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ربمایپ یماح  7نیتسخن 

باتک 7تاصخشم 

ییاباباقآ 7يدهم 

7همدقم

اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترضح  باقلا  7دلوت و 

. تساَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  ارهز  ترضح  نابرهم  ردام  ناملسم و  يوناب  نیتسخن  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر  راکادف  رسمه  نیلوا  اَهیَلَع ، ِهللا  ُماَلَس  يربک  هجیدخ  نینمؤملا  ما 

اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترضح  يونعم  8ماقم 

تاروت رد  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترضح  8رکذ 

اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  8رابت 

هجیدخ اب  9جاودزا 

هجیدخ زا  ربمایپ  نادنزرف  جاودزا و  10لاس 

اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترضح  11نس 

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  كرابم  نس  جاودزا و  11خیرات 

اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترضح  بقانم  11لئاضف و 

اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترضح  زا  رگید  11یبقانم 

هجیدخ مسا  زا  هشیاع  12تداسح 

«. ءاسنلا دالوا  ینمرح  ذا   @ اًدَالَْوأ اَهْنِم  ُهَّللا  یِنَقَزَر  ساَّنلا و  َیِنَمَرَح  ْذِإ  اَِهلاَمِیِف  یِنْتَساَو  ُساَّنلا و  یَِنبَّذَک  َو  یِنَتْقَدَص  ُساّنلا و  َرَفَک  ْذإ  ُتْنَمآ  اَهْنِم ، اًرْیَخ  ُهَّللا  َیَِنلَْدَبأ  اَم  َِهَّللا  َو  »

اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  مان  زا  ربمایپ  13يهیرگ 

نامور ما  13ثیدح 

دیسانشب رتهب  ار  13هشیاع 

دلوت زا  شیپ  ردام  اب  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَس  همطاف  ترضح  14سنا 

اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر  15يهقالع 
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تلاسر زا  16تیامح 

وا اب  تعیب  ماَلَّسلا و  ِهْیَلَع  یلع  ترضح  تیالو  هب  16رارقا 

بلاطوبا 17بعش 

هجیدخ لزنم  زا  ربمایپ  17جارعم 

رجح هروس  زا  یتایآ  17لوزن 

 …« متسه ادخ  ربمایپ  نم  مدرم  يا  ناه  »18

اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  18ادخ و 

هجیدخ رب  دنوادخ  18مالس 

تشهب هب  19هدژم 

هدیزگرب نانز  زا  19هجیدخ 

اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترضح  19يایاصو 

هجیدخ 20توف 

ردام تافو  زا  دعب  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَس  ارهز  ترضح  20نخس 

تمایق رد  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَس  ارهز  همطاف  راد  هدرپ  هجیدخ  20ترضح 

اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترضح  دنزرف  ماَلَّسلا  ِهْیَلَع  نامز  21ماما 

ناروشناد هاگن  زا  21هجیدخ 

ترضح زا  رگید  یلئاضف  ینایاپ و  21نخس 

: مییوگیم مه  22زاب 

: 23اهتشونیپ

ذخآم 26عبانم و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  27هرابرد 
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ربمایپ یماح  نیتسخن 

باتک تاصخشم 

ربمایپ یماح  نیتسخن 
اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترضح  بقانم  لئاضف و  یناگدنز و  زا  ياهمش 

ییاباباقآ يدهم 

ییاباباقآ يدهم 

همدقم

هک اریز  تسا  لوبق  دروم  ربـتعم و  ياهـشزرا  ماـظن  اـب  ییانـشآ  يارب  ياهلیـسو  یهلا ، ناگدـیزگرب  تریـس  رد  قیقحت  هعلاـطم و  کـشیب 
. تسا هدش  هتفریذپ  يراتفر  يهنومن  وگلا و  ناونع  هب  نامیا  لها  يارب  نانآ  تیصخش 

تیب لها  بتکم  رد  رهوگ  ـالاو  نآ  هک  ارچ  تسناد  هنومن  ياهتیـصخش  تسد  نیا  زا  دـیاب  ار  اَـهیَلَع  ِهللا  ُماَلَـس  يربک  هجیدـخ  ترـضح 
يهدـیزگرب نز  راهچ  زا  یکی  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هللا  لوسر  یهاوگ  هب  تسا و  رادروخرب  دـنلب  سب  یهاگیاج  زا  ماَـلَّسلا  ُمْهیَلَع 

. دشابیم ناهج 
هب وناـب  نآ  فیرـش  دوجو  تشاذـگن . ورف  ار  یـششوک  چـیه  هار  نیا  رد  دوب و  مالـسا  تناـید  رـشن  ناـیماح  نیرتگرزب  يهلمج  زا  ناـشیا 

دمآ راوشد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  يارب  هکم  رد  تماقا  بلاطوبا  وا و  تشذگرد  زا  سپ  هک  دوب  یتایح  مهم و  ياهزادنا 
(1 . ) تسین يروای  اجنآ  رد  ار  وت  رگید  هک  وش  جراخ  هکم  زا  هک  داد  نامرف  ترضح  هب  ادخ  و 

يهجیدخ ترضح  رثوک  يهمشچرس  مالسا  يوناب  یناگدنز  زا  ییاهتمسق  يهراب  رد  تسا  كدنا  یشالت  دیراد  ور  شیپ  رد  هک  ياهوزج 
دروم ددرگ و  عقاو  ماَلَّسلا  ُمْهیَلَع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  هجوت  دروم  هللا  ءاش  نا  هک  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَس  يربک 

. دیزاسن مورحم  شیوخ  ریخ  ياعد  زا  ار  ام  دریگ  رارق  یمارگ  ناگدنناوخ  لوبق 

اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترضح  باقلا  دلوت و 

ناملسم و يوناب  نیتسخن  مَّلَس و  َو  هِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر  راکادف  رسمه  نیلوا  اَهیَلَع ، ِهللا  ُماَلَـس  يربک  هجیدخ  نینمؤملا  ما 
. تساَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  ارهز  ترضح  نابرهم  ردام 

هب ترجه  زا  شیپ  لاس  ياهدع 56  و  ( 2  ) تسا هتفای  تدالو  هکم  رهش  رد  ترجه  زا  شیپ  لاس  هک 68  دنرواب  نیا  رب  نیخِّرَُوم  زا  ياهدع 
(3  ) تسا هدمآ  ایند 

، هقیدص هیکز ، هیـضرم ، ( 5  ) ءاَـحَْطب يهکلم  و  ( 4  ) شیرق ناوناب  يوناب  ینعی  شیرق  ءاـسن  هدیـس  هکراـبم ، هرهاـط ، راوگرزب ، نآ  باـقلا 
. دشابیم ( 9  ) هفیفع و  ( 8  ) هلماک هلضاف ، ( 7  ) هخماش ( 6  ) يربک

رختفم ءارهزلا » ما   » يهینک هـب  ار  وا  تـشاد و  ینازرا  وا  هـب  ار  اَـهیَلَع  ِهللا  ُماَلَـس  همطاـف  نآرق ، يراـج  هـشیمه  رثوـک )  ) زین هـلا  سدـقا  تاذ 
: دندوب هداد  هجیدخ  ترضح  هب  مدرم  هک  يراختفا  رپ  نیوانع  زا  یکی  دینادرگ .

نامیتی و هژیو  هب  مدرم  مومع  هب  تبـسن  ترـضح  هک  دوب  ییاهيزرورهم  اهتَّبحَم و  رطاخ  هب  نیا  تسا و  یماـتَْیلا » ُُّما   » و کـِیلاَعَّصلا » ُُّما  »
. دنتشاد ناتسرپرسیب 
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. دنتشاد ناتسرپرسیب 

اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترضح  يونعم  ماقم 

هب طقف  عبط  ملاع  هئشن  رد  دندوب و  نیب  رهاظ  طقف  اهنآ  اریز  دوب  مدقم  اهنآ  رب  لقع  تناطف و  یکریز و  تسایک و  رد  برع  هکلم  هجیدخ 
لباق روما  نیا  بلاق  زا  تشاد و  هجوت  يونعم  سانشناور  کی  هب  هجیدخ  یلو  دنتـشاد  هجوت  نآ  بقاوع  ریثات و  هیـسح و  هراشا  لباق  روما 
یلاع فوسلیف  کی  مشچ  هچیرد  زا  دوب و  دـنمهقالع  نآ  لماک  تیونعم  هب  درکیم و  طابنتـسا  عیـسو  نشور و  یناعم  کی  هیـسح  هراـشا 
برع ناهاشداپ  يراگتـساوخ  عوضوم  رد  هجیدخ  اذل  تخادرپیم و  نآ  بقاوع  یناعم و  هب  قیقد  هجوت  اب  قیمع  سانـشناور  کی  ماقم و 

اهر ار  همه  هجیدـخ  یلو  دوب  اجرباپ  همه  يویند  تزع  هاج و  اـم ل و  بصنم و  ماـقم و  زا  يروص  طیارـش  هک  یلاـح  رد  درک  در  ار  همه 
داد و رد  نت  دوب  هدرک  سح  نآ  رد  نشور  هدنیآ  يریخ  هب  تبقاع  تناما ، تقادـص و  لامک و  تلیـضف و  هک  يونعم  ماقم  کی  هب  درک و 

مان تاهابم  راختفا و  اب  مالـسا  رد  اذل  دیدرگ و  رترب  مدـقم و  برع  ياههکلم  لاثما و  نارقا و  همه  رب  هار  تسا  رد  دوخ  یکریز  لقع و  زا 
. دش هدرب 

تریصب و رد  درکیم . هاگن  روما  ییاهن  هجیتن  رد  اًنعم  شیدنا و  حالص  رکفتم ، شیدنا ، لآم  نیتم ، راقو ، اب  اًتروص  دوب  ینز  کی  هجیدخ 
دییزت رد  هعلاـطم  داـصتقا و  رکف  لوصحم  شتورث  هک  دوب  یناـگرزاب  رجاـت و  وا  تشاد  يرترب  ناـنز  همه  زا  تسایـس  یکریز و  ییاـنیب و 

. دوب عفانم 
بوعرم ار  همه  وا  تمظع  توطـس و  تبالـص ، تبیه و  تسـشنیم  سلجم  ردـص  رد  یتقو  دوب  هدرک  هرادا  ار  شیرق  نانز  هک  دوب  هکلم 

(10 . ) تخاسیم

تاروت رد  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترضح  رکذ 

. تسا روکذم  تایح  تخرد  هب  هدرک و  فصو  بآ  رهن  هب  ار  هجیدخ  لوسر ، ياَّنَحُوی  هفشاکم  باب 23  رد  تاروت  رد 
: تسا نیا  ترابع  نیع  همجرت 

ود ره  رب  نآ و  ماع  عراش  رد  دوشیم و  يراج  هرب  ادخ و  تخت  زا  رولب و  دـننام  دوب  هدنـشخرد  هک  داد  ناشن  نم  هب  تایح  بآ  زا  يرهن  »
اهتما يافـش  يارب  تخرد  نآ  ياـهگرب  دـهدیم و  ار  دوـخ  هوـیم  هاـم  ره  ینعی  دروآیم  هوـیم  هدزاود  هـک  ار  تاـیح  تـخرد  رهن  هراـنک 

. دید دنهاوخ  ار  وا  هرهچ  دومن و  دنهاوخ  تدابع  ار  وا  ناگدنب  دوب و  دهاوخ  نآ  رد  هرب  ادخ و  تخت  دشابیم و 
«. خلا ٍۀَبِّیَط …  ٍةَرَجَشَک  ًۀَبِّیَط  هملک  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَض  »

ترضح هک  هرب  زا  اَهیَلَع و  ِهللا  ُماَلَس  ارهز  ترضح  زا  ینعی  دنوادخ  مان  تخت  زا  وا  لسن  هک  تساَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَس  يربک  هجیدخ  روکذم  رهن 
هچ تسا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  متاخ  ترـضح  تسا  رهن  هرانک  ود  ره  هک  زین  تایح  تخرد  دش و  يراج  تسا  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیـسح 

