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مالسلاهیلع مهدزاود  موصعم  مئاق  ترضح  روهظ  مئالع  رد  نامزلارخآ  ياهبوشآ  هنتف و  ای ،  نتفلا ،  محالملا و 

باتک تاصخشم 

یسوم 589 664ق. نب  یلع  سواط  نبا  هسانشرس : 
یسراف  . نتفلا محالملا و  يدادرارق :  ناونع 

 / مالسلاهیلع مهدزاود  موصعم  مئاق  ترـضح  روهظ  مئالع  رد  نامزلارخآ  ياهبوشآ  هنتف و  ای ،  نتفلا ،  محالملا و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
یفجن  داوجدمحم  همجرت  سوواط ؛  نبدیس  فلوم 

.1380 هیمالسا ،  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
228 ص.  ، 6 يرهاظ :  تاصخشم 

 : مشش 7-135-481-964-978 پاچ  لایر 964-481-135-6 ؛ :  10000 کباش : 
(. اپیف  ) 1387 مشش :  پاچ  تشاددای : 

مالسلاهیلع  مهدزاود  موصعم  مئاق :  ترضح  روهظ  مئالع  رد  نامزلارخآ  ياهبوشآ  هنتف و  رگید :  ناونع 
 - مهدزاود 255ق ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

ثیداحا محالم --  نتف و  عوضوم : 
ثیداحا نامزلا --  رخآ  عوضوم : 

تیودهم عوضوم : 
مجرتم .، 1377  - 1302 داوجدمحم ، یفجن  هدوزفا :  هسانش 
24م7041 1380 فلا /BP224/5 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/218 ییوید :  يدنب  هدر 
م27694-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

(1  ) نامزلا رخآ  ياهبوشآ  هنتف و 

ایندب و مدرک  رظن  نم  درک و  هئارا  نمب  ار  ایند  ملاع  يادخ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سابع  نبا  باب 1
ریما زا  دـیوگیم : شیبـح  نب  رز  باـب 2 . منکیم رظن  متـسد  فکب  هکناـنچنآ  تماـیق ، زوراـت  دـش  دـهاوخ  عـقاو  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  مدـید 

اب دنک و  جورخ  هک  یهورگ  زا  دیسرپیمن  مسق  ادخب  دیسرپ  هب  نم  زا  دیهاوخیم ) هچ  ره  : ) دومرفیم هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا 
نیب تمایق  ات  هک  ار  هچنآ  نا و  هتسد  رس  و  ربهر . زا  مهدیم  ربخ  امـشب  نم  هکنیا  رگم  دیامن  تیاده  ار  رفن )  ) دص ای  دنک  گنج  ( رفن  ) دص
هنتف - 1 هداد : رارق  هنتف  جنپ  تما  نیا  رد  ادـخ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  هرمـض  نبا  باب 3 . دوش عقاو  امش 
باب هحفص 2 ] دش [ . دنهاوخ  نایاپراهچ  لثم  نآ  رد  مدرم  هک  يا  هنتف  یصوصخ 5 - هنتف  یمومع 4 - هنتف  یصوصخ 3- هنتف  یمومع 2 -
سپـس دوشیم ، ادیپ  یهورگ  نآ  زا  دعب  دوشیم ، اپب  يا  هنتف  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نامی  نب  هفیذح  4

باب . دش دهاوخ  فقوتم  نآ ، رد  لاجر  ياهلقع  هک  دوشیم  اپب  يا  هنتف  هاگنآ  دوشیم ، رهاظ  يرگید  هورگ  هاگنآ  دوب ، دهاوخ  يرگید  هنتف 
اپب نم  زا  دعب  هک  يا  هنتف  تفه  نآ  زا  مناسرتیمار  امـش  نم  دومرف : ام  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  دـیوگیم : دوعـسم  نب  هللادـبع  5
زا هک  يا  هنتف  دوشیم 4 - ادیپ  نمی  زا  هک  يا  هنتف  دیایم 3 - دوجوب  هکم  رد  هک  يا  هنتف  دش 2 - دهاوخ  هنیدم  رد  هک  يا  هنتف  - 1 دوشیم ،

هنتف نآ  ماـش و  نیب  هنتف  دوـشیم 7 - رهاـظ  برغم  فرط  زا  هک  يا  هنتف  دـیایم 6 - دوجوب  قرـشم  زا  هک  يا  هنتف  دش 5 - دهاوخ  ادـیپ  ماش 
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دنهاوخ كردار  نآ  رخآ  تما  نیا  زا  يا  هدع  کی  و  دـینکیم ، كرد  ار  هنتف  نآ  لوا  امـش  زا  یـضعب  دـیوگ : دوعـسم  نبا  تسا . ینایفس 
فرط زا  نمی  هنتف  دوب . ریبز  نبا  هنتف  نامه  هکم  هنتف  دـشاب . ریبز  هحلط و  فرط  زا  هک  دوب  نامه  هنیدـم  هنتف  دـیوگ : سابع  نب  دـیلو  درک .

نیا زا  روظنم  دیاش  دیوگ ): سابع  نب  دیلو   ) تسا هورگ  نیا  فرط  زا  قرـشم  هنتف  دمآ . دوجوب  هیما  ینب  فرط  زا  ماش  هنتف  دـش . اپب  هدـجن 
هک هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هریره  وبا  باب 6 . هدوب قرشم  فرط  زا  اهنآ  تنطلـس  هک  اریز  دشاب  سابع  ینب  هورگ 

( نتخیر :) مود هنتف  رد  دش  دـهاوخ  لالح  اهنوخ  نتخیر ) : ) لوا هنتف  رد  دوشیم ، ادـیپ  امـش  يارب  هنتف  هحفـص 3 ] راهچ [  نم  زا  دعب  دومرف :
هنتف مراهچ : هنتف  دـش  دـهاوخ  لالح  مدرم  سومان  لاوما و  ( بصغ اهنوخ و( نتخیر ) :) موس هنتف  رد  دوشیم . لالح  لاوما  بصغ )  ) اهنوخ و

یهاـنپ اـجلم و  نآ  رـش  زا  مدرم  زا  يدـحا  هک  يروـطب  اـیرد ، رد  تسا  یتـشک  تکرح  ریظن  نآ  تـکرحهک  کـیرات  دـیدش و  تـسا  يا 
هک یتسوپ  ریظن  مدرم  هنتف ، نآ  رد  دبوکیم ، دوخ  ياپ  تسد و  اب  ار  هریزج  دریگیم و  ارف  ار  قارع  دوشیم و  عورش  ماش  زا  تشاد ، دنهاوخن 

هنتف نآ  هک  يا  هیحان  رهزا  تسا ، سب  دیوگب : اهزیگنا ) هنتف  ( هک درادن  تردق  مدرم  زا  يدـحا  عقومنآ  رد  دـنوشیم ، الب  راچد  دوش  یغابد 
نم تما  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دیسر  امب  دیوگ : رذنم  نبا  باب 7 . درک دهاوخ  نورب  رس  يرگید  هیحان  زا  دننک  عفر  ار 

رهاظ هنتف  نآ  ادـعب  و  دـش ، دـهاوخ  نم  كاله  ثعاب  هنتف  نیا  دـیوگیم  نموم  هک  دـسریم  اهناب  یئالب  لوا : هنتف  رد  دوشیم  ادـیپ  هنتف  راهچ 
؟ دـش دـهاوخ  عطق  هنتف  نیا  دـنیوگیم  هچ  ره  موس : هنتف  رد  ددرگیم ، نم  كاله  بجوم  هنتف  نیا  دـیوگیم : نموم  زین  مود : هنتف  رد  دوشیم ،
و صخـش )  ) نیا اب  یهاگ  یتسرپرـس  ماما و  نتـشاد  نودبتما  نیا  هک  دیرگیم  ارف  ار  اهنآ  یعقوم  مراهچ : هنتف  دنکیم ، ادـیپ  همادا  هنتف  نآ 

هنتف دومرفیم : هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  دیوگیم : نیزر  نبا  باب 8 هحفص 4 ] دوب [ . دهاوخ  يرگید  صخـش )  ) اب یهاگ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترتع  زا  يدرم  هکنیا  ات  درک  رکذ  ار  الط  ندـعم  هاگنآ )  ) اذـک هنتف  مود : اصع ، هزین و  هنتف  لوا : دـنراهچ ، اه 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  دبع  نب  دمحم  ترضح  زا  يردخ  دیعـس  وبا  باب 9 . دیامن حالـصا  وا  تسدب  ار  تما  نیا  راک  ادخ  دـنک و  جورخ 
زا دعب  دوب و  دهاوخ  يزیرگ  وگنج  نآ  رد  هک  تسا  ناگرزب  هنتف  هلمج  نآ  زا  دوشیم  ادیپ  یئاه  هنتف  نم  زا  دعب  دومرف : هک  هدرک  تیاور 
ات دـنکیم  ادـیپ  همادا  دوشیم ؟ عطق  دـنیوگیم  هچ  ره  هک  دوشیم  ادـیپ  يا  هنتف  هاگن  دوب . دـهاوخ  رتدـیدش  اهنآ  زا  هک  دوشیم  یئاـه  هنتف  نآ 
ات دـنزیم . همدـص  ار  وا  هکنیا  رگم  تسین  یناملـسم  چـیه  دوـشیم و  لـخاد  نآ  رد  هنتف  نآ  هکنیا  رگم  دـنامیمن  یقاـب  يا  هناـخ  چـیههکنیا 
يا هنتف  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نامی  نب  هفیذح  باب 10 . دوش جراخ  نم  ترتع  زا  يدرم  هک  یتقونآ 

قاتفا یموس  هنتف  رد  عوضوم  نیا  دومرف : و  دوش ، هدید  یلقاع  درم  تسا  دیعب  هک  دوشیم  فقوتم  يروطب  لاجر  ياهلقع  هک  دش  دهاوخ  اپب 
درم هک  دوش  عـقاو  يا  هنتف  مدرم  هحفـص 5 ] نیب [  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسرزا  زا ... سنوی  باب 11 . دتفایم
لها رتشیب  لقع  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  اهنآ  اب  مدرم  نآ  ياهلقع  دندیـسرپ : ترـضحنآ  زا  دـشکیم : ار  دوخ  يومع  رـسپ  ردارب و  هیاسمه و 

نب مصاع  باب 12 . دراد یتیصخشهک  دنکیم  نامگ  اهنآ  زا  یکی  دوشیم و  نیزگ  ياج  لقعلا  لیلق  دارفا  اهنآ  ياجب  دوشیم و  هتفرگ  نامزنآ 
ناـیاپ راـهچ  نوـچ  مدرم  کـیرات ، دـیدش و  هنتف  نیمجنپ  رد  دوـمرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  زا  هرمض 

لثم ار  دوخ  دیایم و  ربق  دزن  دنکیم و  گرم  يانمت  ناسنا  نآ  ياه  هنتف  رد  هک  دیایم  ینامز  هک : هدرک  رکذ  دامح  نب  میعن  باب 13 . دنوشیم
زا دعب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  تمدخ  مدمآ  دـیوگیم : نایفس  باب 14 . مدوب وت  ياجب  نم  شاکیا  دـیوگیم : دـلامیم و  ربقب  اپ  راـهچ 
زا یکی  يدرک ) حلـص  هیواـعم  اـب  ارچ  ، ) نینموـم هدـننک  لـیلذ  يا  مدرک : ضرع  ترـضحب  دوـب  هدرک  تـعجارم  هنیدـمب  هفوـک  زا  هـکنآ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  لوق  زا  مالـسلا  هیلعیلع  مدینـش  دومرف : هک  دوـب  نیا  دوـمرف  نم  باوـج  رد  ترـضحنآ  زا  هکیئاهلالدتـسا 

داـشگ شیوـلگ  دـعقم و  میقتـسم  هدور  هناـهد  هک  دـننکیم  عاـمتجا  يدرم  رودـب  تـما  نـیا  هکدرذـگیمن  يزور  بـش و  دـنچ  دوـمرفیم :
نیب هک  مدیسرت  اذل ) ، ) تسا هحفص 6 ] یندش [  عقاو  ادخ  رما  هک  متسناد  نم  سپ  دوب ، دهاوخ  هیواعم  نآ  دوشیمن  ریس  یلو  دروخیمتسا 

هتخیر قح  انب  یناملـسم  نوخ  هک  منک  تاقالم  یتروص  رد  ار  ادـخ  هک  متـسین  لاحـشوخ  نم  مسق  ادـخب  دوش ، هتخیر  یئاـهنوخ  وا  نم و 
دنک لاکشا  یـسک  رگا  تسا . هدرک  تیاور  قیرط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  زا  هیواعم  رودب  ار  تما  عامتجا  ثیدحمیعن  وبا  . دوش
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هچ يارب  سپ  تفرگ  دـنهاوخ  ار  هیواـعم  رود  مدرم  هرخـالاب  هکتـسنادیم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  لـثم  مه  مالـسلا  هـیلع  یلع  دـیوگب : و 
هیلع یلع  ام  يالوم  هکنیا  لوا : تسا ، هجو  دنچ  باوج ، دش .؟ هتخیر  اهنآ  نیب  رد  اهنوخ  همه  نآ  درک و  گنج  عل )  ) هیواعم اب  ترضحنآ 

هک نیقرام  دشاب 3 - هیواعم  هک  نیطـساق  دنـشاب 2 - هشئاع  ریبز و  هحلط و  هک  نیثکاـن  - 1 دنک : گنج  هتـسد  هس  اب  هک  دوب  رومام  مالـسلا 
هیواعمب تنطلس  هک  داد  ربخ  مالسلا  هیلع  یلع  ام  يالوم  هک  یتقو  مود : داد . ماجنا  ار  دوخ  تیرومام  ترضح  نآ  سپ  دنشاب ، ناورهنلها 

یهتنم واب  تنطلـس  ینادـیم  هکیتروص  رد  ینکیم  گنج  هیواعم  اـب  امـش  ارچ  سپ  دـش ، هدیـسرپ  ترـضحنآ  زا  دیـسر  دـهاوخ  هیما  ینب  و 
یلع هکنیا  موس : دمآ . دـهاوخ  نیا  زا  دـعب  ثیدـح  نیا  یقاب  و  تسا ، هجوم  لج  زع و  يادـخ  شیپ  هک  مراد  يرذـع  نم  دومرف : دوشیم ؟
مدرم رثکا  دشیم و  هبتشم  دزیم  رـس  هیما  ینب  هیواعم و  زا  هک  یلامعا  هراب  رد  مدرم  رب  رما  دنگنجن  هیواعم  اب  رگا  هک  تسنادیم  مالـسلا  هیلع 

( حلـصب  ) مالـسلا امهیلع  یلعنب  نسح  هکنیا  مراـهچ : هحفـص 7 ] تسا [ . هدوب  یـضار  هیواعم  تفالخب  تبـسن  یلع  هک  دـندرکیم  ناـمگ 
هلمج نآ  زا  مینکیم : دراو  اجنیا  رد  ار  اهنآ  ام  هک  هدش  دراو  دشاب ) ننـست  لها  روظنم  دـیاش   ) قیرط زا  یتایاور  هراب  نیا  رد  دوب و  یـضار 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  زا  سنوی  زا  میـشه  زا  تسا  اـهنآ  لوـبق  دروـم  هک  داـمح ) نب  میعن   ) باـتک رد 
وا تسدب  ار  نیملـسم  زا  گرزب  هتـسد  ود  راک  ادخ  تسا و  راوگرزب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  نم  دـنزرف  نیا  دومرف : هک  هدرک  تیاور 
ادخ فرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هک  تسا  یثیدـح  هیواعم  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  حلـص  للع  هلمج  زا  .و  دـنکیم حالـصا 
راک مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تسدب  یلاعت  يادخ  هک  یتقو  سپ  دنکیم  حالصا  ادخ  ار ) راک  : ) هدومرف يوبن  ترضح  هکنانچ  تسا  هدومرف 

یعقوم دیوگیم : سابع  نبا  باب 15 (. تساهدوب حلصب  رومام  ادخ  بناج  زا  هکلب   ) تسا هتشادن  حلصب  یجایتحا  ترضحنآ  دنک  حالـصا  ار 
تفالخ  ) رما هک  یهاوخیم  ایآ  تفگ : نمب  دایز  دـندرک  تعیب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  اـب  مدرم  دـندرک و  دیهـش  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک 

زامن اهنآ  رگم  متفگ  ناسرب  لتقب  ار  وا  باحـصا  زا  رفن  هس  سپ  تفگ : يرآ  متفگ : دـنک ؟ ادـیپ  تماقتـسا  مالـسلا ) هیلع  نسح  ماما  يارب 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  دیوگیم : هریرهوبا  باب 16 . درادن یهار  راک  نیا  مسق  ادخب  هن  متفگ : ارچ ، تفگ : دنناوخیمن ؟ حبص 

اهنآ هاگنآ  مسانش  یم  ار  اهنآ  مه  هحفص 8 ] نم [  دنـسانشیم و  ارم  اهنآ  هک  دنوشیم  دنلب  ینادرم  مشاب  رثوک )  ) ضوح دزن  نم  هک  یعقوم 
هچ وت  زا  دعب  اهنیا  هکینادیمن  وت  دیوگیم : نمب  يا  هدنیوگ  سپ  دنرب ؟ یم  اجک  ارم  باحـصا  بر ، ای  میوگیم : نم  دـنربیم و  نم  دزن  زا  ار 
هک تسا  ینز  نآ  اهامـش  زا  کی  مادک  دومرف : دوخ  نانزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  دـیوگیم : هشئاع  باب 17 . دـنا هداد  ماجنا  یلمع 

اجنیا دنتفگ  تسا ؟ اجک  اجنیا  دیسرپ  دندرک  ادص  اهگـس  وداتفا  بئوح  هب  هشئاع  رذگ  هک  یتقو  درک  دهاوخ  هلمح  واب  بئوح )  ) ياهگس
نب رمعم  ینکیم . حالـصا  ار  مدرم  نیب  وـت  نینموـملا  ما  اـی  دـنتفگ : هشئاـع  هب  مدرگرب ، هکنیا  رگمتسین  يا  هراـچ  تـفگ : تـسا ، بئوـح 
اذک بآ  ياهگس  هک  تسا  اهامش  زا  کی  مادک  دومرف : دوخ  نانزب  هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  زا  شردپ  زا  سوواط 
هیلع هللا  یلص  ادخلوسر  زا  ینادیص  رباج  نب  سیق  باب 18 . نک زیهرپ  لمع  نیا  زا  وت  هشئاع  يا  اریمح  يا  دننک ؟ ادص  هلمح و  واب  اذـک  و 
دعب دیایم و  دوجوب  یکولم  ارما  زا  دعب  دوب و  دهاوخ  یئارما  افلخ  زا  دعب  دوب و  دـهاوخ  یئافلخ  نمزا  دـعب  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  و 

دهاوخ لدع  زا  رپ  هحفص 9 ] ار [  نیمز  هک  دمآ  دهاوخ  نم  تیبلها  زا  يدرم  هربابج  زا  دعب  دنوشیم و  ادیپ  ینیربکتم  هربابج و  كولم  زا 
زا دعب  دیوگیم : حابص  باب 19 . تسین یـسک  واریغ  هدرک  ثوعبم  قحب  ارم  هک  یئادخناب  مسق  دـیایم ، یناطحق  ترـضحنآ ، زا  دـعب  درک و 

نز و نیا  زا  تفگ : بضغلا  ریما  دـیوگیم : هاطرا  باب 20 . دنک جورخ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هکنیا  ات  تسین  یتفالخ  هیما  ینب  رامح  تفالخ 
تـسین ربکتم  درم  نز و  نیا  زا  هک  دندرک ، تعیب  ینالف  مساب  نج ، هن  هتفگ و  سنا  هن  ارنآ  هکدـنوشیم  یتوص  اهنآ  یلو  تسین  ربکتم  درم 

زا دوش  اهنآ  عبات  هک  یـسکنآ  تسا و  بضغلا  ریما  وا  تسا و  یـشرق  ینامی  هک  دـنادیم  بعک  دـیوگیم : دـیلو  تسا . ینامی  هفیلخ  نکل  و 
لاتق قح  يارب  نم  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  زا  هفوک  رد  دـیوگ : یناـشبح  ملاـس  باب 21 . تسا سدـقملا  تیب 
هکنآ لاح  تسین و  ندنام  ياج  اجنیا  متفگ : دوخ  نارای  اب  تسا ، اهنآ  اب  تفالخ )  ) رما دش و  دهاوخن  هماقا  زگره  دوش و  هماقا  هک  منکیم 

رـصمب هک  میتساوخ  هزاجا  ترـضح  نآ  زا  ام  تسین ، مالـسلا ) هیلع  یلع   ) اهنیا اـب  تفـالخ )  ) رما هک  دـهدیم  ربخ  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) نیا
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هناور وا  اب  ار  ام  زا  يا  هفیاط  درک و  اطع  مهرد  رازه  ام  زا  يدرم  رهب  داد و  هزاـجا  تساوخیم  هک  اـم  زا  کـی  رهب  مه  ترـضحنآ  میورب و 
دهاوخ طلـسم  امـش  رب  يدوز  نیمهب  هیواعم  : دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  ترـضح  زا  قداـصوبا  باب 22 . درک

بعک باب 23 . دب هچ  دشاب و  بوخ  هچ  دنـشاب  هتـشاد  يریما  هکنیا  زا  دنراچان  مدرم  : دومرف ینکیم ؟ گنج  هچ  يارب  وت  سپ  دـنتفگ  دـش ،
رازه هیما  ینب  تفالخ  هک  تسا  بهذلا  جورم  رد  دیوگ : مجرتم   ) دوب دهاوخ  يدـنچ  لاس و  تصـش  تدـم ... هیما  ینب  تفالخ  دـیوگیم :

دنوشیمنقفوم دننک  مکحم  ارنآ  دنهاوخب  هک  ادعب  دننک ، نک  هشیر  ارنآ  ناشدوخ  هکنیا  ات  دوریمن  نیب  زا  هیما  ینب  تفالخ  تسا ) هدوب  هام 
متخ مه  میمب  دوشیم و  حاـتتفا  میم  هب  هیما  ینب  تفـالخ  دوـشیم ، مدـهنم  رگید  هیحاـن  زا  دـننکیم  رارقرب  مکحم و  ارنآ  هک  يا  هیحاـن  ره  زا 

ناورم بهصا  رتش  ودنوش  هتشک  وا  رتش  ود  دوش و  علخ  لتق  هلیسوب  اهنآ  رفن  نیرخآ )  ) هکنیا ات  دوریمن  نیبزا  هیما  ینب  تفالخ  دش  دهاوخ 
مالـس و نب  هللادـبع  لاح  حرـش  لصف ) . ) دوریم انف  دابب  ناورم  تسدـب  تفالخ  جات  دوشیم و  عطقنم  اهنآ  تفالخ  نآ ، زا  دـعب  دوش  هتـشک 

بعک مالـس و  نب  هللادبع  هک  دندقتعم  مدیمهف  متفرگ  سامت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هعیـش  املع  زا  کی  ره  اب  نم  هکنادـب  رابحالا  بعک 
نیا زا  هک  یتایاور  رابخا و  هب ) هحفـص 11 ] لالدتـسا [   ) زا داقتعا  نیمه  تهجب  هک  دوشیم  اسب  هچ  دنتوبن و  تیب  لها  نیفلاخم  زا  رابحالا 

نب هللادبع  منک : جرد  باتک  نیا  رد  ما  هدرک  قیقحت  هراب  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  متـسناد  مزال  نم  سپ  دنیامنیم ، يراددوخ  هدش  لقن  رفن  ود 
رکذ نتف  محالم و  هراب  رد  رفن  ود  نیا  زا  هک  یتایاور  نآ  دـیاش  دـنا و  هدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ام  يالوم  صاوخ  زا  رابحالا  بعک  مالس و 
باب زا  دوشیمن  یهتنم  ترضح  ناب  اهنآ  دنـس  هکنوچ  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ام  يالوم  زا  تایاور  نآ  هک  دنیوگیم  لامتحا  روطب  هدش و 

رد هک  تسا  نیا  دنا ) هدوب  ترـضح  نآ  صاوخ  زا  رفن  ود  نیا  هکیئاهلیلد  زا   ) یکی دنـشاب . ترـضح  نآ  زا  مه  تایاور  نآ  دـشاب و  هیقت 
ناینب ارنآ  حرش  وحن و  ملع  هک  تسا  یسک  لوا  مالـسلا  هیلع  یلع  ام  يالوم  هک  مدید  ینابیـش  فسوی  فیلات  هاحنلا ) انبا   ) باتک لوا  دلج 

ناب مالـس  نب  هللادبع  درک  قارع  هدارا  دش و  تفالخ  یلوتم  نامثع  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یتقو  دیوگیم : نآ  زا  دـعب  درک ، يراذـگ 
تعجارم يورب  رگا  هک  ورم  قارع  فرطب  دـیامن ، ظـفح  ار  وت  هک  شاـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربنم  دزن  درک : ضرع  ترـضح 

لها ام  زا  وا  هک  دیراذگ  او  ار  وا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  دـندرک ، هلمح  واب  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  زا  يا  هدـع  درک ، یهاوخن 
مالـس نب  هللادـبع  دـش  هتـشک  ترـضح  نآ  هک  یتقو  دـش ، هک  دـش  روطنآ  وا  راک  تفر و  قارع  يوسب  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  تسا ، تیب 

ار اهنآ  زا  رازه  داتفه  ادخ  هکنیا  رگم  دشکیمن  ار  دوخ  ربمغیپ  یتما  چیه  دش ، دـهاوخ  حلـص  نیا  زا  دـعب  تسا و  نیعبرا  سار  نیا  تفگ :
هللادبع لوق  دیوگ : فلوم  هحفـص 12 ] دشکیم [ . ار  اهنآ  زا  رازه  جنپو  یـس  نآ ، تهجب  ادخ  هکنیا  رگم  دشکیمن  ار  وا  هفیلخ  و  دشکیم ،

اریز تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  ام  هفیلخ  الوم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  هک  تسا  نیا  وا  داقتعا  هک  دنکیم  اضتقا  مالـس ، نب 
هدرکن رکذ  نامثع  رمع و  لتق  رکبوبا و  لتق  عقوم  رد  ار  ربخ  نیا  هدرک و  رکذمالـسلا  هیلع  یلع  لتق  عقوم  رد  ار  هفیلخ  لتق  ثیدـح  وا  هک 

یبا یمـشاهلا  مامالا  بقانم   ) باتک رد  نم  هک  اریز  دوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  اـم  يـالوم  صاوخ  زا  زین  راـبحالا : بعک  اـما  و  لـصف ) . ) تسا
هیلع یلع  تمدـخ  رد  يزور  هک  داد  ربخ  نمب  بعک  تفگ : هک  مدـید  يوغل  دـحاولادبع  نب  دـمحم  زا  یتیاور  بلاـطیبا ) نب  یلع  نسحلا 

مالـسا دومرف : نمب  مالـسلا  هیلع  یلع  مدوب  هدروآ  مالـسا  نم  هکنآ  زا  سپ  دیوگ : بعک  دـش ، دـنلب  رمع  ترایزب  یـصخش  مدوب ، مالـسلا 
یهاوخیم هچ  وا  زا  دومرف : رمعب  مالسلا  هیلع  یلع  درک ، دنلب  نم  يارب  هنایزات  رمع  هاگان  هک  مدروآ  مالسا  نم  یشاب  ناما  رد  ات  نک  رایتخا 

دوب هچ  وا  هانگ  دومرف : نینموملا  ریما  مدرک ) وفع  ار  وا  هک   ) يدوب وا  اب  وت  نم  دیس  يا  تفگ : مالسلا  هیلع  یلعب  رمع  هدرواین ؟ مالسا  رگم 
( هدرکن رایتخا  مالـسا  و   ) تسا هدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  صخـش ، نیا  یلب  تفگ : رمع  يدرک ؟ دـنلب  وا  يارب  هنایزات  هک 

هیلع رب  دشاب و  وا  نیعم  هکنیا  ات  دیامن  فلخت  ترـضح  نآ  ( نید  ) زا تسناوتیمن  دوب  یم  دـمحم  ترـضح  نامز  رد  یـسوم  ترـضح  رگا 
، درواین مالسا  وا  تسدب  دنک و  كرد  ار  وا  هفیلخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  دوش و  دیحوت  رکنم  هکیـسک  دیامن  مادقا  رافک 
. درک عطقنم  مالـسا ) زا   ) ار وت  رمع  دومرف : هدرک  یهجوت  بعک  هب  ترـضحنآ  سپ  یتفگ  تسار  دومرف : دروایم ؟ مالـسا  نم  تسدب  سپ 

رمع دوش  موـلعم  تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هحفـص 13 ] هب [  عجار   ) تاروـت رد  هچنآ  مدوـب  رظتنم  نم  تفگ : باوـج  رد  بعک 
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يرآ تفگ : دشاب ؟ هدش  يرکذ  دنتسه  وا  اب  هکیئاهنآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  زا  هک  يا  هدناوخ  تاروت  رد  وت  ایآ  تفگ :
ار رابج  يادخ  رکذ  هک  دنزامن  رد  مه  یئاهفص  دنگنج و  لوغشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  زا  یئاهفـص  هک  ما  هدناوخ  تاروت  رد 

ربش هدعب  مطف و  مطف  هدعب  اناولع و  هدعب  هیم و  دمحم  ابوتکم  ارطس  هینیع )  ) ینعی اتیمعف  الا  و  تسا " : هتشون  تاروت  رد  مدید  و  دنیوگیم .
دزن ار  وا  دـش  دـلوتم  مکح  ناورم  هک  یتقو  هكدـیوگیم  دیعـس  نب  رکبوبا  باـب 24 . مدروآ مالـسا  نآ  زا  سپ  اریبش "  اریبش  هدـعب  ربـش و 
نم تما  مومع  كاله  دومرف : درک و  يراددوخ  ندرک  اعد  زا  ترـضح  دنک  اعد  وا  قح  رد  هک  دندروآ  هلآ  هیلعهللا و  یلـص  ادـخ  لوسر 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  دزن  ار  وا  هکنیا  رگم  دشیمن  دلوتم  يدازون  چـیه  دویگیم : اثیم  باب 25 . دوب دهاوخ  وا  هثرو  اقرز و  نبا  نیمه  تسدـب 

غزو و نبا  غزو  دومرف : دندروآ  ترـضح  نآتمدخ  ار  مکح  نب  ناورم  هکنیا  ات  درکیم  اعد  وا  يارب  ترـضح  نآ  دندروایم و  هلآ  هیلع و 
ملظ زا  نم  زا  دـعب  نم  تیب  لها  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  يردـخ  دیعـس  وبا  باب 26 . نوعلم نب  نوعلم 

باـب . دوـب دـنهاوخ  موزخم  ینب  هریغم و  ینب  هـیما و  ینب  اـم  نانمـشد  هحفـص 14 ] نیرتدـیدش [  دـش و  دـنهاوخ  هقرفت  لـتق و  راـچد  متما 
لیتق هکیعقوم  ات  تسا  هیما )؟ ینب  ینعی   ) اهنآ يارب  تفالخ )  ) رما دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دـیوگیم : یناشبح  ملاسوبا  27

زا یناسرخ ) ملـسموبا  ینعی   ) ار یهورگ  ادـخ  دیـسر  اـجنیاب  راـک  هک  یتقو  دـننک ، ادـیپ  یتبغر  رما  نیا  هب  دوخ  نیب  رد  دنـشکب و  ار  دوخ 
ود ام  هکنیا  رگم  دننکیمن  تفالخ  لاسکی  اهنآ  هک  مسق  ادخب  دنشکیم  یکی  یکی  هدرمش و  ادج  ادج  ار  اهنآ  هک  دتـسرفیم  قرـشم  فرط 

مالـسلا هیلعیلع  زا  دیوگیم : هدیبع  مینکیم . تفالخ  لاس  راهچ  ام  هکنیا  رگم  دننکیمن  تفالخ  لاس  ود  اهنآ  درک و  میهاوخ  تفالخ  لاس 
هکیعقوم سپ  دوشن . عقاو  یفـالتخا  اـهنآ  نیب  هکیماداـم  تفـالخ )  ) رما نیا  مدـب  دـنا  هدـیبسچ  هیما ) ینب   ) هورگ نیا  دوـمرفیم : هک  مدـینش 

تیاور سابع  نبازا  بلهم  رتخد  دـنه  درک . دـهاوخن  دوع  اهنآ  يوسب  تمایق  ات  دوشیم و  جارخ  اهنآ  نایم  زاتفالخ  رما  دـندرک  فـالتخا 
عقاو یتافالتخا  اهنآ  نایم  هکیقوم  دوشن  عقاو  فالتخا  اهنآ  نیب  هک  یماداـم  دوب  دـهاوخ  هیما  ینب  اـب  تفـالخ  رما  هشیمه  تفگ : هک  هدرک 
فرط زا  یهایـس  ياهقریب  هک  دوب  هدیـسر  نم  هب  دیوگیم : يرهز  باب 28 . دـش دـهاوخ  جراخ  اهنآ  نیب  زا  تمایق  مایق  ات  تفـالخ  رما  دوش 
هحفص ار [  اهقریبنآ  دنا و  هدروآ  ار  مالـسا  گرم  ربخ  دندش  ریزارـس  ناسارخ  هندرگ  زا  اهقریب  نآ  هک  یتقو  دش ، دهاوخ  جراخ  ناسارخ 
باطخ نب  رمع  دندرک  حتف  ار  ناسارخ  هکیعقوم  دیوگبیـسم : نب  دیعـس  دنـشاب . برغم  لها  زا  هکیئاهمجع  قریب  رگم  دـنادرگیمنرب  [ 15

؟ هداد خر  وت  يارب  یحتف  روطنیا  هکیتروص  رد  ینکیم  هیرگ  وت  نینموملا  ریما  ای  تفگ : دمآ و  رمعدزن  فوع  نب  نامحرلادبع  درک ، هیرگ 
هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مدینش  دشاب ، یشتآ  يایرد  اهنآ  ام و  نیب  متـشاد  تسود  هکنآ  لاح  منکن و  هیرگ  ارچ  تفگ : رمع 

قریب ریز  هکیـصاخشا  نآ  سپ  دـنروایم ، ار  مالـسا  گرم  ربخ  دوش  نایامن  ناسارخ  ياه  هندرگ  زا  سابع  ینب  ياهقریب  هکیعقوم  دومرفیم :
زا دعب  افلخ  هدع  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دوعسم  نبا  باب 29 . دسریمن اهنآ  هب  نم  تعافش  دنورب  اهنآ 

يارب تفالخ  رما  نیا  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هرمـس  نب  رباج  تسا . یـسوم  زا  دعب  ابقن  هدع  لثم  نم 
نمبهلئاو رماع  تفگ : تفرگ و  گرم  تسد  رمع  نب  هللادبع  دیوگ : لیفطوبا  دنـشاب . شیرق  زا  اه  نآ  همه  هک  دوب  دـهاوخ  هفیلخ  هدزاود 

ات دوشیمن  تسرد  مدرم  راـک  زگره  تفگ : ودرک  یهجوت  هاـگنآ  دـمآ  دوجوب  دـهاوخ  يول  نب  بعک  لـسن  زا  هفیلخ  هدزاود  هک  داد  ربخ 
رمع نب  هللادـبع  سپ  میدوب ، رمع  نب  هللادـبع  دزن  يول  نب  بعک  ینب  زا  شیرق  زا  يرفن  دـنچ  نم و  دـیوگ : فوـع  نبا  دـنک . ماـیق  تماـیق 
افلخ زا  نخـس  و  دندوب -  وا  دزن  هک  يا  هدعب  سابع  نبا  دـیایم . دوجوب  هفیلخ  هدزاود  امـش  زا  يدوزب  هحفـص 16 ] بعک [  ینب  يا  تفگ :

در میرم  نب  یـسیعب  ارنآ  دـنیایم و  دوجوب  يدـهم  روصنم و  حافـس و  ام  زا  نیا  زا  دـعب  مسق  ادـخب  تفگ : دـندناریم -  ریما  هناگ و  هدزاود 
سپ تسا ، اـهنآ  یبن  اـهنآ  زا  یکی  هک  دوب  دـهاوخ  یبن  هدزاود  تما  نیا  يارب  هک  متفاـی  تاروت  رد  نم  دـیوگ : یکومری  حرـس  دـننکیم .
بعک زا  اـم  ناـگرزب  دـیوگ : ساـبع  نبا  دوب . دـهاوخ  اـهنآ  نیب  یـسرت  فوخ و  دـننکیم و  متـس  ناـیغط و  دـندش  ماـمت  هدـع  نآ  هکیتقو 
سابع نبا  هناخ  رد  نم  دـیوگ : هریره  وبا  باب 30 . دوب دـهاوخ  یبن  هدزاود  اهنآ  هدـع  هک  ما  هتفاـی  تاروت  رد  نم  تفگ : بعک  دندیـسرپ ؟
هشوگ کی  رد  نم  هن و  دنتفگ : تسه  اجنیا  رد  يا  هناگیب  صخـش  ایآ  ام  دوخ  زا  ریغ  دیـسرپ : نآ  زا  دعب  دیدنبب  ار  اهرد  تفگ : هک  مدوب 
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هک اریز  دـینک ، مارکا  ار  سراف  دـش  نایامن  یهایـس  ياهقریب  قرـشم  فرط  زا  دـیدید  هکیتقو  تفگ : سابع  نبا  سپ  مدوب ، تیعمج  زا  يا 
وت يارب  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  هچنآ  یهاوخیم  ایآ  متفگ : سابع  نباب  دـیوگ : هریره  وبا  تسا . اهنآ  نایم  رد  ام  تلود 

هکیتـقو دومرف : هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  متفگ : وگب ، تفگ : يرآ  متفگ : يدوـب ؟ اـجنیا  هک  مه  وـت  تفگ : میوـگب ؟
ادخ لوسر  زا  لوحکم  باب 31 . دوب دـهاوخ  رفک  اهنآ  رخآ  یهارمگ و  تلالـض و  اهنآ  طسو  هنتف و  اهنآلوا  دـنوش  جراخ  هایـس  ياهقریب 
هایـس سابل  اـهناب  هدومن و  بیقعت  ارم  تما  هک  ما  هدرک  هچ  هحفـص 17 ] سابع [  ینب  اـب  نم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هک هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  زا  دواد  نب  دـشار  باب 32 . دناشوپب سابع ) ینب   ) اهناب نیـشتآ  سابل  ادخ  دنناشوپیم ؟
سابل ادـخ  دـنناشوپ ؟ یم  اهناب  هایـس  سابل  دـنزیریم و  ار  اـهنآ  نوخ  دـننکیم و  بیقعت  ارم  تما  هک  ما  هدرک  هچ  ساـبعینب  اـی  نم  دومرف :

: نم تما  زا  هقرف  ود  رب  ياو  هدومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  یلع  نب  دـمحم  باب 33 . دناشوپب اهناب  نیشتآ 
سابع ینب  زا  دیوگ : ثعشا  یبا  نب  هللادبع  باب 34 . دوب دنهاوخ  یهارمگ  تلالض و  قریب  ود  ياراد )  ) هک سابع  ینب  هقرف  هیما و  ینب  هقرف 

لواو دنکن ، يرای  ارنآ  مه  ادخ  دینکن  يرای  ارنآ  دوب ، دهاوخ  لابو  ورز  نآ و  رخآ  ترصن و  اهنآ  زا  یکی  لوا  هک  دوشیم  جراخ  قریب  ود 
هیلع بلاـطیبا  نب  یلع  زا  ناورموـبا  باـب 35 . دـنکنيرای ارنآ  مه  ادـخ  دـیئامنن  يراـی  ارنآ  تـسا  رفک  نآ  رخآ  لاـبو و  ورز  رگید و  قریب 

زا هیانک   ) دیهدن تکرح  ار  دوخ  ياپ  تسد و  دیوشن و  ادج  نیمز  زا  دیدید  ار  یهایس  ياهقریب  هک  یتقو  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالسلا 
، تسا نهآ  گنـس  نوچ  اـهنآياهلد  دوـشیمن ، یهجوـت  اـهناب  هک  دوـشیم  رهاـظ  کـچوک  یهورگ  سپ  دـیوشن ) گـنج  هداـمآ  هکتـسنآ 
 ] بسن هینک و  اه  نآ  یماسا  دنتـسین ، قح  لها  یلو  دننکیم ، توعد  قح  يوسب  دننکیمن ، افو  ینامیپ  دهعب و  دنتـسه ، الب  درد و  باحـصا 
قح ادخ  نآ ، زا  دعب  دوش ، عقاو  فالتخا  اهنآ  نیب  هکنیا  ات  تسس ، مرن و  اهنز  يوم  ریظن  اهنآ  ياهوم  مولعمان ، هدیشوپ و  اهنآ  هحفص 18 ]
هک یتـقو  دوـمرف : هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هجوز  هـصفح  باب 36 . دـهدیم دـهاوخب  هک  رهب  ار 
ارف امـش  تماـیق  دـننکیم  بجعت  اـهنآ  لـکیهو  تبیه  زا  مدرم  دنتـسه و  یئوکین  يار  ياراد  هک  دـنیایم  قرـشم  فرط  زا  یمدرم  دـیدینش 

ار نیمز  لها  ناهج ، هشوگ  راهچ  زا  ادخ  دیایم و  شحو  بلاج  هیما  ینب  كاله  زا  دـعب  دـیوگیم : یـسیع  نب  دـمحا  باب 37 . تسا هدیسر 
مدرم دوشیم و  جراخ  قرـشم  فرط  زا  يدرم  دیوگیم : نامی  نب  هفیذح  باب 38 . دنک باذع  وا  هلیسوب  ار  تما  نیا  هک  دتـسرفیم  وا  يوسب 

ياهتمالع هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لاب  تسا  مدرم  نیرترود  وا  هکیتروص  رد  دنکیم  توعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  يوسب  ار 
قافآ فارطا  زا  هک  دـیدیرخ  رز  ياهمالغ  برع و  دارفا  نیرت  تسپ  تسا ، رفک  اهنآ  رخآ  ترـصن و  اـهنآ  لوا  هک  دـنکیم  بصن  یهاـیس 
ینعی عدخ  متفگدوب : دنهاوخ  عدخ  اهنآ  رتشیب  تسا و  كرـش  اهنآ  نید  تسا و  یهایـس  اهنآ  تمالع  دش  دنهاوخ  وا  عبات  دنا  هدش  عمج 

ربخ یلو  تفگ : رمع  نب  هللادبع  درک ، یهاوخن  كرد  ار  درم  نآ  نامز  وت  تفگ : رمع  نبا  هب  هفیذح  هاگنآ  هدشن . هنتخ  ینعی  تفگ : هچ ؟
رفک و باحـصا  حلاص و  نامدرم  برع و  هک  دمآ  دهاوخ  یکانرطخ  لاس  دش و  دـهاوخ  اپب  هحفـص 19 ] يا [  هنتف  نم  زا  دعب  هک  مهدیم 

جراخ ناسارخ  فرط  زا  یقریب  دیوگیم : نیریـس  نبا  باب 39 . دش دـهاوخ  فشک  يدوز  نیمهب  هثداح  نیا  دـنوشیم و  كاله  نآ  رد  اهقف 
تیاور مالـسلا  هیلع  یلع  زا  و  دوش . عورـش  دندوب  هدـش  رهاظ  هک  یناکم  نامه  زا  اهنآ  كاله  هکنیا  ات  دـنبلاغ  حـتاف و  هشیمه  هک  دوشیم 

هک دنک  تفالخ  سابع ، ینب  زا  يدرم  یعقوم  دیوگیم : بعک  باب 40 . دندوب هدش  رهاظ  هک  تسا  یناکم  نامه  رد  اهنآ  كاله  هک : هدرک 
الب دیلک  وا  دندش ، متخ  مه  ع )  ) هب دندش و  حاتتفا  ع )  ) هب سابع  ینب  تسا  نیعلا  وذ  هک  تسا  اهنآ  رفن  نیرخآ  وا  دنیوگیم و  هللادبع  ار  وا 
ادخ يارب  ار  ینید  چـیه  دوب و  دـنهاوخ  تخل  هنهرب و  اپ  نآ  لها  تسا و  يا  هبیرغ  هنتف ) : ) دـیوگ بعک  باب 41 . دوب دهاوخ  انف  ریشمش  و 
نب همصع  باب 42 . دیربب هانپ  ادـخب  دـیدرک  كرد  ار  اهنآ  رگا  ، دـبوکیم ار  نمرخ  واگ ، هک  روطنآ  دـنبوکیم  اپ  اب  ار  نیمز  دـننکیمن ، لوبق 

زا میعن  باب 43 . برغم هنتف  زا  نآ  زا  دعب  قرشم  هنتف  زا  مربیم  ادخب  هانپ  هدومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سیق 
ار وا  دش و  ثوعبم  اهنآ  نایم  رد  يربمغیپ  اریز  دنرتهب ، اهنآ  نادرم  زا  ربرب  نانز  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

ندرک رارف  رد  دندیسر  رـصمب  درز  ياهقریب  هک  یعقوم  هدش  هتفگ  دیوگیم : ناسح  باب 44 . دندش وا  نفد  يدصتم  اهنآ  نانز  سپ  دنتـشک 
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ورف نیمزب  ای  يور  نامـسابو  ینک  هیهت  یناـبدرن  هک  تسا  مزـال  یناوتب  رگا  دندیـسر  ماـش  رهـش  طـسو  رد  هک  یعقوم  نک و  دـهج  دـج و 
يارب اهالب  نآ  رد  هک  دنتسه  امش  همذ  لها  زا  یضعب  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  رهاز  وبا  باب 45 . يوش

واب دـنزیم و  نیملـسم  نانز  زا  ینز  مکـشب  دوخ  تشگنا  اب  همذ ) لها  ای   ) انادو كریز  باحـصا  زا  ینز  دـنرت  تخـس  قرـش  لـها  زا  اـمش 
رما دوـمرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  یلع  نب  نسح  ترـضح  زا  رمع  نب  ملاـس  باب 46 . دیهدب هیزج  دـیوگیم :

دنروخب و ار  امـش  جارخ  تمینغ و  دننزب و  ار  امـش  ندرگ  هک  دـنکیم  طلـسم  امـش  رب  ار  مجع  ادـخ  الا  دـینکب و  رکنم  زا  یهن  فورعمب و 
مدش دراو  تفگ : هک  هدرک  تیاور  شردپ  زا  نب ... ورمع  باب 47 هحفص 21 ] دنکیمن [ . رارف  هدومن ) تماقتسا  امش  لباقم  رد   ) ریـش نوچ 

زا يدرز  ياـهقریب  دـیایب و  قرـشم  قرط  زا  یهایـس  ياـهقریب  هک  یتقو  تفگیم : هک  مدینـش  دوب ، هبعک  برد  دزن  هک  یعقومنآ  رد  رمع  رب 
ادخ لوسر  زا  سوواط  باب 48 . دوب دـهاوخ  الب  عقوم  دـنیامن  تاقالم  رگیدـکی  اب  قشمد  ینعی  ماش  رهـش  طسو  رد  اـت  دـیایب  برغم  فرط 

رد ار  رگیدـکی  دوـش و  اـپب  برغم  قرط  زا  يا  هنتف  قرـشم و  فرط  زا  يا  هنتف  هک  یعقوـم  دوـمرف : هک  هدرک  تیاور  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
یگدنز تعـسو  ریخ و  دیوگ : لیتق  وبا  باب 49 . نآ يور  زا  تسا  رتهب  نیمز ) مکـش   ) يزور نینچ  کـی  رد  دـننک  تاـقالم  نیمز  يدوگ 
هـشیمه مدرم  دش  یـضقنم  اهنآ  تفالخ  هک  یعقوم  دشاب و  هدشن  یـضقنم  سابع  ینب  تفالخ  هک  یمادام  دوب  دهاوخ  رارقرب  هشیمه  مدرم 
سویام ریخ  زا  مدرم  هکنیا  ات  دننکیم  تفالخ  سابع  ینب  دیوگ : هفینح  نبا  باب 50 . دنک مایق  مالسلا  هیلع  يدهم  ات  دوب  دنهاوخ  هنتف  راچد 

رـش راتفرگ  مدرم  هکنآ  هچ  دینک ، لخاد  نآ  رد  ار  دوخ  دیتفای  برقع  خاروس  عقوم  نآ  رد  رگا  دتفایم ، هقرفت  اهنآ  نیب  نآ  زا  سپ  دـنوش ،
ادخ لوسر  زا  سابع  نبا  باب 51 هحفـص 22 ] دنک [ . مایق  مالـسلا  هیلع  يدهم  دورب و  نیب  زا  اهنآ  تفالخ  هکنیا  ات  دنوشیم  ینالوط  هنتف  و 

زا سپ  دریمب ، یمتفه  هکنیا  ات  دوشیم ) اپب   ) هنتف دریمب  نم  تیب  لـها  زا  رفننیمجنپ  هک  یتقو  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
راک متـس  ناهاشداپ  لثم  سابع ، نادنزرف  زا  رفن  جنپ  دیوگیم : یحبـصا  باب 52 . دنک مایق  مالـسلا  هیلع  يدهم  ات  دوب  دـهاوخ  روطنیمه  نآ 

دهاوخ ریـش  هیبش  هک  دوشیم  طلـسم  نیمز  مدرم )  ) رب یـصخش  اریز ) ، ) دریمب اهنآ  یمتفه  هک  یعقوم  نآ  زا  مدرم  ربياو  دـننکیم ، تفالخ 
یحابص ود  دننکیم ، تیاکش  ادخب  اهنامـسآ  دزیریم  هکیئاه  نوخ  ترثک  زا  درک  دهاوخ  داسف  دوخ  تسد  اب  دروخیم و  دوخ  ناهد  اب  دوب ،

نیب يواسم  روطب  ار  ادـخ  لاـم  دریگیم و  ارهق  ار  تفـالخ  وا  ناردارب  زا  یکی  نآ  زا  دـعب  دوشیم ) كـاله  هاـگنآ   ) دومن دـهاوخ  تفـالخ 
مه ادخ  لام  دنتـسه و  ادخ  ناگدنب  ناگدنب ، ادخ و  نیمز  نیمز  دنکیم : ادننامـسآ  زا  يدانم  هکنیا  ات  درک  دهاوخن  میـسقت  ادخ  ناگدـنب 

هریزج دراو  كرت  تیعمج ) : ) دـیوگیم بعک  دـنکیم . تفـالخ  لاـس  هد  قیرط  نیدـب  وا  تسا ، ادـخ  ناگدـنب  باب 53 . لام يواـسم  روطب 
دشکیم و ار  اهنآ  ات  دنکیم  طلـسم  اهناب  ثیژننم ) ابو   ) ار نوعاط  ادخ  هاگنآ  دنهدیمبآ ، تارف  زا  ار  دوخ  يراوس  ياهلام  دـش و  دـنهاوخ 
هلجد و زا  دوشیم و  دراو  اهنآ  زا  رپ  یتشک  کـی  دـیوگیم : بعک  باب 54 هحفـص 23 ] درم [ . کی  رگم  دنکیمن  ادیپ  تاجن  اهنآ  زا  یـسک 
هک ار  یفرب  ادخ  هاگنآ  دنرادن  ار  اهنآ  تمواقم  بات  دوب و  دنهاوخ  هریزج  نآ  رد  مالـسا  لها  دنوریم و  هریزج  رد  دـنماشایم و  بآ  تارف 

دندرگیمرب و دوخ  نارای  فرطب  نیملـسم  نآ ، زا  دعب  دنوش  دوبان  اهنآ  ات  دـنکیم  طلـسم  اهنآ  رب  دـشاب  خـی  داب و  دـیدش و  يامرـس  نآ  رد 
نب دمحم  ترضح  زا  لوحکم  باب 55 . دندش كاله  اهنآ  رفن  نیرخآ  ات  هدنامن و  یقاب  اهنآ  زا  یکی  درک و  كاله  ار  اهنآ  ادخ  دنیوگیم :

دـننکیم و جورخ  ناجیابرذآ  زا  لوا : هبترم  دـننکیم ، جورخ  هبترم  ود  كرت  هفیاـط  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع 
نیا ثیدح  يانعم  دیاش  دـیوگ : سوواط  نب  دیـس  دوب . دـهاوخن  یکرت  نآ ، زا  دـعب  دـندنبیم و  تارفب  ار  دوخ  يراوس  ياهلام  مود : هبترم 

ار تفالخ  هک  دنتـسه  كرت  هفیاط  ناـمه  هکلب  درک  دـنهاوخن  تفـالخ  هدـشن و  تارف  لـخاد  يرگید  كرت  اـهکرت  نآ  زا  ریغ  هک  دـشاب 
جورخ ود  ار  كرت  هفیاـط  دوـمرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  وا  ریغ  رباـج و  نـب  دـیزی  باب 56 . دـنوشیم کلام 
ثیدح رد  نامحرلادـبع  دـنیامنیم . تعرـس  تارف  رهن  يوسب  هکنآمود  دـننکیم  بارخ  دـنوش ) فداصم  اج  ره  اب   ) هکنآ لوا  دوب  دـهاوخ 

