدروخرب  نانمـشد  زا  یهورگ 

هکنآ رگم  تسا ، مارح  رادرهوش  نز  هب  یکیدزن  هک  دیدرگ  لزان  هیآ  دندرکیم . يراددوخ  اهنآ  اب  یکیدزن  زا  دندوب ) كرشم  هک   ) نانز
. دیشاب هدش  کلام 

32 هیآ  : ءاسن هروس 

ما هک  دنکیم  تیاور  دـهاج  زا  دانـسا  اب  یفوص  مساقلا  یبا  نب  لیعامـسا  هیآ 32 .)  ... ) ٍضَْعب یلَع  ْمُکَـضَْعب  ِِهب  ُهَّللا  َلَّضَف  اـم  اْوَّنَمَتَت  ـال  َو 
[. دـمآ باوج  رد  هیآ  [ ؟ میربیم ثرا  درم  فـصن  ارچ  تسین و  تمینغ  رجا و  و   ] گـنج ناـنز  اـم  رب  ارچ  دیـسرپ : ص )  ) ربـمغیپ زا  هملس 
رد  ] الاب هیآ  دندش ، نآ  رجا  رد  تکرش  داهج و  رد  تکرـش  راتـساوخ  نانز ، هک  دنکیم  تیاور  ۀمرکع  زا  دانـسا  اب  زیزعلا  دبع  نب  دمحم 

ترخآ رجا  رد  شاک  دنتفگ : نادرم  تسا » نز  ربارب  ود  درم  ثرالا  مهـس   » هیآ لوزن  زا  سپ  يّدـس  هداتق و  هتفگ  هب  دـیدرگ . لزان  باوج 
درم فصن  ام  ثرالا  مهـس  هک  نانچمه  دوب ، نادرم  فصن  اـم  يازج  زین  هاـنگ  رد  شاـک  دـنتفگ : ناـنز  و  میتشادیم ، ار  زاـیتما  نیمه  زین 

81 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دیدرگ . لزان  تبسانم  نیدب   ] الاب هیآ  تسا .

33 هیآ  : ءاسن هروس 

هرابرد هیآ  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  بّیـسم  نب  دیعـس  زا  دانـسا  اب  هّللا  دـبع  نب  دـمحم  هّللا  دـبع  وبا  هیآ 33 .)  ... ) َِیلاوَم اـْنلَعَج  ٍّلُِـکل  َو 
تیصو هب  هکنآ  رگم  دیدرگ ، لزان  ثرا  عون  نیا  ياغلا  رد  هیآ  دیـسریم . ثرا  ناشیدب  دنتفرگیم و  هدناوخ  دنزرف  هک  دش  لزان  یناسک 

ناگدـناوخ دـنزرف  يارب  ثاریم  عنام  هداد و  صاصتخا  ناشیوخ  ناکیدزن و  هب  ار  ثاریم  یلاـعت  يادـخ  دوش . هتـشاذگ  اـهنآ  يارب  یمهس 
 . ثلث زا   ] تیصو ناونع  هب  يزیچ  رگم  دش ،

34 هیآ  : ءاسن هروس 

ۀبیبح شنز  وا  دش . لزان  دوب  راصنا  ياسؤر  زا  هک  عیبر  نب  دعـس  هرابرد  هیآ  نیا  دـیوگ : لتاقم  هیآ 34 .)  ... ) ِءاسِّنلا یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاـجِّرلا 
جیوزت دیعـس  هب  ار  مزیزع  رتخد  تفگ : دمآ و  ص )  ) ربمغیپ دزن  يو  اب  ۀبیبح  ردـپ  دز . یلیـس  دوب ، نامرفان  هک  ار  هریره  یبا  نب  دـیز  تنب 

نیا دنک و  صاصق  رهوش  زا  ات  تشگ  زاب  شردپ  هارمه  نز  دراد و  صاصق  قح  نز  دومرف : ص )  ) ربمغیپ تسا . هدز  شکتک  وا  ماهدرک و 
رتهب دـهاوخ  ادـخ  هچنآ  تسا و  يرگید  زیچ  ادـخ  تساوخ  یلو  میدرک . هدارا  يزیچ  ام  دـیدرگ . زاب  دومرف  ص )  ) ربمغیپ دـش . لزان  هیآ 

نز دز ، ار  شنز  يدرم  هک  دنکیم  تیاور  ینهج  زا  دانـسا  اب  دهاز  دمحا  نب  دمحم  نب  دیعـس  دش . هتـشادرب  يوش  زا  نز  صاصق  تسا و 
هب ص )  ) ربمغیپ تسا . هدز  کتک  ار  ام  رتخد  سک  نالف  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دنتفگ : هدمآ  زین  نز  ناشیوخ  درب و  ص )  ) ربمغیپ دزن  هوکش 

ادـخ اما  میدرک  هدارا  يزیچ  ام  دومرف : ص )  ) ربمغیپ دـش . لزاـن  ثحب  دروم  هیآ  سپ  دادـن . یـصاخ  مکح  و  صاـصق - دومرف : یلک  روط 
. دز ار  شنز  ناناملـسم  زا  یکی  صاصق ، هیآ  لوزن  زا  سپ  هک  دنکیم  تیاور  نسح  زا  دانـسا  اب  یثراح  رکب  وبا  دهاوخیم . يرگید  زیچ 
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ربمغیپ دـش و  لزان  ثحب  دروم  هیآ  ناـیم  نیا  رد  نک ! صاـصق  دومرف : ص )  ) ربمغیپ تساوخ . صاـصق  هزاـجا  هتفر ، ص )  ) ربمغیپ دزن  نز 
! ورب ریگب و  ار  تنز  تسد  درم  يا  دریذپیمن . ار  نآ  ادخ  نکیل  میتشاد  يرظن  ام  دومرف : (ص )

37 هیآ  : ءاسن هروس 

ار ص )  ) ربمغیپ فاصوا  هک  دش  لزان  ینایدوهی  هرابرد  هیآ  دناهتفگ ، نارّسفم  رتشیب  هیآ 37 .)  ... ) ِلُْخْبلِاب َساَّنلا  َنوُُرمْأَی  َو  َنُولَْخبَی  َنیِذَّلا 
تـسا ینایدوهی  هرابرد  هیآ  دیوگ : یبلک  دندوب . هتفای  تاروت  رد  ار  نآ  ییوگـشیپ  هکنآ  لاح  دـندومنیمن  نایب  مدرم  يارب  هدرک ، نامتک 

دوهی هرابرد   39 تایآ 37 - دیوگ : دهاجم  دـندیزرویم . لخب  تاروت ، رد  ص )  ) ربمغیپ تافـص  زا  لاؤس  باوج  رد  نتفگ  تسار  زا  هک 
راهظا تقافر و  ناشیا  اب  هدمآ ، راصنا  یـضعب  دزن  هک  تسا  دوهی  زا  یهورگ  هرابرد  هیآ  دـیز ، نبا  سابع و  نبا  هتفگ  هب  تسا . هدـش  لزان 

82 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دیوش . ریقف  ادابم  دینکن ، قافنا  ار  دوخ  لاوما  دنتفگیم : هدرک  تحیصن  تیمیمص و 

43 هیآ  : ءاسن هروس 

زامن رد  تسم  هدیشون ، بارش  هک  تسا  باحـصا  یـضعب  هرابرد  هیآ  هیآ 43 .)  ... ) يراکُـس ُْمْتنَأ  َو  َةالَّصلا  اُوبَْرقَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
تیاور نامحرلا  دبع  وبا  زا  دانـسا  اب  یناهفـصا ، رکب  وبا  دنیوگیم ؟ هچ  دندناوخ و  زامن  تعکر  دـنچ  دـندوبن  هجوتم  دـندشیم و  رـضاح 

، دندیشون بارـش   ] دندروخ و دومن ، توعد  ار  ص )  ) ربمغیپ باحـصا  زا  یعمج  هدرک ، هیهت  یکاروخ  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هک  دنکیم 
ًءام اوُدَِجت  ْمَلَف  دیدرگ . لزان  تبـسانم  نیدب   ] هیآ دناوخ . طلغ  ار  َنوُِرفاْکلا » اَهُّیَأ  ای  ُْلق   » داتـسیا و يزامنـشیپ  هب  یکی  برغم  زامن  عقوم  ات 

ص)  ) ربمغیپ هارمه  اهرفس  زا  یکی  رد  هک  دنکیم  تیاور  هشیاع  زا  دانسا  اب  قاحسا  یبا  نب  هّللا  دبع  وبا  هیآ 43 .)  ... ) ًابِّیَط ًادیِعَص  اوُمَّمَیَتَف 
بآ دندرک . فقوت  زین  باحـصا  درک و  فقوت  نآ  يوج  تسج و  يارب  ص )  ) ربمغیپ دش . هراپ  نم  دنبندرگ  هاگرکـشل  ای  نابایب  رد  مدوب .
هاگن ناهارمه  اب  ار  ص )  ) ربمغیپ درک ؟ هچ  هشیاع  يدید  دنتفگ : دنتفر و  رکب  وبا  دزن  مدرم  دوبن . بآ  مه  ارحص  نآ  رد  دنتـشادن و  هارمه 

ارم رکب  وبا  دوب . هدـیباوخ  هتـشاذگ  نم  نماد  رب  رـس  ص )  ) ربمغیپ دـمآ و  اـم  دزن  رکب  وبا  دـیوگ ) هشیاـع  . ) تسین بآ  اـجنیا  رد  تشاد و 
ره درک و  شنزرس  ارم  و  دنراد ، دوخ  اب  بآ  هن  تسه و  بآ  هن  هک  يدناشن  اجنیا  رد  ناهارمه  اب  ار  ص )  ) ربمغیپ تفگ : درک و  شنزرس 

دـیباوخ و حبـص  ات  ص )  ) ربمغیپ مدـیبنجن و  دوب ، منماد  رب  ص )  ) ربمغیپ رـس  نوچ  تخاون . نم  هرـصاخ  رب  تسد  اـب  تفگ و  تساوخ  هچ 
نیتسخن نیا  رکب ، یبا  نادـناخ  يا  :- » تفگ ابقن - زا  یکی  ریـضح - نب  دیـسا  دـندرک . ممیت  همه  دـش و  لزاـن  مّمیت  هیآ  دوبن . بآ  حـبص 

قیرط زا  ار  تیاور  نیا  زین  ملـسم ، يراخب و  دنتفای . نآ  ریز  رد  ار  دنبندرگ  متخیگنارب ، ار  مرتش  هک  دعب ، دیوگ : هشیاع  دوبن .» امـش  تکرب 
تحارتسا هاگودرا  رد  یبش  ص )  ) ربمغیپ تفگ : رسای  رامع  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانسا  اب  یـسراف  دمحم  وبا  دناهدروآ . رگید 

. دـندنام حبـص  ات  نآ  نتفای  يارب  دـش ، مگ  هک  تشاد  فدـص ) ای   ) هنادـیوب ياههخاش  زا  يدـنبندرگ  هشیاع  دوب . هارمه  زین  هشیاع  درک و 
كاخ هکنآ  نودب  دندز و  نیمز  رب  تسد  هتـساخرب  نیملـسم  داتـسرف . ورف  ار  ممیت  هیآ  یلاعت  يادـخ  تشادـن و  هارمه  بآ  یـسک  حـبص 

هب تبـسانم  نیدب  رکب  وبا  دیوگ : يرهز  دندرک . حـسم  لغب  ریز  ات  ار  تسد  فک  هناش و  ات  ار  رـس  تشپ  دندیـشک و  تروص  رب  دـنرادرب ،
. ياهدوب تکرب  اب  وت  مراد ، دای  هب  هک  هاگنآ  زا  مسق  ادخ  هب  تفگ : هشیاع 

49 هیآ  : ءاسن هروس 

هک دش  لزان   83 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دوهی  زا  ياهدع  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگ : یبلک  هیآ 49 .)  ... ) ْمُهَسُْفنَأ َنوُّکَُزی  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ 
مینکیم دای  مسق  دنتفگ : هن : دومرف : دـنراد ؟ یهانگ  اههچب  نیا  ایآ  ص )  ) دـمحم ای  دندیـسرپ : هدروآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  ار  دوخ  نادـنزرف 
هدـیزرمآ بش  مینک ، زور  یهاـنگ  ره  دوشیم و  هدـیزرمآ  زور  مینک ، بش  یهاـنگ  ره  هک  ارچ  میهاـنگ ، یب  اـههچب  نیا  لـثم  مه  اـم  هک 
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. دندومنیم او  كاپ  هدرک ، هئربت  ار  دوخ  هنوگ  نیدب  دوشیم و 

51 هیآ  : ءاسن هروس 

زا دانـسا  اب  ییحی  نب  دمحم  نب  میهاربا  نب  دمحم  هیآ 51 .)  ... ) ِتوُغاَّطلا َو  ِْتبِْجلِاب  َنُونِمُْؤی  ِباـتِْکلا  َنِم  ًابیِـصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ 
ملع باتک و  لها  امـش  دـنتفگ : اهنآ  هب  هکم  لـها  دـنتفر . هکم  لـها  دزن  فرـشا  نب  بعک  بطخا و  نب  ّییح  هک  دـنکیم  تیاور  همرکع 

ریش و مینکیم و  ینابرق  رتش  ام  دنتفگ : تسیچ ؟ امش  نییآ  دندیـسرپ  ود  نآ  دییوگب . ص )  ) دمحم ام و  هرابرد  ار  دوخ  رظن  دیتسه ، میدق 
دمحم نییآ  تسا و  نهک  ام  نییآ  و  میناشونیم ، بآ  ار  نایجاح  مینکیم و  محر  هلـص  مینکیم ، دازآ  ریـسا  میناشونیم ، ناـمهم  هب  بآ 

هتفگ هب  دـیدرگ . لزان  تبـسانم  نیدـب   52 هیآ 51 - تسا . رتتـسرد  امـش  شور  رتـهب و  امـش  نـییآ  دـنتفگ : ود  نآ  دـمآ . رد  وـن  (ص )
مدع نامیپ  دـنوش و  دـهعمه  ص )  ) ربمغیپ هیلع  ات  دـنتفر ، هکم  هب  يدوهی  راوس  داتفه  اب  فرـشا  نب  بعک  دـحا ، گنج  زا  سپ  نارـسفم ،
بعک هب  هکم  لها  دندش . نایشیرق  رگید  نامهیم  شناهارمه  دش و  دراو  نایفس  وبا  رب  بعک  دنلسگب . دندوب ، هتسب  ترـضح  اب  هک  ضرعت 
دمحم امـش و  كرتشم  ریبدت  نیا  تسا  نکمم  میرادن ، نانیمطا  امـش  هب  ام  و  هدروآ ، باتک  زین  ص )  ) دمحم دـیباتک و  لها  امـش  دـنتفگ :

هدمآ زین  هیآ  رد  هک  نانچ  رایب . نامیا  نک و  هدجس  توغاط ) تبج و   ) تب ود  نیا  هب  میوش ، ناتسادمه  وت  اب  یهاوخیم  رگا  دشاب . (ص )
اب مینابـسچب و  هبعک  رب  هنیـس  امـش  زا  نت  یـس  اـم و  زا  نت  یـس  دـییایب  : » تفگ هکم  لـها  هب  بعک  ِتوُغاَّطلا .» َو  ِْتبِْجلاـِب  َنوـُنِمُْؤی  : » تسا

بعک زا  نایفـس  وبا  ندش ، دنگوسمه  زا  سپ  میزرون .» غیرد  یـششوک  چیه  زا  ص )  ) دمحم اب  گنج  رد  هک  مینک  دـهع  هبعک  راگدرورپ 
قح هـب  رتهتفاـی و  هر  مادــک  ص )  ) دـّـمحم اـم و  زا  میتـسه . عــالّطا  یب  یّما و  یمدرم  اــم  و  اــناد ، ياهدــناوخباتک و  درم  وـت  دیــسرپ :
بآ ار  نایجاح  میـشکیم و  قاچ  رتش  ناـیجاح  يارب  اـم  تفگ : نایفـس  وبا  رادـب . هضرع  نم  رب  ار  ناـتنییآ  تفگ : بعک  میرتکـیدزن ؟

شناردـپ نید  زا  دـمحم  اما  میمرح . لها  مینکیم و  ریمعت  ار  راگدرورپ  هناخ  میدـنویپیم و  ناشیوخ  اب  میزاـسیم ، دازآ  ریـسا  میهدیم ،
امـش ادخ  هب  تفگ : بعک  تسا . هدمآ  رد  ون  وا  نییآ  نهک و  ام  نییآ  یهگناو  تسا ، هدرک  كرت  ار  مرح  هدیرب و  ناشیوخ  زا  هدش ، ادج 

. تسوا نارای  بعک و  ِباتِْکلا » َنِم  ًابیِصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا   » زا دوصقم  هیآ  نیا  رد  تسا . رتتسرد  امش  هار  دیتسه و  وا  زا  رتهتفای  تیاده 

52 هیآ  : ءاسن هروس 

ّیح فرـشا و  نب  بعک  هرابرد  هیآ  نیا  دنکیم : تیاور  هداتق  زا  دانـسا  اب  يرقم  میهاربا  نب  دمحا  هیآ 52 .)  ... ) ُهَّللا ُمُهَنََعل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 
ص)  ) دّمحم ای  میتیاده  رب  ام  ایآ  دندیسرپ : ناکرـشم  دندرک و  تاقالم  جح  مسوم  رد  شیرق  اب  هک  دوب  ریـضن  ینب  نایدوهی  زا  بطخا  نب 

یلاح رد  دیرتهتفای . هر  ص )  ) دمحم زا  امـش  دنتفگ : ود  نآ  میمرح . لها  میهدیم و  بآ  ار  نایجاح  میاهبعک و  رادهدرپ  ام  شناوریپ -؟ و 
هب ود  نآ  هک  یعقوم  دـش . لزان  الاب  هیآ  دـننک و  يرواد  نینچ  هک  درک  ناـشراداو  دـسح  طـقف  دـنیوگیم و  غورد  دنتـسنادیم ، دوخ  هک 

، دیوگیم تسار  ادخ  هب  دنتفگ : هدش ، لزان  امش  هرابرد  ياهیآ  نینچ  دنکیم ، اعدا  ص )  ) دمحم دنتفگ : ناشیدب  دوهی  دنتشگ ، زاب  هنیدم 
. میتفگ نانچ  دسح  هنیک و  يور  اهنت  ام  و 

58 هیآ  : ءاسن هروس 

یلوتم هک  تسا  هدش  لزان  رادـلا  دـبع  ینب  زا  هحلط  نب  نامثع  هرابرد  هیآ  نیا  هیآ 58 .)  ... ) اِهلْهَأ یلِإ  ِتانامَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَـی  َهَّللا  َّنِإ 
ص)  ) ربمغیپ دمآرب . ماب  هب  هدرک ، لفق  ار  هبعک  هحلط ، نب  نامثع  دـش ، رهـش  دراو  درک و  حـتف  ار  هکم  ص )  ) ربمغیپ هک  یعقوم  دوب . هبعک 
هک یمتـسناد  نیقی  هب  رگا  تفگ : دادن و  وا  تساوخ ، وا  زا  ار  دیلک  ص )  ) ربمغیپ تسا . هحلط  نب  نامثع  اب  هک  دـنتفگ  تساوخ ، ار  دـیلک 

. درازگ زامن  تعکر  ود  تفر و  نورد  ص )  ) ربمغیپ دوشگ . ار  رد  هدناتـس ، ار  دیلک  دـناچیپ و  ار  شتـسد  یلع  مدادیم . تسادـخ ، لوسر 
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ص)  ) ربمغیپ دش . لزان  الاب  هیآ  دشاب ، هتـشاد  مه  اب  ار  تنادس  تیاقـس و  بصنم  ات  درک ، اضاقت  ص )  ) ربمغیپ زا  سابع  دمآ ، نوریب  یتقو 
! یلع ای  تفگ : هحلط  نب  نامثع  درک . نانچ  ع )  ) یلع و  نک ، یهاوخ  رذـع  وا  زا  هدـب و  هحلط  نب  نامثع  هب  ار  دـیلک  دومرف : ص )  ) یلع هب 

تـسا هدش  لزان  یحو  وت  قح  رد  داد : خساپ  ع )  ) یلع ینکیم !؟ یمرن  ییامنیم و  یتسود  نونکا  يدرزآ ، ارم  یتفرگ و  روز  هب  ار  دیلک 
هناخ نیا  ات  تفگ : دـش و  لزاـن  لـیئربج  تسادـخ . لوسر  ص )  ) دـمحم مهدیم  یهاوگ  تفگ : هحلط  نب  ناـمثع  دـناوخ . وا  رب  ار  هیآ  و 

اب یکزم  ناسح  وبا  تسا . نینچ  زین ، فلؤم  نامز  ینعی   ] نونک ات  و  دـشاب ، هحلط  نب  ناـمثع  نادـناخ  رد  تنادـس  بصنم  دـیلک و  تسه ،
حتف زور  ص )  ) ربمغیپ هک  حرـش  نیدـب  دـیدرگ . لزان  هحلط  یبا  نب  نامثع  هراـبرد  ثحب  دروم  هیآ  هک  دـنکیم  تیاور  دـهاجم  زا  دانـسا 

ار دیلک  تساوخ و  ار  هحلط  یبا  نب  نامثع  سپ  دناوخیم . ار  هیآ  نیا  دـمآ ، نوریب  یتقو  تفر . نورد  تفرگ و  وا  زا  ار  هبعک  دـیلک  هکم ،
«. 1 « » دناتـــسن زاـــب  امـــش  زا  ار  نآ  ملاـــظ  زج  و  هــحلط ! یبا  نادـــناخ  يا  ار ، ادـــخ  تناـــما  دـــیریگب  : » دوـــمرف و  داد ، زاـــب  ودـــب 
هک تسا  هدـش  تیاور  رقاب  ماما  زا  ( 1 __________________________________________________  )

رصن وبا   85 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  ص 213 .) ققحم ، رقاب  دمحم  رتکد  تانّیب ، هنومن   ) تسا ص )  ) ربمغیپ نادـناخ  ام  هرابرد  هیآ ، نیا 
هک دیریگب  دومرف : داد و  مردپ  نم و  هب  ار  دیلک  ص )  ) ربمغیپ هک  دـنکیم  تیاور  هحلط  یبا  نب  نامثع  دـنزرف  هبیـش  زا  دانـسا  اب  یناجرهم 

دیلک هبیش  دالوا  رادلا ، دبع  ینب  نیب  هک  تسا  نیا  تسا . رگمتس  دناتـسب  ار  نآ  سک  ره  و  دوب ، دهاوخ  امـش  اب  دبا  ات  دوب و  امـش  اب  رتشیپ 
. دناهبعک راد 

59 هیآ  : ءاسن هروس 

نبا زا  دانـسا  اب  لدع ، دماح  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  وبا  هیآ 59 .)  ... ) ْمُْکنِم ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
يراخب و داتـسرف . ياهیرـس  هب  ار  وا  ص )  ) ربمغیپ هک  دش  لزان  يدع  نب  سیق  نب  ۀفاذح  هّللا  دبع  هرابرد  هیآ  نیا  دـنکیم ، تیاور  سابع 

روـظنم هب  ار  دـیلو  نب  دـلاخ  ص )  ) ربـمغیپ هک  دـنکیم  تیاور  ساـبع  نبا  زا  ناذاـب  دـناهدروآ . ار  تیاور  نیا  رگید  قـیرط  هـب  زین  ملـسم 
ار بش  دیـسر و  دصقم  کیدزن  ات  تفر  شیپ  دـلاخ  دوب . هاپـس  وزج  مه  رـسای  راّمع  دومرف و  مازعا  برع  لیابق  زا  یکی  يوس  هب  ياهیرس 

تکرح هدامآ  ار  شاهداوناخ  دوب . نایم  نآ  رد  یناملـسم  اهنت  دنتخیرگ . داد و  ربخ  بارعا  هب  یـسوساج  دنک . هلمح  حبـص  ات  درک ، قارتا 
دنتخیرگ و امش  ندمآ  ربخ  اب  نم  هلیبق  متسه ، امش  زا  نم  ناظقیلا  ابا  ای  تفگ : دش و  دراو  رامع  رب  هدمآ ، دلاخ  هاگرکـشل  هب  دوخ  درک و 

تیارب هک  شاب  اج  رب  تفگ : رامع  مزیرگب ؟ اههلیبق  مه  لثم  مه  نم  اـی  تسا ، دـیفم  نم  لاـح  هب  نیا  اـیآ  مدـنام . یناملـسم  ظاـحل  هب  نم 
ار شلام  ار و  وا  دنتفاین ، ار  یسک  درم  نآ  زج  داد و  هلمح  نامرف  دلاخ  حبص  دینامب . تفگ : تشگ و  زاب  شاهداوناخ  دزن  درم  دراد . هدیاف 
دـنامب و ماهدرک  هیـصوت  ماهداد و  شناـما  نم  تسا و  ناملـسم  هک  نک  اـهر  ار  درم  نیا  تفگ : تفر و  دـلاخ  دزن  راـمع  دـندروآ . هـتفرگ 
. دنتفگ زاب  ناتـساد  دـندمآ و  ص )  ) ربمغیپ دزن  وگم  وگب  نیمه  اب  یلب و  تفگ : رامع  یهدیم ؟ هانپ  وت  مریما و  نم  تفگ : دـلاخ  دزیرگن .

يوار دـنک . يراک  شهدـنامرف  هزاجا  یب  سپ  ناز  هکنیا  زا  درک  یهن  ار  وا  یلو  دومرف  دـییأت  ار  رامع  هداد ، ناما  ار  درم  زین  ص )  ) ربمغیپ
ای تفگ : دیدرگ و  نیگمـشخ  دلاخ  دنار و  دنت  نانخـس  رامع  دندرک . ییوگ  تشرد  مه  هب  ص )  ) ربمغیپ روضح  رد  رامع  دلاخ و  دیوگ :
زا رامع  رتشیپ ، هک  تسناد  دـیاب   ) دادیمن مانـشد  ارم  نیا  يدوبن ، وت  رگا  دـهدب ؟ شحف  نم  هب  هدرب ، نیا  یهدیم  هزاجا  ص )  ) هّللا لوسر 

تسا و هداد  مانشد  ار  ادخ  دهد ، مانـشد  ار  وا  هک  ره  هک  راد  زاب  رامع  زا  تسد  تفگ : دلاخ  هب  ص )  ) ربمغیپ دوب .) هریغم  نب  مشاه  یلاوم 
تفرگ و ار  شاهماج  تفر و  شلابند  هب  دـلاخ  دـش و  نوریب  تساخرب و  رامع  تسا . هدروآ  مشخ  هب  ار  ادـخ  دروآ ، مشخ  هب  ار  وا  هک  ره 
، هعیـش  ] دیدرگ لزان  رمالا  یلوا  تعاطا  باب  رد  قوف   86 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  هیآ  و  دومن . تیاضر  راهظا  رامع  دـیبلط و  تیاـضر 

[ دنادیم رمالا  یلوا  قادصم  ار  نیموصعم 
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60 هیآ  : ءاسن هروس 

(. و 61 هیآ 60   ... ) ِتوُغاَّطلا َیلِإ  اوُمَکاـحَتَی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  َکـِْلبَق  ْنِم  َلِْزنُأ  اـم  َو  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـِمب  اُونَمآ  ْمُهَّنَأ  َنوُـمُعْزَی  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
یخرب دندربیم و  وا  دزن  اوعد  نایدوهی  هک  دوب  ینهاک  یملـسا  هدرب  وبا  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  لدع  دـمحم  نب  دـیعس 

هداتق زا  دانسا  اب  میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحا  دیدرگ . لزان  تبسانم  نیدب  ءاسن  هروس   61 تایآ 60 - دندومنیم ، هعجارم  وا  هب  زین  نیملسم 
. تشاد شکمـشک  فالتخا و  یقح  رـس  رب  يدوهی  يدرم  اب  هک  تسا  سیق  مان  هب  راـصنا  زا  یکی  هراـبرد  روبزم  هیآ  هک  دـنکیم  تیاور 
ار ود  نآ  ثحب  دروم  هیآ  ود  رد  یلاعت  يادخ  دندماین . ص )  ) ربمغیپ دزن  دـیامن و  يرواد  ات  دـندرب  دوب ، هنیدـم  رد  هک  ینهاک  دزن  هعفارم 
اب يراصنا  اما  دنکیمن  ملظ  ترـضح  تسنادیم  هک  میورب  ص )  ) دمحم دزن  تفگیم : يدوهی  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دـنکیم و  شنزرس 

يدوهی ناملسم و  نآ  شنزرس  رد  ار  ءاسن  هروس  هیآ 60 و 61  یلاعت  يادخ  و  درب . نهاک  دزن  ار  يدوهی  درک و  عانتما  یناملـسم ، ياعدا 
اب شباتک ، رد  يزورم ، زیزعلا  دـبع  نب  دـمحم  دومرف . لزاـن  دـندرب ، توغاـط  هب  تیمکح  دنتـشاد و  تاروت  نآرق و  زا  يوریپ  ياـعدا  هک 

ص)  ) ربمغیپ هب  هعجارم  هب  ار  قفانم  يدوهی  دوب ، فـالتخا  يدوهی  درم  کـی  نیقفاـنم و  زا  یکی  نیب  هک  دـنکیم  تیاور  یبعـش  زا  دانـسا 
هچ درکیم ، توعد  يدوهی  رواد  مکاح و  هب  هعجارم  هب  ار  يدوهی  قفانم ، نکیل  دریگیمن . توشر  ترـضح  تسنادیم  هچ  درک ، توعد 

هروس  65 تایآ 60 - دـنورب و  هنیهج  رد  ینهاک  دزن  دـندرک ، قفاوت  هرخالاب  دـنهدیم . قحان   ] مکح دـنریگیم و  هوشر  ناـنآ  تسنادیم 
اوعد دوهی ، کی  ناقفانم و  زا  يدرم  نیب  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  وا  حـلاص و  وبا  زا  یبلک  دـمآ . دورف  ناشیا  شنزرـس  رد   ] ءاسن

يدوهی و  هتفای ، بقل  توغاط  هیآ ، نیا  رد  هک  میورب  فرـشا  نب  بعک  دزن  تفگ : قفانم  میورب ، ص )  ) دـمحم دزن  ایب  تفگ ، يدوهی  دوب .
ار قح  ص )  ) ربمغیپ دمآ و  ص )  ) هّللا لوسر  دزن  يو  هارمه  دـید ، نینچ  قفانم  یتقو  میآیمن . ص )  ) دـمحم دزن  زج  تفگ : دومن و  عانتما 
نم و تفگ : يدوهی  دنتفر ، رمع  دزن  و  میورب ، باطخ  نب  رمع  دزن  تفگ : هدرکن  اهر  ار  يدوهی  قفانم  دندمآ  نوریب  نوچ  داد . يدوهی  هب 
تسین و یضار  ص )  ) ربمغیپ يرواد  هب  نیا  هداد و  يأر  صخش  نیا  هیلع  نم و  عفن  هب  وا  میدرب و  ص )  ) ربمغیپ دزن  فالتخا  صخـش  نیا 

نینچ دیـسرپ : قفاـنم  زا  رمع  تسا . هدروآ  وت  دزن  تیاکـش  هدیـشک و  اـجنیا  هب  هتفرگ  ارم  ناـبیرگ  نوـنکا   87 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت 
مکح تفگ : تشک و  ار  قفانم  دـمآ و  نوریب  تسب و  ریـشمش  تفر و  نورد  و  میایب ، اـت  دـینامب  ياهظحل  تفگ  رمع  يرآ . تفگ : تسا ؟

لیئربج دـش و  لزان  ثحب  دروم  هیآ  تخیرگ و  يدوهی  و  تسا ! نیا  دریذـپن  ار  ص )  ) هّللا لوسر  ادـخ و  تواـضق  هک  یـسک  هراـبرد  نم 
یخرب ناشیا  نیب  دندش و  ناملـسم  نایدوهی  زا  یعمج  دیوگ  يّدس  تساج . نیا  زا  قوراف »  » بقل درک و  ادـج  ار  لطاب  قح و  رمع  تفگ :

دنتفرگیم هید  مه  امرخ  راب  دص  دشیم و  هتشک  دیاب  تشکیم  ار  ریضن  ینب  زا  یکی  هظیرق  ینب  زا  يدرم  یتقو  تیلهاج  رد  دندوب . قفانم 
ببس نادب  نیا  دنتفرگیم و  هید  امرخ  راب  تصش  طقف  هکلب  دنتشکیمن  ار  وا  تشکیم  ار  هظیرق  ینب  زا  یکی  ریضن  ینب  زا  يدرم  رگا  اما 
ینب زا  يدرم  ریـضن  ینب  زا  یکی  ات  دوب . هظیرق  ینب  ناـمیپمه  جرزخ  زا  رتيوق  رتگرزب و  هک  دـندوب  سوا  ناـمیپ  مه  ریـضن  ینب  هک  دوب 

هب امش  زا  یسک  رگا  هکنیا  يارب  میدوب  هدرک  قفاوت  تیلهاج  رد  امش  ام و  دنتفگ : نایریضن  دش . ادیپ  فالتخا  مکح  رد  تشک و  ار  هظیرق 
. میزادرپیم ار  هید  نونکا  دشاب . عات  تصـش  لداعم  راب  ره  امرخ  راب  تصـش  لوتقم  هید  دوشن و  هتـشک  لتاق  دش  هتـشک  ام  زا  یکی  تسد 

مه میردارب و  امـش  ام و  نونکا  و  دـیدوب ، هدرک  لیمحت  ارابجا  ام  رب  رتشیب  تیعمج  اب  امـش  دوب و  تیلهاـج  رادرک  نیا  دـنتفگ : ناـیجرزخ 
و میوریم ، ص )  ) ربمغیپ دزن  دـنتفگ : ناناملـسم  میورب . نهاک  یملـسا  هدرب  وبا  دزن  دـنتفگ : ناقفانم  تسین . يرترب  اـم  رب  ار  امـش  شیک و 
ار وت  امرخ  راب  هد  دـنتفگ : دـیهدب . هوشر  ینعی : دـیریگب » گرزب  ار  همقل  : » تفگ نهاک  دـنتفر . يرواد  هب  نهاک  دزن  دـنتفریذپن و  ناقفانم 

عفن هب  رگا  دنـشکب و  ارم  هظیرق  ینب  مهد ، يأر  ریـضن  ینب  هل  رب  رگا  مراد ، میب  هک  ماهید  ربارب  دـیهدب  امرخ  راب  دـص  هن ، تفگ : میهدیم .
لزان ثحب  دروم  هیآ  درکن و  يرواد  نهاک  دـندرک و  عانتما  امرخ  راـب  هد  زا  شیب  نداد  زا  ناـقفانم  دـشکب . ارم  يریـضن  مهد  يأر  هظیرق 

: دومرف نهاک  رـسپ  ود  هب  ص )  ) ربمغیپ تفر . تفریذپن و  وا  دوش و  مالـسا  میلـست  دومرف : تساوخ و  ار  نهاک  نآ  ص )  ) ربمغیپ دـیدرگ و 
، دندرک رارصا  ردقنآ  هتفای  ار  ردپ  نارـسپ  دوشیمن .] ناملـسم  ای :  ] دنکیمن ادیپ  تاجن  درذگب ، هبقع  نالف  زا  رگا  هک  دیبایرد  ار  ناتردپ 
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. دش ناملسم  نهاک  دروآ ، مالسا  نهاک  دننک : ادن  دومرف ، رما  ص )  ) ربمغیپ دش و  ناملسم  تشگ و  زاب 

65 هیآ  : ءاسن هروس 

هعتلب وبا  بطاح  شفالتخا  فرط  ماوع و  نب  ریبز  هراـبرد  هیآ  نیا  هیآ 65 .)  ... ) ْمُهَْنَیب َرَجَـش  امِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَر ال  َو  الَف 
نب ةورع  زا  وا  يرهز و  زا  دانـسا  اب  نادمح ، نامحرلا  دبع   88 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دیعـس  وبا  تسا . هدش  لزان  بطاح ) نب  ۀبلعث  ای  )
ریبز هب  ص )  ) ربمغیپ دنتـشاد . فالتخا  ةرح  بادـنت  زا  يراـیبآ  تبون  رـس  رب  نّویردـب  راـصنا و  زا  يدرم  اـب  ریبز  هک  دـنکیم  تیاور  ریبز 

گنر تسوت !؟ همع  رـسپ  ریبز  نوچ  ص )  ) هّللا لوسر  ای  تفگ : دـش و  ینابـصع  يراصنا  تاهیاسمه . سپـس  نک ، يراـیبآ  وت  لوا  دومرف 
رد دومرف ، ادا  رتلـماک  ار  ریبز  قح  هنوگ  نیدـب  و  دوش ، راوید  راوس  هک  نادـنچ  دـنبب ، ار  بآ  دومرف : ریبز  هب  دوـمن و  رییغت  ص )  ) ربـمغیپ

دومن و افیتسا  ار  ریبز  قح  ماـمت  ص )  ) ربمغیپ تخاـس ، نیگمـشخ  ار  ص )  ) ربمغیپ نوچ  دوب و  يراـصنا  عفن  هب  رتشیب  لوا  يأر  هک  یلاـح 
ملسم يراخب و  دشاب . ام  ناتساد  زج  الاب  هیآ  لوزن  نأش  مربیمن  نامگ  ادخ  هب  تفگ : هک  دنکیم  لقن  شردپ  زا  هورع  داد . حیرـص  مکح 
يدرم اـب  ماوـع  نب  ریبز  هک  دـنکیم  تیاور  ۀملـس  زا  دانـسا  اـب  دـماح  یبا  نب  ناـمحرلا  دـبع  وـبا  دـناهدروآ . يرهز  زا  ار  تیاور  نـیا  زین 
ثحب دروم  هیآ  و  تسوت ! همعرـسپ  ریبز  نوچ  يدرک ، مکح  روط  نیا  تفگ : درم  نآ  داد و  يأر  ریبز  هل  ص )  ) ربـمغیپ تفاـی و  فـالتخا 

. دیدرگ لزان 

69 هیآ  : ءاسن هروس 

رایـسب ار  ص )  ) ربمغیپ هک  دش  لزان  ص ،)  ) هّللا لوسر  یلوم  نابوث ، نأش  رد  هیآ  نیا  دـیوگ  یبلک  هیآ 69 .)  ... ) َلوُسَّرلا َو  َهَّللا  ِعُِـطی  ْنَم  َو 
هدش و رغال  شنت  هدرک و  رییغت  شگنر  هک  یلاح  رد  دمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  يزور  تشادن . بیکـش  ترـضح  رادـید  زا  تشاد و  تسود 

هاگره هکنیا  زج  تسین ، یکاب  ارم  ص )  ) هّللا لوسر  ای  تفگ : هدیدرگ ؟ تگنر  ارچ  دیـسرپ : ص )  ) ربمغیپ دومنیم . نیگهودـنا  شاهرهچ 
اب وت  اریز  منیبن  ار  وت  اـجنآ  مسرتیم  ماهداـتفا و  ترخآ  داـی  هب  نونکا  تمنیبب . اـت  مزوسیم  ییاـهنت  تشحو  قوش و  شتآ  رد  تمنیبیمن 

یلوا قیرط  هب  هک  موشن  تشهب  دراو  رگا  متـسه و  يرتورف  ياج  رد  موش ، تشهب  دراو  مه  رگا  نم  يراد و  رارق  الاو  هاگیاج  رد  ناربمغیپ 
ص)  ) ربمغیپ نارای  هک  دنکیم  تیاور  قورـسم  زا  دانـسا  اب  رـصن  یبا  نب  لیعامـسا  دـش . لزان  وا  ییادزمغ   ] رد هیآ  منیبیمن . ار  وت  زگره 
و  ] يریگیم رارق  ام  زا  رتالاب  هاگیاج  رد  ینک  تلحر  و   ] يوش ادج  ام  زا  وت  نوچ  اریز  میوش  ادج  وت  زا  ایند  رد  هک  تسین  اور  دـنتفگیم :
. دوب دـنهاوخ  ناربمغیپ  ناقیدـص و  نادیهـش  ناحلاص ، اب  ص )  ) هّللا لوسر  ناگدـننک  تعاطا  هک  دـیدرگ  لزان  ـالاب  هیآ  مینیبیمن .  ار  وت 

ترخآ رد  اما  تمنیبیم  ایند  رد  تفگ : ص )  ) ربمغیپ هب  يدرم  میاهدینش  هک  دنکیم  تیاور  هداتق  زا  دانـسا  اب  میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحا 
میعن وبا  دیدرگ . لزان  باوج  رد  الاب  هیآ  مینیبیمن . ار  وت  يریگیم و   89 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  رارق  ام  زا  رتالاب  يراد ، هک  يزایتما  اب 

زا ار  وت  نم  ص )  ) هّللا لوسر  ای  تفگ : دـمآ و  ص )  ) ربمغیپ دزن  يدرم  هک  درک  تیاور  هشیاـع  زا  دانـسا  اـب  دـمحا  نب  نامیلـس  زا  ظـفاح 
هـشیدنا نوچ  و  تمنیبب ، میآ و  وت  دزن  ات  مراـین  باـت  ییآ  مداـی  هب  هناـخ  رد  هک  دـشاب  هاـگ  و  مراد ، تسود  رتشیب  مدـنزرف  نز و  مدوخ و 

دمآ لیئربج  ات  دادن ، یخـساپ  ص )  ) ربمغیپ منیبن . ار  وت  میآ  رد  تشهب  هب  رگا  نم  یناربمغیپ و  اب  تشهب  رد  وت  هک  منادیم  منکیم  گرم 
. دروآ ار  ثحب  دروم  هیآ  و 

77 هیآ  : ءاسن هروس 

نب نمحرلا  دـبع  هلمج  نم  باحـصا ، زا  یعمج  هراـبرد  هیآ  نیا  دـیوگ : یبلک  هیآ 77 .)  ... ) ْمُکَیِدـْیَأ اوُّفُک  ْمَُهل  َلـِیق  َنـیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  ْمـَل  َأ 
: دنتفگیم دندوب و  رازآ  رد  ناکرشم  تسد  زا  هکم  رد   ] هک دش  لزان  صاّقو  یبا  نب  دعـس  نوعظم و  نب  ۀمادق  دوسا و  نب  دادقم  فوع و 
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ادـخ يوس  زا  نانآ  اب  گنج  روتـسد  نم  هک  دـیراد  زاب  تسد  دومرفیم : ص )  ) ربمغیپ میگنجب ، نانیا  اـب  اـت  هدـب  نذا  ص )  ) هّللا لوسر  اـی 
دندشن و داهج  هب  لیام  دمآ و  نارگ  اهنامه  زا  یضعب  رب  درک  رما  نیکرـشم  لاتق  هب  ار  نیملـسم  ادخ  هک  هنیدم  هب  ترجه  زا  سپ  مرادن .
فوع و نامحرلا  دـبع  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اـب  لداـع  دـمحا  نب  دـمحم  نب  دعـس  دراد . عوضوم  نیمه  هب  هراـشا  هیآ ،
ص)  ) ربمغیپ میاهدـش . لـیلذ  ناـمیا  زا  سپ  میدوب و  مرتحم  زیزع و  رفک ، لاـح  رد  اـم  دـنتفگ : هدـمآ  ص )  ) ربـمغیپ دزن  هکم  رد  شناراـی 

نامرف ادـخ  دـمآ و  هنیدـم  هب  ص )  ) ربمغیپ هکنآ  زا  سپ  هورگ  نیمه  اما  دـیرادن . ندـیگنج  قح  متـسه ، وفع  هب  رومأم  ـالعف ]  ] نم دومرف :
. دیدرگ لزان  الاب  هیآ  دندیزرو و  یهاتوک  گنج  رد  داد ، داهج 

78 هیآ  : ءاسن هروس 

دیهـش دحا  گنج  رد  ناناملـسم  زا  ياهدع  نوچ  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  حلاص  وبا  هیآ 78 .)  ... ) ُتْوَْملا ُمُکْکِرْدـُی  اُونوُکَت  امَْنیَأ 
هیآ دندشیمن ، هتـشک  دندرمیمن و  دندوب ، هدنام  رهـش ] رد   ] ام دزن  ناردارب  نیا  رگا  دـنتفگ  دـندوب ، هدز  نت  داهج  زا  هک  نیقفانم  دـندش ،

. دیدرگ لزان  ناقفانم  رد  ]

88 هیآ  : ءاسن هروس 

هک دنکیم  تیاور  تباث  نب  دیزی  یبا  نب  دبع  زا  دانـسا  اب  ییحی  دـمحم  نب  میهاربا  نب  دـمحم  هیآ 88 .)  ... ) ِْنیَتَِئف َنیِِقفانُْملا  ِیف  ْمَُکل  اـمَف 
یخرب دوب ، فلتخم  نانآ  دروم  رد  ناناملـسم  هدـیقع  دنتـشگ و  زاب  نکیل  دـنتفر ، نوریب  رهـش  زا  ص )  ) ربمغیپ اب  دـحا  گـنج  رد  ياهدـع 
تیاور  90 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  نیمه  زین  ملسم  يراخب و  دش . لزان  هیآ  نیا  و  دنتسین . ینتـشک  دنتفگ  یخرب  ناشمیـشکیم . دنتفگ 

زا ياهدع  هک  دنکیم  تیاور  شردپ  زا  وا  نامحرلا و  دبع  نب  ۀملـس  وب  زا  دانـسا  اب  نادمح  نب  نامحرلا  دبع  دناهدروآ . رگید  قیرط  هب  ار 
هب دـنتفر و  نوریب  هنیدـم  زا  و  دـش . نوگرگد  ناـشلاح  هتفرگ و  ار  هنیدـم  اـبو  بت و  اـما  دـنتفریذپ  مالـسا  هدـمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  بارعا 

راگزاس ام  اب  هنیدم  ياوه  میتفرگ و  ابو  دنتفگ : دیدرگیم ؟ زاب  ارچ  دندیـسرپ  ناشیا  زا  هک  دـندروخرب  ص )  ) ربمغیپ باحـصا  زا  ياهدـع 
دنتفگ یخرب  دـنقفانم و  بارعا  نیا  دـنتفگ  باحـصا  یـضعب  تسین . هنومن  ادـتقم و  ص )  ) ربـمغیپ ار  امـش  رگم  دـنتفگ : باحـصا  تسین .

یلد ود  اب  سپس  دندیمان . رجاهم  ار  شیوخ  هدمآ  هنیدم  هب  هکم  زا  ياهدع  دیوگ  دهاجم  دیدرگ . لزان  دروم  نیا  رد  الاب  هیآ  دنناملـسم و 
، دننمؤم تفگ  یکی  دـندرک  فالتخا  نانیا  رد  نینمؤم  دـننک . تراجت  دـنروایب و  ییاهالاک  هتفر  هکم  هب  دنتـساوخ  هزاجا  ص )  ) ربمغیپ زا 

ناشفرط دنتـشگ و  زاب  الاک  اب  ناـنآ  دومرف .) ناـشلتق  هب  رما  هیآ 89  رد  و   ) درک نایب  ار  نانآ  قاـفن  یلاـعت  يادـخ  و  دـنقفانم ، تفگ  یکی 
هیآ 90 و  دوش ، هدیـشک  گنج  هب  نینمؤم  اب  تساوخیمن  شلد  دوب و  هتـسب  نامیپ  ص )  ) ربمغیپ اب  لاله  دوب و  یملـسا  یمیوع  نب  لـاله 

. تشادرب ناشیا  زا  لتق  مکح  هک  دش  لزان 

92 هیآ  : ءاسن هروس 

تیاور شردپ  زا  وا  مساقلا و  یبا  نب  نامحرلا  دبع  زا  قاحـسا  یبا  نب  هّللا  دبع  وبا  هیآ 92 .)  ... ) ًأَطَخ اَّلِإ  ًانِمُْؤم  َُلتْقَی  ْنَأ  ٍنِمْؤُِمل  َناک  اـم  َو 
نب شایع  دمآ . ص )  ) ربمغیپ دزن  ندروآ  مالـسا  دصق  هب  هکنیا  ات  دوب ، ص )  ) ربمغیپ فلاخم  تخـس  تسخن  دـیز  نب  ثراح  هک  دـنکیم 
نیا حرـش  رد  یبلک  دش . لزان  تبـسانم  نیدب  الاب  هیآ  تشک و  ار  وا  دراد ، ندش  ناملـسم  دصق  دمهفب  هکنآ  نودب  دید و  ار  وا  هعیبر  یبا 

زا یکی  رد  تخیرگ و  هنیدم  هب  هکنآ  ات  تشادن ، راهظا  تأرج  یلو  دوب  هدش  ناملسم  یناهن  هکم  رد   ] هعیبر یبا  نب  شایع  دیوگ : ناتساد 
هناخ هب  تفگ : ماشه  نب  ثراح  لهج و  وبا  شرگید  رـسپ  ود  هب  دوب و  بات  یب  تخـس  شردام  دش . هدنهانپ  هنیدـم  فارطا  تاماکحتـسا 

هنیدم کیدزن  هب  ات  دمآ ، هارمه  زین  دیز  نب  ثراح  دندمآ و  نوریب  شایع  بلط  هب  ود  نآ  دـیرواین . ار  مرـسپ  ات  مروخن  بآ  نان و  میاین و 
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تسا هدرک  دای  دنگوس  هدز و  نوریب  هناخ  زا  وت  تبیغ  زا  سپ  تردام  هک  يآ  دورف  دنتفگ : دندمآ و  رد  شایع  تنوکـس  لحم  هب  هدیـسر 
نیدب و  میشاب ، هتشادن  يراک  تیناملسم  هب  میرواین و  راشف  وت  رب  هک  میریگیم  دهاش  ار  ادخ  و  دماشاین ، دروخن و  يزیچ  يدرگن  رب  ات  هک 

کی ره  هتـسب ، نیمرچ  دنب  اب  ار  وا  هار  رد  دندرب و  هکم  يوس  هب  دندروآ و  دورف  هتخاس   91 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  نئمطم  ار  وا  هنوگ 
رد هتـسب  اپ  تسد و  ار  وا  يوشن و  دّمحم  رکنم  ات  میاشگن  دنب  زا  ار  وت  ادخ  هب  تفگ : شردام  دندرب . ردام  دزن  ار  وا  دـندز و  هنایزات  دـص 

ار نآ  دوب  تیاده  تنید  رگا  شایع  ای  تفگ : دمآ و  وا  دزن  دیز  نب  ثراح  دش . نانآ  تساوخ  میلـست  يردق  ات  دـنتفر  دـنتخادنا و  باتفآ 
اهنت اج  ره  ادـخ  هب  تفگ : دـش ، مشخ  رد  يو  نخـس  زا  شایع  يدـنامیم . تباث  نآ  رد  هک  دوب  رتهب   ] تسا یهارمگ  رگا  يدرک و  كرت 

هنیدم هب  هدش  ناملسم  زین  ثراح  ادعب  درک . ترجه  ص )  ) هّللا لوسر  دزن  هنیدم  هب  تشگرب و  مالسا  هب  شایع  سپس  تمشکیم . تمبایب 
هلمح ودب  دید و  ار  ثراح  ابق »  » تشپ رد  يزور  هکنیا  ات  دشن ، علطم  يو  مالسا  زا  تشادن و  روضح  زور  نآ  شایع  یلو  دومن . ترجاهم 

ای تفگ : هدـمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  شاـیع  دوب . هدـش  ناملـسم  ثراـح  يدرک ؟ دوب  يراـک  هچ  نیا  دـنتفگ  مدرم  دـیناسر . شلتق  هب  درک و 
ثحب دروم  هیآ  مالسلا  هیلع  لیئربج  شمتشک . هک  مدوبن  علطم  شندش  ناملسم  زا  نم  ینادیم و  ار  ثراح  نم و  هقباس  ص )  ) هّللا لوسر 

. دروآ دورف  تبسانم  نیدب   ] ار

93 هیآ  : ءاسن هروس 

نب ماـشه  شردارب  ۀبابـض ، نب  سیقم  هک  دـنکیم  تیاور  ساـبع  نبا  زا  وا  حـلاص و  وبا  زا  یبلک  هیآ 93 .)  ... ) ًادِّمَعَتُم ًاـنِمُْؤم  ْلـُتْقَی  ْنَم  َو 
ار دهف  ینب  زا  يدرم  ص )  ) ربمغیپ تفگ . زاب  ارجام  هدمآ ، ص )  ) ربمغیپ دزن  تفای و  هتـشک  راجن  ینب  هلحم  رد  دوب ، ناملـسم  هک  ار  ۀبابض 

شردارب هب  دیـسانشیم ، ار  ماـشه  لـتاق  رگا  هک  داد  روتـسد  ص )  ) هّللا لوسر  وـگب  ناـسرب و  مالـس  دوـمرف : داتـسرف و  راـجن  ینب  هلحم  هب 
: دـنتفگ راجن  ینب  دـیناسر . ار  ص )  ) ربمغیپ ماغیپ  يدـهف  دزادرپب . ار  شیاهبنوخ  دیـسانشیمن  ار  شلتاق  رگا  دـنک و  صاصق  اـت  دیراپـسب ،

ربمغیپ هدنیامن  هارمه  لوتقم  ردارب  سیقم  دنداد . رتش  دص  میهدیم و  ار  شیاهبنوخ  نکیل  میـسانشیمن ، ار  شلتاق  ادخ  هب  ۀـعاط ، اعمس و 
هب ار  درم  نیا  یتفریذـپ ، ار  تردارب  ياهبنوخ  يدرک ، هک  دوب  راـک  هچ  نیا  هک  درک  هسوسو  ار  سیقم  ناطیـش  هار  رد  دنتـشگ . زاـب  (ص )
رد هیقب  اب  هدـش  راوس  ار  اهرتش  زا  یکی  تشک و  گنـس  تبرـض  اـب  ار  يدـهف  سیقم ، و  ياهتفرگ . زین  رتش  دـص  و  شکب ! تردارب  ضوع 

ینب نیشن  هعلق  ناگرزب  زا  اهبنوخ  متشک و  ار  يدهف  ردارب ، نیک  هب  دورس : ار  رعش  نیا  دش و  ناور  هکم  يوس  هب  دوب ، هدش  رفاک  هک  یلاح 
، لوزن بابـسا  همجرت  منکیم . تشگزاب  ناتب  يوس  هب  هک  مسک  نیتسخن  مباوخیم و  هدوسآ  نونکا  مدناتـس و  شیوخ  ماقتنا  متفرگ  راجن 

رازاـب رد  هکم ، حـتف  زور  رد  دوـمن و  مـالعا  مدـلا  رودـهم  ار  سیقم  ص )  ) ربـمغیپ دـش و  لزاـن  هراـب  نیا  رد  ثحب  دروـم  هیآ  92 و  ص :
. شدنتشک شدنتفای و 

94 هیآ  : ءاسن هروس 

تیاور سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  ظـعاو  میهاربا  نب  لیعامـسا  میهاربا  وبا  هیآ 94 .)  ... ) اُونَّیَبَتَف ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُْمْتبَرَـض  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
نادنفسوگ شدنتشک و  لاح  نیا  اب  مکیلع » مالسلا  : » تفگ وا  دنتفای و  تسد  یکچوک  هلگ  اب  يدرم  رب  گنج ، رد  ناناملـسم  هک  دنکیم 

تیاور نیا  زین  ملسم  يراخب و  یتسین .» نمؤم  وت  دییوگن  دنکیم ، مالس  امش  هب  هک  ار  یسک  ایند  لام  عمط  هب   » هک دش  لزان  هیآ  و  دندرب ،
زا ياهدع  لباقم  زا  دنفسوگ ، دنچ  اب  میلس  هلیبق  زا  يدرم  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانسا  اب  لیعامـسا  دناهدروآ . رگید  قیرط  زا  ار 

ار وا  نادنفسوگ  شدنتشک و  دنتساخرب و  داد . مالس  نتـسج  ناما  يارب  سرت و  زا  دنتفگ : داد . مالـس  تشذگیم ، ص )  ) ربمغیپ باحـصا 
هک دنکیم  تیاور  ریبج  نب  دیعـس  زا  دانـسا  اب  یناهفـصا  رکب  وبا  دیدرگ . لزان  ناشیا  لمع  خیبوت  رد  الاب  هیآ  دـندروآ . ص )  ) ربمغیپ دزن 
هلا ال  : » تفگ درم  دندرک . شنتـشک  گنهآ  وا . نآ  زا  ياهلگ  اب  دندروخرب  يدرم  هب  هار  رد  تفر ، نوریب  ياهّیرـس  هارمه  دوسا ، نب  دادقم 
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و دـشاب !؟ ناما  رد  شلام  هداوناخ و  دـیاب  و  دروآ ، نابز  رب  هّللا  الا  هلا  هک ال  یلاح  رد  یتشک ! ار  وا  دـنتفگ  تشک . ار  وا  دادـقم  و  هّللا » الا 
تـشگ هب  ص )  ) ربمغیپ باحـصا  دیوگ : نسح  دمآ . دورف  تبـسانم  نیدب  الاب  هیآ  دنتفگ و  زاب  ارجام  دنتـشگ ، زاب  ص )  ) ربمغیپ دزن  نوچ 

اب یتقو  درک ، بیقعت  ار  وا  لام  عمط  هب  یناملسم  تخیرگ ، نیملسم  ربارب  زا  یصخش  دنتشکیم . دنتفاییم ، ناکرشم  زا  اج  ره  دنتفریم و 
تشادرب و ار  شلام  و  شتشک ، دنار و  هزین  تفریذپن و  هدننک  بیقعت  اما  مناملسم ! نم  مناملسم ، نم  تفگ : درم  دیسر ، شرـس  يالاب  هزین 

خساپ یتشک !؟ درک ، یناملسم  راهظا  هکنآ  اب  ار  درم  نآ  دیسرپ : لتاق  زا  دیسر ، ص )  ) ربمغیپ عالطا  هب  هیـضق  نیا  دوب . مک  رایـسب  لام  نآ 
ای تسوگتـسار  ینادـب  هک  يدوب  شلد  ناـیم  رد  وت  رگم  دومرف : ص )  ) ربـمغیپ تفگ : نینچ  نتـسج  ناـما  يارب  ص )  ) هّللا لوـسر  اـی  داد :

لتاق نآ  دیوگ : يوار  دوب . شنابز  رب  تداهش  وا  وت ، رب  ياو  دومرف : ترضح  ص .)  ) هّللا لوسر  ای  مداد ، صیخشت  تفگ : درم  وگغورد !؟
، دندید یتقو  دش . نینچ  راب  هس  ای  راب  ود  و  تسا ، هداتفا  نوریب  كاخ  زا  شاهزانج  دندید  حبـص  دندرک و  شنفد  درمب و  تسیزن و  يرید 

تربـع يارب  نآ  نکیل  درادیم . هگن  مه ، ار  وا  زا  رتدـب  كاـخ  دـیوگ : نسح  دنتـشاذگ . یفاکـش  رد  ار  شعن  دـنکیمن ، شلوـبق  كاـخ 
دبع نب  عاقعق  زا  دانسا  اب  یکزم ، دمحم  نب  دمحا  رصن  وبا  دننکن . يراک  نانچ  رگید  هک  دوب  ناناملـسم   93 ص : لوزن ، بابسا  هم  نتفرگ 

رد دومن و  مازعا  مضا  يوس  هب  ياهیرـس  رد  ار  وا  هکم ، حتف  زا  شیپ  ص )  ) ربمغیپ هک  دـنکیم  تیاور  شردـپ  زا  وا  دردـح و  یبا  نب  هّللا 
هقباس هب  هماثج  نب  ملحم  اما  میتشاد  زاب  تسد  وا  زا  داد ، مالـس  ام  هب  یمالـسا  هویـش  هب  میدرک و  دروخرب  یعجـشا  طبـضا  نب  رماع  هب  هار 

هب ار  هصق  دیوگ ، يوار  تفرگ . رب  ار  وا  زیر  هدرخ  میلگ و  رتش و  دیناسر و  شلتق  هب  درک و  هلمح  ودب  دنتشاد ، تیلهاج  رد  هک  یتموصخ 
ياهیرـس سأر  رب  ار  دیز  نب  ۀـماسا  ص )  ) ربمغیپ دـیوگ : يّدـس  دـیدرگ . لزان  ملحم  شنزرـس  رد   ] ثحب دروم  هیآ  میتفگ ، ص )  ) ربمغیپ

هلیبـق رد  ناملـسم  اـهنت  دوب و  كدـف  لـها  سادرم  و  تشک . ار  وا  هماـسا  دـندروخرب و  يرمـض  کـیهن  نب  سادرم  هب  هار  رد  دومن ، مازعا 
الا هلا  ال   » هک ار  يدرم  دومرف : میتشگ ، زاب  ص )  ) ربمغیپ دزن  یتقو  دیوگ  هماسا  دوب . هدرک  ادا  نیتداهش  هداد  مالـس  دروخرب  رد  و  شیوخ ،

ال  » اب تمایق  زور  رگا  درک ، یهاوخ  هچ  دومرف : تفگیم . نتسج  ناما  يارب  ار  نآ  ص )  ) هّللا لوسر  ای  متفگ : یتشک !؟ دروآ  نابز  رب  هّللا »
هک نانچ  دومنیم  تمالم  هّللا » الا  هلا  ال   » هدـنیوگ نتـشک  رب  ارم  هتـسویپ  ص )  ) ربمغیپ دـیوگ ، هماسا  دزیخرب ؟ وت  همـصاخم  هب  هّللا » الا  هلا 

لزان تبسانم  نیا  هب  ثحب  دروم  هیآ  و  مدوب ) هدرکن  یناملسم  لاح  رد  ار  راک  نآ  ینعی   ) مدوب هدش  ناملـسم  زورما  شاک  مدرکیم  وزرآ 
دانسا اب  یسراف  میهاربا  نب  دمحم  رکب  وبا  هک  تسا  یتیاور  روبزم  ثیدح  تحص  لیلد  دناهدیقع و  نیمه  رب  زین  هداتق  یبلک و  تسا . هدش 
هتخاـت ناـشیا  رب  حبـص  داتـسرف . هنیهج  نب  ۀـقرح  هلیبـق  رـس  رب  ار  اـم  ص )  ) ربـمغیپ هک  مدینـش  هماـسا  زا  تفگ : هک  دروآیم  ناـیبظ  وبا  زا 

زا تسد  يراصنا  و  هّللا » الا  هلا  ال  : » تفگ میدش ، طّلسم  وا  رب  یتقو  میدیسر ، نیبولغم  زا  یکی  هب  راصنا  زا  يدرم  نم و  میدرک . ناشبولغم 
نتفگ زا  دعب  ار  وا  ایآ  دیسرپ : نم  زا  دیسر ، ص )  ) ربمغیپ هب  ربخ  نیا  متشگ و  زاب  یتقو  متشک . ار  وا  هدز  یتبرض  هزین  اب  نم  تشادرب و  وا 
نیمه هتسویپ  و  یتشک !؟ ار  وا  تفگ  هّللا » الا  هلا  ال   » هکنآ اب  دیسرپ : زاب  ص )  ) ربمغیپ تسجیم . ناما  طقف  متفگ : یتشک !؟ هّللا » الا  هلا  «ال 

. مدوبن ناملسم  زور  نآ  زا  شیپ  شاک  مدرک ، وزرآ  هک  نانچ  دومرفیم ، رارکت  ار  زیمآ  خیبوت  لاؤس 

95 هیآ  : ءاسن هروس 

ربمغیپ دزن  هک  دنکیم  تیاور  تباث  نب  دیز  زا  دانسا  اب  نذؤم ، دمحم  نب  دیعس  نامثع  وبا  هیآ 95 .)  ... ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  َنوُدِعاْقلا  يِوَتْسَی  ال 
یکی ادخ  هار  رد  نادـهاجم  اب  نینمؤم  زا  ناگتـسشن  هناخ   » 94 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  هک  دـش  لزاـن  هیآ  نیا  هک  یعقوم  مدوب ، (ص )

خر یحو  رد  هک  شغ  تلاـح  ص )  ) ربـمغیپ هب  دوشیم ؟ هچ  مروک  هک  نم  فـیلکت  درک : ضرع  تشاد ، روـضح  موـتکم  ما  نبا  دنتـسین »
، دوش درخ  مدیـسرت  هک  دروآ  راشف  نانچ  میاپ  رب  تسوا ، تسد  رد  مناـج  هکنآ  هب  مسق  و  هدرک ، هیکت  نم  نماد  رب  داد و  تسد  دومنیم ،

هدروآ ار  تیاور  نیمه  رگید  قیرط  هب  زین  يراخب  متـشون . و  ررـضلا .» یلوا  ریغ   » سیونب نینمؤملا »  » هلابند اب  دومرف  دـمآ و  دوخ  هب  سپس 
دیبلط ار  دیز  ص )  ) ربمغیپ دمآ  دورف  روکذم  هیآ  نوچ  هک  دنکیم ، تیاور  ءارب  زا  دانـسا  اب  ییحی  نب  دمحم  نب  میهاربا  نب  دمحم  تسا .
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يراخب دیدرگ . لزان  زین  ررضلا » یلوا  ریغ   » تمسق و  دومن ، هوکـش  شیوخ  يروک  زا  موتکم  ما  نبا  تشون . دروآ و  یفتک  ناوختـسا  وا  و 
هب ص )  ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  ءارب  زا  دانـسا  اب  يدابآ ، رـصن  مساقلا  یبا  نب  لیعامـسا  تسا . هدروآ  رگید  قیرط  هب  ار  تیاور  نیا  زین 

نامگ و  َنِینِمْؤُْملا »...  َنِم  َنوُدِـعاْقلا  يِوَتْـسَی  ال   » سیونب دومرف : دـیز  هب  و  دروایب ، حول  ای  فتک  تاود و  وگب  هاوخب و  ار  دـیز  تفگ : نم 
هدرک زجاـع  يروک  ارم  ص )  ) هّللا لوسر  اـی  تفگ : موتکم  ما  نبا  هک  دوـب  هدوـمرف  زین  ار  ِهَّللا » ِلـِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاجُْملا  َو   » تمـسق منکیم 

. تسا هدروآ  رگید  قیرط  هب  ار  تیاور  نیا  زین  يراخب  دیدرگ . لزان  ِرَرَّضلا » ِیلوُأ  ُْریَغ   » تمسق هلصافالب  دیوگ : ءارب  تسا .

97 هیآ  : ءاسن هروس 

نکیل دندرکیم  یناملـسم  راهظا  هک  دش  لزان  نایکم  زا  ياهدع  هرابرد  هیآ  نیا  هیآ 97 .)  ... ) ْمِهِسُْفنَأ یِِملاظ  ُۀَِکئالَْملا  ُمُهاَّفََوت  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ناشیا يافق  رس و  رب  هکئالم  دندش . هتـشک  دندمآ و  ناناملـسم  گنج  هب  ناکرـشم  هارمه  ردب  زور  دندومنن و  ترجه  ص )  ) ربمغیپ هارمه 
ياهدع دروم  رد  روکذم  هیآ  دنکیم ، تیاور  سابع  نبا  زا  دانسا  اب  یثراح  رکب  وبا  دنتفگیم . ناشیدب  تسا ، هدمآ  هیآ  رد  هچنآ  هتخاون ،

. دندش هتشک  گنج  رد  ناکرشم  هارمه  هک  تسا  هکم  ناملسم  زا 

100 هیآ  : ءاسن هروس 

ار هکم  مدرم  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  ءاطع  هیآ 100 .)  ... ) ِِهلوُسَر َو  ِهَّللا  َیلِإ  ًارِجاهُم  ِِهْتَیب  ْنِم  ْجُرْخَی  ْنَم  َو 
دـندناوخ و ناناملـسم  تشون و  هکم  هب  ار  ءاـسن  هروس  و 98  هیآ 97  هک  یعقوم  درکیم . ربخاب  دـشیم ، لزاـن  ناـشهرابرد  هک  یتاـیآ  زا 

زین هار  متسین و  هراچیب  فعضتسم و  هک  دینک  لمح  ص )  ) ربمغیپ يوس  هب  ارم  تفگ : شنادنزرف  هب  هدروخلاس ، ریپ  یثیل  ةرمـض  نب  بیبح 
هب فرشم  دندیسر ، میعنت  هب  یتقو  دندش . ناور  هنیدم  يوس  هب   95 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  هتشاذگ  یتخت  رب  ار ]  ] وا شنارسپ  منادیم .
وت اـب  تربـمغیپ  تسد  هچنآ  ره  هب  تربـمغیپ  تسد  نیا  وـت و  تسد  نیا  ایادـخ  تفگ : دز و  مه  رب  ار  شپچ  تسار و  تسد  دـش ، گرم 

شرجا دیسریم ، هنیدم  هب  رگا  دنتفگ : هباحص  دیسر . ص )  ) ربمغیپ هب  شربخ  تشذگرد . مانشوخ  هدوتس و  منکیم و  تعیب  هدرک ، تعیب 
هکم رد  هک  دـنکیم  تیاور  همرکع  زا  دانـسا  اب  ینزم  ناسح  وبا  تسادـخ .  هدـهع  رب  شرجا  هک   ] دـش لزاـن  ثحب  دروم  هیآ  دوب . لـماک 
هارمه رابجا  هب  ار  ناشیا  ردب ، گنج  رد  ناکرشم  دنتشادن و  ترجاهم  تعاطتسا  نکیل  دوب ، هدش  دراو  ناشلد  رد  مالسا  هک  دندوب  ياهدع 

هکم هب  ار  تایآ  هنیدم  زا  ناناملسم  یضعب  دیدرگ و  لزان  ءاسن  هروس   99 تایآ 97 - دندش و  هتشک  زین  ناناملـسم  نآ  زا  ياهدع  دندرب و 
صاحـصح رد  هک  تشاد  ندمآ  هنیدـم  هب  لایخ  شدـندرب و  دـیربب . ءاحور  هب  ارم  تفگ : دوب ، ضیرم  هک  رکب  ینب  زا  یناملـسم  دنتـشون .

. دیدرگ لزان  وا ] هرابرد   ] ءاسن هروس  مدص  هیآ  درمب و 

102 هیآ  : ءاسن هروس 

نب هّللا  دبع  دـمحم  وبا  هک  تفگ  لاس 425 ق  رد  يرقم  ینارفعز  نامثع  وبا  داتـسا  هیآ 102 .)  ... ) َةـالَّصلا ُمَُهل  َتْمَقَأَـف  ْمِهِیف  َْتنُک  اذِإ  َو 
هک تفگ  نم  هب  لاس 340 ق  هب  مارحلا  دجـسم  رد  هکم  رد  يرزج  دمحم  نب  دیعـس  وبا  هک  تفگ  نم  هب  لاس 363 ق  رد  یلع  نب  دمحم 
رد دنتفگ  دوخ  اب  ناکرـشم  میدناوخ و  ار  رهظ  زامن  ص )  ) ربمغیپ اب  هک  دنکیم  تیاور  یقرو  شایع  وبا  زا  وا  دـهاجم و  زا  هطـساو  هس  هب 

. دـنراد تسود  رتـشیب  ناشناردـپ  زا  ار  نآ  هک  دوشیم  رـصع  زاـمن  عقوم  نونکا  مه  میزاـتب  یناـهگان  مینزب و  یگنرین  میناوتیم  لاـح  نیا 
دندوب عقاو  هلبق  تمس  رد  هک  دوب  دیلو  نب  دلاخ  ناکرشم  ریما  نافسع و  هعقاو ، نیا  لحم  دروآ . رـصع  رهظ و  زامن  نیب  ار  الاب  هیآ  لیئربج 

تفر و نوریب  هنیدم  زا  ص )  ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  هّللا  دبع  نب  نامحرلا  دـبع  تسا . فوخ  زامن  هرابرد  هیآ  و 
نیا تفگ : ناشیکی  دنوریم  عوکر  هدجـس و  هب  اهنآ  هک  دـندید  ناکرـشم  دـندناوخ و  رهظ  زامن  یتقو  دروخرب  ناکرـشم  اب  نافـسع  رد 
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شیوخ نامناخ  زا  هک  دنراد  رگید  زامن  تفگ : يرگید  میاهدمآ . دورف  نانآ  رس  رب  دنوش  ربخ  ات  مینک و  هلمح  ناشیا  رب  هک  تسا  یتصرف 
ناکرـشم هئطوت  زا  ار  نیملـسم  داتـسرف و  ار  ثحب  دروم  هیآ  یلاعت  يادـخ  میزاتب و  ناشیا  رب  عقوم  نآ  هک  دیـشاب  هدامآ  دـنراد  رتتسود 

. داد دای  ار  فوخ  زامن  تخاس و  علطم 

105 هیآ  : ءاسن هروس 

ءاسن هروس  هیآ 116  ات  هیآ  نیا  دنیوگ  نارسفم  زا  یعمج  هیآ 105 .)  ... ) ُهَّللا َكارَأ  اِمب  ِساَّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِتل  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َْکَیلِإ  اـْنلَْزنَأ  اَّنِإ 
( ثراح نب  رفظ  ینب  زا   ) قریبا نب  ۀمعط  مان  هب  راصنا   96 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  زا  يدرم  تسا . هدش  لزان  هعقاو  کی  دروم  رد  امامت 
وا دوب و  هدش  هتخیر  همعط  هناخ  رد  ات  هسیک  خاروس  زا  درآ  دوب و  درآ  هسیک  رد  هرز  دـیدزد و  یهرز  نامعن  نب  ةداتق  شیوخ  هیاسمه  زا 
ربخ هدربن و  ار  نآ  هک  دروخ  مسق  دنتفاین و  دنتـسج و  همعط  هناخ  رد  ار  هرز  تخاس . ناهنپ  نیمـس  نیدـیز  مان  هب  يدوهی  کی  دزن  ار  هرز 

. دندرک شیاهر  دروخ  دنگوس  نوچ  همعط  اما  میاهتفای  شاهناخ  رد  ات  ار  نآ  در  هدرب و  هدمآ و  هنابـش  ادخ  هب  تفگ : هرز  بحاص  درادن .
هاوگ زین  يدوهی  دنچ  تسا و  هداد  نم  هب  قریبا  نب  ۀمعط  ار  هرز  تفگ  وا  دنتفرگ . ار  وا  دندرک و  بیقعت  يدوهی  هناخ  ات  ار  درآ  رثا  هلابند 
دنکن رگا  دنک و  يرادفرط  ام  دـنواشیوخ  زا  هک  میهاوخب  وا  زا  میربب و  ص )  ) ربمغیپ دزن  ار  هیـضق  دـنتفگ  همعط - هفیاط  رفظ - ینب  دروآ .

دوب و ناشیا  اب  شلد  دـنکب و  ار  راک  نیمه  هک  درک  دـصق  ص )  ) هّللا لوسر  و  ددرگیم ، هئربت  يدوهی  دوشیم و  طـقاس  وربآیب و  ۀـمعط 
. دیدرگ لزان  نئاخ  زا  تیامح  عنم  رد   ] الاب هیآ  هک  دیامن  تازاجم  ار  يدوهی  تساوخیم 

123 هیآ  : ءاسن هروس 

نایدوهی ینعی  باتک  لها  هک  دنکیم  تیاور  حلاص  وبا  زا  دانسا  اب  یمیمت  رکب  وبا  هیآ 123 .)  ... ) ِباتِْکلا ِلْهَأ  ِِّینامَأ  َو ال  ْمُکِِّینامَِأب  َْسَیل 
هّجاحم باتک  لها  ناناملـسم و  دـنیوگ  هداـتق  قورـسم و  دندرمـشیم . رتـالاب  نارگید  زا  ار  شیوخ  کـی  ره  ناـیدا  رگید  نایحیـسم و  و 

ادـخ هب  اـم  دوخ  رترادهقباـس و  اـم  باـتک  رتشیپ و  اـم  ص )  ) ربمغیپ اریز  میرتهتفاـی ، تیادـه  امـش  زا  اـم  دـنتفگ  باـتک  لـها  دـندرکیم .
. تسا نیـشیپ  بتک  خـسان  نامباتک  ناربمغیپ و  متاخ  نامربمغیپ  هک  میرتکیدزن  ادـخ  هب  رتهتفایهر و  ام  دـنتفگ  نیملـسم  میرتکـیدزن .

َمَلْـسَأ ْنَّمِم  ًانیِد  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو   » هک دینادرگ  زوریپ  نافلاخم  رب  ار  ناناملـسم  تجح  ءاسن  هروس   125 تایآ 123 - نداتـسرف  اب  یلاعت  يادخ 
«. ِهَِّلل ُهَهْجَو 

125 هیآ  : ءاسن هروس 

وبا تسا . فالتخا  هدیمان  شیوخ  لیلخ  ار  میهاربا  ادـخ  ارچ  هکنیا  رد  هیآ 125 .)  ... ) اًلِیلَخ َمیِهاْربِإ  ُهَّللا  َذَـخَّتا  َو  ًافِینَح  َمیِهاْربِإ  َۀَِّلم  َعَبَّتا  َو 
لیئربج دیزگرب ؟ لیلخ  ناونع  هب  ار  میهاربا  ارچ  ادخ  دیـسرپ  لیئربج  زا  ص )  ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  رمـس  زا  دانـسا  اب  يورـضن  دیعس 
میهاربا رب  سانشان  یناوج  لکـش  هب  توملا  کلم  دیوگ : يزب  نامحرلا  دبع  نب  هّللا  دبع  درکیم . ماعطا  ار  نانامهم  ناریقف و   ] نوچ تفگ 

، هدیمان لیلخ  ار  یکی  شناگدنب  زا  ادخ  تفگ : توملا  کلم  تخانش . ار  وا  میهاربا  يدش ؟ لخاد  یک  هزاجا  هب  دیـسرپ  میهاربا  دش  دراو 
همجرت یلیلخ . دوخ  وت  تفگ : توملا  کلم  مشاب . شمداخ  گرم  مد  اـت  داد : خـساپ  يراد ؟ راـک  هچ  تفگ : تسیک ؟ وا  دیـسرپ : میهاربا 

رد هب  دـنداتفا ، یگنت  هب  مدرم  داد و  خر  یطحق  یلاـس  هک  دـنکیم  تیاور  ساـبع  نبا  زا  وا  حـلاص و  وبا  زا  یبـلک   97 ص : لوزن ، بابسا 
رصم هب  رتش  اب  ار  نامالغ  تفرگیم . وا  زا  رابراوخ  هلاس  همه  هک  تشاد  رصم  رد  یتسود  میهاربا  دنتساوخ و  ماعط  دنتخیر و  میهاربا  هناخ 

[ اریز هن ، تسا  نارگید  يارب  رگا  و   ] مهدیم دهاوخیم  شدوخ  يارب  میهاربا  رگا  تفگ : يو  تساوخ . رابراوخ  تسود  نآ  زا  داتـسرف و 
نیا زا  دنتفگ  دوخ  اب  داتفا . ناشراذـگ  يرازگیر  رب  هار  رد  هتـشگرب و  یلاخ  تسد   ] میهاربا ناگداتـسرف  متـسه . یتخـس  راچد  زین  دوخ  ام 
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زا ار  اهلاوج  و  میـشکیم . تلاجخ  دـشاب  رابیب  نامرتش  رگا  هک  میاهدروآ  رابراوخ  دـننک  ناـمگ  مدرم  اـت  مینک  رپ  ار  اـهلاوج  اـهگیر 
[ دیوگب ار  ارجام   ] دورب و مدرم  دزن  تفرگ  میمصت  میهاربا  دوب . باوخ  رد  هراس  دنداد و  ربخ  ار  وا  دندمآ و  میهاربا  دزن  دنتـشابنا و  گیر 

میهاربا یتقو  داد . مدرم  هب  دنتخپ و  نان  نایاونان  داد  روتـسد  دوب  درآ  نیرتهب  دوشگ ، ار  اهلاوج  دـش و  رادـیب  هراس  دوبر . رد  شباوخ  هک 
، هداتـسرف تیرـصم  قیفر  لیلخ -[  هک  يدرآ  تفگ : تسا ؟ درآ  مادـک  يوب  نیا  دیـسرپ : هراس  زا  درک . ساسحا  ار  ناـن  يوب  دـش . رادـیب 
اب یکزم  میهاربا  نب  دمحم  هّللا  دبع  وبا  دیمان . لیلخ  ار  میهاربا  زین ، ادخ  زور  نآ  زا  تسا و  هداتسرف  ادخ  ملیلخ  ار  نیا  ین ، تفگ : میهاربا 

یلیلخ ار  یبن  ره  و  هدـیزگرب ، لیلخ  ناونع  هب  میهاربا  نوچ  زین  ارم  دومرف : ص )  ) ربمغیپ هک  دـنکیم  تیاور  هماما  یبا  نب  مساـق  زا  دانـسا 
دومرف ص )  ) ربمغیپ هک  دـنکیم  تیاور  هریره  وبا  زا  دانـسا  اب  رادهدـنز  بش  بیقن  نیـسح  نب  لیعامـسا  تسا . رکب  وبا  نم  لیلخ  تسا و 

یجن رب  ار  مبیبح  هک  متزع  هب  مسق  تفگ  سپس  دیمان . شیوخ  بیبح  ارم  نخـسمه و  زارمه و  یجن -[  ار  یـسوم  لیلخ و  ار  میهاربا  ادخ 
. مهدیم حیجرت  ملیلخ  و 

127 هیآ  : ءاسن هروس 

ربمغیپ زا  نانز  هرابرد  مدرم  هک  دنکیم  تیاور  هشیاع  زا  دانـسا  اب  صاق  نسح  نب  دـمحا  رکب  وبا  هیآ 127 .)  ... ) ِءاسِّنلا ِیف  َکَنُوتْفَتْـسَی  َو 
مک ناگمیتی  دروم  رد  َّنُهوُحِْکنَت » ْنَأ  َنُوبَغَْرت   » تمـسق دیوگ  هشیاع  دیدرگ . لزان  هروس  نیمه  هیآ 3  زین  الاب و  هیآ  دنتساوخ ، اوتف  (ص )
مک ریقف و  نامیتی  هب  ات  درک ، عنم  تلادـع ، تیاعر  نودـب  ابیز ، رادـلام  نانز  اب  جاودزا  زا  ار  ناناملـسم  ادـخ  تسا و  لام  لامج و  زا  هرهب 

. تسا هدروآ  رگید  قیرط  زا  ار  تیاور  نیا  زین  ملسم  دننامن . رهوش  یب  نانیا  دنوشن و  لیم  یب  لامج 

128 هیآ  : ءاسن هروس 

، هیآ نیا   98 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  دنکیم ، تیاور  هشیاع  زا  دانـسا  اب  ثراح  نب  دمحا  نب  دمحا  هیآ 128 .)  ... ) ْتَفاـخ ٌةَأَْرما  ِنِإ  َو 
هب لیام  یلبق  دالوا  نتـشاد  ای  سنا  ببـس  هب  نز  دهد و  شقالط  تساوخیم  دـشیمن و  دـنزرف  بحاص  وا  زا  رهوش  هک  تسا  ینز  هرابرد 

. دـیدرگ لزان  راـک ] نیا  زاوج  رد   ] ـالاب هیآ  دـشاب و  لـالح  ار  وت  نم  قح  راد ، هاـگن  هدـم و  قـالط  ارم  تفگیم : رهوش  هب  دوبن . ییادـج 
دمحم رتخد  هک  دنکیم  تیاور  بّیسم  نب  دیعـس  زا  دانـسا  اب  يریح  رکب  وبا  دناهدروآ . رگید  قیرط  هب  ار  تیاور  نیا  زین  ملـسم  يراخب و 

نز دهدب . شقالط  تساوخیم  دش و  لیم  یب  رگید ) یببـس  ای  شايریپ  رطاخ  هب   ) نز هب  رهوش  دوب . حـیبص  نب  عفار  هلابح  رد  هملـسم  نب 
. دیدرگ لزان  قوف  هیآ  و  نک . راتفر  نم  اب  یهاوخیم  روط  ره  راد و  هاگن  هدم و  قالط  ارم  تفگ 

135 هیآ  : ءاسن هروس 

ربمغیپ دزن  یفالتخا  ینغ  کی  ریقف و  کی  هک  دنکیم  تیاور  يّدـس  زا  طابـسا  هیآ 135 .)  ... ) ِطْسِْقلِاب َنیِماَّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
هک تساوخیمن  نیا  زج  ادخ  دنک و  ملظ  ینغ  رب  تسا  هتسناوتیمن  ریقف  هک  دیـشیدنایم  دوب و  ریقف  اب  شلیم  ترـضح  نآ  دندرب و  (ص )

. دیدرگ لزان  تبسانم  نیمه  هب  الاب  هیآ  دوش و  لامعا  طسق  ینغ  ریقف و  دروم  رد 

136 هیآ  : ءاسن هروس 

ۀبلعث بعک و  نادنزرف  دیـسا  دسا و  مالـس و  نب  هّللا  دبع  هرابرد  هیآ  دیوگ  یبلک  هیآ 136 .)  ... ) ِِهلوُسَر َو  ِهَّللِاب  اُونِمآ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
تیمسر هب  ار  تاروت  نآرق و  زین  ار و  زیزع  یـسوم و  ار و  وت  ام  دمحم  ای  دنتفگ : هک  تسا  باتک  لها  نانمؤم  زا  رگید  یعمج  سیق و  نب 

. دیدرگ لزان  ناشیا  نخس  در  رد   ] هیآ میرادن . لوبق  ار  سدقم  بتک  ناربمایپ و  رگید  میسانشیم و 
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148 هیآ  : ءاسن هروس 

هب نابز  وا  دندرواین . لمع  هب  وا  زا  ییاریذپ  دش و  نامهم  ییاج  يدرم  دیوگ  دهاجم  هیآ 148 .)  ... ) ِلْوَْقلا َنِم  ِءوُّسلِاب  َرْهَْجلا  ُهَّللا  ُّبُِحی  ال 
. دیدرگ لزان  ندرک  ادص  رس و  هنوگ  نیا  تصخر  رد  هیآ  دوشگ و  هوکش 

153 هیآ  : ءاسن هروس 

یباتک یـسوم  دننام  يربمغیپ ، یتسار  هب  وت  رگا  دـنتفگ  هک  تسا  دوهی  هرابرد  هیآ 153 .)  ... ) ًاباتِک ْمِْهیَلَع  َلِّزَُنت  ْنَأ  ِباتِْکلا  ُلْهَأ  َُکلَئْـسَی 
. روایب نامسآ  زا  هتشون  حول  رب  و   ] اجکی

166 هیآ  : ءاسن هروس 

هب ار  وت  میدیسرپ  دوهی  زا  : » دنتفگ هدمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  هکم  لها  ياسؤر  دیوگ : یبلک  هیآ 166 .)  ... ) َْکَیلِإ َلَْزنَأ  اِمب  ُدَهْشَی  ُهَّللا  ِنِکل 
. دیدرگ لزان  الاب  هیآ  روایب ،» شیوخ  يوعد  قدص  رب  يدهاش  دنسانشیمن ، يربمغیپ 

171 هیآ  : ءاسن هروس 

. دندیمانیم ادخ  رسپ  ار  وا  هدرک ، ولغ  یسیع  هرابرد  هک  دش  لزان  یحیسم  فلتخم  ياههورگ  هرابرد  هیآ 171 .)  ... ) ْمُِکنیِد ِیف  اُوْلغَت  ال 

172 هیآ  : ءاسن هروس 

ترـضح ینکیم ؟ ییوج  بیع  ار  ام  يالوم  بحاـص و  ارچ  دـنتفگ : ص )  ) ربمغیپ هب  ینارـصن  تأـیه  هیآ 172 .)  ... ) ُحیِسَْملا َفِْکنَتْـسَی  ْ 
. تسوا هداتسرف  ادخ و  هدنب  ییوگیم  دنتفگ : ماهتفگ ؟ هچ  یسیع  هرابرد  دومرف : یسیع . دنتفگ : تسیک ؟ امـش  يالوم  بحاص و  دیـسرپ :

. دنتفریذپ دشاب  ادخ  هدنب  هک  تسین  یسیع  بیع  نیا  داد : خساپ  ص )  ) ربمغیپ

176 هیآ  : ءاسن هروس 

ضیرم تفگ : هک  دنکیم  تیاور  رباج  زا  دانـسا  اب  دماح  یبا  نب  نامحرلا  دبع  وبا  هیآ 176 .)  ... ) َِۀلالَْکلا ِیف  ْمُکِیتُْفی  ُهَّللا  ُِلق  َکَنُوتْفَتْسَی 
ای مدرک : ضرع  مدمآ و  دوخ  هب  دـیمد و  متروص  رد  ص )  ) ربمغیپ دـندوب . مرب  رود و  مرهاوخ  تفه  دـمآ و  متدایع  هب  ص )  ) ربمغیپ مدوب 

. تفر نوریب  و  تسا ، کین  دومرف : فصن . متفگ : تسا . کین  دومرف : منکیم . تیـصو  منارهاوخ  يارب  ار  ملاـم  ثلث  ود  ص )  ) هّللا لوسر 
رباج دومن . نیعم  تنارهاوخ  يارب  ثلث  ود  درک و  لزان  هیآ  ادخ  يریمیمن . ضرم  نیا  هب  وت  نم  رظن  هب  رباج  يا  دومرف : تشگرب و  سپس 

 ...«. َِۀلالَْکلا ِیف  ْمُکِیتُْفی  ُهَّللا  ُِلق  َکَنُوتْفَتْسَی  : » تسا نیمه  هیآ  دیوگ :

هدئام هروس 

2 هیآ : هدئام هروس 

ربمغیپ دزن  همامی  زا  هک  دش  لزان  میطخ  هب  بقلم  يدنک  عیبض  نب  حیرش  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگ  سابع  نبا  هیآ 2 .)  ... ) ِهَّللا َِرئاعَش  اوُّلُِحت  ال 
توعد زیچ  هچ  هب  ار  مدرم  تفگ : دش و  ص )  ) ربمغیپ رب  دراو  ییاهنت  هب  دوخ  تشاذگ و  هنیدم  جراخ  رد  ناهارمه  دمآ . هنیدـم  هب  (ص )

لوزن بابسا  زا 193همجرت  هحفص 88 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هک مراد  ینارواشم  نکیل  تسا  کین  تفگ  میطخ  دـنهدب . تاکز  دـننک و  اپ  رب  زامن  هکنیا  و  هّللا ، الا  هلا  ـال  تداهـش  هب  دومرف : ینکیم ؟
دوب هدومرف  باحـصا  هب  رتشیپ  ص )  ) ربمغیپ مروایب . هارمه  زین  ار  ناشیا  موش و  ناملـسم  دـیاش  و  موشیمن ، ممـصم  يراک  هب  نانآ  رظن  یب 

یتأیه اب  دش و  دراو  رفاک  هرهچ  اب  دومرف : ص )  ) ربمغیپ تفرب  نوچ  دش و  دهاوخ  دراو  امش  رب  دیوگیم  نخـس  ناطیـش  نابز  اب  هک  يدرم 
دنتـسج هچ  ره  و  درب . دوخ  اب  دـنار و  ار  نآ  دروخرب و  هنیدـم  هّلگ  هب  تشگزاب  رد  میطخ  دوشیمن . ناملـسم  درم  نیا  تفر ، نوریب  راّکم 

: دومرف دیسر ، ص )  ) ربمغیپ هب  همامی  جاجح  نتفگ  کیبل  يادص  دنتفر  هکم  هب  دعب  لاس  یتقو   100 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  شدنتفاین .
ادخ مان  هب  رئاعش  تمرح  هک  دمآ  هیآ  شدنریگب ، دنتساوخ  ناناملسم  دندوب . هدروآ  هنیدم  هلگ  زا  ینابرق  کی  و  دنتسه ، شنارای  میطخ و 

زا ناکرـشم  دندوب و  هیبیدح  رد  شباحـصا  و  ص )  ) ربمغیپ هک  یعقوم  دیوگ : ملـسا  نب  دیز  دـشاب . ناملـسم  ریغ  زا  ول  دـینک و  تیاعر  ار 
. دنتـشذگ ناشیا  رب  دنتفریم  هرمع  دصق  هب  نیکرـشم  زا  یعمج  لاح  نآ  رد  دمآ و  نارگ  باحـصا  رب  نیا  دـندش ، ناشعنام  هکم  هب  نتفر 

. دمآ ثحب  دروم  هیآ  میریگیم . ار  نانیا  هار  زین  ام  دنتسب ، هار  ام  رب  نانیا  ناشیکمه  هک  نانچمه  دنتفگ : نیملسم 

3 هیآ : هدئام هروس 

ربمغیپ دـش و  لزان  ترجه  مهد  لاس  عادولا  ۀـجح  رد  هفرع  زور  رهظ  زا  دـعب  هعمج ، زور  هیآ  نیا  هیآ 3 .)  ... ) ْمُکَنیِد ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْـیلا 
يدرم هک  دـنکیم  تیاور  باهـش  نب  قراـط  زا  دانـسا  اـب  نادـمح  نب  نمحرلا  دـبع  دوب . هتفاکـش ) شوگ  ءابـضع -(  هقاـن  رب  راوس  (ص )

دیع ار  زور  نآ  دوب  هدش  لزان  ام  رب  رگا  هک  دیناوخیم  ناتباتک  رد  ياهیآ  ناناملـسم  امـش  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ  دـمآ و  رمع  دزن  يدوهی 
ار نآ  لوزن  تعاس  زور و  نم  ادخ  هب  داد  خـساپ  رمع  ْمُکَنیِد ...  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  تفگ : تسا ؟ مادـک  هیآ  نآ  دیـسرپ  رمع  میتفرگیم .

