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تلزنم ثیدح  هب  یهاگن 

باتک تاصخشم 

حرش تلزنم .) ) صاخ ثیداحا  يدادرارق :  ناونع 
 . ینالیمینیسح یلع  / تلزنم ثیدح  هب  یهاگن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

یمالسا 1387. قیاقح  زکرم  مق : رشن :  تاصخشم 
159ص. يرهاظ :  تاصخشم 

12 يداقتعا ؛ ياهشهوژپ  هلسلس  تسورف : 
2-00-5348-600-978 کباش : 

 ( . اپیف  ) 1388 مود :  پاچ  تشاددای : 
تفالخ تابثا  . 40ق --   - ترجه  زا  لبق   23 لوا ، ماما  بلاطیبا  ع ،) نبیلع  عوضوم : 

ریسفت دقن و  تلزنم -- ) ) صاخ ثیداحا  عوضوم : 
یلع 1326 -  ینالیم ، ینیسح  هدوزفا :  هسانش 

م902 ح5 1378  / BP145 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/218 ییوید :  يدنب  هدر 

1608662 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

زاغآرس

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 
زاغآرس

نیئآ و دش و  هضرع  نایناهج  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  یفطـصم  دّمحم  ترـضح  ءایبنالا ، متاخ  تثعب  اب  یهلا  نید  نیرت  لماک  نیرخآ و  ... 
. تفریذپ نایاپ  ترضح  نآ  تّوبن  اب  یهلا  ناناسر  مایپ  تلاسر 

زا یعمج  هلآو و  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ياسرف  تقاط  تاـمحز  لاـس  هس  تسیب و  زا  سپ  دـش و  افوکـش  هّکم  رهـش  رد  مالـسا  نید 
. تفرگ ارف  ار  برعلا  ةریزج  یمامت  شیافواب ، نارای 

سپ مالـسا  ملاع  درمدار  نیتسخن  هب  ناّنم  يادخ  بناج  زا  ینلع ، تروص  هب  مخ و  ریدـغ  رد  هّجحلا ، يذ  مهدـجه  رد  یهلا  هار  نیا  همادا 
. دش هدرپس  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ینعی  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  زا 

ِنید اهنت  ناونع  هب  سپس  لیمکت و  مالسا  نید  مامت و  یهلا  تمعن  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  ینیـشناج  تیالو و  نالعا  اب  زور ، نیا  رد 
. دنتشگ سویأم  مالسا  نید  يدوبان  زا  ناکرشم  نازرورفک و  هک  دش  نینچ  نیا  دیدرگ . مالعا  قح  ترضح  دنسپ  دروم 

تلحر زا  سپ  ار  يربهار  تیاده و  ریسم  هدش ـ  اّیهم  شیپ  زا  ییاه  هئطوت  اب  هلآو ـ ، هیلع  هّللا  یّلص  ربمایپ  نایفارطا  یخرب  هک  دییاپن  يرید 
زا نانآ  دنداد . رارق  یمگردرس  ّریحت و  رد  ار  ناناملـسم  دنتـسب و  ار  ملع  هنیدم  هزاورد  دنتخاس ، فرحنم  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ 

، یناطیـش ياه  سیبلت  سیلدـت و  تاهبـش و  ياقلا  ثیداحا ، لعج  يوبن ، ثیداحا  تباـتک  عنم  اـب  ناـشتموکح ، ياـهزور  نیزاـغآ  ناـمه 
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. دنداد رارق  دیدرت  ّکش و  هایس  ياهربا  تشپ  دوب ـ  بات  ناهج  باتفآ  نوچمه  هک  ار ـ  مالسا  قیاقح 
هیلع یلع  نانمؤم  ریما  طّسوت  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  رابْرَرُد  نانخـس  مالـسا و  قیاقح  اه ، هئطوت  همه  مغر  یلع  هک  تسا  یهیدب 

هب نامز ، زا  يا  ههرب  ره  رد  هدش و  يراج  خیرات  لوط  رد  افواب ، نارای  باحصا و  زا  یعمج  مالسلا و  مهیلع  راوگرزب  نآ  يایصوا  مالسلا ،
تقیقح هداد و  خساپ  ار  مالسا  نانمـشد  نیطایـش و  یهاو  ياهرادنپ  اه و  ههبـش  اه ، یلدود  قیاقح ، نایب  اب  نانآ  تسا . هدومن  هولج  یعون 

. دنا هتخاس  راکشآ  ناگمه  يارب  ار 
دماح ریم  هّللارون ، یضاق  یّلح ، همّالع  ریصن ، هجاوخ  یسوط ، خیش  یضترم ، دّیـس  دیفم ، خیـش  نوچمه  ینارواب  هدیپس  مان  اتـسار ، نیا  رد 
نییبت یمالسا و  قیاقح  زا  عافد  ریسم  رد  نانیا  هک  ارچ  دشخرد ; یم  زورفرپ  یناگراتس  نوچمه  ینیما و . . .  نیدلا ، فرش  دّیـس  نیـسح ،

 . . . دنا هتخادرپ  تاهبش  ییوگ  خساپ  یسررب و  هب  ملق ، نابز و  اب  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  بتکم  تاّیعقاو 
هناملاع عافد  مالسا و  نیبم  نید  كانبات  قیاقح  نییبت  هب  اسَر  ینایب  اویش و  یملق  اب  هک  ینادنمشیدنا  نادنمشناد و  زا  یکی  ام ، نارود  رد  و 

، ینالیم ینیسح  یلع  دّیس  هّللا  تیآ  ترـضح  ماقمالاو  رگـشهوژپ  تسا ، هتخادرپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیالو  تماما و  میرح  زا 
. دشاب یم 

، قیقحت اب  هداد و  رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  ار  هوتـسن  قّقحم  نآ  گنـس  نارگ  رابُرپ و  راثآ  يایحا  هک  دراد  راختفا  یمالـسا ، قیاقح  زکرم 
. دهد رارق  یمالسا  قیاقح  ناگنشت  ناگتخیهرف و  ناهوژپ ، شناد  رایتخا  رد  ار  اه  نآ  هل ، ٌمّظعم  راثآ  رشن  همجرت و 

. دزاس یم  انشآ  یمالسا  قیاقح  اب  ار  نانابز " یسراف   " کنیا هک  تسا  هل  ٌمّظعم  راثآ  زا  یکی  همجرت  دیراد ، ور  شیپ  رد  هک  یباتک 
رارق فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  نامز  ماما  رـصع ، ّیلو  ترـضح  مظعألا ، هّللا  ۀّیقب  دنـسپ  يدونـشخ و  دروم  شالت  نیا  هک  تسا  دیما 

یمالسا قیاقح  زکرم  دریگ .

راتفگ شیپ 

تلزنم ثیدح  هب  یهاگن 
دقن  یسررب و 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 
نیرهاّطلا هلآو  دّمحم  یلع  مالسلاو  ةالصلاو  نیملاعلا  ّبر  هّلل  دمحلا 

. نیرخآلاو نیلّوألا  نم  نیعمجأ  مهئادعأ  یلع  هّللا  ۀنعلو 
راتفگ شیپ 

هیلع هّللا  یلـص  مالـسا  مرکم  ربمایپ  ثیدح  نیا  رد  تسا . تلزنم  ثیدح  هدـش  لقن  نّنـست  لها  یعیـش و  عبانم  رد  هک  یفورعم  ثیداحا  زا 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  هلآو 

؟ یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نأ  یضرت  امأ 
؟ یشاب یسوم  هب  تبسن  نوراه  دننامه  نم  يارب  هک  یتسین  یضار  ایآ 

: دومرف ترضح  نآ  رگید ، ياه  لقن  رب  انب 
. یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنأ 

. یتسه یسوم  هب  تبسن  نوراه  دننامه  نم  يارب  وت 
: دومرف شترضح  يرگید  ریبعت  رد 
; یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  یلع 
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. یسوم هب  تسا  نوراه  دننامه  نم  يارب  یلع 
هب دـنا . هدومن  لقن  ناثّدـحم  ریاس  راـنک  رد  ملـسم  يراـُخب و  ار  نآ  هک  تسا  نیا  رگید  ثیداـحا  يرایـسب  زا  ثیدـح  نیا  زاـتمم  یگژیو 

. دنا هدرک  قاّفتا  نآ  لقن  رب  ود  ره  ملسم  يراُخب و  هک  تسا  یثیدح  ثیدح ، نیا  ننست  لها  حالطصا 
نیا هب  ینوگانوگ  تاهج  زا  ور  نیا  زا  دراد . تلالد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تماما  رب  تهج  دنچ  زا  ثیدح  نیمه  رگید ، فرط  زا 

. دوش یم  لالدتسا  ثیدح 
دوخ و ياهدنـس  اب  نآ  لقن  هب  زین  نارگید  هک  روط  نامه  دنا ; هتـشاد  يا  هژیو  تیانع  ثیدـح  نیا  هب  زابرید  زا  ام  ياملع  تهج  نیمه  هب 

. دنا هدیزرو  مامتها  نوگانوگ  ياه  هار  زا  ثیدح  نیا  زا  نداد  خساپ  هب  نینچ  مه 
. میهد یم  رارق  ناگتخیهرف  نارگشهوژپ و  رایتخا  رد  هدومن و  یسررب  تلالد  دنس و  رظن  زا  ار  فیرش  ثیدح  نیا  راتشون  نیا  رد  ام 

ینالیم ینیسح  یلع  دیس 

تلزنم ثیدح  نایوار  هب  یهاگن  مکی : شخب 

تلزنم ثیدح  نایوار 

مکی شخب 
تلزنم  ثیدح  نایوار  هب  یهاگن 

تلزنم ثیدح  نایوار 
. میروآ یم  دنا  هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  هک  ربمایپ  باحصا  زا  یخرب  یماسا  میزادرپب ، تلزنم  ثیدح  نتم  یـسررب  هب  هک  نآ  زا  شیپ 

. مییامن یم  هراشا  فلتخم  ياه  نرق  رد  ناراگن  خیرات  نارّسفم و  ناثّدحم ، زا  هزاوآرپ  نایوار  نیرتروهشم  مان  هب  نینچ  مه 
. مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما   . 1

. دشخرد یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  مان  هلآو ، هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  باحصا  زا  ثیدح  نیا  نایوار  سأر  رد 
: زا دنترابع  هک  دنا  هدرک  لقن  هباحص  زا  يا  هّدع  نیا  ار  ثیدح  نیا  نینچ  مه 

; ساّبع نب  هّللادبع   . 2
; يراصنا هّللادبع  نب  رباج   . 3
; دوعسم نب  هّللادبع   . 4
; صاّقَو یبا  نب  دعس   . 5
; باّطخ نب  رمع   . 6
; يردُخ دیعس  وبا   . 7
; بزاع نب  ءارب   . 8
; هرمس نب  رباج   . 9
; هریره وبا   . 10

; ثریوح نب  کلام   . 11
; مقرا نب  دیز   . 12
; عفار وبا   . 13
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; دیسأ نب  ۀفیذح   . 14
; کلام نب  سنا   . 15

; یفوَا یبَا  نب  هّللادبع   . 16
; يراصنا بّویا  وبا   . 17
; بلاط یبا  نب  لیقع   . 18
; هدانج نب  یشبُح   . 19

. نایفُس یبا  نب  ۀیواعم   . 20
: زا دنترابع  هک  دنتسه  زین  باحصا  نانز  ثیدح ، نیا  نایوار  زا 

(; داب وا  رب  ادخ  ناوضر  هک   ) هملس ّمُا  نینمؤملا  مُا   . 1
. سیمع تنب  ءامسا   . 2

نآ رتاوت  تلزنم و  ثیدح 

نآ رتاوت  تلزنم و  ثیدح 
. دنسرب زین  رفن  لهچ  ات  هباحص ، زا  نز  درم و  نایوار  عومجم  دیاش  دنا . هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  هباحص  زا  رفن  یس  زا  شیب 

. تسا تایاور  نیرت  حیحص  نیرتربتعم و  زا  ثیدح  نیا  دسیون : یم  تلزنم  ثیدح  هرابرد  باعیتسالا  باتک  رد  ّربلادبع  نبا 
. تسا هدش  لقن  يرایسب  ياهدنس  اب  صاّقَو  یبا  نب  دعس  ثیدح  دیازفا : یم  همادا  رد  يو 

نیا زین  يرگید  هورگ  هّتبلا  دیوگ : یم  نایاپ  رد  هدرب و  مان  دنا  هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  هک  یباحـصا  زا  يا  هّدـع  ّربلادـبع  نبا  هاگ  نآ 
1. دشک یم  ازارد  هب  اه  نآ  یماسا  رکذ  هک  دنا  هدرک  تیاور  ار  ثیدح 

2. دنک یم  رظن  راهظا  هنوگ  نیمه  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  لاح  حرش  رد  هدرک و  هراشا  ثیدح  نیا  هب  لامکلا  بیذهت  رد  زین  يّزم 
نیا ياهدنس  قرط و  مالسلا ، هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  لاح  حرـش  ماگنه  هب  قشمد ، ۀنیدم  خیرات  زا  يرایـسب  دراوم  رد  زین  رکاسع  نبا  ظفاح 

3. دنک یم  رکذ  یباحص  تسیب  دودح  زا  ار  ثیدح 
، درب یم  مان  دنا  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  هک  يا  هباحـص  زا  يا  هّدع  هک  نآ  زا  سپ  يرابلا ، حتف  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  ظفاح  نینچ  مه 

ثیدـح قُرُط  یمامت  مالـسلا ، هیلع  یلع  لاح  حرـش  نمـض  رد  رکاسع  نبا  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  لقن  ار  اه  نآ  زا  یهورگ  تایاور  نتم 
4. تسا هدرک  رکذ  ار  تلزنم 

فورعم حیحص ، ثیداحا  زا  زین  ّتنس  لها  دزن  رد  تسا ، رتاوتم  هیماما  هعیـش  نادنمـشیدنا  دزن  هک  نیا  رب  نوزفا  تلزنم  ثیدح  نیا ، رب  انب 
. دیآ یم  رامش  هب  رتاوتم  ثیداحا  زا  زین  نانآ  دزن  هکلب  تسا ; روهشم  و 

5. تسا هدیسر  رتاوت  ّدح  هب  تلزنم  ثیدح  دیوگ : هنیمز  نیا  رد  يروباشین  مکاح 
ناـیب رد  هـک  6 ـ  هرتاوتملا رابخألا  یف  هرثاـنتملا  راـهزألا  فطق  باـتک  رد  ار  ثیدـح  نیا  زین  یطویـس  نیدـلا  لـالج  ظـفاح  هک  ناـنچ  مه 

. دنک یم  لقن  تسا ـ  رتاوتم  ثیداحا 
هدرک يوریپ  یطویـس  زا  ثیدح  نیا  لقن  رد  هرتاوتملا  رابخألا  یف  هرثانتملا  راهزألا  فطق  باتک  رد  زین  يدـنه  یقتم  یلع  خیـش  یفرط  زا 
ۀلازا باتک  رد  ار  بلطم  نیا  وا  تسا . دنه  راید  ثّدحم  يولهد  هّللا  یلو  هاش  هدرک ، فارتعا  ثیدـح  نیا  رتاوت  هب  هک  یناسک  زا  و  تسا .

.1097  / 3 باعیتسالا :  . 1 تسا . هدروآ  ءافلخلا  ةریس  یف  ءافخلا 
.483  / 2 لامکلا : بیذهت   . 2
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. مالسلا هیلع  یلع  ماما  لاح  حرش  ، 393 306 ـ   / 1 قشمد : ۀنیدم  خیرات   . 3
.60  / 7 يرابلا : حتف   . 4

.283 مالسلا : هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  بقانم  یف  بلاطلا  ۀیافک   . 5
. فلا فرح  هرتاوتملا : رابخألا  یف  هرثانتملا  راهزألا  فطق   . 6

توافتم نورق  رد  تلزنم  ثیدح  نایوار 

توافتم نورق  رد  تلزنم  ثیدح  نایوار 
. مینک یم  هراشا  دنا  هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  فلتخم  ياه  نرق  رد  هک  نّنست  لها  ریهاشم  نیرتروهشم  زا  يا  هّدع  مان  هب  ام 

; هریسلا باتک  هدنسیون  قاحسا ، نب  دّمحم   . 1
; دنسم رد  یسلایط  دوواد  نب  نامیلس  دووادوبا   . 2

; يربکلا تاقبطلا  باتک  هدنراگن  دعس ، نب  دّمحم   . 3
; فّنصملا هدنراگن  هبیِش ، یبا  نب  رکبوبا   . 4
; دنسملا هدنراگن  ینابیش ، لبنح  نب  دمحا   . 5
; حیحص رد  يراُخب  لیعامسا  نب  دمحم   . 6

; حیحص رد  يروباشین  ملسم   . 7
; حیحص رد  ینیوزق  هجام  نبا   . 8
; حیحص رد  ناّبح  نب  ِمتاحوبا   . 9

; حیحص رد  يذمِرت  یسیع  نب  دمحم   . 10
; لبنح نب  دمحا  نب  هّللادبع   . 11

. دنهد یم  حیجرت  شردپ  رب  ار  وا  املع  زا  یخرب  یهاگ  هک  تسا  نّنـست  لها  گرزب  نایاوشیپ  زا  یکی  ینابیـش  لبنح  نب  دـمحا  دـنزرف  وا 
. تسا هدرک  رکذ  دمحا  بقانم  تادایز  دمحا و  دنسم  تادایز  شخب  رد  ار  ثیدح  نیا  يو 

; دنسملا هدنراگن  راّزب ، رکبوبا   . 12
; حیحصلا هدنراگن  یئاسَن ،  . 13

; دنسملا هدنراگن  یلصوم ، یلعیوبا   . 14
; ریسفت خیرات و  هدنراگن  يربط ، ریرج  نب  دّمحم   . 15

; حیحصلا هدنراگن  هناوَعوبا ،  . 16
; نیثّدحملا تاقبط  هدنراگن  یناهفصا ، خیشوبا   . 17
; هناگ هس  ياه  مجعم  هدنسیون  یناربط ، مساقلاوبا   . 18

; نیحیحصلا یلع  كردتسملا  هدنراگن  يروباشین ، مکاح  هّللادبعوبا   . 19
; باقلألا باتک  هدنراگن  يزاریش ، رکبوبا   . 20

; ریسفت هدنراگن  یناهفصا ، هیودرم  نب  رکبوبا   . 21
; ءایلوألا ۀیلح  هدنسیون  یناهفصا ، میعنوبا   . 22

. تسا هتشاگن  تلزنم  ثیدح  دانسا  رکذ  رد  هناگادج  یباتک  يو  یخونت ; مساقلاوبا   . 23
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; دادغب خیرات  هدنراگن  يدادغب ، بیطخ  رکبوبا   . 24
; باعیتسإلا هدنسیون  ّربلادبع ، نبا   . 25

. تسا هتشاگن  وا  ار  هنسلا  حیباصم  باتک  تسا . فورعم  هّنسلا  یحم  هب  نّنست  لها  دزن  رد  يو  يوغب ;  . 26
; حاحصلا نیب  عمجلا  هدنسیون  يردبع ، نیزر   . 27
; قشمد ۀنیدم  خیرات  هدنسیون  رکاسع ، نبا   . 28
; ریبکلا ریسفتلا  هدنسیون  يزار ، رخف   . 29

; لوصألا عماج  هدنسیون  يرَزَج ، ریثا  نب  نیدلادجم   . 30
; هباغلا دسُأ  هدنسیون  ریثا ، نب  نیدلاّزع   . 31
; دادغب خیرات  هدنسیون  يدادغب ، راّجن  نبا   . 32
; ملسم حیحص  حرش  هدنسیون  يوََون   . 33

; هرّشبملا ةرشعلا  بقانم  یف  هرضنلا  ضایرلا  هدنسیون  يربط ، نیدلا  بحم  ساّبعلاوبا   . 34
; هریس هدنراگن  سانلا ، دّیس  نبا   . 35
; هریس هدنراگن  هیزوج ، مّیق  نبا   . 36
; نانجلا ةآرم  هدنسیون  یعفای ،  . 37

; ریسفت خیرات و  هدنسیون  یقشمد ، ریثک  نبا   . 38
; حیباصملا ةاکشم  هدنسیون  يزیربت ، بیطخ   . 39
; لامکلا بیذهت  هدنسیون  يّزم ، نیدلا  لامج   . 40

; فورعم خیرات  هدنسیون  هنحش ، نبا   . 41
; ثیدحلا مولع  یف  هیفلألا  هلمج  زا  فلتخم ، ياه  باتک  فلؤم  فورعم ، ثّدحم  یقارع  نیّدلا  نیز   . 42

; نوگانوگ ياه  باتک  فلؤم  ینالقسع ، رجح  نبا   . 43
; نآ ریغ  روثنملا و  ردلا  ریسفت  دننام  يرایسب  ياه  باتک  هدنراگن  یطویس ،  . 44

; سیمخلا خیرات  هدنراگن  يرکبراید ،  . 45
; هقرحملا قعاوصلا  هدنراگن  یّکم ، رجح  نبا   . 46

; لاّمعلا زنک  هدنراگن  يدنه ، یقتم   . 47
; ریغصلا عماجلا  حرش  یف  ریدقلا  ضیف  هدنراگن  يواّنَم ،  . 48

; ءافخلا ۀلازاو  هغلابلا  هّللا  ۀجح  باتک  دننام  ییاه  باتک  هدنراگن  يولهد ، هّللا  یلو   . 49
. هّینالحدلا ةریسلا  هدنسیون  نالحد ، ینیز  دمحا   . 50

لقن دوخ  ياه  باتک  رد  فلتخم  تاقبط  اه و  نرق  رد  يرایـسب  نارّـسفم  ناخروم و  ناثّدحم ، دارفا ، نیا  زج  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  هتبلا 
. دنا هدرک 

تلزنم ثیدح  نتم  هب  یهاگن  مود : شخب 

يراخب تیاور  هب  نآ :  حیحصت  تلزنم و  ثیدح  نتم 
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مود شخب 
تلزنم  ثیدح  نتم  هب  یهاگن 

نآ حیحصت  تلزنم و  ثیدح  نتم 
يراُخب تیاور  هب 

. تسا هدش  لقن  دروم  ود  رد  يراُخب  حیحص  رد  ثیدح  نیا 
یم هک  مدینـش  صاّقَو  یبأ  نب  دعـس  شردپ  زا  دعـس ، نب  میهاربا  زا  دیوگ : هک  دنک  یم  لقن  دعـس  زا  هبعـش ، زا  ردنغ ، زا  راّشب ، نب  دّمحم 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تفگ :
؟1 یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نأ  یضرت  امأ 

؟ یشاب یسوم  يارب  نوراه  دننامه  نم  يارب  هک  يوش  یمن  یضار  ایآ 
: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  يرگید  ياج  رد  ار  ثیدح  نیا  يراُخب 

: دیوگ هک  دنک  یم  لقن  شردپ  زا  صاّقَو ـ  یبأ  نب  دعس  نب  بعصم  بعصم ـ  زا  مکح ، زا  هبعُش ، زا  ییحی ، زا  دّدسم ،
دوخ ياج  هب  هنیدـم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تفر ، یم  نوریب  هنیدـم  زا  كوبت  گنج  يارب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه 

. داد رارق 
؟ يراذگ یم  نم  شود  رب  ار  ناکدوک  نانز و  راب  ایآ  تشاد : هضرع  یلع 

: دومرف ربمایپ 
؟2 ّیبن يدعب  سیل  ّهنأ  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نأ  یضرت  الأ 

 / 5 يراُخب : حیحص   . 1 تسین ؟ يربمایپ  نم  زا  دعب  هک  نیا  رگم  یـشاب  یـسوم  يارب  نوراه  دـننامه  نم  يارب  هک  يوش  یمن  دونـشخ  ایآ 
.24

.3  / 6 يراُخب : حیحص   . 2

ملسم تیاور  هب 

ملسم تیاور  هب 
. مینک یم  هراشا  يدراوم  هب  هنومن  ناونع  هب  دنک . یم  تیاور  يددعتم  ياهدنس  اب  ار  ثیدح  نیا  يریشق  جاّجَح  نب  ملسم 

مرکا ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  شردپ  زا  صاّقَو ، یبا  نب  دعس  نب  رماع  زا  ّبیسم ، نب  دیعس  زا  دوخ  دنس  اب  هک  تسا  یتیاور  اه  نآ  زا  یکی 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص 

. يدعب ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنأ 
. دوب دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  دعب  هک  نآ  زج  یتسه ، یسوم  يارب  نوراه  دننامه  نم  يارب  وت 

میارب رماع  هک  ار  یثیدح  مدرک و  تاقالم  وا  اب  تهج  نیمه  هب  مونشب ، دعس  دوخ  زا  ور  رد  ور  ار  ثیدح  نیا  متشاد  تسود  دیوگ : دیعس 
. متفگ زاب  دعس  هب  دوب  هدرک  لقن 

. ما هدینش  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  ثیدح  نیا  نم  تفگ : وا 
؟ يا هدینش  تدوخ  یتسار  هب  متفگ :

1. دنوش رک  میاه  شوگ  میوگب  غورد  رگا  يرآ ، تفگ : داهن و  شیاه  شوگ  رب  ار  شناتشگنا  نم  خساپ  رد  وا 
. دوش هّجوت  اه  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  ییاه  هتکن  ياراد  نتم  نیا  هک  تسا  ینتفگ 
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: دنک یم  لقن  نینچ  حیحص  رد  يرگید  دنس  هب  رگید  دروم  رد  ملسم 
زا ار  وت  يزیچ  هچ  تفگ : دعس  هب  نایفُس  یبا  نب  ۀیواعم  دیوگ : هک  دنک  یم  لقن  شردپ  زا  صاّقَو ، یبا  دعس  نب  رماع  زا  رامسم ، نب  ریُکب 

؟ دراد یم  زاب  بارتوبا  هب  نداد  مانشد 
سپس مهد ... یمن  مانـشد  وا  هب  زگره  مروآ ، یم  دای  هب  دومرف  وا  هرابرد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  هک  ار  یگژیو  هس  نآ  هاگ  ره  تفگ :

ثیدح 2404. ، 1870  / 4 ملسم : حیحص   . 1 2. دوب تلزنم  ثیدح  اه  نآ  زا  یکی  هک  درک  لقن  ار  یگژیو  هس  دعس 
.1871  / 4 ملسم : حیحص   . 2

نّنست لها  هاگدید  زا  حیحص  باتک  ود 

نّنست لها  هاگدید  زا  حیحص  باتک  ود 
تسا فورعم  روهشم و  نانآ  نایم  رد  دیناد  یم  امش  تسا . هدش  لقن  ّتنـس  لها  حیحـص  باتک  ود  رد  هک  دوب  یثیداحا  تشذگ ، هچ  نآ 

رودصلا یعطق  باتک  ود  نیا  ثیداحا  یمامت  هک  دندقتعم  اه  نآ  رتشیب  تسا و  تسرد  حیحص و  عطق  روط  هب  باتک ، ود  نیا  ثیداحا  هک 
. درادن دوجو  تایاور  نآ  زا  مادک  چیه  ياهدنس  رد  هشدخ  ثحب و  يارب  ییاج  تسا و 

بیردت باتک  هب  هنومن  ناونع  هب  دییامن . هعجارم  دنا  هتـشون  ثیدح  مولع  رد  هک  ییاه  باتک  هب  دـیناوت  یم  رتشیب  دـیکأت  نانیمطا و  يارب 
هدش هتـشون  ثیدحلا  ۀّیفلا  باتک  رب  هک  ییاه  حرـش  هب  نینچ  مه  یطویـس ; نیدـلا  لالج  ظفاح  فیلأت  يواّونلا ، بیرقت  حرـش  یف  يوارلا 

. دینک هعجارم  رگید  ياه  حرش  یقارع و  نیدلا  نیز  حرش  ریثک ، نبا  حرش  دننام  تسا ;
. دید دیهاوخ  ار  بلطم  نیا  دینک ، هعجارم  حالصلاوبا  ثیدحلا  مولع  باتک  هب  رگا  یتح 

یم دیکأت  عوضوم  نیا  رب  تسا ، نّنـست  لها  دزن  دامتعا  دروم  ربتعم و  یباتک  هک  هغلابلا  هّللا  ۀجح  باتک  رد  يولهد  هّللا  یلو  هاش  یفرط  زا 
ود نیا  هب  سک  ره  هک  دنراد  رظن  قاّفتا  املع  همه  دیوگ : یم  دنک  یم  لقن  نآ  رب  ار  املع  یمامت  عامجا  قاّفتا و  هک  نآ  زا  سپ  يو  دنک .