اهنآ زا  دعب  تسا و  كرت  موق  نایم  رد  ادخ  گرزب  ینابرق  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللایلص  ادخ  لوسر  زا  هحفص 24 ] دوخ [ 
هدوبن و ناشریظن  یکرت  هک  اهنآ  دندوب ، ناملـسم  هکدـشاب  سابع  ینب  كرت  روظنم ، دـیاش  دـیوگ : سوواط  نب  دیـس  دوب . دـهاوخن  یکرت 
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يدهم تسدب  نآ  زا  دعب  دنکیم و  گنج  كرت  اب  ینایفـس  دـیوگ : تاطرا  باب 57 . دش ینابرق  راکمتـس  تلود  نآ  تسدب  یگرزب  ینابرق 
ات دینک  گنج  اهنآ  اب  دیدید  هریزج  رد  ار  كرت  هفئاط )  ) نیلوا هکیتقو  دیوگ : نامی  نب  هفیذح  باب 58 . دش دنهاوخنک  هشیر  مالسلا  هیلع 

نیب زا  برغم و  لها  جورخ  تمالع  نآ  دـننکیم و  حاضتفا  ار  مارح  اهنآ  اریز  دـنک  عفد  ار  اهنآ  رـش  ادـخ  هکنیا  ای  دـیهد  تسکـش  ار  اهنآ 
هک یتقو  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  ترضح  زا  دوعـسم  نبا  باب 59 . تسا اهنآ  هطلس  تردق و  نتفر 

یئاه هنتف  گنج و  دوشیم و  دنلب  گنج  رد  اهناولهپ  يادص  لاوش  هام  رد  دمآ  دوجوب  يدیدش  يادص  ینعی  يا ) هحیـص   ) یناضمر هام  رد 
؟ یمرحم هچ  دومرفهبترم : هس  هاگنآ  دوشیم ، هتخیر  اهنوخ  مرحم  هجحیذ و  هام  رد  دنوشیم و  قرفتم  اه  هلیبق  هدعقیذ  رد  دـش و  دـهاوخ  اپب 

دهاوخ هحفص 25 ] یتقو [  هچ  رد  هحیص  نآ  میدیسرپ : ترضحنآ  زا  دیوگ : دوعسم  نبا  دنوشیم . هتشک  مدرم  عقومنآ  رد  تاهیه  تاهیه ،
ناضمر هام  لوا )  ) بش هک  دیایم  شیپ  یتقو  هثداح  نیا  دوب و  دـهاوخ  هعمج  زور  رهظ  رد  ناضمر  هام  همین  رد  هحیحـص  نآ  دومرف : دوب ؟
تلاوت هفیفع  نانز  هعمج  بش  نآ  رد  دروایم ، رد  ونازبار  هداتسیا  صخش  دنکیم و  رادیب  ار  باوخ  صخش  هک  تسا  هنتف  نیا  دشاب ، هعمج 

ار دوخ  ياهرد  دیوش و  دوخ  ياه  هناخ  دراو  دیدناوخ  ار  هعمج  زور  حبص  زامن  هک  یعقوم  سپ  دنوشیم ، جراخ  دوخ  ياه  هناخ  زا  هدرک 
ساسحا ار  هحیـص  نآ  هک  یعقوم  دـیدنبب ، ار  دوخ  ياهـشوگو  دـیناشوپب  ار  دوخ  و  دـیئامن ، دودـسم  ار  دوخ  قاطا )  ) هرجنپ دـینک و  لـفق 

یسک دبای و  یم  تاجن  دهد  ماجنا  ار  روتسد  نیا  هک  یسک  اریز  سودقلا ) انبر  سودقلا ، ناحبس  : ) دیئوگب دینک و  هدجـس  ار  ادخ  دیدرک 
قـشمد لها  راچد  يا  هلزلز  تشذگ و  ناضمر  هام  زا  يزور  دنچ  دـیوگ : دـیلو  باب 60 . دش دـهاوخ  كاله  دـهدن  ماجنا  ار  لمع  نیا  هک 

رد هک  دوب  يا  هلزلز  نامهنآ  دوب و  هدشن  هدـید  یئالب  نینچ  دـندش ، كاله  ( 137  ) هنـس ناضمر  هام  رد  مدرم  زا  يدایز  تیعمج  و  دش ،
رجف عـقوم  رد  ارنآ  مرحم  نآ  همه  رد  مدـید و  قرـشم  فرط  زا  ( 145  ) هنـس مرحم  رد  ار  يراد  هلابند  هراتـس  داتفا و  قافتا  اتـسرخ )  ) هیرق
نیب رد  هام  هس  ای  ود  تدم  رد  ارنآ  دعب  میدید و  دیـشروخ  هرمح  رد  باتفآ  بورغ  زا  دعب  ارنآ  هاگنآ  دش ، یفخم  نآ  زا  دعب  میدـیدیم ،

هراتـس مان   ) يدج یکیدزن  رد  یفخ  دوب  يا  هراتـس  مراهچ  هبترم  رد  دـش ، یفخم  هام  هس  ای  ود  تدـم  رد  هاگنآ  میدـید ، برغم  قرـشم و 
، دش یفخم  مهنآ  هحفـص 26 ] دزیم [ ، رود  يدـج  رودـب  کلف  نارود  اب  بجر  ياهزور  يدامج و  هاـم  ود  رد  هک  دروخیم  مشچب  تسا )

نم دوب  هنیمرا  ياهرجآ  ات  هلبق  فرط  زا  نآ  هلعش  هک  درک  عولط  ماش  هلبق  تسار  فرط  زا  دوبن  نشور  فاص و  هک  يا  هراتـس  نآ  زا  سپ 
دنچ رد  دیوگدیلو : تسین . رظتنم  هراتس  نیا  تفگ : وا  مدرک  لقن  دوب  ام  دزن  رد  هک  یفیعض  هدروخ و  لاس  خیش  يارب  ار  هراتـس  نآ  حرش 
ریظن هک  دیسر  مهب  نآ  فرط  ود  يروطب  بش  زا  تعاس  کی  تدم  رد  هک  مدید  ار  يا  هراتـس  دوب  یقاب  رفعجوبا  رمع  زا  هک  يریخا  لاس 

نآ دوشیم و  رهاظ  نامـسآ  طسو  رد  هک  تسا  يزمرق  نآ  ساـبع  ینب  تفـالخ  عاـطقنا  تمـالع  دـیوگ : راـبحالا  بعک  باب 61 . دش قوط 
زا دیوگ : دیلو  دوشیم  فرطرب  يزمرق  نآ  ادعب  دوب و  دهاوخ  ینارون  هدراهچ  بش  هام  نوچ  دنکیم و  عولط  قرشم  فرط  زا  هک  يا  هراتس 

ادـیپ راـشتنا  هلبق  فرط  زا  یتوـم  دوـشیم و  ادـیپ  وـج  رد  يزمرق  برغم و  رد  یئـالب  قرـشم و  رد  یطحق  تفگ : هـک  هدیـسر  نـمب  بـعک 
کیدزن رد  قرـشم  زا  يا  هراتـس  دنـسرب  ناسارخب  سابع  ینب  هک  یعقوم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رفعج  وبا  زا  یفعج  رباج  باب 62 . دنکیم
ترـضح هک  یتـقونآ  رد  و  درک . رما  حون  موق  تکـاله  قرغب و  ادـخ  درک و  عولط  هک  دوـب  يا  هراتـس  لوا  نآ  دـنکیم و  عوـلط  افـشوذ ) )

و دش . علاط  زین  هراتـس  نآ  درک  كاله  ار  وا  نارای  نوعرف و  ادـخ  هک  یعقومنآ  درک و  عولط  زین  هراتـس  نآ  دـنتخادناشتآ  رد  ار  میهاربا 
هراتس نآ  هکیتقو  هحفص 27 ] دنتشک [ . ار  مالسلا  هیلع  ایرکز  نب  ییحی  ترـضح  هک  دوب  یتقو  درک  عولط  هراتـس  نآ  هک  یعقاوم  زا  یکی 

رد عقبا )  ) هک دشکیمن  یلوط  نآ  زا  دعب  دوب  دهاوخ  هام  باتفآ و  نتفرگ  عقوم  هراتس  نآ  عولط  دیربب و  هانپ  ادخب  اه  هنتف  رـش  زا  دیدید  ار 
لوحکم باب 64 . دوش ادیپ  يراد  هلابند  هراتس  ادتبا  هک  دوب  دهاوخ  یتمالع  يرفـص  هام  رد  دیوگ : دوعـسم  نبا  باب 63 . دنکیم روهظ  رصم 

هام رد  دوشیم ، رهاظ  یتمالع  نامـسآ  رد  تشذگ  یناضمر  هام  زا  هک  بش  ود  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  زا 
هامرد دـننکیم و  تراغ  ار  اه  یجاـح  هجح  يذ  هاـم  رد  دـش ، دـهاوخ  یئاـهگنج  هنتف و  هدـعقیذ  هاـم  رد  تسا ، دـیعب  نتفاـی  تاـجن  لاوش 

رد یناضمر  هام  رد  دومرف : هک  هدیـسر  نمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  زا  دیوگ : ثحب  نب  باهولادـبع  باب 65 ؟ یمرحم هچ  مرحم ...
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تراغ ار  اه  یجاح  هجح  يذ  هام  رد  هنتف ، گنج و  هدعقیذ  هام  رد  الب ، لاوش  هام  رد  دوشیم  تفای  هدنشخرد  دومع  نوچ  یتمالع  نامسآ 
ادـیپ یتمالع  یناضمر  هام  رد  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  هریره  وبا  باب 66 ؟ یمرحم هچ  مرحم  دـننکیم و 

هحفـص 28] هجح [  يذ  هام  رد  و  دـیایم ، دوجوب  یئاه  هنتف  گنج و  هدـعقیذ  هام  رد  هاگنآ  دـنوشیم  رهاظ  یهورگ  لاوش  هاـم  رد  دوشیم و 
عیبر هامود  رد  نآ  زا  دعب  دش ، دهاوخ  یئاهدروخ  دز و  رفـص  هام  رد  دـنوشیم ، لالح  یئاهمارح  مرحم  هام  رد  دـننکیم ، تراغ  ار  اهیجاح 
رازه دص  هک  يا  هیرق  زا  تسا  رتهب  يا  هفیفخ  هقان  عقومنآ  ( بجر يدامج و  نیب  بجعلا  لک  بجعلا   ) نآ زا  دعب  دنزادرپیم ، عازنب  اه  هلیبق 

یناضمر هام  رد  دومرف : هک  هدیـسر  نمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  زا  دـیوگیم : بشوح  نب  رهش  باب 67 . دـنوش لخاد  نآ  رد  رفن 
تراغ ار  جاجح  هجح  يذ  هام  رد  تخادرپ و  دنهاوخ  گنجباه  هلیبق  هدعقیذ  هام  رد  الب و  لاوش  هام  رد  دیایم و  دوجوب  یئادـص  توص و 

وا دیهد و  شوگ  وا  فرحب )  ) سپ تسا ، ینالف  ادخ  قلخ  هدیزگرب  هک  دیشاب  هاگآ  دنکیم : ادن  نامـسآ  زا  يدانم  مرحم  هام  رد  دننکیم و 
، دننیب یم  ار  نآ  نیمز  لها  هک  دوشیم  رهاظ  قرـشم  فرط  زا  شتآ  زا  يدومع  يدوزب  دیوگیم : نادعم  نب  دـلاخ  باب 68 : دننک تعاطا  ار 
هثداح و یناشن  دیوگیم : یمرـضح  هرم  نب  ریثک  باب 69 . دیامن هیهت  ار  دوخ  لایع  لها و  هلاس  کی  ياذـغ  دـیاب  درک  كرد  ارنآ  هکیـسک 

ارنامزنآ رگا  دوشیم ، عورـش  مدرم  نیب  رد  فالتخا  نآ ، زا  دـعب  دوشیم و  ادـیپ  نامـسآ  رد  یتمالع  یناضمر  رد  هکتـسنآ  راـگزور  یتخس 
رد یتمالع  ینایفس  تنطلـس  جورخ و  نامز  زا  دیوگ : يرهز  باب 70 هحفـص 29 ] نک [ . هیهت  اذـغ  ماعط و  یناوتیم  هچ  ره  يدرک  كرد 

دیلو باب 71 .. دتفیب قافتا  یناضمر  هام  رد  هک  متـسه  يا  هثداح  رظتنم  تسا  لاس  داتفه  نم  دیوگیم : هرم  نب  ریثک  و  دوشیم . هدید  نامـسآ 
دهدیم رون  نیمز  مدرم  يارب  هدراهچ  بش  هام  لثمهک  دنکیم  عولط  قرشم  زا  يراد  مد  هراتـس  مالـسلا  هیلع  يدهم  جورخ  زا  لبق  دیوگیم :

رفص هامرد  هک  تسا  يا  هراتس  نآ  اهتمالع  نآ  هراتس  دنتسین ، تمالع  نآ  میدید  ام  هکیئاه  هراتس  يزمرق و  نآ  زا  مادکچیه  دیوگ : دیلو 
وا تعباتم  اهدالوف  اهقریب و  اب  یـصاخشا  دنکیم و  تکرح  اهکرت  اب  نامزنآ  هاشداپ  و  دنکیم ، شدرگ  قافآ  رد  بجر  هام  ای  عیبر  هام  ود  ای 

دهاوخ هبترم  ود  باتفآ  مالـسلا  هیلع  يدهم  جورخ  زا  لبق  ناضمر  هام  رد  هک  هدیـسر  نینچ  نمب  دـیوگیم : کیرش  باب 72 . درک دنهاوخ 
هراتس جنپ  تسیب و  یلا  تسیبنیبام  دوشیم ، رهاظ  عقاو و  تبیصم  فوخ و  اب  امش  دزن  رد  سابع  ینب  تکاله  دیوگیم  بعک  باب 73 . تفر
يادـص اـب  هک  تسا  يا  هراتـس  دوشیم  باـترپ  هک  يا  هراتـس  نآ  و  دـننکیم ، باـترپ  تسا  رمق  نوچ  هک  ار  یناروـن  هراتـس  اـهنآ  هک  تسا 

دسریم و مهب  نآ  فرط  ود  بیرقنع  هک  دچیپ  یم  دوخب  يوحنب  رام  لثم  هاگنآ  دوشیم  عقاو  قرـشم  رد  هدرک  طوقـس  نامـسآ  زا  يدیدش 
يدیدش يادص  یناضمر  رد  دیوگیم : هریره  وبا  باب 74 . دسریم يدیدش  الب  مدرم  هب  نآ  زا  دـتفایم و  قافتا  سحن  هلزلز  ود  بش  کی  رد 

نتفای تاجن  لاوش  هام  رد  دـنکیم و  جراخ  دوخ  ياهنکـسم  زا  ار  هدرک  تلاوت  هفیفع  نانز  رادـیب و  ار  باوخ  صاخـشا  هک  دوشیم  هدـینش 
: تفگ هبترم  هس  دش و  دهاوخ  هتخیر  اهنوخ  هجح  يذ  هام  رد  دنوریم و  رگیدکی  يوسب  اه  هلیبق  زا  یـضعب  هدعقیذ  هام  رد  و  تسا ، دـیعب ؟

تیاور هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  رمع  نب  هللادـبع  باب 75 . تسا هورگ  نآ  تفـالخ  عاـطقنا  تقو  مرحم  نآ  یمرحم ؟ هچ  مرحم 
ماش رهش  ینعی  رـس  هک  یتقو  سپ  دوش  هدیبوک  رـس )  ) هکنیا ات  دوب  دنهاوخ  تینما ) ياراد   ) هشیمه ینامز  کی  رد  مدرم  دومرف : هک  هدرک 

بیسم نب  دیعس  باب 76 . ماش ندش  بارخ  ینعی  تفگ : هچ ؟ ینعی  رـس  ندیبوک  دندیـسرپ : بعک  زا  دـنوشیم ، كاله  مدرم  دوش  هدـیبوک 
ات درادن  اهتنا  هنتف  نآ  دـنکیم و  دنلبرـس  يرگید  هیحان  زا  دـننکیم  فرطرب  ارنآ  يا  هیحان  ره  زا  هک  دوب  دـهاوخ  يا  هنتف  ماش  رد  دـیوگیم :

نمی يوسب  دش  اپب  برغم  هنتف  هک  یعقوم  دیوگ : یلاصو  رجاهم  باب 77 . دوب دهاوخ  نالف  امش  ریما  هک  دنکیم  ادن  نامسآ  زا  يدانم  هکنیا 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  اطع  نب  دیحو  باب 78 هحفص 31 ] دهدیمن [ . تاجن  ار  امش  نآ ، زا  ریغ  ینیمز  چیه  هکنآ  هچ  دینک ، تکرح 

لزاـن لیئارـسا  ینب  رد  باذـع  ياـه  هناـشن  هکیعقوم  تسا ، یـسدقم  هوک  مالـسلا  هیلع  لـیلخ  میهاربا  هوک  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  و 
بعک باـب 79 . دـینک رارف  مالـسلا  هیلع  لـیلخ  میهاربا  هوـکب  لیئارـسا  ینب  ناـهانگ  تهجب  هـک  درک  یحو  مالـسلا  هـیلع  یـسومب  ادـخدش 

رگم دـنامیمن  یقاب  نیملـسم  زا  يا  هناخ  برغم  قرـشم و  نیب  ام  رد  هک  تفرگ  دـهاوخ  ارف  ار  امـش  کـیرات ، بش  نوچ  يا  هنتف  دـیوگیم :
هیاس ریز  هک  دوشیم  صالخ  یـسک  تفگ : دش ؟ دـهاوخن  صالخ  هنتف  نآ  زا  یـسک  ایآ  دندیـسرپ : دوشیم . هناخ  نآ  لخاد  هنتف  نآ  هکنیا 
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، دزوسیم نم  هناخ  نیا  دسر  ارف  ( 122  ) لاس هکیتقو  دوب ، دـهاوخ  مدرم  نیرتملاس  هنتف  نآ  وا ا ز  دنیـشنب ، تسا  ایرد  وا و  نیب  هکیئاهاخاش 
لـحاس و مدرم  ـالب  ریـشمش و  هنتف  زا  مدرم  نیرتراگتـسر  دـیوگ : بیبح  نب  هرمض  باـب 80 . تخوس وا  هناوخ  لاـسنامه  رد  دـیوگ  يوار 

تاـجن هنتف  نآ  زا  دـشاب  باوخ  هک  ینموم  دوـمرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  هیلع  زا  رفاـسم )  ) ماـنب یفوـک  صخش  باب 81 . دنزاجح
. ] دنکن رهاظ  ارنآ  زا  يزیچ  دنک و  توکس  هنتف  نآ  رد  هکیـسک  دومرف : تسیچ  باوخ  زا  روظنم  دندیـسرپ : هک  تسا  یتیاور  رد  و  دباییم .

دنروایم وا  دزن  ار  اهریسا  دنکیم و  نیزگ  ياج  اجنآ  رد  ار  دوخ  ناراوس  دیایم و  هفوک  يوسب  يرخص  دیوگیم : حارج  باب 82 هحفص 32 ]
هک دتسرفیم  وا  يوسب  هفوک  زا  ار  یهورگ  يرخص  هاگنآ  هدرک  روهظ  هکم  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  هک  دنهدیم  ربخ  وا  هب  عقوم  نامه  رد  و 

يدهم جورخ  حلاص و  نب  دیعس  ناسارخ و  زا  هایـس  قریب  جورخ  دیوگیم : هیفنح  نبا  باب 83 . دنوریم ورف  نیمز  رد  هتفرگ  ارفار  اهنآ  هلزلز 
تفالخ کلام  مشاه  ینب  زايدرم  دـیوگیم : لیبق  وبا  باب 84 . دوب دهاوخ  زور  ود  داتفه و  تدم  رد  ترـضحناب  رما  میدقت  مالـسلا و  هیلع 

يدرم ره  هرامـشب  دنکیم و  جورخ  هیما  ینب  زا  يدرم  هاگنآ  دشکیمن  ار  یـسک  اهنآ  زا  ریغ  دشکیم و  یمک  هدـع  زج  ار  هیما  ینب  دوشیم و 
باب . دنکیم جورخ  مالـسلا  هیلع  يدهم  نآ  زا  دعب  دنامیمن ، یقاب  یـسک  اهنز  زا  ریغ  هکنیا  ات  دشکیم  درم  ود  هدش ) هتـشک  هیما  ینب  زا   ) هک

ادص رـس و  نیا  دیوگیم : ثیل  ینایفـس . هن  دوب و  دهاوخ  ینابایب  هن  دوش  دنلب  ماش  نابایب  فرط  زا  یئادص  رـس و  هکیعقوم  دیوگیم : عیبت  85
هحفـص 33] هیربط [ . بش  نآ  و  مدرم )  ) لاح تسا  نیا  دوشیم ، نک  هشیر  یئاـهلاب  رپ و  هدرک  رادـیب  ار  همیخ  لـها )  ) دوشیم و اـپب  هیربطب 

تـسا اهنآ  کیدزن  هک  يزیچ  دننکیم : نامگ  یهورگ  ره  هک  دوشیم  دنلب  يدیدش  يادص  مود  ینایفـس  نامز  رد  دـیوگیم : هاطرا  باب 86
هـس یـس و  زا  دـعب  ینایفـس  جورخ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  بیبح  یبا  نب  دـیزی  باب 87 . دش بارخ 
رگا دوب و  دـهاوخ  هام  ( 28  ) وا تنطلس  دشاب  ( 37  ) لاـس رد  ینایفـس  جورخ  رگا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  هعیهل  نبا  تسا ،
دـش دراو  رـصم  نیمز  رد  ینایفـس  هک  یتقو  دیوگیم : هفیذح  باب 88 . دراد همادا  هاـم  ( 9  ) وا تنطلـس  دشاب  ( 39  ) لاس رد  ینایفـس  جورخ 
ینز دش  دهاوخ  هیرگ  نانز ، راک  هک  تسا  زور  نآ  رد  دنکیم ، ریسا  دشکیم و  ار  رـصم  لها  دنکیم و  تماقا  نیمز  نآ  رد  هام  راهچ  تدم 
يارب زا  ینز  دزیریم و  گشا  نتـشیوخ  یلیلذ  يارب  تزع  زادعب  ینز  دیرگیم و  دوخ  نادنزرف  يارب  ینز  دنکیم و  هیرگ  دوخ  تروع  يارب 

: دیوگ ریمع  نب  هدیبع  باب 90 . دش روفنم  هرـصب  هک  روطنآ  دوشیم  روفنم  رـصم  دیوگیم : بعک  باب 89 . دـنکیم هیرگ  دراد  ربقب  هک  یقوش 
دنتـشاد روضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  يا  هدـع  سابع و  نبا  دوعـسم  نبا  رمع ، مالـسلا ، هیلع  یلع  هک  یـسلجم  رد 

رخآ رددنتـسه  یهورگ  ق )  ) یلاس کشخ  یطحق و  س )  ) باذع ع ) : ) تفگ هفیذح  دش ؟ هدیـسرپ  هفیذح  زا  قسعمح )  ) ریـسفت هب  عجار 
یگرزب گنج  هک  دنیوگیم  اروز )  ) ار نآ  هک  يرهش  رد  دنسابع  ینب  زا  تفگ : دنتسه ؟ یناسک  هچ  اهنآ  تفگ : رمع  هحفص 34 ] نامزلا [ .

رمع تسا ، نتفر  ورف  نیمزب  ق )  ) هکلب یئوگیم  وت  هک  تسین  روطنیا  تفگ : سابع  نبا  دـنکیم . مایق  اهنآ  رب  تمایق  دـتفایم و  قاـفتا  نآ  رد 
زا يا  هدـع  رمع و  هکنیا  ات  دـش  راوگان  يا  هدـع  يارب  لوق  نیا  درک . اـنعم  بوخ  ساـبع  نبا  يدرک و  ریـسفت  بوخ  وت  تفگ : هفیذـح  هب 

دننکیم جورخ  ینالف  ینایفس و  تفگیم : هک  دینش  سابع  نبا  زا  دیلو  نب  نابا  دنتفرگ . سپ  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحـصا 
ریـسا ار  سابع  ینب  نانز  دـیوگیم : بعک  دـنوشیم . هدیـشوج  اهگید  رد  لافطا  دوشیم و  هتفاکـش  اهنز  مکـش  هک  دـننکیم  گنج  يدـحب  و 

دنکیم و ریـسا  ار  هفوک  لها  زور  هس  دـش و  دـهاوخ  هفوک  لخاد  ینایفـس  دـیوگ : حارج  باب 91 . دنربیم قشمد  تاهدـب  ار  اهنآ  دـننکیم و 
یهایس ياهقریب  هکنیا  ات  دنک ، میسقت  ار  اهنآ  لاوما  هک  دیامنیم  تماقا  هفوک  رد  بش  ( 18  ) تشک و دهاوخ  ار  هفوک  لها  زا  رازه  تصش 
دنکیم جورخ  سابع  ینب  زا  یهایـس  قریب  دـیوگیم : هیفنح  نب  دـمحم  باب 92 . دنکیم هناور  مالـسلا  هیلع  يدـهم  يوسب  تعیب ) ذـخا  يارب  )

( ینب  ) زا يدرم  اهنآ  ولج  دوب . دهاوخ  دیفس  ناشـسابل  هایـس و  اهنآ  بحاص )  ) هالک هک  دننکیم  جورخ  یهایـس  ياهقریب  ناسارخ  زا  هاگنآ 
تیب دراو  هکنیا  ات  دهدیم  تسکش  ار  ینایفس  باحصا  دنیوگیم ، بیعـش  نب  حلاص  ای  حلاص  نب  بیعـش  هحفص 35 ] ارنآ [  هک  تسا  میمت 

نآ و جورخ  نیب  دش . دنهاوخ  رضاح  وا  يوسب  ماش  زا  رفن  دصیس  دیامن و  رخـسم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ياربارنآ  تنطلـس  دوش و  سدقملا 
ادخلوسر روضح  رد  ام  هک  یعقوم  نآ  رد  دیوگ : هللادبع  باب 93 . دوب دهاوخ  هام  ود  داتفه و  دوش  مالسلا  هیلع  يدهم  رما  میلست  هکنیا  نیب 
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رد هشیمه  ام  هک  هدـش  هچ  هللا  لوسر  ای  دـنتفگ : درک ، رییغت  ترـضح  نآ  گـنر  دـمآ و  مشاـه  ینب  زا  یناوج  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نم زا  دـعب  نم  تیب  لها  نیا  تسا و  هتـساوخ  ام  يارب  ار  ترخآ  ادـخ  هک  میتسه  یتیب  لها  ام  دومرف : مینیبیم ؟ یتحاراـن  رثا  امـش  تروص 

ای هبترم  ود  دنیایم و  قرـشم  فرط  زا  دنراد  یهایـس  ياهقریب  هک  يا  هدع  هکنیا  ات  دش  دـنهاوخ  مورحم  دوخقوقح ) زا   ) هدـش و الب  راچد 
یلو دنهدیم  اهناب  ار  اه  نآ  قح  هاگنآ  دنوش ، بلاغ  دـننک و  گنج  هکنیا  ات  دـنهدیمن  اهناب  ار  قح  دـننکیم و  بلط  ار  دوخ  قح  هبترم  هس 

زا مادک  ره  دشاب  هدش  رپ  ملظ  زا  هکنآ  زا  دعب  دنکیم  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  وا  دـننکیم و  در  نم  تیب  لها  زا  يدرمب  ار  قحو  دـننکیمن  لوبق 
مالـسلا هیلع  يدهم  وا  هک  اریز  دیورب  فرب  يور  زا  دوخ  هنیـس  تسد و  اب  هکنیا  ول  دیناسرب و  ناب  ار  دوخ  دـیاب  دـیدرک  كرد  ار  نآ  امش 

تسد اب  هکنیا  ول  دیناسرب و  اهناب  ار  دوخ  دندش  جراخ  ناسارخ  فارطا  زا  هایس  ياه  قریب  دیدید  هک  یعقوم  دیوگیم : نابوث  باب 94 . تسا
نوگ و مدنگ  هسوک  درم  دیوگ : نسح  باب 95 هحفـص 36 ] تسا [ . اهنآ  نایم  رد  ادخ  هفیلخ  يدهم  هکنوچ  دیورب  فرب  يور  زا  هنیـس  و 

رهش زا  تسا  هایس  ناشاهقریب  دیفس ، ناشسابل  هک  رفن  رازه  راهچ  اب  تسا  میمت  ینب  مالغ  دراد و  مان  حلاص  نبا  بیعـش  هک  یتماقلا  طسوتم 
رامع باب 96 . تشک دهاوخ  ار  نآ  هکنیا  رگم  دنکیمن  تاقالم  یـسک  اب  تسا ، مالـسلا  هیلع  يدهم  جورخ )  ) همدقم وا  دنکیم ، جورخ  ير 

تیاور مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  رباج  باب 97 . دوب دهاوخ  مالسلا  هیلع  يدهم  ياول  ریز  حلاص  نب  بیعش  دیوگیم : رسای  نب 
هک دنکیم  جورخ  ناسارخ  فرط  زا  یهایـس  ياهقریب  اب  دراد  دوخ  تسار  تسد  فک  رد  یلاخ  هک  مشاه  ینب  زا  یناوج  دومرف : هک  هدرک 

هزات دیوگیم : یبلک  نایفس  باب 98 . دهدیم تسکـشار  اه  نآ  هدرک  گنج  ینایفـس  باحـصا  اب  دوب و  دهاوخ  وا  ولج  رد  حلاص  نب  بیعش 
دراو هکنیا  ات  دنکیم  بارخ  ار  اهنآ  دگنجب  اه  هوک  اب  رگا  هک  دنکیم  جورخ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ياول  اب  یلیلق  نارای  اب  درز  هرهچ  یناوج 
گنج رگیدکی  اب  درک و  رخسم  ار  رصم  يرگید  درم  تفرگ و  ار  ماش  رهـش  يدرم  هک  یتقو  دیوگیم : بعک  باب 99 . دوشیم سدقملاتیب 

دمآ ماش  بحاص  هحفص 37 ] يوسب [  یکچوک  هایس  ياه  قریب  اب  قرشم  فرط  زا  يدرم  دندومن و  ریسا  ار  رصم  لها  ماش ، لها  دندرک و 
دیامنیم لدع  زا  رپ  ار  نیمز  دوشیم و  کلام  ینوگ  مدنگ  مدرم  نآ ، زا  سپ  دیوگ : لیبق  وبا  دشدهاوخ . مالسلا  هیلع  يدهم  عیطم  درم  نآ 

هیلع و هللا  یلـص  ادخلوسر  دیوگ : نسح  باب 1 . دنکیم گنج  وا  فرط  زا  هدش  وا  عیطم  دوریم و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  يوسب  نآ  زا  دـعب  و 
يرای ار  قریب  نآ  هک  یـسک  دتـسرفب  قرـشم  فرط  زا  هایـس  قریب  اب  ار  يدرم  ادـخ  هکنیا  ات  دوشیم  شتیبلها  راچد  هک  درک  یئالب  دای  هلآ 

نم مان  شمان  هک  يدرم  دزن  دنیایمادعب  دنکیم ، كرت  ار  شترصن  ادخ  دنک  كرت  ار  نآ  ترصن  هک  یـسک  دنکیم و  يرای  ار  وا  ادخ  دنک 
ناسارخ زا  یهایـس  قریب  دیوگیم : ینهج  هرم  نب  ورمع  باب 101 . دیامنیم دییات  يرای و  ار  وا  ادـخ  دـننکیم و  دوخ  تسرپرـسار  وا  تسا و 

ام میتفگ : دـیوگ : يوار  ددـنبیم . تسا  ام  ریاب  نیمز  رد  نآ  ناکم  هک  ینوتیز  تخرد  نیاـب  ار  دوخ  يراوس  لاـم  هکنیا  اـت  دـنکیم  جورخ 
راق نب  نامحرلادـبع  دـیایم . دوجوب  تخرد  نآ  دـنوش  اجنیا  دراو  قریب  نآ  دارفا  هک  یعقوم  اـت  تفگ : منیبیمن ؟ اـجنیا  رد  ینوتیز  تخرد 

یجراخ دندش  دراو  هک  یعقوم  ددنبیم  تخرد )  ) ناب ار ) دوخ  يراوس  لام   ) دـنکیم جورخ  لوا  قریب  رب  یهایـس  قریب  نیمود  لها  دـیوگ :
هحفص 38] دهدیم [ . تسکش  ار ) لوا  قریب  لها   ) ار اه  نآ  ودوشیم  ناهنپ  هکنیا  رگم  تسین  یسک  لوا ، قریب  لها  زا  دنکیم ، جورخ  اهناب 

دنکیم جورخ  قرشم  فرط  زا  یهایس  ياهقریب  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  زا  بیسم  نب  دیعس  باب 102
نادنزرف زا  يدرم  اب  دننکیم و  جورخ  قرـشم  فرط  زا  یهایـس  کچوک  ياهقریبنآ  زا  دعب  دوب  دنهاوخ  دهاوخب  ادـخ  هک  یعقوم  نآ  ات  و 

دیسر و هفوکب  ینایفـس  هک  یعقوم  دیوگیم : نیزر  وبا  باب 103 . دنوشیم مالـسلا  هیلع  يدهم  عیطم  دننکیم و  گنج  شنارای  نایفـس و  یبا 
باب . دوب دـهاوخ  وا  اول  ریز  رد  حـلاص  نب  بیعـش  دـنکیم و  جورخ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  تشک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  ناراـی 
یتقو دنوشیم ، هفوک  دراو  دننکیم و  جورخ  ناسارخ  زا  یهایس  ياهقریب  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  رباج  104
سابع ینب  يایـسآ  گنـس  هک  یتقو  دیوگیم : بعک  باـب 105 . داتـسرف دـهاوخ  وا  دزن  تعیب  هبعجار  درک  جورخ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هک 

نآ تسدب  يروطب  شتیب  لها  مومع  اب  ار  بهـصا  ادخ  دنتـسب و  ماش  نوتیزب  ار  دوخ  يراوس  ياهلام  هایـس ، ياهقریب  دارفا  داتفا و  شدرگب 
نبا درب و  نیب  زا  ار  سابع  ینب  و  هحفـص 39 ] رفعج [  ینب  ینایفـس  دشاب و  یفخم  يرارف و  هکنیا  رگم  دنامن  يوما  رفن  کی  هک  تشک  اه 
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بذوش نبا  باب 106 . تسا مالـسلا  هیلع  يدـهم  جورخ  تمالع  درک ، جورخ  ماش  گـنج  يوسبربرب  تسـشن و  ماـش  ربنم  رب  راـبکالا  هلکآ 
نیرت تداعـس  اـب  لوا ، تیعمج  نیب  رد  صمح  مدرم  تفگ : نسح  دـمآ  ناـیمب  صمح )  ) مدرم زا  ینخـس  هک  مدوب  نسح  دزن  نم  دـیوگ :

: تفگ تسا ؟ مادک  مود  تیعمج  دیعـس  ابا  يا  متفگ : دیوگ : يوار  دنتـسه  مدرم  نیرت  یقـش  مود ، تیعمج  نیب  رد  دوب و  دـنهاوخ  مدرم 
تیعمج ندرک  دوبان  هک  دننکیم  جورخ  قرـشمفرط  زا  هبح -  زا  تسا  رپ  هک  رانا  لد )  ) ریظن دـنراد -  يرپ  ياه  لد  هک  رفن  رازه  داتـشه 

: دـسیونیم ینایفـس  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  زا  رفعج  نب  دـمحم  باب 107 . تسا اهنآ  تسدـب  لوا 
تفر و دهاوخ  هنیدم  يوسب  سپ  دور ، زاجح  فرطبهک  دشاب -  هدـیبوک  ار  هفوک  رهـش  هکنآ  زا  دـعب  تسا -  هفوک  رد  هک  یـسکنآ  يارب 

اررهاوخ ردارب و  کی  تشک و  دهاوخ  ار  اه  هچب  هدرک و  هراپ  ار  اه  مکش  دشکیم و  ار  راصنا  شیرق و  زا  رفن  دص  راهچ  هدیـشک  ریـشمش 
تیاور مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  نامور  وبا  دـنزیم . رادـب  هنیدـم  دجـسم  برد  ار  اه  نآ  هتـشک  تسا  همطاف  دـمحم و  اهنآ  مان  هک 

درم و دنریگب و  دننک  ادیپ  تردق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  زا  کی  ره  رب  هک  دتـسرفیم  هنیدـمب  يرکـشل  ینایفـس  دومرف : هک  هدرک 
رد دـننکیم  بیقعت  ار  اهنآ  سپ  دـننکیم ، رارف  هنیدـمب  هکم  زا  رـصنتسم  يدـهم و  هک  تسا  عقوم  نیا  رد  دنـشکب ، مشاه  ینب  زا  ار  یئاهنز 

رمع نبا  دوشیمهتشک  هیکز  سفن  دنهاوخ ش و  لصاتسم  هیلبج  هنیدم  لها  دیوگیم : بعک  دنا . هدش  قحلم  ادخ  نما  مرحب  اهنآ  هکیتروص 
ار نآ  لها  زور  هس  تدم  رد  دندمآ  هنیدم  رد  یتقو  هکتسا  رگید  ثیدح  رد  و  دیایب . رـصم  ریما  هکتـسنآ  هنیدـم  گنج  تمالع  دـیوگ :

ینب زا  هک  ار  یسک  ره  دنکیم  رما  دشکیم و  هنیدمب  يرکشل  ینایفس  مدینش : لیبق  وبا  زا  دیوگ ):  ) هملـس نب  مالـسلادبع  باب 108 . دنشکیم
قرشم فرط  زا  دوخ  باحـصا  اب  یمـشاه  رفن  کی  هک  دنکیم  نآ  تلعب  ارراک  نیا  دنـشکب ، ار  نتـسبآ  ياهنز  یتح  دشاب  اجنآ  رد  مشاه 

لتقب سپ  دندش  هتـشک  دندوب  اه  نآ  زا  لبق  هک  يدارفا  نآ  زا  ریغ  نم  باحـصا  هک  تسا  یئالب  هچ  نیا  دیوگیم  ( ینایفـس  ) دنکیم جورخ 
رارف اه  نآ  نانز  یتح  دنوشیم  رارف  اه  هوک  اهنابایب و  فرطب  هنیدم  زا  دوشیمن و  هتخانـش  هنیدم  رد  يدـحا  هک  يروطب  دـهدیم  نامرف  اهنآ 
رهاظ یسک  مدرمنآ  نیب  رد  دیامنیم ، يراددوخ  نآ  زا  دعب  دشکیم و  ریشمش  اهنآ  نایم  رد  ینایفـس )  ) وا رکـشل  يزور  دنچ  درک . دنهاوخ 

درک روهظ  هکم  رد  ترـضح  نآ  هک  یعقوم  دـنک ، روهظ  هکم  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هکنیا  اـت  دوب ، دـهاوخ  ناـسرت  هکنیا  رگم  دوشیمن 
هک یهورگ  دـنکیم : لقن  لآ ... زا  یلوص  ییحی  نب  دـمحا  لـصف  هحفـص 41 ] دننکیم [ . عامتجا  وا  رودـب  هکم  رد  ( مشاه ینب   ) هدـنامیقاب

تخردـبار دوخ  يراوس  ياهلام  وم ، دـسج و  نینهآ ... ای  نهپ  ياهرپس  ریظن  هک  راد ) غاد  ای   ) نهپ ناشتروص  کچوک و  اهنآ  ياـه  مشچ 
دنوشیم و قرغ  نآ  رد  نوتیز  ياهگنـس  هک  تسا  یلادـج ) گنج و  ای   ) يرازگیر هنیدـم  رد  دـیوگ : هریره  وبا  باب 109 . دـندنب یم  امرخ 

يدهم اب  دعب  تفایم و  قافتا  هنیدم  زا  رود  لیم  ردقب 24  بیرقت  روطب  هعقو  نآ  تسا ، يا  هنایزات  تبرـض  نوچ  نآ ، لباقم  رد  هرح  هعقو 
هک مدینـش  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دوخ  يـالوم  زا  باـصق  ناـسیک  باب 110 . دوشیم تعیب  مالـسلا  هیلع 

: دیوگ رسای  رامع  باب 111 . دننامب یقاب  رفن  هس  دنریمب و  رفن  هس  دنوش و  هتشک  رفن  هس  هکنیا  ات  دنکیمن  جورخ  مالسلا  هیلع  يدهم  دومرف :
 ] دـنکیم عمج  ار  لاوما  هک  امـش  هفیلخ  نآ  ددرگرب و  امـش  يوسب  كرت  تلم  هک  تسا  یعقوـم  نآ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  جورخ  تمـالع 

دور ورف  قشمد  دجـسم  یبرغ  فرط  دوش و  علخ  تفالخ  زا  لاس  ود  زا  دعب  دنک و  دوخهفیلخ  ار  یکچوک  صخـش )  ) دریمب و هحفص 42 ]
لها زا  یصخش  دوب . دهاوخ  ینایفس  تنطلـس  تراما و  نامه  هک  دنیامن  جورخ  رـصم  يوسب  برغم  لها  دننک و  جورخ  ماش  رد  رفن  هس  و 
نیا نزوب  یک  دیوگب : دنک و  هضرع  شورف  يارب  ار  ابیز  لگشوخ و  رتخد  درم ، هکنیا  ات  دنکیمن  جورخ  مالسلا  هیلع  يدهم  دیوگ : برغم 
هیلع بلاـطیبا  نب  یلع  زا  ناـمور  وبا  باب 112 . درک دـهاوخ  جورخ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  نآ  زا  دـعب  درخیم ؟ ار  نآ  دـهدیم و  ماـعط  رتخد 
هیلع يدهم  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  اب  قح  هک  اقح  درک : ادن  نامـسآ  زا  يدانم  هک  یعقوم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا 
نبا باب 113 . دنرادن ترـضح  نآ  رکذ  زا  ریغ  يرکذ  دنوشیم و  رورـسم  مدرم  دوب و  دهاوخ  مدرم  ناهد  رد  وا  مان  دنکیم و  روهظ  مالـسلا 
باب . سیئر نبا  هن  دشاب و  یقاب  یسیئر  هن  هکنیا  رگم  دنکیمن  جورخ  مالسلا  هیلع  يدهم  هک  هدرک  لقن  دوخ  باحصا  زا  یـضعب  زا  بذوش 
ینب زا  ریغ  دنام و  دهاوخن  یقاب  یلیلق  زج  اهنآ  زا  دـشکیم  ار  هیما  ینب  هک  دـش  دـهاوخ  کلام  مشاه  ینب  زا  يدرم  دـیوگیم : لیبق  وبا  114
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دهاوخ مشاه  ینب  زا  رفن  ود  هیما  ینب  زا  يرفن  ره  ضوع  رد  هکد  رک  دهاوخ  جورخ  هیما  ینب  زا  يدرم  نآ  زا  دعب  دشکیمن . ار  یـسک  هیما 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  و  هحفص 43 ] مالـسلا [  هولـصلا و  لضفا  هیلع  يدهم  نآ  زا  سپ  دنامیمن ، یقاب  یـسک  اه  نز  زا  ریغ  هکنیا  ات  تشک 

زا دنکیم  ادیپ  نیکـست  یفرط  زا  هچ  ره  تسا  يزاب  هچب  نآ  لوا  هک  دش  دهاوخ  اپب  يا  هنتف  دیوگ : بیـسم  نب  دیعس  باب 115 . دنک جورخ 
. دوب دهاوخ  ینالف  امـش  ریما  هک  دیـشاب  هاگآ  دنک : یم  ادن  نامـسآ  زايدانم  هکنیا  ات  دوب  دهاوخ  وحن  نیمهب  دنکیم  دنلبرـس  رگید  بناج 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  رباج  باب 116 . تسا امش  ریما  وا  هک  اقح  تفگ : هبترم  هس  ات  بیـسم  نبا 
هک دیشاب  هاگآ  دنکیم : ادن  نیمز  زا  يدانم  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  اب  قح  هک  دیـشاب  هاگآ  دنک  یم  ادن  نامـسآ  زا  يدانم 

ناطیـش زا  نیمز  توص  نآ  هک  تسین  نیا  زج  مراد ، کش  نیمز  يداـنم  نآ  هراـب  رد  نم  تسا  ساـبع  لآ  تفگ : اـی  تسا  یـسیع  اـب  قح 
دوب یمیدق  ریپ و  هک  مردامب  ریبز  نبا  هنتفب  عجار  دـیوگ : نامحرلادـبع  نب  هریغم  باب 117 . دیامن هبتـشم  مدرم  رب  اررما  دهاوخیم  هک  تسا 
مدرم هک  دـش  دـهاوخ  اپب  يا  هنتف  نآ  زا  دـعب  یلو  نم ، كرـسپ  يا  هن  تفگ : درک ؟ دـهاوخ  كـاله  ار  مدرم  هک  تسا  يا  هنتف  نیا  : متفگ

بابدینک نالف  تعباتم )  ) هک تسا  مزال  امـش  رب  دنک : ادن  نامـسآ  زا  يدانم  هکنیا  ات  دنکیمن  ادیپ  تماقتـسا  اه  نآ  راک  دنوشیم و  كاله 
نآ هیاپ  درادـن و  تماقتـسا  مدرم  راک  نآ  زا  دـعب  دوب ، دـهاوخ  يزاب  هچب  نآ  لوا  هک  دوشیم  اپب  ماـش  رد  يا  هنتف  دـیوگ : بیـسم  نبا  118

تعباتم ینالف  زا  هک  تسا  مزال  امش  رب  دنک : ادن  نامـسآ  زا  يدانم  هکنآ  ات  دنرادن  یتعامج  مدرم  دش و  دهاوخن  هحفص 44 ] دنب [  یئاجب 
نب رهش  باب 119 . تسا ینالف  امـش  ریما  دیوگیم : يدانم  نآ  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  دنکیم و  هراشا  دوشیم و  ادیپ  یتسد  فک  دیئامن و 

نامسآ زا  يدانم  دوشیم  گنج  ادص و  رس و  هک  یلاس  نآ  مرحم  رد  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  بشوح 
: دیوگیم رسای  رامع  باب 120 . دیئامن تاعاطا  ار  وا  دینک و  شوگ  وا  فرحب  تسا  ینالف  ادخ  قلخ  هدـیزگرب  هک  دیـشاب  هاگآ  دـنکیم  ادـن 

نآ تسا و  نالف  امش  ریما  دنکیم : ادن  نامـسآ  زا  يدانم  دوشهتـشک  يزومرم  روطب  هکم  رد  شردارب  دوش و  هتـشک  هیکز  سفن  هک  یعقوم 
یفالتخا قارتفا و  نیا ، زا  دعب  دـیوگ : بیـسم  نب  دـیعس  باـب 121 . درک دـهاوخ  لدـع  قح و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  يدـهم 

ترضح زا  نامور  نبا  باب 122 . تسا نالف  امـش  ریما  دنک  ادن  نامـسآ  زا  يدانم  دوش و  رهاظ  نامـسآزا  یتسد  فک  هکنیا  ات  دوب  دهاوخ 
دمحم هحفـص 45 ] لآ [  اب  قح  هک  دنکیم  ادـن  زور  لوا  رد  يدانمیفـسخ  زا  دـعب  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 

باب . ناطیـش زا  تسا  یحدـم  نآ  تسا و  یـسیع  دالوا  اب  قح  هک  دـنکیم  ادـن  زور  رخآ  رد  يداـنم  نآ  زادـعب  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نامـسآ زا  یتوص  زور  نآ  رد  دـندرک  تاقالم  رگیدـکی  اب  گـنج  يارب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ینایفـس و  هک  یعقوم  دـیوگیم : يرهز  123

: دیوگ سیمع  تنب  امـسا  تسا . ثیدـح  ظفل  نیا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ینعی  دـننالف  باحـصا  ادـخ  ایلوا  هک  دیـشاب  هاگآ  دوشیم : هدـینش 
جح و لامعا  مدرم  دیوگیم : رمع  نب  هللادـبع  باب 124 . دـنرگنیم ناب  مدرم  دوشیم و  ورف  نامـسآ  زا  یتسد  فک  هک  تسا  نیا  نآ  تمالع 
؟ دریگیم ار  اهنآ  يراه  ضرم  ای  گس  ریظن  یئیـش )  ) دننکیم لوزن  انمب  هک  یعقوم  نآ  رد  دنروایم و  اجب  ماما  نودب  رگیدکی  اب  ار  تاف  رع 

تسا اهنآ  نیرتهب  هک  یصخشب  نآ  زا  دعب  دوشیم ، يراجهندرگ  رد  نوخ  هکنیا  ات  دننکیم  موجه  هلمح و  رگیدکی  هب  اه  هلیبق  نآ ، زا  سپ 
واب منیبیم . ار  وا  يراج  ياه  گشا  نم  هکنیا  لثم  دـنکیم ، هیرگ  هدرک  هبعک  فرطب  ار  دوخ  تروص  وا  هکدـنیایم  وا  دزن  یتقو  دـنربیم  هانپ 

هک اـهنوخ  هچ  دیتسکـشن و  امـش  هک  یئاهدـهع  هچ  امـش  رب  ياو  دـیوگیم : میئاـمنب ، دوخ  سیئر  یلو و  ار  وـت  اـم  اـت  اـیب  تفگ : دـنهاوخ 
و تسا . نامـساو  نیمز  يدهم  وا  هک  اریز  دینک  تعیب  وا  اب  دـیدرک  تاقالم  ار  وا  هچنانچ  دـننکیم . تعیب  وا  اب  هارکا  هوحنب  سپ  دـیتخیرن ؟

یم تـعیب  وا  اـب  دـنکیم و  جورخ  هحفـص 46 ] هارکاب [  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  نادـنزرف  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هک  تسا  رگید  ثیدـح  رد 
يذ رد  دننکیم و  گنج  اه  هلیبق  هدعقیذ  هام  رد  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  زا  بشوح  نبرهش  باب 125 . دننک

مدینـش سابع  نبا  زا  دیوگیم : هبقع  نب  نابا  باب 126 . دنک یم  ادن  نامـسآ  زايدانم  مرحم  هام  رد  درک و  دـنهاوخ  تراغ  ار  اهیجاح  هجح 
يدهم دنیوگیم : مدرم  هکنیا  یتح  درک  دهاوخ  ثوعبم  دنوش  یم  سویام  مدرم )  ) هکنآ زا  دـعب  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ادـخ  تفگیم : هک 
يوسب ماش  زا  تسا  ردب  باحصا  ددع  اب  يواسم  هک  رفن  هدزیس  دصیـس و  وا  نارای  هرامـش  دنتـسه ، ماش  لها  زا  وا  راصنا  تسین و  راک  رد 
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ادتقا ترضح  ناب  سپ  دننک  یم  تعیب  وا  اب  هارکاب  دننکیم و  جراخ  تسا  افص  کیدزن  هک  يا  هناخزا  هکم  نیب  زا  ار  وا  هکنیا  ات  دنوریم  وا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  هداتق  دوریم . ربنمب  ترـضح  نآ  نآ ، زا  دـعب  دـنناوخیم  ماقم  کیدزن  رفاسم  زاـمن  تعکر  ود  دـننکیم و 

باب . دـننکیم تعیب  وا  اب  ماقم  نکر و  نیب  دـنیایم و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  دزن  ماش  ناناولهپ  قارع و  ياـه  تیعمج  دومرف : هک  هدرک  تیاور 
هتخیر ینوخ  هدشن و  رادیب  باوخ  زا  یسک  هکیتروص  رد  دننک  یم  تعیب  ماقم  نکر و  نیب  مالـسلا  هیلع  يدهم  اب  دیوگیم : هریره  وبا  127

لیخ هایـسياهقریب  هک  یعقوم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  ناـمور  وبا  باب 128 هحفـص 47 ] دش [ . دهاوخن 
نآ سپ  دننکیم  بلط  ار  وا  هدرک  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  يوزرآ  مدرم  دیآ  رد  زازتها  هب  تسا  نآ  نایم  رد  حـلاص  نب  بیعـش  هک  ینایفس 

جورخ زاینالوط  ياهالب  تلعب  نآ  زا  دعب  دناوخیم  زامن  تعکر  ود  هدرک  جورخ  هکم  زا  هلآ  هیلعهللا و  یلـص  ادخلوسر  قریب  اب  ترـضح 
هیلع هللا  یلص  دمحم  تماب  هک  یئالب  يارب  منکیم  هیرگ  نمسانلا  اهیا  دیوگیم : ددرگیمرب و  دش  غراف  زامن  زا  هک  یتقو  دنوشیم  سویام  وا 
هیلع رقاب  دـمحم  ماما  زا  رباج  باب 129 . میدـش عقاو  مولظم  روهقم و  ام  هدیـسر ، ترـضح  نآ  تیب  لهاب  هکیئالب  اصوصخم  هدیـسر  هلآ  و 

هیلع و هللا  یلص  ادخلوسر  ریشمش  نهاریپ و  قریب و  دنکیم و  روهظ  اشع  عقوم  هکم  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالسلا 
اهیا دـیوگیم : دـنلب  يادـص  اب  دـناوخیم  ار  اشع  زامن  هکنآ  زا  سپ  دـشابیم ، ترـضح  نآ  اب  ینایب  رون و  اهتمالع و  دوب و  دـهاوخ  وا  اب  هلآ 