. @ تسوا رد  هرب  ترضح و  نآ  رد  تخت  هتشون 
(11)

اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  رابت 

هب مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسر  ترـضح  بسن  اب  وا  بسن  یَُـصق  هک  تسیَُـصق  نب  يّزُعلادبع  نب  دسا  نب  دَلیَوُخ  رهوگ  الاو  نآ  ردپ 
. ددنویپیم مه 

لوسر ترـضح  اب  يَؤل  رد  زین  وا  هک  تسیَُؤل  نب  رماع  نب  صیعَم  نب  دبع  نب  رجح  نب  هحاوَر  نب  مصا  نب  هدئاز  تنب  همطاف  ناشیا  ردام  و 
(12 . ) ددرگیم داژن  مه  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
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. دوب لوضُفلا » فلِح   » فورعم نامیپ  ياضعا  هلمج  زا  يّزعلادبع  نب  دسا  هجیدخ ، دج 
: دناهتفگ هک  نانچ  و  ( 13)

. دوب هدش  دقعنم  ملاظ  زا  مولظم  قح  نتفرگ  يرب  تیلهاج  نامز  رد  هک  تسا  ینامیپ  نیرتهب  نیرتفیرش و  نامیپ  نیا 
نایرج زا  نوچ  وا  دادیم . ارف  شوگ  لـیجنا  تاروت و  لـها  نانخـس  درکیم و  هعلاـطم  ار  اـهباتک  دـسا  نب  لـفون  نب  هقرو  شاهدازومع ، و 

: تفگ تفاتش و  ترضح  نآ  روضح  هب  دش  هاگآ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر  تثعب 
یـسوم دزن  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدـمآ  وت  شیپ  لیئربج )  ) ربکا سومان  یتما و  نیا  ربماـیپ  وت  تسوا  تسد  رد  مناـج  هک  نآ  هب  دـنگوس 

. دوب هدمآ  زین  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع 
يرای ار  يادخ  مبایرد  ار  زور  نآ  نم  رگا  دنگنجب . وت  اب  دننک و  نوریب  تراید  رهـش و  زا  دنناسر و  رازآ  دـننک و  بیذـکت  ار  وت  نامدرم 

(14 . ) دز هسوب  شنینزان  رس  رب  دروآ و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسر  ترضح  رس  کیدزن  هب  ار  شرس  هاگ  نآ  منک 
لها همه  رب  اهنآ  ذوفن  دوب و  اًبـسن  اًبـسح و  برع  هلیبق  نیرتگرزب  زا  دوب  هداد  شرورپ  ار  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَـس  هجیدـخ  ترـضح  هک  ياهداوناخ 

. دوب رادیدپ  ناشراتفگ  رادرک و  زا  تفارش  تباجن و  یگرزب و  راثآ  ملسم و  زاجح 
عبط ياراد  هک  دوب  هللجم  يوناب  نیا  نادـناخ  روحم  دنتـشاد و  میظع  یعقو  شلیماف  ردـپ و  بصانم  نیا  رد  دوب و  مشاـه  هلیبق  زا  هجیدـخ 

(15  ) دوب قیقر  یفطاوع  عیسو و  رظن  هداشگ و  تسد  یلاع و  تمه  دنلب و 
. دوب دننامیب  نارقا  نایم  زاتمم و  هناگی و  لیماف  نیب  ییاراد  بسن و  قالخا و  رد  هجیدخ 

رارق هکم  نانز  نارقا و  دوسحم  نایاش  ياهییاریذپ  یقالخا و  تلیضف  هب  هک  دوب  هفطاع  اب  انشآ ، دوز  نخـس ، نیریـش  باذج ، ینز  هجیدخ 
. هتفرگ

بجوـم وا  یکریز  نـیمه  دوـب و  هدـید  بوـخ  ار  برع  تَّینَدَـم  تَّیوَدـَب و  لاوـحا  عاـضوا و  هدرک و  كرد  ار  تیلهاـج  نارود  هجیدـخ 
(16  ) دش رایسب  ناراگتساوخ 

تسا توبن  یحو و  ثیداحا  رابخا و  تاور  زا  وا  مالسا  رد  دناوخ  زامن  دروآ و  نامیا  هک  دوب  ینز  نیلوا  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترـضح 
. دندومن ار  مالسا  عولط  زاغآ  رابخا  لقن  وا  زا  مالسا  نانز  زا  يرایسب 

هجیدخ اب  جاودزا 

هک شیرق  رادمان  يوناب  ِدْلیَوُخ  رتخد  هجیدخ  زا  بلاطوبا  دینارذگیم ، ار  یگلاس  جنپ  تسیب و  ات  تسیب  نیب  نینس  ربمغیپ  هک  ینارود  رد 
دومن اضاقت  دوب ، کیرـش  ربمغیپ  اب  باَلِک ) نب  ِّیَُـصق   ) مراهچ ياین  رد  رادروخرب و  ناوارف  تیارد  مهف و  لـقع و  تلاـصا و  تباـجن و  زا 

هتخودنا یتورث  ردپ ، ثرا  زا  هجیدخ  دزرو . لاغتـشا  تراجت  راک  هب  دوخ  زین  وا  ات  دراذـگب ، دـمحم »  » شاهدازردارب رایتخا  رد  ياهیامرس 
. دننک دتس  داد  وا  هیامرس  اب  ات  تفرگیم  یناگدنیامن  هک  انعم  نیا  هب  درکیم . تراجت  نآ  اب  هکم  نانز  زا  رگید  يرایسب  دننام  دوب و 

وا ندید  هب  تساوخ  دمحم »  » زا اصخش  دوب ، هدینش  نیما » دمحم   » ناونع هب  ار  هکم  بوبحم  ناوج  هللادبع » نب  دمحم   » فصو هک  هجیدخ 
: تفگ هجیدخ  دمآ  دمحم »  » یتقو دورب ،

. تسوت هدوتس  قالخا  تناما و  تقادص و  مریگ ، لد  هب  هناقداص  ار  وت  تَّبحَم  رهم و  موش و  وت  هتفیش  نم  تسا  هدش  بجوم  هچنآ 
ود هوالع  ینک . تراجت  هب  مادـقا  اصخـش  ات  مراذـگب  ترایتخا  رد  مهدیم  نارگید  هب  هچنآ  ربارب  ود  ياهیامرـس  مرـضاح  تهج  نیمه  هب 

. دنیامن يرای  ار  وت  اهراک  رد  دنشاب و  وت  هارمه  يراجت  رفس  نیا  رد  ات  مراپسیم  وت  هب  زین  ار  دوخ  مالغ 
. دنهد شرازگ  دناهدید ، رفس  رد  يو  زا  هچ  ره  تشگزاب  ماگنه  دنشاب و  دمحم »  » نامرف تحت  اًلماک  داد  روتسد  دوخ  نامالغ  هب  هجیدخ 

« دمحم ، » صوصخ هب  دندرب ، دوس  راجت  همه  رفس  نیا  رد  دش  ماش  رفس  یهار  هکم  ناناگرزاب  ریاس  هارمه  هجیدخ  هراجتلا  لام  اب  دمحم » »
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: تفگ دوب ، هدش  ایوج  رفس  رد  دمحم  ياهراک  زا  هک  يو  هب  هجیدخ  مالغ  ةَرَْسیَم »  » تشگزاب رد  درب . دوس  نارگید  زا  شیب  هک 
. تسا تیارد  لقع و  ساسا  رب  مظنم و  هدش و  باسح  وا  ياهراک  مامت 

: تفگ دمحم  دنک ، دای  دنگوس  يزع »  » و تال »  » تب ود  هب  تساوخ  دمحم  زا  راجت  زا  یکی  یتقو  هک  داد  حیضوت  ةَرَْسیَم 
، تسا هتـسشن  یتخرد  هیاـس  رد  هک  دـید  ار  دـمحم  یبهار  يرـصب »  » رهـش رد  نوچ  و  تسین » يزع  تـال و  زا  رتتسپ  نم  دزن  رد  يزیچ  »

: تفگ
«! ماهدناوخ يدایز  ياهتراشب  وا  هب  عجار  لیجنا  تاروت و  رد  هک  تسیربمغیپ  نامه  نیا  »

تناما رد  هک  یترهـش  زاتمم و  تیـصخش  تقایل و  دادعتـسا و  دوب و  مشاه » ینب   » برع لیابق  نیرتلیـصا  زا  هک  هللادبع  نب  دـمحم  تباجن 
. دوب هدرک  ماع  صاخ و  دزنابز  ار  وا  تشاد ، يراد 

. دشیم هدناوخ  نیما » دمحم   » هک يروط  هب 
نخـس یـسک  اـب  نوچ  هک  يو  ینتـشاد  تسود  اـبیز و  راـسخر  بیکرت و  شوخ  هفاـیق  نوزوم و  تماـق  اـب  ماوـت  اـهشرازگ  راـبخا و  نیا 

تقایل و بسن و  بسح و  هتفیش  هجیدخ  هک  دش  ثعاب  یگمه  درکیم ، تَّبحَم  دیلوت  فرط ، لد  رد  تسیرگنیم ، یـسک  هب  ای  تفگیم ،
ات دهد  رارق  هطـساو  هیلع »  » رتخد هسیفن »  » مان هب  ینز  هجیدخ  هک  دیدرگ  بجوم  زین  تاهج  نیمه  دوش . وا  هدیدنـسپ  لاصخ  تیـصخش و 

. دناسرب يو  عالطا  هب  دمحم  اب  جاودزا  يارب  ار  وا  یگدامآ 
يو هب  روهـشم  خِّرَُوم  ماشه » نبا   » هتفگ هب  تشاذگ و  نایم  رد  نیما » دمحم   » اب ار  عوضوم  دوخ  هجیدخ  هک  دـندقتعم  ناخِّرَُوم  زا  یـضعب 

: تفگ
يوخ تناـما و  يراد و  دوخ  موق  دزن  رد  هک  یمارتـحا  تمظع و  دراد و  دوجو  وت  نم و  ناـیم  هک  يدـنواشیوخ  هطـساو  هب  نم ! هدازومع  »

«. میآ رد  وت  يرسمه  هب  ملیام  هک  میوگب  وت  هب  احیرص  مهاوخیم  تسه ، وت  رد  هک  ییوگتسار  وکین و 
یگدامآ زین  هطـساو  يوناب  هسیفن »  » تشاد مالعا  ار  دوخ  قفاوم  رظن  بلاطوبا  تشاذـگ و  نایم  رد  شیومع  بلاطوبا  اب  ار  عوضوم  ربمغیپ 

. دش لیکشت  هجیدخ  هناخ  رد  یهوکشاب  دقع  سلجم  نآ  لابند  هب  داد و  ربخ  هجیدخ  هب  ار  نیما » دمحم  »
. دنتشاد تکرش  دقع  سلجم  رد  هکم  فارشا  شیرق و  ناگرزب  مامت 

ۀقرو ربمایپ  فرط  زا  یگدنیامن  هب  بلاطوبا  تشاد . رظن  ریز  ار  سلجم  نایرج  دوب و  هتـسشن  هکم  ناوناب  نایم  رد  رواجم  قاتا  رد  هجیدـخ 
: تفگ هلمج  زا  دناوخ و  هنامیکح  لوقعم و  يزرط  هب  ار  دقع  هبطخ  تخاس و  بطاخم  ار  هجیدخ  هدنیامن  ومع و  رسپ  لفون  نب 

لام و یلو  تسا ، تورث  لام و  دقاف  دنچ  ره  دراد . يرترب  وا  رب  دوش ، هسیاقم  هک  شیرق  زا  يدرم  ره  اب  هللادـبع  نب  دـمحم  نم  هدازردارب  »
 …« دنامیم هک  تسیزیچ  بسن  لصا و  اما  دوشیم ، لئاز  هیاس ، دننام  تورث 