. تسا هدومیپن  ار  نانمؤم  هار  هدراذگ و  تعدب  دنادب ، شزرا  یب  ار  اه  نآ  دنکن و  انتعا  باتک 
هـشقانم تلزنم  ثیدـح  دنـس  رد  سک  ره  تسا ـ  هدرک  زین  عامجا  ياعّدا  نآ  رب  هک  يولهد ـ  هّللا  یلو  هاش  نخـس  هب  هّجوت  اب  نیا و  رب  اـنب 

. دور یم  رگید  یهار  هب  هدرک و  لودع  نانمؤم  هقیرط  زا  هک  دوب  دهاوخ  نید  رد  راذگ  تعدب  دنک ،
یمامت دـنا ، هدرک  لقن  یتیاور  هک  يوار  ره  زا  ملـسم  يراُخب و  هک  دـید  دـیهاوخ  دـینک ، هاگن  لاـجر  ياـه  باـتک  هب  رگا  رگید  يوس  زا 
تیاور رفن  ود  نیا  زا  سک  ره  دـنا : هتفگ  اه  نآ  زا  یخرب  هک  يا  هنوگ  هب  دـنریذپ ; یم  ار  شثیدـح  هدرک و  داـمتعا  وا  هب  ناسانـش  يوار 

. تسا هدرک  روبع  لپ  زا  دنک ،
زا ّتنس  لها  هک  هاگ  نآ  دننک ; یم  لالدتسا  يربتعم  ثیداحا  هب  نانآ  تایرظن  لاطبا  ای  ناشقح و  تابثا  يارب  هراومه  نایعیـش  نیا ، رب  انب 

هدرواین دوخ  باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  ملـسم ) يراُخب و   ) نیخیـش هک  نخـس  نیا  هب  دنبای  یمن  يزیرگ  هار  دنوش و  یم  ناوتان  نانآ  خـساپ 
! دننک یم  در  تسین  ناشتحلصم  هب  هک  ار  یثیدح  رذگهر  نیا  زا  هدش و  لّسوتم  دنا 

. دینک هظحالم  ار  فیرش  ثیدح  نیا  هنومن  ناونع  هب 
: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
. ۀقرف نیعبسو  ثالث  یلع  یتُّما  قرتفتس 

. دش دنهاوخ  میسقت  هورگ  هس  داتفه و  هب  متُّما  نم  زا  سپ 
نیا در  رد  هّیمیت  نبا  تسا . دوـجوم   1 هناگراهچ ننس  رد  یلو  تسا ; هدماین  ملـسم  حیحـص  يراُخب و  حیحـص  رد  ریبعت  نیا  اب  ثیدح  نیا 

2! تسا هدماین  نیحیحص  رد  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  ثیدح 
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هدرک لقن  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  رگید  ياملع  لبنح و  نب  دـمحا  ماما  دـننام  دـیناسم ; ننـس و  ناگدنـسیون  هک  دوجو  نیا  اب 
. دریذپ یمن  ار  ثیدح  نیا  تسا  هدماین  ملسم  يراُخب و  حیحص  رد  هک  نیا  هناهب  هب  هّیمیت  نبا  یلو  دنا ;

نیحیحص ثیداحا  ندوب  رودصلا  یعطق  رب  ّتنس  لها  هک  تسا  نیا  دنک  یم  بلج  دوخ  هب  ار  یفصنم  ناسنا  ره  رظن  همه  زا  شیب  هچ  نآ 
ره نیا  دوجو  اب  دنناد ; یم  ثیداحا  ّدر  رب  لیلد  ار  ناشندرکن  لقن  تیاور و  لوبق  رب  لیلد  ار  ملـسم  يراُخب و  طسوت  اه  نآ  لقن  دـیکأت و 

ار ثیدح  نآ  تأرج  لامک  اب  دنرب ، یم  هرهب  نانآ  ّدض  رب  لالدتسا  ماقم  رد  نایعیـش  هک  دراد  دوجو  یثیدح  باتک  ود  نیا  رد  دننیبب  هاگ 
! دننک یم  هئطخت  هدرک و  در 

وا اب  دوب  هدـنز  ات  دـش و  نیگمـشخ  رکبوبا  رب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  هک  هدـش  لقن  ملـسم  يراُخب و  حیحـص  رد  ور  نیمه  زا 
3. دنک یم  در  هتسناد و  لطاب  ار  ثیدح  نیا  هیرشع  انثالا  ۀفحت  باتک  هدنسیون  تفگن . نخس 

لقن یقهیب  زا  هقرحملا ، قعاوصلا  رد  یّکم  رجح  نبا  تسا و  يراُخب  حیحـص  رب  یحرـش  هک  يراسلا  داشرا  باتک  رد  ینالطـسق  نینچ  مه 
نیا رب  انب  تسا . هدرمش  فیعض  درکن ، تعیب  رکبوبا  اب  هام  شش  تّدم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  ار  يرهز  ثیدح  وا  هک  دننک  یم 

باتک ود  رد  ثیدـح  نیا  هک  نیا  اـب  دـنا ، هدرک  لـقن  رجح  نبا  ینالطـسق و  ار  فیعـضت  نیا  دـنک و  یم  فیعـضت  ار  ثیدـح  نیا  یقهیب 
. تسا دوجوم  ملسم  يراُخب و  حیحص 

يروآ عمج  يارب  هک  هیهاولا ـ  ثیداـحألا  یف  هیهاـنتملا  لـلعلا  باـتک  رد  ار  نیلقث  ثیدـح  یلبنح ، يزوج  نبا  جرفلاوبا  ظـفاح  ور  نیا  زا 
يرایسب تهج  نیمه  هب  تسا و  هدمآ  زین  ملسم  حیحص  رد  نیلقث  ثیدح  هک  نیا  اب  تسا ، هدروآ  هدش ـ  فیلأت  یهاو  فیعـض و  ثیداحا 

. دنا هتفرگ  هدرخ  وا  رب  املع  زا 
عفن هب  اه و  نآ  تحلـصم  هب  یثیدح  دننیبب  هاگ  ره  تسا . نّنـست  لها  حلاصم  رادمرئاد  نآ  در  ای  ثیدح  شریذـپ  عوضوم  هک  دـش  نشور 

اه نآ  ررض  هب  یثیدح  رگا  اما  دننک . یم  لالدتسا  شتّحـص  رب  نیحیحـص ، رد  نآ  دوجو  تهج  هب  هدرک و  دامتعا  نآ  رب  تسا ، ناشبهذم 
هچرگ دنناد ، یم  لطاب  ای  هدرمـش و  فیعـض  ار  ثیدح  نآ  دزیر ، یم  ورف  ار  اه  نآ  یتدیقع  بتکم  بهذم و  ياه  هیاپ  زا  يا  هیاپ  هدوب و 

. دوش لقن  اه  نآ  زا  یکی  ای  حیحص و  باتک  ود  ره  رد 
زگره دنرادن و  یشور  نینچ  تلیضف  بابرا  نادنمشیدنا و  و  تسین ، يا  هدیدنسپ  شور  ثیداحا ، یسررب  رد  شور  نیا  هک  تسا  یهیدب 

. دننک یمن  يراک  نینچ  دنوش ، یم  مزتلم  نآ  هب  دنیامن و  یم  راوتسا  مکحم  ياه  هیاپ  رب  ار  دوخ  هدیقع  هک  یناسک  نانآ و 
یم هشقانم  نآ  دنـس  رد  مامت  تحارـص  اب  مالک  ملع  لوصا و  ياـملع  زا  یخرب  مینیب  یم  دـسر ، یم  تلزنم  ثیدـح  هب  تبون  هک  هاـگ  نآ 

. تسا دوجوم  حیحص  باتک  ود  ره  رد  ثیدح  هک  نیا  اب  دنناد ، یمن  حیحص  هدومن و  فیعضت  ار  نآ  ای  دننک ،
؟ تسیچ بلطم  نیا  رب  رارصا  زا  امش  فده  و  دش ؟ هچ  نیحیحص  ثیداحا  ندوب  رودصلا  یعطق  سپ  میسرپ : یم  نانآ  زا  ام 

زا هک  تسین  یباتک  چیه  میرک  نآرق  زا  ریغ  هک  میرواب  نیا  رب  میرادـن و  نیحیحـص  ثیداحا  ندوب  رودـصلا  یعطق  هب  يداقتعا  زین  ام  هتبلا 
. دشاب حیحص  شنایاپ  ات  زاغآ 

. مییوگ یم  نخس  اه  نآ  اب  ناشدوخ  تاحیرصت  ساسا  رب  دنناد و  یم  حیحص  ار  باتک  ود  نیا  هک  تسا  یناسک  اب  ام  نخس  اّما 
تـسه هچ  نآ  دنریذپب . ار  نآ  مزاول  هدوب و  دنبیاپ  نآ  هب  هشیمه  هک  دنرادن  یتباث  هدعاق  نّنـست  لها  هک  دش  مولعم  تشذگ ، هچ  نآ  رب  انب 

ار دعاوق  نآ  دنتساوخ  هاگ  ره  دنا . هداد  رارق  ساسا  لصا و  ار  اه  نآ  هدرک و  بترم  دعاوق  ناونع  هب  هک  تساه  نآ  یناسفن  ياه  هتـساوخ 
ننس تنس : لها  ربتعم  رگید  باتک  راهچ   . 1 دنراپس . یم  یشومارف  هتوب  هب  ار  اه  نآ  دوبن  ناشلیم  قفاوم  هک  ینامز  ره  دندنب و  یم  راک  هب 

. دوواد یبا  ننس  یئاسَن و  ننس  هجام ، نبا  ننس  يذمِرت ،
.456  / 3 هّنسلا : جاهنم   . 2

.278 هیرشع : انثالا  ۀفحت   . 3
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تلزنم ثیدح  زا  يرگید  نوتم 

تلزنم ثیدح  زا  يرگید  نوتم 
لها فورعم  روهـشم و  ياه  باتک  رد  زین  يرگید  ياه  تیفیک  هب  ملـسم  حیحـص  يراخب و  حیحـص  باتک  ود  رد  زج  هب  تلزنم  ثیدـح 
لّمأت نآ  رد  یبوخ  هب  دـیاب  هک  دراد  يا  هژیو  ّتیـصوصخ  ینتم  ره  لقن و  ره  هک  ارچ  میروآ ; یم  ار  نوتم  نیا  ام  تسا . هدـش  لقن  ّتنس 

. دوش
دعس نبا  تیاور  هب 

ّبیسم نب  دیعس  قیرط  زا   . 1 دنک . یم  رکذ  دنس  دنچ  هب  ار  ثیدح  نیا  يربکلا  تاقبّطلا  رد  دعس  نبا 
، دوب هدرک  ّبیسم  نب  دیعس  زا  ملـسم  هک  یلقن  لقن و  نیا  نیب  دراد  اج  میدرک . لقن  ملـسم  حیحـص  زا  هک  تسا  یثیدح  نامه  ثیدح  نیا 

یم یلو  مسرپب ; یثیدح  هرابرد  وت  زا  مهاوخ  یم  متفگ : صاّقَو ـ  یبا  نب  دعس  نامه  کلام ـ  نب  دعس  هب  دیوگ : یم  دیعـس  دینک . هسیاقم 
! میامن حرطم  ار  یشسرپ  نینچ  هک  مسرت 

. نکن همهاو  نم  زا  سرپب و  مهاگآ  يزیچ  زا  نم  هک  یتسناد  هاگ  ره  نکن . نینچ  ردارب ! رسپ  تفگ : وا 
؟ تفگ هچ  وا  هب  داد  رارق  دوخ  ياج  هب  هنیدم  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  كوبت  گنج  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  هک  یماگنه  متفگ :

1. درک لقن  وا  يارب  ار  ثیدح  مامت  دعس  دیوگ : تاقبط  هدنسیون 
ربمایپ یباحـص  زا  تسا ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یلع و  هرابرد  هک  ار  یثیدح  دنهاوخ  یم  یتقو  ارچ  هک  تسا  حرطم  شـسرپ  نیا  نونکا 
یتحار شیاسآ و  لامک  رد  مامت و  يدازآ  اب  دشاب ، نارگید  هرابرد  ثیدح  رگا  دنسرت و  یم  دنراد و  همهاو  دنـسرپب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص 

؟ دنیامن یم  حرطم  ار  دوخ  شسرپ 
مقرا نب  دیز  بزاع و  نب  ءارب  قیرط  زا   . 2

: دنتفگ اه  نآ  دنک . یم  لقن  نینچ  مقرا  نب  دیز  بزاع و  نب  ءارب  زا  شدنس ، اب   2 يربکلا تاقبطلا  رد  دعس  نب  دّمحم  راب  رگید 
: دومرف مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دیسر ، ارف  كوبت  گنج  هک  یماگنه 

; میقت وأ  میقأ  نأ  ّدبال  ّهنإ 
. وت ای  منامب  هنیدم  رد  دیاب  نم  ای  ریزگان 

رد ییاه  هسیسد  ای  ماجنا و  لاح  رد  یثداوح  هنیدم  رد  طیارش ، نآ  رد  هک  دوش  یم  نشور  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نخـس  نیا  زا 
هک درک  یم  اضتقا  ساسح  طیارـش  نآ  هک  درک ـ  میهاوخ  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  يدعب  ثیداحا  رد  هک  تسا ـ  هدوب  يریگ  لکـش  لاح 

. دمآ یمنرب  یموس  صخش  هدهع  زا  راک  نیا  اریز  دننامب ; هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ای  هلآو و  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  صخش  ای 
یلع نانمؤم  ریما  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  طیارـش  نیا  اب  دوب . گنج  رد  تکرـش  زا  ریزگان  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  یفرط  زا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع 
; میقت وأ  میقأ  نأ  ّدبال  ّهنإ 

. وت ای  منامب  هنیدم  رد  دیاب  نم  ای  ریزگان 
یهورگ دش ، كوبت  راپسهر  داد و  رارق  دوخ  نیشناج  هنیدم  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  هاگ  نآ 

: دنتفگ نینچ  ناقفانم ـ  زا  يا  هّدع  رگید  یخرب  رد  شیرق ;و  زا  یهورگ  هدمآ : اه  لقن  یضعب  رد   ـ
. دمآ یمن  ششوخ  وا  زا  هک  نیا  رطاخ  هب  رگم  تشاذگن  دوخ  ياج  هب  هنیدم  رد  ار  یلع  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

هب ندیـسر  زا  سپ  تفر و  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  یپ  رد  ور  نیا  زا  دیـسر ; مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  شوگ  هب  نخـس  نیا 
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.»؟ يا هدمآ  اج  نیا  هب  هچ  يارب  یلع ! يا  : » دومرف وا  هب  ربمایپ  ناشیا ،
، نم زا  امـش  يدونـشخان  رطاخ  هب  هک  دننک  یم  نامگ  یهورگ  هک  نآ  رگم  متـشادن  ار  امـش  اب  تفلاخم  دصق  ادخ ! لوسر  يا  داد : خساپ 

. دیا هداد  رارق  دوخ  ياج  هب  هنیدم  رد  ارم 
: دومرف دز و  يدنخبل  ادخ  ربمایپ 

؟ ّیبنب تسل  ّکنأ  ّالإ  یسوم  نم  نوراهک  یّنم  نوکت  نأ  یضرت  امأ  یلع ، ای 
! هّللا لوسر  ای  یلب  لاق :

. کلذک ّهنإف  لاق :
؟ یتسین ربمایپ  وت  هک  نآ  رگم  یشاب ، یسوم  يارب  نوراه  دننام  هب  نم  يارب  هک  يوش  یمن  دونشخ  ایآ  ناج ! یلع 

! ادخ لوسر  يا  ارچ  تفگ :
. یتسه هنوگ  نامه  وت  سپ  دومرف :

یئاسَن تیاور  هب 
: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  صئاصخ  رد  ار  تیاور  نیا  یئاسَن 

. تسا رّفنتم  وا  یهارمه  زا  هدش و  هتسخ  یلع  زا  ربمایپ  دنتفگ : مدرم 
نارگ تخـس و  امـش  رب  نم  یهارمه  نوچ  هک  هدرک  نامگ  شیرق  درک : ضرع  ربماـیپ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد 

. یتشاذگ هنیدم  رد  ارم  يدنسرخان ، دوخ  رانک  رد  نم  روضح  زا  تسا و 
: داد دادن  مدرم  نیب  رد  دید ، نینچ  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نوچ  درک . هیرگ  شترضح  سپس 

؟ يدعب یبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نأ  یضرت  امأ  بلاط ! یبأ  نبای  ۀّصاخ . هلو  ّالإ  دحأ  مکنم  ام 
نم يارب  هک  يوش  یمن  یضار  وت  ایآ  بلاطوبا ! رـسپ  يا  دهد . یم  صاصتخا  دوخ  يارب  ار  یـسک  هک  نآ  رگم  تسین  امـش  زا  مادک  چیه 

؟ تسین يربمایپ  نم  زا  دعب  هک  نآ  زج  یشاب ، یسوم  يارب  نوراه  نوچمه 
: تشاد هضرع  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

3. هلوسر نعو  لجو  زع  هّللا  نع  تیضر 
. مدش یضار  شربمایپ  لجو و  زع  دنوادخ  بناج  زا 

هب ناگدـننک  ضارتعا  رگید  عبانم  زا  یخرب  قاحـسا و  نبا  هریـس  هّیزوج ، مّیق  نبا  هریـس  ساّنلادّیـس ، نبا  هریـس  نوچ  مه  یعبانم  لـقن  قبط 
4. دندوب ناقفانم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

زین شیرق  ناـیم  رد  هک  دوش  یم  نشور  ور  نیا  زا  دـنا ، هدوب  ناـقفانم  اـی  شیرق و  مدرم ، زا  روظنم  هک  تسا  هدـمآ  رگید  نوـتم  یخرب  رد 
. تسا یمهم  رایسب  بلطم  نیا  هک  دنتشاد  دوجو  یناقفانم 

یناربط تیاور  هب 
: دومرف وا  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  یناربط  طسوالا  مجعم  رد 

. یتفیلخ نوکت  نأ  کتفّلخ 
؟ هّللا لوسر  ای  کنع  فّلختأ  تلق :

؟5 يدعب یبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نأ  یضرت  الأ  لاق :
. یشاب نم  هفیلخ  نیشناج و  ات  مراذگ  یم  دوخ  ياج  هب  ار  وت 

؟ ادخ لوسر  يا  مشابن  امش  هارمه  ایآ  متفگ :
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؟ تسین يربمایپ  نم  زا  دعب  هک  نآ  زج  یشاب ، یسوم  يارب  نوراه  دننامه  نم  يارب  هک  يوش  یمن  یضار  ایآ  دومرف :
: تسا هدمآ  ثیدح  نیا  رد 
. یتفیلخ نوکت  نأ  کتفّلخ 

. یشاب نم  هفیلخ  ات  مراذگ  یم  دوخ  ياج  هب  ار  وت  نم 
یطویس تیاور  هب 

: هلمج زا  دنک ; یم  لقن  یعمج  زا  ار  تیاور  نیا  ریبکلا ، عماجلا  رد  یطویس  نیّدلا  لالج 
، يدادغب راّجن  نبا 

، باقلألا باتک  رد  يزاریش  رکبوبا 
ینکلا و رد  يروباشین  مکاح 

. ءافلخلا هاور  ام  باتک  رد  ثیدح  ناظفاح  ناگرزب  زا  ردب  نب  نسح 
نخـس بلاـط  یبا  نب  یلع  زا  رگید  تفگ : باّـطخ  نب  رمع  يزور  دـیوگ : یم  وا  هک  دـننک  یم  لـقن  ساـّبع  نـبا  زا  ناـیوار  نـیا  یماـمت 

هچ نآ  زا  دوـب ، نم  يارب  اـه  نآ  زا  یکی  رگا  هک  مدینـش  یلع  هراـبرد  بلطم  هس  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  نم  اریز   6; دییوگن
. دوب رتهب  نم  يارب  دبات  یم  نآ  رب  باتفآ 

یبا نب  یلع  رب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  میدوب . ترـضح  نآ  دزن  ربمایپ  باحـصا  زا  رفن  کی  7 و  حاّرَج نب  ةدیبعوبا  رکبوبا ، نم ،
: تفگ دز و  یلع  ياه  هناش  رب  ار  شتسد  هک  نیا  ات  دوب ، هدرک  هیکت  بلاط 

. کضغبیو ینّبحی  ّهنأ  معز  نم  بذکو  یسوم ، نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنأو  ًامالسإ ، مهلّوأو  ًانامیإ  نینمؤملا  لّوأ  تنأ  یلع ! ای 
یسوم يارب  نوراه  دننامه  نم  يارب  وت  يدروآ . مالسا  هک  یتسه  يدرف  نیتسخن  يدروآ و  نامیا  هک  یتسه  ینمؤم  نیتسخن  وت  یلع ! يا 

. دزرویم ینمشد  وت  اب  هک  یلاح  رد  دراد  یم  تسود  ارم  هک  دنک  یم  نامگ  سک  ره  دیوگ  یم  غورد  یتسه .
ریثک نبا  تیاور  هب 

: دومرف شترضح  هک  تسا  هدروآ  نینچ  دوخ  خیرات  رد  ار  ثیدح  نیا  زین  ریثک  نبا 
؟8 ةّوبنلا ّالإ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نأ  یضرت  ام  وأ 

؟ يربمایپ رد  رگم  یشاب  یسوم  يارب  نوراه  هلزنم  هب  نم  يارب  هک  يوش  یمن  دونشخ  ایآ 
: تسا هدمآ  ریبعت  هس  تایاور  نیا  رد  هک  تسا  رکذ  نایاش 

. يربمایپ رد  رگم  ةّوبنلا ;» ّالإ   . » 1
. یتسین ربمایپ  وت  هک  نآ  زج  ّیبنب ;» تسل  ّکنأ  الإ   . » 2

. تسین يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  نآ  رگم  يدعب ;» ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ   . » 3
. دراد دوجو  يرایسب  توافت  ریباعت  نیا  نیب  هک  تسا  یهیدب 

نیا دنا  هتخادرپ  حیحـص  ثیداحا  هب  هک  ییاه  باتک  یلو  تسا ; حیحـص  ثیدح  نیا  دنـس  دیوگ : یم  ثیدـح  نیا  لقن  زا  دـعب  ریثک  نبا 
. دنا هدرکن  لقن  ار  ثیدح 

یم مانـشد  یلع  رب  یعمج  دزن  رد  هیواعم  يزور  هک  دنک  یم  لقن  دعـس  هیواعم و  ثیدـح  نمـض  رد  دوخ ، خـیرات  رد  ریثک  نبا  نینچ  مه 
! داد

دبات یم  نآ  رب  باتفآ  هچ  نآ  زا  نم  يارب  مدوب ، دراد  وا  هک  یتّیـصوصخ  هس  زا  یکی  ياراد  نم  رگا  دنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : وا  هب  دـعس 
... . دوب رت  ینتشاد  تسود 
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9. درک رکذ  ّتیصوصخ  هس  نآ  زا  یکی  ناونع  هب  ار  تلزنم  ثیدح  سپس 
دعـس هب  نایاور  نامرف  زا  یکی  دیوگ : یم  درب و  یمن  هیواعم  زا  یمان  اّما  دنک ; یم  لقن  ار  ثیدـح  نیمه  ّتنـس ، لها  ناظفاح  زا  يدـنرز 

؟10 دراد یم  زاب  بارتوبا  هب  مانشد  زا  ار  وت  زیچ  هچ  تفگ :
. دوش ظفح  نارگید  وا و  يوربآ  ات  دنامب  یفخم  هیواعم  مان  هتساوخ  وا  هک  تسا  نشور 

: تسا هدمآ  نینچ  رگید  عبانم  هقرحملا و  قعاوّصلا  قشمد ، ۀنیدم  خیرات  رد  هیضق  نیا 
. دیسرپ هیواعم  زا  يا  هلأسم  یصخش 

. تسا رتاناد  وا  هک  سرپب  یلع  زا  تفگ : هیواعم 
. دهدب ار  مباوج  وا  ات  مراد  یم  تسود  رتشیب  ییوگب  ارم  خساپ  وت  رگا  تفگ : درم  نآ 

! هدرک باریس  ملع  زا  لماک  روط  هب  ار  وا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  هک  يدنسرخان  يدرم  زا  یتسار  هب  يدز !؟ يدب  فرح  تفگ : هیواعم 
: تسا هتفگ  وا  هب  و 

. يدعب یبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنأ 
. تسین نم  زا  سپ  يربمایپ  هک  نآ  زج  یتسه ، یسوم  يارب  نوراه  دننامه  نم  يارب  وت 

11. درک یم  هدافتسا  وا  زا  دش  یم  ناوتان  یلکشم  لح  رد  رمع  هاگ  ره 
نآ رد  تربع  ّتقد و  هدید  اب  تسا  هتـسیاش  هک  تسا  یتّیـصوصخ  ياراد  میدـیزگرب  ثیدـح  نیا  نوگانوگ  نوتم  نایم  زا  ام  هک  ار  ینتم 

.24  / 3 يربکلا : تاقبطلا   . 1 دوش . رظن 
.24  / 3 يربکلا : تاقبطلا   . 2

61 و 77. ثیداحا 44 ، ، 67 یئاسن : صئاصخ   . 3
519 و 520.  / 2 ماشه : نبا  هریس  559 و 560 ،  / 3 داعملا : داز  ، 294  / 2 رثالا : نویع   . 4

ثیدح 4248. ، 484  / 4 طسوالا : مجعم   . 5
وا دای  زا  ار  اه  نآ  رمع  ارچ  دنتفگ ؟ یم  وا  هرابرد  يزیچ  هچ  و  دنتفگ ؟ یم  نخـس  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  اه  نآ  ارچ  هک  نیا  هّجوت  لباق   . 6
نب یلع  دروم  رد  نتفگ  نخـس  هتفگ : یم  هدرک و  یم  یهن  راک  نیا  زا  ار  اه  نآ  رمع  دـندرک و  یم  دای  یبوخ  هب  ار  وا  ایآ  دراد ؟ یم  زاـب 

. تسا يا  هتفهن  قیاقح  رگ  نشور  نآ ، هب  خساپ  هک  تسا  ییاه  شسرپ  اه  نیا  دینک ؟ سب  ار  بلاط  یبا 
. دنتخادنا هار  هب  ار  هفیقس  هک  دندوب  نارجاهم  زا  رفن  هس  نامه  نانیا ، هک  تسا  يروآدای  نایاش   . 7

.340  / 7 هیاهّنلاو : ۀیادبلا   . 8

.340  / 7 هیاهّنلاو : ۀیادبلا   . 9
.107 نیطمّسلا : ررد  مظن   . 10

، مالسلا هیلع  یلع  ماما  بقانم  ، 162  / 3 هرضّنلا : ضایّرلا  ثیدح 410 ، ، 396  / 1 مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  همجرت  قشمد : ۀنیدم  خیرات   . 11
ثیدح 52. ، 34 یلزاغم : نبا 

تلزنم ثیدح  ياه  تلالد  هب  یهاگن  موس : شخب 

تلزنم ثیدح  ياه  تلالد 

موس شخب 
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تلزنم  ثیدح  ياه  تلالد  هب  یهاگن 
تلزنم ثیدح  ياه  تلالد 

روما رب  تلزنم  ثیدـح  دـش ، هراشا  رت  شیپ  هچ  ناـنچ  تسا . تلزنم  ثیدـح  ياـه  تلـالد  مییوگ ، یم  نخـس  نآ  زا  هک  يروحم  نیمود 
. تسا مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تماما  رب  یفاک  یلیلد  ییاهنت  هب  اه  نآ  زا  مادک  ره  هک  دنک  یم  تلالد  يدّدعتم 

نآرق رد  نوراه  ترضح  تاماقم  هب  یهاگن 

نآرق رد  نوراه  ترضح  تاماقم  هب  یهاگن 
مییامنب و یهاگن  مالـسلا  هیلع  نوراه  ترـضح  تاماقم  هب  تسا  مزال  میزادرپب ، تلزنم  ثیدـح  ياـه  تلـالد  یـسررب  هب  هک  نآ  زا  شیپ 
اه و تلزنم  هچ  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دوش  مولعم  ات  هتشاد ، مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  تبـسن  ییاه  تلزنم  اه و  ماقم  هچ  ترـضح  نآ  مینادب 

. دراد هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  هطبار  رد  ییاه  ماقم 
، نآرق تایآ  یـسررب  اب  هک  ارچ  میوش ; هاگآ  نوراه  ترـضح  تاماقم  زا  ات  مینک  هعجارم  میرک  نآرق  هب  دیاب  بلطم  نیا  زا  یهاگآ  يارب 

: تسا هدوب  اه  ماقم  نیا  ياراد  نوراه  بانج  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب 

تّوبن  . 1

تّوبن  . 1
: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  دوب . يربمایپ  ماقم  نوراه  ترضح  ماقم  نیتسخن 

1 (. اِیبَن َنوُراه  ُهاخَأ  اِنتَمْحَر  ْنِم  َُهل  اْنبَهَوَو  )
هیآ 53. میرم : هروس   . 1 میدرک . اطع  دوب ـ  ربمایپ  هک  ار ـ  نوراه  شردارب  مالسلا ،) هیلع  یسوم   ) وا هب  شیوخ  تمحر  زا  ام  و 

ترازو  . 2

ترازو  . 2
نآ ماجنا  يّدصتم  هدیشک و  شود  رب  ار  ریما  ّتیلوئسم  نیگنـس  راب  هک  تسا  یـسک  ریزو  دوب . ترازو  ماقم  نوراه  ترـضح  ماقم  نیمود 

هضرع لاعتم  دنوادخ  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  دیامرف  یم  نایب  هنوگ  نیا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نابز  زا  لاعتم  دنوادخ  ار  ماقم  نیا  دوش .
: تشاد

1 (. یخَأ َنوُراه  یلْهَأ *  ْنِم  اًریزَو  یل  ْلَعْجاَو  )
. ار نوراه  مردارب  هدب ، رارق  يریزو  منادناخ  زا  نم  يارب  و 

: دیامرف یم  ماقم  نیا  نوماریپ  ناقرف  هروس  رد  لاعتم  دنوادخ  نینچ  مه 
2 (. اًریزَو َنوُراه  ُهاخَأ  ُهَعَم  اْنلَعَجَو  َباتِْکلا  یَسُوم  اْنیَتآ  ْدََقلَو  )

. میداد رارق  شریزو  ار  نوراه  شردارب  میداد و  باتک  یسوم  هب  ام  هنیآ  ره  و 
: دیامرف یم  دنک و  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یسوم  نابز  زا  هک  اج  نآ  تسا ، هدمآ  نایم  هب  نوراه  ترازو  زا  نخس  زین  صصق  هروس  رد 

3 (. یُنقِّدَُصی اًْءدِر  یعَم  ُْهلِسْرَأَف  اًناِسل  یّنِم  ُحَْصفَأ  َوُه  ُنوُراه  یخَأَو  )
تایآ 29 هط : هروس   . 1 دنک . قیدصت  ارم  دـشاب و  نم  روای  ات  تسرفب  نم  هارمه  ار  وا  سپ  تسا . رتایوگ  نم  زا  شنابز  نوراه ، مردارب  و 

و 30.
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هیآ 35. ناقرف : هروس   . 2
هیآ 34. صصق : هروس   . 3

ینیشناج تفالخ و   . 3

ینیشناج تفالخ و   . 3
یم نایب  نینچ  ار  ماقم  نیا  دنوادخ  تسا . مالـسلا  هیلع  یـسوم  زا  وا  ینیـشناج  تفالخ و  ماقم  نوراه ، ترـضح  ياه  ماقم  زا  رگید  یکی 

: دیامرف
1 (. َنیدِسْفُْملا َلیبَس  ِْعبَّتَت  الَو  ِْحلْصَأَو  یمْوَق  یف  ینُْفلْخا  َنوُراه  ِهیخَِال  یسُوم  َلاقَو  )

 . 1 نکن . يوریپ  نادـسفم  هار  زا  نک و  حالـصا  ار ) اه  نآ  روما   ) شاب و نم  نیـشناج  مموق  نایم  رد  تفگ : نوراـه  شردارب  هب  یـسوم  و 
هیآ 142. فارعا : هروس 

مکحم هاگ  هیکت  تلاسر ، رد  تکراشم  توخا ، 5 و 6 .  ، 4

مکحم هاگ  هیکت  تلاسر ، رد  تکراشم  توخا ، 5 و 6 .  ، 4
هک نیا  تسا و  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  اب  وا  يدنواشیوخ  ماقم  نآرق ، رظنم  زا  نوراه  ترـضح  ماقم  نیمـشش  نیمجنپ و  نیمراهچ ،

تساوخرد نینچ  دنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تسا . هدوب  وا  هاگ  هیکت  هدوب و  کیرـش  یـسوم  ترـضح  تلاسر  رد  نوراه 
: درک

1 (. يْرمَأ یف  ُهْکِرْشَأَو  يرْزَأ *  ِِهب  ْدُدْشا  یخَأ *  َنوُراه  یلْهَأ *  ْنِم  اًریزَو  یل  ْلَعْجاَو  )
1 نادرگ . کیرش  نم  راک  رد  هداد و  رارق  نم  يارب  یمکحم  هاگ  هیکت  ار  وا  و  ار . نوراه  مردارب  هدب ، رارق  منادناخ  زا  يریزو  نم  يارب  و 

تایآ 31 و 33. هط : هروس  . 