مکاح دـناهدروآ . رگید  قیرط  هب  ار  تیاور  نیا  زین  ملـسم  يراخب و  داـتفا . هعمج  هب  هفرع  هک  زور  نآ  دوب ، هفرع  زور  بورغ  منادیم . مه 
دوب اجنآ  هک  يدوهی  کی  و  درک ، تئارق  ار  الاب  هیآ  سابع  نبا  هک  دـنکیم  تیاور  رامع  نب  دابع  زا  دانـسا  اب  یخایداش  نمحرلا  دـبع  وبا 

نامأوت دـیع  کی  رد  هیآ  نیا  اقافتا  داد : خـساپ  سابع  نبا  میدادیم . رارق  دـیع  ار  نآ  لوزن  زور  دوب  هدـش  لزان  ام  رب  هیآ  نیا  رگا  تفگ :
«. 1  » مه اب  هفرع  هعمج و  دش ، لزان 

4 هیآ : هدئام هروس 

ناگـس نتـشک  هب  ارم  ص )  ) ربمغیپ تفگ : هک  دنکیم  تیاور  عفار  وبا  زا  دانـسا  اب  یثراح  رکب  وبا  هیآ 4 .)  ... ) ْمَُهل َّلِحُأ  اذ  ام  َکَنُولَئْـسَی 
هیآ تسین -؟ یلالح  هدـیاف  ار  ام  ایآ  دنـشکب  ياهدومرف  هک  ناگـس  نیا  زا  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دندیـسرپ  ص )  ) ربمغیپ زا  مدرم  دومرف : رما 
زین مکاــــح  هــــّللا  دــــبع  وــــبا  دــــیروخب . هتفاــــی  مــــیلعت  ناگــــس  هلیــــسو  هــــب  راکـــــش  زا  هــــک  دــــمآ  خــــساپ  رد  قوــــف 

ثحب دروم  تمـسق  دـیوگ  مجرتم  ( 1 __________________________________________________  )
هلمج ر. زا   ) تسا مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ینیـشناج  هب  طوبرم  هدش و  لزان  مخ  ریدغ  رد  نایعیـش  قافتا  ددعتم و  رابخا  ربانب  هیآ ،
و اـهیندروخ ، یـضعب  میرحت  مکح  دروـخیم  مشچ  هب  هک  ياهـتکن  (. 271 ققحم ص ص 267 - رقاـب  دـمحم  رتـکد  تاـینب  هنومن  ك :.
، لوزن بابسا  همجرت  درادن . عوضوم  تدحو  ارهاظ  نآ  ینایم  تمسق  اب  هیآ  لیذ  ردص و  هک  تسه ، هیآ  نیا  رد  رارطضا  ماگنه  هب  زیوجت 
رد رب  لـیئربج  هک  دـناهدرک  لـقن  عفار  وبا  لوق  زا  هصق  نیا  حرـش  رد  نارـسفم  تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  شیوخ  حیحـص  رد   101 ص :
ارت ادخ  هداتـسرف  يا  تفگ : تفر و  نوریب  ص )  ) ربمغیپ دماین . نورد  لیئربج  اما  داد  نذا  ص )  ) ربمغیپ تساوخ . نذا  دمآ و  ص )  ) ربمغیپ

دندرک و وجوتسج  میوشیمن . دشاب  ریوصت  ای  گس  نآ  رد  هک  ياهناخ  دراو  ناگتشرف  ام  نکال  یلب ، تفگ : لیئربج  میداد . لوخد  نذا 
ياهيدابآ  ) یلاوع هب  ات  مراذـگن  یقاب  هدـنز  هنیدـم  رد  ار  یگـس  درک  رما  نم  هب  ص )  ) ربمغیپ دـیوگ : عفار  وبا  دـنتفای . یقاطا  رد  ياهلوت 

زاب تیاکح  متشگ و  زاب  متشکن و  ار  گس  نآ  مدرک و  تقر  نز  نآ  رب  دادیم . ساپ  هک  متفای  ینز  نآ  زا  یگس  مدیـسر و  هنیدم ) نوریب 
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هدیاف ار  ام  ایآ  يدومرف  نتـشک  هک  ناگـس  نیا  زا  دندیـسرپ : هدمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  مدرم  شکب . زین  ار  نآ  ورب و  دومرف  ترـضح  متفگ .
زا داد و  هزاجا  دنراد  ياهدیاف  هک  ار  ییاهگس  يرادهگن  ص )  ) ربمغیپ و  دش ، لزان  الاب  هیآ  ات  دادن  یخساپ  ص )  ) ربمغیپ تسین ؟ یلالح 

ار ررـض  یب  ياهگس  و  دنـشکب ، دومرف  دناسرب . رازآ  نایز و  هک  ار  هدنزگ  راه و  گس  دومن . یهن  درادن  ياهدیاف  هک  یگـس  يرادهگن 
تشاد و بقل  لیخلا  دیز  هک   ) یئاط لهلهم  نب  دیز  یئاط و  متاح  نب  يّدع  باوج  رد  ثحب  دروم  هیآ  دیوگ : ریبج  نب  دیعـس  دنزاس . اهر 
مینکیم و راکـش  زاـب  يزاـت و  ناگـس  اـب  اـم  دـنتفگ : ص )  ) ربمغیپ هب  ود  نیا  تسا . هدـش  لزاـن  داد ) ریخلا  دـیز  بقل  ودـب  ص )  ) ربـمغیپ

هدیـسرن یـضعب  مینکیم و  حـبذ  میـسریم و  ار  یـضعب  دـنریگیم . رامـسوس  وـهآ و  یـشحو و  واـگ  هیروـح ، لآ  عرد و  لآ  ياـهيزات 
حبذ تاناویح  ینعی  تابیطلا »  » ثحب دروم  هیآ  رد  تسا ؟ لالح  اـم  رب  زیچ  هچ  اهراکـش  نیا  زا  اـیآ  هدرک ، مارح  ار  هتیم  ادـخ  دـنریمیم و 

. زومآ تسد  هتفای و  میلعت  يراکش  ناروناج  رگید  ناگس و  ینعی  حراوجلا »  » و هدش ،

11 هیآ : هدئام هروس 

رفعج نب  دمحا  نب  دـمحم  نب  دیعـس  هیآ 11 .)  ... ) ْمُهَیِدـْیَأ ْمُْکَیلِإ  اوُطُْـسبَی  ْنَأ  ٌمْوَق  َّمَه  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
نافطغ و هفیاط  هب  ثراح ، نب  ثروغ  مان  هب  براحم  هفیاـط  زا  يدرم  هک  دـنکیم  تیاور  يراـصنا  هّللا  دـبع  نب  رباـج  زا  دانـسا  اـب  نذؤم 
شمشکیم و هلیح  هب  مزاتیم و  ودب  یناهگان  تفگ  تشک ؟ یهاوخ  هنوگچ  ار  وا  اما  يرآ  دنتفگ ، مشکب ؟ ار  دمحم  ایآ  تفگ : براحم 

هاگن ار  تریـشمش  دـمحم  ای  تفگ : درم  نآ  شرانک . رد  ریـشمش  دوب و  هتـسشن  ترـضح  هک  یلاح  رد  داـهن ، يور  ص )  ) ربمغیپ يوس  هب 
تـسس ار  يو  هدارا  ادـخ  اما  دومن  ص )  ) ربمغیپ لتق  دـصق  داد و  ناکت  دیـشکرب و  تشادرب و  ار  ریـشمش  ثروغ  نک . هاگن  دومرف : منک ؟

رد ریـشمش  هکنآ   102 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  اب  تفگ : هن ، دومرف : یـسرتیمن ؟ نم  زا  ایآ  دیـسرپ  هاـگنآ  تخاـس . شفرـصنم  هدرک ،
نب دمحا  دـمآ . دورف  قوف  هیآ  و  داد ، سپ  ترـضح  هب  درک و  فالغ  ار  ریـشمش  ثروغ  دـنکیم . ظفح  ارم  ادـخ  دومرف : تسا  نم  تسد 

ياهیاس ات  دندش  هدنکارپ  ناتـسراخ  رد  باحـصا  دمآ و  دورف  یلزنم  رد  ص )  ) ربمغیپ هک  دـنکیم  تیاور  رباج  زا  دانـسا  اب  یبلعث  میهاربا 
ص)  ) ربمغیپ هب  ور  هتـشادرب  ار  ریـشمش  دـمآ و  یبارعا  کی  تخیوآ . یتخرد  رب  ار  شحالـس  ص )  ) ربمغیپ دـننک و  تحارتسا  دـنیوجب و 
درک و فالغ  ار  ریـشمش  برع  دش . رارکت  باوج  لاؤس و  نیا  راب  هس  ود  ادخ و  دومرف : دنکیم ؟ تظفاحم  نم  زا  ارت  یـسک  هچ  هک  درک 
دوب و هتـسشن  ترـضح  دزن  یبارعا  هک  یلاح  رد  تفگ ، زاب  ناشیا  اـب  تیاـکح  ص )  ) ربمغیپ دـندمآ و  دز ، ادـص  ار  هباحـص  ص )  ) ربمغیپ

نامیپ ص )  ) ربمغیپ اب  هک  ار  ملس  ینب  زا  نت  ود  ربمغیپ ، باحصا  زا  یکی  دنیوگ  همرکع  یبلک و  دهاجم و  درکن . تازاجم  ار  وا  ترضح ،
هحلط و یلع و  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  هارمه  ص )  ) ربمغیپ دـندمآ و  اهبنوخ  بلط  يارب  نالوتقم  هفیاـط  تشک . دنتـشاد ، ضرعت  مدـع 
ای دنتفگ  دریگب . یلام  کمک  ناشیا  زا  لوتقم  ود  ياهبنوخ  يارب  ات  دنتفر  ریـضن  ینب  دوهی  فرـشا و  نب  بعک  دزن  فوع  نب  نمحرلا  دبع 

ناراـی و  ص )  ) ربمغیپ مینک . رـضاح  زین  یهاوخیم  هچنآ  اـت  روخب  ییاذـغ  نیـشنب و  ياهدـمآ  اـجنیا  یتجاـح  يارب  هک  نونکا  مساـقلا  اـبا 
وا رب  یگرزب  گنـس  دور و  ماب  تشپ  رب  هک  تسیک  تفای ، میهاوخن  تسد  نیا  زا  رتهب  دمحم  رب  دنتفگ : رگیدـکی  اب  نایدوهی  و  دنتـسشنب ،

ار شتـسد  یلاعت  يادخ  دنکفیب . ص )  ) ربمغیپ رب  ات  دروآ  ینارگ  گنـس  ایـسآ  و  موریم ، نم  تفگ : بعک  نب  شاجح  نب  رمع  دـنکفیب ؟
. دیدرگ لزان  ثحب  دروم  هیآ  و  دش ، نوریب  اجنآ  زا  ص )  ) ربمغیپ داد . ربخ  ص )  ) ربمغیپ هب  دمآ و  لیئربج  تفرگب و 

33 هیآ : هدئام هروس 

هک دنکیم  تیاور  کلام  نب   ] سنا زا  دانسا  اب  يدلخم  هللا  دیبع  نب  دمحا  رـصن  وبا  هیآ 33 .)  ... ) َُهلوُسَر َو  َهَّللا  َنُوبِراُحی  َنیِذَّلا  ُءازَج  امَّنِإ 
ص)  ) ربمغیپ دزاسیمن . ام  هب  هنیدم  ياوه  میمّرخ و  زبس و  تشد  لها  ام  دنتفگ : هدـمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  هنیرع  لکع و  هفیاط  زا  یهورگ 
ص)  ) ربمغیپ دندرب . ار  نارتش  هتـشک  ار  ناپوچ  اجنآ  رد  دنیامن . هیذـغت  نارتش  لوب  ریـش و  زا  دـنوش و  لقتنم  هنیدـم  قرق  هب  هک  داد  هزاجا 
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خالگنـس  ) هّرح رد  دندنک و  ار  ناشنامـشچ  هدیرب ، ناشاهاپ  تسد و  دندروآ و  دـندرک و  ناشادـیپ  هتفرگ  ار  ناشدر  داتـسرف  ار  ياهدـع 
رگید قیرط  هب  ار  تیاور  نیمه  ملـسم  دـش . لزان  نانیا  هرابرد  الاب  هیآ  دـیوگ  هداتق  دـنریمب . تلاح  نامه  هب  اـت  دـندرک  ناـشاهر  هنیدـم )

103 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  تسا . هدروآ 

38 هیآ : هدئام هروس 

( ءاسن هروس  هیآ 105  لیذ   ) شناتـساد هک  تسا  قریبا  نب  ۀمعط  هرابرد  دـیوگ : یبلک  هیآ 38 .)  ... ) امُهَیِْدیَأ اوُعَْطقاَف  ُۀَـقِراَّسلا  َو  ُقِراَّسلا  َو 
. تشذگ

41 هیآ : هدئام هروس 

زا دانسا  اب  درک  تیاور  ءالما و  نم  رب  يریح  نسح  نب  دمحا  رکب  وبا  هیآ 41 .)  ... ) ِْرفُْکلا ِیف  َنوُعِراُسی  َنیِذَّلا  َْکنُزْحَی  ُلوُسَّرلا ال  اَهُّیَأ  ای 
نینچ ناتباتک  رد  ار  یناز  ّدح  ایآ  دیـسرپ  ترـضح  تشذگ . ص )  ) ربمغیپ هب  ياهدروخ  قالـش  هدیـشارت و  رـس  يدوهی  هک  بزاع  نب  ءارب 

ناتباتک رد  ار  یناز  ّدح  ایآ  هک  داد  دنگوس  ادخ  هب  ار  وا  دومرف و  راضحا  ار  يدوهی  یناوج  ص )  ) ربمغیپ یلب . دـنتفگ  نایدوهی  دـیاهتفای ؟
انز اما  تسا  ندرک ) راسگنـس  مجر -(  یناز  ّدح  ام  باتک  رد  متفگیمن . تسار  يدادیمن  مدنگوس  رگا  هن و  داد : خساپ  دـیاهتفای ؟ نینچ 
ّدح دـشیم  انز  بکترم  هماع  زا  یکی  رگا  میدرکیمن و  ارجا  ّدـح  میتفرگیم  انز  مرج  هب  ار  نانآ  زا  یکی  یتقو  دوب  دایز  اـم  فارـشا  نیب 

مجر ياج  هب  ار  قالش  یشارت و  رس  سپ  دوش ، ءارجا  ناسکی  هب  ناگمه  رب  هک  مینک  قفاوت  یتازاجم  رب  دییایب  میتفگ  ات  دیدرگیم ، ءارجا 
تایآ 41- دومرف و  مجر  روتسد  منکیم و  هدنز  دندرک  دوبان  هک  ار  وت  رما  راب  نیلوا  يارب  نم  ایادخ ، دومرف : ص )  ) ربمغیپ میدرک . نییعت 

ربمغیپ هک  دـنکیم  تیاور  بزاع  نب  ءارب  زا  دانـسا  اـب  قاحـسا  نب  هّللا  دـبع  وبا  دـیدرگ . لزاـن  یلک ) روط  هب  راـفک  و   ) دوهی دروم  رد   47
رافک هرابرد  اهنیا  تفگ  درک و  تئارق  هیآ 47  رخآ  ات  ار  ثحب  دروم  هیآ  ءارب  دومرف . راسگنـس  ار  راک  انز  يدوهی  نز  درم و  کـی  (ص )

. تسا هدروآ  ار  تیاور  نیا  رگید  قیرط  هب  زین  ملسم  تسا . یلک  روط  هب 

44 هیآ : هدئام هروس 

رد ینزم  يدرم  هک  دنکیم  تیاور  يرهز  زا  دانـسا  اب  یـسراف  دمحم  نب  نسح  دمحم  وبا  هیآ 44 .)  ... ) ٌرُون َو  ًيدُـه  اهِیف  َةارْوَّتلا  اَْنلَْزنَأ  اَّنِإ 
ص)  ) ربمغیپ نیا  دزن  يرواد  دنتفگ  یضعب  دندرک . انز  يدوهی  ینز  درم و  هک  درک  تیاور  هریره  وبا  زا  نم  يارب  بّیسم  نب  دیعس  روضح 

ناروآ مایپ  زا  یکی  مکح  هک  میرآیم  تجح  ادـخ  دزن  میریذـپیم و  داد  مجر  زا  رتمک  هب  يوتف  رگا  تسا ، فیفخت  هب  ثوعبم  هک  میربب 
یباوج ص )  ) ربمغیپ دندرک . لاؤس  ار  انز  مکح  دوب و  هتسشن  باحـصا  اب  دجـسم  رد  هک  دندمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  سپ  میدرک . ارجا  ار  وت 
دنگوس داتـسرف  یـسوم  رب  ار  تاروت  هک  ییادـخ  هب  ار  امـش  دومرف : داتـسیا و  رد  رب  تفر ، ناـنآ  هناـختئارق ) ساردـم -(  يوس  هب  دادـن و 

یغـالا و رب  تشپ  رب  تشپ  درم  نز و  ندرک  راوـس  قالـش و  یـشارت و  رـس  دـنتفگ : دـیتفای ؟ هنوـگچ  ار  نصحم  ياـنز  مکح  هک  مـهدیم 
رارصا هب  تفای  شوماخ  ار  يو  نوچ  ص )  ) ربمغیپ دوب . تکاس  یناوج  نایم  نآ  رد  مدرم .  104 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  نایم  ندینادرگ 

ادخ مکح  ارچ  سپ  دیسرپ : ص )  ) ربمغیپ تسا . مجر  تاروت  رد  انز  مکح  يداد ، نامدنگوس  نوچ  ادخ  هب  تفگ : ناوج  داد . شدنگوس 
نارـس و زا  يدرم  سپـس  ددرگ . ارجا  مجر  تشاذـگن  دـندرک و  اـنز  هاـشداپ  ناـکیدزن  زا  يدرم  نز و  تفگ : ناوج  دـیداد ؟ فـیفخت  ار 
ار نیا  میراذگیمن  دوشن  راسگنـس  هاشداپ  دنواشیوخ  نآ  ات  دنتفگ  شنادنواشیوخ  دـننک  ءارجا  مکح  دنتـساوخ  نوچ  درک و  انز  ناگرزب 
منکیم و ارجا  ار  تاروت  مکح  راک  انز  ود  نیا  رب  نم  دومرف  ص )  ) ربمغیپ دـندومن . قافتا  رتکبـس  تازاجم  رب  ناگمه  دـننک و  راسگنس 

هلمج نم  اوُمَلْـسَأ » َنیِذَّلا  َنوُِّیبَّنلا   » زا دوصقم  و  تسا ، هدش  لزان  دروم  نیا  رد  هدئام  هیآ 44  میاهدینش  دیوگ  يرهز  داد . راسگنس  روتسد 
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دوخ مشچ  هب  داد  ار  ود  نآ  راسگنس  روتسد  ص )  ) ربمغیپ نوچ  هک  دنکیم  تیاور  رمع  نبا  زا  ملاس  زا  يرهز  تسا . مالـسا  ص )  ) ربمغیپ
. دنک ظفح  گنس  تابرض  زا  ار  نز  ات  دشیم  لیاح  شیوخ  تسد  هب  هک  مدید 

49 هیآ : هدئام هروس 

ساش نایروص و  نب  هّللا  دبع  دیسا و  نب  بعک  هلمج  نم  دوهی  زا  نت  دنچ  دیوگ : سابع  نبا  هیآ 49 .)  ... ) ُهَّللا َلَْزنَأ  اِمب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحا  ِنَأ  َو 
ناگرزب و زا  ام  هک  ینادیم  دوخ  دـمحم ، ای  دـنتفگ  دـندمآ و  میروآ و  رد  هب  شنید  زا  اـی  مییاـمزایب  ار  دـمحم  میورب و  دـنتفگ  سیق  نب 

مکح ار  وت  تسه و  یتموصخ  ياهدـع  ام و  نیب  و  دـنیامنیم ، يوریپ  هدرکن  یتفلاـخم  دوهی  میورگب  وت  هب  اـم  رگا  میدوهی و  نادنمـشناد 
الاب هیآ  دیزرو و  عانتما  ناشیا  داهنشیپ  زا  ص )  ) ربمغیپ مینک . وت  قیدصت  میروآ و  نامیا  ینک  مکح  ناشیا  هیلع  ام و  هل  رگا  میاهداد ، رارق 

. دش لزان 

51 هیآ : هدئام هروس 

ارم تفگ  ص )  ) ربمغیپ هب  تماص  نب  ةدابع  دیوگ : یفوع  هیطع  (. 52 هیآ 51 -  ... ) َءاِیلْوَأ يراصَّنلا  َو  َدوُهَْیلا  اوُذِخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
هّللا دبع  منکیم . يربت  دوهی  یتسود  زا  میوجیم و  هانپ  شلوسر  ادخ و  هب  نکیل  دننم  يرای  هب  رضاح  هک  تسه  دوهی  نایم  رایسب  ناتسود 

یتسود زا  يدوس  رگا  باّبحلا ، ابا  ای  دومرف  ص )  ) ربمغیپ میوجیمن . يربت  دوهی  یتسود  زا  مسرتیم و  هثداح  دب  زا  نم  اما  تفگ : ّیبا  نب 
. دیدرگ لزان  تبسانم  نیدب  هدئام   52 هیآ 51 - و  متفریذپ ، تفگ  ّیبا  نب  هّللا  دبع  دشاب . ارت  زین  نآ  دسریم  تماص  نب  ةدابع  هب  دوهی 

55 هیآ : هدئام هروس 

ص)  ) ربمغیپ دزن  هدش ) ناملسم  يدوهی   ) مالس نب  هّللا  دبع  دیوگ : هّللا  دبع  نب  رباج  هیآ 55 .)  ... ) اُونَمآ َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ 
ام اب  هک  دـناهدروخ  دـنگوس  دـناهتفر و  ام  دزن  زا  هدـش و  ادـج  ام  زا  ریـضن  ینب  هظیرق و  ینب  زا  یعمج  ص )  ) هّللا لوسر  ای  تفگ : دـمآ و 

دش و لزان  خساپ  رد  الاب  هیآ  تسین . نکمم  وت  باحـصا  ترـشاعم  هار ، يرود  ببـس  هب  ار   105 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  ام  و  دننیـشنن ،
ار تیاور  نیا  ریظن  یبلک  تسا . سب  نینمؤم  شلوسر و  ادخ و  یتسود  ار  ام  دنتفگ  دندش و  دونـشخ  دومرف . تئارق  ناشیارب  ص )  ) ربمغیپ

دانسا اب  یمیمت  رکب  وبا  دیـشخب . لئاس  هب  ار  شیرتشگنا  زامن  عوکر  لاح  رد  هک  هدیدرگ  لزان  ع )  ) یلع هرابرد  هیآ  دیازفایم : دروآیم و 
ام هار  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دنتفگ  هدمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  شاهدـش  ناملـسم  نارای  اب  مالـس  نب  هّللا  دـبع  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا 

دننیـشنن و ام  اب  هک  دناهدروخ  مسق  هدـنار و  دوخ  زا  ندـش  ناملـسم  ببـس  هب  ار  ام  ام ، موق  و  میرادـن ، ییوگنخـس  سلجم و  تسا و  رود 
«، اُونَمآ َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ  : » دومرف ص )  ) ربـمغیپ تسا . تخـس  اـم  رب  نیا  دـنهدن و  دـنریگن و  نز  اـم  زا  دـنیوگن و  نخس 
يو زا  دید  ار  یلئاس  ترـضح  عوکر . رد  یخرب  مایق و  رد  یخرب  دـندوب ، زامن  لاح  رد  مدرم  تفر و  دجـسم  يوس  هب  ص )  ) ربمغیپ سپس 

هک نآ  تفگ : لـئاس  داد ؟ یـسک  هچ  دومرف : لاؤس  دـنداد . نم  هب  ار  ـالط  يرتشگنا  نیا  یلب  تفگ : داد ؟ يزیچ  وت  هب  یـسک  اـیآ  دیـسرپ 
. عوکر لاح  رد  تفگ : لئاس  دوب ؟ یتلاـح  هچ  رد  دیـسرپ  ص )  ) ربمغیپ درک . هراـشا  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  هب  تسد  اـب  تسا و  هداتـسیا 

. َنُوِبلاْغلا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإَف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َّلَوَتَی  ْنَم  َو  دومرف : تئارق  مه  ار  دعب  هیآ  دیشک و  رب  ریبکت  ص )  ) ربمغیپ

57 هیآ : هدئام هروس 

هک ثراح  نب  دیوس  دیز و  نب  ۀـعافر  دـیوگ : سابع  نبا  هیآ 57 .)  ... ) ًابَِعل َو  ًاوُزُه  ْمُکَنیِد  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
لزان ناشیا ) یتسود  یهن  رد   ) الاب هیآ  دندرکیم . یتسود  ناشیا  اب  ناناملسم  یضعب  دندش و  هتخانش  قفانم  دندوب ، هدرک  یناملـسم  راهظا 
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. دیدرگ

58 هیآ : هدئام هروس 

ناناملـسم دناوخیم و  ارف  زامن  هب  ص )  ) هّللا لوسر  نذؤم  نوچ  دیوگ : یبلک  هیآ 58 .)  ... ) ًابَِعل َو  ًاوُزُه  اهوُذَـخَّتا  ِةالَّصلا  َیلِإ  ُْمْتیَدان  اذِإ  َو 
. دیدرگ لزان  تبسانم  نیدب  هیآ  مینک . عوکر  میورب و  زامن  هب  حیرفت  دنخشیر و  ضحم  دیزیخرب  دنتفگیم  دوهی  دندشیم  رضاح  زامن  هب 
ص)  ) دمحم تلاسر  هب  تداهـش  تساخیم و  رب  نذؤم  يادص  نوچ  هک  دش  لزان  هنیدم  نایحیـسم  زا  یکی  هرابرد  الاب  هیآ  دیوگ : يّدس 

شمداـخ تسد  زا  دـندوب ، باوـخ  رد  شاهداوناـخ  شدوـخ و  هـک  یلاـح  رد  یبـش  اـت  دریگب .» شتآ  وـگغورد  : » تـفگیم نـیا  دادیم ،
دزن دندینـش ، ناذا  يادـص  باـتک ) لـها   ) راـفک یتقو  رگید  نارـسفم  هتفگ  هب  دـنتخوس . یگمه  تفرگ و  شتآ  هناـخ  تسج و  ياهرارش 

يوعد رگا  ياهدروآ  ياهقباـس  یب  زیمآ و  تعدـب   106 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  زیچ  دمحم  ای  دنتفگ : هدـمآ  باحـصا  و  ص )  ) ربمغیپ
یلوا وت  رب  قباس  لسر  بتک و  ءایبنا و  دوب  یبوخ  زیچ  ناذا  رگا  ینکیم . راتفر  نیـشیپ  ناربمغیپ  فالخ  رب  ناذا  نیا  اب  هک  يراد  يربمغیپ 

هک دش  لزان  خساپ  رد  تلـصف  هروس  هیآ 33  و  هیآ ، نیا  ياهدرک -؟ عارتخا  اجک  زا  زیمآ  رفک  رازآ  شوگ  دننام  رتش  يادـص  نیا  دـندوب .
 ...« ًاِحلاص َلِمَع  َو  ِهَّللا  َیلِإ  اعَد  ْنَّمِم  ًالْوَق  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  »

60 هیآ : هدئام هروس 

کی مادک  دندیـسرپ  هدمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  يدوهی  ياهدع  دیوگ : سابع  نبا  هیآ 60 .)  ... ) ِهَّللا َْدنِع  ًَۀبُوثَم  َِکلذ  ْنِم  ٍّرَِـشب  ْمُُکئِّبَنُأ  ْلَه  ُْلق 
بوقعی و قاحسا و  لیعامسا و  میهاربا و  رب  هچنآ  هدش و  لزان  نم  هب  هچنآ  ادخ و  هب  نم  داد : خساپ  ترـضح  يراد ؟ لوبق  ار  ناربمغیپ  زا 
مراذگن و قرف  ناشیا  زا  کی  چیه  نیب  مراد ، نامیا  هدمآ  ناشراگدرورپ  زا  رگید  ناربمغیپ  یسیع و  یسوم و  يارب  هچنآ  و  وا ، نانیـشناج 

مک ترخآ  ایند و  رد  امش  نید  زا  ینید  ادخ  هب  دنتفگ  دندش و  وا  توبن  رکنم  نایدوهی  دمآ  یـسیع  مسا  یتقو  مییادخ . میلـست  یگمه  ام 
نوعلم و ناـیدوهی  همه ، زا  رتشیک  دـب  هک  دـیدرگ  لزاـن  ناـشیا  خـساپ  رد  ثحب  دروـم  هیآ  میرادـن . غارـس  رتدـب  و  رتهیاـم ) یب   ) رتهرهب

. دنهارمگ تبقاع  دب  هدش  خسم  بوضغم و 

67 هیآ : هدئام هروس 

تلاـسر هب  ارم  ادـخ  نوچ  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  ص )  ) ربمغیپ زا  نسح  هیآ 67 .)  ... ) َکِّبَر ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی 
رد  ) هیآ تشاد . میب  يراصن  دوهی و  شیرق و  زا  ترضح  دنرامش  میوگغورد  مدرم  یـضعب  هک  متـسناد  مدرک و  زجع  ساسحا  تخیگنارب 
مخ ریدغ  زور  قوف  هیآ  هک  دنکیم  تیاور  يردخ  دیعس  وبا  زا  دانسا  اب  رافص  یلع  نب  دمحم  دیعـس  وبا  دیدرگ . لزان  ترـضح ) عیجـشت 

باوخ یب  ص )  ) ربمغیپ یبش  دـیوگ : هشیاع  هیآ 67 .)  ... ) ِساَّنلا َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  َو  دـیدرگ . لزان  ع )  ) یلع تیـالو ) مـالعا   ) دروم رد 
يادـص نایم  نیا  رد  درکیم . تسارح  ار  ام  یقیال  بوخ و  مدآ  شاک  دومرف : دوشیم ؟ هچ  ار  امـش  ص )  ) هّللا لوسر  اـی  مدیـسرپ  دوبیم 
همزمز هکنآ  ات  دیباوخ  ص )  ) ربمغیپ مینک و  تتظافح  میاهدمآ  هفیذح  دعس و  دمآ : باوج  تسیک ؟ دیـسرپ  ص )  ) ربمغیپ مدینـش . هحلـسا 

ادخ هک  دیدرگرب  دومرف  هدرک  نوریب  نیمرچ  هبق  زا  رـس  تساخرب و  ترـضح  دوب . هدش  لزان  قوف  هیآ  هک  مدینـش  باوخ  رد  ار  ترـضح 
107 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  ص )  ) ربمغیپ هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  ظـعاو  میهاربا  نب  لیعامـسا  دـنکیم . ظـفح  ارم 

زاب بلاط  وبا  دـیدرگ و  لزان  ثحب  دروم  هیآ  ات  دوب  هتـشامگ  وا  تظاـفح  هب  ار  مشاـه  ینب  زا  ياهدـع  بلاـط  وبا  ینعی  دـشیم ، تظاـفح 
. درادیم هگن  سنا  نج و  ّرش  زا  ارم  ادخ  مع ! ای  دومرف  دتسرفب ، ترضح  يارب  ظفاحم  تساوخیم 
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سابع نبا  دش . لزان  شنایفارطا  یـشاجن و  هرابرد  هدئام   86 تایآ 82 - (. 86 هیآ 82 -  ... ) َدوُهَْیلا اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًةَوادَع  ِساَّنلا  َّدَشَأ  َّنَدِـجََتل 
هب باحـصا  زا  یعمج  اب  ار  دوعـسم  نبا  بلاـط و  یبا  نب  رفعج  دیـسرتیم . ناکرـشم  زا  شباحـصا  ناـج  رب  هکم  رد  ص )  ) ربمغیپ دـیوگ :
ادخ ات  دنتفر  یـشاجن  دزن  هدع  نآ  و  دوشیم . زین  ملظ  عنام  دـنکیمن و  ملظ  دوخ  تسا ، لداع  یهاشداپ  یـشاجن  دومرف : داتـسرف و  هشبح 

: دنتفگ دینادیم ؟ يزیچ  هدش  لزان  امش  يارب  هک  یتایآ  زا  دیسرپ  دندش  دراو  یشاجن  رب  ناناملسم  هک  یعقوم  داد . شیاشگ  ار  ناناملـسم 
دنتفایرد هک  تقیقح  نآ  زا  نایحیـسم  دـندرک  توالت  ار  یتاـیآ  نیملـسم  دـندوب . ناـبهار  ناشیـشک و  شرب  رود و  دـیناوخب و  تفگ  یلب 

ریبز و نب  ةورع  ریبج و  نب  دیعس  زا  دانـسا  اب  یـسراف  دمحم  نب  نسح  تسا . ناتـساد  نیمه  هب  هراشا   83 هیآ 81 - دش و  يراج  ناشکـشا 
همان یشاجن  تفر . یشاجن  دزن  ورمع  داتسرف . یـشاجن  يوس  هب  ياهمان  اب  ار  يرمـض  هیما  نب  ورمع  ص ،)  ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  هریغ 

. ناوخب نآرق  زا  تفگ : رفعج  هب  دومن و  راضحا  زین  ار  ناشیـشک  نابهار و  دیبلط و  ار  ناگدنهانپ  رگید  رفعج و  دـناوخ و  ار  ص )  ) ربمغیپ
َّنَدِجََتل َو   ) هیآ 83 رخآ  ات  هیآ 82  و  دـش ، کشا  رپ  ناشنامـشچ  هدروآ  نامیا  نآرق  هب  نایحیـسم  نآ  دومن . توـالت  ار  میرم  هروس  رفعج 

یتأیه یـشاجن  دـندمآ و  هنیدـم  هب  هشبح  زا  نارای  رفعج و  دـنیوگ  نارـسفم  رگید  تسا . هدـیدرگ  لزاـن  ناـشیا  هراـبرد  ًةَّدَوَم )...  ْمَُهبَْرقَأ 
ياریحب زا  دندوب  ترابع  نانیا  هک  ماش ، زا  نت  تشه  هشبح و  زا  نت  ود  تصش و  درک : هارمه  ناشیا  اب  شوپ  هنیمـشپ  درم  داتفه  زا  بکرم 

تئارق ناشیا  رب  ار  سی  هروس  ترـضح  دـندمآ و  ص )  ) ربمغیپ دزن  نانیا  نمیا . ّرذ و  مثق و  مامت و  فرـشا و  سیردا و  هیلهربا و  بهار و 
تیاور ریبج  نب  دیعـس  زا  دانـسا  اب  لدـع  دـمحم  نب  دـمحا  دـش . لزان  یـسیع  رب  هچنآ  هب  تسا  هیبش  ردـق  هچ  دـنتفگ  دنتـسیرگ و  دومرف .

هروس ناشیا  رب  ص )  ) ربمغیپ هک  دندوب  یـشاجن  هداتـسرف  هدیزگرب و  ناکین  زا  نت  یـس  تفگ : ًانابْهُر » َو  َنیِـسیِِّسق  ْمُْهنِم   » ینعم رد  دنکیم 
. دیدرگ لزان  ثحب  دروم  هیآ  و  دنداتفا ، هیرگ  هب  دومرف و  تئارق  ار  سی 
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نذؤم ورمع  یبا   108 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  نب  نامثع  وبا  (. 88 هیآ 87 -  ... ) ْمَُکل ُهَّللا  َّلَحَأ  ام  ِتابِّیَط  اُومِّرَُحت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
اذـل و  منکیم ، ادـیپ  نز  هب  لیامت  مروخیم  تشوگ  هاگره  هک  دـمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  يدرم  هک  دـنکیم  تیاور  ساـبع  نبا  زا  دانـسا  اـب 

تسشن و ربنم  رب  يزور  ص )  ) ربمغیپ دنیوگ  نارـسفم  دیدرگ . لزان  درم  نآ  هرابرد  هدئام   88 هیآ 87 - ماهدرک . مارح  دوخ  رب  ار  تشوگ 
درگ یحمج  نوعظم  نب  نامثع  هناخ  رد  باحصا  زا  نت  هد  دنتـسیرگ و  دندمآ و  تقر  هب  یگمه  دیناسرت  ار  همه  درک و  تمایق  فیـصوت 

یلوم ملاس  يرافغ و  رذوبا  رمع و  نب  هّللا  دبع  دوعـسم و  نب  هّللا  دبع  بلاط و  یبا  نب  یلع  قیدص و  رکبوبا  زا  دندوب  ترابع  هک   ) دـندمآ
رب دننک و  يرادهدنزبش  يرادهزور و  هکنآ  رب  دندش  ناتـسادمه  و  رـضم ) نب  لقعم  یـسراف و  ناملـس  دوسا و  نب  دادـقم  هفیذـح و  یبا 

راضحا ار  ناشیا  دیـسر  ص )  ) ربمغیپ هب  ربخ  نیا  دنربب . يدرم  تلآ  دـنریگ و  شیپ  تینابهر  دـنروخن و  یبرچ  تشوگ و  دنبـسخن و  رتسب 
هب رومأم  نم  دومرف  میتشادن . ریخ  زج  يرظن  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دندرک  ضرع  دیاهتفرگ ؟ میمصت  هچ  مهد  ربخ  امـش  هب  ایآ  دومرف  درک و 
نم هک  دیباوخب  زین  دینک و  يراد  هدنز  بش  دینک ، راطفا  دـیریگب و  هزور  تسا ، یقح  امـش  رب  ار  امـش  سفن  هکلب  متـسین ، تینابهر  شور 

دنادرگرب يور  نم  تنـس  زا  سک  ره  و  مروخیم ، زین  یبرچ  تشوگ و  و  منکیم ، راطفا  مریگیم و  هزور  منامیم . مه  رادیب  مباوخیم و 
باوخ و رطع و  كاروخ و  نز و  ياهدع  هک  تسا  هدش  هچ  دومرف : دـناوخ و  هبطخ  هتفر  مدرم  عمج  هب  ص )  ) ربمغیپ هاگنآ  تسین . نم  زا 
نز و كرت  تشوـگ و  كرت  دـیوش . بهار  شیـشک و  مدرکن  هیـصوت  امـش  هب  نم  دـناهدرک ؟ مارح  شیوـخ  رب  ار  اـیند  تاـمعن  تاذـل و 

لئاق وا  يارب  کیرـش  دـیتسرپب و  ار  ادـخ  هکنیا  و  تسا ، داـهج  هزور و  نم  تما  تیناـبهر  تضاـیر و  تسین . نم  نید  رد  ینیـشن  هعموص 
اب امـش  زا  شیپ  ياهتما  دـیرادب . هزور  ار  ناـضمر  هاـم  دـیهدب و  تاـکز  دـیراد و  اـپ  رب  زاـمن  دـیرآ و  ياـج  هب  هرمع  جـح و  دـیوشن و 
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اهرید و رد  ار  ناشیا  يایاقب  کـنیا  تفرگ و  تخـس  ناـشیا  رب  ادـخ  دـنتفرگ و  تخـس  شیوخ  رب  دـندش . كـاله  شیوخ  رب  يریگتخس 
هدـش نامیپمه  نوعظم  نب  نامثع  لزنم  رد  هک  باحـصا  زا  هدـع  نآ  دـیدرگ . لزاـن  تبـسانم  نیا  هب  ثحب  دروم  هیآ  دـینیبیم . اـههعموص 

یب هدوهیب و  دنگوس  رب  دنوادخ  هک  داتسرف  ورف  ار  هیآ 89  یلاعت  يادخ  مینک ؟ هچ  شیوخ  دنگوس  اب  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دندیسرپ  دندوب 
. دنکیمن هذخاؤم  ار  امش  فده 

91 ات تایآ 90 : هدئام هروس 

صاّقو یبا  نب  دعس  شردپ  زا  وا  بعصم و  زا  دانـسا  اب  یعوطم  رکب  یبا  نب  دیعـس  وبا  (. 91 هیآ 90 -  ... ) ُرْمَْخلا اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
رمخ و  مینک ، نامهم  بارش  ماعط و  هب  ارت  ایب  دنتفگ  مدش   109 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دراو  نارجاهم  زا  یعمج  رب  هک  دنکیم  تیاور 

رجاهم و عوضوم  و  میدیشون ، میدروخ و  مه  اب  دنتشاد ، بارـش  هرمخ  کی  هتخپ و  هلک  میتفر  یناتـسب  هب  ناشیا  اب  دوب . هدشن  میرحت  زونه 
ص)  ) هّللا لوسر  هب  تیاکش  درک . یمخز  ارم  ینیب  دنفـسوگ  هراورآ  ناوختـسا  اب  يدرم  دنرترب ، نیرجاهم  متفگ  نم  دمآ . نایم  رد  راصنا 

وبا زا  دانـسا  اب  لدع  نادمح  نب  نمحرلا  دبع  تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیمه  زین  ملـسم  دیدرگ . لزان  رمخ ) زا  بانتجا  رد   ) الاب هیآ  مدرب و 
تفگ دندناوخ ، رمع  يارب  دـش  لزان  هرقب  هیآ 219  امرف و  نایب  عطاق  روط  هب  ار  رمخ  مکح  ایادـخ  تفگ  رمع  هک  دـنکیم  تیاور  هریـسم 

هب ناتـسم  درکیم  ادن  زامن  عقوم  ص )  ) ربمغیپ نذؤم  دش و  لزان  ءاسن  هروس  هیآ 43  امرف . نایب  عطاق  روط  هب  ام  يارب  ار  رمخ  مکح  ایادـخ 
هدئام هروس  هیآ 90 و 91  امرف و  نایب  عطاق  روط  هب  ام  يارب  ار  رمخ  مکح  ایادـخ  تفگ : زاب  هیآ  تئارق  زا  سپ  رمع  دـنوشن . کیدزن  زامن 
ربمغیپ عالطا  هب  دـمآ و  شیپ  یعیاقو  رمخ  میرحت  زا  شیپ  میدرک . سب  مینکیم و  سب  تفگ : رمع  و  َنوُهَْتنُم » ُْمْتنَأ  ْلَهَف   » ات دـیدرگ  لزان 

نب نیسح  زا  دانسا  اب  ییحی  نب  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  تسا : ریز  ناتساد  هلمج  نآ  زا  دوب  رمخ  میرحت  للع  بابسا و  زا  هک  دیـسر  (ص )
، دوب هدیشخب  نم  هب  يرتش  زین  ص )  ) ربمغیپ و  ردب ، میانغ  زا  متشاد  يریپ  رتش  تفگ : بلاط  یبا  نب  یلع  هک  « 1  » دنکیم تیاور  ع )  ) یلع

رتش ود  نآ  میورب و  مه  اب  هک  متشاذگ  هدعو  عاقنیق  ینب  زا  يرگرز  اب  منک ، جاودزا  ص )  ) هّللا لوسر  رتخد  همطاف  اب  متشاد  میمصت  نم  و 
رد رب  ار  ود  ره  هدرک ، زاب  مرتش  ود  زا  بانط  زاـهج و  لاوج و  نم  دوش و  فرـصم  یـسورع  همیلو  يارب  هک  مینک  ضوع  یقاـچ  رتش  اـب  ار 

کشا رپ  رایتخا  یب  منامشچ  دناهدرب . ار  نآ  نار  رگج و  هیپ و  هدش ، هقش  رتش  ود  ره  مدید  متـشگزاب و  مدوب . هتـسب  راصنا  زا  یکی  هرجح 
زین ياهبرطم  دروـخیم و  بارـش  ناراـی  اـب  راـصنا  زا  یکی  لزنم  رد  هک  هزمح  دـنتفگ : تسا ؟ هدرک  ار  راـک  نیا  یـسک  هچ  مدیـسرپ  دـش 
نوخ هب  فاکـشب و  ناشهنیـس  ریگ و  رب  دراـک  تسا . هتـسب  هناتـسآ  رب  راـبنارگ  نارتـش  هزمح  يا  دوب : هدـناوخ  نینچ  نز  نآ  و  تساـجنآ ،
هزمح و  هراـمع ! اـبا  يا  ییوت  رقف  يراـتفرگ و  رد  اـم  دـیما  هک  ناروخب  اـم  هب  نازورف  هلعـش  رب  هتخپ  یباـبک  نآ  تشوـگ  زا  نک و  نیگنر 

مالــــــــــسلا هـــــــــیلع  یلع  دوــــــــــب . هدرب  هدــــــــــیرب و  نارتــــــــــش  رگج  نار و  هــــــــــیپ و  هدیــــــــــشک و  ریــــــــــشمش 
یعیش ریسفت  بتک  رد  ناتساد  نیا  (. 1 __________________________________________________  )

. دوب هتفگ  زاب  ارجام  دوب و  اجنآ  زین  هثراح  نب  دیز  متفر و  ص )  ) ربمغیپ دزن  دـیوگ :  110 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  تسا . هدشن  هتفریذپ 
نار هیپ و  هتـشک و  ارم  رتش  ود  هزمح  ماهدوبن . یتلاح  نینچ  رب  زگره  ص )  ) هّللا لوسر  ای  متفگ  یلاح ؟ هچ  رد  یلع  اـی  دومرف  ص )  ) ربمغیپ

هک ياهناخ  هب  ات  مدوب  ترـضح  لابند  هب  زین  نم  داتفا و  هارب  تفرگرب و  ادر  ص )  ) ربمغیپ هتـسشن . يراوخهداب  هب  ناراـسگیم  اـب  هتفرگرب و 
هب درک  انب  ص )  ) ربمغیپ دـندوب . ندروخ  بارـش  لوغـشم  اهنآ  میتفر و  نورد  دـییامرفب . دـنتفگ : تساوخ ، دورو  هزاـجا  دیـسر . دوب  هزمح 
دش هریخ  ترضح  تروص  رد  سپس  تخادنا و  ص )  ) ربمغیپ هب  یهاگن  هدش ، خرس  نامشچ  اب  دوب  تسم  تخـس  هزمح  و  هزمح ، تمالم 

و « 1  » میدمآ نوریب  همه  تشگرب و  تسا ، تسم  تخـس  يو  هک  تسناد  ص )  ) ربمغیپ دیتسین ؟ نم  ردپ  ناگدـنب  همه  امـش  رگم  تفگ : و 
. تسا هدروآ  ار  تیاور  نیا  زین  يراخب  دوب . رمخ  میرحت  للع  زا  ناتساد  نیا 
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93 هیآ : هدئام هروس 

کلام نب   ] سنا زا  دانـسا  اب  یعوطم  نمحرلا  دبع  نب  دـمحم  هیآ 93 .)  ... ) اوُمِعَط امِیف  ٌحاـنُج  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َْسَیل 
ادـن يدانم  هاگان  هک  میدروخیم  امرخ  بارـش  مدرکیم و  يرگیقاس  مدوب و  هحلط  وبا  لزنم  رد  نم  رمخ  میرحت  زور  هک  دـنکیم  تیاور 

. متخیر متفر و  زیرب  ار  بارـش  ورب و  مه  وت  تفگ : هحلط  وبا  دندرکیم . یلاخ  هنیدم  ياههچوک  رد  ار  اهبارـش  دش و  میرحت  رمخ  درک :
(. تسا هتشادن  یهانگ  میرحت  زا  شیپ  هک   ) دش لزان  تبسانم  نیدب  هیآ  دنراد . مکش  رد  بارش  هک  نالف  نالف و  رب  گرم  دنتفگ : یـضعب 

دروم رد  دـنکیم  تیاور  بزاع  نب  ءارب  زا  دانـسا  اب  یکزم  میهاربا  نب  دـمحم  هّللا  دـبع  وبا  دـناهدروآ . ار  تیاور  نیا  زین  يراخب  ملـسم و 
دناهدروخیم و بارش  هک  تسیچ  اهنآ  فیلکت  دشیم  هتفگ  دندوب  هتـشذگ  رد  رمخ  میرحت  زا  شیپ  هک  ص )  ) ربمغیپ باحـصا  زا  یخرب 

. دیدرگ لزان  دروم  نیا  رد  هیآ  دناهدرم . نونکا 

100 هیآ : هدئام هروس 

هک دنکیم  تیاور  رباج  زا  دانـسا  اب  مکاح  هّللا  دبع  نب  دمحم  هّللا  دـبع  وبا  هیآ 100 .)  ... ) َکَبَجْعَأ َْول  َو  ُبِّیَّطلا  َو  ُثِیبَْخلا  يِوَتْـسَی  ُْلق ال 
، بارش دروم  رد  اما  تسا . هدرک  مارح  ار  ندز  رگیدکی  بسن  رب  هنعط  يراوخبارـش و  یتسرپ و  تب  امـش  رب  دنوادخ  دومرف : ص )  ) ربمغیپ

یبارعا کـــــی  دـــــننوعلم . هـــــمه  دروـــــخب  لوـــــپ  نآ  زا  هـــــک  یـــــسک  هدنـــــشورف و  یقاـــــس و  هدـــــنزاس و  هدنــــــشون و 
هدوــب مـسر  تیلهاــج  نارود  رد  ( 1 __________________________________________________  )

رتش اههلایپمه  يارب  دوخ  لام  ریغ  زا  یتسم  ماـگنه  يراوخبارـش و  يارب  دوش  تباـث  ناـبزیم  يرگیطول  یتسدهداـشگ و  هکنآ  يارب  تسا 
ص ص یناغا ، بختنم  87 و  مامت 2 / یبا  هسامح  رب  يزیربت  حرش  ك :. ر .  ) دبلطب فازگ  ياهب  رتش  تمارغ  هب  رتش  بحاص  ات  دنتشکیم 

لاـم یـشورفبارش  زا  دوـب و  نیا  نم  راـک  بـسک و  ص )  ) هـّللا لوـسر  اـی  تـفگ  تساـخرب و   111 ص : لوزن ، بابــسا  هـمجرت  (. 73 - 5
فرـص زین  هقدـص  داهج و  جـح و  هار  رد  رگا  دومرف  ص )  ) ربمغیپ دراد ؟ هدـیاف  میارب  ایآ  منک  شجرخ  ادـخ  تعاط  رد  رگا  ماهتخودـنا ،

. دیدرگ لزان  ص )  ) ربمغیپ قیدصت  رد  الاب  هیآ  دریذپن و  ار  كاپ  زج  دنوادخ  هک  درادن  شزرا  ياهشپ  رپ  هزادنا  هب  ادخ  دزن  ینک 

101 هیآ : هدئام هروس 

تیاور ساـبع  نبا  زا  دانـسا  اـب  یکزم  ورمع  یبا  نـب  رمع  هیآ 101 .)  ... ) ْمُکْؤُسَت ْمَُکل  َدـُْبت  ْنِإ  َءایْـشَأ  ْنَع  اُولَئْـسَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
رتش هد  ربخ  تفگیم : دوب  هدرک  مگ  ار  شرتش  هک  یسک  الثم  دندیسرپیم . ص )  ) ربمغیپ زا  یتالاؤس  ءازهتسا  قیرط  هب  یخرب  هک  دنکیم 

هک دنکیم  تیاور  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  دانـسا  اب  يروصنم  دیعـس  وبا  دـیدرگ . لزان  هدوهیب ) لاؤس  زا  یهن  رد   ) روبزم هیآ  تساجک ؟ نم 
هن دومرف : مراهچ  راب  هکنیا  ات  دادن  یخساپ  ص )  ) ربمغیپ تسا ؟ هلاس  ره  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دندیسرپ : یضعب  دیدرگ  لزان  ّجح  هیآ  نوچ 

(. دننکن اجیب  لاؤس  هک   ) دش لزان  قوف  هیآ  دیدرگیم و  بجاو  يرآ ،»  » متفگیم رگا  و 

105 هیآ : هدئام هروس 

دنکیم تیاور  سابع  نبا  زا  وا  و  حلاص ، وبا  زا  یبلک  هیآ 105 .)  ... ) ُْمْتیَدَتْها اَذِإ  َّلَض  ْنَم  ْمُکُّرُضَی  ْمُکَسُْفنَأ ال  ْمُْکیَلَع  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
رگا دـنک و  ناـشتوعد  مالـسا  هب  هک  داتـسرف  دوـب - رومأـم  اـجنآ  رد  يواـس  نب  رذـنم  هک  رجه - لـها  يوـس  هب  ياهماـن  ص )  ) ربـمغیپ هک 

مالـسا کـی  چـیه  داد . ناـشن  سوجم  هئباـص و  دوـهی و  و  كرـشم )  ) بارعا هب  ار  هماـن  تفر و  رجه  هب  رذـنم  دـنزادرپب . هیزج  دـنتفریذپن 
باتک لها  زا  اما  گنج ، ای  دنریذپب و  مالسا  دیاب  ای  اهبرع  تشون : خساپ  رد  ص )  ) ربمغیپ داد  شرازگ  رذنم  دنتفریذپ . هیزج  دندرواین و 
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شیک رب  سوجم  باتک و  لها  دـندش و  ناملـسم  اهبرع  درک ، تئارق  ناشیا  رب  ار  ص )  ) ربمغیپ هماـن  یتقو  رذـنم  ریذـپب . هیزج  سوجم  و 
ات دگنجب  همه  اب  هک  هدش  هتخیگنارب  ادخ  يوس  زا  تسا  یعدم  هک  دمحم  زا  ابجع  دنتفگ : برع  ناقفانم  دنهدب . هیزج  هک  دندنام  شیوخ 
زا هک  تسا  سوجم  هئباص و  ناشدوصقم   ] تفریذپ رجه  نیکرـشم  زا  ار  يزیچ  و  دریذـپیمن ، هیزج  باتک  لها  زا  زج  و  دـنوش ، ناملـسم 

. دمآ خساپ  رد  هیآ  تفریذپن . برع  ناکرشم 

106 هیآ : هدئام هروس 

میمت هک  دـنکیم  تیاور  ساـبع  نبا  زا  دانـسا  اـب  يزاـغ  رکب  یبا  نب  دیعـس  وبا  (. 107 هیآ 106 -  ... ) ْمُِکْنَیب ُةَداهَـش  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
یناملـسم هک  ینیمزرـس  رد  دوب و  هارمه  ناشیا  اـب  شیرق  مهـس  ینب  زا  يدرم  دـندرکیم . دـمآ  تفر و  هکم  هب  دـیز  نب  يدـع  يرادـلا و 

دندمآ و دنناسرب . شاهثرو  هب  هک  درپس  نت  ود  نآ  هب  شیوخ  كرت  ام  دیسر . رد  شگرم   112 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  تشادن  روضح 
، دندرب ص )  ) ربمغیپ دزن  ار  ود  نآ  میاهدـیدن . ار  نآ  دـنتفگ : دـش  هدیـسرپ  نوچ  الط و  هب  کّبـشم  ياهرقن  ماج  زج  هب  دـنداد  ار  زیچ  همه 

دزن ماج  ادـعب  درک . ناـشاهر  ص )  ) ربمغیپ دـنرادن . ربخ  دـناهدرکن و  ناـهنپ  يزیچ  هک  دـندروخ  دـنگوس  داد ، ناشدـنگوس  ص )  ) ربمغیپ
زا نت  ود  و  دنتـساخرب ، يوعد  هب  یمهـس  درم  هثرو  میاهدیرخ . دیز  نب  يدـع  يرادـلا و  میمت  زا  دـنتفگ  دـش و  ادـیپ  هکم  لها  زا  یعمج 

. مییوگیمن قحان  و  تسا ، رتتسار  يرادلا  میمت  دیز و  نب  يدع  زا  ام  یهاوگ  و  تسام ، دـنواشیوخ  ماج  نیا  هک  دـنداد  تداهـش  ناشیا 
. دیدرگ لزان  تبسانم  نیا  هب  هیآ 107 و 106  ود 

ماعنا هروس 

7 هیآ  : ماعنا هروس 

وت هب  دمحم  ای  دنتفگ : هک  تسا  هدش  لزان  هکم  نیکرشم  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگ : یبلک  (. 8 هیآ 7 -  ... ) ٍساطِْرق ِیف  ًاباتِک  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َْول  َو 
. ییادخ هداتسرف  وت  تسا و  ادخ  يوس  زا  نآ  هک  يرواین  هاوگ  هتشرف  راهچ  اب  ادخ  يوس  زا  ياهتشون  ات  میراین  نامیا 

13 هیآ  : ماعنا هروس 

مینادیم ام  دنتفگ  هدمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  هکم  رافک  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  یبلک  هیآ 13 .)  ... ) ِراهَّنلا َو  ِْلیَّللا  ِیف  َنَکَس  ام  َُهل  َو 
هکم درم  نیرتدنمتورث  هک  يروط  هب  میهدیم  وت  هب  شیوخ  لام  زا  یمهـس  کی  ره  ام  ياهداهن . داینب  يوعد  نیا  يدـنمزاین ، ببـس  هب  وت 

. دش لزان  باوج  رد  هیآ  يدرگرب . شیوخ  نخس  زا  ات  يوش ،

19 هیآ  : ماعنا هروس 

زا و  دنک ، قیدصت  ارت  تلاسر  یـسک  میدیدن  ص )  ) دمحم ای  دـنتفگ : هکم  نارـس  دـیوگ : یبلک  هیآ 19 .)  ... ) ًةَداهَـش ُرَبْکَأ  ٍءْیَـش  ُّيَأ  ُْلق 
ندوب لوسر  ياعدا  يارب  یهاوگ  سپ  دناهدروخن . رب  ناشدوخ  باتک  رد  وت  یناشن  مان و  هب  هک  دندرک  راهظا  میدیسرپ  نایحیـسم  دوهی و 

. دیدرگ لزان  خساپ  رد  هیآ  رایب . دوخ 

25 هیآ  : ماعنا هروس 

هبتع و ثراح و  نب  رضن  ةریغم و  نب  دیلو  نایفـس و  وبا  حلاص ) وبا  تیاور  رد   ) سابع نبا  هتفگ  هب  هیآ 25 .)  ... ) َْکَیلِإ ُعِمَتْسَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 
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دندیسرپ رضن  زا  یگمه  دندینش و  ار  نآرق  تایآ  ص )  ) ربمغیپ  113 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  زا  فلخ  نب  یبا  فلخ و  نب  ۀیما  هبیش و 
ناـمه نیا  دـنکیم  همزمز  يزیچ  دـبنجیم و  شبل  ممهفیمن ، يزیچ  نـم  هـبعک  بحاـص  هـب  مـسق  تـفگ : رـضن  دـیوگیم ؟ هـچ  دـمحم 

زا شیرق  درکیم و  لقن  تشاد و  داـی  هب  رایـسب  نهک  ياهناتـساد  رـضن  منکیم . تیاـکح  امـش  يارب  نم  هک  تسا  ناینیـشیپ  ياـههناسفا 
. دش لزان  يو  خساپ  رد  هیآ  دندربیم . تذل  يو  نانخس 

26 هیآ  : ماعنا هروس 

تسا بلاط  وبا  هرابرد  هیآ  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  نادبع  نب  نمحرلا  دبع  هیآ 26 .)  ... ) ُْهنَع َنْوَأـْنَی  َو  ُْهنَع  َنْوَْهنَی  ْمُه  َو 
نیمه زین  رمیخم  نب  مساـق  راـنید و  نب  ورمع  رظن  تفرگیم . هلـصاف  زین  دوخ  نکیل  تشادیم  زاـب  ص )  ) ربـمغیپ رازآ  زا  ار  ناکرـشم  هک 

يو زا  هدـمآ  درگ  بلاـط  وبا  رب  شیرق  هک  دومنیم  توعد  مالـسا  هب  ار  وا  دوب و  بلاـط  وبا  دزن  ص )  ) ربـمغیپ دـیوگ : لـتاقم  تسا . هدوب 
توعد دـنبای  تسد  وت  رب  مراذـگن  ممرایب  كاخ  رتسب  رد  ات  ادـخ  هب  دورـس : نینچ  بلاـط  وبا  دـنک ، در  ار  ص )  ) ربمغیپ توعد  دنتـساوخ 

زا دـیدرت  یب  هک  ياهدروآ  ینید  دـسرن . یمخز  مشچ  ارت  تسین و  یکاـب  وت  رب  نشور  تمـشچ  داـب و  تراـشب  ارت  نک ، راکـشآ  شیوـخ 
نیا رد  ار  قوف  هیآ  یلاـعت  يادـخ  و  «. 1  » مدـیورگیم نادـب  اراکـشآ  هک  يدـیدیم  دوبن  تمالم  مانـشد و  میب  رگا  تسا و  نایدا  نیرتهب 

هراـبرد ثحب  دروم  هیآ  دـناهتفگ  یبـلاو ) تیاور  هب   ) ساـبع نبا  نینچمه  كاحـض و  يّدـس و  هیفنح و  نب  دـمحم  داتـسرف . ورف  عوـضوم 
. دنتسجیم يرود  اصخش  لاح  نیع  رد  دندرکیم . عافد  ص )  ) دمحم ناوریپ  زا  هک  دش  لزان  هکم  رافک  زا  ياهدع 

33 هیآ  : ماعنا هروس 

ابا ای  دیـسرپ  سنخا  دندرک . تاقالم  مه  اب  ماشه  نب  لهج  وبا  قیرـش و  نب  سنخا  دیوگ : يّدس  هیآ 33 .)  ... ) َنُولوُقَی يِذَّلا  َکـُنُزْحََیل  ُهَّنِإ 
زگره تسا و  يوگتـسار  دمحم  ادـخ  هب  تفگ : لهج  وبا  وگغورد ؟ ای  تسا  وگتـسار  دـمحم  ایآ  وگب  نم  هب  تسین ، یـسک  اجنیا  مکحلا 
دنراد بــالک  نــب  یـــصق  دــالوا  هــک  ةودـــنلا  راد  يرادهدرپ و  تیاقـــس و  و  اوــل )  ) يرادـــملع بــصنم  رب  رگا  اــما  هــتفگن ، غورد 
بلاط وبا  ترـضح  قح ، هب  هعیـش ، ( 1 __________________________________________________  )

نیا و  دنامیم ؟ هچ  شیرق  رگید  يارب  دوش  هدوزفا  زین  توبن   114 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  م . تسا -. نیمه  عقاو  و  دنادیم ، ناملسم  ار 
ارت ام  ادخ  هب  ص )  ) دمحم ای  دـنتفگ  تشذـگ . وا  ناتـسود  لهج و  وبا  رب  ص )  ) ربمغیپ دـیوگ : هرـسیم  وبا  دـش . لزان  تبـسانم  نیدـب  هیآ 

تایآ هکلب  دـننکیمن  بیذـکت  ارت  نارگمتـس  نآ  هک  دـمآ  هیآ  میرکنم . ارت  تلاسر  یحو و  اـما  مینادیم . وگتـسار  مینادیمن و  وگغورد 
ربمغیپ اراکـشآ  هک  دمآ  بالک  نب  یـصق  نب  فانم  دـبع  نب  لفون  نب  رماع  نب  ثراح  هرابرد  هیآ  دـیوگ  لتاقم  دـنوشیم . رکنم  ار  ادـخ 

. منادیم وگتسار  ار  وا  تسین و  غورد  لها  دمحم  تفگیم : شیوخ  هناخ  رد  تولخ و  رد  اما  درکیم  بیذکت  ار  (ص )

52 هیآ  : ماعنا هروس 

دانـسا اب  رفعج  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  نمحرلا  هّللا  دبع  وبا  هیآ 52 .)  ... ) ُهَهْجَو َنوُدیُِری  ِّیِـشَْعلا  َو  ِةادَْغلِاب  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  ِدُرْطَت  َو ال 
ربمغیپ هب  شیرق  دـش . لزان  لالب  دادـقم و  رامع و  بیهـص و  دوعـسم و  نبا  نم و  هرابرد  هیآ  هک  دـنکیم  تیاور  صاّقو  یبا  نب  دعـس  زا 

هک تشذگ  هچ  ص )  ) ربمغیپ لد  رد  دناد  ادخ  نارب . دوخ  زا  ار  نانیا  میـشاب ، ناسک  نینچ  نیا  ور  هلابند  میرادـن  تسود  ام  دـنتفگ  (ص )
ترأ نب  باّبخ  زا  دانـسا  اب  نمحرلا  دـبع  وبا  تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  رگید  قیرط  هب  زین  ملـسم  داتـسرف . ار  روکذـم  هیآ  یلاعت  يادـخ 

نامثیدح نآرق و  ص )  ) ربمغیپ میدوب و  ص )  ) ربمغیپ دزن  ماش  حبص و  هک  دش  لزان  افعض  ام  هرابرد  ثحب  دروم  هیآ  هک  دنکیم  تیاور 
نب ۀـنییع  یمیمت و  سباـح  نب  عرقا  اـت  داد . نامدـنپ  دوب  دـنمدوس  ار  اـم  هچنآ  خزود و  تشهب و  تماـیق و  گرم و  ربخ  اـب  تخومآیم و 
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دزن هک  یعقوم  میوش . نیشنمه  ناتسد  ورف  نیا  اب  میتسین  لیام  میتسه و  دوخ  موق  فارـشا  ام  دنتفگ : هدمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  يرازف  نصح 
نکیل دـندرک ، رـضاح  تسوپ  تاود و  میـسیونب و  ار  رارق  نیمه  دـنتفگ : ود  نآ  اما  تفریذـپ . ص )  ) ربمغیپ نک . درط  ار  نانیا  مییآیم  وت 

دنتشذگ ص )  ) ربمغیپ رب  شیرق  نارس  هک  دنکیم  تیاور  دوعـسم  نبا  زا  دانـسا  اب  یثراح  رکب  وبا  دش . لزان  ماعنا  هیآ 52 و 53  مد  نامه 
خـساپ رد  هیآ  میوشب ؟ نانیا  ورهلابند  ام  یهاوخیم  ایآ  دنتفگ : نایـشیرق  نآ  دـندوب . شدزن  رامع  لالب و  بیهـص و  ترأ و  نب  باّبخ  هک 
سلجم رد  همه  زا  رتشیپ  ناملـس  بیهـص و  لالب و  لاثما  هک  دـنکیم  تیاور  عیبر  زا  دانـسا  اب  یثراـح  رکب  وبا  زین  و  دـیدرگ . لزاـن  ناـنآ 

دنتفگیم نانآ  دوب . هدش  رپ  ص )  ) ربمغیپ رب  رود و  دندیسریم  هک  یعقوم  شموق  نارورس  فارـشا و  دندشیم ، رـضاح  ص )  ) هّللا لوسر 
ناشنب شیوخ  کیدزن  ار  ام  مییآیم  یتقو  میتسه  وت  موق  فارـشا  نارورـس و  اـم  یـشبح و  لـالب  یناریا و  ناملـس  تسا و  یمور  بیهص 

( فعـضتسم نانمؤم  ندرک  رود  زا  یهن  رد   ) الاب هیآ  هک  دـنکب  ار  راـک  نیمه  تساوخیم  ص )  ) ربمغیپ 115 و  ص : لوزن ، بابسا  همجرت 
دزن فانم  دبع  ینب  كرشم  فارـشا  زا  یعمج  اب  لفون  نب  رماع   ] نب ثراح  يدع و  نب  معطم  هبیـش و  هبتع و  دیوگ : همرکع  دیدرگ . لزان 

رتگرزب شماـقم  اـم  لد  رد  دـنارب ، شیوـخ  زا  ار  اـم  نارودزم  ناـگدرب و  یلاوـم و  دـمحم ، تاهداز  ردارب  رگا  دـنتفگ : هتفر  بلاـط  وـبا 
رمع درک . تیاکح  ناشیا  نخـس  هدمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  بلاط  وبا  دوب . دهاوخ  نکمم  ام  يارب  شقیدصت  تعاطا و  يوریپ و  دـیامنیم و 

ثحب دروم  هیآ  دنتـسه . شیوخ  لوق  رـس  رب  اجک  ات  تسیچ و  ناشدـصق  مینیبب  ات  ینکب  ار  راـک  نیا  رگا  دوش  هچ  تفگ : ص )  ) ربمغیپ هب 
. تساوخ شزوپ  شیوخ  هتفگ  زا  رمع  دش و  لزان 

54 هیآ  : ماعنا هروس 

هیآ رد  ( ) ص  ) ربمغیپ هک  یناـنمؤم  هراـبرد  هیآ  نیا  دـیوگ : همرکع  هیآ 54 .)  ... ) ْمُْکیَلَع ٌمالَـس  ْلُقَف  اـِنتایِآب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َكَءاـج  اذِإ  َو 
ار ادخ  شیاتـس  دومرفیم : دومنیم و  مالـس  رد  مدقت  دیدیم  ار  ناشیا  هاگره  ص )  ) ربمغیپ هدیدرگ . لزان  دش ، یهن  ناشدرط  زا  نیـشیپ )
ام دنتفگ  هدمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  ياهدع  دیوگ : یفنح  ناهام  میامن . مالـس  رد  مدقت  ناشیا  رب  مرومأم  هک  دنتـسه  یناسک  نم  تما  رد  هک 

لزان ناشیا ) ناهانگ  شزرمآ  رد   ) روبزم هیآ  دـنتفر ، نانآ  دادـن و  یباوج  ص )  ) ربمغیپ منکیم  روصت  میاهدـش . بکترم  گرزب  ناـهانگ 
. دیدرگ

57 هیآ  : ماعنا هروس 

دمحم ای  دنتفگ  هرخسم  هب  هک  دش  لزان  شیرق  نارس  ثراح و  نب  رـضن  هرابرد  هیآ  دیوگ : یبلک  هیآ 57 .)  ... ) یِّبَر ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  یِّنِإ  ُْلق 
. نک لزان  يدرکیم  دیدهت  نادب  ار  ام  هک  یباذع 

91 هیآ  : ماعنا هروس 

يا دنتفگ : دوهی  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  یبلاو  هیآ 91 .)  ... ) ٍءْیَـش ْنِم  ٍرََـشب  یلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  اُولاق  ْذِإ  ِهِرْدَق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَق  ام  َو 
وگب  » هک دمآ  هیآ  تسا ، هداتـسرفن  نامـسآ  زا  یباتک  دـنوادخ  ادـخ ، هب  دـنتفگ  یلب . دومرف : هداتـسرف ؟ ورف  یباتک  وت  رب  ادـخ  ایآ  دـمحم 

رما ص )  ) دمحم هب  ادخ  یظرق  بعک  نب  دمحم  هتفگ  هب  درک .»؟ لزان  یک  دوب ، مدرم  يارب  تیادـه  ینـشور و  دروآ و  یـسوم  هک  یباتک 
نآرق و رکنم  تداسح  يور  باتک  لها  دنک و  لاؤس  ینامسآ  بتک  رد  نآ  ینیب  شیپ  شیوخ و  تلاسر  هب  عجار  باتک ، لها  زا  هک  درک 

کی دـیوگ : ریبج  نب  دیعـس  دـمآ . دورف  ناشیا ) ّدر  رد   ) ثحب دروم  هیآ  هدرکن ، لزاـن  يزیچ  رـشب  رب  ادـخ  دـنتفگ  دـندش و  ص )  ) ربمغیپ
وا زا  ص )  ) ربمغیپ درکیم . هّجاحم  ترـضح   116 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  اب  هدـمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  فیـص  نب  کلام  مان  هب  يدوهی 

کلام درادن ! تسود  ار  قاچ  ینید ) ملاع  ربح -(  ادخ  هک  ياهدناوخن  تاروت  رد  ایآ  داتسرف  ورف  یسوم  رب  ار  تاروت  هکنآ  هب  ارت  دیـسرپ 
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وت رب  ياو  دنتفگ  دندوب ، شهارمه  هک  ینایدوهی  هدرکن . لزان  يزیچ  يرشب ) هیلع  ای   ) يرشب رب  ادخ  داد : خساپ  دش و  ینابـصع  دوب و  هبرف 
. دمآ يدوهی  ربح  نآ  باوج  رد  قوف  هیآ  هدرکن -!؟ لزان  يزیچ  مه  یسوم  رب  ایآ 

93 هیآ  : ماعنا هروس 

عجس هک  هفینح  ینب  زا  باذک  هملیـسم  هرابرد  هیآ  لوا  تمـسق  هیآ 93 .)  ... ) ََّیلِإ َیِحوُأ  َلاـق  َْوأ  ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع  يرَتـْفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو 
(. هیآ 93  ... ) ُهَّللا َلَْزنَأ  ام  َْلثِم  ُلِْزنُأَس  َلاق  ْنَم  َو  تسا . هدـش  لزان  دومن  یحو  تفاـیرد  يربمغیپ و  ياـعدا  درکیم و  تناـهک  تفگیم و 

يزور درکیم . یناملـسم  راهظا  هک  تسا  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هّللا  دـبع  هراـبرد  هیآ  تمـسق  نیا  دـنکیم  تیاور  ساـبع  نبا  زا  یبلک 
ُهانْأَْشنَأ َُّمث   » هرقف هکنآ  زا  سپ  هّللا  دبع  دـنک . تشاددای  دوب  هدـش  لزان  هک  ار  نونمؤم  هروس   14 هیآ 12 - هک  تساوخ  ار  وا  ص )  ) ربـمغیپ

نم رب  دومرف : ص )  ) ربـمغیپ َنیِِقلاـْخلا » ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَراـبَتَف  : » تفگ هدـمآ  تفگـش  هب  ناـسنا  شنیرفآ  تاـیئزج  زا  تشون  ار  َرَخآ » ًاـْقلَخ 
و هدش ، لزان  یحو  وا  نوچ  زین  نم  رب  سپ  دـیوگیم  تسار  دـمحم  رگا  تفگ  دوخ ) اب   ) داتفا و کش  هب  هّللا  دـبع  دـش . لزان  روط  نیمه 

هیآ ادـخ  نوچ  زین  نم   » تفگ هک  دراد  صخـش  نیا  هب  هراشا  ثحب  دروم  هیآ  متفگ . وا  نوچ  زین  نم  هک  تسا  نیغورد  یعّدـم  کـی  رگا 
: تفگ حرس  یبا  نب  دعس  نب  هّللا  دبع  هک  دنکیم  تیاور  دعس  نب  لیبحرش  زا  دانسا  اب  نادبع  نب  نمحرلا  دبع  دش . دترم  و  منکیم » لزان 

ناما هدروآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  ار  وا  دوب ] شیعاضر  ردارب  هک   ] نامثع هکم ، حتف  رد  تشگ . دـترم  و  منکیم » لزان  هیآ  ادـخ  نوچ  زین  نم  »
. تفرگ

100 هیآ  : ماعنا هروس 

ادخ هک  دنتـسنادیم  ردارب  ود  ار  سیلبا  ادخ و  هک  دش  لزان  هقدانز  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگ : یبلک  هیآ 100 .)  ... ) َّنِْجلا َءاکَرُش  ِهَِّلل  اُولَعَج  َو 
. تسا ناگدنرد  برقع و  رام و  قلاخ  سیلبا  نایاپ و  راهچ  مدرم و  راگدیرفآ 

108 هیآ  : ماعنا هروس 

ای دنتفگ  ناکرشم  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  یبلاو  هیآ 108 .)  ... ) ٍْملِع ِْریَِغب  ًاوْدَع  َهَّللا  اوُّبُسَیَف  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  اوُّبُسَت  َو ال 
ناناملسم دیوگ : هداتق  دیدرگ . لزان  تبـسانم  نیدب  هیآ  مینکیم . وجه  ار  تیادخ  هن  رگ  نک و  سب  ام  نایادخ  ییوگدب  زا  ص )  ) دمحم
کیرحت زا  ار  نیملـسم  دنوادخ  دـنتفگیم .  117 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  خـساپ  انیع  زین  نارفاک  دـندادیم و  مانـشد  ار  رافک  ياـهتب 

وا زا  میورب و  درم  نیا  دزن  هب  دـییایب  دـنتفگ  شیرق  داـتفا  گرم  لاـح  هب  بلاـط  وبا  نوچ  دـیوگ  يّدـس  درک . یهن  ناداـن  مدرم  نآ  ندرک 
برع هک  میشکب  ار  ص )  ) دمحم وا  زا  سپ  هکنیا  زا  میراد  مرش  هچ  دنک ، تیـصو  تحیـصن و  ام  دروم  رد  ار  شاهداز  ردارب  هک  میهاوخب 

نب ّیبا  فلخ و  نب  ۀیما  ثراح و  نب  رـضن  لهج و  وبا  نایفـس و  وبا  سپ  دنتـشک . ار  ص )  ) دمحم درمب  نوچ  دوب و  عنام  بلاط  وبا  دنیوگ 
ار و ام  دمحم  ییام و  رورـس  گرزب و  وت  دنتفگ  دنتفر و  بلاط  وبا  نیلاب  رب  يرتخب  نب  دوسا  صاع و  ورمع  طیعم و  یبا  نب  ۀبقع  فلخ و 

وبا مینکیم . اهر  شیادـخ  اب  ار  وا  زین  ام  ینک ، عنم  دربب  ار  ام  نایادـخ  مان  هکنیا  زا  یناوخب و  ار  وا  میراد  تسود  درازآیم  ار  ام  نایادـخ 
هچ دیـسرپ  ص )  ) ربمغیپ دنتـسه . تیاهومع  رـسپ  وت و  هفیاط  زا  نانیا  تفگ : بلاط  وبا  دـمآ . ترـضح  تساوخ و  ار  ص )  ) ربمغیپ بلاـط 

ناشیا دییأت  رد  بلاط  وبا  میراذگیماو و  تیادخ  اب  ارت  زین  ام  يراذـگاو و  نامنایادـخ  اب  ار  ام  میهاوخیم  وت  زا  ام  دـنتفگ : دـنهاوخیم ؟
رب اب  هک  دیریذپیم  نم  زا  ياهملک  ایآ  مریذپب  ار  امـش  تساوخرد  نم  رگا  دومرف  ص )  ) هّللا لوسر  ریذپب . ناشیا  زا  تسا  هنافـصنم  تفگ :
نآ مییوگیم ، هملک  هد  هک  هملک  کی  هن  تردپ  ناج  هب  تفگ : لهج  وبا  دـیوش ؟ مجع  ياوشیپ  برع و  رایتخا  بحاص  نآ  ندروآ  نابز 

يرگید زیچ  وگب و  يرگید  هملک  هداز  ردارب  تفگ : بلاط  وبا  دـندرک . زازئمـشا  عاـنتما و  زاربا  هّللا .» ـالا  هلا  ـال   » دـییوگب دومرف : تسیچ ؟
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وبا میوگن  نیا  زا  ریغ  دـنراذگب  نم  فک  رد  ار  باتفآ  رگا  تفگ و  مناوتن  نیا  زا  ریغ  نم  ّمع  اـی  دومرف : دـنمریم . هملک  نیا  زا  هک  هاوخب 
. دیدرگ لزان  تبسانم  نیدب  الاب  هیآ  میهد . مانشد  هتخیگنا  رب  ارت  هکنآ  وت و  هب  هن  رگ  رادرب و  تسد  ام  نایادخ  مانشد  زا  تفگ : لهج 

109 هیآ  : ماعنا هروس 

بعک نب  دمحم  زا  دانـسا  اب  لضف  نب  یـسوم  نب  دمحم  (. 111 هیآ 109 -  ... ) اِهب َُّننِمُْؤَیل  ٌۀَـیآ  ْمُْهتَءاج  ِْنَئل  ْمِِهناْمیَأ  َدـْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْـسقَأ  َو 
نآ زا  همـشچ  هدزاود  تفاکـش و  ار  گنـس  اصع  اب  هک  ینکیم  تبحـص  یـسوم  زا  وت  دـنتفگ  ص )  ) ربمغیپ اب  شیرق  هک  دـنکیم  تیاور 
نآ زا  یتازجعم  دوخ  نونکا  داد . رارق  تجح  تیآ و  ناشیا  يارب  ار  ياهقاـن  ادـخ  هک  دومث  موق  و  درک ، هدـنز  هدرم  هک  یـسیع  و  دوشگب ،

منکب ار  راـک  نیا  رگا  دومرف : زاـس . نیرز  ار  افـص  هوک  دـنتفگ  دـهاوخیم ؟ ناـتلد  ياهزجعم  هچ  دوـمرف  مینک . تقیدـصت  اـت  راـیب  تسد 
لزان مالـسلا  هیلع  لیئربج  درک و  اعد  ص )  ) ربمغیپ دیوگ : يوار  میوشیم . توریپ  یعمج  هتـسد  ادخ  هب  يرآ  دـنتفگ : دـینکیم  قیدـصت 

رگا منک و  الط  ار  افص  یهاوخ  رگا  نونکا  دش . دهاوخ  لزان  الب  دننکن  یهلا  هناشن  هب  قیدصت  دوش و  الط  افـص  هوک  هاگره  تفگ : دش و 
. دمآ دورف  ثحب  دروم  هیآ  دوش . ادیپ  ناشنایم  يراک  هب  وت  ات   118 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  راذگاو  ار  نانیا  یهاوخ 

121 هیآ  : ماعنا هروس 

هتشک ار  وا  یسک  هچ  دریمب  دنفسوگ  نوچ  هک  دندیسرپ  ص )  ) ربمغیپ زا  ناکرـشم  هیآ 121 .)  ... ) ِْهیَلَع ِهَّللا  ُمْسا  ِرَکْذـُی  َْمل  اَّمِم  اُولُکْأَت  َو ال 
هچنآ نکیل  تسا ، لالح  دنشکب  گس  زاب و  هچنآ  و  تسا ، لالح  دیـشکب  تباحـصا  وت و  هچ  ره  ییوگیم  وت  دنتفگ  ادخ . دومرف  تسا ؟

ناکرـشم هب  دندینـش  ار  هتیم  میرحت  ربخ  یتقو  سراف  نایـسوجم  دیوگ : همرکع  دـیدرگ . لزان  باوج  رد  روبزم  هیآ  مارح -؟ دـشکب  ادـخ 
لالح دننک  حبذ  دوخ  هچنآ  دنرادنپیم  ادخ  زا  يوریپ  يوعد  اب  شنارای  و  ص )  ) دـمحم دنتـشون  دنتـشاد  یتسود  تیلهاج  رد  هک  شیرق 

. دیدرگ لزان  باب  نیا  رد  هیآ  و  دمآ ، دیدپ  ههبش  ناناملسم  یضعب  لد  رد  نخس  نیا  زا  و  مارح -؟ دشکب  ادخ  هچنآ  تسا و 

122 هیآ  : ماعنا هروس 

هب تسوپ  يدـیلپ  نیگرـس و  لهج  وبا  هک  تسا  لهج  وبا  هزمح و  هیآ ، دارم  دـیوگ : ساـبع  نبا  هیآ 122 .)  ... ) ُهاْنیَیْحَأَف ًاـْتیَم  َناـک  ْنَم  َو  َأ 
لهج وبا  رس  يالاب  شنامک  اب  هدینش  ار  هیضق  تشگیم  رب  راکش  زا  هک  هزمح  و  تفاین ، نامیا  قیفوت  رگید  تخادنا و  ص )  ) ربمغیپ يوس 

هب ناردـپ  نییآ  اب  دـهدیم و  مانـشد  ار  ام  نایادـخ  دـناوخیم و  هیفـس  ار  ام  هک  ياهدـیدن  رگم  یلعی  ابا  ای  تفگ : هبال  اب  لـهج  وبا  تفر .
زج تسین  ییادخ  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  دیتسرپیم . تب  ادخ  ياج  هب  هک  تسیک  امش  زا  رتهیفـس  داد : خساپ  هزمح  هتـساخرب ؟ تفلاخم 
زا دانسا  اب  یثراح  رکب  وبا  تسا . هدش  لزان  هزمح  لهج و  وبا  هسیاقم  رد  هیآ  تسا . وا  هداتسرف  هدنب و  دمحم  تسا و  کیرـش  یب  هک  هّللا 

. تسا ماشه  نب  لهج  وبا  اْهنِم » ٍجِراِخب  َْسَیل  ِتاُملُّظلا  ِیف  ُُهلَثَم  ْنَمَک   » زا دوصقم  تفگ : رمع  هک  دنکیم  تیاور  ملسا  نب  دیز 

فارعا هروس 

31 هیآ : فارعا هروس 

یـضعب هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  لدع  دـمحم  نب  دیعـس  (. 32 هیآ 31 -  ... ) ٍدِجْـسَم ِّلُک  َدـْنِع  ْمُکَتَنیِز  اوُذُـخ  َمَدآ  ِیَنب  ای 
دندرکیم نازیوآ  غالا  نارپ  هشپ  دـننام  یمرچ  هکت  دوخ  هنت  نییاپ  رب  اهنت  زین  نانز  یتح  دـندرکیم و  فاوط  ار  هبعک  نایرع  نت  اب  بارعا 

شمارح دنیبب  ار  نآ  سک  ره  دوشیم و  راکـشآ  نآ  زا  ياهشوگ  ای  مامت  زورما   119 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دندناوخیم : رعـش  نیا  و 
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هک دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانسا  اب  اطع  دمحا  نب  نمحرلا  دبع  دش . هداد  ششوپ  روتسد  دیدرگ و  لزان  ص )  ) ربمغیپ رب  الاب  هیآ  داب 
رد فارعا  هیآ 31 و 32  دورـسیم . ار  روکذـم  رعـش  تخیوآیم و  جرف  رب  ياهنهک  درکیم و  فاوط  ناـیرع  هبعک  درگ  تیلهاـج  رد  نز 

تیاور نمحرلا  دبع  نب  هملـس  وبا  زا  دانـسا  اب  یـسراف  دمحم  نب  نسح  تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  زین  ملـسم  دـیدرگ . لزان  ینایرع  یهن 
ره دشاب و  هتـشاد  نییاپ  الاب و  شـشوپ  دوبن  زیاج  سک  چیه  رب  دندشیم  ریزارـس  ینم  زا  یتقو  جح  ماگنه  تیلهاج  نییآ  رد  هک  دـنکیم 

: دیوگ یبلک  داتسرف . تبسانم  نیدب  فارعا  هیآ 31 و 32  دنوادخ  دشاب و  نایرع  فاوط  رد  ات  تخادنایم  رانک  تشاد  یـششوپ  ره  سک 
ناناملـسم دندروخیمن . اقلطم  یبرچ  جـح ، تشادـگرزب  ضحم  دـندرکیم و  هیذـغت  ریمن  روخب و  هزادـنا  هب  جـح  مایا  رد  تیلهاج  مدرم 
. دیدرگ لزان  جح  مایا  رد  یبرچ  تشوگ و  ندروخ  زیوجت  رد  هیآ  میرتراوازس . كاسما  نیا  يارب  ام  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دنتفگ 

175 هیآ : فارعا هروس 

نب معلب  مان  هب  لیئارـسا  ینب  زا  يدرم  هرابرد  هیآ  نیا  دـیوگ : دوعـسم  نبا  هیآ 175 .)  ... ) اْهنِم َخَلَْـسناَف  اِنتایآ  ُهاْنیَتآ  يِذَّلا  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُلـْتا  َو 
اب یسوم  نوچ  نارابج  رهش  رد  دوب  يدرم  معلب  دیوگ  یبلاو  دناهدرک . رکذ  روط  نیمه  وا  مان  زین  نارسفم  رگید  سابع و  نبا  تسا . اروعاب 

دراد و رایسب  رکشل  تسا و  يوخدنت  يدرم  یـسوم  دنتفگ : هدمآ  يو  دزن  معلب  موق  اهومع و  رـسپ  دندمآ  رد  ناشیا  رهـش  هب  لیئارـسا  ینب 
منکب ییاعد  نینچ  رگا  تفگ  معلب  دنادرگرب . ام  زا  ار  شهاپـس  یـسوم و  دنزگ  هک  هاوخب  ادـخ  زا  دـشکیم ، ار  همه  دـنک  هبلغ  ام  رب  رگا 

تفرگرب معلب  زا  تیانع  ادخ  درک و  نیرفن  ار  شرکشل  یسوم و  معلب  ات  دندرکیم  رارصا  هتـسویپ  اهنآ  و  دوریم . تسد  زا  مترخآ  ایند و 
تسا یفقث  تلصلا  یبا  نب  ۀیما  هرابرد  هیآ  دناهتفگ  ملسا  نب  دیز  صاع و  ورمع  نب  هّللا  دبع  اهنم .) خلسناف   ) دش يراع  یهلا  تبهوم  زا  و 
دوعوم ربمایپ  نامه  دوخ  هک  دوبیم  راودیما  و  دزیگنایم ، رب  يربمایپ  مایا  نامه  رد  ادـخ  تسنادیم  دوب و  هدـناوخ  ار  ینامـسآ  بتک  هک 

هیآ نیا  دنکیم : تیاور  سابع  نبا  زا  همرکع  دیزرو . راکنا  دسح  يور  زا  ۀیما  دیزگرب  تلاسر  هب  ار  ص )  ) دـمحم دـنوادخ  نوچ  دـشاب .
هقالع دروم  رـسپ و  دـنچ  بحاص  هک  سوسب  ماـن  هب  تشاد  ینز  و  درک ، اـطعا  يو  هب  باجتـسم  ياـعد  هس  ادـخ  هک  تسا  يدرم  هراـبرد 

هچ دـشاب ، وت  نآ  زا  تفگ : درم  هد . صاصتخا  نم  هب  ار  اـعد  هس  زا  یکی  تفگ : درم  هب  نز  دوب . درم  نآ   120 ص : لوزن ، بابسا  همجرت 
لیم یب  شرهوش  هب  تبسن  تفای  ریظن  یب  ار  شیوخ  نوچ  نز  دزاس . لیئارـسا  ینب  نز  نیرتابیز  ارم  هاوخب  ادخ  زا  تفگ : نز  یهاوخیم ؟

ياهاعد زا  هرقف  ود  هنوگ  نیدب  دروآ و  رد  هدننک  سراپ  یگـس  تروص  هب  درک و  نیرفن  ار  يو  درم  سپ  داتفا . رگید  زیچ  لابند  دیدرگ ،
اعد دنهوکنیم ، ار  ام  مدرم  هدش و  هدننک  سراپ  یگـس  نامردام  هک  دندرک  يرارق  یب  زاربا  هدمآ  ردپ  دزن  نارـسپ  دـش . ردـه  باجتـسم 

یموش هنومن  ار  سوسب  تفر و  داب  رب  باجتـسم  ياعد  هس  تشگزاب و  لوا  لاح  هب  نز  دومن و  اـعد  درم  ددرگ . زاـب  نیتسخن  لاـح  هب  نک 
«1  » سوسبلا نم  ماشأ  هک : دنرآ  لثملا  برض  دنناد و 

187 هیآ : فارعا هروس 

وت رگا  دمحم  ای  دنتفگ : يدوهی  دیز  نب  لاومش  ریـشق و  یبا  نب  لبج  دیوگ  سابع  نبا  هیآ 187 .)  ... ) اهاسُْرم َناَّیَأ  ِۀَعاَّسلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی 
دـنواشیوخ و وت  اب  ام  دـنتفگ  دـمحم  هب  شیرق  دـیوگ : هداتق  دـش . لزان  خـساپ  رد  هیآ  مینادیم . ام  هک  هد ، ربخ  تماـیق  ناـمز  زا  يربمغیپ 

تیاور ناسح  نب  ۀظرق  زا  دانسا  اب  قارو  رکب  یبا  نب  دیعس  وبا  دمآ . باوج  رد  هیآ  نک ! علطم  زیخاتسر  تعاس  زا  ار  ام  هنایفخم  میکیدزن ،
دومرف مدوب . اجنآ  نم  دندیسرپ و  ار  تمایق  نامز  ص )  ) ربمغیپ زا  تفگ  هک  مدینش  هرـصب  ربنم  رب  یـسوم  وبا  زا  ياهعمج  زور  هک  دنکیم 

لیس زیخاتسر  زا  شیپ  میوگیم : امـش  اب  ار  نآ  میالع  تامدقم و  نم  نکیل  تسا  ادخ  دزن  نآ  ملع  دسرب  شعقوم  ات  و  دنادیم ، ادخ  اهنت 
دوش هدرشف  گنت و  مدرم  ياهلد  راتشک و  ینعی  یـشبح  نابز  هب  دومرف  تسیچ ؟ جره  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دندیـسرپ  دزیخرب . جره  هنتف و 

هک دننامب  مدرم  زا  يراوهلگ  دنورب و  نیب  زا  نادـنمدرخ  دسانـشب  ار  سک  دـهاوخن  یـسک  و  دـیآ ، دـیدپ  مدرم  نایم  يرود  یگناگیب و  و 
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. دنسانشن يدب  کین و 

188 هیآ : فارعا هروس 

زا وت  راگدرورپ  ایآ  دـمحم  ای  دندیـسرپیم  ص )  ) ربمغیپ زا  هکم  لـها  دـیوگ : یبلک  هیآ 188 .)  ... ) ارَـض َو ال  ًاعْفَن  یِـسْفَِنل  ُِکْلمَأ  ْلـُق ال 
هکنآ زا  شیپ  نیمز  زا  هاـگارچ و  زا  و  يربـب ؟ دوس  يرخب و  سنج  اـت  دزاـسیم  ربخاـب  ارت  دوـش  نارگ  هک  نآ  زا  شیپ  نازرا  ياـهتمیق 

. دــــیدرگ لزاــــن  باوـــج  رد  هـــیآ  يورب ؟ مرخ  زبــــس و  ياــــج  هـــب  اــــت  دــــنکیم  عــــلطم  ارت  دوــــش  کــــشخ  هدزبیــــسآ و 
يرگید ناتـساد  لثملا  برـض  نیا  ( 1 __________________________________________________  )

121 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  م . دید -. دیاب  هطوبرم  بتک  رد  هک  دراد  مه 

190 ات تایآ 189 : فارعا هروس 

راب نیا  تفگ : ناشیا  هب  ناطیش  دنامیمن . رـسپ  ار  اوح  مدآ و  دیوگیم : دهاجم  (. 190 هیآ 189 -  ... ) ٍةَدِـحاو ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُه 
و « 1  » دندروآ ياج  هب  شرافس  نآ  شنز  مدآ و  دوبیم .) ثرح  رتشیپ  ناطیش  مان  و   ) دیراذگب ثرحلا  دبع  ار  شمسا  دیدش  رادرـسپ  رگا 

«. َءاکَرُش َُهل  الَعَج  ًاِحلاص  امُهاتآ  اَّمَلَف   » ینعم تسا  نیا 

204 هیآ : فارعا هروس 

یهن رد  روبزم  هیآ  هک  دنکیم  تیاور  هریره  وبا  زا  دانـسا  اب  يروصنم  رـصنم  وبا  هیآ 204 .)  ... ) اُوتِْصنَأ َو  َُهل  اوُعِمَتْـساَف  ُنآْرُْقلا  َئُِرق  اذِإ  َو 
تبحص زامن  لاح  رد  ناناملسم  عیرشت ، لیاوا  رد  دیوگ  هداتق  دندرکیم . دنلب  ادص  زامن  رد  ص )  ) ربمغیپ هب  ادتقا  رد  هک  دش  لزان  یناسک 

نیح نتفگ  نخس  یهن  رد   ) هیآ دندادیم . باوج  نارضاح  و  دیتسه ؟ مدنچ  تعکر  رد  دیسرپیم  دیسریم و  هار  زا  یکی  الثم  دندرکیم ،
ص)  ) ربمغیپ هچ  ره  دناوخیم و ) زامن  ص )  ) ربمغیپ رـس  تشپ   ) هک دـیدرگ  لزان  يراصنا  یناوج  هرابرد  دـیوگ : يرهز  دـش . لزان  زامن )
درکیم و تئارق  دـنلب  بجاو ، زاـمن  رد  ص )  ) ربـمغیپ دـیوگ : ساـبع  نبا  دـمآ . دورف  وا  یهن  رد  هـیآ  دوـمنیم . رارکت  وا  درکیم  تـئارق 
. دیدرگ لزان  تهج  نیا  زا  هیآ  دیدرگیم . هابتـشا  ثعاب  هدـش  مه  رد  اهادـص  دنتـشادیم و  رب  تئارق  هب  ادـص  شرـس  تشپ  زین  باحـصا 

ماما ياههبطخ  هب  نداد  شوگ  توکـس و  و  هعمج ، زامن  دروم  رد  هیآ  دنیوگ  رگید  یـضعب  رانید و  نب  ورمع  دـهاجم و  ریبج و  نب  دـیعس 
. تسا

لافنا هروس 

1 هیآ : لافنا هروس 

زور رد  هک  دنکیم  تیاور  صاّقو  یبا  نب  دعس  زا  دانسا  اب  يورضن  دیعـس  وبا  هیآ 1 .)  ... ) ِلوُسَّرلا َو  ِهَِّلل  ُلاْفنَْألا  ُِلق  ِلاْفنَْألا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی 
مدرب ص )  ) ربمغیپ دزن  متشادرب و  دنتفگیم  هفیتکلا  وذ  هک  ار  شریـشمش  متـشک و  ار  رـصاع  نب  دیعـس  نم  دش و  هتـشک  ریمع  مردارب  ردب 
هدـمآ نایبلا  عمجم  رد  ( 1 __________________________________________________  ) ورب دوـمرف 

122 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  تسا . یلک  روط  هب  رشب  عون  یساپسان  دارم  هکلب  تسین  صوصخب  اوح  مدآ و  تبحـص  اجنیا  رد  هک  تسا 
مدوب هتفرن  رود  تشذگیم . هچ  ملد  رد  دناد  ادخ  متمینغ  ندش  هتفرگ  ردارب و  ندـش  هتـشک  زا  هک  یلاح  رد  متـشگرب  زادـنیب . میانغ  ءزج 
ردـب زور  رد  هک  دـنکیم  تیاور  ساـبع  نبا  زا  همرکع  رادرب . ار  ریـشمش  ورب و  دومرف  نم  هب  ص )  ) ربـمغیپ دـش و  لزاـن  لاـفنا  هروـس  هک 
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یتقو دـندنام . یقاب  اهمچرپ  ریز  ناریپ  دـنتفر و  شیپ  ناناوج  درک . یهن  ادـیکا  فلخت  زا  هدومرف ، نیعم  ار  سک  ره  فیلکت  ص )  ) ربمغیپ
رگا میدوب و  اهمچرپ  ریز  هک  دیهدن  رارق  ضیعبت  دروم  ار  ام  دنتفگ  ناریپ  دنتـساوخیم . ار  اهتمینغ  همه  ناناوج  دش  میانغ  میـسقت  عقوم 

میـسقت يواسم  همه  نیب  ار  میانغ  ص )  ) ربمغیپ دش و  لزان  الاب  هیآ  میدوب . امـش  نابیتشپ  دیدرکیم  ینیـشن  بقع  دـیدروخیم و  تسکش 
بیقعت هب  نیملـسم  زا  ياهدـع  درک  تمیزه  نمـشد  نوچ  زور  نآ  هک  دـنکیم  تیاور  تماص  نب  دابع  زا  دانـسا  اب  یثراـح  رکب  وبا  درک .