مامتا یلاعت  يادـخ  هک  اریز  منکیم  امـش  ناشن  رطاخ  دـیریگیم  رارق  وا  لباقم  رد  هک  ار  یعقومنآ  مروایم و  ادـخ  داـیب  ار  امـش  نم  ساـنلا 
ار شربمغیپ  وا و  نامرف  تعاطا و  دـیهدن و  رارق  کیرـش  ار  يزیچ  وا  يارب  هک  دـنک  رما  ار  امـش  ات  هداتـسرف  باتک  اـیبنا و  هدرک و  تجح 
دـینک و يرای  ارتیادـه  قیرط )  ) دـیربب و نیب  زا  هدرب  نیب  زا  نآرق  هک  ار  هچنآ  دـینک و  ایحا  هدرک  ایحا  نآرق  ار  هچنآ  دـینک و  تظفاـحم 

باتک هب  ات  منکیم  توعد  وا  لوسر  ادخ و  يوسب  ار  امش  نم  تسا  کیدزن  ایند  انف  هک  اریز  دیشاب ، نیعم  رصان و  يراگزیهرپ  اوقت و  يارب 
دوب ردب  لها  دادعتهک  رفن  هدزیس  دصیس و  اب  سپ  دیئامن . ایحا  ار  تعیرـش  تنـس و  هحفـص 48 ] هدرک [  دوبان  ار  لطاب  دینک و  لمع  ادـخ 
ادخ سپ  دنریـش ، نوچ  زور  رد  ناسرت و  فئاخ و  بش  رد  دنکیم ، روهظ  زیئاپ  ربا  هعطق  کی  ریظن  دنریگب  هدعو  رگیدکی  زا  هکنیا  نودـب 

دنوشیم و دراو  هفوک  رد  هایسياه  قریب  دهدیم و  تاجن  دننادنز  رد  مشاه  ینب  زا  هک  ار  يدارفا  دنکیم و  حتف  ار  زاجح  نیمز  وا ) هلیـسوب  )
دوب دنهاوخ  لدتعم  وا  يارب  اهرهش  دربیم و  نیب  زا  ار  نآ  لها  روج و  دتسرفیمملاع ، فارطاب  مالسلا  هیلع  يدهم  اب  تعیب  يارب  یئاهرکشل 
هیلع يدهم  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  هیلع  زا  دیوگیم : یقفاغ  نیزر  نبا  باب 130 . دنکیم حاتتفا  وا  تسد  هب  ار  هینطنطـسق  ادـخ  و 

وا ولج  رد  هزین  ریت و  دـنکیم و  جورخ  تسا  اه  نآ  ددـع  رثکا  هک  رفن  رازه  هدزناپ  ای  تسا  اه  نآ  ددـع  لقا  هک  رفن  رازه  هدزاود  ابمالـسلا 
شنزرـس تمالم و  زا  تسا  تما  اهنآ  راعـش  دهدیم ، تسکـش  ادخ  نذاب  ار  اه  نآ  هکنیا  رگم  دنکیمن  تاقالم  ار  وا  ینمـشد  چیه  دوریم ،

زا دعب  دوشیم . اهنآ  کلام  دهدیم و  تسکش  ار  اهنآ  ترضحنآ  دنکیم ، جورخ  اه  ناب  ماش  فرط  زا  قریب  تفه  دنرادن ، یکاب  ادخ  هاررد 
دنامیمن يزیچ  رتش  زا  ریغ  اه  نآ  زا  دعب  دنادرگیمرب و  ار  اه  نآ  تاور  هصاق و  دهدیم و  جاور  مدرم  نیب  ار  تمعن  یتسود و  تبحم و  نآ 

 ] دـیوگیم دـهاوخیم  هچ  ره  تینما ) تیاهن  اب   ) صخـش هک  دوشیم  هتفرگ  ماقتنا  صاـصق و  يروطب  دومرف : دـنمادک  تاور  هصاـق و  میتفگ 
لها رب  ار  یـسک  ادخ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  نیزر  باب 131 . دـنکیمن شومارف  ار  يزیچ  و  هحفص 49 ]
عقوم نآ  رد  دـنوشیم ، بلاغ  اهنآ  رب  دـننک  لاتق  ماش  لها  اب  اـههابور  رگا  هک  دـنک  قرفتم  يروطب  ار  اـهنآ  تیعمج  اـت  دـنکیم  طلـسمماش 

تــسا رفن  رازه  هدزاود  يا  هدـع  رظنب  رازه و  هدزناـپ  يا  هدـع  رظنب  اـهنآ  دادــعت  هـک  دــنکیم  جورخ  قریب  هـس  اـب  نـم  تیبـلها  زا  يدرم 
ادـخ هاگنآ  دـشکیم ، ار  اهنآ  عیمج  ادـخ  سپ  کلملا ) هل  یـضتقی  وا  کلملا  لجر  : ) تسا اـه  نآ  قریب  رب  تسا ، تما  تما  اـهنآتمالع 
تفه اب  دیوگیم : هکنیا  الا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مه  نامور  وبا  ار  ثیدح  نیا  داد . دهاوخ  نیملـسمب  یتسود  تینما و  تفلا و 

يوسب ینایفس  هک  یعقوم  : تفگ نم  يارب  دوب  هدینش  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هکیـسک  نآ  دیوگیم : نامحرلادبع  نب  مثیه  باب 132 . هایس قریب 
مالسلا هیلع  يدهم  دنیوگیم : دوخ  هفیلخب  دیسر  ماش  لهاب  ربخ  نیا  دربورف و  ار  اهنآ  نیمز  ادیب  رد  داتسرف و  يرکـشل  مالـسلا  هیلع  يدهم 

دعب دتسرفیم . ترضح  نآ  يارب  ار  دوخ  تعیب  ماش  هفیلخ  میـشکیم ، ار  وت  الاو  ینک  تعاطا  ار  وا  هدومن و  تعیب  وا  اب  دیابوت  هدرک  جورخ 
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برع و تفرگ و  دهاوخ  رارق  ترـضح  نآ  رایتخا  رد  اه  هنیزخ  دوشیم و  سدـقملا  تیب  لخاد  ات  دـنکیم  ریـس  مالـسلا  هیلع  يدـهم  نآ  زا 
. دوشیم هتخاس  یئاهدجسم  نآ  نیئاپ  هینطنطسق و  رد  هکنیا  ات  دنوشیم  ترـضح  نآ  عیطم  لاتق  نودب  اهنآ  ریغ  مور و  برح و  لها  مجع و 
زا دشکیم و  ار  يا  هدع   ) هتفرگ دوخ  شود  رب  ار  ریـشمش  هام  تشه  تدم  رد  هدرک  جورخقرـش  لها  هب  ترـضح  نآ  تیبلها  زا  يدرم  و 

: دیوگیم هللا  همحر  سوواط  نب  دیس  دریم . یم  دسرب  سدقملا  تیب  هب  هکنیا  زا  لبق  دوشیم و  سدقملا  تیب  هجوتم  دشکیم و  ماقتنا  یخرب )
زا یئادص  رـس و  یبارخ و  ماش  رهـش  رد  هکیعقوم  دـیوگیم : عیبت  باـب 133 . تسین حیحـص  نم  رظنب  یلو  متفاـی  روطنیا  ار  ثیدـح  نیا  نم 
هک دوب  دهاوخ  هیربط  رد  ادص  رـس و  یبارخ و  نیا  دیوگیم : ثیل  دنامیمن . یقاب  ینایفـس  ادـیب و  دوش  داجیا  تسا ) ینابایب  مان   ) ادـیب فرط 

هیلع یلع  زا  دیوگ : شیبح  نب  رز  باب 134 . هیربط بش  لاح  تسا  نیا  دوشیم ، یلاخ  نآ  فارطا  دنوشیم و  رادیب  نآ  هطساوب  همیخ  لها ) )
زج دنکیم و  لیلذ  ار ) نامزنآ  مدرم   ) ار اه  نآ  هک  دنکیم  هتخیگنارب  هداوناخ  ام  زا  يدرم  هلیسوب  ار  اه  هنتف  ادخ  دومرفیم  هک  مدینش  مالسلا 
زا نیا  مسق  ادخب  دنیوگیم : هکنیا  ات  دشکیم  اهنآ ) زا   ) هداهن دوخ  شودب  ار  ریـشمش  هام  تشه  تدـم  دـنکیمن و  اطع  اهناب  يزیچ  ریـشمش 

ار هحفـص 51 ] هیما [  ینب  سابع و  ینب  راک  ترـضح  نآ  درکیم ، محر  اـمب  دوب  وا  نادـنزرف  زارگا  تسین  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  نادـنزرف 
لها هرامش  هک  رفن  هدراهچ  دصیس و  اب  کلذ  زا  دعب  هکم  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  دیوگیم : يرهز  باب 135 . دنکیم صالخ  ار  اهنآ  هتخاس 

رب هک  تسا  یئاهدمن  مالسلا  هیلع  يدهم  باحصا  یبرح  طخ  زورنآ  رد  دیامنیم  تاقالم  ینایفس  رکـشل  رـس  اب  دنکیم و  جورخ  تسا  ردب 
ایلوا هک  دیـشاب  هاگآ  دـیوگیم : يا  هدـنیوگ  هک  دوشیم  هدینـش  نامـسآ  زا  یتوص  زور  نآ  رد  دـیوگ : يرهز  تسا . يراوس  ياهلام  تشپ 

دنکیم و جورخ  ماش  يوسب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  دـش و  دـهاوخ  ینایفـس  باحـصا  راچد  الب  وا ، جورخ  عقوم  رد  و  دـننالف . باحـصاادخ 
ار نیمز  راوگرزب  نآ  دنباتشیم و  ترضح  نآ  يوسب  فرط  ره  زا  مدرم  دیامنیم و  تعیب  وا  اب  هدومن  تاقالم  مالسلا  هیلع  يدهم  اب  ینایفس 

مالـسلا هیلع  يدـهمب  ار  تفالخ  هک  تسا  یـسک  نآ  ینایفـس  دـنا : هتفگ  ام  ناگرزب  دـیوگیم : رکبوبا  باب 136 . درک دـهاوخ  لدـع  زا  رپ 
توبات دـننکیمجورخ و  وا  اب  رفن  هد  دـنک ، گنج  مور  اب  اـت  دوشیم  ثوعبم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  دـیوگیم : بعک  باب 137 . دنکیم راذگاو 

لها نیب  رد  ترض  نآ ح  دننک و  جراخ  هیکاطنا  راغ  زا  هدرک  لزان  یسیع  یـسومب و  ادخ  هک  تسا  یلیجنا  تاروت و  يواح  هک  ار  هنیکس 
هکنیا تلع  دیوگ : بعک  باب 138 هحفـص 52 ] دـیامرفیم [ . تموکح  تواضق و  ناشلیجنا  اب  لیجنا  لـها  نیب  رد  ناـشتاروت و  اـب  تاروت 

و دیامنیم . جارختسا  دنیوگیم  هیکاطنا  ارنآ  هک  ینیمز  زا  ار  لیجنا  تاروت و  و  تسا ، یفخ  رما  يارب  دندیمان  يدهم  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم 
ملاظم در  دیوگ : یماش  رایس  نب  رفعج  باب 139 . دنکیم جارخا  هیکاطنا  زا  ملاس )  ) هزات و ار  تاروت  ترضح  نآ  هک  تسا  رگیدتیاور  رد 

باب . دـنکیم در  شبحاصب )  ) هتفرگ ار  نآ  دـشاب  یناـسنا  نادـند  ریز  رد  یبصغ ) ) زیچ رگا  هک  دـسریم  یئاـجب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ندرک 
نآ نم  شاکیا  دوب  دهاوخ  مالسلا  هیلع  يدهم  اب  یگتشارفارب  وحنب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  قریب  دیوگیم : کیرـش  نب  هللادبع  140

مالـسلا هیلع  يدهم  قریب  رب  دـیوگیم : یلاکب  فون  باـب 141 . دـندرکیم عطق  ار  محراوج  اـضعا و  هکنیا  وـل  مدرکیم و  كرد  ار  ترـضح 
شـشخب لذب و  نیکاسمب ، هکتـسنآ  دصق  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  دـیوگ : هبرز  وبا  باـب 142 . تسا ادـخ  يارب  طـقف )  ) تعیب تسا : موقرم 

ولج مالـسلا  هیلع  لیئربج  دننکیم ، يرای  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماش  ناناولهپ  نمی و  هفوک و  مدرم  نیرتهب  دـیوگیم : هداتق  باب 143 . دیامن
ار هنتف  وا  هلیسوب  ادخ  تسا و  قئالخ  بوبحم  مالـسلا  هیلع  يدهم  دوب ، دهاوخ  وا  بقع  هحفص 53 ] مالسلا [  هیلع  لیئاکیم  ترضح و  نآ 

دـشابن اهنآ  اب  يدرم  دنروآ و  ياجبجح  رگید  نز  جنپ  اب  دناوتیم  نز  کی  هک  درک  دهاوخ  ناما  نما و  يوحنب  ار  نیمز  دـنکیم و  شوماخ 
يدهم هکنیا  تلع  دیوگیم : بعک  باب 144 . دیامنیم اطع  ار  نامـسآ  نیمز و  تاکرب  ادخ  تشاد و  دـهاوخن  یکاب  زیچ  چـیه  زا  نز  نآ  و 

سپ دومن ، دهاوخ  اهنآ  دوشیم و  تیاده  تاروت  زا  یتمسق ) ینعی   ) يرافـسا يوسب  ترـضح  نآ  هکتـسنآ  دندیمان  يدهم  ار  مالـسلا  هیلع 
زا يردخ  دیعـس  وبا  باـب 145 . درک رکذ  ار  رفن  رازه  یـس  بعک )  ) هاـگنآ دـنیامنیم ، راـیتخا  مالـسا  اـهباتک  نآ  هطـساوب  يداـیز  تیعمج 

هرطق نامسآ ، دوب  دنهاوخ  یضار  مالسلا  هیلع  يدهم  زا  نیمز  نامـسآ و  نینکاس  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر 
دنکیمن راذـگورف  ار  دوخ  ناهایگ  زا  یهاـیگ  مه  نیمز  دزیریم و  ورف  ارنآ  هکنیا  رگم  دـنکیمن  راذـگاو  ار  دوخ  ناراـب )  ) ياـه هرطق  زا  يا 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  زا  هداتق  نب  رمعم  باب 146 . دنراد ار  ندش  هدنز  يوزرآ  تاوما  هکنیا  یتح  دـیامنیم  جراخ  ارنآ  هکنیا  رگم 
دهاوخ ار  دوخ  رارقتـسا  مالـسا ، و  دـیامنیم ، میـسقت  ار  لاوما  هدومن و  جارختـسا  ار  اـهجنگ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  دومرف : هک  هدرک  تیاور 
تیاور مالـسلا  هیلع  يدهم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  يردـخ  دیعـس  وبا  باب 147 هحفـص 54 ] تفای [ .

ار نیمز  دنکیمن ، هرامـش  ارنآ  و  دشخب )؟ یم  كدنا  كدنا  ارلام  ای   ) دوب دهاوخ  كدنا  لام  ياراد  مالـسلا  هیلع  يدهم  دومرف : هک  هدرک 
تیاور هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  زا  يردـخ  دیعـس  وبا  باب 148 . دـشاب هدـش  ملظ  روج و  زا  رپ  هکنانچمه  دـنکیم  لاد  لدـع و  زا  رپ 

دیعس وبا  باب 149 . دوش عمج  دوخ  هاشداپ  رودب  لعس  روبنز  هک  دنوشیم  عمج  وا  يوسب  روطنآ  مالـسلا  هیلع  يدهم  تما  دومرف : هک  هدرک 
هکنانچ دنکیم  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  مالسلا  هیلع  يدهم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  ترـضح  زا  يردخ 
يدهم نامز  ات  مریمن  هک  مراد  تسود  نم  دیوگیم : سوواط  باب 150 . دنکیم تنطلس  لاس  تفه  و  دشاب ، هدش  متس  ملظ و  زا  رپ  وا  زا  لبق 

رد دیوگیم : سابع  باب 151 . دنوشیم هداد  باوث  ناراکهنگ  دیازفایم و  ناراکوکین  يازجب  ترضح  نآ  اریز ) ، ) منک كرد  ار  مالـسلا  هیلع 
ترضح زا  يردخ  دیعـسوبا  باب 152 . دـشاب ریغـص  هک  دراد  انمت  ریبک  دـشاب و  ریبک  هک  دـنکیم  وزرآر  یغـص  مالـسلا  هیلع  يدـهم  نامز 

یئاهتمعنب معنتم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ناـمز  رد  نم  تما  دومرف : هحفـص 55 ] هک [  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم 
ار نآ  هکنیا  رگمد  راذگیمن  او  ار  ناهایگ  زا  يزیچ  نیمز  دزیر و  یم  اهنآ  رب  ار  ناراب  هدشن ، هداد  اه  ناب  یتمعن  روطنآ  زگره  هک  دـنوشیم 

یسیع نب  نامیلس  باب 153 . ریگب دیوگیم : ترضح  امرف  اطع  نمب  يدهم  ای  دیوگیم : دوشیم و  دنلب  درم  درادن ، یـشزرا  لام  دنکیم  جارخا 
تیب دـنروایم ر  ار  نآ  هکنیا  اـت  دوشیم  رهاـظ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  تسدـب  هیربط  هریحب  زا  هنیکـس  توباـت  هک  هدیـسر  نینچ  نمب  دـیوگ :

نآ زا  یلیلقهدع  زج  دنیامنیم  رایتخا  مالـسا  همه  دننکیم  رظن  توبات  ناب  دوهی  هک  یعقوم  دنراذگیم ، ترـضح  نآ  تمدخ  رد  سدـقملا و 
دنک جورخ  مالسلا  هیلع  يدهم  هکیتقو  تفگ : برغم  لها  زا  يدرم  دیوگیم : دمحم  وبا  باب 154 . دریمیم مالسلا  هیلع  يدهم  نآ  زا  دعب  اه 

هک رفنکی  زج  تسا ؟ لام  بلاط  یـسک  هچ  دـیوگیم : مالـسلا  هیلع  يدـهم  هک  دـهدیم  رارق  مدرم  لد  رد  يوحنب  ار  يزاین  یب  اـنغ و  ادـخ 
دنکیم اطع  ترضح  نآ  نک و  اطع  نمب  یلیلق  لام  دنکیم  ضرع  درم  نآ  سپ  دیایمن ، ترضح  نآ  دزن  یـسک  ملام ) بلاط   ) نم دیوگیم :

سپ مرذـگب ، اجنیا  زا  هک  منادـیمن  حالـص  دـیوگیم : مدرم ، نیرترود  دزن  دـیایم  هک  یتقو  ات  دـیامنیم  لمح  دوخ  شودـب  ار  لام  درمنآ  و 
نب دمحم  باب 155 هحفـص 56 ] مرادن [ . ناب  یجایتحا  نم  هک  ریگب  ار  دوخ  لام  دـیوگیم : دـنکیم و  در  ترـضح  ناب  ار  لام  ددرگیمرب و 
هیلع يدهم  راک )  ) ادخ دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  زا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  شراوگرزب  ردپ  زا  هیفنح 

سوواط بابد 156 ار  اهنآ  ای  مراذـگ  او  ار  هبعک  لام  هحلـسا و  اه و  هنیزخ  هک  مناد  یمن  مسق  دـیامنیم . حالـصا  بش  کـی  رد  ار  مالـسلا 
( لایخ نیا  زا  : ) دومرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  میامن ؟ میـسقت  ادـخب  تفگ : هدومن  بجعت  هبعک  زا  باطخ  نب  رمع  دـیوگیم :

باب . دیامنیم میسقت  ادخ  هار  رد  ار  نآ  نامزلا  رخآ  رد  هک  تسا  شیرق  ام  زا  یناوج  نآ  بحاص  هکلب  یتسین  هبعک  بحاص  وت  هک  رذگرد 
ار اه  نآ  لاوما  ارـسا و  دـهد و  یم  تسکـش  ار  اـهنآ  دتـسرفیم و  كرت  تلم  يوسب  ار  قریب  لوا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  دـیوگ : هاـطرا  157

باحـصاب ار  اهنآ  تمیق  هدومن  دازآ  دنـشاب  وا  اب  هک  ار  يدیرخرز  ياهمالغ  دیامنیم و  حـتف  ارنآ  دوریم و  ماش  يوسب  نآ  زا  دـعب  دریگیم ،
دوشیم جراخ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ياول  ریز  رد  درز )؟ گنر  ای   ) درز مک و  نساحم  اب  یناوجون  هک  تسا  رگید  ثیدح  رد  دهدیم و  دوخ 

باب هحفـص 57 ] دـیامنیم [ . بارخ  ار  اه  نآ  دـیایب  ایلیا  رد  هک  یعقوم  تفگ : دـنکیم و  بارخ  ار  اـه  نآ  دـنک  لاـتق  اـه  هوک  اـب  رگا  هک 
و تسا ، نشور  ینارون و  مالـسلا  هیلع  يدهم  ياهوربا  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  زا  يردـخ  دیعـس  وبا  158

بعک باـب 159 . مرت ینارون  نم  دوـمرف ):  ) هک تسا  رگید  تیاور  رد  تسا و  گـنت  نآ  ياـهخاروس  هتـسجرب و  ترـضح  نآ  ینیب  طـسو 
دوز هشیش  هک  روط  نامه  ینعی  دشاب ، هیبشت  روظنم  دیاش   ) تسا هشیش  عوشخ  ریظن  ادخ  يارب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ندرک  عوشخ  دیوگیم :
نب مساق  باـب 160 .)؟ دـیامنیم عوـشخ  دوـشیم و  دروـخ  ادـخ  لـباقم  رد  مالـسلا  هـیلع  يدـهم  مـه  روطناـمه  دوـشیم  دروـخ  دنکــشیم و 
لها زا  مالسلا  هیلع  يدهم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  هدرک  تیاور  وا  يارب  هک  یـسکنآ  زا  نامحرلادبع 
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لحم دـشابیم و  ادـخلوسر ) ینعی   ) شردـپ مسا  وا  مسا  دوب و  دـهاوخ  هنیدـم  رد  وا  تدـالو  لـحم  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  تیب 
وا يایانث  ياهنادند  الهـش و  یکـشم و  شیاهمـشچ  دایز و  مالـسلا  هیلع  يدهم  شیر )  ) نساحم دوب ، دهاوخ  سدقملا  تیب  رد  وا  ترجه 

فتک رد  هک  تسا  یتمالع  ترـضح  نآ  فتک  رد  دـشابیم ، ینـشور  هتـسجرب و  لاـخ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  تروص  رد  تسا ، هدنـشخرد 
ای گنس  ای   ) تمرح قریب  نآ  رد  دروایم  نوریب  یشوگراهچ  هایـس  لمخم  هچراپ  اب  ار  ادخلوسر  قریب  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر 

مالسلا هیلع  يدهم  ات  دش  دهاوخن  مه  رشتنم  هدشن و  رشتنم  قریب  نآ  هتفر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  هک  یعقوم  زا  تسا  عنم )؟
ار ترـضح  نآ  نیفلاـخم  تشپ  و  هحفـص 58 ] تروص [  هک  دتـسرفیم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  يرایب  ار  کـلم  رازه  هس  ادـخ  دـنک ، جورخ 

بلاطیبا نب  یلع  زا  سوواـط  باب 161 . دشاب لاس  لهچ  یلا  یـس  زا  شکرابم  نس  هکدـیامنیم  جورخ  یتقو  مالـسلا  هیلع  يدـهم  دـنبوکب ،
: دـیوگیم هاـطرا  تسا ، نادرم  زا  يدرم )  ) عون کـی  تسا و  شیرق  زا  یناوـج  مالـسلا  هیلع  يدـهم  دوـمرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع 
هدیشک و مالسلا  هیلع  يدهم  ياهوربا  تفگیم : شردپ  هک  هدرک  لقن  متسر  نب  رقـس  تسا . يا  هلاس  تصـش  صخـش  مالـسلا  هیلع  يدهم 
رب یعقوم  دنکیم و  جورخ  زاجح  زا  تسا  تشرد  مالسلا  هیلعيدهم  ياهمشچ  هدوب و  کیراب )؟ هدیشک و  ترـضح  نآ  تماق  ای   ) کیراب

: دومرف هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  زا  هللادبع  باب 162 . تسا لاس  هدـجه  راوگرزب  نآنس  هک  دوریم  الاب  قشمد  ربنم 
ینعی  ) شردپ مان  هک  مدینـشیم  ترـضح  نآ  زا  اررکم  دـیوگیم : يوار  تسا . نم  ردـپ  مسا  مه  شردـپ  مسا  تسا و  نم  مسا  يدـهم  مسا 

وبا یبن  مسا  دشاب : هتفگ  ای  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مسا  مالـسلا  هیلع  يدهم  مسا  دیوگیم : بعک  درکیمن  رکذ  ار  يدـهم ) ردـپ 
ربمغیپ هک  هدرک  تیاور  لیفط  وبا  تسا . نم  مسا  يدـهم  مسا  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  يردـخ  دـیعس 
بیـسم نب  دیعـس  هب  دیوگیم : هداتق  تسا . نم  ردپ  مان  شردپ  مان  وتسا  نم  مان  مالـسلا  هیلع  يدهم  مان  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

ینب زا  تفگ : ( هراـبود  ) مشاـه ینب  زا  تفگ : شیرق ؟ مادـک  زا  متفگ : دـیایم ، دوجوب  شیرق  زا  يرآ ) : ) تفگ تسا ؟ قـح  يدـهم  متفگ :
زا مالـسلا  هیلع  يدـهم  دـیوگیم : بعک  هحفـص 59 ] ع [ .)  ) همطاـف نادـنزرف  زا  تـفگ  بلطملادـبع ؟ ینب  مادـک  زا  مـتفگ : بلطملادـبع ،
زا تسا  يدرم  مالسلا  هیلع  يدهم  دومرفیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  یلع  زا  دیوگ : شیبح  نبرز  دوب ، دهاوخ  مالسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف 

يوسب دتسرفیم  يرکشل  دیـسر  رـصمب  ینایفـس  هکیعقوم  دیوگ : نامور  وبا  باب 163 . دوب دـهاوخ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نادـنزرف  زا  هک  ام 
باب . دربب ورف  ار  اهنآ  نیمز  دنسرب و  ادیب  هب  هکیتقو  ات  دننکیم  بارخ  هرح  هعقاو  زا  رتشیب  ار  هنیدم  رکـشل  نآ  دشابیم  هکم  رد  هک  یـسکنآ 

هکیتقو نآ  ات  دوشیم  هداتسرف  هکمب  ماش  زا  يرکشل  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  ترـضح  زا  هداتق  164
وبا باب 165 . دوب دهاوخ  مالـسلا  هیلع  يدهم  جورخ  تامالع  زا  نآ  هک  درک : رکذ  رگید  ثیدح  رد  و  دـنور . ورف  نیمزب  دنـسرب و  ادـیب  هب 

دندرک جورخ  هکم  يوسب  هکیئاهنآ  بلط  رد  يرکشل  هکیعقوم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  زا  نامور 
نم اوذـخا  توف و  الف  اوعزف  ذا  يرت  ول  و  : ) دـننکیم ادـن  اهنآ  ياپ  ریز  زا  يدانم  دـنوریم و  ورف  نیمزب  دندیـسر  ادـیب  هب  دـندرک و  تکرح 

، نآ دـنکیمن و  سح  هتفاین و  ار  اهنآ  زا  يدـحا  ددرگ  یمرب  هکیتقو  دوشیم  جراـخ  دوخ  هقاـن  بلط  يارب  رگـشل  زا  يدرم  و  بیرق ) ناـکم 
ار اه  نآ  نیمز  هک  دوشیم  هداتسرف  هنیدم  يوسب  يرگـشل  دیوگیم : دوعـسم  نبا  باب 166 . داد دـهاوخ  مدرمب  ار  اهنآ  ربخ  هک  تسا  یـسک 

رکذ درب  یم  ورف  ار  اه  نآ  نیمزو  دوریم  هنیدم  هب  هک  ار  يرگشل  نآ  ثیدح  دش و  دهاوخ  هتشک  هیکز  سفن  درب و  یم  ورف  رم  امح و  نیب 
یم سوواط  نب  دیس  لصف  دربیم . ورف  ار  اهنآ  نیمز  ادیب  رد  دنوشیم و  هجوتم  هنیدم  يوسب  يرفن  رازه  هدزاود  رگشل  دیوگیم : بعک  درک .

هکم و يوسب  هک  تسین  دـیعب  درب و  یم  ورف  دنتـسرفیم  هکم  فرطب  هک  ار  يرگـشل  نآ  نیمز  هک  دـیایم  تسدـب  روطنیا  راـبخا  زا  دـیوگ :
تسا تایاور  زا  یضعبرد  تسادخ و  درب  ورف  ار  اهنآ  نیمز  دنکیم  ادن  ادیب  رد  هک  يدانم  نآ  تسا : یثیدح  رد  و  دنتـسرفب . رگـشل  هنیدم 

هکم نیب  تسا  هحفص 61 ] یمرن [  نیمز  مسا  ادیب  دیوگ : یم  نادلبلا  مجعم  رد  يومح  توقای  لصف  دوب . دهاوخ  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هک 
دندمآ و هبعک  گنج  يارب  یموق  هک  تساثیدح  رد  و  هتفرگ . رارق  هفیلحلا  وذ  ولج  رد  قرـش  فرط  زا  تسا و  رتکیدزن  هکمب  هنیدم و  و 
هک یتقو  دیوگ : یم  رمع  نب  هللادـبع  باب 167 . نک دوبان  ار  اه  نآ  ادیب  ای  تفگ : لیئربج  داتـسرف ، ار  لیئربج  ادخ  دـندش و  هدایپ  ادـیب  رد 
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يدهم دیوگیم : سابع  نب  هللادـبع  نب  یلع  باب 168 . دوب دهاوخ  هجرف  یلاعت  هللالجع  يدهم  جورخ  تمالع  دنتفر  ورف  نیمزب  ادـیب  رگـشل 
هکتـسنآ مالـسلا  هیلع  يدهم  جورخ  تمالع  دیوگیم : بعک  باب 169 . دـنک عولط  یتمالعباتفآ  اب  هکنیا  اـت  دـنکیمن  جورخ  مالـسلا  هیلع 

دنلب اهراغ  زا  ینایفـس  ات  دـیوگ : قداص  وبا  باب 170 . دـیایم برغم  فرط  زا  تسا  اهنآ  اـب  گـنل ) ولـش  ینعی   ) جرعا يدرم  هک  یئاـهقریب 
مالـسلا هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  زا  لاله  نب  نوراـه  باب 171 . دشاب رـصم  ياهراغ  روظنم  دیاش  دـنکیمن . جورخ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  دوشن 

باب هحفص 62 ] دریگ [ . ارف  ار ) ایند   ) متـس ملظ و  یکیرات و  هک  یعقومنآ  ات  دنکیمن  جورخ  مالـسلا  هیلع  يدهم  دومرف : هک  هدرک  تیاور 
نبا باب 173 . دنوش رفاک  ادخب  ینلع  روطب  ( مدرم  ) هکنیا ات  دنکیمن  جورخ  مالسلا  هیلع  يدهم  دیوگیم : تسا ) یـسک  مان   ) قارولا رطم  172

يدهم دیوگیم : هاطرا  باب 174 . دوش هتـشک  رفنتفه  يرفن  هن  ره  زا  هکنیا  ات  درک  دـهاوخن  جورخ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  دـیوگیم : نیریس 
یس مالسلا  هیلع  يدهم  رمع  دیوگیم : بیبح  نب  هرمض  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و  دنامیم . یقاب  لاس  لهچ  جورخ ) زا  سپ   ) مالسلا هیلع 

روهظ زا  دعب  مالسلا  هیلع  يدهم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  يردخ  دیعس  وبا  باب 175 . دوب دهاوخ  لاس 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربـمغیپ  هک  دیـسر  نمب  دـیوگیم : هداـتق  باب 176 . دـنامیم هدـنز  لاس  هن  اـی  تشه  اـی  تفه  تنطلـس ، و 

هیلع يدهم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  زا  قیدص  وبا  باب 177 . تسا لاس  تفه  مالسلا  هیلع  يدهم  تنطلس ) )
لاس تفه  مالـسلا  هیلع  يدهم  تنطلـس  تدم  هک  هدش  دراو  نومـضم  نیدب  یتایاور  هدـع  کی  دـنکیم . یگدـنز  لاس  هن  ای  تفهمالـسلا 

: دومرفهک هدرک  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  ترـضح  زا  يردخ  دیعـس  وبا  باب 178 هحفص 63 ] دوب [ . دهاوخ 
زور دـنچ  هام و  ود  لاـس و  تفه  ترـضح  نآ  یتیاورب  دوب و  دـهاوخ  نم  تما  ناـیم  رد  لاـس  هن  اـی  تشه  اـی  تفه  مالـسلا  هیلع  يدـهم 

سابع نبا  باب 179 . دنکیم تنطلس  لاس  هدراهچ  مالـسلا  هیلع  يدهم  هک  هدیـسر  نمب  دیوگیم : یـسیع  نب  نامیلـس  درک . دهاوخ  تنطلس 
و دوشیم ، اپب  یئاهبوشآ  هنتف و  نآ ، رخآ  لاس  تفه  رد  هک  دنکیم  تفالخ  لاس  لهچ  تدـم  ام  زا  يدرم  نامزلا  رخآ  رد  تفگیم : هیواعمب 

تفالخ يدـصتم  تسا  لاخ  ود  ياراد  هک  اـهنآ  دوخ  زا  يدرم  وا  ندرم )  ) زا دـعب  درم ، دـهاوخ  هودـنا  مغ و  زا  قاـمعا  رهـش  رد  درم  نآ 
دیاش  ) وا اب  هکیئاهناب  دـنوشیم و  عمج  مدرم  دـیوگ : هاـطرا  باب 180 . قامعا رهـش  مور و  حـتف  ینعی  دوب  دـهاوخ  وا  تسدـب  حـتف  دوشیم و 

دنونـش یم  یئادص  دـنتعیب  لوغـشم  هک  عقومنآ  رد  و  دـنرگنیم . دـننکیم  تعیب  هداد ) ربخ  باب  رد  سابعنبا  هک  تسا  یـسک  نامه  روظنم 
شردپ زا  یمیمت  میهاربا  باب 181 . تسا ینامی  هفیلخ  نکل  دـندرکن و  تعیب  تسین  نز  نآ  درم و  نآ  زا  هک  ینالف  اب  هنجا  دـیوگیم : سنا 

و هللا ) الا  هلا  ال  : ) دـیوگیمن يدـحا  هک  دـسریم  یئاـجب  هنتف  راـک  : دومرف هک  هحفـص 64 ] هدرک [  تیاور  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نـب  یلع  زا 
هک دتسرفیم  ار  یموق  ادخ  نآزا  دعب  دوشیم ، بورضم  اهترطف  تسپ  هلیسوب  نید  گرزب  سیئر و  هللا ، هللا  تفگ : ناوتیمن  دنا : هتفگ  یضعب 
نب دمحم  باب 182 . منادـیم ار  اه  نآ  نارتش  ندـناباوخ  لحم  ریما و  مسا  نم  دـشاب و  هدروآ  لیـس  هک  دنتـسه  یتخرد  گرب  هلابز و  نوچ 
انب يروط  ار  سدقملا  تیب  درک ، دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  دوشیم  سدقملا  تیب  دراو  مشاه  ینب  زا  يا  هفیلخ  دـیوگیم : هیفنح 
وا تسدب  مور  روما  حالـصا  شتفالخ  ریخا  لاس  تفه  نآ  رد  دـنکیم و  تفالخ  لاس  لهچ  تدـم  دـشاب و  هدـشن  انب  نآ  ریظن  هک  دـنکیم 
زا يدرم  هاگنآ  دریمیم ، هودنا  مغ و  زا  دوشیم ) عمج  بالـضاف  هک  یلحم  ای   ) قمع رهـش  رد  دننکیم و  تنایخ  وا  هب  نآ  زا  دعب  دوب  دهاوخ 

يرهش  ) هیموريوسب نآ  زا  دعب  تفرگ ، دهاوخ  ماجنا  وا  تسدب  هینطنطـسق  حتف  موق و  نآ  تسکـش  دشوپ و  یم  تفالخ  سابل  مشاه  ینب 
نب نامیلـس  ترـضح  يروخاذغ  هرفـس  ای  قاطا  اب  ارنآ  ياهجنگ  دیامنیم و  حـتف  ار  نآ  هدرک  تکرح  سوماق ) مور  رد  ای  نئادـم  رد  تسا 

میرم نب  یسیع  دنکیم و  جورخ  وا  نامز  رد  لاجد  و  دومن ، دهاوخ  تعجارم  سدقملا  تیب  فرطب  سپ  دنکیم  جارختسا  مالسلا  هیلع  دواد 
نکاس سدقملا  تیب  رد  هک  یهاشداپ  دـیوگیم : بعک  باب 183 . دناوخیم زامن  ترضح  نآ  رس  تشپ  هدرک  لوزن  نامـسآ  زا  مالـسلا  هیلع 

و درک ، دهاوخ  سدـقملا  تیب  تنیز  هحفـص 65 ] هتفرگ [  ارنآ  تارهاوج  جنگ و  هدرک  حتفار  دنه  دتـسرفیم و  دنه  يوسب  يرگـشل  تسا 
بعک باب 184 . دـننکیم تماقا  دـنه  رد  دـنک  جورخ  لاجد  هکیعقوم  ات  رگـشل  نآ  دـنروایم و  وا  دزن  هدرک  ریجنز  لغ و  ار  نمی  ناهاشداپ 

دنه ياهجنگ  دبوکیم و  ارنآ  نیمز  هدرک  حتف  ار  دـنه  دنکیم و  هناور  دنه  فرطب  يرگـشل  تسا  سدقملا  تیب  رد  هک  یهاشداپ  دیوگیم :
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برغم قرشم و  نیب  دنروایم و  وا  دزن  دنشاب  هدش  هتسب  ریجنز  لغب و  هک  ار  يدارفا  دهد و  یم  رارق  سدقملا  تیب  تنیز  هدومن  فرـصت  ار 
نب دمحم  ترـضح  زا  دوعـسم  نب  هللادبع  باب 185 . دـنک جورخ  لاجد  هک  یعقوم  ات  تسا  دـنه  رد  اـهنآ  ياـج  دوشیم و  حـتف  اـهنآ  يارب 
زور هس  زا  لبق  هکنیا  رگم  تسین  یظوفحم  ناکم  چیه  دنوشیمن و  لزان  هنیدم  رد  دومرف ..: هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع 

: دنیوگیم هینطنطـسق  لها  سپ  دنکیم . زیررـس  جیلخ  زا  هک  دیآ  یم  الاب  يردقب  جیلخ  بآ  دنوشیم و  جیلخ  لخاد  دوشیم ، حـتف  اهنآ  يارب 
زا دعب  هدش ، گشخ  جیلخ  هک  دننیب  یم  دـننک  حبـص  ار  بش  نوچ  دوب ، دـهاوخ  ام  روای  حیـسمو  دـهدیم  تاجن  ایرد  بآ  زا  ار  ام  بیلص 

لیلهت ریبکت و  دیمحت و  اب  حبص  ات  هعمج  بش  رد  نیملـسم  دوشیم و  گشخ  هتفر  ورف  هینطنطـسق  يایرد  بآ  دننزیم و  همیخ  جیلخ  رد  نآ 
رد نیملسم  دوش  علاط  رجف  هک  یعقوم  هحفص 66 ] تسین [ ، اهنآ  نایم  رد  دشاب  هتسشن  ایباوخ  هک  يرفنکی  دننکیم و  هطاحا  ار  رفک  رهش 

میئامن لاتق  ادـخ  اب  میهاوخیم  نونکا  یلو  میدرک  گنج  برع  اب  نونکات  دـنیوگ : یم  اهیمور  دـنیوگیم و  ربکا  هللا  کی  طقف  جرب ، ود  نیب 
تماقا اجنآ  رد  نیملـسم  سپ  تسا . هدرک  نیعم  اهنآ  نآ  يارب  ار  ام  رهـش  هدومن و  بارخ  ار  ام  رهـش  اهنآ  رطاخ  يارب  ادـخ  هکیتروص  رد 
هرکاب رتخد  دصیـس  اهنآ  زا  کی  ره  مهـسدننکیم  میـسقت  ار ) اـهنآ   ) نادـنزرف نوچ  دـنوشیم و  ـالط  ندرک  لـیک  لوغـشم  رپس  اـب  هدومن و 
دنکیم جورخ  لاجد  نآ  زا  دعب  دننکیم ، هدافتسا  دهاوخب  ادخ  هک  یتقو  ات  هتفرگ  رارق  اه  نآ  رایتخ  رد  هک  یئاهتمعن  نآ  زا  و  دش ، دهاوخ 

زا میرم  نب  یسیع  هکنیا  ات  دیامنیم  عفترم  اهنآ  زا  ار  ضرم  گرم و  دنکیم و  حتف  دنتـسه  هللا  ایلوا  هک  یمدرم  تسدب  ار  هینطنطـسق  ادخ  و 
زا يرکذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  دیوگیم : یلهاب  هماما  وبا  باب 186 . دننک گنج  لاجد  اب  وا  تیعمب  دوش و  لزان  اه  نآ  رب  نامسآ 
)؟ لاجد  ) سدقملا تیب  رد  دومرف : دنیاجک ؟ رد  نیملسم  يزور  نینچ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  تفگ : کیرـش  ما  درک  لاجد 
ار حبـص  زامن  ام  يارب  دنیوگیم : وا  هب  تسا  نیملـسم  ماما  يراکوکین  حلاص و  درم  زور  نآ  رد  دنک  هرـصاحم  ار  اه  نآ  هک  دنکیم  جورخ 

یسیع دنیب  یم  ار  یـسیع  درم  نآ  هک  یتقو  دوشیم  لزان  میرم  نب  یـسیع  دش  زامن  لخاد  تفگ و  ار  مارحالا  هریبکت  هک  یعقوم  روایب ، اجب 
روایب اجب  زامن  ام  يارب  دیوگ : یم  وا  هب  هداهن  وا  فتک  ود  نیب  ار  دوخ  تسد  مالسلا  هیلع  یـسیع  سپ  دیایم  ولج  درم  نآ  دسانـشیم ، ار  وا 

: دنیوگیم هاگنآ  هحفص 67 ] دراذگ [ . یم  زامن  وا  رـس  تشپ  هدرک  ادتقا  وا  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  سپ  هدش ، هتفگ  وت  يارب  هماقا  هک  اریز 
یسیعب لاجر  هک  یتقو  دنریشمش ، هحلـسا و  ياراد  اه  نآ  همه  هک  دوب  دهاوخ  يدوهی  رازه  داتفه  لاجد  اب  زور  نآ  رد  دیئاشگب . ار  برد 

، بآ رد  کمن  هکنانچ  نآ  ای  دنوشیم  بآ  شتآ  رد  برـس  علق و  هکنانچنآ  دوشیم  بآ  ندش ) لجخ  ای  سرت  زا   ) دنکیم رظن  مالـسلا  هیلع 
لتقب هتفرگ و  ار  وا  سپ  تسین ، یندـش  توف  تبرـض  نآ  هک  منزب  یتبرـض  وتب  دـیاب  نم  دـیوگیم : یـسیع  دـنکیم و  رارف  سپ  دوـش ، بآ 

هاگ هانپ  ار  نآ  يدوهی  رفنکی  هک  تسین  ادـخ  تاقولخم  زا  يزیچ  چـیه  دوشیمن  اـیوگ  تسا و  دوهی  تخرد  زا  هک  دـقرف  زا  ریغ  دـناسریم .
تسا يدوهی  هداد  رارق  دوخ  هاگ  هانپ  ارم  هکیسک  نیا  ادخ ، ناملسم  هدنب  يا  دیوگب : ات  دنکیم  ایوگ  ار  نآ  ادخ  هکنیا  رگم  دهد  رارق  دوخ 
یـسیع تسا ، یلداع  ماما  مکاح و  نم  تما  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دومرف ): هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  سپ  . ) ناسرب لتقب  ار  وا 

نآ رد  . ) درک دهاوخ  كرت  ار  هقدص  دربیم ، نیب  زا  ار  هیزج  دشکیم ، ار  كوخ  دنکیم  دوبان  ودبوکیم  ار  راد ) هبوچ   ) بیلـص مالـسلا  هیلع 
رگا هک  دوریم  نیب  زا  يروطب  یناویح  ره  یگدـنرد  تیذا و  دوشیم ، فرط  رب  ینمـشد  ضغب و  دوـشیمن ، دنفـسوگ  محازم  گرگ  ناـمز )

واب يررض  یلو  دنکیم  تاقالم  ار  هچب  ریش ، دناسریمن ، يررض  ار  وا  روبنز  دراذگب  لسع  يودنک  هناهد  رد  ار  دوخ  تشگنا  يدازون  لفط 
دهاوخ هلگ  گس  ریظن  نادنفـسوگ  نیبرد  گرگ  دنک ، ینابهگن  ار  اه  نآ  هک  تسا  یگـس  نوچ  نارتش  نایم  رد  هدـنرد  ریـش  دـناسریمن ،

هرفس نوچ  نیمز  تسین ، مالسا  زا  ریغ  يارب  یتنطلس  دش ، دهاوخ  هتفرگ  رافک  تنطلـس  هحفص 68 ] دوشیم [ ، نیملسم  زا  ولمم  نیمز  دوب ،
دنوش عمج  نان  هدرگ  کی  رودـب  هک  رفن  دـنچ  هدوب ، مالـسلا  هیلع  مدآ  نامز  رد  هک  دـنایوریم  روط  نآ  ار  دوخ  ناهایگ  نیمز  ، دوشیم هرقن 
نانچ نینچ و  واگ  تمیق ) ، ) دـنکیم ریـس  ار  اه  نآ  دـنروخب  رفن  دـنچ  هک  ار  رانا  ددـعکی  دـنکیم ، ریـس  ار  اه  نآ  همه  دـنروخب ) نآ  زا  (و 

هزاورد بنج  هک  يدیفس  لپ  کیدزن  میرم ، نب  یـسیع  دیوگیم : بعک  باب 187 . دش دهاوخ  یمهرد  دـنچ  بسا  تمیق )  ) دوشیم نازرا ) )
نآ اـب  هطیر  ود  هداـهن و  کـلم  ود  فتک  رب  ار  دوـخ  تسد  ود  دـنکیم و  لـمح  ار  وا  يربا  هعطق  هک  یتلاـحرد  دـنکیم  لوزن  تسا  قـشمد 
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نآ زا  ولول  هب  هیبش  یئیـش  دزادـنا  یم  ریزب  ار  دوخ  رـس  هک  یعقوم  هدیـشوپن و  ار  يرگید  هدیـشوپ و  ار  اه  نآ  زا  یکی  هک  تسا  ترـضح 
اراصن سپـس  دـیئوگیم ، غورد  دـیوگ : یم  راوگرزب  نآ  میتسه ، وت  باحـصاامدنیوگیم  هدـمآ  ترـضح  نآ  دزن  دوهی  تلم  سپ  دـکچیم .

باحـصا هدنامیقاب  هک  دنتـسه  ینیرجاهم  نم  باحـصا  هکلب  دیئوگ ، یم  غورد  دـیامرفیم : میاوت ، نارای  ام  دـنیوگ : یم  هدـمآ  وا  تمدـخ 
وا هبهک  دنامیم  بقع  یسیع  دنناوخیم ، زامن  دوخ  هفیلخ  اب  اه  نآ  هک  دنیب  یم  نیملـسم و  عمجم  رد  دیآ  یم  نآ  زا  دعب  دنداهج . گنج و 
ادخ هک  اریز  راذگب  زامن  دوخ  باحصا  اب  امش  هن ، دیوگیم : مینک  ادتقا  وتب  ات  تسیا  هب  ولج  دیوگ : یم  یـسیعب  نیملـسم  هفیلخ  دنک ، ادتقا 

نارای اب  نیرجاهم  هفیلخ  هاگنآ  مشاب . ریما  هکنیا  يارب  هن  ما  هدـش  هداتـسرف  مشاـب  ریزو  هحفـص 69 ] هکنیا [  يارب  نم  تسا ، یـضار  وت  زا 
نب هفیذـح  هک  تسا  رگید  ثیدـح  رد  و  تسا . اه  نآ  نایم  رد  مه  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دـنناوخیم و  زامن  تعکر  ود  هبترمکی  طـقف  دوخ 

ندمآ زا  هتفگ  دمآ  شوخ  وا  هب  مدرم  دنکیم و  لوزن  مالسلا  هیلع  یـسیع  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  زا  نامی 
مدرم نک ، هماقا  ار  زامن  دیوگ  یم  نذومب  هاگنآ  دنکیم ، قیدصت  ار  ادخ  لوسر  ثیدح  مالسلا  هیلع  یـسیع  هک  اریز  دنوشیم  تقوشوخ  وا 
وکین وا  هک  اریز  دیناوخب  زامن  دوخ  ماما  اب  دیورب و  امـش  دیوگ ، یم  اه  نآ  باوج  رد  مینک ، ادتقا  وتب  ام  ات  تسیا  هب  ولج  دنیوگیم  یـسیعب 

هیلع يدهم  دیوگیم : يرهز  باب 188 . دنکیم ادتقا  ترـضح  ناب  مه  میرم  نب  یـسیع  دنراذگیم و  زامن  دوخ  ماما  اب  نیملـسم  تسا ، یماما 
يدرم مالـسلا  هیلع  يدـهم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  زا  مصاـع  باب 189 . تسا ع )  ) همطاف نادـنزرف  زا  مالـسلا 
مالسلا هیلع  يدهم  ادخ  تفگیم : هک  مدینـش  دوب  هیواعم  دزن  هک  یعقومنآ  رد  سابع  نبا  زا  دیوگ : یم  دیلو  نب  نابا  باب 190 . نم زا  تسا 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسرب  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  لوحکم  باب 191 . دنکیم ثوعبم  هداوناخ  ام  زا  ار 
امب هکنانچمه  دوشیم  متخ  امب  نید  دوب ، دـهاوخ  ام  زا  دومرف : ام ؟ ریغ  زا  اـی  تسا  يدـه  همئا  اـم  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  اـیآ  متفگ  هلآ  و 

تسا ام  تهجب  دندش  صالخ  كرش  یهارمگ  زا  ام  هطساوب  هکنانچمه  دننکیم  ادیپ  تاجن  هنتف  یهارمگ و  زا  امهلیـسوب  مدرم  دش ، حاتتفا 
اه نآ  نید  بلق و  نیب  رد  ام  يارب  ادـخ  هک  روط  نامه  درک  نابرهم  رگیدـکی  اب  نید  رد  ار  اه  نآ  بولق  هنتف  توادـع و  زا  دـعب  ادـخ  هک 

يدهم دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هشئاع  زا  يرهز  باب 192 . درک تفلا  داجیا  كرـش  توادع و  زا  دعب 
: دیوگیم هداتق  باب 193 . مدرک لاتق  نآرق  يارب  هک  نم  روط  نامه  دـنکیم  لاـتق  نم  تنـس  قبط  هک  تسا  نم  ترتع  زا  يدرم  مالـسلااهیلع 

نم هکنانچمه  درک  دهاوخ  لاتق  نم  تنس  قبط  هک  نم  ترتع  زا  تسا  يدرم  مالسلا  هیلع  يدهم  دومرف ): هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  )
هیلع يدهم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  ترضح  زا  يردخ  دیعـس  وبا  باب 194 . مدرک لاتق  یحو  قبط 

وا اههوک  رگا  هک  دنکیم  جورخ  قرـشم  فرط  زا  نیـسح  نادنزرف  زا  يدرم  دیوگیم : رمع  نب  هللادبع  باب 195 . تسا نم  ترتع  زا  مالسلا 
يدهم دیوگ : رمع  نب  هللادـبع  باـب 196 . دـهد یم  رارقدوخ  هداـج  هدرک  بارخ  ار  اـهنآ  دـنیامن ) يریگولج  وا  زا  هک   ) دـننک لابقتـسا  ار 

زا دیعس  وبا  باب 197 هحفـص 71 ] دـناوخیم [ . زاـمن  وا  رـس  تشپ  دوـشیم و  لزاـن  وا  رب  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  هک  تـسا  یـسکنآ 
ردـپ زا  هیفنح  نب  دـمحم  باـب 198 . نم زا  تسا  يدرممالـسلا  هـیلع  يدـهم  دوـمرف : هـک  هدرک  تـیاور  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر 
لصف تسا . تیب  لها  ام  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  دومرف : هک  هدرک  تیاورهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  شراوگرزب 

هنتف - 1 دوب : دهاوخ  تما  نیا  رد  اهنآ  يات  هس  هتـشذگ و  اه  نآ  يات  ود  هک  تسا  شروش  هنتف و  جنپ  ار  مدرم  دیوگ : یم  رمع  نب  هللادـبع 
رمع نب  هللادبع  زا  رگید  تیاور  رد  تسین . یشروش  هنتف و  نآ  زا  دعب  هک  لاجد  شروش  هنتف و  مور 3 - هنتف  شروش و  كرت 2 - بوشآ  و 

هک تسا  كرت  شروش  هنتف و  نآ  هک  تسا  هدنام  یقاب  یکی  هدش و  عقاو  اه  نآ  يات  ود  هک  تسا  ات  هس  بوشآ  هنتف و  تفگ : هک  هدیـسر 
فارطا رد  رفن  رازه  داتشه  اب  لاجد  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  زا  نامحرلادبع  لصف  دتفایم . قافتا  هریزج  رد 

یم بعک  لصف  دنـشوپ . یم  یئوم  ياهلعن  نیتسوپ و  دوب ، دـهاوخ  نهپ  ضیرع و  ياهرپس  نوچ  نآ  ياـهتروص  هک  دـنکیم  لوزن  ناـمرک 
يریگوـلج اـه  نآ  زا  يزیچ  هعیطق  زا  ریغ  هـک  یجورخ  عوـنکی  هحفـص 72 ] دـننکیم [  جورخ  كرت  هورگ  دومرف ): ادـخ  لوسر  : ) دـیوگ

هفوک زا  ار  امـش  یموق  دومرف : هفوک  لها  هب  ادخلوسر )؟ : ) دـیوگ یم  هفیذـح  لصف  . دوب دـهاوخ  اهنآ  نیب  رد  ادـخ  مظعا  ینابرق  دـنکیمن .
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یم یئوم  لعن  نینهآ ، ضیرع  ياهرپس  ریظن  نآ  ياهتروص  نهپ ، ياه  ینیب  کچوک ، ياهمـشچ  دنتافـص : نیا  ياراد  هک  دـننکیم  جراـخ 
زا دندنب ، یم  یئامرخ )؟ تخرد  عونکی  ای  گنهرف -  دننکیمگشخ -  ار  امرخ  هک  یلحم   ) اخوج لخنب  ار  دوخ  يراوس  ياهلام  دنـشوپ و 

؟ دیتسه یناسک  هچ  امـش  دومرف : میدمآ ، ادخلوسر )؟  ) تمدخ دیوگیم : رمع  نب  هللادـبع  لصف  دـنماشایم . بآ  تارف  يراجم  اهخراوس و 
دننار یم  ناتسیس  ناسارخ و  زا  ار  امش  كرت ) تلم   ) اروطنقونب هک  تسین  یئادخ  وا  زا  ریغ  هکیئادخ  ناب  مسق  دومرف : قارع  لها  زا  متفگ :

لهادزن نآ  زا  دـعب  دـنراذگ ، یمن  یقاب  نآ  رد  ار  یبسا  دـنوشیم و  هرـصب ) رد  تسا  يرهـش   ) هلبا دراو  هکنیا  ات  یتعرـس  اب  ندـنار  عونکی 
میـسقت هقرف  هس  هب  اروطنق  ونب  دومرف : دـش . میهاوخ  دراو  امـش  رب  ام  هکنیا  ای  دـیوش  جراـخ  اـم  ياهرهـش  زا  دـیاب  اـی  هک  دنتـسرفیم  هرـصب 

دـش و دـنهاوخ  نیزگ  ياج  برع  نیمز  ینعی  هیداب  نیمز  رد  موس  هقرف  زاجح و  رد  رگید  هقرف  هفوک و  رد  اـه  نآ  زا  هقرف  کـی  دـیوشیم :
هک هحفـص 73 ] دریگ [  یم  ماجنا  یعقوم  عوضومنیا  دومرف : تفای ، دـهاوخن  نآ  رد  یمهرد  زیفق و  يدـحا  هک  دـسریم  یئاجب  قارع  راـک 
وبا لصف  دومرف . هداعا  ار  دوخ  نخـس  نیا  هعفد  هس  ات  دـش و  دـهاوخ  مه  روطنیمه  هک  مسق  ادـخب  دـنوش  امرف  نامرف  مکاـح و  ناـکدوک ،

ياراد هک  یکرت  هورگ  اب  امش  هکنیا  ات  دنکیمن  مایق  تمایق  دومرف : هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  ترضح  زا  هریره 
اه نآ  ياهتروص  نهپ 4 - ضیرع و  نانآ  ياـه  ینیب  کچوک 3 - اه  نآ  نامشچ  خرس 2 - اه  نآ  ياهتروص  -1 دینک : لاتق  دنتافص  نیا 

یمدرم دوشیم  دراو  برع  كاـخ  فارطا  زا  هکیـسک  لوا  دـیوگ : یم  هریره  وبا  لـصف  دوـب . دـهاوخ  نهپ  ضیرع و  نینهآ  ياـهرپس  ریظن 
ینانمـشد تفگ : یم  نیملـسمب  رمع  دوب . دهاوخ  ضیرع  نهپ و  ياه  رپس  نوچ  نانآ  تروص  دنـشاب ، خرـس  ياهتروصياراد  هک  دنتـسه 

اهر ار  امش  اه  نآ  هکنانچمه  دینک  اهر  ار  اه  نآ  رامسوس ) هیبش  تسا  یناویح   ) غزو نوچ  ناشنامشچ  رپس و  نوچ  ناشتروص  هک  دنتـسه 
لها هک  تسا  مزال  دنتسشن  نآ  ربنم  رب  هدرک  ادیپ  هبلغ  رـصم  رب  دندش و  رـصم  دراو  يدرز  ياهقریب  هک  یتقو  دیوگ : یم  عیبت  لصف  دننک .