مالسلا هیلع  یلع  ياه  تلزنم  اه و  ماقم  هب  یهاگن 

مکحم هاگ  هیکت  تلاسر ، رد  تکراشم  توخا ، 5 و 6 .  ، 4
هک نیا  تسا و  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  اب  وا  يدنواشیوخ  ماقم  نآرق ، رظنم  زا  نوراه  ترـضح  ماقم  نیمـشش  نیمجنپ و  نیمراهچ ،

تساوخرد نینچ  دنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تسا . هدوب  وا  هاگ  هیکت  هدوب و  کیرـش  یـسوم  ترـضح  تلاسر  رد  نوراه 
: درک

1 (. يْرمَأ یف  ُهْکِرْشَأَو  يرْزَأ *  ِِهب  ْدُدْشا  یخَأ *  َنوُراه  یلْهَأ *  ْنِم  اًریزَو  یل  ْلَعْجاَو  )
1 نادرگ . کیرش  نم  راک  رد  هداد و  رارق  نم  يارب  یمکحم  هاگ  هیکت  ار  وا  و  ار . نوراه  مردارب  هدب ، رارق  منادناخ  زا  يریزو  نم  يارب  و 

تایآ 31 و 33. هط : هروس  . 

مالسلا هیلع  یلع  ياه  تلزنم  اه و  ماقم  هب  یهاگن 

مالسلا هیلع  یلع  ياه  تلزنم  اه و  ماقم  هب  یهاگن 
هک ار ـ  نوراه  ياه  تلزنم  اه و  ماقم  یمامت  نایب ، نیا  اب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تسا ، هدمآ  تلزنم  ثیدح  رد  هک  هچ  نآ  قبط 

رگم تسا ; هدومن  تاـبثا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  يارب  تفگ ـ  میهاوخ  يدوز  هب  هک  يرگید  دراوـم  هدرک و  تاـبثا  وا  يارب  نآرق 
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. يربمایپ تّوبن و  بصنم 
نیا یلو  دومرف ; نایب  قلطم  روط  هب  ار  يربمایپ ـ  تّوبن و  یتح  نوراه ـ  بصاـنم  ماـمت  ثیدـح ، نیا  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 

. دوب دهاوخن  وا  زا  دعب  يربمایپ  هک  دنک  یم  باجیا  ترورض  هک  ارچ  دومن ; انثتسا  ار  بصنم 
نیا حیضوت  رد  دش . دهاوخ  تباث  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يارب  هدش ، تباث  نوراه  يارب  هک  تّوبن  بصنم  زج  یتلزنم  ره  نیا  رب  انب 

: مییوگ یم  عوضوم 
ترضح نآ  یلو  تسین ; ربمایپ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  نیا  نوراه  مالـسلا و  هیلع  یلع  نیب  يونعم  لزانم  تاماقم و  نایم  توافت  اهنت 

: دیامرف یم  هدرک و  نایب  هنوگ  نیا  هعصاق  هبطخ  رد  ار  شفاصوا  تاّیصوصخ و  زا  یخرب 
یلإ ینّمضی  دلو ، انأو  هرجح  یف  ینعـضو  ۀصیـصخلا ، ۀلزنملاو  ۀبیرقلا  ۀبارقلاب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  نم  یعـضوم  متملع  دقلو 

، لعف یف  ۀلطخ  الو  لوقب  ۀبذک  یل  دجو  امو  هینمقلی ، ّمث  ءیشلا  غضمی  ناکو  هفرع ، ینّمـشیو  هدسج  ینّـسمیو  هشارف  یف  ینفنکیو  هردص 
، ملاعلا قالخأ  نساحمو  مراکملا  قیرط  هب  کلسی  هتکئالم ، نم  کلم  مظعأ  ًامیطف  ناک  نأ  ندل  نم  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هب  هّللا  نرق  دقلو 

. هراهنو هلیل 
. هب ءادتقإلاب  ینرمأیو  امَلَع ، هقالخأ  نم  موی  ّلک  یف  یل  عفری  هّمأ ، رثأ  لیصفلا  عاّبتا  هعّبتا  تنک  دقلو 

هلآو هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  ریغ  مالـسإلا  یف  ذئموی  دحاو  تیب  عمجی  ملو  يریغ ، هاری  الو  هارأف  ءارحب ، ۀنـس  ّلک  یف  رواجی  ناک  دقلو 
; امهثلاث انأو  ۀجیدخو 

. دـیناد یم  ارم  هژیو  تلزنم  ماقم و  دـیهاگآ و  کیدزن  يدـنواشیوخ  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  تبـسن  نم  تیعقوم  زا  اـمش 
یم دوـخ  صوـصخم  رتـسب  رد  تفرگ و  یم  دوـخ  شوـغآ  رد  ارم  مدوـب . كدوـک  هک  یلاـح  رد  دـناشن  یم  شیوـخ  قاـتا  رد  ارم  ربماـیپ 

. درک یمن  ادج  دوخ  زا  ارم  دیناباوخ و 
. داهن یم  نم  ناهد  رد  هاگ  نآ  دیوج  یم  ار  همقل  و  دینایوب ، یم  نم  هب  ار  شیوخ  شوخ  يوب  و 

دنوادخ دنتفرگ ، ریـش  زا  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  هک  يا  هظحل  نامه  زا  تفاین . مرادرک  رد  یهابتـشا  نم و  راتفگ  رد  یغورد  زگره 
وکین قالخا  یتسار و  يراوگرزب ، ياه  هار  هب  ار  وا  زور  بش و  ات  درک  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  تیبرت  رومأم  ار  دوخ  هتـشرف  نیرتگرزب 

. مدوب هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  اب  هراومه  نم  دنک . ییامنهار 
راغ رد  ار  یتّدـم  لاس  ره  منک . ادـتقا  وا  هب  هک  داد  یم  نامرف  نم  هب  دومن و  یم  راکـشآ  میارب  شقالخا  زا  يا  هزاـت  هناـشن  زور  ره  ربماـیپ 

. دید یمن  ار  وا  نم  ریغ  مدرک و  یم  هدهاشم  ار  وا  نم  اهنت  دنارذگ ، یم  ءارح 
دوب و نآ  رد  مه  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  هک  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هناخ  رگم  تفاین  هار  مالـسا  يا  هناخ  چیه  رد  اهزور ، نآ  رد 

. مدوب اه  نآ  نیموس  نم 
: دیامرف یم  شترضح  هک  رگنب  ّتقد  هب  ار  زارف  نیا 

؟ ّۀنرلا هذه  ام  هّللا ! لوسر  ای  تلقف : هیلع ، یحولا  لزن  نیح  ناطیشلا  ّۀنر  تعمس  دقلو  ةّوبنلا ، حیر  ّمشأو  ۀلاسرلاو  یحولا  رون  يرأ 
; هتدابع نم  سیأ  دق  ناطیشلا  اذه  لاقف :

ار ناطیش  هلان  نم  دش ، لزان  یحو  ترضح  نآ  رب  هک  یماگنه  مدرک . یم  مامـشتسا  ار  تّوبن  يوب  مدید و  یم  ار  تلاسر  یحو و  رون  نم 
؟ تسیچ هلان  نیا  ادخ ! لوسر  يا  متفگ : مدینش ،

. تسا هدیدرگ  سویأم  شیوخ  تدابع  زا  هک  تسا  ناطیش  نیا  دومرف :
: دومرف هک  دینک  هظحالم  ار  مالسلا  امهیلع  یلع  هب  ربمایپ  نخس  ّتقد  هب  نونکا 

1; ریخ یلعل  ّکنإو  ریزو  کّنکلو  ّیبنب  تسل  ّکنأ  ّالإ  يرأ  ام  يرتو  عمسأ  ام  عمست  ّکنإ 
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هب هدوب و  نم  ریزو  هکلب  یتسین ; ربمایپ  وت  هک  نیا  زج  ینیب ، یم  وت  منیب  یم  ار  هچ  نآ  يونـش و  یم  وت  مونـش  یم  نم  ار  هچ  نآ  یتسار  هب 
. يور یم  ریخ  هار 

رد مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نخـس  ربمایپ و  ثیداحا  اب  نآرق  تاـیآ  هنوگچ  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  تـالمج  نیا  رد  لـّمأت  اـب 
ار تّوـبن  يوـب  هدـید و  ار  تلاـسر  یحو و  روـن  یلو  تسین ; ربماـیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـنچ  ره  تسا . گـنهامه  هعـصاق  هبطخ 

. تسا هدرک  مامشتسا 
هّللا یلـص  ادخ  لوسر  هباحـص  همه  تلزنم  ماقم و  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هبتر  ماقم و  نیا  دینک  یم  رکف  ایآ  میـسرپ : یم  نونکا 

؟ تسا هسیاقم  لباق  هلآو  هیلع 
نانمؤم ریما  تلزنم  ماقم و  نیا  میهد و  رارق  وزارت  هّفک  کی  رد  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  باحصا  تالامک  تاجرد و  یمامت  رگا  ایآ 

؟ دننک يربارب  مه  اب  دینک  یم  نامگ  رگید ، هّفک  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع 
؟ دنهد يرترب  الاو  تبقنم  ماقم و  نیا  رب  ار  یلایخ  لیاضف  نآ  زا  يا  هراپ  دنهاوخ  یم  یخرب  هنوگچ  نیا  رب  انب 

؟ دراد ییانعم  هچ  ترابع  نیا  میرگنب  ّتقد  اب  رگا  یتسار  هب  دوب . هدرک  مامشتسا  ار  تّوبن  يوب  اما  دوبن ; ربمایپ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
... . تسا ناوتان  نآ  كرد  زا  ام  ياه  مهف  اه و  لقع  هک  دراد  قیقد  فرژ و  سب  ییانعم 

؟ یتّیصخش هچ  يارب  ریزو  تسا . ریزو  اما  تسین ; ربمایپ  مالسلا  هیلع  یلع  يرآ 
ناحبـس دـنوادخ  هب  اه  نآ  نیرت  کیدزن  اه و  نآ  نیرتراوگرزب  نیلـسرم ، فرـشا  ناربمایپ ، نیرتـالاو  نیرت و  فیرـش  هک  يربماـیپ  يارب 

. تسا
ماقم و نیا  هب  نوراه  اجک  ور  نیا  زا  تسا ;  توافتم  رایـسب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ترازو  اب  یتیـصخش  نینچ  ترازو  نیا  رب  اـنب 

؟ دسرب دناوت  یم  هبترم 
راوازـس مادـک  رکبوبا  وا و  نیب  هک  تسا  نآ  رد  نخـس  هکلب  تسین ; نوراه  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يرترب  رد  اـم  نخـس  نونکا 

هبطخ 193. ، 182  / 2 هغالبلا : جهن   . 1 دنتسه ؟ هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تفالخ 

مالسلا هیلع  یلع  ترازو  تثعب و  زاغآ 

مالسلا هیلع  یلع  ترازو  تثعب و  زاغآ 
رت شیپ  هک  تسا  یثیدح  دنک ، یم  تلالد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترازو  رب  هک  یثیداحا  زا  رگید  یکی 

: دومرف درک و  عمج  ار  دوخ  ناکیدزن  تثعب  زاغآ  رد  ربمایپ  هک  يزور  نامه  رادشه ، زور  رادلا و  موی  ثیدح  میا ; هتفگ  نخس  نآ  زا 
;؟ اذه يرمأ  یلع  ینرزاوی  مکّیأف 

؟ دشاب راک  نیا  رد  نم  روای  ریزو و  هک  دریذپ  یم  امش  زا  کی  مادک 
: تشاد هضرع  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

; هیلع كریزو  نوکأ  هّللا ! یبن  ای  انأ 
. دوب مهاوخ  تیلوئسم  نیا  رد  امش  روای  ریزو و  ادخ ! لوسر  يا  نم 

: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ 
1. اوعیطأو هل  اوعمساف  مکیف  یتفیلخو  یّیصوو  یخأ  اذه  ّنإ 

. دیربب نامرف  وا  زا  دیهد و  ارف  شوگ  وا  نخس  هب  سپ  تسا . امش  نیب  رد  نم  نیشناج  یصو و  ردارب ، نیا ، یتسار  هب 
: دنک یم  لقن  نینچ  ار  هّیضق  نیا  دوخ  هریس  رد  یبلح 
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: دومرف وا  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  درک و  یگدامآ  مالعا  مالسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نیا  رد 
2. يدعب نم  یتفیلخو  یثراوو  یّیصوو  يریزوو  یخأ  تنأف  سلجإ !

. رگید رداصم  278 و   / 4 يوغب : ریسفت   . 1 دوب . یهاوخ  نم  زا  دعب  نم ، نیشناج  ثراو و  یصو ، ریزو ، ردارب ، وت  هک  نیشنب 
.461  / 1 هیبلحلا : ةریسلا   . 2

هلآو هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ياعد  مالسلا و  هیلع  یلع  ترازو 

هلآو هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ياعد  مالسلا و  هیلع  یلع  ترازو 
يدادغب و بیطخ  رکاسع ، نبا  هیودرم ، نبا  زا  ار  تیاور  نیا  هرـضنلا  ضایرلا  روثنملا و  ّردـلا  ةاقرملا ، قشمد ، ۀـنیدم  خـیرات  ناگدـنراگن 

یم هضرع  نینچ  یهلا  هاـگرد  هب  هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـیوگ : سیمع  تنب  ءامـسا  هک  دـنا  هدرک  لـقن  نارگید 
: تشاد

ًاریثک کّحبسن  یک  يرمأ  یف  هکرـشأو  يرزأ  هب  ددشا  ًاّیلع ، یخأ  یلهأ  نم  ًاریزو  یل  لعجا  ّمهللا  یـسوم : یخأ  لاق  امک  لوقأ  ّینإ  ّمهللا 
1. ًاریصب انب  تنک  ّکنإ  ًاریثک ، كرکذنو 

هلیـسو هب  ار ، یلع  مردارب  هد ، رارق  يریزو  منادناخ  زا  نم  يارب  ایادخ ! تفگ : یـسوم  مردارب  هک  میوگ  یم  وت  هب  ار  ینامه  نم  ادنوادخ !
 . 1 یتسه . انیب  ام  هب  وت  هک  میـشاب  وت  دای  هب  داـیز  مینک و  حـیبست  رایـسب  ار  وت  اـت  نک  کیرـش  نم  راـک  رد  ار  وا  راد ، مکحم  ارم  تشپ  وا 

.118  / 3 هرضنلا : ضایرلا  ، 566  / 5 روثنملا : ّردلا  ثیدح 147 ، 120 و 121 ،  / 1 مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  همجرت  قشمد : ۀنیدم  خیرات 

هژیو هاگیاج 

هژیو هاگیاج 
: دیامرف یم  اویش  هباطخ  نآ  رد  هک  دراد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  تبسن  يا  هژیو  هاگیاج  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

. مراد ترضح  نآ  اب  کیدزن  يدنواشیوخ  هک  دیتسه  هاگآ  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  تبسن  نم  هاگیاج  زا  امش 
: تشاد هضرع  درک و  بلط  ادخ  زا  یسوم  ترضح  مالسلا ، امهیلع  نوراه  یسوم و  نایرج  رد  هک  تسا  نامه  کیدزن  يدنواشیوخ  نیا 

(. یخَأ َنوُراه  یلْهَأ *  ْنِم  اًریزَو  یل  ْلَعْجاَو  )
. ار مردارب  نوراه  هد ، رارق  يریزو  مدوخ  نادناخ  زا  نم  يارب 

امهیلع یلع  دوخ و  نیب  يردارب  مالعا  ناـیرج  رد  تفگ ـ  میهاوخ  هچ  ناـنچ  هلآو ـ  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
. تسا هدومرف  رکذ  ار  تلزنم  ثیدح  مالسلا 

هژیو تّیولوا 

هژیو ّتیولوا 
: دیامرف یم  يرگید  هیآ  رد  لاعتم  يادخ  هک  نیا  رب  نوزفا  تسا . راتفگ  نیا  زا  رتارف  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ياه  یگژیو 

1 (. َنیرِجاهُْملاَو َنینِمْؤُْملا  َنِم  ِهّللا  ِباتِک  یف  ضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأَو  )
. دنرتراوازس رگیدکی  هب  نارجاهم  نانمؤم و  زا  نادنواشیوخ  ماحرا و  ادخ ; باتک  رد  و 

رب انب  تسین . قابطنا  لباق  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زج  یـسک  چیه  رب  يدنواشیوخ ـ  ترجه و  نامیا ، ینعی  هناگ ـ  هس  ياه  یگژیو  نیا 
هلآو هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  تیالو  تفالخ و  راوتـسا  ياه  هیاپ  زا  هیاپ  کـی  کـیدزن  يدـنواشیوخ  هک  دوش  یم  نشور  نیا 
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. تسا
، ملاع يدرم  هک  مالـسلا ـ  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دنزرف  یّنثم  نسح  نب  هّللادبع  نب  دّمحم  لالدتـسا  لقن  هب  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  يزار  رخف 

هیلع یبتجم  نسح  ماما  رـسپ  یّنثم  نسح  نب  هّللادـبع  دـنزرف  دّـمحم ، باـنج  دـسیون : یم  هتخادرپ و  دوب ـ  میرک  نآرق  هب  يانـشآو  لـضاف 
. درک لالدتسا  هیآ  نیا  هب  تشون  یساّبع  هفیلخ  روصنم  هب  هک  يا  همان  رد  مالسلا ،

. ترضح نآ  يومعرسپ  یلع  هدوب و  ربمایپ  يومع  ساّبع  اریز  تسا ; رتراوازس  یلع  زا  ربمایپ  هب  ساّبع  تشون : وا  خساپ  رد  روصنم 
هب هکلب  ساـّبعلا ; ینب  اـب  یتـسود  رطاـخ  هب  هن  یلو  تسا ; هتفریذـپ  ار  نایـساّبع  ياـعّدا  نیا  اـما  تسین ، نایـساّبع  زا  هک  نیا  اـب  يزار  رخف 

... . رطاخ
هدمآ هنیدم  هب  هّکم  حتف  زا  دعب  ساّبع  اریز  تسین ; نارجاهم  زا  وا  اما  تسا ، ربمایپ  يومع  هچرگ  ساّبع  هک  دناد  یم  يزار  رخف  دوخ  هتبلا 
ربمایپ اب  يدنواشیوخ  تبارق و  نارجاهم  زا  هک  یـسک  اهنت  نیا  رب  انب  تسین . یترجه  رگید  هکم ، حـتف  زا  دـعب  هک  دوب  هدومرف  ربمایپ  دوب و 

. تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دراد 
مادک چیه  اما  دنتسه ; يرایسب  نارجاهم  نانمؤم و  مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  زج  ربمایپ ، هباحـص  نایم  رد  هک  تسا  نیا  فاصنا  یفرط  زا 

اب هیآ  نیا  سپ  تسین . نارجاهم  زا  مه  وا  هک  دنام  یم  یقاب  ساّبع  اهنت  دنرادن . يدنواشیوخ  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  اه  نآ  زا 
. دوب دهاوخن  قابطنا  لباق  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زج  یسک  چیه 

هب ات ـ  دنک  یم  تفلاخم  نایولع  نایمـشاه و  اب  دیامن و  یم  تقفاوم  یـساّبع  روصنم  نایـساّبع و  اب  اج  نیا  رد  يزار  رخف  هک  تسا  ینتفگ 
. دومن لالدتسا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تماما  رب  هیآ  نیا  هب  ناوتن  وا ـ  نامگ 

دوش یم  راکشآ  اج  نیمه  زا  دوب و  دهاوخ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تماما  رب  يرگید  لیلد  ِماحْرَْألا ) اُولوُأَو   ) هفیرـش هیآ  نیا ، رب  انب 
هتـشاد هفیرـش  هیآ  زا  هتکن  نیا  هب  يا  هراشا  کیدزن ، يدنواشیوخ  ندرک  حرطم  هیآ و  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  لالدتـسا  هک 

. دراد تلاخد  تیالو  تماما و  هلأسم  رد  هیآ  نیا  هک  تسا 
تعیب ترضح  نآ  ریغ  اب  دنام و  اجرباپ  دوخ  تعیب  رب  درک و  تعیب  مخ  ریدغ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  اب  ساّبع  هک  نیا  رب  نوزفا 

. دیامن تعیب  دیدجت  هک  تساوخ  وا  زا  دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تمدخ  هفیقس  يارجام  رد  دومنن و 
رد ام  دـیروایب ، رطاخ  هب  رگا  تشاد . دـهاوخن  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  تفالخ  تماما و  قاقحتـسا  ساـّبع ، ور  نیا  زا 

. تسا هدـیاف  یب  نآ  هرابرد  شهوژپ  تسین و  رکذ  لباق  هاگدـید  نیا  اما  تسا ; ساّبع  ِنآ  زا  تماما  يرظن ، قبط  هک  میتفگ  شهوژپ  زاغآ 
 . هیآ 6 بازحا : هروس   . 1

روما رد  تکرش 

روما رد  تکرش 
، دنادرگ شیاهراک  رد  وا  کیرش  ار  نوراه  هک  دهاوخ  یم  ادخ  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  تسا  نیا  هدمآ ، رگید  يا  هیآ  رد  هک  یماقم 

: دیامرف یم  هک  اج  نآ 
1 (. يْرمَأ یف  ُهْکِرْشَأَو  )

. زاس کیرش  نم  راک  رد  ار  وا 
ماقم بصانم و  مامت  رد  هدوب و  کیرـش  دوب ، هدـش  هداهن  مالـسلا  هیلع  یـسوم  بانج  هدـهع  هب  هک  ییاه  تیلوئـسم  مامت  رد  نوراه  ینعی 

. دوب دهاوخ  کیرش  تسا  هدش  هداد  وا  هب  هک  ییاه 
مرکا ربمایپ  روای  روما  همه  رد  ترـضح  نآ  دـش و  دـهاوخ  تباث  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يارب  ماقم  نیا  ثیدـح ، نیا  ياـضتقم  هب 
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اب یماقم  بصنم و  ره  رد  تّوبن ، زا  ریغ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نیا  رب  انب  تّوبن . بصنم  رد  رگم  دوب  دهاوخ  هلآو  هیلع  هّللا  یلص 
. دوب دهاوخ  کیرش  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

: دیامرف یم  هک  اج  نآ  دوب ، نآرق  ریسفت  میلعت و  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ياه  تیلوئسم  زا  یکی 
2 (. َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعلَو  ْمِْهَیلِإ  َلُِّزن  ام  ِساّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأَو  )

. دنشیدنیب هک  دیاش  يزاس ، نشور  نانآ  يارب  تسا  هدش  لزان  مدرم  يوس  هب  هک  ار  هچ  نآ  ات  میدرک  لزان  ار  نآرق  وت  رب  ام  و 
: میناوخ یم  هک  اج  نآ  تسا ، هدش  اطع  تمکح  ترضح  نآ  هب  نینچ  مه 

3 ...(. َۀَمْکِْحلاَو َباتِْکلا  َْکیَلَع  ُهّللا  َلَْزنَأَو  )
. دومرف لزان  وت  رب  ار  تمکح  باتک و  ادخ  و 

: دیامرف یم  هک  اج  نآ  تسا ، هدوب  مدرم  عجرم  تافالتخا ، رد  هک  تسا  نیا  ترضح  نآ  نوئش  زا  نینچ  مه 
4 (. ِهیف َنوُِفلَتْخَی  يذَّلا  ُمَُهل  َنِّیَُبِیل  )

. دزاس نشور  نانآ  يارب  دندرک  یم  فالتخا  نآ  رد  هک  ار  هچ  نآ  ات 
: دوب مدرم  رب  مکاح  ترضح  نآ  هیآ  نیا  قبط  روط  نیمه 

5 (. ُهّللا َكارَأ  اِمب  ِساّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِتل  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  ّانِإ  )
. ینک تواضق  مدرم  نایم  رد  تسا  هتخومآ  وت  هب  دنوادخ  هچ  نآ  هب  ات  میدرک  لزان  وت  رب  قح  هب  ار  باتک  نیا  ام  هک  یتسار  هب 

: دیامرف یم  هک  اج  نآ  تسا ، ذفان  شمکح  رتراوازس و  ناشدوخ  زا  مدرم  رب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  یفرط  زا 
6 ...(. ْمِهِسُْفنَأ ْنِم  َنینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  )

... . تسا رتراوازس  یلوا و  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبسن  ربمایپ 
ـ  دنک یم  تابثا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  يارب  نآرق  هک  رگید ـ  دراوم  بصانم و  اه ، ماقم  نیا  یمامت  رد  مالسلا ، هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

. دوب دهاوخ  اراد  ار  بصانم  اه و  ماقم  نینچ  زین  وا  تسا و  ربمایپ  رایمه  کیرش و 
زا ریغ  هب  بانج ، نآ  تاماقم  تالامک و  یماـمت  رد  تسا و  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  سفن  ترـضح ، نآ  هاـتوک  هلمج  کـی  رد 

ناونع هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلهابم ، هیآ  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  تسا  یبلطم  ناـمه  نیا  دوب . کیرـش  تّوبن ،
7 (. ْمُکَسُْفنَأَو انَسُْفنَأَو  ْمُکَءاِسنَو  انَءاِسنَو  ْمُکَءاْنبَأَو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ُْلق  : ) دیامرف یم  هک  اج  نآ  دومن . یفرعم  دوخ  ناج  سفن و 