، نمـشد يدوبان  زا  سپ  دنتفر . نمـشد  هاگرکـشل  جارات  هب  یعمج  دنداتـسیا و  ص )  ) ربمغیپ تظفاحم  هب  مه  ياهدع  دـنتخادرپ و  نمـشد 
لوسر ناظفاحم  تخاس و  يرارف  دوبان و  اـم  تسد  هب  ار  نمـشد  ادـخ  هچ  تسا  اـم  نآ  زا  تمینغ  دـنتفگ  دنتـشگزاب و  ناگدـننک  بیقعت 

هب هک  یناـسک  دزاـتن و  وا  رب  ناـهگان  نمـشد  هک  میتـفرگ  ناـیم  رد  ار  ص )  ) ربـمغیپ اـم  اریز  دـیتسین  رتقحم  اـم  زا  امـش  دـنتفگ  زین  (ص )
هیآ ات  دسریم  ام  هب  میتفرگ و  رب  میانغ  میتفای و  تسد  هاگرکـشل  رب  هک  دنتـسین  ام  زا  رتّقحم  کی  چیه  دنتفگ  دندوب  هتخادرپ  يریگتمینغ 

. دومرف تمسق  هیوسلا  یلع  ار  میانغ  ص )  ) ربمغیپ دش و  لزان  ثحب  دروم 

17 هیآ : لافنا هروس 

تیاور شردپ  زا  وا  ّبیـسم و  نب  دیعـس  زا  دانـسا  اب  راطع  دـمحا  نب  نمحرلا  دـبع  هیآ 17 .)  ... ) یمَر َهَّللا  َّنِکل  َو  َتـْیَمَر  ْذِإ  َتـْیَمَر  اـم  َو 
زاب ار  شهار  دومرف : ص )  ) ربمغیپ دندش . شعنام  ناناملـسم  زا  ياهدع  درک . ص )  ) هّللا لوسر  دصق  فلخ  نب  یبأ  دحا ، زور  هک  دـنکیم 

رب ياهبرض  شاهبرح  اب  دید  هنهرب  هرز  دوخ و  هلـصاف  رد  ار  ّیبا  هوقرت  ص )  ) ربمغیپ تفر . ولج  رادلا  دبع  ینب  زا  ریمع  نب  بعـصم  دینک و 
ادص واگ  لثم  دندمآ ، وا  نیلاب  رب  شنارای  دشاب . هدمآ  ینوخ  هبرض  لحم  زا  هکنآ  نودب  تسکش  شاهدند  داتفا و  بسا  زا  ّیبا  هک  دز  نآ 

هدمآ دورف  زاجملا  وذ  نایرازاب  همه  رب  تبرـض  نیا  رگا  ادخ  هب  دنگوس  تفگ : تسین . شیب  یـشارخ  ياهدش ، زجاع  ارچ  دنتفگ  درکیم .
هبرـض وت  دمحم  يا  هک  دومرف  لزان  ار  الاب  هیآ  یلاعت  يادخ  و  دش ، لصاو  منهج  هب  دسرب  هکم  هب  هکنآ  زا  شیپ  وا  دندرمیم  یگمه  دوب 

123 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  ربیخ  گنج  رد  ص )  ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  ریبج  نب  زیزعلا  دبع  زا  ورمع  نب  ناوفص  دز . ادخ  يدزن ،
ربمغیپ درکیم . رپ  ار  تسد  شاهضبق  هک  دندروآ  هدـمآرب  ینامک  دـیروایب . يرگید  نامک  دومرف  دـندروآ  يدـنلب  نامک  تساوخ ، نامک 

ریت وت  هک  دـش  لزاـن  هیآ  نیا  تشکب و  دوـب  رتـسب  رد  هک  ار  قـیقحلا  یبا  نب  ۀـنانک  اـت  تفر  ریت  تخادـنا ، ریت  هعلق  يوـس  هب  نآ  اـب  (ص )
ناکرـشم يوس  هب  هتـشادرب  ارحـص  گیر  زا  یتشم  ردب  گنج  رد  ص )  ) ربمغیپ هک  دـننآ  رب  نارـسفم  رثکا  اما  تخادـنا . ادـخ  یتخادـنین ،

نب میکح  هتفگ  هب  تفر . ناکرـشم  همه  مشچ  رد  اهگیر  نآ  زا  و  اههرهچ ! نیا  داب  تشز  خسم و  ینعی  هوجولا ، تهاش  دومرف : دیـشاپ و 
ربمغیپ هک  دوب  یگیر  تشم  نآ  و  دوش ، هتخیر  تشط  رد  هک  گیر  يادص  نوچ  دیچیپ  نامـسآ  نیمز و  نایم  ییادص  ردـب  زور  رد  مازح 

. تسا ناتساد  نیمه  هب  طوبرم  هیآ  میدروخ و  تسکش  دیشاپ و  ام  يوس  هب  (ص )

19 هیآ : لافنا هروس 

هکنآ هک  دنکیم  تیاور  ریغـص  نب  ۀبلعث  نب  هّللا  دبع  زا  دانـسا  اب  یـسراف  دمحم  نب  نسح  هیآ 19 .)  ... ) ُْحتَْفلا ُمُکَءاج  ْدَقَف  اوُِحتْفَتْـسَت  ْنِإ 
تعدب و هدرک و  محر  عطق  هک  مادک  ره  هورگ ، ود  ام  زا  ایادـخ  تفگ : دندیـسر  مه  هب  رکـشل  ود  نوچ  هک  دوب  لهج  وبا  درک  حـتف  بلط 
رد زین  مکاح  هّللا  دبع  وبا  دـیدرگ . لزان  تبـسانم  نیدـب  هیآ  درک و  حاتفتـسا »  » هنوگ نیدـب  و  نک ، شکاله  هدـم و  شتلهم  هدروآ  رکنم 
هب ص )  ) ربمغیپ اب  گنج  دـصق  هب  هکم  زا  جورخ  ماـگنه  ناکرـشم  یبلک ، يّدـس و  هتفگ  هب  تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  شیوخ  حـیحص 

شنییآ تسا و  رتزیزع  رتراوـگرزب و  رتهتفاـی و  تیادـه  رترب و  هکنآ  رکـشل  هورگ و  ود  زا  ایادـخ  هک  دـندرک  اـعد  هتخیوآ  رد  هبعک  هدرپ 
اننیب و حتفاف   » مینادیمن ار  دمحم  نید  تیناقح  ام  دنتفگ  ناکرـشم  دیوگ : همرکع  دیدرگ . لزان  تبـسانم  نیدـب  هیآ  و  نک ، شیرای  رتهب ،
هک دومرف  لزان  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  دندیدرگ و  راتـساوخ  ار  قح  حتف  دندش و  لطاب  زا  قح  ندش  هدوشگ  ندش و  زاب  بلاط  قحلاب » هنیب 

لوزن بابسا  زا 193همجرت  هحفص 104 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


«. اوُِحتْفَتْسَت ْنِإ  »

27 هیآ : لافنا هروس 

حرـش نیدب  تسا  هدش  لزان  يراصنا  رذنملا  دبع  نب  ۀبابل  وبا  هرابرد  هیآ  (. 28 هیآ 27 -  ... ) َلوُسَّرلا َو  َهَّللا  اُونوَُخت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
ربمغیپ اب  ریـضن  ینب  حلـص  رارق  ساسا  رب  حلـص  راتـساوخ  ناشیا  درک و  هرـصاحم  بش  کی  تسیب و  ار  هظیرق  ینب  دوهی  ص )  ) ربمغیپ هک 

دعـس يرواد  هکنیا  رگم  تفریذپن  ص )  ) ربمغیپ دنورب و  ماش  نیمزرـس  رد  احیرا  تاعرذا و  هب  ریـضن  ینب  دزن  دنبای  هزاجا  هک  دندش  (ص )
همجرت دندرک . داهنشیپ  دوب  ناشیا  دزن  شنادنزرف  نامناخ و  دوب و  ناشیا  هاوخ  ریخ  هک  ار  ۀبابل  وبا  هتفریذپن ، زین  نانآ  دنریذپب . ار  ذاعم  نب 

ار ذاعم  نب  دعس  يرواد  ایآ  تسیچ ، ترظن  دندیسرپ  تفر  هظیرق  ینب  دزن  هبابل  وبا  داتسرف . ار  وا  ص )  ) هّللا لوسر   124 ص : لوزن ، بابسا 
ادخ و هب  هک  مدیمهف  اج  رد  دیوگ : هبابل  وبا  دینکن . لوبق  دنشکب ، ار  امش  دنهاوخیم  ینعی  درک - هراشا  ولگ  هب  تسد  اب  هبابل  وبا  میریذپب ؟

دجسم ياهنوتس  زا  یکی  هب  ار  دوخ  هبابل  وبا  هیآ  لوزن  زا  سپ  دمآ . دورف  يو  تنایخ  هب  هراشا  اب  هیآ  و  ماهدرک . تنایخ  ص )  ) هّللا لوسر 
ادـخ داتفا و  شوهیب  ات  دـینارذگ  كاروخ  یب  زور  تفه  و  دریذـپب . ار  ماهبوت  ادـخ  ای  مریمب  اـت  مماـشاین  مروخن و  ادـخ  هب  تفگ : تسب و 

. دیاشگب نم  زا  دنب  دوخ  ص )  ) ربمغیپ ات  میاشگن  شیوخ  زا  دنب  ادخ  هب  تفگ : هدش ، هتفریذـپ  تاهبوت  دـنتفگ  وا  هب  تفریذـپ . ار  شاهبوت 
رد هک  شیوخ - راید  زا  هک  دوش  لماک  یتقو  نم  هبوت  تفگ : هباـبل  وبا  دوشگ . زاـب  نوتـس  زا  ار  وا  شیوخ  تسد  هب  دـمآ و  ص )  ) ربمغیپ

. تسا یفاک  ینک  قدصت  ار  تلام  ثلث  دومرف : ص )  ) ربمغیپ منک . دی  علخ  شیوخ  لاوما  زا  منک و  ترجه  ماهدش - هانگ  بکترم  نآ 

32 هیآ : لافنا هروس 

دمحم هچنآ  رگا  ایادخ  تفگ : هک  تسا  ثراح  نب  رضن  هرابرد  هیآ  دنیوگ : نارسفم  هیآ 32 .)  ... ) َّقَْحلا َوُه  اذه  َناک  ْنِإ  َّمُهَّللا  اُولاق  ْذِإ  َو 
لهج وبا  هک  دنکیم  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  دانسا  اب  رفعج  نب  دمحا  نب  دمحم  نارابب . گنس  نامسآ  زا  ام  رـس  رب  تسا  قح  دیوگیم 

. دناهدروآ ار  تیاور  نیا  زین  ملسم  يراخب و  دتسرفیمن .» باذع  ادخ  یشاب  ناشنایم  وت  هک  مادام   » دمآ هیآ  و  تفگب ، نخس  نآ 

35 هیآ : لافنا هروس 

هک دـنکیم  تیاور  رمع  نب  هّللا  دـبع  زا  دانـسا  اـب  يروباـشین  رمع و  یبا  نب  لیعامـسا  وـبا  هیآ 35 .)  ... ) ِْتیَْبلا َدـْنِع  ْمُُهتالَـص  َناک  اـم  َو 
كاخ رب  هرهچ  و  درک ) دیلقت  ار  ناشندیـشک  توس  ندز و  فک  و   ) دندیـشکیم توس  دندزیم و  فک  هدرک  فاوط  ار  هبعک  ناکرـشم 

. دیدرگ لزان  نیکرشم ) عینشت  رد   ) هیآ نیا  دنداهنیم .

36 هیآ : لافنا هروس 

رد نیکرشم  هاپس  ناگدننک  ماعطا  هرابرد  هیآ  دنیوگ  یبلک  لتاقم و  هیآ 36 .)  ... ) ِهَّللا ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدُصَِیل  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
نب يرتخبلا  وبا  جاجح ، نب  هبنم  جاجح ، نب  هیبن  هبیـش ، هبتع ، ماشه ، نب  لهج  وبا  دـندوب : نت  هدزاود  نیا  هک  تسا  هدـش  لزان  ردـب  گنج 

زا همه  هک  بلطملا  دـبع  نب  سابع  لفون و  نب  رماـع  نب  ثرح  دوسا ، نب  ۀـعمز  فلخ ، نب  ّیبا  مازح ، نب  میکح  ثراـح ، نب  رـضن  ماـشه ،
رد هک  تسا  هدش  لزان  نایفـس  وبا  هرابرد  هیآ  دناهتفگ  يزبا  نبا  ریبج و  نب  دیعـس  دـندادیم . ینابرق  هد  زور  رد  کی  ره  دـندوب و  شیرق 
اب ندیگنج  يارب  ار  « 1  » شیباحا زا  نت  رازه  ود  دـنتفریذپ ، ار  شتوعد  هک  یبارعا  رب  هوالع  دـحا   125 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  گنج 

رازه هس  نآ  طسو  رد  هک  میدش  هدنار  رکشل  زا  ییاهایرد  يوس  هب  هاگنآ  دیوگ : باب  نیا  رد  کلام  نب  بعک  و  درک ، ریجا  ص )  ) ربمغیپ
وبا دیوگ : هبتع  نب  مکح  نت  دص  راهچ  الاب  تسد  ات  دصیس  میدوب ، یمک  هدع  ام  و  هدیچیپ ، ور  ای  هنهرب  رس  دندوب  نوگهنوگ  لیابق  زا  نت 
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قاحسا نب  دمحم  دیدرگ . لزان  يو ) عینـشت  رد   ) الاب هیآ  درک و  جرخ  الط ) لاقثم  دصیـس  هیقوا -(  لهچ  نیکرـشم  يارب  دحا  زور  نایفس 
زین نایفس  وبا  دنتشگ و  زاب  هکم  هب  هدروخ  تسکش  ردب ، گنج  زا  نیکرشم  رکشل  همتت  نوچ  هک  دنکیم  تیاور  شدوخ  صاخ  قیرط  زا 

ناگدنامزاب زا  رگید  ياهدع  هیما و  نب  ناوفـص  لهج و  یبا  نب  ۀمرکع  هعیبر و  یبا  نب  هّللا  دبع  دمآ  زاب  رگید ) هار  زا   ) شیوخ ناوراک  اب 
ار ناتناگدیزگرب  دیشک و  نوخ  هب  ار  امش  دمحم  شیرق ، تعامج  يا  دنتفگ : هدمآ  ناوراک  رد  شیاکرش  نایفس و  وبا  دزن  ردب ، ناگتشک 

. دراد نانآ  هب  هراشا  هیآ  دنتفریذپ و  ءاکرش  نایفس و  وبا  دینک . يرای  وا  هیلع  یماقتنا  گنج  رد  ار  ام  هتفای  زاب  لام  نیا  اب  تشک .

64 هیآ : لافنا هروس 

نوچ هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  ثراـح  نب  رکب  وبا  هیآ 64 .)  ... ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَم  َو  ُهَّللا  َُکبْـسَح  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 
نانمؤم ادـخ و  ص )  ) ربمغیپ يا  هک  دـش  لزان  هیآ  نیا  دـندش ، نت  لـهچ  رمع  ندروآ  مالـسا  اـب  دیـسر و  نت  هن  یـس و  هب  ناـنمؤم  دادـعت 

. دنتیافک ارت  توریپ 

67 هیآ : لافنا هروس 

ینامـسآ یحو  داد و  يرظن  باطخ  نب  رمع  دهاجم ، هتفگ  هب  (. 68 هیآ 67 -  ... ) ِضْرَْألا ِیف  َنِْخُثی  یَّتَح  يرْـسَأ  َُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ٍِّیبَِنل  َناک  ام 
دنتـسه تناگداز  ومع  دـنتفگ  درک ، تروشم  ناناملـسم  اب  ردـب  ناریـسا  هرابرد  ص )  ) ربمغیپ هک  دوب  یعقوم  نآ  داتفا و  قفاوم  يو  رظن  اـب 

وبا اب  ص )  ) ربمغیپ دـیوگ : رمع  نب  هّللا  دـبع  دـش . لزان  الاب  هیآ  ناشـشکب ! ص )  ) هّللا لوسر  ای  تفگ : رمع  نک . ناشدازآ  ریگب و  اهبناج 
يو درک  تروشم  رمع  اب  هاگنآ  نک . ناشاهر  دنتـسه  وت  موق  زا  هفیاط و  مه  نانیا  تفگ : رکب  وبا  درک . تروشم  ناریـسا  عوضوم  رد  رکب 

هـشوبحا شوبحا و  عمج  شیباـحا  ( 1 __________________________________________________  )
زا شیباحا  تسا . هابتشا  دننکیم  ینعم  نایشبح  هب  ار  هملک  نیا  یضعب  هکنیا  دوشیم . قالطا  دنشابن  هلیبق  کی  زا  هک  مدرم  زا  یتعامج  هب 
هب رودزم  یهاپـس  ناونع  هب  دندوب و  هدش  هدنار  هلیبق  زا  ای  دنتـشادن  ياهدش  هتخانـش  هلیبق  هک  یناسک  ینعی  دشیم  لیکـشت  ءابرغ  ءاعلخ و 

69 تایآ 67 - سپس  درک ، ناشدازآ  هیدف  اب  ص )  ) ربمغیپ اما  ناششکب ! تفگ :  126 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  م . دندشیم -. هتفرگ  راک 
نب دـمحا  رکب  وبا  دوش . لزان  اـم  رب  ییـالب  وت  رظن  تفلاـخم  رثا  رد  دوب  کـیدزن  دومرف  درک و  رمع  هب  ور  ص )  ) ربمغیپ دـش . لزاـن  لاـفنا 

باحـصا زا  ص )  ) هّللا لوسر  دـندروآ  ار  ناریـسا  هک  ردـب  گنج  زا  سپ  دـنکیم : تیاور  رمع ] نب   ] هّللا دـبع  زا  دانـسا  اـب  يریح  نیـسح 
قیفوت ّلج  ّزع و  يادـخ  دـیاش  هد  تلهم  نک و  اقبا  نانیا  رب  دـناوت  موق  هشیرمه و  تفگ  رکب  وبا  دـییوگیم ؟ هچ  ناریـسا  باب  رد  دیـسرپ 

زاس و مزیهرپ  ياهرد  تفگ  هحاور  نب  هّللا  دـبع  نزب . ناشندرگ  دـندنار ، رهـش  زا  دـندرک و  بیذـکت  ارت  نانیا  تفگ  رمع  دـهد . ناشهبوت 
دادن و یباوج  دنام و  تکاس  ص )  ) ربمغیپ تسا . یـشک  دـنواشیوخ  محر و  عطق  نیا  تفگ  سابع  زورفا . رب  شتآ  زادـنیب و  اجنآ  ار  نانیا 

دمآ نوریب  ص )  ) ربمغیپ سپ  دندرکیم . دییأت  ار  هّللا  دبع  رظن  یخرب  رمع و  رظن  یضعب  رکب و  وبا  رظن  یضعب  باحصا  رگید  تفر . نورد 
وت لثم  هدرک . رتمرن  رتمیالم و  ریش  زا  ار  یضعب  لد  تسا و  هتخاس  رتتخس  گنس  زا  شیوخ  ياضر  هار  رد  ار  یضعب  لد  ادخ  دومرف : و 

« یمیحر هدنزرمآ و  وت  ایادخ  درکن  تعاطا  نم  زا  سک  ره  تسا و  نم  زا  درک  يوریپ  سک  ره  : » تفگ هک  تسا  میهاربا  لثم  رکب  وبا  يا 
زا ایادخ  : » تفگ هک  حون  زین  و  هد » تواسق  ار  ناشیاهلد  نک و  دوبان  ار  ناشلاوما  ایادخ  : » تفگ هک  تسا  یـسوم  لثم  رمع  يا  وت  لثم  و 
زا کی  چـیه  دـیتسه ، دـنمزاین  ریقف و  زورما  امـش  دومرف : باحـصا  هب  باطخ  ص )  ) ربمغیپ هاگنآ  راذـگم .» یقاب  نیمز  رب  يراید  نارفاـک 
زا دانـسا  اب  لدع  نادمح  نب  نمحرلا  دبع  دیدرگ . لزان   69 تایآ 67 - و  دینزب . ار  ناشندرگ  ای  هیدف ، ربارب  رد  رگم  ددرگیمن  رب  ناریـسا 
زا نت  داتفه  ندش  ریـسا  نت و  داتفه  ندش  هتـشک  نیکرـشم و  تسکـش  ردب و  دروخرب  زا  سپ  هک  دـنکیم  تیاور  رمع  زا  وا  سابع و  نبا 

اهومعرــسپ و ص )  ) هـّللا لوـسر  اـی  تـفگ  رکب  وـبا  درک . تروـشم  ءارــسا  هراـبرد  ع )  ) یلع رمع و  رکب و  وـبا  اـب  ص )  ) ربـمغیپ ناـشیا ،

لوزن بابسا  زا 193همجرت  هحفص 106 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نانیا ادخ  هک  دشاب  رافک و  هیلع  ام  يارب  تسا  یکمک  میریگب  هچ  ره  هک  ریگب ، اهب  ناج  شکن و  ار  نانیا  دناوت ، ناردارب  نادـنواشیوخ و 
نآ نم  هدیقع  هب  تسا ، رکب  وبا  فالخ  رب  نم  يأر  تفگ  يو  دیسرپ ، ار  شرظن  رمع  زا  ص )  ) ربمغیپ دنوش . ام  روای  دنک و  تیاده  زین  ار 

ات دنزب  ندرگ  ار  شردارب  نالف  ات  يامرفب  ار  هزمح  دنزب و  ندرگ  ار  لیقع  ات  وگب  ار  یلع  و  منزب ، ندرگ  ات  راذـگاو  نم  هب  ارم  دـنواشیوخ 
لیامت دـیوگ  رمع  دـنرفک . ناگدرکرـس  نایاوشیپ و  نارـس و  نانیا  هک  هدـنامن ، ناکرـشم  یتسود  ام  ياهلد  رد  دـنادب  ّلج  ّزع و  يادـخ 

وبا اب  متفر  ص )  ) ربمغیپ دزن  حبـص  تفرگ . هیدف   127 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  ناریـسا  زا  اذل  نم و  هن  داتفا  رکب  وبا  قفاوم  ص )  ) ربمغیپ
دریگب هیرگ  زین  ارم  رگا  هک  تسیچ  امـش  نتـسیرگ  ببـس  هد  ربـخ  نم  هب  ص )  ) هّللا لوـسر  اـی  متفگ  دنتـسیرگیم . دـندوب و  هتـسشن  رکب 
باذع نآ  رب  دوش  لزان  ییالب  ناناملسم  امـش  رب  يریگ ، هیدف  رثا  رب  دوب  هدنامن  يزیچ  دومرف : میآ . رد  هیرگ  تلاح  هب  مکتـسد  ای  میرگب ،

هدمآ زین  ملسم  حیحـص  رد  تیاور  نیا  دش . لزان  هیآ 67 و 68  و  دوب . کـیدزن  رایـسب  امـش  هب  یتخرد  هب  یتخرد  نوچمه  هک  میریگیم 
. تسا

70 هیآ : لافنا هروس 

. دـش لزان  ثرح  نب  لفون  لیقع و  ساـبع و  هراـبرد  هیآ  نیا  دـیوگ : یبلک  هیآ 70 .)  ... ) يرْـسَْألا َنِم  ْمُکیِدـْیَأ  ِیف  ْنَِمل  ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اـی 
ناکرـشم ماعطا  جرخ  يارب  هک  تشاد  هارمه  لاقثم ) هاجنپ  دـصکی و  الط -(  هیقوا  تسیب  دـیدرگ  ریـسا  هک  یعقوم  ردـب  گنج  رد  سابع 

هب دندرک و  طبـض  ار  شیالط  دـش و  ریـسا  هدیـسرن  شتبون  اما  دـندوب  هدـش  رکـشل  جرخ  دـهعتم  هک  دوب  ینت  هد  زا  یکی  اریز  دوب ، هدروآ 
یلام دومرف : دراد . بوسحم  نم  ياهب  ناج  ار  هیقوا  تسیب  نآ  مدرک  اضاقت  ص )  ) هّللا لوسر  زا  دـیوگ  سابع  دیـسر . ص )  ) ربمغیپ تسد 

رب هرقن  هیقوا  تسیب  غلبم  هب  زین  ار  لیقع  ماهداز  ردارب  ياـهب  ناـج  دوشیمن و  هتفریذـپ  هیدـف  ناونع  هب  ياهدروآ  اـم  اـب  ندـیگنج  يارب  هک 
رز نآ  سپ  دومرف : منک . ییادگ  مدرم  زا  رمع  رخآ  ات  هک  یتخادنا  یتلاح  هب  ارم  ادخ  هب  مدرک : ضرع  دیوگ : سابع  تشاذگ . نم  هدـهع 

دیوگ سابع  دـشاب ؟ مثق  لضف و  هّللا و  دـبع  وت و  نآ  زا  دـمآ  شیپ  ياهثداح  رگا  یتفگ  يدرپس و  لضفلا  ما  هب  ندـمآ  ماگنه  هک  تسیچ 
دوبن هاگآ  ادخ  زج  سک  چیه  اریز  ییوگتسار ، وت  هک  مهدیم  یهاوگ  متفگ : داد . ربخ  نم  هب  ادخ  دومرف : يدش ؟ علطم  اجک  زا  مدیـسرپ :

اطع نم  هب  رایـسب  لاوما  اهدـعب ]  ] رز نآ  ضوع  رد  ادـخ  دوزفا  سپـس  سابع  مدـنار . ناـبز  رب  نیتداهـش  و  مداد . لـضفلا  ما  هب  رز  نم  هک 
ترفغم دیما  هوالع  هب  دننکیم  تراجت  نم  يارب  یتفگنه  غلبم  اب  مادـک  ره  هک  مدـش  کلام  ار  مالغ  تسیب  هیقوا  تسیب  ياج  هب  دومرف و 

. مراد زین  راگدرورپ  زا 

ۀئارب هروس 

12 هیآ  : ۀبوت هروس 

نایفس وبا  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگ  سابع  نبا  (. 13 هیآ 12 -  ... ) ِْرفُْکلا َۀَِّمئَأ  اُوِلتاقَف  ْمُِکنیِد  ِیف  اُونَعَط  َو  ْمِهِدْهَع  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهَناْمیَأ  اُوثَکَن  ْنِإ  َو 
ناـمیپ هک  تسا  شیرق  نارـس  رگید  لـهج و  یبا  نـب   128 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  ۀـمرکع  ورمع و  نـب  لیهـس  ماـشه و  نـب  ثرح  و 

. تسا هدش  لزان  دندوب - هتشامگ  تمه  ص )  ) ربمغیپ جارخا  هب  هک  دندوب  نانامه  و  دنتسکش ،

17 هیآ  : ۀبوت هروس 

رب هداهن  يور  ودب  ناناملسم  دش  ریسا  ردب  گنج  رد  سابع  نوچ  دنیوگ : نارسفم  هیآ 17 .)  ... ) ِهَّللا َدِجاسَم  اوُرُمْعَی  ْنَأ  َنیِکِرْشُْمِلل  َناک  ام 
شومارف ار  نامرنه  دییوگیم و  ار  ام  بیع  ارچ  امش  تفگ : سابع  درک . یتشرد  يو  اب  ع )  ) یلع دندرکیم و  ششنزرس  محر  عطق  رفک و 
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جاّـجح تیاقـس  میدوـب و  هبعک  راد  هدرپ  میتـشاد و  داـبآ  ار  ادـخ  هناـخ  تفگ : تـسا ؟ هدوـب  هـچ  امـش  نساـحم  دیـسرپ  یلع  دـییامنیم ؟
. داتسرف ورف  ار  الاب  هیآ  سابع  يواعد  ّدر  رد  ّلج  ّزع و  يادخ  میتخاسیم . دازآ  ار  ناریسا  میدرکیم و 

19 هیآ  : ۀبوت هروس 

هک مدوب  ص )  ) ربمغیپ ربنم  ياپ  هک  دـنکیم  تیاور  ریـشب  نب  رمعم  زا  دانـسا  اـب  یبلاـعث  قاحـسا  وبا  هیآ 19 .)  ... ) ِّجاـْحلا َۀَیاقِـس  ُْمْتلَعَج  َأ 
هار رد  داهج  تفگ  يرگید  ماهدرک . مارحلا  دجسم  ریمعت  هچ  تسین  یکاب  ارم  مهدن  ماجنا  يریخ  راک  چیه  سپ  نیا  زا  رگا  تفگ : يدرم 

ربمغیپ دزن  زامن  زا  دـعب  نم  دوب - هعمج  زور  نآ  و  دـینکن ، دـنلب  ادـص  ص )  ) ربمغیپ ربنم  ياپ  هک  دز  رـشت  ود  نآ  هب  رمع  تسا . رترب  ادـخ 
زین ملسم  دیدرگ . لزان  باوج  رد  الاب  هیآ  و  درک ، ار  راک  نیا  مسرپیم و  ار  ترضح  رظن  امـش  رظن  فالتخا  عوضوم  رد  موریم و  (ص )

ندروآ و مالـسا  رد  امـش  رگا  تفگ : دش  ریـسا  ردب  زور  سابع  نوچ  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  یبلاو  تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیا 
باوج رد  هیآ  میاهدومن . دازآ  ار  ناریسا  هداد ، بآ  ار  نایجاح  میاهدرک و  مارحلا  دجسم  ریمعت  زین  ام  دیتفرگ  یشیپ  ام  رب  داهج  ترجه و 

هحلط دـندرکیم . هرخافم  هک  دـش  لزان  هبیـش  نب  ۀـحلط  سابع و  و  ع )  ) یلع هرابرد  روبزم  هیآ  یظرق  یبعـش و  نسح و  هتفگ  هب  دـمآ . وا 
ع)  ) یلع متسه ، جح  تیاقـس  ماقم  بحاص  نم  تفگ  سابع  تسا  نم  هدهع  رب  نآ  شـشوپ  ماهبعک و  هناخ  راد  دیلک  یلوتم و  نم  تفگ :
(( ع  ) یلع نخس  دییأت  رد   ) هیآ مدهاجم . و  ماهدرازگ ، زامن  ناناملسم  همه  زا  رتشیپ  هام  شش  نم  دییوگیم ، هچ  امش  منادیمن  نم  تفگ :

ساـبع یتسویپن ؟ ص )  ) ربـمغیپ هب  يدرکن و  ترجه  ارچ  تفگ : ساـبع  هب  ع )  ) یلع ینادـمه ، ةرم  نیریـس و  نبا  هتفگ  هب  دـیدرگ . لزاـن 
129 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دش . لزان  هیآ  نیا  و  تسین ؟ ترجه  زا  رتالاب  دجسم  نتشاد  دابآ  جاجح و  تیاقس  ایآ  تفگ :

23 هیآ  : ۀبوت هروس 

، درک رداص  ار  هنیدم  هب  ترجه  نامرف  ص )  ) ربمغیپ نوچ  دـیوگ : یبلک  هیآ 23 .)  ... ) ْمُکَناوْخِإ َو  ْمُکَءابآ  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ياهدع دندرکیم و  ترجه  باتش  قوش و  اب  یخرب  میتسه  ترجه  هب  رومأم  ام  دنتفگیم  ناشرـسمه  ای  ردام  ای  ردپ  هب  ناناملـسم  یـضعب 

هارمه هدـمآ  ّتقر  هب  يراذـگاو . زیچیب  ار  ام  يورب و  ادابم  دادیم  ناشدـنگوس  هداوناخ  هک  دـندشیم  دـنزرف  نز و  هداوناـخ و  تسب  اـپ 
گنج روتسد  ینعی  دعب ، هیآ  رد  ِهِْرمَِأب » ُهَّللا  َِیتْأَی  یَّتَح   » هرقف و  دش ، لزان  نانیا  شنزرـس  رد  هیآ  دندرکیمن . ترجه  دندنامیم و  هداوناخ 

. هکم حتف  ای 

34 هیآ  : ۀبوت هروس 

لها نایراق  ناـملاع و  هراـبرد  هیآ  نیا  هیآ 34 .)  ... ) ِلِـطاْبلِاب ِساَّنلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأََـیل  ِناـبْهُّرلا  َو  ِراـبْحَْألا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
ِلِیبَس ِیف  اهَنوُقِْفُنی  َو ال  َۀَّضِْفلا  َو  َبَهَّذلا  َنوُِزنْکَی  َنیِذَّلا  َو  تسا . هدـش  لزان  دـندرکیم  قازترا  ماوع  لبق  زا  دـنتفرگیم و  هوشر  هک  باتک 

هب متفگ  مدید  اجنآ  رد  ار  رذ  وبا  متـشذگیم  هذبر  زا  هک  دنکیم  تیاور  بهو  نب  دیز  زا  دانـسا  اب  يرقم  قاحـسا  نبا  هیآ 34 .)  ... ) ِهَّللا
هرابرد هیآ  نیا  تفگ  هیواعم  میدرک . ادـیپ  فالتخا  هیآ  نیا  رـس  رب  هیواعم  اـب  مدوب و  ماـش  رد  تفگ  ياهدرک ؟ لزنم  اـجنیا  رد  ببـس  هچ 

نم هب  نامثع  درک ، تیاکـش  نم  زا  تشون و  همان  نامثع  هب  وا  میدرک . وگم  وگب  تسا و  اـهنآ  اـم و  هراـبرد  متفگ  نم  تسا ، باـتک  لـها 
شرازگ نامثع  هب  هیـضق  دندوب . هدیدن  ارم  رتشیپ  ییوگ  هکنانچ  دندمآ  درگ  نم  رب  مدرم  مدمآ و  هنیدم  هب  مدرگ . زاب  هنیدم  هب  هک  تشون 

دنرامگب نم  رب  ار  یـشبح  یمالغ  رگا  مدـش و  دـیعبت  اجنیا  هب  و  يوش -؟ نکاس  کـیدزن  یتیحاـن  رد  يراد  لـیم  اـیآ  تفگ : نم  هب  دـش .
رد دـنیوگ  یخرب  دـنراد . فالتخا  هیآ  نیا  هراـبرد  زین  نارـسفم  تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  رگید  قیرط  هب  مه  يراـخب  منکیم . تعاـطا 
ود ره  نیملـسم  باتک و  لها  لماش  دراد و  تیمومع  دـیوگ  كاحـض  تسا . هلبق  لها  هرابرد  دـیوگ  يّدـس  تسا . باـتک  لـها  صوصخ 
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زا دانـسا  اب  راجن  میهاربا  نب  دـمحا  نیـسحلا  وبا  تسا . زودـنا  جـنگ  ناناملـسم  هیآ  نیا  دارم  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  ءاطع  دوشیم .
الط و داـب  ناـیزرپ  دوباـن و   » ینعی ۀـضفلا » بهذـلل و  اـّبت  : » دومرف ص )  ) ربمغیپ ثحب ، دروم  هیآ  لوزن  زا  سپ  هک  دـنکیم  تیاور  ناـبوث 

ینابز رازگـساپس ، یلد  دومرف : مینک ؟ مهارف  جـنگ  ییاراد  عون  هچ  زا  میزودـنیب و  هچ  سپ  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دندیـسرپ  باحـصا  هرقن .»
130 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  هتسیاش . ینز  يوگادخ ،

38 هیآ  : ۀبوت هروس 

حرـش نیدب  دش . لزان  كوبت  گنج  هب  تمیزع  رب  صیرحت  هرابرد  هیآ  نیا  هیآ 38 .)  ... ) اوُرِْفنا ُمَُکل  َلِیق  اذِإ  ْمَُکل  ام  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
و بسانمان ، گنج  يارب  نامز  هک  یلاح  رد  درک ، رداص  ار  مور  اب  گنج  روتسد  تشگرب  نینح  گنج  فئاط و  زا  یتقو  ص )  ) ربمغیپ هک 
هب نامناخ  رد  نتـسشن و  هیاس  رد  هک  دمآ  نارگ  مدرم  رب  روتـسد  نآ  هدیـسر . اههویم  هتـسشن و  راب  هب  امرخ  دوب ، مرگ  اوه  کشخ و  لصف 
ورف ار  روبزم  هیآ  دـش و  هاگآ  مدرم  ینیگنـس  یلبنت و  یلیم و  یب  رب  ادـخ  و  دـندادیم ، حـیجرت  گـنج  مزع  هب  نتفر  نوریب  رب  ار  ندرب  رس 

(. داد باذع  هدعو  نافلختم  رب  دعب  هیآ  رد  و   ) داتسرف

41 هیآ  : ۀبوت هروس 

گنج يوس  هب  تکرح  زا  هدش  رّذـعتم  هقرفتم  ياهراک  هلغـشم و  ترثک  هب  هک  یناسک  هرابرد  هیآ  نیا  هیآ 41 .)  ... ) ًالاِقث َو  ًاـفافِخ  اوُرِْفنا 
اب ییحی  نب  دمحم  نب  میهاربا  نب  دمحم  دننک . تکرح  دیاب  لاح  ره  هب  دریذپیمن و  ار  ناشرذع  ادخ  هک  دش  لزان  دندومنیم  يراددوخ 

يارب دونشیمن و  ار  يدحا  رذع  ادخ  تفگ : درک ، تئارق  ار  ثحب  دروم  هیآ  هحلط  وبا  یتقو  هک  دنکیم  تیاور  کلام  نب   ] سنا زا  دانسا 
درک و هوکـش  یقاچ  يدـنمونت و  زا  دـمآ و  ص )  ) ربمغیپ دزن  دوسا  نب  دادـقم  دـیوگ : يّدـس  تشذـگرد . اجنامه  دـش و  ماش  مزاع  داهج 

هئارب هیآ 91  اب  ات  دمآ  نارگ  رایسب  مدرم  رب  نیا  و  دینک ،» تکرح  نیگنس  ای  کبس   » هک دش  لزان  وا  باوج  رد  هیآ  تساوخ . ندنام  هزاجا 
هیآ 42 كوبت  هوزغ  زا  فلختم  ناقفانم  هرابرد  و  تسین .» یجرح  دنباییمن  یجرخ  هک  یناسک  نافیعض و  ناضیرم و  رب   » هک دیدرگ  خسن 

ربمغیپ هک  دوب  نیا  هیـضق  دـندرکیم .» تیوریپ  امتح  دوب  یهاتوک  رفـس  ینتفاـی و  تسد  دوس  کـیدزن و  هار  رگا   » هک دـیدرگ  لزاـن  هئارب 
زا رتنییاپ  هدـح  يذ  رد  نامه  لداعم  يرکـشل  اب  ناقفانم - سییر  ّیبا - نب  هّللا  دـبع  دز و  ودرا  عادولا  ۀـینث  رد  درب و  نوریب  رکـشل  (ص )

ربمغیپ زا  كوکـشم  كاکـش و  صاخـشا  ناـقفانم و  رگید  اـب  ّیبا  نب  هّللا  دـبع  درک  يورـشیپ  ص )  ) ربمغیپ نوچ  و  دز ، ودرا  عادولا  ۀـینث 
هیآ « ) دندوزفایمن ناتراک  یگتفـشآ  رب  زج  دندوب  هدمآ  امـش  هارمه  رگا   » هک داد  یّلـست  ار  شربمغیپ  یلاعت  يادخ  دندرک . فلخت  (ص )

(. 47

49 هیآ  : ۀبوت هروس 

گنج هب  بهو  ابا  ای  تفگ  ودـب  ص )  ) ربمغیپ دـش . لزان  قفاـنم  سیق  نب  ّدـج  هراـبرد  هیآ  نیا  هیآ 49 .)  ... ) ِیل ْنَذـْئا  ُلوـُقَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 
مراد نآ  میب  و  منانز ، هتفیـش  نم  هک  دـننادیم  همه  ص ،)  ) هّللا لوسر  ای  داد : خـساپ  وا  يریگب ؟ زینک  مالغ و  تمینغ  هک  ییآیمن  نایمور 

نم هدب و   131 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  هنیدـم  رد  ندـنام  هزاجا  نکفیم و  هنتف  هب  ارم  مرواین ، باـت  منیبب  ار  یمور  روب  نارتخد  رگا  هک 
ینب زا  ص )  ) ربمغیپ هیآ ، لوزن  زا  سپ  دـمآ . دورف  ـالاب  هیآ  و  ناـمب ! دومرف  دـنادرگرب و  يور  وا  زا  ص )  ) ربـمغیپ منکیم . یلاـم  کـمک 

: دومرف ص )  ) ربمغیپ تسا  لیخب  وسرت و  نکیل  سیق  نب  ّدـج  دـنتفگ : تسیک ؟ امـش  گرزب  دیـسرپ : دوب  ناشیا  زا  سیق  نب  ّدـج  هک  هملس 
. دروآ رد  رعش  هب  ار  هعقاو  ناسح  و  تسا . رورعم  نب  ءارب  نب  رشب  دّعجم ، هرهچ  دیفس  ناوج  امش  گرزب  انامه  تسین ، لخب  زا  رتدب  يدرد 

. تسا نیقفانم  هرابرد  یگمه  ات 59  تایآ 49  لاح  ره  هب  دوتس . یگدنشخب  هب  ار  رشب  و 
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60 ات تایآ 58  : ۀبوت هروس 

ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  يردخ  دیعس  وبا  زا  دانسا  اب  یبلعث  میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحا  هیآ 58 .)  ... ) ِتاقَدَّصلا ِیف  َكُزِْملَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 
- تسا جراوـخ  راذـگناینب  عـقاو  رد  هک  هرـصیوخلا - يذ  نبا  هب  بقلم  یمیمت  ریهز  نب  صوـقرح  درکیم . تمـسق  ار  یلاـم  تشاد  (ص )

لداع سپ  مشاب  هدرکن  لدـع  تیاعر  نم  رگا  وت ، رب  ياو  دومرف : ص )  ) ربمغیپ نک . تیاعر  ام  نیب  ار  تلادـع  ص )  ) هّللا لوسر  ای  تفگ :
هلمج نآ  زا  هک  دـش  لزان  نیقفانم  نامه  ای  ْمُُهبُوُلق » ِۀَـفَّلَؤُْملا   » هراـبرد هیآ  دـیوگ : یبلک  تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  زین  يراـخب  تسیک ؟

. دش لزان  يو  عینشت  رد  هیآ  يدرکن و  تاواسم  تیاعر  تفگ : ص )  ) ربمغیپ هب  هک  رصاوخلا ، وبا  هب  بقلم  دوب  يدرم 

61 هیآ  : ۀبوت هروس 

دندرزآیم و ار  ص )  ) ربمغیپ هک  دش  لزان  نیقفانم  زا  یعمج  هرابرد  هیآ  نیا  هیآ 61 .)  ... ) ٌنُذُأ َوُه  َنُولوُقَی  َو  َِّیبَّنلا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  ُمُْهنِم  َو 
نآ رد  دنک . نامتازاجم  دسرب و  وا  هب  امش  نانخس  هک  تسه  نآ  میب  دینکن  ار  راک  نیا  دنتفگ  ناشیـضعب  دندزیم . تسیاشان  ياهفرح 

یشوگ دمحم  هک  دریذپیم ، مینکیم ، یهاوخ  رذع  هتفر  وا  دزن  سپس  مییوگیم و  تساوخ  ناملد  هچ  ره  تفگ : دیوس  نب  سالج  نایم 
نب لتبن  مان  هب  تسا  قفانم  هرابرد  هیآ  نیا  دناهتفگ  رگید  یخرب  راسی و  قاحـسا  نب  دمحم  دراد . هراشا  عوضوم  نیا  هب  هیآ  و  اونـش . تسا 

دهاوخ هک  ره  هتفگ : ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  وا  هراـبرد  و  دوب ، يورتشز  مشچ و  خرـس  گـنر و  ياهوهق  هتخوس و  هایـس  يدرم  هک  ثرح ،
[ رواب دوز  شوگ -[  دـمحم  تفگ : دـش . عنم  راک  نآ  زا  دربیم ، ناقفانم  دزن  ار  ص )  ) ربمغیپ راـبخا  يو  درگنب . لـتبن  هب  دـنیبب  ار  ناـطیش 
. دنکیم لوبق  ار  ام  رذـع  میروخیم  دـنگوس  هتفر  وا  دزن  سپـس  مییوگیم ، میتساوخ  هچ  ره  ام  دراگنایم ، تسار  دـنیوگب  هچ  ره  تسا ،
دـندوب و عمج  تباث  نب  هعیدو  دـیوس و  نب  سالج  هلمج  نم  نیقفانم  زا  ياهدـع  دـیوگ : يّدـس  دـش . لزاـن  هراـب  نیا  رد  ثحب  دروم  هیآ 
ار وا  دوب ، اجنآ   132 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  رد  راصنا  زا  سیق  نب  رماع  مان  هب  یناوج  و  دننک ، ییوگدب  ص )  ) ربمغیپ زا  دنتـساوخیم 
. داد ربخ  هدمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  ناوج  نآ  میرتدـب ! رخ  زا  ام  سپ  تسا ، تسار  دـیوگیم  دـمحم  هچنآ  رگا  دـنتفگ : هدرواین ، باسح  هب 

دنیوگیم غورد  اهنآ  هک  درک  دای  دنگوس  زین  رماع  دیوگیم و  غورد  رماع  هک  دندروخ  مسق  دومن ، تساوخ  زاب  هدع  نآ  زا  ص )  ) ربمغیپ
مـسق ادخ  هب   » هک دش  لزان  دعب  هیآ  ثحب و  دروم  هیآ  امرف ! ادج  وگتـسار  زا  ار  وگغورد  ایادخ  هدشن  هدنکارپ  عمج  نیا  ات  هک  درک  اعد  و 

« دننک یضار  ار  امش  ات  دنروخیم 

64 هیآ  : ۀبوت هروس 

هنایزات دص  دنربب و  ارم  مهدیم  حیجرت  ادخ  هب  تفگ : یقفانم  دـیوگ  يّدـس  هیآ 64 .)  ... ) ْمُُهئِّبَُنت ٌةَروُس  ْمِْهیَلَع  َلَّزَُنت  ْنَأ  َنوُِقفانُْملا  ُرَذْـحَی 
، دندرکیم ییاهتبحـص  ناشدوخ  نیب  نیقفانم  دیوگ : دهاجم  دراد . عوضوم  نیا  هب  هراشا  هیآ  دنک و  ناماوسر  هک  دیاین  ياهیآ  اما  دننزب 

. دزاسن شاف  ار  ام  زار  ادخ  دیاش  دنتفگیم  دعب 

65 هیآ  : ۀبوت هروس 

رـضاح ناقفانم  زا  ياهدع  و  دوب ، كوبت  گنج  رد  ص )  ) ربمغیپ دیوگ  هداتق  هیآ 65 .)  ... ) ُبَْعَلن َو  ُضوَُخن  اَّنُک  امَّنِإ  َُّنلوُقََیل  ْمُهَْتلَأَـس  ِْنَئل  َو 
ربمغیپ و  داد ، ربخ  شربمغیپ  هب  ادخ  دـیاشگب . ار  ماش  ياهخاک  اهژد و  تسا  راودـیما  درم  نیا  تاهیه ، دـنتفگ : دوخ  نیب  گنج  رد  هدـش 

دوبن و يّدج  فرح  میدزیم و  پگ  طقف  ام  دنتفگ  دیتفگ ؟ نانچ  نینچ و  امش  دومرف  هتفر  نانآ  دزن  دیوش و  راوس  تفگ : نارای  هب  (ص )
مکـش ناناوخ  نآرق  نیا  زا  تفگ : كوبت  گنج  رد  ناقفانم  زا  یکی  بهو ، بهو  نب  دمحم  ملـسا و  نب  دیز  هتفگ  هب  دـش . لزان  هیآ  نیا 
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شباوج رد  کـلام  نب  فوع  دوب . شناراـی  و  ص )  ) ربـمغیپ ناـناوخ » نآرق   » زا شدوـصقم  ماهدـیدن و  رتوـسرت  رتوـگغورد و  رتتسرپ و 
هیآ هک  درک  هظحـالم  داد و  ربخ  ص )  ) ربمغیپ هب  ار  هیـضق  تفر و  مهدیم و  ربخ  ص )  ) ربمغیپ هب  نم  یقفاـنم و  ییوت و  وگغورد  تفگ :

فرح يّدـج  ریغ  روط  هب  اـم  تفگ : هدـمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  قفاـنم  نآ  دوب . هتـسشن  رتش  رب  هدـش و  مزاـع  ترـضح  و  هدـش ، لزاـن  رتـشیپ 
ار رـسی  یبا  نب  هّللا  دبع  هک  دنکیم  تیاور  رمع  نب  هّللا  دبع  زا  دانـسا  اب  یقزوج  هّللا  دبع  نب  دمحم  ریـصن  وبا  دوش . یط  هار  هک  میدزیم 
میدزیم و فرح  طقف  ام  ص )  ) هّللا لوسر  ای  تفگیم : وا  و  دندرکیم ، شتازاجم  دندزیم و  شگنس  ص )  ) ربمغیپ يور  شیپ  هک  مدید 

؟ دیدوب هتفرگ  هرخسم  هب  ار  نآرق  شربمغیپ و  ادخ و  ایآ  دومرفیم : ص )  ) ربمغیپ و  دوبن ، يّدج 

74 هیآ  : ۀبوت هروس 

ناشدوخ نیب  تولخ  رد  دـنتفر و  كوبت  گنج  هب  ص )  ) هّللا لوسر  هارمه  ناـقفانم  دـیوگ  كاحـض  هیآ 74 .)  ... ) اُولاق ام  ِهَّللاـِب  َنوُِفلْحَی 
ربمغیپ اب  ناشیا  ربخ  هفیذح  دندومنیم . يزارد  نابز   133 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  نید  رد  دندادیم و  مانشد  ار  هباحص  و  ص )  ) ربمغیپ

بیذکت رد  هیآ  و  دـناهدزن ، یفرح  دـندروخ  مسق  دـسریم ؟ امـش  زا  هک  تسیچ  رابخا  نیا  ناقفانم  يا  دومرف : ص )  ) ربمغیپ تفگ . (ص )
هّللا دبع  تفای و  هبلغ  ینیهج  رب  يرافغ  دندرکیم و  دروخ  دز و  مه  اب  رافغ  زا  يدرم  هنیهج و  زا  يدرم  دیوگ : هداتق  دیدرگ . لزان  ناشیا 

هب تدروخیم » ینک  قاچ  ار  تگـس   » دنیوگ هک  دنام  نادب  دمحم  ام و  ناتـساد  دـینک ! يرای  ار  ناتردارب  سوالا  ینب  ای  دز : دایرف  ّیبا  نب 
نخـس نآ  ناناملـسم  زا  یکی  دـنکیم . نوریب  ار  رتلیلذ  تسا  رتزیزع  رتدـنمورین و  هکنآ  هورگ  ود  ام  زا  میدرگ ، زاـب  هنیدـم  هب  رگا  ادـخ 

دبع راکنا  ّدر  رد  هیآ  هدزن . یفرح  نانچ  هک  دروخ  دنگوس  وا  و  تساوخ ، هّللا  دبع  ص )  ) ربمغیپ داد . ربخ  ص )  ) ربمغیپ هب  تفر و  دینشب و 
ربمغیپ رتش  ۀبقعلا  ۀلیل  رد  هک  دندش  ناتـسادمه  نیقفانم  دـیوگ  كاحـض  هیآ 74 .)  ... ) اُولاـنَی َْمل  اـِمب  اوُّمَه  َو  هدـیدرگ . لزاـن  ّیبا  نب  هّللا 

ص)  ) ربمغیپ زا  یعمج  دنداتفا و  ولج  ناشیا  زا  ياهدع  میمـصت  نیا  اب  دنتـشاد و  ار  ص )  ) ربمغیپ هب  ندز  بیـسآ  دصق  دننامرب و  ار  (ص )
زا هفیذح  دوب و  رامع  ص )  ) ربمغیپ رادولج  بش  نآ  و  میزادنایم . هرد  هب  شبکرم  زا  ار  وا  دسرب  هندرگ  هب  نوچ  دـنتفگ  دـندنام و  بقع 

! دیوش رود  ادخ  نانمشد  هک  دز  داد  دش . رادباقن  ياهدع  هجوتم  دینش و  رس  تشپ  زا  ار  ینارتش  ياپ  يادص  هک  دناریم  ار  رتش  رـس  تشپ 
. دش لزان  هیآ  نیا  دیسر و  دصقم  هب  ملاس  ص )  ) ربمغیپ دندنام و  زاب  دوخ  دصق  يارجا  زا  نانآ 

75 هیآ  : ۀبوت هروس 

نب ۀبلعث  هک  دـنکیم  تیاور  یلهاب  هماما  وبا  زا  دانـسا  اب  لضف  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نسحلا  وبا  (. 77 هیآ 75 -  ... ) َهَّللا َدَـهاع  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 
يا وت  رب  ياو  دومرف : ص )  ) ربمغیپ دـنک . رگناوت  ارم  ادـخ  نک  اـعد  ص )  ) هّللا لوسر  اـی  تفگ  هدـمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  يراـصنا  بطاـح 
لثم هک  يرادن  تسود  ایآ  دومرف : زاب  و  يرازگن . نآ  رکـش  هک  تفگنه  تورث  زا  هب  يرآ  ياج  هب  ار  شـساپس  یناوتب  هک  مک  لام  هبلعث ،

دوشیم دوشب ، ریزارس  نم  يارب  هرقن  الط و  اههوک  نیا  زا  مهاوخب  رگا  تسوا  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  دنگوس  یـشاب ؟ ادخ  ص )  ) ربمغیپ
. مزادرپیم ار  قحیذ  قح  دزاس  رگناوت  ارم  ادـخ  ینک  اعد  رگا  هک  تخیگنارب  قح  هب  ارت  هکنآ  هب  دـنگوس  ارت  تفگ  هبلعث  مهاوخیمن .  [و 

داز هب  عورش  مرک  لثم  نادنفسوگ  نآ  و  درک ، هیهت  دنفسوگ  دنچ  هبلعث  سپ  نک . بیصن  یتورث  ار  هبلعث  ادخ  هک  دومرف  اعد  ص )  ) ربمغیپ
رهظ  134 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  زامن  طقف  تفر و  هنیدم  فارطا  رد  ياهرد  هب  دنامب و  تسناوتن  رهـش  رد  هک  يروط  هب  دندرک  دلو  و 
زامن ات  دـندش  هدوزفا  مرک  لثم  شنادنفـسوگ  زاب  و  دیـسریمن ، تعامج  هب  ار  رگید  ياهزامن  دـشیم و  رـضاح  تعاـمج  رد  ار  رـصع  و 

و هتفر ، نوریب  رهش  زا  دنکیم و  يراد  دنفسوگ  دنتفگ  دنکیم ؟ هچ  درک و  هچ  هبلعث  دیسرپ  ص )  ) ربمغیپ يزور  درک . كرت  زین  ار  هعمج 
وت و  ریگب ، تاکز  ناشلاوما  زا   » هک دش  لزان  هیآ  و  هبلعث ! زا  هآ  هبلعث ، هراچیب  هبلعث  رب  ياو  دومرف : راب  هس  ترضح  دندومن . زاب  شناتـساد 

یکی هنیهج و  زا  یکی  ار  نت  ود  ص )  ) ربمغیپ دیدرگ . مولعم  تاکز  بوجو  دراوم  و  هئارب 103 ) « ) ینکیم ناشهیکزت  كاپ و  راک  نیا  اب 
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دیورب و میلـس  ینب  زا  درم  نالف  هبلعث و  غارـس  هب  دومرف  داد و  لمع  روتـسد  هتـشون و  تشامگ و  تاکز  يروآ  عمج  راک  هب  میلـس  ینب  زا 
، تسا هیزج  دننام  هیزج و  نیا  تفگ : دندناوخ ، وا  رب  ص )  ) ربمغیپ نامرف  دنتفر و  هبلعث  دزن  دـنداتفا و  هار  اهنآ  دـیریگب . ود  نآ  زا  تاکز 

يارب ار  شنارتش  نیرتهب  وا  دنتفر . یملـس  درم  غارـس  هب  ود  نآ  دیدرگرب . دیهدب و  ماجنا  ار  ناتراک  دیورب  الاح  ممهفیمن ، يزیچ  هک  نم 
اهنیا میتشادن  دصق  ام  و  یهدب ، تنارتش  نیرتهب  زا  تسین  بجاو  دنتفگ : دندید  نانچ  یتقو  دمآ . رومأم  ود  لابقتسا  هب  درک و  ادج  تاکز 
هبلعث دزن  یملـس  راـک  زا  تغارف  زا  سپ  ود  نآ  دـیریگب . تسا  نم  نآ  زا  لاـم  مهدیم و  رطاـخ  بیط  هب  نم  تفگ : درم  نآ  مینیزگرب . ار 
شیپ دنتشگزاب و  ص )  ) ربمغیپ دزن  ود  نآ  منکب . رکف  ات  دیورب  تسا ، هیزج  لثم  نیا  تفگ  سپس  دیهدب ، ناشن  ار  نامرف  تفگ : دنتشگرب 
تایآ دنتفگ و  زاب  هبلعث  یملس و  ناتساد  هاگنآ  دهد . تکرب  ار  یملـس  ادخ  هبلعث و  رب  ياو  دومرف : ص )  ) ربمغیپ دنیوگب  ینخـس  هکنآ  زا 

، وـت رب  ياو  تفگ  تفر و  هبلعث  دزن  دینـش ، ار  تاـیآ  دوـب و  اـجنآ  هبلعث  ناـشیوخ  زا  یکی  دـیدرگ . لزاـن  تبـسانم  نیدـب  ۀـئارب   77 - 75
ادخ دومرف : ص )  ) ربمغیپ دریذـپب . تاکز  يو  زا  هک  درک  شهاوخ  هدـمآ  ص )  ) ربمغیپ تمدـخ  هب  هبلعث  هدـش . لزان  تایآ  نیا  تاهرابرد 
ارم هیـصوت  هک  تسوت  لـمع  هجیتـن  نیا  دومرف : ص )  ) ربـمغیپ تخیر . رـس  رب  كاـخ  هبلعث  مریذـپب . يزیچ  وـت  زا  هک  تسا  هدرک  عـنم  ارم 

هبلعث دش . هفیلخ  رکب  وبا  هکنآ  ات  تفریذپن  تاکز  وا  زا  تلحر  ماگنه  ات  ص )  ) ربمغیپ تشگ و  زاب  شیوخ  لزنم  هب  هبلعث  يدرکن . تعاطا 
هک يزیچ  داد  خـساپ  رکب  وبا  نک . لوبق  نم  زا  ار  تاکز  ینادیم . ص )  ) ربمغیپ دزن  ارم  تلزنم  راصنا و  ناـیم  ارم  ماـقم  تفگ : رکب  وبا  هب 

تاکز نینمؤملا  ریما  ای  تفگ  هدمآ  وا  دزن  هبلعث  تسـشن . شیاج  هب  رمع  تشذگرد و  رکب  وبا  منک ؟ لوبق  نم  هتفریذـپن  ص )  ) هّللا لوسر 
تاکز هبلعث  زا  زین  وا  دـش و  هفیلخ  ناـمثع  سپـس  مریذـپب . هنوگچ  نم  دـندرکن ، لوبق  رکب  وبا  و  ص )  ) هّللا لوسر  تفگ  رمع  ریگب  نم  زا 

135 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  درم . هبلعث  نامثع  تفالخ  نارود  رد  تفریذپن و 

79 هیآ  : ۀبوت هروس 

تیاور دوعـسم  نبا  زا  دانـسا  اب  رفعج  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  دیعـس  هیآ 79 .)  ... ) ِتاـقَدَّصلا ِیف  َنِینِمْؤُْـملا  َنِم  َنیِعِّوَّطُْملا  َنوُزِْملَی  َنیِذَّلا 
زاینیب صخش  نیا  عاص  کی  زا  ادخ  دنتفگ  یـضعب  دروآ ، تاکز  امرخ )  ) عاص کی  دمآ و  يدرم  دش  لزان  هقدص  هیآ  نوچ  هک  دنکیم 

نداد هقدـص  رد  دـنرادن  يدـیاع  شیوـخ  جـنرتسد  زج  هک  ار  یناـسک  ار و  ریخ  بلطواد  ناـنمؤم  هک  ناـنآ  : » دـش لزاـن  هیآ  نیا  تـسا و 
. تسا هدروآ  ار  تیاور  نیا  زین  يراخب  تسا .» كاندرد  یباذع  ار  نانآ  دنکیم و  ناشهرخسم  ادخ  دنریگیم ، هرخسم  هب  هدرک  ییوجبیع 
ای تفگ : دروآ و  مهرد  رازه  راـهچ  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  درک . نداد  تاـکز  هب  بیغرت  ار  مدرم  ص )  ) ربمغیپ وا ، ریغ  هداـتق و  هتفگ  هب 

ماهداوناخ جرخ  يارب  ار  شفـصن  دوش و  فرـص  ادـخ  هار  رد  هک  مدروآ  وت  يارب  ار  شفـصن  متـشاد  مهرد  رازه  تشه  ص )  ) هّللا لوسر 
فوع نب  نمحرلا  دبع  هب  ادخ  یتشادـهگن و  هچنآ  رد  مه  يداد و  هچنآ  رد  مه  دـهد  تکرب  تیادـخ  دومرف  ص )  ) هّللا لوسر  متـشاذگ .

راب دص  نالجع  نب  يدع  نب  مصاع  زور  نآ  زین  و  دش . مهرد  رازه  تصـش  دصکی و  شنز  ود  کی  تشه  درم ، یتقو  هکنانچ  داد  تکرب 
هک مدروآ  تسد  هب  امرخ  عاص  ود  هنابش  يرایبآ  دزم  زا  ص )  ) هّللا لوسر  ای  تفگ  دروآ و  امرخ  عاص  کی  يراصنا  لیقع  وبا  داد و  امرخ 
دبع هک  دـندرک  ییوجبیع  ناـقفانم  زیرب . تاـکز  راـب  يور  دومرف  ص )  ) هّللا لوـسر  مدروآ . وـت  تمدـخ  ار  یکی  مداد و  لزنم  هب  ار  یکی 
کی نآ  لیقع  وبا  هک  یلاح  رد  دـنزاین  یب  لیقع  وبا  عاص  کی  زا  ص )  ) هّللا لوسر  ادـخ و  دوب و  ایر  يور  زا  ناشراک  مصاـع  نمحرلا و 

. دراد ناقفانم  نخس  هب  هراشا  ثحب  دروم  هیآ  دوب . هدروآ  شیوخ  هیکزت  يارب  ار  عاص 

84 هیآ  : ۀبوت هروس 

دنکیم تیاور  رمع  نب  هّللا  دبع  زا  دانسا  اب  ظعاو  دمحا  نب  نمحرلا  دبع  نب  لیعامسا  هیآ 84 .)  ... ) ًاَدبَأ َتام  ْمُْهنِم  ٍدَحَأ  یلَع  ِّلَُصت  َو ال 
هّللا دبع  نفک  يارب  ار  دوخ  نهاریپ  ص )  ) ربمغیپ هک  دومن  شهاوخ  دمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  شرـسپ  درم  قفانم )  ) ّیبا نب  هّللا  دـبع  یتقو  هک 

لوزن بابسا  زا 193همجرت  هحفص 112 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


زامن یفوتم  رب  ص )  ) ربمغیپ هک  درک  اضاقت  هّللا  دبع  رـسپ  داد  ار  شنهاریپ  ص )  ) ربمغیپ دنک . شزرمآ  بلط  دناوخب و  زامن  وا  رب  دـهدب و 
هزانج رب  ندـناوخ  زامن  زا  ارت  ادـخ  رگم  تفگ : دیـشک و  ار  شنیتسآ  رمع  دـناوخب  زامن  تساوخ  نوچ  تفریذـپ و  ص )  ) ربمغیپ دـناوخب ،

ربمغیپ یهن  رد  ثحب  دروم  هیآ  منکن و  ای  منکب  شزرمآ  بلط  هک  هدرک  راـتخم  ارم  ادـخ  دومرف  ص )  ) ربمغیپ تسا ؟ هدرکن  یهن  ناـقفانم 
ار نیقفانم  هزانج  رب  ندناوخ  زامن  سپ  نآ  زا  ص )  ) ربمغیپ و  دـیدرگ ، لزان  ناشربق ، رـس  رب  نداتـسیا  ناقفانم و  رب  ندرازگ  زامن  زا  (ص )
سابع و نبا  زا  يدابآ  رصن  میهاربا  نب  لیعامسا   136 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دناهدروآ . ار  تیاور  نیا  زین  ملسم  يراخب و  درک . كرت 
تفر و ص )  ) ربـمغیپ دـندرک و  توعد  يو  رب  زاـمن  يارب  ار  ص )  ) هّللا لوـسر  درم  ّیبا  نب  هّللا  دـبع  نوـچ  هک  دـنکیم  تیاور  رمع  زا  وا 

تفگ نینچ  زور  نالف  هک  تسا  ّیبا  نب  هّللا  دبع  نیا  ص )  ) هّللا لوسر  ای  متفگ  مداتسیا و  وا  هنیس  هب  هنیس  هتفر  ولج  نم  داتـسیا . زامن  يارب 
نم هک  نک  سب  ورب و  رانک  دومرف : ات  متفگ  متفگ و  نم  دزیم و  دـنخبل  ص )  ) ربمغیپ مدرمـشرب و  ار  همه  و  درک ...  نینچ  زور  ناـمهب  و 

ار نانیا  ادـخ  یهاوخب  شزرمآ  نانیا  يارب  راـب  داـتفه  رگا  هک  نکن ، اـی  نکب  شزرمآ  بلط  ناـنیا  يارب   » هک هدـش  یحو  نم  رب  مراـتخم و 
هب ص )  ) ربمغیپ هاگنآ  منکیم . شزرمآ  بلط  راب  داتفه  زا  شیب  دوشیم  هدیزرمآ  راب  داتفه  زا  شیب  اب  هک  منادب  رگا  و  دیزرمآ » دـهاوخن 

ربمغیپ ربارب  رد  هک  يراک  دوخ و  یخاتسگ  زا  نم  دیوگ  رمع  دندرپس . روگ  هب  ار  هدرم  تفر و  ربق  رانک  ات  هزانج  هارمه  سپس  داتسیا  زامن 
هک نانیا  زا  یکی  رب  زگره  : » دش لزان  هیآ  هک  تشذگن  يرید  ادـخ  هب  اما  دـنناد . رتهب  شلوسر  ادـخ و  هک  مدوب  تفگـش  رد  مدرک  (ص )
زور اـت  ص )  ) ربمغیپ سپ  نآ  زا  و  دـندرم » قسف  لاـح  رد  دـندوب و  ص )  ) ربمغیپ ادـخ و  رکنم  هک  تسیاـم  شربق  رب  ناوخم و  زاـمن  هدرم 
دنار نخس  ّیبا  نب  هّللا  دبع  هزانج  اب  شراتفر  عوضوم  رد  ص )  ) ربمغیپ دنیوگ  نارسفم  داتسیان . شربق  رب  دناوخن و  زامن  یقفانم  رب  تلحر 
دوش نیتسار  ناملـسم  وا  هک  مدوب  راودیما  نم  ادخ  هب  دزاسیمن  يراک  ادخ  هاگـشیپ  رد  مدناوخ  يو  رب  هک  يزامن  نم و  نهاریپ  دومرف : و 

زا نت  اهدص  ص )  ) ربمغیپ هنادرمناوج  هناشنم و  گرزب  راتفر  رثا  رب  هک  دناهدرک  تیاور   ] دـنروایب نامیا  شموق  زا  نت  رازه  وا  هلیـسو  هب  و 
[. دندش نیتسار  نمؤم  جرزخ  هلیبق 

92 هیآ  : ۀبوت هروس 

نب هّللا  دـبع  سینخ و  نب  رخـص  راسی و  نب  لقعم  مان  هب  نت  تفه  هراـبرد  هیآ  نیا  هیآ 92 .)  ... ) ْمُهَلِمْحَِتل َكَْوتَأ  اـم  اذِإ  َنیِذَّلا  یَلَع  ـال  َو 
ّلج ّزع و  يادخ  دندرک  ضرع  هدمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  هک  دش  لزان  لفغم  نب  هّللا  دبع  همنغ و  نب  ۀبلعث  ریمع و  نب  ملاس  يراصنا و  بعک 

ص)  ) ربمغیپ مییایب . ازغ  هب  تهارمه  هدز  هنیپ  نیلعن  هدـش و  هلـصو  هزوم  اب  یتح  میرـضاح  هدرک و  رما  بیغرت و  وت  هارمه  جورخ  هب  ار  ام 
یجرح نانیا  رب  هک  دـش  لزان  الاب  هیآ  دنتـشگزاب و  نایرگ  مهدـب . امـش  هب  هک  تسین  تسد  رد  يزیچ  مرادـن و  رایتخا  رد  یبوکرم  دومرف 

. تسا هدش  لزان  نرقم  ینب  زا  نامعن  دیوس و  لقعم و  هرابرد  هیآ  دیوگ : دهاجم  تسین .

97 هیآ  : ۀبوت هروس 

، لوزن بابـسا  همجرت  تسا . هدش  لزان  هنیدم  فارطا  نایودـب  نافطغ و  نایبارعا  هرابرد  هیآ  نیا  هیآ 97 .)  ... ) ًاقاِفن َو  ًاْرفُک  ُّدَـشَأ  ُبارْعَْألا 
137 ص :

101 هیآ  : ۀبوت هروس 

ریـشب و نب  بتعم  سیق و  نب  ّدـج  ّیبا و  نب  هّللا  دـبع  هراـبرد  هیآ  نیا  دـیوگ  یبلک  هیآ 101 .)  ... ) َنوُِقفاـنُم ِبارْعَأـْلا  َنِم  ْمَُکلْوَح  ْنَّمِم  َو 
. تسا هدش  لزان  دندوب  هنیدم  نکاس  و  رافغ ، ملسا و  عجشا و  هنیزم و  هنیهج و  لیابق  زا  هک  بهار  رماع  وبا  دیوس و  نب  سالج 
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102 هیآ  : ۀبوت هروس 

لزان كوبت  گنج  زا  نافّلختم  زا  ياهّدـع  هرابرد  هیآ  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  یبلاو  هیآ 102 .)  ... ) ْمِِهبُونُذـِب اُوفَرَتْعا  َنوُرَخآ  َو 
هب ار  دوـخ  سپ  دـنداهج . رد  شناراـی  و  ص )  ) ربـمغیپ میاهتـسشن و  ناـنز  اـب  هیاـس  رد  هرجح و  رد  اـم  دـنتفگ  دـندش و  نامیـشپ  هک  دـش 

دوخ زا  دنب  دریذپن ، ناشرذع  دیاشگن و  زاب  اهنوتس  زا  ار  ناشیا  اصخش  دیاین و  ص )  ) ربمغیپ ات  دندروخ  دنگوس  هتـسب  دجـسم  ياهنوتس 
زا نافلختم  نانیا  دـنتفگ  دنتـسیک ؟ ناـنیا  دیـسرپ  تشذـگ  ناـشیا  رب  تشگزاـب و  ص )  ) ربمغیپ یتقو  دـننامب . لاـح  ناـمه  هب  دـنیاشگن و 

: دومرف ص )  ) ربمغیپ يوش . یضار  ناشیا  زا  ینک و  اهر  ار  ناشیا  ییایب و  وت  ات  دنراد  هتـسب  ار  شیوخ  دناهدرک  دهع  ادخ  اب  هک  دناگنج 
هارمه تمیزع  زا  دندنادرگ و  ور  نم  زا  هک  مونـشن  ناشرذع  منکن و  زاب  ار  نانیا  دیاین  يروتـسد  ات  هک  مروخیم  دـنگوس  ادـخ  هب  زین  نم 

زا سپ  نانآ  تفریذـپ . ناشیا  رذـع  دوشگب و  ار  نانآ  داتـسرف و  سک  ص )  ) ربمغیپ دـش و  لزان  ثحب  دروم  هیآ  ات  دـندنام ، زاـب  نیملـسم 
يارب میوش و  كاپ  ات  نک  قافنا  هد و  هقدص  ریگب و  دش  گنج  زا  ام  فلخت  ثعاب  هک  ار  ام  لاوما  نیا  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دـنتفگ  يدازآ 

هقدص و ناشلاوما  زا   » هک دمآ  يدعب  هیآ  و  مناتـسب ، امـش  زا  يزیچ  هک  مرادن  روتـسد  نم  دومرف : ص )  ) ربمغیپ هاوخب . شزرمآ  ادـخ  زا  ام 
. دندوب نت  هد  نانآ  دیوگ  سابع  نبا  دنبای .» شمارآ  هک  نک  اعد  ناشيارب  و  ینکیم ، ناشهیکزت  كاپ و  راک  نیا  اب  وت  ریگب و  تاکز 

106 هیآ  : ۀبوت هروس 

نب لاله  و  فوع ) نب  ورمع  ینب  هفیاط  زا   ) عیبر نب  ةرارم  کـلام و  نب  بعک  هراـبرد  هیآ  نیا  هیآ 106 .)  ... ) ِهَّللا ِْرمَأـِل  َنْوَجُْرم  َنوُرَخآ  َو 
اب نیمز   » هک تسا  نت  هس  نیا  هب  هراشا  زین  هئارب  هیآ 118  دندوب و  هتـسج  فلخت  كوبت  گنج  زا  هک  دش  لزان  فقاو ) ینب  هفیاط  زا   ) هیما

. دوشخبب ناشیا  رب  ادخ  و  تسین » ادخ  زج  ادخ  زا  یهاگزیرگ  هک  دنتفایرد  هدمآ ، گنت  هب  شیوخ  زا  دش و  گنت  ناشیا  رب  تعسو  همه 

107 هیآ  : ۀبوت هروس 

ربمغیپ زا  هتخاس  ار  ابق  دجـسم  فوع  نب  ورمع  ینب  هفیاط  دـنیوگ  نارـسفم  (. 110 هیآ 107 -  ... ) ًاْرفُک َو  ًارارِـض  ًادِجْـسَم  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  َو 
يدجـسم دنتفگ  هدیزرو  دـسح  ناشیا  رب  فوع  نب  منغ  ینب  دـناوخ . زامن  اجنآ  رد  ص )  ) ربمغیپ درازگب و  زامن  اجنآ  دـننک  توعد  (ص )

ماـش زا  نوچ  بهار  رماـع  وبا  زین  دـناوخب و  زاـمن  اـجنآ  مینکیم  توـعد  ص )  ) ربـمغیپ زا  میزاـسیم و   138 ص : لوزن ، بابـسا  هـمجرت 
نید هنیدم ، هب  ص )  ) هّللا لوسر  ترجه  زا  سپ  دیشوپیم و  هقرخ  دوب و  ینارصن  بهار  تیلهاج  رد  رماع  وبا  دناوخب . زامن  اجنآ  ددرگرب 
همان ناـقفانم  هب  هتفر  ماـش  هب  وا  دـیمان و  قساـف  رماـع  وبا  ار  يو  ص )  ) ربمغیپ تساـخرب و  ینمـشد  هب  ص )  ) ربمغیپ اـب  هتفریذـپن  ار  فینح 

مزیگنایم و رب  مور  زا  يرکـشل  هتفر  رـصیق  دزن  نم  دـیزاسب و  نم  يارب  يدجـسم  دـیروآ و  درگ  حالـس  ورین و  دـیناوت  هچ  ره  هک  تشون 
نیا نازاسدجـسم ، دـنتخاس و  ابق  دجـسم  رانک  رد  يدجـسم  ناـنآ  مینک . نوریب  هداد  رارق  راـشف  تحت  ار  شباحـصا  دـمحم و  هک  میآیم 

نب دابع  دعرا ، نب  ۀبیبح  وبا  ریـشق ، نب  بتعم  بطاح ، نب  ۀبلعث  دشیم ) زاب  دجـسم  هب  شاهناخ  رد  هک   ) دلاخ نب  ماذخ  دـندوب : نت  هدزاود 
ربمغیپ دزن  نامتخاس  مامتا  زا  سپ  تباث . نب  ۀعیدو  نامثع و  نب  داحل  ثراح ، نب  لتبن  دیز ، عمجم و  شرـسپ  ود  هیراج و  هثراح ، فینح ،

اجنآ ییایب و  وت  هک  میراد  تسود  میاهتخاس و  یناتـسمز  یناراب و  بش  نادنمتجاح و  نالولعم و  يارب  يدجـسم  ام  دـنتفگ : هدـمآ  (ص )
داد و ربخ  ص )  ) ربمغیپ هب  ار  ناشیا  هناراکنایز  دصاقم  ّلج  ّزع و  يادخ  دورب ، دشوپب و  هک  دیبلط  شوپ  الاب  ص )  ) ربمغیپ يوش . زامنـشیپ 

دومرف تساوخ و  ار  دوب ) هدـش  ناملـسم  هک   ) هزمح لـتاق  یـشحو  رکـشی و  نب  رماـع  يدـع و  نب  نعم  مشخد و  نب  کـلام  ص )  ) ربمغیپ
لها روضح  رد  تخورفا و  رب  لخن  بوچ  زا  ياهخاش  دـش و  نوریب  کـلام  دـینزب . شتآ  دـینک و  ناریو  ار  ناـملاظ  دجـسم  نیا  دـیورب و 
لحم دومرف  ص )  ) ربمغیپ دندش و  هدنکارپ  دجسم  نارضاح  دندرک و  يرگناریو  دنتخورفا و  شتآ  هتخات  اجنادب  نازاس  دجـسم  دجـسم و 
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نب میهاربا  نب  دمحم  درمب . اهنت  بیرغ و  ماش  رد  بهار  رماع  وبا  یندنکفا و  رود  هدـیدنگ و  ياهزیچ  هشال و  يارب  دـنزاس و  هلبزم  ار  نآ 
رظتنم دنتخاس و  نآ  کیدزن  ابق و  دجسم  تباقر  هب  يدجسم  نیقفانم  هک  دنکیم  تیاور  صاّقو  یبا  نب  دعس  زا  دانـسا  اب  ییحی  نب  دمحم 
هدمآ ص )  ) ربمغیپ دزن  دیـسر  ماجنا  هب  نامتخاس  یتقو  دوش . دجـسم  نآ  رد  ناشیا  ماما  ددرگ و  زاب  بهار  رماع  وبا  هک  دـندوب  دـصرتم  و 
لزان هیآ  دورب ، ناشیا  هارمه  هک  تفرگ  رب  هماج  ص )  ) ربمغیپ دوش و  ام  هاگزامن  ات  رازگب  يزامن  نآ  رد  میاهتخاس ، يدجـسم  اـم  دـنتفگ 

« نکم زامن  هماقا  زگره  نآ  رد   » هک دیدرگ 

111 هیآ  : ۀبوت هروس 

ۀبقعلا ۀلیل  رد  راصنا  زا  نت  داتفه  نوچ  هک  دـیوگ  یظرق  بعک  نب  دـمحم  هیآ 111 .)  ... ) ْمَُهلاْومَأ َو  ْمُهَـسُْفنَأ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْشا  َهَّللا  َّنِإ 
تراـگدرورپ يوس  زا  تفگ : ص )  ) ربمغیپ هب  هحاور   139 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  نب  هّللا  دبع  دـندرک ، تعیب  ص )  ) ربمغیپ اب  هکم  رد 

لئاق کیرـش  شیارب  دیتسرپب و  دیاب  ار  راگدرورپ  دومرف : ص )  ) ربمغیپ وگب . یهاوخ  هچ  ره  تسیچ  تدوخ  طیارـش  ینکیم و  دـهعت  هچ 
وکین دنتفگ : تشهب  دومرف : دـسریم ؟ هچ  ام  هب  لباقم ، رد  دندیـسرپ  دـینک . عافد  ناتدوخ  لثم  نم  زا  هک  تسا  نیا  نم  طیارـش  دـیوشن و 

. دش لزان  الاب  هیآ  و  میریذپیم . خسف  هن  مینکیم و  خسف  هن  هک  تسا  ياهلماعم 

113 هیآ  : ۀبوت هروس 

نب دیعس  زا  دانـسا  اب  يزاریـش  هّللا  دبع  نب  دمحم  هّللا  دبع  وبا  (. 114 هیآ 113 -  ... ) َنیِکِرْـشُْمِلل اوُرِفْغَتْـسَی  ْنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ِِّیبَّنِلل  َناک  ام 
هّللا دبع  لهج و  وبا  تفر و  وا  نیلاب  رب  ص )  ) هّللا لوسر  دش ، گرم  هب  فرشم  بلاط  وبا  نوچ  هک  دنکیم  تیاور  شردپ  زا  وا  ّبیـسم و 
هّللا دبع  لهج و  وبا  مشاب . هتـشاد  یتجح  ادخ  دزن  وت  يارب  ات  هّللا  الا  هلا  وگب ال  نم  اب  ّمع  يا  دومرف  ص )  ) ربمغیپ دـندوب . اجنآ  زین  هیما  نب 

شیک رب  نم  تفگ : هرخالاب  ات  دندوب  شباوج  رظتنم  رارـصا  هب  و  يدرگیم -؟ رب  بلطملا  دـبع  شیک  زا  ایآ  بلاط  وبا  يا  دـنتفگ  هیما  نب 
يراخب و دـش . لزان  الاب  هیآ  و  موش ، یهن  هکنآ  رگم  منکیم  شزرمآ  بلط  تیارب  هتـسویپ  نم  دومرف  ص )  ) ربمغیپ متـسه . بلطملا  دـبع 

ماهدینش هک  دنکیم  تیاور  نوع  نب  رفعج  زا  دانـسا  اب  يروباشین  ورمع  یبا  نب  دیعـس  وبا  دناهدروآ . تیاور  نیا  رگید  قیرط  زا  زین  ملـسم 
ارت دزاس و  رـضاح  يزیچ  دـهدیم  هدـعو  هک  تشهب  نآ  زا  هاوخب  تاهدازردارب  زا  دـنتفگ  شیرق  تفرگ ، توم  ضرم  ار  بلاـط  وبا  نوچ 
هک تشهب  نآ  هباشون  كاروخ و  زا  مرامیب ، ناوتان و  نم  دیوگیم  تیومع  هک  داتسرف  ص )  ) ربمغیپ دزن  ار  یسک  ناشدوخ  و  دشخب ، افش 

نارفاـک رب  ار  تشهب  تمعن  دـنوادخ  داد : باوج  ص )  ) ربمغیپ ياـج  هب  دوب  اـجنآ  هک  رکب  وبا  مباـی . افـش  هک  تسرفب  نم  يارب  ییوگیم 
دنوادخ تفگ : باوج  رد  رکب  وبا  اما  دادن  یباوج  دوخ  مدناسر  ص )  ) دـمحم هب  ار  امـش  مایپ  تفگ  تشگزاب و  هداتـسرف  نآ  هدرک  مارح 

اب بلاـط  وبا  هداتـسرف  دتـسرفب . شدوخ  بناـج  زا  ار  یـسک  دنتـشاداو  ار  بلاـط  وبا  شیرق  تسا . هدرک  مارح  نارفاـک  رب  ار  تشهب  تمعن 
هناخ دراو  وا  هارمه  دش و  ناور  هداتـسرف  لابند  هب  هتـساخرب  زین  دوخ  و  داد ، خساپ  نامه  ص )  ) ربمغیپ دـمآ و  ص )  ) ربمغیپ دزن  مایپ  نامه 

رتکیدزن ام  زا  وا  هب  وت  مینکیمن ، ار  راک  نیا  دنتفگ : دـیراذگب . اهنت  میومع  اب  ارم  دومرف  دـید . نادرم  زا  رپ  ار  اجنآ  دـیدرگ و  بلاط  وبا 
، دهد شاداپ  ارت  نم  ضوع  زا  ادخ  ّمع  ای  دومرف : تسشن و  بلاط  وبا  نیلاب  رب  ص )  ) ربمغیپ سپ  مییوا . دنواشیوخ  وت  لثم  مه  ام  و  یتسین ،
، لوزن بابـسا  همجرت  هدازردارب ؟ تسیچ  هملک  نآ  دیـسرپ  بلاط  وبا  منک . تتعافـش  تمایق  زور  رد  نآ  اـب  هک  نک  يراـی  ارم  ياهملک  اـب 
زا تیومع  دنیوگب  هک  دوبن  نآ  میب  زا  رگا  ینم و  هاوخریخ  وت  ادخ  هب  تفگ  بلاط  وبا  هل .» کیرش  هللا ال  الا  هلا  ال  : » وگب دومرف   140 ص :
وبا يا  هک  دندروآ  رب  دایرف  نارضاح  دیوگ : يوار  مدرکیم . نشور  ار  مشچ  متفگیم و  ار  هملک  نآ  هدرک  تداهـش  هب  رارقا  گرم  سرت 

ربمغیپ دـنوش و  ربخاب  گرم  مد  تیومع  یباتیب  زا  شیرق  نانز  ادابم  تفگ  بلاط  وبا  سپـس  ییام . خویـش  شیک  هیفینح ، گرزب  وت  بلاط 
وا يارب  بلاـط  وبا  گرم  زا  سپ  دـنک و  معنم  ادـخ  هکنیا  رگم  درک  مهاوخ  شزرمآ  بلط  مراـگدرورپ  زا  وت  يارب  هراومه  دوـمرف : (ص )
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میهاربا هکنانچمه  مینک ، شزرمآ  بلط  نامناشیوخ  ناردـپ و  يارب  زین  ام  هک  دراد  یعناـم  هچ  دـنتفگ  ناناملـسم  درکیم . شزرمآ  بلط 
دبع مساـقلا  وبا  دـش . لزاـن  ثحب  دروـم  هیآ  دـنکیم . شزرمآ  بلط  شیوـمع  يارب  ص )  ) دـمحم درکیم و  ترفغم  بلط  شردـپ  يارب 

هارمه زین  ام  دش و  نوریب  ناتسروگ  ياشامت  هب  ص )  ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  دوعسم  نب  هّللا  دبع  زا  دانـسا  اب  ینارح  دمحا  نب  نمحرلا 
يدایز تدم  روگ  نآ  رب  دیسر و  يربق  هب  ات  تشاذگیم  اپ  ریز  ار  اهروگ  ص )  ) ربمغیپ میتسـشن و  شیوخ  هدرم  ربق  رب  مادک  ره  میدوب و 

. درک ام  هب  ور  ص )  ) ربمغیپ هاگنآ  میداـتفا  هیرگ  هب  زین  اـم  تسیرگیم و  میتفر ، ترـضح  دزن  تساـخ . اـپ  رب  سپـس  درک ، هحون  يوجن و 
، میتسـشن مه  درگ  دـمآ و  رتکیدزن )  ) ترـضح میدـش . نایرگ  باـتیب و  زین  اـم  هک  دوب  هچ  رب  تاهیرگ  ص )  ) هّللا لوسر  اـی  دیـسرپ  رمع 
زا تسا . بهو  تنب  هنمآ  نآ  زا  مدزیم  فرح  نآ  اـب  هک  يروـگ  دوـمرف : یلب . میتـفگ  دـیدش ؟ تحاراـن  نـم  هـیرگ  زا  دیـسرپ : ترـضح 
دش لزان  هیآ  نیا  و  دادن ، هزاجا  ادخ  منک  شزرمآ  بلط  متساوخ  هزاجا  سپس  داد  هزاجا  مورب  شروگ  رس  رب  متـساوخ  هزاجا  مراگدرورپ 

«1  » دوب نیا  منتسیرگ  ببسم 

122 هیآ  : ۀبوت هروس 

داهج زا  فلختم  ناقفانم  عینـشت  رد  ادـخ  نوچ  هک  دـنکیم  تیاور  ساـبع  نبا  زا  یبلک  هیآ 122 .)  ... ) ًۀَّفاَک اوُرِْفنَِیل  َنُونِمْؤُْملا  َناـک  اـم  َو 
ص)  ) ربمغیپ هک  ياهیرـس  رد  و  دنیوجن ، فلخت  ياهّیرـس  هوزغ و  چیه  زا  ناونع  چیه  هب  هک  دـندروخ  دـنگوس  نانمؤم  داتـسرف  ورف  یتایآ 
. دـــــیدرگ لزاـــــن  ناـــــنمؤم ) موـــــمع  تـــــکرح  موزل  مدـــــع  رد   ) هـــــیآ دـــــنتفر . هدـــــش  جیـــــسب  یگمه  دوـــــمرف ، مازعا 
بلاـط و وـبا  هیماـما  هعیـش  رظن  هـب  ( 1 __________________________________________________  )

141 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  م . دناهدوبن -. كرشم  مادک  چیه  بلطملا  دبع  زین  و  ص )  ) ربمغیپ ردپ  ردام و 

سنوی هروس 

2 هیآ : سنوی هروس 

تلاـسر هب  ار  ص )  ) دـمحم ادـخ  نوچ  دـیوگ  ساـبع  نبا  هـیآ 2 .)  ... ) َساَّنلا ِرِذـْنَأ  ْنَأ  ْمُْـهنِم  ٍلُـجَر  یلِإ  اـْنیَحْوَأ  ْنَأ  ًاـبَجَع  ِساَّنِلل  َناـک  َأ 
باوج رد  هیآ  دشاب . شاهداتـسرف  ص )  ) دـمحم نوچمه  يرـشب  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ادـخ  دـنتفگ  هدـیزرو ، راکنا  رافک  تخیگنارب 

. دش لزان  نانآ 

15 هیآ : سنوی هروس 

لزان هکم  ناکرـشم  زا ] یعمج   ] هرابرد هیآ  نیا  دیوگ  دـهاجم  هیآ 15 .)  ... ) اَنَءاِقل َنوُجْرَی  َنیِذَّلا ال  َلاـق  ٍتاـنَِّیب  اـُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو 
یبا نب  هّللا  دبع  نب  ورمع  صفح ، نب  زرکم  ةریغم ، نب  دـیلو  یموزخم ، هیما  یبا  نب  هّللا  دـبع  دـندوب : رفن  جـنپ  نانآ  لتاقم  هتفگ  هب  هدـش .
یبلک دـشابن . يّزع  تال و  شتـسرپ  كرت  نآ  رد  هک  رواـیب  اـم  يارب  ینآرق  دـنتفگ : ص )  ) ربمغیپ هب  هک  رماـع  نب  صاـع  يرماـع و  سیق 

. رایب میهاوخیم  وت  زا  ام  هچنآ  لماش  ینآرق  ص )  ) دمحم ای  دنتفگ : هک  دمآ  ناگدننک  ءازهتسا  باوج  رد  هیآ  دیوگ :

دوه هروس 

5 هیآ : دوه هروس 

تاقالم رد  ورشوخ  نخس و  نیریش  دوب  يدرم  هک  تسا  هدش  لزان  قیرش  نب  سنخا  هرابرد  هیآ  نیا  هیآ 5 .)  ... ) ْمُهَروُدُص َنُوْنثَی  ْمُهَّنِإ  الَأ 
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هک يزیچ  تسـشنیم و  ص )  ) ربمغیپ اب  سنخا  هک  دـیوگ  یبلک  دوبیم . دونـشخان  نطاب  رد  دومنیم و  هناتـسود  دروخرب  ص )  ) ربمغیپ اـب 
لد رد  ار  دمحم  ینمـشد  هک  ینعم  نیدب  دش . لزان  الاب  هیآ  و  دوب ، رگید  زیچ  شلد  رد  اما  دروآیم  نابز  رب  دنک  نامداش  ار  ص )  ) ربمغیپ

. دنرادیم ناهن 

هیآ 114 : دوه هروس 

هّللا دبع  زا  دانـسا  اب  يدادغب  روصنم  وبا  داتـسا  هیآ 114 .)  ... ) ِتائِّیَّسلا َْنبِهْذـُی  ِتانَـسَْحلا  َّنِإ  ِْلیَّللا  َنِم  ًاَفلُز  َو  ِراـهَّنلا  ِیَفَرَط  َةـالَّصلا  ِِمقَأ  َو 
هب هن  مدش ، دولآ  هانگ  مدیدرگ و  ینز  ضرعتم  رهـش  يوس  نآ  رد  هللا  لوسر  ای  تفگ : دمآ و  ص )  ) ربمغیپ دزن  يدرم  هک  دنکیم  تیاور 
رب زین  ادخ  يدـناشوپیم  دوخ  رب  ار  هانگ  نیا  رگا  تفگ : رمع  ییامرف . هچ  ات  ماهدـمآ  تروضح  هب  نونکا  مشاب و  هدرک  عامج  هک  يّدـح 

ربمغیپ تشگرب و  دندز  شگناب  رس   142 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  تشپ  زا  ات  تفر  درم  و  دادن ، یخـساپ  ص )  ) ربمغیپ دناشوپیم و  وت 
درم نیا  ّصاخ  نیا  ص )  ) هّللا لوسر  اـی  دیـسرپ : یـصخش  دربیم .» نیب  زا  ار  تائیـس  تانـسح ،  » هک درک  توـالت  وا  رب  ار  قوف  هیآ  (ص )

زا دانـسا  اب  رمع  یبا  نب  رمع  دـناهدروآ . رگید  قیرط  هب  ار  تیاور  نیا  زین  يراـخب  ملـسم و  تسا . مومع  يارب  هن ، دومرف : ترـضح  تسا ؟
درم نآ  دش . لزان  قوف  هیآ  تفگ . ار  هیضق  دمآ و  ص )  ) ربمغیپ دزن  دوخ  و  دوبر ، ياهسوب  ینز  زا  يدرم  هک  دنکیم  تیاور  دوعـسم  نبا 

دانسا اب  لضف  نب  یسوم  نب  دمحم  دنک . لمع  نادب  هک  نم  تما  زا  سک  ره  يارب  دومرف  ص )  ) ربمغیپ تسا ؟ نم  صوصخم  هیآ  دیـسرپ :
امرخ مهرد  کی  و  دوب - هتفر  تیرومأم  هب  ص )  ) ربمغیپ يوس  زا  شرهوش  هک  دمآ  نم  دزن  ینز  هک  دنکیم  تیاور  ورمع  نب  رسیلا  وبا  زا 

ص)  ) ربمغیپ دزن  هاگنآ  مدیـسوب . هدرـشف  لغب  رد  ار  وا  اجنآ  ایب و  نورد  مراد  يرتهب  يامرخ  هناخ  رد  متفگ  دمآ و  مشوخ  وا  زا  تساوخ .
اب تخادـنا . ریز  هب  رـس  هتفرگرب  نم  زا  مشچ  و  يدرک ؟ تنایخ  دـگنجیم  ادـخ  هار  رد  هک  يدرم  نز  هب  دومرف  متفگ . زاـب  تیاـکح  هتفر 
نب رکب  نب  رـصن  دنناوخب . نم  رب  هک  داتـسرف  سک  ص )  ) ربمغیپ دمآ و  الاب  هیآ  ات  دوشیمن . هدیزرمآ  مهانگ  مدـش و  یخزود  متفگ  دوخ 

مدیشک و نورد  هب  ار  وا  دمآ ، نم  دزن  دیرخ  يارب  ینز  تفگ : دمآ و  رمع  دزن  درم  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانسا  اب  ظعاو  دمحا 
رکب وبا  دزن  تفگ  يرآ . مداد : خـساپ  تسا  هللا  لیبس  یف  رفـس  رد  شرهوش  دـیاش  وت  رب  ياو  تفگ : رمع  عامج . زج  مدرک  وا  اب  راک  همه 
دزن تفگ : درم  نآ  هب  رکب  وبا  سپ  دینـش . باوـج  ناـمه  درک و  لاؤـس  ناـمه  رکب  وـبا  تفگ و  زاـب  ارجاـم  تفر و  رکب  وـبا  دزن  درم  ورب .