ینازوس شتآ  یبش  رد  دـیوگ : هریره  وبا  باب 199 . تسا یئالب  هعقاو  نآ  هک  اریز  ( دـننک ناهنپ  ار  دوخ   ) هدـنک یئاهبادرـس  نیمز  رد  ماش 
نیا دیوگ : فلوم  هحفص 74 ] دینک [ . رذح  اه  نآ  شتآ  زا  دیسر  دهاوخ  زبس  ناهایگ  هب  ای  اهرتش  ندرگب  نآ  یئانشور  هک  دوشیم  جراخ 

نکاما سپ  دتفا  یم  قافتا  يرصب  رد  هک  هدشن  رکذ  یلو  دنهد  یم  رون  ناهایگ  ای  نارتش  ياه  ندرگ  هک  تسا  ینعم  نیا  نمضتم  ثیدح 
یم رون  نآ ، هلیـسوب  ناهایگ  گرب  خاش و  ای  نارتش  ياهندرگ  هکتـسا  یـشتآ  نآ  هک  اریز  دـشاب ، زاجح  شتآ  ناـمه  شتآ  نیا  هک  دراد 

هکیعقوم دنکیم  حبص  شتآنآ  دنک  هناور  ماش  يوسب  ار  مدرم  هک  دوش  جراخ  نمی  رد  یشتآ  هکتـسا  کیدزن  دیوگیم : بعک  لصف  دهد .
گرب خاش و  ای  نارتش  ندرگ  دـننکیم ، بش  اهنآ  هکیعقومنآ  دـنکیمبش  دـنباوخیم و  اـهنآ  هکیتقونآ  رد  دـباوخ  یم  دـننک و  حبـص  اـهنآ 

: دـیوگ یم  يرهز  لصف  دـینک . جورخ  ماش  فرطب  دیدینـش  ار  عوضومنیا  هک  یعقوم  دوشیم ، ینارون  شتآ  نآزا  يرـصب  رد  زبس  ناهایگ 
ادـخ لوسر  زا  میعن  لصف  دـش . دـهاوخ  نشور  يرـصب  رد  ناهایگ  گرب  خاش و  ای  نارتش  ياه  ندرگ  هک  دوشیم  جراخ  زاجح  زا  یـشتآ 

 ] عمج اـه  كوخ  نومیم و  اـب  ار  مدرم  سوماـق ) نمی -  رد  تسا  يا  هریزج   ) ندـع زا  یـشتآ  دوـمرف : هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. تسا شتآ  نآيارب  دوش  طقاس  اهنآ  زا  هک  هچنآ  دوب و  دـهاوخ  اـهنآ  اـب  دـنباوخب  تقو  ره  دـننک و  بش  اـج  ره  هک  دـنکیم  هحفص 75 ]

دیاب امش  نمی  لها  يا  تفگ : هکم  رد  يزور  باطخ  نب  رمع  لصف  دوب . دهاوخ  دود  شتآ و  قرـشم  رد  بش  لهچ  دیوگیم : هاطرا  لصف 
جراخ ندع  زا  یـشتآ  مود  دنـسریم ، نم  ناکم  نیا  هب  ات  دنوشیم  جراخ  هشبح  لها  هکـستنیا  اهنآ  زا  لوا  دینک  ترجه  عوضوم  ود  زا  لبق 

دنک تکرح  هک  یعقوم  دنتـسیایم و  مه  اهنآ  دتـسیا  هب  شتآ  نآ  هکیعقوم  دناریم ، ار  ناگدنرد  شوحو و  ناگدنبنج و  مدرم و  هک  دوشیم 
، يداتفا نیمزب  ويدمآرد  ورب  دیوگ : یم  وا  هب  شتآ  دـیآ  رد  ورب  یناویح  ای  یناسنا  هک  یعقوم  دـیوگیم : بعک  دـننکیم . تکرح  زین  اهنآ 

رگم دنکیمن  مرگ  ناب  ار  دوخ  یسک  دوب و  دهاوخ  رارقرب  لاس  لهچ  شتآ  نآ  ینک  ترجه  يرـصب  يوسب  زورما  زا  لبق  هک  یتشاد  وزرآ 
. دندادیم هدعو  امب  هک  تسا  یشتآ  نامه  نیا  دیوگیم : )N تسا یشتآ  هچ  نیا  : ) دنسرپیم رفاک  زا  یتح  دوریم . رامـشب  اهیمنهج  زج  هکنیا 

نآ هک  دنیب  یم  دنک  رظن  قرشم  فرطب  امش  زا  هک  يرظان  دینیب ، هب  ار  گرزب  تمالع  نیا  هکیعقومنآ  دیراد  یلاح  هچ  امش  تفگ ): رمع  )
، ] دنوشیمجراخ هدیبسچ  رگیدکی  هب  تسا و  زبس  شتآ  نآ  تعارز  هک  دید  دهاوخ  دیامن  رظن  برغم  فرطب  هک  دـعب  تسا  نشور  شتآ 

موصعم مئاق  ترضح  روهظ  مئالع  رد  نامزلارخآ  ياهبوشآ  هنتف و  ای ،  نتفلا ،  محالملا و 
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؟ دـینکیم رظن  گرزب  تمالع  ناب  امـش  هکیتروصرد  داد  دـیهاوخ  ماجنا  دـیهدیم  ماجنا  زورما  هک  ار  يدنـسپان  لاـعا  نآ  اـیآ  هحفص 76 ]
نبا اروطنق  ینب  هک  تسا  کیدزن  دـیوگیم : رمع  نبا  باب 2 . دیهدیم ماجنا  ار  دوخ  لامعا  ودینکیم  رظن  تمالع  ناب  هک  مسق  هبعک  يادـخب 

ودـننکیم دراو  هلبا  رهن  ار  دوـخ  يراوـس  ياـهلام  هکنیا  اـت  دـننارب  تعرـسب  ارناـسارخ  لـها  ودـننک  جورخ  نادوـس ) اـی  كرت  تلم   ) رکنک
هب تمسق  کی  ناشیاب و  تمسق  کی  سپ  دینک  یلاخ  ام  يارب  ار  هرصب  ای  دیوش  قحلم  امب  مه  امش  دیاب  ای  هک : هرـصب  لها  دزن  دنتـسرفیم 

دنماشآ و یم  بآ  تارف  هلجد و  زا  دوشیم و  دراو  بضغ  اب  كرت  هورگ  دـیوگیم : بعکلـصف  . دـنوشیم قلحم  ماشب  تمـسق  کی  بارعا و 
یلاعت يادخ  سپ  دنیامنب . یتماقتـسا  هنوگچیه  اهنآ  لباقم  رد  دنناوت  یمن  ریحت  تدـش  زا  مالـسا  لها  دـننکیم و  يدایز  تیلاعف  هریج  رد 

نیملسمب مالسا  لها  ریما  دندرک  تماقا  هک  يزور  دنچ  دنوشیم ، گشخ  اهنآ  دنکیم و  طلسم  اهنآ  رب  خی  دیدش و  داب  اب  ماوت  يدایز  فرب 
دعب داد ؟ ماجنا  یلمع  هچ  هورگ  نیا  اب  ادخ  هک  دنیب  هبو  دنک  ادف  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هک  تسه  یهورگ  ایآ  مالسا  لها  يا  دیوگیم :

: دنیوگیمهدومن تعجارم  هاگنآ  دنا . هدـش  دوبان  گشخ و  همه  هک  دـننیب  یم  كرت و  موق  يوسب  دـنوریم  هدـش  مدـق  شیپ  راوس  هد  نآ  زا 
دراو كرت  موق  نیقی  روطب  دیوگیم : بعکلصف  هحفص 77 ] تسا [ . هدرک  كاله  رفن  نیرخآ  ات  ار  اهنآ  ادخ  دومن و  تیافک  ار  امـش  ادخ 

نآ زا  یـسک  دشکیم ، ار  اهنآ  هدومن  طلـسم  اه  ناب  ار  ابو )  ) نوعاط ادخ  دنهدیم و  بآتارف  زا  ار  دوخ  يراوس  ياهلام  دـنوشیم و  هریزج 
اهنآ يوجگنج  نادرم  زور  نآ  رد  تارف  رگم  دنکیمن  يریگولج  ار  كرت  موق  يزیچ  دـیوگیم : هنییعلـصف  . رفنکی رگم  دـبای  یمن  تاجن  اه 

زا لوحکملـصف  . دـنامیمن یقاـب  یکرت  نآ  زا  دـعب  دـنکیم و  نک  هشیر  ار  نمـشد  هک  تـسا  نـالیع  سیق  ناشناراوسهـش  و  تارف )؟ لـها  )
دـننکیم و بارخ  ار  ناـجیابرذآ  هکنآ  یکی  دوب : دـهاوخ  جورخ  ود  ار  كرت  موق  دوـمرف : هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر 

گرزب ینابرق  ، دنکیم يرای  ار  نیملـسم  ادخ  و  درک ، دـنهاوخ  ناهنپ  ار  زاجح  يراوس  ياهلام  دـنیامنیم و  جورخ  هریزج  رد  هکنآ  يرگید 
هک هدش  کیدزن  تفگیم : هک  مدینش  رمع  نب  هللادبع  زا  دیوگیم : میعنلصف  . دوب دهاوخن  اهنآ  زا  دعب  یکرت  تسا و  هورگ  نآ  نایم  رد  ادخ 

تسا يرهش   ) هلبا لخنب  ار  دوخ  يراوس  ياهلام  هکنیا  ات  دننارب  تعرسب  ار  ناتسیس  ناسارخ و  لها  نادوس ) تلم  ای  كرت  موق   ) اروطنق ونب 
لها دش . میهاوخ  دراو  امـش  رب  ام  هکنیا  ای  دینک  یلاخ  ام  يارب  ار  دوخ  كاخ  هک  دنتـسرفیم  هرـصب  لها  دزن  دندنب و  یم  هرـصب ) یکیدزن 
نیا تمالع  دش  دنهاوخ  قحلم  دوخ  نانمشدب  مه  يا  هقرف  ماشب و  يا  هقرف  برعب و  يا  هقرف  دنوشیم : میسقت  هحفص 78 ] هقرف [  هسب  هرصب 

هک هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  ترـضح  زا  میعنلـصف  . دوش عورـش  نیمز  رد  لاهج  یئامرف  نامرف  هکتـسنآ  هثداـح 
تـسا لخن  ياراد  دنیوگیم و  هلجد  ارنآ  هک  دنوشیم  يرهن  دراو  دنیایم و  دنیوگیم  هریـصب  ای  هرـصب  ار  نآ  هکینیمز  رد  اروطنق  ونب  دومرف :
دنهاوخ رفاک  هدرک  عورش  دوخ  هیلع  رب  يا  هقرف  دنوشیم و  كاله  هدش  دوخ  لصا  هب  قحلم  يا  هقرف  دش : دنهاوخ  هقرف  هس  هرصب )؟  ) مدرم

زا میعنلـصف  . دـنکیم حـتاف  ار  اه  نآ  ادـخ  دـنگنج و  یم  اروطنقونب )  ) اهنآ اب  هداد  رارق  رـس  تشپ  ار  دوخ  لاـیع  لـها و  مه  يا  هقرف  دـش و 
یلحم رد  يا  هقرف  دنوشیم و  فقوتم  يا  هقرف  دنوشیم : میسقت  هقرف  هس  هب  هرصب  لها  دومرف : هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر 

وبالـصف . دوب دنهاوخ  هقرف  نیرتهب  نیا  دنوشیم و  قحلم  ماشب  يا  هقرف  دـش و  دـنهاوخ  قحلم  دوخ  ناردـپ  هب  دراد  یئوب  شوخ  ناهایگ  هک 
دز و تارف  هلجد و  نیب  رپـس ، ریظن  ناـشتروص  تسا و  رامـسوس ) هـب  هیبـش  تـسا  یناوـیح   ) غزو نوـچ  هورگ  نآ  نامـشچ  دـیوگ : هریره 

روبع يارب  زور  لوا  رد  هکیروطب  درک  دـنهاوخ  هلجد  رد  مه  يدروخ  دز و  دـننکیم و  راـمح  جرم  رد  يدروـخ  دز و  دـننکیم و  يدروـخ 
هک هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  شردـپ  زا  هدیربلـصف  هحفـص 79 ] تسا [ . مزال  رتشیب  زور  رخآ  رد  راـنید و  دـص  ماـشب 

، دنناریم برعلا  هریزج  ات  هبترم  هس  ارم  تما  دوب  دـهاوخ  رپس  نوچ  ناشتروص  هک  مشچ  کچوک  تروص و  ضیرع  كرت و  یموق  دومرف :
نک هشیر  موس  هبترم  رد  تفای و  دنهاوخ  تاجن  یـضعب  هدش و  كاله  یـضعب  مود  هبترم  رد  دننکیم و  ادیپ  تاجن  رارف ، زا  لوا  هبترم  رد 

میعنلـصف ز . دـندنب یم  نیملـسم  دجـسم  ياه  نوتـسب  ار  دوخ  يراوس  ياهلام  هک  تسوا  تسد  رد  نم  ناج  هکیئادـخ  ناـب  مسق  دـنوشیم ،
نم دـننک ، جراخ  قارع  كاـخ  زا  ار  امـش  نادوس ) اـی  كرت  هورگ   ) اروطنق ینب  هک  تسا  کـیدزن  تفگ : هک  هدرک  لـقن  رمع  نب  هللادـبع 
يذ نبالصف  . دوب دهاوخ  یبوخ  یگدنز  امـش  يارب  یلب  تفگ : يرآ  متفگ : يراد ؟ ار  وزرآ  نیا  وت  تفگ : میدرگیمرب ؟ نآ  زا  دعب  متفگ :

موصعم مئاق  ترضح  روهظ  مئالع  رد  نامزلارخآ  ياهبوشآ  هنتف و  ای ،  نتفلا ،  محالملا و 
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ار دوخ  بتاک  دش و  بضغرد  هدناوخ و  ار  نآ  هیواعم  دروآ  يا  همان  و   ) دمآ هینمرا  زا  يدصاق  هک  مدوب  هیواعم  دزن  نم  دـیوگیم : عالکلا 
ار وا  يا و  هداتـسرف  اه  نآ  بلطب  ار  يدرم  وت  دنا ، هدرک  هلمح  وت  كاخ  فارطاب  كرت  موق  سیونب  اروا  همان  باوج  تفگ : هدرک  راضحا 
زا نم  اریز  نکم ، ذـخا  اـه  نآ  زا  يزیچ  اـمنم و  کـیرحت  يزیچب  ار  اـه  نآ  نکم و  هداـعا  ار  لـمع  نیا  دنیـشنب  تیازعب  رداـم  دـنا  هتفرگ 
زا لوحکملـصف  . دراد وب  شوخ  هاـیگ  هک  یلحمب  دـنوشیم  قحلم  يدوزب  كرت  تلم  دوـمرفیم : هک  مدینـش  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر 

تعرـسب مود  ناجیابرذآ  بیرخت  يارب  لوا  دوب : دهاوخ  جورخ  ود  ار  كرت  موق  دومرف : هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
اه نآ  گنر  درز  يراوس  ياهلام  نم  هکنیا  لثم  دنوشیم  تارف  رهن  دراو  تعرـس  اب  كرت  دیوگ : بعکلـصف  . دش دـنهاوخ  تارف  طش  دراو 
رب یـضرم  ادـخ  دومرف : هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرک  ربـمغیپ  زا  میعنلـصف  . دـنا هدز  فص  تارف  طـش  راـنک  رد  هک  منیب  یم  ار 
اه نآ  نایم  رد  ادخ  گرزب  ینابرق  و  درم . دـنهاوخ  ندـنام ) هدایپ  تهجب  اه  نآ  دوخ  و  ، ) دـنوش كاله  ات  دنتـسرفیم  اهنآ  يراوسياهلام 

یکرت شوگزیت  ياهبسا  رب  هک  مینیب  یم  ار  كرت  موق  نم ، هکنیا  لثم  دیوگیم : دوعسم  نبالصف  . دوب دهاوخن  یکرت  مه  نآ  زا  دعب  تسا و 
زا كرت ) تلم   ) اروطنق ینب  هک  تسا  کـیدزن  دـیوگ : صاـع  نب  ورمع  نب  هللادبعلـصف  . دـندنب یم  تارف  طـشب  ار  دوخ  ياهبـسا  هتـسشن و 

دیدرگیمرب امش  تسا ، رت  بوبحم  امش  يارب  نتـشگرب  تفگ : میدرگیم ؟ هحفص 81 ] رب [  ام  ادعب  متفگ  دننک : جورخ  امـشرب  قارع  كاخ 
مئـالع زا  یکی  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  ترـضح  زا  نسحلـصف  . درک دـیهاوخ  بوخ  یگدـنز  و 

هفیاط دینک . گنج  دشاب  وم  زا  اهنآ  لعن  هک  یهورگنآ  اب  دیئامن و  لاتق  تسا  نینهآ  ياهرپس  نوچ  ناشتروص  هکیموق  اب  هکتسنآ  تمایق 
يریگولج مجع  هک  تسا  کیدزن  دیوگ : هفیذحلـصف  . میدرک هدهاشم  دنـشاب  اهدرک  هک  ار  مود  هفیاط  میدـید و  دنـشاب  كرت  هک  ار  لوا 

وبالـصف . دـسرن یماعط  رانید و  ماش  لها  يارب  دـنک و  يریگولج  مور  هک  هدـش  کیدزن  ودـیاین  يزیفق  مهرد و  قارع  لـها  يارب  دـیامن و 
رپس نوچ  ناشاهتروص  هکیموق  اب  امـش  هکنیا  ات  دـنکیمن  ماـیق  تماـیق  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  زا  هریره 

ینارگ ( 67  ) هنـس رد  دـیوگیم : نسحلـصف  . دـیگنجب دـشاب  وم  زا  ناشلعن  هک  یهورگ  اب  امـش  ات  دـش  دـهاوخن  اپب  تمایق  دـینک ، لاتق  تسا 
هنس زا  دعب  دنوشیم  تراغ  مدرم  ( 70  ) هنس رد  دوشیم ، ادیپ  فالتخا  ( 69  ) هنسرد دوشیم . عورش  ناوارف  توم  ( 68  ) هنس رد  دش ، دهاوخ 

مدرم تراجت  دنکیم و  هحفص 82 ] ادیپ [  لیلقت  تارمث  ششخب و  هک  دوشیم  عورش  ینامداش  يوحنب  نم  تیب  لها  زا  يدرم  هلیسوب  داتفه 
اهنآ لاح  لماش  امـش  ربمغیپ  توعد  ادـخ و  تمحر  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  هنوگچ  مدرمنآ  لاـح  تفگ : هفیذـح  دریگیم ، ماـجنا  هدـعو  اـب 

زا دعب  هک  منکیم  علطم  ار  امـش  دومرف : هدب ، ربخ  هدنیآ  زا  ار  ام  دنتفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسرب  دیوگیم : ریفن  نب  ریبجلـصف  . دوشیم
روهظ راـفک  ( 150  ) هنـس رد  دوشیمن ، لاحـشوخ  دوخ  دـنزرفب  اناد  صخـش  ( 133  ) هنـس رد  دوشیم ، عقاو  فالتخا  یلاـس  دـنچ  امـش  یبن 
تـسد زا  تخت  جات و  ( 180  ) ات ( 170  ) هنـس رد  اجنلا  اجنلا  ( 166  ) هنـس رد  دـینک ، هریخذ  ار  لاس  ود  راـبوراوخ  ( 160  ) هنـس رد  دننکیم ،

عورش انز  خسم و  نتفر ، ورف  نیمزب  نارابگنس ، ( 192  ) لاس رد  دش ، دنهاوخ  البراچد  تیصعم  لها  ( 190  ) هنس رد  دوشیم ، هتفرگ  كولم 
دمحم ترضح  زا  ریفن  نب  ریبجلصف  . دنکیم ادیپ  عویـش  دننک  هتکـس  دوخ  ياهرازاب  رد  مدرم  هک  یباذع  ینعی  اضق  ( 200  ) هنس رد  دوشیم ،

ار رگید  ضعب  یـضعب  هدومن و  فالتخا  نم  زا  دـعب  لاـس  جـنپ  اـت  نم  باحـصا  : دومرف هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب 
گس هچب  امش  زا  یکی  رگا  ( 133  ) هنـس رد  دنـشکیم ، ار  يا  هفیلخ  هیما  ینب  دوب و  دهاوخ  يدیدش  عزف  عزج و  ( 125  ) لاس رد  دنشکیم ،
مدرم ( 160  ) لاس رد  دننکیم ، روهظ  هحفص 83 ] رافک [  ( 150  ) هنـس رد  دیامن ، تیبرت  ار  هچب  نالف )  ) هکنیا زا  تسا  رتهب  دـنک  تیبرت  ار 
فرط زا  یباهش  دنک ، هریخذ  رابوراوخ  هک  تسا  مزال  دنک  كرد  ار  عقوم  نآ  هک  یسک  دنوشم ، هلاس  ود  ای  هلاس و  کی  یگنسرگ  راچد 
دشاب راکبلط  مدرم  زا  هک  یسک  ( 166  ) هنس رد  دونشیم ، ارنآ  سک  همه  هک  دوشیم ) دنلب   ) يدیدش يادص  دنکیم و  طوقس  برغمب  قرشم 

هکیسک دیامن  يراددوخ  جاودزا  زا  دیاب  دشاب  بزع  هک  یـسک  دهد ، رهوش  دیاب  دراد  يرتخد  هک  یـسک  دنک ، لصاح  ار  دوخ  بلط  دیاب 
رد دوشیم ، مدرم  راچد  ـالب  ( 180  ) لاس رد  دوشیم ، هتفرگ  ناهاشداپتخت  جاـت و  ( 170  ) هنـس رد  دنک ، يریگ  هرانک  وا  زا  دـیاب  دراد  نز 

دوب و دـهاوخ  لاس  دـص  هیما  ینب  تفالخ  دـیوگیم : بعک  باب 201 . دوشیم عورـش  اضق  ( 200  ) لاس رد  دـش ، دـهاوخاپب  هنتف  ( 190  ) هنس
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هکنیا ات  دنک  نآ  دصق  دناوتیمن  یـسک  هک  تسا  نینهآ  يراوید  نوچ  اهنآ  تفالخ  يدـنچ  لاس و  تصـش  تدـم  دـننکیم و  انب  یئاهرهش 
عفترم يا  هیحان  زا  ار  تفالخ ) نینهآ  راوید   ) نآ هچ  ره  دنناوتیمن ، دننک  دییـشت  ارنآ  دنهاوخیم  هک  ادعب  دنیامن و  نک  هشیر  ارنآ  ناشدوخ 

دنوشیم متخ  مه  م )  ) هب حاتتفا و  م )  ) هب هیما  ینب  دیامن ، كاله  ار  اهنآ  ادخ  هکنیا  ات  دـش  دـهاوخ  ناریو  يرگید  هیحان  زا  دـننکیم  دـنلب  و 
میم هدوـب  اـه  نآ  هفیلخ  نیرخآ  هک  ناورم  ماـن  لوا  فرح  تسا و  هـیما  ینب  هـفیلخ  هحفـص 84 ] نیلوا [  هک  هیواـعم  ماـن  لوا  فرح  اریز  )

ات دنکیمن  طوقس  اهنآ  تنطلس  دومن ، دهاوخ  طوقس  اهنآ  تنطلس  هراتس )  ) دیـسر و دهاوخ  نایاپب  اهنآيایـسآ  گنـس  نارود  سپ  تسا )
دنهاوخ وا  اب  فوخ ، زا  مدرم  نیرتدب  ناطیش و  هک  ریزج -  بهصا  رامح  و  دنوش ، هتـشک  رتش  ود  نآ  دوش و  علخ  اهنآ  زا  يا  هفیلخ  هکنیا 

هریره وبا  باب 202 . دوب دهاوخ  وا  تسدب  بوشآ  بالقنا و  اهرهش و  ندش  ناریو  هکیناورم ) نامه  ، ) دش دهاوخ  هتشک  ناورم  ینعی  دوب - 
روطنآ ینعی  تفگ : يدرم  دش . دهاوخ  راتفرگ  هقباس  مما  ریظن  نم  تما  بیرقنع  دومرف : هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  زا 

زمرق ناوج  هکیلاح  رد  میرم  نب  یـسیع  دـیوگیم  بعک  باب 203 . دنتـسه اهنیا  زا  ریغ  مدرم  رگم  دومرف : دـندرک ؟ راـتفر  مور  سراـف و  هک 
نآ يوب  سفن و  دننکیم ، لمح  دوخ  فتک  ود  اب  ار  ترـضح  نآ  کلم  ود  دوشیم و  لزان  هرانم  قشمد  یقرـش  هزاورد  برد  دـشاب  یگنر 

هکیعقوم دسریم ، دنک  راک  مشچ  هکاجنآ  ات  ترـضح  نآ  سفن  هک  اریز  درم ، دهاوخ  هکنیا  رگم  دنکیمن  كرد  يرفاک  چـیه  ار  ترـضح 
رد هکیئاهناملـسم  يوسب  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  نآ  زا  دعب  دریم . یم  هدش  بآ  عمـش  ریظن  دیامن  كرد  ار  ترـضحنآ  سفن  لاجد 

ترضح سپس  دناوخیم ، زامن  هحفص 85 ] نیملسم [ ، ریما  رـس  تشپ  دیامنیم و  هاگآ  لاجد  لتق  زا  ار  اهنآ  دوریم و  دنتـسه  سدقملا  تیب 
تماقا اجنآ ) رد   ) مالـسلا هیلع  یـسیع  دنوشیم و  میلـست  اراصن  یقبام  دوب و  دهاوخ  هنتف  زامن  نآ  هک  دـناوخیم  يزامن  اه  نآ  يارب  یـسیع 

هیلع و هللا  یلص  ادخلوسر  زا  هللادبع  نب  ثراح  باب 204 . داد دهاوخ  تراشب  یتشهب  تاجردب  ار  اه  نآ  دـهدیم و  همادا  دوخ  راکب  هدومن 
هدشلاحـشوخ داش و  مدرم  دـشکب  ار  لاجد  دـنک و  لوزن  نامـسآ ) زا   ) مالـسلا هیلع  میرم  نب  یـسیع  هکیعقوم  دومرف : هک  هدرکتیاور  هلآ 

ضیرم یسک  درم و  دهاوخن  يدحا  نامزنآ  رد  ، دنوشیم تیوقت  لاس  لهچ  تدم  لاجد  جورخ  زا  دعب  دنریگیم و  ایحا  حبـصب  ات  ار  بشنآ 
هکیتاناویح دیئآ ، زاب  تعاس  نالف  رد  دیرچب و  اذک  اذک و  ناکم  رد  دیورب و  دیوگیم : دوخ  تاناویح  نادنفسوگب و  صخش  دش ، دهاوخن 

تیذا ار  يدحا  دنوشیم و  رهاظ  اهبرقع  رام و  ؟ دننکـشیمن ار  اه  نآ  هخاش  دوخ  مساب  دنروخیمن و  نآ  هشوخ  زا  دنوشیم  هدید  تعارز  نیب 
تیذا ار  يدـحا  دـنبلطیم و  ماـعط  دـننکیم و  تماـقا  اـه  هناـخ  برد  هدــنرد  تاـناویح  دوـشیمن ، اـه  نآ  مـحازم  مـه  یــسک  دــننکیمن و 

ای نم )  ) دصتفه ددنبب  راکب  ار  یتعارز  لئاسو  هکنیا  نودب  دشاپب  نیمز  رد  یـصخش  هک  ار  وج  ای  مدنگ  كراچ  کی  ای  نم  کی  ، دننکیمن
فاوط داـیز  ار  هبعک )  ) هناـخ نیا  دومرف : هک  هدرکتیاور  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  زا  میعن  باب 205 . دوشیم وا  دئاع  كراچ  دـصتفه 

زا هریره  وبالصف  هحفـص 86 ] دنکیم [ . بارخ  ار  هبعک  گنلک  لیب و  اب  منیب  یم  تسا  کیراب  شیاهاپ  قاس  هک  ار  يدرم  نم  ناک  دـینک ،
زینلـصف . درک دهاوخ  بارخ  ار  هبعک  تسا  هاتوک  شیاهاپ  قاس  هک  هشبح  زا  يدرم  دومرف : هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر 

بارخ عون  کـی  دـننکیم  بارخ  ار  هبعک  دـنیایم و  هشبح  لـها  دومرف : هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  زا  هریره  وـبا 
زا هریره  وبا  اضیالـصف  . دنیامنیم جارختـسا  ار  هبعک  جنگ  هک  دنتـسه  یمدرم  نامه  اه  نآ  دـش ، دـهاوخن  دابآ  ادـبا  نآ  زا  دـعب  هک  یندرک 
هک منیبیم  هبعک  ماب  رب  تسا  هتخیر  شرس  ولج  ياهوم  هک  ار  یجلف  درمهکنیا  لثم  دومرف : هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

دنلب دوسـالا )  ) رجح موـس  هـبترم  رد  دوـشیم و  بارخ  هـبترم  ود  هـبعک  دـیوگیم : رمع  نـب  هللادبعلــصف  . دــبوکیم اـمرخ  فرظ  اـب  ار  هـبعک 
فنم ار  نآ  هکیرهـش  زا  ار  نوعرف  ياهجنگ  هک  دنتـسه  دـشاب )؟ هشبح  لها  روظنم  دـیاش   ) اه نآ  دـیوگ : رمع  نب  هللادـبع  زینلـصف  . دوشیم

دوخ يابعب  یـشبح  هکنیا  ات  دـنرب  یم  تمینغب  ار  اهجنگ  نآ  هدومن  لاـتق  اـه  نآ  اـب  هدرک  جورخ  نیملـسم  دـننکیم و  جارختـسا  دـنیوگیم 
رب تسا  هتخیر  شرـس  ولج  يوم  و  هحفـص 87 ] کیراب [  شیاهاپ  قاس  هک  یـشبح  نم  ناک  دیوگیم : رمع  نب  هللادبعلـصف  . دوشیم هتخورف 

منیب یم  هبعکب و  منکیم  رظن  نم  هکنیا  لثم  دیوگ : رمع  نب  هللادبع  اضیالصف  . دنکیم بارخ  ار  هبعک  گنلک ، لیب و  اب  هک  منیب  یم  هبعک  ماب 
هیلع و هللا  یلص  ادخلوسر  زا  هحیرش  وبا  باب 206 . دیامنیم بارخ  ار  نآ  تسا  کیراب  شیاهاپ  قاس  هتخیر و  شرس  يوم  هک  یـشبح  درم 
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لها نیب  رد  یلیوـط  ناـمز  رد  نآ  رکذ  دـنکیم و  جورخ  نمی  ياـهتنا  زا  لوا  تسا ، جورخ  هس  ره  درد  ار  هباد  دوـمرف : هک  هدرکتیاور  هلآ 
هکم یکیدزن  رد  راب  نیمود  يارب  هدومن و  ثکم  ینالوط  نامز  نآ ، زا  دعب  دش ، دهاوخن  هدرب  نآ  زا  یمان  هکم  رد  یلو  دوشیم  شاف  هیداب 

يزور نآ  رد  هعفد  نیموس  يارب  دومن و  دهاوخ  ثکم  يدایز  تدم  رد  نآ  زا  دـعب  دوشیمشاف ، هیداب  رد  نآ  رکذ  درک و  دـهاوخ  جورخ 
هک دجسم  جراخ  تسار  هیحان  رگم  دنکیمن  ظفح  ار  اهنآ  يزیچ  و  دنشاب -  مارحلا  دجـسم  ینعی  ادخ  ياهدجـسم  نیرتگرزب  رد  مدرم  هک 

تباث خـسار و  نیملـسم ، زا  یهورگ  دـنوشیم و  قرفتم  نآ  تهجب  مدرم  هاگنآ  دـنکیم  جورخ  تسا -  موزخم  ینب  باب  ات  دوسا  نکر  نیب 
رس زا  ار  كاخ  و  هحفـص 88 ] دوشیمجراخ [  اه  نآ  رب  هباد  نآ  دننک و  زجاع  ار  ادخ  دـنناوت  یمن  دـنمهفیم  هک  یعقومنآ  ات  دوب  دـنهاوخ 

چیه دش ، دهاوخ  نیمز  یلاو  هباد  نآ  هاگنآ  دشرخدیم ، هدنشخرد  هراتس  نوچ  نانآ  ياهتروص  و  دنکیم ، يرای  ار  اهنآ  دناکت و  یم  دوخ 
دربب هانپ  زامنب  دنک و  رارف  وا  تسد  زا  یـصخش  رگا  هکنیا  یتح  درک  ناوتن  زجاع  ارنآ  يرارف  صخـش  چیه  دنکیمن و  كرد  ار  نآ  یبلاط 

رد یتمـالع  غاد و  دـنکیم  وا  هجوـتم  ار  دوـخ  تروـص  صخـشنآ  هکنیمه  یناوـخیم ؟ زاـمن  نـالا  نـالف  يا  دـیوگیم : هدرک  بـیقعت  ار  وا 
كرتشم لاوما ، رد  دنوریم و  رفـسب  قیفر  اب  ترفاسم  عقوم  رد  دـنوشیم و  رواجم  دوخ  ياه  هناخ  رد  مدرم  و  دوریم ، دراذـگیم و  شتروص 

ادا ارم  قح  دیوگیم : رفاکب  نموم  زادرپب و  ارم  قح  دیوگیم : نمومب  رفاک  هکنیا  یتح  دوشیم  هداد  صیخـشت  نموم  زا  رفاک  دـش و  دـنهاوخ 
. دومن دـهاوخ  ثکم  نآ  زا  سپ  اهنابایب و  زا  یـضعب  رد  جورخ  لوا : تسا : جورخ  هس  ياراد  هباد  دـیوگ  ناـمی  نب  هفیذـح  باب 207 . نک
. دش دـهاوخ  فقوتم  هاگنآ  دـنزیریم ، اه  نوخ  اه  هیرق  نآ  رد  ناهاشداپ  دـننکیم و  رکذ  ارنآ ) مان   ) هکنیا یتح  اه  هیرق  زا  یـضعب  رد  مود :

دـصقب دنـشاب  دربن -  ار  نآ  مان  یلودربب  ار  مارحلا  دجـسم  ماـن  دـهاوخیم  هک  میدرک  ناـمگ  دـجاسم -  نیرتگرزب  دزن  هک  یعقومنآ  موس :
، دهدیمن تاجن  ادخ  رما  زا  ار  ام  يزیچ  دـنیوگیم : هک  نیملـسم  زا  يا  هدـع  کی  زج  دـنوشیم  يرارف  مدرم  دومن و  دـهاوخ  تکرح  نیمز 

ارنآ یبلاط  چیه  دنکیم و  تکرح  هباد  نآ  ادـعب  دـش  دـهاوخ  هدنـشخرد  هراتـس  نوچ  نیملـسم  تروص  دـیامنیم و  جورخ  هباد  نآ  هاگنآ 
لها وت  دـیوگیم : دـیایم و  دـناوخیم  زامن  هک  يدرم  دزن  هباد  نآ  درک . ناوتن  رارف  نآ  تسد  زا  يرارف  هحفـص 89 ] چیه [  دنکیمن و  كرد 

هدنشخرد نموم  تروص  عقومنآ  رد  دیوگیم : هفیذح  دیامنیم . بوکرـس  دریگیم و  ار  وا  یلو  دنکیم  رارف  وا  تسدزا  درم  نآ  یتسین ، زامن 
رد کیرـش  شوخ ، لاح  ياراد  تفگ : دنا ؟ هنوگچ  زورنآ  رد  مدرم  دش : لاوس  هفیذح  زا  دـش . دـهاوخ  رـسکنم  هتفرگ و  رفاک  تروص  و 

جراـخ یلاـح  رد  هباد  دوـمرف : هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  بـعک  باب 208 . دوبدـنهاوخ قیفر  ترفاـسم  رد  لاوما و 
رهم رتشگنا  اب  ار  رفاک  ینیب  هدنـشرخد و  اصع  اب  ار  نموم  تروص  دوب  دهاوخ  وا  اب  نامیلـس  ترـضح  رتشگنا  یـسوم و  ياصع  هک  دوشیم 
هباد دیوگیم : یبعـش  دنکیم . جورخ  هماهت  ياه  هرد  زا  دشابیم و  اپراهچ  رپ و  وم و  ياراد  هباد  دـیوگیم : رگید  ثیدـح  رد  بعک  دـنکیم .

تـسا افـص  رد  هک  یفاکـش  زا  هباد  هک  تسا  رگید  ثیدح  رد  و  دسریم . نامـساب  نآ  رـس  دشابیم و  مشپ  ياراد  هک  تسا  یناویح  ضرالا 
باب . دنادیمن ار  نآلوا  يدحا  دننکیم و  تنطلـس  لاس  تسیب  دص و  نابوخ  زا  دعب  رارـشا  دـیوگ : رمع  نب  هللادـبع  باب 209 . دوشیم جارخ 

هللادبع باب 211 . دننامیم یقاب  لاس  تسیب  دص و  دنکیم  عولط  برغم  فرط  زا  باتفآ  هکنآ  زا  دعب  مدرم  دیوگ : رمع  نب  هللادـبع  اضیا  210
سیلبا دنک  جورخ  هباد  هک  یعقوم  دوب ، دهاوخ  باتفآ  عولط  زا  دعب  هباد  جورخ  دومرف : هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا 

هکنیا رگم  دننک  یمن  وزرآ  ار  يزیچ  دنرادروخرب ، ادخ ) ياهتمعن  زا   ) نیمز رد  لاس  لهچ  تدم  ات  نینموم  دـشکیم و  دوجـس  لاح  رد  ار 
تهارک اب  رافک  تبغر و  اب  نینموم  دـنوشیم ، ملاـع  يادـخ  میلـست  هاوخاـن  هاوخ  ایـشا  همه  دوب ، دـهاوخن  يروج  ملظ و  دـنبای ، یم  ار  نآ 

لثم دیلوت  نموم  دنوشیمن ، ناگدنرپ  محازم  ناگدـنرد  یتح  دـش  دـنهاوخ  عیطم  تهارک  اب  رویط  ناگدـنرد و  دـنوشیم ، ادـخ  رما  میلـست 
یقاب دـهاوخب  ادـخ  هک  هچنآ  دـنکیم و  دوع  اه  نآ  نایم  رد  توم  نآ  زا  دـعب  درم ، دـهاوخن  هباد  جورخ  زا  دـعب  لاـس  لـهچ  اـت  دـنکیم و 

ناسرت فئاخ و  نینموم  زا  ام  دنیوگ : یم  رافک  دوب و  دهاوخن  ینموم  هک  يوحنب  دنکیم  تعرـس  نینموم  هعماجر  توم د  هاگنآ  دـننامیم ،
ار رگیدکی  اهنآ  میدرکن و  هلمح  موجه و  رگیدکیب  ام  هک  اریز  هدشن  دوقفم  یتیم  ام  زا  تسا ، هدـنامن  یقاب  اه  نآ  زا  یـسک  العف  میدوب و 

ینعی  ) دـنکیم حاکن  هار  نیب  رد  دوخ  رتخد  رهاوخ و  ردام و  اب  رافک  زا  یکی  هاگنآ  دـندادیم . رارق  هلمح  دروم  تاـناویح  نوچ  هار  نیب  رد 
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يزور نینچ  رد  دیآ ، یمن  رظنب  دنـسپان  تشز و  لمع ، نیا  دش ، دهاوخ  لوغـشم  انزبنز  نآ  اب  يرگید  دش  دنلب  وا  هک  یعقوم  دنکیم ) انز 
دنزرف هلیسو  نیدب  هاگنآ  هحفـص 91 ] دوب [ . رتهب  دیداد  یمن  ماجنا  اههار  قرط و  نیب  رد  ار  حیبق  لمع  نیا  رگا  دنیوگ : یم  اه  نآ  نابوخ 

ادخ نآ  زا  دـعب  دـننکیم ، یگدـنز  دـهاوخب  ادـخ  هک  يرادـقم  نآ  و  دـنوشیم ، انز  دالوا  نیمز  لها  عیمج  دـنامیمن و  یقاب  يا  هداز  لالح 
، نامز نآ  مدرم  هیلک  و  درادن ، دوجو  یلفط  نیمز  رد  دیئاز و  دهاوخن  هچب  ینز  درک و  دهاوخ  دازان  میقع و  ار  نانز  محر  لاس  یس  تدم 

هحفص 92 ] دنکیم [ . مایق  اه  نآ  رب  تمایق  دوب و  دنهاوخ  مدرم  نیرتدب  انز و  نادنزرف 

(2  ) نامزلا رخآ  ياهبوشآ  هنتف و 

هتشذگ نآ  لاس  دص  رازه و  شش  تدم  تسا ، لاس  رازه  تفه  هک  ترخآ  ياه  هعمج  زا  تسا  يا  هعمج  ایند  دیوگیم : سابع  نبا  باب 1
لاس رازه  شـش  ایند  دیوگیم : رابحالا  بعک  دش . دـهاوخن  ادـیپ  نیمز  يور  رد  یـسانشادخ  هک  دـمآ  دـهاوخ  رگید  لاس  اهدـص  تسا و 
ملاع رد  نم  مدرک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسرب  دیوگیم : ینهج  لمر  نبا  دوب . دهاوخ  لاس  رازه  شـش  ایند  دیوگ  بهو  تسا .