رگ ناـیب  نآرق ، رّـسفم  نّیبم و  ومه  تسا . رتذـفان  شمکح  رتراوازـس و  ناـشدوخ  زا  ناـنمؤم  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  نیا  رب  اـنب 
. دوب دهاوخ  تافالتخا  عجرم  قالطالا و  یلع  مکاح  ماکحا و 

؟ دوش ربمایپ  نیشناج  يرگید  صخش  تفگ  ناوت  یم  یصخش  نینچ  دوجو  اب  ایآ 
؟ دوش هفیلخ  هدربن  مه  نآ  زا  ییوب  درادن و  ار  تاماقم  نیا  زا  يا  هّرذ  هک  یسک  دوش و  هدز  رانک  یناسنا  نینچ  دریذپ  یم  لقع  ایآ 

هلآو و هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناج  وا  هک  اریز  تسا ; هدـنز  ربمایپ  دوخ  ربمایپ ، زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ندوب  اب  ییوگ 
هیآ 32. هط : هروس   . 1 دوب . ترضح  نآ  رما  کیرش 

هیآ 44. لحن : هروس   . 2
هیآ 113. ءاسن : هروس   . 3
هیآ 39. لحن : هروس   . 4

هیآ 105. ءاسن : هروس   . 5
هیآ 6. بازحا : هروس   . 6
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هیآ 61. نارمع : لآ  هروس   . 7

هلآو هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ینابیتشپ 

هلآو هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ینابیتشپ 
هک اج  نآ  دوب ، مالسلا  هیلع  یسوم  زا  يو  ینابیتشپ  تساوخرد  نوراه ، هرابرد  ادخ  زا  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تساوخرد  دراوم  زا 

: تشاد هضرع  ادخ  هاگرد  هب 
1 (. يرْزَأ ِِهب  ْدُدُْشا  )

. نک مکحم  ارم  تشپ  وا  هلیسو  هب 
: دومرف درک و  باجتسم  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  ياعد  زین  دنوادخ 

2 (. َکیخَِأب َكَدُضَع  ُّدُشَنَس  )
. مینک یم  مکحم  تردارب  هلیسو  هب  ار  وت  ناوزاب  يدوز  هب 

رد هک  یتایاور  زا  هتشذگ  دوب . دهاوخ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  صوصخم  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  متاخ  ربمایپ  ینابیتشپ  ماقم  نیا ، رب  انب 
. تسا هدیسر  صوصخ  نیا 

ربمایپ زج  هب  هدوب و  رت  نیگنـس  رت و  گرزب  اه  تیلوئـسم  مامت  زا  هدـش ، هداهن  متاخ  ربمایپ  شود  رب  هک  تلاسر  متخ  راب  هک  تسین  یکش 
. درادن ار  راب  نآ  لّمحت  یسک  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مالسا  یمارگ 

تیلوئسم نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  دومن  اعد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تشذگ  نیـشیپ  ثیداحا  رد  هک  روط  نامه 
. دشاب وا  ياناوت  يوزاب  هدوب و  وا  نابیتشپ  ریطخ 

نیب فالتخا  تسا و  توافتم  رایسب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ینابیتشپ  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  ینابیتشپ  هک  تسا  حضاورپ 
هیآ 31. هط : هروس   . 1 تسا . مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  اب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  نیلسرملا  متاخ  ماقم  فالتخا  ناس  هب  ماقم  ود  نیا 

هیآ 35. صصق : هروس   . 2

روما یهدناماس  حالصا و 

روما یهدناماس  حالصا و 
هب هک  دیامرف  یم  مالسلا  هیلع  یسوم  نابز  زا  لاعتم  دنوادخ  تسا . روما  یهدناماس  حالصا و  دوش ، یم  هدافتسا  هیآ  زا  هک  یماقم  نیمتفه 

: تشاد هضرع  دنوادخ 
1 (. ِْحلْصَأَو یمْوَق  یف  ینُْفلْخا  َنوُراه  ِهیخَِال  یسُوم  َلاقَو  )

. نک حالصا  ار  نانآ  روما  شاب و  نم  نیشناج  نم  موق  رد  تفگ : نوراه  شردارب  هب  یسوم  و 
نیا زین  تّما  نیا  رد  درک ، یم  یهدناماس  حالصا و  ار  شتُّما  روما  وا  ياج  هب  دوب و  مالسلا  هیلع  یـسوم  تُّما  حلـصم  نوراه  هک  نانچ  مه 

دـنک و یهدـناماس  حالـصا و  ار  ربمایپ  تّما  روما  دـیاب  هک  تسوا  تسا . هدـش  راذـگاو  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  تلزنم  ماقم و 
. دیامن ظفح  تافارحنا  اه و  يژک  زا  ار  مدرم  دریگب و  ار  اه  هنتف  يولج 

یـسک نینچ  مه  دشاب ; حلاص  یلاح  ره  رد  دوخ  دیاب  متح  روط  هب  دشاب ، حلـصم  روما  همه  رد  قلطم و  روط  هب  هک  یـسک  تسا  حـضاورپ 
. دیامن جیورت  ار  داسف  حالصا ، مسا  هب  ادابم  ات  دشاب  هاگآ  زیچ  ره  داسف  حالص و  زا  دیاب  تسا ، حلصم  نوئش  همه  رد  هک 

هیآ فارعا : هروس   . 1 دراد . یپ  رد  ار  ترـضح  نآ  ّیندـل  ملع  تمـصع و  مالـسلا ، هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تلزنم  ماـقم و  نیا  ور ، نیا  زا 
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یهاگآ ملع و 

یهاگآ ملع و 
نیا نتفرگ  رظن  رد  اب  و  دوب . لیئارسا  ینب  نیرت  هاگآ  نیرتاناد و  مالسلا  هیلع  یسوم  زا  سپ  هک  دوب  نآ  نوراه  ياه  تلزنم  زا  رگید  یکی 
هیلع یلع  نانمؤم  ریما  دـشاب . تباث  زین  ترـضح  نآ  يارب  ماـقم  تلزنم و  نیا  دـیاب  تسا ، نوراـه  هلزنم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک 

: دیامرف یم  هراشا  هنوگ  نیا  تلیضف  نیا  هب  هعصاق  هبطخ  نامه  رد  مالسلا 
. هب ءادتقإلاب  ینرمأیو  ًامَلَع  هقالخأ  نم  موی  ّلک  یف  یل  عفری  هّمأ ; رثأ  لیصفلا  عاّبتا  هعّبتا  تنک 

. منک ادتقا  وا  هب  هک  داد  یم  نامرف  نم  هب  تخاس و  یم  راکشآ  میارب  شقالخا  زا  يا  هزات  هناشن  زور  ره  مدوب . ربمایپ  هارمه  هشیمه  نم 
: دیامرف یم  نینچ  هدمآ  بیغ  ملع  زا  نخس  نوچ  يرگید  هبطخ  رد  شترضح 

هیلع ّمَطـضتو  يردـص  هیعی  نأـب  یل  اـعدو  هینمّلعف  هّیبـن ، هّللا  همّلع  ملعف  کـلذ  يوس  اـمو  هّللا  ّـالإ  دـحأ  هملعی  ـال  يذـّلا  بیغلا  ملع  اذـهف 
. یحناوج

یملع هداد ) صاصتخا  دوخ  هب  ادخ  هک  هچ  نآ  زا  ریغ  ینعی   ) نآ زا  ریغ  و  دناد ، یمن  ار  نآ  ادخ  زج  یسک  هک  تسا  یبیغ  ملع  نامه  نیا 
دشاب و هتشاد  ار  نآ  شیاجنگ  ما  هنیس  هک  درک  اعد  میارب  داد و  میلعت  نم  هب  زین  ترضح  نآ  سپ  هتخومآ . شربمایپ  هب  دنوادخ  هک  تسا 

. ددرگ رپ  نآ  زا  نم  حراوج  اضعا و 
وا هب  هک  تسا  هدرک  لـقن  مرکا  ربماـیپ  زا  هک  اـج  نآ  دوـش ، یم  نشور  هعـصاق  هبطخ  نیمه  زا  ترـضح  نآ  یهاـگآ  ّتیملعا و  یفرط  زا 

: دومرف
. يرأ ام  يرتو  عمسأ  ام  عمست  ّکنإ 

. ینیب یم  زین  وت  منیب  یم  نم  ار  هچ  ره  و  يونش ، یم  زین  وت  مونش  یم  نم  ار  هچ  نآ  یتسار  هب 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هرابرد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رگید  دروم  رد 

. اهباب نم  اهتأیلف  ۀنیدملا  دارأ  نمف  اهباب ، یلعو  ملعلا  ۀنیدم  انأ 
. دوش دراو  نآ  هزاورد  زا  دیاب  دوش ، رهش  نیا  دراو  دهاوخ  یم  هک  ره  سپ  تسا ; رهش  نآ  هزاورد  یلع  متسه و  ملع  رهش  نم 

نیا هب  ار  يا  هناگادج  ثحب  تسا  هتـسیاش  دـنک . یم  تباث  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تماما  هک  تسا  یثیداحا  زا  زین  ثیدـح  نیا 
نیا لاطبا  ّدر و  يارب  نافلاخم  ماجرفان  ياه  شالت  زا  مینک و  یـسررب  ار  نآ  ياـه  تلـالد  دانـسا و  اـت  میهد  صاـصتخا  فیرـش  ثیدـح 

. میرادرب هدرپ  نانآ  ياه  تنایخ  اه و  فیرحت  اه ، يزادرپ  غورد  ثیدح و 
هفیرش هیآ  نیا  لیذ  رد  ریسفت  ياه  باتک  هب  هنومن  ناونع  هب  تسا . هدش  تباث  هدوب  رتاناد  همه  زا  یسوم  زا  سپ  نوراه  هک  بلطم  نیا  اما 

: دیامرف یم  لقن  هنوگ  نیا  نوراق  نابز  زا  لاعتم  دنوادخ  دینک . هعجارم 
1 (. يْدنِع ْملِع  یلَع  ُُهتیتوُأ  امَّنِإ  َلاق  )

. ما هدروآ  مهارف  تسا  نم  دزن  هک  یملع  هلیسو  هب  ار  تورث  نیا  نم  تفگ :
هروس  . 1 2. دوب رتاناد  مالسلا ـ  هیلع  یسوم  ترضح  زا  زج  لیئارـسا ـ  ینب  همه  زا  نوراه  هک  دنا  هدرک  حیرـصت  هیآ  نیا  لیذ  رد  نارّـسفم 

هیآ 78. صصق :
. رگید ياهریسفت  201 و   / 2 نیلالجلا : ریسفت  ، 357  / 4 يوغب : ریسفت  ر.ك :  . 2
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تمصع ماقم 

تمصع ماقم 
نوراه ترضح  تمـصع  رد  یـسک  ایآ  یتسار  هب  تسا . تمـصع  دروآ ، تسد  هب  تلزنم  فیرـش  ثیدح  زا  ناوت  یم  هک  يدروم  نیمهن 

؟ دراد يدیدرت 
یفرط زا  تسا . هداد  رارق  وا  تلزنم  رد  نوراه و  دننامه  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هلآو ، هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ثیدح  نیا  رد 

نانمؤم ریما  زج  هباحـص ـ  زا  يدحا  يارب  ار  تمـصع  ماقم  یـسک  چیه  هک  روط  نامه  دنا . هدرکن  تمـصع  ياعّدا  هباحـص  زا  مادک  چـیه 
. تسا هدرکن  اعدا  مالسلا ـ  هیلع  یلع 

نیا حیضوت  رد  نونکا  دشاب . حلاص  روما  همه  رد  دوخ  نیا  رگم  دوش  یمن  حلصم  روما  همه  رد  یسک  هک  تشذگ  متفه  ماقم  حیـضوت  رد 
. تسا حرطم  شسرپ  دنچ  ماقم 

؟ دشاب ماما  موصعم  ریغ  موصعم ، صخش  دوجو  اب  هلآو ، هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  هک  دراد  یم  اور  یلقاع  ایآ 
؟ دشاب قلاخ  قلخ و  نیب  هطساو  یموصعم  ریغ  موصعم ، دوجو  اب  هک  دناد  یم  اور  ناسنا  لقع  ایآ 

؟ دیامن يوریپ  موصعم  ریغ  زا  ناسنا  موصعم ، دوجو  اب  هک  دنهد  یم  هزاجا  نادنمدرخ  تسا و  زیاج  یلقع  رظن  زا  ایآ 
ار تلاسر  یحو و  رون  نم  هک  دیامرف  یم  دنک و  یم  هراشا  تمصع  ماقم  نامه  هب  هعـصاق ، هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يرآ ،

. منک یم  مامشتسا  ار  يربمایپ  تّوبن و  يوب  منیب و  یم 
؟ تسا هدربن  تلزنم  نیا  زا  يا  هرهب  كدنا  یتح  هک  دوش  ادتقا  یسک  هب  دوش و  هتشاذگ  رانک  یناسنا  نینچ  هک  تسا  لوقعم  ایآ  یتسار  هب 

رتارف رت و  ّتیمهااب  رتالاو ، رتالاب ، رایسب  هدید  یم  هک  ار  هچ  نآ  هدینش و  یم  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  ار  هچ  نآ  تسا  نشور 
هدینش یم  هدید و  یم  ربمایپ  هک  ار  هچ  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  سپ  دندینـش . یم  دندید و  یم  هتـشذگ  ناربمایپ  هک  تسا  نآ  زا 

. دبلط یم  يرتشیب  هشیدنا  هک  تسا  يا  هتکن  نیا  تسا . هدینش  یم  هدید و  یم  زین  وا 

یگزیکاپ تراهط و  ماقم 

یگزیکاپ تراهط و  ماقم 
هک درک  لالح  ار  يزیچ  نوراه  يارب  یـصقالا ـ  دجـسم  هرابرد  لاعتم ـ  دـنوادخ  تسا . یگزیکاپ  تراهط و  ماقم  تلزنم ، ماقم و  نیمهد 

شتیب لها  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يارب  دیاب  زین  ّتیـصوصخ  تلیـضف و  نیا  تلزنم  ثیدـح  مکح  هب  و  دوبن ، لالح  وا  ریغ  يارب 
نارگید زا  ار  اه  نآ  هک  دوب  دهاوخ  شنیرهاط  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ياه  یگژیو  زا  یکی  نیا  دـشاب و  هتـشاد  دوجو 

. دوب دنهاوخ  رترب  نارگید  زا  زین  تهج  نیا  زا  ناراوگرزب  نامه  دنک و  یم  زاتمم 
يارب هک  ناـنچ  مه  دـنک ، یم  تاـبثا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  يارب  ار  یتلیـضف  نینچ  هک  دراد  دوجو  ثیداـحا  رد  يداـیز  دـهاوش 

. تسا هدوب  تباث  نوراه 
نونکا تسا . هدمآ  نوگانوگ  ياه  نتم  اب  یّنـس  هعیـش و  قاّفتا  دروم  تایاور  رد  هک  یثیدح  تسا ; باوبالا » ّدس   » ثیدح اه  نآ  زا  یکی 

: مینک یم  هراشا  ننست  لها  ربتعم  ياه  باتک  زا  ثیداحا  یخرب  هب 
: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  دوخ  خیرات  رد  رکاسع  نبا 

: دومرف نینچ  دناوخ و  يا  هبطخ  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور 
الو هتّیرذو ، نوراه  ّالإ  ءاسنلا  هیف  اوبرقی  الو  بنج ، امهدجسم  یف  تیبی  نأ ال  اهرمأو  ًاتویب ، امهموقل  اءّوبتی  نأ  نوراهو  یسوم  رمأ  هّللا  ّنإ 
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1. هتّیرذو ّیلع  ّالإ  بنج  هیف  تیبی  الو  اذه  يدجسم  یف  ءاسنلا  برقی  نأ  دحأل  ّلحی 
رد تبانج  تلاح  رد  سک  چیه  هک  داد  روتسد  اه  نآ  هب  دننیزگرب و  ییاه  هناخ  ناشموق  يارب  هک  داد  نامرف  نوراه  یـسوم و  هب  دنوادخ 

يارب ور  نیا  زا  وا . نادنزرف  نوراه و  رگم  دـننک ، شزیمآ  نانز  اب  اج  نآ  رد  مدرم  دـیابن  دـنکن و  يرپس  ار  بش  نوراه  یـسوم و  دجـسم 
. شنادنزرف یلع و  رگم  دیامن  هتوتیب  نآ  رد  تبانج  تلاح  اب  دنک و  یکیدزن  نانز  اب  نم  ِدجسم  رد  هک  تسین  زیاج  يدحا 

2. تسا هدرک  لقن  رکاسع  نبا  خیرات  زا  روثنملا  ردلا  رد  زین  یطویس  نیدلا  لالج  ار  ثیدح  نیا 
: دومرف تفرگ و  ارم  تسد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  تسا : هدمآ  دئاوزلا  عمجم  رد 

. کتّیرذبو کب  يدجسم  رّهطی  نأ  ّیبر  تلأس  ّینإو  نوراهب  هدجسم  رّهطی  نأ  ّهبر  لأس  یسوم  ّنإ 
يارب ار  مدجسم  هک  ما  هتساوخ  مراگدرورپ  زا  نم  دنادرگ و  رّهطم  كاپ و  نوراه  يارب  ار  شدجسم  هک  تساوخ  شراگدرورپ  زا  یسوم 

. دنادرگ رّهطم  كاپ و  تنادنزرف  وت و 
. دنبب يا  هداد  رارق  دجسم  تمس  هب  تا  هناخ  زا  هک  ار  يرد  هک  داتسرف  رکبوبا  دزن  ار  یسک  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هاگ  نآ 

. درک دودسم  ار  شا  هناخ  رد  هاگ  نآ  مدرک . تعاطا  مدینش و  تفگ : سپس  َنوُعِجار .) ِْهَیلِإ  ّانِإَو  ِهِّلل  ّانِإ  : ) تفگ رکبوبا 
. داد اه  نآ  هب  ار  نامرف  نیمه  داتسرف و  ساّبع  رمع و  دزن  ار  یسک  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نآ  زا  سپ 

: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هاگ  نآ 
3. مکباوبأ ّدسو  ّیلع  باب  حتف  هّللا  ّنکلو  ّیلع ، باب  تحتفو  مکباوبأ  تددس  انأ  ام 

. تسب ار  امش  ياه  هناخ  رد  تشاذگ و  زاب  ار  یلع  هناخ  رد  ادخ  هکلب  متشاذگن ; زاب  ار  یلع  هناخ  رد  متسبن و  ار  امش  ياه  هناخ  رد  نم 
: تسا هدمآ  دئاوزلا  عمجم  رد  تسا . هدش  لقن  رگید  يا  هنوگ  هب  رگید  عبانم  لاّمعلا و  زنک  دئاوزلا ، عمجم  رد  رگید  راب  هّیضق  نیا 

هناخ ِرد  تسب و  دجـسم  تمـس  هب  ار  ناشیاه  هناخ  ِرد  درک و  نوریب  ار  دجـسم  لها  یمامت  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یماـگنه 
ترضح نآ  دیسر . ربمایپ  هب  تاضارتعا  نیا  دندرک . ضارتعا  ینکارپ و  نخس  هب  عورش  مدرم  تشاذگ ، دوخ  لاح  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 

: دومرف
یحوی ام  ّالإ  عّبتا  نإ  تلعف ، هب  ترُما  ام  رومأم ، دـبع  انأ  اّمنإ  هکرتو ، مکجرخأ  هّللا  ّنکلو  هتکرت ، انأ  الو  یـسفن  لبق  نم  مکتجرخأ  انأ  اـم 

. ّیلإ
درک جراخ  ار  امش  دنوادخ  هکلب  متشاذگن ; یقاب  دوخ  لاح  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  و  مدرکن ، نوریب  دجسم  زا  ار  امش  مدوخ  بناج  زا  نم 

ار نامه  دـنهد  نامرف  نم  هب  هچ  ره  تسا ، هدـش  هداد  روتـسد  نم  هب  هک  متـسه  يا  هدـنب  طقف  تشاذـگ . دوخ  لاح  هب  ار  یلع  هناـخ  رد  و 
4. منک یم  يوریپ  دوش  یحو  نم  هب  هچ  نآ  زا  اهنت  مهد . یم  ماجنا 

مکاـح كردتـسملا  وا ، دنـسم  لـبنح و  نب  دـمحا  فیلأـت  بقاـنملا ، باـتک  رد  دـنا . هتخادرپ  هیـضق  نیا  لـقن  هـب  زین  يرگید  عباـنم  هـّتبلا 
: تسا هدش  لقن  هنوگ  نیا  مقرا  نب  دیز  زا   5 رگید دراوم  قشمد و  ۀنیدم  خیرات  دئاوزلا ، عمجم  يروباشین ،

هلآو هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  يزور  دش . یم  زاب  دجـسم  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  یهورگ  ياه  هناخ  ِرد  دیوگ : دیز 
: دومرف

. ّیلع باب  ّالإ  باوبألا  اذه  اوّدس 
. دیدنبب ار  یلع ـ  هناخ  ِرد  زج  اهرد ـ  نیا  همه 

زا سپ  تساخرب و  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد  دـندرک . ضارتعا  هتفگ و  ینانخـس  ربمایپ  روتـسد  نیا  هرابرد  يا  هّدـع 
: دومرف نینچ  یهلا  يانث  دمح و 

. هتعّبتا ءیشب  ترمأ  نکلو  هتحتف ، الو  ًائیش  تددس  ام  هّللاو ، مکلئاق . هیف  لاقف  ّیلع ، باب  ریغ  باوبألا  هذه  ّدس  ترمأ  ّینإف  دعب ، اّمأ 
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يرد نم  دنگوس  ادخ  هب  دندرک ! ضارتعا  دنتفگ و  ینانخس  امش  زا  یخرب  دوش . هتسب  یلع ـ  هناخ  ِرد  زج  اهرد ـ  نیا  هک  مداد  روتـسد  نم 
. مدرک تعاطا  نم  دنداد و  نامرف  نم  هب  هکلب  مدرکن ; زاب  هتسبن و  ار 

6. تسا هدمآ  زین  رداصم  رگید  یئاسَن و  صئاصخ  يذمِرت ، ننس  رد  ثیدح  نیا 
دهاوخ تلزنم  ثیدح  دراوم  زا  یکی  مالسلا ، هیلع  یلع  هناخ  ِرد  زج  هب  دش  یم  زاب  دجسم  هب  هک  ییاه  هناخ  ِرد  نتسب  يارجام  نیا ، رب  انب 

: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوب 
. يدعب ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنأ 

. تسین يربمایپ  نم  زا  دعب  هک  نآ  رگم  یتسه ، یسوم  يارب  نوراه  هلزنم  هب  نم  يارب  وت 
. دش نشور  تهج  دنچ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تماما  رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  دش ، نایب  هچ  نآ  هب  هجوت  اب 

; ترضح نآ  تمصع  توبث  هیحان  زا   . 1
; نارگید رب  ترضح  نآ  يرترب  ّتیلضفا و  توبث  هیحان  زا   . 2

ماما همجرت  قشمد : ۀنیدم  خـیرات   . 1 تسا . هدوب  تباث  نوراه  يارب  هک  يرگید  اه  یگژیو  تاّیـصوصخ و  زا  یـضعب  توبث  هیحاـن  زا   . 3
.296  / 1 مالسلا ، هیلع  یلع 
.384  / 4 روثنملا : ردلا   . 2

.114  / 9 دئاوزلا : عمجم   . 3
ثیدح 32887. ، 600  / 11 لاّمعلا : زنک  ، 115  / 9 دئاوزلا : عمجم   . 4

ۀنیدم خیرات  ، 114  / 9 دئاوزلا : عمجم  ، 125  / 3 كردتسملا : ثیدح 18801 ، ، 496  / 5 دمحا : دنسم  ثیدح 109 ، ، 72 بقاـنملا :  . 5
.158  / 3 هرضنلا : ضایرلا  ثیدح 324 ، 279 و 280 ،  / 1 مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  همجرت  قشمد :

ثیدح 38. ، 59 یئاسَن : صئاصخ  ، 305  / 5 يذمِرت : ننس  ر.ك   . 6

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تفالخ  رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  مراهچ : شخب 

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تفالخ  رگ  نایب  تلزنم  ثیدح 

مراهچ شخب 
مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تفالخ  رب  تلزنم  ثیدح  تلالد 

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تفالخ  رگ  نایب  تلزنم  ثیدح 
همزال هک  دنک  یم  تابثا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يارب  ار  يدّدعتم  ياه  تلزنم  اه و  ماقم  تلزنم  ثیدح  دش  مولعم  هک  نآ  زا  دـعب 
ماقم زین  تحارص  اب  میقتسم و  روط  هب  ثیدح  نیا  هک  تسا  نیا  رد  نخس  نونکا  تسا ; ترضح  نآ  تفالخ  تماما و  اه  نآ  زا  مادک  ره 

اب تلزنم  ثیدح  نیا ، رب  انب  دـنک . یم  تابثا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يارب  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ینیـشناج  تفالخ و 
. درک دهاوخ  تلالد  ترضح  نآ  تفالخ  رب  مامت  تحارص 

نابز زا  لاعتم  دنوادخ  تسا . هدوب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  زا  وا  ینیـشناج  نوراه ، ترـضح  ياه  ماقم  زا  یکی  هک  تسین  يدیدرت 
1 (. َنیدِسْفُْملا َلیبَس  ِْعبَّتَت  الَو  ِْحلْصَأَو  یمْوَق  یف  ینُْفلْخا  : ) دومرف نینچ  نوراه  هب  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یسوم 

هیآ 142. فارعا : هروس   . 1 نکن . يوریپ  نادسفم  شور  زا  نک و  حالصا  نانآ  روما  شاب و  نم  نیشناج  مموق  نایم  رد 

لیاضف جوا  رد  ربمایپ  ینیشناج 
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لیاضف جوا  رد  ربمایپ  ینیشناج 
نآ نیزگیاج  دناوتب  نیـشناج  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ، ییاه  تیحالـص  اه و  تیلباق  هب  زاین  ادـخ ، ربمایپ  تفالخ  ینیـشناج و  دـیدرت  نودـب 

تسوا و نیشناج  هتـسشن و  ربمایپ  ياج  هب  وا  اریز  دهد ; ماجنا  یبوخ  هب  ار  وا  ياه  تیلوئـسم  اهراک و  یمامت  وا  دوبن  رد  دوش و  ترـضح 
. دیآرب راک  نیا  هدهع  زا  دشاب و  هتشاد  وا  اب  بسانت  دیاب  ور  نیا  زا  دنک ; رپ  ار  وا  یلاخ  ياج  دهاوخ  یم 

ار یتیلباق  تیحالص و  نانچ  دیاب  و  دوش ، وا  هدنبیز  ییالاو  ماقم  نینچ  ات  دریگب  جوا  تالامک  لیاضف و  رد  هزادنا  نآ  دیاب  ربمایپ  نیـشناج 
دنهد رارق  يرگید  ياج  هب  ار  یسک  رگا  هک  تسا  حضاو  اریز  دیامنن ; هولج  درخ  زا  رود  ربمایپ  ياج  هب  وا  ندرک  نیزگیاج  هک  دشاب  اراد 

درخ و زا  رود  هب  يراک  نینچ  درادن ، وا  اب  یبسانت  چیه  دـهد و  ماجنا  ار  وا  ياهراک  یتسرد  هب  دـناوت  یمن  درادـن و  ار  نآ  تیحالـص  هک 
. تسا تمکح 

یگتسیاش زارحا 

یگتسیاش زارحا 
رد ات  تسناد  یم  لباق  ار  وا  دوب و  هدرک  زارحا  نوراه  شردارب  رد  ار  تیحالـص  نیا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  باـنج  اـیآ  میـسرپ : یم  نونکا 

؟ هن ای  دوش  شنیشناج  وا  دوبن 
؟ هن ای  تشاد  ار  یماقم  نینچ  ّتیلها  وا  ایآ 

. تسا هدومن  زارحا  نوراه  رد  ار  یتیحالص  نینچ  ًاعطق  تسا ، هدرک  هراشا  نآ  هب  نآرق  رد  هدومن و  دییأت  ار  تفالخ  نیا  دنوادخ  هک  لاح 
دیق چیه  نودب  ینعی  دهد ; یم  رارق  دوخ  هفیلخ  قلطم  روط  هب  ار  نوراه  شردارب  یـسوم  ترـضح  هیآ ، نیا  رد  هک  نیا  هّجوت  بلاج  هتکن 

: دومرف هک  اج  نآ  یطرش ، و 
(. یمْوَق یف  ینُْفلْخا  )

. شاب نم  نیشناج  مموق  نایم  رد 
. دوب دهاوخ  وا  ماقم  مئاق  نیشناج و  هتشاد ، هدهع  رب  یسوم  ترضح  هک  هچ  نآ  مامت  رد  نوراه  بانج  ینعی 