ات دادن  یخساپ  ص )  ) ربمغیپ يرآ . تفگ : درم  نآ  تسا ؟ هّللا  لیبس  یف  رفس  رد  شرهوش  ایآ  دیـسرپ : زین  ص )  ) ربمغیپ ورب ، ص )  ) ربمغیپ
يارب تسین ! وت  تفم  هن  داد : خساپ  رمع  مومع ؟ ای  تسا  نم  صاخ  هیآ  نیا  ایآ  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دیـسرپ : درم  هاگنآ  دش . لزان  الاب  هیآ 

لبج نب  ذاعم  زا  دانـسا  اب  یـسوط  دمحم  نب  دـمحم  رـصن  وبا  دومرف . قیدـصت  ار  رمع  فرح  دـیدنخ و  ص )  ) هّللا لوسر  تسا . مدرم  همه 
رد مرحمان  ینز  هب  هک  يدرم  هرابرد  ییوگچ  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دیسرپ : دمآ و  يدرم  مدوب  هتـسشن  ص )  ) ربمغیپ دزن  هک  دنکیم  تیاور 

. دـش لزان  ثحب  دروم  هیآ  تسیاب و  زامن  هب  ریگب و  لماک  يوضو  دومرف : تعماـجم ؟ زج  هدرک  دـنک  نز  اـب  يوش  هک  راـک  ره  هتخیوآ و 
نبا زا  دانسا  اب  يرابدور  رهاط  وبا  داتـسا  ناناملـسم . مومع  دومرف : نیملـسم ؟ همه  ای  تسا  درم  نیا  هژیو  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دیـسرپ : ذاعم 
ینز ضرعتم  نم  ص )  ) هّللا لوسر  اـی  تفگ : دـمآ و  ص )  ) ربمغیپ  143 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  دزن  يدرم  هک  دنکیم  تیاور  دوعـسم 

. دش لزان  روبزم  هیآ  متخیماینرد . وا  اب  اما  ماهدش 

فسوی هروس 

هیآ 3 : فسوی هروس 

نآرق زا  یشخب  هک  دنکیم  تیاور  صاّقو  یبا  نب  دعـس  زا  دانـسا  اب  رهاط  نب  رهاقلا  دبع  هیآ 3 .)  ... ) ِصَـصَْقلا َنَسْحَأ  َْکیَلَع  ُّصُقَن  ُنَْحن 
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فـسوی هروس  و  يدروآیم . مه  ياهصق  شاک  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دنتفگ  هکنآ  ات  درکیم  توالت  مدرم  رب  ص )  ) ربمغیپ دوب و  هدش  لزان 
َنَـسْحَأ َلََّزن  ُهَّللا   » هک دـش  لزاـن  رمز  هروس  هیآ 23  ینک . ثیدـح  رگا  دوش  هچ  دـنتفگ  باحـصا  ات  دومرفیم  توالت  یتدـم  دـش و  لزاـن 

رد ار  تیاور  نیا  زین  مکاـح  هّللا  دـبع  وبا  دـنروآ . ناـمیا  نآرق  هب  هک  دوب  نآ  يارب  ثیدـح ، هصق و  زا  همه  نیا  تفگ : دعـس  ِثیِدَْـحلا .»
ثیدح ص )  ) هّللا لوسر  ای  دـنتفگ  تفرگ و  لالم  ار  ص )  ) هّللا لوسر  باحـصا  دـیوگ : هّللا  دـبع  نب  نوع  تسا . هدروآ  شیوخ  حـیحص 

ثیدـح و زا  رتارف  میهاوخ  يزیچ  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دـنتفگ  دـندش و  لالم  راچد  رگید  راـب  ِثیِدَْـحلا .» َنَسْحَأ  َلََّزن  ُهَّللا   » دـمآ هیآ  نک .
نیرتبوخ هب  ادخ  دندیبلط  ثیدح  نوچ  ِصَـصَْقلا .» َنَسْحَأ  َْکیَلَع  ُّصُقَن  ُنَْحن   » هک دش  لزان  هیآ  دوب . هصق  ناشدوصقم  نآرق و  زا  رتورف 

. درک ناشتلالد  هصق  نیرتبوخ  هب  دنتساوخ  هصق  نوچ  دش و  ناشنومنهر  ثیدح 

دعر هروس 

هیآ 13 : دعر هروس 

هّللا لوسر  هک  دنکیم  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  دانسا  اب  ظعاو  رـصن  یبا  نب  رـصن  هیآ 13 .)  ... ) ُءاشَی ْنَم  اِهب  ُبیُِـصیَف  َقِعاوَّصلا  ُلِسُْری  َو 
لوسر تسا . نامرفان  شکرـس و  وا  تفگ : درم  ناوخب . ار  وا  ورب  دومرف  داتـسرف و  برع  شنم  نوعرف  نارـس  زا  یکی  دزن  ار  یـسک  (ص )
نوعرف نآ  دـبلطیم  ارت  ص )  ) هّللا لوسر  تفگ : تفر و  درم  ناوخب . ار  وا  ورب  دوـمرف  اددـجم   144 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  ص )  ) هّللا

شکرـس و يو  هک  مدوب  هتفگ  تشاد  راهظا  و  دومن ، زاب  ارجام  تشگ و  زاب  درم  سم ؟ اـی  هرقن  اـی  تسـالط  زا  تسیچ ؟ هّللا  تفگ : برع 
ص)  ) ربمغیپ دومن . زاب  ارجام  و  تشگ ، زاب  دینش و  ار  فرح  نامه  تفر و  درم  ناوخب . ار  وا  ورب و  زاب  دومرف  ص )  ) ربمغیپ تسا . نامرفان 
دمآ و شرس  يالاب  يربا  دزیم  فرح  برع  نوعرف  هک  لاح  نامه  رد  دیوگ  يوار  دینش . نخـس  نامه  تفر و  ورب . موس  راب  يارب  دومرف 

هیآ تسا  هتفگ  دیز  نبا  حـیرج و  نبا  حـلاص و  وبا  تیاور  هب  سابع  نبا  دـیدرگ . لزان  قوف  هیآ  و  دز ، شاهمجمج  هب  تسج و  ياهقعاص 
یکی دندش . کیدزن  ص )  ) ربمغیپ هب  دصق  ءوس  يارب  هک  تسا  هدش  لزان  هعیبر  نب  دبرا  لیفط و  نب  رماع  هرابرد  نآ  زا  شیپ  ثحب  دروم 

. وشم شعنام  هدرک  هدارا  تیادـه  ریخ و  يو  يارب  ادـخ  رگا ]  ] دومرف دراد . ارت  دـصق  لیفط  نب  رماع  نیا  هّللا  لوسر  ای  تفگ  باحـصا  زا 
دومرف ص )  ) ربمغیپ دسریم ؟ نم  هب  هچ  موش  ناملسم  نم  رگا  ص )  ) دمحم ای  دیسرپ  داتسیا و  ص )  ) ربمغیپ رـس  يالاب  ات  دمآ  شیپ  رماع 

رب تسین و  نم  رایتخا  رد  نیا  هن و  دومرف  يزاسیم ؟ دوخ  نیـشناج  ارم  ایآ  تفگ  رماـع  یتسه . ناناملـسم  رگید  دـننامه  ناـیز  دوس و  رد 
هب هچ  سپ  دیسرپ : رماع  هن . دومرف  دشاب ؟ ارت  رهش  يرامگیم و  ارحـص  رب  ارم  سپ  تفگ : رماع  دنیزگرب . دهاوخ  ار  هک  ره  هک  تسا  ادخ 
هب رماع  و  تسا . هدوب  نم  رایتخا  رد  هکنیا  تفگ  رماع  مراپـسیم . وت  هب  ار  نابـسا  نانع  ادخ  هار  رد  داهج  يارب  دومرف : يراذـگیماو ؟ نم 

يوگم وگب  نیب  رد  نک . هلمح  ودب  ریشمش  اب  ایب و  شرس  تشپ  زا  يدید  دمحم  اب  تبحص  لوغشم  ارم  نوچ  هک  دوب  هدرک  شرافـس  دبرا 
ریگ فالغ  رد  دش و  هتـسکش  شریـشمش  زا  بجو  کی  دزاس . بورـضم  ار  ص )  ) ربمغیپ هک  دمآ  رد  تشپ  زا  دـبرا  ص )  ) ربمغیپ اب  رماع 
دوخ ریـشمش  اب  هک  دید  ار  دبرا  و  دش ، هجوتم  ص )  ) هّللا لوسر  هک  درکیم ، هراشا  وا  اب  رماع  دشک و  رب  ار  ریـشمش  تسناوتن  دبرا  درک و 
دبرا رب  ياهقعاـص  ادـخ  فاـص ، یناتـسبات  زور  نآ  رد  نک و  تیاـفک  ظـفح و  وا  زا  ارم  تسوت  هدارا  روط  ره  ایادـخ  دوـمرف  دوریم . رو 

زا ار  ارحـص  نیا  ادخ  هب  تشک . ار  دـبرا  یتساوخ و  تراگدرورپ  زا  ص )  ) دـمحم ای  تفگ  زیرگ  لاح  رد  رماع  و  شدـینازوس . داتـسرف و 
ار بش  رماع  و  دنریگیم . ارت  ولج  جرزخ  سوا و  یلاعت و  يادخ  داد  خساپ  ص )  ) ربمغیپ منکیم . رپ  ناوج  نایهاپس  يوم و  هاتوک  نابـسا 

کلم ینعی  شقیفر  دـمحم و  رگا  تال  هب  مسق  تفگیم : دـمآ و  نوریب  هتفرگ  رب  هحلـسا  حبـص  دـینارذگ و  لولـس  ینب  زا  ینز  هناـخ  رد 
نخس نآ  يازس  هب  یلاعت  يادخ   145 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  منکیم . ناشخاروس  خاروس  هزین  اب  دنوش  رهاظ  نم  رب  ارحص  رد  توملا 

نز نآ  هناخ  يوس  هب  دمآ و  دیدپ  رتش  هنیپ  نوچ  ياهدغ  شیوناز  رب  درک و  ناسکی  كاخ  اب  ار  رماع  یلاب  تبرض  اب  هک  داتسرف  ياهتـشرف 
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14 تایآ 10 - درمب و  بسا  تشپ  رب  مریمیم و  لولـس  ینب  زا  ینز  هناخ  رد  رتش  نوچ  وناز  رب  ياهدـغ  اب  تفگیم : دوخ  اـب  تشگ و  زاـب 
. تسا ناتساد  نیا  هب  طوبرم  دعر  هروس 

هیآ 30 : دعر هروس 

سیونب دومرف  ص )  ) ربمغیپ دنسیونب  همانحلـص  دنتـساوخیم  نوچ  هیبیدح  رد  هک  دنیوگ  نارـسفم  هیآ 30 .)  ... ) ِنمْحَّرلاـِب َنوُرُفْکَی  ْمُه  َو 
سیوـنب هماـمی . بحاـص  هملیـسم  رگم  میـسانشیمن  نمحر »  » اـم دـنتفگ : ناکرـشم  رگید  ورمع و  نب  لیهـس  میحرلا .» نـمحرلا  هللا  مـسب  »

هیآ نیا  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  كاحض  دش . لزان  ناکرشم  هب  ضیرعت  رد  الاب  هیآ  دنتشونیم . نینچ  تیلهاج  رد  و  مهللا » کمسب  »
نامرف وت  هچ  ره  رب  رگم  تسیچ ؟ تسیک و  نمحر »  » دنتفگ نمحرلل » اودجسا  و  : » دومرف ص )  ) ربمغیپ نوچ  هک  تسا  شیرق  رافک  هرابرد 

. تسین وا  زج  ییادخ  تسا و  نم  راگدرورپ  نامه  شدیسانشیمن  هک  نمحر  نآ  هک  دمآ  هیآ  و  مینکیم ؟ هدجس  یهدب 

هیآ 31 : دعر هروس 

ربمغیپ هب  شیرق  هک  دنکیم  تیاور  ماوع  نب  ریبز  زا  دانـسا  اب  يوحن  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  هیآ 31 .)  ... ) ُلابِْجلا ِِهب  ْتَرِّیُس  ًانآُْرق  َّنَأ  َْول  َو 
هک هاوخب  ادخ  زا  زین  وت  درک  هدنز  هدرم  یسیع  دش و  رخسم  ایرد  ار  یسوم  دوب و  عیطم  داب  ار  نامیلس  يراد  توبن  ياعدا  وت  دنتفگ  (ص )
اب هکنانچ  نک  هدنز  ار  ناگدرم  ای  مینک . هدافتسا  میزاسب و  اهرازتشک  عرازم و  هک  دیاشگب  ام  يارب  ار  اههمشچ  دربب و  بقع  ار  اههوک  نیا 

یناتـسمز و چوک  نیا  زا  مینک و  جرخ  میـشارتب و  نآ  زا  ات  دنک  الط  ار  تیاپ  ریز  هرخـص  نیمه  هاوخب  ادخ  زا  ای  دـننک . دونـش  تفگ و  ام 
میدوب ص )  ) ربمغیپ رب  رود و  اجنامه  اـم  دـیوگ  ریبز  ینادیم ؟ ناربمغیپ  رگید  ناـسمه  ار  شیوخ  هکنیا  هن  رگم  میوش . هدوسآ  یناتـسبات 

درک اطع  ادخ  ار  امـش  تساوخ  رد  تسا  وا  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  دنگوس  دومرف  دمآ  دوخ  هب  ص )  ) ربمغیپ نوچ  دـش و  لزان  یحو  هک 
ای و  دروآ ، نامیا  دـهاوخ  هک  ره  دـیوش و  لخاد  تمحر  باب  زا  امـش  هکنیا  هب  تشاد  رّیخم  ارم  ادـخ  نکیل  تسا . یندـش  مهاوخب  رگا  و 
رگ هک  داد  ربـخ  نم  هب  ادـخ  مدرک و  راـیتخا  ار  تمحر  باـب  نم  و  دـینک . مگ  ار  تمحر  رد  هـک  دراذـگاو  ناـتدوخ  راـیتخا  هـب  ار  اـمش 

ثحب دروم  هیآ  و  دیدرگیم . راچد  يدننام  یب  هقباس و  یب  باذع  هب  دـیوش  رکنم  و  دـهد ] خر  هزجعم  و   ] دروآ رب  ار  ناتياهتساوخرد 
146 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دیدرگ . لزان  ءارسا  هروس  هیآ 59  و 

هیآ 38 : دعر هروس 

ار درم  نیا  دـنتفگ  دنتـشذگ و  ص )  ) هّللا لوسر  رب  دوهی  دـیوگ  یبـلک  هیآ 38 .)  ... ) ًاجاوْزَأ ْمَُهل  اْنلَعَج  َو  َکـِْلبَق  ْنِم  اًلُـسُر  اْنلَـسْرَأ  ْدََـقل  َو 
اب یمرگرس  زا  ار  وا  توبن ، رما  دوبیم  ص )  ) ربمغیپ دنکیم  يوعد  هچنانچ  رگا  و  تسین ، ییوجماک  نتفرگ و  نز  زج  ياهلغـشم  دصقم و 

. دنتشاد نز  ارثکا ]  ] زین نیشیپ  ناربمغیپ  هک  دش  لزان  باوج  رد  هیآ  نیا  تشادیم . زاب  نانز 

رجح هروس 

24 هیآ : رجح هروس 

هک دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانسا  اب  ظعاو  رصن  یبا  نب  رـصن  هیآ 24 .)  ... ) َنیِرِخْأَتْسُْملا اَنِْملَع  ْدََقل  َو  ْمُْکنِم  َنیِمِدْقَتْـسُْملا  اَنِْملَع  ْدََقل  َو 
نز نآ  هب  ناشمـشچ  هک  دـنتفریم  لوا  فص  هب  نادرم  یـضعب  دـناوخیم و  زامن  ص )  ) ربمغیپ رـس  تشپ  نانز  فص  ياهتنا  رد  ابیز  ینز 
هیآ و  هنوگچ - هک  داد  ناشن  ساـبع  نبا  و  دـندزیم - دـید  ار  وا  لـغب ، ریز  زا  عوکر  عقوم  دنداتـسیایم و  رخآ  فص  رد  یـضعب  دـتفین و 
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ناگدننک ریخأت  ناگداتسیا و  بقع  لاح  زا  میربخ و  اب  امـش  ناگداتـسیا  ولج  ناگدنریگ و  یـشیپ  لاح  زا  ام   » هک داد  هیـضق  نیا  هب  هراشا 
غولـش ص )  ) ربمغیپ فارطا  هجیتن  رد  درکیم  لوا  فص  هب  قیوشت  ار  ناناملـسم  ص )  ) ربمغیپ دـیوگ : سنا  نب  عیبر  میربـخ .» اـب  مه  اـمش 

روجأم و ناشتین  هک  دـش - لزان  ـالاب  هیآ  میرخب . دجـسم  کـیدزن  میـشورفب و  ار  هناـخ  دـنتفگ  دوب  رود  ناـشلزنم  هک  هرذـع  ینب  دـش .
. تسا روکشم 

47 هیآ : رجح هروس 

ماما ظ :  ] رفعج وبا  هب  هک  دنکیم  تیاور  اونلا  ریثک  زا  دانـسا  اب  لدع  نب  نادمح  نب  نمحرلا  دـبع  هیآ 47 .)  ... ) ْمِهِروُدُـص ِیف  ام  انْعَزَن  َو 
ینمشد هنیک و  هنوگ  ره   » هک دش  لزان  یلع  رمع و  رکب و  وبا  هرابرد  الاب  هیآ  هدرک  تیاور  ع )  ) نیـسح نب  یلع  زا  یـسک  متفگ  ع ])  ) رقاب

لزان اهنآ  قح  رد  هیآ  تساهنآ و  فصو  ادـخ  هب  يرآ  دومرف  دننیـشنب .» ياهتخت  رب  مه  ربارب  ردارب ، نوچمه  میدودز و  ناشهنیـس  زا  ار 
توعد دنتفریذپ و  ار  مالسا  نوچ  دوب  مشاه  ینب  يدع و  میت و  نیب  تیلهاج  رد  هک  ياهنیک  دومرف : دناهتشاد ؟ ینمشد  هچ  مدیـسرپ  هدش .
شلام ار  رکب  وبا  هرـصاخ  درکیم و  مرگ  تسد  یلع  تفرگ ، هرـصاخ  درد  ار  رکب  وبا  يزور  هک  دـندش  نانچ  دـندرک ، تباجا  ار  يردارب 

147 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دش . لزان  هیآ  نیا  دادیم و 

49 هیآ : رجح هروس 

رد زا  ص )  ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  ص )  ) ربمغیپ یباحص  کی  زا  دانسا  اب  كرابم  نبا  هیآ 49 .)  ... ) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  اَنَأ  یِّنَأ  يِدابِع  ْئِّبَن 
. تفر دـنادرگ و  يور  دـیدنخب و  هک  منیبن  ار  امـش  رگید  دومرف : میدـیدنخیم  هک  یلاح  رد  دـش  دراو  ام  رب  مارحلا  دجـسم  هب   ] هبیـش ینب 
، يزاسیم دیمون  ارم  ناگدنب  ارچ  دیامرفیم  ّلج  ّزع و  يادـخ  تفگ  دـمآ و  دورف  لیئربج  دومرف : تشگرب و  ام  دزن  دیـسر  رجح  هب  یتقو 

«. منابرهم راگزرمآ و  نم  هک  هد  ربخ  ار  مناگدنب  »

87 هیآ : رجح هروس 

يارب تاعرذا  يرصب و  زا  هلفاق  تفه  زور  کی  رد  دیوگ  لضف  نب  نیسح  هیآ 87 .)  ... ) َمیِظَْعلا َنآْرُْقلا  َو  ِیناثَْملا  َنِم  ًاْعبَس  َكاْنیَتآ  ْدََقل  َو 
دوب ام  نآ  زا  لاوما  نیا  رگا  دـنتفگ  ناناملـسم  دیـسر . ییایرد  ياهالاک  رهاوج و  تایرطع و  هچراپ و  راب  اب  ریـضن  ینب  هظیرق و  ینب  دوهی 
هروس  ) هیآ تفه  دومرف : ص )  ) ربمغیپ دـش و  لزان  نانمؤم  یّلـست  رد   ] الاب هیآ  میدرکیم . قاـفنا  ادـخ  هار  رد  میدـشیم و  رگناوت  يوق و 

هب تمـشچ   » ینعی َْکیَْنیَع »...  َّنَّدُمَت  ال   » هک تسا  يدـعب  هیآ  لوزن  نأش  نیا  دـییأت  تسا . رتهب  هلفاق  تفه  نیا  زا  هک  مداد  امـش  هب  هحتاف )
 ...«. دشابن میدرک  ناشیا  بیصن  هک  عاتم  عاونا  لابند 

لحن هروس 

هیآ 1 : لحن هروس 

کیدزن تمایق  دیوگیم  درم  نیا  دنتفگ  مه  اب  رافک  دـش  لزان  رمق  هروس  نوچ  دـیوگ  سابع  نبا  هیآ 1 .)  ... ) ُهُولِْجعَتْـسَت الَف  ِهَّللا  ُْرمَأ  یتَأ 
هک ام  دنتفگ : دماین  دیدپ  ياهناشن  دشن و  لزان  ییالب  نوچ  و  دهدیم . خر  هچ  مینیبب  ات  مینک  يراددوخ  نامیاهراک  یضعب  زا  دییایب  تسا 

مدرم نادرگیور .» ادخ  دای  زا  دنتلفغ و  رد  نانآ  هدش و  کیدزن  نامدرم  باسح  زور   » هک دش  لزان  ءایبنا  هروس  لوا  هیآ  و  میدیدن ، يزیچ 
. میدیدن يزیچ  دشن و  يربخ  يدرکیم ، دیدهت  هچنآ  زا  ص )  ) دمحم ای  دـنتفگ : تشذـگ ، زور  دـنچ  ات  دـندوب  تمایق  رظتنم  دندیـسرت و 
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هیآ هلابند  دنتـسیرگن ، نامـسآ  هب  نامدرم  تسج و  ياج  زا  ص )  ) ربمغیپ هدیـسر » ارف  ادخ  رما   » ینعی ِهَّللا » ُْرمَأ  یتَأ   » هک دـش  لزان  هیآ  نیا 
نم و : » دومرف هیآ  نیمه  تبسانم  هب  ص )  ) ربمغیپ دنتفرگ و  مارآ  نامدرم  و  دیزروم » باتـش  نآ  دروم  رد   » ینعی ُهُولِْجعَتْـسَت » الَف   » هک دمآ 

دناهتفگ رگید  نارـسفم  دـیآیمن .] يرگید  ربمغیپ  تمایق  ات  ص )  ) هّللا دـبع  نب  دـمحم  هلـصاف  رد  ینعی   ...« ] میتشگنا ود  نیا  لثم  تماـیق 
: تفگ هک  دمآ  ثراح  نب  رـضن  خساپ  رد  هیآ  تسا و   148 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  داهج  مکح  ریـشمش و  هیآ ، نیا  رد  رما  زا  دوصقم 

. تشاد باذع  لوزن  رد  هلجع  هنوگ  نیدب  و  نارابب » گنس  ام  رب  تسوت  بناج  زا  یتسار  هب  تلاسر  نیا  رگا  ایادخ  »

هیآ 4 : لحن هروس 

یمدآ هدیـسوپ  ناوختـسا  هک  دش  لزان  یحمج  فلخ  نب  یبا  باوج  رد  هیآ  نیا  هیآ 4 .)  ... ) ٌنِیبُم ٌمیِـصَخ  َوُه  اذِإَف  ٍۀَفُْطن  ْنِم  َناْسنِْإلا  َقَلَخ 
83 تایآ 77 - تسا  هیآ  نیا  ریظن  و  دـنکیم ؟ هدـنز  ندـش  هدیـسوپ  زا  سپ  ار  رـشب  ادـخ  اـیآ  وت  رظن  هب  تفگ : دروآ و  ص )  ) ربمغیپ دزن 

. سی هروس 

هیآ 38 : لحن هروس 

یکرـشم زا  یناملـسم  هک  دـنکیم  تیاور  هیلاعلا  وبا  زا  سنا  هب  عیبر  هیآ 38 .)  ... ) ُتوُمَی ْنَم  ُهَّللا  ُثَْعبَی  ْمِِهناْمیَأ ال  َدـْهَج  ِهَّللاـِب  اوُمَْـسقَأ  َو 
سپ هک  يرادنپیم  وت  ایآ  دیسرپ  كرشم  دروخ . تمایق  هدعو  هب  دنگوس  تبحـص  نمـض  تفر و  شبلط  ياضاقت  هب  تشاد ، بلط  یغلبم 

. دیدرگ لزان  باوج  رد  هیآ  دنزیگنایمن و  رب  گرم  زا  دعب  ار  یسک  ادخ  هب  میوگیم  نم  يوشیم ؟ هدنز  گرم  زا 

هیآ 41 : لحن هروس 

لدنج رماع و  باّبخ و  بیهـص و  لالب و   ) ربمغیپ نارای  زا  یعمج  هرابرد  هیآ  نیا  هیآ 41 .)  ... ) اوُِملُظ ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهَّللا  ِیف  اوُرَجاه  َنیِذَّلا  َو 
. داد ناشیاج  ییوکین  هب  هنیدم  رد  ادخ  دندرک و  رازآ  هجنکش و  دنتفرگ و  ار  نانآ  ناکرشم  هکم ، رد  هک  دش  لزان  بیهص ) نب 

هیآ 43 : لحن هروس 

دنتفگ هدش  رکنم  ار  دمحم  توبن  هک  تسا  هکم  ناکرـشم  باوج  رد  هیآ  نیا  هیآ 43 .)  ... ) ْمِْهَیلِإ یِحُون  ًالاجِر  اَّلِإ  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ام  َو 
؟ داتسرفن ياهتشرف  ارچ  دشاب  رشب  شاهداتسرف  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ادخ 

76 ات تایآ 75 : لحن هروس 

ماشه هرابرد  هیآ  نیا  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  ییحی  نب  دـمحم  نب  میهاربا  نب  دـمحم  هیآ 75 .)  ... ) ًاکُولْمَم ًادـْبَع  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَض 
( ِْنیَلُجَر اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَض  َو   ) هیآ 76 دومنیم و  یهن  ار  وا  ءازوجلا  وبا  شاهدـنب  درکیم و  قافنا  ناهن  راکـشآ و  رد  هک  دـش  لزان  ورمع  نب 

نب نامثع  دنکیم  رما  لدع  رب  هک  يرگید  نآ  دوب و  شیوخ  يالوم  رب  رابرـس  ناوتان و  لال و  هک  تسا  صیعلا  یبا  نب  دیـسا  هدرب  هرابرد 
. تسا نافع 

هیآ 90 : لحن هروس 

هک دنکیم  تیاور  سابع  نب  هّللا  دبع  زا  دانـسا  اب  میهاربا  نب  دمحم  نب  دـمحا  قاحـسا  وبا  هیآ 90 .)  ... ) ِناسْحِْإلا َو  ِلْدَْـعلِاب  ُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ 
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تشذـگ و وا  رب  دوب - هدـشن  ناملـسم  زونه  هک  نوعظم - نب  ناـمثع  دوب و  هتـسشن  شیوخ  هناـخ  هناتـسآ  رب  هکم  رد  ص )  ) ربـمغیپ يزور 
149 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  وا  يورهبور  هتفریذـپ  ار  ربمغیپ  فراـعت  نوعظم  نب  ناـمثع  ینیـشنیمن ؟ دومرف  ص )  ) ربـمغیپ دز ، دـنخبل 

يور نامثع  زا  هاگنآ  دمآ ، دورف  رد  هناتسآ  هب  شهاگن  جیردت  هب  دش و  هریخ  نامسآ  هب  ترضح  مشچ  ناهگان  تبحص ، نیب  رد  تسشن .
دونشیم ییادص  دهدیم و  شوگ  ییوگ  هکنانچ  ندنابنج  رس  هب  درک  عورش  دیدرگ و  دوب  هدش  هریخ  هک  تمس  نامه  هجوتم  هدنادرگرب 

هب ص )  ) ربمغیپ سپس  دش . مگ  نامـسآ  رد  مهاگن  مدرک و  هاگن  مه  نم  دیوگ  نامثع  دش - هریخ  نامـسآ  هب  لوا  راب  دننام  شهاگن  زاب  و 
حبـص زورما  تلاح  دـننام  منکیم  تساخرب  تسـشن و  وت  اب  هک  هاگنآ  زا  دـمحم  ای  تفگ  نامثع  تسـشن . نامثع  يور  هب  ور  لوا  تلاـح 

ات دمآ  دورف  جیردت  هب  تهاگن  دـش و  هریخ  نامـسآ  رب  تمـشچ  مدـید  تفگ  مدرک ؟ راکچ  يدـید و  هچ  دیـسرپ  ص )  ) ربمغیپ ماهدـیدن .
. يونـشیم ییادـص  یهدیم و  شوگ  ییوگ  هکنانچ  يدـنابنجیم  رـس  یتشگرب و  وس  نادـب  هدـنادرگ  يور  نم  زا  هاگنآ  تتـسار  تمس 
هچ دیـسرپ  نامثع  دـمآ . نم  دزن  لیئربج  ادـخ  هداتـسرف  دومرف : ترـضح  یلب . تفگ : نامثع  يدـش ؟ اهنیا  هجوتم  وت  ایآ  دیـسرپ  ترـضح 

یهن زواـجت  اوراـن و  تشز و  ياـهراک  زا  دـنکیم و  رما  نادـنواشیوخ  هب  یگدیـسر  یکین و  لدـع و  هب  ادـخ  : » دوـمرف ترـضح  تـفگ ؟
. مدش دمحم  راتسود  تفرگ و  اپ  ملد  رد  نامیا  زور  نآ  زا  دیوگ  نامثع  دیامنیم .»... 

هیآ 101 : لحن هروس 

زور کی  هک  هتفرگ  هیرخس  هب  ار  شباحصا  دمحم ، دنتفگ  هک  دمآ  ناکرشم  باوج  رد  هیآ  نیا  هیآ 101 .)  ... ) ٍۀَیآ َناکَم  ًۀَیآ  اْنلََّدب  اذِإ  َو 
غورد ادـخ  هب  تسا و  وا  دوـخ  شیپ  زا  همه  نیا  دـیامنیم و  هضرع  ار  يرتناـسآ  روتـسد  اـی  دـیامنیم ، یهن  ادرف  دـنکیم و  رما  يزیچ  هب 

. ددنبیم

هیآ 103 : لحن هروس 

ود ام  هک  دنکیم  تیاور  ملسم  نب  هللا  دیبع  زا  دانسا  اب  میهاربا  نب  دمحا  رـصن  وبا  هیآ 103 .)  ... ) ٌرََشب ُهُمِّلَُعی  امَّنِإ  َنُولوُقَی  ْمُهَّنَأ  ُمَْلعَن  ْدََقل  َو 
ناشیا رب  ربمغیپ  دندناوخیم و  سدقم  باتک  دوخ  نابز  هب  هک  تشاد  مان  ریخ  يرگید  راسی و  یکی  رمتلا ، نیع  لها  میتشاد  یحیسم  مالغ 
. دمآ دورف  ناکرشم  لوق  بیذکت  رد  الاب  هیآ  دزومآیم . ود  نآ  زا  هک  دنتفگیم  ناکرشم  دادیم و  شوگ  ناشتئارق  هب  تشذگیم و 

هیآ 106 : لحن هروس 

شردام رسای و  شردپ  ار و  وا  ناکرـشم  هک  دش  لزان  رامع  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگ  سابع  نبا  هیآ 106 .)  ... ) ِِهنامیِإ ِدَْعب  ْنِم  ِهَّللِاب  َرَفَک  ْنَم 
رطاخ هب  هک  دندز  تبرض  شیاپ  نایم  هبرح  اب  هتسب  رتش  ود  هب  ار  هیمس  دندرک . تشادزاب  ار  ملاس  باّبخ و  لالب و  بیهص و  زین  ار و  هیمس 

. دروآ نابز  رب  دنتساوخ  هچنآ  هارکا  اب  رامع  اما  دنمالسا . نادیهش  نیتسخن  نانیا  دنتشک و  ار  شرهوش  هیمـس و  و  ياهدش ! ناملـسم  نادرم 
نامیا زا  راشرـس  اپ  ات  رـس  وا  اشاح ، دومرف : ص )  ) ربمغیپ  150 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  دـش  رفاک  رامع  هک  دـنداد  ربخ  ص )  ) ربمغیپ هب 

رامع هدـید  زا  کشا  شیوخ  تسد  هب  ترـضح  دـمآ . ص )  ) ربمغیپ دزن  نایرگ  راّمع  و  هدـش . نیجع  نامیا  اـب  شنوخ  تشوگ و  تسا و 
هدنام هکم  رد  هک  تسا  نانمؤم  زا  یهورگ  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگ  دهاجم  وگب . ار  هملک  نامه  دندرک  تاهجنکـش  زاب  رگا  دومرف : درتس و 

زا هنیدم  دصق  هب  نانآ  مینادیمن و  نامدوخ  زا  ار  امـش  ام  دـینکن  ترجاهم  ات  دـینک و  ترجه  هک  دنتـشون  همان  هکم  زا  نیملـسم  دـندوب و 
. دنتفگ رفک  ارابجا  هجنکش  رثا  رب  هدیدرگ ، شیرق  راتفرگ  هار  رد  دندمآ و  نوریب  هکم 

هیآ 110 : لحن هروس 
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رگم تسین  هتفریذپ  هکم  لها  مالسا  دمآ  هیآ  نوچ  هک  میاهدینـش  دیوگ  هداتق  هیآ 110 .)  ... ) اُوِنُتف ام  ِدـَْعب  ْنِم  اوُرَجاه  َنیِذَِّلل  َکَّبَر  َّنِإ  َُّمث 
نانآ هب  نیکرشم  اما  دندش . نوریب  هکم  زا  مایپ  تفایرد  اب  هکم  ناناملسم  دنتشون و  یکم  نارای  هب  ار  هیضق  هنیدم  ناناملسم  دننک ، ترجه 

نامیپمه هکم  ناناملـسم  دنتـشون . هکم  هب  هنیدم  ناناملـسم  ار  هیآ  نآ  و  دـش ، لزان  توبکنع  هروس  لوا  هیآ  دـندنادرگ و  ناشزاب  هدیـسر 
ناشیا هب  ناکرـشم  و  دنوش . دیهـش  ای  دـنبای  تاجن  ای  هک  دـنگنجب  نانآ  اب  دـندش  محازم  ناکرـشم  رگا  دـنور و  نوریب  رهـش  زا  هک  دـندش 

. دیدرگ لزان  نانیا  نأش  رد  ثحب  دروم  هیآ  دنتفای . تاجن  یخرب  دندش و  دیهش  رجاهم  ناناملسم  یضعب  تفرگ و  رد  گنج  دندیسر و 

هیآ 125 : لحن هروس 

هک دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  يروصنم  دـمحم  نب  دـمحم  روصنم  وبا  (. 127 هیآ 125 -  ... ) ِۀَـمْکِْحلِاب َکِّبَر  ِلـِیبَس  یلِإ  ُْعدا 
ینیب هدیرد و  مکش  اب  دید  ار  هزمح  دید . هدننک  تحاران  ياهرظنم  تفر و  ناگتشک  رس  رب  ص )  ) ربمغیپ دنتـشگرب  دحا  زا  ناکرـشم  نوچ 
لاـح نیمه  هب  ار  دـسج  دوش  تنـس  هک  دوبن  نیا  میب  رگا  دـنوشیم و  نیگمغ  ناـنز  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دوـمرف  هتفاکـش . شوـگ  هدـیرب و 
هزمح صاـصق  هب  ار  ناکرـشم  زا  نت  داـتفه  دومرف  دـنک و  شروشحم  اهروخـشال  ناگدـنرد و  مکـش  زا  دـنوادخ  اـت  دـنامب  متـشاذگیم 

داتسیا و زامن  هب  هاگنآ  تخیر  وبشوخ  هایگ  يردق  زین  نآ  يور  دوب  نوریب  شیاهاپ  دناشوپ  ار  هزمح  يور  تساوخ و  ابع  هاگنآ  مشکیم !
هنوگ نیدـب  دوب  ياج  رب  هزمح  دـسج  دـناوخیم و  زامن  ناـشیا  رب  ص )  ) ربمغیپ دـندروآیم و  کـی  کـی  ار  ناگتـشک  تفگ و  ریبکت  هد 

دیدرگ لزان  لحن  ات 127  تایآ 125  داسجا ، نفد  زا  تغارف  زا  سپ  دندوب . نت  داتفه  دحا  يادهـش  هچ  دش ، هدناوخ  وا  رب  زامن  راب  داتفه 
هک دنکیم  تیاور  هریره  وبا  زا  دانـسا  اب  ظعاو  میهاربا  نب  لیعامـسا  درکن . هلثم  ار  یـسک  دیزرو و  ربص  هیآ  روتـسد  قبط  ص )  ) ربمغیپ و 
هب دومرف  دوب . هدیدن  زگره  هک  دید  يزیگنادرد  هرظنم  نانچ  دمآ و  هزمح  هتشک  رـس   151 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  يالاب  ص )  ) ربمغیپ
اب یکزم  ناسح  وبا  تسا . رتهب  يروبـص  دشاب و  مرج  لداعم  دیاب  صاصق  هک  دـمآ  هیآ  مشکیم ! ار  نانآ  زا  نت  داتفه  وت  ضوع  رد  ادـخ 

ناشرفن داتفه  مبای  رفظ  شیرق  رب  رگا  دومرف  ص )  ) ربمغیپ دندرک ، هلثم  دنتـشک و  ار  هزمح  هک  يزور  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا 
ناکرشم راتفر  نوچ  ناناملسم  دنیوگ : نارـسفم  مینکیم . لمحت  اراگدرورپ  دومرف : ص )  ) ربمغیپ دش  لزان  روکذم  تایآ  منکیم . هلثم  ار 
يزوریپ ناشیا  رب  ار  ام  ادخ  رگا  دنتفگ  دندوب ، هدرک  هلثم  یتشز  لکـش  هب  هدیرب  تلآ  هدیرد و  مکـش  هک  دـندومن  هظحالم  نادیهـش  اب  ار 

هزمح دسج  رس  رب  ربمغیپ  و  مینکیم . نانچ  نینچ و  دشاب و  هقباسیب  برع  رد  هک  مینک  ناشهلثم  نانچ  درک و  میهاوخ  اهنیا  زا  رتالاب  دهد 
هدیوج و ار  هزمح  رگج  زا  ياهراپ  هبتع  رتخد  دنه  دناهدیرد و  ار  شمکـش  هدیرب و  ار  شتلآ  هتفاکـش و  ار  شینیب  درک  هدهاشم  داتـسیا و 

دـسریمن وا  هب  شتآ  دوب  هدروخ  ار  نآ  رگا  دومرف  دـنتفگ  ص )  ) ربمغیپ اب  هیـضق  نیا  نوچ  دوب . هدرک  فت  هدروآ و  ـالاب  نکیل  هدرب  ورف 
نادـب زگره  هک  دـمآ  درد  هب  شلد  نانچ  ص )  ) ربمغیپ يراـب  دـنازوسب . ار  شندـب  زا  ياهرذ  هک  تسا  نآ  زا  رتزیزع  ادـخ  دزن  هزمح  اریز 
هودـنا میب  رگا  يدوـب و  راـکوکین  يدرک و  محر  هلـص  مراد  ربـخ  نم  هک  اـجنآ  اـت  هک  داـنک  تمحر  تیادـخ  دوـمرف : دوـب . هدـشن  لاـح 

رب رگا  ادخ  هب  و  يوش ، روشحم  نوگهنوگ  ياهبلاق  زا  ات  متـشاذگیماو  ار  تدسج  لاح  نیمه  هب  تساوخیم  ملد  دوبیمن  ناگدنامزاب 
تشگ و زاب  شیوخ  میمـصت  زا  ص )  ) ربمغیپ دـش و  لزان  الاب  تایآ  و  منک . هلثم  وت  ماقتنا  هب  ار  ناـشیا  زا  نت  داـتفه  مباـی  رفظ  وت  نـالتاق 

دانسا اب  یّکزم  ورمع  یبا  نب  ورمع  میروایب . ار  هزمح  ندش  هتشک  ناتـساد  هک  تسا  زاین  اجنیا  رد  دیوگ  يدحاو  داد . هرافک  دنگوس  تباب 
: تفگ هللا  دیبع  اجنآ  رد  میتفر . صمح  هب  رایخ  نب  يدع  نب  هللا  دیبع  هارمه  تفگ  هک  دنکیم  تیاور  يرمـض  هیما  نب  ورمع  نب  رفعج  زا 

شاهناخ هناتـسآ  رب  وا  هک  تفگ  ام  هب  يدرم  و  تسوت . لیم  متفگ  تشک ؟ هنوگچ  ار  هزمح  میـسرپب  میورب و  یـشحو  دزن  دهاوخیم  تلد 
رب ار  امـش  دوصقم  تبحـص  شوخ  ریذـپ و  نامهم   ] برع کـی  نوچمه  دـیبایب  رایـشه  ار  وا  رگا  تسا . تسم  تاـقوا  بلاـغ  دنیـشنیم و 

ار هیلع  هللا  ۀمحر  هزمح  هک  ینک  تیاکح  ام  يارب  میاهدمآ  میتفگ  درک . دنلب  رس  میداد . مالس  میتفر و  یشحو  دزن  دیوگ  يوار  دروآیم .
مدوب لفون  نب  يدـع  نب  معطم  نب  ریبج  مالغ  نم  میوگیم . امـش  اب  متفگ  ص )  ) ربمغیپ اب  هکناـنچمه  ار  تیاـکح  تفگ  یتشک ؟ هنوگچ 

لوزن بابسا  زا 193همجرت  هحفص 123 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دندش دحا  گنج  راپسهر  شیرق  هک  یعقوم  دوب . هدش  هتشک  ردب  گنج   152 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  رد  يدع  نب  ۀمیعط  شیومع  هک 
هویـش هب  يزادـنا  هبرح  هب  نم  مدـش و  مزاع  منکیم . تدازآ  یـشکب  نم  يومع  ماقتنا  هب  ار  دـمحم  يومع  هزمح  رگا  تفگ : نم  هب  ریبج 

هرن دـننام  هب  مدـید  ار  وا  مدوب و  هزمح  يوج  تسج و  رد  نم  دندیـسر  مه  هب  رکـشل  ود  یتقو  مدرکیم . اطخ  رتمک  مدوب و  رهاـم  یـشبح 
یفخم تخرد  گنس و  تشپ  هدش  هدامآ  نم  دوبن و  وا  تمواقم  يارای  ار  یسک  دیبوکیم و  مه  رد  ار  رکشل  ریـشمش  اب  هک  هدوبک  يرتش 

هنتخ نز  رسپ  يا  اه  تفگ : دید  ار  وا  نوچ  هزمح  تفرگ و  رارق  وا  نم و  هلصاف  رد  يزعلا  دبع  نب  عابـس  ات  دوش  کیدزن  نم  هب  هک  مدنام 
شاهنیـس هب  مدرک . باترپ  هزمح  يوس  هب  مدـش و  نئمطم  مداد و  ناکت  ار  ماهبرح  نم  دروآ و  دورف  عابـس  رـس  رب  يراک  یتبرـض  و  هدـش !

ار ماهبرح  هتفر  ولج  هاگنآ  داد  ناج  ات  مدنام  رظتنم  داتفا . نیمز  رب  تسناوتن و  دیایب  نم  يوس  هب  تساوخ  دـمآ و  رد  هب  تشپ  زا  تسـشن و 
هب یتقو  ندش . دازآ  يارب  دوب  هزمح  نتشک  اهنت  مدوصقم  متشادن و  يرگید  راک  هک  متسشن ، اجنآ  متشگرب و  شیرق  هاگرکشل  هب  هتشادرب 

ص)  ) هّللا لوـسر  دزن  یتأـیه  فئاـط  زا  متفر . فئاـط  هب  اـجنآ  زا  تفرگ . قـنور  مالـسا  اـت  مدوـبیم  هکم  رد  مدـش و  دازآ  متـشگرب  هکم 
یشحو وت  دیـسرپ  دید  ارم  یتقو  متفر . ص )  ) ربمغیپ دزن  هورگ  نآ  هارمه  درازآیمن . ار  هداتـسرف  هدنیامن و  دمحم  دنتفگ  نم  هب  تفریم .

نم هب  ار  دوخ  یناوتیم  اـیآ  دومرف  دـناهدناسر . امـش  عـالطا  هب  هک  تسا  ناـنچمه  متفگ  یتشک ؟ ار  هزمح  وت  دیـسرپ  یلب . متفگ  یتسه ؟
دوخ اب  تفریم  هملیسم  غارس  نیملسم  هاپـس  هک  ص )  ) ربمغیپ تلحر  زا  سپ  دیوگ  یـشحو  « 1 « ؟ منیبن رگید  ار  تاهرهچ  یهدـن و  ناشن 
هتشک ار  هزمح  هک  هبرح  نامه  اب  و   ] مدش نوریب  رکشل  اب  دشاب و  هزمح  لتق  ضوع  نیا  مشکب و  ار  هملیسم  دیاش  موش  هارمه  زین  نم  متفگ 

 . متشک ار  هملیسم  مدوب 

لیئارسا ینب  هروس 

هیآ 29 : ءارسا هروس 

[ دوعـسم نب   ] هّللا دبع  زا  دانـسا  اب  نارمع  نب  یلع  نب  هّللا  دبع  نب  دمحم  نیـسحلا  وبا  هیآ 29 .)  ... ) َکُِقنُع یلِإ  ًَۀلُوْلغَم  َكَدَـی  ْلَعَْجت  َو ال 
هدــــــــــــــــــــمآ ص )  ) ربـــــــــــــــــــمغیپ دزن  يرــــــــــــــــــــسپ  هـــــــــــــــــــک  دــــــــــــــــــــنکیم  تـــــــــــــــــــیاور 

تایآ لیذ  فلؤم  هک  یتیاور  قبط  ( 1 __________________________________________________  )
تکرش ربمغیپ  روتسد  قبط  رارض  دجسم  ندرک  ناریو  رد  هلمج  زا  دوب و  ص )  ) ربمغیپ تمدخ  رد  یشحو  هدروآ ، هئارب  هروس   110 - 107

دیوگیم مردام  تفگ  رـسپ  میرادن . يزیچ  هک  نآلا  دومرف  دـهاوخیم  يزیچ  وت  زا  مردام  تفگ :  153 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  تشاد .
تـسد هن   » هک دـش  لزان  هیآ  تسـشن . هناخ  رد  نایرع  دوخ  داد و  ودـب  هدروآ  نوریب  نهاریپ  ص )  ) ربمغیپ شخبب  نم  هب  ار  تنهاریپ  نیمه 
تیاور يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج  ینیـشنب .» فسأتم  هنهرب و  هک  ياشگب  تسد  یماـمت  هب  هن  دـننک و  تتمـالم  هک  دـنبب  ندرگ  هب  ار  دوخ 

ص)  ) ربمغیپ دهاوخیم و  ینهاریپ  وت  زا  مردام  ص )  ) هّللا لوسر  ای  تفگ  دمآ و  يرسپ  دوب  هتسشن  باحصا  نیب  ص )  ) ربمغیپ هک  دنکیم 
ار ینهریپ  نیمه  مردام  تفگ  تشگ و  زاب  تفر و  شردام  دزن  رـسپ  نآ  ایب . رگید  یتعاس  دومرف  كدوک  نآ  هب  تشادن  نهاریپ  کی  زجب 

لـالب تسـشن . هنهرب  دوخ  داد و  كدوک  هب  دـنک و  رب  ار  دوخ  نهاریپ  دـش و  دوخ  هناـخ  دراو  ص )  ) ربمغیپ دـهاوخیم . يراد  نت  رد  هک 
. دش لزان  ثحب  دروم  هیآ  دندش و  لوغشملد  باحصا  دماین و  نوریب  اما  دندوب . ص )  ) ربمغیپ رظتنم  نیملسم  تفگ و  ناذا 

هیآ 53 : ءارسا هروس 

دیوـگ یبـلک  دوـمرف . وـفع  هب  رما  دـنوادخ  داد و  مانـشد  باـطخ  نب  رمع  هب  یبرع  هیآ 53 .)  ... ) ُنَـسْحَأ َیِه  ِیتَّلا  اوـُلوُقَی  يِداـبِِعل  ْلـُق  َو 
. دش لزان  قوف  هیآ  دندرب  تیاکش  ص )  ) ربمغیپ هب  باحصا  دندرزآیم ، ار  ص )  ) ربمغیپ باحصا  ناکرشم ،
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هیآ 59 : ءارسا هروس 

هپت دنتساوخ  ص )  ) ربمغیپ زا  نایکم  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  رفعج  نب  دمحا  نب  دیعس  هیآ 59 .)  ... ) ِتایْآلِاب َلِسُْرن  ْنَأ  انَعَنَم  ام  َو 
مینیزگرب ناشیا  زا  ینانمؤم  ام  دیاش  نک  ّینأت  یهاوخ  رگا  دمآ  یحو  دـننک . تعارز  ات  دـنارب  بقع  ار  هکم  ياههوک  دزاس و  الط  ار  افص 

ص)  ) ربمغیپ دش . دنهاوخ  كاله  ناینیـشیپ  دننام  دنوش  رکنم  کی  ره  سپ  نآ  زا  اما  میروآیم . رب  ار  ناشياهتساوخ  يراد  لیم  رگا  و 
ار یهلا  ياههناشن  ناگتـشذگ  هک  تسا  نیا  هدـش ، هتـساوخ  تازجعم  نداتـسرف  عنام  اهنت   » هک دـش  لزان  هیآ  و  مهدیم ، ناـشتلهم  تفگ :

. میدرک لقن  هیآ  نیمه  هرابرد  ار  ماوع  نب  ریبز  تیاور  دعر  هروس  هیآ 31  لیذ  دندرک .» بیذکت 

هیآ 60 : ءارسا هروس 

يادخ نوچ  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانسا  اب  ظعاو  دمحا  نمحرلا  دبع  نب  لیعامسا  هیآ 60 .)  ... ) ِنآْرُْقلا ِیف  َۀَنوُْعلَْملا  َةَرَجَّشلا  َو 
وبا دندیسرت . نایشیرق  یـضعب  درک  دای  موقز  زا  هیآ 62 ) تاـفاص ، هروس  هیآ 43 و  ناـخد ، هروس  هیآ 52 ، هعقاو ، هروس   ) نآرق رد  یلاـعت 

و تسا ، دولآ  فک   154 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  ریش  رد  دیرت  تسیچ ؟ دنکیم  ناتدیدهت  نآ  اب  دمحم  هک  موقز  دینادیم  تفگ  لهج 
ناشراطخا دیدهت و   » و نآرق ، رد  هدش  تنعل  تسا  یتخرد  نآ  هک  دـش  لزان  هیآ  میروخیم . میناوتیم  ات  میبای  تسد  نآ  رب  رگا  ادـخ  هب 

« دیازفین ناشگرزب  نایغط  رب  زج  اما  مینکیم 

هیآ 73 : ءارسا هروس 

ربمغیپ دزن  فیقث  ناگداتـسرف  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  ءاطع  (. 75 هیآ 73 -  ... ) َْکَیلِإ اْنیَحْوَأ  يِذَّلا  ِنَع  َکـَنُوِنتْفََیل  اوُداـک  ْنِإ  َو 
ناغرم ات  زاس  مرح  هکم ، مرح  نوچ  ار  ام  يداو  روآ و  ياج  هب  تال  يارب  عتمت  جح  لاس  کی  دنتـساوخرد  وا  زا  قحان  هب  دندمآ و  (ص )

ص)  ) ربمغیپ دـندومن  تساوخرد  هتفر  رتولج  زاب  درک . عانتما  شریذـپ  باوج و  زا  ص )  ) ربمغیپ دنـشاب . ناما  رد  شناتخرد  ناروناـج و  و 
هب ادخ  وگب  هداد ، فیقث  هب  يریظن  یب  زایتما  دنیوگب  برع  هک  يراد  میب  نآ  زا  رگا  دنتفگ  دـنک و  مالعا  ار  بارعا  رگید  رب  ناشیا  يرترب 

رمع دشاب ] اضر  تمالع  توکـس  دیاش  هک   ] تفرگ عمط  ار  ناشیا  تفگن و  یخـساپ  ص )  ) ربمغیپ مه  زاب  میوگب . نینچ  هک  هدرک  رما  نم 
ربمغیپ هک  یلاح  رد  دهدیمن  ار  ناتباوج  هک  تسا  یـضاران  امـش  ياهداهنـشیپ  زا  نانچ  ص )  ) ربمغیپ دینیبیمن  رگم  هک  دز  بیهن  نانآ  رب 
ربمغیپ هب  ناکرـشم  ریبج  نب  دیعـس  هتفگ  هب  دـیدرگ . لزان  ترـضح ) عنم  رد   ) هیآ دراد و  اور  ار  ناـشیا  تساوخرد  تشاد  میمـصت  (ص )

اب ص )  ) ربمغیپ ییامن . سمل  زین  ار  ام  ناتب  ناتشگنا  هشوگ  هکنآ ، رگم  ینک  رجح  مالتسا  میراذگن  میرادن و  رب  تسد  وت  زا  دنتفگ  (ص )
یبش دیوگ  هداتق  دمآ . ربمغیپ ) عنم  رد   ) 75 تایآ 73 - مرازیب . ناتب  زا  نم  هک  دنادیم  ادـخ  منکب و  ار  راک  نیا  رگا  دوش  هچ  تفگ  دوخ 

يرورـس یگرزب و  هب  ار  وا  دـندروآ و  ناـیم  رد  کـیدزن  هناتـسود و  زیمآ و  میظعت  نخـس  عاونا  دـندرک و  تولخ  ص )  ) ربمغیپ اـب  شیرق 
ناشیاهتساوخرد یـضعب  نتفریذپ  اب  دوب  هدنامن  يزیچ  ییام و  دیـس  وت  هدرواین و  سک  چیه  هک  ياهدروآ  يزیچ  وت  دـنتفگ  دـنتخانش و 

. دمآ دورف  ثحب  دروم  هیآ  دومرف و  ظفح  ار  يو  یلاعت  يادخ  دیوج و  یکیدزن  ناشیدب 

هیآ 76 : ءارسا هروس 

تداسح راچد  هنیدـم  رد  ص )  ) ربمغیپ تیعقوم  تماقا و  زا  دوهی  دـیوگ : ساـبع  نبا  هیآ 76 .)  ... ) ِضْرَْألا َنِم  َکَنوُّزِفَتْـسََیل  اوُداـک  ْنِإ  َو 
ربمغیپ و  میورگب . مه  ام  اـت  ورب  ماـش  هب  يربمغیپ  یتسار  هب  زین  وت  رگا  دـناهدش و  ثوعبم  تاـماش  رد  یگمه  ناربمغیپ  دـنتفگ  ودـب  هدـش 

شیپ زین  لزنم  کی  درک و  تکرح  هنیدم  زا  داتفا و  ریذـپلد  نخـس  نیا  تشاد  مالـسا  قنور  شرتسگ و  هب  هک  ياهقالع  ظاحل  زا  ار  (ص )
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تروص نآ  رد  و  دـننک ، تنوریب  نیمزرـس  نیا   155 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  زا  هداد  ناکت  ارت  دوب  کـیدزن  : » دـش لزاـن  هیآ  هک  تفر ،
ماش هب  يربمغیپ  هک  ییوگیم  تسار  رگا  دنتفگ  هدمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  دوهی  نامثع ، هتفگ  هب  دندنامیم .» یمک  هّدع  تّدم و  وت  زا  سپ 

شدصقم زین  كوبت  گنج  يارب  تکرح  زا  درک و  قیدصت  ار  ناشیا  نخس  ترضح  تسا . ناربمایپ  هطخ  رشن و  رـشح و  نیمزرـس  هک  ورب 
ربمغیپ جارخا  هب  میمـصت  نایکم  دـنیوگ  يرـصب )  ) نسح هداتق و  دـهاجم و  دـیدرگ . لزان  روکذـم  هیآ  كوبت  رد  و  دوب . ماـش  هب  ندیـسر 

. درک شربخ  اب  قوف  هیآ  اب  نایکم  دصق  زا  هدومن  جورخ  هب  رما  ار  ص )  ) ربمغیپ ادخ  دنتفرگ و  (ص )

هیآ 80 : ءارسا هروس 

هکم زا  ص )  ) ربـمغیپ جارخا  يریگتـسد و  هب  میمـصت  یتـقو  شیرق  راـفک  دـیوگ  نسح  هیآ 80 .)  ... ) ٍقْدِـص َلَخْدـُم  ِیْنلِخْدَأ  ِّبَر  ْلـُق  َو 
دروم هیآ  دومن و  رما  هنیدم  هب  ترجاهم  هکم و  زا  جورخ  هب  ار  ص )  ) ربمغیپ تفرگ و  قلعت  هکم  لها  ياقب  رب  یلاعت  يادخ  هدارا  دـنتفرگ 

 ...« رب نوریب  هکم ) زا   ) یگتسیاش هب  نک و  هنیدم )  ) لخاد یگتسیاش  هب  ارم  اراگدرورپ  وگب   » هک داتسرف  ار  ثحب 

هیآ 84 : ءارسا هروس 

ربمغیپ هارمه  هک  دنکیم  تیاور  دوعـسم  نب  هّللا  دـبع  زا  دانـسا  اب  يوحن  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  هیآ 84 .)  ... ) ِحوُّرلا ِنَـع  َکَنُولَئْـسَی  َو 
هب عجار  دـنتفگ  دوخ  اب  دنتـشذگ و  ام  رب  دوهی  زا  یعمج  دوب ، هداد  هیکت  یلخن  رب  ترـضح  مدوب و  هنیدـم  ياهرازتشک  زا  یکی  رد  (ص )

مساقلا ابا  ای  تفگ  دمآ و  شیپ  ناشیکی  سپ  دیاین . شوخ  ار  امش  هک  دیونشیم  یباوج  هک  دینکن  لاؤس  تفگ  یکی  میـسرپب  وا  زا  حور 
متـسنادیم هک  متفرگ  ار  شیناشیپ  تسد  اب  نم  داد و  تسد  ودب  یبارطـضا  تلاح  سپـس  دادن و  یباوج  ترـضح  ییوگچ ؟ حور  هرابرد 

تیاور سابع  نبا  زا  همرکع  دناهدروآ . ار  تیاور  نیا  زین  ملـسم  يراخب و  دیدرگ . لزان  باوج  رد  ثحب  دروم  هیآ  دوشیم و  لزان  یحو 
دیـسرپب و وا  زا  حور  هب  عجار  دنتفگ  دوهی  دنـسرپب  ص )  ) ربمغیپ زا  هک  دنهد  ناشدای  یلاؤس  دـندرک  تساوخرد  دوهی  زا  شیرق  دـنکیم :

شـسرپ دوهی  زا  ص )  ) ربمغیپ لاح  نأش و  هب  عجار  شیرق  دندمآ و  درگ  مه  اب  شیرق  دوهی و  دنیوگ  نارـسفم  دـمآ . دورف  باوج  رد  هیآ 
هرابرد و  فهک ) باحـصا   ) دندش مگ  هتـشذگ  رد  هک  یناناوج  هورگ  هرابرد  دینک و  لاؤس  حور  هب  عجار  وا  زا  دـنتفگ  دوهی  دـندرکیم .

، لوزن بابسا  همجرت  دادن  خساپ  ار  کی  چیه  ای  داد  باوج  ار  هس  ره  رگا  دیـسرپب . نینرقلا ) وذ   ) دیـسر نیمز  برغ  قرـش و  هب  هک  يدرم 
ار اهلاؤس  نآ  شیرق  تسا . ص )  ) ربمغیپ دومن  يراددوخ  یـضعب  باوج  زا  داد و  باوج  ار  یـضعب  رگا  تسین و  ص )  ) ربمغیپ  156 ص :

. دیدرگ لزان  ثحب  دروم  هیآ  زین  « 1  » حور هرابرد  دمآ و  لاؤس  هس  زا  لاؤس  ود  باوج  رد  فهک  هروس  دندیسرپ 

هیآ 90 : ءارسا هروس 

وبا هبیـش و  هبتع و  هک  دـنکیم  تیاور  ساـبع  نبا  زا  همرکع  (. 93 هیآ 90 -  ... ) ًاعُوْبنَی ِضْرَأـْلا  َنِم  اـَنل  َرُْجفَت  یَّتَح  َکـَل  َنِمُْؤن  َْنل  اُولاـق  َو 
تـشپ رد  شیرق  نارـس  رگید  فلخ و  نب  ۀیما  هیما و  نب  هّللا  دـبع  لهج و  وبا  ةریغم و  نب  دـیلو  يرتخبلا و  وبا  ثراح و  نب  رـضن  نایفس و 

دـناهدمآ و درگ  وت  موق  فارـشا  هک  دنداتـسرف  سک  مینک . تجح  ماـمتا  وا  اـب  دـیایب و  دـمحم  میتـسرفب  دـنتفگ  دـندرک و  عاـمتجا  هبعک 
هب يدـیدش  هقـالع  هچ  تفر  ناـشیا  دزن  اروـف  هدـمآ  شیپ  يدـیدج  عـضو  هکنیا  ناـمگ  هـب  ترـضح  دـننک . تبحـص  وـت  اـب  دـنهاوخیم 

میسانشیمن برع  زا  يدرم  ام  دمحم  ای  دنتفگ  تسـشن  ص )  ) ربمغیپ یتقو  دوب . تحاران  لمع  تدش  يریگرد و  زا  تشاد و  ناشتیاده 
هیفس ار  نادنمدرخ  یتفرگ ، شهوکن  هب  ار  یمسر  نییآ  يداد ، مانـشد  ار  ام  ناردپ  دشاب . هدرک  دراو  بیـسآ  دوخ  موق  رب  وت  هزادنا  هب  هک 

دوصقم ياهدروآ  هک  ییاهفرح  زا  رگا  يدرکن ! ام  اـب  هک  دـنامن  یتشز  راـتفر  يدـنکارپ و  ار  عمج  يداد و  شحف  ار  نایادـخ  يدـیمان ،
رب يرورـس  هب  ارت  ییوجیم  ماقم  رگا  و  يوش ، ام  نیرتدـنمتورث  ات  میهدیم  وت  هب  شیوخ  لاوما  زا  یـشخب  کـی  ره  اـم  تسا ، لاـم  بلط 
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هریچ وت  رب  دـیآیم  ترادـید  هب  ییوگیم  هک  نج  نآ  رگا  و  میرادرب ، یهاـش  هب  ارت  یهاوـخیم  تکلمم  تموـکح و  رگا  و  مینیزگیم ،
نم دومرف : ص )  ) ربمغیپ میـشاب . روذـعم  وت  دروم  رد  لاـح  ره  هب  مینک و  تجـالع  اـت  میرواـیب  نارحاـس  مینک و  جرخ  اـهلوپ  تسا  هدـش 
هداد نامرف  هداتسرف و  باتک  هتخیگنارب و  تلاسر  هب  ارم  ادخ  تسه  هچنآ  مهاوخیمن . ار  امـش  رب  تنطلـس  ماقم و  لام و  و  متـسین ، هدزنج 

ترخآ ایند و  هرهب  دینک  لوبق  رگا  متفگ  دنپ  امش  یهاوخریخ  زا  مدناسر و  ار  مراگدرورپ  تلاسر  مشاب . امش  رگراطخا  ناسر و  هدژم  هک 
داهنشیپ هک  لاح  دمحم  ای  دنتفگ  منامیم . امش  نم و  نیب  شیرواد  ادخ و  رما  رظتنم  مریگیم و  شیپ  ربص  مه  زاب  دینک  راکنا  رگا  دیبای و 

ار اـــــم  هــــک  اـــــههوک  نــــیا  هاوـــــخب  هداد  وـــــت  هــــب  ار  تیرومأـــــم  نآ  هـــــک  تراـــــگدرورپ  زا  سپ ، یتفریذـــــپن  ار  اـــــم 
هملک زا  دوـصقم  دــیوگ  مجرتــم  ( 1 __________________________________________________  )
دوهی یحو و  لصا  رد  ناکرـشم  اریز  تسا  یحو  هتـشرف  دارم  هدـمآ  ع )  ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  هکنانچمه  ثحب  دروم  هیآ  رد  حور » »

زین ردق  هروس  رد  تسا و  یحو  زا  نخـس  زین  ( 86 - 85  ) دعب هیآ  رد  هکنانچمه  دناهتـشاد  کش  ص )  ) دمحم هب  یحو  هدنناسر  هتـشرف  رد 
دروم عوضوم  و  یحو ، هرابرد  یحو ، نتفرگ  یعدم  صخش  زا  هک  دیامنیم  بسانم  هتبلا  و  تسا ، هدش  رکذ  مه  اب  رما » حور و  هکئالم و  »

، لوزن بابـسا  همجرت  هدام ].....[ .»  » لباقم رد  حور »  » هن دوش  لاؤس  تسا ) حور  یناـعم  هلمج  زا  هس  ره  هک   ) یحو هدـننک  غـالبا  و  یحو ،
ام نیمزرس  زا  ینادیم  دوخ  دزاس . ناور  اههمشچ  قارع  ماش و  دننام  دنک و  خارف  ار  ام  نیمزرس  دربب و  بقع  دناهدرک  هرصاحم   157 ص :
ار بالک  نب  یـصق  هلمج  زا  ار - ام  هتـشذگ  رد  ناردپ  هک  هاوخب  تیادـخ  زا  زین  و  تسین . ناهج  رد  يزور  گنت  رتریقف و  ام  زا  رتگنت و 

مینک وت  قیدصت  يدروآ ، ياج  هب  ار  اهتساوخرد  نیا  رگا  تسا ؟ قح  وت  يوعد  ایآ  میسرپب  ات  دنک  هدنز  تسا - هدوب  وگتـسار  يریپ  هک 
نم ماهدشن . ثوعبم  اهراک  نیا  يارب  نم  داد  خـساپ  ص )  ) ربمغیپ میـسانشب . مینادـب و  ار  تتلاسر  ياعدا  تیناقح  ادـخ و  دزن  ارت  تلزنم  و 

هب دـینک  در  رگا  دـیبای و  ترخآ  ایند و  هرهب  دـیریذپب  هاگره  ماهدرک . تلاسر  غیلبت  مناسرب و  امـش  هب  ار  وا  مایپ  ادـخ  دزن  زا  مرومأم  طـقف 
یهاوگ و هب  ياهتـشرف  هک  هاوخب  تراگدرورپ  زا  سپ  يدرکن ، مه  ار  اهراک  نآ  هک  لاح  دنتفگ  منکیم . هشیپ  ییابیکـش  ادـخ  رما  راظتنا 
یلعف و عضو  زا  هک  دزاس  هدامآ  دنیرفایب و  وت  يارب  نیمیس  نیرز و  ياهخاک  اهجنگ و  اهغاب و  ات  هاوخب  زین  و  دتـسرفب ، ام  دزن  وت  قیدصت 

هدوبن اهنیا  يارب  نم  تثعب  دنکن و  بلط  ادخ  زا  اهزیچ  نینچ  یـسک  نم  نوچ  دومرف : ص )  ) ربمغیپ دنک . هدوسآ  زاینیب و  ارت  رازاب  بسک 
یعّدـم نوچ  زادـنا ، رد  ام  رب  نامـسآ  زا  ياهراپ  سپ  سپ ، دـنتفگ : هتخیگنارب . رگراطخا  ناسرهدژم و  ناونع  هب  ارم  یلاـعت  يادـخ  تسا .
میراین نامیا  وت  هب  زگره  تفگ : ناشیکی  دنکیم . دهاوخب  رگا  هک  تسا  ادخ  اب  نیا  دومرف  دـناوت . دـهاوخب  رگا  تراگدرورپ  هک  یتسه 

دوب ص )  ) ربمغیپ همع  بلطملا  دبع  تنب  هکتاع  رـسپ  هک  یموزخم  هیما  نب  هّللا  دبع  و  ییامن . رـضاح  یعمج  هتـسد  ار  ناگتـشرف  ادخ و  ات 
يراموط ای  رتفد  اجنآ  زا  و  یـسرب ، نامـسآ  هب  ات  يور  الاب  یناـبدرن  زا  نم  مشچ  شیپ  هکنآ  رگم  مرآیمن  ناـمیا  هجو  چـیه  هب  نم  تفگ 

اب ناشیا  دایز  هلصاف  شموق و  يوریپ  مدع  زا  هدرسفا  لد  گنتلد و  ص )  ) ربمغیپ يروایب . شیوخ  ییوگتسار  رب  هاوگ  هتشرف  دنچ  اب  هتشون 
ریمع نب  کلملا  دبع  زا  دانـسا  اب  رفعج  نب  دمحا  نب  دیعـس  دیدرگ . لزان  تبـسانم  نیدـب  ثحب  دروم  تایآ  تشگزاب و  هناخ  هب  شدوخ ،
نینچ داد : خـساپ  تسا ؟ هدـش  لزاـن  هیما  نب  هّللا  دـبع  باوج  رد  ثحب  دروم  تاـیآ  اـیآ  مدیـسرپ  ریبـج  نب  دیعـس  زا  هک  دـنکیم  تیاور 

. دنیوگیم

هیآ 110 : ءارسا هروس 

رد درکیم و  تداـبع  يراد و  هدـنز  بش  هکم  رد  یبش  ص )  ) ربـمغیپ دـیوگ  ساـبع  نبا  هیآ 110 .)  ... ) َنمْحَّرلا اوُعْدا  َِوأ  َهَّللا  اوُـعْدا  ِلـُق 
هللا و دـناوخیم : ار  ادـخ  ود  الاح  دـناوخیم  ار  ادـخ  کی  نیا  زا  شیپ  دـمحم  دـنتفگ  ناکرـشم  میحر .» ای  نمحر  اـی  : » تفگیم هدـجس 
158 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  ار  هللا   » هک داتـسرف  ورف  هیآ  یلاعت  يادـخ  میـسانشیمن ! همامی  رد  هملیـسم  زج  یمان  نامحر  اـم  و  نمحر .

هتـشاد ررقم  ص )  ) هّللا لوسر  نارهم ، نب  نومیم  هتفگ  هب  تسه .» وکین  ياهمان  ار  ادخ  دینک ، اعد  شمادـک  ره  هب  ار ، نامحر  ای  دـیناوخب 
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نآ زا  و  ِمیِحَّرلا .» ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ُهَّنِإ  َو  َناْمیَلُس  ْنِم  ُهَّنِإ  : » دش لزان  لمن  هروس  هیآ 30  ات  دوش  هتشون  مهللا » کمسب   » یحو لیاوا  رد  دوب 
نمحر تسیچ ، مینادیم  ار  میحر  دـنتفگ  ناکرـشم  دنـسیونب . میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  اههروس ) يادـتبا  اههمان و  نیوانع  رد   ) دومرف سپ 

لاح يربیم  مان  مک  نامحر  زا  دنتفگ  ص )  ) ربمغیپ هب  دـیوگ : ریـسفت  لها  لوق  زا  كاحـض  تسا . هللا »  » نامه هک  دـمآ  الاب  هیآ  تسیک ؟
. دمآ باوج  رد  ثحب  دروم  هیآ  تسه . رایسب  نمحر  رکذ  تاروت  رد  هکنآ 

هیآ 110 : ءارسا هروس 

تیاور سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  ییحی  نب  دـمحم  نب  میهاربا  نب  دـمحم  هّللا  دـبع  وبا  هیآ 110 .)  ... ) اِهب ِْتفاُخت  َو ال  َِکتالَِـصب  ْرَهْجَت  ـال  َو 
شحف هب  ار  نآرق  دمحم و  ادخ و  دندینـشیم  نآرق  توص  نوچ  نیکرـشم  تسیزیم و  افتخا  لاح  رد  هکم  رد  ص )  ) ربمغیپ هک  دـنکیم 

و دـنهد ) مانـشد  دنونـشب و  ناکرـشم  ادابم   ) نکن دـنلب  تئارق  هب  ادـص  دـیوگیم : شربمغیپ  هب  هیآ  نیا  رد  ّلج  ّزع و  يادـخ  دـنتفرگیم .
يودب برع  تسا . دهشت  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگ  هشیاع  نیزگرب . ياهقیرط  نیب  نیا  رد  هکلب  دنونشن ) نانمؤم  هک  يروط  هب   ) ناوخم هتسهآ 

ینب بارعا  دادش ، نب  هّللا  دبع  هتفگ  هب  دـیدرگ . لزان  ندز  دایرف  عنم  رد  هیآ  « 1 « » تابیطلا تاولصلا و  تایحتلا و  : » دزیم دایرف  دهشت  رد 
لزاـن تبـسانم  نیدـب  هیآ  ادـلو » ـالام و  اـنقزرا  مهللا  : » دـنتفگیم دـنلب  يادـص  هب  دادیم  ار  زاـمن  مالـس  ص )  ) ربمغیپ هکنآ  زا  سپ  میمت 
رایسب هن  هک   ] تسا اعد  هرابرد  هیآ  نیا  روتـسد  تفگ  هک  دنکیم  تیاور  هشیاع  زا  دانـسا  اب  رفعج  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  دیعـس  دیدرگ .

 . هتسهآ یلیخ  هن  دشاب و  دنلب 

فهک هروس 

هیآ 28 : فهک هروس 

لاس ياههام  زا  یکی  رد  زامن  زا  دعب  هعمج  زور  هنسلا  راد  رد  يریح  نیـسح  نب  دمحا  رکب  وبا  یـضاق  (. 29 هیآ 27 -  ... ) َکَسْفَن ِْربْصا  َو 
زا درک  ءــــــــــــــــــــــــالما  تـــــــــــــــــــــــیاور و  نـــــــــــــــــــــــم  رب  دانــــــــــــــــــــــــسا  اــــــــــــــــــــــــب  ق . 410 ه .

، تنـس لـها  دهـشت  زین  نونکا  مه  ( 1 __________________________________________________  )
: تفگ هک  ناملس   159 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  م . ص 370 -) یلئازخ ، دـمحم  نآرق ، ماکحا  ك :. ر .  ) تسا تاـملک  نیمه  هب  بیرق 
اب ار  اهنیا  یتسـشنیم و  سلجم  ردص  رد  دوب  رتهب  دنتفگ  هدمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  سباح  نب  عرقا  نصح و  نب  ۀینیع  لیبق  زا  مهبولق  ۀـفلؤم 
زج دندیشوپیم و  نیمشپ  هبج  هک  دوب  ریقف  ناناملـسم  رگید  رذوبا و  ناملـس و  ناشدوصقم  و  يدرکیم - رود  ام  زا  ناشياههبج  دب  يوب 

لزان ناـنآ  تساوخرد  در  رد  فهک   29 تایآ 27 - میتخومآیم . زیچ  میدرکیم و  تبحص  میتسـشنیم و  وت  اب  ات  دنتـشادن - یـسابل  نآ 
، دندوب یلاعت  يادخ  رکذ  لوغشم  هک  تفای  ار  ناشیا  دجسم  هت  رد  ات  تفرگیم  ار  ریقف  ناناملسم  نآ  غارس  تساخرب ، ص )  ) ربمغیپ دش و 
اب گرم  یگدنز و  رد  نم  و  داد . نامرف  متما  زا  ینادرم  اب  ییابیکش  لمحت و  هب  ارم  دنوادخ  مندرم  زا  شیپ  هک  ار  يادخ  ساپس  دومرف : و 
هیآ زا  تمسق  نیا  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  یثراح  رکب  وبا  هیآ 28 .)  ... ) انِرْکِذ ْنَع  ُهَْبلَق  اْنلَفْغَأ  ْنَم  ْعُِطت  َو ال  متـسه . امش 

و دناوخیم . هکم  نارس  نتشاد  کیدزن  و  ناشیا ، ندنار  نازیچ و  یب  اب  تنوشخ  هب  ار  ربمغیپ  هک  هدش  لزان  یحمج  فلخ  نب  ۀیما  هرابرد 
. دریذپن تسا  كرش  وریپ  و  هدش ، رهم  لفق و  دیحوت  يور  رب  شلد  هک  ار  سکنآ  نخس  درک  رما  ص )  ) ربمغیپ هب  یلاعت  يادخ 

هیآ 83 : فهک هروس 

ینب هیآ 84  لوزن  نأـش  ك :. ر .  ) دـمآ دوهی  لاؤس  خـساپ  رد  تاـیآ  نیا  دـیوگ  هداـتق  (. 99 هیآ 83 -  ... ) ِنـْیَنْرَْقلا ِيذ  ْنَـع  َکَنُولَئْـسَی  َو 
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(. لیئارسا

هیآ 109 : فهک هروس 

: دومرف حور  هب  عجار  لاؤس  باوج  رد  ص )  ) ربمغیپ هکنآ  زا  سپ  دیوگ : سابع  نبا  هیآ 109 .)  ... ) یِّبَر ِتاِملَِکل  ًادادِم  ُرْحَْبلا  َناک  َْول  ُْلق 
هک دـمآ  ناشیا  خـساپ  رد  هیآ  نیا  میاهتفای  تسد  ریثک » ملع   » و ریثک » ریخ   » هب تاروت  اب  ام  دـنتفگ : دوهی  اًـلِیلَق .» اَّلِإ  ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتِیتوُأ  اـم  َو  »

«. دشاب هدشن  رخآ  مراگدرورپ  تاملک  دبای و  نایاپ  ایرد  دوش ، بکرم  ایرد  نم  راگدرورپ  تاملک  نتشون  يارب  رگا  »

هیآ 110 : فهک هروس 

لمع ادـخ  يارب  نم  تفگ : هک  تسا  يدـماغ  ریهز  نب  بدـنج  هراـبرد  هیآ  دـیوگ  ساـبع  نبا  هیآ 110 .)  ... ) ِهِّبَر َءاـِقل  اوُجْرَی  َناـک  ْنَمَف 
ار ییایر  لمع  دریذـپن و  ار  یکاپ  زج  تسا و  كاـپ  ادـخ  دومرف  ص )  ) ربمغیپ مدرگیم . دنـسرخ  دـنوش  نآ  هجوتم  مدرم  نوچ  منکیم و 

کیرـش ار  یـسک  ای  يزیچ  شراگدرورپ  تدابع  رد  دنک و  هتـسیاش  لمع  دیاب  دراد  ار  ادخ  رادید  دیما  هک  ره   » هک دش  لزان  هیآ  دریذـپن 
ار ادخ   160 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  هار  رد  داهج  نم  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دیـسرپ  ص )  ) ربمغیپ زا  يدرم  دیوگ  ینامی   ] سواط دریگن .»

ربمغیپ دزن  يدرم  دیوگ : دهاجم  دیدرگ . لزان  دروم  نیا  رد  ثحب  دروم  هیآ  دوش . هدـید  متلزنم  هاگیاج و  دـهاوخیم  ملد  مراد و  تسود 
ارم دوریم و  نم  ریخ  رکذ  نوـچ  اـما  منکیم . ادـخ  رطاـخ  هب  همه  نیا  منکیم و  محر  هلـص  مهدیم و  هقدـص  نم  تـفگ : دـمآ و  (ص )

. دمآ الاب  هیآ  ات  دادن  يدعاسم  باوج  دنام و  شوماخ  ص )  ) ربمغیپ دیآیم . مشوخ  مدرگیم و  دنسرخ  دنیاتسیم 

میرم هروس 

هیآ 64 : میرم هروس 

ص)  ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  هیومح  نب  دمحم  نب  میهاربا  نب  لیعامـسا  هیآ 64 .)  ... ) َکِّبَر ِْرمَِأب  اَّلِإ  ُلَّزَنَتَن  اـم  َو 
ار تیاور  نیا  زین  يراخب  دـش . لزاـن  ص )  ) ربمغیپ باوج  رد  ـالاب  هیآ  ییآیمن ؟ نم  رادـید  هب  رتشیب  هک  تسیچ  عناـم  دیـسرپ  لـیئربج  زا 
ارچ تفگ : هتشرف  یلب . دومرف : ترـضح  هدش ؟ ریخأت  دیاش  تفگ  دمآ و  رید  یتدم  ص )  ) ربمغیپ دزن  هتـشرف  دیوگ : دهاجم  تسا . هدروآ 
هب زج  ناگتـشرف  ام  : » دوزفا دییوشیمن و  هزیکاپ  ار  ناتـشگنا  دنب  دیریگیمن و  نخان  دـینکیمن و  كاوسم  امـش  هک  یلاح  رد  منکن  ریخأت 

هـصق هب  عـجار  ص )  ) ربـمغیپ زا  هکنآ  زا  سپ  یبـلک ، لـتاقم و  هداـتق و  كاحـض و  همرکع و  هتفگ  هب  مـییآیمن .» دورف  تراـگدرورپ  رما 
لیئربج دوب  راودیما  دهدب و  یخساپ  هچ  تسنادیمن  ص )  ) ربمغیپ دماین و  یتدم  لیئربج  دندیـسرپ  حور  نینرقلا و  وذ  فهک و  باحـصا 
دومرف ص )  ) ربمغیپ دش . لزان  لیئربج  ات  دمآ . نارگ  تشذگیم و  تخـس  رایـسب  ص )  ) ربمغیپ رب  درک و  ریخأت  لیئربج  دروایب و  یخـساپ 
ياهدنب نکیل  مرتقاتشم  وت  رادید  هب  نم  داد  خساپ  مالسلا  هیلع  لیئربج  متشاد . ار  ترادید  قوش  و  مدش ، نامگ  دب  هک  يدمآ  رید  ردقنآ 

ام َو   » هک دراد  نیمه  هب  هراشا  ثحب  دروم  هیآ  منامیم و  موش ، هتـشاد  زاب  نوچ  میآیم و  دورف  موش  رومأم  هاگره  طقف  نامرف و  هب  متـسه 
«. َکِّبَر ِْرمَِأب  اَّلِإ  ُلَّزَنَتَن 

هیآ 66 : میرم هروس 

نب ّیبا   161 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگ : یبلک  (. 67 هیآ 66 -  ... ) ایَح ُجَرْخُأ  َفْوََسل  ُِّتم  اـم  اذِإ  َأ  ُناـْسنِْإلا  ُلوُقَی  َو 
گرم زا  دعب  ام  هک  درادنپیم  تسا و  یعدـم  دـمحم  تفگیم : درکیم و  درخ  هتفرگ  تسد  رد  هدیـسوپ  ناوختـسا  هک  دـش  لزان  فلخ 
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. میوشیم هتخیگنارب 

هیآ 77 : میرم هروس 

لئاو نب  صاع  زا  یبلط  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  ترا  نب  باّبخ  زا  دانسا  اب  یبلاعث  قاحـسا  وبا  هیآ 77 .)  ... ) اِنتایِآب َرَفَک  يِذَّلا  َْتیَأَرَف  َأ 
يوش هدـنز  يریمب و  وت  ات  هک  مدروخ  مسق  زین  نم  يوش . دـمحم  رکنم  ات  مهدیمن  ادـخ  هب  تفگ : متفر . دوخ  بلط  ياـضاقت  هب  متـشاد ،
ثحب دروم  هیآ  داد . مهاوخ  ار  تبلط  ایب  متـشگزاب ، مدالوا  لاوما و  دزن  مدش و  هدنز  مدرم و  نم  هاگره  تفگ  دش . مهاوخن  دـمحم  رکنم 

نب صاع  زا  یبلط  مدوب و  رگنهآ  نم  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  باّبخ  زا  دانـسا  اب  میهاربا  نب  دـمحا  رـصن  وبا  دـیدرگ . لزان  هراب  نیا  رد 
. يوشیم ثوعبم  يریمیم و  وت  موشیمن و  رفاک  نم  متفگ  يوش  دمحم  رکنم  ات  مهدیمن  تفگ  متفر  دوخ  بلط  ياضاقت  هب  متشاد  لئاو 

زین ملـسم  يراخب و  دیدرگ . لزان  ثحب  دروم  هیآ  مزادرپیم و  ار  تبلط  متـشاد  یلام  هاگره  موشیم ، هدنز  گرم  زا  سپ  نم  رگا  تفگ :
ار وا  قح  صاـع  درکیم و  راـک  یمهـس  لـئاو  نب  صاـع  يارب  دوـب و  رگنهآ  باـّبخ  یبـلک ، لـتاقم و  هتفگ  هب  دـناهدروآ . ار  تیاور  نیا 
رب وـت  زا  تسد  مریگن  ار  مقح  اـت  تفگ  باـّبخ  مهدـب . وـت  هب  مرادـن  يزیچ  زورما  تفگ  صاـع  تـفر . شقح  بـلط  هـب  باـّبخ  دادیمن .

ناملـسم نم  نونکا  میدوب و  شیکمه  البق  ام  تفگ : باّبخ  يدرکیمن . يریگتخـس  يدوبن و  يروجنیا  وت  باّبخ  تفگ : صاع  مرادیمن .
صاـع یلب . تفگ : باـّبخ  تسه . ریرح  هرقن و  ـالط و  تشهب  رد  هک  دـییوگیمن  امـش  رگم  تفگ : صاـع  ماهدرک . كرت  ارت  نییآ  هدـش 
تاـیآ دوب . دـهاوخ  وت  زا  شیب  تشهب  زا  نم  مهـس  دـشاب  تسار  وت  فرح  رگا  هک  ارچ  مهدیم ، ار  تبلط  تشهب  رد  هد  تلهم  ارم  تفگ 

. دیدرگ لزان  صاع  باوج  رد   80 - 77

هط هروس 

2 ات تایآ 1 : هط هروس 

ام نییآ  كرت  اب  وت  دنتفگ  ص )  ) ربمغیپ هب  ثراح  نب  رـضن  لهج و  وبا  دـیوگ : لتاقم  (. 2 هیآ 1 -  ... ) یقْـشَِتل َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام  هط 
هظحـالم هک  دوب  شدـتمم  شـشوک  ینـالوط و   162 ص : لوزن ، بابـسا  هـمجرت  تداـبع  ببـس  هـب  نآ  و  يدـنکفا . تـمحز  هـب  ار  دوـخ 

رب نآرق  لوزن  زا  سپ  هک  دنکیم  تیاور  كاحض  زا  دانسا  اب  یثراح  رکب  وبا  دیدرگ . لزان  تبسانم  نیدب  ثحب  دروم  تایآ  دندرکیم و 
هداتـسرف دمحم  ندنکفا  تمحز  هب  يارب  طقف  ار  نآرق  نیا  دـنوادخ  دـنتفگ  شیرق  رافک  دـندرک . هماقا  زامن  شباحـصا  وا و  ص )  ) ربمغیپ

. دیدرگ لزان  باوج  رد  ثحب  دروم  هیآ  تسا .

131 هیآ : هط هروس 

ینامهم تفگ : هک  دنکیم  تیاور  ص )  ) هّللا لوسر  مداخ  عفار  وبا  زا  دانسا  اب  یبلعث  میهاربا  نب  دمحم  هیآ 131 .)  ... ) َْکیَْنیَع َّنَّدُمَت  َو ال 
و هدش ، دراو  ام  رب  ینامهم  دـیوگیم : ص )  ) هّللا لوسر  دـمحم  وگب  هک  داتـسرف  يدوهی  کی  دزن  ارم  ترـضح  دیـسر  ص )  ) ربمغیپ يارب 

يورگ رگم  مهدیمن  هیـسن  منکیمن و  هلماعم  وا  اب  تفگ  يدوهی  هدـب . هیـسن  بجر  لوا  تلهم  ات  درآ  رادـقم  نالف  میرادـن . یبسانم  زیچ 
هب هرز  ای  نهریپ  نیا  ياج  هب  تخورفیم  رگا  متسه . نیما  نامسآ  نیمز و  رد  ادخ  هب  دومرف : مداد  ربخ  ص )  ) ربمغیپ هب  متشگزاب و  دهدب .

. دمآ ص )  ) ربمغیپ ییادزمغ  یلست و  يارب  ثحب  دروم  هیآ  مدادیم . الط  وا 

ءایبنا هروس 
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هیآ 131 : ءایبنا هروس 

ياهیآ تفگ : هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  يدروا  رمع  نب  دـمحا  نب  رمع  هیآ 101 .)  ... ) ینْسُْحلا اَّنِم  ْمَُهل  ْتَقَبَـس  َنیِذَّلا  َّنِإ 
؟ تسا مادک  نآ  دنتفگ  دنسرپب . هک  دننادیمن  ای  دناهدیسرپن  هک  دننادیم  منادیمن  دنسرپیمن . نم  زا  ار  نآ  ینعم  لوزن و  نأش  هک  تسه 

شیرق رب  دیوریم » نآ  رد  امتح  دیتسه و  منهج  تخوس  دیتسرپیم  هللا  زج  هچ  ره  امـش و   » هک دـش  لزان  ءایبنا  هروس  هیآ 98  یتقو  تفگ 
مانشد ار  ام  نایادخ  دمحم  دنتفگ  دیسرپ  ارجام  دیـسر و  يرعبزلا  نبا  نایم  نیا  رد  دهدیم ؟ مانـشد  ار  ام  نایادخ  ایآ  دنتفگ  دمآ و  نارگ 
دمحم ای  دیسرپ  يرعبزلا  نبا  دندروآ  ار  ص )  ) ربمغیپ یتقو  دیناوخب . نم  دزن  ار  وا  تفگ  دنتفگ  ار  هیآ  نومـضم  هنوگچ ؟ دیـسرپ  دهدیم 
بولغم هبعک  راگدرورپ  هب  دـنگوس  تفگ : يرعبزلا  نبا  هللا . زجب  يدوبعم  ره  دومرف  هللا ؟ زجب  يدوبعم  ره  ای  تسا  ام  نایادـخ  صاـخ  نیا 

هک حیلم  ونب  کنیا   163 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  دناهللا . هتـسیاش  ناگدنب  ریزع ] و   ] یـسیع هکئالم و  وت  داقتعا  هب  هکنیا  هن  رگم  يدش .
دندیشکرب يزوریپ  ویرغ  نایکم  دنتسرپیم . ار  ریزع  هک  نایدوهی ، نیا  دنتسرپیم و  ار  حیسم  هک  نایحیـسم  کنآ  دنتـسرپیم و  ار  هکئالم 

« دنرانک رب  شتآ  زا  ریزع ] یسیع و  هکئالم و  ینعی   ] دنراد کین  هقباس  ام  بناج  زا  هک  نانآ   » هک دش  لزان  باوج  رد  هیآ  و 

جح هروس 

11 هیآ  : جح هروس 

ترجه یبنلا  ۀنیدم  هب  نابایب  زا  هک  دش  لزان  یبارعا  هرابرد  هیآ  نیا  دنیوگ  نارـسفم  هیآ 11 .)  ... ) ٍفْرَح یلَع  َهَّللا  ُدـُبْعَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 
نامیا رد  تفاییم ، تکرب  شتاناویح  لام و  دروآیم و  رـسپ  شنز  دـییازیم و  یبوخ  هرک  شنایدام  دـنامیم و  ملاس  مادـک  ره  دـندرک .

شنز ای  دشیم  هنیدم  يابو  راچد  رگا  و  ماهدید . ریخ  ماهدیورگ  نید  نیا  هب  هک  هاگ  نآ  زا  تفگیم  دشیم و  نئمطم  هدوسآ و  لد  دوخ 
زا هک  درکیم  شاهسوسو  ناطیـش  دیـسریم ، رید  شتاکز  مهـس  ای  تفریم  نیب  زا  شلام  ای  تخادـنایم  هرک  شنایدام  ای  دروآیم  رتخد 

: دیوگ يردخ  دیعـس  یبا  نب  ۀیطع  دـش . لزان  تبـسانم  نیمه  هب  هیآ  نیا  تشگیم . رب  قباس  نییآ  هب  و  هدـشن ، تبیـصن  ّرـش  زج  نید  نیا 
ص)  ) ربمغیپ دزن  تشاگنا . نوگش  دب  ار  مالسا  درم و  شرـسپ  تفر و  شلام  دش و  انیبان  شمـشچ  ابقاعتم  دیدرگ و  ناملـسم  يدوهی  کی 
ار مدنزرف  لام و  مشچ و  ماهدیدن و  يریخ  نید  نیا  زا  نم  تفگ  يدوهی  ددرگیمن . رب  مالـسا  تعیب  دومرف : نک  خسف  ارم  تعیب  هک  دـمآ 

شیامزآ هتوب  هب  ار  ناسنا  دـیالاپیم  ار  الط  هرقن و  نهآ و  راگنز  هک  شتآ  دـننام  مالـسا  يدوهی  يا  دومرف : ص )  ) ربمغیپ مداد . تسد  زا 
. دیدرگ لزان  تبسانم  نیدب  ثحب  دروم  هیآ  و  دشکیم .

19 هیآ  : جح هروس 

دنگوس هک  دـنکیم  تیاور  رذ  وبا  زا  دانـسا  اـب  یکزم  میهاربا  نب  دـمحم  هّللا  دـبع  وبا  هیآ 19 .)  ... ) ْمِهِّبَر ِیف  اوُمَـصَتْخا  ِنامْـصَخ  ِناذه 
يوس زا  بلاط و  یبا  نب  یلع  و  ثرحلا ) نب   ) هدـیبع وبا  هزمح و  وس  نیا  زا  دـندرک  لادـج  راـگدرورپ  رـس  رب  هک  مصخ  هورگ  ود  دروخ :

هک دنکیم  تیاور  ع )  ) یلع زا  دانسا  اب  ثراح  رکب  وبا  تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  زین  يراخب  دندوب . ۀبقع  نب  دیلو  هبیـش و  هبتع و  رگید 
هرابرد دیوگ : سابع  نبا   164 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  دیدرگ . لزان  ردب  گنج  رد  نامهزرابم  ام و  هرابرد  جـح  هروس   12 تایآ 19 -
میرتقح رب  ام  هک  دنتفگ  نیملـسم  تسا و  رتمدقم  نامربمغیپ  باتک و  رتکیدزن و  ادخ  هب  امـش  زا  ام  دـنتفگ : نیملـسم  هب  هک  تسا  دوهی 

، تخانش ملع و  دوجو  اب  امش  هک  یلاح  رد  میدقتعم  هدش  لزان  هک  یباتک  ره  امـش و  ص )  ) ربمغیپ هب  مه  میراد و  نامیا  دمحم  هب  مه  هک 
رظن نیمه  رب  زین  هداتق  دوب . نیا  هدش ، رکذ  هیآ  رد  هک  هورگ  ود  لادـج  دـیوگ : سابع  نبا  دـیرکنم . تداسح  ببـس  هب  ار  ام  ص )  ) ربمغیپ

. تسا
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39 هیآ  : جح هروس 

هتسویپ نیملسم  دندرزآیم و  ار  ص )  ) هّللا لوسر  باحصا  هکم  ناکرشم  نارسفم ، هتفگ  هب  هیآ 39 .)  ... ) اوُِملُظ ْمُهَّنَِأب  َنُوَلتاُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ 
هیآ دومن و  ترجه  ات  مرادن . گنج  روتسد  هک  دینک  ربص  دومرفیم  دندمآیم . تیاکش  هب  ص )  ) ربمغیپ دزن  هتـسکشرس  هدروخ و  کتک 

. داد دهاوخ  خر  گنج  هکنیا  مالعا  دوب و  عافد  نذا  هک  دش  لزان  الاب 

52 هیآ  : جح هروس 

يرود درک و  هدهاشم  ار  شموق  ینادرگیور  ص )  ) ربمغیپ نوچ  نارسفم  هتفگ  هب  هیآ 52 .)  ... ) ٍِّیبَن َو ال  ٍلوُسَر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َو 
کیدزن هیام  ات  دتسرفب  يزیچ  ادخ  شاک  درک  وزرآ  تشاد ، ناشندروآ  نامیا  هب  هقالع  سب  زا  دمآ - نارگ  تخس و  وا  رب  ناشیا  ینیزگ 

رترود ار  هلـصاف  هک  دـیاین  ياهیآ  زور  نآ  تساوـخیم  شلد  هتـسشن و  نایـشیرق  زا  تیعمجرپ  ینمجنا  رد  يزور  ددرگ . فرط  ود  ندـش 
َو َتاَّللا  ُُمْتیَأَرَف  َأ  : » دومرف تئارق  متـسیب  هیآ  ات  ادـتبا  زا  ص )  ) ربمغیپ دـش و  لزان  مجن  هروس  هک  دـینادرگیم ، لد  رد  ار  اـنمت  نیا  دزاـس و 

یلعلا قینارغلا  کلت   » درک اقلا  نینچ  دینادرگ و  ناور  وا  نابز  رب  ار  ص )  ) ربمغیپ لد  يوزرآ  ناطیـش  اجنیا  رد  يرْخُْألا  َۀَِثلاَّثلا  َةانَم  َو  يَّزُْعلا 
ات ار  هروس  ربمغیپ ، دندش و  نامداش  نخس  نیدب  شیرق  و  دوریم » ناشتعافـش  دیما  الاو ، ياههرکیپ  نآ   » ینعی یجترتل » نهتعافـش  نا  و 

ناکرشم همه  دندرک و  هدجس  وا  تیعبت  هب  ناناملسم  درک و  هدجس  ص )  ) ربمغیپ دوخ  تسا . هدجـس  هب  رما  هک  رخآ  هیآ  ات  داد  همادا  رخآ 
صاع نب  دیعس  نب  ۀحیحا  وبا  ةریغم و  نب  دیلو  الا  درکن  هدجـس  هک  دنامن  مارحلا  دجـسم  رد  يرفاک  نمؤم و  دندرک و  هدجـس  زین  رـضاح 
شیرق و  دنتـسناوتیمن . هدجـس  دـندوب و  ریپ  نوچ  دـندرک  هدجـس  دـندوسب و  یناـشیپ  هب  دـنتفرگرب و  نیمز  زا  گـیر  تسد  فـک  هب  هک 

دنکیم و هدنز  هک  تسا  هللا  مینادیم  ام  دـنتفگ : هدرب و  مان  هجو  نیرتهب  هب  ام  نایادـخ  زا  دـمحم  هک  دـندش  هدـنکارپ  دنـسرخ  نامداش و 
لئاق ام  نایادخ  يارب  شتـسرپ  مارتحا و  زا   ] یمهـس دمحم  رگا  دنتـسه و  هللا  هاگرد  هب  عیفـش  زین  ام  نایادخ  دـهدیم  يزور  دـناریمیم و 
مدرم رب  مدوب  هدرواین  وت  رب  یلاعت  يادـخ  يوس  زا  هچنآ  ارچ  دیـسرپ  دـش و  لزان  ص )  ) ربمغیپ رب  لیئربج  هاگماش  دوب . میهاوخ  وا  اب  دوش 

هیآ تفرگ و  ارف  دـیدش  یـسرت  گرزب و  یهودـنا  ار  ص )  ) ربمغیپ یتفگ ؟ مدوب  هتفگن  هچنآ   165 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  يدناوخ و 
ای  ] شتوالت رد  ناطیـش  درک ] وزرآ  ای   ] درک توالت  نوچ  هکنآ  رگم  میداتـسرفن  یبن  اـی  لوسر  چـیه  وت  زا  شیپ  : » دـش لزاـن  ثحب  دروم 

دنتفگ ناکرـشم  و  دـنکیم »...  مکحم  تبث و  ار  دوخ  تایآ  دربیم و  نیب  زا  ار  یناطیـش  ءاـقلا  ادـخ  هاـگنآ  دومن . ءاـقلا  يزیچ  شیوزرآ 
رکب وبا  دـندوزفا . ناشنیـشیپ  ینمـشد  رب  تلع  نیمه  هب  تسا و  هدـش  نامیـشپ  هللا  دزن  ام  نایادـخ  تمرح  تلزنم و  يروآ  داـی  زا  دـمحم 

نامداش ناکرـشم  دومن و  ءاقلا  ص )  ) ربمغیپ نابز  رب  ناطیـش  ار  هلمج  ود  نآ  نوچ  هک  دنکیم  تیاور  ریبج  نب  دیعـس  زا  دانـسا  اب  یثراح 
تئارق ص )  ) ربمغیپ نک  هضرع  نم  رب  ار  ادخ  مالک  تفگ : هدمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  لیئربج  درک . دای  زین  ام  نایادخ  زا  دمحم  دنتفگ  هدـش 
ریـسافت رد  هک  تسناد  دـیاب  . ] دـیدرگ لزان  ثحب  دروم  هیآ  و  ماهدرواین . وت  رب  نم  تسا و  ناطیـش  زا  هلمج  ود  نآ  تفگ  لیئربج  دومن و 
هـسوسو اب  سلجم  رد  رـضاح  رافک  زا  یکی  هلغلغ ، ماحدزا و  رد  ار  ناتب  شیاتـس  هملک  نآ  دـناهتفگ  تسا و  دودرم  لوزن  نأـش  نیا  هعیش 

زین ص 547 و  ققحم ، رقاب  دـمحم  رتکد  تانیب ، هنومن  ك : ر . تسا . هدوب  ص )  ) ربمغیپ زا  دـندرک  روصت  یـضعب  دروآ و  نابز  رب  ناـطیش 
[91 نایبلا 4 / عمجم 

نونمؤم هروس 
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ربمغیپ رب  یتقو  هک  دنکیم  تیاور  باطخ  نب  رمع  زا  دانسا  اب  يریح  نیسح  نب  دمحا  رکب  وبا  یضاق  (. 11 هیآ 1 -  ... ) َنُونِمْؤُْملا َحَْلفَأ  ْدَق 
ترـضح میدرک  ثکم  یتعاس  ام  سپ  دیـسریم . شوگ  هب  روبنز  همهمه  نوچ  ییادص  ترـضح  تروص  کیدزن  دـش  لزان  یحو  (ص )

ناممورحم امرف و  اطع  ام  رب  امنم ، راوخ  راد و  نامزیزع  نکم ، مک  ازفیب و  اـم  رب  ایادـخ  : » تفگ تشادرب و  اـعد  هب  تسد  هدرک  هلبق  هب  ور 
نادب سک  ره  هک  هدمآ  دورف  هیآ  هد  دومرف : سپس  شاب .» یضار  ام  زا  نکم و  طلسم  ام  رب  ار  یـسک  رادب و  یمارگ  راوتـسا و  ار  ام  زاسم ،

ار تیاور  نیا  شیوخ  حیحـص  رد  زین  مکاح  هّللا  دـبع  وبا  دومرف . تئارق  ار  نونمؤم  هروس  لوا  هیآ  هد  دـباییم و  هار  تشهب  هب  دـنک  لمع 
166 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  تسا . هدروآ 

2 هیآ  : نونمؤم هروس 

عقوم ص )  ) ربمغیپ هک  دـنکیم  تیاور  هریره  وبا  زا  دانـسا  اب  دـمحا  نب  نمحرلا  دـبع  (. 2 نونمؤم ،  ... ) َنوُعِـشاخ ْمِِهتالَـص  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا 
 . تسا هاگن  نتخادنا  نییاپ  ینعم  هب  اجنیا  رد  عوشخ   ] دش لزان  هیآ  نیا  ات  تشادیم  نامسآ  يوس  هاگن  زامن 

14 هیآ  : نونمؤم هروس 

: تفگ رمع  هک  دنکیم  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  دانـسا  اب  هّللا  دبع  نب  دمحم  نب  دـمحا  «. 1 ( » هیآ 14  ... ) َنیِِقلاْخلا ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَراـبَتَف 
َو  » دـمآ هیآ  میناوخب و  زامن  میهاربا  ماقم  رد  تسا  روطچ  مدرک  ضرع  ربمغیپ  هب  هکنآ  یکی  میتشاد . دراوت  مراگدرورپ  اب  دروم  راهچ  رد 
هک اریز  هد  رارق  باـجح  تناـنز  يارب  هک  مدرک  داهنـشیپ  ص )  ) ربمغیپ هب  هکنآ  مود  هیآ 125 .) هرقب ، « ) یلَـصُم َمیِهاْربِإ  ِماقَم  ْنِم  اوُذِـخَّتا 

هکنآ موس  هیآ 3 .) بازحا ، « ) ٍباجِح ِءارَو  ْنِم  َّنُهُولَئْسَف  ًاعاتَم  َّنُهوُُمْتلَأَس  اذِإ   » هک دش  لزان  هیآ  نیا  دنیآیم . وت  دزن  دب  بوخ و  ياهمدآ 
هیآ درک . دهاوخ  ص )  ) ربمغیپ بیـصن  يرتهب  نانز  امـش  ياج  هب  ادخ  هن  رگ  دـیرادرب و  تسد  يراگزاسان  زا  متفگ  ص )  ) ربمغیپ نانز  هب 

ٍَۀلالُس ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  َو   » تایآ نوچ  هکنآ  مراهچ  هیآ 5 .) میرحت ، « ) َّنُْکنِم ًاْریَخ  ًاجاوْزَأ  َُهلِْدُبی  ْنَأ  َّنُکَقَّلَط  ْنِإ  ُهُّبَر  یسَع   » دش لزان 
«. َنیِِقلاْخلا ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف   » دش يراج  نم  نابز  رب  هلصافالب  دش  لزان  َرَخآ »...  ًاْقلَخ  ُهانْأَْشنَأ  َُّمث   » ات ٍنیِط »...  ْنِم 

76 هیآ  : نونمؤم هروس 

دزن نایفـس  وبا  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  نادـبع  نب  مساقلا  وبا  هیآ 76 .)  ... ) ْمِهِّبَِرل اُوناکَتْـسا  اَمَف  ِباذَْعلِاب  ْمُهانْذَـخَأ  ْدََـقل  َو 
[ رتش نوخ  كرک و  زا  یطولخم  زهلع -[  هب  اـم  مهدیم ، دـنگوس  ناميدـنواشیوخ  ادـخ و  هب  ارت  دـمحم  اـی  تفگ  دـمآ و  ص )  ) ربـمغیپ

هبوت يراز و  هدرکن  عضاوت  زاب  میاهدرک  راتفرگ  تخـس  یگنـسرگ )  ) باذـع هب  هک  اقح  ار  نانآ   » دـش لزاـن  هیآ  نیا  میاهداـتفا و  ندروخ 
دش و ناملسم  دندروآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  هدرک  ریـسا  نیملـسم  ار  یفنح  لاثا  نب  ۀمامث  هک  دوب  نیا  ناتـساد  دیوگ : سابع  نبا  دنیامنیمن .»