هلپ تفه  هک  مدید  يربنم  رد  ار  امش  مدمآ  هداج  نآ  ياهتنا  ات  هکیتقو  دشیم . یهتنم  یهاگارچب  نآ  رخآ  هک  متفریم  یهار  زا  مدید  باوخ 
يدـید هک  يربـنم  نآ  ریبـعت  : دومرف شباوج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  يدوـب ؟ هتفرگ  رارق  نآ  هلپ  نیمتفه  رب  امـش  تشاد و 

هحفـص 93] ما [ . هدش  عقاو  نآ  رخآ  رد  نم  تسا و  لاس  رازه  تفه  ایند  هکتـسنیا  مدوب  هتـسشن  نآ  هلپ  نیمتفه  رب  نم  تشاد و  هلپ  تفه 
دهاوخ دوع  نآ  تبرغ  بیرقنع  هدش و  حاتتفا  بیرغ  مالـسا  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  سابع  نبا  باب 2

هللا یلص  هللا  لوسر  زا  هماما  وبا  باب 3 . دننکیم حالصا  ار  دساف  مدرم  هک  یصاخشا  دومرف : دنمادک ؟ ابرغ  دندیسرپ : ابرغ  لاحب  اشوخ  درک .
نآرق هکیتروـص  رد  دوریم  تسد  زا  هنوـگچ  دـنتفگ : دورب ، تسد  زا  هکنآ  زا  لـبق  دـیبایرد  ار  ملع  دوـمرف : هک  هدرک  تیاور  هـلآ  هـیلع و 

لیئارـسا ینب  موق  نیب  رد  لیجنا  تاروت و  رگم  دـننک  هیرگ  امـش  يازعب  امـش  ناردام  دومرف : هدرک  بضغ  راوگرزب  نآ  تسا ؟ ام  ناـیمرد 
یلص ادخلوسر  دیوگ : یلیلس  باب 4 . دومرف هداعا  هبترم  هس  ار  نخـس  نیا  تسنآ و  نیلماـحو  اـملع  نتفر  نیب  زا  ملع  نتفر  تسد  زا  دوبن ؟

یلاـعت يادـخ  دـمآ ، ولج  اـی  بولج  دومرف : تفر ، بقع  ورب و  بقع  دومرفناـب : درک  قلخ  ار  لـقع  ادـخ  هکیعقوم  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا 
موشیم هتخانـش  وت  هلیـسوب  نمو  میامنیم  اطع  وت  تهجب  منکیم و  هذـخآوم  وت  رطاـخب  مدرکن ، قلخ  رتیمارگ  رتبوبحم و  وت  زا  یقلخ  دومرف :
ياهلقع دیایم و  ینامز  دومرف : هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  هفیذح  باب 5 . دوب دـهاوخ  وت  هیلع  باقعو  وت  هل  رب  باوث 

هیلع و هللا  یلـص  ادخلوسر  كدیوگیم  سابع  نبا  باب 6 هحفـص 94 ] دش [ . دهاوخن  هدـید  یلقع  بحاص  هک  دوریم  نیب  زا  يروطب  مدرم 
لوبعقوم رد  يرگید  دوب و  نیچ  نخـس  اهنآ  زا  یکی  اریز  دنراچد ، یلیلق  باذـع  رد  ربق  ود  نیانابحاص  دومرف : درک و  روبع  ربق  ودـب  هلآ 

( دننکیم لوب  هدرک  فشک  ار  دوخ  تروع  اهنابایخ  هچوک و  اههار و  طسو  رد  هک  مدرم  زا  یضعب  ریظن   ) تفریمن یتولخ  ناکم  رد  ندرک ،
ربقرد ار  يرگید  مین  درک و  ورف  اهربق  نآ  زا  یکی  رد  ار  نآ  فصن  کی  هدرک  فصن  ودـب  ار  يرت  هخاش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر 

اه هخاش  نیا  هکیمادام  دـیاش  دومرف : يداد ؟ ماجنا  هچ  يارب  ار  لمع  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  دندیـسرپ  دومن  لخاد  يرگید 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  نفد  عقوم  رد  ام ، دـیوگیم : کـلام  نب  سنا  باب 7 . دوش اهنآ  باذع  فیفخت  ثعاب  دنـشاب  هدـشن  گشخ 
نب یلع  ترـضح  زا  دیوگ : شیبح  نب  رز  باب 8 . میدـش رکنم  ابلق  همه  هک  میدوب  هتفرگن  ار  دوخ  ياهتـسد  رابغ ) درگ و  ، ) میتشاد روضح 

ناورهن لها  نیفـص و  لها  لمج ، لها  اب  یـسک  مدوبن  نم  رگا  مدنک  ار  هنتف  هشیر  هکمدوب  نم  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا 
سوبحم تما ، نیرت  یقـش  موـش ، هتـشک  اـیمریمب  هکنآ  زا  لـبق  دـیباین ، ارم  هکنآ  زا  لـبق  دیـسرپ  نم  زا  دـیهاوخیم ) هچ  ره   ) درکیمن لاـتق 

دـص هک  یهورگب  عجار  دنیرفایم  ار  ناگدـنبنج  دفاکـشیم و  ار  هبح  هکیئادـخب  مسق  ، دـیامن باضخ  نوخب  ارم ) نساحم   ) هکنیا ات  دوشیمن 
. مهد یم  ربخ  نآ  هدـنناوخو  رگـشلرس  هدـننار و  هحفـص 95 ] زا [  ار  امـش  هکنیا  رگم  دیـسرپ  یمن  نم  زا  دـنک  تیادـه  اـی  هارمگار  رفن ) )

نیثکان اب  هک  درک  روماـم  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هدومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  زا  کیرـش  نب  هللادـبع 
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لاتق یمراهچ  هورگ  اب  هک  درکیم  رومام  ارم  رگا  منک ، گنج  وا ) نیعبات  هیواعم و   ) نیطـساق و  ناورهن ) جراوخ   ) نیقرام و  ...) ریبزو و هلط  )
یلـص یما  لوسر  دومرفیم : هفوک  ربنم  رب  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  دیوگیم : یکلام  هعیبر  نب  یلع  باب 9 . مدرکیم منک 
یلماک تیاور  هب  يرعـشا  یـسوم  وبا  همجرت  رد  و  دـننکیم . تنایخ  یئافویب و  نم  اـب  يدوزب  تما  نیا  هک  درک  دـهع  نم  اـب  هلآ  هیلع و  هللا 
سابع نبا  باب 10 . درک دـنهاوخ  یئافویب  تناـیخ و  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  تما  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هکتسا  موقرم 
باوح ياهگـس  هک  دوب  دهاوخ  امـش  زا  کی  مادک  هک  متـسنادیم  نم  شاک  دومرف : دوخ  نانزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  دیوگیم :

یبا نب  سیق  باب 11 . دنوشیم هتـشک  وا  راسی  نیمی و  فرط  زا  یئاه  هورگ  دنکیم و  هلمح  ادص و  وا  هب  هرـصب ) قیرط  رد  تسا  یناکم  مان  )
دنب نوخ  دنتسبیم  ار  وا  يوناز  هکیعقوم  دومن ، نالیـسنوخ  درک و  تباصا  مکحلا  نب  ناورم  يونازب  يریت  لمج  گنج  رد  دیوگیم : مزاح 

او ار  مخز  نیا  تفگ : ناورم  درکیم ، خفن  وا  يوناز  دنتـسبیم  ار  مخز  ناهد  هکیعقوم  و  دشیم ، يراج  نوخ  دـندرکیم  زاب  هکیتقو  دـمایم و 
دید باوخ  رد  ار  وا  شا  هناخ  لها  زا  یکی  دندرک  نفد  ار  وا  ودرم  ناورم  هکنآ  زا  سپ  تسا ، هتخادـنا  ادـخ  ار  ریت  نیا  هک  اریز  دـیراذگ 
هدـش زبس  بآ  يوج  ریظن  شربق  دـندید  دـندرک  شبن  ار  وا  ربـق  هکنیمه  دـینک ، تحار  بآ  نیا  زا  ارم  تفگ : هبترم  هس  هحفص 96 ] هک [ 

زا هک  یتمسق  نآ  دندید  دندرک  جراخ  ار  وا  هزانج  دندیشک و  ار  ربقنآ  بآ  نوچ  دیوریم ) زبس  فلع  یهاگ  بآ  بوج  فارطا  رد  اریز  )
ار رکب  یبا  ياه  هناخ  زا  يا  هناخ  نآ  زا  دـعب  تسا ، هدرک  دـساف  هدروخ و  ار  نآ  نیمز  هدوب  لـصتم  نیمز  بآ و  اـب  شتروص  نساـحم و 
زا مهد  یم  مسق  ادـخب  ار  وت  دوـمرفیم : ریبز  هب  مالـسلا  هیلع  نینموـملا  ریما  دـیوگیم : یلیلس  باب 12 . دـندرک نفد  نآ  رد  ار  وا  دـندیرخ و 
نم یلو  يرآ  تفگ : درک ؟ یهاوـخ  ملظ  نم  قـحر  ینکیم و د  لاـتق  نم  اـب  وـت  دوـمرفیم : هک  يدینـشن  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر 

نتفرگ هزور  يارب  نم  هفوک  لها  يا  تفگ : دناوخ و  يا  هبطخ  مدرم  يارب  دمآ و  هیواعم  دیوگیم : دیوس  نب  دیعس  باب 13 . مدرک شومارف 
باب . میامن مادقا  امـش  فنا  مغر  یلع  هک  هدرک  رومام  ارم  ادخ  موشطلـسم و  امـش  رب  مهاوخیم  هکلب  منکیمن  لاتق  امـش  اب  ندـناوخ  زامن  ای 

: دیوگیم ریبج  نب  دیعس  باب 15 . دنـشکیم راکمتـس  هورگ  ار  وت  دومرف : راـمع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  هدرکتیاور  هشئاـع  14
هدرک هحفص 97 ] تیاور [  مکح  زا  رگید  ثیدح  رد  دندوب . مالسلا  هیلع  یلع  اب  ناوضر  تعیب  لها  زا  رفن  دصهن  راصنا و  زا  رفن  دصتشه 

سیوا هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و  دندوب . مالسلا  هیلع  یلع  اب  هرجش  تیب  لها  رفن ز  هاجنپ  تسیود و  ردب و  لها  زا  رفن  داتشه  تفگ : هک 
لوغـشم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  هک  ینیب  نآ  رد  دیوگیم : يردخ  دیعـس  وبا  باب 16 . دوب مالـسلا  هیلع  یلع  اب  نیفـص  زور  رد  ینرق 

نآ نک  تاعارم  ار  تلادع  ندرک  میسقت  ردهلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  تفگ : دش و  دنلب  میمت  ینب  زا  يدرم  دوب  تمینغ )؟  ) میسقت
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  تفگ  رمع  درک ؟ دـهاوخ  هک  منکن  تاعارم  ار  تلادـع  نم  رگا  وت  رب  ياو  دومرف : شباوج  رد  راوگرزب 
اهنآ هزور  زامن و  اب  ار  دوخ  هزور  زاـمن و  اـهنآ  زا  یکی  هک  تسا  یباحـصا  ار  وا  اریز  هن  دومرف : منزب ، ار  قفاـنم  نیا  ندرگ  اـت  هدـب  هزاـجا 

نیگرـس و زا  ریغدنکیم  ناهد  باب  هاگن  دنیبیمن ، يزیچ  دنکیم و  ریت  هب  رظن  دنوشیم  جراخ  نید  زا  هدروخ  ریت  دیـص  ریظن  دـنکیم و  ریقحت 
فـصن هک  تسا  ینونجم  درم  اهنآ  نیب  رد  هک  تسا  نیا  اهنآ  تمالع  دـنوشیم و  جراـخ  مدرم  زا  يا  هقرف  ناـمز  رد  دـنیبیمن ، يزیچ  نوخ 

هیلع و هللا  یلص  ادخلوسر  زا  ار  هلاقم  نیا  نم  دیوگ : دیعس  وبا  تسا . ناسنا  ياپ  نوچ  رگید  فصن  نز و  ناتـسپ  ریظن  شیاهتـسد  زا  یکی 
صخش نآ  دندروآ  دوب ) دومرف  ربمغیپ  هک  ار   ) یـصخش نآ  مدوب و  وا  اب  نم  درکیم  لاتق  اهنآ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  هکیعقوم  مدینـش و  هلآ 

هیلع نسح  ماما  هکیتقو  دـیوگیم : ـالیل  یبا  نب  ناـیفس  باـب 17 . دوب هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هکدوب  یتافـص  ناـمه  ياراد 
: متفگ ترضح  ناب  متفای . شا  هناخ  رد  ار  وا  متفر و  راوگرزب  نآ  تمدخ  نم  دوب  هدرک  تعجارم  ( عل  ) هیواعم هحفص 98 ] دزن [  زا  مالسلا 

نینموملا ریما  ای  کیلع  مالـسلا  متفگ  امـشب  متفگ : یتفگ ؟ هچ  نکم ، لیجعت  وش  هدایپ  نایفـس  يا  دومرف : نینموملا  ریما  ای  کیلع  مالـسلا 
، يدومن تعجارم  هنیدـمب  يدرک و  لاـتق  كرت  هکنیا  يارب  مدرک ) ضرع  ( ؟ یئوگب نینموملا  ریما  نمب  هک  دـش  ثعاـب  يزیچ  هچ  دوـمرف :

شیب يزور  بش و  دنچ  دومرفیم : مدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هک  دوب  نیا  درک  راداو  لمع  نیدـب  ارم  هکیعوضوم  نآ  نایفـس  يا  دومرف :
هکنیا ات  دریمیمن  درم  نآ  دوشیمن  ریـس  یلو  دروخیم  دراد ، یخارف  موقلح  هنیـس و  هک  دننکیم  عامتجا  يدرم  رودب  تما  نیا  هک  درذـگیمن 

موصعم مئاق  ترضح  روهظ  مئالع  رد  نامزلارخآ  ياهبوشآ  هنتف و  ای ،  نتفلا ،  محالملا و 
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دهاوخ یلمع  ارجا و  ار  دوخ  رما  ادخ  هک  منادـیم  نم  وتسا  هیواعم  صخـش  نآ  دـشاب ، هتـشادن  يرـصان  نامـسآ  رد  يرذـع و  نیمز  رد 
يوار يرآ ، متفگ : يراد ؟ يراک  ورـس  دجـسم  اـب  نایفـس  يا  دومرف : نمب  ترـضح  نآ  درک و  ادـن  زاـمن  يارب  يداـنم  اـنثا  نیا  رد  درک ،

زا نداتسیا  لاح  رد  ترضح  نآ  دیشودیم ، ار  ترضح  نآ  ياه  هقان  زا  یکی  هک  یصخشب  میدیسر  ات  میدش  هناور  ترـضح  نآ  اب  دیوگ :
دمحم ترـضح  هکیئادخ  ناب  مسق  متفگ  يدـمآ ؟ ام  دزن  هک  دـش  ثعاب  هچ  نایفـس  دومرف : درک و  تمحرم  مه  نمب  دـیماشآ و  ریـش  نآ 
مدینـش مالـسلا  هیلع  یلع  زا  نم  هک  ار  وتداـب  هدژم  دومرف : مراد  امـشب  هک  یتـبحم  تهجب  هدرک  ثوعبم  قح  نیدـب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ودنیا ریظن  رثوک )  ) ضوح دزن  دشاب  هتشاد  تسود  ارم  متما  زا  هکیسک  نم و  تیب  لها  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرفیم :

ریظن وگب  دومرف : داد و  رارق  رگیدکی  يواسم  اردوخ  تشگنا  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هاگنآ  دـنوشیم ، دراو  نم  رب  نم  تشگنا 
راکوکین و دارفا  ياـج  اـیند  هک  ار  وت  داـب  هدژم  نایفـس  يا  دنتـسین . لـضفا  رگیدـکیرب  هحفـص 99 ] مادـکچیه [  هک  نم  تـشگنا  ود  نـیا 

ماما هک  تسا  رگید  تیاور  رد  دزیگناربهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  زا  ار  قح  رب  ماما  ادخ  هکیعقومنآ  ات  دوب  دهاوخ  لمعدبصاخـشا 
يراـبجا دـیامن و  تعیب  هیواـعم  اـب  هک  دوب  یـضار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دـنیوگیم : مدرم  هک  منیبـیم  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح 

هیواعم اب  نیعلا  هفرط  ردقب  نم  دوب  نیا  زا  ریغ  رگادنداهن  اهنت  ارم  قارع  لها  هکیعقومنآ  ات  مدرکن  تعیب  هیواعم  اب  نم  مسق  ادخب  تشادـن ،
: دومرف هدش  كالههیواعم  دنتفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  دومرف : دینش  یئادص  رس و  مالسلا  هیلع  یلع  دیوگیم : انیم  باب 18276  . مدرکیمن تعیب 

دوخ تسدب  هاگنآ  دتفیب  وا  تسدب  تفالخ )  ) رما نیا  هکنیا  ات  درم  دهاوخن  هیواعم  تسا  وا  تردق  تسد  رد  نم  ناج  هکیئادـخ  ناب  مسق 
يرذع نآ  يارب  دومرف : ؟ ینکیم لاتق  هیواعم  اب  هچ  يارب  وت  سپ  دنتفگ : مالسلا  هیلع  یلعب  دیوگ : قازرلادبع  درک . هراشا  تمالع  ( 33  ) هب

نیطـساق و نیثکاـن و  لاـتقب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  متفگ : نم  دـیوگیم : يوار  تسا . ادـخ  نم و  نیب  هـک 
ادـخ هکنانچمه  دـنک  كرت  ار  اهنآ  اب  لاتق  هک  تسا  زئاج  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  ایآ  دوب ، اهنآ  زا  یکی  مه  هیواعمو  درک  روماـم  نیقراـم 

زا دیبل  نب  دومحم  باب 19 هحفـص 100 ] تسا [ . هدرک  ندروآ  نامیاب  رومامدـنروایمن  نامیا  دـنادیم  هک  ار  يدارفا  درک و  لزاـن  ار  نآرق 
ام اب  زین  هیواعم  میدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  دزن  ام  دنتفگ : هک  هدرکتیاور  دنتـشاد  روضح  ردب  گنج  رد  هک  لهـشالادبع  موق 

تنطلس تراما و  ياعدا  هیواعمنیا  هک  دیایب  يزور  دومرف : درک و  هراشا  هیواعم  مکشب  دوخ  تشگنا  اب  هلآ  هیلع و  هللایلص  هللا  لوسر  دوب 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  هک : هدرک  تیاور  دیعس  وبا  زا  رگید  ثیدح  رد  دینک و  هراپ  ار  وا  مکـش  درک  ار  اعدا  نیا  دیدید  هکیتقو  دنک 

هیواعم دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ام  يالوم  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و  دیـشکب . ار  وا  دـیدید  نم  ربنم  رد  ار  هیواـعم  هکیعقوم  دومرف : هلآ 
: دومرفیم هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دیوگیم : یسراف  ناملس  باب 20 . تسنآ ناماه  صاع  نب  ورمع  تما و  نیا  نوعرف 

تـسود ارم  تیب  لها  هقرف  نآ  درک ، دهاوخن  صقان  ار  هقرف  نآ  زا  يزیچ  لطاب  و  دنقح ، رب  نآ  هقرف  کی  دش : دـنهاوخ  هقرف  هسب  نم  تما 
رب نآ  هقرفکی  و  دوب . دـهاوخن  نآ  رد  يزیچ  ریخ  زج  دراد و  هاگن  ار  نآ  نآ ، بحاص  هک  تسا  يرمحا  يـالط  نوچ  اـهنآ  لـثم  دـنراد و 

شبحاص هک  تسا  یثیبخ  نهآ  نوچ  نانآ  لثم  دننم ، تیب  لها  نم و  ضغب  ياراد  هقرف  نیا  دنکیمن  صقان  ار  نآ  زا  يزیچ  قح  و  دـنلطاب ،
فرطنیاب یهاگ  هدوب  يرماس  تلم  رب  تما  نیا  هقرف  کی  و  تشاد . دهاوخن  وا  يارب  رـش  زج  يزیچ  هک  اریز  دـهد  رارق  شتآ  همعط  ار  نآ 

يرعـشا یـسوم  وبا  اهنآ  ماما  تسین و  داـهج  هحفـص 101 ] دـنیوگیم [ : هکلب  تسین  سمل  دـنیوگیمن  دـنبغار . رگید  فرطب  یهاگ  ولیام 
هیلع یلع  اب  دـندنام و  هنیدـم  رد  وا  اب  هک  تسا  یتیعمج  يرعـشا و  یـسوم  وبا  ترـضحنآ  روظنم  دـیوگ : سوواـط  نب  دیـس  دوب . دـهاوخ 

زا دعب  درکیم . وگتفگ  رفن  دص  نیب  رد  یعیـسو  ناکم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دـیوگیم : یفنح  ملاس  باب 21 . دنتفرن نانمشد  گنجب  مالـسلا 
نیا ترضحنآ  زا  دعب  هک  داد  ربخ  نمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  تسود  هک  نیمز  نامسآ و  يادخب  مسق  دومرف : هبترم  ود  نآ 

نم و دـیوگ : کلام  نب  سنا  دوشیم . هراـچیب  ددـنبب  ارتفا  هکیـسک  دـش و  دـهاوخ  یلمع  اـمتح  عوضومنیا  دـننکیم و  یئاـفویب  نم  اـب  تما 
مالـسلا هیلع  یلع  داتفا  یغابب  ام  روبع  هکیعقوم  میدوب ، هنیدـم  ياهطایح  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر 

رد وت  هک  یغاب  دومرف : شباوج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دراد ، یئابیز  هرظنم  بجع  غاب  نیا  هلآ  هیلع و  هللایلـص  هللا  یبن  اـی  تفگ :

موصعم مئاق  ترضح  روهظ  مئالع  رد  نامزلارخآ  ياهبوشآ  هنتف و  ای ،  نتفلا ،  محالملا و 
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نیا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  میدرک و  روبع  يرگید  غابب  نآ  زا  دعب  تسا ، رتهب  غاب  نیا  زا  يراد  تشهب 
یلص ربمغیپ  سپس  تسا . رتوکین  غاب  نیا  زا  يراد  تشهب  رد  وت  هکیغاب  یلع  ای  دومرف : باوج  رد  ترضح  نآ  تسا  بوخ  یلیخ  مه  غاب 

نآ يارب  دومرف : ینکیم ؟ هیرگ  هچ  يارب  هللا  لوسر  اـی  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  درک ، هیرگ  داـهن و  نم  هناـشب  ار  دوخ  رـس  هلآ  هیلع و  هللا 
. دنهدب تسد  زا  ارم  هک  یعقوم  ات  دننکیمن  راکشآار  دوخ  ياه  هنیک  اه  نآ  تسا و  دوجوم  وت  هراب  رد  يا  هدع  کی  هنیس  رد  هکیئاه  هنیک 
زا یـصخش  میدوب  روبعرد  هک  اهزور  زا  یکی  رد  میدمایم  هنیدم  زا  هک  میدوب  راوسدصتفه  ام  دیوگیم : سابع  نبا  باب 22 هحفص 102 ] ] 

عوضومنیاـب عجار  دـننکیم و  بلط  ار  ناـمثع  نوخ  همه  هک  میوریم  یمدرم  يوـسب  اـم  هک  اریز  تسا  هجیتـن  یب  رفـس  نیا  تفگ : موـق  نآ 
موقنیا نیب  رد  هک  ینیبـیمن  رگم  متفگ : مدـمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  نم  دـیوگ : ساـبع  نبا  تفرگ ، رد  اـهنآ  نیب  رد  يداـیز  يوـگتفگ 

هیلع یلع  میورب . دـننامثع  هاوخ  نوـخ  همه  هک  رفن  رازه  دـصگنج  هب  هچ  يارب  دـنیوگیم : اریز  هداد  خر  فـالتخا  ترفاـسم  نیاـب  عـجار 
دنوشیم و هتـشک  ریبز  هحلط و  گنج  نیا  رد  هک  تسوا  تسد  رد  نم  ناج  هکیئادخناب  مسق  دومرف : دناوخ و  يا  هبطخ  دش و  دنلب  مالـسلا 

تکرح ام  دیوگیم : سابع  نبا  دننکیم . جورخ  امـش  اب  رفن  دنـصناپ  ایدصـشش  رازه و  جنپ  هفوک  لها  زا  دـنروخیم و  تسکـش  هرـصب  لها 
يدرم زا  هدومن  لابقتسا  اهنآ  زا  نم  دش و  ادیپ  يرگشل  یهایـس  هک  اریز  دوب  هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلعهک  دش  روطنامه  مسق  ادخب  میدرک 
میکح ما  باب 23 . دـنتفگ ار  باوج  نامه  زین  اهنآ  مدیـسرپ  رگید  رفن  ود  زا  رفن ، دـصناپ  رازه و  جـنپ  تفگ : دـیرفن ؟ دـنچ  امـش  مدیـسرپ 

اریز نک  رافغتسا  هطفرع  نب  دلاخ  يارب  نینوملا  ریما  ای  تفگیم : ترضحناب  يدرم  هک  یعقومنآ  رد  مدینش -  مالسلا  هیلع  یلع  زا  دیوگیم :
دوش لخاد  لیفلا  باب  زا  هکنیا  ات  درم  دـهاوخن  هدرمن و  وا  هک  مسق  ادـخب  یئوگیم  غورد  دومرف : هک  تسا -  هتفر  ایند  زا  میت  نیمز  رد  هک 
هتفرگ شود  هب  ار  هیواعم  قریب  هطفرع  نب  دلاخ  هک  مدید  نآزا  دـعب  دـیوگ : میکح  ما  دریگب ، شودـب  ار  یهارمگ  هحفص 103 ] قریب [  و 

مه هیواعم  درک و  زکرمتم  دجـسم  طسو  رد  ارنآ  درک و  لخاد  دوب  هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  يرد  نامه  زا  ارنآ  هکنیا  ات  دنکیم  لمح 
هاگان دوشن . لخاد  یـسک  دومرف : دوب ، نم  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگیم : هملـس  ما  باب 24 . دـش هدایپ  هلبق  فرط  زا 

هیرگ دلامیم و  شرسب  تسد  هدناشن و  دوخ  رانک  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  مدید  مدش  لخاد  نوچ  مدینش  ار  ترضحنآ  هیرگ  يادص 
: دومرف مباوج  رد  دش ؟ هرجح  لخاد  هنوگچ  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  مدیمهفن  مسق  ادخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  متفگ : دنکیم ،

دنیوـگیم ـالبرک  ارنآ  هک  ینیمز  رد  ار  وا  وـت  تما  تفگ : يرآ  متفگ : يراد ؟ تسود  ار  نیـسح  اـیآ  تفگ : نـمب  دوـب  اـجنیا  رد  لـیئربج 
دندرک هرصاحم  البرک  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یعقوم  داد  ناشن  ترضحناب  دروآ و  البرکتبرت  زا  لیئربج  سپ  تشک  دنهاوخ 

اب دیوگ : نابیش  باب 25 . تسا ـالب  برک و  نیمز  نیمز ، نیا  دـیوگیم : تسار  ادـخ  دومرف : ـالبرک  دـنتفگ : تسیچ ؟ نیمز  نیا  مسا  دومرف :
هدایپ سپ  دوب  راوس  دوخ  لرطاق  رب  ترضحنآ  میدش و  هدایپ  البرک  نیمزب  هکنیا  ات  میدرکیم  تعجارم  نیفص  زا  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما 
دارفا هچ  دوـمرف : هاـگنآ  درک  هیرگ  هداـهن  دوـخ  مشچ  ود  رب  دیـسوب و  دـیئوب و  ارنآ  هتفرگ  رب  ار  رتـسا  نآ  مس  ریز  كاـخ  زا  یفک  دـش و 

دنا هدیباوخ  يداو  نیا  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لآ  زا  يا  هدعب  منکیم  رظن  نم  هکنیا  لثم  دـنوشیم  هتـشک  عضومنیا  رد  یبوبحم 
زا ریغ  یئادهـش  نم  امـش ، زا  اـهنآ  رب  ياو  اـهنآ و  زا  امـش  رب  ياو  دنـشکیم  ار  اـهنآ  دـننکیم و  جورخ  هحفـص 104 ] اهنآ [  رب  نانمـشد ) )
نم يارب  ار  نآ  کف  ای  يرامح  ياپ  دومرف : نآ  زا  دـعب  مناد . یمن  لضفا  اهنآ  زا  دـندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  اب  ردـب  رد  هکیئاهنآ 
هیلع هللا  تاولـص  نیـسح  هک  یتقو  درب ، ورف  رتسا  مس  عضوم  رد  ار  نآ  راوگرزب  نآ  مدروآ ، وا  يارب  ار  يا  هدرم  رامح  ياـپ  نم  دـیروایب .

مجرتم دندوب . هدمآ  رد  ونازب  شفارطا  رد  هک  مدید )  ) ار وا  نارای  مدرک و  جراخ  وا  نوخ  ياج  زا  ار  رامح  نآ  ياپ  مدمآ و  نم  دش  هتشک 
: تفگ هک  هدرک  تیاور  شردپ  زا  يدنک  يایحی  نب  هللادبع  باب 26 . دوب همجرت  هفیظو ، یلو  تسین  تسرد  ( 25  ) باب لیذ  ینعم  دیوگ :
ای دومرف : دنلب  يادص  اب  مالسلا  هیلع  یلع  میدیسر  اونین  يذاحم  هکنیمه  میدرکیم  تعجارم  نیفـص  زا  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  اب  ام 

: دومرف نینموملا ؟ ریما  ای  هچ  يارب  تفگ : دـش و  ترـضحنآ  هجوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نک ، ربص  تارف  طش  رد  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابا 
: دومرف ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  متفگ : دنگشا ، زا  رپ  وا  نامـشچ  مدید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  تمدخ  متفر 
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يارب وا  كاخ  زا  نم  هک  یلیام  ایآ  دش  دهاوخ  هتـشک  تارف  طشب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  داد  ربخ  نمب  دوب ، نم  دزن  لیئربج  لبق  هقیقد  دنچ 
زا منامـشچ  مدـید  ار  كاخ  نآ  نوچ  داد  نمب  هدروآ  كاخ  تشمکی  درک و  زارد  ار  دوخ  تسد  سپ  يرآ  متفگ : یئوبب ؟ اـت  مرواـیب  وت 

ینب امـش  تفگ : دـمآ و  مشاه  ینب  دزن  هیواـعم  يزور  دـیوگیم : دوخ  خـیرات  رد  يربط  ریرج  نب  دـمحم  باب 27 . دـنوشیمن کشخ  گشا 
اب توبن  هکیتروص  رد  دیـشاب  هتـشاد  زین  ار  تفـالخ  تقاـیل  دـیتشاد  ار  هحفـص 105 ] توبن [  قاقحتـسا  هک  روطنامه  دیهاوخیم  نیمـشاه 

تیب لها  ام  دیئوگیم : امش  اریز  تسا ، هدش  هبتشم  مدرم  رب  امـش  لیلد  تجح و  هک  مسقمدوخ  ناجب  دنا ، هدشن  عمج  يدحا  يارب  تفالخ 
ههبش هکنیا  تلع  دنکیم و  هبتشم  مدرم  رب  ار  رما  هلاقم )  ) نیا نارگید و  هداوناخ  رد  تفالخ  تسا و  ام  هداوناخر  توبن د  ارچ  سپ  میئادخ 

دهاوخ شیرق  هدنز  نادرم  بیـصن  صوصخ ، ياروش  مومع و  ياضرب  تفالخ  دوش . هتخانـش  قحدراذگیمن  هک  تسنیا  دنیوگیم  ههبـش  ار 
مدرم دوب ، بوخ  ام  ایند  نید و  يارب  دـندوب  ام  تسرپرـس  مشاه  ینب  رگا  دـندوب  ام  تسرپرـس  مشاه  ینب  شاـکیا  دـنیوگیمن : مدرم  دـش ،
لاتق ام  اب  نآ  يارب  زورما  دیدوبن  لیام  تفالخب  نیا  زا  لبق  امـش  رگا  دننک ، عونممتفالخ  زا  ار  امـش  هک  دنا  هدـشن  عمج  امـش  ریغ  رودـب 

تفالخ رما  تسا و  میرم  نب  یسیع  يدهم  هکیتروص  رد  دیتسه  مئاق  يدهم  یمشاه و  تنطلس  ياراد  هک  دینکیم  نامگ  امـش  دیدرکیمن ،
نب هللادـبع  هیواعم  يوگتفگ  زا  دـعب  دـش . تکاس  هیواعم  هاگنآ  دوب ، رتشیب  دومث  دوه و  یـسیعب  ار  نآ  هکنیا  ات  دوب  دـهاوخ  اـم  تسد  رد 

يانث دمح و  تساوخرب و  ياج  زا  سابع  موق  باذع  زا  مدرم  يارب  تکاله  رطخ  دیدرکیم  تنطلس  امش  رگا  مدوخ  ناجب  مسق  میراذگاو 
هتـشادن ار  تفالخ  قاقحتـسا  توبن  تهجب  رگا  میتسین  تفالخ  قحتـسم  توبن  هلیـسوهب  ام  یتفگ : هکنیا  اما  تفگ : دروآ  ياجب  ار  يادخ 

توبن و یتفگ : هکنیا  اما  تسین .) رگید  لئاسوب  یجایتحا  هلیسونیا  ندوب  اب  ینعی  ( ؟ تشاد میهاوخ  ار  قاقحتسا  نیا  هلیسو  هچب  سپ  میشاب 
همکحلا باتکلا و  میهاربا  لآ  انیتآ  دقف  : ) دیامرفیم ادخ  هک  تسیچ  هیآ  نیا  ینعم  هحفص 106 ] سپ [  دوشیمن  عمج  يدحا  يارب  تفالخ 

مه ام  تسا و  تفالخ  يانعمب  کلم  هملک  تنـس و  يانعمب  تمکح  ظفل  توبن و  يانعمب  هیآ  نیا  رد  باتک  ظفل  اـمیظع ) اـکلممهانیتآ  و 
ام لیلد  تجح و  یتفگ : هکنیا  اما  دوب . دهاوخ  يراج  اهنآ  ام و  نیب  رد  تنسو  تسا  یکی  اهنآ  امب و  تبسن  ادخ  رما  میتسه و  میهاربا  لآ 
ام زا  تهجنیا  زا  وت  یلو  ینادـیم  مه  وت  وتسا  رت  ینارون  هام  زا  رتنـشور و  باتفآ  زا  اـم  ياـهلیلد  مسق  ادـخ  هب  دزادـنایم  هابتـشاب  ار  مدرم 

يارب نـکم و  هـیرگ  دــندش  دراو  هیواــه  رد  هـک  یحاورا  ناوختــسا و  يارب  میتـشک ، ار  وـت  یئاد  وـمع و  دــجو و  ردارب  هـک  ینادرگور 
مدرم رگا  دندرک  كرت  ار  ام  مدرم  هکنیا  اما  و  امنم . بضغ  هدرک  زیچان  ار  اهنآ  مالسا  هدرک و  لالح  ار  اهنآ  نتخیر  كرـش ، هکیئاهنوخ 

عمج ام  رودب  هدافتسا  يارب  اهنآ  ینعی   ) مینک مارح  اهنآ  زا  ام  هک  دوب  نآ  زا  رتشیب  دندرکیم  مارح  ام  زا  هک  ار  هچنآ  دندشیم  عمج  ام  رودب 
تنطلـس مینکیم  ناـمگ  اـم  یتـفگ : هکنیا  اـما  دوشیم . لـئاز  شلطاـب  تباـث و  شقح  دوش  لـصاح  نآ  لوصحم  هک  يرما  ره  و  دـندشیم )

نا اورفک  نیذلا  معز  : ) دیامرف یم  هحفـص 107 ] یلاعت [  يادخ  هکنانچ  تسا  کش  نامگ  ینعم  نآرق  رد  میراد ، مئاق  يدهم  یمـشاه و 
ار وا  ادـخ  دـشابن  یقاب  رتشیب  اـیند  زا  زور  کـی  رگا  هک  تسا  یهاـشداپ  ار  اـم  هک  دـننادیم  مدرم  همه  و  نثعبتل ) بر  یلب و  لـق  اوثعبی  نل 
زا رپ  ار  نیمز  ات  دـنکیم  ثوعبم  ار  وا  ادـخ  دـنامن  یقاب  زور  کی  زا  رتشیب  ایند  زا  رگا  هک  میراد  یمئاق  يدـهم  اـم  درک و  دـهاوخ  کـلام 

، دومن میهاوخ  تنطلس  زور  ود  ام  هکنیا  رگم  دینکیمن  تنطلـس  زور  کی  امـش  و  دشاب ، هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنانچمه  دنک  داد  ولدع 
تنطلس لاس  ود  ام  هکنیا  الا  دینکیمن  تنطلس  لاس  کی  امش  مینکیم ، تنطلـس  هام  ودام  هکنیا  رگم  درک  دیهاوخن  تنطلـس  هام ، کی  امش 

، لاجد ندرب ) نیب  زا   ) تهجب دنکیم  لوزن  نامسآ  زا  یسیع  هکلب  تسین ) روطنیا   ) تسا میرم  نب  یـسیع  يدهم  یتفگ : هکنیا  اما  میئامنیم .
مان یهاوخیم  رگا  دنکیم ، ادتقا  واب  یـسیع  هک  ام  زا  تسا  يدرم  ماما  دوشیم و  بآ  هیپ  هک  روطنآ  دوشیم  بآ  دنیبب  ار  یـسیع  لاجد  نوچ 
نب دیس  دوب . دهاوخ  تمحر  ام  تنطلس  دندوب و  باذع  اهنآ  دش  طلسم  دومث  داع و  موق  رب  هکیا  هقعاص  داب و  اما  میوگ : یم  میوگب  ار  وا 
یم مشاه ) ینب  رابخا  نویع   ) باـتک رد  يربط  ریرج  نب  دـمحم  باب 28 : تفگن یباوج  سابع  نبا  هب  هیواعم  دـیوگیم : هللا  همحر  سوواـط 

کیرش وا  اب  يرگید  هکنیا  رگم  دنک  راختفا  هحفص 108 ] يرماب [  عجار  هک  تسین  شیرق  زا  سک  چیه  تفگ : هیواعمب  سابع  نبا  دسیون 
ریظن یسک  تسین و  اهنآ  اب  يواستم  درادن و  تکرش  اهنآ  اب  توبن  رد  يدحا  دننکیم و  راختفا  توبن  هب  هک  دنمشاه  ینب  طقف  دوب ، دهاوخ 
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هکنیا رگم  دادن  رارق  شیرق  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  ادـخ  هک  مهدـیم  تداهـش  نم  دـنکیمن . عفاد  توبن  زا  مشاه  ینب 
شیرق نیرتهب  زا  ار  مشاه  هکنیا  رگم  دادن  رارق  مشاه  ینب  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ادخ  داد . رارق  مدرم  نیرتهب  ار  شیرق 

هک یتلیـضف  نآ  الا  میرادن  یتلیـضف  امـشب  ام  دنمـشاه و  ینب  نیرتهب  اهنآ  هکنیا  الا  دادـن  رارق  بلطملادـبع  ینب  زا  ار  ترـضحنآ  داد  رارق 
هموحرم تما  تسا و  اهنآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دراد  راختفا  برع  ینعی   ) دـننکیم راختفا  ناب  هموحرم  تما  نیا  برع و 

حاتتفا امب  مالـسا )  ) رما هک  اریز  دوب  دهاوخ  تما  نیا  رخآ  رد  يدهم  تسا و  تما  نیا  زا  يدهم  یبن و  دـنربمغیپ ) نیا  تما  هک  دـنرختفم 
تسا ام  تنطلس  زا  لبق  امش  تنطلس  رگا  دوب  دهاوخ  دیواج  ام  تنطلس  تسا  ینتفر  نیب  زا  امـش  تنطلـس  رگا  دوشیم ، متخ  مه  امب  دش و 

نم دیوگیم : بعک  باب 29 . دوب دهاوخ  اوقتاب  مدرم  يارب  تبقاع  میتسه و  تیفاع  لها  ام  هک  اریز  دوب  دهاوخن  یتنطلـس  ام  تنطلـس  زا  دعب 
رد یلیلـس  دـیوگیم : سوواط  نب  دیـس  تسین . داسف  ملظ و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  لمع  متفای ، موقرم  تاروت ، رد  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  مان 

هیلع يدهم  هب  عجار  اراصن  نانیـشن  هعموص  زا  یـضعب  تخانـشیم و  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  زیزعلادبع ، نب  رمع  هک  هدرک  رکذ  دوخ  باتک 
هحفـص 109] تسا [ . موقرم  روکذم و  لیجنا  تاروت و  رد  ترـضحنآ ) مان   ) نیا ربانب  سپ  دـندرکیم  لاوس  زیزعلادـبع  نب  رمع  زا  مالـسلا 

ترضح تسا ؟ هنوعلم  هرجش  زا  زیزعلادبع  نب  رمع  ایآ  هک  دیسرپ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يدرم  دسیونیم : هعیش ) لوصا   ) باتک رد  لصف 
امب زیزعلادـبع  نب  رمع  لـثم  یـسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  دـعب  اریز  وگن ، يزیچ  ریخ  زج  زیزعلادـبع  نب  رمع  هراـب  رد  دومرف :
رمع دومرفیم : هک  مدینـشمالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  تفگ : هک  هدرکتیاور  هرارز  زا  نامثع  نب  دامح  باتک  لـصف ر  درکن . تمدـخ 
ردپ تشون : زیزعلادبع  نب  رمع  يارب  نسح  نب  دیز  درک و  میـسقت  هیوسلایلع  ام  ریغـص  ریبک و  نیب  ار  كدف  دـئاوف  هلغ و  زیزعلادـبع ، نب 

ات دوب  یهاوخ  هدنز  وت  نسح  نب  دـیز  يا  تشون : شباوج  رد  ینکیم ؟ اطع  ام  ياه  هچب  نیرت  کچوک  هبوت  هک  روطنیمه  درکیم  اطع  نم 
دنتـسه يدارفا  مالـسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  نیب  رد  تشون : زیزعلادبع  نب  رمعيارب  هنیدم  لماع  دهد . ماجنا  روطنیا  هیما  ینب  زا  يدرم  ینیبب 

دمآ رد  زا  تشون : شباوج  رد  زیزعلادبع  نب  رمع  دـنوشیمن ) یهتنم  مالـسلا  اهیلع  همطافب  ردام  فرط  زا  ینعی   ) دنتـسین همطاف  دالوا  زا  هک 
لبق افلخ  رب  نعط  ثعاب  وت  لمع  نیا  تفگ : رمعب  زیزعلادبع  نب  لهس  دیوگ : يوار  نکم . اطع  مالسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  ریغب  كدف 

هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  مدـیمهف  مدوب  لماع  هنیدـم  رد  هک  یعقوم  نآ  رادرب ، مرـس  زا  تسد  تفگ : باوج  رد  رمع  دوشیم ، زا و 
هک داتـسرف  بهار ) ینعی   ) ینارید دزن  زیزعلادبع  دیوگ : ایحی  وبا  باب 30 . تسا هدرک  تیذا  ارم  دـنک  تیذا  ار  همطاف  هکیـسک  هدومرف : هلآ 
نب رمع  هکیعقوم  هدـش ، هدـیرب  زیزعلادـبع  نب  رمع  تماـقب  تعلخ  نیا  يرآ  تفگ : دـش ؟ دـنهاوخ  هفیلخ  نم  نادـنزرف  زا  نیبب  نک و  رظن 

باوج رد  ینارید  تسا ؟ ام  زا  يدـهم  نیبب  نک  هاگن  تسا  ام  زا  يدـهم  میئوگیم ، اـم  هک  داتـسرف  ینارید  دزن  دیـسر  تفـالخب  زیزعلادـبع 
باـب . هداد رارق  یحلاـصدرم  ارم  ادـخ  هک  دـمحلا هللا  تفگ : زیزعلادـبع  نب  رمع  دوب . یهاوخ  يراـکوکین  حـلاص و  درم  وت  یلو  هن ، تفگ :
دندز راد  هب  ار  یلع  نب  دـیز  هکیعـضومنامه  رد  هفوـک  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  نینموـملا  ریما  يزور  دـسیونیم : دوـخ  باـتک  رد  یلیلس  31

: دندیـسرپ راوگرزب  نآ  زا  دندرک ، هیرگ  ترـضح  نآ  هیرگ  تهجب  مدرم  دشرت و  شفیرـش  نساحم  هک  درک  هیرگ  ردـقنآ  درک و  فقوت 
رد نم  و  دش . دهاوخ  هتخیوآ  رادب  عضومنیا  رد  نم  نادنزرف  زا  یکی  دومرف : یتخادنا ؟ هیرگب  ار  دوخ  نارای  هک  دوب  هچ  يارب  امـش  هیرگ 

ار دیز  کلملادبع  نب  ماشه  هکتسا  ربخ  رد  دیوگ : يوار  دنک  رظن  وا  تروعب  دوش  یضار  یـسک  هک  میرتیم  اریز  منکیمن  هاگن  عضوم  نیا 
هللادبع باب 32 . هیلع هللا  تمحر  درکروتسم ، ار  وا  تروع  هک  دمآ  نیئاپ  يروطب  دیز  مکش  یلو  دوب  زاب  وا  تروع  هکیتروص  رد  دز  راد  هب 

 ] اهینابرق نآ  متفگ : دیوگ : يوار  دوب  دنهاوخ  شتآ  رد  نآ  ياهینابرق  دنیوگیم و  هطیبس  هنتف  ار  نآ  هک  دوشیم  اپب  يا  هنتف  دـیوگ : رمع  نب 
: تفگ هچ ؟ يارب  متفگ : دنناملسم ، اه  نآ  یلب  تفگ : دنناملسم ؟ اه  نآ  مدیسرپ  هرابود  دنناملسم ، يرآ  تفگ : دنناملـسم ؟ هحفص 111 ]
: متفگ عقوم ؟ هچ  تفگ : هدش ، یلمع  البق  هنتف  نیا  متفگ : ادخ ، رما  يارب  هن  دنوشیم  هریچ  رگیدکی  يورب  ایند  رما  تهجب  اهنآ  هکنیا  يارب 
هک یعقوم  نآ  ات  دوشیمن  یلمع  عوضوم  نیا  هدرک  ثوعبم  قحب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هکیئادـخ  ناب  مسق  تفگنامثع : نامز  رد 

روج ملظ و  زا  رپ  نیمز  و  مدوب ، وت  ياجب  نم  شاکیا  كدـیوگب  هدـمآ  ربق  دزن  صخـش  دـنوش و  لـخاد  دوخ  ياـه  هرجح  رد  برع  همه 
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هکنانچمه دنکیم  دادو  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  هک  دنکیم  ثوعبم  ار  يدرم  ادخ  نآ  زا  دعب  تفگ : دش ؟ دـهاوخ  هچ  نآ  زا  دـعب  متفگ : دوش ،
لاس تفه  ای  هن و  باتک  لها  نامگب  تفگ  تسا ؟ مادک  عضب  متفگ  دنکیم ، رمع  نینـس  عضب  ردقب  درم  نآ  دشاب  هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ 
هفینح ینب  هیما و  ینب  برع  ياه  هلیبق  نیرتدب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  رکذ  دوخ  باتک  رد  یلیلس  باب 33 . تسا

ارفک و هللا  همعن  اولدب  نیذـلا  یلا  رت  ملا  . ) هیآ ریـسفت  رد  یتایاور  باطخ  نب  رمع  سابعنبا و  مالـسلا و  هیلع  یلع  ام  يالوم  زا  و  دنتـسه .
ینب دندش و  هتشک  ردب  گنج  رد  هریغم  ینب  دندوب ، هیما  ینب  هریغم و  ینب  دارفا  نآ  هک  هدش  دراو  اهنولـصی ) منهج  اروبلا  راد  مهموق  اولحا 
لاـس هن  اـی  تفه  داتـشه و  هیما  ینب  دـیوگیم : یملید  نبا  باب 34 . دـندوب رادروخرب  هحفـص 112 ] رب [  ایندزا  یمولعم  تدـم  کـی  اـت  هیما 

ياهقریب نآ  هاگنآ  دنکیم ، نک  هشیر  دنیایم  قرشم  فرط  زا  هک  هایس  یئاهقریب  هلیـسوب  ار  اه  نآ  تنطلـس  ادخ  نآ  زا  دعب  دننکیم  تنطلس 
نیا دنکیم و  فرطرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  هلیـسوب  ار  البنآ  ادخ  سپـس  دسرب ، ینموم  رهب  اه  نآ  يالب  هکنیا  ات  دنرارقرب  هایس 

: دومرف نآ  هراـب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکیتراـما  روطنآ  دـننک ، تراـما  اـه  هچب  هیفـس و  دارفا  هک  تسا  یعقوم  نآ  رد  هیلب 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگیم : هرمـس  نب  رباج  باب 35 . تسا يرئاج  هنامز  اه  نآ  نامز  درادن و  یقاثیم  دـهع و  تمرح و  هنوگچیه 

بلاطیبا نب  یلع  دیوگیم : زیزعلادبع  نب  هللادبع  باب 36 . دوش تراما  یلوتم  شیرق  زا  ریما  هدزاود  هکنیاات  دـنکیمن  مایق  تماـیق  دومرف : هلآ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  زا  یلیلق  هدـعکی  زا  دیـشاب و  مارآ  نم  زا  دـعب  سانلا  اـهیا  دومرف : مه  هفوک  رد  دومرف و  نمب  مالـسلا  هیلع 

دهعب ندز  اپ  تشپ  نم و  رما  اب  تفلاخم  تلعب  یلو  دننکیم  جورخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  زا  یلیلق  هدعکی  هک  اریز  دیـشاب  رذحرب 
ارف ار  مدرم  الب ، دننکیم و  روهظ  هیما  کمک  يارب  نیـسح  دالوا  زا  یـضعب  هک  هدرک  لقن  ار  یتیاور  دیـسر و  دـنهاوخن  دوخ  دوصقمب  نم 
الب نیا  دنیوجیم ، يرازیب  رگیدکی  زا  مدرم  دنوش ، زاتمم  نادب  زا  نابوخ  هکنیا  ات  درک  دهاوخ  التبم  ار  قلخ  نیرتهب  ادخ  تفرگ و  دـهاوخ 

یـسک دنک  تمحرم  یجرف  اهنآ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  زا  يدرم  هلیـسوب  ادخ  هکنیا  ات  هحفـص 113 ] دش [  دهاوخینالوط 
لبق نم  نادنزرف  زا  یسک  ره  دوب و  مهاوخ  رازیب  وا  زا  نم  دشاب  نم  راتفرو  لمع  زا  ریغ  شراتفر  لمع و  دنک و  جورخ  نم  نادنزرف  زا  هک 

ود ع )  ) همطاف دالوا  زا  هک  اریز  دیـشاب ، رذح  رب  ع )  ) همطاف نادنزرف  زا  لاجد  ود  زا  دش  دهاوخ  هتـشک  دیامن  جورخ  ع )  ) يدـهم روهظ  زا 
سوواـط نب  دیـس  تسا . اـهلاجد  هیلک  همدـقم  وا  تسین و  نم  زا  هک  دـنکیم  جورخ  هرـصب  هلجد  زا  مـه  یلاـجد  و  دـیایم ، دوـجوب  لاـجد 

مالسلا هیلع  يدهم  روهظ  زا  لبق  هک  هدرک  یهن  ار  دوخ  نادنزرف  مالسلا  هیلع  یلع  ام  يالوم  هکنیا  رد  دراد  تحارص  ثیدح  نیا  دیوگیم :
( ار تفـالخ  رما  ینعی   ) اررما نیا  دومرف : دوخ  نادـنزرفب  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  دـیوگیم : ثرح  نب  هللادـبع  باب 37 . دننک جورخ 
: تفگ هک  هدرکتیاور  نافع  نب  نامثع  زا  زین  دش . دـیهاوخ  هتـشک  هکنیا  رگم  دـنکیمن  ار  راکنیا  بلط  امـش  زا  کیچیه  اریز  دـینکن ، بلط 

تنطلس دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگیم : هللادبع  نب  یلع  دش . دنهاوخن  بحاص  مالسلا  هیلع  یلع  دالواار  تفالخ  رما  نیا 
هک مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دیوگیم : نافع  نب  نامثع  دش . دهاوخن  مالـسلا  هیلع  یلع  نادـنزرف  هحفص 114 ] بیصن [ 

لوسر تمدخ  رد  يزور  نم  دیوگ : هملس  ما  دش . دهاوخن  وت  نادنزرف  زا  يدحا  بیصن  تفالخ  رما  دومرف : مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلعب 
ربمغیپ دش ؟ دهاوخ  ع )  ) همطاف دالوا  بیـصن  تفالخ  ایآ  دنتفگ : دمآ ، نایمب  یئوگتفگ  تفالخب  عجار  هک  مدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 

نب لیهـس  دش . دهاوخ  سابع  میومع  دالوابیـصن  یلو  دیـسر ، دنهاوخن  تفالخب  همطاف  نادنزرف  زگره  ادـبا . دومرف : هلآ  هیلع و  هللایلص 
: تفگ درک و  هیرگ  ربخنیا  ندینش  زا  سپ  وا  دنداد  واب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دیز  لتق  ربخ  هک  میدوب  یشاقر  دیرب  دزن  ام  دویگیم : بیبح 
ع)  ) همطاف نادنزرف  زا  يدحا  بیصن  تفالخ  دومرفیم : مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  درک  لقن  نم  يارب  کلام  نب  سنا 

یهایس ياهقریب  ناسارخ  زاهکنیا  ات  دنوشیمن  در  هک  دوب  دهاوخ  یهایـس  ياهقریب  تیب  لها  ام  يارب  دیوگ : سابع  نبا  باب 38 . دش دهاوخن 
لاتق اه  نآ  اب  هکیسک  دوب ، دهاوخ  رفک  نانآ  رخآ  رد  تنعل و  اه  نآطسو  رد  ترصن و  اهقریب  نآ  لوا  رد  دننک  جورخ  کیرات  بش  نوچ 

اه نآ  هکیسک  دننکیمهدایپ و  ار  وا  دوش  نصحتم  هکیسک  تفرگ و  دنهاوخ  ار  وا  دنک  رارف  اه  نآ  تسد  زا  هکیـسک  دنـشکیم و  ار  وا  دنک 
نیرفن اه  نآ  رب  هک  یـسک  زورنآ  رد  دومن  دنهاوخ  شریقف  دـیامن  تفلاخم  اه  نآ  اب  هکیـسک  دـننکیم و  هنتف  راچد  ار  وا  دـنک  تعیاشم  ار 
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نب یلع  دیوگیم : هدرک  لقن  شیارب  هک  یـسکنآ  لوق  زا  نسح  باب 39 هحفص 115 ] دشاب [ . هتخادنا  ادخ  هار  رد  يریت  هکتـسنآ  لثم  دنک 
لوا دومرف : یلب  : متفگ وگب  مه  ار  ثیدـحنیا  یلو  يا  هدینـش  يا  هفلتخم  رابخا  وت  سابع  نبای  دومرف : سابع  نباـب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا 

یطحق راکوکین ، مدرم  املع و  توم  مک ، هدافتـسا  دایز و  ياهتراجت  اه ، هچب  یئاـمرف  مکح  دـهد :) یم  خر  روما  نیا  لاـس   ) تسیود هنتف 
امش رب  درک  تنطلس  امش  رب  كرت  هورگ  هکیعقوم  مجع ، کلم  كولم و  قافن  یگنـشت  زا  اروز  رد  نم  تیب  لها  لتق  روج ، ملظ و  دیدش ،
يا هنتف  دیایم ، دوجوب  اهرهش  رد  یئاه  هنتف  ای 255 )  3  ) هنس رد  نآ  زا  دعب  رارف ، رارف  دینک ، رارف  اهایرد  اهرهـش و  فارطاب  هک  تسا  مزال 

رد درادـن و  یعرف  لصا و  هک  يدرم  تسد  هب  هرـصب  لـها  تکـاله  هرـصب و  رد  موس  هنتف  و  هفوک ، رد  مود  هنتف  رـصم ، رب  ياو  رـصم ، رد 
، درمنآ دوب ، دهاوخ  وا  هیلع  رب  يا  هقرف  وا و  هل  رب  يا  هقرف  دـنوشیم ، قیرفت  هقرف  ودـب  هرـصب  مدرم  دـش و  دـهاوخ  يدایز  لاق  لیق و  هرـصب 

رابجب فورعم  اهنیمز  رد  لاتقب و  اهنامسآ  رد  هک  دوشیم  طلسم  امـش  رب  یلد  گنـس  هفیلخ  وا  زا  دعب  درک ، دهاوخ  ثکم  یلاسدنچ  تدم 
رد دننکیم  موجه  هلمح و  اه  ناب  بارعا  هاگنآ  دش  دهاوخن  رداق  نآ  ندـیماشاب  درک و  دـهاوخ  جوزمم  بآ  اب  هتخیر و  ار  اه  نوخ  تسا ،

رگیدکی رـس  تشپ  یئاهقریب  ودش  دهاوخ  شاف  مدرم  نیب  روجف  قسف و  روج و  دوشیم و  هتـشک  هفیلخ  دـندرک  موجه  بارعا  هک  عقوم  نآ 
سپ هحفـص 116 ] دـنیایم [ . امـش  دزن  دـنیامن  شزیرب  عورـش  ایلاوتم  نآ  ياه  هناد  دـشاب و  هدـش  عطق  نآ  خـن  هک  یحیبست  ياه  هناد  ریظن 
لها تکاله  عقوم  رد  وتسا  رـصم  لها  جورخ  نآ  لیلد  دیـشاب ، هتـشاد  ار  نایفـس  وبا  لآ  جورخ  راظتنا  دـش  هتـشک  امـش  هفیلخ  هکیعقوم 

مد زا  هکیسک  دش ، دنهاوخ  بآ  نافوط  راچد  نآ  زا  دعب  دتفایم و  قافتا  هرصب  دجسم  رازاب و  رد  رگید  هلزلز  ود  دوریم و  ورف  هرصب  رـصم 
رهـش رد  دیامنكرت و  ار  نآ  طسو  دنکانکـس و  هرـصب  فارطا  رد  هکیـسک  رگم  تفای  دـهاوخن  تاجن  نافوط  زا  دـنکادیپ  تاجن  ریـشمش 

دهاوخ ماش  رد  ینایفس  و  دوشیم ) بالقنا  راچد   ) هفوک نآ  زا  دعب  داتفا  دهاوخ  قافتا  نامسآ  زا  یفذق  هلزلز و  شـش  فوسخ و  هس  رـصم 
رد دوب ، دهاوخ  هبعک  رد  هک  دیشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  نیرتهب  روهظ  رظتنم  امـش  دمآ  هفوکب  ینایفـس  رگـشل  هک  یعقوم  دوب ،

ملظ و زا  رپ  هک  روطنامه  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  ترـضحنآ  دنوش و  هدـنز  اهنآ  ياه  هدرم  هک  دـنراد  انمت  هدـنز  دارفا  عقوم  نآ 
اریز دینکن  ادیپهرصب  يانکسب  تبغر  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شدج  زا  شردپ  زا  یلع  نب  دمحم  باب 40 . دشاب هدش  روج 

یتشک هنیـس  نوچ  نآ  دجـسم  دش و  دهاوخن  هدید  يرگید  ياج  شدجـسم  زا  ریغ  هک  دش  دـهاوخ  قرغ  يوحنب  نآ  فارطا  هرـصب و  هک 
ردـقچ دوـشیم ، هدیـشک  ریـشمش  دوـشیم  هدیـشک  ریـشمش  تفگ : نسح  دـیوگ : یلیلس  باـب 41 (. دـش دـهاوخ  لزلزتم  ینعی   ) دوب دـهاوخ 
هاگنآ دشدهاوخ ، ادـیپ  هک  هودـنا  مغ و  ردـقچ  دوشیم  هحفـص 117 ] لالح [  هک  مارح  ردقچ  دـش . دـهاوخ  هدـید  هک  نایرگ  ياهمـشچ 

بش ود  زور و  هس  هک  دزویم  امش  يارب  هلبق  فرط  زا  يدرز  داب  دیوگ : نآ  زا  دعب  دوشیم . كاله  فیعض  دوشیم  كاله  فیعـض  تفگ :
یمئالع راظتنا  رد  نآ  زا  دعب  دوشیم  قرغ  هرصب  سپس  دش ، دهاوخ  نشور  زور  نوچ  يدرز  تدش  زا  بش  هکیروطب  تشاد  دهاوخ  همادا 