رد نوراه  ینعی  داد ; رارق  دوخ  نیـشناج  قلطم  روط  هب  هتفر ـ  روط  هوک  هب  هک  یتدم  يارب  هچرگ  ار ـ  شردارب  یـسوم  ترـضح  نیا  رب  انب 
یط ار  یناحور  تالامک  يونعم و  تاماقم  یـسوم ، ترـضح  ِناسمه  نانچ  نآ  وا  تسا  یـسوم  ترـضح  نیـشناج  هفیلخ و  نوئـش ، مامت 

هک تسا  یسک  تسا . یهلا  هدیدنسپ  یضَترم و  نوراه  ترضح  هلمج ، کی  رد  و  دشاب . هتـشاد  ار  یماقم  نینچ  دناوت  یم  هک  تسا  هدرک 
. تسا هدرک  رایتخا  یتسپ  نینچ  زارحا  يارب  ار  وا  ادخ 

نامز رد  هچ  وا و  تایح  نارود  رد  هچ  دـشاب ، نیـشناج  هفیلخ و  دـیاب  ومه  دـش ، بیاغ  یـسوم  هاگ  ره  سپ  دراد ، ار  یماقم  نینچ  وا  رگا 
. وا تافو  زا  سپ 

. تسا هتشاد  ار  ماقم  یگتسیاش و  تیحالص و  نیا  هک  تسا  نآ  مهم  هدرک ; تفالخ  زور  دنچ  نوراه  هک  تسین  نیا  مهم 
هک دوب  نیا  رب  رارق  دورب . روط  هوک  هب  ادـخ  اب  تاجانم  يارب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دـش  اـنب  هک  تسا  یماـگنه  بلطم  نیا  دـهاش 

ار شردارب  ادتبا  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  رگا  میسرپ : یم  دش . هدوزفا  نآ  هب  رگید  زور  هد  یلو  دماجنیب ; لوط  هب  زور  یس  تاجانم 
؟ دنام یقاب  ماقم  نیا  رب  هفاضا  زور  هد  نآ  رد  وا  هنوگچ  سپ  دوب ; هداد  رارق  هفیلخ  زور  یس  يارب 

; دوب دهاوخ  هفیلخ  وا  دـشاب ، بیاغ  یـسوم  هک  ینامز  ره  هکلب  تسا ; هدوبن  زور  یـس  هب  دودـحم  نوراه  تفالخ  هک  تسانعم  نادـب  نیا 
. دیشک یم  لوط  زین  نیا  زا  رتشیب  یسوم  ترضح  تبیغ  رگا  یتح 

هلآو هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  تبـسن  ار  يا  هبترم  ماقم و  نینچ  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تلزنم ، ثیدح  مکح  هب  ور  نیا  زا 
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نآ دوبن  رد  و  دوش ، یم  تباث  ترـضح  نآ  يارب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  تباین  یهلا و  تفـالخ  ماـقم  ینعی  تشاد ; دـهاوخ 
. دشاب ترضح  نآ  نیشناج  دیاب  وا  اهنت  ترضح 

یتسپ نینچ  زارحا  هتـسیاش  ار  وا  هدیزگرب و  ماقم  نیا  يارب  ار  ترـضح  نآ  دنوادخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ثیدـح  نیا  زا  يرآ ،
. دناد یم 

ياضترا مزال و  ياه  ّتیحالـص  نتـشاد  هب  زاین  هک  تسا  یهلا  برق  تاجرد  یناحور و  ياه  ماقم  زا  تفالخ ، ماقم  هک  نیا  نخـس  هاتوک 
. تسا رذگدوز  ِيرابتعا  رما  تفالخ  ماقم  هک  نیا  هن  دراد ، ادخ 

طرش دیق و  یب  يرادرب  نامرف 

طرش دیق و  یب  يرادرب  نامرف 
مالـسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  یطرـش  دیق و  چـیه  نودـب  اهراک  مامت  رد  مدرم  تسا  بجاو  هک  تسا  نآ  تفالخ  ياهدـمایپ  راثآ و  زا 

تماما و وا  هک  تسا  نآ  طرـش  دـیق و  نودـب  يرادرب  نامرف  قلطم و  ِتعاطا  همزال  و  دنـشاب ، وا  ناـمرف  هب  شوگ  هشیمه  دـننک و  تعاـطا 
. دشاب هتشاد  هماع  تیالو 

دوب و ربمایپ  نوراه  هک  دوب  تهج  نیدب  وا  زا  ارچ  نوچ و  یب  يوریپ  موزل  نوراه و  زا  تعاطا  بوجو  هک  دنک  نامگ  یسک  تسا  نکمم 
دوب و دهاوخن  تفالخ  راثآ  زا  قلطم  تعاطا  بوجو  نیا  رب  انب  تسا . هدوب  یسوم  نیـشناج  هک  نیا  تهج  هب  هن  تسوا ، توبن  راثآ  زا  نیا 

. درک تابثا  شیارب  ار  رثا  نآ  ناوت  یمن  تسین  ربمایپ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نوچ 
هتشون دوخ  ياه  باتک  رد  ار  نآ  نّنست  لها  نادنمـشناد  زا  یخرب  هچرگ  تسا ، تسردان  لطاب و  مّهوت  نامگ ، نیا  مییوگ : یم  خساپ  رد 

. دنا
هفیلخ هس  زا  تعاطا  نیا ، رب  انب  تفـالخ ; راـثآ  زا  هن  دـشاب ، تّوبن  راـثآ  زا  طرـش  دـیق و  یب  تعاـطا  بوجو  رگا  هک  نیا  بلطم  حیـضوت 

یم مراهچ  هفیلخ  ار  وا  هک  ومه  مالـسلا ، هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  تعاـطا  و  دـندوبن . ربماـیپ  ناـنآ  اریز  دوب ; دـهاوخن  بجاو  زین  نیتسخن 
. تسا ربمایپ  نیشناج  طقف  هکلب  تسین ، ربمایپ  ترضح  نآ  هک  ارچ  دوب ; دهاوخن  مزال  دنناد 

تعاطا ور  نیا  زا  وا ; يربمایپ  رطاخ  هب  هن  هدوب ، مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  زا  وا  ینیـشناج  تهج  هب  نوراه  زا  تعاطا  بوجو  نیا  رب  انب 
دهاوخ بجاو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ینیشناج  تلزنم و  ثیدح  مکح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  ارچ  نوچ و  یب  قلطم و 

. تسا لطاب  دودرم و  لاکشا  هشقانم و  هجیتن  رد  دوب ،

نّنست لها  ياملع  هاگدید  تلزنم و  ثیدح 

نّنست لها  ياملع  هاگدید  تلزنم و  ثیدح 
تفالخ تماما و  رب  ثیدـح ، نیا  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  نّنـست  لها  نادنمـشناد  اـملع و  هدـش  هتـشون  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاـه  باـتک  رد 

. دنک یم  تلالد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
ثیدح هک  دنک  یم  فارتعا  باتک  نیا  هدنراگن  تسا . هتشون  يرـشع  انثا  هیماما  نایعیـش  ّدر  رد  هیرـشع  انثالا  ۀفحت  باتک  هنومن  ناونع  هب 
راکنا ار  ثیدح  تلالد  سک  چیه  دیوگ : یم  هدرب و  رتارف  ار  نخـس  هکلب  دـنک ; یم  تابثا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تفالخ  تلزنم 

1. دنتسین یضار  نآ  هب  تنس  لها  زگره  تیب و  لها  نمشد  یبصان و  رگم  دنک ، یمن 
نآ اهنت  هلـصافالب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  ینعی  تسا ; مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  لصفالب  تفالخ  تابثا  رد  ام  نخس 

رگم تسا ، ریذپانراکنا  ثیدح ، نیا  زا  ربمایپ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تفالخ  لصا  تابثا  اما  تسا ، ربمایپ  نیشناج  ترـضح 
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نیا تلالد  هدرک و  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  هیرـشع  انثالا  ۀـفحت  هدـنراگن  هک  نانچ  مه  مالـسلا ، هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نمـشد  یبصان و  زا 
. تسا هتفریذپ  هزادنا  نیا  هب  ار  ثیدح 

تلزنم ثیدح  تلالد  لصا  یتح  اه  نآ  مینیب  یم  اه  نآ  ياه  حرـش  نّنـست و  لها  یثیدح  ياه  باتک  یـسررب  هعجارم و  اب  نیا ، دوجو  اب 
لها نانمشد  اه و  یبصان  هب  هیرشع  انثالا  ۀفحت  هدنـسیون  هک  يراک  نامه  دننک ، یم  هشقانم  نآ  رد  دنریذپ و  یمن  تیالو  تفالخ و  رب  ار 

. تسا هداد  تبسن  مالسلا  مهیلع  تیب 
زا ملسم  حیحص  حرـش  ینالقـسع ، رجح  نبا  ظفاح  شراگن  يرابلا ، حتف  هلمج : زا  یعبانم  رد  تلزنم  ثیدح  حرـش  هب  رگا  هنومن  ناونع  هب 
رب ثیدح  نیا  تلالد  رد  یتح  ثیدح ، نیا  ریسفت  حرش و  رد  نانیا  هک  مینیب  یم  مینک ، هعجارم  ةاکشملا  حرـش  یف  ةاقرملا  يوََون و  ظفاح 
هب هدرک و  یفن  ننست  لها  زا  ار  نآ  هک  هتفگ  هیرـشع  انثا  هفحت  هدنراگن  هک  ینخـس  نامه  ینعی  دننک ; یم  لاکـشا  تیالو  تماما و  لصا 

. تسا هداد  تبسن  اه  یبصان 
باتک رد  زین  ننست  لها  ناگدنراگن  ریاس  ار  نآ  هب  کیدزن  ای  وا  ترابع  نیع  دینک . ّتقد  ملسم  حیحـص  حرـش  رد  يوََون  راتفگ  هب  نونکا 

. دنا هدروآ  هدش  هدرب  مان  هک  ییاه 
هب یماگنه  ار  هلمج  نیا  ربمایپ  اریز  درادن ; دشاب  وا  نیـشناج  ربمایپ  زا  سپ  یلع  هک  نیا  رب  یتلالد  هنوگ  چـیه  ثیدـح  نیا  دـیوگ : يوََون 

. تشاذگ دوخ  ياج  هب  هنیدم  رد  ار  وا  تفر و  یم  كوبت  گنج  هب  هک  تفگ  یلع 
. تسا هدش  نایب  یصاخ  دروم  رد  ثیدح  نیا  هک  تسا  نیا  يوََون  روظنم 

رد هکلب  دوبن ; هفیلخ  یسوم  زا  سپ  هدش ـ  هیبشت  وا  هب  یلع  هک  نوراه ـ  هک  تسا  نیمه  بلطم  نیا  دّیؤم  دیوگ : یم  نخـس  همادا  رد  يو 
یـسوم بانج  تافو  زا  شیپ  لاس  لهچ  وا  تسا ، روهـشم  خیرات  رابخا و  نابحاص  دزن  هچ  نآ  رب  انب  تفر . ایند  زا  یـسوم  یگدـنز  نارود 

هفیلخ و ار  نوراه  دورب ، شراگدرورپ  تاقیم  هب  تاجانم  يارب  تساوخ  یم  یـسوم  ترـضح  هک  یماـگنه  دـنا : هتفگ  اـه  نآ  درک . توف 
نآ رب  یتلالد  چـیه  تسا و  يدودـحم  ّصاخ و  نایرج  کی  رد  ّتقوم و  یتفـالخ  ینیـشناج  تفـالخ و  نیا  سپ  داد . رارق  دوخ  نیـشناج 

2. درادن تسا  عازن  ثحب و  دروم  هک  ینیشناج  تفالخ و 
یضار زین  هیرشع  انثالا  ۀفحت  بحاص  نوچ  يدرف  یّتح  هک  ینخس  دنار ؟ یم  ینخـس  نینچ  یبصان  زج  ایآ  دینک ! تواضق  امـش  یتسار  هب 

. تسا هداد  تبسن  اه  یبصان  هب  ار  نآ  ور  نیمه  زا  دهد . تبسن  دوخ  هب  ار  نآ  دوش  یمن 
میهاوخ ار  اه  نآ  تارابع  زا  ییاهزارف  درک و  میهاوخ  نایب  دننک  یم  در  ار  نایعیش  دیاقع  هک  ار  يرگید  دارفا  هّیمیت و  نبا  نانخس  ام  هتبلا 

. دش دیهاوخ  انشآ  اه  یبصان  اب  شیپ  زا  شیب  هک  تسا  هاگ  نآ  تسا و  یبصان  یسک  هچ  هک  دوش  نشور  ات  تشون 
تلالد هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  تیالو  تماما و  تفالخ ، رب  تحارـص  هب  تلزنم ، ثیدـح  هنوگچ  هک  دـش  نایب  نونک  ات 
هرابرد لباقم  فرط  اب  ام  ياوعد  عازن و  مامت  دیوگ : یم  تیاهن  رد  اما  تسین ; تلالد  نیا  رکنم  زین  هیرـشع  انثالا  ۀفحت  هدـنراگن  هک  دراد 

.210 هیرشع : انثالا  ۀفحت   . 1 تسا . هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  زا  دعب  لصفالب  تماما 
.174  / 15 يوََون : ملسم ، حیحص  حرش   . 2

تلزنم ثیدح  ّدر  يارب  یملع  ياه  شالت  مجنپ : شخب 

تلزنم ثیدح  ّدر  يارب  ییاه  شالت 

مجنپ شخب 
تلزنم  ثیدح  ّدر  يارب  یملع  ياه  شالت 
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تلزنم ثیدح  ّدر  يارب  ییاه  شالت 
هک ییاه  شالت  یملع و  ياه  لاکشا  شخب  نیا  رد  میدرک ، یسررب  نتم  دنـس و  رظن  زا  ار  تلزنم  فیرـش  ثیدح  نیـشیپ  ياه  شخب  رد 

هلحرم ود  رد  ار  اه  لاکـشا  اه و  ضارتعا  نیا  مینک . یم  یـسررب  تسا  هتفرگ  تروص  نّنـست  لها  فرط  زا  ثیدـح  نیا  ّدر  لاطبا و  يارب 
: مییامن یم  حرطم 

یملع ياه  لاکشا 

یملع ياه  لاکشا 
ياه هیاپ  رب  ینتبم  یّنف و  يداریا  هک  نیا  رب  طورـشم  میراد ، تلزنم  فیرـش  ثیدـح  نوماریپ  ار  یلاکـشا  داریا و  ره  شریذـپ  یگدامآ  ام 

. تسا هدش  نایب  وگ  تفگ و  هرظانم و  ّتیفیک  رد  هک  دشاب  يدعاوق  ساسا  رب  یملع و 
: دوش یم  هصالخ  لاکشا  هس  رد  تسا  هدش  تلزنم  ثیدح  تلالد  رب  هک  ییاهداریا  هدیکچ 

ثیدح تلالد  مدع  مکی : لاکشا 

ثیدح تلالد  مدع  مکی : لاکشا 
: تسا نینچ  هدش  دراو  تلزنم  ثیدح  نافلاخم  بناج  زا  هک  یملع  لاکشا  نیتسخن 

نیا اب  تسا و  نوراه  هیبش  تاهج  همه  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  درک  هدافتـسا  مومع  روط  هب  ثیدح  نیا  زا  ناوت  یمن  دـنیوگ : یم  اه  نآ 
هیلع یلع  هک  میریذـپ  یمن  ام  دوجو  نیا  اب  دوب ; دـهاوخ  حیحـص  ثیدـح  نیا  مامت و  زین  تهابـش  کی  اب  طقف  ود  نیا  نیب  تهباشم  نایب ،

. دشاب یسوم  يارب  نوراه  دننام  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  تبسن  لزانم  تاماقم و  همه  رد  مالسلا 

دودحم تفالخ  مود : لاکشا 

دودحم تفالخ  مود : لاکشا 
نامز صاخ و  طیارـش  رد  ّتقوم و  یتفالخ  دنک ، یم  تابثا  ثیدح  نیا  هک  یتفالخ  ینیـشناج و  هک  تسا  نیا  ثیدـح  رب  لاکـشا  نیمود 

هیلع یسوم  يارب  نوراه  تفالخ  هک  ناس  نآ  تسا ، هدوب  هدنز  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  ینامز  مه  نآ  تسا ، هدوب  يدودحم 
. دوب هتفر  شراگدرورپ  تاجانم  هب  وا  هک  هدوب  ینامز  هب  طوبرم  مالسلا 

عازن نآ  رـس  رب  ام  هک  تسا  تفالخ  مادـک  نیا ، رب  اـنب  تسا . یـسوم  ترـضح  یگدـنز  نارود  رد  نوراـه  گرم  عوقو  بلطم  نیا  دـّیؤم 
؟ میراد

كوبت گنج  نامز  رد  طقف  تفالخ  موس : لاکشا 

كوبت گنج  نامز  رد  طقف  تفالخ  موس : لاکشا 
: تسا نینچ  هدش  هتفرگ  تلزنم  ثیدح  رب  هک  یموس  لاکشا 

تمس هب  دش و  یم  جراخ  هنیدم  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هاگ  نآ  تسا ، هدش  دراو  كوبت  گنج  نایرج  رد  تلزنم  ثیدح 
روما و  دـنک ، یگدیـسر  ترـضح  یگداوناخ  یـصخش و  ياهراک  هب  اـت  تشاذـگ  یقاـب  هنیدـم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تفر  یم  كوبت 

. دیامن ریبدت  دنا  هدنام  هنیدم  رد  هک  ار  یناسک 
. دوب دهاوخ  دروم  نامه  هب  صوصخم  هدمآ و  ینّیعم  هّیضق  صوصخ  رد  تلزنم  ثیدح  نیا  رب  انب 
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تسخن لاکشا  هب  خساپ 

تسخن لاکشا  هب  خساپ 
: میهد یم  خساپ  داریا  هس  نیا  هب  نونکا 

هباشت نیا  و  تسین ، اه  ماقم  اه و  تلزنم  همه  رد  نوراه  بانج  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هباشت  هک  دوب  نآ  تسخن  لاکـشا  هصالخ 
. دوش لماش  ار  نوراه  ياه  ماقم  اه و  تلزنم  عیمج  ات  درادن  ّتیمومع 

: تسا نآ  يانعم  رگ  نشور  هک  دراد  دوجو  ترابع  ود  فیرش  ثیدح  نیا  رد  مییوگ : یم  خساپ  رد 
«. نوراه ۀلزنمب  یّنم  تنأ   » ترابع  . 1

. تسا هدش  هفاضا  تسا  نوراه »  » نامه هک  مَلَع  هب  ۀلزنم »  » ینعی سنج  مسا  ترابع  نیا  رد 
«. يدعب ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ   » ینعی انثتسا ; ترابع   . 2

، دراد مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  ییاه  ماقم  ریاـس  زا  ار  تّوبن  تلزنم  ماـقم و  اـهنت  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  انثتـسا  نیا  اـب 
. تسا هدرک  جراخ 

مالـسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دروم  رد  اه  ماقم  نآ  زا  یکی  طقف  هدوب و  دّدـعتم  نوراـه  ياـه  ماـقم  هک  تسا  نآ  رگ  ناـشن  انثتـسا  نیمه 
. تسا هدش  انثتسا 

; تسا مومع  كالم  رایعم و  انثتسا  هک  هدش  نایب  تحارـص  هب  هک  دید  میهاوخ  تایبدا  تغالب و  هقف ، لوصا  ملع  ياه  باتک  هب  هعجارم  اب 
زا دروم  کی  اهنت  تسا و  ریگارف  شمکح  دراد و  ّتیمومع  هلمج  نآ  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دشاب ، هدمآ  انثتسا  يا  هلمج  رد  هاگ  ره  ینعی 

. تسا هدش  انثتسا  مومع  نآ 
یم یقاب  لاکـشا  يارب  ییاج  ایآ  نیا  دوجو  اـب  تسا . مومع  ظاـفلا  زا  فاـضم  سنج  مسا  هک  هدـش  حیرـصت  اـه  باـتک  نیا  رد  نینچ  مه 

؟ دنام
انثتـسا هلمج  نتـشاد  اب  ثیدح  نیا  نینچ  مه  تسا . مومع  ياه  هغیـص  زا  فاضم و  سنج  مسا  نوراه » ۀلزنمب   » ثیدح نیا  رد  نیا ، رب  انب 

ياه تلزنم  اه و  ماـقم  یماـمت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  ینعی  تشاد ; دـهاوخ  مومع  رد  حیرـصت  تسا  مومع  راـیعم  مه  نآ  هک 
. يربمایپ بصنم  رگم  دوب ، دهاوخ  وا  دننامه  نوراه  ترضح 

ثیدح نوتم  یمامت  رد  هنیرق  ود  نیا  ینعی  تسا ; هدش  لقن  ّتیفیک  نیمه  هب  عبانم  یمامت  رد  ثیدح  نیا  هک  تسا  نیا  هّجوت  بلاج  هتکن 
«. يدعب ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنأ   » هک دراد  دوجو 

رد حیرـصت  ثیدح  دنام و  دهاوخن  یقاب  هدوبن  مومع  ثیدح  نیا  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  روظنم  هک  نیا  رب  یلامتحا  چیه  نیا  رب  انب 
. دوش یم  دودرم  یّلک  هب  دزیر و  یم  ورف  ساسا  زا  داریا  لاکشا و  نیا  يانب  ور  نیا  زا  هتشاد و  بلطم 

نف نادنمشناد  هاگدید 

نف نادنمشناد  هاگدید 
هتشون نآ  رب  يرایسب  ياه  قیلعت  حرـش و  هک  لوصُالا ـ  رـصتخم  باتک  رد  برع ، تایبدا  لوصا و  ملع  نایاوشیپ  ناگرزب و  زا  بجاح  نبا 

: دسیون یم  نینچ  تسا ـ  هدوب  هیملع  ياه  هزوح  یسرد  ياه  باتک  زا  یکی  هدش و 
فلا و ياراد  هک  ییاه  عمج  اه ، لوصوم  ماهفتسا ، مسا  طرش ، مسا  زا : دنترابع  تسا  هدش  عضو  مومع  يارب  ناققحم  دزن  هک  ییاه  هغیص 

1. هفاضا هب  ای  مال  فلا و  هب  هدش  هفرعم  سنج  مسا  دهع و  هن  دنتسه  سنج  مال 
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لالج شراگن  رئاظنلاو  هابشألا  باتک  ریظن  یبدا  ياه  باتک  هب  دنناوت  یم  دنتـسه  يرتشیب  تادنتـسم  كرادم و  یپ  رد  هک  ینارگـشهوژپ 
نیا ات  زین  باتک  نیا  دننک . هعجارم  تسا ، فورعم  هّیئایضلا  دئاوفلا  مان  هب  هک  یماج  قّقحم  حرش  اب  وحنلا  ملع  یف  ۀیفاکلا  یطویس و  نیدلا 

. تسا هدش  یم  سیردت  هّیملع  اه  هزوح  رد  رخاوا 
. درک هعجارم  ناوت  یم  هدش  هتشون  نآ  رب  هک  ییاه  حرش  يواضیب و  یضاق  شراگن  جاهنملا  باتک  هب  زین  یلوصا  ياه  باتک  زا 

رد نّنـست  لها  روهـشم  ربتعم و  ياه  باتک  زا  نیا  دومن ، هظحالم  ناوت  یم  ار  توبثلا  مّلـسم  حرـش  یف  تومحرلا  حـتاوف  باتک  نینچ  مه 
. تسا هقف  لوصا  ملع 

ود نیا  دید ، ناوت  یم  ار  ینازاتفت  شراگن  صیخلتلا  حرش  یف  یناعملا  رـصتخم  صیخلتلا و  حرـش  یف  لّوطملا  تغالب  ملع  ياه  باتک  زا 
هدش هتشاگن  تغالب  وحن و  هقف ، لوصا  ملع  عوضوم  رد  هک  يرگید  ياه  باتک  نینچ  مه  دوش . یم  سیردت  هیملع  ياه  هزوح  رد  باتک 

. دنا
. تسا انثتسا  دوجو  مومع  رایعم  هک  دنا  هدرک  حیرصت  یگمه  هقف  لوصا  ملع  ناماگشیپ  مه  انثتسا  دروم  رد 

دننام هدـش ، هتـشون  باتک  نیا  رب  هک  ییاه  حرـش  رد  زین  يواضیب و  یـضاق  فیلأت  لوصالا  ملع  یلا  لوصولا  جاهنم  باـتک  رد  بلطم  نیا 
. تسا هدمآ  اه  حرش  رگید  هیلماکلا و  ماما  نبا  حرش 

انثتسا زین  تلزنم  فیرش  ثیدح  رد  دوب و  دهاوخ  ماع  دشابن ، یّصاخ  دارفا  رد  روصحم  دشاب و  حیحص  نآ  زا  انثتـسا  هک  هچ  ره  نیا  رب  انب 
. دراد دوجو 

رگا هک  ارچ  مینک ; رظن  فرـص  ثیدـح  تیمومع  زا  دـیاب  دراد ، كوـبت  هوزغ  هب  صاـصتخا  ثیدـح  نیا  نوـچ  دوـش : هتفگ  تسا  نکمم 
ریما ینیـشناج  رگ  نایب  طقف  تلزنم  ثیدـح  نیا ، رب  اـنب  درک . دـهاوخن  تلـالد  مومع  رب  ظـفل  رگید  دـشاب ، صیـصخت  رب  یلیلد  اـی  دـهاش 

یم هّیمیت  نبا  هک  نانچ  نآ  ناناوتان ـ  نانز و  ناکدوک ، روما  هب  ات  دوب ، دـهاوخ  هنیدـم  رد  ناگدـنام  یقاب  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم 
. نیا زا  شیب  هن  دنک ، یگدیسر  دیوگ ـ 

زا زین  كوبت  گنج  ریغ  رد  تلزنم  ثیدح  تفگ ـ  میهاوخ  هک  روط  نامه  اریز ـ  تسین ; حیحص  اعّدا  نیا  لاکـشا و  نیا  هک  تسا  نشور 
. تسا هدش  تیاور  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

يانثتسا نیا  هک  یلاح  رد  دشاب ، لصّتم  يانثتسا  هک  دنک  یم  تلالد  دوخ  قباس  هلمج  ّتیمومع  رب  انثتـسا  هاگ  نآ  هک  هدش  هتفگ  نینچ  مه 
. دشاب لصّتم  يانثتسا  يربخ  هلمج  يانثتسا  درادن  ناکما  تسا و  يربخ  هلمج  کی  هدش  انثتسا  ثیدح  نیا  رد  هچ  نآ  اریز  تسا ; عطقنم 
نیا دنهاگآ . اه  نآ  زا  شیب  مک و  قیاقح  نارگـشهوژپ  دیاش  هک  دنتـسه  یملع  ياه  ثحب  هدـش  حرطم  بلاطم  هک  مییوگ  یم  خـساپ  رد 

. درک لالدتـسا  نآ  ّتیمومع  رب  ثیدح  رد  انثتـسا  دوجو  هب  ناوت  یمن  رگید  دشاب ، یحیحـص  مالک  رگا  هک  دراد  ییابیز  تروص  لاکـشا 
2. تسا هدرک  رکذ  هیرشع  انثا  ۀفحت  هدنسیون  ار  لاکشا  نیا 

هژاو هدـش ، انثتـسا  ّـالإ »  » فرح زا  سپ  هک  هچ  نآ  اـه  نآ  زا  یـضعب  رد  مینیب  یم  مینک ، یم  هعجارم  ثیدـح  ياـه  نتم  هب  هک  یناـمز  اـما 
. يربخ هلمج  هن  تسا  ةّوبنلا » »

باتک رد  هک  تسا  یناسک  زا  یقـشمد  ریثک  نبا  تسا . ربتعم  هدـش  لقن  تروص  نیا  هب  هک  ثیداحا ـ  نیا  اـی  ثیدـح ـ  نیا  دنـس  یفرط  زا 
3. تسا هدرک  حیرصت  ثیدح  نیا  دنس  تّحص  رب  هیاهّنلاو  هیادبلا  یخیرات 

. تسا نآ  ندوب  لصّتم  انثتسا ، رد  یلّوا  لصا  تغالب  لوصا و  ملع  رد  هک  تسا  مّلسم  نّنست  لها  دزن  رد  نیا  رب  نوزفا 
. دشاب نآ  رب  يا  هنیرق  لیلد و  هک  ینامز  رگم  تسین ، حیحص  لصا ، نیا  زا  نتشادرب  تسد  هک  تسا  یهیدب 

خـساپ رد  ام  هک  دنادب ، یلّوا  لصا  نآ  زا  یـشوپ  مشچ  رب  يا  هنیرق  تسا  يربخ  هلمج  تروص  هب  هک  ار  ییانثتـسا  هتـساوخ  هفحت  بحاص 
. يربخ هلمج  هن  تسا  هدمآ  مسا  تروص  هب  انثتسم  هک  میتفگ 
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یم ندوب ـ  عطقنم  هن  تسا  نآ  ندوب  لصّتم  انثتـسا  رد  یلّوا  لـصا  هک  هنیمز  نیا  رد  نّنـست ـ  لـها  تاحیرـصت  اـهریبعت و  زا  یهاـگآ  يارب 
4. تسا هیملع  هزوح  رد  یسرد  یباتک  سر و  تسد  رد  هک  یباتک  نامه  دینک ; هعجارم  لّوطم  باتک  هب  دیناوت 