یلاسکـشخ طحق و  راـچد  شیرق  تفرگیم و  ار  هکم  هب  هماـمی  زا  راـبراوخ  ياـهناوراک  هار  اـجنآ  تشگرب و  هماـمی  هب  دـیدرگ و  دازآ 
، مهدیم دنگوس  يدنواشیوخ  ادـخ و  هب  ار  امـش  تفگ : هدـمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  نایفـس  وبا  دـندیدرگ . زهلع  ندروخ  هب  روبجم  دـندش و 
اب ار  ام  نارـسپ  ریـشمش و  اب  ار  ام  ناردپ  تفگ : نایفـس  وبا  یلب . دومرف : ص )  ) ربمغیپ یتسه ؟ نیملاعلل  ۀـمحر  ینکیم  اعدا  هکنیا  هن  رگم 

. دـــــــــــــــش لزاـــــــــــــــن  دروــــــــــــــم  نــــــــــــــیا  رد  ـــــــــــــــالاب  هــــــــــــــیآ  یتـــــــــــــــشک . یگنـــــــــــــــسرگ 
لوزن نأـش  يارب  باـتک  نیمه  رد  (. 1 __________________________________________________  )

167 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  تسا . هدمآ  يرگید  ناتساد  ماعنا  هروس  هیآ 93  لیذ  هیآ ، نیا 
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هیآ 3 : رون هروس 

نایپسور هنیدم  رد  دندوب و  زیچ  یب  ریقف و  دندمآ  هنیدم  هب  نارجاهم  یتقو  دنیوگ  نارسفم  هیآ 3 .)  ... ) ًۀَکِرْشُم َْوأ  ًۀَِیناز  اَّلِإ  ُحِْکنَی  ِیناَّزلا ال 
لاـم عمط  هب  تعاـضب  یب  نارجاـهم  زا  ياهدـع  دـندوب . هدـش  هنیدـم  مدرم  نیرترگناوـت  دوـخ  نداد  هیارک  زا  هک  دنتـشاد  دوـجو  شورفنت 

زا دروم  نیا  رد  دزاس و  نامزاین  یب  ادـخ  ات  مینکیم  هشاعا  مینکیم و  یگدـنز  اـهنیا  اـب  دـنتفگ : دـندش و  ناـیپسور  اـب  جاودزا  راتـساوخ 
هنیدـم هکم و  رد  دـیوگ : همرکع  دـیدرگ . لزاـن  هدـنهد  اـنز  نز  اـب  ناملـسم  مدرم  جاودزا  میرحت  رد  هیآ  دنتـساوخ  هزاـجا  ص )  ) ربـمغیپ

ما دوش : هتخانـش  ناشراک  بسک و  لحم  هک  دنتـشاد  مچرپ  ناراـطیب - دـننام  ناـشرفن - هن  هلمجنآ  زا  هک  دـندوب  رایـسب  ياهفرح  ناـیپسور 
نب ورمع  زینک   ) دیوس ما  لئاو ) نب  صاع  زینک   ) یطبق هیخ  هیما ) نب  ناوفـص  زینک   ) ظیلغ ما  یموزخم ) بئاس  یبا  نب  بئاس  زینک   ) نودهم

ماشه زینک   ) هنیرق دوسا ) نب  ۀعمز  زینک   ) هفیرـش قابـس ) هلثمع  نب  کلام  نبا  زینک   ) هیرم ورمع ) نب  لیهـس  زینک   ) هلالج یموزخم ) نامثع 
ای هلبق  لـها  زا  یـسک  دـندیمانیم و  روخاـم ) عـمج   ) ریخاوـم ار  اههدکترـشع  نآ  تیلهاـج  رد  و  سنا .) نب  لـاله  زینک   ) اـنترف هعیبر ) نب 

دنروخب و ناشلبق  زا  ات  دننک  جاودزا  نایپسور  نآ  اب  دنتساوخ  ناناملـسم  زا  ياهدع  دشیمن . اههناخ  نآ  لخاد  انز  دصق  هب  زج  نیکرـشم 
حلاص وبا  تسا . مارح  نانمؤم  رب  دریگن و  راکانز  ای  كرـشم  درم  زج  ار  راکانز  نز  هک  دـیدرگ  لزاـن  میرحت ) یهن و  رد   ) ثحب دروم  هیآ 

اب یسک  ره  دوب  هدرک  طرش  نودهم  ما  مان  هب  هدنهدانز  ینز  هک  دنکیم  تیاور  رمع  نب  هّللا  دبع  زا  دانـسا  اب  زازب  باهولا  دبع  نب  روصنم 
تبـسانم نیدب  هیآ  دش . علطم  ص )  ) ربمغیپ دریگب و  ار  وا  تفرگ  میمـصت  ناناملـسم  زا  یکی  دیامن و  لفکت  ار  شجرخ  دنک  جاودزا  يو 

. دیدرگ لزان 

هیآ 6 : رون هروس 

هیآ 4 نوچ  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  نذؤم  نب  دـمحم  نب  دیعـس  ناـمثع  وبا  (. 9 هیآ 6 -  ... ) ْمُهَجاوْزَأ َنوـُمْرَی  َنـیِذَّلا  َو 
دـینزب و شاهنایزات  داتـشه  دـشاب  هدرواین  هاوگ  راهچ  دـنک و  انز  هب  مهتم  ار  رادرهوش  مرتحم  نز  سک  ره   » هک دـیدرگ  لزان  هروس  نیمه 
زا انیع   168 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  مکح  نیا  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دیـسرپ  راصنا  گرزب  هدابع  نب  دعـس  دیریذپم » ار  شتداهـش  زگره 

يدرم وا  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دـنتفگ  دـیوگیم ؟ هچ  ناتگرزب  دیونـشیم  دومرف  راصنا  هب  باطخ  ص )  ) ربمغیپ هدـش ؟ لزاـن  ادـخ  يوس 
. دنک جاودزا  نآ  اب  دعـس  سرت  زا  دـنکیمن  تأرج  یـسک  دـهد  قالط  ار  ینز  رگا  هتفرگن و  رکب  نز  زج  نونک  ات  دـنمتریغ ، رایـسب  تسا 

يدرم اب  مینیبب  ار  کنز  رگا  هک  متفگـش  رد  نکیل  تسا  ادخ  بناج  زا  تسا و  قح  مکح  نآ  هک  منادیم  ص )  ) هّللا لوسر  ای  تفگ  دعس 
یتعاس تسا . هدرک  ار  شراک  درم  مسرب  ات  ادـخ  هب  مروایب . دـهاش  راهچ  مورب  منکن  داد  مزن و  شتـسد  تسا ، مه  ناـیم  ناـشياهنار  هک 
اهفرح دوخ  شوگ  هب  مدید و  مشچ  هب  منز  دزن  ار  يدرم  مدمآ و  هناخ  هب  هعرزم  زا  هنیشود  هک  دمآ  تیاکـش  هب  هیما  نب  لاله  تشذگن 

نونکا مه  تفگ  دعـس  دش و  نیگمـشخ  تحاران و  ارجام  نیا  زا  ص )  ) ربمغیپ مدـشن . ریگرد  مدرکن و  یتکرح  مدینـش . ار  ناشيادـص  و 
مراودیما دومرف : لاله  هب  باطخ  ص )  ) ربمغیپ دیامنیم . مالعا  لطاب  ناناملسم  نایم  ار  شتداهـش  دنزیم و  هنایزات  ار  لاله  ص )  ) ربمغیپ

اما هداد ، رارق  یتخس  عضو  هچ  رد  ارت  نم  هیضق  هک  منادیم  دوخ  تفگ  لاله  دیامنب . يدشنورب  هار  نم  هب  دیاشگب و  ار  لکـشم  نیا  ادخ 
یب شرـسمه  هب  ندز  تمهت  مرج  هب   ] لاله ندز  هنایزات  هب  میمـصت  ص )  ) هّللا لوسر  ادخ  هب  دیوگ  يوار  میوگیم . تسار  دنادیم  ادـخ 

دندشیم و یحو  لوزن  هجوتم  ص )  ) ربمغیپ گنر  ندش  هریت  زا  هباحص  و  دیدرگ . لزان  یحو  هک  تشاد  دشاب ] هدروآ  دهاش  راهچ  هکنآ 
ادخ دومرف : لاله  هب  هنامداش  ص )  ) ربمغیپ دیدرگ و  لزان  تبـسانم  نیمه  هب  رون  هروس   9 تایآ 6 - ددرگ . غراف  ات  دـندیدرگیمن  محازم 
هّللا دبع  زا  دانسا  اب  هیقف  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  متشاد . ار  دیما  نیمه  مراگدرورپ  زا  تفگ  لاله  داد و  شیاهر  شیاشگ و  ارت 
دنزب فرح  رگا  دنیبب ، هناگیب  اب  ار  شنز  يدرم  هاگره  تفگ : دش و  دراو  راصنا  زا  يدرم  مدوب . دجسم  رد  هعمج  بش  هک  دنکیم  تیاور 
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زا دیکأت  هب  ار  هلأسم  نیا  ادـخ  هب  دـنکیم . قد  ظیغ  زا  دـنامب  شوماخ  رگا  شدیـشکیم و  دـشکب  ار  هناگیب  نآ  رگا  دـینزیم و  شقالش 
اشگب و ار  لکشم  ایادخ  دومرف : ص )  ) ربمغیپ تفگب . نانخـس  نامه  دمآ و  ص )  ) ربمغیپ دزن  دش  هک  حبـص  دیـسرپ . مهاوخ  ص )  ) ربمغیپ

دزن دوب  هدمآ  شیپ  هیـضق  نامه  شنز  درم و  نآ  نیب  و  دـننک ) هنعالم  درم  نز و  هک   ) دـیدرگ لزان  ثحب  دروم  هیآ  دومن و  اعد  هب  عورش 
. مشاب وگغورد  رگا  داب  نم  رب  ادخ  تنعل  تفگ : مجنپ  راب  تفرگ و  دهاش  شیوخ  ییوگتسار  رب  ادخ  راب  راهچ  درم  دندمآ . ص )  ) ربمغیپ

درک تشپ  نز  اما  تسوت . تبون  يوریم ، اجک  دومرف  ص )  ) ربمغیپ دنک . تنعل  شیوخ  هبون  هب  تازاجم  طوقـس  يارب   ] هک داتـسیان  نز  و 
بابـسا همجرت  تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  زین  ملـسم  دش . نانچمه  دیازب و  دّـعجم  یهایـس  انز  نآ  زا  دـیاش  دومرف : ص )  ) ربمغیپ تفر . و 

169 ص : لوزن ،

هیآ 11 : رون هروس 

ناتـساد هک  دنکیم  تیاور  يرهز  زا  دانـسا  اب  يرقم  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  (. 20 هیآ 11 -  ... ) ْمُْکنِم ٌۀَبْـصُع  ِْکفِْإلِاب  ُؤاـج  َنیِذَّلا  َّنِإ 
هک مدینـش  نوگانوگ  نایوار  زا  مدرک و  وج  سرپ و  نآ  نیا و  زا  نم  دنتـشاد و  دای  هب  رتهب  یـضعب  مدینـش و  نت  دـنچ  زا  ار  هشیاـع  کـفا 

یشک هعرق  شنانز  نیب  درکیم  رفس  دصق  هللا  لوسر  یتقو  تفگ : هشیاع  هک  تسا  نیا  شلـصاح  دومنیم . دییأت  ار  يرگید  یکی  تیاور 
نآ مدش و  هارمه  ص )  ) ربمغیپ اب  دـمآ و  نوریب  نم  مان  هب  هعرق  هوزغ  کی  رد  دربیم . هارمه  ار  وا  دـمآیم  نوریب  کی  ره  مان  هب  دومنیم 

کیدزن بش  دومرف . تشگزاب  مالعا  دش و  غراف  گنج  زا  ص )  ) ربمغیپ یتقو  مدوب  يرتش  رب  یجدوه  رد  نم  دوب و  باجح  مکح  زا  دـعب 
نوریب هاگودرا  زا  تجاح  ياضق  يارب  ناوراک  نداتفا  هار  هظحل  رد  نم  میورب و  رهـش  هب  هنابـش  داد  روتـسد  ص )  ) ربمغیپ میدیـسر  هنیدـم 

متشگزاب و نآ  يوج  تسج و  هب  تسا . هداتفا  هتسسگ و  مدنبندرگ  هک  متفایرد  مدرب  هنیس  رب  تسد  موش  راوس  متـساوخ  مدمآ  زاب  متفر و 
رد دیوگ  هشیاع  دـندوب . هدرک  راب  رتش  رب  متـسه  نآ  نورد  نم  هکنآ  نامگ  هب  ار  جدوه  نم  هواجک  نایدـصتم  نایم  نیا  رد  مدـش . لطعم 

جدوه يرابکبس  زا  هورگ  نآ  مدوب و  ناوج  يرتخد  نم  دندوب و  هتفرگن  هیپ  تشوگ و  دندوب و  رغال  یکاروخمک  ببس  هب  نانز  عقوم  نآ 
مدنام و ياج  رب  دوبن . يدـحا  مدـمآ  هاگرکـشل  هب  هتفای  ار  دـنبندرگ  رکـشل  نداتفا  هار  زا  سپ  نم  دـنتفر . دـندنار و  ار  رتش  هدرکن  بجعت 

یناوکذ یملس  لطعم  نب  ناوفص  تفرگ . باوخ  ار  منامشچ  مدوب  هتسشن  هکنانچمه  تشگ . دنهاوخ  زاب  هدش  نم  ندش  مگ  هجوتم  متفگ 
ارم هدمآ  نآ  يوس  هب  هدید و  هتفخ  یمدآ  یهایس  دیسر و  ام  هاگیاج  هب  حبـص  دوب ، هدرک  هتوتیب  ار  بش  دمآیم و  ام  يودرا  لابند  هب  هک 

مدناشوپ هرهچ  هدش  رادیب  وا  يادـص  هب  هک  دروآ  نابز  رب  َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ   » هملک دوب  هدـید  باجح  زا  شیپ  ارم  هچ  دوب  هتخانش 
رتش مدش و  راوس  درک . بالق  تسد  دناباوخ و  ار  شرتش  مدینـشن . وا  زا  َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ   » زج میدزن و  فرح  ياهملک  ادـخ  هب  و 

شقن هک  دندمآ  راتفرگ  نم  رب  ندز  تمهت  هانگ  هب  ياهدـع  دـندوب و  هدرک  تحارتسا  رهظ  يامرگ  رد  هک  میدیـسر  رکـشل  هب  ات  دـنار  ارم 
نابز رب  نم  تمهت  ناتساد  مدوب و  ضیرم  مامت  هام  کی  نم  میدیـسر و  هنیدم  هب  تشاد . لولـس  نب  ّیبا  نب  هّللا  دبع  نایم  نآ  رد  ار  هدمع 
افتکا تسا  روطچ  امش  لاح  مالس و  هب  اهنت  هک  نم  اب  ص )  ) ربمغیپ هقباس  یب  یفطل  مک  طقف  مشاب . ربخاب  نم  هکنآ  نودب  تشگیم  مدرم 

دبع نب  مهر  یبا  رتخد  حطسم  ما  اب  یبش  مدش . بوخ  يردق  ات  مدوبن . هاگآ  هعقاو  زا  اما  تشادیم  نیگمغ  هتخادنا  کش  هب  ارم  دومرفیم 
بابـسا همجرت  يوب  رطاـخ  هب  میتفریمن و  نوریب  اـهبش  زج  میتفر و  هناـخ  زا  نوریب  تجاـح  ياـضق  يارب  رکب  وبا  هلاـخرتخد  بلطملا و 

: دز غیج  دـیچیپ و  شرداچ  رب  حطـسم  ما  ياپ  تشگزاب  رد  دوب . اههناخ  زا  رود  ام  هیلخت  لحم  هیلوا ، برع  شور  هب  دـب ،  170 ص : لوزن ،
رگم تفگ  حطـسم  ما  يدز . فرح  دب  دهاجم  ناملـسم  کی  هب  تبـسن  متفگ  دوب . نویردـب  زا  دوب و  وا  رـسپ  حطـسم  و  حطـسم ! رب  گرم 
هناخ هب  یتقو  دوزفا . میرامیب  رب  يرامیب  نم  تفگ و  زاب  ار  ناتساد  حطسم  ما  و  رگم -؟ روطچ  هن ، متفگ : تسا ؟ هتفگ  هچ  ومه  ياهدینـشن 
نیا مدصق  و  مورب -؟ مردام  ردپ و  دزن  یهدیم  هزاجا  متفگ  تسا ؟ روطچ  امش  لاح  دیسرپ  دمآ و  نم  هرجح  هب  ص )  ) ربمغیپ میدیـسر و 

مکرتخد داد : خساپ  دنیوگیم ؟ هچ  مدرم  مدیـسرپ  مردام  زا  متفر و  مردـپ  هناخ  هب  داد و  هزاجا  ص )  ) ربمغیپ موش . نئمطم  ربخ  زا  هک  دوب 
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هب هللا  ناحبـس  متفگ  دوشیم . هدز  دایز  اهفرح  نیا  زا  دـشاب ، هتـشاد  ووه  دـنچ  هک  ياهزیکاپ  ابیز و  نز  شاـبم . تحاراـن  ریگن و  تخس 
بلاط یبا  نب  یلع  تروشم  يارب  ص )  ) ربمغیپ و  متخیریم . کشا  دماین و  ممشچ  هب  باوخ  حبـص  ات  و  تسا -؟ هدیـسر  مه  مدرم  شوگ 

ص)  ) هّللا لوسر  تبحم  ارم و  یکاپ  هچ  داد  یهاوگ  نم  یهانگ  یب  رب  هماسا  دوب . هدماین  یحو  باب  نیا  رد  اریز  دیبلط  ار  دیز  نب  ۀماسا  و 
زا ار  تسرد  ربخ  دنرایـسب و  نانز  وا  زا  ریغ  هدادـن و  رارق  هقیـضم  رد  ارت  ادـخ  تفگ : بلاط  یبا  نب  یلع  اما  تسنادیم  نم  هداوناخ  اـب  ار 
هب دنگوس  تفگ  هدـیرب  ياهدـید ؟ دزیگنارب  ینامگ  هک  يزیچ  هشیاع  زا  ایآ  دیـسرپ  هدرک  ادـص  ار  هریرب  ص )  ) ربمغیپ سرپب . هشیاع  زینک 

درب و شباوخ  درک و  تلفغ  ریمخ  تظفاـحم  زا  دوب  هچب  رتـخد  یتـقو  هکنیا  زج  مرادـن  غارـس  وا  زا  یبـیع  هدرک ، ثوعبم  قح  هب  ارت  هکنآ 
داد دنکیم و  مکمک  یـسک  هچ  دومرف  تفر و  ربنم  هب  دجـسم  رد  تساخرب و  ص )  ) ربمغیپ دـیوگ  هشیاع  دروخ ! ار  ریمخ  یگناخ  ناویح 
منز زا  ادخ  هب  دوب - لولـس  نب  ّیبا  نب  هّللا  دبع  ترـضح ، روظنم  و  هدرک - ضرعت  يزاردنابز و  نم  هداوناخ  هب  هک  یـسک  زا  دریگیم  ارم 
دعس تسا . هدرکن  تاقالم  مرسمه  اب  نم  روضح  یب  و  مرادن ، غارـس  یکین  زج  دنیامنیم  مهتم  هک  يدرم  نآ  زا  مرادن و  غارـس  یکاپ  زج 

ره تسا  ام  یجرزخ  ناردارب  زا  رگا  منزیم و  ار  شندرگ  نم  دـشاب  سوا  زا  رگا  ص )  ) هّللا لوسر  ای  تفگ  تساخرب و  يراصنا  ذاعم  نب 
هب باطخ  هتـساخ  اپ  رب  دـیزرویم  تیبصع  تخـس  نکیل  دوب  کین  يدرم  هک  نایجرزخ  گرزب  هدابع  نب  دعـس  مینک . ناـمه  ییاـمرف  هچ 

ادـخ هب  تفگ : باوـج  رد  ذاـعم  نب  دعـس  يومعرـسپ  ریـضح  نب  دیـسا  یـشکب ! یناوـتیم  هن  یـشکیم  هن  ادـخ  هب  تفگ  ذاـعم  نب  دـعس 
دنتفـشآ و رب  جرزخ  سوا و  هلیبـق  ود  ینکیم و  عاـفد  یجرزخ  یبا  نب  هّللا  دـبع  هتـسد  راد و  ینعی   ] ناـنآ زا  یقفاـنم و  وت  شمیـشکیم .

زین ترـضح  دوخ  دـندش و  شوماخ  ات  دومرف  توکـس  شمارآ و  هب  رما  داتـسیا و  ربنم  رب  اپ  رـس  ص )  ) ربمغیپ هک  دنتـشاد  گنج  گـنهآ 
مردام ردپ و  دمآیمن و  ممشچ  هب  باوخ  متسیرگیم و  مادم  مه  زور  نآ  دیوگ  هشیاع   171 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دزن . یفرح  رگید 

دورو هزاجا  يراصنا  نز  کی  مدرکیم  هیرگ  نم  دـندوب و  هتـسشن  منیلاب  رب  نیدـلاو  هک  لاح  نامه  رد  تفاکـش . هیرگ  زا  مرگج  دـنتفگ 
هتسشنن نم  دزن  تمهت  نآ  لوا  زا  تسـشن و  دمآ و  ص )  ) ربمغیپ لاح  نیا  رد  تسـشن . هیرگ  هب  نم  رانک  رد  دمآ و  مداد و  نذا  تساوخ .

وت قح  رد  نانچ  نینچ و  هشیاع ، دومرف : سپس  دروآ و  نابز  رب  هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  ترضح  دوب . هدیسرن  یحو  ودب  نم  هرابرد  هک  دوب ،
هب هدنب  نوچ  هک  نک ، هبوت  ترفغم و  بلط  ياهدش  هانگ  بکترم  رگا  درک و  دهاوخ  تاهئربت  يدوز  هب  ادخ  هک  یهانگ  یب  رگا  دـناهتفگ 

کی داتسیا و  مکـشا  دش . مامت  ص )  ) ربمغیپ راتفگ  یتقو  دیوگ  هشیاع  دریذپب . ار  شاهبوت  ادخ  دیامن  تشگزاب  دنک و  رارقا  شیوخ  هانگ 
. میوگب هچ  ص )  ) هّللا لوسر  اـب  منادیمن  ادـخ  هب  تفگ  مردـپ  هدـب . ار  ص )  ) ربمغیپ باوج  نم  ياـج  هب  متفگ  مردـپ  هب  دـماین . زین  هرطق 

یب میوگب  رگا  دیاهدرک و  رواب  هتفرگ و  ياج  ناتلد  رد  دیاهدینـش و  ار  تمهت  نآ  امـش  منادیم  ادخ  هب  متفگ  مدوب  یناوج  نز  هک  مدوخ 
ُهَّللا َو  ٌلیِمَج  ٌْربَصَف   » هک مدـناوخ  ار  هیآ  نیا  متـسنادیمن  نآرق  نادـنچ  نوچ  دـینکیمن و  رواب  مهاـنگ - یب  هک  دـنادیم  ادـخ  و  مهاـنگ -

يادـخ زا  منکیم و  وکین  يربص  : » تفگ فسوی  ردـپ  هک  تسا  نانچ  امـش  نم و  لثم  هک  دوب  نیا  مدوصقم  َنوُفِـصَت .» ام  یلَع  ُناعَتْـسُْملا 
یب ادخ  هک  متـسنادیم  هظحل  نآ  رد  مدوب و  هانگ  یب  نم  دـیوگ  هشیاع  مدـیتلغ . رتسب  رد  مدـنادرگرب و  رـس  متفگ و  نیا  میوجیم » يرای 

مدوخ رظن  رد  متیعقوم  ماقم و  دننک . توالت  هک  دوش  لزان  یمالک  نم  نأش  رد  مدرکیمن  نامگ  ادخ  هب  اما  درک  دهاوخ  نایع  ارم  یهانگ 
. دیامرف مالعا  ترـضح  هب  یباوخ  رد  ارم  یهانگیب  ادخ  مدوب  راودیما  هکلب  دتـسرف . ورف  ینآرق  هیآ  نم  هرابرد  ادـخ  هک  دوب  نآ  زا  رتمک 
زا تفرگ و  یحو  ناـکت  ار  ترـضح  هک  دوب  هتفرن  نوریب  لزنم  زا  يدـحا  دوـب و  هدرکن  لزنم  دـصق  ص )  ) ربـمغیپ ادـخ  هب  دـیوگ  هشیاـع 
ارت هشیاع  دومرف : دومن و  مسبت  هنامداش  دـش  غراف  یحو  زا  نوچ  دـمآ و  دـیدپ  شتـسوپ  رب  دـیراورم  نوچ  قرع  ياـههناد  یحو  ینیگنس 

ساپس ار  ادخ  زج  مزیخیمن و  رب  متفگ  نک .) رکشت  و   ) ورب ص )  ) ربمغیپ يوس  هب  زیخرب و  تفگ : مردام  درک . تاهئربت  ادخ  هک  داب  هدژم 
هک تشز  نانخـس  نآ  اب  تفگ  رکب  وبا  عقوم  نیا  رد  دـش . لزان  نم  تئارب  رد  هیآ  هد  نآ  داد و  یهاوگ  نم  یهاـنگ  یب  رب  هک  مرازگیمن 

بحاـص  » هک دـش  لزاـن  هیآ  دادیم - رکب  وـبا  ار  حطـسم  یجرخ  نوـچ  مهدیمن - وا  هب  يزیچ  رگید  تسا  هتفگ  هشیاـع  قـح  رد  حطـسم 
رد دننک و  وفع  دیاب  درک . دنهاوخن  یگدیـسر  نارجاهم  نانیکـسم و  نادـنواشیوخ و  هب  هک  دـنروخن  دـنگوس  امـش  نادـنمتورث  نامرک و 
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: تفگ رکب  وبا  دزاس .»؟ ترفغم  لومشم   172 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  ار  امـش  نابرهم ، هدنزرمآ و  يادخ  هک  دیهاوخیمن  ایآ  دنرذگ .
ار تیاور  نیا  زین  ملـسم  يراـخب و  منکیمن . عـطق  تـفگ  تـشاد و  رارقرب  ار  حطـسم  هریج  موـش و  هدـیزرمآ  هـک  مراد  تـسود  ادـخ  هـب 

. دناهدروآ

هیآ 16 : رون هروس 

هک دنکیم  تیاور  هشیاع  زا  دانـسا  اب  لدع  دماح  یبا  نمحرلا  دـبع  وبا  هیآ 16 .)  ... ) اذـِهب َمَّلَکَتَن  ْنَأ  اَنل  ُنوُکَی  ام  ُْمْتُلق  ُهوُُمتْعِمَـس  ْذِإ  َْول ال 
نانخـس نینچ  هک  دـسرن  ار  اـم  : » تفگ بویا  وبا  درک . تیاـکح  شرهوش  هب  ار  هشیاـع  هب  طوبرم  تاـعیاش  يراـصنا  بویا  وـبا  نز  نوـچ 

اب نادمح  نب  نمحرلا  دـبع  دیعـس  وبا  دراد . نیا  هب  هراشا  ثحب  دروم  هیآ  و  گرزب » تسا  یغورد  نیا  یهزنم ، كاپ و  وت  ایادـخ  مییوگ ،
دبع رـسپ  هّللا  دبع  تساوخ و  دورو  هزاجا  دمآ و  سابع  نبا  دوب . گرم  رتسب  رد  هشیاع  هک  دـنکیم  تیاور  هشیاع  مداخ  ناوکذ  زا  دانـسا 

هـشیاع دبلطیم . لوخد  نذا و  وت ، نادنزرف  نانمؤم و  نیرتهب  زا  تسا  سابع  نبا  نیا  تفگ : تشاد  روضح  اجنآ  هک  هشیاع  ردارب  نمحرلا 
هـشیاع دنک . یظفاحادخ  دهدب و  یمالـس  هدـب  هزاجا  تسا  هیقف  نآرق و  يراق  وا  تفگ  هّللا  دـبع  رذـگب . شفیرعت  سابع و  نبا  زا  تفگ :

هدژم نینمؤملا  ّما  ای  تفگ : تسـشن و  داد و  مالـس  دـش و  دراو  سابع  نبا  دـنداد . دورو  هزاجا  دـیایب و  وگب  یهاوخیم  وت  هک  الاح  تفگ 
نانز نیرتبوبحم  وت  يرادن . دبلاک  زا  ناج  ییادج  زج  ياهلـصاف  نارای  دمحم و  تاقالم  بعت و  جـنر و  درد و  ره  زا  ییاهرات  هک  تداب 
ورف ار  وت  تئارب  نامـسآ  تفه  زارف  زا  ادخ  دـشاب و  هتـشاد  تسود  تسناوتیمن  ار  كاپ  صخـش  زج  ترـضح  نآ  يدوب و  ص )  ) ربمغیپ

ندـش مگ  تبـسانم  هب  هـک  یناـمه  وـت  زین  و  دـنناوخن . ار  تاـیآ  نآ  زور  اـی  بـش  تاـعاس  رد  هـک  دـشابن  نـیمز  رد  يدجـسم  داتـسرف و 
زاوج و هک  دـش  لزاـن  ممیت  هیآ  دـنتفاین  بآ  حبـص  دـننک و  هتوتیب  ارحـص  رد  بش  دـندش  روـبجم  ناـهارمه  و  ص )  ) ربـمغیپ تدـنبندرگ 

هدـش هدرپس  یـشومارف  هب  تساوخیم  ملد  هک  راذـگب  دوخ  لاح  هب  ارم  سابع  نبای  تفگ : هشیاع  وت . تکرب  هب  مومع  يارب  تسا  یتلوهس 
«. 1  » مدوب

هیآ 27 : رون هروس 

دنکیم تیاور  تباث  نبا  زا  دانسا  اب  یبلعث  میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحا  (. 39 هیآ 27 -  ... ) ْمُِکتُوُیب َْریَغ  ًاتُوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ای ردپ  یتح  تساوخیمن  ملد  هک  متـسه  یتلاح  هب  ماهناخ  نورد  رد  ص )  ) هّللا لوسر  ای  تفگ  دمآ و  ص )  ) ربمغیپ دزن  راصنا  زا  ینز  هک 
نم فـــــیلکت  دــــــیآیم ، ناـــــشیوخ  زا  يدرم  اـــــی  دوـــــشیم  دراو  نـــــم  رب  مردــــــپ  لاـــــح  نآ  رد  دــــــننیبب . ارم  مرــــــسپ 
قبط هشیاع ، کفا  هب  طوبرم  تایآ  ( 1 __________________________________________________  )

ر. تسا . هدوب  هشیاع  هدننز ، تمهت  هک  دشابیم  تسا ) ص )  ) ربمغیپ رسپ  میهاربا  ردام   ) هیطبق هیرام  کفا  هب  طوبرم  هعیش  تایاور  یـضعب 
مالـس و نودب  هک  دیدرگ  لزان  الاب  هیآ  تسیچ ؟  173 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  ص 562 . ققحم ، رقاب  دـمحم  رتکد  تاـنیب ، هنومن  ك :
اهارـس و دروم  رد  ص )  ) هّللا لوسر  اـی  تفگ : رکب  وـبا  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  دـنیوگ  نارـسفم  دـیوشن . نارگید  هناـخ  دراو  هزاـجا  بسک 

. درادن لاکشا  اهنآ  رد  دورو  هک  دیدرگ  لزان  هیآ 29  ییوگیم ؟ هچ  ماش  هار  رس  نوکسم  ریغ  ياههناخ 

هیآ 33 : رون هروس 

هبتاکم تساوخرد  يّزعلا  دبع  نب  بطیوح  شکلام  زا  مالغ  حـیبص  هیآ 33 .)  ... ) ْمُهُوِبتاکَف ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  اَّمِم  َباـتِْکلا  َنوُغَْتبَی  َنیِذَّلا  َو 
بطیوح دـش و  لزان  الاب  هیآ  ات  تفریذـپیمن  شکلام  دومنیم و  دوش ] دازآ  دزادرپب و  شیوخ  درکراک  زا  هدرب  هک  یغلبم  دادرارق  ینعی  ]

َو ال دـش . هتـشک  نینح  گنج  رد  حـیبص  دومن . ادا  ار  هیقب  حـیبص ، دیـشخب و  ار  شرانید  تسیب  درک و  هبتاکم  راـنید  دـص  هب  شمـالغ  اـب 
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: تفگ شزینک  هب  ّیبا  نب  هّللا  دبع  هک  دنکیم  تیاور  رباج  زا  دانـسا  اب  یـضاق  نسح  نب  دـمحا  هیآ 33 .)  ... ) ِءاِغْبلا یَلَع  ْمُِکتاـیَتَف  اوُهِرُْکت 
رمع زا  دانسا  اب  یسراف  دمحم  نب  نسح  دیدرگ . لزان  نداد  انز  هب  ناکزینک  نتشاداو  یهن  رد  هیآ  رایب . ام  يارب  نک و  یبساک  یلوپ  ورب و 

دنکیم تیاور  تباث  نب  رمع  زا  رگید  قیرط  هب  ومه  دش . لزان  لولس  ّیبا  نب  هّللا  دبع  زینک  هذاعم  هرابرد  هیآ  هک  دنکیم  تیاور  تباث  نب 
دبع هک  دنکیم  تیاور  رباج  زا  دانسا  اب  نذؤم  دمحم  نب  دیعـس  تشادیم . او  نداد  انز  هب  ار  وا  ّیبا  نب  هّللا  دبع  دوب و  ناملـسم  هذاعم  هک 

هکیـسم هذاعم و  دنیوگ  نارـسفم  دـش . لزان  وا  یهن  رد  هیآ  و  تشادیم . او  نداد  انز  هب  ار  وا  هک  هکیـسم  مان  هب  تشاد  يزینک  ّیبا  نب  هّللا 
ناشنازینک هک  دوب  تیلهاج  مسر  نیا  تفرگیم و  یمهس  داتـسرفیم و  ندرک  انز  هب  ار  نانآ  هک  دندوب  قفانم  ّیبا  نب  هّللا  دبع  زینک  ود  ره 

تـسا دب  رگا  میهد و  ماجنا  رتشیب  تسا ، بوخ  رگا  مینکیم  ام  هک  يراک  نیا  تفگ : هکیـسم  هب  هذاعم  مالـسا  زا  سپ  دندادیم . هیارک  ار 
هرمع و يورا ، همیما ، هذاعم ، هکیـسم ، ياهمان  هب  زینک  شـش  هرابرد  هیآ  نآ  دـیوگ  لتاقم  دـیدرگ . لزاـن  روکذـم  هیآ  مینک و  سب  رگید 

يرانید ناشیکی  يزور  دناتـسیم . ار  ناشدزمیاپ  تشادیم و  او  يرگیپسور  هب  ار  نانآ  ّیبا  نب  هّللا  دبع  ناشکلام  هک  دـیدرگ  لزان  هلیتق 
انز ادخ  هدمآ و  مالـسا  مینکیمن . ار  راک  نیا  رگید  ادخ  هب  دنتفگ  دینک . راک  مه  زاب  دیدرگرب و  تفگ : هّللا  دبع  رتمک . یکی  نآ  دروآ و 
هب مکاح  زیزعلا  دبع  نب  دمحم  ورمع  وبا  دیوگ : فلؤم  دیدرگ . لزان  هیآ  نیا  دـندرب و  ص )  ) ربمغیپ دزن  تیاکـش  و  تسا . هدرک  مارح  ار 
هّللا دبع  دزن  شیرق  ناریـسا  زا  يدرم  هک  دنکیم  تیاور  يرهز  زا   174 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دانسا  اب  هتـشون  نم  يارب  هک  دوخ  طخ 

دومنیم عانتما  یناملسم  ببس  هب  زینک  تساوخیم و  نتسج  ماک  يو  زا  یشیرق  ریسا  و  هذاعم ، مان  هب  تشاد  يزینک  هّللا  دبع  دوب و  ّیبا  نب 
لزان هیآ  دناتـسب . زین  ار  شدنزرف  هیدف  ات  دوش  نتـسبآ  یـشرق  زا  هک  دـنک  راک  نآ  هب  راداو  تساوخیم  کتک  روز  هب  ار  زینک  هّللا  دـبع  و 

[ راـیتخا یب  هراـچیب و  نازینک  رب   ] دـنوادخ دـنک  ناـشراداو  سک  ره  و  دـینکم ، نداد  اـنز  هب  راداو  دـنیوج  تفع  هـک  ار  ناـتنازینک   » دـش
« تسا میحر  هدنزرمآ و 

48 هیآ : رون هروس 

رب هک  دـش  لزان  شیدوهی  فرط  قفانم و  رـشب  هراـبرد  هیآ  ود  نیا  دـنیوگ  نارـسفم  « 1 ( » 50 هـیآ 48 -  ... ) ِِهلوُـسَر َو  ِهَّللا  َیلِإ  اوُـعُد  اذِإ  َو 
دربب و فرشا  نب  بعک  دزن  ار  وا  تساوخیم  قفانم  دیـشکیم و  ص )  ) ربمغیپ دزن  يرواد  يارب  ار  وا  يدوهی ، دنتـشاد . فالتخا  ینیمزرس 

. دش رکذ  ءاسن  هروس  هیآ 60  لیذ  ناتساد  نیا  دنکیم . متس  دمحم  تفگیم 

55 هیآ : رون هروس 

یحو زا  سپ  ص )  ) ربمغیپ هک  دـنکیم  تیاور  هیلاـعلا  وبا  زا  سنا  نب  عیبر  هیآ 55 .)  ... ) ِتاِحلاَّصلا اُولِمَع  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو 
دنتشادن و تینما  زین  اجنآ  دش و  ترجه  هب  رما  سپس  تسیزیم . ناسرت  شباحـصا  اب  هکم  رد  لاس  هد  دش ] راکـشآ  توعد  هب  رومأم  هک  ]
رب حالس  میبای و  تینما  ام  هک  دسریمن  يزور  ایآ  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دیسرپ  ص )  ) ربمغیپ زا  یباحص  کی  دندوب . حلسم  ماش  ات  حبص  زا 

تیعمج نآ  مامت  نیب  دنیـشنیم و  مرتحم  ظوفحم و  یمیظع  عمج  رد  صخـش  هک  درذـگیمن  يرید  دومرف  ص )  ) ربمغیپ میراذـگ . نیمز 
دنتشاذگ و نیمز  رب  حالس  تخاس . طلسم  برعلا  ةریزج  رب  ار  شربمغیپ  یلاعت  يادخ  دعب  یمک  دیدرگ . لزان  قوف  هیآ  و  تسین . ياهبرح 
هک اههنتف  نآ  رد  تمعن  نارفک  هب  ات  دـندوب  تینما  رد  زین  ناـمثع  رمع و  رکب و  وبا  تموکح  رد  ترـضح ، تلحر  زا  سپ  دـنتفای و  تینما 
نب لیعامـسا  داد . رییغت  ار  شتمعن  ار و  عضو  دـنوادخ  دـنتفای و  رییغت  دـندیدرگ . راچد  ینماان  تشحو و  هب  هراـبود  دـنداتفا و  دـمآ  شیپ 

راصنا دندمآ و  هنیدم  هب  نیرجاهم  و  ص )  ) ربمغیپ نوچ  هک  دـنکیم  تیاور  بعک  نب  یبا  زا  دانـسا  اب  بیقن  نیـسح  نب  دـمحم  نب  نسح 
هرز اب  دندیباوخیم و  حالس  اب  ناناملـسم  اذل  دش  يریگ  هناشن  ناشیا  يوس  هب  نامک  کی  زا  يریت  نوچمه  برع  فالتئا  دنداد . ناشهانپ 

مینیبـــــــــــب ار  يزور  میناـــــــــــمیم  هدــــــــــــنز  اـــــــــــیآ  دــــــــــــنتفگیم  دوـــــــــــخ  اــــــــــــب  دنتــــــــــــساخیم و  رب 
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تاـیآ نیا  دـنیوگ  هعیـش  نارـسفم  ( 1 __________________________________________________  )
رتکد تانیب ، هنومن   ) دنتشاد فالتخا  ینیمزرس  رب  هک  تسا  نافع ) نب  نامثع  اصخـشم  ای  و   ) هیما ینب  زا  یکی  اب  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد 
هکنآ نودب  میباوخیم  تینما  رد  مارآ و  هدوسآ و  لد  بش  هک   175 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  (. 572 ص ص 570 - ققحم ، رقاب  دمحم 

. تسا هدروآ  ار  تیاور  نیا  شیوخ  حیحص  رد  زین  مکاح  دیدرگ . لزان  الاب  هیآ  میشاب . هتشاد  كاب  ادخ  زج  یسک  زا 

58 هیآ : رون هروس 

جلدم مان  هب  يراصنا  ناوج  رسپ  کی  ص )  ) ربمغیپ دیوگ : سابع  نبا  هیآ 58 .)  ... ) ْمُُکناْمیَأ ْتَکَلَم  َنیِذَّلا  ُمُْکنِذْأَتْسَِیل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
تـسود هک  دـید  یتلاح  هب  ار  رمع  دـش و  هناخ  دراو  رـسپ  نآ  دـناوخب و  ار  وا  هک  داتـسرف  باطخ  نب  رمع  غارـس  رهظ  ماگنه  ار  ورمع  نب 

دومرفیم و يرما  یهن و  لوخد  يارب  نتفرگ  هزاجا  هرابرد  یلاعت  يادخ  تساوخیم  ملد  تفگ  ص )  ) ربمغیپ هب  رمع  دوش . هدید  تشادـن 
ربمغیپ دزن  نز  دش . دراو  وا  رب  دمآ  دب  ار  نز  نآ  هک  یتلاح  رد  تشاد و  یغلاب  مالغ  دثرم  تنب  ءامسا  دیوگ : لتاقم  دیدرگ . لزان  الاب  هیآ 

. دیدرگ لزان  ثحب  دروم  هیآ  دنوشیم . دراو  ام  رب  دهاوخیمن  ناملد  هک  یتلاح  رد  ام  نامداخ  نامالغ و  تفگ : هتفر  (ص )

هیآ 61 : رون هروس 

« دیروخم قحان  هب  ار  ناتلاوما  ناتدوخ  نیب   » هک دـیدرگ  لزان  ءاسن  هیآ 29  نوچ  دـیوگ  سابع  نبا  هیآ 61 .)  ... ) ٌجَرَح یمْعَأـْلا  یَلَع  َْسَیل 
قحاـنب زا  دـنوادخ  و  تسین ، كاروخ  زا  رتـالاب  یلاـم  دـنتفگ : هدرک  طاـیتحا  گـنل  لولعم و  ضیرم و  اـب  ندـش  كاروخمه  زا  نیملـسم 

دهاوخ قحان  هب  ام  ندروخ  و   ] دروخب دناوتیمن  لماک  ياذغ  ضیرم  دنیبیمن و  ار  یندروخ  بوخ  ياج  روک  هتبلا  هدومرف و  عنم  ندروخ 
اب یکاروخمه  زا  اـهروک  اهجـیلفا و  دوخ  دـناهتفگ : كاحـض  ریبـج و  نب  دیعـس  تسین . یجرح  دروم  نیا  رد  هک  دـیدرگ  لزاـن  هیآ  دوب ]

گنل و روک و  اب  هنیدـم  لها  دنتـشاد و  تهارک  ناشیکاروخمه  زا  دـندوب و  ّزئمـشم  ناـشیا  زا  مدرم  هچ  دندیـشکیم  سپ  اـپ  ناتـسردنت 
هک ص )  ) هّللا لوسر  باحصا  یضعب  دیوگ : دهاجم  دیدرگ . لزان  تبسانم  نیدب  هیآ  دندشیمن . هرفـسمه  ناشیا  یتشلپ  ببـس  هب  ضیرم 

دـندربیم و هدـش ، رکذ  هیآ  رد  هک  ناشیوخ  ای  ناردام  ناردـپ و  هناخ  هب  دوخ  اب  ار  نانیا  دنتـشادن  نالولعم  ناضیرم و  ماـعطا  يارب  يزیچ 
ياهناخ هب  ار  ام  دنتفگیم  دندیـشکیم و  سپ  اپ  هتـسنادن  اور  دوبن  هدننک  توعد  هب  قلعتم  عقاو  رد  هک  ار  كاروخ  ندروخ  دوخ  نیلولعم 

، دـش هدرب  ماـن  هک  ییاـههناخ  رد  هک  دـهدیم  تصخر  ار  ناریگنیمز  ناراـمیب و  ثحب ، دروـم  هیآ  تسین . ناـشدوخ  نآ  زا  هک  دـناهدروآ 
ص: لوزن ، بابـسا  همجرت  باحـصا  زا  ياهدع  دنکیم  تیاور  بّیـسم  نب  دیعـس  زا  دانـسا  اب  یـسراف  دمحم  نب  نسح  دنروخب . كاروخ 

دندرپسیم دنواشیوخ  ای  ضیرم  گنل و  روک و  هب  ار  ناشهناخ  دیلک  دـنتفریم  رهـش  زا  داهج ) يارب  ( ) ص  ) ربمغیپ هارمه  هک  یعقوم   176
دنتفگیم هدرک  زیهرپ  ندروخ  زا  نانیا  یلو  دـننک  هدافتـسا  تسه  هناخ  رد  هک  اهیندروخ  زا  زاـین  تروص  رد  هک  دـندرکیم  شرافـس  و 

. دیدرگ لزان  زیوجت  يارب  هیآ  دشابن . هناخبحاص  رطاخ  بیط  هب  میسرتیم 

هیآ 61 : رون هروس 

هنانک زا  ورمع  نب  ثیل  ینب  هفیاط  هرابرد  هیآ  نیا  دـنیوگ  كاحـض  هداـتق و  هیآ 61 .)  ... ) ًاتاتْـشَأ َْوأ  ًاعیِمَج  اُولُکَْأت  ْنَأ  ٌحاـنُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل 
ات حبـص  زا  ور  شیپ  رد  یکاروخ  اب  ناماسب  یگدنز  هدریـش و  نارتش  بحاص  صخـش  هاگ  و  دندروخیمن ، اذـغ  اهنت  زگره  هک  دـش  لزان 

اذغ اهنت  راچانب  تفاییمن  ياهرفـسمه  دیـسریمن و  ینامهم  دـشیم و  بش  رگا  دـشاب و  هدروخن  اذـغ  اهنت  ات  تسـشنیم  هنـسرگ  بورغ 
زج دنتشاد  نامهم  یتقو  هک  دش  لزان  راصنا  زا  یعمج  هرابرد  هیآ  زا  تمسق  نیا  دیوگ : همرکع  دش . لزان  تبـسانم  نیا  هب  هیآ  دروخیم .

. دنروخب اذغ  مه  درگ  ای  ادج  ادج  هک  داد  تصخر  هیآ  دندربیمن . یکاروخ  هب  تسد  نامهم  اب 
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ناقرف هروس 

هیآ 10 : ناقرف هروس 

دنکیم تیاور  سابع  نبا  زا  دانسا  اب  يرقم  میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحا  (. 10 هیآ 7 -  ... ) َِکلذ ْنِم  ًاْریَخ  ََکل  َلَعَج  َءاش  ْنِإ  يِذَّلا  َكَرابَت 
. دوریم هار  اـهرازاب  رد  دروـخیم و  اذـغ  هک  تسا  يربـمغیپ  روـج  هچ  نیا  دـنتفگ  هتفرگ  رقف  بیع  ص )  ) ربـمغیپ رب  ناکرـشم  نوـچ  هک 
دناسر و تمالـس  ةّزعلا  بر  تفگ : داد و  مالـس  دمآ و  دورف  ترـضح  ییوجلد  هب  ادـخ  يوس  زا  لیئربج  دـش و  نیگهودـنا  ص )  ) ربمغیپ

شاـعم شـالت  بسک و  هـب  ینعی  دـندرکیم ، دـمآ  تـفر و  اـهرازاب  رد  دـندروخیم و  اذـغ  میداتـسرف  يربـمغیپ  ره  وـت  زا  شیپ  : » تـفگ
یـسدع هزادـنا  هب  دوش و  بوذ  ییوگ  هکنانچ  دـش  رتکچوک  کـچوک و  لـیئربج  دـندرکیم  تبحـص  هک  ناـیم  نیا  رد  دـنتخادرپیم »

هدوشگ نونک  ات  هک  نامـسآ  ياهرد  زا  يرد  داد : خساپ  لیئربج  يدش ؟ سدع  هزادـنا  هب  یتخادـگ و  ارچ  دیـسرپ  ص )  ) ربمغیپ دـیدرگ ،
لیئربج  177 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  دوش و  لزان  باذع  وت  موق  رب  دندرک  وت  رقف  زا  هک  ییوجبیع  رثا  رب  مراد  میب  دش و  زاب  دوب  هدـشن 
ناوضر هک  تداب  هدژم  دمحم  ای  تفگ : تشگ و  زاب  لوا  لاح  هب  دـش و  رتگرزب  گرزب و  لیئربج  زاب  ات  دـنداتفا . هیرگ  هب  ص )  ) ربمغیپ

هب دـناسریم و  تمالـس  ةّزعلا  بر  دـمحم  ای  تفگ  داد و  مالـس  دیـسر و  ناوضر  دروآیم . تمحر  تراگدرورپ  يوس  زا  تشهب  نزاـخ 
ياهشپ رپ  ردق  هب  وت و  يارب  ایند  نیازخ  دیلک  نیا  دیوگیم  تراگدرورپ  تفگ : دومن و  هراشا  تشاد  هارمه  هک  رون  زا  هدنـشخرد  يدبس 

ار ادـخ  ینعی  درک . نیمز  رب  هراشا  تسد  اـب  لـیئربج  درک و  تروشم  لـیئربج  زا  مشچ  اـب  ص )  ) ربمغیپ دوشیمن . مک  تترخآ  رجا  زا  مه 
رباـص و ياهدـنب  مشاـب و  ریقف  هک  مراد  رتتسود  تسین و  يزاـین  ارم  اـیند  نیا  نیازخ  هب  دوـمرف  ناوـضر  هـب  ص )  ) ربـمغیپ مـنک . عـضاوت 

ياهرد دید  تسیرگن و  الاب  هب  لیئربج  دیسر . شوگ  هب  نامسآ  رد  ییادن  یتفر و  تسرد  يداد و  خساپ  وکین  تفگ : ناوضر  رازگـساپس 
دجربز زا  يرـصق  نآ  زا  هک  ياهشوخ  اب  ار  شناتخرد  زا  ياهخاش  هک  دومرف  هراشا  ندع  تّنج  هب  ادخ  هدش و  زاب  شرع  يوس  هب  نامـسآ 

الاب ص )  ) ربمغیپ نک . هاگن  الاب  هب  هک  درک  باطخ  ص )  ) دـمحم هب  لیئربج  دزیوآ . رد  دوب ، قلعم  خرـس  توقای  زا  رد  رازه  داـتفه  اـب  زبس 
دمحم اـی  داد : ادـن  ییداـنم  دراد و  ياهژیو  يرترب  شدوخ  هاـگیاج  دـید  درک و  هدـهاشم  ار  ناربمغیپ  ياـههفرغ  اـههاگیاج و  تسیرگن و 

رظن هب  هد . رارق  متمایق  تعافـش  هریخذ  ییامرف  اطع  نم  هب  اـیند  رد  یتساوخیم  هچ  ره  میـضار و  داد : خـساپ  ص )  ) ربمغیپ یتسه ؟ یـضار 
. تسا هدرک  لزان  ناوضر  مه  ار  ثحب  دروم  هیآ  نارسفم 

هیآ 27 : ناقرف هروس 

ص)  ) ربمغیپ دزن  فلخ  نب  ّیبا  هک  دـنکیم  تیاور  ساـبع  نبا  زا  یناـسارخ  ياـطع  (. 29 ناـقرف 27 -  ... ) ِْهیَدَـی یلَع  ُِملاَّظلا  ُّضَعَی  َمْوَی  َو 
زا ار  يو  طیعم ، یبا  نب  ۀبقع  شتسود  دروایب و  نامیا  هکنآ  یب  دادیم . شوگ  ار  شنانخـس  تسـشنیم و  ترـضح  اب  تفاییم و  روضح 

ودب هیما  دروآ  مالـسا  هبقع  یتقو  دندوب  تسود  فلخ  نب  ۀیما  ۀبقع و  دـیوگ : یبعـش  دراد . عوضوم  نیا  هب  هراشا  هیآ  درک و  عنم  راک  نیا 
هیآ تشگ و  زاب  رفک  هب  دش و  دترم  هیما  رطاخ  تیاضر  يارب  هبقع  تسا و  مارح  نم  رب  وت  رادید  رگید  يدش  دـمحم  عبات  هک  لاح  تفگ 

ياهرفس دمآیم  زاب  يرفـس  زا  تقو  ره  هبقع  دندوب و  نامیپمه  فلخ  نب  ۀیما  هبقع و  دنیوگ  نارـسفم  رگید  دیدرگ . لزان  تبـسانم  نیدب 
هدامآ ياهرفـس  دمآ و  يرفـس  زا  راب  کی  درکیم . تسلاجم  رایـسب  زین  ص )  ) ربمغیپ اب  دومنیم و  توعد  ار  شیرق  فارـشا  درتسگیم و 

بابسا همجرت  نیتداهش  ات  دومرف  ص )  ) هّللا لوسر  دندروآ  اذغ  یتقو  درک . توعد  زین  ار  ص )  ) ربمغیپ دومن و  توعد  ار  یصاخشا  هدرک 
نآ زا  ص )  ) ربمغیپ ات  هّللا » لوسر  ادمحم  ّنا  هللا و  الا  هلا  ّنا ال  دهشا  : » تفگ هبقع  منزیمن و  وت  یکاروخ  هب  بل  ییوگن   178 ص : لوزن ،

لیامتم دمحم  هب  يدـش و  فرحنم  نییآ  زا  وت  تفگ  هبقع  هب  دینـش  ار  ارجام  یتقو  دوبن ، سلجم  نآ  رد  فلخ  نب  ّیبا  درک و  لوانت  ماعط 
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هب تسد  ییوـگن  تداهـش  اـت  تفگ  دوـب و  ناـمهم  ماهناـخ  رد  درم  نآ  هک  تسا  نیا  تقیقح  تسین  نـینچ  ادـخ  هـب  تـفگ : ّیبا  یتـشگ .
رب ناـهد  بآ  يورن و  اـت  تفگ  ّیبا  دروـخب . اذـغ  اـت  متفگ  تداهـش  دور  نوریب  هدروـخن  اذـغ  هکنیا  زا  متـشاد  مرـش  مربیمن و  تاهرفس 

هناـش تشپ  هب  زین  ار  یناویح  هبمکـش  درک و  ار  راـک  نآ  هبقع  دـش و  مهاوخن  دونـشخ  وت  زا  ینکن  دـگل  ار  شندرگ  يزادـنین و  شاهرهچ 
راتفرگ و ردب  زور  رد  هبقع  دنارپ . مهاوخ  تندرگ  زا  رـس  تمنیبب  هکم  زا  نوریب  رد  رگا  دومرف  ودب  ص )  ) ربمغیپ تخادنا و  ص )  ) ربمغیپ

كاحض تسا . تسود  ود  نیا  هرابرد  هیآ  دیـسر و  تکاله  هب  ص )  ) ربمغیپ دوخ  تسد  هب  دحا  گنج  رد  زین  فلخ  نب  ّیبا  دش و  هتـشک 
ار شاهنوگ  ود  دـش و  هراـپ  ود  تشگ و  زاـب  شدوخ  يوس  هب  شناـهد  بآ  تخادـنا  ص )  ) ربـمغیپ تروـص  رب  ودـخ  هبقع  یتـقو  دـیوگ 

. دوب یقاب  رخآ  ات  شرثا  دنازوس و 

هیآ 68 : ناقرف هروس 

هک ناکرشم  زا  ياهدع  دنکیم : تیاور  سابع  نبا  زا  دانسا  اب  یبلاعث  قاحـسا  وبا  (. 70 هیآ 68 -  ... ) َرَخآ ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا ال  َو 
ناهانگ هرافک  نکیل  تسا  بوخ  یناوخیم  نادب  ار  ام  وت  هچنآ  دنتفگ  هدمآ  ص )  ) دمحم دزن  دـندوب  هدـش  بکترم  دایز  سفن  لتق  انز و 

ار تیاور  نیا  زین  ملـسم  دوشیم .) هدـیزرمآ  هتـشذگ  هچنآ  هک   ) دـیدرگ لزان  باوج  رد  ناـقرف   70 تایآ 68 - دوشیم ؟ هچ  ام  هتـشذگ 
مادک مدیـسرپ  ص )  ) هّللا لوسر  زا  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  دوعـسم  نب  هّللا  دبع  زا  دانـسا  اب  یجح  نب  میهاربا  نب  دـمحم  تسا . هدروآ 

ینیگنس سرت  زا  ار  شیوخ  دنزرف  هکنآ  دومرف  دعب ؟ مدیسرپ  يوش . لئاق  کیرـش  هدننیرفآ  يادخ  يارب  هکنآ  دومرف  تسا  رتگرزب  هانگ 
زین ملسم  يراخب و  دیدرگ . لزان  باب  نیا  رد  ثحب  دروم  تایآ  ینک و  انز  تاهیاسمه  رسمه  اب  هکنآ  دومرف  دعب ؟ مدیسرپ  یـشکب . جرخ 

ناما دمآ و  ص )  ) ربمغیپ دزن  هزمح  لتاق   ] یـشحو هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  ثراح  نب  رکب  وبا  دـناهدروآ . ار  تیاور  نیا 
، داـتفایمن وت  هب  ممـشچ  هتفاـی  ناـما  لاـح  رد  تساوخیم  ملد  نم  دومرف : ص )  ) ربمغیپ مونـشب . ار  ادـخ  مـالک  ماهدـمآ  تفگ  تساوخ و 

انز ماهدـش و  بکترم  سفن  لتق  ماهدـیزرو ، كرـش  هک  نم  دیـسرپ : یـشحو  يونـشب . ار  ادـخ  مالک  ات  یناما  رد  یتساوخ  ناما  هک  نونکا 
. دـیدرگ لزان  ثحب  دروم   179 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  تایآ  اـت  دومرفن  یباوج  ص )  ) ربمغیپ دریذـپیم ؟ ار  ماهبوت  ادـخ  اـیآ  ماهدرک 

ادخ  » هک دـش  لزان  هیآ  مونـشب . ار  ادـخ  مالک  ات  مهاوخیم  ناما  زاب  منیبیم ، حـلاص  لمع  ار  هبوت  لوبق  طرـش  هیآ  نیا  رد  تفگ  یـشحو 
تساوخ و ار  یـشحو  ص )  ) ربمغیپ هیآ 48 .) ءاسن  هروس  « ) دـیاشخبیم دـهاوخب  سک  ره  رب  ار  نآ  زا  رتمک  دزرمآیمن و  ار  كرـش  هانگ 

ادخ مالک  ات  مهاوخیم  ناما  زاب  دیاشخبب  نم  رب  دهاوخب  ادـخ  هک  مشابن  یناسک  زا  نم  دـیاش  تفگ : یـشحو  دومرف . توالت  وا  رب  ار  هیآ 
دیشابم دیمون  ادخ  تمحر  زا  دیاهدرک  طارفا  هدنار و  متـس  شیوخ  رب  هک  نم  ناگدنب  يا  وگب  : » دش لزان  رمز  هروس  هیآ 53  ات  مونشب . ار 
مالـسا منیبیمن و  یطرـش  هیآ  نیا  رد  و  تسا ، لوبق  تفگ : یـشحو  تسا .» نابرهم  شوپ و  هاـنگ  دزرمآیم و  ار  ناـهانگ  ماـمت  ادـخ  هک 

. دروآ

صصق هروس 

هیآ 56 : صصق هروس 

تیاور شردپ  زا  وا  ّبیسم و  نب  دیعـس  زا  دانـسا  اب  يزاریـش  هّللا  دبع  نب  دمحم  نب  هّللا  دبع  وبا  هیآ 56 .)  ... ) َْتبَبْحَأ ْنَم  يِدـْهَت  َکَّنِإ ال 
. دـید اـجنآ  ار  هیما  یبا  نب  هّللا  دـبع  لـهج و  وبا  تفر و  وا  نیلاـب  رب  ص )  ) هّللا لوـسر  دیـسر  رد  گرم  ار  بلاـط  وـبا  نوـچ  هک  دـنکیم 

بلاط وبا  هب  هیما  یبا  نب  هّللا  دـبع  لهج و  وبا  مشاب . هتـشاد  یتجح  ادـخ  دزن  وت  تعافـش  يارب  ات  وگب  هللا  ـالا  هلا  ـال  ومع  دومرف : ترـضح 
ات دیدرگیم  رارکت  بلاط  وبا  هب  باطخ  نت  ود  نآ  و  ص )  ) ربمغیپ يوس  زا  نانخس  نآ  و  يدرگیم ؟ رب  بلطملا  دبع  شیک  زا  ایآ  دنتفگ 
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مهاوخ شزرمآ  بلط  هتسویپ  وت  يارب  دومرف  ص )  ) ربمغیپ «. 1  » تفگن هللا  الا  هلا  و ال  مبلطملا ، دـبع  نییآ  رب  نم  تفگ : بلاط  وبا  هرخالاب 
دنچ ره  دـننک  شزرمآ  بلط  ناکرـشم  رهب  هک  دـیاشن  ار  ناـنمؤم  و  ص )  ) ربـمغیپ : » دـش لزاـن  هـیآ  اـت  دـنک  مـعنم  ادـخ  هـکنآ  رگم  درک 

ملـسم و یناوتن .» تیادـه  يراد  تسود  ار  هک  ره  وت   » هک دـمآ  دورف  ثحب  دروم  هیآ  بلاـط  وـبا  هراـبرد  و  دنـشاب .» کـیدزن  دـنواشیوخ 
ص)  ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  هریره  وبا  زا  دانسا  اب  میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحا  قاحـسا  وبا  داتـسا  دناهدروآ . ار  تیاور  نیا  زین  يراخب 
وا مـــــــهد . تداهـــــــش  وـــــــت  رهب  تماـــــــیق  زور  اـــــــت  وـــــــگب  هللا  ـــــــالا  هـــــــلا  ـــــــال  تـــــــفگ : شیوـــــــمع  هـــــــب 

بلاـط وـبا  ندوـب  نمؤـم  هب  عـجار  ( 1 __________________________________________________  )
، یخیراـت نیارق  قبط  مجرتم  رظن  هب  . 599 هیآ ص ص 598 - نیمه  لیذ  ققحم ، رقاب  دـمحم  رتکد  تاـنیب ، هنومن  ك :. هعیـش ر . رظن  قبط 

نطاب رد  یلو  دومنیم  كرش  راهظا  فهک  باحصا  نوچمه  بلاط  وبا  هعیش  تایاور  یضعب  قبط  تسا . هدوب  ناملسم  بلاط  وبا  ترـضح 
شیرق نانز  ییوجبیع  میب  رگا  داد : خساپ   180 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  م . (.- 339 / 2 یسراف ، همجرت  یفاک ، لوصا  . ) تسا هدوب  نمؤم 

اب ملـسم  دـیدرگ . لزان  تبـسانم  نیدـب  الاب  هیآ  مدرکیم . نشور  نآ  نتفگ  اب  ار  وت  مشچ  تفگ  دهـشا »  » گرم سرت  زا  دـنیوگ  هک  دوبن 
. تسا بلاط  وبا  هرابرد  قوف  هیآ  نارسفم  همه  هدیقع  هب  هک  دنکیم  تیاور  قاحسا  وبا  زا  دانسا 

هیآ 57 : صصق هروس 

ربمغیپ هب  هک  دـش  لزان  فانم  دـبع  نب  نامثع  نب  ثراح  هراـبرد  هیآ  نیا  هیآ 57 .)  ... ) انِـضْرَأ ْنِم  ْفَّطَخَُتن  َکَعَم  يدُْـهلا  ِِعبَّتَن  ْنِإ  اُولاق  َو 
نیا زا  ار  ام  هدـش  دـحتم  وت  هیلع  برع  ادابم  هک  تسا  نیا  وت  زا  اـم  يوریپ  عناـم  نکیل  ییوگیم  قح  وت  هک  میراد  نیقی  اـم  تفگ : (ص )
هنوـگ ره  میاهداد و  ناـشیاج  ینما  مرح  رد  هن  رگم   » هـک دـیدرگ  لزاـن  باوـج  رد  هـیآ  میرادـن . هلباـقم  تردـق  اـم  و  دـننک ، رب  نـیمزرس 

«. دنمهفیمن اهنآ  رتشیب  اما  ام  بناج  زا  تسا  یقزر  هک  دوشیم  هدروآ  اجنادب  تامعن  تالوصحم و 

هیآ 61 : صصق هروس 

ربارب رد  هزمح  یلع و  هرابرد  هیآ  هک  دنکیم  تیاور  دهاجم  زا  دانسا  اب  ثراح  رکب  وبا  هیآ 61 .)  ... ) ِهِیقال َوُهَف  ًانَسَح  ًادْعَو  ُهانْدَعَو  ْنَمَف  َأ 
. تسا لهج  وبا  ربارب  رد  ص )  ) ربمغیپ هرابرد  دناهتفگ  زین  و  تسا ، ةریغم  نب  دیلو  رامع و  دروم  رد  دیوگ : يّدس  تسا . لهج  وبا 

هیآ 68 : صصق هروس 

. تسا ةریغم  نب  دیلو  باوج  رد  هیآ  نیا  نارسفم  هتفگ  هب  هیآ 68 .)  ... ) ُراتْخَی َو  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  َکُّبَر  َو 

توبکنع هروس 

2 ات تایآ 1 : توبکنع هروس 

ناشیا هب  هنیدم  زا  ص )  ) ربمغیپ باحصا  دندوب . ّرقم  مالسا  هب  هک  دندوب  ياهدع  هکم  رد  دیوگ : یبعش  (. 2 هیآ 1 -  ... ) ُساَّنلا َبِسَح  َأ  ملا 
دندناسر رازآ  هدرک  ناشلابند  ناکرشم  دندمآ و  نوریب  هنیدم  دصق  رب  نانآ  دینک . ترجه  ات  تسین  هتفریذپ  امش  مالسا  رارقا و  هک  دنتشون 
میوشیم نوریب  دنتفگ  دوخ  اب  هدش . لزان  امش  ناحتما   ] هرابرد ياهیآ  نینچ  هک  دنتشون  نانآ  هب  هنیدم  زا  نیملـسم  دیدرگ و  لزان  الاب  هیآ 

دنتسر یعمج  دندش و  هتشک  ياهدع  دش . عقاو  گنج  دندرک و  ناشلابند  ناکرـشم  دندمآ و  نوریب  میگنجیم و  دندرک  نامبیقعت  رگا  و 
هداوناخ  181 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  هرابرد  هیآ  دـیوگ : لتاقم  دـش . لزان  نارجاهم  نیا  تمحر  رد  نارفغ  رد  لحن  هروس  هیآ 110  و 
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عجهم دومرف : ص )  ) ربمغیپ دمآ و  دورف  دش  هتشک  یمرـضحلا  نب  ورمع  ریت  هب  تسا و  ردب  رد  نیملـسم  دیهـش  لوا  هک  رمع  يالوم  عجهم 
الاب هیآ  دندومنیم  یباتیب  عجهم  نز  نیدلاو و  دوشیم . هدـناوخ  تشهب  يوس  هب  هک  تما  نیا  زا  تسا  یـسک  لوا  تسا و  ءادهـشلا  دـیس 

. تسه یتخس  يراتفرگ و  ياهنومزآ  یلاعت  يادخ  ياضر  يارب  دندش  هاگآ  دش و  لزان 

هیآ 8 توبکنع  هروس 

دروآ نامیا  نوچ  هک  دـیدرگ  لزان  صاـّقو  یبا  نب  دعـس  هراـبرد  هیآ  نیا  نارـسفم ، هتفگ  هب  هیآ 8 .)  ... ) ًانْـسُح ِْهیَدـِلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  َو 
رکنم ات  مروخیمن  بآ  نان و  موریمن و  فقس  ریز  داب  باتفآ و  زا  ادخ  هب  ياهدش ، فرحنم  ماهدینش  دعس  يا  تفگ  ودب  هلیمج  شردام 

زور هس  شردام  دادن و  ردام  فرح  هب  شوگ  دعـس  اما  دوب . نز  نآ  دنزرف  نیرتزیزع  دعـس  و  يدرگ . زاب  تقباس  نییآ  هب  يوش و  دـمحم 
هیآ نینچمه  و  دیدرگ ، لزان  الاب  هیآ  و  دومن ، زاب  ارجام  دمآ و  ص )  ) ربمغیپ دزن  دعس  درک . شغ  ات  دوبیم  هناخ  زا  نوریب  هنشت  هنـسرگ و 

تیاور صاّقو  یبا  نب  دعس  شردپ  زا  وا  بعصم و  زا  دانسا  اب  يزاغ  رکب  یبا  نب  دیعس  وبا  نامقل . هروس   15 هیآ 14 - فاقحا و  هروس   15
زور هس  و  ددرگ . زاـب  رفک  هب  دعـس  هکنآ  رگم  دـماشاین  دروـخن و  يزیچ  دـنزن و  فرح  اـقلطم  هک  دروـخ  دـنگوس  شرداـم  هـک  دـنکیم 
نب دمحا  هیآ 8 .)  ... ) ِیب َكِرُْـشِتل  َكادَهاج  ْنِإ  َو  دیدرگ . لزان  الاب  هیآ  دش و  شوهیب  یتحاران  یتخـس و  تدـش  زا  شردام  تشذـگ و 

لزان نم  هرابرد  هیآ  زا  تمـسق  نیا  هک  دنکیم  تیاور  کلام  نب  دعـس  زا  وا  يدهن و  نامثع  وبا  زا  دانـسا  اب  ظفاح  نب  هّللا  دبع  نب  دمحم 
ار نید  نیا  ياهدـیزگرب ؟ هک  تسیچ  هزات  نید  نیا  تفگ : مردام  مدروآ  مالـسا  یتقو  مدوب  مردام  يارب  عیطم  کـین و  يدـنزرف  نم  دـش .
هک نکن  ار  راک  نیا  ردام  يا  متفگ  شک ! ردام  يا  دـنیوگب : هک  دـنام  وت  يارب  گنن  نیا  مریمب و  هک  منکیم  نان  بآ و  كرت  ای  نک  اهر 

هنـسرگ مه  رگید  بش  زور و  دمآ و  راشف  وا  رب  دروخن و  اذغ  زور  کی  مردام  دیوگ  دعـس  مرادیمن . رب  منید  زا  تسد  هجو  چـیه  هب  نم 
تسد منید  زا  دیآ  رب  نت  زا  یکی  یکی  یشاب و  هتشاد  ناج  دص  رگا  ادخ  هب  ردام  متفگ : نانچ  نوچ  دیـسر . تقاط  دح  رـس  هب  دنارذگ و 

. دروخ اذغ  دید  نینچ  یتقو  مردام  روخن . یهاوخیم  يروخب  اذغ  یهاوخیم  لاح  متسین . رادرب 

هیآ 10 توبکنع  هروس 

نابز هب  هک   182 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دش  لزان  یناسک  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگ  دهاجم  هیآ 10 .)  ... ) ِهَّللِاب اَّنَمآ  ُلوُقَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 
: دیوگ كاحـض  دندییارگیم . رفک  هب  دندشیم  یتبیـصم  راچد  دوخ  ای  دیـسریم  ادخ  بناج  زا  يراتفرگ  کی  یتقو  اما  دـندوب  ناملـسم 
. دنتـشگ زاب  كرـش  هب  دنتفرگ  رارق  ناکرـشم  ضرعت  دروم  نوچ  دـندومنیم و  یناملـسم  راهظا  هک  تسا  هکم  نیقفانم  زا  ياهدـع  هرابرد 

هیآ نینچمه  دندش . دترم  دنتفر و  نوریب  نید  زا  ناکرشم  ياوغا  هب  هک  تسا  یناسک  هرابرد  هیآ  نیا  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  همرکع 
تسا نانآ  هرابرد  زین  لحن  هروس  هیآ 28  ءاسن و  هروس   97

هیآ 60 توبکنع  هروس 

ربمغیپ هارمه  هک  دـنکیم  تیاور  رمع  نبا  زا  دانـسا  اـب  یمیمت  دـمحم  نب  دـمحا  رکب  وبا  هیآ 60 .)  ... ) اَهَقْزِر ُلِـمَْحت  ـال  ٍۀَّباَد  ْنِم  ْنِّیَأَـک  َو 
؟ يروخیمن ارچ  وت  دومرفیم : دروخیم و  دـیچیم و  رب  امرخ  نیمز  زا  ترـضح  میدـش و  راصنا  ياهيراویدراهچ  زا  یکی  لخاد  (ص )
متـساوخیم و رگا  هک  یلاح  رد  ماهدروخن  يزیچ  هک  تسا  مراهچ  زور  حبـص  نیا  مراد . اهتـشا  نم  یلو  دومرف  مرادـن . لیم  مدرک  ضرع 
هک تسیز  یهاوخ  یموق  نایم  رد  بجعت  اـب  وت  رمع  نبا  يا  دادیم . نم  هب  ار  رـصیق  يرـسک و  تکلمم  دـننامه  دـنوادخ ، مدرکیم  اـعد 

اـسب : » دـیدرگ لزان  هیآ  نیا  یمک  هلـصاف  هب  دـیوگ : رمع  نبا  تسا . نیقی  فعـض  ببـس ) ای  هجیتن   ) هک دـنزاس  ناهنپ  ار  ناـشلاس  يزور 
«. تسا اناد  اونش و  وا  هک  دهدیم ، ار  امش  ار و  اهنآ  يزور  ادخ  دننکیمن و  لمح  دوخ  اب  دنرادن و  هارمه  شیوخ  يزور  هک  ناگدنبنج 
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مور هروس 

2 ات تایآ 1 : مور هروس 

رب وا  تشاد و  لیـسگ  مور  يوس  هب  یماـن  ناریرهـش  یگدرکرـس  هب  یهاپـس  يرـسک  نارـسفم ، هتفگ  هب  (. 7 هیآ 1 -  ... ) ُموُّرلا ِتَِـبلُغ  مـلا 
هک يرصب  تاعرذا و  رد  هک  داتـسرف  هلباقم  هب  ار  سنحی  مان  هب  يدرم  رـصیق  دیرب . نوتیز  ناتخرد  درک و  یناریو  راتـشک و  هتخات  نایمور 
رب دیسر و  هکم  رد  شباحصا  و  ص )  ) ربمغیپ هب  ربخ  نیا  دروخ و  تسکش  نایناریا  زا  دش و  ور  هب  ور  ناریرهش  اب  دوب  ماش  ناتسبرع و  زرم 

تاقالم رد  دندش و  لاحشوخ  هکم  رافک  اما  دمآیمن  شوخ  ار  ترضح  دننک  هبلغ  یمور  نایحیـسم  رب  سوجم  هکنیا  دمآ و  نارگ  ناشیا 
یناریا ناردارب   183 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  هک  دیدید  میتسه . یّما  ام  دیباتک و  لها  نایحیسم  امـش و  هک  دندزیم  نابز  مخز  نیملـسم 
نایمور هک  دیدرگ  لزان  ناکرـشم  باوج  رد  ثحب  دروم  تایآ  درک . میهاوخ  هبلغ  امـش  رب  زین  ام  دـندش  زوریپ  امـش  یمور  ناردارب  رب  ام 

رد لاس ) دنچ  زا  سپ   ) هک دنکیم  تیاور  يردخ  دیعـس  وبا  زا  دانـسا  اب  ظعاو  میهاربا  نب  لیعامـسا  دش . دنهاوخ  بلاغ  لاس  دنچ  زا  دعب 
. دندمآ تفگش  هب  نآرق ) یبیغ  ربخ  زا   ) نانمؤم دنتفای و  هبلغ  نایناریا  رب  زین  نایمور  دندش ، زوریپ  ناکرشم  رب  نیملسم  هک  ردب  زور 

نامقل هروس 

6 هیآ : نامقل هروس 

هب تراجت  يارب  نوچ  هک  دش  لزان  ثراح  نب  رـضن  هرابرد  هیآ  دـنیوگ  لتاقم  یبلک و  هیآ 6 .)  ... ) ِثیِدَْـحلا َوَْهل  يِرَتْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 
ربخ و دمحم ، تفگیم : دومنیم و  تیاکح  لقن و  شیرق  يارب  دروآیم و  هارمه  درکیم و  يرادیرخ  مجع  ياهناتـساد  تفریم  ناریا 
هب هتفگ  كرت  ار  نآرق  هب  نداد  شوگ  شیرق  ماهدروآ . ناورسخ  رابخا  رایدنفسا و  متـسر و  ناتـساد  نم  دیوگیم و  دومث  داع و  ناتـساد 

هدنزاون هدنناوخ و  نازینک  نامالغ و  يرادیرخ  هب  هیآ  هراشا  دیوگ  دهاجم  دندربیم . تذـل  نیا  زا  دـندروآیم و  يور  وا  نخـس  ندـینش 
نآ تمیق  هلماعم و  هینغم و  میلعت  دومرف  ص )  ) ربمغیپ هک  دـنکیم  تیاور  هماما  وبا  زا  دانـسا  اب  يرقم  میهاربا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  تسا .

دتـسرفیم ناطیـش  ود  ادخ  هکنیا  رگم  دوشیمن  دنلب  زاوآ  هب  يدرم  چیه  يادص  هدش و  لزان  يدروم  نینچ  رد  روکذـم  هیآ  تسا و  مارح 
تیاور سابع  نبا  زا  وا  هتخاف و  وبا  شردـپ  زا  روث  دوش . شوماخ  ات  دـنبوکب ) ياـپ  اـی   ) دـننزب دـگل  ردـقنآ  دننیـشنب و  شاهناـش  ود  رب  هک 

. دادیم شوگ  يو  زاوآ  ماش ، حبص و  دوب و  هدیرخ  ياهبرطم  هک  دش  لزان  يدرم  هرابرد  هیآ  نیا  دنکیم 

هیآ 15 : نامقل هروس 

لزان صاـّقو  یبا  نب  دعـس  هراـبرد  میتفگ  توبکنع  هروس  هیآ 8  لیذ  هکناـنچ  (. 15 هـیآ 14 -  ... ) ِیب َكِرـُْـشت  ْنَأ  یلَع  َكادَـهاج  ْنِإ  َو 
هک دـش  لزان  رکب  وبا  هرابرد  هیآ  تمـسق  نیا  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  ءاـطع  هیآ 15 .)  ... ) ََّیلِإ َبانَأ  ْنَم  َلـِیبَس  ِْعبَّتا  َو  دـیدرگ .
ریبز هحلط و  نامثع و  دیز و  نب  دیعس   184 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  صاّقو و  یبا  نب  دعـس  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  دروآ  نامیا  نوچ 

تسا دعس  هب  باطخ  هیآ  دینکب . ار  راک  نیمه  زین  امش  و  يرآ ، تفگ : رکب  وبا  يدیورگ ؟ ودب  يدرک و  قیدصت  ار  دمحم  ایآ  دنتفگ  ودب 
« نک يوریپ  تشگ  زاب  نم  يوس  هب  هک  ار  یسک  شور  هقیرط و   » هک

هیآ 27 : نامقل هروس 

حور دروم  رد  ص )  ) ربمغیپ زا  دوهی  ییامنهار  هب  ناکرشم  نوچ  نارـسفم ، هتفگ  هب  هیآ 27 .)  ... ) ٌمْالقَأ ٍةَرَجَـش  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َّنَأ  َْول  َو 
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هدمآ ترضح  دزن  دوهی  رابحا  هنیدم  هب  تربمغیپ  ترجه  زا  سپ  [ 84 ءارـسا ، « ] اًلِیلَق اَّلِإ  ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتِیتوُأ  ام  َو  : » دمآ خساپ  دندرک و  لاؤس 
: دنتفگ ناتهمه . داد : خساپ  ص )  ) ربمغیپ نایکم ؟ ای  مییام  تدوصقم  تسا » هدیسرن  یکدنا  شناد  زج  ار  امـش   » ياهتفگ میاهدینـش  دنتفگ 
: دومرف ص )  ) ربـمغیپ تسا . زیچ  همه  شناد  نآ  رد  دـناهداد و  تاروت  ار  اـم  هک  یناوخیمن  دـش  لزاـن  وت  رب  هک  یتاـیآ  رد  دوخ  وـت  رگم 

هنوگچ دنتفگ : رابحا  دیباییم . هدـیاف  دـینک  لمع  نادـب  رگا  هک  هداتـسرف  امـش  رب  ییاهزیچ  انامه  تسا . كدـنا  ادـخ  ملع  ربارب  رد  نامه 
شناد  » اـب ناوارف » ریخ   » وگب نونکا  ًارِیثَـک .» ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَـقَف  « 1  » َۀَـمْکِْحلا َتُْؤی  ْنَم  َو   » ياهدروآ دوخ  هکنآ  لاـح  ینکیم  ییاـعدا  نینچ 
تفه و  بکرم ، ایرد  دـشاب و  ملق  تسا  نیمز  رد  تخرد  هچ  ره  رگا   » هک دـیدرگ  لزان  خـساپ  رد  هیآ  تسا ؟ عمج  لباق  هنوگچ  كدـنا »

«. دوشن مامت  نم  راگدرورپ  تاملک  دیآ ، راک  رد  ایرد 

هیآ 34 : نامقل هروس 

دـمآ و ص )  ) ربمغیپ دزن  هصفح  نب  براحم  نب  هثراح  نب  ورمع  نب  ثراـح  ماـن  هب  ینیـشن  هیداـب  هیآ 34 .)  ... ) ِۀَـعاَّسلا ُْملِع  ُهَدـْنِع  َهَّللا  َّنِإ 
منادیم دوخ  و  دـیازیم ؟ هچ  دوب ، نتـسبآ  منز  و  دـیآیم ، ناراب  یک  تسا  کشخ  ام  نیمز  تفگ : نینچمه  دیـسرپ و  ار  تماـیق  تعاـس 

درآ دورف  ناراب  دناد و  تمایق  تعاس  هک  تسا  ادخ  انامه   » هک دیدرگ  لزان  وا  خساپ  رد  هیآ  درم ؟ مهاوخ  اجک  رد  وگب  ماهدش  هداز  اجک 
اجک رد  هک  دنادن  سک  چیه  و  دروآ ، دهاوخ  تسد  هب  هچ  درک و  دهاوخ  هچ  ادرف  هک  دنادن  سک  چـیه  دراد . ربخ  اهنادهچب  نورد  زا  و 

شردـپ زا  وا  هملـس و  نب  سایا  زا  دانـسا  اب  نذؤم  دـمحم  نب  دیعـس  نامثع  وبا  تسا .» ربخ  اب  هدـنناد و  هک  تسا  ادـخ  انامه  درم . دـهاوخ 
وت دیـسرپ  ترـضح  زا  دـشورفب . دوب  هدروآ  ياهرک  و  نتـسبآ ، ینایدام  اـب  دیـسر  رد  يدرم  مدوب  ص )  ) ربمغیپ هارمه  هک  دـنکیم  تیاور 

ناراب دیسرپ  دنادن . ادخ  زج  یسک  تسا و  بیغ  دومرف : تسا ؟ یک  تمایق  تعاس  دیسرپ : درم  ادخ . هداتسرف  هّللا ، لوسر  دومرف : یتسیک ؟
هک دوـشیم  موـلعم  اـجنیا  زا  ( 1  __________________________________________________  ) یک
.: ك انمـض ر . تسا . لیخد  یبرع  رد  يربع و  تمکح  هملک  ارهاـظ  دـناهدرکیم . ریبعت  تاروت  هب  اصخـشم  ار  تمکح »  » هملک ناـیدوهی 

مکش رد  دیسرپ  دنادن . ادخ  زج  یسک  تسا و  بیغ  دومرف  دیآیم ؟  185 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  ص 181 . نآرق ، رد  لیخد  ياههژاو 
هدب ار  تریـشمش  تفگ : درم  دنادن . ادـخ  زج  یـسک  تسا و  بیغ  دومرف : تسا ؟ گنر  هچ  ولق ؟ ود  ای  تسا  یکی  هدام ؟ ای  تسا  رن  بسا 

یتسناوتن يدرک  دـصق  هک  ار  يراک  وت  اـما  دومرف : ص )  ) ربمغیپ داد . سپ  داد و  یناـکت  وا  داد و  يو  هب  ار  شریـشمش  ص )  ) ربمغیپ منیبب .
تیاور رمع  نبا  زا  دانـسا  اب  قاحـسا  نب  هّللا  دبع  وبا  منزب . ار  شندرگ  سپـس  مسرپب و  اهزیچ  نآ  مورب و  هک  دوب  هدرک  تین  درم  و  ینکب .