زا دعب  تسا  هقعاص  مئالع  نآ  لوا  تخیر ، دهاوخ  ورف  دوش  هراپ  نآ  خن  هک  يا  هرهم  حیبست و  هناد  نوچ  هک  دیشاب  نامسآ  زا  یپ  رد  یپ 
تکاله قارع ) رد  تسا  يرهش   ) طساو رهش  رد  درم ، دنهاوخ  یقلخ  نآ  هطساوب  هکنامـسآ  زا  یتوص  یمئاد و  داب  سپـس  يدرز  داب  نآ 
دودـسم اههار  هاگنآ  دوشیم  ناتـسربقاهنآ  ياه  هناخ  هک  دـتفایم  قاـفتا  یئاـه  هلزلز  زاوها  رد  یبئاـجع و  هفوک  رد  دـش و  دـهاوخ  يداـیز 
تاقالم ام  اب  سدقملا  تیب  رد  رمع  نب  هللادبع  دـیوگیم : نشوج  نب  هعیبر  باب 42 . دش دهاوخن  جراخ  يرهشب  يرهـش  زا  يدحا  دنوشیم و 

لها يا  دیتسین  دعتسم  ایآ  تفگ : هرصب  لها  میتفگ : دیقارع ؟ مدرم  مادک  زا  تفگ : قارع  مدرم  میتفگ : دیئاجک ؟ مدرم  امش  تفگ : درک و 
لها و ناسنا  هک  دنتسه  یئاهرتش  زور  نآ  رد  اهلام  نیرتهب  و  ریشمش ، ندرک  فالغ  يارب  تفگ : میشاب ؟ دعتسم  هچ  يارب  میتفگ : هرـصب ؟

زور نآ  رد  دراذگب ) رارفب  ور  ناسنا  هک  تسا  نیا  زا  هیانک   ) دهدب اذـغ  ماعط و  اهرتش  تشپ  رب  ار  اهنآ  دـنک و  راوس  اهنآ  ربار  دوخ  لایع 
هکنانچمه دروخب  هطبغ  تسد  یهت  دارفا  يارب  صخـش  هک  تسا  کیدزن  مسق  ادـخب  دروخ ، دـهاوخ  در  دـب  رایـسب  مس ، تخـس  ياهبـسا 

دنوشیم و دراو  امش  رب  اروطنقونب  تفگ : دش ؟ دهاوخ  روطنیا  هچ  يارب  هحفص 118 ] میتفگ [ : لام  لها و  ترثک  ياربدروخیم  هطبغ  زورما 
رد ام ، دنادیم ، رتهب  ادخ  تفگ : دننایک ؟ اروطنقونب  میتفگ : دنیامنیم . جراخ  ار  امش  هاگنآ  تسب  دنهاوخ  یبسا  يا  هلخن  رهب  هلجد  رانک  رد 
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ادخ لوسر  هک  هدرک  تیاور  دوخ  ردـپ  زا  رکبوبا  نب  نامحرلادـبع  باب 43 . تسا كرت  تفـص  اهنآ  تفـص  یلو  میا ، هتفای  روطنیا  باتک 
، دـنیوگیم هلجد  ارنآ  هک  تسا  يرهن  داـیز و  لـخن  نآ  بنج  رد  و  دـنیوگیم ، هرـصب  ار  نآ  هک  تسا  ینیمز  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

يا هقرف  دنوشیم و  كاله  دننامیم و  یقاب  دوخ  لصا  رب  يا  هقرف  دش ، دـنهاوخ  قرفتم  هقرف  دـنچب  مدرم  دـنوشیم و  لزان  اهنآ  رب  اروطنقونب 
تسا و ادهـش  زا  اهنآ  هتـشک  دننکیم ، گنج  هتفرگ  شودب  ار  دوخ  ياه  هچب  يا  هقرف  دـنوشیم و  رفاک  هدـش  رورغم  دوخ  تمظع  تزعب و 
، دننزیم ار  امش  ندرگ  دنیایم  مطامط  دنیایم  مطامط  دیوگ : نسحلاوبا  نب  نسح  باب 44 . درک دهاوخ  اهنآ  بیصن  ار  يزوریف  حتف و  ادخ و 
رب نامرف  رکون و  ار  امـشنابوخ  درک ، دنهاوخ  ار  امـش  تمرح  کته  دنهدیم ، رارق  دوخ  نطو  ار  امـش  ياهرهـش  دـنروخیم ، امـش  تمینغ 

ياهگنر دنشکیم  نهآ  خیس )  ) هب ار  اهنآ  دننکیم و  دیماان  هدرک  ملظ  ار  دیرخ  رز  نامالغ  دنیامنیم ، لیلذ  ار  امش  فارـشا  دننادرگیم ، دوخ 
هنایزات دوب ، دـهاوخ  هدنـشخرد  اهنآ  هراتـس  تسا ، دالوپ  هحفـص 119 ] زا [  ناشریـشمش  دنتـسه ، یتفلک  ياهندرگ  ياراد  دـنراد ، یتشز 

میلس نب  نارمع  باـب 45 . لیئارـسا ینب  يارب  نوـعرف  زا  تسا  رتدـیدش  نم  تما  يارب  هفیاـط  نیا  يـالب  تسا  رمثرمثم  اـهنآ  يارب  ناـشاه 
همادا اهنآ  يارب  ایند  و  دنیامن ، روهقم  ار  یهایس  دیفس و  ره  دننک و  جورخ  قارع  روشک  رب  اهکرت  ینعی  هصفح  ینب  هدش  کیدزن  دیوگیم :

عنم اهنآ  زا  ارناراب  ادـخ  هاـگنآ  دـنیامن  ملظ  ربکت و  دـننک و  عاـنتما  يریگولج و  هکیعقومنآ  اـت  نوعرف  يارب  نآهمادا  ریظن  تشاد  دـهاوخ 
دـش دهاوخ  رافک  سابل  نیملـسم  سابل  دیـشک ، دهاوخ  اهنآ  راتـشک  وتیاعر  مدع  تهجب  رگید  ضعب  زا  ار  یـضعب  ماقتنا  درک و  دهاوخ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دالوا  هب  تنطلس  دنک و  هدنکارپ  لصاتـسم و  ار  اهنآ  هکنیا  ات  دوشیم  ادیپ  اهناملـسم  نیب  رد  توادع  ینمـشد و 
هچ برع  هک  مناد  یم  نم  دـیوگ : یلیلس  باب 46 . دنیوگب ار  قح  هک  دـنرت ) قئال  و   ) دنرتراوازـس نارگید  زا  تنطلـس  هب  اهنآ  اریز  دـسریم 

كرد ارنآ  لها  تیلهاج و  نامز  هک  دفتیب  یـسک  تسدـب  اهنآ  روما  رایتخا  هک  دوشیم  كاله  برع  یعقومنآ  دـش : دـهاوخ  كاله  عقوم 
وا عنام  مالـسا  هک  دـشاب  هدرکن  كرد  مه  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  دـشاب و  هدـش  اهنآ  قالخا  هب  قلختم  اـت  دـشاب  هدرکن 
امش دوب و  دهاوخ  امش  نیب  رد  هشیمه  رما  نیا  دومرف : هک  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  دزن  ام  دیوگیم : دوعـسم  نبا  باب 47 . دشاب
ایار یهورگ  ادخ  دیداد  ماجنا  ار  یتشز ) ياهراک   ) هکیعقوم دیا و  هدادن  ماجنا  ار  يدنسپان )  ) لامعا هک  یعقومنآ  ات  دیتسه  نآ  تسرپرس 

باتک رد  دیوگ : سوواط  نب  دیـس  لصف  دننکتسوپ . تخرد  هخاش  ریظن  ار  امـش  ات  دـنکیم  طلـسم  امـش  رب  ار  دوخ  قلخ  نیرتدـب  دومرف :
راچد مالـسلا  هیلع  یـسوم  توبن  زا  لبق  لاس  هاجنپ  دص و  تدم  لیئارـسا  ینب  تسا و  هدوب  لاس  دص  راهچ  نوعرف ، تلود  هک  مدید  ادتبم 

دشن و یئالب  راچد  لاس  تسیب  تسیود و  تدم  رد  درک و  رمع  لاس  دصیس  نوعرف  هک  مدید  هنیفس  باتک  رد  دیوگ : زین  لصف  دندوب . الب 
( لوا نوعرف   ) زا دـعب  دـیوگیم : نادـلبلا  مجعم  باتک  رد  يومح  توقای  لصف  درکیم . توعد  قحب  ار  وا  لاس  داتـشه  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
هدوب و شندـب  تسوپ  رد  يدیفـس  ياه  هطقن  روالد و  دـق و  هاـتوک  هدوب ، برع  زا  دـنا : هتفگ  دـمآ و  دوجوب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نوعرف 
زا هدوب و  طبق  زا  هک  دـنا  هدرک  نامگ  یموق  هدرک و  قرغ  بعـصمنب  دـیلو  اب  ار  وا  ادـخ  نآ ، زا  دـعب  تسا ، هدرک  تنطلـس  لاـس  دـصناپ 
اب تفالخ  هراب  رد  هدـش  دازآ  ياهمالغ  زا  هک  ینکیمن  بجعت  ایآ  نینموملا  ما  ای  متفگ : هشئاعب  دـیوگیم : دوسا  لصف  تسا . هدوبن  هقلاـمع 
دب بوخب و  ار  تنطلس  ادخ  درک . تنطلس  لیئارـسا  ینب  رب  لاس  دصراهچ  نوعرف  اریز  نکم  بجعت  تفگ : دننک ؟ عازن  ردب  لها  زا  يدرم 

باحـصا يارب  لمع  نیا  دـندرک ؟ بارخ  هنیدـم  رد  ار  يدجـسم  یبش  رد  نوقفاـنم  دـیوگیم : رمع  نبا  باب 48 هحفـص 121 ] دهد [ . یم 
یلو دش  دهاوخ  ریمعت  دجسم  نیا  اریز  دیـشابن  تحاران  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش ، راوگان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

رد قارع  نیمز  رد  : دومرف تسا ؟ اجک  رد  اثار  دجسم  دنتفگ : دوشیم )؟ عونمم  ینعی   ) دوشیم لطاب  جح  دش  بارخ  اثارب  دجـسم  هک  یعقوم 
بلاطیبا نب  یلعب  دومرف  هراشا  تسا و  نیا  اهنآ  نیرخآ  هدناوخ و  زامن  یـصو  یبن و  داتفه  دجـسم  نآ  رد  هدـش  عقاو  دادـغب  یبرغ  فرط 

لها و دندروآ و  نوریب  ار  اه  هزانج  هتفاکش  ار  اهربق  دندرک و  بارخ  اهیلبنح  ار  اثارب  دجسم  هک  مدید  مدوخ  دیوگ : یلیلـس  مالـسلا . هیلع 
دجسم نآ  رد  هک  یئامرخ  تخرد  دنداد و  رارق  هربقم  ارنآ  هدومن  لیطعت  ار  دجسم  دنداهن و  ربق  رد  ار  اهنآ  دندرک و  بولغم  ار  اهنآ  لایع 
نامیلـس دش و  لیطعت  جح  هک  دوب  لاس  نیا  رد  داتفا ، قافتا  ( 312  ) لاس رد  تیانج  نیا  دش ، هتخوس  نآ  گرب  خاش و  دـندرک و  عطق  دوب 
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دادـغب رد  یفرب  درک و  لیطعت  ار  جـح  تشک و  ار  اهنآ  هدومن  عطق  ار  جاـجح  هار  درک و  جورخ  لاـس  نیا  لوا  رد  یطمرق  ینعی  نسح  نب 
وبا هک  داد  ربخ  نمب  نم  يالوم  ذـفان  دـش . كاله  مه  وا  و  دـش ) کشخ  ینعی   ) تخوس امرـس  تدـش  زا  اـهنآ  ياـمرخ  تخرد  هک  دـمآ 
نیا زا  یناش  هچ  دیوگ : یلیلس  تخوس . امرخ  تخرد  رازه  دص  تسا  دادغب  یخسرف  هس  هک  رصرص  هیرق  رد  تفگ : دادغب  یـضاق  ورمع ،

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  دیوگ : هریره  وبا  باب 49 هحفـص 122 ] دوب [ . دهاوخ  رت  حـضاو  یئوک ) شیپ   ) نیا زا  يرما  هچ  رتوکین و 
ای تفگ : يدرم  دنوش ، راچد  هتشذگ  ياهنرق  هفلاس و  مما  تشونرسب  دایز  مک و  نودب  نم  تما  هکنیا  ات  درک  دهاوخن  مایق  تمایق  دومرف :

رگید تیاورب  یلیلس  دنتـسه ؟ اهنیا  زا  ریغ  مدرم  رگم  دومرف : دندرک ؟ راتفر  مور  سراف و  هک  روطنآ  ینعی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
هکنیا یتح  درک ، دیهاوخ  ار  ناتدوخ  زا  لبق  مدرم  تعباتم  دایز  مک و  نودـب  امـش  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  ربمغیپ  هک  هدرکتیاور 

زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  متفگ : دیوگ : يوار  دش . دیهاوخ  نآ  لخاد  مه  امـش  دنـشاب  هدـش  رامـسوس  خاروس  لخاد  اهنآ  رگا 
نهپ و ضیرع و  ياـهتروص  هک  یهورگ  دـیوگیم : بعک  باب 50 . تسین یـسک  اراـصن  دوهی و  زا  ریغ  دومرف : دنتـسه ؟ مه  اراـصن  دوهی و 

ناشنامناخ زا  ار  هرـصب  لها  دـننکیم و  تکرح  تسا ) يا  هیرق  مان   ) هرکـسد زا  دـنیوگیم  اروطنقونب  ار  اهنآ  دـنراد و  کـچوک  ياهمـشچ 
يداـیز ياهبیـسآ  برع  يارب  درک و  دـنهاوخ  هذـخآومناشناردپ  مرجب  ار  برع  دوـمن و  دـنهاوخ  هراوآ  دـیوریم  هنمرد  هاـیگ  هک  یلحمب 

رد یئاه  هلزلز  نآ  زا  دعب  دنکیمن ، روبع  اه  هداج  زا  یـسک  یلیلق  هدع  زج  اریز  دـننکیم  روبع  اه  هداج  رد  ناگدـنرد  سپـس  دوب ، دـهاوخ 
هکیعقوم دوشیم ، عورش  رصم  رد  یبارخ  هاگنآ  دش ، دهاوخ  بارخ  رتدوز  ینیمز  ره  زا  دادغب  دوریم و  ورف  نآ  نیمز  هدمآ و  دوجوب  دادغب 

هحفص 123] یئاهبیـسآ [  اهنآ  نیب  رد  دنیامنیم و  شدرگ  برع  دالب  رد  دننکیم و  تکرح  رفـصا  ینب  توملا ، توملا  دش  اپب  هنتف  ماش  رد 
ياه تخرد  هب  اهنآ  ياهوم  دنا و  هدـش  فیدر  هک  شیرق  نانزب  منکیم  رظن  نم  ناک  دـیوگیم : نامی  نب  هفیذـح  باب 51 . دش دهاوخ  عقاو 
لها رب  ياو  دش ، دهاوخ  عورش  هرصب )  ) فارطا رد  يریسا  دننکیم و  دنلب  الیواو  هب  ادص  هدش ، هتسب  تسا  هرـصب  يولهپ  هک  قارع  يامرخ 
لاحب اشوخ  ، دنـشاب هتـشاد  يراکـشآ  رهاظ و  لاـم  هک  يدارفا  اـصوصخم  دـش  دـهاوخ  اـهنآ  راد  هلزلز  سرتو و  لوه  ردـقچ  هک  ناـمزنآ 

هللا یلص  یمارگ  لوسر  زا  نامی  نب  هفیذح  باب 52 . تسا هرقن  الط و  ياراد  هکدوشن  مولعم  دیامن و  ناهنپ  ار  شلایع  لها  دوخ و  هکیـسک 
تقشم جنر و  اهنز  درم و  هب  هک  سب  زا  دش ، دنهاوخ  هتخورف  دنتسین ) دیرخرز  ینعی   ) دندازآهک يدارفا  دومرف : هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و 

یئاهر الب  نیا  زا  دب  بوخ و  دنشورفیم و  اهرهش  ردو  هدومن  مادختسا  ار  نیملـسم  نیکرـشم ، دننکیم و  رارقا  دوخ  يزینک  مالغب و  دسریم 
دیماان سویام و  تاجن  هار  جرف و  زا  هدش  ینامگدب  راچد  اهنآ  هکنیا  ات  دوب  دهاوخ  نامزنآ  لها  راچد  هشمیه  الب  نآ  هفیذح  نا  دـنباییمن .

هرذ ردقب  تسا و  یکز  كرابم و  لداع و  هک  دزیگنارب  نم  نادنزرفنیرتهب  ناگزیکاپ و  زا  ار  يدرم  ادخ  هکتـسا  عقومنآ  رد  دش  دـنهاوخ 
لها كرش و  ادخ  هک  تسا  وا  هطساوب  درک و  دهاوخ  زیزع  ار  نآ  لها  مالسا و  نآرق و  نید و  وا  هلیـسوب  ادخ  و  دنکیمن ، تنایخ  لاقثملا 
عیاـض یتمرحب  ار  یتمرح  هحفـص 124 ] دـش [ . دـهاوخن  رورغم  دراد  نمب  هک  یتبارق  هطـساوب  دـسرتیم و  ادـخ  زا  وا  دـیامنیم . لـیلذ  ارنآ 

اهتعدب هیلک  راوگرزب  نآ  هلیسوب  ادخ  دنک ، يراج  دح  دهاوخب  هکنیا  رگم  دنزیمن  هنایزات  اب  ار  یسک  دوخ  یئامرفمکح  نامز  رد  دنکیمن ،
يارسا ددنبیم و  ار  لطاب  باب  حوتفم و  ار  قح  باب  ترضح ، نآ  هطـساوب  ادخ  درک ، دهاوخ  نک  هشیر  ار  اه  هنتف  دیامنیم ، دوبان  وحم و  ار 

يارب وت  هیرذ  زا  ادخ  هک  ار  يا  هدنب  نآ  مان  مدرکـضرع  دیوگ : هفیذـح  دـنکیم . در  دوخ  ناکمب  وا  هلیـسوب  دنـشاب  هک  اج  ره  ار  نیملـسم 
بهذـم فـالخ  رب  هلمج  نیا  ، ) مردـپ مسا  نوـچ  شردـپ  مسا  نم و  مسا  نوـچ  وا  مسا  دوـمرف : وـگب ؟ اـم  يارب  تسا  هدـیزگرب  وـت  تـما 

نب دیوس  باب 53 . داد دهاوخ  رارق  متفگ  نم  هکیئاهنیا  ردقب  ار  زورنآ  ادخ  دشابن  یقاب  زور  کی  زا  رتشیب  ایند  زا  رگا  مجرتم ) تساهعیش - 
رد نم  ناج  هکیئادخناب  مسق  دنوشیم ؟ لخاد  ادخ  نید  رد  جوف  جوف  هک  ینیبیم  ار  مدرم  نیا  تفگ : هیسداق  زور  رد  ناملس  دیوگیم : هلفغ 

دمحم لآ  قداص  زا  هللادبع  نب  دـمحم  باب 54 . دندش لخاد  هکنانچنآ  دنوشیم  جراخ  ادـخ  نید  زاجوف  جوف  اهنیمه  تسوا  تردـق  تسد 
بلاطیبا نبا  یلع  نینموملا  ریما  هک  اریز  دوب  دهاوخ  یگرزب  تبیـصم  هرـصب  رهـش  رد  ام ، يارب  دومرف : هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

يرما رب  هکیـسک  تفرگ و  دهاوخ  ماجنا  اروش  هلیـسوب  اهراک  دوب و  دهاوخ  دادغب  ینعی  اروز  رد  ناطلـس  لزنم  رقم و  دومرف : مالـسلا  هیلع 
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ارمدرم دنکیم و  شدرگ  هحفص 125 ] نیمز [  رد  هام  هن  تدم  دیامنیم و  جورخ  ینایفـس  هکتـسا  عقومنآ  رد  دنکیم . یلمع  ارنآ  دش  بلاغ 
رد منکیم ، رظن  اهنآ  ياهنایرج  طساوب و  نم  ناـک  طـساو  هفوک و  دادـغب و  رـصم و  مدرم  رب  ياو  درک ، دـهاوخ  بذـعم  اهباذـع  نیرتدـبب 
هک دوب  دهاوخ  ینیمز  هن  دوشیم  مک  ناراب  دش و  دنهاوخ  طحق  راچد  مدرم  هدش و  بایمک  اذـغ  ماعط و  دـنکیم و  جورخ  ینایفـس  تقونآ 
نبا یـسیع  تسد  زا  ار  قریب  هدومن و  جورخ  مالـسلا  هیلع  يداه  يدهم  نآ ، زا  دعب  دزیر . ورف  یناراب  هکتـسا  ینامـسآ  هن  دـنایورب و  هایگ 

تسا یهوک  بآ و  مان   ) مانـس ناوفـس و  دزن  دنکیم و  جورخ  تسا  رـصم  یحاون  رد  هک  ناسیم  زا  لاجد  هاگنآ  دریگیم  مالـسلا  هیلع  میرم 
ات باتفآ  نآ ، زا  دعب  دیدشل و  کلذ  نا  طحقلا  عوجلا و  نم  دیرثب  امه  ام  دـیرثلاک و  نانوکیف  دـنکیم  رخـسم  ار  اهنآ  دـیایم و  هرـصب ) رد 

تمایق مایق  عقوم  رد  امش  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  دیوگیم : بلغت  نب  ورمع  باب 55 . دنکیم عولط  برغم  فرط  زا  لاس  لهچ 
ینهپ ضیرع و  ياهتروص  کچوک و  نامـشچ  ياراد  هک  دینکیم  لاتق  یموق  اب  درک و  دـیهاوخ  لاتق  دـشاب  وم  زا  ناشنیلعن  هک  یهورگ  اب 
یموق اب  امـشهکنیا  ات  دوشیمن  اپب  تمایق  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  هک  دیوگ : رگید  تیاورب  و  دنـشاب . نینهآ  ياهرپس  نوچ 
نینهآ ياهرپس  نوچ  ضیرع  ياهتروص  کچوک و  نامـشچ  ياراد  دـنراذگب و  رـسب  دوخ  هالک  دـشاب و  وم  زا  ناشنیلعن  هک  دـینک  گنج 

بوخ مدوـب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هحفـص 126 ] اب [  لاـس  شـش  نم  تفگ : يوار  هک  هدرکتیاور  رگید  ياهدنـسب  و  دنـشاب .
ياراد دشاب و  وم  زا  ناشاهنیلعن  هک  دینکیم  لاتق  یهورگ  اب  امـش  يدوز  نیمهب  دومرفیم : هک  مدینـش  زور  کی  دومرفیم ، هچ  هک  مدـیمفیم 

یلـص مرکا  ربمغیپ  دیوگیم : بدنج  نب  هرمس  باب 56 . تسا نینهآ  ياهرپس  ناشاهتروص  ناک  دنشاب  خرـس  یتروص  کچوک و  ینامـشچ 
لاتق امش  اب  دننکن و  رارف  هک  دنک  تئرج  رپ  يریش  نوچ  ار  اهنآ  ادخ  دوش و  مجع  زا  رپ  امـش  ولج  هک  هدش  کیدزن  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا 
دیاین يزیفق  مهرد و  قارع  لها  يارب  دـنک و  يریگولج  مجع  هک  هدـش  کیدزن  دـیوگ : هفیذـح  باب 57 . دنروخب ار  امـش  تمینغ  دننک و 

نینموملا ریما  هکنیا  زا  لبق  زور  هدزناپ  دیوگ : یلیلس  باب 58 . دوشن دراو  يزیفق  مهرد و  ماش  لها  يارب  دـنک و  يریگولج  مور  روطنیمهو 
هنتف دومرف : درک  درب  مسا  ار  سابع  ینب  ناهاشداپ  هکنآ  زا  دـعب  هبطخ  نآ  رد  دـناوخ و  يا  هبطخ  دوش  جراـخ  هرـصب  زا  مالـسلا  هیلع  یلع 

دنهاوخ هدنـشخرد  هراتـس  نوچ  ینارون و  هام  نوچ  میلقا  تفه  نآ  زا  دعب  تسا ، نآ  نیب  رد  قح  مئاق  دـش و  مامت  زمرق  دـنب  ندرگ  هریت و 
دش و دهاوخ  کیدزن  يراجم ، زا  هک  راد  مد  هراتـس  عولط  دوب : دهاوخ  تمالع  هد  مالـسلا  هیلع  يدهم  جورخيارب  هک  دیـشاب  هاگآ  دـش ،

ینارون هام  دـیایم و  دوجوب  یبئاجع  يرگید  تمالع  ات  تمالع  نآ  زا  و  دوب ، اهتمالع  نآ  لوا  نیا  دوشیم  اپب  یئاـهبوشآ  هنتف و  نآ  زا  دـعب 
يا هبطخ  هفوک  ربنم  رب  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  دیوگ : یلیلـس  زین  باب 59 هحفـص 127 ] دوب [ . دهاوخ  هناگ  هد  مئالعنیا  اضقنا  نیب  رد 
ههد نیا  رد  نم  هک  اریز  دیـسرپهب  نم  زا  دیهاوخیم  هچ  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رب  انث  ادـخ و  دـمحزا  دـعب  دـناوخ و 
هیلع هللا  ناوضر  یلع  نب  دیز  مالسلا و  هیلع  نیسح  تداهش  درک و  رکذ  ار  دوخ  زا  دعب  ثداوح  سپ  موریم ، امـش  نیب  زا  ناضمر  هام  رخآ 

داد و رکذـت  مدرمب  ار  ساـبع  ینب  هیما و  ینب  لاوز  هاـگنآ  درک ، هـیرگ  دوـمرف و  ناـیب  نداد  داـبب  ار  شرتسکاـخ  وا و  هزاـنج  ندـنازوس  و 
: دندیسرپ ترضح  نآ  زا  دوب ، دهاوخ  ینایفس  نآ  رخآ  ینایفس و  اه  هنتف  نآ  لوا  دومرف : درک و  مدرم  ناشن  رطاخ  ار  اهنآ  زا  دعب  ثداوح 

رهاط وبا  لوا  ینایفـس  دیوگ : یلیلـس  ماش . بحاص  مود  ینایفـس  تسا و  رجه  بحاص  لوا : ینایفـس  دومرف : دنمادک ؟ مود  لوا و  ینایفس 
و درک ، دـیدجت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لوق  زا  ار  ساـبع  ینب  ناـهاشداپ  رکذ  ترـضح  نآ  هاـگنآ  دوب  یطمرق  نسح  نب  ناـمیلس 

وگغورد مدرم  شیپ  دننابوخ ، زا  ادخ  دزن  رفاک و  مدرم  دزن  نم  نایعیش  دومرف : درک و  مدرم  نآ  دزشوگ  دوخ  نیبحم  نایعیـش و  زا  یحدم 
اما ملاظ  مدرم ، شیپ  دنناکین ، ادخ  شیپ  نوعلم و  مدرم  شیپ  دنناگزیکاپ ، ادخ  شیپ  اما  دیلپ  مدرم  دزن  رد  دننایوگ ، تسار  ادـخ  دزن  یلو 

هحفص تسا [ . ترضح  نآ  هعیش  لاح  حرش  نایرج و  نیا  دنراک ، نایز  نوقفانم  اما  دنراگتسر  نامیا  هلیسوب  نم  نایعیش  دنلداع ، ادخ  دزن 
(21  ) زور رهظ  ( 12  ) تعاس رد  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  بقانم  لئاضف و  يواح  هک  مهن  هاجنپ و  باب  همجرت  دیوگ : مجرتم  [ 128

عقوم نیا  رد  دیسر و  نایاپ  هب  العم  يالبرک  رد  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  راوج  رد  تسا  راوگرزب  نآ  تداهـش  زور  هک  ناضمر  كرابم  هام 
لبج نب  ذاعم  باب 60 . مدش راوگرزب  نآ  مرح  مزاع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  روضحب  فرـشت  دصقب  مه  ریقح  درک و  ناذا  هب  عورـش  نذوم 

موصعم مئاق  ترضح  روهظ  مئالع  رد  نامزلارخآ  ياهبوشآ  هنتف و  ای ،  نتفلا ،  محالملا و 
مالسلاهیلع مهدزاود 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 72ناهفصا   هحفص 41 

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

http://www.ghaemiyeh.com


اب ترـضح  نآ  هک  میدید  هاگان  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رظتنم  میدوب و  هتـسشن  ناملـس  حارج و  هدـیبع  وبا  نم و  دـیوگ :
هللا یلـص  هللا  لوسرای  ارچ  میتفگ : دـیتسین ؟ ناملـس  ذاعم و  دـیبع و  وبا  اجنیا  رد  تسیک  دومرف : دـش و  دراوام  رب  رهظ  کیدزن  ریغتم  گنر 

هتـشک هکینانز  درم و  هچ  دوشیم و  اپ  هب  يا  هنتف  دادـغب ) ینعی   ) اروزرهـش رد  دومرف : درک و  رکذ  ار  اـه  هنتف  ترـضحنآ  هاـگنآ  هلآ  هیلع و 
زور نآ  رد  هک  ار  یسکنآ  دنک  تمحر  ادخ  دنریگ  یم  رارق  یئوگدب  دروم  هکیئاهـسومان  دوریم و  تراغ  هب  هکیئاهلام  هچ  دش و  دنهاوخ 
اهنآ رب  ناشـسلجم  زا  یئاه  ناوج  دیـسر و  دـهاوخ  هفوک  هاشداپ  هب  هنتف  نآ  هاگنآ  دـننم . مرح  اهنآ  هک  اریز  دـهد  هانپ  ار  مشاه  ینب  ناـنز 

اهدرم دش و  دهاوخ  یهتنم  هنیدمب  هنتف  نآ  زا  دعب  دننکیم ، هرـصاحم  ار  هفوک  لها  دنیوگ و  حلاص  ار  اهنآ  زا  یکی  مان  هک  دـننکیم  جورخ 
 ] دـینک و رارف  اههوک  مور و  هب  هک  تسا  مزال  امـش  رب  دـمآ  دوجوب  الب  نیا  هکیعقوم  دـننکیم ، هراپ  مکـش  ار  مشاه  ینب  ناـنز  هتـشک و  ار 

ياهرهـش ادخ  دراد -  مان  حلاص  نب  بیعـش  هک  یمیمت  درم  نآ ، زا  دعب  تسا ، ینز  دنزرف  دراد )؟ مان  حـلاص  هک   ) ناوج نآ  هحفص 129 ]
بیعش باب 61 . دـیامن تعیب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  اب  ماقم  نکر و  نیب  هکنیا  ات  دـیایم  ادـخ  نید  ترـصنب  هایـس  قریب  اب  دـنک  دابآ  ار  بیعش 

اجک زا  هکنیا  مالـسلا و  هیلع  يدهم  تفـص  مسا و  هبار  امـش  مهاوخب  رگا  مسق  ادخب  دیوگیم : دوب  هدـناوخ  ار  يدایز  یئاهباتک  هک  یئانح 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  زا  يردخ  دیعـس  وبا  جرخی . نا  لبق  هتربخا  نم  نوعلم  ما  هتفای  باتک  رد  یلو  مهد . یم  ربخ  دنکیم  جورخ 

نیمز کلام  لاس  هن  ای  تفه  دنکیم و  جورخ  نم  ترتع  زايدرم  نآ  زا  دعب  دـش و  دـهاوخ  روج  ملظ و  زا  رپ  نیمز  دومرف : هک  هدرکتیاور 
هک هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  ترـضح  زا  يردـخ  دیعـس  وبا  باـب 62 . درک دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ارنآ  هدـش 

ملظ و زا  رپ  هک  روطنآ  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دراد  يا  هدیشک  کیراب و  ینیب  ینـشور و  یناشیپ  هک  نم  ترتع  زا  يدرم  : دومرف
هک هدرکتیاور  ترضحنآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  باحصا  زا  یکی  باب 63 . دنکیم رمع  لاس  تفه  ترضحنآ  دشاب و  هدش  متس 

اهنآ رب  نیمز  نامـسآ و  لها  دش  هتـشک  هیکز  سفن  هکیعقوم  دوش . هتـشک  هیکز  سفن  هکنیا  ات  دنکیمن  جورخ  مالـسلا  هیلع  يدهم  دومرف :
هیلع يدهم  هاگنآ  دیایم ، داماد  شیپ  یـسورع  بش  رد  سورع  هک  دنیایم  مالـسلاهیلع  يدهم  دزن  روطنآ  مدرم  نآ ، زا  دعب  دـننکیم  بضغ 

یتمعن هب  معنتم  ترـضح  نآ  راوج  رد  نمتما  دنایوریم و  هایگ  نیمز  درابیم و  ناراب  نامـسآ  دنکیم و  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  مالـسلا 
شمان هک  دنکیمجورخ  نم  ترتع  زا  يدرم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  دیوگیم : هللادبع  نب  رز  باب 64 . دنشاب هدشن  زگره  هک 

زا هللادبع  نب  نامثع  باب 65 . دـشاب هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  روطنآ  دـنکیم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  تسا ، نم  قلخ  شقلخ  نم و  مان 
يدرم نآ  ات  دنکیم  ینالوط  ار  زورنآ  ادخ  دشابن  یقاب  زور  کی  زا  رتشیب  ایند  زا  رگا  دومرف : هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر 

متـس ملظ و  زا  رپ  هک  روطنآ  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دوش و  کلام  تسا  نم  ردپ  مان  شردـپ  مان  نم و  قلخ  مان و  شقلخو  مان  هک 
مـسق ادخب  متفگ : دوب  یمیدق  هدروخلاس و  نز  هک  مدوخ  مردامب  ریبز  نبا  هنتف  عقوم  رد  دیوگ : نامحرلادـبع  نب  هریغم  باب 66 . دشاب هدش 

نآ رد  مدرم  هک  دوشیم  اپب  يا  هنتف  نیا  زا  دـعب  هکلب  یئوگیم  وت  هک  تسینروطنیا  ادـبا  تفگ : دـش ، دـنهاوخ  كاله  هنتف  نیا  رد  مدرم  هک 
نالف نب  نالف  دزن  هک  تسا  مزال  امـش  رب  دـنک : ادـن  نامـسآ  زا  يدانم  هکنیا  ات  دوشیمن  تسرد  سکچیه  اب  اـهنآ  راـک  ودـنوشیم  كـاله 
هامرد و  دش ، دهاوخ  اپب  یئادص  رس و  لاوش  هام  رد  و  دوشیم ، هدینـش  یتوص  ناضمر  هام  رد  دیوگیم : ریمس  باب 67 هحفص 131 ] دیور [ .

ربخ امـشب  دتفایم  قافتا  مرحم  رد  هک  ار  هچنآ  دیهاوخب  رگا  و  دننکیمتراغ ، ار  اهیجاح  هجح  يذ  رد  و  دنزادرپیم ، لاتقب  اه  هلیبق  هدـعقیذ 
ار وا  فرح  تسا  ادخ  قلخ  هدیزگرب  ینالف  هک  دیشاب  هاگآ  دنکیم : ادن  نامـسآ  زا  يدانم  تفگ : دتفایم ؟ قافتا  هچ  مرحمرد  میتفگ : مهد 

هعرک ارنآ  هک  دنکیم  جورخ  يا  هیرق  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  دومرف : ادخلوسر  دـیوگ : رمع  نب  هللادـبع  دـیئامن . تعاطا  وا  زا  هدرک  شوگ 
ای تفه  مالـسلا  هیلع  يدهم  رمع  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  هللادبع  نب  دمحم  ترـضح  زا  يردخ  دیعـس  وبا  باب 68 . دنیوگیم

نامـسآ دنـشاب ، هدشن  زگره  هک  دنوشیم  یتمعن  هب  معنتم  ترـضحنآ  نامز  رد  دب  هچ  بوخ و  هچ  نم  تما  دوب ، دـهاوخ  لاس  هن  ای  تشه 
تـسا هتخیر  اپ  تسد و  ریز  لام  يروطب  ترـضحنآ  نامز  رد  درک ، دـهاوخن  هقیاضم  اهنآ  زا  ار  دوخ  هایگ  نیمز  دـیزیریم و  اهنآ  رب  ناراب 

بش و دوـمرف : هک  هدرک  تیاور  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  هللادـبع  باـب 69 . دزیریم رود  ارنآ  دـنهد  لاـم  صخـشب  تقو  ره  هک 
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باـب . دـشاب هدـش  روـج  ملظ و  زا  رپ  هک  روـط  نآ  دـنک  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  نم  تیب  لـها  زا  يدرم  هـکنیا  اـت  درذـگیمن  یئاـهزور 
دش مامت  هاجنپ  دصیـس و  هحفـص 132 ] هنـس [  هک  یتقو  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  ناـمی  نب  هفیذـح  70

دمحم تما  نیرتهب  درک و  عطق  ار  اهنآ  نیعبات  نیقفانم و  ناراکمتـس و  تنطلـستدم  یلاعتیادخ  سانلا  اهیا  دنکیم : ادن  نامـسآ  زا  يدانم 
، تسا هللادـبع  نب  دـمحا  شماـن  تسا و  يدـهم  وا  هک  اریز  دـینک ، قحلم  واـب  هکم  رد  ار  دوـخ  داد  رارق  امـش  یلو  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
زا يدرم  ترـضح  نآ  دومرف : نک  نایب  ام  يارب  ار  درم  نآ  لاوحا  فاصوا و  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـی  تفگ : نیـصح  نب  نارمع 

هلاس لهچ  گنر و  یبرع  دـنکیمجورخ ، نم  تما  التبا  تیلاـعف و  عقوم  رد  دوب . دـهاوخ  لیئارـسا  ینب  نادرم  نوچ  هک  تسا  نم  نادـنزرف 
لاس تسیب  تدم  دشاب ، هدش  متـس  ملظ و  زا  رپ  هک  روطنآ  دنکیم  داد  ولدـع  زا  رپ  ار  نیمز  تسا  هدنـشخرد  هراتـس  لثم  شتروص  تسا ،

هقرفتم دارفا  راکوکین و  حلاص و  نادرم  دوب ، دـهاوخ  هیمور  هینطنطـسق و  رفک  ياهرهـش  هیلک  بحاص  هکیتروص  رد  درک  دـهاوخ  تنطلس 
نآ اب  دنیایم و  نمی  لها  و  دنریش . نوچ  زور  رد  فئاخ و  بش  رد  تسا ، نهآ  ياه  هراپ  لثم  اهنآ  ياهلد  دنوشیم ، قحلم  ترـضحناب  ماش 
ایرد ياهیهام  اوه و  نافرع  نیمز و  نامسآ و  لها  و  دوشیم ، جراخ  ماش  دصقب  هکم  زا  هاگنآ  دننکیم  تعیب  ماقم  نکر و  نیب  رد  ترـضح 

ام دنکیم  ادن  نامسآ  زا  يدانم  هدش  هتفگ  مداتفه  باب  رد  هکنیا  دیوگ : سوواط  نب  دیس  لصف  دش . دنهاوخ  لاحشوخ  ترضحنآ  هلیـسوب 
ياه هلمجنیا  هک  دراد  اج  تسا ، هعیـش  هربتعم  ققحم و  تایاور  فالخ  رب  تسا  هللادـبع  نب  دـمحا  وا  مسا  هدـش  هتفگ  هکنیا  میتفاین و  ارنآ 

: دیوگ يراد  میمت  باب 71 . میتشاگن ار  تایاور  نیع  اـم  درک  هحفـص 133 ] فرـصت [  تایاور  رد  دیابن  نوچ  یلو  دومن  لیوات  ار  هروکذم 
هدیدن رتگرزب  نآ  زا  يرهش  نم  دنتفگیم و  هیکاطنا  ارنآ  هک  مدرکروبع  مجع  ياهرهش  زا  یکیب  نم  متفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسرب 

هک روث  راغ  رد  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  درکیم . ثکم  نآ  يالاب  یتدم  هکنیا  رگم  درکیمن  روبع  رهـش  نآ  زا  يربا  چیه  ما ،
تـسا دوجوم  ترـضحنآ  توبات  زا  ياه  هزیر  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  ياصعو  اهباتک ) ینعی   ) حاولا زا  یئاـه  هزیر  تسا  رهـش  نآ  هوک  رد 
يزور بش و  دنچ  دوشرادروخرب و  نآ  تکرب  زا  دراد  تسود  هکنیا  رگم  دـنکیمن  روبع  ناب  يا  هلبق  یفوک و  یبرغ و  یقرـش و  ربا  چـیه 

ار نیمز  دیایم و  رهـش  نآ  رد  تسنم  قلخ  نوچ  وا  قلخ  نم و  ردپ  مانشردپ  مان  نم و  مان  وا  مان  هک  نم  تیب  لها  زا  يدرم  هک  درذـگیمن 
هیآ ریسفت  رد  يدس  باب 72 (. مجرتم تسا . هعیـش  هدیقع  فالخ  رب  تیاور  نیا  . ) دشاب هدش  ملظ  زا  رپ  هک  روطنآ  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ 

ار اهنآ  دنک و  مایق  هینطنطـسق  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  هک  تسا  یعقوم  ایند  رد  نید  نانمـشد  یئاوسر  اما  دـیوگیم : يزخ ) ایندـلا  یف  مهل  )
ات هک  هحفـص 134 ] دیزو [  دهاوخ  دادغب ) ینعی   ) اروز رد  يزمرق  داب  دیوگ : سابع  نبا  باب 73 . تسا ییاوسر  اهنآ  يارب  دوخ  نیا  دشکب 

ناشاهتروص دنا و  هدمآ  رد  نومیم  لکشب  تیمدآ  لکش  زا  همه  اهنآ  هک  دننیبیم  دنرب و  یم  هانپ  دوخ  ياملعب  سپ  دنا  هدیدن  ارنآ  عقومنآ 
هحیص و هک  یعقوم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  زا  دوعـسم  نبا  باب 74 . تسا هدش  دوبک  ناشنامشچ  هایس و 

يذ هام  رد  دنوریم و  نیب  زا  هدعق  يذ  هام  رد  اه  هلیبق  دـش و  دـهاوخ  یلادـج  گنج و  لاوش  هام  رد  دـمآ  دوجوب  ناضمر  هام  رد  یئادـص 
هحیـص نآ  هللا  لوسر  ای  دندیـسرپ  دش ؟ دـنهاوخ  هتـشک  نآ  رد  مدرم  هک  یمرحم  هچ  تاهیه  تاهیه  دوشیم ، هتخیر  اهنوخ  مرحم  هجح و 

لوا بش  هک  دتفایم  قافتا  یعقوم  رد  هثداح  نیا  رهظ ، عقوم  ناضمر  هام  هعمج  زور  همین  رد  تسا  یئادص  دومرف : دوب ؟ دهاوخ  یعقوم  هچ 
هرکاب نارتخد  دروایم و  رد  ونازب  ار  هداتسیا  صخش  هدومن و  رادیب  ار  باوخ  صخـش  هک  تسا  یئادص  ادص  نآ  دشاب ، هعمج  ناضمر  هام 

هام لوا  بش  هک  یتقو  سپ  دـیامنیم . نوریب  دوخ  ناـکم  زا  دـشاب  داـیز  نآ  رد  امرـس  هلزلز و  هک  یلاـس  نآ  هعمج  بش  رد  ار  هدرپ  تشپ 
برد هدش  دوخ  ياه  هناخ  لخاد  دـیدناوخ  ارناضمر  هام  همین  هعمج  زور  حبـص  زامن  امـش  دـش و  قداصم  هعمج  بش  اب  لاس  نآ  ناضمر 

ار ادص  نآ  هک  یعقوم  دیریگب و  ار  دوخ  ياهشوگ  برد  هدناشوپ  ار  دوخ  دیئامن و  دودسم  ارناتقاطا  ياه  هرجنپ  دیدنب و  هب  ار  ناتاه  هناخ 
تفای دهاوخ  تاجن  دهد  ماجنا  ار  لمع  نیا  هکیسک  اریز  انبر ) سودقلا  ناحبس  سودقلا  ناحبس  : ) دیئوگب ودینک  هدجـس  ار  ادخ  دیدینش 

وبا باب 75 (. دـش موقرم  زین  باتکنیا  ( 24  ) هحفـص رد  تیاور  نیا  دیوگ : مجرتم  . ) دوشیم كاله  دـهدن  هحفص 135 ] ماجنا [  هکیـسک  و 
دنکیم و رادیب  ارباوخ  صخش  هک  دوشیم  اپب  ناضمر  هام  رد  یئادص  رـس و  دومرف : هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  زا  هریره 
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هام رد  دش ، دنهاوخ  یلادج  گنج و  هدـعق  يذ  هام  رد  و  دـنوشیم ، رهاظ  لاوش  هام  رد  یهورگ  نآ  زا  دـعب  دـناسرت ، یم  ار  رادـیب  صخش 
هب عیبر  هام  رد  اه  هلیبق  دـیایم و  دوجوب  یئادـص  رفـص  هام  رد  دوشیم ، یئاهتمرح  کته  مرحم  هام  رد  دـننکیم  تراغ  ار  جاـجح  هجح  يذ 

تیاور مالسلا  هیلع  شراوگرزب  دج  زا  شردپ  زا  رفعج  نب  یـسوم  باب 76 . بجر يدامج و  نیببجعلا  لک  بجعلا  و  دـنزادرپ . یم  عازن 
هیلع یلع  دندوب  مالسلا  هیلع  یلع  تمدخ  يا  هدع  مالسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تمدخ  دمآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دومرف : هک  هدرک 

هک دوشیم  جراخ  وا  بلـص  زا  يدرم  يدوزب  و  هدـیمان ، اقآ  دیـس و  ادـخلوسر  ار  وا  تسا  امـش  يالوم  دیـس و  نیـسح  نیا  دومرف : مالـسلا 
نینموـملا ریما  اـی  دندیـسرپ : دـشاب . هدـش  متـس  روـج و  زا  رپ  هکناـنچ  نآ  دـیامنیم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  تسا ، نم  هیبـش  وا  قـالخا 

يارب دوخ  كرو  زا  نز  هک  روطنآ  دـیوش  جراخ  دوخ  نید  زا  امـش  هک  یعقومنآ  تاهیه  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  یعقوم  هچ  رد  ترـضحنآ 
نینموملا ریما  زا  دیوگ : دیعس  نب  میکح  باب 77 هحفـص 136 ] مجرتم [ . تسا ) الابب  وناز  زا  هک  نار  ینعیكرو :  ) دوشیم جراخ  شرهوش 

لوسر زا  هریره  وبا  باب 78 . دوش یمن  ادیپ  ریپ  نانآ  نیب  رد  دنناوج و  مه  مالـسلا  هیلع  يدهم  باحـصا  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع 
کی زا  رتشیب  ایند  رگا  دوش ، جراخ  نم  تیب  لها  زا  يدرم  هکنیا  ات  دوش  یمن  ماـمت  اـیند  دومرف : هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

: دیوگیم هتابن  نب  غبصا  باب 79 . دیامنحتف ار  ملید  هینطنطـسق و  ترـضح  نآ  هکنیا  ات  دنکیم  ینالوط  ار  زورنآ  ادخ  دشاب  هدنامن  یقاب  زور 
یلع ای  تفگ : یلباک  ای  یبلح  دلاخ  وبا  درب ، وا  نارای  مالـسلا و  هیلع  يدهم  جورخ  زا  یمان  دـناوخ و  يا  هبطخ  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما 

ایآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسرب  تسا  مدرم  نیرت  هیبش  یئوکین  قلخ و  قلخ و  رظن  زا  ترـضحنآ  دومرف : وگب ، ام  يارب  ار  وا  فاصوا 
: دومرفیم هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دومرف : نینموملا  ریما  ای  يرآ  دنتفگ : میامن ؟ هاگآ  وا  نارای  زا  ار  امـش  دیهاوخیم 

مدرم مالسلا و  هیلع  يدهم  باحصا  ندرک  هرامـشب  درک  عورـش  ترـضح  نآ  هاگنآ  دوب ، دهاوخ  همامی  زا  اهنآ  رخآ  هرـصب و  زا  اهنآ  لوا 
مان رفن  کی  ناتساب  زا  رفنکی  قرود  زا  رفن -  کی  رتشوش  زا  رفن -  کی  انم  زا  رفن -  کی  زاوها  زا  رفنود  هرصب  زا  دومرف : دندرکیم ، هیرگ 
هـس زاریـش  زا  دیدش -  دادش و  رفن : ود  فاریـس  زا  نسح -  دمحم و  رفن : ود  نامع  زا  رفعج -  هللادـبع و  دـمحا ، رگید : رفن  هس  یلع و  وا .
: ] رفنکی جرع  ای  جرم  زا   - ایحی رفن : کی  حدـبا  زا  ناـفلغ -  هللادـبع و  یلع ، یـسوم ، رفن : راـهچ  ناهفـصا  زا  یلع  بوقعی و  صفح ، رفن :

هللادبع و رفن : ود  رونید  زا  قازرلادبع -  رفنکی : دنواهن  زا  میدـق -  رفن : کی  درجورب  زا  هللادـبع -  رفن : کی  خرک  زا  دواد -  هحفص 137 ]
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیبلها  مان  اب  قباطم  اه  نآ  مان  هک  رفن  هد  مق  زا  یسوم -  قاحـسا و  رفعج ، رفن : هس  نادمه  زا  دمـصلادبع - 

ناجرج زا  رفن -  کی  لمآ  زا  دـنکیم -  قیبطت  فهک  باحـصا  مان  اب  ناـشمان  هک  رگید  رفن  جـنپ  دـیرد و  رفنکی : ناـسارخ  زا  تسا -  هلآ 
رایس زا  رفن -  کی  سخرـس  زا  رفن -  کی  ناغماد  زا  رفنکی -  هناع  زا  رفن -  کی  حارق  زا  رفن -  کی  خلب  زا  رفن -  کی  هارهزا  رفن -  کی 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنیاهنامه  اهنیا  رفن ، راهچ  تسیب و  ناقلاطزا  رفن -  کی  دنقرمـس  زا  رفنکی -  هواس  زا  رفن -  هس 
زا دـننکیم -  عمج  ار  اه  نآ  لوسر  ادـخ و  هک  دنتـسه  ینادرم  یلو  دنتـسین  هرقن  الط و  هک  تسا  یئاهجنگ  ناسارخ  رد  دومرف : اهنآ  هراـب 
 - رفن کی  لیبدرا  زا  رفنکی -  حیرـص  زا  رفن -  کی  خاش  زا  رفن -  کی  ناجرب  زا  رفن -  کی  رهبا  زا  رفن -  کی  سراف  زا  رفن -  ود  نیوزق 
زا رفن -  کـی  سیلدـب  زا  رفنکی -  ساملـس  زا  رفنکی -  يوخ  زا  رفن -  هس  هغارم  زا  رفنکی  هینمرا  زا  رفنکی -  رمدـت  زا  رفن -  کـی  دارم  زا 
رفن هد  دادـغب  زا  رفن -  هس  طساو  زا  رفنکی -  القیلق  زا  رفنکی -  درجانم  زا  رفن -  کی  سیخرـس  زا  رفن -  کی  يرکرب  زا  رفن -  کی  روسن 

 - رفنکی ناجرج  زا  رفنکی -  ادیـص  زا  رفن -  کی  لین  زا  رفن  کی  هارـس  زا  رفن -  کی  اروس  زا  رفنکی -  هیـسداق  زا  رفن -  راهچ  هفوک  زا  - 
هـس نادابع  زا  رفن -  کی  هدـماج  زا  رفن -  کی  كوبت  زا  رفن -  کی  هنانح  زا  رفن -  کی  اربکع  زا  رفن -  کـی  راـبنا  زا  رفنکی -  روصق  زا 
 - رفن کی  نیقراف  زا  رفن -  کی  نورا  زا  رفنکی -  نیبیصن  زا  رفن -  کی  اثلغم  زا  رفن -  کی  لصوم  زا  رفن -  شش  لصوم  هثیدح  زا  رفن - 
زا رفن -  کـی  حـیبق  زا  رفنکی -  سلاـب  زا  رفن -  کـی  نارح  زا  هحفـص 138 ] رفنکی [ -  هـقر  زا  رفنکی -  نـیعلا  سار  زا  رفنکی -  دـمآ  زا 
زا رفنکی -  هیکاطنا  زا  رفن -  کـی  سروق  زا  رفن -  کـی  رارع  زا  رفنکی -  يرمخ  زا  رفنکی -  هندا  زا  رفنکی -  رـصق  زا  رفن  کـی  سوطرط 
زا رفنکی -  روص  زا  رفنکی  توـمیق  زا  رفن -  کـی  ناوـسق  زا  رفنکی  هیروـس  زا  رفن -  راـهچ  قـشمد  زا  رفن -  ود  صمح  زا  رفن -  هس  بلح 
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زا رفن  کی  سلاب  زا  رفنکی -  هیلمر  زا  رفن -  ود  سدـقملا  تیب  زا  رفن -  کی  راکد  زا  رفن و  کی  رماع  زا  رفنکی -  حرذا  زا  رفنکی -  زارک 
کی طایمد  زا  رفن -  کی  سیمرق  زا  رفن -  راهچ  طاسف  زا  رفن -  کی  هزغ  زا  رفن -  کی  نالقـسع  زا  رفن  کـی  تاـفرع  زا  رفن -  ود  اـکع 