عبانم زا  یکی  هک  دینک  هعجارم  زین  يراُخب  زیزعلادبع  خیش  شراگن  يودزب ، لوصا  حرش  رد  رارسالا  فشک  باتک  هب  دیناوت  یم  نینچ  مه 
5. تسا لوصا  ملع  رد  ّتنس  لها 

دینک هعجارم  ثیدـح  ياه  حرـش  هب  رگا  یّتح   6، تسا هدرک  حیرـصت  بلطم  نیا  رب  لوصالا  رـصتخم  باـتک  رد  بجاـح  نبا  روط  نیمه 
. عطقنم هن  تسا  لصّتم  انثتسا  نیا  هک  دننک  یم  حیرصت  زین  ثیدح  نیا  ثّدحم  ناحراش  هک  دید  دیهاوخ 

هعجارم ناوت  یم  ریغصلا  عماجلا  حرـش  یف  ریدقلا  ضیف  هب  زین  تسا و  هدروآ   7 يراسلا داشرا  رد  ینالطـسق  هک  هچ  نآ  هب  هنومن  ناونع  هب 
. دومن

. دوب دهاوخ  مامت  اه  ماقم  اه و  تلزنم  یمامت  رب  ثیدح  تلالد  تفر و  دهاوخ  نیب  زا  تسخن  داریا  لاکشا و  تاکن ، نیا  هب  هّجوت  اب 
دـعاوق و رب  ّطلـست  هب  زاـین  تسا و  يرتـشیب  تقد  هّجوت و  روخ  رد  هک  دوـب  یـصّصخت  یّنف و  ثحاـبم  دـش ، ناـیب  اـج  نیا  رد  هچ  نآ  هّتبلا 

دراد . يا  هژیو  یملع  تاحالطصا 
.111 رصتخملا 2 :) نایب   ) رصتخملا  . 1

.211 هیرشع : انثا  هفحت   . 2
.340  / 7 هیاهنلاو : هیادبلا   . 3

.224 204 ـ  لّوطملا :  . 4
.178  / 3 رارسالا : فشک   . 5

.246 رصتخم 2 :) نایب   ) رصتخم  . 6
117 و 118.  / 6 يراسلا : داشرا   . 7

مود لاکشا  هب  خساپ 

مود لاکشا  هب  خساپ 
: دوب نینچ  مود  لاکشا  هدیکچ 

هداد رارق  دوخ  نیشناج  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دوخ ، تایح  نامز  رد  یصّخشم و  نّیعم و  هّیضق  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
ترـضح زا  شیپ  نوراه  داد . رارق  شیوخ  نیـشناج  دوخ  تاـیح  ناـمز  رد  ار  نوراـه  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هک  ناـنچمه  تسا ;

. درادن میراد  عازن  نآ  رس  رب  ام  هک  یتفالخ  تماما و  نآ  رب  یتلالد  هنوگ  چیه  تلزنم  ثیدح  ور  نیا  زا  تفر ; ایند  زا  مالسلا  هیلع  یسوم 
نینچ مه  يراـق ; ینالطـسق و  ینالقـسع ، رجح  نبا  هلمج  زا  دـنا ; هدرک  حرطم  ننـست  لـها  ثیدـح  ناـگرزب  زا  يرایـسب  ار  لاکـشا  نیا 

. دنا هتشون  دوخ  ياه  باتک  رد  هدومن و  حرط  ار  لاکشا  نیا  زین  اه  نآ  نامّلکتم 
: داد خساپ  ناوت  یم  روحم  ود  زا  ار  لاکشا  نیا 

ریما ینیـشناج  تفالخ و  یبوخ  هب  اه  نآ  مادـک  ره  زا  دوب و  دّدـعتم  میدرک  نایب  نوراه  بانج  يارب  هک  ییاه  ماقم  اـه و  تلزنم  تسخن .
اه تلزنم  اه و  ماقم  نآ  هاگ  چیه  و  تمصع و ... ای  مدرم و  حالصا  رما  رد  تکرش  ماقم  دننام  دش ; یم  هدافتسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم 

. تسا هدوبن  یّصاخ  نامز  هب  دودحم 
يا هجرد  هب  وا  ینعی  تسا ; هفیلخ  صخش  نالف  مییوگ : یم  یتقو  تسا . يونعم  یناحور و  یماقم  تفالخ ، ماقم  هک  میتفگ  رت  شیپ  مود .

ینیـشناج تسا ، ادخ  تفالخ  عقاو  رد  ربمایپ  تفالخ  تسا . هدرک  بسک  ار  ماقم  نآ  زارحا  ّتیلها  هک  هدیـسر  یگتـسیاش  ّتیحالـص و  زا 
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. دراد هفیلخ  صخش  رد  یگتسیاش  ّتیلها و  نتشاد  هب  زاین  یهلا ، ماقم 
دشاب نآرق  لیوأت  نوطب و  هب  ملاع  دیاب  دنیشنب . مدرم  میلعت  یـسرک  رب  وا  ياج  هب  دناوتب  ات  دشاب  وا  ياپمه  یملع  رظن  زا  دیاب  ربمایپ  هفیلخ 

. درادرب هدرپ  نآ  فراعم  رارسا و  زا  دنک و  نایب  مدرم  يارب  ربمایپ  نوچمه  ار  نآرق  ات 
تلحر اب  هچرگ  اریز  تسا ; ناشراگدـیرفآ  تاقولخم و  نیب  هطـساو  ربماـیپ  ياـج  هب  هک  تسا  یـسک  ربماـیپ  هفیلخ  هک  نیا  نخـس  هاـتوک 

رد لاس و  ره  ات  دشاب  یـسک  دیاب  دش . دهاوخن  عطق  هاگ  چـیه  نامـسآ  اب  طابترا  اّما  دـسر ; یم  نایاپ  هب  تّوبن  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ 
. دنناسرب شرضحم  هب  ار  تاروما  همه  دنوش و  لزان  وا  رب  حور  یهلا و  ناگتشرف  ردق ، بش 

. دنیزگرب ار  وا  ادخ  ات  دشاب  رادروخرب  مزال  ياه  یگتسیاش  زا  دیاب  یتیصخش  نینچ 
، تقو نآ  عورـش  اب  دراد و  يدودـحم  تقو  هک  تسا  يرهاظ  يراـبتعا و  یماـقم  تفـالخ ، مینک  ناـمگ  رگا  تسا  تقیقح  زا  رود  رایـسب 

. درادن یتّیلها  ّتیحالص و  چیه  هب  زاین  دیآ و  یم  رس  هب  شا  هرود  نآ  نایاپ  اب  و  عورش ، تفالخ  نامز 
زارحا ار  یگتسیاش  نینچ  یصخش  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رگا  دیزگرب ، ار  وا  تسناد و  تفالخ  هتسیاش  ار  یسک  دنوادخ  رگا 
یناسنا نینچ  هک  میمهفب  دیاب  دنامهف ، ناگمه  هب  ار  نآ   1( یمْوَق یف  ینُْفلُْخا   ) نامرف اـب  تسناد و  دوخ  هفیلخ  ار  وا  قلطم  روط  هب  هک  درک 

. دهد یمن  رارق  شربمایپ  ياج  هب  ار  لهاان  دنوادخ  اریز  تسا ; هدوب  ربمایپ  هفیلخ  طیارش  یمامت  ياراد 
. دنک رپ  ار  ربمایپ  نادقف  ألخ  دناوت  یم  هک  تسا  یهلا و ... تردق  یهلا ، تمصع  یهلا ، ملع  ياراد  ترضح  نآ  هک  تسا  انعم  نآ  هب  نیا 

انعم نادب  دشابن ـ  نآ  روهظ  زورب و  لاجم  رگا  یتح  دـنهد ـ  یم  رارق  وا  ياج  هب  ربمایپ  نوئـش  یمامت  رد  ار  یـسک  وا  لوسر  ادـخ و  یتقو 
رپ ار  ربمایپ  هاگیاج  ِدوبن  تاهج ، همه  رد  دـناوت  یم  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  وا  یگتـسیاش  تیحالـص و  تسا و  یهلا  هدـیزگرب  وا  هک  تسا 

ناشدوخ زا  مدرم  رب  یلوا  مه  یهلا ، تاملک  رّسفم  مه  یهلا ، ماکحا  هدننک  نایب  مه  مدرم ، رب  مکاح  مه  دشاب ، تافالتخا  عجرم  مه  دنک ;
. دشاب ناشدوخ  مکح  زا  رتذفان  اه  نآ  رب  شمکح  مه  و 

(; یمْوَق یف  ینُْفلُْخا  : ) دومرف هکلب  درکن ; نّیعم  نامز  نوراه ، تفالخ  يارب  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هک  تسا  نامه  بلطم  نیا  هاوگ 
تاـجانم تّدـم  هب  هک  يزور  هد  نآ  رد  نوراـه  ترـضح  تهج  نیمه  هب  نک . رپ  ارم  ِدوبن  ـألخ  نم  ياـج  هب  وت  مدوبن ، نم  هاـگ  ره  ینعی 

. دنام یقاب  دوخ  ماقم  رد  دش ، هدوزفا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح 
. دوب دهاوخ  تباث  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يارب  دش ، تباث  نوراه  بانج  يارب  ییالاو  تلزنم  ّتیعقوم و  نینچ  هک  هاگ  نآ 

اه و ماقم  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلزنم ، ثیدح  رد  هک  تسا  نیا  رتشیب  هجوت  روخ  رد  هتکن 
هلآو هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  نایب  نیا  هب  تسا ; هداتفا  قافتا  جراخ  رد  هک  هچ  نآ  رد  هن  دنداد ، رارق  نوراه  ناس  هب  وا  ياه  تلزنم 
ماقم اه و  تلزنم  زا  نخـس  هکلب  دوب ; یهاوخ  بصنم  نیا  رب  زور  لهچ  وا  دـننامه  زین  وت  هدرک ، تفالخ  زور  لهچ  نوراه  نوچ  هدومرفن 
نامز رد  یّتح  ماقم  نیا  دوب و  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تفالخ  ماقم  ياراد  نوراـه  تسا . هداد  يور  جراـخ  رد  هچ  نآ  هن  تساـه ،

هیآ 142. فارعا : هروس   . 1 دوب . ظوفحم  وا  يارب  لیئارسا  ینب  نایم  رد  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  روضح 

هّیمیت نبا  هاگدید  زا  تلزنم  ثیدح 

هّیمیت نبا  هاگدید  زا  تلزنم  ثیدح 
. میزادرپ یم  يو  هیرظن  یسررب  هب  ور  نیا  زا  دراد . ثیدح  نیا  هب  ار  یلاکشا  نینچ  زین  هّیمیت  نبا 

بیع مالسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  ینمشد  ضغب و  زا  باتک  نیا  ياج  ياج  دید  میهاوخ  هّیمیت  نبا  هّنـسلا  جاهنم  باتک  هب  هعجارم  اب 
: دسیون یم  نینچ  شباتک  زا  يزارف  رد  يو  تسا . ولمم  ناشیا  رب  هنعط  ییوج و 

هک اج  نآ  ات  داد ، یم  رارق  دوخ  ياج  هب  هنیدم  رد  ار  شباحصا  زا  یکی  جح ـ  ای  هرمع و  ای  گنج ، هب  تفر ـ  یم  يرفس  هب  ربمایپ  هاگ  ره 

تلزنم ثیدح  هب  www.Ghaemiyeh.comیهاگن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 60زکرم  هحفص 41 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


يا هبتر  نأش و  ار  موتکم  ّمُا  نبا  ینیشناج  نیا  سک  چیه  داد . رارق  هنیدم  رد  دوخ  نیشناج  ار  موتکم  ّمُا  نبا  اهرفس ، زا  یکی  رد  دنا  هتشون 
. درامش یمن  وا  يارب 

: دیوگ یم  دنک و  یم  هراشا  تلزنم  ثیدح  هب  هّیمیت  نبا  هاگ  نآ 
چیه رد  مدرم  دادن . ار  هاپس  زا  فّلخت  یچیپرـس و  هزاجا  سک  چیه  هب  ربمایپ  دش ، زاغآ  ربمایپ ) گنج  نیرخآ   ) كوبت گنج  هک  یماگنه 

یهارمه ار  ربمایپ  دنتـسناوت  یمن  یناوتان  رطاخ  هب  هک  ییاه  نآ  ناکدوک ، نانز ، طقف  دـندشن . هارمه  ربمایپ  اب  گنج  نیا  دـننام  هب  یگنج 
. دندنام هنیدم  رد  ناقفانم  دننک و 

هنیدم رد  هک  نانآ  یفرط  زا  دهد . رارق  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  نانآ  رب  ار  یسک  ربمایپ  هتشذگ  دننامه  ات  دندوبن  يروالد  نانمؤم  هنیدم  رد 
شباحـصا زا  یـسانشرس  ّمهم و  صخـش  اه  نیا  يارب  ربمایپ  هک  دوبن  يزاین  ور  نیا  زا  دندوبن ، نانز  ناکدوک و  ناناوتان ، زج  دندوب ، هدنام 

ینیـشناج ینعی  دوب ; رت  شزرا  یب  داد  یم  ماجنا  ربمایپ  ًالومعم  هک  ییاه  ینیـشناج  یماـمت  زا  ینیـشناج  نیا  هکلب  دـهد ; رارق  نیـشناج  ار 
[!!]. تسا رت  تیمها  مک  رت و  شزرا  یب  زین  موتکم  مُا  نبا  ینیشناج  زا  یتح  كوبت  نایرج  رد  یلع 

دـشاب زاین  ات  دندوبن  دنمورین  نانمؤم  زا  يدایز  نادرم  رهـش  نآ  رد  نوچ  هک  دوب  نیا  هنیدم  رد  یلع  ینیـشناج  تلع  دـیازفا : یم  هّیمیت  نبا 
زا رترب  دوب ، هدرامگ  هنیدم  رد  دوخ  ياج  هب  ارجام  نیا  زا  لبق  ربمایپ  هک  ار  یسک  ره  نیا  رب  انب  دهد ، رارق  دوخ  نیشناج  نانآ  رب  ار  یـسک 

. دوب دهاوخ  یلع  ینیشناج 
؟ يراذگ یم  ناکدوک  نانز و  اب  ارم  ایآ  تفگ : دمآ و  ربمایپ  دزن  هیرگ  اب  یلع  ور  نیمه  زا 

هک روط  نامه  تسین ، صقن  بیع و  ربمایپ  ینیـشناج  هاگ  چـیه  مداد و  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  وت  يراد  تناما  رطاخ  هب  تفگ : وا  هب  ربمایپ 
. داد رارق  نیشناج  دوخ  موق  يارب  ار  نوراه  یسوم 

زاین شکمک  هب  هدرب و  وا  زا  يدایز  هرهب  هک  دـنرب  یم  دوخ  هارمه  ار  یـسک  دـنور ، یم  گنج  هب  هاـگ  ره  نارگید  ناـهاشداپ و  یفرط  زا 
دربن نیا  رد  ربمایپ  ور  نیا  زا  دـنیوج . یم  دوس  وا  ریـشمش  تسد و  نابز ، زا  هدرک و  هدافتـسا  يو  ياهداهنـشیپ  اـه و  تروشم  زا  دـنراد و 
; درب دوخ  هارمه  ار  نارگید  تهج  نیمه  هب  دنک [!] هدافتـسا  وا  ریـشمش  تسد و  نابز ، زا  ای  دنک ، تروشم  وا  اب  ات  تشادـن  یلع  هب  يزاین 

. دندمآ یم  شراک  هب  روما  نیا  رد  اه  نآ  اریز 
دید دـیاب  هکلب  دنـشاب ; مه  لثم  ود  نآ  تاـهج  ماـمت  رد  هک  تسین  نآ  مزلتـسم  رگیدـکی  هب  زیچ  ود  ندرک  هیبشت  دـیوگ : یم  همادا  رد  وا 

هک ینک ؟ یمن  هظحالم  تسا ـ  تباث  هدـش و  لقن  ملـسم ) يراخب و   ) حیحـص باتک  ود  رد  هک  ار ـ  یتیاور  ایآ  تسا . یماقم  هچ  رد  مالک 
. نک دازآ  ار  اه  نآ  ریگب و  هیدف  لوپ و  اه  نآ  لباقم  رد  تفگ : وا  درک  تروشم  رکبوبا  اب  ناریسا  هرابرد  ربمایپ  یتقو  تیاور  نیا  رد 

. ناسرب لتق  هب  ار  اه  نآ  تفگ : وا  درک  تروشم  رمع  اب  سپس 
دنناـم هب  رمع ! يا  وت  و  یمیهاربا [!] دـننام  هب  رکبوبا ! يا  وت  میوگ . یم  امـش  هب  ار  قیفر  ود  نیا  هاـگیاج  نونکا  دوـمرف : ربماـیپ  نآ  زا  سپ 

[!] حون
رت و مهم  یتسه ، یسوم  حون و  دننام  وت  دیامرفب : يرگید  هب  یتسه ;و  یـسیع  میهاربا و  دننام  وت  دیامرفب : یـسک  هب  ربمایپ  رگا  نیا ، رب  انب 

. یتسه یسوم  يارب  نوراه  دننامه  نم  يارب  وت  دیامرفب : هک  تسا  نآ  زا  رترب 
نآ هملک  ره  يازا  رد  دنک و  راتفر  شلدع  هب  درم  نیا  اب  میهاوخ  یم  ناحبس  دنوادخ  زا  دوب . هّیمیت  نبا  نخس  زا  یـشخب  دش ، نایب  هچ  نآ 

. دهد شیازج  تسا  نآ  راوازس  هک  ار  هچ 

هّیمیت نبا  هاگدید  ّدر 

هّیمیت نبا  هاگدید  ّدر 
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: مینک یم  یسررب  روحم  دنچ  زا  ار  هیمیت  نبا  هاگدید  راصتخا  هب  نونکا 
هک هدمآ  یلقن  رد  تسا . هدمآ  ینوگانوگ  ياهریبعت  هنیمز  نیا  رد  دمآ ـ  دهاوخ  هچ  نآ  و  میدرک ـ  لقن  رت  شیپ  هک  یثیداحا  رد  تسخن .

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
. میقت وأ  میقأ  نأ  ّدبال  ّهنإ 

. وت ای  منامب و  هنیدم  رد  دیاب  نم  ای  ًامتح 
: دومرف رگید  يریبعت  رد  ربمایپ 

. کب وأ  یب  ّالإ  حلصت  ۀنیدملا ال  ّنإف 
. دبای یمن  ناماس  وت  ای  نم و  هلیسو  هب  زج  هنیدم  روما 

: دومرف شترضح  هک  میناوخ  یم  يرگید  نخس  رد 
. یتفیلخ تنأو  ّالإ  بهذأ  نأ  یغبنی  ّهنإ ال 

. یشاب نم  نیشناج  وت  هک  نآ  رگم  مورب  نم  هک  تسین  راوازس  هجو  چیه  هب 
هنیدم رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نیشناج  تیعقوم  نآ  رد  هتـسناوت  یمن  سک  چیه  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  تارابع  نیا  زا 

. دنهد ناماس  ار  اه  نآ  هدرک و  یگدیسر  هنیدم  ياهراک  هب  دنتسناوت  یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ای  ربمایپ و  صخش  اهنت  و  دشاب ،
دندنارورپ یم  رس  رد  ییاه  هشقن  هتشاد و  ییاه  هسیسد  ناقفانم  هدوب و  امرفمکح  هنیدم  رب  یّصاخ  طیارـش  نامز ، نآ  رد  هک  تسا  نشور 

ای هدـمآ : یمرب  رفن  ود  هدـهع  زا  طقف  راـک  نیا  دنتـشادن و  ار  اـه  نآ  ندرک  یثنخ  هلباـقم و  تیحالـص  ناوت و  هباحـص  زا  کـی  چـیه  هک 
. مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ای  هلآو و  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  صخش 

رت شزرا  یب  ربمایپ  نیشیپ  نانیشناج  زا  هکلب  دنک ; یمن  تابثا  ار  یماقم  لضف و  چیه  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  ینیـشناج  نیا  رگا  یتسار  هب 
؟ دشاب وا  يارب  ینیشناج  ماقم و  نیا  هک  درک  یم  وزرآ  رمع  ارچ  سپ  تسا ;

؟ دیسر یم  یماقم  نینچ  هب  وا  هک  تشاد  وزرآ  صاّقَو  یبا  نب  دعس  ارچ 
«. دمآ ربمایپ  دزن  هب  دوب  يراج  شناگدید  زا  کشا  هک  یلاح  رد  یلع  : » تفگ هّیمیت  نبا  مود .

هب نینچ  مه  هتـشادن و  روـضح  دربـن  نآ  رد  هک  دوـب  تهج  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  هیرگ  تسا . غورد  هّیمیت  نبا  نخـس  نیا 
هدرامگ دوخ  ياج  هب  ناکدوک  نانز و  ناـیم  رد  ار  وا  ربماـیپ  هک  تهج  نیا  هب  هن  تسا ، هدینـش  یم  ناـقفانم  زا  هک  ییاـه  شهوکن  تهج 

. تسا
: تشاد هضرع  ربمایپ  هب  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  رگید ، نخس  هب 

؟ نایبصلاو ءاسنلا  یف  ینفّلختأ 
؟ یهد یم  رارق  دوخ  ياج  هب  نانز  ناکدوک و  نایم  رد  ارم  ایآ 

هنیدم و زا  ندمآ  نوریب  مالسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ندرک  هیرگ  اما  دوب ; هنیدم  زا  گنج  يارب  ادخ  لوسر  جورخ  زا  شیپ  نخس  نیا 
نانخـس و رطاخ  هب  اـهنت  زین  ترـضح  نآ  هیرگ  ّتلع  دوب و  هنیدـم  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  جورخ  زا  سپ  ربماـیپ  اـب  تاـقالم 

نبا نخس  هک  دش  نشور  ور  نیا  زا  تسا . هتسیرگ  یم  ترـضح  نآ  هدوب  شزرا  یب  ینیـشناج  نیا  نوچ  هک  نیا  هن  دوب ، ناقفانم  تاعیاش 
ریما قـح  رد  گرزب  ییاوراـن  تمهت و  تسیرگ ،» ضارتـعا  يور  زا  هدـش ، هفیلخ  ناـکدوک  ناـنز و  يارب  دـید  یلع  هک  یماـگنه   » هـّیمیت

. تسا مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم 
مالسلا و هیلع  میهاربا  هب  ار  رکبوبا  شترـضح  ثیدح  نآ  رد  هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  ار  یثیدح  هّیمیت  نبا  موس .
يراُخب و حیحـص  رد  ثیدـح  نیا  : » دومن رظن  راـهظا  نینچ  ثیدـح  نیا  لـقن  زا  سپ  يو  تسا . هدومن  هیبشت  مالـسلا  هیلع  حون  هب  ار  رمع 
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«. تسا هدمآ  ملسم  حیحص 
رد یثیدح  نینچ  ایآ  دینیبب  تسامش ; سر  تسد  رد  ملسم  يراُخب و  حیحص  هک  ارچ  تسین ; شیب  یغورد  ینخـس  نینچ  هک  تسا  نشور 

!؟ تسا دوجوم  باتک  ود  نآ 
هب يدوعـس  ناتـسبرع  رد  دلج  ُهن  رد  هدش و  قیقحت  ملاس  داشر  دمحم  رتکد  طسوت  هک  تسا  هّنـسلا  جاهنم  دـیدج  پاچ  بلطم ، نیا  هاوگ 

. دینک هدهاشم  نیحیحص  هب  ار  نآ  تبسن  ثیدح و  نیا  هب  هّیمیت  نبا  داهـشتسا  دینک و  هظحالم  ار  نآ  نتم  دیناوت  یم  تسا . هدیـسر  پاچ 
: دسیون یم  یقرواپ  رد  هّیمیت  نبا  نخس  لیذ  رد  باتک  نیا  ققحم 

قیقحت ار  دمحا  دنسم  دیدج ، پاچ  رد  هک  رکاش  دمحا  خیش  ینعی  نآ ـ  ققحم  تسا و  هدمآ  دمحا  دنـسم  رد  طقف  ثیدح  نیا  یتسار  هب 
. تسا فیعض  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  تسا ـ  هدرک 

يدوعـس ناتـسبرع  روشک  رد  دـلج  ود  رد  یگزات  هب  باتک  نیا  تسا . هدـمآ  زین  لبنح  نب  دـمحا  هباحـصلا  بقانم  باتک  رد  ثیدـح  نیا 
. تسا فیعض  ثیدح  نیا  دنس  دسیون : یم  یقرواپ  رد  ثیدح  نیا  لقن  زا  سپ  زین  باتک  نآ  ققحم  تسا . هدش  پاچ 

هدمآ حیحـص  باتک  ود  ره  رد  هک  یتلزنم  ثیدح  لباقم  رد  دناوتب  ات  هدماین  ملـسم  يراُخب و  حیحـص  باتک  ود  رد  ثیدح  نیا  هجیتن  رد 
هتـشون باتک  نیا  رب  هک  ییاه  یقرواپ  رد  زین  اه  باتک  نآ  نارگـشهوژپ  هدمآ و  اه  باتک  زا  يا  هراپ  رد  ثیدح  نیا  دنک . هضراعم  تسا 

. دنا هدرک  حیرصت  ثیدح  نیا  فعض  هب  دنا ،
يزادرپ و غورد  درک و  دهاوخ  هعجارم  ملسم  يراخب و  حیحص  هب  دید و  دهاوخ  ار  شباتک  یـسک  هک  هدرک  یمن  نامگ  هّیمیت  نبا  ییوگ 

. تخاس دهاوخ  راکشآ  ار  وا  يراک  بیرف 
، تشاد اور  ترـضح  نآ  هب  هک  ياه  ییاوران  دز و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  ترابع  نیا  رد  هیمیت  نبا  هک  ییاه  هنعط  دروم  رد  اـم 

. تسا نامکاح  نیرترب  وا  هک  میهد  یم  هلاوح  گرزب  يادخ  هب  ار  شخساپ  میتفگ ـ  هچ  نانچ  مینک و ـ  یم  توکس 

یطساو رَوْعَا  هاگدید 

یطساو رَوْعَا  هاگدید 
یطـساو روعا  فسوی  مان  هب  نّنـست  لها  نایم  رد  يو  تسا . هتـشون  هعیـش  ّدر  رد  ار  ینانخـس  هدش و  هّیمیت  نبا  اب  ماگمه  زین  یطـساو  روعا 

: دیوگ یم  تسا  هتشاگن  هعیش  ّدر  رد  هک  يا  هلاسر  رد  دیلپ  یبصان  نیا  تسا . فورعم 
تفالخ نارود  رد  هک  ارچ  دوب ; دـهاوخن  نآ  رد  يزیچ  داسف  هنتف و  زج  دوش ، یم  تباث  تفالخ  ماقم  تلزنم  ثیدـح  زا  هک  میریذـپب  رگا 
تفالخ نارود  رد  نینچ  مه  دـندش . تسرپ  هلاسوگ  لیئارـسا  ینب  نامز  نآ  رد  دوبن و  نانمؤم  دادـترا  داسف و  هنتف ، زج  یـسوم  زا  نوراـه 

[!] داتفین قافتا  نیّفص  لمج و  گنج  رد  ناناملسم  راتشک  هنتف و  داسف ، زج  زین  یلع 
؟ درادن وا  ینیشناج  اب  یطابترا  چیه  نوراه ، تفالخ  نامز  رد  لیئارسا  ینب  یتسرپ  هلاسوگ  هک  دناد  یمن  وا  ایآ  یتسار  هب 

؟ تساه نآ  تّوبن  رد  یصقن  هداد  یم  خر  ناربمایپ  يربمایپ  نامز  رد  هک  یشک  مدآ  ملظ و  رفک ، همه  نیا  ایآ  مالک  نیا  ضرف  اب 
؟ دنشک شود  رب  ار  ناربکتسم  ناشکرس و  نادّرمتم ، ِهانگ  یهلا ، يافلخ  ایبنا و  ناحلصم ، هک  تسا  حیحص  ایآ 

شغ وا  رد  هک  ره  دوش  يور  هیـس  ات  « ؟ دـننک یم  نامیا  مالـسا و  ياعّدا  هک  تسا  یناـسک  شیاـمزآ  رب  ادـخ  ياـنب  هک  دـناد  یمن  وا  اـیآ 
«. دشاب

: دیامرف یم  هک  اج  نآ 
1 ؟) َنُونَتُْفی ْمُهَو ال  اّنَمآ  اُولوُقَی  ْنَأ  اوُکَْرُتی  ْنَأ  ُساّنلا  َبِسَحَأ  )