اپ رب  یک  تماـیق  دـنادن  یـسک  ادـخ  زج  دـنادن . ادـخ  زج  نآ  ندوشگ  تسا و  اـت  جـنپ  بیغ  ياهجـنگ  دومرف : ص )  ) ربمغیپ هک  دـنکیم 
رد سک  ره  دنادیم  ادخ  طقف  دش ، دهاوخ  هچ  ادرف  هک  دنادن  سک  ادخ  زج  هتفهن ؟ هچ  اهنادهچب  رد  دنادیمن  یـسک  ادـخ  زج  دوشیم ،

. تسا هدروآ  ار  تیاور  نیا  زین  يراخب  ادخ . زج  دیآ  ناراب  یک  هک  دنادن  سک  و  دنادن . سک  درم و  دهاوخ  اجک 

هدجس هروس 

هیآ 16 : هدجس هروس 

تعامج ام  هرابرد  الاب  هیآ  هک  دنکیم  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  دانسا  اب  يرقم  قاحـسا  وبا  هیآ 16 .)  ... ) ِعِجاضَْملا ِنَع  ْمُُهبُونُج  یفاجَتَت 
زین ار  ءاشع  زامن  میتشگیمن و  زاب  دوخ  لزانم  هب  ءاشع  زامن  ات  میدناوخیم و  ص )  ) ربمغیپ رـس  تشپ  ار  برغم  زامن  هک  دـش  لزان  راصنا 

زاـمن هب  رحـس  اـت  هک  تسا  نارادهدـنز  بش  هراـبرد  هیآ  نیا  دـناهتفگ  دـهاجم  و  يرـصب )  ) نسح میدـناوخیم . ص )  ) ربـمغیپ رـس  تـشپ 
رد هک  هدروآ  لبج  نب  ذاعم  زا  دانـسا  اب  باـشخ  رمع  نب  دـمحم  رکب  وبا  هک  دوشیم  تباـث  ریز  تیاور  اـب  رظن  نیا  تحـص  دنداتـسیایم .
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. مدوب رتکیدزن  همه  زا  ص )  ) ربمغیپ هب  نم  دوب و  هتفر  ياهشوگ  هب  سک  ره  دیدش  يامرگ  رد  میدوب . ص )  ) ربمغیپ هارمه  كوبت  گنج 
يراوشد ره  نکیل  تسا  یلکشم  رما  دومرف  دزاس . مرود  منهج  زا  دربب و  متـشهب  هب  هک  زومایب  یلمع  ارم  ص )  ) هّللا لوسر  ای  مدرک  ضرع 

هزور ار  ناضمر  يزادرپب و  نیعم  تاکز  يرازگب ، بجاو  ياهزامن  يراـین ، كرـش  یتسرپب و  ار  ادـخ  تسا . لهـس  دزاـس  ناـسآ  ادـخ  ار 
ظفاحم رپس و  هک  بحتـسم )  ) هزور دومرف : ص .)  ) هّللا لوسر  ای  یلب  مدرک  ضرع  منایامنب ؟ وت  رب  ار  ریخ  ياهرد  یهاوخیم  رگا  يرادب و 

186 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  نیا  و  ادـخ . ياضر  يارب  طقف  يزیخبـش  و  تسا ، اهشزغل  هرافک  هک  هقدـص  و  خزود ) هانگ و  زا  ، ) تسا
قاـفنا میاهدرک  ناـشيزور  هچنآ  زا  دـنناوخیم و  ار  ادـخ  دـیما  میب و  اـب  دـنرادیم و  ادـج  رتسب  زا  ولهپ  ناـنمؤم  : » دومرف توـالت  ار  هیآ 

« دننکیم

هیآ 18 : هدجس هروس 

نب دـمحا  رکب  وبا  هدـیدرگ . لزان  ۀـبقع  نب  دـیلو  بلاط و  یبا  نب  یلع  هرابرد  هیآ  نیا  هیآ 18 .)  ... ) ًاقِـساف َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناـک  ْنَمَف  َأ 
نابز رتراذـگ و  هزین  وت  زا  نم  تفگ : یلع  هب  طیحم  یبا  نب  هبقع  نب  دـیلو  هک  دـنکیم  تیاور  ساـبع  نبا  زا  دانـسا  اـب  یناهفـصا  دـمحم 
. دنتسین ربارب  قساف  نمؤم و  هک  دیدرگ  لزان  ثحب  دروم  هیآ  و  قساف ! يا  شوماخ  دومرف : یلع  تسا . رتشیب  مفارطا  تیعمج  مرتروآ و 

بازحا هروس 

هیآ 1 : بازحا هروس 

گنج زا  سپ  یملـس  روعالا  وبا  لهج و  یبا  نب  ۀـمرکع  نایفـس و  وبا  هیآ 1 .)  ... ) َنیِِقفانُْملا َو  َنیِِرفاْکلا  ِعُِطت  ـال  َو  َهَّللا  ِقَّتا  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 
یبا نب  دعـس  نب  هّللا  دبع  سپ  دننک . هرکاذم  ات  داد  ناشناما  ناج  هب  ص )  ) ربمغیپ دندش . دراو  ّیبا  نب  هّللا  دبع  رب  هدـمآ  هنیدـم  هب  دـحا ،

: دـنتفگ ترـضح  هب  ناـنآ  دوب . ص )  ) ربـمغیپ دزن  زین  باـطخ  نب  رمع  دـندمآ و  ص )  ) ربـمغیپ دزن  ناـشیا  هارمه  قریبا  نب  ۀـمعط  حرس و 
نخس میراذگاو . تراگدرورپ  اب  ارت  زین  ام  دنتعفنم ، تعافش و  ياراد  ناتسرپ  تب  يارب  وگب  و  نک ، اهر  ار  تانم  يّزع و  تال و  ییوگدب 

. ماهداد ناشناما  دومرف : ص )  ) ربمغیپ میـشکب . ار  نانیا  امرفب  هزاجا  ص ،)  ) هّللا لوسر  اـی  تفگ : رمع  دـمآ . نارگ  ص )  ) ربمغیپ رب  ناـشیا 
دنک و نوریب  هنیدم  زا  ار  اهنآ  رمع  هک  دومرف  ص )  ) ربمغیپ داب و  امـش  رب  ادخ  مشخ  تنعل و  هک  دـیور  نوریب  تفگ : نانآ  هب  باطخ  رمع 

. دیدرگ لزان  الاب  هیآ 

هیآ 4 : بازحا هروس 

دوب و هظفاح  اب  لقاع و  يدرم  هک  دـش  لزان  يرهف  رمعم  نب  لـیمج  هراـبرد  هیآ ، نیا  هیآ 4 .)  ... ) ِِهفْوَج ِیف  ِْنیَْبلَق  ْنِم  ٍلُجَِرل  ُهَّللا  َلَـعَج  اـم 
لقعت ود  ره  اب  هک  مراد  بلق  ود  نم  تفگیم  شدوخ  و  درادیم ، هگن  دای  رد  زیچ  همه  نیا  هک  دراد  بلق  ود  اـمتح  وا  دـنتفگیم : شیرق 
هدروخ تسکـش  رمعم - نب  لـیمج  هلمج  زا  ناکرـشم - هک  ردـب  گـنج  رد  تسا . رتـالاب  ص )  ) دـمحم لـقع  زا  شمادـک  ره  و  منکیم ،

ار هگنل  کی  تشاد و  تسد  هب   187 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  ار  شفک  هگنل  کی  هک  یلاح  رد  دید  ار  يو  نایفـس  وبا  دندرک ، تمیزه 
ات کی  هک  تسا  هدـش  هچ  ارت  دیـسرپ : نایفـس  وبا  دـنتخیرگ . داد : خـساپ  لیمج  دـش ؟ هچ  تیعمج  دیـسرپ : نایفـس  وبا  تسا . هدرک  اپ  رد 

دندیمهف زور  نآ  زا  و  ماهدیشوپ . اپ  هب  ار  ود  ره  هک  دوب  نیا  مساسحا  روصت و  داد : خساپ  يراد ؟ تسد  رد  ار  ات  کی  ياهدیشوپ و  شفک 
هیآ زا  تمسق  نیا  هیآ 4 .)  ... ) ْمُکَءاْنبَأ ْمُکَءایِعْدَأ  َلَعَج  ام  َو  دشیمن . لفاغ  شتسد  رد  شفک  زا  هن  رگ  و  هتشادن ، لقع )  ) بلق ود  يو  هک 

ترضح هک  ادعب  دوب و  هدناوخ  شیوخ  رسپ  هتخاس ، دازآ  ار  وا  تثعب ، زا  شیپ  هک  تسا  ص ])  ) ربمغیپ نیشیپ  هدنب   ] هثراح نب  دیز  هرابرد 
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زا ار  نارگید  دوخ و  تفرگ و  ار  شرـسپ  نز  ص )  ) دمحم دنتفگ : ناقفانم  دوهی و  درک ، جاودزا  دیز - هقّلطم  نز  شحج - رتخد  بنیز  اب 
زا ادخ  تسامـش و  ینابز  ریبعت  نیا  هدرمـشن ، امـش  نارـسپ  ار  امـش  ناگدناوخ  رـسپ  ادخ   » هک دـمآ  خـساپ  رد  هیآ  دـنکیم . یهن  راک  نیا 
هّللا دبع  هک  دنکیم  تیاور  ملاس  زا  دانسا  اب  یباکـشا  میعن  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  دیعـس  دیامنیم .» هار  ومه  دیوگیم و  نخـس  تقیقح 

ناردـپ هب  ار  ناگدـناوخ  رـسپ  : » دـش لزان  هیآ  ات  میدرکیم  باطخ  دـمحم  نب  دـیز  طقف  ار  هثراح  نب  دـیز  اـم  تسا : هتفگیم  رمع ] نب  ]
. تسا هدروآ  ار  تیاور  نیا  مه  يراخب  تسا ». رتکیدزن  طسق  هب  ادخ  رظن  رد  نیا  دیهد ، تبسن  ناش  نیتسار  ]

هیآ 23 : بازحا هروس 

هک دنکیم  تیاور  کلام  نب   ] سنا زا  دانسا  اب  میهاربا  نب  دمحا  قاحسا  وبا  هیآ 23 .)  ... ) ِْهیَلَع َهَّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم 
رد گنج  نیلّوا  زا  هک  دوب  راوگان  شیارب  دماشیپ  نیا  تشادن و  روضح  ردب  گنج  رد  دندرک - وا  مانمه  ارم  هک  ریـضن - نب  سنا  میومع 

دحا گنج  هکنیا  ات  منکیم . هچ  هک  دوب  دهاوخ  دهاش  ادـخ  دـیآ  شیپ  یگنج  رگا  تفگیم : و  هتـسج ، تبیغ  ص )  ) هّللا لوسر  تمدـخ 
گنج هب  تشپ   ] نیملسم نیا  رادرک  زا  مرازیب و  نیکرشم  دیاقع  زا  نم  ایادخ  تفگ : ریضن  نب  سنا  دندرک . تمیزه  نیملسم  دمآ و  شیپ 

دحا زا  تسوا ، تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  دنگوس  تفگ : دید  ار  وا  هک  ذاعم  نب  دعس  هب  داتفا و  هار  هب  ریـشمش  اب  و  مهاوخیم . شزوپ  هدرک 
هزین و ریشمش و  مخز  يدنا  داتـشه و  میتفای ، ناگتـشک  نایم  ار  وا  دیوگ : کلام  نب   ] سنا دش . هتـشک  ات  دیگنج  و  مونـشیم . تشهب  يوب 

هیآ نیا  و  تخانـش ، ار  وا  دوب ، وا  تشگنا  رد  هک  یتمالع  زا  شرهاوخ  ات  دـشیمن  هتخانـش  دـندوب و  هدرک  زین  شاهلثم  تشاد و  نت  رب  ریت 
دعس  188 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  دندرک ». افو  یتسار  هب  ادخ  اب  شیوخ  نامیپ  رب  هک  دنتـسه  ینادرم  نانمؤم ، هلمج  زا   » هک دـش  لزان 
نیا زین  يراخب  تسا . هدیدرگ  لزان  ریـضن  نب  سنا  هرابرد  هیآ  هک  دنکیم  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  دانـسا  اب  نذؤم ، رفعج  نب  دـمحا  نب 

. دراد ار  تیاور 

هیآ 23 : بازحا هروس 

رادـیاپ ص )  ) ربمغیپ رانک  رد  دـحا  زور  رد  هک  تسا  هّللا  دـیبع  نب  ۀـحلط  هرابرد  هیآ  زا  تمـسق  نیا  هیآ 23 .)  ... ) ُهَبْحَن یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف 
زا دانـسا  اب  یمیمت  هّللا  دبع  نب  دمحم  نب  دمحا  راد ». مّلـسم  تشهب  ار  هحلط  ایادخ  : » دومرف ص )  ) ربمغیپ و  دید ، بیـسآ  شتـسد  ات  دـنام 
ْنَم ْمُْهنِمَف   » هیآ هک  تسا  یناسک  زا  هحلط  دومرف : نک ، ربخ  اب  ار  ام  هحلط  لاح  زا  دندیـسرپ  ع )  ) یلع زا  هک  دنکیم  تیاور  هربس  نب  لازن 
دبع دنـسیونن . باسح  وا  رب  سپ  نآ  زا  دـمآ و  ناشیا  هرابرد  دـندرازگب ) بجاو  دـهع  هک  دنتـسه  یناسک  ناـنمؤم  زا  ینعی  « ) ُهَبْحَن یـضَق 
نمم اذه  : » دومرف ترضح  هب  تشذگ ، ص )  ) ربمغیپ رب  هحلط  يزور  هک  دنکیم  تیاور  هحلط  نب  یـسیع  زا  دانـسا  اب  نادمح  نب  نمحرلا 

(. دندروآ ياج  هب  شیوخ  رذن  هک  تسا  یناسک  زا  نیا  ینعی  « ) هبحن یضق 

هیآ 33 : بازحا هروس 

نیا هک  دـنکیم  تیاور  يردـخ   ] دیعـس وبا  زا  دانـسا  اب  یثراـح  رکب  وبا  هیآ 33 .)  ... ) ِْتیَْبلا َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اـمَّنِإ 
زا دانسا  اب  يوضن  دیعس  وبا  تسا . هدیدرگ  لزان  ع )  ) نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  و  ص )  ) ربمغیپ ینعی  نت  جنپ  هرابرد  هیآ  زا ] تمسق  ]

، دوب هملس  ما  هناخ  رد  ص )  ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  هملـس  ما  هعیـش : تیاور  قبط   ] میلـس ما  زا  هطـساو  کی  هب  وا  حابر و  یبا  نب  ءاطع 
نسح یلع و  نک . ادص  مه  ار  ترسپ  ود  ترهوش و  دومرف : ص )  ) ربمغیپ دوب . شآ  یعون   ] هریزخ نآ  رد  هک  دمآ  یگنس  یگید  اب  همطاف 

رد نم  دیوگ : میلـس  ما  تشاد . رارق  گنر  هایـس  ياسک  يور  شرتسب  رد  ص )  ) ربمغیپ دندروخ و  اذغ  نآ  زا  همه  دـندمآ و  زین  نیـسح  و 
ناتهزیکاپ انعم  مامت  هب  دـنک و  رود  ار  يدـیلپ  تیبلا  لها  امـش  زا  دـهاوخیم  دـنوادخ  : » دـیدرگ لزان  هیآ ، نیا  مدـناوخیم ، زاـمن  هرجح 
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نم و تیب  لها  ایادـخ   » هک تشارفا  رب  اعد  هب  تسد  دـیناشوپ و  ناشیا  رب  تفرگ و  ار  اـسک  هشوگ  ص )  ) ربمغیپ دـیوگ : میلـس  ما  دزاـس ».
ای : » مدیـسرپ هدرک  هناخ  نورد  رـس  نم  دیوگ : میلـس  ما  نک ». ناشهزیکاپ  انعم  مامت  هب  زاس و  رود  ار  يدـیلپ  نانیا  زا  دـننانیا ، نم  ناگژیو 
!( تمالـس هب  ورب  وت  هکنیا : ای  یتسه ، یبوخ  ریخ و  يوس  هب  وت  « ) ریخ یلا  کـنا  ریخ ، یلا  کـنا  دومرف : متـسه ؟ مه  نم  ص )  ) هّللا لوسر 

نانز هرابرد   189 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  هیآ  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اـب  جارـس  دـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  مساـقلا  وبا 
اب هلمج  زا  هداد ، فلؤم  هب  هک  یهافـش  هزاجا  نمـض  یناجرج ، دـمحم  نب  لیقع  تسا .  نینچ  هیآ  لوا  تمـسق   ] هدـش لزاـن  ص )  ) ربمغیپ
رد ار  بلطم  نیا  همرکع  دـیوگ : يوار  دـنتفر . شدزن  هک  اهنآ  هن  تسا  ص )  ) ربمغیپ ناـنز  هیآ  دارم  هک  دـنکیم  تیاور  همرکع  زا  دانـسا 

تسا جراوخ  زا  همرکع   ] تفگیم دنلب  يادص  هب  رازاب 

هیآ 35 : بازحا هروس 

یبا نب  رفعج  شرهوش  هارمه  سیمع  تنب  ءامـسا  یتـقو  هک  ماهدینـش  دـیوگ : ناـّیح  نب  لـتاقم  هیآ 35 .)  ... ) ِتاِملْـسُْملا َو  َنیِِملْـسُْملا  َّنِإ 
، هن دنتفگ : دش ؟ لزان  يزیچ  نانز  ام  هرابرد  ایآ  دیسرپ : ناشیا  زا  تفر و  ص )  ) ربمغیپ نانز  ندید  هب  تشگ ، زاب  هنیدم  هب  هشبح  زا  بلاط 

نادرم دننامه  نوچ  تفگ : ارچ ؟ دیـسرپ : ترـضح  دنامورحم . نوبغم و  نانز  ص )  ) هّللا لوسر  ای  تفگ : تفر و  ص )  ) ربمغیپ دزن  ءامـسا 
تدابع نادرم  نمؤم ، نانز  نمؤم و  نادرم  ناملـسم ، نانز  ناملـسم و  نادرم  : » هک دـش  لزان  هیآ  دـشن . دای  یکین  هب  زین  نانز  زا  تایآ  رد  ]

نانز عشاخ و  نادرم  ابیکـش ، نانز  ابیکـش و  نادرم  تقادص ، اب  نانز  تقادص و  اب  نادرم  هتـسیاش ، هشیپ و  تدابع  نانز  هتـسیاش و  هشیپ و 
ار ادخ  هک  ینادرم  فیفع ، نانز  فیفع و  نادرم  ریگ ، هزور  نانز  ریگ و  هزور  نادرم  هدنهد ، هقدص  نانز  هدـنهد و  هقدـص  نادرم  عشاخ ،

ربمغیپ نانز  رکذ  هکنآ  زا  سپ  دیوگ : هداتق  تسا .» هدرک  هدامآ  یگرزب  شاداپ  ترفغم و  دنوادخ ، ار  دای ، ادخ  نانز  دننکیم و  دای  رایسب 
يریخ ام  رد  رگا  و  هدرکن ، ام  زا  هدرک و  دای  امـش  زا  دنوادخ  دنتفگ : هدمآ  ناشیا  دزن  ناملـسم ، نانز  یـضعب  دمآ ، نآرق  تایآ  رد  (ص )

. دیدرگ لزان  باوج  رد   ] الاب هیآ  دشیم . دای  مه  ام  زا  دوب 

هیآ 43 : بازحا هروس 

هب رکب  وبا  دش  لزان  ِِّیبَّنلا »...  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ   » هیآ نوچ  دیوگ : دـهاجم  هیآ 43 .)  ... ) ُُهتَِکئالَم َو  ْمُْکیَلَع  یِّلَُـصی  يِذَّلا  َوُه 
. دنتسرفیم دورد  امش  رب  شاهکئالم  ادخ و  هک  دمآ  هیآ  نیا  و  يدرکیم . کیرش  زین  ار  ام  یهلا  يایاطع  رد  هراومه  تفگ : ص )  ) ربمغیپ

هیآ 51 : بازحا هروس 

دندرزآ و ار  ترضح  تداسح  یمشچمه و  يور  ص )  ) ربمغیپ نانز  یـضعب  یتقو  نارـسفم  هتفگ  هب  هیآ 51 .)  ... ) َّنُْهنِم ُءاـشَت  ْنَم  یِجُْرت 
ص)  ) ربمغیپ دـش . لزاـن  هروس  نیمه  زا  و 29  تاـیآ 28   ] رییخت هیآ  تفرگ و  هراـنک  اـهنآ  زا  ص )  ) ربمغیپ دنتـساوخیم و  يرتـشیب  هقفن 
ادخ و هک  اهنآ  دهد و  قالط  دننیزگرب  ار  ایند  هک  اهنآ  دننیزگرب و  ار  یکی  ترخآ  ایند و  نیب  هک  دیامن  داهنـشیپ  شنانز  هب  دیدرگ  رومأم 
ص)  ) ربمغیپ دندیدرگ و  عونمم  هشیمه  يارب  ص )  ) ربمغیپ زا  دعب  جاودزا  زا  دندش و  هدیمان  نینمؤملا » ّما   » دندیزگرب ار  ص )  ) هّللا لوسر 

ربمغیپ نانز  و  دزادـنا ، ریخأت  هب  تساوخ  ار  کـی  ره  تبون  دـهد و  اـج  دوخ  دزن  دوب  لـیام   190 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  ار  مادـک  ره 
ربمغیپ روط  ره  دنشاب ، هتشاد  زایتما  ترشاعم  هقفن و  ظاحل  زا  یخرب  هکنیا  و  دنشابن ، ای  دنشاب  تبون  بحاص  هکنیا  رب  دندش  یـضار  (ص )

هرهب ار  همه  دوب  هداد  شیادـخ  هک  رایتخا  رظن و  تعـسو  نآ  اب  ص )  ) ربمغیپ هتبلا  دـنداد و  تیاضر  یگمه  و  دـنک . لمع  دـهاوخب  (ص )
رد ترـضح  ثحب ، دروم  هیآ  لوزن  زا  دـعب  هک  دـنکیم  تیاور  هشیاـع  زا  دانـسا  اـب  یکزم  میهاربا  نب  دـمحم  هّللا  دـبع  وبا  داد . رارق  ربارب 

هنوگ نیا  رد   ) وت دیـسرپ : هشیاـع  زا  يوار  تفرگیم . هزاـجا  تبوـن  بحاـص  زا  دورب  يرگید  دزن  تساوـخیم  رگا  ناـنز  زا  یکی  تبوـن 
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حیجرت مرادیمن و  مدـقم  دوخ  رب  ار  سک  چـیه  تسا  نم  اـب  راـیتخا  رگا  هک  مدادیم  خـساپ  تفگ : هشیاـع  يدادیم ؟ باوج  هچ  دراوم )
نانز دش ، لزان  رییخت  هیآ  یتقو  نارـسفم ، یـضعب  هتفگ  هب  دناهدروآ . دوخ  قیرط  هب  کی  ره  ار  تیاور  نیا  زین  ملـسم  يراخب و  مهدیمن .

هب ار  ام  هدب و  صاصتخا  ام  هب  یهاوخیم  ردق  ره  هقفن ، مهس  تدوخ و  تبحاصم  زا  ادخ  ربمغیپ  يا  دنتفگ : دندیسرت و  قالط  زا  ترضح 
اج دوخ  دزن  یهاوخ  ار  کی  ره  يزادـنا و  ریخأت  هب  یهاوخ  ار  کـی  ره  تبون   » هک  ] دـیدرگ لزاـن  ثحب  دروم  هیآ  راذـگب و  لاـح  نیمه 

نیگمغ هک  نانآ  يدنسرخ  يارب  تسا  هار  نیرتکیدزن  نیمه  تسین و  وت  رب  یهانگ  یبلطب ، ار  وا  یتسجیم  هرانک  یـضعب  زا  رگا  و  یهد ،
نب نمحرلا  دبع  تسا .]» مشخ  رید  اناد و  دراد و  ربخ  نز ) درم و   ) امـش لد  نورد  زا  ادخ  و  دنـشاب ، دونـشخ  یهدیم  هچ  ره  هب  دنـشابن و 

رد [ ؟ دنک راذگاو  ار  دوخ  هکنیا  زا  دـنکیمن  مرـش  ینز  ایآ  دـنتفگیم : ص )  ) ربمغیپ نانز  هک  دـنکیم  تیاور  هشیاع  زا  دانـسا  اب  نادـبع 
ریخأـت هب  یهاوخ  ار  کـی  ره  تبون  : » دـش لزاـن  هیآ  ِِیبَّنِلل  اهَـسْفَن  ْتَبَهَو  ْنِإ  ًۀَـنِمُْؤم  ًةَأَْرما  َو  تسا : هدـمآ  هروـس  نیمه  هیآ 50  زا  یـشخب 
يراخب دروآیم ». رب  ارت  شهاوخ  دوز  تراگدرورپ  منیبیم  : » تفگ ترـضح  هب  هشیاع  یهد » اج  دوخ  دزن  یهاوخ  ار  کی  ره  يزادـنا و 

. دناهدروآ ار  تیاور  نیا  زین  ملسم  و 

هیآ 53 : بازحا هروس 

همیلو شحج ، رتخد  بنیز  اب  فافز  بش  رد  ص )  ) ربمغیپ دناهتفگ : نارسفم  رثکا  هیآ 53 .)  ... ) ِِّیبَّنلا َتُوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
امرخ و زا  یطولخم   ] سیح يوتحم  یگنـس  کچوک  فرظ  کـی  میلـس  ما  مرداـم  دـیوگ : سنا  تشک . دنفـسوگ  داد و  توواـق  اـمرخ و 
دندروخیم و دندمآیم و  باحصا  و  نک . توعد  ماعط  هب  ار  باحصا  دومرف : نم  هب  ص )  ) ربمغیپ داتسرف و  ترضح  يارب  درآ ] نغور و 
هس زج  دندوب  هتفر  همه  دندرک و  عمج  دینک ، عمج  ار  ناتهرفـس  دومرف : تسا . هدنامن  یـسک  ص )  ) هّللا لوسر  ای  متفگ  هکنیا  ات  دنتفریم .
ایح طرف  زا  اّما  دوب ، تحاران  ص )  ) ربمغیپ دیشک و  ازارد  هب  ناشندنام  دندوب و  هتسشن   191 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  تبحص  هب  هک  رفن 

ار تـیاور  نـیا  زین  ملــسم  يراـخب و  تـخیوآ . ورف  ار  هدرپ  « 1  » نم شدوـخ و  نیب  ترـضح  دـش و  لزاـن  هـیآ  نـیا  و  تـفگیمن ، يزیچ 
رـس اـههرجح  هب  مدوـب و  ص )  ) ربـمغیپ هارمه  هک  دـنکیم  تیاور  کـلام  نب  سنا  زا  دانـسا  اـب  ظـعاو  مـیهاربا  نـب  لیعامـسا  دـناهدروآ .
ورف ار  هدرپ  دش و  دوخ  هرجح  دراو  تشگ و  زاب  ترـضح  دندرکیم . تبحـص  دـندوب  هتـسشن  ياهدـع  هک  دیـسر  ياهرجح  هب  دیـشکیم ،

و دوشیم ، لزان  ام  هرابرد  ياهیآ  دـشاب  تسار  وت  فرح  رگا  تفگ  متـشاذگ . نایم  رد  ار  ارجام  هحلط  وبا  اـب  متفر و  دـیوگ  سنا  دـنکفا .
بوخ دب و  ياهمدآ  متفگ : ص )  ) ربمغیپ هب  هک  دنکیم  تیاور  رمع  زا  وا  سنا و  زا  دانسا  اب  يریح  نسح  نب  دمحا  دیدرگ . لزان  الاب  هیآ 
تیاور نیا  دوخ  قیرط  هب  زین  يراخب  دیدرگ . لزان  باجح  هیآ  و  يدرکیم . باجح  هب  رما  ار  دوخ  نارـسمه  شاک  دـنوشیم . دراو  وت  رب 

اب يزور  ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  هدرک  تیاور  دهاجم  زا  دانسا  اب  هداد  فلؤم  هب  هک  یهافـش  هزاجا  نمـض  یناجرج  مکح  وبا  تسا . هدرک 
. دـماین شوخ  ار  ص )  ) ربمغیپ دروخ و  هشیاع  تسد  هب  باحـصا  زا  یکی  تسد  دوب . اجنآ  مه  هشیاع  دروخیم و  ماـعط  باحـصا  یـضعب 

نارس زا  یکی  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  ءاطع  هیآ 53 .)  ... ) ًاَدبَأ ِهِدَْعب  ْنِم  ُهَجاوْزَأ  اوُحِْکنَت  ْنَأ  َو ال  دـیدرگ . لزان  باجح  هیآ  سپ 
دش لزان  ربمغیپ ] ناگویب  اب  جاودزا  يدبا  میرحت  رد   ] هیآ مریگیم . ار  هشیاع  دریمب  ص )  ) ربمغیپ رگا  تفگ : شیرق 

هیآ 56 : بازحا هروس 

مالس دنتفگ : ص )  ) ربمغیپ هب  هک  دنکیم  تیاور  ةرجع  نب  بعک  زا  دانسا  اب  دیعس  وبا  هیآ 56 .)  ... ) ِِّیبَّنلا یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ 
دنکیم تیاور  یعمصا  زا  دانسا  اب  لدع  نادمح  نب  نمحرلا  دبع  دیدرگ . لزان  هیآ  نیا  تسا ؟ هنوگچ  تاولص  تسیچ ، میتسناد  ار  وت  رب 

اجنآ دناهداد . ماجنا  شاهکئالم  مّود  شدوخ و  لوا  هک  داد ، يروتـسد  امـش  هب  ادخ  تفگیم : مدینـش  هربه  ربنم  رب  یـسابع   ] يدهم زا  هک 
اب دینک  مالس  دیتسرفب و  دورد  وا  رب  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دنتسرفیم ، دورد  ص )  ) ربمغیپ رب  شناگتشرف  ادخ و  : » دیامرفیم هک 
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تّما ناوـنع  هب  ار  امـش  ناـیمدآ  هـمه  ناـیم  زا  هتـشاد و  فّرـشم  زاـیتما  نیدـب  ناروآ  ماـیپ  ناـیم  زا  ار  امـش  روآ  ماـیپ  ادـخ  بادآ ». ماـمت 
ربــمغیپ صوــصخم  مداــخ  سنا  ( 1 __________________________________________________  )

دیرازگب و ار  ادخ  تمعن  قح  سپ  هدیزگرب  ترـضح  نآ   192 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  تسوا . ردام  هینک  میلـس  ما  تسا و  هدوب  (ص )
میرکت فیرـشت و  نیا  تفگ : نامیلـس  نب  دمحم  نب  لهـس  ماما  زا  لقن  هب  هک  مدینـش  ظعاو  نامثع  وبا  داتـسا  زا  دیوگ  فلؤم  دینک . رکش 

اـصوصخ اجنیا  رد  هچ  تسا ، رتاسر  رتلـماک و  درک - رما  وا  هدجـس  هب  ار  هکئـالم  هک  مدآ - فیرـشت  زا  اـم  ص )  ) ربمغیپ هب  تبـسن  ادـخ 
ص)  ) ربمغیپ رب  شاهکئالم  دوخ و  هک  دـهدیم  ربخ  اجنآ  و  دـیامن ، هدجـس  دوخ  دوبن  اور  هک  دـننک  هدجـس  هک  درک  رومأم  ار  ناگتـشرف 
هدرک و دراو  مه  ار  مدآ  هیضق  دش و  سابتقا  یسابع   ] يدهم نخس  زا  دمحم  نب  لهس  نایب  تسا . رتاسر  رتلماک و  نیا  دنتسرفیم و  دورد 
ص)  ) هّللا لوسر  هک  دنکیم  تیاور  هریره  وبا  زا  دانـسا  اب  یـسراف  میهاربا  نب  دمحم  رکب  وبا  تسا . رتاسر  رتلماک و  نیا  و  هدومن ، هلباقم 

. تسا هدمآ  زین  ملسم  حیحص  رد  تیاور  نیا  دیوگ . دورد  ار  وا  راب  هد  ادخ  دتسرفب  تاولص  نم  رب  راب  کی  سک  ره  دومرف :

هیآ 58 : بازحا هروس 

دید ار  يراصنا  نز  کی  رمع  دـنکیم : تیاور  ساـبع  نبا  زا  ءاـطع  هیآ 58 .)  ... ) اُوبَـسَتْکا اَم  ِْریَِغب  ِتاـنِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َو 
هدـمآ رمع  غارـس  هب  نانآ  درک . تیاکـش  رمع  زا  تفر و  دوخ  ناگتـسب  دزن  نز  دز . شکتک  دـماین و  شوخ  ار  رمع  دـمارخیم . امن  هولج 

هانگ ناتهب و  یتسار  هب  دنشاب ، هدرک  يراک  هکنآ  نودب  دنرازایب  ار  نمؤم  نانز  نادرم و  هک  یناسک  : » دش لزان  هیآ  نیا  دندرک و  شرازآ 
نخـس وا  هیلع  دـندرزآیم و  ار  وا  ناقفانم  زا  یهورگ  هک  هدـش  لزاـن  ع )  ) یلع قح  رد  هیآ  دـیوگ : لـتاقم  دـناهدش ». لـمحتم  ار  یمیظع 

. دنتفگیم

هیآ 59 : بازحا هروس 

وبا زا  دانـسا  اب  نذؤم  دمحم  نب  دیعـس  هیآ 59 .)  ... ) َّنِِهبِیباَلَج ْنِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی  َنِینِمْؤُْملا  ِءاِسن  َو  َِکتاَنب  َو  َکِـجاوْزَِأل  ْلـُق  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 
. دـندشیم ناشمحازم  ضرعتم و  ناقفانم  دـنتفریم و  نوریب  يراک  ای  تجاح  ياضق  يارب  اهبش  نمؤم  نانز  هک  دـنکیم  تیاور  کـلام 
. دندشیم نوریب  هناخ  زا  تجاح  ياضق  يارب  اهبش  نانز  دوب و  کچوک  هنیدـم  ياههناخ  دـیوگ : يّدـس  دـیدرگ . لزان  ثحب  دروم  هیآ 

رگا و  تسا ، نز  دازآ  دنتفگیم : دندشیمن و  ضرعتم  دـندیدیم  هدز  هعنقم  ار  ینز  رگا  هدـمآ ، نوریب  اهبش  هنیدـم  ناقـساف  زا  ياهدـع 
تنارتخد تنارسمه و  هب  ص )  ) ربمغیپ يا   » هک دش  لزان  هیآ  دندومنیم . ماک  بلط  تسا و  زینک  دنتفگیم  دندیدیم  هعنقم  نودب  ار  ینز 

، لوزن بابسا  همجرت  تسا .» رتهب  دنوش  هتخانش  مرتحم  نز و  دازآ   ] هکنآ يارب  شور  نیا  هک  دنـشوپ  ورف  دوخ  رب  هماج  وگب  نمؤم  نانز  و 
193 ص :

سی هروس 

هیآ 12 : سی هروس 

دنتساوخ دوب و  هنیدم  هموح  رد  هملس  ینب  لزنم  دیوگ  يردخ  دیعـس  وبا  هیآ 12 .)  ... ) ْمُهَراثآ َو  اُومَّدَـق  ام  ُُبتْکَن  َو  یتْوَْملا  ِیُْحن  ُنَْحن  اَّنِإ 
ار ناتاههناخ  ارچ  دوشیم  تبث  امش  ياهمدق  راثآ  یتقو  دومرف  ص )  ) ربمغیپ دش و  لزان  الاب  هیآ  دنوش  لقتنم  دجسم  کیدزن  ياههناخ  هب 

ربمغیپ دزن  هملـس  ینب  هک  دنکیم  تیاور  دیعـس  وبا  زا  دانـسا  اب  يربط  نسح  نب  دمحم  نب  نسح  نب  لیعامـسا  فیرـش  دـینکیم ؟ ضوع 
دوشیم تبث  امش  ياهمدق  رثا  هک  دیشاب  هتشاد  ار  ناتياههناخ  دومرف  ص )  ) ربمغیپ دندرک . هوکـش  دجـسم  هب  ناشلزانم  يرود  زا  (ص )
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(. دیربیم رتشیب  باوث  (و 

هیآ 78 : سی هروس 

: تفگ هدروآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  ياهدیسوپ  ناوختسا  فلخ  نب  ّیبا  نارـسفم  هتفگ  هب  (. 78 هیآ 77 -  ... ) ٌمیِمَر َیِه  َو  َماظِْعلا  ِیُْحی  ْنَم  َلاـق 
منهج هب  هدرک  روـشحم  ارت  و  یلب ، دوـمرف : ص )  ) ربـمغیپ دزاـسیم ؟ ناشهدـنز  ادـخ  وـت  رظن  هب  اـیآ  اهناوختـسا  نـیا  ندـش  درخ  زا  سپ 
فلخ نب  ّیبا  هک  دنکیم  تیاور  کلام  وبا  زا  رفعج  نب  دمحم  نب  دیعـس  دـیدرگ . لزان  تبـسانم  نیمه  هب  ثحب  دروم  هیآ  و  دتـسرفیم .
مدرک درخ  نم  هکنآ  زا  سپ  ار  نیا  اـیآ  دـمحم ، اـی  دیـسرپ : درک و  زیر  زیر  ار  نآ  هدروآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  ياهدیـسوپ  ناوختـسا  یحمج 

دراو منهج  شتآ  هب  دزاـسیم و  هدـنز  گرم  زا  دـعب  ارت  مه  دـنازیگنایم و  رب  ار  نیا  مه  یلب ، دومرف : ص )  ) ربمغیپ دـنکیم ؟ هدـنز  ادـخ 
. دیدرگ لزان  تایآ  نیا  دنکیم و 

ةروس ص

هیآ 1 ةروس ص:

دـش و ضیرم  بلاط  وبا  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  یمازخ  رـصن  یبا  نب  مساقلا  وبا  (. 7 - 1  ... ) ِرْکِّذـلا ِيذ  ِنآْرُْقلا  َو  ص 
وبا هک  تسـشن  اجنآ  ترـضح  دوب ، یلاخ  رفن  کی  ياج  بلاط  وبا  رـس  يالاب  دمآ و  زین  ص )  ) ربمغیپ و  دندمآ . رـضاح  وا  نیلاب  رب  شیرق 
يا  194 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  تفگ : بلاط  وبا  دـندرک . هوکـش  بلاـط  وبا  هب  ص )  ) ربمغیپ زا  شیرق  دوش . عناـم  تساوخیم  لـهج 

بلاط وبا  دنناتـسب . هیزج  مجع  زا  دنوش و  طلـسم  برع  رب  هک  دـنیوگب  ياهملک  مهاوخیم  دومرف  یهاوخیم ؟ هچ  دوخ  موق  زا  هداز  ردارب 
تایآ 1- و  دراذگب ؟ ادخ  کی  دهاوخیم  ددعتم  نایادخ  ياج  هب  ایآ  دنتفگ  شیرق  هللا . الا  هلا  ال  دومرف : تسیچ ؟ هملک  کی  نآ  دیـسرپ 

تحاران شیرق  نامداش و  ناناملـسم  دروآ ، نامیا  باـطخ  نب  رمع  یتقو  نارـسفم  هتفگ  هب  دـیدرگ . لزاـن  تبـسانم  نیمه  هب  هروس ص   7
يدش رادربخ  یتسه و  ام  ریپ  گرزب و  وت  دییوگب  دیورب و  بلاط  وبا  دزن  تفگ  شیرق  فارشا  ناگرزب و  هب  باطخ  ةریغم  نب  دیلو  دندش .

ارف ار  ربمایپ  داتسرف و  سک  بلاط  وبا  ینک . يرواد  تاهداز  ردارب  ام و  نیب  هک  میاهدمآ  دناهدرک ؟ هچ  ناناملـسم ) ینعی   ) ناهیفـس نیا  هک 
نامنایادـخ ام و  زا  تسد  دـنتفگ  دـنهاوخیم ؟ هچ  دومرف  نکم . در  یلک  هب  دـنراد ، ییاضاقت  وت  موق  نیا  هدازردارب ، يا  تفگ  دـناوخ و 

مجع دینک و  تموکح  برع  رب  نآ  اب  هک  دیریذپیم  نم  زا  هملک  کی  ایآ  دومرف  ص )  ) ربمغیپ میراذگیماو . تیادـخ  اب  ارت  مه  ام  رادرب 
هلا دییوگب ال  دومرف : ص )  ) ربمغیپ مییوگیم . هملک  هد  هک  هملک  کی  هن  دزرمایب ، ار  تردـپ  ادـخ  تفگ : لهج  وبا  دـیزاس ؟ دوخ  وریپ  ار 
همه هب  دحاو  يادخ  هنوگچ  دهدیم ؟ رارق  ادخ  کی  نایادـخ ، همه  ياج  هب  ایآ  دـنتفگ : دنتـساخرب و  دـندرک و  مر  نخـس  نآ  زا  هللا . الا 

بیذـکت زین  نوعرف  داـع و  حون و  موـق  نیا  زا  شیپ  هک  دـیدرگ  لزاـن  تبـسانم  نیمه  هب  هروـس ص  دـعب  هب  تایآ 12  و  دـسریم ؟ قلخ 
. دندرک

رمز هروس 

هیآ 9 : رمز هروس 

هرابرد دیوگ  رمع  نبا  دش . لزان  قیدص  رکب  وبا  هرابرد  هیآ  نیا  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  ءاطع  هیآ 9 .)  ... ) ِْلیَّللا َءانآ  ٌِتناق  َوُه  ْنَّمَأ 
. تسا رسای  نب  رامع  هرابرد  دیوگ  لتاقم  تسا و  نافع  نب  نامثع 
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هیآ 17 : رمز هروس 

تـسرپ اتکی  زین  تیلهاج  هرود  رد  هک  تسا  نت  هس  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگ : دـیز  نبا  هیآ 17 .)  ... ) اهوُدـُبْعَی ْنَأ  َتوُغاَّطلا  اُوبَنَتْجا  َنیِذَّلا  َو 
195 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  یسراف . ناملس  يرافغ و  رذوبا  ورمع ، نب  دیز  زا : دنترابع  و  دندوب ،

18 ات تایآ 17 : رمز هروس 

ربمغیپ قیدص  رکب  وبا  نوچ  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  ءاطع  (. 18 هیآ 17 -  ... ) ُهَنَسْحَأ َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْـسَی  َنیِذَّلا  ِدابِع ، ْرِّشَبَف 
دنتفگ هدمآ  يو  دزن  صاّقو  یبا  نب  دعس  دیز و  نب  دیعـس  ریبز و  هحلط و  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  دروآ ، نامیا  درک و  قیدصت  ار  (ص )

َنوُعِمَتْسَی  » زا دوصقم  دش . لزان  هیآ  نیا  دندروآ و  نامیا  زین  نانآ  تخاس و  ربخاب  دوخ  ندروآ  مالسا  زا  ار  ناشیا  رکب  وبا  تسیچ ؟ ارجام 
. تسا رکب  وبا  لوق  َلْوَْقلا »

هیآ 22 : رمز هروس 

هرابرد نآ  رخآ  تمسق  و  یلع ، هزمح و  هرابرد  هیآ  نیا  لوا  تمـسق  هیآ 22 .)  ... ) ِهِّبَر ْنِم  ٍرُون  یلَع  َوُهَف  ِمالْسِْإِلل  ُهَرْدَص  ُهَّللا  َحَرَـش  ْنَمَف  َأ 
. تسا هدش  لزان  شرسپ  بهل و  وبا 

هیآ 23 : رمز هروس 

دنتفگ ص )  ) ربمغیپ هب  نایکم )  ) هک دنکیم  تیاور  دعس  زا  دانـسا  اب  يدادغب  رهاط  نب  رهاقلا  دبع  هیآ 23 .)  ... ) ِثیِدَْحلا َنَسْحَأ  َلَّزَن  ُهَّللا 
. دمآ باوج  رد  هیآ  نیا  و  ینک ؟ ثیدح  رگا  دوش  هچ 

هیآ 53 : رمز هروس 

لزان هکم  لها  باوج  رد  هیآ  نیا  دـیوگ  سابع  نبا  (. 55 هیآ 53 -  ... ) ِهَّللا ِۀَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق 
میوش ناملسم  مینک و  ترجه  هنوگچ  ام  دوشیمن  هدنزرمآ  هتشک ، ار  هانگیب  مدآ  دیتسرپ و  تب  سک  ره  دیوگیم  دمحم  دنتفگ : هک  دش 
هرابرد ثحب  دروم  هیآ  دیوگ : رمع  نب  هّللا  دبع  میاهدش . بکترم  هدرک  مارح  ادخ  هک  یـشکمدآ  میاهدیتسرپ و  ار  ادـخ  ریغ  هک  یلاح  رد 

هنتف راچد  ناکرشم ) هلیـسو   ) هجنکـش يراتفرگ و  رثا  رب  هک  دش  لزان  ناگدروآ  مالـسا  زا  ياهدع  دیلو و  نب  دیلو  هعیبر و  نب  یبا   ] شایع
55 تایآ 53 - دندرک  كرت  ار  دوخ  یناملـسم  ياهجنکـش  اب  اریز  دریذپیمن  هیدف  هبوت و  نانیا  زا  هجو  چیه  هب  ادخ  میتفگیم  ام  دندش و 

همان دـندوب  هتفگ  كرت  ار  نید  هک  نیملـسم  زا  هدـع  نآ  دـیلو و  شایع و  هب  سپ  دوب ، بتاک  رمع  دـش و  لزاـن  ناـنیا ) هبوت  شریذـپ  رد  )
ناکرشم زا  ياهدع  دنکیم : تیاور  سابع  نبا  زا  دانسا  اب  جارـس  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  دندرک . ترجاهم  دنتـشگرب و  مالـسا  هب  تشون ،

هرافک اما  تسا . کین  ینکیم  توعد  نادب  ار  ام  هچنآ  دنتفگ : هدمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  دندوب  هدش  بکترم  ناوارف  يانز  یـشکمدآ و  هک 
رمع زا  دانـسا  اب  يرقم  قاحـسا  وبا  تسا . هدروآ  تیاور ، نیا  زین  يراخب  دـیدرگ . لزاـن  ثحب  دروم  هیآ  دوشیم ؟ هچ  اـم  قباـس  ناـهانگ 

ار دوخ  هاگهدعو  میدش و  مزاع  مه  اب  یـصاع  نب  ماشه  هعیبر و  یبا  نب  شایع  نم و  میدرک  قافتا  ترجاهم  رب  یتقو  هک  دـنکیم  تیاور 
یندماین دشن  رضاح  تاقیم  ياههناشن  لحم  رد  سک  ره  میتفگ  میداد و  رارق  رافغ  ینب  تاقیم   196 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  فصانم » »
میتفگیم میدیـسر و  هنیدـم  هب  ام  دوب . هدـش  هنتف  راچد  راتفرگ و  نوچ  دـماین  ماشه  اما  میتفر  لحم  هب  شاـیع  نم و  دورب . شقیفر  تسا و 

دنتشگ زاب  نید  زا  يویند  تبیصم  نومزآ و  کی  ببس  هب  دناهتخانـش  ار  شلوسر  ادخ و  هکنآ  اب  هچ  دریذپیمن  ار  ناسک  نینچ  هبوت  ادخ 
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هب يوط » يذ   » ات نم  دیـسر  همان  یتقو  تفگ  ماـشه  مداتـسرف . هکم  هب  متـشون و  شیوخ  تسد  هب  نم  دـش و  لزاـن  رمز   60 تایآ 53 - ات 
هنیدـم یهار  رتش  راوس  هتـشگرب  تسا . هدـش  لزان  ام  هبوت ) لوبق   ) هرابرد متـسناد  نامهفب و  نم  هب  ار  تایآ  ایادـخ  متفگ  متفر و  لابقتـسا 

هک میدروآ   70 تایآ 68 - لـیذ  ناـقرف  هروس  رخآ  رد  هیآ  نیا  لوزن  نأـش  رد  يرگید  تیاور  مدیـسر . ص )  ) ربمغیپ تمدـخ  هب  مدـش و 
( دزرمآیم ار  ناهانگ  همه  دنوادخ  هک   ) تسا هدش  لزان  هزمح  لتاق  یشحو  باوج  رد  دنیوگ 

هیآ 67 : رمز هروس 

ربمغیپ دزن  باتک  لها  زا  یکی  دـنکیم : تیاور  سابع  نب  هّللا  دـبع  زا  دانـسا  اـب  یثراـح  رکب  وبا  هیآ 67 .)  ... ) ِهِرْدَـق َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَـق  ام  َو 
یتشگنا و رب  ار  اهنیمز  هتـشاد و  هگن  تشگنا  کـی  يور  ار  قیـالخ  ادـخ  هک  هدیـسر  ربخ  وت  هب  اـیآ  مساـقلا  اـبا  اـی  تفگ  دـمآ و  (ص )
هب ار  ادخ   » هک دمآ  هیآ  دش و  راکـشآ  شیاهنادند  هکنانچ  تفرگ  هدـنخ  ار  ص )  ) ربمغیپ یتشگنا ؟ رب  ار  كاخ  یتشگنا و  رب  ار  ناتخرد 

دوصقم وا .» نیمی  رد  هدیدرون  مه  رد  اهنامسآ  تسا و  وا  هضبق  هب  تمایق  زور  نیمز  همه  هک  دندرازگن  ار  شتفرعم  قح  دنتخانـشن و  ازس 
تاقولخم و زا  تسه  نآ  رد  هچ  ره  نیمز و  درادیم ، رب  ار  يزیچ  تشگنا  اـب  اـم  زا  کـی  ره  هک  یگداـس  یناـسآ و  ناـمه  هب  تسا : نیا 

. میمهفب ات  هدرک  نایب  ام  جیار  تاریبعت  قبط  هنوگ  نیدب  تسا . ادخ  تشم  گنچ و  رد  ناتخرد 

تلصف هروس 

هیآ 22 : تلصف هروس 

ود هک  دنکیم  تیاور  دوعسم  نبا  زا  دانسا  اب  يدادغب  روصنم  وبا  داتـسا  (. 23 هیآ 22 -  ... ) ْمُکُعْمَس ْمُْکیَلَع  َدَهْشَی  ْنَأ  َنوُِرتَتْـسَت  ُْمْتنُک  ام  َو 
رد تبحـص  ادخ  امـش  رظن  هب  ایآ  تفگ  ناشیکی  دـندوب .  197 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  ياهناـخ  رد  ناـشیفقث  داـماد  شیرق و  زا  درم 

ار زیچ  همه  دونـشب  رگا  هک  دـندرک  قاـفتا  نیا  رب  هرخـالاب  دونـشیمن و  تفگ  يرگید  دونـشیم و  تفگ  یکی  دونـشیم ؟ ار  اـم  یـشوگ 
تیاور هّللا  دبع  زا  دانسا  اب  هیقف  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  دناهدروآ . ار  تیاور  نیا  زین  ملـسم  يراخب و  دیدرگ . لزان  قوف  هیآ  و  دونـشیم .

هک دـنتفگیم  نخـس  مه  اب  دـندمآ و  یـشیرق  نامیا و  مک  هتـشابنا  هیپ  هب  مکـش  نت  هس  هک  مدوب  ناهنپ  هبعک  شـشوپ  رد  نم  هک  دـنکیم 
دونـشیم و ار  دنلب  يادص  تفگ  يرگید  دونـشیم ؟ ار  ام  تبحـص  نیا  ادخ  امـش  رظن  هب  ایآ  تفگیم : ناشیکی  ارهاظ  مدیمهفن  تسرد 

ادخ زا  زیچ  چیه  هک  دیدرگ  لزان  تبـسانم  نیدـب  هیآ 22 و 23  متفگ و  ص )  ) ربمغیپ اب  ار  تیاکح  دـیوگ : يوار  دونـشیمن . ار  هتـسهآ 
. دنامیمن ناهنپ 

هیآ 30 : تلصف هروس 

هک دوب  نیا  هیـضق  هدـش . لزان  رکب  وبا  هرابرد  هیآ  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  ءاطع  هیآ 30 .)  ... ) اُوماقَتْـسا َُّمث  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاـق  َنیِذَّلا  َّنِإ 
تماقتـسا زین  هدـیقع  نیمه  رب  دوب و  دـنهاوخ  وا  دزن  ام  عیفـش  هک  دـنیوا  نارتخد  هکئـالم  تسا و  هللا  اـم  راـگدرورپ  دـنتفگیم  ناکرـشم 

. دندش فرحنم  هدیقع  نیا  اب  و  تسین ، نیتسار  روآ  مایپ  دمحم  تسا و  وا  رسپ  ریزع  تسا و  هللا  ام  راگدرورپ  دنتفگیم  دوهی  و  دنتـشادن .
رارق فارحنا  یب  تسار و  هار  رد  هدیقع  نیا  اب  تسوا و  هداتسرف  هدنب و  دمحم  زابنا و  یب  اتکی و  تسا  هللا  ام  راگدرورپ  تفگ  رکب  وبا  اما 

. دیزرو تماقتسا  تفرگ و 

يروش هروس 
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هیآ 23 : يروش هروس 

ترـضح يارب  یثداوح  دمآ  هنیدم  هب  ص )  ) ربمغیپ نوچ  دـیوگ  سابع  نبا  هیآ 23 .)  ... ) یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ْلـُق ال 
ام هداز  رهاوخ  هدرک و  تیاده  ادخ  هار  هب  ار  ام  درم  نیا  دنتفگ  راصنا  دوب . گنت  شتسد  یلو  داتفایم  شندرگ  رب  یقوقح  دشیم و  عقاو 

یلام میوشن  ریقف  دوخ  هک  اجنآ  ات  دـییایب  تسا  تسدـگنت  دـتفایم  شندرگ  رب  هک  یقوقح  دـیآیم و  شیپ  هک  یثداوح  اب  نونکا  تسا و 
هّللا لوسر  ای  دـنتفگ  هدرب  ص )  ) ربمغیپ دزن  ار  هدـش  عمج  لام  دـندرک و  ار  راـک  نیا  و  دـشاب . شریگتـسد  اـت  مینک  میدـقت  میروآ و  درگ 

رب یقوقح  دوشیم و  عقاو  یثداوح  هدرک ، تیادـه  ار  ام  وت  تسد  هب  ادـخ  ییاـم و  هداز  رهاوخ   198 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  وت  (ص )
هیآ تسا . نیا  میـشاب و  هدرک  کمک  هلیـسو  نیدب  ات  میروایب  تتمدخ  هدرک  عمج  یغلبم  دوخ  لاوما  زا  میتفرگ  رظن  رد  دـیآیم ، تندرگ 

تبحم رطاخ  هب  مریذـپب  رگا  ینعی  « ] يدـنواشیوخ هار  رد  یتسود  رگم  مهاوخیمن  دزم  امـش  زا  نم  وگب   » هک دـیدرگ  لزان  باوج  رد  الاب 
رد هیآ  دریگیم ، ترجا  شیاهراک  ربارب  رد  دمحم  هنوگچ  هک  دینیبیمن  دنتفگ  ناشنمجنا  رد  ناکرشم  دیوگ  هداتق  تسا .  يدنواشیوخ 

«1  » دش لزان  باوج 

هیآ 27 : يروش هروس 

تعسو يرگناوت و  راتساوخ  هک  دش  لزان  هفص  باحصا  زا  یعمج  هرابرد  هیآ  هیآ 27 .)  ... ) ِضْرَْألا ِیف  اْوَغََبل  ِهِدابِِعل  َقْزِّرلا  ُهَّللا  َطََسب  َْول  َو 
نامثع وبا  میدوب . هظیرق  ینب  ریضن و  ینب  لاوما  دنموزرآ  هناساپـسان  هک  دش  لزان  ام  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگ  ترأ  نب  باّبخ  دندش . تشیعم 

. دندرکیم انمت  يویند  تورث  تمعن و  هک  تسا  هفص  باحصا  هرابرد  هیآ  هک  دنکیم  تیاور  ثیرح  نب  ورمع  زا  دانسا  اب  نذؤم 

هیآ 51 : يروش هروس 

ار ادـخ  یـسوم  لـثم  ارچ  يربمغیپ  یتسار  هب  وت  رگا  دـنتفگ  ص )  ) ربمغیپ هب  دوهی  هیآ 51 .)  ... ) ًایْحَو اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَمِّلَُکی  ْنَأ  ٍرَـشَِبل  َناـک  اـم  َو 
هیآ تسا و  هدـیدن  ار  ادـخ  زین  یـسوم  دومرف  ترـضح  میراین . نامیا  وت  هب  ینکن  نینچ  ات  يوشیمن و  نخـسمه  وا  اب  ینیبیمن و  ناـیعلاب 

دتسرفب ياهتـشرف  ای  ياهدرپ  سپ  زا  ای  یحو  هب  رگم  دیوگ  نخـس  وا  اب  هک  تسا  هدادن  ماقم  نآ  ار  يرـشب  چیه  ادخ   » هک دمآ  ثحب  دروم 
...«.

فرخز هروس 

هیآ 57  : فرخز هروس 

باطخ ص )  ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانسا  اب  يدابآ  رصن  میهاربا  نب  لیعامـسا  هیآ 57 .)  ... ) اًلَثَم َمَیْرَم  ُْنبا  َبِرُـض  اََّمل  َو 
یـسیع هک  يرادن  داقتعا  وت  رگم  دننادیم و  ادخ  ار  یـسیع  نایحیـسم  دنتفگ  تسین  يریخ  هللا  زا  ریغ  دوبعم  رد  دومرف : شیرق  تعامج  هب 
رـــــسپ نوــــچ   » هــــک دـــــش  لزاــــن  باوــــج  رد  ـــــالاب  هــــیآ  هدوــــب ؟ نیتــــسار  ص )  ) ربــــمغیپ ادـــــخ و  هتـــــسیاش  هدـــــنب 

نأش رد  ار  هیآ  نیا  هعیـش  نارـسفم  ( 1 __________________________________________________  )
لاثم میرم   199 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  م . .- 693 ص ص 690 - ققحم ، رقاب  دـمحم  رتکد  تانیب ، هنومن  ك :. ر . دـننادیم ، تیب  لها 
. میدروآ ءایبنا  هیآ 101  لیذ  ص )  ) هّللا لوسر  اب  ار  يرعبزلا  نبا  هرظانم  هنیمز  نیا  رد  دنوش .»...  فرحنم  وت  موق  لاح  رد  دوش ، هدروآ 

ناخد هروس 
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هیآ 49 : ناخد هروس 

ارم دمحم  ایآ  تفگیم : هک  دش  لزان  لهج  وبا  ادـخ  نمـشد  باوج  رد  هیآ  نیا  دـیوگ  هداتق  هیآ 49 .)  ... ) ُمیِرَْکلا ُزیِزَْعلا  َتـْنَأ  َکَّنِإ  ْقُذ 
هک دنکیم  تیاور  همرکع  زا  دانـسا  اب  یثراح  رکب  وبا  متـسه . هکم  درم  نیرتدـنمورین  نیرتینتفاین و  تسد  هک  یلاح  رد  دـنکیم  دـیدهت 

دـنمورین و متـسه و  ارحـص  مدرم  نیرتینتفاـین  تسد  نم  هک  ینادیم  دوخ  وت  تفگ  لـهج  وبا  درک و  تاـقالم  ار  لـهج  وبا  ص )  ) ربمغیپ
دومن شنزرـس  شییاتـسدوخ  باوج  رد  تخاس و  كاله  يراوخ  هب  ردب  گنج  رد  ار  لهج  وبا  ادـخ  دـیوگ  يوار  ممرتحم . هدازگرزب و 

«. يدیمانیم میرک  زیزع و  ار  دوخ  هکنآ  يا  شچب  ار  باذع   » هک

هیثاج هروس 

هیآ 14 : هیثاج هروس 

َنیِذَِّلل  » زا دوـصقم  هیآ  نیا  رد  هک  دـنکیم  تیاور  ساـبع  نبا  زا  ءاـطع  هیآ 14 .)  ... ) ِهَّللا َماَّیَأ  َنوُجْرَی  ـال  َنیِذَِّلل  اوُرِفْغَی  اوـُنَمآ  َنیِذَِّلل  ْلـُق 
رب قلطصم  ینب  هوزغ  رد  ناناملـسم  هک  دوب  نیا  هیـضق  تسا . ّیبا  نب  هّللا  دبع  ِهَّللا » َماَّیَأ  َنوُجْرَی  َنیِذَِّلل ال   » زا دارم  باطخ و  نب  رمع  اُونَمآ »

مالغ زا  هّللا  دـبع  تشگ . زاب  رید  مالغ  داتـسرف و  ندروآ  بآ  يارب  ار  شمالغ  ّیبا  نب  هّللا  دـبع  عیـسیرم . ماـن  هب  دـندمآ  دورف  یهاـچ  رس 
رمع رکب و  وبا  و  ص )  ) ربمغیپ فرظ  ات  دشکب  بآ  یسک  تشاذگیمن  دوب و  هتفرگ  ار  هاچ  رس  رمع  مالغ  داد  خساپ  دیسرپ  ار  ریخأت  تلع 

ریشمش دیسر  رمع  شوگ  هب  نخس  نیا  تدروخیم .» ینک  قاچ  ار  تگس   » دناهتفگ هک  تسا  نامه  نانیا  لثم  تفگ : هّللا  دبع  دنک . رپ  ار 
رفیک هب  ار  هورگ  نآ  ادـخ  اـت  دـننک  یـشوپ  مشچ   » 200 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  دـش  لزاـن  هیآ  هک  تشاد  هّللا  دـبع  دـصق  دیـشک و  رب 

هب یسک  هچ   » هک دش  لزان  دیدح ) هیآ 11  ای   ) هرقب هیآ 245  نوچ  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانسا  اب  یبلاعث  قاحـسا  وبا  دناسرب .»
دیسر رمع  هب  نخس  نیا  تسا . هدش  دنمزاین  دمحم  راگدرورپ  تفگ : هنیدم  رد  صاحنف  مان  هب  يدوهی  کی  دهدیم »؟ هنسحلا  ضرق  ادخ 

رد هدیشک  ریشمش  رمع  هک  داد  ربخ  ص )  ) ربمغیپ هب  دروآ و  ار  ثحب  دروم  هیآ  دش و  لزان  لیئربج  تفر . يدوهی  غارـس  هب  هتـسب  ریـشمش 
هّللا لوسر  ای  تفگ  رمع  ياشگب . ار  تریشمش  دومرف  دش  رضاح  یتقو  داتـسرف . رمع  لابند  هب  ص )  ) ربمغیپ تسا . يدوهی  صاحنف  بیقعت 

دنرادن نامیا  ادخ  دوعوم  ياهزور  هب  هک  یناسک  زا  : » دیوگیم تراگدرورپ  دومرف : ص )  ) ربمغیپ یقح . رب  لوسر  یتفگ و  تسار  (ص )
. موشن نیگمشخ  منک و  نینچ  تفگ : رمع  دیرذگ .» رد 

فاقحا هروس 

هیآ 9  : فاقحا هروس 

ربمغیپ باحـصا  رب  یگدنز  نوچ  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  وا  حلاص و  وبا  زا  یبلعث  هیآ 9 .)  ... ) ْمُِکب َو ال  ِیب  ُلَعُْفی  ام  ِيرْدَأ  اـم  َو 
يارب ار  شباوخ  و  دننکیم ، ترجاهم  لخن  تخرد و  بآ و  ياراد  ینیمزرس  هب  هک  دید  باوخ  رد  ترضح  دش  تخـس  هکم ) رد  ( ) (ص

هدـهاشم باوـخ  نآ  زا  يرثا  هک  يدـنچ  زا  سپ  داد . تسد  یجرف  دـیما  نیکرـشم  رازآ  زا  دـندش و  لاحـشوخ  درک ، تیاـکح  باحـصا 
ربمغیپ درک ؟ میهاوخ  ترجه  يدید  باوخ  رد  هک  نیمزرس  نآ  هب  یک  سپ  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دندیسرپ  هدمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  دندرکن 

نم هب  هک  یحو  زا  اهنت  دش . دهاوخ  راتفر  هچ  ام  اب  دمآ و  دهاوخ  هچ  امش  نم و  رس  رب  منادن  نم   » هک دش  لزان  هیآ  دادن و  یخـساپ  (ص )
 ...«. منکیم يوریپ  دسریم 

هیآ 15  : فاقحا هروس 

لوزن بابسا  زا 193همجرت  هحفص 155 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رد هک  دـش  لزان  قیدـص  رکب  وبا  هرابرد  هیآ  نیا  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  ءاطع  هیآ 15 .)  ... ) ًۀَنَـس َنیَِعبْرَأ  َغََلب  َو  ُهَّدُـشَأ  َغََلب  اذِإ  یَّتَح 
هار نیب  دندش و  ماش  یهار  تراجت  يارب  دش و  رفـسمه  تشاد  لاس  تسیب  عقوم  نآ  رد  هک  ص )  ) دمحم ترـضح  اب  یگلاس  هدـجه  نس 

201 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  هب  رکب  وبا  تسشن و  نآ  ریز  ص )  ) دمحم ترضح  دوب و  اجنآ  يردس  تخرد  هک  دندمآ  دورف  یلزنم  رد 
ردـس تخرد  هیاـس  رد  هک  درم  نآ  دیـسرپ : رکب  وبا  زا  بهار  دـنک . شـسرپ  نید  هلأـسم  زا  هک  تفر  دوب  یلاوح  نآ  رد  هک  یبـهار  غارس 

ریز هک  تسا  دوعوم  ص )  ) ربمغیپ وا  ادخ  هب  تفگ  بهار  تسا . بلطملا  دبع  نب  هّللا  دبع  رسپ  دمحم  داد : خساپ  رکب  وبا  تسیک ؟ هتسشن 
زا رضح  رفس و  رد  داد و  تسد  شریذپ  نیقی و  تلاح  ار  رکب  وبا  و  هللا . یبن  دمحم  زج  دنیشنن  یـسک  میرم  نب  یـسیع  زا  دعب  تخرد  نیا 

و « 1  » دروآ مالـسا  درک و  شقیدصت  هلاس  تشه  یـس و  رکب  وبا  دش  ربمایپ  یگلاس  لهچ  ّنس  رد  دمحم  نوچ  دـشیمن و  ادـج  ترـضح 
« مرازگب ياهتشاد  اور  نم  رب  هک  تمعن  نیا  قح  ات  راداو  متمعن  رکش  هب  ار  راگدرورپ  : » تفگ دیسر  یگلاس  لهچ  هب  نوچ 

حتف هروس 

هیآ 1 : حتف هروس 

هنیدم هکم و  نیب  رخآ  ات  لوا  زا  حتف  هروس  هک  دنکیم  تیاور  مکح  نب  ناورم  همرخم و  نب  رّوسم  زا  دانـسا  اب  یکراد  میهاربا  نب  دـمحم 
تیاور سنا  زا  دانـسا  اب  یناـماس  روصنم  یبا  نب  روصنم  (. 2 هیآ 1 -  ... ) ًانِیبُم ًاْحتَف  ََکل  انْحَتَف  اَّنِإ  تسا . هدـش  لزان  هیبیدـح  حلـص  زا  سپ 

هتسکشرس نیگمغ و  دندوب و  هدش  ام  ندرازگ  جح  زا  عنام  ناکرشم  هک  دوب  یلاح  رد  نآ  میتشگ و  زاب  هیبیدح  هوزغ  زا  نوچ  هک  دنکیم 
. مراد رتتسود  تسا  نآ  رد  هچ  ره  ایند و  زا  هک  هدـمآ  دورف  نم  رب  ياهیآ  دومرف : دـیدرگ و  لزان  ص )  ) هّللا لوسر  رب  اـنحتف » اـنا   » میدوب
هک دنتفرگ  تتامش  هب  ار  ناناملـسم  و  ص )  ) ربمغیپ نایدوهی ، دش  لزان  فاقحا  هروس  هیآ 9  نوچ  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  ءاطع 

« انحتف انا   » ات دوب  تخـس  ناناملـسم  رب  نابز  مخز  نیا  و  دمآ »؟ دهاوخ  شرـس  رب  هچ  دـنادیمن   » هک درک  يوریپ  يدرم  زا  ناوتیم  هنوگچ 
. دیدرگ لزان 

هیآ 5 : حتف هروس 

تیاور سنا  زا  دانــــــسا  اــــــب  يرقم  دــــــمحم  نــــــب  دیعـــــــس  هــــــیآ 5 .)  ... ) ٍتاَّنَج ِتاــــــنِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤـــــُْـملا  َلِخْدــــــُِیل 
هک تسا  هدـمآ  نیلالج  ریـسفت  رد  ( 1 __________________________________________________  )
زا سپ  هک  دنکیم   202 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  م . دروآ -. نامیا  ص )  ) ربمغیپ تثعب  زا  سپ  لاس  ود  ینعی  یگلاس  لـهچ  رد  رکب  وبا 
ات : » دش لزان  هیآ  نیا  دسریم ؟ هچ  ام  هب  داب ، كرابم  وت  رب  يادخ  ياطع  هّللا  لوسر  ای  دـنتفگ : باحـصا  هروس ، نیا   2 ياههیآ 1 - لوزن 

دانـسا اب  هیقف  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  تسا .»...  ناور  نآ  رد  اهيوج  هک  دزاس  تشهب  رادهیاس  ياهغاب  دراو  ار  نمؤم  نانز  نادرم و  ادخ 
جح  ] ینابرق هیبیدح  رد  دندش و  هتـشاد  زاب  جح  زا  هک  دندوب  نیمغ  لد  رد  باحـصا  هیبیدح  زا  تشگزاب  رد  هک  دـنکیم  تیاور  سنا  زا 
ورف باحـصا  رب  ار  هیآ  مراد و  رتتسود  تسا  ناهج  رد  هچ  ره  زا  ار  هیآ  نیا  دومرف  ص )  ) ربمغیپ دـمآ و  دورف  انحتف » اـنا   » اـت دـندنارذگ 

َو َنِینِمْؤُْملا  َلِخْدـُِیل   » دـش لزان  هیآ  دـهدیم ؟ هچ  ام  هب  دـنوادخ  اما  داب . اراوگ  ارت  یهلا  تمعن  ص ،)  ) هّللا لوسر  ای  تفگ  يدرم  دـناوخ .
 ...«. ياهغاب دراو  ار  نمؤم  نانز  نادرم و  ادخ  ات   » ینعی ِتانِمْؤُْملا »

هیآ 24 : حتف هروس 

هک دـنکیم  تیاور  سنا  زا  دانـسا  اب  یـسراف  میهاربا  نب  دـمحم  رکب  وبا  هیآ 24 .)  ... ) ْمُْهنَع ْمُکَیِدـْیَأ  َو  ْمُْکنَع  ْمُهَیِدـْیَأ  َّفَک  يِذَّلا  َوُـه  َو 
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سپس هدرک  ریسا  ار  ناشیا  ص )  ) ربمغیپ دنتـشاد . نیملـسم  هب  هناریگلفاغ  هلمح  دصق  هدش  ریزارـس  میعنت  هوک  زا  حلـسم  یکم  درم  داتـشه 
میدوب تعیب  تخرد  ریز  هیبیدح  رد  هللا  لوسر  هارمه  دیوگ  ینوه  لفغم  نب  هّللا  دبع  دیدرگ . لزان  تبـسانم  نیدب  هیآ  نیا  تخاس و  دازآ 

ناشریگتـسد هتـساخرب  ام  تفرگ و  ار  ناشییانیب  ادـخ  درک و  نیرفن  ار  نانآ  ربمایپ  دـندش . روهلمح  اـم  رب  حلـسم  ناوج  یـس  نیب  نیا  رد 
ربمغیپ هن . هک  دندروخ  مسق  دیتسه ؟ نامیپ  مه  یناملسم  اب  ایآ  دیراد ؟ ناما  یسک  زا  ایآ  دومرف : نانآ  هب  باطخ  ص )  ) هّللا لوسر  میدرک .

 ...«. دومن هاتوک  ناشیا  زا  ار  امش  تسد  و  امش ، زا  ار  نانآ  تسد  هک  يادخ  تسا  وا  : » دش لزان  الاب  هیآ  دومن و  اهر  ار  نانآ  (ص )

تارجح هروس 

هیآ 1 : تارجح هروس 

نب هّللا  دبع  زا  وا  هکیلم و  یبا  نبا  زا  دانسا  اب  میهاربا  نب  دمحم  رصن  وبا  هیآ 1 .)  ... ) ِِهلوُسَر َو  ِهَّللا  ِيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَُقت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
رب ار  دـبع  نب  عاـقعق  تفگ  ربمغیپ ] هب  تروشم  ناونع  هب   ] رکب وبا  دـندمآ . ص )  ) ربمغیپ دزن  میمت  ینب  زا  یتأـیه  هک  دـنکیم  تیاور  ریبز 

تفلاخم طقف  وت  روظنم  تفگ : رمع  هب  رکب  وبا  دومن . داهنـشیپ  ار  سباـح  نب  عرقا  رمع  نک و  ریما   203 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  ناشیا 
هک یناسک  يا   » دیدرگ لزان  هیآ  دندرک . دنلب  ادص  تفرگ و  الاب  ناشفالتخا  و  متـشادن . ارت  تفلاخم  دصق  نم  داد  خساپ  رمع  دوب و  نم 

« تسا اناد  اونش و  ادخ  هک  دیسرتب  ادخ  زا  دیزادنین و  ولج  ار  دوخ  شلوسر  ادخ و  ربارب  رد  دیاهدروآ  نامیا 

هیآ 2 : تارجح هروس 

شـشوگ هک  هدش  لزان  سامـش  نب  سیق  نب  تباث  هرابرد  هیآ  نیا  هیآ 2 .)  ... ) ِِّیبَّنلا ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاوْصَأ  اوُعَفَْرت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
دش لزان  هیآ  دشیم . هدرزآ  وا  يادص  زا  ترضح  تفگیم ، نخس  ص )  ) ربمغیپ دزن  هک  یهاگ  دزیم و  فرح  دنلب  یلیخ  دوب و  نیگنس 

 ...«. دینزن داد  دینکیم  تبحـص  دوخ  نیب  هک  روط  نآ  وا  اب  نتفگ  نخـس  رد  دینکن ، رتدـنلب  ص )  ) ربمغیپ يادـص  زا  ار  دوخ  يادـص   » هک
متفگ دـش ، لزان  نم  هراـبرد  قوف  هیآ  نوچ  هک  دـنکیم  تیاور  سیق  نب  تباـث  زا  وا  سنا و  نب  تباـث  زا  دانـسا  اـب  یکزم  میهاربا  دـمحا 
هکیلم یبا  نبا  تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  زین  ملـسم  تسا . تشهب  لـها  زا  وا  دوـمرف  دیـسر  ص )  ) ربـمغیپ هب  نخـس  نـیا  مدـش . یخزود 

. دندمآ ص )  ) ربمغیپ دزن  میمت  ینب  تأیه  هک  دوب  یماگنه  نآ  دننک و  طوقـس  رمع  رکب و  وبا  ینعی  درم  کین  ود  دوب  هدنامن  يزیچ  دیوگ 
دوب و نم  فالخ  طقف  وت  روظنم  تفگ  رمع  هب  رکب  وبا  و  درک . داهنـشیپ  تراما  يارب  ار  يرگید  کی  نآ  ار و  سباـح  نب  عرقا  ناـشیکی 

دنلب ص )  ) ربمغیپ يادص  يور  ار  ناتیادص   » هک دیدرگ  لزان  ثحب  دروم  هیآ  دش . دنلب  ناشیادص  متشادن و  يدصق  نینچ  نم  تفگ  رمع 
. دسرپب وا  زا  يزیچ  ترضح  هکنآ  رگم  تفگیمن  يزیچ  ص )  ) ربمغیپ هب  باطخ  رمع  سپ  نآ  زا  دیوگ  ریبز  نب  هّللا  دبع  دینکن .»

هیآ 3 : تارجح هروس 

ربمغیپ اب  رکب  وبا  قباس  هیآ  لوزن  زا  سپ  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  ءاطع  هیآ 3 .)  ... ) ِهَّللا ِلوُسَر  َدـْنِع  ْمُهَتاوْصَأ  َنوُّضُغَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
قراط و زا  دانسا  اب  یـضاق  رکب  وبا  دیدرگ . لزان  رکب  وبا  هرابرد  الاب  هیآ  دیوگیم و  زار  ییوگ  هک  درکیم  تبحـص  هتـسهآ  نانچ  (ص )
هک منزب  فرح  هتـسهآ  نانچ  هّللا  لوسر  اب  هک  مدروخ  دنگوس  درک . دهع  دوخ  اب  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  هک  دـنکیم  تیاور  رکب  وبا  زا  وا 

. دننکیم يوجن 

هیآ 4 : تارجح هروس 
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تیاور مقرا  نب  دـیز  زا  دانـسا  اب  يدـلخم  هللا  دـیبع  نب  دـمحا  هیآ 4 .)  ... ) َنوـُلِقْعَی ـال  ْمُهُرَثْـکَأ  ِتارُجُْحلا  ِءارَو  ْنِم  َکـَنوُداُنی  َنـیِذَّلا  َّنِإ 
همجرت دش . لزان  هیآ  نیا  دمحم ! ای  دمحم ! ای  دندزیم  گناب  دوب . هرجح  رد  ترضح  دندمآ و  ص )  ) ربمغیپ غارس  هب  ياهدع  هک  دنکیم 

دش لزان  میمت  ینب  تیبرت  یب  دارفا  زا  ياهدع  هرابرد  الاب  هیآ  دناهدروآ  ناسیون  هریـس  رگید  قاحـسا و  نب  دمحم   204 ص : لوزن ، بابسا 
دمحم ای  : » دندزیم ادص  شاهرجح  نوریب  زا  ار  ص )  ) ربمغیپ هدـش  دجـسم  دراو  دـندوب  هدـش  مازعا  ص )  ) ربمغیپ دزن  یتأیه  ناونع  هب  هک 
نوریب هدـش  يذأتم  نانآ  دایرف  زا  ص )  ) ربمغیپ تسا »! راع  گنن و  سک  ره  يارب  نامشهوکن  راختفا و  نامشیاتـس  هک  مییام  اـیب ، نوریب 

دننزیم گناب  ارت  اههرجح  تشپ  زا  هک  نانآ  . » دش لزان  تبـسانم  نیدب  هیآ  و  مینک ! هرخافم  وت  اب  ات  میاهدمآ  ام  دـمحم ، ای  دـنتفگ  دـمآ .
نب دـمحا  تیاور  قبط  هرخافم  ناتـساد  اما  دوب .» رتهب  یتفریم  ناـشدزن  هدـمآ  نوریب  دوخ  اـت  دـندرکیم  ربص  رگا  و  دـنمهفن ، ناـشرتشیب 

هک مییام  ایب  ام  دزن  وش و  نوریب  دـمحم  ای  دـندرک : ادـن  هدـمآ  ص )  ) ربمغیپ هرجح  رد  میمت ، ینب  هک  تسا  نینچ  رباـج  زا  دانـسا  اـب  يرقم 
تـسا ادخ  : » دومرف دمآ و  نوریب  هدینـش  ار  ناشيادـص  ص )  ) ربمغیپ تسا ! راع  گنن و  سک  ره  يارب  نامشهوکن  راختفا و  نامشیاتس 

ار ناـمبیطخ  رعاـش و  میتسه و  میمت  ینب  زا  ياهدـع  اـم  دـنتفگ  تسا .» راـع  گـنن و  سک  ره  يارب  شـشهوکن  راـختفا و  شـشیاتس  هک 
ناقربز مرـضاح . کلذ  عم  ماهدشن ، ثوعبم  هرخافم  رعـش و  يارب  نم  دومرف  ص )  ) ربمغیپ دننک . هرخافم  وت  بیطخ  رعاش و  اب  ات  میاهدروآ 

: دـناوخ هبطخ  نینچ  تساخرب و  ناوج  نک . ناـیب  ار  تموق  تدوخ و  لـیاضف  زیخرب و  تفگ  ناـهارمه  زا  یناوج  هب  باـطخ  میمت  ینب  زا 
رپ نیرتهب و  زا  ام  مینکیم . جرخ  میهاوخب  روط  ره  هک  هدومرف  اطع  ام  هب  یلاوما  هداد و  رارق  ناگدیرفآ  نیرتهب  ار  ام  هک  ار  ادخ  شیاتـس  »
زا رترب  يرادرک  درایب و  ام  زا  رتهب  يراـتفگ  تسا  رکنم  سک  ره  میتسه و  نیمز  يور  مدرم  نیرتروشحلـس  نیرترگناوت و  نیرتتیعمج و 

يادخ شیاتـس  : » دناوخ هبطخ  نینچ  تساخرب و  تباث  هدب . خساپ  زیخرب و  دومرف  سامـش  سیق  نب  تباث  هب  ص )  ) ربمغیپ دراد .» هضرع  ام 
اتکی تسین و  وا  زج  ییادخ  هک  مهدیم  یهاوگ  و  منکیم ، لکوت  مراد و  نامیا  ودب  میوجیم و  يرای  وا  زا  شمیاتسیم و  نم  تسا و  ار 

مالـسا هب  ار  راصنا  نیرجاهم و  زا  شنادنواشیوخ  ناگداز و  ومع  هک  تسا  وا  هداتـسرف  هدنب و  دمحم  مهدیم  یهاوگ  و  تسا ، زابنا  یب  و 
ادخ دنتفریذپ و  ار  شتوعد  دندوب  نامدرم  نیرتنامرآ  دنلب  نیرتدنمدرخ و  نیرترظنم و  شوخ  نیرتدـنموربآ و  هک  نانآ  دـناوخیم و  ارف 
هملک ات  میدـیگنج  نامدرم  اب  ام  و  داد ، رارق  شنید  يزوریپ  رابتعا  هیاـم  شلوسر و  نارازگراـک  نارواـشم و  نارواـی و  ار  اـم  هک  رکـش  ار 

ار نارکنم  ندناشک  ّتلذم  كاخ  رب  هک  شمیتشک ، دیزرو  عانتما  سک  ره  دنام و  نوصم  شلام  ناج و  تفگ ، سک  ره  دنیوگب . دـیحوت 
ص: لوزن ، بابـسا  همجرت  منکیم .» شزرمآ  بلط  ادخ  زا  نمؤم  نانز  نادرم و  همه  يارب  دوب و  نم  نخـس  نیا  تخاس . ناسآ  ام  رب  ادخ 
هس تساخرب و  ناوج  يارسب . ار  تموق  تدوخ و  تلیضف  زیخرب  تفگ  درک و  ادص  مان  هب  ار  ناهارمه  زا  رگید  یناوج  ناقربز  هاگنآ   205
ام نایم  رد  میانغ  کی  راهچ  تسام و  نآ  زا  لوا  ياهمهـس  هک  دـسرن  ام  رب  رخف  ار  ياهفیاط  چـیه  میناشنمگرزب و  ام  دـناوخ : ار  ریز  تیب 

یـسرتسد زین  يرتش  هچب  ای  رگ  دنفـسوگ  هب  هک  یماگنه  میدرک  هیذـغت  رتش  برچ  تشوگ  زا  ار  نامدرم  اهیطحق  رد  ام  دوشیم  تمـسق 
ناسح لابند  هب  سک  ص )  ) ربمغیپ میرترب . ناگمه  زا  میزیخرب  هرخافم  هب  رگا  دباین و  طلست  ام  رب  یسک  مییآ  رب  تمواقم  هب  رگا  دنتـشادن 
میمت ینب  داد : خـساپ  هداتـسرف  مدوب . وا  دزن  شیپ  یتعاس  نم  دراد ؟ راک  هچ  نم  اب  ترـضح  دیـسرپ  داتفا و  هار  ناّـسح  داتـسرف . تباـث  نب 

. داد ار  ناـشبیطخ  باوج  سیق  نب  تباـث  ص )  ) هّللا لوسر  روما  هب  دـناهدروآ و  ص )  ) ربـمغیپ دزن  هرخاـفم  يارب  ار  دوـخ  رعاـش  بیطخ و 
دیـسر و ص )  ) هّللا لوسر  روضح  ناسح ، تسا . هدـناوخ  ارف  ناشیا  رعاـش  باوج  يارب  ارت  ص )  ) ربمغیپ دـناوخ و  رعـش  ناـشرعاش  سپس 

ربمغیپ دـعم  نانیـشن  رهـش  نادرگنابایب و  مغر  یلع  ام  دورـس : نینچ  اتهیدـب  ناسح  دـهدب . ار  میمت  ینب  رعاش  باوج  داد  روتـسد  ترـضح 
هاگـشطع رد  ام  دـش  اور  نایرکـشل  رب  گرم  روخـشبآ  رب  دورو  هک  مد  نآ  هن  رگم  دوب  فیفخ  راوخ و  هک  هاـگنآ  میدرک  يراـی  ار  (ص )

مرزآ ادـخ  زا  رگا  میراد و  ار  ناسغ  لسن  نادـنمزوریپ  شنم  ام  يرآ  میدـیبوک . ار  ناروشحلـس  رـس  میتفر و  ورف  گرم  بادرگ  هب  گنج 
رد نیرتهب  نامناگدرم  دـنناد و  رون  گیر  نیرتهب  نامناگدـنز  ام  میدـیبلطیم  زراـبم  برغ  قرـش و  مدرم  زا  هناراذـگ ، تنم  میتشادیمن ،

يرعـش ماهدماین ، دناهدمآ  اهنیا  هک  يراک  يارب  ادخ  هب  نم  اما  تفگ : تساخرب و  سباح  نب  عرقا  سپـس  دیوگ : يوار  ناگدیمرآ . كاخ 
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مینکیم رخف  دای و  شیوخ  ياهيراوگرزب  زا  هک  هاگنآ  ات  میاهدمآ  وت  دزن  ام  دناوخ : نینچ  وا  ناوخب  دومرف : ترـضح  دیونـشب . ماهدورس 
ناشنمگرزب زاجح  نیمزرـس  رد  دـنچ  ره  هورگ  ره  زا  مینامدرم  نیرترب  اـم  دـنبایرد . ار  اـم  رترب  ناـمدرم   206 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت 

ناسح هب  ص )  ) ربمغیپ میبرع .) ناگرزب  هک   ) تسا اـم  مهـس  ناتـسبرع  دـنلب  تسپ و  رد  یگنج  ره  میاـنغ  « 1  » کی راهچ  هکنیا  دنـشابن و 
امش لابو  اهيراوگرزب ، درک  دای  ماگنه  امش  هرخافم  هک  دینکن  رخف  مراد  ینب  يا  دورـس : نینچ  ناسح  هد  خساپ  زیخرب و  هک  دومرف  هراشا 

نیرتالاب و  هیاد ! راکتمدـخ و  دـیاهدوب ، ام  ناگدـنب  امـش  هک  یلاـح  رد  دـینکیم ؟ رخف  اـم  رب  اـیآ  دنیـشنب ، ناـتیازع  هب  ناـتردام  ددرگیم 
لام ظفح  يارب  رگا  نونکا  و  دیدمآیم . باسح  هب  ام  رس  تشپ  ناگرزب  ندرمش  رب  ماگنه  هک  دوب  نیمه  امـش  تعفر  گرزب و  درواتـسد 

ص)  ) ربمغیپ روضح  رد  دیوش و  عیطم  ملسم و  دیـشابم و  لئاق  زابنا  ادخ  يارب  سپ  دیوش . کیرـش  میانغ  رد  هکنیا  و  دیاهدمآ ، ناتناج  و 
نیا رد  دیوگ  يوار  دمآ . دهاوخ  دورف  ناترـس  رب  زیت  ياهغیت  اب  ام  ناتـسد  هبعک ، راگدرورپ  هب  دنگوس  هن  رگ  دینکن و  رخف  « 2 « » مراد  » هب

فرح ام  بیطخ  زا  رتهب  ناشبیطخ  تسیچ ؟ فالتخا  عوضوم  منادیمن  تسا و  رورـس  دـمحم  تفگ : تساخرب و  سباـح  نب  عرقا  عقوم 
ربمغیپ هّللا . الا  هلا  نا ال  دهـشا  تفگ : هدـش  کیدزن  ص )  ) ربمغیپ هب  عرقا  هاگنآ  درک . ییارـس  نخـس  ام  رعاـش  زا  رتشوخ  ناـشرعاش  دز و 
روضح رد  نانآ  داد . كاـشوپ  اـطع و  ناـشهمه  هب  هاـگنآ  دوبن . وت  رواـی  وت ) نیـشیپ  شیک  اـی   ) دـش عقاو  نیا  زا  شیپ  هچنآ  دومرف : (ص )

. دـــیدرگ لزاـــن  تبـــسانم  نیدـــب  و 3  هـــیآ 2  دــــندرکیم  داــــیز  يوــــگ  تـــفگ و  دــــنلب  يادــــص  اــــب  ص )  ) ربــــمغیپ
هب میانغ  مراهچ  کی  تیلهاج  رد  (. 1 __________________________________________________  )

فارـشا هک  دندوب  میمت  ینب  زا  ياهلیبق  مراد  ینب  (. 2 . ) م داد -. صاصتخا  لوسر  ادخ و  هب  ار  میانغ  سمخ  مالـسا  دیـسریم ، هلیبق  سیئر 
207 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دجنملا .) مالعا   ) دندشیم بوسحم  نآ 

هیآ 6 : تارجح هروس 

يارب ص )  ) ربمغیپ هک  دش  لزان  طیعم  یبا  نب  ۀبقع  نب  دـیلو  هرابرد  هیآ  نیا  هیآ 6 .)  ... ) اُونَّیَبَتَف ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
اب دندینش  ار  شندمآ  ربخ  قلطصم  ینب  هک  یعقوم  دوب . یتوادع  تیلهاج  رد  هفیاط ، نیا  وا و  نیب  داتسرف و  قلطصم  ینب  زا  تاکز  نتفرگ 

دزن تشگرب و  هار  زا  دیـسرت و  دنراد . ار  شلتق  دصق  تعامج  نآ  هک  درک  هسوسو  دـیلو  لد  رد  ناطیـش  اما  دـندمآ  شلابقتـسا  هب  مارتحا 
ینب گنج  گنهآ  دش و  نیگمـشخ  ص )  ) ربمغیپ دندرک . منتـشک  گنهآ  دـندادن و  تاکز  قلطـصم  ینب  تفگ  دـمآ و  ص )  ) هّللا لوسر 
يارب میدینـش و  ار  تاهداتـسرف  ندمآ  ربخ  ام  دنتفگ : هدـمآ  ربمغیپ  دزن  دـندش  علطم  دـیلو  تشگزاب  زا  قلطـصم  ینب  نوچ  درک . قلطـصم 

زاب ادابم  هک  میدیسرت  ام  تشگرب و  همدقم  الب  داد و  رظن  رییغت  وا  اما  میزادرپب  تسا  یهلا  قح  هچنآ  هک  میدمآ  نوریب  شلابقتسا  مارتحا و 
الاب هیآ  شلوسر . ادخ و  مشخ  زا  هللااب  ذوعن  و  یشاب ؟ هتفرگ  ام  رب  هک  یمشخ  تهج  هب  ای  هدیسر  وت  زا  هک  دوب  ياهمان  ببس  هب  شندیدرگ 
رارـض نب  ثراح  زا  دانـسا  اب  یخایداش  مکاح  هّللا  دـبع  وبا  تسا . هبقع  نب  دـیلو  هیآ  نیا  رد  قساف  زا  روظنم  دـش و  لزاـن  تبـسانم  نیدـب 
نداد تاکز  ارم  ترـضح  مدش . مالـسا  دراو  دومرف  مالـسا  هب  توعد  ارم  ترـضح  میدیـسر . ص )  ) ربمغیپ تمدخ  هب  هک  دنکیم  تیاور 

تاـکز نداد  یناملـسم و  هب  هک  نادرگ  زاـب  مدوـخ  موـق  يوـس  هب  ارم  ص )  ) هـّللا لوـسر  اـی  مـتفگ  هاـگنآ  مدـش . مزتـلم  زین  نادـب  دوـمرف 
هدـمآ درگ  تاکز  هچنآ  ات  نک  مازعا  رومأم  تقو  نالف  رد  منکیم و  عمج  مریگیم و  ار  شتاـکز  تفریذـپ  سک  ره  منک و  ناـشتوعد 

دشن و يربخ  دیایب  ص )  ) ربمغیپ هداتسرف  هک  دیـسر  ارف  نیعم  دعوم  درک و  يروآ  عمج  ار  تاکز  رارـض  نب  ثراح  نوچ  متـسرفب . تیارب 
يارب ص )  ) هّللا لوسر  تفگ : ناشیدـب  هدرک  عمج  ار  موق  نارـس  دـناهتفرگ . مشخ  وا  رب  ص )  ) ربمغیپ ادـخ و  درک  نامگ  دوخ  دزن  ثراح 

هداتسرف هکنیا  دنکیمن و  هدعو  فلخ  ص )  ) هّللا لوسر  دتـسرفب و  تاکز  نتفرگ  لیوحت  يارب  يرومأم  هک  دوب  هدرک  صخـشم  یتقو  نم 
وـس نیا  زا  میورب . ص )  ) هّللا لوسر  روضح  هب  دیتفیب  هار  هب  سپ  دوب . دناوت  ترـضح  ییاضران  زا  یـشان  اهنت  مرظن  هب  هدماین  ص )  ) ربمغیپ

ندومیپ زا  سپ  دـیلو  اما  دریگب  لیوحت  ار  هدـش  يروآ  درگ  تاـکز  هک  دوب  هدرک  مازعا  ثراـح  يوس  هب  ار  ۀـبقع  نب  دـیلو  ص )  ) ربمغیپ
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ص)  ) ربمغیپ دـشکب . ارم  تساوخیم  دادـن و  ار  تاکز  ثراح  ص )  ) هّللا لوسر  ای  تفگ  تشگ و  زاب  هدـش  سرت  راـچد  هار  زا  يرادـقم 
مه هب  یتقو  تسا . ثراح  نیا  دنتفگ  دندروخرب و  دـمآیم  هک  ثراح  اب  هنیدـم  نوریب  رد  هورگ  نیا  داتـسرف  ثراح  غارـس  هب  ار  یهورگ 

لوسر دنتفگ  هچ ؟ يارب  دیسرپ  میتفریم . وت   208 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  غارس  هب  دنتفگ  دیتسه ؟ اجک  رومأم  دیسرپ  ثراح  دندیـسر 
. ياهتـشاد مه  شلتق  دـصق  هدرک  يراددوخ  تاکز  لـیوحت  زا  وت  درک  راـهظا  تشگرب و  وا  دوب  هداتـسرف  وت  يوس  هب  ار  دـیلو  ص ،)  ) هّللا
ار تاکز  دیسرپ  ترـضح  دش  دراو  ص )  ) ربمغیپ رب  ثراح  نوچ  و  تسا . هدماین  نم  دزن  ماهدیدن و  ار  دیلو  نم  هک  دروخ  دنگوس  ثراح 

تمدخ هب  و  تسا ، هدماین  نم  دزن  ماهدیدن و  ار  وت  هدنیامن  هک  دروخ  دنگوس  ثراح  یـشکب ؟ مه  ارم  هدنیامن  یتساوخیم  یتشادـهگن و 
تایآ 6- دماین . ص )  ) هّللا لوسر  هدنیامن  هک  دناهتفرگ  مشخ  نم  رب  ص )  ) هّللا لوسر  ادخ و  ادابم  هک  همهاو  نیا  ببس  هب  زج  ماهدماین  وت 

ياهمدـص یتعامج  رب  یتلاهج  ببـس  هب  ادابم  دـینک  قیقحت  دروآ ، يربخ  یقـساف  هاگره   » هک دـیدرگ  لزان  تبـسانم  نیمه  هب  تارجح   8
« دینزب

هیآ 9 : تارجح هروس 

ص)  ) ربمغیپ هب  هک  دـنکیم  تیاور  سنا  زا  دانـسا  اـب  يوحن  رفعج  نب  دـمحا  نب  دـمحم  هیآ 9 .)  ... ) اُولَتَْتقا َنِینِمْؤُْـملا  َنِم  ِناـتَِفئاط  ْنِإ  َو 
دندوب هارمه  هدایپ  زین  ناناملسم  دش و  ناور  هّللا  دبع  يوس  هب  یغالا  رب  راوس  ص )  ) ربمغیپ دورب . ّیبا  نب  هّللا  دبع  ندید  هب  مدرک  داهنـشیپ 

ارم تغـالا  كاـخ ) درگ و  و   ) وب هک  وش  رود  نم  زا  تفگ : يو  دیـسر  هّللا  دـبع  یکیدزن  هب  ص )  ) ربـمغیپ یتـقو  دوب . مرن  ریاـب و  نیمز  و 
هّللا دـبع  تیاـمح  هب  هّللا  دـبع  موـق  زا  يدرم  تسا . رتوبـشوخ  وـت  زا  ص )  ) هّللا لوـسر  غـالا  ادـخ  هـب  تـفگ : راـصنا  زا  يدرم  درازآیم .

هک يروط  هب  دیوگ  يوار  دنتخادرپ . دروخ  دز و  هب  شفک  گنـس و  بوچ و  اب  دندش و  عمج  تیمح  هب  ياهدـع  فرط  ره  زا  تساخرب و 
ناشیکی رگا  دینک و  حلـص  ناشیا  نیب  دنتخادرپ  گنج  هب  نانمؤم  زا  هورگ  ود  رگا   » هک دش  لزان  دروم  نیا  رد  ثحب  دروم  هیآ  میاهدینش 

. دناهدروآ ار  تیاور  نیا  زین  ملسم  يراخب و  دیآ .» زاب  ادخ  رما  هب  ات  دیگنجب  وا  اب  درک  يدعت 

هیآ 11 : تارجح هروس 

دوب و نیگنـس  شـشوگ  هک  دش  لزان  سامـش  نب  سیق  نب  تباث  هرابرد  هیآ  نیا  هیآ 11 .)  ... ) ٍمْوَق ْنِم  ٌمْوَق  ْرَخْـسَی  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
دش سلجم  دراو  يزور  دونشب . دناوتب  دنیشنب و  ترـضح  رانک  رد  هک  دندرکیم  زاب  اج  شیارب  دمآیم  ص )  ) هّللا لوسر  دزن  هک  یماگنه 

ودـب يدرم  دـینک ! زاب  هار  دـینک ! زاـب  هار  دزیم : داد  تفریم و  ولج  تشاذـگیم و  مدرم  ندرگ  رب  اـپ  دوب . هتـسشن  ییاـج  رد  سک  ره  و 
رسپ تفگ  تباث  تفگ . ار  دوخ  مسا  درم  نآ  تسیک ؟ درم  نآ  دیسرپ  هراشا  هب  تسشن و  تینابصع  اب  تباث  نیـشنب . تسه  اج  اجنیا  تفگ 

يا : » دـیدرگ لزان  هیآ  نیا  و  تخادـنا . ریز  هب  رـس  مرـش  زا  درم  نآ  دوب و  مان  دـب  تیلهاج  رد  هک  درب  ار  درم  نآ  رداـم  ماـن  و  نز ؟ نـالف 
ٍءاِسن ْنِم  ٌءاِسن  َو ال   209 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دنـشاب .» رتهب  نانآ  زا  نانیا  اسب  هچ  هک  دننکن  هرخـسم  ار  رگید  یعمج  یعمج  نانمؤم ،

دندرکیم هرخسم  ار  هملس  ما  هک  دش  لزان  ص )  ) ربمغیپ نانز  زا  نت  ود  هرابرد  هیآ  زا  تمسق  نیا  هیآ 11 .)  ... ) َّنُْهنِم ًاْریَخ  َّنُکَی  ْنَأ  یسَع 
هب یچ  نیبب  تفگ : هشیاع  دوب . نازیوآ  هک  دوب  هدز  هرگ  ار  شیاههشوگ  هدـیچیپ و  دیفـس ) هچراپ  یعون  هینبـس -(  ار  شرمک  تشپ  نوچ 

ظاـحل هب  ار  هملـس  ما  ص )  ) ربـمغیپ ناـنز  دـیوگ : سنا  دـندرک . شاهرخـسم  هنوـگ  نیدـب  دـنامیم و  گـس  ناـبز  هب  دـشکیم ، شلاـبند 
ار وا  شیاه  وه و  هک  درک  هوکـش  ص )  ) ربمغیپ دزن  بطخا  نب  ییح  رتخد  هیفـص  دنیوگ : سابع  نبا  دندزیم . تفوکرـس  شايدـقهاتوک 

یـسوم میومع  تسا و  نوراه  مردپ  یتفگن  باوج  رد  ارچ  دومرف : ص )  ) ربمغیپ نییدوهی ! تنب  ۀیدوهی  ای  دنیوگیم : دـننکیم و  شنزرس 
زا دانـسا  اب  هیطع  نب  هّللا  دبع  وبا  هیآ 11 .)  ... ) ِباْقلَْألِاب اوَُزبانَت  َو ال  دیدرگ . لزان  تبـسانم  نیدب  ثحب  دروم  تمـسق  و  دمحم . مرهوش  و 

رگیدکی صاخـشا  دش  دراو  هنیدم ) رد   ) ام رب  ص )  ) ربمغیپ یتقو  هک  دنکیم  تیاور  شیاهومع  شردـپ و  زا  وا  كاحـض و  نب  ةریبج  وبا 
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دینکم ییوجبیع  ار  رگیدکی   » دش لزان  هیآ  درادن ! شوخ  ار  بقل  نیا  وا  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دنتفگیم  دندرکیم و  ادـص  ییاهبقل  اب  ار 
هبوت یسک  رگا  تسا و  دنیآ  دب  رایـسب  هنوگ  مانـشد  ناشن  مان و  یناملـسم ، نامیا و  زا  دعب  هک  دییامنم ، باطخ  ار  رگیدکی  دب  باقلا  هب  و 

«. دنناملاظ دوخ  نانیا  درکن ،

هیآ 13 : تارجح هروس 

هک دش  لزان  هتفگشیپ ) ناتساد  رد   ) سیق نب  تباث  هرابرد  هیآ  دیوگ : سابع  نبا  هیآ 13 .)  ... ) یْثنُأ َو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
. مدوـب نم  تفگ  تساـخرب و  تباـث  درب ؟ ار  نز  نآ  ماـن  یـسک  هچ  درک  لاؤـس  ص )  ) ربـمغیپ نز !» نـالف  رـسپ   » تفگ درم  نآ  هـب  یتـقو 

هایس هرهچ و  خرس  هرهچ و  دیفس  تفگ : يدید ؟ هچ  دیسرپ : ترضح  درک . هاگن  تباث  نک . هاگن  تیعمج  نیا  تروص  هب  دومرف : ترضح 
زا ار  امـش  ام  مدرم  يا  : » دش لزان  ثحب  دروم  هیآ  و  يوقت . نید و  اب  رگم  يرادن  يرترب  چیه  اهنیا  رب  وت  هک  نادب  دومرف : ترـضح  هرهچ .
ادخ رظن  رد  امـش  نیرتمرتحم  نیرتراوگرزب و  انامه  دیـسانشب  ار  رگیدمه  ات  میدینادرگ  اههلیبق  اهموق و  ار  امـش  میدیرفآ و  ینز  يدرم و 
یبا نب  دیسا  نب  باتع  دیوگب . ناذا  هبعک  ماب  رب  هک  درک  رما  لالب  هب  ص )  ) ربمغیپ هکم  حتف  زور  دیوگ : لتاقم  تسا .» امش  نیرتراکزیهرپ 

ینذؤم هایـس  غالک  نیا  زا  ریغ  دمحم  ایآ  تفگ : ماشه  نب  ثراح  و  دنیبب ! ار  زور  نیا  دنامن  درم و  مردپ  هک  ار  ادـخ  رکـش  تفگ : صیعلا 
: تفگ نایفس  وبا  و  «. 1  » دهدیم رییغت  ار  يزیچ  دهاوخب  ادـخ  رگا  تفگ : ورمع   210 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  نب  لیهـس  و  درکن ؟ ادیپ 
اب نانآ  ياهفرح  زا  دـش و  لزان  ص )  ) ربمغیپ رب  لیئربج  و  دزاس . شاـف  ار  مربخ  نامـسآ  راـگدرورپ  مراد  میب  اریز  میوگیمن  يزیچ  نم 
رب ندیزرو  رخف  رد  ناشیا  خـیبوت  یهن و  رد  الاب  هیآ  دـندرک . رارقا  همه  دـیتفگ ؟ هچ  دیـسرپ : دومرف و  ناشراضحا  ترـضح  درک . شربخ 
زور نوچ  هک  دنکیم  تیاور  هکیلم  یبا  نبا  زا  دانسا  اب  یکزم  ناسح  وبا  دیدرگ . لزان  ارقف  رب  ناشندز  تفوکرـس  و  لام ، بسن و  داژن و 

يرگید و  دیوگب ؟ ناذا  هبعک  ماب  يالاب  هایـس  هدرب  نیا  تسا  اور  ایآ  ادـخ  ناگدـنب  يا  دـنتفگ : یـضعب  تفر ، هبعک  ماب  رب  لالب  هکم  حـتف 
هنیدم ياهرازاب  زا  یکی  رد  ص )  ) هّللا لوسر  يزور  دیوگ : ریخش  نب  دیزی  دادیم . شرییغت  دوبن  راک  نیا  هب  یـضار  ادخ  رگا  داد : باوج 

: دندیسرپ مراد . یطرـش  درخب  ارم  سک  ره  تفگیم : مالغ  دنکیم و  شجارح  یلالد  دناهتـشاد و  اپ  رب  دید  ار  یهایـس  مالغ  تشذگیم 
طرـش نیا  اب  يدرم  و  مناوخب . ص )  ) ربمغیپ رـس  تشپ  ار  هناگجنپ  زامن  نم  هک  دوشن  عناـم  نم  رادـیرخ  تفگ : مـالغ  تسیچ ؟ طرـش  نآ 
تفگ تساجک ؟ مالغ  دیـسرپ : شبحاص  زا  شدیدن . يزور  ات  دیدیم  دجـسم  رد  ار  مالغ  نآ  بجاو  زامن  ره  رد  ص )  ) ربمغیپ شدیرخ .

زا دندش و  ناور  ص )  ) ربمغیپ هارمه  باحصا  میورب . شتدایع  هب  دیزیخرب  دومرف : باحصا  هب  ص )  ) ربمغیپ دراد . بت  ص )  ) هّللا لوسر  ای 
ترـضح هدش . کیدزن  شگرم  تفگ  تسا ؟ روطچ  شلاح  دیـسرپ : مالغ  بحاص  زا  ص )  ) ربمغیپ دعب ، زور  دـنچ  دـندرک . تدایع  مالغ 

ماجنا ار  شنفد  نفک و  لسغ و  اصخش  ص )  ) ربمغیپ درپس و  ناج  مد  نامه  مالغ  و  دوب ؟ عزن  لاح  رد  هک  تفر  مالغ  نیلاب  رب  تساخرب و 
چیه میدرک و  ترجه  میدیرب و  راید  رای و  نامناخ و  زا  ام  دنتفگ  دوخ  اب  نارجاهم  دمآ . دـیدپ  يراکنا  راک  نآ  زا  باحـصا  لد  رد  داد .