: تفگ بلاطوبا  خساپ  رد  هجیدخ  فرط  زا  یگدنیامن  هب  لفون  نب  هقرو 
«. مینزب امش  تفار  تلیضف و  نامسیر  هب  تسد  هک  میراد  لیم  لد  میمص  زا  ام  تسین . مشاهینب  امش  لضف  رکنم  شیرق  زا  یسک  »
. دش دقع  هکم  ناشخرد  هرهچ  مشاهینب و  بوبحم  ناوج  هللادبع  نب  دمحم  يارب  رانید ، دص  راهچ  نیباک  هب  هجیدخ  نآ  زا  سپ 

(17 . ) درک زاغآ  ار  يدیدج  یگدنز  دمآ و  دوخ  رسمه  هجیدخ  هناخ  هب  بلاطوبا  هناخ  زا  دمحم »  » سپس

هجیدخ زا  ربمایپ  نادنزرف  جاودزا و  لاس 

مساق و ياـهمان  هب  رـسپ  ود  نآ  يهرمث  و  ( 18 . ) دندومن جاودزا  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَـس  يربک  هجیدـخ  ترـضح  اب  ترجه  زا  لبق  لاس  ربمایپ 15 
. دوب اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَس  همطاف  هیقر و  بنیز ، موثلکما ، ياهمان  هب  رتخد  راهچ  دنتفگیم و  مه  رهاط  بیط و  اهنآ  هب  هک  هللادبع 

اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَـس  همطاف  شرتخد  نیرتکچوک  زا  اهنت  نیملاعلا  بر  تساوخ  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هللا  لوسر  كرابم  كاپ و  لسن 
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(19 . ) دنتفر ایند  زا  یکدوک  نارود  رد  شنارسپ  تفای و  همادا 

اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترضح  نس 

: دیوگیم یناردنزام ، بوشآ  ِرْهَش  ِْنبا  روهشم  دنمشناد 
خیش و  ِیفاَّشلا »  » باتک رد  هعیـش  گرزب  دنمـشناد  یـضترم  دیـس  دوخ و  ياهباتک  رد  هماع ) ياملع  زا   ) یفوک مساقلاوبا  يرُذالَب و  دمحا 
دوب رتخد  هجیدخ  درک ، جاودزا  هجیدـخ  اب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  یتقو  هک  دـناهدرک  تیاور  ِیفاَّشلا » صیِْخَلت   » رد یـسوط 

(21  ) دناهتفگ مه  لاس  لاس و 28 و 30  ار 25  هجیدخ  نس  تهج  نیمه  هب  ( 20)
تسیب طقف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسر  ترضح  اب  جاودزا  ماگنه  هب  يربک  هجیدخ  هک  دننآ  رب  نادنمـشناد  زا  یعمج  سابع و  نبا 

(22  ) تسا هتشاد  لاس  تشه  و 
نآ رد  يربک  هجیدخ  هک  دـندقتعم  یـسوط  خیـش  یـضترم و  دیـس  یفوک ، مساقلاوبا  يرُذالَب ، دـمحا  نوچمه  یناروشناد  نآ  رب  نوزفا  و 

(23 . ) دندوب هزیشود  ماگنه 

مَّلَس َو  هِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  كرابم  نس  جاودزا و  خیرات 

لاس جنپ  تسیب و  ماگنه  نآ  رد  ار  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هللا  لوسر  فیرـش  نس  لوالا و  عیبر  مهد  ار  جاودزا  خیرات  یـسوط  خیش 
(24  ) تسا هتشون 

اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترضح  بقانم  لئاضف و 

تافـص و هلـضاف و  تاکلم  تسا ، مالـسا  زا  لبق  برع  نانز  نیرتفیفع  نیرتوکین و  زا  دـِْلیَوُخ  رتخد  اَـهیَلَع  ِهللا  ُماَلَـس  هجیدـخ  ترـضح 
. دوب زاجح  نادنمزاین  أجلم  اوام و  برع و  فارشا  نانز  لفحم  شلزنم  دوب  ناتسبرع  هرهش  نز  نیا  هدیمح  يایاجس 

مالسا هب  هک  یسک  لوا  تفریم  رامش  هب  مالسا  قالطالا  یلع  يوناب  هلیبن و  هلضاف  هلیلج  هکلم  مالسا  رد  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترـضح 
. دوب هجیدخ  دیورگ 

ینامسآ رابخا  هب  لیامتم  تقیقح  قح و  هب  دقتعم  تنیکس  راقو و  اب  نیزو  تایونعم  هب  هقالع  اب  تشذگ  اب  ریمض ، یفاص  رکف  نشور  ینز 
. دوب

هدینش ار  نییبنلا  متاخ  روهظ  ربخ  تابیغم  رابخا و  هب  نیفقاو  هنهک و  يراصن و  دوهی و  ياملع  ناگرزب  زا  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترـضح 
دمآ رب  قیقحت  لیصحت و  رد  اذل  دوب و  دقتعم  تقیقح  نیا  هب  یتاذ  تداعس  هب  وا  دندوب و  هتفگ  برع  نافاص  ار و  نآ  مئالع  راثآ و  دوب و 

. دیدرگ یبایماک  تداعس و  نیا  شوغآ  مه  ات 
درک و لذب  تشاد  هچ  ره  مالسا  ربمغیپ  تیقفوم  تفرشیپ و  هار  رد  هدش و  تداعـس  نیرق  هک  تفایرد  ات  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَـس  هجیدخ  ترـضح 

. درکیم مالسا  تفرشیپ  رد  لانم  لام و  لذب  ناج  لد و  میمص  زا  ترسم  لیم و  لامک  اب  هکلب  درکن  شرت  ور  دومن و  قافنا 
هک روط  نامه  یببس  تمرکم  تمظع و  فیرش و  بسح  بسن و  یلاع و  تبترم  ماقم و  ياراد  دوب  ینز  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَـس  هجیدخ  ترـضح 

رتاناد و رگناوت و  همه  زا  تفریم و  رامـش  هب  ناـهج  ناـنز  تیـصخش  روحم  هجیدـخ  دوب  برع  لاـجر  تیـصخش  دوجو و  روحم  ربمغیپ 
. دوب رترایشوه 

اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترضح  زا  رگید  یبقانم 
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: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر  لاق   - 1
. تساَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  ارهز  ردام  هک  تسا  ِدْلیَوُخ  تنب  هجیدخ  نانز  نیرتهب  ( 25 . ) ِدْلیَوُخ تنب  هجیدخ  ءاسنلا  ریخ 

ْأَْرقاف کیتا  یه  اذاف  بارـش  ماعط و  مادا و  هیف  ءاـنا  اـهعم  تلبقا و  دـق  هجیدـخ  هذـه  هللایبن  اـی  لاـقف  یبنلا  یلع  لـیئربج  یتا  لاـق   - 2@
دروآ تشهب  زا  یفرظ  دـش  لزان  لیئربج  ( 26 . ) بصن هیف و ال  بخـص  بصق ال  نم  هنجلا  یف  تیبب  اهرـشب  ینم و  اهبر و  نم  ماَـلَّسلااْهیَلَع 

: تفگ دوب  یتشهب  بارش  اذغ و  هک 
. تشهب رد  يرصق  کی  هب  هد  تراشب  ناسرب و  مالس  ار  وا  هدب و  هجیدخ  هب  ار  هدئام  نیا 

. داد یتشهب  رصق  تراشب  هدیناسر و  مالس  لیئربج  ادخ و  فرظ  زا  ار  هجیدخ  ربمغیپ 
: دومرفیم تشکیم  يدنفسوگ  ربمغیپ  تقو  ره   - 3

: تفگ زور  کی  دیتسرفب  یمهس  هجیدخ  ناتسود  يارب 
(27 . ) مراد ار  هجیدخ  نوچ  یتسود  يوزرآ  نم 

. دوب یضاران  دوخ  نانز  زا  ربمغیپ  هک  دوشیم  مولعم  ثیدح  نیا  زا 
: دیوگیم هشیاع   - 4

(28 . ) درکیمن دای  ریخ  رکذ  هب  وا  دننام  ار  سک  چیه  دوبن و  زیزع  ربمغیپ  دزن  هجیدخ  ردق  هب  ینز  چیه 

هجیدخ مسا  زا  هشیاع  تداسح 

نم دسح  شتآ  زور  کی  هک  نادنچ  دـنکن ، دای  ریخ  هب  ار  هجیدـخ  دور و  نوریب  هناخ  زا  ربمایپ  هک  داتفایم  قافتا  رتمک  دـیوگیم  هشیاع 
: متفگ دش و  لعتشم 

! درک تمحرم  وت  هب  هدوب ) شدوخ  روظنم   ) ار وا  زا  رتـهب  دـنوادخ  هدوبن ! شیب  ینزریپ  وا  ینکیم ؟ داـی  ار  هجیدـخ  یک  اـت  هللا  لوـسر  اـی 
: دومرف دش و  بضغ  رد  نم  نخس  زا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ 

رد دومنیم  توبن  قیدصت  دندوب و  رفاک  مدرم  هک  یماگنه  دروآ  نامیا  نم  رد  نم  هب  هدشن . نم  بیـصن  هجیدخ  زا  رتهب  مسق ! ادـخ  هب  هن 
. دندرکیم رود  دوخ  زا  ارم  مدرک  یتقو  رد  دراذگ  نم  رایتخا  رد  ار  دوخ  لاوما  دندرکیم و  بیذکت  ارم  مدرم  هک  یتقو 

(29 . ) داد رارق  میقع  ار  وت  محر  درک و  يزور  ینادنزرف  نم  هب  هجیدخ  زا  لاعتم  دنوادخ 
: دیوگ هک  دناهدرک  تیاور  هشیاع  زا 

يزور هک  نیا  ات  دومنیم ، ار  وا  حدم  شیاتـس و  درکیم و  دای  ار  هجیدخ  هکنآ  زج  دور  نوریب  هناخ  زا  ادخ  لوسر  هک  دشیمن  هاگ  چیه 
: متفگ تفرگ و  ارم  دسح  کشر و  تقو  نیا  رد  درک ، دای  ار  وا  درب و  ار  هجیدخ  مان  تشاد  هک  ياهویش  نامه  قبط 

.! هدرک وت  هرهب  وا  زا  رتهب  دنوادخ  هک  یتروص  رد  دوبن  شیب  ینزریپ  زج  هجیدخ  اَْهنِم .» اًْریَخ  هَّللا  ََکلَْدبَأ  ْدَقَف  اًزوُجَع  اَّلِإ  َْتناَک  ْلَه  »
: دیوگ هشیاع 

تکرح ترضح  نآ  رس  يولج  ياهوم  بضغ  تدش  زا  هک  يدح  هب  دش  كانبـضغ  دینـش  ارم  نخـس  نیا  هک  ادخ -  لوسر  تقو  نیا  رد 
: دومرف هاگ  نآ  درک 

ُهَّللا یِنَقَزَر  ساَّنلا و  َیِنَمَرَح  ْذِإ  اَهِلاَمِیِف  یِنْتَـساَو  ُساَّنلا و  یِنَبَّذَک  َو  یِنَتْقَدَص  ُساّنلا و  َرَفَک  ْذإ  ُتْنَمآ  اَهْنِم ، اًرْیَخ  ُهَّللا  َیِنَلَدْبَأ  اَم  َِهَّللا  َو  »
«. ءاسنلا دالوا  ینمرح  ذا   @ اًداَلْوَأ اَهْنِم 

ارم هک  دوب  وا  دـندیزرو و  رفک  مدرم  هک  یماـگنه  دروآ  ناـمیا  نم  هب  هک  دوب  وا  هدادـن ، نم  هب  ینز  وا  زا  رتهب  دـنوادخ  دـنگوس  ادـخ  هب 
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مدـقم دوخ  رب  ارم  و   ) درک تاساوم  نم  اـب  دوخ  لاـم  رد  هک  دوب  واو  دـندناوخ ) میوگغورد  و   ) هدومن بیذـکت  ارم  مدرم  درک و  قیدـصت 
ممورحم دنزرف  هب  تبـسن  رگید  نانز  زا  درک و  نم  يزور  ینادنزرف  دـنوادخ  هک  دوب  وا  زا  دـندرک و  ممورحم  مدرم  هک  یتقو  رد  تشاد )