زا رفن -  کـی  ناوریق  زا  رفن -  کـی  هجنرفا  زا  رفن -  کـی  هجنط  زا  رفنکی -  هقرب  زا  رفن - کـی  هیردنکـسا  زا  رفن -  کـی  هـلحم  زا  رفن - 
لوسر هنیدـم  زا  رفن -  کـی  یلـالع  زا  رفنکی -  ندـع  زا  رفنکی -  صوق  زا  رفن -  هس  میمج  زا  رفن  ود  صریق  زا  رفن -  جـنپ  یـصقا  سوس 

، ورـص زا  رفنکی  دیبز  زا  رفنکی -  ناوریـش  زا  رفنکی -  رید  زا  رفن -  کی  فئاط  زا  رفن -  راهچ  هکم  زا  رفن -  هد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
نآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  رفنکی ، همامی  زا  رفنکی -  رجه  زا  رفنکی -  فیطق  زا  رفن -  کی  اسحا  زا  رفن -  هد 
دزن ندز  مهب  مشچ  کیب  نیمز  برغم  قرـشم و  زا  ار  اهنآ  ادخ  ردـب  باحـصا  ددـع  قباطم  دـندش  رفن  ( 313  ) درک هرامـش  نميارب  ار  اه 
لها رب  نوچ  هاگنآ  هدرک  عمج  دوخ  رودب  ار  ام  ینایفـس  دنیوگیم : دـننکیم  هدـهاشم  ار  اه  نآ  هکم  لها  نوچ  دـنک ، یم  عمج  هبعک  هناخ 
دیما حبـص  هتـسب و  رب  تخر  نانآ  نایم  زا  تملظ  یکیرات و  دنا و  هدرک  عامتجا  هبعک  رود  هب  هک  دننیب  یم  ار  یهورگ  دـنوشیم  دراو  هکم 

دننک و یم  هاگن  فیرـش  نامدرم  میتفای )؟ تاجن  ام  هک  دشاب  نیا  روظنم  دیاش   ) تاجن دنیوگیم : هدز  ادص  رگیدکیب  هدرک و  عولط  اه  نآ 
تماق دـق و  یکی ، اه  نآ  يزو  لکـش  هک  منیب  یم  نم  ناـک  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هحفـص 139 ] دنرکف [ . رد  قرغ  اهنآارما 

نآ ات  دنرکفتم  ریحتم و  نآ  هراب  رد  دـنبلط و  یم  دنـشاب  هداد  تسد  زا  هک  ار  يزیچ  هکنیا  لثم  یکی ، سابل  یکی : لامج  تروص و  یکی .
واب دـیایم  اه  نآ  دزن  هبعک  هدرپ  تشپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  تسا  مدرم  نیرت  هیبش  هک  الامج  اـقلخ و  اـقلخ و  هک  يدرم 

اب تلـصخ  لهچ  هراب  رد  دیامرفیم : اه  ناب  ترـضح  نآ  هاگنآ  منم ، دوعوم  يدهم  يرآ  دیوگیم : یتسه ؟ مالـسلا  هیلع  يدهم  وت  دنیوگ :
نآ اب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  دنمادک ؟ اهتلـصخ  نآ  یلع  ای  دیـسرپ : فنحا  دیئامن . طرـش  نم  اب  تلـصخ  هد  هب  عجار  دینک و  تعیب  نم 

دـننکن 5- ار  یمرتـحم  تمرح  کـته  دنـشکن 4 - قحاـنب )  ) ار یـسک  دـننکن 3 - انز  دـننکن 2 - يدزد  - 1 هک : دـننکیم  تعیب  ترـضح 
دوخ دنوشن 9 - راوس  ار  فیعض  رغال و  يراوس  ياهلام  دننزن 8 - قح  ریغب  ار  یسک  دننکن 7 - موجه  یلزنمب  دنیوگنشحف 6 - یناملسمب 

جورخ يدجسم  زا  دنشوپن 13 - هرارص  ياه  نیلعن  دنشوپن 12 - مشیربا  دنشوپن 11 - زخ  - 10 دنـشوپن ) الط  ینعی   ) دننکن تنیز  الط  اب  ار 
میتی لام  دنیامنن 18 - هلیح  رکم و  - 17 دننکن كانفوخ  ار  یهار  دننکن 16 - ملظ  یمیتی  قح  رد  دندنبن 15 - یسک ) رب   ) ار هار  دننکن 14 -

راکتحا ار  وج  مدـنگ و  دننکن 23 - هدـعو  فلخ  دـننکن 22 - تنایخ  ار  تناما  دنروخن 21 - بارش  دـنیامنن 20 - طاول  دنروخن 19 - ار 
نتشکب دـنزیرن 27 - قحاـنب )  ) ار ینوخ  دـننکن 26 - بیقعت  ار  هدروخ  تسکـش  دنـشکن 25 - درب  یم  هانپ  اه  ناـب  هک  یـسک  دننکن 24 -

زیچب دـنروخب 31 - وج  نان  دـنهد 30 - رارق  كاخ  ار  دوخ  ياـکتم  دنـشوپب 29 - نشخ  ربز و  ساـبل  دنیامنن 28 - مادـقا  حورجم  صخش 
دننک يرود  تساجن  زا  دـنیوبب 34 - شوخ  يوب  گشم و  دنیامن 33 - داهج  دیاش  دـیاب و  هک  روط  نآ  ادـخ  يارب  دنشاب 32 - یضارمک 

باختنا یمزالم  رـشاعم و  هک  دنکیم  طرـش  اه  نآ  اب  مه  ترـضح  نآ  و  مجرتم .) دوبن -  ثیدح  رد  هروکذـم  لاصخ  زا  تلـصخ  شـش  )
زا رپ  هک  روط  نآ  دیامن  داد  لدع و  زا  رپ  ادخ  نوعب  ار  نیمز  دشاب ، عناق  مک  زیچب  دورب ، مه  وا  دنورب  اه  نآ  هک  ینامز  ناکم و  ره  دنکن ،
وا عیطم  نمی  لها  دش . دهاوخ  حـتف  ترـضح  نآ  يارب  ناسارخ  دـنک ، تدابع  دـیاش  دـیاب و  هک  روط  نآ  ار  ادـخ  دـشاب ، هدـش  روج  ملظ 

هلیـسوب وا  يوزاب  دربیم ، جرزخ  سوا و  فرطب  ار  وا  نـالوخ  نادـمه و  راوسهـش  دـننکیم ، لابقتـسا  ار  وا  نمی  زا  اهرگـشل  دـش ، دـنهاوخ 
اب دنور  یم  ولج  هک  دوب  دنهاوخ  وا  نابیتشپ  رـضم  هفیاط  تسا ، ثرح  وا  هدننار  دوب ، دهاوخ  یلع  لیقع و  وا  ولج  دوشیم ، تیوقت  نامیلس 

هدزاود اب  ینسح  دنوش . كورتم  هنتف  ياه  يداو  هکنیا  ات  دنکیم  تکرح  اهرگشل  اب  تسا ، فلاخم  فادغ  عمجم و  فیقث و  هلیجب و  هلیبق 
وت ناهرب  لیلد و  دیوگ : باوج  رد  وا  مرتراوازس ، روما  نیا  هبوت  زا  نم  دیوگیمینسحب : راوگرزب  نآ  دوشیم  قحلم  ترـضح  ناب  رفن  رازه 

هحفص 141] دوشیم [  زبس  دنکیم  سرغ  ار  دوخ  ياصع  دیایم ، دورف  شکرابم  فتک  رب  دنک  یم  هراشا  هدنرپ  رب  ترضح  نآ  سپ  ؟ تسیچ
رـس و نآ  زا  دـعب  دریگیم ، رارق  رگـشل  ولج  رد  دوخ  هدومنترـضح و  نآ  میلـست  ار  رگـشل  ینـسح  هاـگنآ  یئوکین ، ندـش  زبس  عون  کـی 
، هچ هورگ  نیا  دـیوگ : دوخ  باحـصا  هب  ینایفـس  دـنا ، هدـش  عمج  امـش  يارب  زاـجح  بارعا  دـنیوگیم : هک  دوشیم  اـپب  قشمد  رد  یئادـص 

موصعم مئاق  ترضح  روهظ  مئالع  رد  نامزلارخآ  ياهبوشآ  هنتف و  ای ،  نتفلا ،  محالملا و 
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اهنآ رب  ات  ایب  ام  اب  وت  هحلـسا  هلیح و  اب  میتسه  یباحـصا  ام  لاعف و  ریغ  ناوتاـن و  دنتـسه  یباحـصا  اـه  نیا  دـنیوگ : شباوج  رد  دـنیوگیم ؟
مان دشابیم ، بلکوا  ياهیئاد  تسا و  هیما  ینب  زا  دومرف : ترضح  تسا ؟ یهورگ  هچ  زا  ینایفس  نینموملاریما  ای  دیسرپ  فحا  مینک . جورخ 

سمـش دبع  نب  هیما  نب  برح  نب  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  نب  نامثع  نب  ردـتقملا  دـبع  نب  هللادـبع  نب  هملـس  نب  بیلک  نب  هرم  نب  هسبنع  وا 
دص و دادعت  دنکیم و  جورخ  دوخ  يراوس  ياهلام  رگـشل و  اب  ینایفـس  تسا . ادـخ  قلخ  نیرت  ملاظ  نیرت و  نوعلم  نیرتریرـش و  هک  تسا 

يوسب تسا  وا  ولج  رد  لیئربج  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  هاگنآ  دننکیم ، لوزن  هیربط  هریحب  رد  دوب و  دنهاوخ  وا  اب  رفن  رازه  داتفه 
هیربط هریحب  رد  هکنیا  ات  دننکیم  تعباتم  ترـضح  نآ  زا  مه  مدرم  دـنوشیم و  ناهنپ  زور  دـنوریم و  هار  بش  رد  دـنکیم و  تکرح  ینایفس 

رپ و اب  ار  اهنآ  اه  هدنرپ  دننکیم  بضغ  وا  هب  ادخ  بضغ  تهجب  مه  ادخ  قلخ  دنکیم  بصغ  ینایفـسب  ادخ  دـنوشیم و  فداصم  ینایفـساب 
لوط یتعاس  دنهد ، یم  رارق  هلمح  دروم  ار  اه  نآ  دوخ  ياهادـص  اب  هکئالم  دوخ و  ياه  گنـس  اب  اههوک  دـننکیم و  نارابگنـس  دوخ  لاب 

ار وا  مالسلا  هیلع  يدهم  هاگنآ  دنامیمن ، یقاب  اه  نآ  زا  یسک  ینایفس  زا  ریغ  دیامنیم و  كاله  ار  ینایفس  باحصا  هیلک  ادخ  هک  دشکیمن 
نآ زا  دـعب  دـیامنیم ، فرـصت  ار  قشمد  رهـش  دـنکیم و  حـبذ  تسا  لیامتم  هیربط  هریحب  فرطب  نآ  ياـه  هخاـش  هک  یتخرد  ریز  ردهتفرگ 

هدومن حتف  هزین  اب  اراسوس  رط  دنکیم و  جورخ  داد  رارق  رفن  رازه  هد  یبیلص  ره  ریز  رد  هحفص 142 ] هک [  بیلص  رازه  دص  اب  مور  هاشداپ 
نآ رد  هچنآ  اهلزنم و  و  ماش ) رد  تسا  يرهش   ) هصیـصم رهـش  ات  دتـسرفیم  ار  لیئربج  ملاع  يادخ  هاگنآ  دیامنیم . تراغ  ار  مدرم  لاوما  و 

هدرک لوزن  هصیصم  رهـش  ياج  رد  هدرک  تکرح  دوخ  رگـشل  اب  زور  هاشداپ  دیامن و  یم  قلعم  نیمز  نامـسآ و  نیب  رد  هدنک  اج  زا  تسا 
رـس يالاب  زا  ار  تاناویح  اهگـس و  اهـسورخ و  يادص  باوج  رد  دوب ؟ فئاخ  نآ  زا  تینا  رـصن  مور و  هک  يرهـش  نآ  دش  هچ  دـنیوگیم :

لوسر زا  هللادبع  باب 80 . میدرک رکذ  میتفای و  یلیلـس  باتک  زا  ام  هک  دوب  یترابع  نیع  نیا  دـیوگیم : سوواـط  نب  دیـس  دنونـش . یم  دوخ 
زا يدرم  ات  دنکیم  ینالوط  ار  بش  نآ  ادخ  دنامن  یقاب  بش  کی  زا  رتشیب  ایند  زا  رگا  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

تـسا نم  ردپ  مان  شردپ  مان  نم و  مان  وا  مان  هک  نم  تیب  لها  زا  يدرم  ات  دنکیم  ینالوط  ار  بش  نآ  ادخ  دنامن  یقاب  بش  کی  زا  رتشیب 
ادخ دنک و  میـسقت  يواسم  روطب  ار  لام  دشاب و  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  روطنآ  دنک  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دوش و  تما  نیا  کلام 

راوگرزب نآ  هدب  نمب  یلوپ  دیوگیم : ترـضح و  نآ  تمدخ  دـیایم  صخـش  هک  دـیامن  نیزگ  ياج  تما  نیا  لد  رد  ار  يزاین  یب  يروطب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  هب  هک  یتعسو  نآ  دیوگیم : هک  دنکیم  اطع  وا  هب  ردقنآ  دیایم  نزاخ  شیپ  نوچ  نزاخ ، دزن  ورب  دیامرفیم :

ام دـنیوگیم : وا  هب  مرادـن ، ناب  یجایتحا  هحفـص 143 ] نم [  دـیوگیم : دـنکیم و  در  هدـش  اـطع  وا  هب  هک  هچنآ  تسا و  سب  ارم  هدـش  هداد 
رد دوب . دهاوخن  یگدنز  رد  يریخ  راوگرزب  نآ  زا  دعب  دنکیم ، یگدنز  لاس  تفه  ای  هن  ترضح  نآ  میریگیمن  سپ  میدیشخب  هک  يزیچ 

هینطنطـسق و حـتف  گرزب و  بوشآ  هنتف و  دوـمرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  لـبج  نب  ذاـعم  زا  رگید  تیاور 
يا هبطخ  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  هدرک  تـیاور  یلهاـب  هماـما  وـبا  باب 81 . تسا هاـم  تفه  تدـم  رد  لاـجد  جورخ 

هک دننکیم  اضاقت  وا  زا  تسا ، یحلاص  صخـش  مدرم  ماما  زور  نآ  رد  دومرف : نآ  زا  دعب  درب و  لاجد  زا  یمان  هبطخ  نآ  رخآ  رد  ودـناوخ 
ولج زامن  يارب  مالسلا  هیلع  یسیع  هک  دور  یم  بقع  وا  هاگنآ  دسانش  یم  ار  وا  دنیب  یم  ار  یسیع  ترضح  هک  نیمه  دنکیم  ار  حبص  زامن 

یسیع هدش و  هتفگ  وت  يارب  زامن  هماقا  هک  اریز  ناوخب  زامن  وت  دیوگیم : دراذگیم و  وا  فتک  ود  نیب  ار  دوخ  تسد  یـسیع  یلو  دتـسیا  هب 
، دوب دهاوخ  ریشمش  اب  حلسم و  يدوهی  رازه  داتفه  لاجد  اب  زور  نآ  رد  دننک ، زاب  ار  برد  دنیوگیم : سپ  دنکیم ، ادتقا  وا  هب  مالـسلا  هیلع 
دـنکیم و جورخ  یـسیع  دوش ، بآ  بآ  رد  فرب  ای  شتآ  رد  نهآ  ياه  هراپ  هک  روطنآ  دوشیم  بآ  دـنکیم  رظن  یـسیعب  لاـجد  هک  نیمه 

يدوهی هک  تسین  يا  هدنبنج  گنس و  تخرد ، لیبق  زا  ادخ  تاقولخم  زا  يزیچ  دکشیم و  تبرض  کیب  هتفرگ  ار  وا  یقرش  برد  کیدزن 
تخرد یلو  ناسرب  لتقب  ار  وا  تسا  يدوهی  هدش  هدنهانپ  نمب  هک  یسک  نیا  ادخ  ناملـسم  هدنب  يا  دیوگیم : هکنیا  رگم  دوش  هدنهانپ  ناب 

ار بیلـص  دوب ، دـهاوخ  یلداـع  ماـما  مکاـح و  نم  تما  ناـیم  رد  سیع  دـیوگیمن . نخـس  تسا  دوهی  هحفـص 144 ] تخرد [  هک  هدـقرغ 
رب دیامنیم  كورتم  ار  هقدص  ، دربیم نیب  زا  ار  هیزج  دنروخیمن )؟ ار  كوخ  تشوگ  هک  دشاب  نیا  روظنم  دیاش   ) دشکیم ار  كوخ  دبوکیم ،
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دازون لفط  رگا  هک  دوریم  نیب  زا  يروطب  ناگدنبنج  هیلک  تیذا  دـیامنیم ، فرط  رب  ار  ینمـشد  هنیک و  دـنک ، یمن  ملظ  يواگ  دنفـسوگ و 
نوچ نارتش  نایم  رد  ریـش  دنک ، یم  تیذا  ار  وا  دنیب و  یم  ار  هچب  هدـنرد  ریـش  دـناسریمن ، يررـض  ار  وا  دـنک  رام  ناهدرد  ار  دوخ  تسد 
کلم دوریم ، نیب  زا  رافک  تنطلـس  دوشیم و  رپ  نیملـسم  زا  نیمز  دـشابیم ، هلگ  گس  نوچ  هلگ  نایم  رد  گرگ  دوب ، دـهاوخ  هلگ  گـس 

ترضح نامز  رد  هک  دنایوریمروط  نآ  ار  دوخ  هایگ  دش و  دهاوخ  هرقن  هچراپ  کی  نوچ  نیمز  دوب ، دهاوخن  نیملسم  ادخ و  زا  ریغ  يارب 
هب تسا  تمیق  دیامنیم ، عابـشا  ار  رفن  دنچ  رانا  کی  دنوشیم ، ریـس  اه  نآ  همه  دـنروخب  رایخ  کی  زا  هک  رفن  دـنچ  هدوب  مالـسلا  هیلع  مدآ 

باب . دننکیم ادیپ  تبغ  رد  اهز  تافـص  رد  هدـش و  ینغتـسم  داهج  زا  مدرم  ینعی  دوب ، ثیدـح  رخآ  نیا  دیـسر ، دـهاوخ  یمهرد  رـصتخم 
دنیوگیم ناسارخ  ار  نآ  هک  يرهش  زا  قرشم  فرط  زا  لاجر  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نامیلـس  وبا  82

هللا لوسر  ترـضح  زا  نامی  نب  هفیذـح  باب 83 . تسا نینهآ  ياـهرپس  نوچ  ناـشاهتروص  هک  دـنوشیم  وا  عباـت  یهورگ  دـنکیم و  جورخ 
یـسیع سپ  دـشاب ، اهنآ  رخآ  یـسیع  مشاب و  اهنآ  لوا  نم  هک  یتما  نآ  دنراگتـسر  هک  اقح  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رکذ ار  دوخ  تعباتم  دوشیم و  دنلب  یـسیع  دناوخ  ار  حبـص  زامن  هک  هحفـص 145 ] یتقو [  دناوخیم ، زامن  نم  نادنزرف  زا  يدرم  رـس  تشپ 
اپب تمایق  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  زا  هریره  وبا  باب 84 . دوب دهاوخ  لاس  لهچ  ایند  رد  وا  ثکم  دـنکیم و 
یتح تسنیا : یبرع  ترابع   ) دوش ینارون  نآ  هلیـسو  يرـصب  ياهرتش  ياه  ندرگ  دوش و  رهاـظ  زاـجح  نیمز  زا  یـشتآ  هکنیا  اـت  دوشیمن 
نتف محالم و  باتک  مود  شخب  همجرت  هتوق  هللا و  لوحب  دیوگ : مجرتم  مجرتم .) يرصبب -  لبالا  قانعا  اهل  یضت  زاجحلا  ضراب  ران  رهظت 

تفای و نایاپ  ریقح  ملقب  مالسلا  هیلع  یلع  نبا  نیـسح  ترـضح  راوج  رد  يرجه  ( 1383  ) هنس كرابملا  ناضمر  هام  ( 23  ) هعمج بش  رد 
هحفص 146 ] مینکیم [ . عورش  موس  شخب  همجرتب  کنیا 

(3  ) نامزلا رخآ  ياهبوشآ  هنتف و 

رهظ ات  هک  دناوخ  يا  هبطخ  هتفر  ربنم  يالابو  دناوخ  ام  اب  ار  حبـص  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  يزور  دـیوگیم : دـیز  وبا  باب 1
دش ینالوط  رصعات  هک  درک  ادا  يا  هبطخ  هتفر  ربنم  يالاب  هرابود  درک و  ادا  ار  رهظ  زامن  هدمآ  نیئاپ  ربنم  زا  رهظ  زامن  يارب  دیشک و  لوط 

هچنآ زا  ار  ام  درک و  بورغ  باتفآ  ات  درک  هبطخ  توالت  هتفر  ربنم  هب  راب  نیموس  يارب  دـناوخ و  ار  رـصع  زاـمن  دـمآ و  ریزب  ربنم  زا  سپس 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هفیذح  باب 2 . مینک ظفح  ار  وا  ياه  هتفگ  هک  درک  مالعا  امب  داد و  ربخ  دش  دـهاوخ  هدـش و  ملاع  رد  هک 
هک دنتسه  ینانز  ( 169  ) هنس زا  دعب  امـش  نانز  نیرتهب  دننارتخد و  امـش  نادنزرف  نیرتهب  ( 154  ) هنـس زا  دعب  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ 

تشک و ( 90  ) هنـس رد  و  زادرپ ، هب  ار  دوـخ  ضرق  ( 169  ) هنـس رد  و  نک ، هحفـص 147 ] بلط [  ار  دوـخ  ضرق  ( 168  ) هنـس رد  و  دنیازن ،
هنتف و تمایق  مایق  ات  هدومرف : تسیچ ؟ تاجن  هار  عقوم  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  تفگ : هورگ  نآ  زا  یکی  دوشیم ، راتـشک 

دهاوخ اپب  هنتف  تمایق  زا  لبق  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  نتف  باتک  رد  اـیرکز  باب 3 . دوب دهاوخ  بوشآ 
هن دومرف : دوشیم ؟ هتشک  رتشیب  ام  یلعف  نامز  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ای  دنتفگ : ندش ، هتشک  دومرف : يا ؟ هنتف  هچ  دندیـسرپ : دش ،

؟ دـنرادن لقع  ایآ  هللا  لوسر  ای  دـنتفگ : تشک ، دـهاوخ  ار  دوخ  همع  رـسپ  ردارب و  هیاـسمه و  صخـش  هکلب  دنـشکب  ار  امـش  راـفک  هکنیا 
وبا دنراد ، یتیـصخش  دنتـسه و  یـسک  دـننکیم  نامگ  هک  دننیـشنیم  يدارفا  القع ) ياجب   ) دوشیم و هتفرگ  نامز  نآ  رد  مدرم  لقع  دومرف :
نب مصاع  باب 4 . میدـش لخاد  هک  روط  نامه  میوش  جراخ  نید  زا  هکنیا  زج  تسین  يا  هراـچ  امـش  نم و  يارب  ادـخب  مسق  تفگ : یـسوم 
هنتف یموـمع 3 - هنتف   2. یصوصخ هنتف  - 1 هداد : رارق  هنتف  جـنپ  تما  نیا  رد  ادـخ  دوـمرف : هـک  هدرک  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  یلع  زا  هزمح 

مرکا ربمغیپ  مالغ  ناـبوث  باب 5 . دـش دـنهاوخ  تاناویح  نوچ  مدرم  هک  دوشیم  اـپب  یهایـس  کـیرات و  هنتف  یموـمع 5 - هنتف  یصوصخ 4 -
ناگدنروخ هک  روطنآ  دنوش  عمج  امـش  رود  هب  اهتما  هیلک  هک  هدش  کیدزن  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دایز امش  تیعمج  ، هن دومرف : تسا ؟ مک  ام  تیعمج  هکنیا  تهجب  هحفص 148 ] تفگ [ : ناگدنونش  زا  یکی  دنوشیم ، عمج  اذغ  رودب  اذغ 
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یـصخش دیامنیم ، نیزگ  ياج  ار  نهو  امـش  ياهندب  لد و  رد  دریگیم و  امـش  نانمـشد  زا  ار  سرت  ادخ  دوب  دـیهاوخ  اثغ  نوچ  یلو  تسا 
باطخ نب  رمع  زا  اـیرکز  باـب 6 . توم زا  ندوـب  رازیب  اـیند و  بح  دوـمرف : تسا ؟ مادـک  نهو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  اـی  تفگ :

زا دـنلهاج  لفاغ و  دارفا  نیا  دنتنـس ، نانمـشد  يار  باحـصا  هکنوچ  دیـشاب  رذـحرب  يار  باحـصا  زا  سانلا  اهیا  تفگ : هک  هدرک  تیاور 
دننک لاوس  اهنآ  زا  تنسبعجار  رگا  هکنیا  ات  دنیامن  شظفح  اه  نآ  هک  تسا  رازیب  يرب و  اهنآ  مه ا ز  تنـس  دننک و  ظفح  ار  تنـس  هکنیا 
هچنآ دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  زا  رمع  نب  هللادـبع  باب 7 . دننک ایح  تهج ) نیدب   ) میناد و یمن  ام  دـنیوگب 

نم تما  زا  دشاب  هدرک  انز  يزینک  اب  انلع  اهنآ  زا  یسک  رگا  هکنیا  یتح  دنکیم  دمآ  شیپ  مه  نم  تما  يارب  دمآ  شیپ  لیئارـسا  ینب  يارب 
هقرف کی  زا  ریغ  هک  دـش  دـنهاوخ  هقرف  ود  داتفه و  زین  نم  تما  دـندش ، هقرف  ود  داتفه و  لیئارـسا  ینب  داد ، دـهاوخ  ماجنا  ار  راک  نیا  مه 
عبات هک  يا  هقرف  هحفـص 149 ] نآ [  دومرف : هلآ ؟ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  دنمادک  هیجان  هقرف  دندیـسرپ : دـنمنهج ، لها  اه  نآ  هیلک 
ندرگ هک  دوش  جراخ  یـشتآهدش  کیدزن  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  اـیرکز  بابدننم 8 باحـصا  نم و 

دنکیمریس دوریم  هار  زور  دباوخیم و  بش  هک  يور  دنک  رتش  ریظن  دوش و  ینارون  نآ  هلیسوب  ماش ) رد  تسا  يرهش  مان   ) يرـصب رد  نارتش 
دتفیب نآ  لاگنچب  سک  ره  ، دینک تحارتسا  مه  امـش  درک  تحارتسا  شتآ  دیتفیب  هار  مه  امـش  داتفا  هار  شتآ  دنیوگیم : مدرم  هک  يروطب 

هللا یلـص  ادخلوسر  زا  هک  هدرک  تیاور  باطخ  نب  رمع  زا  زین  مجرتم ) دشاب . زمر  هیبشت و  تیاور ، نیا  تالمج  هکنیا  لثم   ) دروخیم ار  وا 
يرـصب رد  رتش  ندرگ  دـنک و  ناللیـس  زاجح  ياـه  يداو  زا  یکی  زا  شتآ  هکنیا  اـت  دـنکیمن  ماـیق  تماـیق  دومرفیم : هک  دینـش  هلآ  هیلع و 

هکنیا ات  دوشیمن  اپب  تمایق  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دـمحم  ترـضح  زا  هفیذـح  دوش . ینارون  نآ  هلیـسوب 
هدرکتیاور هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هریره  وبا  باب 9 . دوش ینارون  يرصب  رتش  ندرگ  نآ  هلیسوب  دوش و  نشور  نامور  زا  یشتآ 

، دومن دهاوخ  تحاران  ناسرت و  ار  رادیب  دارفا  دنکیم و  رادیب  ار  باوخ  صاخـشا  هک  دوشیم  اپب  یئادـص  رـس و  ناضمر  هام  رد  دومرف : هک 
رد دننکیم ، تراغ  ار  جاجح  هجحیذ  رد  دیایم ، دوجوب  یلادج  گنج و  هدـعقلا  يذ  رد  دـننکیم ، روهظ  یهورگ  لاوش  هام  رد  نآ  زا  سپ 
لک بجعلا  مث  دنزادرپیم  هعزانمب  اه  هلیبق  عیبر  هام  رد  دش ، دهاوخ  یئادص  رس و  زین  رفص  هام  رد  دش ، دهاوخ  یئاهتمرحکته  مرحم  هام 

دنوش نیزگ  ياج  نآ  رد  رفن  رازه  دص  هک  يرهـش  زا  تسا  رتهب  دننک  نآ  راب  هدور  هک  يا  هقان  نآ  زا  دـعب  بجر . يدامج و  نیب  بجعلا 
هک هدرک  تیاور  مکحلا  وبا  زا  رگید  تیاور  رد  دـیامن .) رارف  دـنک و  راوس  يا  هقانب  ار  دوخ  لاـیع  لـها و  ناـسنا  هک  تسا  نآ  زا  هیاـنک  )
رد دننکیم ، تراغ  ار  جاجح  هجح  يذ  رد  دش ، دـنهاوخ  لوغـشم  گنجب  اه  هلیبق  لاوش  رد  دوشیم . یبالقنا  هنتف و  یناضمر  هام  رد  تفگ :

يدامج نیب  بجعلا  لک  بجعلا  دش و  دنهاوخ  هتشک  راکمتس  دارفا  هیلک  تفگ : دومن و  هداعا  هبترم  هس  ار  نخس  نیا  یمرحم ؟ هچ  مرحم 
، تسا لاـس  بلق  ناـضمر  دوـمرف : هک  هدرکتیاور  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسرزا  کـلام  نـب  سنا  زا  رگید  تـیاور  رد  و  بـجر . و 

ناضمر هام  هثداح  يارب  دیوگیم : یمرـضح  هرم  نب  ریثک  دوب . دهاوخ  شمارآ  ار  لاس  همه  دشاب  ادـص  رـس و  یب  ملاس و  ناضمر  هکیعقوم 
دومع نآ  هکیعقوم  دوش ، هدید  نامـسآ  رد  قرـشم  فرط  زا  هکیـشتآ  دومع  تفگ : تسمادـک ؟ تمالع  نآ  دـنتفگ : دوب  دـهاوخ  یتمالع 

هله هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هللادبع  باب 10 هحفـص 151 ] دینک [ . هدامآ  دوخ  لایع  لها و  يارب  ار  لاس  کی  ماعط  دیدید  ار  شتآ 
تیاور رد  ـالثم .)؟ تسا  مود  بش  هاـم  لـثم  لوا  بـش  هاـم  ینعی   ) تـسا اـههام  ندـش  دـنلب  تماـیق  مئـالع  زا  دوـمرف : هـک  هدرک  تـیاور 
دنکیم روبع  دجـسم  رد  صخـش  تسا و  هبنـشود  هام  ریظن  هبنـشکی  هام  هک  تسا  نیا  تمایق  مئـالع  زا  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسارگید 

ای دـنک  روبع  يدجـسم  رد  تقو  ره  ناسنا  هک  تسنیا  هبحتـسم  ياـهزامن  زایکی  دـیوگ : مجرتم  دـناوخیمن . نآ  رد  زاـمن  تعکر  ود  یلو 
نیا اب  تسحبـص  زامن  لثم  دجـسم  تیحت  زامن  دروآ ، اـجب  دجـسم ) تیحت   ) زاـمن تعکر  ود  دـشاب  هتفر  دجـسم  نآ  رد  زاـمن  يارب  هکنیا 
هدرک تیاور  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  زا  دیوس  باب 11 . مروایم اجب  دجـسم  تیحت  زامن  تفگ : دیاب  نآ  تین  رد  هک  توافت 

وم یب  يرس  کچوک و  ياهـشوگ  هک -  یـشبح  صخـشب  منکیم  رظن  نم  ناک  دینک ، جح  دیناوتن  هکنیا  زالبق  دیروآ  اجب  جح  دومرف : هک 
زا ای  تسا  امـش  دوخ  يار  نیا  مدرکـضرع : ترـضحناب  دـیوگ : دـیوس  دـنکیم . بارخ  یکی  یکی  ار  هبعک  ياه  گنـس  گنلک  اـب  دراد - 

موصعم مئاق  ترضح  روهظ  مئالع  رد  نامزلارخآ  ياهبوشآ  هنتف و  ای ،  نتفلا ،  محالملا و 
مالسلاهیلع مهدزاود 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 72ناهفصا   هحفص 48 

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

http://www.ghaemiyeh.com


یمن مدوخ  زا  نم  هک  دنکیم  قلخ  ار  ناگدـنبنج  دفاکـشیم و  ار  هبح  هکیئادـخ  ناب  مسق  دومرف : يدینـش ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
ایند زا  هحفـص 152 ] رگا [  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  اـیرکز  باب 12 . مدینـش امـش  یبن  زا  هکلب  میوگ 
نآ زا  رگید  تیاور  رد  دوش . هینطنطـسق  کلام  نم  تیب  لها  زا  يدرم  ات  دـنکیم  ینالوط  ار  زور  نآ  ادـخ  دـنامن  یقاب  زور  کـی  زا  رتشیب 

هینطنطسق تسنم  ردپ  مان  شردپ  مان  نم و  مان  شمان  هک  نم  تیب  لها  زا  يدرم  هکنیا  ات  دوشیمن  مامت  ایند  دومرف : هک  هدرکتیاور  ترضح 
هک دنکیم  لقن  دوخ  دج  زا  هللادـبع  نب  ریثک  باب 13 .) تسا هعیـش  هدیقع  فالخ  رب  تیاور  نیا  دیوگ : مجرتم  . ) دـنک حـتف  ار  ملید  هوک  و 
رد داـیز  مک و  نودـب  امـش  دوـمرف : راوـگرزب  نآ  میدوـب ، هتـسشن  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  روـضح  رد  هنیدـم  دجـسم  رد  تـفگ :

هللادبع باب 14 . دـش دـیهاوخ  لخاد  مه  امـش  دنـشاب  هدـش  لـخاد  رامـسوس  خاروس  رد  اـهنآ  رگا  یتح  تفر  دـیهاوخ  هقباـس  مماکلـسم 
ترـضحنآ گنر  دندرک و  روبع  اجنآ  زا  ناوج  رفن  دـنچ  میدوب  هتـسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  دزن  ام  هک  ینیب  نآ  رد  دـیوگیم :

ترخآ ادخ  هک  میتسه  یتیب  لها  ام  دومرف : مینیب ؟ یم  هتفرگ  نارگن و  ار  امش  هشیمه  هکنیا  زا  میتحاران  ام  هللا  لوسر  ای  میتفگ : درک  رییغت 
یهایـس ياهقریب  اب  قرـشم  فرط  زا  یموق  هکنیا  ات  دش  دنهاوخ  تبیـصم  الب و  راچد  نم  زا  دـعب  نم  تیب  لها  هدرک و  باختنا  ام  يارب  ار 

ار قح  هکنیا  ات  درک  دنهاوخ  لاتق  سپ  داد  دنهاوخن  ار  قح  دـننکیم و  هبلاطم  هرابود  دـنهدن  اهناب  دـنیامن و  هبلاطم  ار  قح  دـننک و  جورخ 
نآ دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  دنهدیم  نم  تیب  لها  زا  يدرم  هب  ار  قح  هکلب  دننکیمن  لوبق  دوخ  يارب  اهنآ  یلو  داد  دنهاوخ  اهناب 
زا هنیـس  اب  هچ  رگا  دناسرب  اهناب  ار  دوخ  هک  تسا  مزال  دنک  كرد  ار  اه  هحفص 153 ] نآ [  هکیسک  دشاب ، هدش  متـس  ملظ و  زا  رپ  هکروط 

متـس ملظ و  نم  زا  دعب  دومرف : هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  ترـضح  زا  راسی  نب  لقعم  باب 15 . دشاب فرب  يور 
درم رصنع  هکنیا  ات  دوریم  نیب  زا  لدع  دوش  ادیپ  روج  هکیرادقم  ناب  هاگنآ  دنکیم ، روهظ  الماک  ملظ  ادعب  یلو  یکدنا  رگم  درادن  یماود 

؟ دوب دهاوخ  هک  لدع  لها  سپ  هلآ  وهیلع  هللا  یلص  لوسر  ای  دندیـسرپ  تخانـش . دهاوخن  ار  يزیچ  متـس  زا  ریغ  دوشیم و  هتخیمآ  روج  اب 
ترـضحنآ زا  راسی  نب  لقعم  زین  دـش . دـهاوخ  اهنآ  ماکب  ایند  هک  هیما  ینب  دومرف : دـننایک ؟ روج  لها  سپ  دـنتفگ : تیب ، لـها  اـم  دومرف :

نیب زا  لدع  زا  ینامز  هکنیا  رگم  دنکیمن  روهظ  متـس  ملظ و  زا  ینامز  دـسریم ، ارف  روج  نامز  يدوزب  نم  زا  دـعب  دومرف : هک  هدرک  تیاور 
نامز نآ  رد  هکیمدرم  هک  دـش  دـهاوخ  يوحنب  دوشیم ، نک  هشیر  لدـع  زا  ینامز  هکنیارگم  دـیایمن  دوجوب  روج  زا  ینامز  سپـس  دوریم ،

ار لدع  هنامز  فور  يادخ  نآ  زا  دعب  درک . دـنهاوخن  لمع  متـس  روج و  زا  ریغب  هتخانـشن و  ار  يزیچ  متـس  ملظ و  زا  ریغ  دـنوشیم  دـلوتم 
زا ینامز  زین  درک ، دهاوخ  بورغ  نآ  ریظن  ملظ  زا  ینامز  هکنیا  رگم  دنکیمن  عولط  لدـع  زا  ینامز  سپ  دـنک  دـنلب  رـس  هک  دـنکیم  رومام 

، درم دهاوخ  نآ  ریظن  متس  زا  ینرق  هکنیا  رگم  دوشمین  هدنز  لدع  زا  ینرق  سپس  دوش ، بئاغ  روج  زا  ینامز  هکنیا  الا  دوشیمن  رهاظ  لدع 
یلص ادخلوسر  زا  رذوبا  باب 16 . درک دنهاوخن  لمع  نآ  زا  هحفص 154 ] ریغب [  هتخانـشن و  ار  يزیچ  لدع  زا  ریغ  نامزنآ  مدرم  هکیروطب 

تیاور هللادـبع  زا  رگید  تیاور  رد  هیما . ینب  زا  تسا  يدرم  دـهدیم  رییغت  ارم  تنـس  هکیـسک  لوا  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا 
زا ار  ام   ) میرک نآرق  هک  هدـش  دراو  هیما  ینب  تذـم  رد  يرگید  تاـیاور  دـندوب . هیما  ینب  نید  نیا  تفآ  دراد و  یتفآ  ینیدره  هک : هدرک 
هللا یلص  ادخلوسر  زا  هللا  دبع  زا  رذوبا  باب 17 ( نآرقلا یف  هنوعلملا  هرجشلا  و  : ) دیامرفیم هیما  ونب  ناش  رد  اریز  هدرک ، ینغتـسم  اهنآ ) رکذ 

. دوش کلام  ار  برع  تسا  نم  مان  شمان  هک  نم  تیب  لها  زا  يدرم  هکنیا  ات  دـش  دـهاوخن  مامت  اـیند  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و 
يدرم هکنیا  ات  دنکیم  ینالوط  ار  زور  نآ  ادـخ  دـنامن  یقاب  زور  کی  زا  رتشیب  ایند  زا  رگا  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  رگید  تیاور  رد 

راوگرزب نآ  هک  هدرک  تیاور  رگید  قیرط  زا  ددرگ . ثوعبم  تسا  نم  ردـپ  مان  شردـپ  مان  نممان و  وا  ماـن  هک  نم  تیب  لـها  زا  اـی  نم  زا 
بشوح نب  یلع  باب 18 هحفص 155 ] دیامن [ . تنطلـس  تسا  نم  مان  مه  هک  نم  تیب  لها  زا  يدرم  هکنیا  ات  دسر  یمن  نایاپب  ایند  دومرف :

زا ریغ  ای  دوب  دنهاوخ  ام  زا  اده  همئا  مدرک : ضرع  هلآ  هیلعهللا و  یلـص  ادـخلوسرب  تفگ : هک  هدرکتیاور  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا 
یم تاجن  اه  هنتف  یهارمگ  زا  ام  هلیـسوب  مدرم  دـش ، حاتتفا  امب  هک  روط  نامه  دوشیم  متخاـمب  نید  دوب ، دـنهاوخ  اـم  زا  هکلب  دومرف : اـم ؟
اطع مدرمب  ینمـشد  زا  دعب  ار  نید  رد  ینابرهم  تفلا و  ادخ  هک  تسا  ام  هطـساوب  دنتفای ، تاجن  كرـش  یهار  مگ  زا  هک  روط  نامه  دنبای 
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هک هدرک  تیاور  مظعم  لوسر  زا  يردـخ  دیعـس  وبا  درک . تفلا  داجیا  اـهنآ  نید  بلق و  نیب  كرـش  توادـع  زا  دـعبهک  روط  ناـمه  درک 
هیفنح نب  دمحم  باب 19 . درک دهاوخ  روهظ  نم  تما  بالقنا  فالتخا و  عقوم  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  هک  مهدـیم  تراشب  ار  امـش  دومرف :

حالـصا بش  کی  رد  ار  وا  راـک )  ) ادـخ تسا ، تیب  لـها  اـمزا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  دومرف : هک  هدرکتیاور  شراوگرزب  ردـپ  زا 
نیزر نب  هللادبع  تسا . تیب  لها  ام  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  دومرف : هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخلوسر  زا  دیعـس  وبا  درک . دهاوخ 
دیعس تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترتع  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  دیوگ : یقفاغ 

همطاف نادنزرف  زا  مشاه  ینب  زا  تفگ  شیرق ؟ مادک  زا  دنتفگ : تسا  شیرق  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  تفگ : سابع  نبا  دـیوگ : بیـسم  نب 
هک تسا  يدرم  هلآ  وهیلع  هللا  یلص  يدهم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دیوگیم : يردخ  دیعـس  وبا  باب 20 هحفص 156 ] (ع [ .)

هیلع يدهم  قریب  رب  دـیوگیم : فون  باب 21 . تسا هتخیر  وایناـشیپ  فرط  ود  يوم  تروص و  شوخ  رایـسب  دراد ، يدـنلب  هدیـشک و  ینیب 
هک هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  ترـضح  زا  لـیفط  وـبا  باب 22 . تسا ادـخ  يارب  طـقف  تعیب  تسا : موقرم  مالـسلا 

نامزلا رخآ  رد  ام  هطساوب  داد و  تاجن  نامز  لوا  رد  ار  مدرم  ادخ  ام  هلیـسوب  دش ، دهاوخ  متخ  مه  امب  دش و  حاتتفا  امب  نید )  ) رما دومرف :
هطـساوب مدرم  قح  دشاب ، هدش  متـس  ملظ و  زا  رپ  هک  روط  نآ  دوشیم  داد  لدع و  زا  رپ  نیمز  هک  تسا  ام  هلیـسوب  دش ، دـهاوخ  ارجا  لدـع 

(. مجرتم تسا -  هعیش  هدیقع  فالخ  رب  تیاور  نیا  . ) دش دهاوخ  هتخادرپ  اهناب  تسا  نم  ردپ  مان  شردپ  مان  تسا و  نم  مسا  مه  هکیدرم 
تسد درکیم  ادیپ  یلقث  بالقنا ) تدش  زا   ) ترـضح نآ  نابز  هکیعقوم  دومرف و  نایب  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  فاصوا  ترـضح  نآ  هاگنآ 

رد مالسلا  هیلع  يدهم  دومرف : هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  زا  يردخ  دیعـس  وبا  باب 23 . دزیم پچ  يونازب  ار  دوختسار 
ترضح نامز  ریظن  نامسآ  دشاب و  هدش  متـس  ملظ و  زا  رپ  هک  روط  نآ  درک  دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دوب و  دهاوخ  نم  تما  نیب 
یگدـنز يروط  ترـضح  نآ  نامز  رد  نم  تما  دـنکیم . جراخ  ار  دوخ  تکرب  نیمز  دراـب و  یم  ناراـب  مالـسلا  هیلع  هحفـص 157 ] مدآ [ 

: دومرف هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخلوسر  زا  يردخ  دیعـس  وبا  زین  دشاب . هدرکن  یگدنز  روط  نآ  زگره  نآ  زا  لبق  هک  دـنکیم 
نآ دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـنکیم و  روهظ  نم  تما  فالتخا  بالقنا و  نامز  رد  هک  مالـسلا  هیلع  يدـهمب  مهدـیم  هدژم  ار  امش 

مادک حیحص  میتفگ : دنکیم  میسقت  حیحـص  روطب  ار  لام  دنتـسه و  یـضار  وا  زا  نامـسآ  نینکاس  دشاب ، هدش  متـس  روج و  زا  رپ  هک  روط 
لماش ترضح  نآ  تلادع  درک و  دهاوخ  ینغتسم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  لد  ادخ  مدرم ، نیا  رد  يواسم  روطب  دومرف : تسا ؟

تجاح راهظا  یـسک  دراد ؟ جایتحا  یـسک  هچ  دنک : ادـن  ات  دـنکیم  رومام  ار  يدانم  دـش . دـهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تما  لاح 
رپ ار  وا  نماد  ریگب و  دیوگ  نزاخ  نک  اطع  نمب  یلام  دیوگیم : يدهم  وگب : نزاخدزن و  ورب  دیوگیم : واب  ترـضح  رفن ، کی  زج  دـنکیمن 
هک ار  يزیچ  ام  دیوگیم : دنکیمن و  لوبق  نزاخ  یلو  دنادرگیم  رب  ار  لام  نآ  زا  دعب  يدمحم ، تما  نیرتعاجـش  وت  دـیوگیم : هاگنآدـنکیم 
رد يریخ  راوگرزب  نآ  زا  دـعب  دوب و  دـهاوخ  لاس  هن  اـی  تشه  اـی  تفه  ترـضحنآ  رمع  تدـم  دومرف : تفرگ . میهاوخن  سپ  میدیـشخب 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  راوگرزب  لوـسر  زا  يردـخ  دیعـس  وـبا  باب 24 . تسین تایح  رد  يریخ  دومرف : اـی  یگدـنز 
لاس تشه  ای  تفه  دشاب  هاتوک  رگاو  دنکیم  تفالخ  لاس  هد  دوش  ینالوط  شرمع  رگا  دوب  دهاوخ  نم  تما  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم 

ای تفه  دشاب  هاتوک  نم  تما  يدهم  رمع  رگا  دومرف : هک  هدرکتیاور  ترـضح  نآ  زا  يردخ  دیعـس  وبا  زین  هحفص 158 ] دنکیم [  تنطلس 
دنکیم و جراخ  ار  دوخ  ناهایگ  نیمز  دشاب و  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  روط  نآ  دـنکیم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  تسلاس ، هن  ای  تشه 
: دیوگ یم  بعک  دنـشاب . هدشن  نآ  زا  لبق  هک  دنوشیم  یتمعنب  معنتم  ترـضحنآ  نامز  رد  نم  تما  دزیر و  یم  ورف  ار  دوخ  ناراب  نامـسآ 

تفه تسلاس و  ( 51  ) جورخ عقوم  رد  راوگرزب  نآ  نس  تسا و  نم  مان  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـن  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر 
يدهم دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  ترضح  زا  يردخ  دیعس  وبا  باب 25 . دوب دهاوخ  مدرم  نیب  رد  لاس 

. دـنکیم اطع  یناوارف  لام  دـنیوگ  یم  حافـس  ار  وا  هکيدرم  دـنکیم و  جورخ  یئاه  هنتف  روهظ  عقوم  رد  ینامز  اـضقنا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع 
حافس ظفل  دیاش  دنا ، هدرک  تیاور  وا  ریغ  ایرکز و  هک  تسا  یتایاور  نآ  فالخ  رب  ثیدحنیا  رد  حافس  ظفل  دیوگ : یم  سوواط  نب  دیس 
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نتف باتک  رد  ایرکز  هکلب   ) میرادن غارس  دشاب  هدیشخب  ار  یلام  دشاب و  سابع  ینب  زا  هک  یحافـس  ام  اریز  دشاب  هدرک  رکذ  ایرکز  دوخ  ار 
دوخ لامعب  دـشخب و  یم  ارام  مالـسلا  هیلع  يدـهم  تفگ : هک  هدرکتیاور  سوواط  زا  ثیل  هک ) اریز  هدرک ، تیاور  ار  نیا  فـالخ  ثیل  زا 

جورخ مالـسلا  هیلع  يدهم  دیوگ : سابع  نبا  باب 26 . دوب دهاوخ  نابرهم  نیکـسم  دارفاب  و  دننکن ) فلت  ار  لام  هک   ) دـنکیم يریگ  تخس 
درب مالـسلا  هیلع  يدهم  زا  یمان  رمع  نب  هللادبع  دیوگ : دیز  نب  یلع  بابدنک 27 عولط  یتمالع  هحفـص 159 ] اب [  باتفآ  هکنیا  ات  دنکیمن 
هیلع يدـهم  هکلب  یئوگیم  وت  هک  تسین  روطنیا  تفگ : رمع  نبا  تسا ، نایفـس  یبا  نب  هیواـعم  يدـهم  تفگ : دوب ) اـجنآ  رد  هک   ) یبارعا

هکیـسک دومرف : هک  هدرکتیاور  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  زا  قداص  وبا  دناوخیم . زامن  وا  رـس  تشپ  یـسیع  هکتـسنآ  مالـسلا 
: دومرف هک  هدرکتیاور  هللادبع  نب  دمحم  ترـضح  زا  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  تسا . هدرم  تیلهاج  مدرم  لثم  دـشابن  وا  يارب  یماما  دریمب و 

ربمغیپ دومرف : مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دیوگیم : هعیبر  نب  یلع  باب 28 . تسا هدرم  تیلهاج  نامدرم  نوچ  دریمب  ماما  نودب  هکیـسک 
وبا باب 29 . نیقرام نیطساق 3 - - 2 نیثکان - 1 میامن : لاتق  هفیاط  هس  اب  ترـضحنآ ) زا  دعب   ) هک درک  دهع  نم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

ریشمش اب  ار  وا  رس  دناوخیم  هبطخ  ربنم  رد  هیواعم  دیدید  هکیتقو  دومرف : هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  يردخ  دیعس 
زا نسح  دیـشکب . ار  وا  دـیدید  نم  ربنم  رب  ار  هیواـعم  هک  یتقو  دومرف : هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  هللادـبع  دـیبوکب .
زا يردخ  دیعس  وبا  باب 30 هحفص 160 ] دیناسرب [ . لتقب  ار  وا  دیدید  نم  ربنم  رب  ار  هیواعم  هکیعقوم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ترـضحنآ 

لوزن يارب  هک  روط  نآ  دینکیم  لاتق  نآرق  لیوات  يارب  هک  دیتسه  امش  زا  یـضعب  دومرف : هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
مالـسلا هیلع  یلعب  ار  نیلعن  دزودب و  ار  لعن  هک  یـسکنآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  تسیک  وا  دندیـسرپ : دیدرک ، لاتق  نآ 

مـسق ادـخب  ار  وت  تفگ : بلاط  یبا  نب  یلعب  يدرم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  شردـپ  زا  لیعامـسا  دومن . حالـصا  تخود و  ار  نآ  هک  داد 
عبـس ثیدـح  زین  دادـیم . تراشب  نمب  ثیدـحنیاب ) عجار   ) وت لوسر  هک  ینادـیم  وت  ایادـخ  دومرف : تسا ؟ یثیدـح  لعن  يارب  اـیآ  مهدـیم 

دوب و دهاوخ  وت  يارب  اهنیا  زا  رتهب  تشهب  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  هک  هدرک  رکذ  ار  غاب  ینعی  قئادح 
یهورگياه هنیـس  رد  وت  زا  هک  یئاه  هنیک  ضغب و  نآ  يارب  دومرف : ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  هللا  لوسر  ای  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  درک ، هیرگ 

یلع اب  لاتق  زا  ار  هشئاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  هک  هدرک  رکذ  ار  یثیدـح  و  نم . زا  دـعب  رگم  دـننکیمن  راهظا  ار  اه  نآ  تسا و 
رکذـتم دوخ  ياطخب  ریبز  فارتعا  ریبز و  هحلط و  لاتقب  عجار  و  دـننکیم . هلمح  هشئاـعب  بئوح  ياهگـس  دومرف : ودومرف  یهن  مالـسلا  هیلع 
ياهگـس جراوخ  هکنیا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ياهتمارک  دشکب و  ار  اه  نآ  هکیـسک  حدم  جراوخ و  تمذـم  هرابرد  يدایز  ثیداحا  تسا و 

نآ ثیداحا  رکذب  یجایتحا  دندقتعم و  نآ  رب  نیملـسم  همه  هک  ار  جراوخ  هیلع  رب  لالدتـسا  هدرک  رکذ  و  تسا . هدرک  رکذ  دـنمنهج  لها 
تـسا نینموملا  هرماب  نینموملا  ریما  انالوم  هحفـص 161 ] صاصتخا [  یف  نیقیلا  باتک  شمان : هیباتک  ام  دـیوگ : سوواـط  نب  دیـس  تسین .