شیرای میداد و  شهانپ  ام  دـنتفگ  راصنا  و  دـیدن . دـید ، ترـضح  زا  مالغ  هک  ار  فطل  نیا  يراـمیب ، گرم و  یگدـنز و  رد  اـم  زا  کـی 
نادنزرف امـش  همه  هک  دیدرگ  لزان  تبـسانم  نیدـب  هیآ  داهن ، حـیجرت  ام  رب  ار  یـشبح  ياهدرب  اما  میدرک  راثن  ار  شیوخ  لاوما  میدومن و 

. تسا يوقت  هب  يرترب  دیردپ و  ردام و  کی 

هیآ 14 : تارجح هروس 

هدـمآ یبـنلا  ۀـنیدم  هب  یلاسکـشخ  رد  هک  دـش  لزاـن  همیزخ ) ینب   ) دـسا ینب  بارعا  هراـبرد  هیآ  نـیا  هـیآ 14 .)  ... ) اَّنَمآ ُبارْعَأـْلا  َِتلاـق 
هب دـندوب و  هدرک  نارگ  ار  اهتمیق  هدولآ و  تاـفاثک  هب  ار  هنیدـم  ياـههچوک  دـندوبن و  نمؤم  نطاـب  رد  دـندناریم و  ناـبز  رب  نیتداـهش 

لوقنلا بابل  رد  (. 1 ( __________________________________________________  ) ص  ) هّللا لوـسر 
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هب هنب  راب و  دنزرف  نز و  اب  ام  دـنتفگ :  211 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  م . دهدیم -. رییغت  دهاوخن ، ار  يزیچ  رگا  هک  تسا  هدـمآ  یطویس 
. دناهدش ناملسم  هک  دنتشاذگیم  تنم  ص )  ) ربمغیپ رب  و  هدب . ام  هب  یمهـس  هقدص  زا  میدیگنجن  وت  اب  هفیاط  نالف  لثم  میدمآ و  وت  يوس 
رب : » تسا هدمآ  نینچ  دعب  هیآ  رد  و  « ] هتفاین هار  ناتیاهبلق  رد  زونه  نامیا  دیاهدش و  میلست  هکلب  دیاهدرواین  نامیا  امش   » هک دش  لزان  هیآ 

«[ درک ناتتیاده  هک  دراد  تنم  امش  رب  ادخ  وگب  دناهدروآ ...  مالسا  هک  دنراذگیم  تنم  وت 

هروس ق

هیآ 38  : هروس ق

رد ار  شنیرفآ  ادخ  هک  دـندوب  دـقتعم  دوهی  هداتق ، يرـصب و   ] نسح هتفگ  هب  هیآ 38 .)  ... ) امُهَْنَیب ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  اَـنْقَلَخ  ْدََـقل  َو 
اهنامسآ یتسار  هب  ام  : » دش لزان  هیآ  دندیمانیم . تحارتسا  زور  ار  نآ  هتفای و  شمارآ  تبـس  ای  متفه  زور  هدناسر و  ماجنا  هب  زور  شش 

سابع نبا  زا  دانسا  اب  یمیمت  دمحم  نب  دمحا  دیـسرن .» ام  هب  یگدنام  چیه  میدیرفآ و  زور  شـش  رد  تسا  اهنآ  نایم  رد  هچ  ره  نیمز و  و 
دنوادـخ دومرف : ص )  ) ربمغیپ دندیـسرپ . نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  یگنوگچ  زا  هدـمآ  ص )  ) ربـمغیپ دزن  ناـیدوهی  هک  دـنکیم  تیاور 

هعمج زور  ار  هام  رهم و  ناگراتس و  و  هبنشجنپ ، هبنش و  راهچ  رد  ار  نامسآ  هبنش و  هس  ار  اههوک  هدیرفآ ، هبنشود  هبنـشکی و  زور  ار  نیمز 
تحارتسا و  : » يدوزفایم رگا  دنتفگ : تفای . رارقتسا  شرع  رب  هاگنآ  دومرف : ترضح  دمحم . ای  دش  هچ  دعب  دندیسرپ : دوهی  تسا . هدیرفآ 

شاهلابند اب  دیسرن » ام  هب  یگدنام  چیه   » هک دیدرگ  لزان  ثحب  دروم  هیآ  دش و  نیگمشخ  تخس  ص )  ) ربمغیپ يدوب . هتفگ  تسرد  درک »
«. َنُولوُقَی ام  یلَع  ِْربْصاَف   » هک

مجن هروس 

هیآ 32 : مجن هروس 

، دوهی هک  دـنکیم  تیاور  يراصنا  ثراح  نب  تباث  زا  دانـسا  اـب  ثراـح  نب  رکب  وبا  هیآ 32 .)  ... ) ِضْرَأـْلا َنِم  ْمُکَأَْـشنَأ  ْذِإ  ْمُِکب  ُمَلْعَأ  َوُه 
، دیـسر ص )  ) ربـمغیپ شوگ  هب  نخـس  نیا  212 و  ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  هدوب ، قیدـص »  » وا دـنتفگیم  درمیم  ناشریغـص  هچب  یتقو 

لزان هیآ  تسا و  مولعم  شتواقـش  ای  تداعـس  اجنامه  دروآیم  دیدپ  شردام  مکـش  رد  ادخ  ار  یناسنا  ره  دـنیوگیم  غورد  دوهی  دومرف :
« تسا رتاناد  هدوب  راگزیهرپ  هک  سکنآ  هب  ادخ  هک  دییامنم  هئربت  دینکن و  دومناو  كاپ  ار  دوخ   » هک دش 

34 ات تایآ 33 : مجن هروس 

هرابرد تایآ  نیا  کیرش  نب  ّبیسم  یبلک و  يّدس و  سابع و  نبا  هتفگ  هب  (. 41 هیآ 33 -  ... ) يدْکَأ َو  اًلِیلَق  یطْعَأ  َو  یَّلَوَت  يِذَّلا  َْتیَأَرَف  َأ 
هچ نیا  تفگ : ودـب  حرـس  یبا  نب  هّللا  دـبع  شیعاضر  ردارب  درکیم . قافنا  ریخ  هار  رد  دادیم و  هقدـص  هک  دـش  لزاـن  ناـفع  نب  ناـمثع 

ياضر قافنا  قدـصت و  نیا  اب  مراد و  ییاهشزغل  ناهانگ و  نم  تفگ : نامثع  يوش . زیچ  یب  هک  تسا  کیدزن  ینکیم ، هک  تسا  يراک 
. مریگیم هدهع  هب  ار  تناهانگ  مامت  نم  شخبب ، نم  هب  شزاهج  اب  ار  تاهقان  تفگ : هّللا  دبع  دنک . وفع  ارم  مراودیما  مبلطیم و  ار  يادخ 
هب لبق  زا  رتهب  رتشیب و  نامثع  دش و  لزان  ثحب  دروم  تایآ  ات  داتـسیا  زاب  نداد  هقدـص  زا  یتدـم  و  تفرگ ، دـهاش  داد و  ودـب  رتش  نامثع 

دوب هدروآ  نامیا  ص )  ) ربمغیپ هب  هک  هدـش  لزان  ةریغم  نب  دـیلو  هرابرد  هیآ  دـناهدرک  تیاور  دـیز  نبا  دـهاجم و  داد . همادا  نداد  هقدـص 
باذع زا  تفگ  ینادیم ؟ یخزود  هارمگ و  ار  نانآ  يدرک و  كرت  ار  نارس  ناریپ و  نید  ارچ  هک  دومن  شنزرس  ار  يو  ناکرشم  زا  یکی 

نیا اب  تشگ و  زاب  كرش  هب  دیلو  یهدب . نم  هب  یلام  هکنآ  طرش  هب  وت  ياج  هب  ادخ  باذع  نماض  نم  تفگ : كرـشم  نآ  مکانمیب . ادخ 
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دیزرو لخب  نآ  هیقب  هب  تبسن  اما  داد  ودب  دوب  هدش  رارق  هک  ار  لام  نآ  زا  یشخب  دش  دهاوخ  لمحتم  ار  يو  باذع  كرشم  نآ  هک  رادنپ 
شیعـس هجیتن  زج  ار  یناسنا  چیه  درادن و  رب  ار  يرگید  تیلوئـسم  راب  يرادرب  راب  چیه   » هک دیدرگ  لزان  تبـسانم  نیدـب  تایآ  دادـن و  و 

«. تفای دهاوخ  رتلماک  يازج  سپس  دوشیم  هدید  يدوز  هب  وا  ششوک  رثا  و  دسرن ،

هیآ 43 : مجن هروس 

تـشذگ یعمج  رب  ص )  ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  هشیاع  زا  دانـسا  اب  ظعاو  میهاربا  نب  دمحم  هیآ 43 .)  ... ) یْکبَأ َو  َکَحْـضَأ  َوُه  ُهَّنَأ  َو 
دیدرگ و لزان  الاب  هیآ  اب  لیئربج  اما  دیدیدنخیم . رتمک  دیتسیرگیم و  رتشیب  دیتسنادیم  منادیم  نم  هچنآ  رگا  دومرف  دـندیدنخیم . هک 
دـنادنخیم و هک  تسوـمه  : » دـیامرفیم یلاـعت  يادـخ  دوـمرف  تشگرب و  هورگ  نآ  دزن  دوـب  هتفرن  مدـق  لـهچ  زا  شیب  هک  ص )  ) ربـمغیپ

213 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دنایرگیم .»

رمق هروس 

هیآ 1 : رمق هروس 

تیاور هزاجا  اهافش  نم  هب  درک و  تیاور  یناجرج  دمحم  نب  لیقع  میلح  وبا  دیوگ  يدحاو  (. 2 هیآ 1 -  ... ) ُرَمَْقلا َّقَْشنا  َو  ُۀَعاَّسلا  َِتبَرَْتقا 
مشچ هک  تسا  « 1  » هشبک یبا  نبا  رحـس  نیا  دـنتفگ  شیرق  دـش ، قشنم  هام  ص )  ) ربمغیپ راگزور  هب  تفگ : هک  هّللا  دـبع  زا  دانـسا  اـب  داد 

. دش لزان  هیآ  نیا  و  میدید . هلب ، دنتفگ : زین  نارفاسم  دندیسرپ . دیسرپب و  نارفاسم  زا  ار  تقیقح  هدرک . ناتیوداج  يدنب و 

49 ات تایآ 47 : رمق هروس 

دمحم نب  نمحرلا  دبع  مساقلا  وبا  دیوگ  يدـحاو  (. 49 هیآ 47 -  ... ) ٍرَدَِقب ُهانْقَلَخ  ٍءْیَـش  َّلُک  اَّنِإ  یلإ - ٍرُعُـس - َو  ٍلالَـض  ِیف  َنیِمِرْجُْملا  َّنِإ 
هک دش  لزان  تایآ  نیا  دندرکیم . هلداجم  ردـق  رـس  رب  ص )  ) ربمغیپ اب  شیرق  هک  هریره  وبا  زا  دانـسا  اب  درک  ءالما  تیاور و  نم  رب  جارس 
نب دمحم  ثراحلا  وبا  هک  ار  ادخ  مریگیم  هاوگ  دیوگ  يدحاو  تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  زین  ملـسم  میدیرفآ .» هزادنا  هب  ار  زیچ  ره  ام  »

هک درک  تیاور  نم  هب  زازب  میهاربا  نب  دمحم  نب  دـمحا  هک  ار  ادـخ  مریگیم  هاوگ  هک  درک  تیاور  نم  هب  ناگرگ  رد  ظفاح  میحرلا  دـبع 
نب دـمحا  نب  دـمحم  نسحلا  وبا  زا  درک  تیاور  هک  ار  ادـخ  مریگیم  هاوگ  تفگ  هک  مدینـش  لبنح  نب  یلع  زا  هک  ار  ادـخ  مریگیم  هاوگ 
نب ریفع  زا  ار  ادخ  مریگیم  هاوگ  تفگ  هک  مدینـش  ظفاح  رقـص  نب  هّللا  دبع  زا  ار  ادـخ  مریگیم  هاوگ  تفگ  هک  مدینـش  ناسارخ  رد  یبا 

هک مدینش  یلهاب  هماما  وبا  زا  ار  ادخ  مریگیم  هاوگ  تفگ  هک  مدینـش  رماع  نب  نامیلـس  زا  ار  ادخ  مریگیم  هاوگ  تفگ  هک  مدینـش  نادعم 
اب ثراح  نب  رکب  وبا  تسا . هدش  لزان  « 2 « » هیردق  » هرابرد رمق  هروس   49 تایآ 47 - هک  ص )  ) هّللا لوسر  زا  ار  ادخ  مریگیم  هاوگ  تفگ 

تسا و ردق  هب  یـصاعم  ییوگیم  وت  ص )  ) دـمحم ای  تفگ : دـمآ و  ص )  ) ربمغیپ دزن  نارجن  فقـسا  هک  دـنکیم  تیاور  ءاطع  زا  دانـسا 
نبا (. 1 __________________________________________________  ) اهنامـسآ اـهایرد و  شنیرفآ 
بقل ص )  ) ربمغیپ هب  تهج  ود  زا  ناکرـشم  دیاش  دز و  زاب  رـس  ددعتم  نایادخ  شتـسرپ  زا  هک  تسا  ص )  ) ربمغیپ يردام  ّدـج  هشبک  یبا 

هب رصحنم  هویـش  هب  تیاور  نیا  (. 2 . ) م تسا -. هدرک  در  ار  ناتب  شتـسرپ  هکنیا  مه  وا  يردام  ّدـج  هب  هراشا  مه  دـندادیم  هشبک  یبا  نبا 
ناشن فلؤم  راگزور  رد  ردـق »  » هلئـسم رـس  رب  ناثدـحم  ناملکتم و  دـیدش  لادـج  دروخرب و  دـش ، همجرت  اـنیع  هک  ّظـلغم  دـیکأت  رد  درف 

«. ۀمالا هذه  سوجم  ۀیردقلا   » هک دندروآیم  تیاور  ص )  ) ربمغیپ زا  دندرکیم و  ندوب  يردق  هب  مهتم  ار  يرگید  هورگ ، ره  هک  دـهدیم 
هب  214 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دشاب ].....[ . هدوب  جیار  هیردق »  » حالطصا ص )  ) ربمغیپ نامز  رد  هک  دیامنیم  دیعب  رایسب  مجرتم  رظن  هب 
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ادـخ ربارب  رد  امـش  دومرف : ص )  ) ربمغیپ متـسین . هدـیقعمه  وت  اب  یـصاعم  دروم  رد  اما  تسا  ردـق  هب  یعیبط  روما  نایرج  يرآ  تسا . ردـق 
لوسر هک  دنکیم  تیاور  يراصنا  هرازر  وبا  زا  دانسا  اب  ثراح  نب  رکب  وبا  زین  و  دیدرگ . لزان  ثحب  دروم  تایآ  و  دینکیم . يریگ  ههبج 
دمحا دننک . بیذکت  ار  یلاعت  يادـخ  ردـق  تما  نیا  رخآ  رد  هک  تسا  ياهدـع  هرابرد  دومرف  درک و  تئارق  ار  ثحب  دروم  هیآ  ص )  ) هّللا

تقو ره  تفگیم  هک  مدوب  رـضاح  بعک  نب  دـمحم  دزن  هک  دـنکیم  تیاور  شردـپ  زا  وا  دیـسا و  نب  ریکب  زا  دانـسا  اب  يریح  نسح  نب 
هکنآ هب  دنگوس  اریز  دـینک  مریجنز  «، 1  » ماهدیدرگ هناوید  هک  دینادب  ماهدش ) ردق  ثحب  دراو  ینعی   ) ماهدـش ردـق  هار  رپس  یپ  نم  دـیدید 

. تسا هدش  لزان  هیردق »  » ینعی نانیا  هرابرد  تایآ  نیا  تسوا . تسد  رد  مناج 

هعقاو هروس 

هیآ 28 : هعقاو هروس 

دنتـسیرگن و فئاـط  رد  جو ) اـی :  ) جوف مرخ  زبـس و  يداو  هب  ناناملـسم  كاحـض ، هیلاـعلا و  وبا  هتفگ  هب  هیآ 28 .)  ... ) ٍدوُـضْخَم ٍرْدِـس  ِیف 
راخ یب  ردـس  تشهب  رد  نیمیلا » باحـصا   » هک دـش  لزاـن  هیآ  میتشاد  ییاـج  نینچ  شاـک  دـنتفگ  شردـس و  زا  هژیو  هب  دـمآ  ناشـشوخ 

. تشاد دنهاوخ 

40 ات تایآ 39 : هعقاو هروس 

یتعامج تشهب  رد  هک  دش  لزان  هعقاو  هیآ 12 و 13  یتـقو  میور  نب  ةورع  هتفگ  هب  (. 40 هیآ 39 -  ... ) َنیِرِخْآلا َنِم  ٌۀَُّلث  َو  َنِیلَّوَأـْلا  َنِم  ٌۀَُّلث 
نیا اب  میدرک  تقیدصت  میدیورگ و  وت  هب  ص )  ) هّللا لوسر  ای  تفگ  تسیرگب و  رمع  دوب  دـنهاوخ  ناینیـسپ  زا  یمک  هدـع  ناینیـشیپ و  زا 

زا یتعامج  دناناینیـشیپ و  زا  یتعاـمج  نیمیلا  باحـصا   » هک دـش  لزاـن  ثحب  دروم  هیآ  دـنوشیم . راگتـسر  اـم  زا  یمک  هدـع  طـقف  همه 
. دناوخ يو  رب  ار  هیآ  تسا و  هداتـسرف  هیآ  ادـخ  یتساوخ  وت  هچنآ  دروم  رد  رمع  ای  دومرف : درک و  راضحا  ار  رمع  ص )  ) ربمغیپ ناینیـسپ .»

تعامج کی  ام  نامز  ات  مدآ  زا  دومرف : ص )  ) ربمغیپ هاگنآ  میدونـشخ . شیوخ  ص )  ) ربمغیپ قیدـصت  زا  ناـمراگدرورپ و  زا  تفگ  رمع 
ءزج زین  هللا  الا  هلا  هدنیوگ ال  نارچ  رتش  ناهایـس  زا  هکنآ  رگم  دوشیمن  لیمکت  ام  تعامج  و  تعامج . کی  تمایق  ات  ام  نامز  زا  تسا و 
هملک رد  هک  ياهـتکن  (. 1 . __________________________________________________  ) دنـشاب نآ 

215 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  م . تسا -. هدمآ  زین  نونج  ینعم  هب  هیآ 47  رد  روکذم  رعس »  » هملک هکنیا  تسه  هناوید » »

هیآ 82 : هعقاو هروس 

ص)  ) ربمغیپ نامز  رد  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  نذؤم  دـمحم  نب  دیعـس  هیآ 82 .)  ... ) َنُوبِّذَُـکت ْمُکَّنَأ  ْمُکَقْزِر  َنُولَعَْجت  َو 
هک ینعم ) نیدب  . ) دندیدرگ تمعن  رفاک  ياهدع  رازگـساپس و  ياهدع  ناراب  نیا  رثا  رب  دومرف : ترـضح  دمآ . مدرم  يارب  يدـعاسم  ناراب 

دـمآ و رد  تسار  هک  تسا  هراتـس  نالف  عولط  لوفا و  ریثأت  دـنتفگ  یعمج  هدـش و  لزاـن  اـم  رب  هک  تسا  یهلا  تمحر  نیا  دـنتفگ  یعمج 
دندمآ و دورف  ییاج  رد  تفر و  نوریب  يرفس  هب  باحصا  اب  ص )  ) ربمغیپ هک  دناهدروآ  و  دیدرگ . لزان  ببـس  نیدب  هعقاو   82 تایآ 75 -
رب دییوگب  دیاش  اما  دنک . ناتباریس  ناراب  منک  اعد  دیهاوخیم  رگا  دومرف  دنتـشاذگ . نایم  رد  ترـضح  اب  ار  عوضوم  دنتـشادن . هارمه  بآ 

دناوخ زامن  تعکر  ود  ص )  ) ربمغیپ تسین . ناراب  لصف  الاح  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دندرک  ضرع  دـمآ . ناراب  هراتـس  نالف  لوفا  عولط و  رثا 
دـش و رپ  نیمز  ياههلاچ  تخیر و  ورف  ناشرـس  رب  ناراب  دروآ و  يربا  تساخرب و  يداـب  هاـگان  هک  درک  اـعد  یلاـعت  يادـخ  هاـگرد  هب  و 

نالف عولط  لوفا و  رثا  رب  تفگیم  تفرگیم و  رب  بآ  حدق  اب  هک  تشذگ  يدرم  رب  ص )  ) هّللا لوسر  نایم  نیا  رد  دندرک . رپ  ار  اهفرظ 
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هک دیهدیم  رارق  نیا  ار  ناتقزر  هنارکـش  : » دـش لزان  هیآ  تسا . هدوب  ناحبـس  يادـخ  هیحان  زا  قزر  نیا  تفگیمن  و  دـمآ ، ناراب  هراتس 
هچ ناتيادـخ  هک  دـیدیدن  ایآ  دومرف  ص )  ) ربمغیپ هک  دـنکیم  تیاور  هریره  وبا  زا  دانـسا  اـب  دـهاز  رمع  نب  رکب  وبا  دـییامن .»؟ بیذـکت 

ار راک  نیا  ياهراتـس  دیوگیم : هکنانچ  دندیزرو ، نارفک  نادب  ياهدع  هکنیا  رگم  مدرکن  اطع  مناگدنب  رب  ار  یتمعن  چیه  تفگ : تفگ -؟
. تسا هدروآ  ار  تیاور  نیا  زین  ملسم  دش . نانچ  هراتس  ریثأت  تحت  ای  درک 

دیدح هروس 

هیآ 10 : دیدح هروس 

لزان قیدص  رکب  وبا  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  دنکیم  تیاور  یبلک  زا  لیضف  نب  دمحم  هیآ 10 .)  ... ) ِْحتَْفلا ِْلبَق  ْنِم  َقَْفنَأ  ْنَم  ْمُْکنِم  يِوَتْسَی  ال 
هتسشن ص )  ) ربمغیپ تفگ : هک  هدروآ  رمع  نبا  زا  دانسا  اب  ییحی  نب  دمحم  نب  میهاربا  نب  دمحم  هک  تسا  یتیاور  بلطم  نیا  دییأت  هدش .

زا ص )  ) ربمغیپ هب  دـش و  لزان  لیئربج  دوب . هدرک  لصو  مه  هب  هنیـس  يور  یلالخ  اب  ار  هراپ  ییاـبع  دوب و  شتمدـخ  رد  زین  رکب  وبا  دوب و 
وا لیئربج  ای  دومرف  ترضح  منیبیم ؟ لاح  نیدب   216 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  ار  رکب  وبا  ارچ  دمحم  ای  تفگ  دناسر و  مالس  ادخ  لوق 

نیا هب  دیوگیم : تراگدرورپ  وگب  ناسرب و  شمالـس  ادخ  لوق  زا  تفگ : لیئربج  درک . قافنا  نم  نید  هار  رد  هکم  حتف  زا  شیپ  ار  شلام 
تمالـس ادـخ  لوق  زا  هک  تسا  لـیئربج  نیا  رکب  اـبا  اـی  دومرف  درک و  رکب  وبا  هب  ور  ص )  ) ربمغیپ یتحاراـن ؟ اـی  یتسه  یـضار  نم  زا  رقف 

ضرع تسیرگ و  باوج  رد  رکب  وبا  یتحاران ؟ ای  یتسه  یـضار  نم  زا  رقف  لاح  نیا  رب  تسا  هدیـسرپ  راـگدرورپ  دـیوگیم  دـناسریم و 
. میضار میضار  مشاب ؟ نیگمشخ  مراگدرورپ  زا  هنوگچ  درک :

هیآ 16 : دیدح هروس 

نیقفانم هرابرد  ترجه  زا  دـعب  لاس  کی  لتاقم  یبلک و  هتفگ  هب  هیآ  نیا  هیآ 16 .)  ... ) ِهَّللا ِرْکِذـِل  ْمُُهبُوُلق  َعَشَْخت  ْنَأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ِنْأَی  َْمل  َأ 
هدیـسرن نآ  تقو  نانمؤم  يارب  ایآ   » هک دمآ  باوج  رد  هیآ  دندیـسرپ  تاروت  بیاجع  هب  عجار  ناملـس  زا  يزور  هک  نایب  نیدب  دـش  لزان 

یتدـم دـش و  ینالوط  ترتف  نوچ  هک  دنـشابن  باتک  لها  دـننام  و  دوش ، عشاخ  هدرک  لزان  قح  هب  هچنآ  ادـخ و  رکذ  ربارب  رد  ناـشلد  هک 
نآرق یتدم  هک  دنکیم  تیاور  دعـس  زا  وا  رافـص و  نب  دالخ  زا  هطـساو  راهچ  هب  رهاط  نب  رهاقلا  دبع  تفای .» تواسق  ناشاهلد  تشذگ 

ياهصق رگا  دـشیم  هچ  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دـنتفگ  ات  دومرفیم . توـالت  ناناملـسم  رب  ترـضح  نآ  دـشیم و  لزاـن  ص )  ) هّللا لوسر  رب 
ای دـنتفگ  ات  دومرفیم  توـالت  ار  نآ  یتدـم  و  ِصَـصَْقلا » َنَسْحَأ  َکـْیَلَع  ُّصُقَن  ُنَْحن   » هک دـش  لزاـن  فسوی  هروس  هـیآ 3  و  يدروآیم ؟
ره هنوگ  نیدب  دیوگ  دعس  رمز 23 .) « ) ِثیِدَْحلا َنَسْحَأ  َلََّزن  ُهَّللا   » هک دش  لزان  هیآ  يدروآیم ؟ یثیدح  رگا  دشیم  هچ  ص )  ) هّللا لوسر 

رگا دشیم  هچ  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دنتفگ : هک  هدش  هدوزفا  زین  ياهمتت  ثیدـح  نیا  رب  دـیوگ  داّلخ  درکیم . ناشرما  نآرق  هب  هجوت  هب  راب 
. تسا نآرق  ینعم  هب  هللا » رکذ   » اجنیا رد  هک  ِهَّللا  ِرْکِِذل  ْمُُهبُوُلق  َعَشَْخت  ْنَأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ِنْأَی  َْمل  َأ  : » دش لزان  هیآ  يدروآیم ؟ يرکذ 

هلداجم هروس 

1 هیآ : هلداجم هروس 

هک دنکیم  تیاور  هشیاع  زا  دانـسا  اب  يزاغ  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  دعـس  وبا  هیآ 1 .)  ... ) اهِجْوَز ِیف  َکـُلِداُجت  ِیتَّلا  َلْوَق  ُهَّللا  َعِمَـس  ْدَـق 
ص)  ) ربـمغیپ اـب  هبلعث  تنب  هلوـخ  هک  یعقوـم   217 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  دونـشیم . ار  زیچ  همه  هـک  ییادـخ  تـسا  گرزب  تـفگ :
ار میناوج  ص )  ) هّللا لوسر  ای  تفگیم  درکیم و  هوکش  شرهوش  زا  وا  مدینشیمن . ار  یخرب  مدینـشیم و  ار  یخرب  نم  درکیم  تبحص 
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مردام تشپ  لثم  نم  رب  وت   » دیوگیم ماهداتفا  ندروآ  هچب  زا  هتفر و  الاب  مّنس  هک  الاح  مدییاز ، شیارب  مکش  نیدنچ  مدیناسوپ و  وا  ياپ  هب 
اب ثراح  نب  رکب  وبا  دروآ . ار  الاب  هیآ  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  هک  تشذـگن  يزیچ  مروآیم . تیاکـش  وا  زا  وت  هب  ایادـخ  راـب  یتسه » مارح 

هّللا لوسر  دزن  رگتیاکش  نز  نآ  یتقو  دراد . هطاحا  اهادص  همه  ندینـش  رب  هک  ار  ادخ  شیاتـس  تفگ  هک  دنکیم  تیاور  هشیاع  زا  دانـسا 
هب عجار  وت  اب  هک  ار  نز  نآ  راتفگ  ادـخ   » دـمآ هیآ  اما  دـیوگیم . هچ  مدـیمهفیمن  تسرد  مدوب و  قاـطا  فرط  نآ  رد  نم  دـمآ و  (ص )

« دینش درکیم  وگم  وگب  شرهوش 

2 هیآ : هلداجم هروس 

زا هک  دنکیم  تیاور  ریشب  نب  دیعس  زا  دانسا  اب  يروصنم  دمحم  نب  دمحم  روصنم  وبا  (. 4 هیآ 2 -  ... ) ْمِِهئاِسن ْنِم  ْمُْکنِم  َنوُرِهاُظی  َنیِذَّلا 
ینعی  ) دومن هرهاظم  ۀـبلعث  تنب  هلیوخ  شنز  اـب  تماـص  نب  سوا  هک  تفگ  کـلام  نب  سنا  زا  لـقن  هب  وا  دندیـسرپ  راـهظ  هب  عجار  هداـتق 

دوخ نانز  اب  هک  امـش  زا  یناسک  : » دـش لزان  هیآ  دروآ ، ص )  ) ربمغیپ دزن  تیاکـش  نز  و  یتسه ) مارح  مردام  تشپ  لـثم  نم  رب  وت  تفگ :
هک دنتـسه  اهنامه  ناشناردام  دـنوشیمن . اهنآ  نارداـم  ناشنارـسمه  دـنیوگیم . یتسرداـن  تشز و  فرح  تقیقح  رد  دـنیامن  هرهاـظم 

دازآ ياهدرب  یـشوغآمه  زا  شیپ  دیاب  دندرگرب  دناهتفگ  هچنآ  زا  سپـس  دنیامن و  هرهاظم  دوخ  نانز  اب  هک  یناسک  دـناهدییاز ...  ار  ناشیا 
 ...«. دنک ماعطا  ار  اونیب  تصش  دیاب  تسناوتن  سک  ره  دریگب و  هزور  یپایپ  هام  ود  یـشوغآمه  زا  شیپ  دیاب  تشادن  سک  ره  و  دنزاس ... 

هک دـتفیب  قافتا  زور  کی  رگا  تفگ  ریگب . هزور  یپایپ  هام  ود  سپ  دومرف : مرادـن . تفگ  زاس ، دازآ  ياهدرب  دومرف : سوا  هب  ص )  ) ربمغیپ
ترضح دیوگ : يوار  ینک . مکمک  يردق  رگم  مرادن  تفگ  نک . ماعطا  ار  نیکسم  تصـش  سپ  دومرف : دوشیم . رات  ممـشچ  مروخن  اذغ 

هک تشاد  عاص  هدزناپ  زین  شدوخ  دـندقتعم  یـضعب  دـناسر . وا  يارب  مه  ار  هیقب  نابرهم  يادـخ  اـت  درک  شکمک  یکاروخ  عاـص  هدزناـپ 
نب سوا  نز  هلیوخ  زا  وا  مالـس و  هّللا  دبع  نب  فسوی  زا  دانـسا  اب  لدع  دماح  وبا  نمحرلا  دـبع  دوشیم . نیکـسم  تصـش  كاروخ  اعمج 
دش ینابـصع  مداد . ار  شباوج  نم  درک و  باتع  نم  اب  دمآ و  هناخ  هب  مرهوش  يزور  هک  دنکیم  تیاور  تماص ) نب  ةدابع  ردارب   ) تماص

دروآ روز  مدـش  عنام  تساوخ . ماک  نم  زا  دـمآ و  زاب  تفر و  نوریب  هناـخ  زا  سپـس  یتسه » مارح  مرداـم  تشپ  لـثم  نم  رب  وت  : » تفگ و 
مسق زگره ، متفگ : مدش و  هریچ  وا  رب  تسا  هریچ  یفیعـض  درم  رب  ینز  هک  روط  نآ  مدروآ و  روز  مه  نم   218 ص : لوزن ، بابسا  همجرت 

ربمغیپ دزن  تیاکـش  و  دـیامرف . يرواد  ام  ناـیم  شیوخ  مکح  هب  ادـخ  اـت  دـسریمن  نم  هب  تتـسد  تسوا  تسد  رد  هلیوخ  ناـج  هکنآ  هب 
هروس  4 تاـیآ 1 - هک  تشذـگن  یتعاـس  و  نک . يراتفرـشوخ  وا  اـب  سرتب و  ادـخ  زا  تسوت  يومع  رـسپ  رهوش و  وا  دومرف : مدرب . (ص )

. دزاس دازآ  هک  درادـن  ياهدرب  وا  هللا  یبن  ای  مدرک  ضرع  دزاس . دازآ  ياهدرب  دـیاب  وا  و  ورب ، ترهوش  دزن  دومرف : ترـضح  دـمآ . هلداجم 
دیاب سپ  دومرف  دناوتن . هزور  تسا  هدروخلاس  ریپ  وا  هللا  یبن  ای  مدرک  ضرع  دریگب . هزور  یپایپ  هام  ود  دیاب  وا  ورب و  ترهوش  دزن  دومرف :

لداعم امرخ  گنـس  کی  ام  دشاب ، دومرف : دنک . ماعطا  هک  درادـن  يزیچ  ص )  ) هّللا لوسر  ای  مدرک  ضرع  دـنک . ماعطا  ار  نیکـسم  تصش 
. دنک قدصت  وگب  يدرک ، یبوخ  راک  دومرف  ترضح  مهدیم . هزادنا  نیا  مه  نم  تفگ  هلیوخ  مینکیم . شکمک  عاص  یس 

8 هیآ : هلداجم هروس 

عمج رد  هک  هدـش  لزان  نیقفانم  دوهی و  هراـبرد  هیآ  نیا  دـهاجم  ساـبع و  نبا  هتفگ  هب  هیآ 8 .)  ... ) يوْـجَّنلا ِنَع  اوُُـهن  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
تاکرح نآ  نوچ  نانمؤم  دـنتخادنایم . هاـگن  دـندرکیم و  هراـشا  اـهنآ  يوس  هب  مشچ  اـب  دـندزیم و  فرح  یـشوگ  رد  مه  اـب  ناـنمؤم 

هتـشک ای  هدرم  هک  دـنراد  يربخ  دـناهتفر  یگنج  تیرومأم  هب  هک  یناردارب  ای  ام  ناکیدزن  زا  دـیآیم  رظن  هب  دـنتفگیم  دوخ  اب  دـندیدیم 
ات دـندوبیم  كانمغ  دـندشیم و  نیگهودـنا  درکیم و  رثا  ناشلد  رد  نیا  و  هدـمآ ، شیپ  يراـتفرگ  دـناهدروخ و  تسکـش  اـی  دـناهدش 

ص)  ) ربمغیپ دزن  هوکـش  نانمؤم  دـش  رارکت  تفای و  همادا  ناـقفانم  دوهی و  راـک  نیا  نوچ  و  دـندمآیم . رفـس  زا  ناشناتـسود  ناـکیدزن و 
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رد هیآ  دـندرک  ار  راک  نامه  زاب  هدرکن  سب  نانآ  اما  دـننزن . فرح  یـشوگ  رد  نانمؤم  دزن  دومرف  ناقفانم  دوهی و  هب  ص )  ) ربمغیپ دـندرب 
تیاور هشیاع  زا  دانسا  اب  باشخ  رمع  نب  دمحم  رکب  وبا  هیآ 8 .)  ... ) ُهَّللا ِِهب  َکِّیَُحی  َْمل  اِمب  َكْوَّیَح  َكُؤاج  اذِإ  َو  دش . لزان  نانیا  ضیرعت 

امـش دوخ  رب  گرم ) ینعی   ) ماس مداد : خساپ  نم  مساقلا » ابا  ای  کیلع  ماسلا   » دنتفگ هدـمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  دوهی  زا  ياهدـع  هک  دـنکیم 
لوسر ای  متفگ  درادن . تسود  ار  نداد  شحف  خـساپ  نداد و  شحف  ادـخ  هک  نک  سب  هشیاع  دومرف : ص )  ) ربمغیپ ناتدـشکب ! ادـخ  داب و 

منادرگیم و رب  ناـشدوخ  هب  ار  نآ  باوج ، رد  هنوگچ  نم  هک  ینیبیمن  اـیآ  دومرف : دـنیوگیم . هچ  هک  مدـشن  هجوتم  نم  رگم  ص )  ) هّللا
دزن يدوهی  کی  هک  دنکیم  تیاور  هداتق  زا  دانـسا  اب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  دیعـس  وبا  دمآ . تبـسانم  نیدـب  هیآ  و  مکیلع » و  : » میوگیم

هچ دیدیمهف   219 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  ایآ  دومرف : ترضح  دنداد . مالس  باوج  باحصا  کیلع » ماسلا  : » تفگ دمآ و  ص )  ) ربمغیپ
یتفگ وت  دیسرپ : ترـضح  دندنادرگ . شزاب  دینادرگ . زاب  ار  يدوهی  دیدیمهفن ، دومرف : دنناد . رتهب  شلوسر  ادخ و  دندرک  ضرع  تفگ ؟
باوج رد  داد  مالس  امش  هب  باتک  لها  زا  یکی  هاگ  ره  دومرف  باحصا  هب  ترـضح  عقوم  نیا  رد  يرآ . داد  خساپ  يدوهی  مکیلع » ماسلا  »

! ییوگیم هچنآ  داب  وت  رب  ینعی  کیلع » و  : » دییوگب

هیآ 11 : هلداجم هروس 

زا نویردـب  ص )  ) ربمغیپ دـیوگ : لتاقم  هیآ 11 .)  ... ) ْمَُکل ُهَّللا  ِحَـسْفَی  اوُحَْـسفاَف  ِِسلاجَْملا  ِیف  اوُحَّسَفَت  ْمَُکل  َلـِیق  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
دوب گنت  اج  دوب و  هتسشن  هفـص  رد  ص )  ) ربمغیپ هک  ياهعمج  زور  دیناشنیم . دوخ  رب  رود و  الومعم  دومنیم و  مارکا  ار  راصنا  رجاهم و 
نیا و  درکن ، زاب  اج  یسک  اما  دوش  زاب  ياج  دندوب  رظتنم  دنداتسیا و  ص )  ) ربمغیپ ولج  اپ  رس  دندیسرن و  نتـسشن  ياج  هب  نویردب  ياهدع 
زاب اج  دندوب  هداتسیا  اپرـس  هک  نویردب  دادعت  هب  ات  زیخرب ! درک  باطخ  مسا  هب  ار  نویردب  ریغ  زا  یـصاخشا  دمآ و  نارگ  ص )  ) ربمغیپ رب 

هب نیقفانم  داد . صیخـشت  یتحاراـن  ناـشهرهچ  رد  ص )  ) ربمغیپ دـمآ و  نارگ  دـندوب  هدـش  دـنلب  دوخ  ياـج  زا  هک  یناـسک  رب  نیا  دـش و 
هک ياهدع  ندنازیخرب  ینعی   ) شراک نیا  ادخ  هب  دنکیم ؟ راتفر  لدع  هب  مدرم  نیب  ناتربهر  هک  دیتسین  دـقتعم  امـش  رگم  دـنتفگ  نیملـسم 

لزان هیآ  دوبن . هنالداع  دندوب ) هدمآ  رید  هک  یناسک  ندرک  نیشناج  دننیشنب و  ص )  ) ربمغیپ کیدزن  دنتشاد  تسود  دندوب و  هتفرگ  ییاج 
زا دوش  هتفگ  امش  هب  نوچ  و  دهد ، شیاشگ  ار  امش  ادخ  ات  دینکب  دینک ، زاب  اج  سلاجم  رد  دوشیم  هتفگ  امـش  هب  یتقو  نانمؤم  يا  : » دش

«. دربب الاب  هبترم  دنچ  ار  ناگتفایشناد  ار و  نانمؤم  ادخ  ات  دیزیخرب  دیزیخرب ، اج 

هیآ 12 : هلداجم هروس 

ص)  ) ربمغیپ دزن  هک  دـش  لزان  نارگناوت  هرابرد  هیآ  نیا  ناـیح  نب  لـتاقم  هتفگ  هب  هیآ 12 .)  ... ) َلوُسَّرلا ُُمْتیَجان  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
ناشنتـسشن دایز  ییوگرپ و  زا  ص )  ) ربمغیپ ات  دنتفرگیم . ار  ناریقف  ياج  تبون و  دندرکیم و  وگوتفگ  ترـضح  اب  دایز  دندمآیم و 

دنهدب هک  دنتـشادن  يزیچ  ارقف  داتـسرف . ورف  ربمغیپ ، اب  ندرک  اوجن  زا  شیپ  نداد  هقدص  هب  رما  رد  ار  الاب  هیآ  یلاعت  يادخ  دش و  تحاران 
اب نوچ  نانمؤم  يا  : » دیدرگ لزان  تصخر  رد  هیآ  همتت  ات  دمآ  تخس  ص )  ) ربمغیپ باحـصا  رب  مکح  نیا  دندیزرو و  لخب  زین  نارگناوت 
نب یلع  تسا .» نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  دیتشادن  يزیچ  رگا  و  دیهدب ...  ياهقدـص  ناتاوجن  زا  شیپ  دـینکب  دـیتساوخ  يوجن  ص )  ) ربمغیپ

هب  ) متشاد يرانید  تسا - هیآ  نیمه  هک  هدرکن - لمع  نادب  نم  زا  دعب  نم و  زا  شیپ  یسک  هک  تسه  نآرق  رد  ياهیآ  هدومرف : بلاط  یبا 
نآ دش و  مامت  ات  مدادیم  هقدـص  یمهرد  مدرکیم  يوجن  ص )  ) ربمغیپ  220 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  اب  هاگ  ره  و  متخورف ) مهرد  هد 

، درک ناتوفع  ادخ  دیدرکن و  لمع  هک  لاح  دیدیـسرت ؟! دیهدب  یتاقدص  ناتاوجن  زا  شیپ  هکنیا  زا  ایآ  : » دیدرگ خسن  يدـعب  هیآ  اب  مکح 
هلداجم 13) « ) تسا هاگآ  دینکیم  هچنآ  هب  ادخ  هک  دیشاب  شلوسر  ادخ و  عیطم  دیزادرپب و  تاکز  دیراد و  اپرب  زامن  سپ 
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هیآ 14 : هلداجم هروس 

هّللا دبع  هرابرد  يّدـس  لتاقم و  هتفگ  هب  هلداجم  هروس   18 تایآ 14 - (. 18 هیآ 14 -  ... ) ْمِْهیَلَع ُهَّللا  َبِضَغ  ًاـمْوَق  اْوَّلََوت  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
زا یکی  رد  هک  ص )  ) ربمغیپ يزور  ات  دربیم  دوهی  يارب  ار  ص )  ) ربمغیپ ربخ  تسـشنیم و  ص )  ) ربمغیپ اب  هک  دـش  لزان  قفاـنم  لـتبن  نب 
رد درگنیم . یناطیش  یمشچ  اب  و  يرگمتس ، یـشکرس و  اعّدم و  رپ  یلد  اب  دوشیم  دراو  امـش  رب  يدرم  نآلا  دومرف  دوب  شیوخ  تارجح 
هک دروخ  دنگوس  ادخ  هب  يو  دیهدیم ؟ مانـشد  ارم  تنارای  وت و  ارچ  دیـسرپ : ترـضح  دش . دراو  مشچ  دوبک  لتبن  نب  هّللا  دبع  عقوم  نیا 

ار راـک  نآ  هک  دـندروخ  دـنگوس  ادـخ  هب  دروآ و  ار  شناراـی  تفر و  هّللا  دـبع  ياهدرک . دوـمرف : ص )  ) ربـمغیپ تسا . هدرکن  ار  راـک  نآ 
دای غورد  دنگوس  و  ناشیا ، زا  هن  دنتـسه  امـش  زا  هن  اهنآ  دنراد ، یتسود  ادخ  نابوضغم  اب  هک  ار  یناسک  يدیدن  ایآ   » دمآ هیآ  دـناهدرکن .

هتـسشن شتارجح  زا  یکی  رد  ص )  ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  ییحی  نب  دمحم  نب  میهاربا  نب  دمحم  دننکیم .»... 
یمـشچ اب  هک  دـیآیم  ام  شیپ  یـصخش  يدوز  هب  دومرف  تفرگیمن - ارف  ار  ناـنآ  هیاـس  هک  دـندوب - شدزن  ناناملـسم  زا  ياهدـع  دوب و 

درک و ادـص  ار  وا  ص )  ) ربمغیپ دیـسر . هار  زا  مشچ  دوبک  يدرم  عقوم  نیا  رد  دـینزن . فرح  وا  اب  دیـسر  امـش  دزن  نوچ  درگنیم  یناطیش 
دنگوس یگمه  دروآ ، ار  صاخشا  نآ  تفر و  درم  نآ  دیهدیم ؟ مانشد  ارم  درب - مسا  ار  نت  دنچ  سکنالف - سکنالف و  وت و  ارچ  دومرف :

زین وا  يارب  دزاس  روشحم  هدنز و  ار  ناشهمه  ادـخ  هک  يزور   » هک دـش  لزان  هیآ 18  دنتساوخ . ترذعم  و  دناهدادن ) مانـشد  هک   ) دندروخ
هک دینادب  اله  دناهتفای . تسد  يزیچ  رب  دنراد و  يرابتعا  دنرادنپیم  و  دـنروخیم ، مسق  امـش  يارب  هکنانچمه  درک  دـنهاوخ  دای  دـنگوس 

. تسا هدروآ  ار  تیاور  نیا  شیوخ  حیحص  رد  زین  مکاح  دننایوگغورد .» دوخ  نانآ 

هیآ 22 : هلداجم هروس 

وبا ردپ  هفاحق - وبا  هک  دناهدروآ  دیوگ : حـیرج  نبا  هیآ 22 .)  ... ) َُهلوُسَر َو  َهَّللا  َّداَح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  ًامْوَق  ُدِـجَت  ـال 
ربمغیپ درک . تیاکح  ص )  ) ربمغیپ اب  ارجام  سپس  و  دیتلغ ، رد  هکنانچ  دز  وا  هب  يدیدش  هبرض  رکب  وبا  داد . مانـشد  ار  ص )  ) ربمغیپ رکب -

هیآ شمتشکیم .  221 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  امتح  دوب  متـسد  مد  ریـشمش  رگا  و  یلب ، تفگ : رکب  وبا  يدز ؟ ار  وا  ایآ  دیـسرپ : (ص )
دوعسم نبا  هتفگ  هب  یباین .»...  دزرو ، یخاتـسگ  لوسر  ادخ و  اب  هک  یـسک  راتـسود  ار  نیـسپاو  زور  ادخ و  هب  نانمؤم  تعامج   » دش لزان 
هزرابم هب  ردب  گنج  رد  ار  شرـسپ  هک  تسا  رکب  وبا  هرابرد  و  تشک ، دحا  گنج  رد  ار  شردپ  هک  دش  لزان  حارج  هدیبع  وبا  هرابرد  هیآ 

هب ندناسر  هرهب  يارب  ار  تیگدـنز  دوجو و  رکب  ابا  ای  دومرف : ص )  ) ربمغیپ دـشاب . لوا  فص  رد  هک  تساوخرد  ص )  ) ربمغیپ زا  دـناوخ و 
دحا رد  ار  ریمع  نب  دـیبع  شردارب  هک  ریمع  نب  بعـصم  هراـبرد  و  ینم ؟ شوـگ  مشچ و  هلزنم  هب  وـت  هـک  ینادیمن  رگم  نـک ، ظـفح  اـم 

نب ۀبیش  هعیبر و  نب  ۀبتع  هک  هزمح  و  ع )  ) یلع هرابرد  زین  و  تشک . ردب  رد  ار  هریغم  نب  ماشه  نب  صاع  شییاد  هک  رمع  هرابرد  و  تشک ،
« دنشاب ناشهفیاطمه  ای  ناردارب  ای  نارسپ  ای  ناردپ  دنچ  ره  تسا ...«  نیمه  هب  هیآ  هراشا  دنتشک و  ردب  رد  ار  هبتع  نب  دیلو  هعیبر و 

رشح هروس 

هیآ 2 : رشح هروس 

نوچ هک  دوب  نیا  هیضق  دش . لزان  ریضن  ینب  هرابرد  هیآ  نیا  نارسفم ، هتفگ  هب  هیآ 2 .)  ... ) ِباتِْکلا ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َجَرْخَأ  يِذَّلا  َوُه 
ردب گنج  زا  سپ  تفریذپ . زین  ص )  ) ربمغیپ دنگنجن و  ترضح  هیلع  ای  هل  دندرک  قفاوت  ریـضن  ینب  درک  ترجاهم  هنیدم  هب  ص )  ) ربمغیپ

میاهتفای ار  شتفص  تاروت  رد  هک  تسا  دوعوم  روآ  مایپ  نامه  نیا  ادخ  هب  دنتفگ  دوخ  اب  ریضن  ینب  نیکرـشم ، رب  ص )  ) ربمغیپ يزوریپ  و 
زاربا نیملسم  و  ص )  ) ربمغیپ اب  هدرک  دهع  ضقن  ریـضن  ینب  نیملـسم ، تسکـش  دحا و  گنج  زا  سپ  اما  دوشیمن . نوگژاو  شمچرپ  هک 
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دمحم نب  نسح  دمحم  وبا  دمآ . لمع  هب  قفاوت  هنیدم  زا  ریضن  ینب  ندیچوک  رب  ات  درک  هرصاحم  ار  نانآ  ص )  ) ربمغیپ دندرک و  تموصخ 
امش هک  دنتشون  همان  دوهی  هب  ردب  گنج  زا  سپ  شیرق  رافک  هک  دنکیم  تیاور  یباحص  کی  زا  وا  کلام و  نب  بعک  زا  دانسا  اب  یسراف 

ناتنانز سیماون  هب  ضرعت  عنام  يزیچ  تروص  نآ  رد  میزاتیم و  امـش  رب  ام  ای  دیگنجب و  ام  فرط  اب  دـیاب  ای  دـیراد  هعلق  دـیروشحلس و 
ام تباحصا و  زا  رفن  یس  اب  وت  دنداد  مایپ  ص )  ) ربمغیپ هب  هدش  تسدمه  تنایخ  ینکشنامیپ و  رب  ریضن  ینب  دیسر  همان  یتقو  دش . دهاوخن 

رابحا رگا  دنونـشب . ارت  نانخـس  ات  مینکیم  تاـقالم  هار  طـسو  رد  مییآیم و  نوریب   222 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  رابحا  زا  نت  یـس  اـب 
. دنتفر رابحا  نت  یـس  رادـید  هب  باحـصا  زا  نت  یـس  اب  ص )  ) ربمغیپ میروآیم . نامیا  وت  هب  یگمه  ام  دـندروآ  نامیا  دـندرک و  قیدـصت 

کی ره  هک  تسا  نت  یـس  نیب  هک  یلاح  رد  تفای  دـیهاوخ  تسد  وا  رب  هنوگچ  تفگ : نایدوهی  زا  یکی  دندیـسر ، هداـشگ  نیمز  هب  یتقو 
ام ایب و  تباحصا  زا  نت  هس  اب  وت  میرفن . تصش  هک  یلاح  رد  دیسر  میهاوخ  قفاوت  هب  هنوگچ  هک  دنداد  مایپ  دنوش . شگرم  شیپ  دنرضاح 

تفر ولج  باحصا  زا  نت  هس  اب  ص )  ) ربمغیپ میوشیم . ناملسم  مه  ام  دندروآ  نامیا  اهنآ  رگا  میروآیم  ار  شیوخ  ياملع  زا  نت  هس  مه 
دوهی شیدنا  کین  نانز  زا  یکی  نایم  نیا  رد  دندمآ . يوس  نآ  زا  دنتشاد  ار  ص )  ) ربمغیپ لتق  دصق  هتسب  رجنخ  هک  زین  دوهی  زا  نت  هس  و 

ص)  ) ربـمغیپ هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  يراـصنا  درم  نآ  داد . ربـخ  ار  هئطوت  داتـسرف و  ماـیپ  دوب  شا  یعاـضر )  ) ردارب هک  راـصنا  زا  یکی  هب 
ات تفرگ  رد  گنج  تشاد و  لیسگ  نانآ  هرصاحم  هب  یجاوفا  زور  نآ  يادرف  تشگ و  زاب  هار  زا  ص )  ) ربمغیپ تفگ . ار  عوضوم  هدناسر 

نانآ و  دنهد . لیوحت  الک  ار  اهحالـس  دنربب و  هثاثا  رتش  کی  راب  مادـک ) ره   ) هکنآ طرـش  هب  دـندش  هنیدـم  زا  ندـیچوک  هب  یـضار  دوهی 
تبسانم نیدب  رشح  هروس   6 تایآ 1 - و  دـنربب . هارمه  ار  اهبوچ  ناـکمالا  یتح  هک  دـندرکیم  بارخ  شیوخ  تسد  هب  ار  ناـشاههناخ 

. دیدرگ لزان 
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ار ریضن  ینب  ص )  ) ربمغیپ دندش ، نصحتم  اههعلق  رد  نانآ  درک و  هرصاحم  ار  ریضن  ینب  ص )  ) ربمغیپ یتقو  هیآ 5 .)  ... ) ٍۀَنِیل ْنِم  ُْمتْعَطَق  ام 
هدمآ دایرف  هب  ادخ  نانمـشد  داد . ار  ناشناتـسلخن  ندنازوس  عطق و  روتـسد  ص )  ) ربمغیپ دندش ، نصحتم  اههعلق  رد  نانآ  درک و  هرـصاحم 

رد داسف  روتـسد  وت  رب  ایآ  و  تسا ؟ حالـصا  ءزج  روراب  تخرد  ندرب  نیب  زا  لخن و  عطق  ایآ  يراد  حالـصا  يوعد  هک  وت  دمحم  ای  دنتفگ 
دنتفگ یخرب  دشاب . داسف  ناشراک  هک  دندیسرت  دندش و  لد  ود  زین  نیملـسم  دمآ و  نارگ  ترـضح  رب  نخـس  نیا  تسا ؟ هدش  لزان  نیمز 

هک دـیدرگ  لزاـن  ناـشیا  لـمع  تشاد  اور  بیوصت و  رد  ـالاب  هیآ  مینک . عطق  دـیاب  دـنتفگ  یخرب  مینکن و  عطق  ار  یتـمینغ  ياـهلخن  نیا 
ص)  ) هّللا لوسر  هک  دنکیم  تیاور  رمع  نبا  زا  دانسا  اب  یکراد  میهاربا  نب  دمحم  هّللا  دبع  وبا  تسا . هدوب  ادخ  رما  قبط  ندیربن  ای  ندیرب 

تیاور نیا  زین  يراخب  ملسم و  دیدرگ . لزان  تبسانم  نیدب  هیآ  دومرف و  عطق  ار  هریوب  يداو  ياهلخن  دز و  شتآ  ار  ریـضن  ینب  ناتـسلخن 
223 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  ناتـسلخن  ص )  ) هّللا لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  رمع  نبا  زا  دانـسا  اب  ثراح  نب  رکب  وبا  دـناهدروآ . ار 

رشح هروس  هیآ 5  و  ریطتسم .» ةریوبلاب  قیرح  : » دورس تبسانم  نیدب  ناسح  دز و  شتآ  ار  هریوب  يداو  ناتخرد  دومرف و  عطق  ار  ریـضن  ینب 
کی هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  ثراـح  نب  رکب  وبا  تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  زین  ملـسم  دـیدرگ . لزاـن  تبـسانم  نیدـب 

: تفگ یناوخیم . زاـمن  ادـخ  ریدـقت  هب  دوـمرف : ترـضح  متـسیایم . زاـمن  هب  مزیخیم و  رب  نم  تفگ : دـمآ و  ص )  ) ربـمغیپ دزن  يدوـهی 
ادخ ریدقت  دومرف : ترضح  منکیم . عطق  ار  تخرد  نیا  مزیخیمرب و  تفگ : يدوهی  ینیشنیم . ادخ  ریدقت  هب  دومرف : ترضح  منیـشنیم .

و يدروآ . تجح  دوخ  موق  اب  میهاربا  هویش  هب  دمحم  ای  تفگ : دمآ و  دورف  مالـسلا  هیلع  لیئربج  عقوم  نیا  رد  ینک . عطق  ار  نآ  هک  تسا 
«. دنوش اوسر  دوهی ] ناقساف -[  ات  دوب  ادخ  نذا  هب  دیتشاذگاو  اپ  رب  ای  دیدیرب  یتخرد  ره  : » دش لزان  هیآ 
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دنتساوخ ص )  ) ربمغیپ زا  راصنا  هک  دنکیم  تیاور  مصا  نب  دیزی  زا  ناقرب  نب  رفعج  هیآ 9 .)  ... ) ْمِِهْلبَق ْنِم  َنامیِْإلا  َو  َراَّدلا  اُؤَّوَبَت  َنیِذَّلا  َو 
میـسقت ار  هویم  دـنرادن و  امـش  يارب  ياهنیزه  سپ  نیا  زا  اهنآ  دومرف : ص )  ) ربمغیپ دـیامن . میـسقت  يواسم  راـصنا  رجاـهم و  نیب  ار  نیمز 

 )- هناخ نیا  رد  نارجاهم  زا  شیپ  هک  یناسک  : » دش لزان  هیآ  دنداد و  تیاضر  راصنا  دشابیم . امش  دوخ  نآ  زا  امش  ياهنیمز  دینکیم و 
ْمِِهب َناک  َْول  َو  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  َنوُِرثُْؤی  َو  دنرادن .» یعمط  دـش  هداد  نانیا  هب  هچنآ  رب  دـنرادیم و  تسود  ار  نارجاهم  دـندوب  نکاس  هنیدـم )

يدرم هب  ار  هفص  لها  زا  یکی  ص )  ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  هریره  وبا  زا  دانسا  اب  نذؤم  رفعج  نب  دمحا  نب  دعس  هیآ 9 .)  ... ) ٌۀَصاصَخ
درم اـههچب . یکاروخ  زج  تسین  چـیه  تفگ : نز  میراد ؟ هناـخ  رد  يزیچ  دیـسرپ : نز  زا  درب و  هناـخ  هب  ار  وا  يراـصنا  درپـس و  يراـصنا 
اذـغ نامهم  درک . ار  راک  نامه  نز  نک و  شوماخ  ار  غارچ  سپـس  راـیب ، ار  اذـغ  درب  ناـشباوخ  یتقو  زادـنیب ، باوخ  هب  ار  اـههچب  تفگ :

تفگش هب  امش  رادرک  زا  ناینامسآ  دومرف : يراصنا  هب  ترضح  دندمآ و  ص )  ) ربمغیپ دزن  شنامهم  يراصنا و  حبـص ، دش . ریـس  دروخ و 
دانسا اب  یکزم  قاحسا  نب  هّللا  دبع  وبا  دنـشاب .» هتـشاد  زاین  دوخ  دنچ  ره  دنهدیم  حیجرت  دوخ  رب  ار  نارگید   » هک دش  لزان  هیآ  و  دندمآ ،

ناملسم ردارب  نالف  تفگ : دوخ  اب  دندرک  هیده  يدنفسوگ  هّلک  ص )  ) ربمغیپ باحصا  زا  یکی  هب  هک  دنکیم  تیاور  رمع  نب  هّللا  دبع  زا 
تفه ات   224 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  بیترت ...  نیمه  هب  و  داتـسرف ، هداوناخ  نآ  يارب  ار  هّلک  نآ  دنتـسه و  ام  زا  رتجاتحم  شاهلئاـع  و 

. دیدرگ لزان  تبسانم  نیدب  هیآ  دش و  هداد  تدوع  لوا  هداوناخ  هب  دنفسوگ  هّلک  رخآ  و  هداوناخ ،

هنحتمم هروس 
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لزان هعتلب  یبا  نب  بطاح  هرابرد  هیآ  نیا  نارـسفم  زا  یعمج  هتفگ  هب  هیآ 1 .)  ... ) َءاِیلْوَأ ْمُکَّوُدَع  َو  يِّوُدَع  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ص)  ) ربمغیپ دمآ و  ص )  ) ربمغیپ دزن  هنیدم  هب  هکم  زا  فانم  دبع  نب  ماشه  نب  بیهـص  نب  رمع  وبا  قباس  زینک  هراس  هک  حرـش  نیدب  دش .

امش تفگ : ياهدمآ ؟ هچ  يارب  دیسرپ  ص )  ) ربمغیپ هن ، تفگ : ياهدروآ ؟ مالسا  دیسرپ : وا  زا  ترضح  دوب . هکم  حتف  يارب  جیسب  لاح  رد 
ارچ دیسرپ  ص )  ) ربمغیپ دینک . اطع  يزیچ  دیناشوپب و  ارم  هک  ماهدمآ  مدنمزاین ، تسدگنت و  تخس  دیتسه . نم  نابابرا  هفیاط و  نادناخ و 
هب ص )  ) ربمغیپ هدرکن . عوجر  يراک  نم  هب  یـسک  ردب  گنج  زا  دعب  تفگ  دوب .) هدـنزاون  هدـنناوخ و  هراس  و   ) یتفرن هکم  ناناوج  غارس 

شرانید هد  هتفر ، هراس  دزن  هعتلب  یبا  نب  بطاح  هلـصاف  نیا  رد  دنهد . ایاطع  بوکرم و  سابل و  ار  هراس  هک  درک  هراشا  بلطملا  دـبع  ینب 
حلـسم بظاوم و  دراد  ار  امـش  دـصق  ص )  ) هّللا لوسر  هکم : لها  هب  بطاـح  زا   » نومـضم نیدـب  دـناسرب  هکم  لـها  هب  هک  ياهماـن  اـب  داد 

و ع )  ) یلع ص ،)  ) ربمغیپ تخاس . ربخ  اب  بطاح  راک  زا  ار  ترضح  هدمآ  دورف  مالسلا  هیلع  لیئربج  تفر و  نوریب  هنیدم  زا  هراس  دیشاب .»
يارب ياهمان  اب  تفای  دیهاوخ  ار  يرفاسم  نز  اجنآ  رد  دـیورب  خاخ  هضور  هب  هک  دومن  رومأم  ار  دـثرم  وبا  رامع و  دادـقم و  ریبز و  هحلط و 
ربمغیپ هک  یلحم  رد  هدش  یهار  هراوس  ناهارمه  یلع و  دینزب . ار  شندرگ  دادن  ار  همان  رگا  دینک و  اهر  ار  نز  دیریگب و  ار  همان  نیکرشم .

دـنتفاین و يزیچ  دنتـسج و  ار  شاهثاثا  درادـن . هارمه  ياهمان  هک  دروخ  مسق  تساجک ؟ همان  دـنتفگ : دندیـسر . نز  نآ  هب  دوب  هتفگ  (ص )
ار همان  تفگ : هدیـشک و  ریـشمش  تسا . هتفگ  غورد  ص )  ) ربمغیپ هن  مییوگیم  غورد  اـم  هن  ادـخ  هب  دومرف  ع )  ) یلع دـندرگرب . دنتـساوخ 

ناهنپ شناوسیگ  نایم  هک  ار  همان  دـید  يّدـج  ار  هیـضق  یتقو  نز  نآ  منزیم . ار  تندرگ  منکیم و  تیناـبرق  ادـخ  هب  هن  رگ  راـیب و  نوریب 
هدرک راـضحا  ار  بطاـح  ص )  ) ربمغیپ دـندروآ و  ص )  ) ربـمغیپ دزن  ار  هماـن  دـندرک و  اـهر  ار  يو  درک . میلـست  دروآ و  نوریب  دوب  هدرک 

زا ص )  ) هّللا لوسر  ای  تفگ : يدرک ؟ ار  راک  نیا  ارچ  دومرف : یلب ، تفگ : یسانشیم ؟ ار   225 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  همان  نیا  دیسرپ 
کی ره  نکیل  و  مناکرشم . راتسود  هن  ماهدیزرو و  تنایخ  رفک و  هن  ادخ  هب  ماهتـسویپ  وت  هب  ماهدش و  وت  هاوخکین  ناملـسم و  هک  تقو  نآ 
عافد یب  ناشیا  نایم  رد  ماهداوناخ  ماهدوب و  بیرغ  هکم  رد  هک  نم  زج  دـنک ، عاـفد  شنادـناخ  زا  هک  دـنراد  یـسک  هکم  رد  نیرجاـهم  زا 
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دهاوخ دراو  اهنآ  رب  تسکش  باذع و  ادخ  هک  مراد  نیقی  منک و  تباث  نایکم  ندرگ  رب  یقح  متفگ : دوخ  اب  مدیسرت  ناشیا  ناج  رب  تسا 
نیا رد  دـیدرگ . لزان  الاب  هیآ  تشاد و  شروذـعم  هتفریذـپ  ار  وا  فرح  ص )  ) ربمغیپ دوب . دـهاوخن  ناشیا  يارب  يدوس  نم  همان  زا  درک و 

رب ادخ  هک  اسب  یناد  هچ  وت  رمع  يا  دومرف : ترـضح  منزب . ار  قفانم  نیا  ندرگ  هدب  هزاجا  ص )  ) هّللا لوسر  ای  تفگ : هتـساخرب  رمع  عقوم 
ریبز نم و  ص )  ) هّللا لوسر  هک  دنکیم  تیاور  یلع  زا  دانسا  اب  دمحم  نب  نسح  نب  دمحا  رکب  وبا  دشاب . هدوشخب  ار  اهاطخ  همه  نویردب 

ار همان  میتفگ  نز  نآ  هب  میتفر و  اـم  دراد . هارمه  ياهماـن  هک  تسا  يرفاـسم  نز  خاـخ  هضور  رد  دـیورب  دومرف : درک و  مازعا  ار  دادـقم  و 
باطخ بطاح  زا  دوب  ياهمان  میدروآ . ص )  ) ربمغیپ دزن  ار  نآ  و  دروآ ، نوریب  شناوسیگ  زا  ار  همان  يوش ! هنهرب  دـیاب  اـی  يرآیم  نوریب 

ص)  ) هّللا لوسر  ای  داد  خساپ  بطاح  تسیچ ؟ نیا  دومرف : بطاح  هب  باطخ  ترـضح  ربمغیپ . زا  یتاعالطا  يواح  ناکرـشم  زا  ياهدع  هب 
هکم رد  ار  ناشناگتسباو  هک  دنراد  یناشیوخ  همه  دنتسه  وت  اب  هک  نیرجاهم  نیا  ماهناگیب . شیرق  نایم  نم  امرفم  لیجعت  نم  رب  يرواد  رد 

ماهداوناخ تاعارم  ات   ) مشاب هدرک  شیرق  قح  رد  یبوخ  کی  متـساوخ  تهج  نیا  زا  مرادن . دنواشیوخ  هکم  رد  نم  اما  دـننکیم . تیامح 
رمع دـیوگیم . تسار  وا  دومرف : ص )  ) هّللا لوسر  ماهدرکن . ار  راک  نیا  راـفک  تقفاوم  اـی  منید  رد  کـش  ظاـحل  زا  ادـخ  هب  و  دـننکب ) ار 
ادخ هک  اسب  یناد ، هچ  وت  تسا ، ردب  نادهاجم  زا  نیا  رمع  يا  دومرف  ترضح  منزب ! ار  قفانم  نیا  ندرگ  راذگب  ص )  ) هّللا لوسر  ای  تفگ 

. دناهدروآ ار  تیاور  نیا  زین  ملسم  يراخب و  دراد . هیضق  نیا  هب  هراشا  ثحب  دروم  هیآ  دشاب و  هدوشخب  نویردب  رب  ار  اهاطخ  همه 
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شور اب  دیاب  امـش  دیوگیم  نانمؤم  هب  باطخ  یلاعت  يادخ  هیآ  نیا  رد  هیآ 4 .)  ... ) ُهَعَم َنیِذَّلا  َو  َمیِهاْربِإ  ِیف  ٌۀَنَـسَح  ٌةَوْسُأ  ْمَُکل  َْتناک  ْدَق 
نمشد ناشکرشم  نادنواشیوخ  اب  نانمؤم  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  دینک . یـسأت  ناشنادنواشیوخ  نارفاک  اب  ءایلوا  ءایبنا و  میهاربا و  هنانمـشد 
لزاـن ار  هروس  نیمه  هیآ 7  هدش  علطم  تهج  نآ  زا  نانمؤم  ینطاب  هودـنا  تدـش  زا  دـنوادخ  دـندرکیم و  يرازیب  توادـع و  زاربا  هدـش 

يرایسب ینعی  دش . نینچ  و  درآ » دیدپ  تدوم  دیراد  نمشد   226 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  هک  یناسک  امش و  نیب  ادخ  دیاش  : » هک دومرف 
ربمغیپ دنتفرگ و  نز  رگیدمه  زا  هدرک  رارقرب  دمآ  تفر و  مه  اب  و  دندیدرگ . نانموم  ردارب  روای و  تسود و  دندروآ و  نامیا  ناکرشم  زا 

در يراگتـساوخ  نینچ  دوب  هتفگ  زین  وا  دوخ  دـش و  مرن  نایفـس  وبا  اب  ناناملـسم  لد  درک و  جاودزا  نایفـس  وبا  رتخد  هبیبح  ما  اب  زین  (ص )
وبا قباس  نز   ) يزعلا دبع  رتخد  هلیتق  هک  دنکیم  تیاور  ریبز  نب  هّللا  دبع  زا  دانسا  اب  زازب  باهولا  دبع  نب  روصنم  حلاص  وبا  «. 1  » دوشیمن

هب تفریذپن و  ار  ایاده  ءامـسا  دوب . هدروآ  نغور  رینپ و  رامـسوس و  هلمج  زا  ییایاده  دمآ و  رکب  یبا  تنب  ءامـسا  شرتخد  ندید  هب  رکب )
هک یناسک  اب  تلادع  یکین و  زا  ار  امش  ادخ  : » دومرف ترـضح  درک . فیلکت  بسک  ص )  ) ربمغیپ زا  هشیاع  هلیـسو  هب  دادن و  شهار  هناخ 

ار شیاههیدـه  داد و  هار  هناخ  هب  ار  شردام  ءامـسا  و  دـنکیمن » یهن  دـناهدنارن ، ناـتنوریب  ناـتاههناخ  زا  دـناهدیگنجن و  امـش  اـب  نید  رد 
. تسا هدروآ  ار  تیاور  نیا  شیوخ  حیحص  رد  زین  مکاح  هّللا  دبع  وبا  تفریذپ .

هیآ 10 : هنحتمم هروس 

ربمغیپ اب  ناکرـشم  دـیوگ  سابع  نبا  هیآ 10 .)  ... ) َّنِِهنامیِِإب ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َّنُهُونِحَْتماَف  ٍتارِجاـهُم  ُتاـنِمْؤُْملا  ُمُکَءاـج  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
زا یـسک  رگا  اما  دنادرگ  زاب  هکم  هب  ار  وا  ص )  ) ربمغیپ دورب ، ص )  ) ربمغیپ دزن  هکم  لها  زا  کی  ره  هک  دـندرک  قفاوت  هیبیدـح  رد  (ص )
مان هب  ینز  همانحلـص  نتـشون  زا  دعب  دندرک . رهم  دنتـشون و  دهع  رارق  نیا  رب  دنهدیمن و  سپ  ار  وا  ناکرـشم  تشگ  زاب  هکم  هب  نیملـسم 
زاب ارم  نز  دـمحم  ای  تفگ  هدـمآ  شلابند  هب  دوب  رفاـک  هک  شرهوش  تسج . هاـنپ  ص )  ) ربمغیپ هب  هیبیدـح  رد  ثرحلا  تنب  یملـسا  هعیبس 
يا  » دـش لزاـن  هیآ  تسا . هدـشن  کـشخ  همانحلـص  بکرم  زونه  یهد و  سپ  زاـب  دـیآ  وت  دزن  اـم  زا  سک  ره  ياهدرک  طرـش  هک  نادرگ 

هب ار  نانآ  دیداد  صیخشت  نمؤم  ار  نانآ  رگا  دینک ...  ناشناحتما  دندرک  ترجاهم  امـش  يوس  هب  دناهدروآ  نامیا  هک  ینانز  یتقو  نانمؤم 
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نانز نآ  اب  رگا  سپ  نآ  زا  دیزادرپب . دناهدرک  هک  ار  یجرخ  و  تسین ، لالح  رفاک  نارهوش  اب  نانآ  یگدـنز  همادا  هک  دـینادرگم  رب  رافک 
دیاهدرک هک  یجرخ  دیـشابم و  رفاک  نانز  ندنادرگ  زاب  دنب  رد  و  دیهدب . ار  ناشرهم  هکنیا  طرـش  هب  تسین ، امـش  رب  یهانگ  دینک  جاودزا 

(. 1 __________________________________________________  ) یجرخ زین  رفاک  نادرم  و  دـیبلطب ،
ناملسم ود  ره  رهوش  نز و  دوب و  ص )  ) ربمغیپ همعرسپ  شجح  نب  هللا  دیبع  نز  تسخن  تسا  هبیبح  ما  شاهنیک  هک  نایفس  وبا  رتخد  هلمر 

ما زا  دوب  هنیدم  رد  هک  ص )  ) ربمغیپ درم و  حیـسم  تناید  رب  دـش و  یحیـسم  هللا  دـیبع  هشبح  رد  دنتـسه . هشبح  هب  نارجاهم  ءزج  دـندوب و 
ربخ هکم  رد  یتقو  نایفس  وبا  درک . دقع  ترضح  يارب  ار  هبیبح  ما  ص )  ) ربمغیپ تلاکو  هب  یـشاجن  دومن و  يراگتـساوخ  هشبح  رد  هبیبح 
نیب هک  تسادخ  مکح  نیا  دـنبلطب . دـناهدرک  هک   227 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  م . هفنا -.» عرقی  لحفلا ال  : » تفگ تیاضر  اـب  دینـش  ار 

رد نتـشون  همان  لوغـشم  متفر  ریبز  نب  ةورع  دزن  هک  دنکیم  تیاور  يرهز  زا  دانـسا  اب  یـسراف  دمحم  نب  نسح  دـنکیم .»...  يرواد  امش 
رد شیرق  اب  ص )  ) هّللا لوسر  : » تشون نینچ  دوب . هدرک  لاؤس  ثحب  دروم  هیآ  هرابرد  هک  دوب  کلملا  دبع  نب  دیلو  میدن  دـنه  نبا  باوج 

ینانز یتقو  اما  دوش  هدنادرگ  زاب  دیایب  ص )  ) ربمغیپ دزن  شتسرپرس  یلو و  نذا  نودب  ناکرشم  زا  کی  ره  هکنیا  رب  درک  هحلاصم  هیبیدح 
مولعم دوش و  هدومزآ  ناشنامیا  هک  ینانز  نداد  سپ  زاب  زا  یلاعت  يادـخ  دـندرک  ترجه  ص )  ) ربمغیپ يوس  هب  ناکرـشم  نیب  زا  هنمؤم ) )

هب ددرگ  درتسم  دنتـسین  رهوش  دزن  رگید  هک  نانز  نیا  قادص  دش  ررقم  ادخ  مکح  قبط  دومرف و  عنم  دناهدمآ ، مالـسا  قوش  هب  اهنت  ددرگ 
ار نادرم  هتشادهگن  ار  نانز  حلص ) تدم  رد  ( ) ص  ) هّللا لوسر  دنراد و  درتسم  دناهتشاد  زاب  هک  ار  ینانز  قادص  زین  ناکرشم  هکنآ  طرش 

« دینادرگیم زاب 

هیآ 13 : هنحتمم هروس 

يارب ناناملسم  زا  هک  دش  لزان  ریقف  ناناملسم  زا  ياهدع  هرابرد  هیآ  نیا  هیآ 13 .)  ... ) ْمِْهیَلَع ُهَّللا  َبِضَغ  ًامْوَق  اْوَّلَوَتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
يا : » دومرف ناشیهن  یلاعت  يادـخ  دـننک . هدافتـسا  ناشياههویم  زا  هکنآ  يارب  دـندوب  هتـسویپ  نانآ  اب  دـندرکیم و  یـشک  ربخ  نایدوهی 

«. دیریگم تسود  هداد ، رارق  بضغ  دروم  ادخ  هک  ار  یهورگ  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک 

فص هروس 

هیآ 1 : فص هروس 

نب هّللا  دبع  زا  دانـسا  اب  رفعج  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  دمحم  هیآ 1 .)  ... ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ِهَِّلل  َحَّبَس 
، درادیم رتتسود  ار  یلمع  هچ  ادخ  میتسنادیم  شاک  میتفگ  میدوب  هتسشن  ص )  ) ربمغیپ باحـصا  زا  ياهدع  اب  هک  دنکیم  تیاور  مالس 

. دراد تسود  ار  یگدنمزر  داهج و  ادخ  هک  دش  لزان  هروس  نیا   4 هیآ 1 - میدرکیم . ار  راک  نامه  و 

هیآ 2 : فص هروس 

دراد رتتسود  ار  یلمع  هچ  ادخ  مینادب  رگا  دنتفگ  نیملـسم  نارـسفم ، هتفگ  هب  هیآ 2 .)  ... ) َنُولَعْفَت ام ال  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
تـشپ نومزآ  نیا  ربارب  رد  یعمج  تسا و  داهج  لامعا  نیرتبوبحم  هک  داد  ربخ  یلاعت  يادخ  میدرکیم و  فرـص  نآ  يارب  لام  ناج و 

228 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دینکیمن . هک  ار  يراک  دییوگیم  ارچ  هک  دش  لزان  هیآ  نیا  دندیدرگرب ، دندرک و 

هعمج هروس 
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هیآ 11 : هعمج هروس 

يزور هک  دنکیم  تیاور  نمحرلا  دـبع  نب  رباج  زا  دانـسا  اب  يدایز  رهاط  وبا  داتـسا  هیآ 11 .)  ... ) اـْهَیلِإ اوُّضَْفنا  ًاوَْهل  َْوأ  ًةَراـِجت  اَْوأَر  اذِإ  َو 
تراجت نوچ   » هک دش  لزان  هیآ  رفن . هدزاود  ّالا  دنتفر  نارازگ  زامن  همه  دیـسر و  هار  زا  یناوراک  هک  دناوخیم  هعمج  هبطخ  ص )  ) ربمغیپ

نیا زین  يراخب  تسا .»...  رتهب  تسا  ادـخ  دزن  هچنآ  وگ  دـنوش ، هدـنکارپ  هدرک  كرت  اـپ  رـس  ارت  دـنهن و  يور  نادـب  دـننیبب  یمرگرـس  اـی 
ربمغیپ تمدـخ  رد  هعمج  زامن  يارب  هک  دـنکیم  تیاور  هّللا  دـبع  نب  رباج  زا  دانـسا  اـب  یکزم  میهاربا  نب  دـمحم  تسا . هدروآ  ار  تیاور 
ملـسم يراخب و  دیدرگ . لزان  ثحب  دروم  هیآ  و  دنتفر ، نوریب  نارـضاح  همه  نت  هدزاود  زج  دیـسر و  رابراوخ  ناوراک  کی  میدوب  (ص )

دمآ زاب  ماش  تراجت  زا  یبلک  هیحد  ات  دندوب  ینارگ  طحق و  یگنسرگ و  راچد  هنیدم  لها  نارـسفم ، هتفگ  هب  دناهدروآ . ار  تیاور  نیا  زین 
دنتفر نوریب  لبط ) يادص  هب   ) دجـسم زا  یگمه  دناوخیم . هعمج  هبطخ  ص )  ) ربمغیپ عقوم  نآ  رد  دـندزیم . لبط  وا  دورو  نالعا  يارب  و 

رد دمحم  ناج  هکنآ  هب  دنگوس  دومرف : ص )  ) ربمغیپ دـیدرگ و  لزان  تبـسانم  نیدـب  هیآ  و  رمع - رکب و  وبا  هلمج  نآ  زا  رفن - هدزاود  الا 
. دشیم شتآ  رپ  يداو  نیا  دیدوب  هتفر  مه  امش  رگا  تسوا  تسد 

نیقفانم هروس 

8 ات تایآ 1 : نیقفانم هروس 

ص)  ) ربمغیپ هارمه  ياهوزغ  رد  هک  دنکیم  تیاور  مقرا  نب  دیز  زا  دانسا  اب  نادبع  نب  نمحرلا  دبع  (. 8 هیآ 1 -  ... ) َنوُِقفانُْملا َكَءاج  اذِإ 
ات داـهن  نآ  رب  شوپرـس  هدرک  رپ  ار  ضوح  ناـشیکی  دـندز و  ولج  اـم  زا  بارعا  میتسجیم . بآ  دـندوب و  زین  بارعا  زا  ياهدـع  میدوب و 
رـس دیـشک و  رب  یبوچ  دش و  عنام  یبارعا  دـشونب ، هک  دیـشک  بآ  تمـس  هب  ار  شرتش  مامز  دیـسر و  رد  يراصنا  يدرم  دنـسرب . شنارای 

. درک تیاکح  ارجام  درب و  يو  دزن  تیاکـش  دوب  نیقفانم - سیئر  ّیبا - نب  هّللا  دـبع  نارای  زا  هک  يراـصنا  درم  نآ  تسکـش . ار  يراـصنا 
شرود  229 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  زا  بارعا  اـت  دـینکن  قاـفنا  ص )  ) ربـمغیپ ناـهارمه  هب  يزیچ  تـفگ  دـش و  نیگمـشخ  هـّللا  دـبع 

هارمه نم  دیوگ : مقرا  نب  دیز  دننک . نوریب  ار  نارتفیعـض  نارتيوق ، میتشگرب  هنیدم  هب  یتقو  تفگ : شنارای  هب  سپـس  دنوش . هدـنکارپ 
نم هب  میومع  دومن . بیذـکت  ارم  ارهاـظ ] و   ] داـتفا هار  مداد . ربخ  ص )  ) هّللا لوسر  هب  مدینـش و  ار  نانخـس  نیا  مدوب . هوزغ  نآ  رد  میومع 

. تسا هدشن  یسک  هک  مدش  نیگمغ  نانچ  نم  و  مشاب ، هدش  عقاو  ص )  ) ربمغیپ دنیآ  دب  ناناملسم و  بیذکت  دروم  متشادن  تسود  تفگ :
نانچ دومرف . مسبت  ماهرهچ  رد  درک و  شزاون  ار  مشوگ  دـش و  کیدزن  نم  هب  ترـضح  میدومیپیم  هار  ص )  ) ربمغیپ رانک  یتقو  هکنیا  اـت 
هتفگ هب  دومرف . تئارق  ام  رب  ار  نیقفاـنم  هروس  لوا  هیآ  تشه  ص )  ) ربمغیپ ادرف  حبـص  دـناهداد و  نم  هب  ار  اـیند  ییوگ  هک  مدـش  ناـمداش 
بآ ندروآ  يارب  اهشکبآ  دندمآ و  دورف  عیسیرم  مان  هب  یبآ  رب  نارای  و  ص )  ) ربمغیپ قلطـصم ، ینب  هوزغ  رد  ناسیون ، هریـس  نارـسفم و 
ادیپ دروخرب  جرزخ ) زا  فوع  ینب  نامیپمه   ) ینهج نانس  اب  بآ  رس  رب  رمع  رادولج  ریجا و  يرافغ  دیعـس  نب  هاجهج  هلمج  نآ  زا  دنتفر .

رب زین  ّیبا  نب  هّللا  دبع  نایم  نیا  رد  نیرجاهملا ! رشعم  ای  دز  داد  يرافغ  و  راصنالا ! رـشعم  ای  درک  دایرف  ینهج  دندرک . دروخ  دز و  درک و 
دهدـن هزاـجا  ص )  ) ربمغیپ اـت  داد : خـساپ  تسا ؟ هدـش  هچ  وت  رب  ياو  تفگ : هّللا  دـبع  تسیاـب  بقع  تفگ : شرـسپ  اـما  دیـسر . بآ  رس 

هب دوخ  رسپ  راتفر  زا  هّللا  دبع  فیعض ؟ راوخ و  یسک  هچ  تسا و  عینم  يوق و  یسک  هچ  دیمهف  یهاوخ  زورما  و  يرادرب ، بآ  مراذگیمن 
هک الاح  تفگ : هّللا  دبع  رسپ  دورب . بآ  رانک  هب  زین  هّللا  دبع  هدب  هار  هک  داد  مایپ  هّللا  دبع  رسپ  هب  ص )  ) ربمغیپ درب و  هوکـش  ص )  ) ربمغیپ
ابا ای  دنتفگ  ودب  دش . تباث  هّللا  دبع  ییوگغورد  تایآ  لوزن  زا  سپ  تفر . بآ  رانک  هب  هّللا  دـبع  موریم و  رانک  هدومرف  رما  ص )  ) ربمغیپ

بلطم نیا  هب  هراشا  هیآ  رد  هک  دنادرگرب  يور  دناچیپ و  رـس  دنک . شزرمآ  بلط  وت  يارب  ادخ  زا  هک  دـشاب  ورب ، ص )  ) ربمغیپ دزن  بابح 
« ْمُهَسُؤُر اْوََّول  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمَُکل  ْرِفْغَتْسَی  اَْولاعَت  ْمَُهل  َلِیق  اذِإ   » تسا هدش  زین 
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نباغت هروس 

هیآ 14 : نباغت هروس 

دروآیم مالسا  یصخش  هک ) داتفایم  قافتا  : ) دیوگ سابع  نبا  هیآ 14 .)  ... ) ْمَُکل اوُدَع  ْمُکِدالْوَأ  َو  ْمُکِجاوْزَأ  ْنِم  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
یب ار  تنادـناخ  ورن و  ادـخ  هـب  ارت  دـنتفگیم   230 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  هدـش  عناـم  شدـنزرف  نز و  دـنک ، ترجه  تساوـخیم  و 

نز و یخرب  ناـنمؤم  يا  : » دـمآ هیآ  دـندرکیمن . ترجه  دـندنامیم و  هـکم  رد  هدـمآ  تـّقر  هـب  یخرب  نـکم . اـهر  زیچ  یب  تـسرپرس و 
تیاور دلاخ  یبا  نب  لیعامسا  زا  دانسا  اب  ینابیـش  هّللا  دبع  نب  دمحا  دیـشاب .»...  رذح  رب  ناشیا  زا  دنتـسه ، امـش  نمـشد  عقاو  رد  نادنزرف 

هدش لزان  تبـسانم  نیا  هب  هیآ  لوا  تمـسق  دندرکیم . شـشهوکن  دنزرف  نز و  دشیم و  ناملـسم  یـصخش  هک ) داتفایم  قافتا   ) دنکیم
نارگید هکنیا  هظحالم  و  ترجاهم ، زا  سپ  دندشیم  ناشترجه  عنام  دنزرف  نز و  هک  یناسک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  همرکع  تسا .

رگا  » هک دش  لزان  تبسانم  نیدب  هیآ  ریخا  تمسق  دنیامن ، تازاجم  ار  دوخ  هداوناخ  دنتـساوخ  دناهدش ، اناد  هتفر و  شیپ  نید  رد  ردق  هچ 
« تسا نابرهم  هدنزرمآ و  زین  ادخ  دیرذگ ، رد  دیشخبب و  ار  اهنآ 

قالط هروس 

1 هیآ : قالط هروس 

قالط ار  هصفح  ص )  ) ربمغیپ هک  دـنکیم  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  هداـتق  هیآ 1 .)  ... ) َّنِِهتَّدـِِعل َّنُهوُقِّلَطَف  َءاسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  اذِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اـی 
وت ناـنز  نوچ  تسا  تشهب  لـها  تسا و  رازگ  زاـمن  راد و  هزور  هک  دـنادرگرب  ار  يو  دـش  هتفگ  ترـضح  هب  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  داد و 

عوجر دومرف  ص )  ) ربمغیپ دوب . هداد  قالط  ضیح  لاح  رد  ار  شنز  هک  دش  لزان  رمع  نب  هّللا  دـبع  هرابرد  هیآ  دـیوگ  يّدـس  دـنایتشهب .
یکیدزن هکنآ  زا  شیپ  هد  شقالط  یتساوخ  رگا  هاگنآ  دوش . كاپ  ددرگ و  ضئاـح  رگید  راـب  کـی  و  دوش . كاـپ  اـت  راد  شهگن  نک و 

تیاور عفار  زا  دانـسا  اب  یجنلاش  دمحا  نب  باهولا  دبع  نب  روصنم  تسا . هدرک  ررقم  ادخ  هک  تسا  هدع  تدم  نامه  نیا  و  یـشاب ، هدرک 
هناخ رد  اـت  دراد  شهگن  دـنک و  عوجر  داد  روتـسد  ص )  ) ربمغیپ لوا . قـالط  داد ، قـالط  ضیح  لاـح  رد  ار  شنز  رمع  نبا  هک  دـنکیم 

قالط دـنکن و  یکیدزن  ندـش  كاپ  زا  سپ  دراد ، قالط  دـصق  رگا  هاگنآ  دوش . كاپ  ات  دراذـگب  و  دوش ، ضئاـح  رگید  راـب  کـی  رهوش 
. تسا هدرک  ررقم  ادخ  هک  تسا  قالط  هدع  نیا  دهد .

3 ات تایآ 2 : قالط هروس 

نیکرشم هک  دش  لزان  یعجشا  کلام  نب  فوع  هرابرد  هیآ  (. 3 هیآ 2 -  ... ) ُبِسَتْحَی ُْثیَح ال  ْنِم  ُْهقُزْرَی  َو  ًاجَرْخَم ، َُهل  ْلَعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو 
ار مرـسپ  تفگ  دومن و  هوکـش  يزیچیب  زا  هدمآ  ص )  ) ربمغیپ  231 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دزن  فوع  دندوب و  هدرک  ریـسا  ار  شرـسپ 

هیصوت تدنزرف  ردام  وت و  هب  و  نک ، هشیپ  ربص  يوقت و  دومرف : ترـضح  ییامرفیم ؟ هچ  دنکیم . یبات  یب  شردام  هدرک و  ریـسا  نمـشد 
. درک هیصوت  لوح ...  رکذ ال  هب  ارت  ارم و  ترضح ، تفگ : نز  هب  تشگ و  زاب  هناخ  هب  درم  دییوگب . دایز  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  منکیم ال 

تخیرگ هدرک  ریگلفاغ  ار  نمـشد  يزور  ناشرـسپ  دندرکیم . رارکت  ار  رکذ  نامه  تسا و  کین  دیامرفب  ص )  ) ربمغیپ هچ  ره  تفگ : نز 
دنک هشیپ  يوقت  سک  ره   » هک دـیدرگ  لزان  تبـسانم  نیدـب  الاب  هیآ  دوب . سأر  رازه  راهچ  هک  دروآ  دوخ  اـب  مه  ار  ناشدنفـسوگ  هلگ  و 

«. دناسریم شیزور  دربیمن  نامگ  دوخ  هک  ییاج  زا  دراذگیم و  شیاپ  شیپ  یشیاشگ  يدشنوریب و  هار  دنوادخ 

هیآ 4 : قالط هروس 
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ار ندش  كاپ  راب  هس  هقلطم  نانز   » هک دش  لزان  هرقب  هیآ 228  یتقو  لتاقم  هتفگ  هب  هیآ 4 .)  ... ) ْمُِکئاِسن ْنِم  ِضیِحَْملا  َنِم  َنِْسئَی  ِیئاَّللا  َو 
( دنالاس نس و  مک  ای  هسئای و   ) دنوشیمن ضیح  هک  ینانز  هدع  تدم  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دیسرپ  سیق  نب  نامعن  نب  دالخ  دنشکب » راظتنا 

هرقب هروس  رد  نوچ  هک  دنکیم  تیاور  ملاس  نب  ورمع  زا  دانسا  اب  يرقم  قاحسا  وبا  دمآ . باوج  رد  هیآ  نیا  تسیچ ؟ نتـسبآ  نانز  زین  و 
اهنآ دروم  رد  هک  دنتـسه  نانز  زا  ياهدع  هنیدم ، نانز  راهظا  هب  انب  ص )  ) هّللا لوسر  ای  تفگ : بعک  نب  یبا  دـش  لزان  هقلطم  هویب و  هّدـع 

ضیح رگید  هک  لاس - گرزب  نانز  و  دـناهدشن - ضیح  هک  لاس - نس و  مک  ناـنز  تفگ : دـنامادک ؟ دیـسرپ : ترـضح  هدـماین ، یمکح 
. دنوشیمن

میرحت هروس 

هیآ 1 : میرحت هروس 

قاطا رد  ص )  ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  رمع  زا  دانسا  اب  یـسوط  روصنم  نب  دمحم  هیآ 1 .)  ... ) ََکل ُهَّللا  َّلَحَأ  ام  ُمِّرَُحت  َِمل  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اـی 
هب باطخ  دش و  هجوتم  هصفح  درک و  تولخ  درم ) یکدوک  رد  هک  ص )  ) هّللا لوسر  رـسپ  میهاربا  ردام   ) هیطبق هیرام  دوخ  زینک  اب  هصفح 
هک تساوخ  هصفح  زا  ص )  ) ربـمغیپ مرادـقم . یب  راوـخ و  وـت  رظن  رد  هکنیا  زا  رگم  ياهدرواـین  نم  قاـطا  هب  ار  نیا  تفگ : ص )  ) ربـمغیپ
هک یلاـح  رد  دوش  مارح  هنوگچ  تفگ  هصفح  دـشاب . مارح  نم  رب  هیراـم  اـب  یکیدزن  سپ  نیا  زا  دومرف : و  دـیوگن ، هشیاـع  هب  ار  عوضوم 
اما وگم . یـسک  هب  مه  وت  موشیمن ، کـیدزن  هیراـم  هب  رگید  هک  دروخ  دـنگوس  ترـضح  تسوـت . زینک   232 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت 
هک دمآ  هیآ  مهن  تسیب و  بش  رد  ات  درک  يراددوخ  امومع  شنانز  دزن  نتفر  زا  هام  کی  ص )  ) ربمغیپ تفگ و  زاب  هشیاع  اب  ارجام  هصفح 

ظعاو میهاربا  نب  لیعامـسا  میهاربا  وبا  ینادرگیم .»؟ مارح  دوخ  رب  ار  ادخ  لالح  تنارـسمه  تیاضر  بسک  يارب  ارچ  ص )  ) ربمغیپ يا  »
تـشگیم زاب  هناخ  هب  هک  رـصع  زامن  زا  دعب  تشادیم و  تسود  ار  لسع  ینیریـش و  ص )  ) ربمغیپ هک  دـنکیم  تیاور  هشیاع  زا  دانـسا  اب 

زا ینز  تفگ : مدیـسرپ  ببـس  هـصفح  زا  درک  فـقوت  لوـمعم  زا  شیب  تـفر و  رمع  رتـخد  هـصفح  قاـطا  هـب  يزور  تـفریم . ناـنز  دزن 
ياهلیح ادـخ  هب  متفگ  دوخ  اب  دـیوگ : هشیاع  دیـشون . متخاس  یتبرـش  ترـضح  يارب  نآ  زا  دوب  هدروآ  فراعت  لـسع  يرادـقم  مناـشیوخ 

ترـضح ياهدروخ ؟ غمـص  ص )  ) هّللا لوسر  اـی  وگب  دـمآ  یتقو  دـیآیم  وت  دزن  ص )  ) ربمغیپ هعاـسلا  متفگ  متفر و  هدوس  دزن  مزاـسیم .
نینچ زین  وت  هیفص  میوگیم ، نینچ  زین  نم  تسا . هدوب  هتسشن  طفرع  رب  شروبنز  امتح  وگب : وت  داد . لسع  نم  هب  هصفح  هک  دهدیم  خساپ 

نیا سپ  متفگ  هن  دومرف  ياهدروخ ؟ غمص  ص )  ) هّللا لوسر  ای  متفگ  دشیم  قاطا  دراو  ص )  ) ربمغیپ ات  دیوگ : هدوس  هشیاع ، لقن  هب  وگب .
دوخ تسا . هدوب  هتـسشن  طفرع  هایگ  رب  شروبنز  متفگ  داد . نم  هب  لـسع  تبرـش  هصفح  دومرف  دوشیم ؟ مامـشتسا  امـش  زا  هک  تسیچ  وب 

تبرـش نآ  زا  ص )  ) هّللا لوسر  ای  دیـسرپ  وا  تشگ  زاب  هصفح  قاطا  هب  ترـضح  یتقو  تفگ . ناـمه  زین  هیفـص  تفگ . ناـمه  زین  هشیاـع 
! شوماخ تفگ : هشیاع  میدرک . شمارح  ار  لـسع  هّللا  ناحبـس  تفگ  هدوس  مرادـن . تبرـش  نآ  هب  یجاـیتحا  هن  دومرف  يراد ؟ لـیم  لـسع 

نز  ) هعمز تنب  هدوس  هک  دنکیم  تیاور  هکیلم  یبا  نبا  زا  دانسا  اب  دماح  یبا  نب  هّللا  دبع  وبا  دناهدروآ . ار  تیاور  نیا  زین  ملسم  يراخب و 
تفر وا  دزن  هدوس  تبون  زا  جراخ  يزور  ص )  ) ربمغیپ دنداتسرفیم . هیده  لسع  شیارب  تشاد و  يردام  ناشیوخ  نمی ، رد  ص )  ) ربمغیپ

رد ترظن  تفگ  يرگید  هب  یکی  دـندوب  دـحتم  مه  اب  ص )  ) ربمغیپ نانز  رگید  ربارب  رد  هک  هشیاع  هصفح و  دومرف . لواـنت  لـسع  نآ  زا  و 
وت زا  وگب  دیـسرپ  ببـس  نوچ  ریگب و  ار  تینیب  دـمآ  وت  دزن  رگا  هدروخ ؟ لـسع  هتفر و  هدوس  هناـخ  هب  تبون  ریغ  رد  هک  تسیچ  هراـب  نیا 

. تفرگ ار  شینیب  نز  نآ  دـش  دراو  ناـشیکی  رب  ص )  ) ربمغیپ یتـقو  تفگ . مهاوخ  ار  نیمه  زین  نم  دروخیم . ماـشم  هب  يداـع  ریغ  يوب 
تشاد تسود  ص )  ) ربمغیپ دسریم و  ماشم  هب  وت  زا  دشاب  غمـص  يوب  دیاب  هک  يدنت  يوب  تفگ  یتفرگ ؟ ار  تینیب  ارچ  دیـسرپ  ترـضح 

. دینـش نخـس  نامه  دـید و  لاح  نامه  دـش  دراو  يرگید  رب   233 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  یتقو  دـنک . لامعتـسا  تفاـی  يرطع  رگا  هک 
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. منزیمن نآ  هب  ناهد  رگید  ادخ  هب  ماهدروخ . هدوس  قاطا  رد  هک  تسا  یلسع  زا  یـشان  امتح  دز . ار  فرح  نیمه  مه  يرگید  نآ  دومرف :
. دیدرگ لزان  دروم  نیا  رد  ثحب  دروم  هیآ  هک  دنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  هکیلم  یبا  نبا 

هیآ 4 : میرحت هروس 

اب ار  ص )  ) ربمغیپ هشیاع  تبون  زور  رد  هصفح  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانسا  اب  يدادغب  روصنم  وبا  هیآ 4 .)  ... ) ِهَّللا َیلِإ  ابُوتَت  ْنِإ 
هـصفح اـما  منکیم . مارح  دوخ  رب  ار  نز  نیا  اـب  یکیدزن  دومرف : ص )  ) ربمغیپ منکیم . ربخ  ار  هشیاـع  تفگ  دـید و  میهاربا  رداـم  هیراـم 

هدـیمهف ص )  ) ربمغیپ هک  تسناد  هصفح  تخاس و  ربخ  اب  هصفح  يزامغ  زا  ار  ص )  ) ربمغیپ یلاعت  يادـخ  داد و  ربخ  هشیاـع  هب  ار  هیـضق 
هیآ ات  تفرگ  هرانک  شنانز  زا  هام  کی  ترضح  تخاس و  ربخ  اب  ارم  هاگآ  ياناد  يادخ  دومرف  ترـضح  داد  ربخ  وت  هب  هک  دیـسرپ  تسا .
مه نابیتشپ  ص )  ) ربمغیپ ّدـض  رب  رگا  و  دوب ، هدـش  فرحنم  ناتاهلد  هک  تسا  هتـسیاش  اج و  هب   ] دـینک هبوت  نز  ود  امـش  رگا  : » دـش لزان 

 ...« تسوا روای  ادخ  دیشاب ،

کلم هروس 

13 هیآ : کلم هروس 

دنتفگ ازسان  اوران و  ص )  ) ربمغیپ قح  رد  هک  تسا  نیکرشم  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگ  سابع  نبا  هیآ 13 .)  ... ) ِِهب اوُرَهْجا  َِوأ  ْمَُکلْوَق  اوُّرِسَأ  َو 
دمحم شوگ  هب  هک  دییوگ  نخس  ناهنپ  هتسهآ و  دنتفگیم  رگیدکی  هب  هکنیا  تخاس و  ربخ  اب  نانآ  ياهفرح  زا  ار  ترضح  لیئربج ، و 

«. تسا هاگآ  ناتریمضلا  یف  ام  هب  ادخ  دنلب ، يادص  هب  ای  دییوگ  نخس  ناهنپ  هتسهآ و  : » دمآ هیآ  دسرن . (ص )

ملق هروس 

هیآ 4 : ملق هروس 

زا یسک   234 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  هک  دـنکیم  تیاور  هشیاع  زا  دانـسا  اـب  یثراـح  رکب  وبا  هیآ 4 .)  ... ) ٍمـیِظَع ٍقـُلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َو 
نیا زا  دومرفیم . کیبل »  » باوج رد  دـندرکیم  ادـص  ار  ترـضح  هناخ  لها  ای  باحـصا  زا  کی  ره  دوبن و  رتقالخا  شوخ  ص )  ) ربمغیپ

« یتسه یتمظع  اب  لئاصخ  يوخ و  رب  وت  هک  اقح  : » داتسرف هیآ  وا  هب  باطخ  ّلج  ّزع و  يادخ  ور 

هیآ 51 : ملق هروس 

مخز مشچ  دننزب و  رظن  ار  ترـضح  دنتفرگ  میمـصت  نارفاک  هک  دـش  لزان  یتقو  هیآ  ود  نیا  (. 52 هیآ 51 -  ... ) اوُرَفَک َنیِذَّلا  ُداـکَی  ْنِإ  َو 
روش هب  دـسا  ینب  و  هدـشن !» هدـید  شیاهتجح  درم و  نیا  لثم  : » دـنتفگ هتـسیرگن  ترـضح  هب  شیرق  زا  ياهدـع  روظنم  نیدـب  دـنناسرب .