. تخاس
: دیوگ هشیاع 
: متفگ دوخ  اب 

(30 . ) درک مهاوخن  دای  ار  وا  يدب  هب  زگره  سپ  نیا  زا  رگید 

اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  مان  زا  ربمایپ  يهیرگ 

: دومرف ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  هک  تسا  هنوگ  نیا  ۀَّمُْغلا  فْشَک  رد  یلبرا  تیاور  رد  و 
مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  دـش و  هدرب  اَـهیَلَع  ِهللا  ُماَلَـس  هجیدـخ  ماـن  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  دزن  يزور 

: تفگ دید  نانچ  هک  هشیاع  تسیرگ .
؟ دسا ینب  نم  ءارمح  زوجع  یلع  کیکبی  ام  »… 

: هشیاع تلاقف  متمقع ، ذا  یل  تدلو  مترفک و  ذا  یب  تنمآ  متبذکذا و  ینتقدص  لاقف 
(31 « ) اهرکذب مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر  یلا  برقتا  تلز  امف  @

؟ ینکیم دسا  ینب  زا  ورخرس  ینزریپ  يارب  هک  تسیاهیرگ  هچ  ینعی 
: دومرف ادخ  لوسر 

. دیدش رفاک  امش  هک  یتقو  رد  دروآ  نامیا  نم  هب  دیدرک و  مبیذکت  امش  هک  یماگنه  درک  قیدصت  ارم  وا 
! دیدروآ ین  امش  هک  دروآ  دنزرف  نم  يارب  و 

: دیوگ هشیاع 
هدرک و هجوت  نم  هب  ادخ  لوسر  متـساوخیم  هاگره  و  . ) متـسجیم برقت  ادخ  لوسر  هب  وا  مان  اب  هجیدخ و  دای  اب  نم  هتـسویپ  سپ  نآ  زا 

(. مدرکیم عورش  هجیدخ  مان  اب  ار  منخس  دهد  شوگ  منخس  هب 

نامور ما  ثیدح 

: دیوگیم نامور  ما 
: دومرفیم دندروآیم  ییاذغ  ای  ماعط  ربمغیپ  يارب  تقو  ره  دوب و  هدرک  ربمغیپ  هب  ار  وا  شرافس  هک  تشاد  ياهیاسمه  هجیدخ 

: دومرف دش  ریغتم  ادخ  لوسر  درب . کشر  وا  لاح  هب  هشیاع  درکیم و  دای  رایسب  هجیدخ  زا  دنربب و  هجیدخ  تسود  يارب  يرادقم  نآ  زا 
: متفگ نم  تفر . هناخ  يهشوگ  هب  هشیاع  ورب ؟ رگید  رانک  وش و  رود  نم  کیدزن  زا  دوز 

: دومرف ربمغیپ  نارم . دوخ  شیپ  زا  ار  وا  تسا  یناوج  رتخد  هشیاع  هللا  لوسر  ای 
. ارهز همطاف  نوچ  دش  نم  بیصن  يدالوا  وا  زا  دندوب و  رفاک  وت  ناشیوخ  همه  یتقو  دروآ  نامیا  نم  هب  هک  دوب  یـسک  هجیدخ  هشیاع  يا 

(32)

دیسانشب رتهب  ار  هشیاع 

لاس رد  هک  تسا  رارق  نیا  زا  رـس  ءاشفا  نایرج  دومن و  تیالو  رـس  ءاشفا  هک  دوب  یـسک  وا  دـشابیم و  ۀَـفاَُحق  یبا  نب  رکبوبا  رتخد  هشیاع 
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ادخ تنعل  ینک  وگ  زاب  یسک  اب  ار  رس  نیا  رگا  هک  داد  رکذت  وا  هب  دومرف و  نایب  ار  يرس  هصفح  هب  مالـسا  ربمایپ  ۀَّجِْحلايِذ  زور 11  مهد 
مه رکبوبا  درک و  وگزاب  رکبوبا  هب  ار  نآ  مه  هشیاع  ( 33 . ) تفگ هشیاع  هب  ار  رس  نآ  هلصافالب  هصفح  داب . وت  رب  مدرم  یمامت  هکئالم و  و 

. دننک مومسم  ار  ربمایپ  دنتفرگ  میمصت  درم  نز و  راهچ  نآ  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  داد  رارق  نایرج  رد  ار  رمع 
(34)

یضعب رارصا  اب  اًدعب  یلو  دنداد  قالط  ار  هصفح  سپس  داد  ربخ  رس  ءاشفا  هئطوت و  زا  ار  اهنآ  ترـضح  نآ  درک و  ربخ  اب  ار  ربمایپ  لیئربج 
. دش لزان  میرحت  هروس  تایآ  دندومرف و  عوجر 

(35)
. تسا هدومن  هیبشت  طول  حون و  نز  هب  ار  اهنآ  میرحت  هروس  رد  دنوادخ  هک  دندوب  هدرک  هچ  نز  ود  نیا 

(36)
: تسا هدمآ  هروس  نیا  ۀیآ 4  رخآ  رد 

هکئالم و  ماَلَّسلا ) ِْهیَلَع  نینمؤملاریما  ینعی   ) نینمؤملا حلاص  لیئربج و  دنوادخ و  ترـضح ، نآ  لتق  يارب  دـیوش  مه  روای  نز  ود  امـش  رگا 
. دنتسه ربمایپ  روای 

(37)
مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  تیذا  رب  نواعت  نانآ  هک  تسنیا  شیانعم  تسا و  هصفح  هشیاع و  هب  باـطخ  هفیرـش  هیآ  رد  اًرهاـظت » »

(38 . ) دندومن تیذا  ار  ترضح  نآ  نانز  دندرک و  شاف  ار  ترضح  نآ  رس  هدومن 
: دیوگیم رمع 

. تسا هصفح  هشیاع و  دندوب  نامیپ  مه  ربمایپ  تیذا  رد  هک  نز  ود  نیا  زا  دارم 
(39)

رس يارب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  نارسمه  دیـسر  تداهـش  هب  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَـس  ارهز  ترـضح  یتقو  هک  دوب  یـسک  هشیاع  و 
و ( 40 . ) تشاد وا  یلاحـشوخ  رب  تلالد  هک  تفگ  ینخـس  درک و  یـضیرم  راهظا  هک  هشیاع  زج  دندمآ  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نینمؤملاریما  یتمالس 

. دشابیمن هوزج  نیا  روخ  رد  هک  داد  ماجنا  هک  يرگید  تایانج 
(41 . ) دیسر شلامعا  يازس  هب  دش و  هتشک  نایفسوبا  نب  هیواعم  طسوت  هشیاع  هک  دینادب  ار  نیا  تسا  بوخ  و 

(42 . ) دنیبب ار  هشیاع  نفد  گرم و  تسا  هدنز  ات  تشاد  تسود  ربمایپ 
: دیوگیم دیدحلایبانبا 

(43 . ) درکیم هعطق  هعطق  ار  هشیاع  هنیآ  ره  دوب  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  هیلع  یلع  ياج  هب  مود  هفیلخ  رگا 

دلوت زا  شیپ  ردام  اب  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَس  همطاف  ترضح  سنا 

: دیوگ هجیدخ  ترضح 
تبحـص نم  اب  مکـش  رد  دوب ، کبـس  فیفخ و  مدرکیمن ، ینیگنـس  ساسحا  وا  زا  مدـش  راد  راب  ار  اَـهیَلَع  ِهللا  ُماَلَـس  همطاـف  هک  یماـگنه 

: تفگ نانآ  زا  یکی  دندش  دراو  نم  رب  درک  فیصوت  ناوتیمن  ار  ناشتینارون  ییابیز و  هک  نز  راهچ  نم  لمح  عضو  کیدزن  درکیم ،
: تفگ يرگید  متسه . اوح  تردام  نم 

: تفگ یموس  مشابیم . محازم  رتخد  هیسآ  نم 
: تفگ يرگید  متسه .. یسوم  رهاوخ  موثلک  نم 
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راک نیا  رد  ار  وت  هدرک و  یگدیـسر  وت  لـمح  عضو  هب  طوبرم  ياـهراک  هب  هک  میاهدـمآ  مشاـبیم  یـسیع  رداـم  نارمع و  رتخد  میرم  نم 
(44 . ) درک الاب  نامسآ  يوس  هب  ار  شتشگنا  هتشاذگ  هدجس  رب  رس  دوشگ ، ناهج  هب  هدید  همطاف  یتاظحل  زا  سپ  مییامن . کمک 

يزور دـنچ  دـهد  ناشن  نانآ  هب  ار  هام  ندـش  هتفاکـش  هک  دنتـساوخ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  زا  نارفاک  هک  یماگنه   - 2
. دوب هدنامن  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَس  همطاف  ترضح  دلوت  هب  رتشیب 

: تفگیم هجیدخ 
. تسادخ يهداتسرف  نیرتهب  وا  دنک ، بیذکت  ار  دمحم  هک  یسک  نآ  تسا  راکنایز  رایسب  هچ  ياو ، يا 

: تفگ هدز  ادص  ار  وا  مکش  نورد  زا  همطاف  ماگنه  نیا  رد 
. دشابیم مردپ  اب  دنوادخ  انامه  سرتن ! شابم و  نوزحم  نیگمغ و  مردام !

. دش هداز  همطاف  دش ، لماک  تدم  هتفای  نایاپ  لمح  نارود  هکنآ  زا  سپ 
(45 . ) دیدرگ رونم  یتیگ  شراسخر  وترپ  اب 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ   - 3
. دش رادراب  ار  همطاف  وا  مدش و  رتسبمه  هجیدخ  اب  هدروخ  ار  نآ  دروآ ، میارب  تشهب  زا  یبیس  لیئاربج 

: دیوگیم دوخ  هجیدخ 
هب دـیوگیم . نخـس  نم  اـب  مراد ، مکـش  رد  هک  یکدوک  میآیم  نوریب  لزنم  زا  هاـگره  ماهدـش ، هلماـح  کبـس  فیفخ و  تروـص  هب  نم 

. دننک کمک  لمح  هب  طوبرم  يهنانز  ياهراک  رد  دنیایب و  ات  داتسرف  شیرق  نانز  لابند  هب  لمح  عضو  ماگنه 
: دنتفگ دندماین و  نانآ 

(46 . ) ياهدش دمحم  رسمه  وت  اریز  مییآ  یمن  وت  دزن 

اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  هب  مَّلَس  َو  هِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر  يهقالع 

: دسیونیم ماشه  زا  تیاور  هب  يزوج  نب  طبس   - 1
درکیم تروشم  يو  اب  اهراک  رد  تشاذگیم و  مارتحا  وا  هب  تشادیم و  تسود  رایسب  ار  هجیدخ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر 

. دوب ترضح  نآ  يارب  یتسار  رگیرای  وناب  نآ 
(47 . ) دومنن رایتخا  رگید  يرسمه  ترضح  نآ  دوب  تایح  دیق  رد  هجیدخ  هک  ینامز  ات  دیورگ و  ربمایپ  هب  هک  دوب  ینز  نیتسخن  يو 

: دیوگ مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  رسمه  هشیاع   - 2
رارق نم  تداسح  کشر و  دروم  هجیدخ  ناسب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  نانز  زا  مادک  چیه  اما  مدوب  هدیدن  ار  هجیدـخ  هچ  رگ 

هب ندرک  هعطق  هعطق  زا  سپ  درکیم و  ینابرق  يدنفسوگ  شترضح  هک  دشیم  ناوارف  درکیم و  دای  ار  وا  رایسب  ترضح  نآ  هچ  دنتفرگن 
. داتسرفیم هیده  هجیدخ  ناتسود 

: متفگ ترضح  نآ  هب  يزور 
: دومرف خساپ  رد  ترضح  نآ  تسا ! هدوبن  هجیدخ  زج  یسک  ایند  رد  ایوگ 

(48 . ) دنیوا زا  منادنزرف  دوب و  نینچ  وا  هک 
: دومرف ترضح  نآ  هک  دیوگ  ومه   - 3

(49 . ) مراد تسود  زین  ار  هجیدخ  ناتسود  نم  یتسار  هب 
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تلاسر زا  تیامح 