؟ دنوش یمن  شیامزآ  هدش و  اهر  میدروآ  نامیا  دنتفگ  نابز  هب  ات  هک  دنا  هدرک  نامگ  مدرم  ایآ 
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مالسلا و هیلع  یسوم  هب  عقاو  هب  یناسک  هچ  هک  ددرگ  مولعم  ات  دوش  هفیلخ  نوراه  دورب و  روط  هوک  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دیاب 
. دنا هتشادن  يا  هدیقع  نطاب  رد  یلو  دنا ; هدرک  یم  نامیا  راهظا  نابز  هب  طقف  یناسک  هچ  دنا و  هتشاد  نامیا  وا  يادخ 

؟ دروآ یم  دیدپ  نوراه  تفالخ  رد  یفعض  للخ و  نارگمتس ، متس  نایورود و  رفک  هک  تفگ  ناوت  یم  ایآ  اّما 
هک ره  ات  دمآ  مهارف  مدرم  نومزآ  طیارش  هک  دروخ  مقر  رگید  يا  هنوگ  هب  زین  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  سپ  یهلا  ّتنـس  نیا 

ناملسم تنطلس ، لایخ  اب  تشاد و  تسایر  ياوه  رس  رد  هک  نآ  و  دیامن ، راکـشآ  ار  نآ  هتـشادن  وا  يادخ  ربمایپ و  هب  يداقتعا  نطاب ، رد 
نوخ هتخادنا و  هار  هب  ار  اه  گنج  و  دنزب ، هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هفیلخ  اب  تفلاخم  هب  تسد  دوش و  ادیوه  شنورد  دوب ، هدـش 

. دزیرب ار  ناناملسم  ياه 
یب لامک  اب  یطساو  روعا  اما  دوش ; یمن  هتشاذگ  ناحلصم  ياپ  هب  نادّرمتم  ِینامرفان  نایوگروز و  ِمتس  یقطنم ، چیه  رد  هک  تسا  یهیدب 

هدرب و لاؤس  ریز  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  تفـالخ  نارگ ، لـالخا  یناـمرفان  نارگبوشآ و  هنتف  نارگمتـس ، متـس  تهج  هب  یمرش 
. دنک یم  فیعضت 

تابثا وا  يارب  ار  یماقم  چـیه  هتـشادن و  یتمیق  شزرا و  كوبت  نایرج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  ینیـشناج  رگا  هک  نیا  رب  نوزفا 
نیا هب  همه  نیا  یّنـس  هعیـش و  نادنمـشناد  اـملع و  ارچ  سپ  تسا ; رتاـهب  مک  موتکم  ما  نبا  دـننام  يدرف  ینیـشناج  زا  یتح  و  دـنک ، یمن 

اه و تلالد  و  دنا ، هدرک  قیقحت  ار  نآ  نایوار  هدرک ، لقن  فلتخم  ياه  نامز  رد  ار  شنوگانوگ  قرط  اهدنس و  دنا ; هداد  ّتیمها  ثیدح 
؟ دنا هدرک  یسررب  ار  نآ  یناعم 

نیا هب  هزادـنا  نیا  اـت  ارچ  سپ  دوبن ; یـسررب  هتـسیاش  هک  يا  هنوگ  هب  دوـب ، رت  تسپ  اـه  ینیـشناج  همه  زا  شزرا و  یب  عوـضوم  نیا  رگا 
؟ دنا هدیزرو  مامتها  ثیدح 

؟ دوب رتهب  نم  يارب  دبات  یم  نآ  رب  دیشروخ  هک  هچ  نآ  زا  متشاد ، ار  تاّیصوصخ  نیا  زا  یکی  رگا  دیوگ : یم  رمع  ارچ 
ینتشاد تسود  دبات  یم  نآ  رب  دیشروخ  هچ  نآ  زا  نم  يارب  مدوب ، اراد  ار  اه  ماقم  نیا  زا  یکی  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  دیوگ : یم  دعس  ارچ 

؟ دوب رت 
؟ دنک یم  داهشتسا  ثیدح  نیا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تلیضف  ماقم و  نایب  ماگنه  هب  هیواعم  ارچ 

؟ ددرگ لاطبا  دوش و  ّدر  ثیدح  نیا  هک  هدش  شالت  یعس و  همه  نیا  ارچ  و 
اب دـنک . در  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  ثیداحا  هب  نایعیـش  ياه  لالدتـسا  دـهاوخ  یم  هراومه  هک  تسا  يدارفا  زا  ناهبزور  نب  لـضف 

تلاسر ِغیلبت  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ِترازو  يردارب ، ثیدح ، نیا  اب  : » دیوگ یم  نینچ  تلزنم  ثیدح  هرابرد  يو  نیا  دوجو 
«. دوش یم  تباث  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يارب  يرگید  لیاضف  و 

هیآ 2. توبکنع : هروس   . 1 دنام . یمن  مود  لاکشا  يارب  یهاگیاج  دش ، نایب  هچ  نآ  هب  هجوت  اب 

موس لاکشا  هب  خساپ 

موس لاکشا  هب  خساپ 
. دراد كوبت  هوزغ  هب  صاصتخا  تلزنم  ثیدح  هک  دوب  نیا  موس  لاکشا 

ثیدح نآ  هک  دوش  ببـس  لوزن  نأش  نیا  میریذپب و  ار  لوزن  نأش  نیا  ام  دشاب و  هدش  نایب  كوبت  گنج  رد  طقف  ثیدح  نیا  رگا  يرآ ،
. دوب دهاوخ  موس  لاکشا  يارب  یهاگیاج  همدقم ـ  ود  نیا  شریذپ  ضرف  اب  دبای ـ  صاصتخا  دروم  نامه  هب 

اه و ناکم  رد  ریدـغ ـ  ثیدـح  نیلقث و  ثیدـح  ناس  هب  ار ـ  تلزنم  ثیدـح  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هک  ارچ  تسین ; نینچ  یلو 
نیا یتحار  هب  فصنم  شیدنادازآ و  رگـشهوژپ  تسا . سر  تسد  رد  ّتنـس  لها  ياه  باتک  تسا . هدومرف  رارکت  يرایـسب  ياه  ّتیعقوم 
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. درک میهاوخ  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  يدعب  شخب  رد  ام  دنک . هظحالم  دناوت  یم  ار  تایاور 

تلزنم ثیدح  نایب  دراوم  مشش : شخب 

ربمایپ باحصا  نیب  يردارب  نامیپ   . 1

مشش شخب 
تلزنم  ثیدح  نایب  دراوم 

ریما نایقّتم  يالوم  نأش  رد  ار  تلزنم  ثیدـح  نوگانوگ ، ياه  ّتیعقوم  رد  رایـسب و  دراوم  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ 
ربمایپ باحصا  نیب  يردارب  نامیپ   . 1 مینک . یم  هراشا  نآ  دروم  دنچ  هب  راصتخا  هب  کنیا  دنا . هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم 

. تسا هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  باحصا  نیب  يردارب  نامیپ  نایرج  رد  تلزنم ، ثیدح  نایب  دروم  نیتسخن 
هیلع یلع  تسب ، يردارب  ناـمیپ  رمع ـ  رکبوبا و  هلمج  زا  شباحـصا ـ  نیب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یماـگنه  دـیوگ : یفوَا  یبا  نبا 

: تشاد هضرع  مالسلا 
یبتعلا کلف  ّیَلَع  طخـس  نم  اذـه  ناک  نإف  يریغ ، کباحـصأب  تلعف  اـم  تلعف  کـتیأر  نیح  يرهظ  عطقناو  یحور  بهذ  هّللا ! لوسر  اـی 

. ۀمارکلاو
مشخ رگا  سپ  یتسب . يردارب  نامیپ  نم  زج  دوخ  باحصا  نیب  امش  مدید  هک  هاگ  نآ  تسکش  مرمک  مدرک و  یهت  بلاق  ادخ ! لوسر  يا 

. تسامش ِنآ  زا  يراوگرزب  مشنزرس و  هتسیاش  مریگن ، رارق  هجوت  دروم  هک  هدش  ثعاب  نم  زا  امش 
: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد 

. یثراوو یخأ  تنأو  يدعب ، ّیبن  ّهنأ ال  ریغ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنأو  یسفنل ، ّالإ  کترّخأ  ام  ّقحلاب ! ینثعب  يّذلاو 
زج یتسه ، یـسوم  يارب  نوراه  دننامه  نم  يارب  وت  مدـیزگرب و  دوخ  يارب  طقف  ار  وت  درک ! ثوعبم  يربمایپ  هب  قح  هب  ارم  هک  ییادـخ  هب 

. یتسه نم  ثراو  ردارب و  وت  و  تسین ، نم  زا  سپ  يربمایپ  هک  نیا 
: تشاد هضرع  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

؟ هّللا لوسر  ای  کنم  ثرأ  ام 
؟ ادخ لوسر  يا  مرب  یم  ثرا  هب  امش  زا  يزیچ  هچ 

: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ 
. یلبق نم  ءایبنألا  ّثرو  ام 

. دنا هتشاذگ  ثرا  هب  نم  زا  شیپ  ناربمایپ  هچ  نآ  ره 
: دیسرپ مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

؟ کلبق نم  ءایبنألا  ّثرو  ام 
؟ دنا هتشاذگ  ثرا  هب  يزیچ  هچ  امش  زا  لبق  ناربمایپ 

: دومرف
. یقیفرو یخأ  تنأو  یتنبا  ۀمطاف  عم  ۀّنجلا  یف  يرصق  یف  یعم  تنأو  مهّیبن  ۀّنسو  مّهبر  باتک 

قیفر ردارب و  وت  و  دوب ، یهاوخ  نم  اب  همطاف  مرتخد  هارمه  تشهب ، رد  نم  رـصق  رد  وت  و  ناشربمایپ . شور  هار و  ناـشراگدرورپ و  باـتک 
. یتسه نم 

تلزنم ثیدح  هب  www.Ghaemiyeh.comیهاگن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 60زکرم  هحفص 46 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ربمایپ  هاگ  نآ 
1 (. َنیِلباقَتُم رُرُس  یلَع  اًناوْخِإ  )

. دنا هتسشن  مه  يور  هب  ور  اه  تخت  رب  هک  یناردارب 
یم لاعتم  دنوادخ  هک  اج  نآ  تسا ، هدرک  لقن  هفیرـش  هیآ  ریـسفت  لیذ  رد  روثنملا  ّردـلا  رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  ظفاح  ار  ثیدـح  نیا 

: دیامرف
2 (. ٌریَصب ٌعیمَس  َهّللا  َّنِإ  ِساّنلا  َنِمَو  ًالُسُر  ِۀَِکئالَْملا  َنِم  یفَطْصَی  ُهّللا  )

. تسانیب اونش و  ادخ  هک  اه  ناسنا  زا  زین  دنیزگ و  یمرب  ینالوسر  ناگتشرف  زا  دنوادخ 
لقن  3 رکاسع نبا  یناربط و  عناق ، نبا  يدرواب ، يوغب ، زا  ار  ثیدـح  نیا  يو  تسا . هجوت  روخ  رد  ثیدـح  نآ  اب  هفیرـش  هیآ  نیا  بساـنت 

بقانم یف  هرـضنلا  ضایرلا   4، لبنح نب  دـمحا  فیلأـت  مالـسلا  هیلع  یلع  بقاـنم  تسا : هدـمآ  زین  عباـنم  نیا  رد  ثیدـح  نیا  تسا . هدومن 
5. هرّشبملا ةرشعلا 

6. تسا هدرک  رکذ  مالسلا  هیلع  یلع  بقانم  زا  ار  ثیدح  نیا  لاّمعلا  زنک  رد  زین  يدنه  یقّتم 
هیآ 47. رجح : هروس   . 1
هیآ 75. جح : هروس   . 2

76 و 77.  / 6 روثنملا : ّردلا   . 3
ثیدح 207. ، 142 بقانملا :  . 4

.182  / 3 هرضنلا : ضایرلا   . 5
ثیدح 36345. ، 105 ثیدح 25554 و 3 /  ، 176  / 9 لاّمعلا : زنک   . 6

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تدالو  ماگنه  هب   . 2

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تدالو  ماگنه  هب   . 2
. تسا مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تدالو  ماگنه  هب  ثیدح  نیا  نایب  دروم  نیمود 

مالـسلا هیلع  نسح  ماما  تدالو  ماگنه  هب  دیوگ : یثیدـح  نمـض  رد  يراصنا  هّللادـبع  نب  رباج  دـسیون : یم  دوخ  هریـس  رد  يراق  یلع  الم 
: تشاد هضرع  ربمایپ  هب  ادخ  رما  هب  دمآ و  دورف  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  لیئربج 

1. یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  کنم  ًاّیلع  ّنإ 
.225  / 5 نیلسرملا : دّیس  ۀعباتم  یلإ  نیدبعتملا  ۀلیسو   . 1 تسا . یسوم  يارب  نوراه  دننامه  وت  يارب  یلع  هک  یتسار  هب 

مخ ریدغ  هبطخ  رد   . 3

مخ ریدغ  هبطخ  رد   . 3
ریدغ ثیدـح  هب  یهاگن  باتک  رد  ار  ثیدـح  نیا  ام  هک  تسا  ینتفگ  تسا . مخ  ریدـغ  هبطخ  فیرـش ، ثیدـح  نیا  نایب  هاگیاج  نیموس 

. میا هدرک  لقن 

دجسم هب  باحصا  ياه  هناخ  رد  نتسب  يارجام  رد   . 4

دجسم هب  باحصا  ياه  هناخ  رد  نتسب  يارجام  رد   . 4
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هراشا ثیدح  نیا  هب  میا ، هداد  ماجنا  ارجام  نیا  هرابرد  هک  یـشهوژپ  رد  ام  تساهرد . نتـسب  يارجام  رد  ثیدح  نیا  نایب  دروم  نیمراهچ 
: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  نینچ  تیاور  رد  میا . هدرک 

. یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  ًایلع  ّنإو 
. یسوم يارب  تسا  نوراه  هلزنم  هب  نم ، يارب  یلع  انامه  و 

ـ  255 یلزاغم : نبا  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  بقانم   . 1 تسا . هدرک  لقن   1 مالـسلا هیلع  یلع  ماما  بقانم  رد  یلزاغم  نبا  هیقف  ار  تیاور  نیا 
.257

باّطخ نب  رمع  ياضاقت   . 5

باّطخ نب  رمع  ياضاقت   . 5
...(. دینک سب  ار  یلع  زا  نتفگ  نخس  ...« ;  ) یلع رکذ  نع  اوّفک   » هک تفگ  باّطخ  نب  رمع  هک  تسا  نامه  دروم  نیمجنپ 

. میدرک لقن  يرایسب  عبانم  زا  ار  نایرج  نیا  رت  شیپ  ام 

ءادهشلادیس هزمح  رتخد  يارجام  رد   . 6

ءادهشلادیس هزمح  رتخد  يارجام  رد   . 6
: تسا رارق  نیا  زا  ارجام  تسا . ءادهشلادّیس  هزمح  ترضح  رتخد  يارجام  رد  تلزنم  فیرش  ثیدح  نایب  دروم  نیمشش 

وا یتسرپرـس  تلافک و  يارب  دیز  رفعج و  مالـسلا ، هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دمآ ، هرّونم  هنیدم  هب  هّکم  زا  هزمح  ترـضح  رتخد  هک  یماگنه 
هیلع هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دیامن . يرواد  ترـضح  نآ  ات  دندرب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دزن  ار  هصق  دـندرک و  ادـیپ  رظن  فالتخا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو 
. ةّوبنلا ّالإ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنأف  یلع ! ای  تنأ  اّمأ 

. تّوبن ماقم  رد  رگم  یتسه ، یسوم  يارب  نوراه  هلزنم  هب  نم  يارب  وت  یلع ! ای  وت  اما 
. دنا هدرک  لقن  زین  نارگید  3 و  يربکلا ننسلا  رد  یقهیب   2، دنسم رد  لبنح  نب  دمحا  ، 1 قـشمد ۀنیدم  خیرات  رد  رکاسع  نبا  ار  تیاور  نیا 

ثیدح 409. مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  همجرت  ، 368  / 1 قشمد : ۀنیدم  خیات   . 1
ثیدح 933. ، 185  / 1 دمحا : دنسم   . 2

.6  / 8 يربکلا : ننسلا   . 3

رباج زا  یثیدح  رد   . 7

رباج زا  یثیدح  رد   . 7
هلآو هیلع  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  میدوب  هدیباوخ  دجـسم  رد  ام  دـیوگ : يو  تسا . يراصنا  هّللادـبع  نب  رباج  زا  یثیدـح  دروم ، نیمتفه 

: دومرف نینچ  دمآ و 
. هیف دقری  ّهنإ ال  دجسملاب ؟ نودقرتأ 

. تسین ندیباوخ  ياج  دجسم  دیباوخ ؟ یم  دجسم  رد  ایآ 
: دومرف درک و  ور  ترضح  نآ  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دوب ، نانآ  هارمه  زین  مالسلا  هیلع  یلع 

!؟ ةّوبنلا ّالإ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نأ  یضرت  امأ  یل . ّلحی  ام  دجسملا  یف  کل  ّلحی  ّهنإ  یلع ! ای  لاعت 
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يارب نوراه  دننامه  نم  يارب  هک  یتسین  یضار  ایآ  تسا . اور  زین  وت  يارب  تسا  لالح  نم  يارب  دجسم  رد  هچ  نآ  ایب ، کیدزن  ناج ! یلع 
!؟ تّوبن ماقم  رد  رگم  یشاب ، یسوم 

ثیدح 329. ، 290  / 1 مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  همجرت  قشمد : ۀنیدم  خیرات   . 1 1. تسا هدمآ  قشمد  ۀنیدم  خیرات  رد  زین  ثیدح  نیا 

هملس ُّما  ثیدح  رد   . 8

هملس ّمُا  ثیدح  رد   . 8
. تسا هملس  ّمُا  ثیدح  تلزنم  ثیدح  نایب  دروم  نیمتشه 

: دومرف هملس  ّمُا  شرسمه  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
. يدعب ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  وهو  یمد  نم  همدو  یمحل  نم  همحل  ًاّیلع  ّنإ  ۀملس ! ّمأ  ای 

نم زا  سپ  هک  نآ  رگم  تسا ، یـسوم  يارب  نوراه  دننامه  نم  يارب  وا  نم و  نوخ  زا  وا  نوخ  نم ، تشوگ  زا  یلع  تشوگ  هملـس ! مُا  يا 
. تسین يربمایپ 

1. تسا دوجوم  قشمد  ۀنیدم  خیرات  رد  زین  ثیدح  نیا 
یلع نانمؤم  ریما  نأش  رد  ار  تلزنم  ثیدح  اه ، ّتیعقوم  نآ  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ناوارف  دراوم 

زا هدومن و  هدنسب  رادقم  نیمه  هب  راصتخا  تیاعر  تهج  هب  یلو  میا ، هدرک  یـسررب  ار  دراوم  نآ  یمامت  ام  هتبلا  دنا . هدومرف  مالـسلا  هیلع 
ثیدح 406. ، 365  / 1 مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  همجرت  قشمد : ۀنیدم  خیرات   . 1 مینک . یم  يراددوخ  اه  نآ  رکذ 

تفالخ رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  هدیکچ 

تفالخ رب  تلزنم  ثیدح  تلالد  هدیکچ 
: دوش یم  هصالخ  تاکن  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تماما  ینیشناج و  رد  تلزنم  ثیدح  تحارص 

. دندومن یم  ار  یماقم  نینچ  يوزرآ  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  گرزب  باحصا  زا  یخرب  مکی : هتکن 

. تسا هدومرف  رارکت  ار  ثیدح  نیا  نوگانوگ  ياه  ّتیعقوم  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مود : هتکن 
. دراد دوجو  نآ  فلتخم  ياه  لقن  ثیدح و  نتم  رد  هک  ینیارق  موس : هتکن 

ثیدح زا  ینیارق 

ثیدح زا  ینیارق 
. مییامن یم  نایب  ار  نیارق  نیا  زا  يا  هراپ  ام  هک  تسا  يرایسب  نیارق  دهاوش و  هعقاو  نیا  نوماریپ 

: دومرف نینچ  ثیدح  نیا  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دهاش : نیتسخن 
. میقت وأ  میقأ  نأ  ّدبال 

. ینامب وت  ای  منامب و  هنیدم  رد  نم  دیاب  ای  ًامتح 
دنیشنب و هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ياج  هب  دناوت  یمن  مالسلا  هیلع  یلع  زج  یسک  يراک  چیه  رد  هک  دوش  یم  هدافتسا  هلمج  نیا  زا 

. دناسر ماجنا  هب  ار  وا  ياه  تیلوئسم  دشاب و  وا  رایمه  کیرش و  دهد ، ماجنا  ار  وا  ياهراک  دشاب ، ترضح  نآ  بیان 
هیلع یلع  ناـنمؤم  ریما  طـسوت  هّکم  لـها  هب  تئارب  هروس  ندـناسر  ناـیرج  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  هک  دراد  زین  يرگید  ياـه  هنوـمن  رما  نیا 

. دومن هراشا  مالسلا 
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: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دهاش : نیمود 
. یتفیلخ نوکت  نأ  کتفّلخ 

. یشاب نم  نیشناج  ات  مداهن  دوخ  ياج  هب  ار  وت 
. تشذگ نآ  حرش  هک  تسا  بلطم  رب  يرگید  دهاش  زین  ترابع  نیا 

: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دهاش : نیموس 
... . یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنأ 

... . یتسه یسوم  يارب  نوراه  هلزنم  هب  نم  يارب  وت 
: دومرف هک  اج  نآ  ات 

. کب وأ  یب  ّالإ  حلصت  ۀنیدملا ال  ّنإف 
. تفای دهاوخن  ناماس  وت  ای  نم  ریغ  هب  هنیدم  روما  هک  اریز 

لقن ار  نآ  ملـسم  يراُخب و  یلو  تسا ; حیحـص  ثیدح  نیا  دنـس  دـیوگ : یم  كردتـسملا  رد  ثیدـح  نیا  لقن  زا  سپ  يروباشین  مکاح 
. دنا هدرکن 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  مرکا  ربمایپ  دهاش : نیمراهچ 
. یل املثم  منغملا  نم  کلامو  یلام  لثم  رجألا  نم  کل 

. دوب دهاوخ  نآ  دننامه  زین  وت  يارب  دوش ، نم  بیصن  تمینغ  هچ  ره  داد و  دنهاوخ  زین  وت  هب  دنهد ، شاداپ  رجا و  نم  هب  هچ  نآ  ره 
1. تسا هدروآ  هرشبملا  ةرشعلا  بقانم  یف  هرضنلا  ضایرلا  باتک  هدنسیون  ار  ثیدح  نیا 

مالـسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  تلزنم  ثیدـح  ياـه  لـقن  زا  یکی  رد  دـهاش : نیمجنپ 
: دومرف نینچ 

. یتفیلخ تنأو  ّالإ  بهذأ  نأ  یغبنی  ّهنإ ال 
. یشاب نم  نیشناج  وت  هک  نآ  رگم  مورب  نم  تسین  راوازس 

، یلعی یبا  دنـسم   2، دـمحا دنـسم  رد  هلمج  زا  تسا ; هدـش  لـقن  يرایـسب  عباـنم  رد  تسا و  یحیحـص  ثیدـح  ثیدـح ، نیا  عطق  روط  هب 
. عبانم رگید  6 و  هباصإلا  5، ریثک نبا  خیرات   4، قشمد ۀنیدم  خیرات   3، كردتسملا

: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دهاش : نیمشش 
. يدعب نمؤم  ّلک  یف  یتفیلخ  تنأو  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنأ  يدعب . نمؤم  ّلک  یف  یتفیلخ  تنأ 

رب نم  نیشناج  نم  زا  سپ  وت  یتسه و  یـسوم  يارب  نوراه  دننامه  نم  يارب  وت  دوب . یهاوخ  ینمؤم  ره  يارب  نم  ِنیـشناج  وت  نم ، زا  سپ 
. دوب یهاوخ  ینمؤم  ره 

.119  / 3 هرضنلا : ضایرلا   . 1 7. تسا دوجوم  یئاسَن  صئاصخ  رد  حیحص  دنس  اب  زین  ثیدح  نیا 
ثیدح 3052. ، 545  / 1 دمحا : دنسم   . 2

133 و 134.  / 3 كردتسملا :  . 3
ثیدح 251. ، 209  / 1 مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  همجرت  قشمد : ۀنیدم  خیرات   . 4

.338  / 7 هیاهنلاو : ۀیادبلا   . 5
.270  / 4 هباصإلا :  . 6

49 و 50. یئاسَن : صئاصخ   . 7
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ثیدح نتم  زا  جراخ  ینیارق 

ثیدح نتم  زا  جراخ  ینیارق 
یسررب یتلالد  يدنس و  رظن  زا  ار  تلزنم  ثیدح  ام  تسا . دایز  رایسب  دهد  یم  یهاوگ  انعم  نیا  يارب  ثیدح  نتم  زا  جراخ  هک  يدهاوش 

. دنک یم  تلالد  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ینیشناج  تفالخ و  رب  تحارص  هب  تلزنم ، ثیدح  هک  دش  نشور  میدرک و 
هـس تفالخ  ِتیناّقح  یعطق ، ياه  لیلد  اب  ادتبا  یتسیاب  دهد ، رارق  مراهچ  هبتر  رد  ار  ربمایپ  زا  سپ  ینیـشناج  تماما و  دشوکب  یـسک  رگا 

حیحـص يراک  نینچ  تروص  نیا  ریغ  رد  دیامن ، لمح  نامثع  زا  سپ  مراهچ  هبتر  رب  ار  ثیدح  نیا  دناوتب  ات  دـنک  تابثا  ار  نیـشیپ  خـیش 
. دوب دهاوخن 

ّتیملعا و تاـهج  زا  ترـضح  نآ  يرترب  روـط  نیمه  دـنک . یم  تباـث  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  تمـصع  ثیدـح  نـیا  یفرط  زا 
. دیامن یم  تباث  نارگید  رب  ار  ّتیلضفا 

هیواعم اب  يورا  ناتساد 

هیواعم اب  يورا  ناتساد 
: تسا هدمآ  یتیاور  رد  تسا . هدیشک  ازارد  هب  نخس  هچرگ  مینک ، لقن  اج  نیا  رد  ار  یتیاور  دراد  اج  نونکا 

. دمآ هیواعم  دزن  دوب  یلاس  نهک  نزریپ  هک  مشاه  نب  بلّطملادبع  نب  ثراح  رتخد  يورا 
؟ تسا روطچ  تلاح  هلاخ ! يا  وت  رب  نیرفآ  تفگ : وا  هب  هیواعم 

: داد خساپ  يورا 
مظعأ تیبلا  لهأ  اّنکو  کّقح ، ریغ  تذخأو  کمـسا ، ریغب  تیّمـستو  ۀبحـصلا ، کّمع  نبال  تأسأو  ۀمعنلا ، ترفک  دقل  یتخُأ ! نبای  ریخب 

، انّقح انوّزتباف  ۀـّیمُأو ، يدـعو  میت  ونب  هدـعب  انیلع  تبثوف  هتلزنم ، ًاعوفرم  هیعـس ، ًاروکـشم  هّیبن  هّللا  ضبق  یّتح  ًاءالب ، نیدـلا  اذـه  یف  سانلا 
ینب ۀـلزنمب  مکیف  اـّنکو  رمـألا ، اذـهب  یلوأو  مکنم  هیلإ  برقأ  نحنو  هلآو ، هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  نم  مکتبارقب  نوّـجتحت  اـنیلع  متّیلو 

. یسوم نم  نراه  ۀلزنمب  انّیبن  دعب  بلاط  یبأ  نب  یلع  ناکو  نوعرف ، لآ  یف  لیئارسإ 
ّقح يداهن و  دوخ  رب  ار  يرگید  مان  يدومن ، يراتفردب  تیومعرـسپ  اب  يدرک و  یـساپسان  تمعن  لباقم  رد  وت  اّما  رهاوخ ! رـسپ  يا  مبوخ 
رد درب ، دوخ  يوس  هب  ار  شربماـیپ  ادـخ  هک  نیا  اـت  دوب  رت  تخـس  همه  زا  نید  نیا  رد  هداوناـخ  اـم  يـالتبا  ناـحتما و  یتفرگ . ار  يرگید 

نامثع و  ) هّیما و  رمع )  ) يدَع و  رکبوبا )  ) میت هلیبق  نادـنزرف  وا  زا  سپ  درب . الاب  ار  شهاگیاج  دومن و  يرازگـساپس  شـشالت  زا  هک  یلاح 
هیلع هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  دوخ  يدنواشیوخ  هب  دیا و  هدش  ّطلـسم  ام  رب  امـش  دـندومن . بصغ  ار  ام  قح  دـندرب و  موجه  ام  رب  هیواعم )

رد لیئارسا  ینب  دننامه  امـش  نایم  رد  ام  میرتراوازـس . رما  نیا  هب  رت و  کیدزن  ربمایپ  هب  امـش  زا  ام  هک  یلاح  رد  دینک ، یم  لالدتـسا  هلآو 
. دوب یسوم  يارب  نوراه  نوچمه  نامربمایپ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  میتسه و  ناینوعرف 