زا ورب  رادرب و  هنامیپ  لوپ و  دنتفگیم  ناشزینک  هب  نانیمطا  اب  دندزیم و  رظن  ار  قاچ  واگ  هبرف و  رتش  هک  اجنآ  ات  دـندوب  روهـشم  یمـشچ 
ار شتشوگ  هدرک  رحن  ار  نآ  راچان  شبحاص  دشیم و  گرم  هب  فرشم  هدروخ  مشچ  رتش  هک  دیـشکیمن  يرید  رایب . رخب و  تشوگ  نیا 
درکیم و دنلب  ار  شاهمیخ  هشوگ  سپـس  دروخیمن ، يزیچ  زور  هس  ود  ندز  رظن  يارب  هک  دوب  یمـشچ  دب  درم  دیوگ  یبلک  تخورفیم .

نآ زا  ییات  دنچ  هک  تشذگیمن  يرید  هدشن » هدینارچ  رتهب  نیا  زا  يدنفسوگ  زب و  رتش و  زورما  : » تفگیم وا  تشذگیم و  ياهلگ  رگا 
. دناسرب ترضح  هب  ار  بیـسآ  نامه  دنزب و  رظن  ار  ص )  ) ربمغیپ هک  دنتـساوخرد  درم  نیا  زا  رافک  دندرمیم . دندشیم و  طقـس  تاناویح 

ارت ناشنامـشچ  اب  نآرق  عامتـسا  ماگنه  نارفاـک  هدـنامن  يزیچ  : » هک دـمآ  هیآ  تشاد و  نوصم  مخز  مشچ  زا  ار  شربمغیپ  یلاـعت  يادـخ 
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«. ار نایناهج  تسا  يدرک  دای  دنپ و  نآرق  تسین و  نینچ  اما  تسا  هدزنج  دنیوگب  دننازغلب و 

هقاح هروس 

هیآ 12 : هقاح هروس 

یلع هب  باطخ  مدینـش  ص )  ) ربمغیپ زا  هک  دـنکیم  تیاور  یمیمت )  ) هدـیرب زا  دانـسا  اب  یمیمت  رکب  وبا  هیآ 12 .)  ... ) ٌۀَـیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو 
وت هب  هک  تسا  ادـخ  رب  و  ینک ، ظفح  وت  منازومایب و  ارت  مزاسن و  رود  منادرگ و  کیدزن  دوخ  هب  ارت  هک  تسا  هدومرف  ارم  ادـخ  تفگیم :
ارف ار  نآ  اونش  ياهشوگ  ات  میداد  رارق  رکذت  دنپ و  هلیسو  امش  يارب  ام  ار  ناگتـشذگ  ياهناتـساد   » دش لزان  هیآ  و  دنک . تیانع  تیفرظ 

235 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دنریگ .»

جراعم هروس 

هیآ 1 : جراعم هروس 

رب تسوت  بناج  زا  یتسار  هب  دمحم  رگا  ایادخ  : » تفگ هک  دش  لزان  ثراح  نب  رضن  هرابرد  هیآ  نیا  (. 1 هیآ ،  ... ) ٍِعقاو ٍباذَِعب  ٌِلئاس  َلَأَس 
هتشک تراسا  زا  سپ  دیدرگ و  تباجا  ردب  زور  شنیرفن  درک و  اعد  شدوخ  ّدض  رب  هنوگ  نیدب  و  لافنا ) هروس  هیآ 32  « ) نارابب گنس  ام 

«. دومن تلأسم  ار  یندش  عقاو  باذع  ياهدننکتساوخرد   » هک تسا  هدش  لزان  وا  دروم  رد  هیآ  نیا  دش و 

ات 39 تایآ 38 : جراعم هروس 

شمـالک دـمآ  درگ  ص )  ) ربمغیپ رب  ناکرـشم  نارـسفم ، هتفگ  هب  (. 39 هیآ 38 -  ... ) اَّلَک ٍمـیِعَن  َۀَّنَج  َلَخْدـُی  ْنَأ  ْمُْـهنِم  ٍئِْرما  ُّلُـک  ُعَـمْطَی  َأ 
لخاد اهنآ  زا  رتشیپ  ام  دنوش  تشهب  دراو  هورگ  نیا  رگا  دنتفگیم : هدرک  هرخسم  راکنا و  هکنیا  زج  دنتفاییمن  رد  ياهدیاف  دندینـشیم و 

. دمآ اهنآ  باوج  رد  هیآ  دوب . دهاوخ  نانآ  هرهب  زا  شیب  ام  بیصن  میاهدش و 

رثدم هروس 

هیآ 1 : رثدم هروس 

کی درک  تیاکح  ص )  ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  رباج  زا  دانـسا  اب  يرقم  میهاربا  نب  دـمحا  قاحـسا  وبا  (. 4 هیآ 1 -  ... ) ُرِّثَّدُْـملا اَهُّیَأ  ای 
پچ تسار و  سپ و  شیپ و  هب  مدینـش . ییادن  هک  مدوب  هدش  يداو  دراو  هدمآ  دورف  هوک  زا  دـش  مامت  تدـم  یتقو  مدوب  ءارح  رواجم  هام 

هب هدزتشهد  . ] مدومن هدهاشم  اوه  رد  یتخت  رب  ار  مالسلا  هیلع  لیئربج  ینعی  ار  وا  مدرک  الاب  رس  مدینـش  ار  ادن  زاب  مدیدن . یـسک  متـسیرگن 
غیلبت زیخرب و  هدیچیپ  دوخ  رب  هماج  يا   » هک دش  لزان  هیآ  دنتخیر و  نم  رب  بآ  دندیناشوپ ] ! ] دیناشوپب ارم  دـیناشوپب  ارم  متفگ  هدـمآ  هناخ 

زا ملـسم  نب  دـیلو  زا  زین  برح  نب  ریهز  ار  تیاور  نیا  نک » هاتوک  هزیکاپ و  ار  تکاشوپ  رادـب و  گرزب  ار  تراگدرورپ  و  نک ، راطخا  و 
. تسا هدروآ  یعازوا 

هیآ 11 : رثدم هروس 

ربمغیپ دزن  ةریغم  نب  دـیلو  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  یمادـخ  مساـقلا  وبا  (. 30 هیآ 11 -  ... ) ًادـیِحَو ُْتقَلَخ  ْنَـم  َو  ِینْرَذ 
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دیلو دزن  دیـسر  لهج  وبا  هب  ربخ  هک  دوب  هتفریذـپ  ریثأت   236 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  یمک  ایوگ  دینـش و  ار  نآرق  تایآ  دـمآ و  (ص )
داد خساپ  دیلو  يونـشیم ! ار  وا  مالک  هتفر  دمحم  دزن  وت  دنهدب و  وت  هب  دنروآ و  درگ  یلام  دـنراد  میمـصت  شیرق  مع ، ای  تفگ : تفر و 

يرکنم ار  وا  وت  دننادب  شیرق  ات  وگب  ینخس  دمحم  هیلع  سپ  تفگ  لهج  وبا  متسه . نایشیرق  نیرتدنمتورث  زا  نم  هک  دننادیم  دوخ  اهنآ 
رتدراو و هزوجرا  هدیصق و  زا  نآ  عاونا  رعش و  هب  نم  زا  امـش  نیب  یـسک  ادخ  هب  تفگ ؟ مناوت  هچ  : » داد خساپ  دیلو  يرادن . یلیامت  ودب  و 
زا شمالک  تخرد  دراد . يراگدنام  هزم  صاخ و  ینیریش  هک  دیوگیم  ینانخـس  ادخ  هب  دنامیمن . رعـش  هب  دمحم  راتفگ  تسین . رتهاگآ 
ره هب  رگم  دـش  دـهاوخن  دونـشخ  وت  زا  تموق  تفگ : لهج  وبا  تفر .» ناوتن  رتارف  نآ  زا  تسا و  رتارف  نخـس  ره  زا  نییاپ  رد  روراب و  الاب 

راـتفرگ زج  دوـشیم و  تیاور  نارگید  زا  هک  تسا  ییوداـج  : » تفگ رکفت  زا  سپ  مشیدـنیب . راذـگب  تفگ : دـیلو  ییوـگب . يزیچ  لاـح 
درکیم ترـشاعم  دایز  رکب  وبا  و  ص )  ) ربمغیپ اب  ةریغم  نب  دیلو  دیوگ  دهاجم  دراد . هیـضق  نیا  هب  هراشا  رظن  دروم  تایآ  تسین .» يرـشب 

يوریم و هفاحق  وبا  رـسپ  دمحم و  دزن  وت  دـنیوگیم  شیرق  تفگ : دـیلو  هب  لهج  وبا  تسا . هدـش  ناملـسم  وا  دـنتفگ  شیرق  هک  نادـنچ 
ایآ تسا ؟ هدز  نج  دـمحم  هک  دـیرادیم  راهظا  هنوگچ  دـیتسه ، يدرخ  اب  دنملـصا و  ياهمدآ  امـش  تفگ  دـیلو  يوشیم . ناشهرفـسمه 

يرعـش وا  زا  زگره  ایآ  دیهدیم ، يرعاش  تبـسن  ودب  تفگ  دیلو  میاهدیدن . ادخ  هب  دـنتفگ  شیرق  دـنک ؟ تناهک  دـمحم  دـیاهدید  زگره 
هاگنآ هن . دنتفگ  دیاهدینـش  غورد  وا  زا  دیاهدومزآ  هک  همه  نیا  ایآ  دیرادنپ ، يوگغورد  ار  وا  تفگ  دیلو  ادـخ . هب  هن  دـنتفگ  دـیاهدینش ؟

لقن هک  ییوداج  شراـتفگ  تسا و  رگوداـج  وا  تفگ  دوشیم  طـقف  تفگ : دـیلو  تسا ؟ هراـکچ  دـمحم  سپ  دندیـسرپ : دـیلو  زا  شیرق 
. تسا ناتساد  نیمه  هب  تایآ  هراشا  و  دنکیم .

همایق هروس 

هیآ 3 : همایق هروس 

تسا ینامز  هچ  هک  وگب  نم  يارب  تمایق  زا  تفگ : هدمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  هعیبر  نب  رمع  هیآ 3 .)  ... ) ُهَماظِع َعَمَْجن  ْنَّلَأ  ُناْسنِْإلا  ُبَسْحَی  َأ 
منکن قیدصت  منیبب  مه  مشچ  هب  ار  يزور  نانچ  رگا  ادخ  هب  دمحم  ای  تفگ : وا  درک . نایب  ار  تمایق  ص )  ) ربمغیپ دوب ؟ دـهاوخ  هنوگچ  و 
ناسنا  237 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  رگم   » هک دـش  لزان  باوج  رد  هیآ  دـنکیم . عمج  ار  اهناوختـسا  نیا  هنوگچ  ادـخ  مرادـن . رواب  و 

« مینک بترم  هزادنا و  هب  ار  شناتشگنا  ياهناوختسا )  ) هک میرداق  یلب  دروآ . میناوتن  مهارف  ار  شیاهناوختسا  ام  هک  درادنپیم 

ناسنا هروس 

هیآ 8 : ناسنا هروس 

يراـیبآ يارب  بلاـط  یبا  نب  یلع  یبـش  هک  دـنکیم  تیاور  ساـبع  نـبا  زا  ءاـطع  (. 9 هـیآ 8 -  ... ) ًانیِکْـسِم ِهِّبُح  یلَع  َماـعَّطلا  َنوُـمِعُْطی  َو 
هریزخ مان  هب  یکاروخ  نآ  زا  دندرک و  درآ  ار  شموس  کی  درب .) لزنم  هب  و   ) تفرگ ترجا  وج  يرادـقم  حبـص  دـش و  ریجا  یناتـسامرخ 

ماعط دمآ و  یمیتی  دش  هدامآ  یتقو  دنتخپ . هریزخ  ار  مود  تمـسق  سپـس  دنداد . ودب  ار  ماعط  نآ  دمآ و  ییاونیب  دش  رـضاح  یتقو  دنتخپ .
هنـسرگ زور  نآ  دـنداد و  ودـب  ار  نیا  دیـسر ، رد  كرـشم  ریـسا  کـی  دـش  اـّیهم  نوچ  دـنتخپ  ار  هیقب  و  دـنداد . وا  هب  زین  ار  نیا  تساوخ ،

هب اهنت  ام  دنیوگیم ) و   ) دـنناروخیم ریـسا  میتی و  اونیب و  هب  ار  نآ  ماعط  هب  تبغر  لیم و  دوجو  اب  راربا )  » ) هک دـش  لزان  هیآ  دـندنارذگ .
«. میهاوخیمن رکشت  شاداپ و  امش  زا  مینکیم و  ریس  ار  امش  ادخ  رطاخ 

سبع هروس 
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2 ات تایآ 1 : سبع هروس 

یبا بلطملا و  دبع  نب  سابع  ماشه و  نب  لهج  وبا  هعیبر و  نب  ۀبتع  اب  ص )  ) ربمغیپ يزور  (. 7 هیآ 1 -  ... ) یمْعَْألا ُهَءاج  ْنَأ  یَّلَوَت  َو  َسَبَع 
ّما نبا  عقوم  نیا  رد  دندروآ . مالـسا  هک  دیما  نیدب  دومرفیم  ناشتوعد  ادخ  يوس  هب  درکیم و  تبحـص  فلخ  نب  هّللا  دبع  فلخ و  نب 

ربمغیپ هکنیا  هب  هجوت  نودـب  و  زومایب ، نم  هب  هتخومآ  تیادـخ  هچنآ  زا  ص )  ) هّللا لوسر  اـی  تفگ  تساـخ و  اـپ  رب  روک  یباحـص  موتکم 
دیربیم ار  ص )  ) ربمغیپ تبحص  درکیم و  رارکت  ار  نخس  نیا  دنلب  يادص  هب  تسا  يرگید  ناسک  هجوتم  تسا و  تبحص  لوغشم  (ص )

تفگ دـنهاوخ  شیرق  ناـگرزب  نیا  نونکا  هک  دیـشیدنا  نینچ  لد  رد  دـش و  رادـیدپ  يدونـشخان  رثا  ص )  ) ربمغیپ هرهچ  رد  هک  اـجنآ  اـت 
رب نایـشیرق  يوس  هب  موتکم  ما  نبا  زا  يور  هدرک  مخا   238 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  و  دنناگدرب ، ناتـسدورف و  ناروک و  دمحم  ناوریپ 

دیاش یناد  هچ  وت  هدـمآ ، يو  دزن  روک  هکنیا  زا  دـنادرگرب  يور  درک و  شرت  يور  دـش : لزان  تایآ  نیا  داد . همادا  تبحـص  هب  هدـنادرگ 
رگا هک  يرادیم  فوطعم  ودـب  ار  تهج  وت  تسا  رگناوت  هکنآ  اما  دـتفا ، دـنمدوس  ار  وا  درک  دای  هظعوم و  دریگ و  دـنپ  ای  ددرگ ...  كاپ 
نینچ  ) زگره یتسه ، نارگید  لوغـشم  وا  زا   » تسا سرت  ادـخ  هدـمآ و  وت  دزن  ناباتـش  هکنآ  اما  تسین . یتیلوئـسم  وت  رب  درواین  ناـمیا  مه 

تمرح ار  موـتکم  ما  نبا  ص )  ) ربـمغیپ سپ  نآ  زا  ببـس  نیدـب  دریگ .» داـی  دـهاوخ  هک  ره  تسا ، يروآداـی  دـنپ و  هلیـسو  نآرق  نـکم )
نمحرلا دـبع  نب  دـمحم  دومن ! باـتع  نم  اـب  وت  رطاـخ  هب  مراـگدرورپ  هکنآ  يا  يدـمآ ، شوخ  دومرفیم : شدـیدیم  هاـگره  درکیم و 

ررکم هتفر  ص )  ) ربمغیپ دزن  هک  دـش  لزاـن  اـنیبان  موتکم  ما  نبا  هراـبرد  یلوت  سبع و  هک  دـنکیم  تیاور  هشیاـع  زا  دانـسا  اـب  یفحاـصم 
هدـنادرگ يور  موتکم  ما  نبا  زا  ترـضح  دـندوب و  ص )  ) ربمغیپ دزن  نیکرـشم  ناگرزب  زا  ياهدـع  تعاس  نآ  رد  و  یندـشرا » : » تفگیم

. تسا هدروآ  رگید  قیرط  زا  ار  تیاور  نیا  شیوخ  حیحص  رد  مکاح  دیدرگ . لزان  تبسانم  نیدب  تایآ  دوبیم و  نانآ  هجوتم 

هیآ 37 : سبع هروس 

ص)  ) ربمغیپ زا  هشیاع  هک  دنکیم  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  دانسا  اب  ورمع  نب  دیعـس  وبا  هیآ 37 .)  ... ) ِهِینُْغی ٌنْأَش  ٍِذئَمْوَی  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل 
ره زور  نآ   » هک دـش  لزاـن  هیآ  یتحاـضف ! ییاوسر و  هچ  ياو  تفگ : هشیاـع  یلب . دومرف : میوشیم ؟ روـشحم  تخل  یگمه  اـیآ  دیـسرپ :

«. تسا سب  ار  وا  هک  تسه  يراک  يراتفرگ و  ار  یسک 

ریوکت هروس 

هیآ 29 : ریوکت هروس 

دنکیم تیاور  یسوم  نب  ناملـس  زا  دانـسا  اب  یبلعث  میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحا  هیآ 29 .)  ... ) َنیَِملاْعلا ُّبَر  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  َنُؤاـشَت  اـم  َو 
وبا دیآ » میقتسم  هار  هب  دهاوخ  امش  زا  هک  ره  ات  ار ، نایناهج  تسا  يدرکدای  نآرق  نیا   » هک دش  لزان  هروس  نیمه  هیآ 27 و 28  نوچ  هک 
هللا رگم  تساوخ  دـیهاوخن  دـیناوتن و   » هک دـمآ  هیآ  مییاین . میهاوخن  رگا  مییایب و  میهاوخب  رگا  هک  تسا  اـم  اـب  راـیتخا  سپ  تفگ : لـهج 

239 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  دهاوخب .» نایناهج  راگدرورپ 

نیففطم هروس 

هیآ 1 : نیففطم هروس 

ربمغیپ نوچ  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اـب  بیقن  نیـسح  نب  دـمحم  نب  نسح  نب  لیعامـسا  (. 6 هیآ 1 -  ... ) َنیِفِّفَطُْمِلل ٌلـْیَو 
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نیا لوزن  زا  سپ  و  دـندوب ، اهمدآ  نیرتراکبان  نیرتبلقتم و  هلمج  زا  هنامیپ  نزو و  تهج  زا  رهـش  نآ  هبـسک  دـش . دراو  هنیدـم  هب  (ص )
ندرک رطخ  رامق و  تروص  ناشتالماعم  هک  دنتـشاد  دوجو  یـشورفمک  نارجات  هنیدـم  رد  دـیوگ  یبطرق  دـندرک . حالـصا  ار  دوخ  تاـیآ 

دـیدرگ و لزان  يرگهلماعم  عون  نآ  یهن  رد  الاب  تایآ  دـنتخورفیم . سنج  ندوسب ، تسد  ای  گـیر  اـب  یـشک  هعرق  تروص  هب  تشاد و 
هنیهج وبا  مان  هب  دوب  يراکبساک  هنیدم  رد  ص )  ) ربمغیپ ترجه  ناوا  رد  دیوگ  يّدس  دومرف . توالت  ار  تایآ  هتفر ، رازاب  هب  ص )  ) ربمغیپ
یتقو هک  اهنآ  ناـشورفمک ، رب  ياو   » هک دـیدرگ  لزاـن  وا  یهن  رد  تاـیآ  تخورفیم . یکی  اـب  دـیرخیم و  یکی  اـب  تشاد  هناـمیپ  ود  هک 
دنهد مک  رادیرخ ) نایز  هب   ) دننک هنامیپ  ای  دنـشکب  ار  يزیچ  شورف  يارب  نوچ  و  دـنریگ ، مامت  هنامیپ  اب  شیوخ ) دوس  هب   ) دـنرخب يزیچ 

...«.

قراط هروس 

3 ات تایآ 1 : قراط هروس 

نامه رد  دروآ  ص )  ) ربمغیپ يارب  ریـش  نان و  یبش  بلاـط  وبا  (. 4 هیآ 1 -  ... ) ُِبقاَّثلا ُمْجَّنلا  ُقِراَّطلا  اَـم  َكارْدَأ  اـم  َو  ِقِراَّطلا  َو  ِءاـمَّسلا  َو 
ربمغیپ دوب ؟ هچ  نیا  دیـسرپ : بلاط  وبا  هتخاس . نشور  ار  زیچ  همه  و  هتفرگ ، شتآ  ییوگ  هکنانچ  دیـشخرد ، یباهـش  دوب  هتـسشن  هک  لاح 

: دـیدرگ لزان  ثحب  دروم  تاـیآ  دـش و  تفگـش  رد  بلاـط  وبا  تسا . یهلا  تاـیآ  زا  نیا  شدـنتخادنا و  هک  دوب  ياهراتـس  دومرف : (ص )
ص: لوزن ، بابسا  همجرت  تسا .»...  نازورف  فاکش  بش  هراتس  تسیچ ، درگبش  رتخا  یناد  هچ  وت  و  درگبش ، رتخا  نامـسآ و  هب  دنگوس  »

240

لیل هروس 

4 ات تایآ 1 1: لیل هروس 

زا دانسا  اب  درک  ءالما  تیاور و  نم  هب  ق . لاس 431 ه . هب  یلیعامسا  لیعامسا  نب  رمعم  وبا  دیوگ  فلؤم  (. 4 هیآ 1 -  ... ) یشْغَی اذِإ  ِْلیَّللا  َو 
يارب لخن  بحاص  یتقو  دوب . هتفر  ولج  يریقف  راولایع  درم  هناخ  رد  شیاهلخن  زا  یکی  هخاـش  تشاد و  یناتـسلخن  يدرم  هک  ساـبع  نبا 
هدمآ دورف  لخن  زا  درم  نآ  دنتـشادیم و  رب  اههچب  داتفایم و  ریقف  درم  هناخ  هب  ییات  دنچ  شیاهامرخ  زا  تفریم  لخن  يالاب  ندیچ  امرخ 
لخن بحاص  راتفر  زا  ص )  ) ربمغیپ دزن  راولایع  درم  دروآیم . نوریب  تشگنا  اب  دـندوب  هتـشاذگ  ناشناهد  رد  رگا  تفرگیم و  ار  اهامرخ 

سکنالف هناخ  هب  شاهخاش  هک  ار  تلخن  کی  نآ  دومرف : هدرک  تاـقالم  ار  لـخن  بحاـص  هاـگنآ  ورب و  وت  دومرف : ترـضح  درک . هوکش 
تسا و رتـهب  همه  زا  شاهرمث  تخرد  کـی  نآ  تفگ : لـخن  بحاـص  دـشاب ؟ یلخن  تشهب  رد  ارت  شربارب  رد  هک  یـشخبیم  نم  هب  هـتفر 
ای مرخب  غاب  بحاص  زا  ار  لخن  نم  رگا  ص )  ) هّللا لوسر  ای  درک  ضرع  دینش  ار  ص )  ) ربمغیپ تبحص  هک  حادحذ  نبا  مان  هب  يدرم  تفر .

لخن بحاـص  تفر و  لـخن  بحاـص  غارـس  حادـحذ  نبا  یلب . دوـمرف : ترـضح  دـشاب ؟ ارم  يداد  هدـعو  تشهب  رد  هک  لـخن  نآ  مریگب ،
مـشوخ یلیخ  نیا  هویم  زا  متفگ  نم  دادیم ، هدـعو  تشهب  رد  لـخن  کـی  نآ  تباـب  دـمحم  هک  يراد  ربخ  اـیآ  تفگ : درک و  يریگتخس 

: دیـسرپ درم  دننک . داهنـشیپ  ياهرظتنم  ریغ  تمیق  هکنیا  رگم  هن ، تفگ : لخن  بحاص  شیـشورفیم ؟ ایآ  دیـسرپ  رگید  راب  درم  دیآیم -؟
لخن ربارب  رد  لخن  لهچ  تسا ، یگرزب  ياعدا  نیا  تفگ  درم  مهاوخیم . شربارب  رد  لـخن  لـهچ  تفگ : لـخن  بحاـص  تسیچ ؟ ترظن 

دنتشذگیم ياهدع  و  نک . رضاح  دهاش  تفگ  لخن  بحاص  مهدیم . وت  هب  لخن  لهچ  و  مقفاوم ، تفگ : سپـس  درک . توکـس  و  جک -؟
ص)  ) ربمغیپ تمدـخ  هب  سپـس  حادـحذ  نبا  هدـیرخ . لخن  لهچ  ربارب  رد  ار  لخن  کی  نآ  هک  دـندش  هاوگ  دـندمآ و  دز  گـناب  درم  نآ 

سپ نیا  زا  لخن  دومرف : تفر و  ریقف  درم  نآ  هناخ  رد  هب  ص )  ) ربمغیپ منکیم . هیده  وت  هب  دش و  نم  لام  تخرد  نآ  درک  ضرع  تفر و 
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«. یَّتََشل ْمُکَیْعَس  َّنِإ   » ات دیدرگ  لزان  ثحب  دروم  تایآ  تسوت و  هداوناخ  وت و  نآ  زا 

6 ات تایآ 5 1: لیل هروس 

ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  ع )  ) یلع زا  دانـسا  اب  میهاربا  نب  دمحم  هّللا  دبع  وبا  (. 10 هیآ 5 -  ... ) ینْـسُْحلِاب َقَّدَص  َو  یقَّتا  َو  یطْعَأ  ْنَم  اَّمَأَف 
هباحـص هدـش ، نیعم  منهج  ای  تشهب  رد  شهاـگیاج   241 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  هکنیا  رگم  تسین  امـش  زا  کـی  چـیه  دوـمرف  (ص )

، هدـش هدـیرفآ  نآ  يارب  هک  یقیرط  ار  سک  ره  هک  دـینک  لمع  دومرف : مینکن ؟ لکوت  هیکت و  لمع  رب  سپ  ص )  ) هّللا لوسر  اـی  دندیـسرپ 
ار کین  ماجرف  داد و  وکین  قدـصت  دـیزرو و  يوقت  درک و  شـشخب  هکنآ  اما  و  : » دومن توالت  ار  تایآ  نیا  سپـس  تسا . هدامآ  ناـسآ و 

هداوناخ زا  وا  هّللا و  دبع  نب  رماع  زا  دانسا  اب  نادمح  نب  نمحرلا  دبع  مینکیم .» رسیم  یناسآ  شیاسآ و  هب  نتفای  تسد  ار  وا  تشاد ، رواب 
ار راک  نیا  هک  لاح  يزاسیم ، دازآ  يرخیم و  ار  یناوتان  ناـگدرب  منیبیم  مرـسپ  تفگ : رکب  وبا  هب  هفاـحق  وبا  هک  دـنکیم  تیاور  دوخ 

خـساپ رکب  وبا  دـننک . تتظفاحم  نانمـشد  ربارب  رد  عافد و  وت  زا  هک  يزاس  دازآ  يرخب و  عاجـش  كالاچ و  نامالغ  زا  تسا  رتهب  ینکیم 
رکب و وبا  قح  رد  هروس  رخآ  هب  روکذـم  تاـیآ  دوزفا  تبحـص  نمـض  يوار  مناد . دوخ  هک  مراد  يرگید  تساوـخ  تین و  نم  ردـپ ، داد :

دازآ دـیرخیم و  ار  فیعـض  ناـگدرب  رکب  وـبا  تفگیم : ربـنم  رب  هک  دـناهدرک  لـقن  ریبز  نب  هـّللا  دـبع  زا  دـیدرگ . لزاـن  تبـسانم  نیدـب 
وبا دـشاب . وت  زا  عافد  هب  رداق  دـنک و  مکحم  ار  تتـشپ  هک  يزاس  دازآ  ار  یـسک  شاک  ینکیم  نینچ  هک  لاح  تفگ  شردـپ  تخاسیم .

ای ایر - یب  كاپ و  ار  شیوخ  لام  سک  ره   » هک دیدرگ  لزان  تبسانم  نیدب  هیآ 17 و 18  مهاوخیمن و  تشپمه  عفادم و  نم  تفگ : رکب 
تفر اهتب  غارس  هب  ندروآ  مالـسا  زا  سپ  لالب  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  ءاطع  دوشیم .» رانکرب  شتآ  زا  دهدیم  تاکز - تباب 

ناشیدب ناتب  ینابرق  يارب  رتش  دص  هّللا  دـبع  دـندرب . هوکـش  ناعدـج  نب  هّللا  دـبع  شکلام  هب  وا  تسد  زا  ناکرـشم  درک . ثّولم  ار  اهنآ  و 
هّللا لوسر  تفگیم . دحا » دـحا ،  » وا دندیـشک و  شاهجنکـش  هب  غاد  رازگیر  يور  شدـنتفرگ و  درپس . ناشتـسد  هب  زین  ار  لالب  دیـشخب و 
الط لطر  کی  تمیق  هب  رکب  وبا  دنهدیم . باذع  ار  لالب  هک  داد  ربخ  رکب  وبا  هب  دهدیم و  تاجن  ارت  دحا  تفگ : تشذـگ و  وا  رب  (ص )

لزان و 20  هیآ 19  تشاد و  رکب  وبا  رب  لـالب  هک  دوب  یقح  یبوخ و  هقباـس  هب  نیا  دـنتفگ  ناکرـشم  دـیرخ . ار  لـالب  لاـقثم ) ربارب 180  )
ار راک  نآ   ) شیوخ يالاو  راگدرورپ  ییوجاضر  يارب  اـهنت  هکلب  دـشاب  هدرک  يرازگقح  هک  دوبن  یتمعن  وا  دزن  ار  سک  چـیه  و   » دـیدرگ

هدـش لزان  تبـسانم  نیمه  هب  زین  هروس  نیا   4 تاـیآ 1 - هک  تسا  هدروآ  ساـبع  نب   ] هّللا دـبع  زا  یتـیاور  رد  ثراـح  نب  رکب  وبا  درک .»)
تفه لداعم  هیقوا  ره   ) هیقوا هد  شوپ و  الب  هدرب -[   242 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  کی  ربارب  رد  فلخ  نب  ۀیما  زا  ار  لالب  رکب  وبا  تسا :

. فلخ نب  ۀیما  یعس  رکب و  وبا  یعس  ینعی  یَّتََشل » ْمُکَیْعَس  َّنِإ   » دیامرفیم نآرق  هکنیا  و  «، 1  » درک دازآ  دیرخ و  لاقثم )

یحض هروس 

هیآ 1 : یحض هروس 

منیبیم هکنانچ  تفگ : ص )  ) ربمغیپ هب  یـشیرق  ینز  هک  دـنکیم  تیاور  بدـنج  زا  دانـسا  اـب  يدادـغب  روصنم  وبا  (. 3 - 1  ... ) یحُّضلا َو 
هن تراگدرورپ  هک  درتسگب ، شمارآ  تملظ و  هدرپ  هک  هاگنآ  بش  هب  و  هاگتـشاچ ، هب  دـنگوس  : » دـمآ تایآ  نیا  هتـشاذگاو  ارت  تناطیش 
زا دانسا  اب  بتاک  نسح  نب  دمحا  دماح  وبا  دناهدروآ . ار  تیاور  نیا  رگید  قیرط  هب  زین  ملسم  يراخب و  هتشاذگاو .» هن  دراد و  نمـشد  ارت 

تفگ هجیدـخ  دوـب . باـت  یب  تیاـغ  هـب  ص )  ) ربـمغیپ دـماین و  یتدـم  لـیئربج  هـک  دــنکیم  تـیاور  شردــپ  زا  وا  و  هورع ، نـب  ماـشه 
(. تسا هتشادن  نمشد  ار  ص )  ) ربمغیپ ادخ  تسین و  نینچ  هک   ) دمآ الاب  تایآ  اذک ] . ] دراد نمشد  ارت  وت ، یبات  یب  ببـس  هب  تراگدرورپ 
هک دنکیم  تیاور  دوب  ص )  ) ربمغیپ همداخ  هک  هلوخ  شردام  زا  وا  یـشرق و  دیعـس  نب  صفح  زا  دانـسا  اب  دماح  یبا  نب  نمحرلا  دبع  وبا 
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رد دیـسرپ : نم  زا  دماین  یحو  ص )  ) ربمغیپ رب  هک  تشذگ  يزور  دنچ  دوب . هدرم  اجنآ  هتفر و  تخت  ریز  هدش و  هناخ  لخاد  ياهلوت  گس 
تخت ریز  مهدب . اوه  منک و  زیمت  ار  هناخ  تسا  بوخ  متفگ  دوخ  اب  دیوگ : هلوخ  دوشیمن ؟ لزان  نم  رب  لیئربج  هک  هداد  خر  هچ  ام  هناخ 
ربمغیپ شمتخادنا . راوید  تشپ  متـشادرب و  دوب . یگـس  هلوت  هشال  مدروآ  شنوریب  تمحز  هب  دوب ، ینیگنـس  زیچ  تخت  ریز  مدز ، وراج  ار 

تایآ و  راذـگب . اهنت  ارم  هلوخ  يا  دومرف  تفرگیم . زرل  ار  ترـضح  یحو  عقوم  الومعم  دـیزرلیم و  شاهراورآ  دـمآ  لزنم  هب  هک  (ص )
. دش لزان  ثحب  دروم 

هیآ 4 : یحض هروس 

ص)  ) ربمغیپ هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اـب  ینیبتـسم  نسحلا  وبا  نب  رکب  وبا  (. 5 هیآ 4 -  ... ) یلوُْألا َنِم  َکـَل  ٌْریَخ  ُةَرِخآـَْلل  َو 
زاغآ زا  وت  يارب  تبقاع   » هک دـیدرگ  لزان  هیآ  نیا  دـش . نامداش  دومرف و  هدـهاشم  دـهدیم ، تسد  شتما  يارب  هک  یـشیاشگ  تاحوتف و 

ات رکب  وـبا  هـک  دـناهتفگ  یــضعب  (. 1 __________________________________________________  )
هب تسا و  رتـهب   243 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  دـیامنیم . دـیعب  هک  دوب  یقاب  يو  تیکلام  رد  لـالب  دوب و  هدرکن  دازآ  ار  لـالب  زین  رخآ 
رد تسا  کشم  زا  شکاخ  هک  دیراورم  رـصق  رازه  دنوادخ  دیوگ : يوار  يوش .» یـضار  هک  دهدیم  تیاطع  ردقنآ  تراگدرورپ  يدوز 

. کی ره  اب  بسانتم  مزاول  هتساوخ و  اب  دهدیم  ص )  ) ربمغیپ هب  تشهب 

هیآ 6 : یحض هروس 

زا دومرف  ص )  ) ربمغیپ هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  میهاربا  نب  دـمحا  نب  لضفم  (. 8 هیآ 6 -  ... ) يوآَف ًامِیتَی  َكْدِـجَی  َْمل  َأ 
رخسم داب  ار  نامیلس  يدرک ، اطع  اهتبهوم  نم  زا  شیپ  ناربمغیپ  هب  ایادخ  مدرک  ضرع  مدوب . هدرکن  شاک  مدرک و  یتلأسم  مراگدرورپ 

متفای تریحتم  هکنیا  هن  رگم  مداد ، هانپ  متفای و  میتی  ارت  هن  رگم   » هک دمآ  باطخ  يرگید ....  و  يرگید ...  درک و  هدنز  هدرم  یسیع  دش و 
ضرع متـشادرب ... ؟ وت  زا  نارگ  راب  مدوشگ و  یحو  هب  تاهنیـس  هکنیا  هن  رگم  مدرک  رگناوت  متفای و  تریقف  هکنیا  هن  رگم  مدومن ...  هار  و 

ملا مّود  لوا و  هیآ  هب  ریخا  هرقف  ود  زین  اجنیا  رد  تسا ، هروس  کی  حرـشن  ملا  یحـضلا و  تاـیاور و  یـضعب  قبط  « ] اراـگدرورپ یلب  مدرک 
[. دراد هراشا  حرشن 

قلع هروس 

18 ات تایآ 17 : قلع هروس 

لهج وبا  هرابرد  تاـیآ  نیا  (. 19 هیآ 17 -  ... ) َۀَِـینابَّزلا ُعْدَنَـس  ُهَیِدان  ُعْدَْـیلَف  میدروآ . ار  هروس  نیا  لوا  تایآ  لوزن  نأش  باتک ، زاـغآ  رد 
تشذگ و وا  هب  لهج  وبا  دوب . زامن  لوغشم  ص )  ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانسا  اب  يدادغب  روصنم  وبا  هکنانچ  هدش ، لزان 
هک ینادیم  دوخ  تفگ  لهج  وبا  دـنار . سپ  ار  وا  دـش و  وا  هجوتم  ص )  ) ربمغیپ نک ؟ كرت  ار  یعارتخا  تدابع  متفگن  وت  هب  رگم  تفگ 

ار خزود  لـکوم  ناگتـشرف  يدوز  هب  زین  اـم  دـناوخب  ارف  ار  شتیعمج   » هک دـش  لزاـن  باوـج  رد  هیآ  درادـن . ارم  تیعمج  یـسک  ادـخ  هـب 
244 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  میناوخیم .»

ردق هروس 

درک تیاکح  باحصا  يارب  ار  لیئارـسا  ینب  زا  يدرم  ناتـساد  ص )  ) ربمغیپ يزور  هک  دنکیم  تیاور  دهاجم  زا  دانـسا  اب  یمیمت  رکب  وبا 
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. تسا رتهب  هام  رازه  زا  ردق  بش  هک  دش  لزان  هیآ  دندش . تفگش  رد  ناشیا  دیشوپ . حالس  ادخ  هار  رد  هام  رازه  هک 

تلزلز اذا  هروس 

هراشا

هیرگ هب  تشاد و  روضح  رکب  وبا  دـش  لزاـن  هروس  نیا  هک  یعقوم  هک  دـنکیم  تیاور  رمع  نب  هّللا  دـبع  زا  دانـسا  اـب  يدادـغب  روصنم  وبا 
نوریب هورگ  هورگ  مدرم  تماـیق  زور  رد   » هک تخادـنا  هیرگ  هب  ارم  هیآ  نیا  داد : خـساپ  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دیـسرپ : ص )  ) ربـمغیپ داـتفا .

دننک هانگ  اطخ و  هک  دنیرفآیم  یتما  ادخ  دینکن ، هانگ  اطخ و  امـش  رگا  : » دومرف ص )  ) ربمغیپ دننیبب .» ار  دوخ  لامعا  هجیتن   ] هک دـنیآیم 
«. دنوش وا  ترفغم  لومشم  ات 

8 ات تایآ 7  : تلزلز اذا  هروس 

یلئاس هک  دش  لزان  نت  ود  هرابرد  هیآ  نیا  دـیوگ  لتاقم  (. 8 هیآ 7 -  ... ) ُهَرَی ارَـش  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی  ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَمَف 
ربارب رد  رجا  تفگ : دادـن و  تشاگنا و  زیچان  ار  ياهراپ  نان  ای  ودرگ  ای  امرخ  کی  نداد  تشادـن و  یلباـق  زیچ  ناـشیکی  تساوخ  يزیچ 
کی تبیغ و  کی  غورد و  کـی  تفگیم  درمـشیم و  ناـسآ  ار  یئزج  هاـنگ  يرگید  و  میراد . تسود  هک  دوب  دـهاوخ  يزیچ  ندیـشخب 

هب ناـمدرم  هک  دـیدرگ  لزاـن  تبـسانم  نیا  هب  هیآ  ود  نیا  تسا . هدومن  منهج  هب  دـیدهت  گرزب  ناـهانگ  يارب  ادـخ  تسین و  يزیچ  هاـگن 
نزو و هب  سک  ره  اریز  دـشکن  ریابک  هب  ات  دـنوش  عنم  زین  کچوک  ياهاطخ  زا  دـسرب و  گرزب  تاریخ  هب  ات  دـنوش ، قیوشت  ییزج  یکین 

. دنیبیم ار  نآ  دنک  یکین  ای  يدب  ياهرذ  هزادنا 

تایداعلا هروس و 

هیانک زا   245 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  ياهفیاط  يوس  هب  يراصنا  ورمع  نب  رذـنم  یگدرکرـس  هب  ياهیرـس  ص )  ) ربمغیپ دـیوگ  لتاقم 
نیا  5 تایآ 1 - نداتـسرف  اب  دنوادخ  دناهدش . هتـشک  یگمه  دنتفگ  ناقفانم  دشن و  يربخ  اهنآ  زا  تشذگن و  يرید  دوب و  هتـشاد  لیـسگ 

، نانکارپ شتآ  گنـس  رب  مس  برـض  زا  نانز ، سفن  هدـنود  نابـسا  هب  دـنگوس   » هک تخاس  ربخ  اـب  ناـنآ  لاـح  زا  ار  ص )  ) ربمغیپ هروس ،
نبا زا  دانـسا  اب  یـسراف  دـمحم  نب  رفاغلا  دـبع  نامز .» نامه  رد  دـناهتفرگ  نایم  رد  ار  نمـشد  نازیگنا ، راـبغ  یهاگحبـص و  نارگ  شروی 

. دیدرگ لزان  روکذم  تایآ  ات  دشن  يربخ  هیرس  زا  تشذگ و  یهام  دنکیم  تیاور  سابع 

رثاکت هروس 

ات 2 تایآ 1 : رثاکت هروس 

لزان شیرق  زا  مهـس  ینب  فانم و  دـبع  ینب  هفیاط  ود  هرابرد  یبلک  لـتاقم و  هتفگ  هب  (. 2 هیآ 1 -  ... ) َِرباقَْملا ُُمتْرُز  یَّتَح  ُُرثاکَّتلا  ُمُکاـْهلَأ 
رتتیعمج و رپ  ام  دـنتفگ  فانم  دـبع  ینب  دـنرتالاب . مادـک  هک  دـندرکیم  هرخافم  هرجاـشم و  مه  اـب  ناشفارـشا  ناـگرزب و  هک  دـیدرگ 

رتشیب فانم  دبع  ینب  دندمآ  باسح  ياپ  نوچ  دـندومن و  اعدا  نینچ  زین  مهـس  ینب  میتسه و  رتشیب  لاجر  ياراد  رتتزع و  اب  رتدـنمورین و 
هیآ و  دوب . رتشیب  ناشدادعت  تیلهاج  رد  نوچ  دنتشاد  ار  الاب  تسد  مهس  ینب  اجنیا  رد  میرامـشب و  ار  ناگتـشذگ  رد  دنتفگ  هاگنآ  دندوب .

دوهی هرابرد  هروس  نیا  دیوگ : هداتق  دیتفر » اهروگ  رادید  اشامت و  هب  ات  درک  ناتلوغـشم  ییوجنوزف  ییوگنوزف و   » هک دمآ  تبـسانم  نیدب 
. دندرم یهارمگ  رد  ات  دندوب  مرگرس  اهزیچ  نیمه  اب  و  نامهب ، زا  هفیاط  نالف  میرتشیب و  هفیاط  نالف  زا  ام  دنتفگیم  هک  دش  لزان 
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لیف هروس 

هناخ زا  ار  ناشرـش  درک و  ناشدوبان  ادـخ  دـندمآ و  هبعک  بیرخت  دـصق  هب  هک  دـش  لزان  لـیف  باحـصا  ناتـساد  دوب  داـی  يارب  هروس  نیا 
246 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  تسا . فورعم  هصق  و  دینادرگب ،

شیرق هروس 

رکب وبا  رتخد  یناه  ما  زا  دانـسا  اب  يریح  رکب  وبا  یـضاق  هک  نانچ  هدـش ، لزان  نانآ  رب  ادـخ  تمعن  يروآ  دای  شیرق و  هراـبرد  هروس  نیا 
ناگدنیآ ناگتـشذگ و  زا  تیزم  نیا  هداد و  يرترب  نارگید  رب  ار  شیرق  تیـصوصخ  تفه  اب  ادـخ  دومرف : ترـضح  هک  دـنکیم  تیاور 

زا ياهدع  داد و  ناشترصن  لیف  باحصا  رب  دنوادخ  تسا و  شیرق  رد  توبن  تیاقس و  تباجح و  تفالخ ، هکنیا  نآ  و  هدادن ، ار  یـسک 
باطخ : » دماین نارگید  رکذ  نآ  رد  هک  شیرق  هروس  هرخالاب  دنتشادن و  ار  تداعس  نیا  بارعا  رگید  دندیتسرپ و  ار  هللا  لاس  تفه  شیرق 

یگنـسرگ زا  هک  ار  هبعک )  ) هناخ نیا  راگدرورپ  دنتـسرپب  دـیاب  سپ  یناتـسبات . یناتـسمز و  رفـس  يارب  ناـشیا  فـالتئا  شیرق . فـالتئا  هب 
«. تشاد ناشنمیا  سرت  زا  درک و  ناشریس 

نوعام هروس 

هیآ 1  : نوعام هروس 

دیوگ حیرج  نبا  دش . لزان  یمهس  لئاو  نب  صاع  هرابرد  تایآ  نیا  یبلک  لتاقم و  هتفگ  هب  (. 3 هیآ 1 -  ... ) ِنیِّدلِاب ُبِّذَُکی  يِذَّلا  َْتیَأَر  َأ 
نآ يدید  : » دمآ هیآ  دز ، ار  میتی  اصع  اب  نایفس  وبا  تساوخ ، يزیچ  وا  زا  یمیتی  يزور  دیربیم  رس  يدنفسوگ  ای  رتش  هتفه  ره  نایفس  وبا 

«. دنکیمن قیوشت  مه ) ار  نارگید  تسین و  لیام   ) نایاونیب ماعطا  هب  دناریم و  ار  میتی  هک  نامه  ار ، تمایق  نید و  رکنم 

رثوک هروس 

3 ات تایآ 1 : رثوک هروس 

جراـخ ص )  ) ربـمغیپ دـشیم و  مارحلا  دجـسم  دراو  تشاد  هک  دـیدرگ  لزاـن  لـئاو  نب  صاـع  باوـج  رد  هروـس  نیا  دـیوگ : ساـبع  نبا 
مارحلا دجـسم  رد  هک  شیرق  ناگرزب  دزن  صاع  سپـس  دنداتـسیا . ندرک  تبحـص  هب  دـندروخرب و  مه  هب  مهـس  ینب  باـب  رد  دـیدرگیم 

- دوب ص )  ) ربمغیپ شدوصقم  و  رتبا - نیا  اب  تفگ : يدزیم ؟ فرح  یک  اب  دندیـسرپ  تفر  دندوب   247 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  هتسشن 
تبسانم نیدب  هروس  نیا  دندیمانیم و  رتبا  ار  رـسپ  یب  درم  برع  دوب و  هتـشذگ  رد  هجیدخ ، زا  ص )  ) ربمغیپ رـسپ  هّللا  دبع  زور  نامه  هچ 

ار ترـضح  مان  یمهـس  لئاو  نب  صاع  دزن  نوچ  هک  دـنکیم  تیاور  نامور  نب  دـیزی  زا  دانـسا  اب  لضف  نب  یـسوم  نب  دـمحا  دـش . لزاـن 
. میوشیم صـالخ  وا  تسد  زا  ددرگیم و  شومارف  شماـن  دریمب  رگا  درادـن . روکذ  ثراو  تسا و  رتبا  دـینک  شلو  تفگیم : دـندربیم 

وت تفگیم  درکیم و  تتامـش  ص )  ) دمحم هب  لئاو  نب  صاع  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  ءاطع  دـیدرگ . لزان  وا  باوج  رد  هروس 
ریخ و لسن و  رد  ینوزف  ینعی   ] رثوک ارت  ام  تسا و  رتبا  شدوخ  وت  رگتتامش  نمشد  هک  داتـسرف  وا  باوج  رد  ار  هروس  نیا  دنوادخ  يرتبا .

. میاهدرک اطع  تعافش 

نورفاک هروس 
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6 ات تایآ 1  : نورفاک هروس 

کی مینکیم . يوریپ  وت  نییآ  زا  مه  ام  نک  يوریپ  ام  نییآ  زا  وت  دمحم ، ای  دـنتفگ  هک  دـش  لزان  شیرق  زا  یهورگ  خـساپ  رد  هروس  نیا 
رگا میشاب و  کیرـش  نآ  رد  دوخ  مهـس  هب  مه  ام  دوب  وت  نید  رد  يریخ  رگا  ات  میتسرپیم  ارت  يادخ  لاس  کی  تسرپب ، ار  ام  يادخ  لاس 

دش لزان  هروس  مراگنیب و  زابنا  هللا  يارب  هک  هللا  ذاعم  دومرف  ترضح  یشاب . کیرش  نآ  رد  دوخ  مهس  هب  مه  وت  تسه  یتدیاف  ام  نییآ  رد 
امـش هچنآ  هدنتـسرپ  نم  هن  و  دیتسین ، متـسرپیم  نم  هچنآ  هدنتـسرپ  زین  امـش  دـیتسرپیم  امـش  هچنآ  متـسرپیمن  نم  نارفاک  يا  وگب   » هک

«. دوخ نید  ارم  شیوخ و  شیک  ار  امش  دیوشیم  متسرپیم  نم  هچنآ  هدنتسرپ  امش  هن  موشیم و  دیتسرپیم 

رصن هروس 

3 ات تایآ 1 : رصن هروس 

دمحم نب  دیعـس  تسیزن . لاـس  ود  زا  شیب  نآ  زا  سپ  ص )  ) ربـمغیپ دـش و  لزاـن  نینح  گـنج  زا  ص )  ) ربـمغیپ تشگزاـب  رد  هروس  نیا 
هروس تشگیم و  زاب  نینح  هوزغ  زا  ص )  ) ربمغیپ هک   248 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  یعقوم  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانسا  اب  نذؤم 

ادخ نید  هب  هورگ  هورگ  هک  ینیبیم  ار  نامدرم  دیسر و  رد  حتف  ادخ و  ترـصن  : » دییوگب دومرف  همطاف  و  ع )  ) یلع هب  دیدرگ ، لزان  رـصن 
«. تسا ریذپ  هبوت  هک  مبلطیم  شزرمآ  وا  زا  مراگدرورپ و  تسا  هزنم  كاپ و  سپ  دنیآیم . رد 

تّبت هروس 

5 ات تایآ 1  : تّبت هروس 

مالعا  ) هاح ابـص  ای  دز  گناب  دش و  رب  افـص  هپت  هب  يزور  ص )  ) ربمغیپ هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  يریح  نسح  نب  دـمحا 
دورف امـش  رب  بش  ای  حبـص  نمـشد  منک  ناتربخ  اـب  رگا  هک  دـییوگب  نم  هب  دومرف  تسا ؟ هدـش  هچ  دـنتفگ  دـندمآ و  درگ  شیرق  رطخ .)!
بهل وبا  دیراد . شیپ  رد  تخـس  باذع  کی  هک  مهدیم  میب  ار  امـش  یتسار  هب  نونکا  دومرف  يرآ . دنتفگ  دیرادیم ؟ رواب  نم  زا  دیآیم 

! تسه و  داب ، هدز  نایز  بهل  وبا  تسد  ود   » هک دـش  لزان  باوج  رد  هیآ  يدرک ؟ عمج  ار  ام  نیا  يارب  داب )! تنایز  ینعی   ) کـل اـّبت  تفگ 
رد هک  شکمزیه  نآ  شنز ، اب  دیآ  راتفرگ  روهلعـش  یـشتآ  رد  يدوز  هب  دوب . دناوتن  زاس  راک  دنکن و  زاینیب  ار  وا  شدرواتـسد  لام و  هک 

گناب تساخ و  اپ  رب  ص )  ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانـسا  اب  لدع  دمحم  نب  دعـس  دراد .» امرخ  فیل  زا  ینامـسیر  ندرگ 
نیمـضت امـش  يارب  ادخ  بناج  زا  يریخ  چیه  نم  یـصق ! لآ  ای  فانم ، دبع  لآ  ای  بالک ، لآ  ای  هرم ، لآ  ای  يؤل  لآ  ای  بلاغ ، لآ  ای  دز :
قاحـسا وبا  دـیدرگ . لزان  وا  باوج  رد  هروس  يدـناوخ ؟ ارف  ار  ام  نیمه  يارب  کل  ابت  تفگ  بهل  وبا  هللا . الا  هلا  ـال  دـییوگن  اـت  منکیمن 

افص يدنلب  زا  ص )  ) ربمغیپ َنِیبَْرقَْألا » َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  َو  : » دمآ ارعش  هروس  هیآ 214  نوچ  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دانسا  اب  يرقم 
، رهف ینب  ای  بلطملا ، دبع  ینب  ای  دومرف : ص )  ) ربمغیپ هاگنآ  دنداتسرف . هدنیامن  یخرب  دندمآ و  درگ  موق  احابص ! ای  دز : گناب  تفر و  الاب 
هب نونکا  دومرف  يرآ . دنتفگ  دینکیم ؟ رواب  دنراد  امـش  رب  موجه  دصق  یناراوس  هوک  نیمه  هنماد  رد  مهد  ربخ  امـش  هب  رگا  يؤل ! ینب  ای 

ار ام  ینک ! نایز  زور  مامت  ینعی : مویلا » ریاـس  کـل  اـبت  : » تفگ بهل  وبا  دـیراد . شیپ  رد  تخـس  یباذـع  هک  مهدیم  میب  ار  امـش  یتسار 
249 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  داتسرف . وا  خساپ  رد  ار  ََّبت » َو  ٍبََهل  ِیبَأ  ادَی  ْتَّبَت   » یلاعت يادخ  يدناوخ ؟ ارف  نیا  يارب 

صالخا هروس 
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4 ات 1: صالخا هروس 

تفـص تاروت  رد  هک  نک ، فیـصوت  ام  يارب  ار  تراگدرورپ  دـنتفگ  هدـمآ  ص )  ) ربمغیپ دزن  دوهی  زا  ياهدـع  كاحـض  هداتق و  هتفگ  هب 
یک زا  ار  ایند  دماشآیم ؟ دروخیم و  ایآ  هرقن ؟ ای  سم  ای  تسا  الط  تسا  سنج  هچ  زا  هدمآ و  دوجو  هب  هچ  زا  وگب  درک ...  نایب  ار  دوخ 

میهاربا نب  دـمحا  رـصن  وبا  دـیدرگ . لزان  باوج  رد  تسا  ادـخ  یفرعم  هروس  هک  صالخا  هروس  دراذـگیماو ؟ یک  يارب  هدرب و  ثرا  هب 
تایآ وگب  ام  هب  ار  تراگدرورپ  تبسن  تفـص و  دنتفگ  ص )  ) ربمغیپ هب  ناکرـشم  هک  دنکیم  تیاور  بعک  نب  ّیبا  زا  دانـسا  اب  یناجرهم 

زین و  دراذگب ، ثرا  دریمب  هک  ره  دریمب و  مرج  هدش ال  هداز  سک  ره  هچ  دشابیم ، اریمان  ینعم  هب  دمـص  هک  دیدرگ  لزان  دـحا  هللا  وه  لق 
دنتفگ ص )  ) هّللا لوسر  هب  هک  دنکیم  تیاور  رباج  زا  دانـسا  اب  يدادـغب  روصنم  وبا  درادـن . يربارب  دـننامه و  ینعی  درادـن  وفک  دـنوادخ 

. دمآ دحا  هللا  وه  لق  هروس  نک ، نایب  ام  يارب  ار  تراگدرورپ  تفص  تبسن و 

نیتذوعم هروس 

دنچ اب  ار  ص )  ) ربمغیپ يوم  ات  دندرک  رارصا  دنتفر و  وا  غارس  هب  ردقنآ  نایدوهی  دوب ، ص )  ) ربمغیپ مداخ  يدوهی  يرسپ  نارسفم  هتفگ  هب 
و دوب ، يدوهی  مصعا  نب  دیبل  هدـننک  وداج  و  «. 1  » دندرک وداج  يوم  نآ  اب  ار  ص )  ) ربمغیپ دـنتفر و  داد . اهنآ  هب  ترـضح  هناش  زا  هدـند 

روصت درک و  نتخیر  هب  عورـش  شرـس  يوم  دـش و  ضیرم  ص )  ) ربمغیپ تخاـس . ناـهنپ  قیرز  ینب  هب  قلعتم  ناورذ  هاـچ  نب  رد  ار  وداـج 
هک دید  باوخ  نایم  نیا  رد  تسا . هدش  ضراع  وا  رب  هچ  تسنادیمن  تفرگ و  هجیگ  رـس  دوب . هتفرن  هکنآ  لاح  هتفر  شنانز  دزن  درکیم :

نیا دیـــــسرپ  دوـــــب  رـــــس  يـــــالاب  هـــــکنآ  تســـــشن . شیاـــــپ  نییاـــــپ  یکی  رـــــس و  يـــــالاب  یکی  دـــــندمآ  کـــــلم  ود 
ربمغیپ دیوگ : نایبلا  عمجم  فلؤم  (. 1 __________________________________________________  )

ار درم   250 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  م . دنکیم -. در  ار  نآ  عوقو  الاب  هصق  لقن  نمـض  وا  دـشن . عقاو  رثؤم  اما  دـندرک ، وداج  ار  (ص )
. يدوهی مصعا  نب  دیبل  داد  خساپ  یمود  هدرک ؟ وداج  یک  دیـسرپ  یلوا  دناهدرک . شیوداج  داد  خساپ  دوب  اپ  نییاپ  هکنآ  تسا ؟ هدش  هچ 

هفوکـش هدـش  کشخ  تسوپ  نورد  تفگ : یمود  تساجک ؟ نآ  دیـسرپ : یلوا  هناش . هدـند  يوم و  اب  تفگ  یمود  یچ ؟ اب  دیـسرپ : یلوا 
ریبز و یلع و  سپ  داد ؟ ربخ  نم  درد  زا  ادخ  هک  یتسنادن  دومرف : هشیاع  هب  دـش و  رادـیب  ترـضح  تسا . ناورذ  هاچ  هبل  گنـس  ریز  امرخ 
ار امرخ  هفوکش  هدش  کشخ  هتسوپ  شریز  هدرک  دنلب  ار  گنس  سپ  دوب . انح  گنر  هب  دندیشک  شبآ  زا  داتسرف . هاچ  نآ  رـس  رب  ار  رامع 

يادخ دندوب . هتخود  نآ  رب  نزوس  اب  كوک  هدز  ای  هدز و  هرگ  ار  یهز  هک  دوب  نایم  نآ  رد  ترـضح  نآ  هناش  هدند  رـس و  يوم  دـنتفای و 
ات تفاییم  رترابکبـس  ار  شیوخ  ص )  ) ربمغیپ دیدرگیم و  زاب  هرگ  کی  دشیم  هدناوخ  هک  هیآ  ره  داتـسرف و  ار  قلف  سان و  هروس  یلاعت 

ورف ص )  ) ربـمغیپ رب  ار  اـعد  نیا  لـیئربج  دـشاب و  هتـسر  دـنب  زا  هک  یـسک  دـننام  تساـخ  اـپ  رب  ترـضح  دـش  هدوـشگ  هک  مهدزاـی  هرگ 
راکبان رگوداج  ایآ  دندیسرپ  ص )  ) ربمغیپ زا  هاگنآ  کیفشی .» هللا  نیع  دساح و  نم  کیذوی و  ییـش  لک  نم  کیقرا  هللا  مسب  : » دناوخیم

نب دـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  مزیگنا . رب  يّرـش  دـهاوخیمن  ملد  متفای ، افـش  هک  نم  دومرف : ص )  ) ربمغیپ میـشکب ؟ میریگب و  ار 
هک یلاح  رد  هداد  ماجنا  ار  يراک  دمآیم  شرظن  هب  هک  يروط  دندرک  وداج  ار  ص )  ) ربمغیپ هک  دنکیم  تیاور  هشیاع  زا  دانـسا  اب  رفعج 
لح هار  دـنوادخ  هک  يدـش  هجوتم  ایآ  دومرف : نم  هب  هاگنآ  درک  اعد  دـناوخ و  ار  ادـخ  دوب  نم  دزن  هک  يزور  اـت  دوب . هدرکن  ار  راـک  نآ 
نیا تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیا  زین  يراخب  خلا . دندمآ ...  کلم  ود  دومرف : ص ؟)  ) هّللا لوسر  ای  هنوگچ  مدیسرپ  دومن ؟ هئارا  ارم  لکـشم 

251 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  تسا . هدمآ  نیححص  رد  يرگید  قیرط  هب  تیاور 

هیامن
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بلاغ لآ  فانم 248 . دـبع  لآ  عرد 101 . لآ  جرزخ 64 . لآ  هیروح 101 . لآ  سوا 64 . لآ  اـیخرب 22 . نب  فصآ  اوـح 121 . مدآ و 
يرعبزلا نبا  هشبک 213 . یبا  نبا  رتبا 247 . . 190 رییخت 189 ، هیآ  هرم 248 . لآ  يؤل 248 . لآ  بالک 248 . لآ  یصق 248 . لآ  . 248

،30 ، 29 ، 27 ، 26 ، 23 - 17 ، 15 ، 14 سابع 12 ، نبا  . 128 نیریس 12 ، نبا  هرصیوخلا 131 . يذ  نبا  . 238 موتکم 94 ، ما  نبا  . 199 ، 162
،106 ، 105 ، 100 ، 99 ، 95 ، 94 ، 92 ، 91 ، 89 ، 86 ، 85 ، 81 ، 79 ، 76 ، 75 ، 72 ، 70 - 65 ، 63 ، 58 ، 56 - 53 ، 46 ، 44 - 41 ، 38 ، 36 ، 35
،162 ، 160 - 154 ، 153 ، 150 ، 148 - 146 ، 144 ، 142 - 140 ، 137 ، 136 ، 127 - 125 ، 122 - 118 ، 116 ، 115 ، 113 - 111 ، 108
،230 ، 229 ، 226 ، 218 ، 215 ، 212 ، 203 ، 200 ، 198 - 195 ، 193 - 191 ، 188 ، 186 ، 182 ، 178 ، 176 ، 175 ، 172 ، 167 ، 166 ، 164

صاع نب  دیعس  نب  ۀحیحا  وبا  دوعـسم . نب  هّللا  دبع  دوعـسم - نبا  رمع . نب  هّللا  دبع  رمع - نبا  . 247 ، 245 ، 243 - 239 ، 237 ، 235 ، 233
وبا رصاوخلا 131 . وبا  ءازوجلا 148 . وبا  . 156 ماـشه 124 ، نب  يرتخبلا  وبا   252 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت  یملس 186  روعالا  وبا  . 164

-125 ، 108 ، 102 ، 97 ، 82 ، 73 ، 72 ، 51 ، 37 رکب 17 ، وـبا  . 87 یملـسا 86 ، هدرب  وبا  . 172 يراـصنا 34 ، بویا  وبا  یلهاب 213 . هماما 
،242 ، 241 ، 236 ، 228 ، 221 ، 220 ، 216 ، 215 ، 203 ، 201 ، 200 ، 199 ، 197 ، 195 ، 194 ، 184 ، 172 ، 146 ، 142 ، 139 ، 134 ، 127

ماشه نب  لهج  وبا  رکب . وبا  قیدـص - رکب  وبا  . 186 ، 92 ، 82 ، 79 ، 70 ، 43 ، 31 ، 30 یناهفـصا 11 ، دمحم  نب  دمحا  رکب  وبا  . 246 ، 244
وبا هنیهج 239 . وبا  . 243 ، 238 ، 237 ، 236 ، 199 ، 194 ، 180 ، 179 ، 161 ، 156 ، 153 ، 139 ، 124 ، 123 ، 118 ، 117 ، 114 ، 113 ، 17

،131 ، 106 ، 80 ، 75 يردخ 48 ، دیعس  وبا  . 162 عفار 101 ، وبا  . 194 ، 163 ، 129 يرافغ 108 ، رذ  وبا  . 74 ّیبا ) نب  هّللا  دـبع  بابح -( 
،115 ، 113 بلاط 107 ، وبا  . 246 ، 226 ، 210 ، 187 ، 186 ، 156 ، 127 ، 125 ، 124 ، 117 ، 112 ، 83 ، 72 ، 71 نایفس 69 ، وبا  . 193 ، 183

دبع وبا  قاحسا 185 . نب  هّللا  دبع  وبا  . 138 بهار 137 ، رماع  وبا  . 191 ، 130 هحلط 110 ، وبا  . 239 ، 194 ، 193 ، 180 ، 179 ، 139 ، 117
هفاحق 220، وبا  حارج 221 . هدـیبع  وبا  . 163 ثرحلا ) نب   ) هدـیبع وبا  . 226 ، 207 ، 165 ، 143 ، 110 مکاح 13 ، هّللا  دـبع  نب  دـمحم  هّللا 
،97 ، 67 ، 51 هریره 16 ، وبا  . 89 یناهفصا 47 ، ظفاح  میعن  وبا  . 224 يونغ 41 ، دثرم  وبا  بهل 248 . وبا  . 124 هبابل 123 ، وبا  . 241 ، 236
.249 ، 174 ، 66 بعک 15 ، نب  ّیبا  . 237 ، 193 ، 178 ، 177 ، 161 ، 148 ، 124 ، 117 یحمج 112 ، فلخ  نب  ّیبا  . 215 ، 179 ، 166 ، 121
قیرش 113، نب  سنخا  . 36 ، 33 یسمحا 32 ، مارحا 33 . دحا 241 . دحا ، . 25 ، 21 دوهی 20 ، رابحا  . 222 ، 184 رابحا 54 ، شیباحا 125 .

ءامسا لوزن 12 . بابسا  . 170 دیز 93 ، نب  ۀماسا  فاسا 29 . يورا 173 . هعیبر 144 . نب  دبرا  . 182 تاعرذا 147 ، . 106 ناذا 105 ، . 141
نب دیسا  يرتـخب 117 . نب  دوسا  دثرم 175 . تنب  ءامـسا  سیمع 189 . تنب  ءامـسا   253 ص : لوزن ، بابـسا  هـمجرت  رکب 226  یبا  تـنب 

.246 لیف 245 ، باحـصا  هفص 198 . باحـصا  . 223 ص )  ) ربمغیپ باحـصا  نیمیلا 214 . باحـصا  . 180 دهشا 171 ، . 170 ریضح 82 ،

.206 ، 205 ، 203 ، 159 یمیمت 114 ، سباـح  نب  عرقا  عولط 215 . لوفا و  رمالا 86 . یلوا  تعاطا  مضا 93 . . 160 فهک 155 ، باحصا 
ع)  ) رقاب ماما  . 189 نینمؤملا 172 ، ّما  لضفلا 127 . ما  تابیطلا 101 . حالسلا 65 . مکیلع 219 . ماسلا  کیلع 218 . ماسلا  حراوجلا 101 .
.238 موتکم 94 ، ما  . 170 حطسم 169 ، ما  ظیلغ 167 . ما  دیوس 167 . ما  . 190 میلس 188 ، ما  . 209 ، 80 هملس 76 ، ما  هبیبح 226 . ما  . 146

لیجنا . 159 ، 156 ، 117 یحمج 112 ، فلخ  نب  ۀیما  یفقث 119 . تلصلا  یبا  نب  ۀیما  نیما 162 . همیما 173 . یّما 182 . نودهم 167 . ما 
راصنا . 238 ، 230 ، 217 ، 191 ، 188 ، 187 ، 185 ، 166 ، 143 ، 130 ، 124 ، 76 ، 67 ، 54 کلام 29 ، نب  سنا  . 64 ، 62 ، 59 ، 27 ، 25 ، 15

سوا . 170 ، 144 ، 87 ، 65 سوا 46 ، . 223 ، 222 ، 185 ، 182 ، 172 ، 168 ، 167 ، 131 ، 109 ، 88 ، 63 ، 55 ، 46 ، 42 ، 41 ، 34 - 32 ، 28
سایا . 129 ، 111 ، 105 ، 96 باتک 18 ، لها  . 167 هلبق 129 ، لها  تیب 188 . لها  . 242 ، 127 هیقوا 125 ، ساطوا 80 . تماص 217 . نب 
هریحب بهار 107 . ياریحب  هنوعم 41 . رئب  سوسبلا 120 . نم  ماشأ  فلخ 122 . نب  یبأ  ءالیا 44 . نایناریا 182 . ناریا 183 . هملس 184 . نب 

،124 ، 110 ، 100 ، 98 ، 94 ، 89 ، 88 ، 85 ، 82 ، 75 ، 67 254 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  ، 61 ، 45 ، 35 ، 32 ، 31 ، 28 ، 14 يراخب 13 ، . 30
نّویردب 88، رصنتخب 21 . . 250 ، 242 ، 232 ، 228 ، 225 ، 208 ، 197 ، 191 ، 190 ، 188 ، 172 ، 163 ، 160 ، 142 ، 139 ، 135 ، 131 ، 129

نب ءارب  نب  رـشب  سوسب 119 . . 158 مهللا 145 ، کمـسب  هریرب 170 . . 110 ، 103 ، 49 ، 32 ، 31 بزاـع 14 ، نب  ءارب  . 225 ، 219 ، 170
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معلب . 241 ، 210 ، 209 ، 153 ، 149 ، 148 لالب 114 ، عیقب 76 . ثاعب 65 . . 40 هلخن 39 ، نطب  . 182 يرصب 147 ، هرصب 120 . رورعم 131 .
لیعامسا 20. ینب  . 244 ، 120 ، 119 ، 68 ، 52 ، 25 لیئارسا 21 ، ینب  . 234 دسا 210 ، ینب  حیلم 163 . ونب  بهو 140 . تنب  اروعاب 119 . نب 
هملس 78، ینب  ملس 102 . ینب  هرهز 36 . ینب  مراد 206 . ینب  هفینح 116 . ینب  میت 17 . ینب  . 205 - 202 میمت 158 ، ینب  سوالا 133 . ینب 

ینب . 248 بلطملا 224 ، دبع  ینب  . 85 رادلا 84 ، دبع  ینب  هبیش 147 . ینب  . 245 مهس 111 ، ینب  میلس 134 . ینب  لولس 145 . ینب  . 193
فوع 137. نب  منغ  ینب  فوع 229 . ینب  فوع 137 . نب  ورمع  ینب  . 51 ریمع 50 ، نب  ورمع  ینب  يدع 17 . ینب  . 245 فانم 115 ، دبع 

يؤل ینب  ورمع 176 . نب  ثیل  ینب  عاقنیق 109 . ینب  هلیق 65 . ینب  . 198 ، 147 ، 124 ، 123 ، 87 هظیرق 46 ، ینب  رهف 248 . ینب  دهف 91 . ینب 
.223 - 221 ، 198 ، 147 ، 123 ، 102 ، 87 ، 84 ریضن 46 ، ینب  . 91 راجن 28 ، ینب  . 51 هریغم 50 ، ینب  . 229 ، 207 قلطصم 199 ، ینب  . 248
« ثنحت . » نت 188 جنپ   255 ص : لوزن ، بابسا  همجرت   61 ، 27 - 25 سدقملا 21 ، تیب  قیتعلا 26 . تیب  مشاه 146 . ینب  فقاو 137 . ینب 
،54 ، 53 ، 43 ، 38 ، 27 ، 25 ، 21 - 19 تاروت 15 ، . 202 میعنت 95 ، . 112 يرادلا 111 ، میمت  یلعلا 164 . قینارغلا  کلت  شدیمعت 27 . . 13

نب ۀبلعث  . 209 ، 208 ، 205 سیق 203 ، نب  تباث  . 249 ، 221 ، 216 ، 184 ، 159 ، 158 ، 116 ، 104 ، 103 ، 98 ، 86 ، 81 ، 73 ، 64 ، 62 ، 59
،76 ، 71 ، 57 ، 48 ، 45 ، 43 ، 42 ، 25 يراصنا 14 ، هّللا  دبع  نب  رباج  عادولا 130 . ۀینث  . 154 ، 50 فیقث 33 ، . 134 يراصنا 133 ، بطاح 
توغاط 83. تبج و  . 207 ، 167 ، 146 ، 119 ، 87 ، 79 ، 78 ، 65 ، 64 ، 44 تیلهاج 36 ، . 235 ، 204 ، 153 ، 110 ، 102 ، 101 ، 99 ، 79 ، 78
،210 ، 200 ، 177 ، 176 ، 165 ، 164 ، 160 ، 147 ، 117 ، 102 ، 101 ، 89 ، 87 ، 84 ، 76 ، 68 ، 55 ، 28 ، 25 ، 22 - 20 ، 15 ، 14 لیئربج 12 ،

نب رفعج  هیزج 134 . . 131 سیق 130 ، نب  ّدج  لفون 151 . نب  يدع  نب  معطم  نب  ریبج  . 250 ، 242 ، 235 ، 224 ، 223 ، 216 ، 215 ، 212
نب لدنج  يرهف 186 . رمعم  نب  لـیمج  رخآلا 40 . يدامج  هلالج 167 . . 137 دـیوس 131 ، نب  سالج  . 189 ، 107 ، 58 بلاط 27 ، یبا 

گنج . 163 ردب 126 ، گنج  . 56 بازحا 54 ، گنج  . 221 ، 178 ، 89 ، 83 ، 71 - 69 ، 67 دحا 53 ، گنج  روپاشیدنج 19 . بیهص 148 .
لفون نب  رماع  نب  ثراح  . 250 ناورذ 249 ، هاچ  . 137 ، 133 هنیهج 86 ، . 247 نینح 130 ، گنج  . 185 ، 155 ، 137 ، 132 كوبت 130 ،
هعتلب یبا  نب  بطاح  ماشه 209 . نب  ثراح  هصفح 184 . نب . براحم  نب  هثراح  نب  ورمع  نب  ثراح  نامثع 180 . نب  ثراح  . 115 ، 114
ثدح عادولا 100 . ۀجح  . 191 ، 169 باجح 166 ، یثیل 94 . ةرمض  نب  بیبح  یشبح 120 . . 107 ، 76 ، 58 هشبح 27 ، یماح 30 . . 224

نب ثرح  . 235 ءارح 13 ، هفیذح 54 .  256 ص : لوزن ، بابسا  همجرت   227 ، 226 ، 202 ، 201 ، 100 ، 35 هیبیدح 33 ، یناز 103 . ّدح  . 53
نیسح . 59 هللا 58 ، بزح  میهاربا 60 . بزح  . 102 ةّرح 88 ، یمیمت 131 . ریهز  نب  صوـقرح  ماشه 127 . نب  ثرح  لفون 124 . نب  رماع 

-150 ، 126 ، 118 ، 109 بلطملا 71 ، دبع  نب  ةزمح  . 124 مازح 123 ، نب  میکح  . 232 هصفح 230 - صاحصح 95 . . 109 ع )  ) یلع نب 
هریح 55. بطخا 84 . نب  ّیح  يّزعلا 173 . دـبع  نب  بطیوح  . 248 ، 80 نینح 70 ، هیفینح 140 . . 36 ، 33 سمح 32 ، . 221 ، 163 ، 152
هنتخ 27. . 198 ، 161 ، 149 ، 148 ترأ 114 ، نب  باّبخ  . 95 ، 68 دیلو 51 ، نب  دلاخ  . 83 بطخا 73 ، نب  ّییح  ضیح 42 . سیح 190 .

میطخ هعمج 228 . هبطخ  . 237 هریزخ 188 ، . 229 ، 170 ، 144 ، 136 ، 87 ، 65 جرزخ 64 ، . 33 هعازخ 30 ، . 247 ، 242 ، 14 هجیدخ 13 ،
.122 ، 60 ، 54 ربیخ 20 ، ۀـبلعث 217 . تنب  هلیوخ  هبلعث 217 . تنب  هلوـخ  جراوخ 189 . . 55 ، 54 ، 41 قدنخ 38 ، فلخ 242 . . 100 ، 99
وذ . 160 نـینرقلا 155 ، وذ  هـفیلحلا 72 . وذ  ناوکذ 172 . یبـلک 228 . هیحد  مجع 183 . ياهناتـساد  ةودـنلا 58 . راد  یطبق 167 . هـیخ 

ناشیشک 107. نابهار و  جیدخ 75 . نب  عفار  اوطبار 77 . هدعقیذ 33 . يوط 196 . يذ  هدح 130 . يذ  . 122 زاجملا 36 ، وذ  هفیتکلا 121 .
متسر ۀمحر 166 .  257 ص : لوزن ، بابسا  همجرت  نمحر 158  . 104 ، 103 ، 29 مجر 20 ، بجر 40 . . 146 سنا 77 ، نب  عیبر  هذبر 129 .

خاخ 224، هضور  يرگیپسور 173 . نایپسور 167 . ءاحور 95 . . 160 ، 156 حور 155 ، . 30 ناضمر 15 ، هوشر 129 . رایدنفسا 183 . و 
موقز 153. . 224 ، 195 ، 184 ، 153 ، 145 ، 88 ، 87 ماوع 72 ، نب  ریبز  يربع 23 . نابز  تینابهر 108 . نایمور 183 . . 182 مور 54 ، . 225

نب دیز  . 229 مقرا 203 ، نب  دیز  لیخلا 101 . دیز  ریخلا 101 . دیز  نصحم 103 . يانز  . 167 ، 104 راک 103 ، انز  دوسا 124 . نب  ۀعمز 
نب دیز  دمحم 187 . نب  دیز  ورمع 194 . نب  دیز  . 187 هثراح 110 ، نب  دیز  . 93 تباث 75 ، نب  دیز  هوبات 73 . نب  دیز  . 132 ملسا 119 ،
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عبس تبس 211 . هفیذـح 108 . یبا  یلوم  ملاـس  ملاـس 149 . هراـس 97 . هبئاـس 30 . . 190 شحج 187 ، رتـخد  بـنیز  یئاط 101 . لـهلهم 
،113 ، 105 ، 98 ، 93 ، 87 ، 80 ، 77 ، 73 ، 72 ، 69 ، 60 ، 54 ، 51 ، 48 ، 46 ، 45 ، 38 ، 36 ، 29 ، 23 ، 20 يّدس 19 ، هینبس 209 . یناثملا 16 .
،138 ، 121 ، 114 ، 89 صاّقو 39 ، یبا  نب  دعس  قالش 103 . یشارت و  رس  . 239 ، 230 ، 220 ، 212 ، 180 ، 132 - 130 ، 129 ، 123 ، 117
،77 ، 54 ، 51 ، 46 ریبج 41 ، نب  دیعس  . 170 يراصنا 123 ، ذاعم  نب  دعـس  . 170 ، 167 ، 74 هدابع 23 ، نب  دعـس  . 195 ، 183 ، 181 ، 143
،44 بّیسم 37 ، نب  دیعس  نذؤم 184 . دمحم  نب  دیعـس  . 195 دیز 184 ، نب  دیعس  . 175 ، 157 ، 154 ، 124 ، 121 ، 115 ، 107 ، 101 ، 92
هیمس 149. اعمس 45 . . 243 ، 145 ، 23 نامیلس 22 ، . 216 ، 194 ، 114 ، 108 ، 55 ، 54 یسراف 19 ، ناملس  . 179 ، 175 ، 139 ، 122 ، 81
،157 ، 155 ، 154 ماش 46 ، ءادهشلا 181 . دیس   258 ص : لوزن ، بابسا  همجرت   145 ورمع 127 ، نب  لیهس  . 233 هعمز 232 ، تنب  هدوس 
.180 ، 177 ، 86 ، 58 ، 33 ، 30 ، 20 یبعش 11 ، هفیرش 167 . یسوم 38 . عیارـش  هوجولا 123 . تهاـش  تاـماش 154 . . 228 ، 200 ، 182
،48 عاص 35 ، همامی 145 . بحاـص  هئباص 111 . . 221 ، 163 ، 156 ، 124 ، 115 هعیبر 112 ، نب  ۀبیـش  ناریرهش 182 . ردب 28 . يادهش 

یملس لطعم  نب  ناوفص  . 35 هورم 29 ، افص و  قیدص 211 . ملسم 127 . حیحص  میهاربا 15 . فحص  نیححص 250 . . 218 ، 217 ، 135
.149 ، 148 ، 114 یمور 37 ، بیهص  ینیشن 108 . هعموص  غمص 232 . تاولص 192 . بطخا 209 . نب  ییح  رتخد  هیفـص  یناوکذ 169 .
قریبا 96، نب  ۀمعط  سوطط 25 . . 152 ، 130 ، 46 فئاط 40 ، . 178 ، 176 ، 175 ، 160 ، 158 ، 113 ، 77 ، 75 ، 70 ، 56 ، 27 كاحض 19 ،

راهظ لوفا 215 . عولط و  هّللا 188 . دیبع  نب  ۀحلط  هبیش 128 . نب  ۀحلط  . 195 ، 188 ، 184 هحلط 102 ، . 190 ، 45 قالط 44 ، . 186 ، 103
رماع هریغم 221 . نب  ماشه  نب  صاع  . 247 یمهس 246 ، لئاو  نب  صاع  دومث 183 . داع و  داع 194 . بلطملا 157 . دبع  تنب  هکتاع  . 217

،238 ، 233 - 231 ، 226 ، 218 - 216 ، 212 ، 209 ، 191 ، 190 ، 172 - 169 ، 158 ، 97 ، 89 ، 82 ، 77 ، 72 ، 36 ، 29 ، 28 هشیاع 13 ، . 148
نمحرلا دبع  هشیاع 172 . ردارب  نمحرلا  دبع  ثرحلا 121 . دبع  . 237 ، 124 ، 51 بلطملا 50 ، دبع  نب  سابع  تماص 56 . نب  ةدابع  . 250

ّیبا نب  هّللا  دبع  یموزخم 141 . هیما  یبا  نب  هّللا  دبع  هیما 179 . یبا  نب  هّللا  دبع  . 195 ، 183 ، 135 ، 102 ، 94 ، 89 ، 82 ، 51 فوع 48 ، نب 
259 ص : لوزن ، بابسا  همجرت   229 ، 228 ، 208 ، 199 ، 186 ، 174 ، 173 ، 170 ، 169 ، 137 - 135 ، 133 ، 130 ، 74 ، 62 لولس 17 ، نب 

دبع . 39 شحج 38 ، نب  هّللا  دبع  . 157 ، 156 یموزخم 139 ، هیما  نب  هّللا  دـبع  حرـس 212 . یبا  نب  هّللا  دبع  هعیبر 125 . یبا  نب  هّللا  دـبع 
نب هّللا  دبع  . 241 ، 226 ریبز 202 ، نب  هّللا  دـبع  . 126 ، 74 ، 44 هحاور 41 ، نب  هّللا  دـبع  فلخ 237 . نب  هّللا  دـبع  ناعدـج 241 . نب  هّللا 
نبا سابع - نب  هّللا  دـبع  . 22 ایروص 21 ، نب  هّللا  دـبع  . 227 ، 105 ، 98 ، 66 ، 38 مالـس 28 ، نب  هّللا  دبع  . 186 حرـس 116 ، یبا  نب  دعس 

،223 ، 222 ، 195 ، 187 ، 182 ، 135 ، 132 ، 126 ، 125 ، 124 ، 108 ، 35 ، 25 رمع 15 ، نب  هّللا  دبع  بلطملا 201 . دبع  نب  هّللا  دبع  سابع .
نب هّللا  دبع  . 221 ، 196 ، 155 ، 152 ، 140 ، 135 ، 114 ، 108 ، 66 ، 19 دوعسم 15 ، نب  هّللا  دبع  صاع 119 . ورمع  نب  هّللا  دبع  . 244 ، 230

،163 ، 156 ، 124 ، 115 هعیبر 112 ، نب  ۀبتع  . 209 دیسا 50 ، نب  باتع  هدیبع 12 . ملسم 149 . نب  هّللا  دیبع  بلطملا 139 . دبع  لتبن 220 .
متاح نب  يّدع  . 148 نوعظم 108 ، نب  نامثع  . 212 ، 184 ، 148 ، 50 نافع 48 ، نب  نامثع  هحلط 84 . نب  نامثع  ناوزغ 39 . نب  ۀبتع  . 237

نب ةورع  میور 214 . نب  ةورع  هفرع 100 . طفرع 232 . تافرع 36 . ناتسبرع 182 . . 157 قارع 75 ، . 112 دیز 111 ، نب  يدع  یئاط 101 .
ءاطع حابر 35 . نب  ءاطع  ءابضع 100 . نافسع 95 . . 197 ، 163 ریزع 26 ، هنیرع 102 . . 153 ، 119 نایرع 118 ، . 227 ، 107 ، 88 ریبز 38 ،

لهج 13، یبا  نب  همرکع  ظاکع 36 . . 40 نصحم 39 ، نب  هشاکع  . 127 لیقع 126 ، طیعم 117 . یبا  نب  ۀـبقع  . 177 ، 63 یناسارخ 26 ،
،199 189 ، 186 ، 182 ، 167 ، 160 ، 156 ، 155 ، 125 ، 123 ، 122 ، 119 ، 118 ، 115 ، 102 ، 95 ، 83 ، 73 ، 66 ، 64 ، 62 ، 54 ، 34 ، 27 ، 17
ع)  ) نیسح نب  یلع  . 237 ، 219 ، 186 ، 170 ، 163 ، 111 ، 109 ، 108 ، 105 ، 50 ، 16 ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  زهلع 166 . لکع 102 . . 230
،86 ، 70 ، 41 باطخ 20 ، نب  رمع  . 224 ، 194 ، 180 ، 149 ، 114 ، 85 ، 82 رسای 60 ، نب  رامع   260 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت   146 ، 14

يراصنا حومج  نب  ورمع  يرمض 107 . هیما  نب  ورمع  یمرضحلا 181 . نب  ورمع  هعیبر 236 . نب  رمع  . 194 ، 186 ، 175 ، 165 ، 153 ، 125
یعجـشا کلام  نب  فوع  . 42 قانع 41 ، . 173 ، 108 ، 100 ، 40 هرمع 33 ، . 117 ، 60 ، 59 صاـع 58 ، ورمع  راـنید 121 . نب  ورمع  . 38
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راغ يرازف 114 . نصح  نب  ۀنییع  نصح 159 . نب  ۀینیع  رمتلا 149 . نیع  . 201 میرم 59 ، نب  یسیع  . 195 هعیبر 90 ، یبا  نب  شاـیع  . 230
نوعرف 194. انترف 167 . كدف 93 . . 118 سراف 54 ، ثراح 101 . نب  ثروغ  . 136 ، 101 ، 77 نافطغ 20 ، مخ 106 . ریدغ  ءارح . ارح -
،72 ، 63 ، 47 ، 38 ، 33 ، 30 ، 27 ، 18 ، 16 هداتق 15 ، نیمرچ 106 . هبق  . 165 ، 95 ، 61 ، 28 هلبق 25 - ءاروزاع 73 . نب  صاحنف  هلیصف 30 .

نب ۀمادق  هلیتق 173 . . 245 ، 230 ، 217 ، 211 ، 189 ، 176 ، 160 ، 159 ، 155 ، 154 ، 135 ، 133 ، 120 ، 116 ، 93 ، 88 ، 84 ، 80 ، 77 ، 76
،140 ، 139 ، 128 ، 118 ، 117 ، 113 ، 106 ، 58 ، 56 ، 41 ، 40 ، 39 ، 33 ، 32 ، 30 شیرق 29 ، نآرق 15 . . 214 هیردق 213 ، نوعظم 89 .

نب یصق  هینطنطسق 34 . هنیرق 167 . . 246 ، 245 ، 237 ، 236 ، 234 ، 227 ، 225 ، 198 ، 194 ، 183 ، 180 ، 166 ، 164 ، 162 ، 155 ، 154
رصیق 182. يراصنا 31 . همرـص  نب  سیق  طاریق 59 . راطنق 59 . دـبع 202 . نب  عاقعق  . 74 هفیطق 69 ، تجاح 169 . ياـضق  بالک 157 .
261 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت   108 نابهار 107 ، ناشیـشک و  يرسک 182 . اونلا 146 . ریثک  يراصنا 79 . نعم  تنب  ۀـشیبک  نیباک 79 .
،197 ، 156 ، 84 ، 61 ، 27 هبعک 26 ، . 35 هرجع 34 ، نب  بعک  . 174 ، 102 ، 86 ، 84 ، 83 ، 74 ، 73 ، 62 ، 61 ، 53 ، 27 فرشا 24 ، نب  بعک 
،89 ، 88 ، 86 ، 82 ، 81 ، 77 ، 70 ، 68 ، 64 ، 62 ، 61 ، 58 ، 56 ، 54 ، 50 ، 48 ، 43 ، 42 ، 33 ، 32 ، 30 ، 27 ، 22 ، 19 یبلک 17 - . 210 ، 209
،216 ، 215 ، 212 ، 161 ، 160 ، 153 ، 146 ، 141 ، 140 ، 131 ، 129 ، 127 ، 124 ، 123 ، 120 ، 116 ، 112 ، 111 ، 105 ، 102 ، 98 ، 93 ، 90
.250 مصعا 249 ، نب  دیبل  . 186 يّزع 141 ، تال و  . 117 ، 76 افص 24 ، هوک  هفوک 35 . قیقحلا 123 . یبا  نب  ۀنانک  هنانک 33 . . 246 ، 234

هلثم هلهابم 57 . . 40 مارح 39 ، هاـم  . 73 فیـض 66 ، نب  کلام  فیـص 115 . نب  کلام  . 233 هیطبق 231 - هیراـم  . 138 ۀبقعلا 133 ، ۀلیل 
،212 ، 191 ، 181 ، 180 ، 175 ، 160 ، 155 ، 150 ، 125 ، 121 ، 102 ، 95 ، 90 ، 84 ، 73 ، 66 ، 61 ، 46 ، 36 ، 19 دهاجم 16 ، . 151 ، 150

نب دمحم  هیفنح 113 . نب  دمحم  . 204 ، 131 ، 125 ، 73 راسی 71 ، نب  قاحـسا  نب  دمحم  براحم 101 . . 182 سوجم 111 ، . 244 ، 236
هنیدم 11، ورمع 175 . نب  جلدم  . 103 ، 73 ساردم 52 ، يرسک 55 . نئادم  موزخم 50 . هللا 201 . یبن  دـمحم  . 138 یظرق 115 ، بعک 
،222 ، 210 ، 169 ، 163 ، 154 ، 150 ، 110 ، 102 ، 95 ، 90 ، 89 ، 79 ، 75 ، 58 ، 55 ، 53 ، 46 ، 43 ، 40 ، 39 ، 29 ، 27 ، 26 ، 21 ، 19 - 17

مارحلا دجسم  . 15 كردتسم 13 ، هنیزم 137 . هیرم 167 . میرم 56 . . 229 عیسیرم 199 ، مکح 75 . نب  ناورم  هنیدم . یبنلا - ۀـنیدم  . 228
،77 ، 75 ، 61 ، 51 ، 43 ، 42 ، 36 ، 35 ، 32 ، 29 ، 28 ملسم 14 ، حطسم 170 . حطسم 171 . ابق 138 . دجسم  . 246 ، 164 ، 147 ، 128 ، 33
242 ، 232 ، 228 ، 225 ، 215 ، 208 ، 197 ، 191 ، 190 ، 180 ، 172 ، 142 ، 139 ، 128 ، 124 ، 110 ، 102 ، 100 ، 98 ، 97 ، 89 ، 88 ، 85 ، 82
نارجن 25، نایحیسم  . 198 ، 182 ، 163 ، 112 ، 63 ، 62 ، 51 ، 27 نایحیسم 26 ، کیرش 212 . نب  ّبیسم   262 ص : لوزن ، بابسا  همجرت 

رضم رادلا 122 . دبع  ینب  زا  ریمع  نب  بعصم  . 97 رصم 34 ، مارحلا 36 . رعشم  . 157 ، 152 ، 145 باذک 116 ، هملیسم  هکیسم 173 . . 27
راصنالا 229. رشعم  هیواعم 129 . . 174 هذاعم 173 ، . 185 ، 66 ، 60 ، 51 ، 41 لبج 32 ، نب  ذاعم  هرهاظم 217 . يدع 115 . نب  معطم  . 67
،160 ، 124 ، 114 ، 113 ، 81 ، 78 ، 77 ، 70 ، 66 ، 61 ، 41 ، 32 ، 22 لتاقم 20 ، يزاغم 71 . رضم 108 . نب  لقعم  نیرجاهملا 229 . رشعم 
،33 ، 30 ، 29 ، 24 ، 13 هکم 11 ، . 224 ، 130 ، 114 ، 108 ، 92 دوسا 89 ، نب  دادقم  . 246 ، 244 ، 220 ، 216 ، 209 ، 189 ، 180 ، 175 ، 161
،182 ، 180 ، 166 ، 164 ، 159 ، 158 ، 152 ، 150 ، 148 ، 138 ، 129 ، 125 ، 123 ، 112 ، 98 ، 90 ، 89 ، 83 ، 72 ، 69 ، 54 ، 50 ، 43 ، 40
،135 ، 133 ، 131 ، 89 نیقفانم 54 ، فصانم 195 . . 186 ، 29 تانم 28 ، . 144 ، 96 توملا 48 ، کلم  . 168 هنعالم 57 ، . 225 ، 216 ، 196

يالوم عجهم  . 109 ، 49 ، 39 نیرجاهم 38 ، ریخاوم 167 . يراصنا 244 . ورمع  نب  رذـنم  يواس 111 . نب  رذـنم  . 219 ، 218 ، 216 ، 182
،76 ، 59 ، 58 یشاجن 25 ، جاجح 124 . نب  هیبن  راّمت 68 . ناهبن  ثرح 131 . نب  لتبن  سوقان 59 . هلئان 29 . . 21 لیئاکیم 20 ، رمع 181 .
،161 ، 156 ، 148 ، 124 ، 117 ، 115 ثراح 112 ، نب  رضن  . 138 ینارصن 99 ، يراصن 106 . يوجن 219 . . 62 ، 57 ، 52 نارجن 26 ، . 107
.213 يروباشین 11 ، يدحاو  حون 194 . برغم 185 . زامن  ءاشع 185 . زامن  فوخ 95 . زامن  . 228 ، 134 هعمج 121 ، زامن  . 235 ، 183
لفون 15. نب  ۀـقرو  . 196 ، 178 هزمح 138 ، لتاق  یـشحو  تاکز 134 . بوجو   263 ص : لوزن ، بابـسا  همجرت   223 هریوب 222 ، يداو 

ادوهی نب  بهو  دیلو 195 . نب  دیلو  . 236 ، 235 ، 212 ، 194 ، 180 ، 164 ، 156 ، 141 ةریغم 112 ، نب  دیلو  . 207 ، 186 ۀبقع 163 ، نب  دیلو 
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نزاوه هبتع 151 . رتخد  دنه  لاله 32 . ورمع 148 . نب  ماشه  هورع 242 . نب  ماشه  یصاع 195 . نب  ماشه  يده 33 . رجه 111 . . 73 ، 66
،26 ، 24 ، 23 ، 20 دوهی 17 - . 232 ، 75 نمی 35 ، . 166 ، 157 همامی 100 ، اضیب 76 . دی  سنحی 182 . دمحم 203 . ای  هاحابص 248 . ای  . 70
،197 ، 184 ، 164 ، 159 ، 155 ، 154 ، 123 ، 115 ، 112 ، 111 ، 106 ، 102 ، 82 ، 75 ، 73 ، 65 ، 62 ، 60 ، 58 ، 44 ، 42 ، 38 ، 32 ، 30 ، 28

نییدوهی 209 تنب  ۀیدوهی  . 63 نایدوهی 23 ، هنیدم 24 . دوهی  . 222 ، 218 ، 211 ، 198

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com
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