دهدیم ناشن  ینشور  هب  خیرات  هک  هنوگ  نآ  دوب و  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هللا  لوسر  تثعب  اب  نراقم  هجیدخ  یگدنز  رخآ  ياهلاس 
قیدصت ار  ترضح  نآ  توبن  دروآ و  نامیا  ترضح  هب  هک  دوب  ینز  نیتسخن  وا  تفرگ . رارق  مالـسا  تمدخ  رد  شیوخ  دوجو  ماقم  اب  وا 

(50 . ) دومن
: دناهدومرف ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نینمؤملاریما 

«. اَمُُهِثلاَث اَنَأ  َو  َۀَجیِدَخ  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  ِلوُسَر  َْریَغ  ِماَلْسِْإلا  ِیف  ٍِذئَمْوَی  ٌدِحاَو  ٌْتَیب  ْعَمْجَی  َْمل  »
نم دوب و  هداد  ياـج  دوخ  رد  ار  هجیدـخ  مَّلَـس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هللا  لوسر  هک  دوب  مالـسا  رد  هناـخ  کـی  اـهنت  راـگزور  نآ  رد 

(51 . ) مدوب اهنآ  نیموس 
: دسیونیم رَجَح  نبا 

تثعب و زا  شیپ  ار  وا  راتفگ  تشادیم و  گرزب  ار  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هللا  لوسر  هرامه  هک  دوب  نیا  هجیدـخ  تازایتما  هلمج  زا 
(52 . ) دومنیم قیدصت  تثعب  زا  سپ 

ترضح نآ  راکددم  رای و  هتسویپ  داهن و  شزیزع  رسمه  رایتخا  رد  ار  دوخ  لام  يهمه  نی  قیاقح د  رشن  هار  رد  هجیدخ  نیا  زا  هتشذگ  و 
. دوب مالسا  يهناخ  يهرادا  رد 

: دیامرفیم مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسر  ترضح 
«. َۀَجیِدَخ ُلاَم  ِینَعَفَن  اَم  َْلثِم  ُّطَق  ُلاَم  ِینَعَفَن  اَم  »

(53 . ) دیشخبن دوس  ارم  هجیدخ  لام  نوچ  یلام  چیه 
. ساَّنلا َِینَمَرَح  ْذِإ  اَِهلاَِمِیف  ِیْنتَساَو  سانلا و  ینتبذک  ذا  ینتقدص  سانلا و  رفک  ذا  یب  تنمآ 

رد داد  يرای  ارم  شیوخ  لام  اب  دندرک و  بیذکت  ارم  هک  ینامز  دومن  قیدصت  ارم  دندوب و  رفاک  نامدرم  هک  ماگنه  نآ  دـیورگ  نم  هب  وا 
(54 . ) دنتشاد زاب  نم  زا  ار  دوخ  لام  مدرم  هک  يزور 

وا اب  تعیب  ماَلَّسلا و  ِهْیَلَع  یلع  ترضح  تیالو  هب  رارقا 

یَّلَص ادخ  لوسر  زا  نمـشد  لباقم  رد  هک  تسا  ینز  لوا  دومن و  راهظا  نیکرـشم  نایم  هکم  رد  ار  دوخ  نامیا  هک  تسا  ینز  لوا  هجیدخ 
لوبق اب  شنامیا  هک  تسا  ینز  لوا  دیشخب و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هب  ار  دوخ  لاوما  مامت  دومن و  عافد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

. دیسر لامک  هجرد  هب  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نینمؤملاریما  تیالو 
: دومرف دیناشن و  دوخ  رانک  رد  تساوخ و  ار  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  يزور 

: دیوگیم تسا و  لیئربج  نیا 
: زا دنترابع  هک  تسیطورش  مالسا  يارب 

همئا رمالا و  یلوا  زا  تعاطا  نآ ، ماکحا  تعیرـش و  نیا  لوصا  داعم و  هب  رارقا  نالوسر ، تلاسر  هب  رارقا  لاعتم ، دنوادخ  یگناگی  هب  رارقا 
. ناشیا نانمشد  زا  تئارب  اب  يرگید  زا  دعب  یکی  وا  نادنزرف  زا  نیرهاط 

ُهَّللا یَّلَـص  ربمایپ  درک . قیدصت  ار  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نینمؤملاریما  صوصخ  هب  نیرهاط  همئا  دومن و  رارقا  اهنآ  يهمه  هب  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَـس  هجیدـخ 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

. تسا ناشیا  ماما  نم و  زا  دعب  نانمؤم  يالوم  وت و  يالوم  یلع  ینعی  يدعب :» مهماما  نینمؤملا و  یلوم  كالوم و  وه  »
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َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  سپـس  تفرگ . دَّکؤم  دهع  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نینمؤملاریما  تیالو  لوبق  رد  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَـس  هجیدخ  زا  هاگنآ 
. دومرف نایب  ار  تامرحم  تابجاو و  محر و  ۀلص  داهج و  جح و  هزور و  زامن و  وضو و  بادآ  یتح  نید  عورف  لوصا و  زا  کی  کی  مَّلَس 

دوخ تسد  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَـس  هجیدخ  داهن و  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نینمؤملاریما  تسد  يالاب  ار  دوخ  تسد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  سپس 
(55 . ) دومن تعیب  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نینمؤملاریما  اب  بیترت  نیا  هب  داهن و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  تسد  يالاب  ار 

بلاطوبا بعش 

يداـصتقا و يهرـصاحم  هب  بلاـطوبا  بعـش  رد  ار  مشاـهینب  مَّلَـس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هللا  لوسر  شیرق ، هک  تثعب  مشـش  لاـس  رد 
. دوب شزیزع  رسمه  تمدخ  رد  هرصاحم ، لاس  هس  لوط  مامت  رد  يربک  يهجیدخ  دندروآ  رد  یعامتجا 

یتخس هب  هک  دیشخب  دوخ  لام  زا  ياهزادنا  هب  تفاتش و  ناگدش  هرصاحم  يرای  هب  شیرق  نایم  رد  شیوخ  ذوفن  ییاراد و  زا  هدافتسا  اب  وا 
(56 . ) داتفا جایتحا  و 

: دسیون يرُذالَب 
. تشادزاب ار  لهجوبا  ادخ  هک  درادزاب  ار  وا  تساوخ  لهجوبا  یلو  درخب ، یماعط  ات  دش  نوریب  بلاطوبا  بعـش  زا  بلطملادـبع  نب  سابع 

: تفگ وا  هب  داتسرف و  دوسالا  نب  هَعَمَز  شیپ  ار  یسک  ِدْلیَوُخ  تنب  هجیدخ 
. دنکیم يریگولج  وا  دیرخ  زا  لهجوبا  هک 

ردارب  ) دـِْلیَوُخ نب  مازح  نب  میکح  مه  یهاگ  دـنچ  زا  ره  تشادرب و  تسد  دوخ  راک  زا  وا  تشاد و  رذـح  رب  راک  نیا  زا  ار  لهجوبا  هعمز 
(57 . ) دسرب هجیدخ  تسد  هب  ات  تخاسیم  اهر  بلاطوبا  بعش  رد  درآ  راب  اب  يرتش  هجیدخ ) هداز 

هجیدخ لزنم  زا  ربمایپ  جارعم 

زاورپ هب  جارعم  ینامسآ  رفس  هب  ار  شروآ  مایپ  هک  یماگنه  میکح  يادخ  هک  تسا  نآ  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترضح  تازایتما  زا  یکی 
ربمایپ هاگدورف  داد و  رارق  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترضح  تیونعم  رپ  ینارون و  هوکـش و  رپ  هناخ  زا  ترـضح  نآ  جوا  زاغآ  دروآیم  رد 

. دوب ءاَحَْطب  فاص  نامسآ  سورع  تمرح  رپ  يارس  زین 
: دومرفیم هک  دناهدروآ  ربمایپ  زا 

: متفگ یحو  هتشرف  هب  تشگزاب  ماگنه  هب  جارعم  ریذپان  فصو  ینامسآ و  رفس  رد 
؟ تسه یمایپ  شرافس و  ایآ  متسه  ناور  نیمز  يوس  هب  نم  کنیا 

: تفگ یحو  هتشرف 
. ناسرب هجیدخ  هب  ار  شرادرب  نامرف  هتشرف  ادخ و  مالس  دورد و  هک  تسنیا  هزات  مایپ 

: داد خساپ  نینچ  نافرع  نامیا و  بدا و  رسارس  يوناب  نآ  دناسر  وا  هب  ار  یحو  هتشرف  ادخ و  مالس  ربمایپ  هک  نیا  زا  سپ 
« ُماَلَّسلا َلِیئَْربَج  یَلَع  ماَلَّسلا و  ِْهَیلِإ  َو  ُماَلَّسلا  ُْهنِم  َو  ُماَلَّسلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  »

رجح هروس  زا  یتایآ  لوزن 

. تشگ لزان  ریز  تایآ  تثعب  مشش  لاس  رد 
(58 « ) نِیئِزْهَتْسُْملا َكاْنیَفَک  اَّنِإ  َنیِکِرْشُْملا *  ِنَع  ْضِرْعَأ  ُرَمُْؤت و  اِمب  ْعَدْصاَف  »

افـص هوک  زارف  رب  ار  دوخ  ربمایپ  تهج  نیمه  هب  دناسرب  اهـشوگ  هب  راکـشآ  روط  هب  ار  ادخ  مایپ  ات  تفای  نامرف  ترـضح  نآ  ناس  نیدب  و 
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: داد ادن  ار  مدرم  اسر  يادص  اب  دناسر و 

 …« متسه ادخ  ربمایپ  نم  مدرم  يا  ناه  »

دندرک ناراب  گنس  ار  تیاده  ریفـس  نآ  لهجوبا ، یگدرکرـس  اب  دندیزگرب  ار  تنوشخ  درخ  قطنم و  ياج  هب  تسرپ  تب  نارکف  کیرات 
. دش يراج  شکرابم  تروص  زا  نوخ  تفاکش و  ار  ربمایپ  یناشیپ  اهگنس  زا  یکی 

علطم راوگان  هثداح  نیا  زا  ار  هجیدـخ  تفاتـش و  ربمایپ  بوبحم  رای و  هناخ  يوس  هب  دوب  ناوجون  نامز  نآ  هک  ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  ترـضح 
: دادیم ادن  اسآ  ریش  هوک  هنماد  زا  وا  تفر  افص  هوک  يوس  هب  تشادرب و  ار  هیلوا  نامرد  لیاسو  اذغ و  بآ و  هحیدخ  تخاس 

. دزاس مهاگآ  ربمایپ  لاح  زا  هک  تسه  یسک  ایآ  یَفَطْصُْملا » َِّیبَّنلا  َِیل  َّسَحَأ  ْنَم  »
. دروآ میارب  ینخس  میابیز  یگدنز  راهب  زا  ات  تسه  یسک  ایآ  یَضَتْرُْملا » َعِیبَّرلا  َِیل  َّسَحَأ  ْنَم  »

. دزاس هاگآ  ارم  دیحوت  رادمچرپ  نآ  لاح  زا  ات  تسه  یسک  ایآ  هَّللا » ِیف  َدوُرْطَْملا  َِیل  َّسَحَأ  ْنَم  »
: تفگ ربمایپ  هب  دش و  لزان  یحو  هتشرف  ماگنه  نیمه  رد 

هک هد  دیون  وا  هب  ناسرب و  هجیدخ  هب  ارم  مالـس  دنیرگیم . وا  هیرگ  زا  ناگتـشرف  هک  يرگنیمن  ایآ  هد  خساپ  ار  هجیدخ  يادـن  ربمایپ ! يا 
. تسا هتخاس  مهارف  شیارب  رویز  رز و  هب  هتسارآ  نیرولب و  هوکش و  رپ  ییارس  ابیز  تشهب  رد  ادخ 

(59)

اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ادخ و 

نآرق رد  هجیدخ 
: دیامرف ناحبس  يادخ   - 1

(60 . ) تخاس رگناوت  تفای و  تسدیهت  ار  وت  و  ینْغَأَف » اًِلئاع  َكَدَجَو  «و 
هب هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  تسا و  هدوب  هجیدخ  لام  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  يرگناوت  هک  دـننآ  رب  نارـسفم  زا  يرایـسب 