. يا هداد  تسد  زا  ار  تلقع  هک  نک  هاتوک  ار  تنخس  هارمگ ! نزریپ  يا  نک  سب  تفگ : وا  هب  صاع  ورمع  ماگنه  نیا  رد 
جنپ دوب . رت  نازرا  همه  زا  شدزم  دوب و  هّکم  هشحاف  نیرتروهـشم  تردام  هک  یلاح  رد  ییوگ  یم  نخـس  وت  هغبان ! رـسپ  يا  تفگ : يورا 

. یتسه ناشیا  کی  مادک  زا  وت  هک  دندیسرپ  تردام  زا  دنتسناد . یم  دوخ  ِنآ  زا  ار  وت  نایشیرق  زا  رفن 
صاع هب  رتشیب  همه  زا  دندید  دینادب . وا  ِنآ  زا  ار  هّچب  دراد ، تهابـش  کی  مادک  هب  رتشیب  دینیبب  دندمآ . یم  نم  دزن  اه  نآ  همه  تفگ : وا 

. دندرمش وا  دنزرف  ار  وت  سپ  ینام . یم  لئاو  نب 
. زادرپب يا  هدمآ  اج  نیا  هب  نآ  تهج  هب  هک  يراک  هب  طقف  و  نک ! سب  نزریپ  تفگ : ناورم  هاگان  هب 
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؟ ییوگ یم  نخس  مشچزبس ! نز  رسپ  يا  زین  وت  تفگ : يورا 
هک یتسه  یسک  وت  یتسار  هب  تسا . هدادن  ارم  هب  تناها  تئرج  اه  نیا  هب  یسک  وت  زج  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : درک و  ور  هیواعم  هب  سپس 

: دورس هنوگ  نیا  هزمح  ندش  هتشک  ماگنه  رد  تردام 
رعس تاذ  برحلا  دعب  برحلاو  ردب ***  مویب  مکانیزج  نحن 

يرهد ّیَلَع  ّیشحو  رکشو  ربص ***  نم  ۀبتع  یف  یل  ناک  ام 
يربق یف  یمظعأ  ّمرت  یّتح 

. دوب دهاوخ  نیشتآ  دشاب  گنج  زا  دعب  هک  یگنج  میداد ، امش  هب  ار  ردب  زور  خساپ  ام 
. دوش ناهنپ  ربق  رد  میاه  ناوختسا  هک  ماگنه  نآ  ات  متسه . یشحو  رازگساپس  میگدنز  مامت  منک . ربص  هبتع  قارف  رد  متسناوت  یمن  نم 

: تفگ وا  خساپ  رد  نم  يومعرتخد 
رفکلا میظع  راّبج  تنب  ای  ِردب ***  َدعبو  ردب  یف  ِتیزَخ 

. تسا میظع  رایسب  شرفک  هک  يرگمتس  رتخد  يا  يدش . راوخ  لیلذ و  ردب  زا  دعب  ردب و  گنج  رد 
. وگب ار  تزاین  تسا [!] هدیشخب  دنوادخ  هتشذگ  هچ  نآ  هلاخ ! يا  تفگ : هیواعم  ماگنه  نیا  رد 

. تفر نوریب  هیواعم  دزن  زا  هاگ  نآ  مرادن ; يزاین  وت  هب  نم  تفگ : يورا 
يارب هک  مرخب  زبسرـس  ینیمز  رد  ناشوج  يا  همـشچ  ات  مهاوخ  یم  رانید  رازه  ود  تفگ : هیواعم  خساپ  رد  يورا  تسا : هدـمآ  یتیاور  رد 

یتخـس زا  ات  رگید  رانید  رازه  ود  ثراح و  ینب  ناریقف  جاودزا  يارب  رگید  رانید  رازه  ود  دشاب ، بلطملادبع  نب  ثراح  دنمتـسم  نادنزرف 
. موش هدوسآ  راگزور 

. دیزادرپب وا  هب  دهاوخ  یم  هچ  نآ  داد  روتسد  هیواعم 
نیا هب  هدرک و  داهـشتسا  تلزنم  ثیدح  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يومع  رتخد  يورا  هک  تسا  نآ  نایرج  نیا  لقن  زا  ام  دـهاش 
تیب لها  نینچ  مه  هدرک و  هیبشت  نوراـه  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـیامن و  یم  لالدتـسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  تماـما  رب  هلیـسو 

. تسا هداد  رارق  ناینوعرف  رد  لیئارسا  ینب  دننامه  ار  مالسلا  مهیلع 
: تسا دوجوم  عبانم  نیا  رد  توافت  كدنا  اب  تیاور  نیا 

1. تسا ربتعم  یخیرات  ياه  باتک  زا  هک  یفنح  هنحش  نبا  شراگن  رظانملا  ۀضور  رشبلا ، ینب  رابخا  یف  رصتخملا  دیرفلا ، دقعلا 
ِنآ زا  اه  ساپـس  همه  هک  دـش  هداد  خـساپ  یملع  ياه  لاکـشا  یمامت  هب  تفاـی و  ناـیاپ  تلزنم  فیرـش  ثیدـح  تلـالد  هنوگ  نیا  يرآ ،

عیاقو ریثک ، نبا  خیرات  ۀیـشاح  رظانملا ، ۀضور  ، 188  / 1 رشبلا : ینب  رابخا  یف  رـصتخملا  ، 119  / 2 دیرفلا : دـقعلا   . 1 تساتکی . دنوادخ 
.ـ لاس 60 ه

یملع ریغ  ياه  لاکشا  هب  یهاگن  متفه : شخب 

یملع ریغ  ياه  لاکشا 

متفه شخب 
یملع ریغ  ياه  لاکشا  یملع  ریغ  ياه  لاکشا  هب  یهاگن 

لها ناضرغم  زا  یخرب  مینک . یم  هراشا  راصتخا  هب  دنا  هدرب  هانپ  تلزنم  ثیدح  ّدر  يارب  یملع  ریغ  ياه  شور  زا  هک  یتالاکشا  هب  نونکا 
. دنا هتسج  هرهب  یملع  ریغ  ياه  شور  زا  دننک ، دراو  تلزنم  ثیدح  رب  یلاکشا  دنا  هتسناوتن  یملع  هار  زا  هک  هاگ  نآ  نّنست ،
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ثیدح فیرحت   . 1

ثیدح فیرحت   . 1
. تسا ثیدح  فیرحت  نامه  دننیزگ ، یمرب  هدروخ  تسکش  یهاو و  ياه  لاکشا  زا  سپ  هک  یهار  نیتسخن 

فیرحت هب  تسا ، هدیاف  یب  نآ  ياه  تلالد  ثیدـح و  ياهدنـس  رد  ناشدروم  یب  ياه  لاکـشا  هک  دـندرک  هظحالم  هک  نآ  زا  سپ  نانآ 
راک هچ  یلو  تسا ; هدز  تسد  راک  نیا  هب  هدیدن ; ثیدـح  فیرحت  زج  يا  هراچ  هک  اه  یبصان  زا  یکی  هلمج  زا  دـندروآ ; يور  ثیدـح 

. دننک یمن  نینچ  نارفاک  هک  هدرک  فیرحت  ار  ثیدح  نیا  يا  هنوگ  هب  وا  تسا . هدرک  يدب  فیرحت  هچ  یتشز و 
. دینک هعجارم  ینالقسع  رجح  نبا  بیذهتلا  بیذهت  باتک  هب  نینچ  مه  يدادغب و  بیطخ  دادغب ، خیرات  رد  نامثع  نب  زیرح  لاح  حرش  هب 
: هتفگ یلع  هب  هک  دننک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ربمایپ  زا  مدرم  هک  ار  یتیاور  دیوگ : یم  زیرح  دـننک . یم  لقن  نینچ  زیرح  زا  اه  نآ 

. تسا هدینش  هابتشا  هدنونش  اما  تسا . تسرد  نخس  نیا  یسوم ;» نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنأ  »
؟ تسا هدوب  روطچ  رگم  دیسرپ : يوار 

: تسا نینچ  ثیدح  نیا  تفگ :
[!!] یسوم نم  نوراق  ۀلزنمب  ینم  تنأ 

؟ ینک یم  لقن  روط  نیا  یسک  هچ  زا  مدیسرپ :
1. درک یم  لقن  ار  نآ  ربنم  زارف  رب  کلملادبع  نب  دیلو  هک  مدینش  تفگ :

؟ تسیچ تیاور  نیا  نایوار  صخش و  نیا  دروم  رد  امش  رظن  یتسار  هب 
زا تسا . هدرک  لقن  ار  شثیداحا  هدومن و  دامتعا  وا  رب  دوخ  حیحـص  رد  يراـُخب  هک  تسا  یناـسک  زا  زیرح  نیمه  رایـسب ، فّسأـت  اـب  یلو 

لقن وا  زا  هدومن و  حیحـصت  ار  شتیاور  هتفریذپ و  ار  وا  ملـسم ـ  حیحـص  زج  ننـست ـ  لها  حیحـص  ياه  باتک  ناگدـنراگن  یمامت  یفرط 
! دنا هدرک 

دروم تسا ، دامتعا  دروم  تسا ، دامتعا  دروم  تفگ : دندیـسرپ  صخـش  نیا  هرابرد  لبنح  نب  دـمحا  زا  هک  یماگنه  تسا : هدـمآ  یلقن  رد 
! تسا دامتعا 

نآ هب  ناوت  ماـمت  اـب  داد و  یم  شحف  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هشیمه  وا  دـنا : هتـشون  هنوگ  نیا  زیرح  لاـح  حرـش  رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
[!] درک یم  ملظ  تخات و  یم  ترضح 

. تسا هتشک  ارم  ناردپ  نوچ  مرادن ، تسود  ار  یلع  نم  هتفگ : یم  هراومه  هدوب و  یبصان  زیرح  هک  دنا  هدرک  حیرصت  ّتنس  لها  ناملاع 
یم نعل  ار  یلع  هبترم  داتفه  ماش  حبـص و  ره  رد  وا  ناتدوخ . يارب  یلع )  ) امـش ماـما  اـم و  يارب  هیواـعم )  ) اـم ماـما  هتفگ : یم  هراومه  يو 

[!] تسا هدرک 
لبنح نب  دمحا  دنناد ، یم  حیحص  ار  وا  تیاور  ّتنس  لها  لیصافت ، نیا  مامت  اب  اّما  تسا ; هدش  لقن  وا  زا  هک  لیبق  نیا  زا  يرگید  دراوم  و 

. دننک یم  تیاور  وا  زا  ملسم ـ  زج  حیحص ـ  ياه  باتک  ناگدنراگن  همه  يراخب و  تسا و  دامتعا  دروم  وا  هک  دیوگ  یم  راب  هس 
دامتعا يوار  تقاثو  تابثا  ثیدح و  حیحـصت  رد  یطباوض  اهرایعم و  هچ  رب  نانآ  هک  دمهف  یم  شیدـنادازآ  رگـشهوژپ  ور  نیا  زا  يرآ ،
بیذهت ثیدح 4365 ، ، 268  / 8 دادغب : خیرات   . 1 دننک . یم  راتفر  هنوگچ  مالـسلا  مهیلع  شنادناخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  اب  و  دـننک ، یم 

.209  / 2 بیذهتلا :

نیخیش يارب  تلزنم  ثیدح  لعج   . 2
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نیخیش يارب  تلزنم  ثیدح  لعج   . 2
زا و  دندرک ! تسرد  نیخیـش  يارب  مه  ار  يرگید  تلزنم  ثیدح  نانآ  دندیزگرب . ار  يرگید  شور  تلزنم  ثیدح  لابق  رد  رگید  يا  هّدع 

: دومرف هک  دندومن  لقن  نینچ  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 
. یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  رمع  رکبوبأ و 

[!] تسا یسوم  يارب  نوراه  هلزنم  هب  نم  يارب  رمع  رکبوبا و 
ثیدح نیا  قئالخلا ، ریخ  ثیدح  نم  قئاقحلا  زونک  باتک  رد  يواّنَم  وا  زا  سپ  هدرک و  لقن  دوخ  دنـس  هب  يدادغب  بیطخ  ار  ثیدح  نیا 

1. دنک یم  لقن  يدادغب  بیطخ  زا  ار 
للعلا باتک  رد  هکلب  تاعوضوملا ; باتک  رد  هن  هّتبلا  تسا ، هدروآ  ار  یگتخاس  ثیدـح  نیا  يزوج  نبا  هک  تسا  نیا  یتخب  کین  زا  اـما 

2. تسین حیحص  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  نآ  لقن  زا  سپ  يو  هیهاولا . ثیداحالا  یف  هیهانتملا 
3. تسا هتخانشان  رکنم و  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  نینچ  مه 

4. تسا غورد  يربخ  دیوگ : یم  هدروآ و  باتک  نیمه  رد  ار  ثیدح  نیا  رگید  راب  يو 
5. دنک یم  حیرصت  نآ  ندوب  یگتخاس  رب  هتسناد و  غورد  ار  ثیدح  نیا  نازیملا ، ناسل  رد  زین  ینالقسع  رجح  نبا 

لوعجم ندوب و  غورد  ای  فعـض ، رب  ننـست  لـها  دوخ  هک  یثیدـح  تسین . یگتخاـس  ثیدـح  نیا  هب  دانتـسا  يارب  یهار  چـیه  نیا ، رب  اـنب 
 . 1 درادن . دوجو  ننـس  دیناسم و  حاحـص ، ياه  باتک  زا  مادک  چیه  رد  یگتخاس ، ثیدح  نیا  نآ  رب  هوالع  دننک و  یم  حیرـصت  شندوب 

. فلا فرح  ریغصلا : ـ  عماجلا  هیشاح  رد  هدش  پاچ  قئالخلا ـ  ریخ  ثیدح  نم  قئاقحلا  زونک  ثیدح 6258 ، ، 385  / 11 دادغب : خیرات 
ثیدح 312. ، 199  / 1 هیهانتملا : للعلا   . 2

ثیدح 6900. ، 473  / 5 لادتعالا : نازیم   . 3
ثیدح 6015. ، 207  / 5 نامه :  . 4

. تسا هدمآ  رکبوبا  مان  طقف  عبنم  نیا  رد  ثیدح 5828 . ، 9  / 5 نازیملا : ناسل   . 5

تلزنم ثیدح  ّدر   . 3

تلزنم ثیدح  ّدر   . 3
هک ناس  نآ  هک ـ  نیا  اب  تسا ; نآ  تّحـص  نتفریذـپن  تلزنم و  ثیدـح  ندرک  ّدر  نامه  هدـنام ، ناـنآ  يارب  هک  یـشور  نیرخآ  نیموس و 

. تسا هدمآ  رگید  عبانم  ملسم و  حیحص  يراُخب و  حیحص  رد  ثیدح  نیا  دش ـ  نشور 
شور اب  هدروخ و  تسکش  رگید  ياه  هار  رد  اه  نآ  هک  تسا  هاوگ  نیرتهب  نیمه  دنا و  هدومیپ  ار  هار  نیمه  نّنست  لها  ياملع  زا  يرایسب 

. دنیامن دراو  یلاکشا  ثیدح  نیا  رد  دنا  هتسناوتن  یملع  ياه 
. تسین حیحص  ثیدح  نیا  دیوگ : يدمآ  نیدلا  فیس  نسحلاوبا 

1. تسا هدرک  لقن  هقرحملا  قعاوصلا  رد  ار  وا  نخس  یّکم  رجح  نبا 
2. تسا هدرک  دامتعا  نآ  رب  هتفریذپ و  ار  يدمآ  رظن  فقاوملا ، حرش  رد  یناجرج  فیرش  نینچ  مه 

3. درک لالدتسا  ثیدح  نیا  هب  ناوت  یمن  دنس  هیحان  زا  دیوگ : یم  تلزنم  ثیدح  خساپ  رد  زین  یجیا  یضاق 
يدمآ نخس  رب  زین  نانآ  زا  يرایسب  دارفا  تسین و  حیحـص  نآ  دنـس  دنیوگ : یم  دننک و  یم  ّدر  ار  ثیدح  نیا  زین  يرگید  دارفا  نینچ  مه 

. دنیامن یم  دامتعا 
نوریب قشمد  زا  تشاد  يدمآ  هک  يدب  هدیقع  تهج  هب  دیوگ : یم  نینچ  يدمآ  لاح  حرش  رد  لادتعالا و  نازیم  رد  یبهذ  هک  نیا  بلاج 
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4. تسا حیحص  هدناوخ ، یمن  زامن  وا  هک  تسا  هدش  لقن  هک  نیا  و  دش ، هدنار 
یب یملع  لیاسم  رد  شرظن  نخـس و  هک  دوش  یم  ببـس  دزادـنا و  یم  تلادـع  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یبیع  يزامن  یب  رگا  مییوگ : یم  اـم 

؟ دننک یم  لقن  ار  شنخس  هدومن و  دامتعا  صخش  نیا  هب  ارچ  سپ  دوش ; رابتعا 
نایوار ناثّدحم و  نامه  تنس ; لها  گرزب  نایاوشیپ  ثیدح و  ناظفاح  زا  يرایسب  لاح  حرـش  رد  هتفای ، ماجنا  قیقحت  رب  انب  نآ  رب  هوالع 

[!] دنا هدناوخ  یمن  زامن  هک  تسا  هدمآ  نید  رب  نانیما  ربمایپ و  ّتنس 
میدرک یم  هراشا  تسا  هدمآ  ناشمیظعت  قیثوت و  اه و  نآ  يانث  حدم و  رد  هک  ییاه  ترابع  زا  یخرب  هب  داد ، یم  یتصرف  راتشون  نیا  رگا 

نیا رد  یبیع  صقن و  چـیه  هیام  تسا ، نید  دومع  هیاپ و  ناناملـسم  دزن  رد  هک  نامه  زاـمن ، كرت  هک  تسا  نیا  هاوگ  اـه  تراـبع  نیا  هک 
.73 هقرحملا : قعاوصلا   . 1 تسین [!] دارفا 

.362  / 8 فقاوم : حرش   . 2
. نامه  . 3

ثیدح 3652. ، 358  / 3 لادتعالا : نازیم   . 4

رخآ نخس 

رخآ نخس 
ناظفاح املع و  ناگدننک ، لاکشا  دنتشاد . تلزنم  ثیدح  نوماریپ  نّنـست  لها  هک  دوب  یتالاکـشا  اه و  شالت  دش ، نایب  یـسررب و  هچ  نآ 

. دننک یم  دامتعا  اه  نآ  رب  یهقف  عورف  ماکحا و  دیاقع ، رد  ّتنس  لها  هک  دنتسه  یناسک  اه و  نآ 
ینب نوـچمه  ناـشلاح  يورا  هتفگ  هب  هک  یموـلظم  هفیاـط  نیمه  زا  ار ـ  شیاـملع  نیرتـهب  تُّما ، نیا  يارب  لاـعتم  يادـخ  رگا  یتـسار  هـب 

. تشگ یم  دوبان  نیلسرملا  دیس  راثآ  تفر و  یم  نیب  زا  نیبم  نید  دوب ، هدرکن  ریدقت  تسا ـ  ناینوعرف  لاگنچ  رد  لیئارسا 
. تسا هدرک  مامت  نارگید  رب  ار  تّجح  ناملاع  نیا  هلیسو  هب  ناحبس  دنوادخ  یلو 

، دـنیامن يوریپ  نآ  زا  دـنبایب و  دـشاب  هک  اج  ره  رد  ار  قح  دـنهاوخ  یم  دـنقیقحت و  ثحب و  یپ  رد  هک  یفاصنا  اب  نارگـشهوژپ  رب  نونکا 
. دنمهفب ار  ایاضق  ّتیعقاو  هک  تسا  هتسیاش 

تباث هدرک و  راوتـسا  تسا ، ربتعم  لوبقم و  همه  دزن  هک  یتّنـس  نآرق و  هیاپ  رب  هک  داقتعا  نیا  رب  ار  ام  هک  میهاوخ  یم  گرزب  دـنوادخ  زا 
هب دراد ـ  دوجو  هک  هنوگ  نامه  روما ـ  حیـضوت  قیاقح و  ندرک  راکـشآ  رد  ار  نامتّیلوئـسم  فیاظو و  ات  دـهد  قیفوت  ام  هب  درادـب و  مدـق 

تاولـص و مییاـمن . يراـی  دنتـسه  یـضار  شلوسر  ادـخ و  هک  يزیچ  نآ  هب  دـنتّیعقاو  قح و  یپ  رد  هک  ار  ییاـه  نآ  هداد و  ماـجنا  یبوخ 
. داب شکاپ  نادناخ  دّمحم و  ترضح  رب  ادخ  تمحر 

همان باتک 

همان باتک 
. میرک نآرق  . 1

. رصم تماقتسا ، هناخپاچ  هدبع ) دّمحم  : ) هغالبلا جهن  . 2
« فلا »

. توریب یبرع ، ثارت  ءایحا  راد  ینالطسق ، رکب  وبا  نب  دّمحم  نب  دمحا  يراسلا : داشرإ  . 3
لاس 1412. لوا ، پاچ  نانبل ، توریب ، لیجلا ، راد  ّربلادبع ، نبا  باعیتسإلا : . 4
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. نانبل توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  ینالقسع ، رجح  نبا  هباصإلا : . 5
«ب»

. نانبل توریب ، رکفلا ، راد  ریثک ، نبا  هیاهنلاو : ۀیادبلا  . 6
«ت»

. رصم هرهاق ، هیرصم ، هینیسح  ءادفلا ، یبا  نب  لیعامسا  نیدلا  دامع  رشبلا : ینب  رابخأ  یف  رصتخملا  . 7
لاس 1417. لوا ، پاچ  نانبل ، توریب ، یبرع ، بتکلا  راد  يدادغب ، بیطخ  دادغب : خیرات  . 8

لاس 1415. توریب ، رکفلا ، راد  رکاسع ، نبا  قشمد : ۀنیدم  خیرات  . 9
. ناتسکاپ رواشیپ ، هناخباتک ، ینارون ، يولهد ، زیزعلادبع  هاش  هیرشع : انثا  هفحت  . 10

لاس 1405. رکفلاراد ، يوغب ، ءارف  دوعسم  نب  نیسح  دّمحموبا  لیوأتلاو : ریسفتلا  یف  لیزنتلا  ملاعم  يوغب =  ریسفت  . 11
. یطویس نیدلا  لالج  یعفاش ;و  یّلحملا  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  لالج  نیلالجلا : ریسفت  . 12

لاس 1388. رصم ، یبلح ، یباب  یفطصم  رشن  یبلعث ، ماما  نایبلاو : فشکلا  یبلعث =  ریسفت  . 13
لاس 1404. نانبل ، توریب ، رکفلا ، راد  ینالقسع ، رجح  نبا  بیذهتلا : بیذهت  . 14

لاس 1413. نانبل ، توریب ، هلاسرلا ، ۀسسؤم  يزم ، لامکلا : بیذهت  . 15
«ج»

لاس 1414. توریب ، رکفلا ، راد  یطویس ، نیدلا  لالج  ریبکلا : عماجلا  . 16
«خ»

لاس 1419. لوا ، پاچ  ناریا ، مق ، هیمالسإلا ، ۀفاقثلا  ءایحإ  عمجم  یئاسَن ، صئاصخلا : . 17
«د»

لاس 1403. نانبل ، توریب ، رکفلا ، راد  یطویس ، نیدلا  لالج  روثأملاب : ریسفتلا  یف  روثنملا  ردلا  . 18
«ر»

(. ریثک نبا  خیرات  هیشاح  رد  عوبطم  ، ) یفنح هنحش  نبا  رظانملا : ۀضور  . 19
. نانبل توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  يربطلا ، نیدلا  بحم  هرضنلا : ضایر  . 20

«ز»
لاس 1408. توریب ، هلاسرلا ، هسسؤم  يزوج ، میق  نبا  داعملا : داز  . 21

«س»
لاس 1418. لوا ، پاچ  نانبل ، توریب ، لیجلا ، راد  ینیوزق ، هجام  نبا  هجام : نبا  ننس  . 22
لاس 1416. لوا ، پاچ  نانبل ، توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  دوواد ، یبا  دواد : یبا  ننس  . 23

لاس 1414. مود ، پاچ  نانبل ، توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  یقهیب ، يربکلا : ننسلا  . 24
. توریب رکفلا ، راد  يذمِرت ، یسیع  نب  دّمحم  يذمِرت : ننس  . 25

لاس 1414. موس ، پاچ  نانبل ، توریب ، هفرعملا ، راد  یئاسن ، یئاسنلا : ننس  . 26
لاس 1415. لوا ، پاچ  نانبل ، توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  ماشه ، نبا  ماشه : نبا  هریس  . 27

لاس 1382. رصم ، هرهاق ، يربکلا ، ۀیراجتلا  ۀبتکم  یبلح ، نیدلا  ناهرب  نب  یلع  هّیبلحلا : ةریسلا  . 28
«ش»
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. يوََون فرش  نب  ییحی  نیدلا  یحم  ملسم : حیحص  حرش  . 29
لاس 1412. لوا ، پاچ  ناریا ، مق ، یضر ، فیرش  تاروشنم  زا  یناجرج ، فیرش  دّیس  فقاوملا : حرش  . 30

«ص»
. نانبل توریب ، یبرع ، ثارتلا  ءایحا  راد  يراُخب ، لیعامسا  نب  دمحم  يراُخب : حیحص  . 31

لاس 1398. نانبل ، توریب ، رکفلا ، راد  يروباشین ، يریشق  جاّجح  نب  ملسم  ملسم : حیحص  . 32
. رصم هرهاق ، هرهاقلا ، ۀبتکم  یّکم ، یمتیه  رجح  نبا  هقرحملا : قعاوصلا  . 33

«ط»
لاس 1405. نانبل ، توریب ، رداص ، راد  دعس ، نبا  يربکلا : تاقبطلا  . 34

«ع»
لاس 1403. نانبل ، توریب ، یبرعلا  باتکلا  راد  ّهبر ، دبع  نبا  دیرفلا : دقعلا  . 35

لاس 1403. لوا ، پاچ  نانبل ، توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  يزوج ، نبا  هیهانتملا : للعلا  . 36
لاس 1413. هرّونم ، هنیدم  ثارتلا ، راد  ۀبتکم  سانلا ، دیس  نبا  رثألا : نویع  . 37

«ف»
. نانبل توریب ، یبرع ، ثارتلا  ءایحا  راد  رجح ، نبا  يراخبلا : حرش  یف  يرابلا  حتف  . 38

لاس 1415. لوا ، پاچ  نانبل ، توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  يوانَم ، ریدقلا : ضیف  . 39
«ق»

ك» . » یطویس نیدلا  لالج  ةرتاوتملا : رابخألا  یف  ةرثانتملا  راهزألا  فطق  . 40
لاس 1418. نانبل ، توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  يراُخب ، زیزعلادبع  خیش  يودزبلا : لوصُأ  حرش  یف  رارسألا  فشک  . 41

. یجنگ ظفاح  مالسلا : هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطلا  ۀیافک  . 42
. نانبل توریب ، یبرع ، ثارتلا  ءایحا  راد  يدنه ، یقّتم  لاّمُعلا : زنک  . 43

. ریغصلا عماجلا  هیشاح  رد  عوبطم  يوانم ، قئالخلا : ریخ  ثیدح  نم  قئاقحلا  زونک  . 44
«ل»

لاس 1416. لوا ، پاچ  نانبل ، توریب ، یبرع ، ثارتلا  ءایحا  راد  رجح ، نبا  نازیملا : ناسل  . 45
«م»

لاس 1412. نانبل ، توریب ، رکفلا ، راد  یمثیه ، دئاوفلا : عبنم  دئاوزلا و  عمجم  . 46
. يدوعس ناتسبرع  همرکم ، هّکم  یمالسا ، ثارتلا  ءایحا  زکرم  بجاح ، نبا  رصتخملا :) نایب   ) رصتخملا . 47

لاس 1411. لوا ، پاچ  نانبل ، توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا : یلع  كردتسملا  . 48
لاس 1415. موس ، پاچ  نانبل ، توریب ، یبرع ، ثارتلا  ءایحا  راد  ینابیش ، لبنح  نب  دمحا  لبنح : نب  دمحا  دنسم  . 49

لاس 1416. ناریا ، مق ، يرواد ، تاراشتنا  ینازاتفت ، نیدلادعس  لّوطملا : . 50
لاس 1415. نیمرحلا ، راد  یناربط ، یمخل  دمحا  نب  نامیلس  طسوالا : مجعملا  . 51

. ینابیش لبنح  نب  دمحا  بقانملا : . 52
لاس 1403. توریب ، ءاوضألا ، راد  یلزاغم ، نبا  مالسلا : هیلع  یلع  ماما  بقانم  . 53

لاس 1409. مود ، پاچ  رصم ، هرهاق ، هّیمیت ، نبا  هبتکم  یناّرح ، هّیمیت  نبا  هّیوبنلا : هّنسلا  جاهنم  . 54
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لاس 1416. لوا ، پاچ  نانبل ، توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  یبهذ ، لادتعإلا : نازیم  . 55
«ن»

. یفنح يدنرز  فسوی  نب  دّمحم  نیدلا  لامج  نیطمّسلا : ررد  مظن  . 56

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 ) 

. 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)
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... 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
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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