(61  ) تسا هدومرف  دای  وا  ناسحا  هجیدخ و  زا  هیانک 

هجیدخ رب  دنوادخ  مالس 

زا کی  چیه  هک  داد  هدعو  میظع  شاداپ  ار  وا  داتـسرف و  مالـس  هجیدخ  هب  لیئربج  يهلیـسو  هب  دنوادخ  هک  تفرگ  الاب  نانچ  هجیدخ  ماقم 
. دندیسرن ماقم  نادب  باحصا  ناگتشذگ و 

صولخ هجیدخ  هزادنا  هب  نیدهاجم  مالسا و  ناراکادف  زا  کی  چیه  اریز  تشادن  سک  چیه  ار  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَـس  هجیدخ  ترـضح  تیعقوم 
. دندرکن تبیصم  جنر  لمحت  تمه و  لام و  لذب  تدارا و  قدص  تین و 

: دیوگ سنا   - 2
: درک ضرع  تشاد  روضح  زین  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  هک  یلاح  رد  دش و  بایفرش  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دزن  لیئربج  يزور 

: داد خساپ  گنردیب  هجیدخ  دناسریم و  مالس  هجیدخ  يادخ  مالسلا . هجیدخ  يرقی  هللا  نا 
«. هَّللا ُۀَمْحَر  َو  ُماَلَّسلا  ْکیَلَع  ُماَلَّسلا و  َلِیئَْربَج  یَلَع  ماَلَّسلا و  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  »

(62 . ) داب يادخ  تمحر  مالس و  وت  رب  مالس و  لیئربج  رب  تسا و  مالس  دوخ  يادخ  یتسار  هب 
مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هنوگ  نیا  هدرک  تیاور  يردخ  دیعـس  یبا  زا  دوخ  ریـسفت  رد  یـشایع  هک  یثیدح  رد  و 
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: متفگ لیئربج  هب  متشگزاب  هک  یماگنه  جارعم  بش  رد  دومرف .
: تفگ يراد ؟ یتجاح  ایآ 

 … «. ماَلَّسلا یِّنِم  َو  ِهَّللا  َنِم  َۀَجیِدَخ  یَلَع  َأَْرقَت  ْنَأ  ِیتَجاَح  »
هجیدخ هب  ار  لیئربج  ادخ و  مالـس  ادخ  لوسر  نوچ  یناسرب و  مالـس  نم  يوس  زا  دنوادخ و  يوس  زا  ار  هجیدـخ  هک  تسنیا  نم  تجاح 

: تفگ خساپ  رد  هجیدخ  دومرف ، غالبا 
(63 « ) ماَلَّسلا ِْهَیلِإ  َو  ُماَلَّسلا  ُْهنِم  َو  ُماَلَّسلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  »

تشهب هب  هدژم 

: دیامرفیم مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر   - 3
بَصَن َال  َو  ِهِیف  َبَخَص  َال  ٍبَصَق  ْنِم  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ٍْتیَِبب  َۀَجیِدَخ  َرَِّشبُأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ 

(64 . ) جنر هن  دشاب و  نآ  رد  همهمه  رسدرد و  هن  هک  ؤلؤل  زا  تشهب  رد  ياهناخ  هب  مهد  هدژم  ار  هجیدخ  هک  دناهداد  نامرف  ارم 
يراوشد و نآ  رد  هک  داد  هدژم  تشهب  رد  ياهناخ  هب  ار  هجیدـخ  ادـخ  لوسر  هک  هدـمآ  تنـس  لها  هعیـش و  قیرط  زا  ثیدـح  دـنچ  رد  و 

. دوب دهاوخن  یجنر 
(65)

هدیزگرب نانز  زا  هجیدخ 

: دیامرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر   - 4
. مهیلع هللا  مالس  همطاف  هجیدخ و  هیسآ و  میرم و  اًعبرا  ءاسنلا  نم  راتخا  یلاعت …  كرابت و  هللا  نا 

: دیزگرب نت  راهچ  نانز  نایم  زا  یلاعت  كرابت و  يادخ  یتسار  هب 
(66 . ) ار مهیلع  هللا  مالس  همطاف  هجیدخ و  هیسآ و  میرم و 

تماقتـسا و ربص و  قح و  زا  عافد  تیغاوط و  هیلع  هزراـبم  رد  هکلب  تسین  اـهنآ  ندوب  بوخ  رد  طـقف  هنومن  نز  راـهچ  نیا  كارتشا  هجو 
. تساهنآ يرادیاپ 

اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترضح  يایاصو 

ضرع مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هب  لام  قافنا  يراکادف و  همه  نآ  اب  دندومن و  ربمایپ  هب  تیصو  دنچ  تلحر  ماگنه  ترضح  نآ 
: دندرک

: دندومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  مدرک .» یهاتوک  امش  قح  رد  هک  دیشخبب  ارم  هللا  لوسر  ای  »
يدایز تامحز  نم  يهناخ  رد  امش  يدومن . نم  قح  رد  ار  دوخ  ششوک  یعس و  ياهتنم  هکلب  مدیدن ، يریصقت  امـش  زا  نم  اّلک ! اشاح و  »

«. يدومن ششخب  لذب و  ادخ  هار  رد  ار  تلاوما  يدش . لمحتم  ار 
: درک ضرع  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترضح  هاگ  نآ 

بیرغ میتی و  نم  زا  دـعب  رتخد  نیا  دومن -  هراشا  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَـس  همطاف  ترـضح  هب  رتخد و  نیا  هب  منکیم  تیـصو  ار  امـش  هللا  لوسر  ای 
. تسا

. دنکن تیذا  ار  وا  شیرق  ياهنز  زا  یسک 
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(67 . ) دنیبن یهورکم  دنزن و  داد  وا  يور  هب  دنزن ، ياهمطل  وا  تروص  هب  یسک 

هجیدخ توف 

هودنا مغ و  نزحلا ) ماع   ) لاس ار  شزوسناج  تلحر  لاس  دومن و  یبایزرا  راب  هعجاف  ار  وا  نادقف  داد  تسد  زا  ار  هجیدخ  هک  ینامز  ربمایپ 
. دش نیشنهناخ  یتدم  يارب  وا  توف  زا  سپ  دومن و  ناونع 

هنابـش زاین  زار و  عقوم  یحو و  هتـشرف  لوزن  ماگنه  هب  هک  ار  شیوخ  ياههماج  زا  یکی  شگرم  زا  سپ  هک  دوب  هتـساوخ  ربمایپ  زا  هجیدخ 
: تفگ دمآ و  دورف  ناهگان  لیئربج  اما  درک  ار  راک  نیا  يو  نفد  ماگنه  ربمایپ  دناشوپب . يو  ندب  رب  دوب  هدرک  نت  رب 

: دیوگیم دناسریم و  مالس  دنوادخ 
 …« اَِنلِیبَس یف  اََهلاَم  َْتلََذب  اهناف  انِدنِع  ْنِم  هجیدخ  نفک  نا  دمحم  ای  »

. دومن هنیزه  ام  نید  هار  رد  ار  شیوخ  تاناکما  تورث و  وا  هک  ارچ  دشابیم  ام  يوس  زا  هجیدخ  ترخآ  هماج  دمحم  يا 
تفر و هجیدخ  ربق  رد  دوخ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر  دش و  نوفدم  ربمغیپ  كرابم  تسد  هب  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترضح 

(69 . ) درک نفد  ار  وا  یلعملا  هنج  هکم » ناتسربق  ( » 68  ) نوجح  @ رد دومن و  ترفغم  بلط  درک و  اعد  وا  قح  رد 
یَّلَص دمحم  هب  يرایسب  وا  مارتحا  هب  دوب و  ادخ  ربمغیپ  یگدنز  يهنزو  هجیدخ  اریز  دوب  گرزب  یتبیصم  ربمغیپ  يارب  هجیدخ  تشذگ  رد 

. دندمآ رب  وا  لتق  ماقم  رد  وا  زا  سپ  یلو  دندشیمن  وا  ضرعتم  ای  دندرکیم  مارتحا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
لاس رد  هجیدخ  هللا ) همحر   ) یسلجم يهمالع  لقن  هب  ( 70 . ) تشذگرد یگلاس  نس 65  رد  ترجه  زا  لبق  لاس  هس  تثعب  مهد  لاس  رد  و 

(71 . ) تشذگ رد  یگلاس  نس 65  رد  ناضمر  هام  رد  ترجه  مهد 
: دناهتشون یخرب 

دومن نفک  هدرک ، طونح  هداد ، لسغ  ار  هجیدخ  اًصخش  ربمغیپ  تشذگ و  رد  یگلاس  نس 65  رد  تثعب  مهد  لاس  ناضمر  هام  رد  هجیدخ 
(72 . ) درکیم اعد  تخیریم و  کشا  وا  رب  داهن و  ار  دحل  گنس  تشاذگ و  ربق  رد  ار  هجیدخ  سپس  تفر و  وا  ربق  رد  شدوخ  و 

ردام تافو  زا  دعب  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَس  ارهز  ترضح  نخس 

: دنیامرفیم ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  قداص  ماما  ترضح 
: تفگ ردپ ، دزن  دمآ  دوب  لاسدرخ  كدوک  همطاف  تفر  ایند  زا  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترضح  یتقو 

: تفگ دش  لزان  لیئربج  دش  تکاس  يردق  دهدن  وا  هب  باوج  تساوخ  ربمغیپ  مردام ؟ تساجک  یما ؟ هللا ! لوسر  ای 
: دیامرفیم دناسریم  مالس  تراگدرورپ 

: وگب همطاف  هب 
یـسیع ردام  نارمع  رتخد  میرم  نوعرف و  نز  هیـسآ  ار  وا  فارطا  تسا و  خرـس  توقای  زا  نآ  ياهنوتـس  هک  تسییـالط  خاـک  رد  ترداـم 

: تفگ ادخ  مالس  خساپ  رد  همطاف  دنراد .
(73 . ) ناسرب وا  هب  ارم  مالس  ماَلَّسلا . ِْهَیلِإ  َو  ُماَلَّسلا  ُْهنِم  َو  ُماَلَّسلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ 

تمایق رد  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَس  ارهز  همطاف  راد  هدرپ  هجیدخ  ترضح 

هجوتم اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَـس  همطاف  هک  یعقوم  نآ  رد  يربک  هجیدخ  نارمع و  رتخد  میرم  محازم و  رتخد  هیـسآ  هک  تسا  هدش  دراو  یتیاور  رد 
. دوب دنهاوخ  رهطا  همطاف  راد  هدرپ  دوشیم  تشهب 
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(74)

اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترضح  دنزرف  ماَلَّسلا  ِهْیَلَع  نامز  ماما 

لاـبند هب  نازیر  کـشا  هک  یماـگنه  دوخ  هبدـن  هیرگ و  رد  یتسه  لـک  حلـصم  مودـق  نارظتنم  ماَـلَّسلا و  ِْهیَلَع  يدـهم  ترـضح  ناـگتفیش 
: دنیوگیم دندرگیم  ترضح 

. يربک يهجیدخ  دنزرف  تساجک  ( 75 « ) ءارغلا هجیدخ  نبا  نیا  »

ناروشناد هاگن  زا  هجیدخ 

: دیوگ یلیهس   - 1
(76  ) دوبن وا  يهناخ  زج  نیمز  يور  رب  مالسا  يهناخ  دروآ ، نامیا  وا  هک  هاگ  نآ  دوب و  مالسا  يهناخ  بحاص  هجیدخ 

: دیوگ رَجَح  نبا   - 2
دش و گرزب  هجیدخ  يهناخ  رد  مه  یلع  تسوا و  رتخد  همطاف  دـناهمطاف و  زا  نینـسح  اریز  وا . زج  هن  تسا  هجیدـخ  تیبلا  لها  أشنم  رس 

(77 . ) درک جاودزا  وا  رتخد  اب  سپس 
: دیوگ ومه   - 3

مشخ و بجوم  هک  دـشن  هدـید  يزیچ  وا  زا  زگره  دـیامن و  بلج  نکمم  لکـش  ره  هب  ار  ربمایپ  تیاـضر  هک  دوب  صیرح  نیا  رب  هجیدـخ 
. دش هدید  نارگید  زا  هک  نانچ  دوش  ترضح  نآ  بضغ 

(78 (. ) دنتسه ربمایپ  رگید  نانز  روظنم  )
: دیوگ ةَْرتِْعلا  ِملاَعَم  باتک  رد  ِیلَبنَح  يِِذباَنَج  زیزعلادبع  ظفاح   - 4

، لام ظاحل  هب  نیرتگرزب و  فرش  ظاحل  هب  نیرترادهشیر و  بسن  ظاحل  هب  دوخ  نامز  رد  يو  دوب  فیرـش  لقاع و  رایـشوه ، ینز  هجیدخ 
يارب ار  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  تفریذـپن و  وا  یلو  دـندوب  وا  اـب  جاودزا  راتـساوخ  شموق  يهمه  دوب و  شیرق  درف  نیرتاراد 

(79 . ) دیزگرب شیوخ 

ترضح زا  رگید  یلئاضف  ینایاپ و  نخس 

. دوب شیوخ  راگزور  ریظنیب  يوناب  هجیدخ  اًتقیقح 
وا دـیزگیم . رب  ار  هاگدـید  نیرتهب  نآرق  ناـیب  هب  دومنیم و  هسیاـقم  کـین  تفرگیم و  عضوم  هتـسیاش  دیـشیدنایم و  یقرتـم  تسرد و 

. دومن هیده  وا  هب  ربمایپ  ياهنامرآ  هنالداع و  ياهتفرشیپ  يارب  شاینارون  ناج  رانک  رد  ار  شیوخ  ییاراد  تورث و 
: دومن فیصوت  هنوگ  نیا  رطس  دنچ  رد  ار  هجیدخ  ناوتیم  هلمجلا  یف 

زرابم دنمشناد و  دحوم ، ینادناخ  زا   - 1
برع يوناب  نیرتفیفع  نیرتالاو و   - 2

تقلخ قفوم  هنومن و  نز  راهچ  زا  یکی   - 3
ییارگ قح  یهاوخ و  تلادع  یشیدنا ، دازآ  رد  زاتشیپ   - 4

ناملسم نز  نیرتکریز  نیرتعاجش و   - 5
رجات ناگرزاب و  ربدم ،  - 6
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نامیتی نادنمزاین و  نامورحم ، ریگتسد  هاگهانپ و   - 7
ناملسم نز  نیلوا   - 8

ربمایپ رسمه  نیرتبوبحم  زیزع و  نیلوا   - 9
اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  هیضرم  يارهز  ترضح  ربمایپ  هناحیر  ردام   - 10

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  یگشیمه  رای  سنوم و  هارمه ، رواشم ،  - 11
: دندومرف ربمایپ  ربمایپ ، ماگنه  هب  كاچ و  هنیس  عفادم   - 12

. درک قیدصت  ارم  هجیدخ  دندرکیم  بیذکت  ارم  همه  هک  ینامز  نآ 
. دیشخب تزع  شرتسگ و  قنور و  دشر و  مالسا  هب  شتورث  لام و  هک  یسک   - 13

. دش یقلت  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  ریشمش  فیدر  مه  شتورث  لام و   - 14
: تفای شرتسگ  یساسا  لماع  ود  اب  مالسا  هجیدخ ) ٍلاَم  َو  ِیلَع  ٍْفیَِسب  اَّلإ  ُنیِّدلا  َماَقَتْسا  َو ال  َماَق  اَم  )

. اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترضح  تورث  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  یلع  ریشمش  يراکادف و 
. دیدرگ ربمایپ  هاگدورف  جارعم و  زاغآ  شاهناخ   - 15

. داد وا  هب  تشهب  دیون  داتسرف و  وا  يارب  یتشهب  ياههویم  دناسر و  مالس  وا  هب  اهراب  ادخ   - 16
. دندوشگ شلئاضف  هب  نابز  نیگمغ و  مه  شنانمشد  یتح  شگرم  زا  دعب   - 17

. درک مالسا  راثن  مه  ار  دوخ  ناج  لام ، رب  هوالع   - 18
. دننادیم وا  دنزرف  ار  دوخ  دننکیم و  راختفا  وا  هب  باستنا  زا  تیبلا  لها   - 19

. دمانب نزحلا  ماع  ار  لاس  نآ  ربمایپ  دش  ثعاب  درک و  نیشنهناخ  ار  ربمایپ  شگرم   - 20
یهاگن ترورـض  زاجح ، شیدـنا  ون  يوناب  نیرز  يهماـنراک  رد  تمدـخ  راـختفا و  تلـصخ و  یگژیو و  تلیـضف ، همه  نیا  ندـمآ  درگ 

. دزاسیم راکشآ  ار  نینزان  راگن  نیا  هب  توافتم  هرابود و 
. دشاب ام  يهمه  يارب  يورخا  يویند و  تاکرب  أشنم  دناوتیم  شترضح  قیمع  قیقد و  حیحص ، تخانش 

. دناسرب يروابدوخ  هب  ار  ام  هعماج  نارتخد  نانز و  دناوتیم 
ییابیز رنه و  ییاهن  هاگ  یِّلََجت  هدرک و  يزاس  تصرف  دـنناوتیم  هجیدـخ  ترـضح  هب  یـسأت  دوخ  يدوجو  تعـسو  ردـق  هب  مه  اـم  ناـنز 

. دندرگ لوقعم 
. تسا ربمایپ  هب  مارتحا  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترضح  هب  مارتحا 

. تسا مالسا  مرکم  یبن  تامحز  همه  شیاتس  وا  زا  شیاتس  ربمایپ و  میرکت  نیسحت و  يو  میرکت 

: مییوگیم مه  زاب 

: هک دوب  یسک  هجیدخ  هک ، وا  لئاضف  زا 
رد هلضاف  تافص  نیا  اب  هجیدخ  درک  يرای  ار  مالـسا  دوخ  يدام  کمک  فطاوع و  تاساسحا و  لذب  اب  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَـس  هجیدخ  ترـضح 

. دوب نشور  وا  دوجو  هب  نانز  همه  مشچ  دش و  یناشخرد  هراتس  نز  نامسآ 
درک و لصاح  قیفوت  ربمغیپ  وا  تمدخ  تمه و  لیفط  هب  دوب و  اَهیَلَع  ِهللا  ُماَلَس  هجیدخ  ترـضح  شود  رب  مالـسا  تفرـشیپ  مهم  نکر  کی 

. دوب نمآ  نم  لوا  هک  تفرگ  نینمؤملا  ما  بقل  تهج  نیمه  هب 
(80 . ) دنتفگ هرهاط  ار  وا  تیلهاج  رد  هک  دش  تریس  وکین  يردق  هب  یگداوناخ  تلیضف  تیبرت و  رد  هجیدخ 
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ءاسن هدیس  ار  وا  هک  تشاد  هبتر  تمظع  ماقم و  تهبا  هجیدخ  يردق  هب  دوب  هملاع  هلقاع ، تسایک ، اب  دنمتداعـس ، كریز ، ییوناب  هجیدخ 
. دنتفگ هنجلا  لها 

. دورسیم راوتسا  مکحم و  يراعشا  هدوب و  رثن  مظن و  تردق  تغالب و  تحاصف و  ياراد  هجیدخ 
دماین ماقم  تلیضف و  نیا  هب  ینز  ناتـسبرع  مامت  رد  تشاد  ازـسب  ناش  تلابن  ردق و  تلالج و  تباجن و  رد  دوب  برع  هکلم  يربک  هجیدخ 

. تسا برع  ناوناب  لضفا  مرک و  تشذگ و  ششخب ، دوج و  رد 
. دوب یتخس  زور  راکددم  نیرتيوق  ربمغیپ و  سینا  سنوم و  نیرتهب  هجیدخ 

ترهش یلام و  تردق  نآ  هب  تشادیمن و  غیرد  دوخ  لام  لذب  زا  دیدرگ و  ربمغیپ  رطاخ  یلست  بجوم  مالسا  ياهیراوشد  دئادش و  رد  وا 
رثکا رد  تشادیم و  تسود  ار  وا  رایـسب  ادـخ  لوسر  اذـل  تشاد و  شزاس  رهوش  دـیعبت  هجنکـش و  دـیدهت و  رجز و  اب  تشاد  هک  یماقم 

. دوب برع  هکلم  نم  يارب  مالسا  زا  شیپ  دشیم  لزان  لیئربج  هک  عقاوم 
. دوب نمآ  نم  لوا  هک  دوب  نیا  رهوش  هب  هجیدخ  یبلق  تدارا  يهقالع و  يهنومن 

(81 . ) دروآ نامیا  تفای  توبن  يهبترم  هک  دوخ  رهوش  هب  سک  ره  زا  لبق 

: اهتشونیپ

یفاکلا ج 8 ص 340. ( - 1)
دعس ج 1 ص 132. نبا  تاقبط  یلکرز ج 2 ص 302 ، مالعا  ( - 2)

فاَرْشَْألا ج 1 ص 98. باَْسنَأ  بَهَّذلا ج 1 ص 14 و  تارَذَش  ۀَّمُْغلا ج 2 ص 1 36 ، فْشَک  ۀَّمِهُْملا ص 149 ، لوُُصف  ( - 3)
َۀباَغلا ج 7 ص 78. دْسُأ  راْونَالاراِحب ج 21 ص 351 و  ُفنُألا ج 2 ص 244 ، ضْوَّرلا  ( - 4)

هعیش ص 84. میوقت  ( - 5)
راْونَالاراِحب ج 102 ص 272. ( - 6)

راْونَالاراِحب ج 16 ص 69. ( - 7)

راْونَالاراِحب ج 75 ص 56. ( - 8)

راْونَالاراِحب ج 16 ص 69. ( - 9)
هدازدامع ص 20 موحرم  ارهز  همطاف  یناگدنز  ( - 10)

. هفشاکم باب 4  مالسا ص 183 -  هب  تبسن  دیدج  قیتع و  دهع  باتک  تاراشب  باب  رد  تاَلِکْشُْملا  حاَضیإ  ( - 11)
ماَشِه ج 1 ص 201 نبا  ُةَریِس  ( - 12)
ماَشِه ج 1 ص 141 نبا  ُةَریِس  ( - 13)
ماَشِه ج 1 ص 254 نبا  ُةَریِس  ( - 14)

هدازدامع ص 25 موحرم  ارهز  همطاف  یناگدنز  ( - 15)
هدازدامع ص 26 موحرم  ارهز  همطاف  یناگدنز  ( - 16)

یناود یلع  هدنسیون : ترجه  ات  زاغآ  زا  مالسا  خیرات  باتک  ( - 17)
دِّجَهَتُْملا حاَبْصِم  داَعَملا ص 344 ، ُداَز  خیِراَوَّتلا ص 20 ، ُبَخَتنُم  لوالا ص 67 ، عیبر  دلج  روحُّنلا  دـِئالَق  ماـّلَعلا ص 211 ، ضیف  ( - 18)

راْونَالاراِحب ج 95 ص 357 ص 732 و 
قاحسا ص 245 نبا  ةریس  ( - 19)
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بلاطیبا ج 1 ص 159 لآ  بقانم  ( - 20)
ترجه ات  زاغآ  زا  مالسا  خیرات  هیبلح ج 1 ص 140 و  هریس  ج 1 ص 264 ، سیمخ ، خیرات  ( - 21)

فاَرْشَْألا ج 1 ص 198 باَْسنَأ  بَهَّذلا ج 1 ص 14 و  تارَذَش  ۀَّمِهُْملا ص 149 ، لوُصُفلا  139 و  ۀَّمُْغلا ج 2 ص 136 ، فْشَک  ( - 22)
يوسوم ص 14 دمحا  دیس  يهتشون  يربک  يهجیدخ  بوشآ ج 1 ص 159 و  ِرْهَش  ِْنبا  ِبقاَنَم  ( - 23)

دِّجَهَتُْملا ص 723 حاَبْصِم  ( - 24)
. تسا هتشاد  دوجو  جاودزا  رد  وا  نس  يهرابرد  يرگید  تارظن  هک  میباییم  رد  عبانم  هب  هعجارم  اب  )

ترـضح نآ  ندوب  هلاس  نیـشیپ 28  ناثدـحم  ناخِّرَُوم و  نایم  رد  مینک . هراشا   46 ، 45 ، 44 ، 35 ، 30 ، 28 هب 25 ، میناوـتیم  هلمج  نآ  زا 
. دوب لوبق  دروم  رتشیب 

ِِّیبَّنلا ج 2 ص 115 و 116) ِهِْریَس  ْنِم  حیِحَّصلا  . ) دوشیمن رتشیب  لاس  هس  دودح  زا  ربمایپ  اب  وا  ینس  توافت  بیترت  نیدب 
هداز ص 35 دامع  ارهز  همطاف  یناگدنز  يراخب –  حیحص  ( - 25)

هداز ص 35 دامع  ارهز  همطاف  یناگدنز  هریرهوبا ج 8 و  زا  يراخب  حیحص  ( - 26)
هداز ص 35 دامع  ارهز  همطاف  یناگدنز  ( - 27)
هداز ص 36 دامع  ارهز  همطاف  یناگدنز  ( - 28)

هعیش ص 85 میوقت  211 و  ، 207 ۀَعیِرَّشلا ج 2 ص 202 ، نیِحاَیَر  ( - 29)
ةَْوفَّصلا ج 2 ص 8 ةَْوفَص  باَعِیتْسِْإلا ج 2 ص 721 و  َۀباصِإلا ج 4 ص 62 . َۀباَغلا ج 5 ص 438 و ج 7 ص 84 و 85 . دْسُأ  ( - 30)

راْونَالاراِحب ج 16 ص 8. ( - 31)
هداز ص 36 دامع  ارهز  همطاف  یناگدنز  ( - 32)

روُهُّشلا ص 229 ِعیاَقَو  ِیبُطُْرق ج 5 ص 172 و  ریسفت  ( - 33)
هعیش ص 302 میوقت  ( - 34)
میرحت هروس  تایآ 3 و 4  ( - 35)

، يرَـشْخَمَز يزار ، رخف  يدادـغب ، نزاـخ  ریـسفت  زا  لـقن  هـب  و 383  ص 382  ۀَـعیِرَّشلا ج 2  نیِحاَـیَر  مـیرحت -  هروـس  هــیآ 10  ( - 36)
راْونَالاراِحب ج 222 ص 233

231 راْونَالاراِحب ج 22 ص 228 -  353 و  ناهرب ج 4 ص 352 -  ریسفت  ( - 37)
يرَشْخَمَز يزار ، رخف  يدادغب ، نزاخ  ریسفت  زا  لقن  هب  ۀَعیِرَّشلا ج 2 ص 382 و 383  نیِحاَیَر  ( - 38)

راْونَالاراِحب ج 22 ص 232 197 و  يراخب ج 6 ص 195 -  حیحص  ( - 39)
دیدحلایبانبا ج 9 ص 198 حرش  ( - 40)

ماّلَعلا ص 36 ضیف  ( - 41)
فَلَّسلا ص 267 نِم  ۀَْعبَّسلَا  ( - 42)

دیدحلایبانبا ج 17 ص 254: حرش  ( - 43)
. [ ًامیِرَک اًمِیلَح  َناَک  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اِیلَع  َّنَِکل  ًابْرِإ و  ًابْرِإ  اَهَقَّزَم  َو  اَهَلَتََقل  اَِهب  َرِفَظ  َُّمث  ِِهب  ْتَلَعَف  اَم  َرَمُِعب  ْتَلَعَف  َْتناَک  َْول  ]

يِزوُْدُنق ص 198 ةَّدَوَْملا  عِیباَنَی  یفَطْصُملا ص 193 ، ِْبلَق  ُۀَجَْهب  اَرهَّزلا  ۀَمِطاَف  ( - 44)
یفَطْصُملا ص 193 ِْبلَق  ُۀَجَْهب  اَرهَّزلا  ۀَمِطاَف  قئافلا ص 314 و  ضورلا  ( - 45)

یَبْقُْعلا ص 44 ُِرئاَخَذ  یفَطْصُملا ص 194 و  ِْبلَق  ُۀَجَْهب  اَرهَّزلا  ۀَمِطاَف  ( - 46)
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صاَوَْخلا ص 302 ِةَرِکْذَت  ( - 47)
يراخبلا ج 2 ص 310 حیحص  ( - 48)

َۀباصِإلا ج 4 ص 62 ( - 49)
يربک ص 15 يهجیدخ  یبوقعی ج 2 ص 23 و  خیرات  یسوط 1 ص 265 ، یلاما  نیَحیحَّصلا ج 3 ص 184 ، یَلَع  كَردَتْسُملا  ( - 50)

هبطخ 192 ص 300 و 301 هغالبلا  جهن  ( - 51)
َۀباصِإلا ج 4 ص 61 ( - 52)

یسوط 2 ص 82 یلاما  ( - 53)
صاَوَْخلا ص 303 ِةَرِکْذَت  َۀباصِإلا ج 4 ص 62 و  َۀباَغلا ج 7 ص 84 و 85 ، دْسُأ  باَعِیتْسِإلا ج 2 ص 721 ، ( - 54)

ج 65 ص 392 راْونَالاراِحب ج 18 ص 232 ، ( - 55)
یبوقعی ج 2 ص 31 خیرات  ( - 56)

يربک ص 17 هجیدخ  ماَشِه ج 1 ص 379 ، نبا  ُةَریِس  فاَرْشَْألا ج 1 ص 235 ، باَْسنَأ  ( - 57)
ات 96. تایآ 94  رجح  هروس  ( - 58)

هیآ 8 یحضلا  ( - 60  ) راْونَالاراِحب ج 18 ص 241 ( - 59)
فاَّشَْکلا ج 4 ص 768 ناَیَْبلا ج 10 ص 506 و  ُعَمْجَم  حوتفلاوبا ج 12 ص 115 ، ریسفت  بوشآ ج 3 ص 320 ، ِرْهَش  ِْنبا  ِبقاَنَم  ( - 61)

نیَحیحَّصلا ج 3 ص 186 یَلَع  كَردَتْسُملا  َۀباصِإلا ج 4 ص 62 ، ( - 62)
راَِحبلا ج 1 ص 379 ۀَنیفَس  ( - 63)

نیَحیحَّصلا ج 3 ص 184 و 185 یَلَع  كَردَتْسُملا  ( - 64)
َۀباَغلا ج 5 ص 438 دْسُأ  َۀباصِإلا ج 4 ص 275 و  راْونَالاراِحب ج 16 ص 11 و  ( - 65)

لاصخلا ج 1 ص 225 ( - 66)
یبوط ج 2 ص 234 و 235 هرجش  ( - 67)

. دشابیم هکم  یلاها  ناتسروگ  هک  تسا  هکم  ياهیدنلب  رد  یهوک  مان  ( - 68)
ج 2 ص 225 ناَْدُلبلا : مَْجعُم 

يربک ص 18 هجیدخ  ةَّدَوَْملا ص 171 و  عِیباَنَی  َۀباصِإلا ج 4 ص 62 و  ( - 69)
هلاَّحَک ج 1 ص 275 اضر  رَمُع  ءاَسِّنلا ، مالْعَأ  ( - 70)

راْونَالاراِحب ج 1 ص 135 ( - 71)
هداز ص 37 دامع  ارهز  همطاف  یناگدنز  ( - 72)

هدازدامع ص 30 موحرم  ارهز  همطاف  یناگدنز  ( - 73)
يربک ص 18 هجیدخ  یسوط 1 ص 178 و 179 و  یلاما  ِِجئاَرَْخلا ج 2 ص 529 و 

ثیدح 40 راْونَالاراِحب ج 43 ص 45  همجرت  ( - 74)
هبدن ياعد  زا  يزارف  ( - 75)

يربک ص 23 هجیدخ  ُفنُألا ج 2 ص 426 و  ضْوَّرلا  ( - 76)
يربک ص 23 هجیدخ  يِراَْبلا ج 8 ص 138 و  ْحتَف  ( - 77)
يربک ص 23 هجیدخ  يِراَْبلا ج 8 ص 138 و  ْحتَف  ( - 78)
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يربک ص 24 هجیدخ  ۀَّمِهُْملا ص 149 و  لوُصُفلا  ( - 79)
هدازدامع ص 30 و 34 موحرم  ارهز  همطاف  یناگدنز  (80 و 81 - )

ذخآم عبانم و 

میرک نآرق 
( ینادمه ینامحر  هللا  تیآ  یفَطْصُملا (  ِْبلَق  ُۀَجَْهب  اَرهَّزلا  ۀَمِطاَف 

( هداز دامع  موحرم   ) اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  ارهز  همطاف  یناگدنز 
( يوسوم دمحا  دیس   ) اَهیَلَع ِهللا  ُماَلَس  يربک  هجیدخ 

( ریثا نبا   ) َۀباَغلا دْسُأ 
( قاحسا نبا   ) هریس

( يزوج نبا  جرفلاوبا   ) ةَْوفَّصلا ةَْوفَص 
( یناَلَقْسَع رَجَح  نبا   ) َۀباصِإلا

( یناَلَقْسَع رَجَح  نبا   ) يِراَْبلا ْحتَف 
( دعس نبا   ) يَْربُْکلا ِتاَقَبَّطلا 

( یناردنزام بوشآ  ِرْهَش  ِْنبا   ) بلاط یبا  لآ  بقانم 
( یکلام غاَّبَص  نبا   ) ۀَّمِهُْملا لوُصُفلا 

( ِّرَبلا ِْدبَع  نبا   ) باَعِیتْسِإلا
( داعم نبا   ) بَهَّذلا تارَذَش 

( ماشه نبا   ) هریس
( يزار حوتفلاوبا  ریسفت   ) نانجلا حور  نانجلا و  ضور 

( حلاص یحبص   ) هغالبلا جهن 
( قودص خیش   ) یلاما لاصخ و 

( یسربط ، ) ناَیَْبلا ُعَمْجَم 
( یسوط خیش   ) یلاما

( یسوط خیش   ) دِّجَهَتُْملا حاَبْصِم 
( ینیلک خیش   ) یفاکلا

( یسلجم همالع   ) راْونَالاراِحب
( یبوقعی  ) خیرات

( يروباشین  ) هعیش میوقت 
ِیبُطُْرق ریسفت 
روُهُّشلا ِعیاَقَو 

ۀَعیِرَّشلا نیِحاَیَر 
يدادغب نزاخ  ریسفت 

ربمایپ یماح  www.Ghaemiyeh.comنیتسخن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 30زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


نآرقلا ریسفت  یف  ناهربلا 
ماّلَعلا ضیف 

( دیدحلایبانبا  ) هغالبلا جهن  حرش 
فَلَّسلا نِم  ۀَْعبَّسلَا 

قئافلا ضورلا 
یَبْقُْعلا ُِرئاَخَذ 
روحُّنلا ِدئالَق 

خیِراَوَّتلا ُبَخَتنُم 
. داَعَملا ُداَز 

( یلبرا یسیع  نب  یلع   ) ۀَّمُْغلا فْشَک 
( يراخب لیعامسا  نب  دمحم   ) يراخب حیحص 

( يرُذالَب  ) فاَرْشَْألا باَْسنَأ 
( يروباشین مکاح   ) نیَحیحَّصلا یَلَع  كَردَتْسُملا 

( يومح توقای   ) ناَْدُلبلا مَْجعُم 
( يدنوار نیدلا  بطق   ) ِِحئاَرَْجلا َو  ِِجئاَرَْخلا 

( یلکرز  ) مالعالا
( يرَشْخَمَز  ) فاَّشَْکلا

( يزوج نبا  طبس   ) صاَوَْخلا ِةَرِکْذَت 
( یلیهس  ) ُفنُألا ضْوَّرلا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
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. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
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یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 

راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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