ار ترضحنآ  هکنیاب  عجار  ثیدح  ( 216  ) دادعت نا  زا  دعب  میا و  هتشاگن  ثیدح  ( 197  ) دادعت ننست  لها  ناگرزبو  خویش  زا  میا و  هتشون 
ثیدح ( 25  ) دادعت میتشون و  دنیوگیم  نیقتم  ماما  ار  راوگرزب  نآ  هکنیا  هراب  رد  ثیدح  ( 18  ) دادعت میا و  هتشون  دنا  هتفگ  نینموملا  ریما 

هدرکتیاور هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  زا  نتف  باتک  رد  ایرکز  باب 31 . میا هتشاگن  دنا  هتفگ  نید  بوسعی  ار  ترضحنآ  هکنیاب  عجار 
يداـیز لـخن  ياراد  ودـنیوگیم  هلجد  ار  نآ  هک  تسا  يرهن  نآ  بنج  رد  دـنیوگیم و  هریـصب  اـی  هرـصب  ار  نآ  هک  تساینیمز  دومرف : هک 
كـاله دـنوشیم و  قحلم  دوخ  لـصاب  هکیا  هقرف  - 1 دـش : دـنهاوخ  قـیرفت  هقرف  هسب  مدرم  دـنوشیم و  دراو  رهـش  نآر  اروـطنقونب د  تسا ،

هتـشک دننکیملاتق و  هتفرگ  شودب  ار  دوخ  نادـنزرف  هکیا  هقرف  دـنوشیم 3 - رفاک  هدـش و  رورغم  دوخ  تمظعب  هکیا  هقرف  دش 2 - دنهاوخ 
: دنیوگیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  راصنا  زا  درم  دیامن . یم  اه  نآ  بیصن  ار  يزوریف  حتف و  ادخ  دوب و  دنهاوخ  ادهـش  زا  نانآ  ياه 
؟ دـچیپ یم  مهرد  ار  برع  کلم  یـسک  هچ  دندیـسرپ : تفگ ، ار  نخـسنیا  هبترم  هس  دوش ، هدـیچیپ  مهرد  برع  کلم  هک  هدـش  کـیدزن 

ياهرپس نانآ  ياهتروص  ناک  دنتـسه ، یکچوک  نامـشچ  نهپ و  ياـه  ینیب  ضیرع و  ياـهتروص  ياراد  هک  یموق  نآ  اروطنقونب ، تفگ :
اب برع  ودـنوشیم  هدایپ  دـنیوگیم  نوللا  هنابج  ار  نآ  هک  تسبرع  زا  هیرق  نآ  هکلب  برع  كاخ  کیدزن  يا  هیرقب  اـت  دـنیایم  تسا . نینهآ 
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، مینکن لاتق  امش  اب  ام  ات  دینک  در  امب  ار  ام  یمجع  ناردارب  دنیوگیم : كرت  هفیاط  هاگنآ  درک ، دهاوخ  هحفص 162 ] يدیدش [  لاتق  اه  نآ 
هاگنآ دیوگ : يوار  میوش ؟؟ رفک  دراو  مالـسا  زا  دعب  امـش  رب  ياو  دـنیوگیم : یلاوم  دـیوش ، قحلم  دوخ  نارداربب  دـیوگیم : یلاومب  برع 

دنام و دهاوخن  یقاب  اه  نآ  زا  يربخم  هک  يروطب  دنهد  یم  تسکش  ادخ  تردقب  ار  اه  نآ  هدرک  يدیدش  لاتق  اروطنقونب  هورگ  اب  یلاوم 
داد میهاوخن  يزیچامـشب  مسق  ادخب  دنیوگ : یم  باوج  رد  دیهدب  امب  اهتمینغ  نیا  زا  دیوگیم : برع  دـننکیم و  فرـصت  ار  اهتمینغ  یلاوم 
هللا یلص  ادخلوسر  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  مدوب  هتـسشن  قاطا  برد  نم  دیوگیم : هملـس  ما  باب 32 . دیدرکن يرای  ار  ام  امـش  اریز 

رد مه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دسوب و  یم  هتفرگ  فک  رد  اريزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  مدید  مدرک  هاگن  دش  دراو  هلآ  هیلع و 
یم هتفرگ  فک  رد  يزیچ  امـش  هک  مدـید  مدرک  هاـگن  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـی  متفگ : دوب  هتفر  باوخب  ترـضح  نآ  نماد 

يارب دنشکیم  نآ  يور  ار  منیسح  هک  یکاخ  زا  لیئربج  دومرف : ینکیم ؟ هیرگ  امش  هتفر و  باوخب  تنماد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  یـسوب و 
ترفاسم بلاـط  یبا  نب  یلع  اـب  تفگ : هک  هدرکتیاور  شردـپ  زا  اـیحی  نب  هللادـبع  تشک . دـنهاوخ  ار  وا  متماهک  داد  ربخ  ارم  دروآ و  نم 
ترـضح نآ  میدیـسر  اونین  يذاحم  هکیتقو  تفریم  نیفـص  هحفـص 163 ] يوسب [  ترـضحنآ  مدوـب و  ترـضحنآ  راد  هباـتفآ  نم  مدرک و 
نامـشچ هک  مدید  متفر  ادخ  ربمغیپ  تمدخ  زور  کی  دومرف : تسیک ؟ هللادـبع  ابا  مدیـسرپ : نک ، ربص  تارف  طش  رد  هللادـبع  ابا  ای  دومرف :

وت ياهمـشچ  ارچ  هدرک ، بضغ  وتب  یـسک  ایآ  ینکیم  هیرگ  هچ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـی  متفگ : تسا  ناـیرگ  ترـضحنآ 
هکیلیام تفگ : نمب  هاگنآ  دنـشکیم ، تارف  طشب  ار  منیـسح  داد : ربخ  نمب  دوب  نم  دزن  لیئربج  نیا  زا  لبق  تعاس  کی  دومرف : دننایرگ ؟

رگید نآ  زا  دـعب  دروآ  نم  يارب  كاـخ  تشم  کـی  درک و  زارد  ار  دوخ  تسد  سپ  يرآ  متفگ : ییئوـبب  اـت  مرواـیب  وـت  يارب  ار  وا  تبرت 
نیا نادنزرف  زا  یکی  دومرف : درک و  دوبع  بعک  دزن  زا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دیوگیم : ینهد  رامع  دشن . گشخ  گشا  زا  ممـشچ 

نآ رد  دش و  دهاوخ  هتشک  دنوش  دراوهلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  رب  ات  دوشیمن  گشخ  ناشاهبـسا  قرع  هکیهورگ  نآ  رد  بعک 
روبع اج  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نآ  زا  دعب  هن ، دومرف : نیا ؟ هورگ ) رد  : ) دـنتفگ درک  روبع  اجنآ  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  عقوم 

مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  هکیتقو  تفگ : نم  يارب  ملـسم  رتخد  ملاس  ما  ما  هلاخ  دیوگیم : رفعج  يرآ  دومرف : نیا ؟ هورگ ) رد  : ) دنتفگ درک 
هداد خر  مه  ناسارخ  هفوک و  ماش و  رد  هثداح  نیا  هک  دیـسر  ربخ  امب  نآ  زا  دعب  دیراب ، نوخ  ام  ياهراوید  هناخ و  رب  نامـسآ  دش  هتـشک 

لوسر ای  مدیـسرپ  دراد ، تسدب  نوخ  زا  رپ  يا  هشیـش  هک  مدید  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگیم : سابع  نبا  تسا .
هحفص هتشک [  هکیزور  نآ  زا  هکتـسا  مالـسلا  مهیلع  وا  باحـصا  نیـسح و  نوخ  نیا  دومرف : تسا ؟ ینوخ  هچنیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 

روبع ـالبرکب  هکنیا  اـت  میدـش  جراـخ  نیفـص  يوسب  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  دـیوگیم : یملـس  نب  همثره  تسا . هدرک  رادازع  ارم  هدـش  [ 164
اریز كاخ ، وت  رب  ياو  دومرف : دیئوب و  تشادرب و  یکاخ  تشگرب  هکیتقو  میدناوخ ، ترضحنآ  اب  یتخرد  کیدزن  ار  رصع  زامن  میدرک و 

و متشگرب ، وا  اب  مهنم  تشگرب  مالـسلا  هیلع  یلع  هکیتقو  دش . دنهاوخ  تشهب  لخاد  باسح  نودب  هک  دنوشیم  هتـشک  وت  يور  رب  یهورگ 
دـناوخ و ار  رـصع  زامن  ام  اب  داتفا و  البرکب  شروبع  هک  یلع  دوخ  يـالوم  زا  ینکیمن  بجعت  متفگ : دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  هعیـش  هک  منزب 
هک دـنوشیم  هتـشک  وت  يور  یهورگ  اریز  كاـخ  وت  رب  ياو  دومرف : دـیئوب و  ار  نآ  هدروآ  دوخ  ینیب  لـباقم  ار  یکاـخ  تشگرب  هکیعقوـم 
واب لوسر  ادـخ و   ) هکلب دـیوگیمن  يزیچ  دوخ  شیپ  زا  یلع  هک  مسق  ادـخب  تفگ : باوج  رد  منز  دـنوشیم ؟ تشهب  لخاد  باسح  نودـب 
هیلع یلع  ثیدح  میدش و  جراخ  البرک ) يوسب   ) وا يراوس  ياهلام  هللادیبع و  اب  نم  تشذگ  هک  یحابـص  دنچ  دـیوگ : يوار  دـنا .) هتفگ 

نیـسح دزن  ات  مدـنار  ار  دوخ  بسا  مدـمآ و  عوضوم  نآ  دایب  نم  داتفا و  تخرد  ناـمهب  نم  روبع  هکنیااـت  مدوب  هدرک  شومارف  ار  مالـسلا 
: دومرف هیلع ، رب  هن  هل و  رب  هن  متفگ : هیلع ؟ رب  اـی  یئاـمهل  رب  وت  همثره  دومرف : مدـناسر ، ترـضح  نآ  ضرعب  ار  هصق  مدـمآ و  مالـسلا  هیلع 

اریز وش  قـحلم  اـهناب  درگرب و  دوـمرف : دربـب ، نیب  زا  ار  اـهنآ  داـیز  نبا  هک  مسرتـیم  متـسه و  یکچوـک  ياـه  هچب  ياراد  نم  متفگ : ارچ ؟
هحفـص 165] تخادـنا [ . دـهاوخ  منهج  شتاب  تروصب  ار  وا  ادـخ  دـنکن  يرای  ار  ام  دونـشب و  ار  ام  راصنتـسا  یبیرغ و  يادـص  هکیـسک 

هللادیبع دش و  رو  هلعـش  رـصق  رد  یـشتآ  هاگان  هک  میدش  رـصق  لخاد  هللادیبع  اب  دیوگیم : دایز  نب  هللا  دیبع  قیفر  سودرک  نب  کلملادبع 
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رـس دـیوگیم : ریمع  نب  هراـمع  یئوگن . یئاـج  ار  عوضوم  نیا  تفگیم : نمب  درکیم و  رود  تروـص  زا  ار  شتآ  نآ  دوـخ  نیتـسآ  هلیـسوب 
لخاد هللادیبع و  رـس  دزن  دمآ  ات  درک  شدرگ  اهرـس  نیب  رد  دمآ و  يرام  دندوب و  هدز  هزین  يالاب  هبحر  رد  هک  مدید  ار  وا  نارای  هللادبع و 

نبا نابرد  دماین . نوریب  دش و  وا  ینیب  لخاد  دمآ -  دمآ  دنتفگیم : مدرم  هکیلاح  رد  مود -  هبترم  دمآ و  نوریب  هاگنآ  دش ، وا  ینیب  خاروس 
نآ رـس  زا  هکنیا  لثم  مدـیدیم  مدرکیم و  هاگن  نم  دـندروآ  هرامالا  راد  ياـهطایح  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  هکیزور  : دـیوگیم داـیز 
رد هک  دینادیم  اهامش  زا  کی  مادک  دیسرپ  دوخ  سلجم  اسلج  زا  ناورم  کملادبع  يزور  دیوگ : رمعم  نبا  دنکیم  نالیـس  نوخ  ترـضح 
رد يرهز  یلو  دوبن  یعالطا  عوضوم  نیا  هراب  رد  ار  سکچیه  دـندرک ؟ یلمع  هچ  سدـقملا  تیب  ياهگنـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  لتق  زور 
زا یلذـه  رکبوبا  دـنتفاییم . نآریز  رد  هزاـت  نوخ  هکنیا  رگم  دـندرکیمن  دـنلب  ار  یگنـس  چـیه  زور  نآ  رد  هک  هدیـسر  نمب  تفگ : باوج 

دندرکیمن دنلب  سدقملا  تیب  رد  ار  يا  هزیر  گنـس  چیه  دـش  هتـشک  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هکیتقو  تفگ : هک  هدرک  لقن  يرهز 
رگم دندادیمن  تکرح  ار  یگنس  چیه  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  زور  دیوگ : باهـش  نبا  دشیم . تفای  نآ  ریز  رد  هزات  نوخ  هکنیا  رگم 

مامالتق زور  رد  ایآ  تشون : نمب  يا  همان  ناورم  کلملادـبع  دـیوگ : بیـسم  نب  دیعـس  هحفـص 166 ] دوـب [ . نوـخ  زا  رپ ) نآ  ریز   ) هکنیا
تکرح ار  يا  هزیر  گنـس  چیه  سدـقملا  تیب  رد  يرآ  تشون : شباوج  رد  بیـسم  نب  دیعـس  دوبراک ؟ رد  یتمالع  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يزور  هک  هدرکتیاور  شردپ  زا  هدیرب  نب  هللادبع  دـشیمتفای . نآ  ریز  رد  هزات  نوخ  هکنیا  رگم  دـندادیمن 
نیمزب دندمایم و  دـندوب  هدیـشوپ  يزمرق  نهاریپ  مادـک  ره  هکیلاح  رد  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هاگان  هک  دـناوخیم  هبطخ 
هدومرف تسار  ادخ  : دومرف درک و  دنلب  ار  راوگرزب  ود  نآ  دمآ و  ریزب  ربنم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  دـیوگ : يوار  دـندروخیم .

ار مدمح  هکنیا  ات  منک  ربص  متـسناوتن  دنروخ  یم  نیمزب  دنیایم و  هک  مدرک  رظن  كدوک  ودـنیا  هب  نم  هنتف ) مکدالوا  مکلاوما و  امنا  : ) هک
رباج مدوب و  هدمآ  رفـس  زا  نم  هک  هدرکلقن  نم  يارب  هللادـبع  نب  رباج  هیاسمه  دـیوگ : رامع  وبا  باب 33 . مدرک دـنلب  ارناشیا  مدرک و  عطق 
یلص ادخ  لوسر  زا  تفگ : هیرگب و  درک  عورـش  وا  متفگ و  وا  يارب  ار  مدرم  یئافو  یب  هقرفت و  نآ  زا  دعب  درک و  مالـس  هدمآ  نم  ندیدب 

باطخ نب  رمع  باب 34 . دش دنهاوخ  جراخ  نید  زا  مه  جوف  جوف  دـندش و  نید  لخاد  جوف  جوف  مدرم  دومرفیم : هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا 
زا دعب  دنوشیم و  جراخ  هکم  زا  هکم  لها  يدوزب  هحفص 167 ] دومرف [ : هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  ترضح  زا 

ادبا دنوشیم و  جراخ  هکم  زا  هاگنآ  دنوش ، هکمب  لیام  هدنهانپ و  هرابود )  ) هکنیا ات  يرـصتخم  کی  رگم  دوب  دـهاوخن  راک  رد  یلوحت  نآ 
رد اـم  هک  اـهزور  زا  یکی  میدوب ، مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینموملا  ریما  اـب  هفوک  رد  اـم  دـیوگیم : ملاـس  وبا  باب 35 . دندرگیمنرب

تفالخ رما  دش و  دهاوخن  هماقا  قح  یلو  دنک  هماقا  ار  قح  ات  دنکیم  لاتق  قح  يارب  هکتسا  طابسا  زا  طبـس  مادک  دومرف : میدوب  وا  تمدخ 
زا ار  یموق  ادخ  دنتـشک  ار  دوخ  ینابرق  دندرک و  ادیپ  تبغر  ایندب  دندش و  دایز  هیما ) ینب   ) هکیعقوم دوب و  دـهاوخ  هیما ) ینب   ) اه نآيارب 
لاس ود  ام  هکنیا  رگم  دننکیمن  تنطلـس  لاس  کی  اه  نآ  هک  مسق  ادـخب  دـشکب . دـنک و  هرامـش  یکی  یکی  ار  اه  نآ  ات  دتـسرفیم  قرـشم 
دوخ نارای  زا  یـضعب  دـیوگ : يوار  درک ، تنطلـس  میهاوخ  لاس  راهچ  ام  هکنیا  رگم  دـننکیمن  تنطلـس  لاس  ود  اه  نآ  مینکیم و  تنطلس 

يزیچ رگید  سپ  دنتفگ : نم  نارای  دوب ، دهاوخ  هیما  ینب  يارب  تفالخ  رما  دـیوگیم : مالـسلا  هیلع  یلع  اریز  تسین  ام  ندـنام  ياج  متفگ :
ود اه  نآ  زا  مادـک  رهب  داد و  هزاجا  تساوخهکیـسک  رهب  راوگرزب  نآ  رـصم ، يارب  میتفرگ  هزاـجا  ترـضح  نآ  زا  هاـگنآ  تسین  راـک  رد 

: دوـمرف هک  هدرکتیاور  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  زا  دـیوس  نب  ثرح  باب 36 . دـندنام ترـضح  نآ  اـب  مه  يا  هدـع  داد و  مهرد  رازه 
نیعبات اب  نید  هاشداپ  دیسراجنیا  هب  راک  هکیعقوم  هحفص 168 ] هللا [ ، الا  هلا  ال  تفگ : ناوتیمن  هک  دوشیم  صقان  فیعض و  يروطب  مالـسا 

فیرخلا عزج  رودب  هک  روطنآ  دننک  عامتجا  وا  رودب  هک  دـنکیم  ثوعبم  ار  یموق  ادـخ  دـنک  تکرح  وا  هکیعقوم  دـنکیم و  تکرح  دوخ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  زا  رباج  باب 37 . منادـیم ار  اهنآ  نارتش  ندـناباوخ  لحم  ریما و  مسا  نم  هک  مسق  ادـخب  دـننکیم  عاـمتجا 
مه نینموم  زا  يریثک  هدع  درذـگیم و  خـلت  رهـش  نیا  رد  دـیوگیم : دـیایم و  هنیدـم  بنج  رد  يراوس  يدوز  نیمهب  دومرف : هک  هدرکتیاور 

ار هنیدم  دمآ  رد  یـسک  هچ  سپ  دنتفگ : درکدنهاوخ  كرت  ار  هنیدم  هنیدم  لها  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنراد . روضح 
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هنیدم تشیعم  هعس  تهج  مدرم  هک  دیایب  ینامز  دومرف : ترضحنآ  هاگنآ  دننکیم ، قزربلط  هک  یناگدنرچ  ناگدنرپ و  دومرف : دروخیم ؟
رگا یلو  دـنربیم ، مه  ار  دوخ  لایع  لها و  دـنیایم و  نآ  زا  دـعب  دوشیم  اهنآ  بیـصن  مه  تشیعم  هعـس  دـنور و  فارطاب  دـنیامن و  كرت  ار 

نآ رد  يزیچ  صلاـخ  نهآ  زج  هک   ) تسا نارگنهآ )  ) همد هروـک و  ریظن  هنیدـم  اریز  تـسا  رتـهب  ناـنآ  يارب  هنیدـم  دـننک  كرد  دـنناوتب 
: دومرفیم هک  مدینـش  ترـضحنآ  زا  دیوگ : رباج  دننکیم ، ظفح  ار  هنیدم  هکئالم  دـیایمن ، هنیدـم  رد  لاجد  ابو و  نوعاط و  دـنام ) دـهاوخن 
، دیوشیم جراخ  رصم  زا  امش  ارچ  هک  منادیم  نم  مسق  ادخب  دیوگ : رمع  نبا  باب 38 . دروایب هحلسا  هنیدم  رد  هک  تسین  لالح  يدحا  يارب 
 ] دوشیم گشخ  يروطب  لین  بآ  هک  اریز  دنکیمن  جراخ  لین  ار  امـش  هکلب  هن  تفگ : دنکیم ؟ جراخ  ار  ام  نمـشد  متفگنم : دیوگ : يوار 
نب هللادبع  دیوگیم : بئاس  نبا  باب 39 . دـنام دـهاوخ  گیرياه  هپت  بآ  ضوع  رد  دـنام و  یمن  یقاب  نآ  رد  یبآ  هرطق  هک  هحفص 169 ]

انثتـسا نودب  تفگ : دروخ و  مسق  رمع  نبا  دیوگ : يوار  هفوک  لها  متفگ : یئاجک ؟ لها  تفگ : متفر  وا  شیپ  نم  دوب و  يراوید  دزن  رمع 
: تفگ نمب  هیفنح  نب  دمحم  دیوگیم : دـیلو  باب 40 . دوب دنهاوخن  تابوبح  دـم  کی  ای  عاص  کی  کلام  دـش و  دـنهاوخ  جراخهفوک  لها 

هدیـشوپ یفخم و  ام  رما  بحاص )  ) اریز دـیایب  ام  رما  هکنیا  ات  شاب  نآ  ياهرتوبک  زایکی  نوچ  نک و  تماـقا  دجـسمنیا  رد  لـیفط  اـبا  يا 
ادخ دیاش  دیایم  قرشم  فرط  زا  رما  بحاص  : دنیوگیم هک  دننادیم  هچ  مدرم  درادن ، یگدیشوپ  دنک  عولط  تقو  ره  هک  باتفآ  ریظن  تسین 

ینادیم هچ  وت  دروایب  قرـشم  فرط  زا  ار  وا  ادخ  دیاش  دیایم  برغم  فرط  زا  هک  دننادیم  اجکزا  ار  اهنآ  زین  دروایب و  برغم  فرط  زا  ار  وا 
دیایم سورع  هک  روطنآ  دیایب  ام  فرطب  يدوز  نیمهب  دیاش  ینادـیم  هچ  وت  دـیایم  سورع  هک  روطنآ  دـیایب  ام  فرطب  يدوز  نیمهب  دـیاش 

رب يزور  دیوگ : سابع  نبا  مالغ  دبعم  وبا  باب 41 (. درک دهاوخ  روهظ  عقوم  هچ  نامز  ماما  تسین  مولعم  هکتـسنیا  تالمجنیا  هیلک  ینعم  )
يزور بش و  دـنچ  هک  مراودـیما  نم  تفگ : وـگب ، يزیچ  نم  يارب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  زا  ساـبع  نباـی  متفگ : مدـش و  دراو  ساـبع  نبا 

وا دـننکیمن  يراک  واـب  اـه  هنتف  درب و  یم  نیب  زا  ار  اـه  هنتف  ناوج  نآ  درک ، دـهاوخ  ثوعبم  هداوناـخ  اـم  زا  ار  یناوج  ادـخ  هک  درذـگیمن 
راذگاو دوخ  ناناوجب  ار  نآ  دندش و  زجاع  رما  نیا  يارجا  زا  امـش  ناریپ  سابع  نبای  متفگ : درک ، دهاوخ  ارجا  هماقا و  ار  ادخ  رما  هکتـسا 

قح یلب  تفگ : تسا ؟ قح  يدهم  رما  متفگ : بیـسم  نباب  دـیوگیم : هداتق  باب 42 . دنکیم دهاوخب  هک  ار  يراک  ره  ادـخ  تفگ : دـندرک ؟
زا تفگ : مشاـه ؟ ینب  مادـک  زا  مـتفگ : مشاـه  ینب  زا  تـفگ : شیرق ؟ مادـک  زا  مـتفگ : يرآ ، تـفگ : تـسا ؟ شیرق  زا  وا  مـتفگ : تـسا 

کی ای  بش  کی  زا  رتشیب  ایند  زا  رگا  دـیوگیم : ساـبع  نبا  باب 43 . همطاف نادنزرف  زا  تفگ : بلطملادبع ؟ مادـک  زا  متفگ : بلطملادـبع 
: دومرف هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  هرمـس  نب  رباج  باب 44 . درک دهاوخ  جورخ  مالـسلا  هیلع  يدهم  دنامن  یقاب  زور 

هللا یلص  ربمغیپ  هاگنآ  دنیایب ) دوجوب   ) دننک يرای  نانمـشد  رـش  زا  ار  اهنآ  هکیا  هفیلخ  هدزاود  ات  دوب  دهاوخ  عینم  زیزع و  هشیمه  نید  نیا 
زا رفن  هدزاود  نآ  دـیوگیم : تفگ : تفگ ؟ هچ  هک  مدیـسرپ  مردـپ  زا  نم  دندینـشن ، ار  نآ  مدرم  هک  تفگ  يا  هتـسهآ  هـملک  هـلآ  هـیلع و 

تسا زیزع  تقو  همهمالسا  دومرفیم : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دیوگ : هرمـس  نب  رباج  زین  باب 45 . دوب دنهاوخ  شیرق 
زا اهنآ  همه  دیوگیم : تفگ : تفگ ؟ هچ  هک  مدیـسرپ  مردپ  زا  مدیمهفن  نم  هک  تفگ  يا  هملک  هاگنآ  دـنک ) روهظ   ) هفیلخ نیمهدزاود  ات 

راوگرزب نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  میتفر  مردـپ  نم و  دـیوگ : هرمـس  نب  رباج  اضیا  باب 46 هحفص 171 ] دنـشیرق [ .
مردپ زا  مدینـشن  ار  نآ  نم  هک  تفگ  يا  هتـسهآ  هملک  هاگنآ  دـنیایب  دوجوب  هفیلخ  هدزاود  ات  دوب  دـهاوخ  وکین  هشیمه  مالـسا  رما  دومرف :

هیلع يدهمب  عجار  وت  ایآ  متفگ : دـهاجمب  دـیوگ : یم  سیق  نب  ورمع  باب 47 . دنـشیرق زا  اهنآ  همه  دیامرفیم : تفگ : تفگ ؟ هچ  مدیـسرپ 
باحـصا زا  یکی  هکتـسنیا  نآ  تسا و  یتبثم  لـیلد  نم  دزن  يرآ  تفگ  مینکیمن ؟ قیدـصت  ار  نایعیـش  لوق  اـم  اریز  يراد  يربـخ  مالـسلا 

هیکز سفن  هکیعقوم  دوش ، هتـشک  هیکز  سفن  هکنیا  اـت  دـنکیمن  جورخ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هک  داد  ربخ  نمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
رپ ار  نیمز  ترضح  نآ  دنیآ و  یم  مالسلا  هیلع  يدهم  دزن  هاگنآ  دننکیم ، بضغ  هیکز ) سفن  هلتق   ) اهناب نیمز  نامـسآ و  لها  دش  هتـشک 
نب هللادبع  دزن  متفر  دیوگ : یم  ملاس  باب 48 . دزیریم ورف  ار  دوخ  ناراب  نامـسآ  ودنایوریم  ار  دوخ  ناهایگ  نیمز  دـنکیم و  داد  لدـع و  زا 

اب مالـسلا  هیلع  يدـهمب  تبـسن  هفوک  لها  تفگ : يرآ  متفگ : هفوک ، لـها  وگب  : تفگ قارع  لـها  متفگ : یئاـجک  لـها  تفگ : نمب  رمع ،
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زا هکیـسک  : دومرف هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  ترـضح  زا  نامی  نب  هفیذح  باب 49 . دنتـسه مدرم  نیرت  تداعس 
هس ترضحنآ  هکنیا  ات  دادن  ماجنا  ار  لمعنیاسکچیه  یلو  دش  دهاوخ  هحفص 172 ] تشهب [  لخاد  دروایب  يربخ  نایفسوبا ) موق   ) موقنیا

دوخ ياج  زا  یسک  تسا و  نم  قیفر  تشهب  رد  دروایب  يربخ  موقنیا  زا  هکیـسک  دیـشاب  هاگآ  دومرف : هاگنآ  درک ، هداعا  ار  نخـسنیا  هبترم 
اهنآ رـس  تشپ  متفر  مدش و  دنلب  نم  یئایب  نم  دزن  اتوگن  نخـس  یـسک  اب  ورب و  وش  دـنلب  وت  هفیذـح  دومرف : نمب  راوگرزب  نآ  دـشن . دـنلب 

ار مدوخ  نم  هتـسشن  وا  يولهپ  یک  هک  دنیبب  دنک و  رظن  دیاب  یـسک  ره  تفگ : نایفـس  وبا  دـندوب . هدـش  عمج  شتآ  رودـب  اهنآ  متـسشن و 
ار اهنآ  ياه  هزین  اه و  همیخ  هیلک  ات  داتـسرف  ار  يداب  ادـخ  نآ  زا  دـعب  نالف ، نـالف و  دـنتفگ : دـیتسه  یک  امـش  متفگ : اـهناب  مدرکعمج و 
دش و دوخ  رتش  راوس  هدش  دنلب  نایفـس  وبا  هاگنآ  تخیر . اهنآ  تروصب  دندوب  هدـش  عمج  نآ  رودـب  هکیـشتآ  گیر و  نش و  دز و  نیمزب 
ره نم  عقوم  نآ  رد  دـیوگ : هفیذـح  تسا . هتـسب  نآ  ياپ  وتسد  هکنیا  زا  لـفاغ  تسا  زاـب  رتش  ياـپ  تسد و  هکنیا  لاـیخب  دـناریم  ار  نآ 
زا مدمآ و  دوب  هدادتشهب  هدعو  نمب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامیپ  دـهع و  دایب  یلو  متـسناوت  یم  منکب  متـساوخیم  هکیلمع 

تمدـخ مدـمآ  سپ  دـیهد ، یمن  تکرح  ار  دوخ  نابـسا  اهراب و  ارچ  هک  دز  داـیرف  اـهنآ  نیب  رد  نایفـس  وبا  متفرگنرب ، يزیچ  اـهنآ  لاوما 
زا ای  دهد  خر  مغ  ار  یسک  رگا  هک  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  باب 50 . دنامن یقاب  اهنآ  زا  یسک  مدناسر و  ضرعب  ار  نایرج  ادخ و  لوسر 

شرعلا بر  عبـسلا و  تاوامـسلا  بر  تنا  الا  هلا  الب  کلاسا  هحفـص 173 ] دش [  دهاوخ  باجتـسم  دناوخب  ار  اعدنیا  دسرتب  یهاشداپ  ملظ 
. ریدق یـش  لک  یلع  کنا  نهیف  ام  عبـسلا و  تاوامـسلا  بر  تنا  الا  هلا  الب  کلاسا  میرکلا و  شرعلا  بر  تنا  الا  هلا  الب  کلاسا  میظعلا و 

كرابم هام  ( 25  ) زور رد  نتف  محـالم و  باـتک  موس  شخب  همجرت  هک  رکـش  ار  ادـخ  دـیوگ : مجرتم  نک . بلط  ار  دوخ  تجاـح  هاـگنآ 
هب نونکا  دیسر ، نایاپب  تعاضب  یب  ریقفنیا  ملقب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  راختفا  رپ  راوج  رد  يرجه  ( 1383  ) هنس ناضمر 

هحفص 174 ] میزادرپ [ . یم  مراهچ  شخب  همجرت 

(4  ) نامزلا رخآ  ياهبوشآ  هنتف و 

يوس هب  هک  ار  درجزی  دصاق  دندرک  روبع  رهن  زا  درجدزی  ناقاخ و  هکیعقوم  دنکیم : لقن  ریثا  نبا  خیرات  باتک  زا  سوواط  نب  دیس  لصف 1
دوخ ياهرهـش  زا  ار  امـش  هک  ار  یمدرم  نآ  تافـص  تفگ : نمب  نیـص  هاشداپ  تفگدصاق : دـندومن ، تاقالم  دوب  هداتـسرف  نیـص  هاشداپ 

ریخ زج  مک  لـیلق و  دارفا  هنوگنیا  زا  ینکیم و  رتشیب  ار  ناـتدوخ  رکذ  رتـمک و  ار  اـهنآ  رکذ  وت  هک  منیب  یم  نم  اریز  وگب ، دـندرک  جراـخ 
افو دوخ  دهعب  مدرم  نآ  ایآ  تفگ : سرپب ، نم  زا  یهاوخیم  هچ  ره  متفگ : دوب ، دـهاوخ  امـش  هیحان  زا  رـش  دیـسر و  دـهاوخن  يزیچ  امـشب 

لوبق ار  اهنآ  نید  - 1 دندرکیم : توعد  عوضوم  هس  زا  یکیب  ار  ام  متفگ : دـنتفگیم ؟ هچ  امـشب  لاتق  زا  لبق  تفگ : يرآ ، متفگ : دـننکیم ؟
تعاطا تفگ : هحفـص 175 ] مینک [ . ینمـشد  كرت  ای  میراد  هاگن  ار  دوخ  اـی  میهد 3 - هیزج  دـننک 2 - دوخ  نیـشناج  ار  ام  اهنآ  مینک و 

ار ییش  هچ  لالح و  ار  يزیچ  هچ  تفگ : دنتـسه ، مدرم  نیرت  عیطم  دوخ  ياهدشرم  هب  تبـسن  متفگ : دوب ؟ هنوگچ  دوخ  ناهاشداپ  زا  اهنآ 
بلاـغ و هشیمه  هورگنیا  تفگ : هن ، متفگ : دـننکیم ؟ لـالح  ار  یمارح  اـی  مارح  ار  یلـالح  اـیآ  تـفگ : مدرک  عـلطم  ار  وا  دـننادیم ؟ مارح 

اهنآ سابل  عضو  زا  ار  وا  تسا ؟ هنوگچ  نانآ  ياهـسابل  تفگ : دنیامن ، لالح  ار  دوخ  مارح  ای  مارح  ار  دوخ  لالح  هکیعقوم  نآ  ات  دنرفظم 
زا دعب  دـنبوخ  اهنآ  يراوس  ياهلام  ردـقچ  تفگ : متفگ ، وا  يارب  ار  يراوس  ياهلام  تافـص  دیـسرپ ؟ اهنآ  يراوس  ياهلام  زا  مدرک  علطم 

هاگنآ دوب . زارد  ندرگ  تاناویح  تافـص  نیا  تفگ : مدرک  نایب  وا  يارب  ار  اهنآ  ندـش  دـنلب  ندرک و  راب  نارتش و  ندـیباوخ  فاـصوا  نآ 
قح متـسرفب و  وت  يوس  هب  مهم  يرگـشل  هک  دوبن  یعنام  نم  يارب  دوب : نیا  نآ  نومـضم  هک  داد  دصاق  هب  تشون و  درجدزی  يارب  يا  همان 

بارخ ار  اهنآ  دنیامنب  ار  اههوک  اب  لاتق  دصق  رگا  درک  یفرعم  نم  يارب  وت  دصاق  هکیهورگ  نیا  یلو  دـشن  عنام  ارم  مه  یهاشداپ  وتقافر 
اهنآ ابوت  سپ  دننکیم . دوبان  ارم  دـننک  هلمح  نمب  نانآ  يراوس  ياهلام  اهنت  رگا  دنـشاب  هروکذـم  تافـص  ياراد  اهنآ  هکیمادام  دـننکیم و 
نیا درجدزی  دـیوگیم : سوواط  نب  دیـس  نکم . موجه  اهناب  وت  دـننکن  موجه  وتب  ناـنآ  هکیماداـم  شاـب و  یـضار  اـهنآ  زا  نک و  تملاـسم 
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هک عرش  بحاص  لوق  دسرب و  دیاب  هک  اجناب  دیسر  وا  راک  هک  دوب  ظاحل  نیمه  زا  دوب  راوگان  وا  يارب  هلئـسمنیا  درکن و  لوبق  ار  تحیـصن 
عومجم رد  ینابزرم  نیـسح  نب  دمحم  لصف 2 هحفـص 176 ] درک [ . قدص  درجدزی  هراب  رد  دـش  دـهاوخ  ضرقنم  اهنآ  تنطلـس  هدومرف :

یفرح نم  هراب  رد  وت  دومرف : نمب  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  تفگ : هک  دـنکیم  لـقن  ثرح  نب  ریـسی  زا  دوخ 
هک تسنیا  رتهب  نآ  زا  دننکب و  یهجوتارقفب  اینغا  هک  تسا  وکین  ردقچ  دومرف : نآ  زا  دعب  دهدب ، یعفن  نمب  نآ  يارب  ادخ  دیاشهک  ینزیم 

مدـید نک  هظعوم  ارم  نیا  زا  شیب  یلع  اـی  متفگ : دـیوگ : يوار  دنـشاب . راودـیما  ادـخبو  دـننک  یفرعم  ینغ  ار  دوخ  اـینغا  لـباقم  رد  ارقف 
يدوب و هدرم  وت  ینعیاتیب  اقبلا  رادب  نباف  اتیب  انفلارادب  زعاتیم  ریصت  لیلق  نع  ایح و  ترصف  اتیم  تنک  دق  : دومرف يرعـش  دمآ و  نم  کیدزن 

یلص دمحم  لآ  قداص  زازین  نک . انب  یقاب  راد  يارب  نک و  مک  یناف  راد  نیا  زا  ار  يا  هناخ  درم  یهاوخ  بیرقنع  يدش و  هدنز  نآ  زا  دعب 
ینب ياهمدق  دینیبیمن و  ار  دوخ  ماما  هک  نامز  زا  يرادقم  کی  رد  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  دومرف : دوخ  نایعیشب  هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا 

دهاوخ نایامن  ار  امـش  هراتـس  ادخ  دیدش  روطنیا  امـش  هک  عقوم  نآ  رد  دوب ، دنهاوخ  يواسم  تسار و  هناش  ياه  هدـند  ریظن  بلطملادـبع 
. دیشاب جرف  هحفص 177 ] رظتنم [  دش  دنلب  امـش  تشپ  زا  ملع  هکیعقوم  دومرف : ترـضحنآ  زین  دینک . رکـش  دمح و  ار  ادخ  مه  امـش  درک ،

دیشکیم طخ  نیمز  يور  دوخ ) تشگنا  اب   ) هکیروطب مدید  رکفتم  ار  وا  دمآ و  مالـسلا  هیلع  نینمومل  ریما  دزن  نم  دیوگیم : هتابن  نب  غبـصا 
یلو ما  هدرکن  ادیپ  تبغر  نیمزب  زگره  نم  ادـخب  هن  دومرف : یـسرتیم ؟ نآ  زا  ای  يدرک  ادـیپ  تبغر  نیمزب  ایآ  يرکفتم  ارچ  یلع  ای  متفگ :

دشاب و هدش  متس  ملظ و  زا  رپ  هک  روطنآ  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  منکیم  رکف  تسا  نم  دنزرف  نیمهدزای  هک  يدولوم  هراب  رد 
نب یـسومترضح  زا  اضیا  دش . دنهاوخ  تیادـه  يرگید  هورگ  هارمگ و  نآ  هلیـسوب  يا  هدـع  کی  هک  منکیمرکف  یتبیغ  تریحب و  عجار 
مئاق هکینامز  ات  دش  دهاوخ  هتفرگ  ام  نایعیش  لد  زا  تمحر  دش  بئاغ  نم  دنزرف  نیمجنپ  هکیتقو  دومرف : هک  هدرکتیاور  مالسلا  هیلع  رفعج 
تسا راچان  رما  نیا  بحاصاریز  دنکن ، بلس  امش  زا  ار  امش  نید  یسک  دیسرتب ، دوخ  نید  هراب  رد  ادخ  زا  هللا  هللا  دنک . روهظ  مالسلا  هیلع 

یـسوم نب  یلع  ترـضح  دـنوشیم .) جراخ  نید  زا  ینعی   ) دـندرگیمرب دنتـسه  نید  نیاب  لئاق  هکیئاهنآ  زا  يداـیز  هدـع  دوش و  بئاـغ  هک 
نیب زا  نم  دـنزرف  نیمراهچ  هک  دوب  دـهاوخ  یعقوم  هنتف  نآ  دـنوش و  یلکـشم  هنتف  راچد  هک  دـنراچان  مدرم  دیامرفیممالـسلا : هیلع  اـضرلا 

زا دوب و  هفیرطشمان  هک  رماع  نب  نارمع  هجوز  هدرکلقن : قیرطنیدب  ار  حیطـس  يریگلاف  تلع  باتک  نامه  رد  لصف 3 . دوش بئاغ  نایعیش 
دوخ رهوشب  دـنوش ، هحفـص 178 ] بارخ [  ندـش  قرغ  هلیـسوب  دـنوش و  قرغ  یئایـشا  هک  تسا  کیدزن  دـید  باوخ  رد  دوب  نامور  لها 

درک و داـجیا  يا  هقئاـص  دـعر و  دـمآ و  يربا  هک  مدـید  باوـخ  رد  هتفرگ ، نم  زا  ار  باوـخ  مدـید  باوـخ  رد  نم  هک  يزیچ  نآ  تفگ :
هک دوب  نیا  باوخنیا  ریبعت  دوبن ، يزیچ  ندـشقرغ  زا  ریغ  نآ  زا  دـعب  دـینازوسیم و  ار  نآ  دـشیم  عقاو  هک  مه  نیمز  ياـج  ره  رب  تخوس و 

حیطـس هلیـسونیدب  تخادنا و  حیطـس  ناهد  رد  ار  دوخ  ناهد  بآ  ندرم  عقوم  رد  رکذلا  قباس  هفیرط  نیمه  دش . يراج  اهنآ  رب  مرع  لیس 
مالغ رزین  وبا  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  تاقدص  زا  رزین  وبا  همـشچ  دـیوگیم : زین  تسا . هفحج  رد  هفیرط  ربق  و  دـش ، ریگلاف 
کی دوب و  هدزار  وا  يرگید  هک  دندروآ  رمع  دزن  ار  يدرم  دراگنیم : اضیا  درکیم . راک  همشچ  نیا  رد  هکمالـسلا  هیلع  یلع  زا  دوب  یـشبح 

مالـسلا هیلع  یلع  تس ، ردـقچ  مخز  نیا  هید  هک  تسنادـیمن  رمع  دـنزب ، فرح  تسناوتیمن  هک  دوب  هدـش  عطق  يروطب  وا  نابز  زا  تمـسق 
اهنآ زا  کی  ره  جرخم  هدش ، عطق  دنفرح  تشه  تسیب و  هک  ا ب ت ث )  ) یجهت فورح  زا  کی  مادـک  جرخم  نیبب  هک  داد  روتـسد  رمعب 

تـسناوتن تسیچ  زیچان  ینعی  وه ؟ ام  ییـش  ال  دندیـسرپ : هفینح  وبا  زا  دیوگیم : زین  دوش . هتخادرپ  هید  نآ  ردقب  دـیاب  دـشاب  هدـش  عطق  هک 
هضرع ترضحناب  شورف  يارب  ار  غالا  نیا  تفگ : مالسلا و  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدخ  داتـسرف  یغالا  اب  ار  يدرم  سپ  دیوگب ، باوج 

: دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  درک و  ار  راکنیا  درم  نآ  دیوگیم : هچ  هک  نیب  هب  ییـش و  ال  وگب : تسا  ردقچ  نآ  تمیق  دومرف : رگا  نک 
نآ ال هک  بارس  دزن  ورب  وت  میدیرخ ، تمیق  نیا  هب  ار  غالا  نیا  مه  ام  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  یش  ال  تفگ : ؟ تسا ردقچ  غالا  نیا  تمیق 
ار نز  ود  تسا : موقرم  باتک  نامه  رد  و  ائیـش . هدجی  مل  هاج  اذا  یتح  دیامرفیم : نآرق  رد  ادخ  هک  اریز  دوب ، هحفص 179 ] دهاوخ [  ییش 

هدشن لخاد  يزیچ  رد  هکیزیچ  دومرف : ترـضح  دندرک ، رارقا  دوخ  لمعب  اهنآ  دندروآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  دـندوب  هدرک  هقحاسم  هک 
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لـصف . دینزب ات  ود  ای  یکی  يرـسکب  هنایزات  دص  ار  اهنآ  یلو  دینک ) ناراب  گنـس  ار  اهنآ  ینعی   ) دینک يراج  دـح  اهنآ  رب  دـیابن  نیاربانب ) )
ابا ای  تفگ : هک  دندروآ  ار  يدرم  يزور  مدرکیم ، تواضق  باطخ  نبا  رمع  يارب  نم  تفگ : یضاق  حیرش  دسیونیم : باتک  نامه  رد  زین  4

مداـهن و يا  هناـخ  رد  ار  نز  ود  نآ  نم  دوـب ، دـیرخ  رز  زینک  يرگید  دازآ و  اـهنآ  زا  یکی  هک  هداـهن  تناـما  نم  دزن  ار  نزود  يدرم  هیما 
لام رـسپ  نیا  هک  دننکیم  اعدا  ود  ره  اهنآ  تسا و  هدروآ  رتخد  يرگید  رـسپ و  اهنآ  زا  یکی  دنا ، هدرک  لمح  عضو  ود  ره  منیب  یم  نونکا 

مدـمآ و رمع  شیپ  ترورـض  مکحب  منک  تواضق  اهنآ  نیب  هک  متـسناوتن  نم  نک . تواضق  اـهنآ  نیب  رد  وت  دـنرازیب ، رتخد  زا  تسا و  نم 
وت شیپ  هک  متـسنادیم  ار  هلئـسمنیا  مکح  نم  رگا  متفگ : ینک ؟ تواـضق  اـه  نآ  نیب  یهاوخیم  هنوگچ  تفگ : متفگ ، وا  يارب  ار  عوضوم 

عجار رمع  مدرک و  ناـیب  ار  هلئـسم  اـت  تفگ  نمب  درکعمج و  تشاد  یـسرتسد  اـهناب  هـک  ار  ادـخ  لوـسر  باحـصا  عـیمج  رمع  مدـمایمن ،
لثم دنتفگ : دوش  لح  دیاب  اجک  لکـشمنیا  هک  منادـیم  نم  تفگ : رمع  دنتـساوخ . رذـع  باوج  زا  همه  و  درک ؟ تروشم  اهنآ  ابهلئـسمنیاب 

نآ تمدـخ  ار  یـصخش  دـنتفگ : دیـسر ؟ دـهاوخ  وا  نمادـب  ام  تسد  هنوگچ  يرآ ، تفگ : مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  وت  دـصق  هکنیا 
ترـضح نآ  هکنیا  هن  میوش  هناور  وا  دزندـیاب  ام  دراد  عفان  یملع  مشاه و  زا  یخماش  ماقم  وا  هن ، تفگ : دـیایب  وت  دزن  ات  تسرفب  ترـضح 

نآ تمدخ  هکنیمه  میوش  فرـشم  راوگرزب  نآ  روضحب  ات  دیوش  دنلب  تسا ، تفرعم  وتمکح  هناخ  وا  هناخ  هکیتروص  رد  دـیایب  ( ام دزن  )
. دنکیم هیرگ  يدس و  كرتی  نا  ناسنالا  بسحیا  دناوخیم : ار  هیآ  نیا  دـنزیم و  لیب  ار  نیمز  دوخ  راوید  ياپ  هک  میدـید  میدـمآ  ترـضح 

فصن ود  ترضحنآ  نهاریپ  نیتسآ  دمآ و  هورگ  نآ  دزن  هک  دندرک  اضاقت  راوگرزبنآ  زا  دش ، مارآ  هیرگ  زا  ترضح  نآ  ات  دندرک  ربص 
روتسد نمب  رمع  دیوگیم : حیرـش  هداتفا ، قافتا  يرما  تفگ : يدمآ ؟ اجنیا  هچ  يارب  نینموملا  ریما  ای  تفگ : رمعب  هاگنآ  دوب ، هراپ ) ینعی  )

ار هلئـسمنیا  مکح  نم  متفگ : يدرک ؟ مکح  هنوگچ  وت  دومرف  نمب  مالـسلا  هیلع  یلع  مداد ، حرـش  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  هیـضق  ات  داد 
راضحا یفرظ  اـب  ار  نز  ود  نآ  هاـگنآ  تسا ، رت  ناـسآ  نیا  زا  هلئـسمنیا  مکح  دومرف : تشاد و  رب  نیمز  زا  ار  يزیچ  ترـضحنآ  منادـیمن .

ترضحنآ دیشود ، فرظ  نآ  رد  ار  دوخ  ریش  نز  نآ  شودب  فرظ  نیا  رد  ار  دوخ  ریش  دومرفهداد : اهنآ  زا  یکی  هب  ار  فرظ  نآ  دومرف و 
یلع درک و  تعاطا  زین  نز  نآ  شودب  هحفص 181 ] فرظ [  نیا  رد  ار  دوخ  ریـش  دومرف : هداد  یمود  نز  هب  درک و  نزو  ار  ریـش  فرظنآ 
دوب رتنیگنـس  شریـش  هکینز  ناـب  ریگب و  ار  دوخ  رتخد  دومرف : دوب  رت  کبـس  شریـش  هکینز  ناـب  درک و  نزو  مه  ار  فرظنیا  مالـسلا  هیلع 

هداد و رارق  رت  تسپ  درم  ماقم  زاار  نز  ماقم )  ) یلاعت يادخ  هک  ینادیمن  ایآ  دومرف : دـش و  رمع  هجوتم  سپـس  ریگب . ار  دوخ  رـسپ  دومرف :
ابا اـی  تفگ : رمع  دوب ؟ دـهاوخ  رت  کبـس  رـسپ  ریـش  زا  رتخد  ریـش  روطنیمه  هدادرارق ، درم  ثاریم  لـقع و  زا  رتمک  ار  نز  ثاریم  لـقع و 

ار نخـس  صفح  ابا  يا  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  دـنتفرن ، راب  ریز  وت  موق  یلو  هتفرگ  قلعت  وتب  تفالخب ) عجار   ) ادـخ هدارا  هکاـقح  نسحلا 
نمـض رد  نسحم  نبا  لاله  فیلات  هملع ) همدـق  نم   ) باتک رد  دـیوگ : سوواـط  نب  دـیس  لصفاتاقیم 5 ناک  لـصفلا  موی  نا  نک . هاـتوک 

ترـضحنآ دندیـسرپ و  مالـسلا  هیلع  یلع  ام  يالوم  زا  تشذـگ ) مراهچ  لصف  رد  هک  يا  هلئـسم   ) ار هلئـسمنیا  هک  مدـید  ینالوط  ثیدـح 
مالغ هکتسا  موقرم  ینابز  رم  عومجم  رد  لصف 6 . تسا هدومرف  زین  اج  نآ  رد  دومرف : ریش  هب  عجار  اجنیا  رد  هچنآ  دومرف و  یحضاو  باوج 

نب حون  هب  یـسابع  يدـهم  دوب ، رتخد  کی  طقف  وا  ثراو  و  دـنام ، ياجب  وا  زا  يدایزهیثاثا  کلم و  بآ و  تفر و  ایند  زا  یـسابع  يدـهم 
ناب لام  هیلک  ات  داد  مکح  یضاق  دیامن ، مولعم  ار  نآ  فصن  هدرگ  ثاریم  ناب  هحفص 182 ] يرظن [  ات  داد  روتسد  دوب  وا  یضاق  هک  جارد 

روطنیا یکردـم  هچ  هب  تفگ : هدرک  راـضحا  ار  حون  دـش و  بضغ  رد  دیـسر  یـسابع  يدـهم  شوـگب  عوـضومنیا  هکنیمه  دـنداد . رتـخد 
زا نوچ  داد  رتخد  کـی  هب  ار  لاـم  هیلک  ترـضح  نآ  اریز  مدرک  تواـضق  بلاـطیبا  نب  یلع  تواـضق  قبط  تفگ : حون  يدرک ؟ تواـضق 

مشاب و هدرک  لمع  ار  ادخ  هضیرف  هک  مداد  واب  تهجنیدب  ار  لام  فصن  دومرف : يدرک ؟ ار  تواضق  نیا  كردم  هچب  دندیسرپ  ترضحنآ 
زا یـضعب  ینعی : بازحا  هروس  ( 6  ) هیآ مداد  واب  هللا . باتک  یف  ضعبب  یلوا  مهـضعب  ماـحرالا  اولوا  و  هفیرـش : هیآ  تهجب  ار  رگید  فصن 

حون درک ، مهاوخ  رفیک  ار  وت  الاو  دهدب  ار  تداهش  نیا  هکروایب  ار  یسک  تفگ : یسابع  يدهم  دنرتراوازس . رگید  ضعب  هب  نادنواشیوخ 
يدـهم نکب . یهاوخیم  هک  یلمع  ره  مشاب  هتفگ  غورد  نم  رگا  نک  لاوس  هلئـسمنیا  هب  عجار  تاضق  اهقف و  زا  وت  نینموملا  ریما  ای  تفگ :
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رد هک  تساوخ  ار  اه  نآ  دـندوب و  تواضق  یلوتم  هک  اهنآ  ریغ  الیل و  یبا  نبا  کیرـش و  لـیبق  زا  هفوک  ياـهقفب  تشون  يا  هماـن  یـسابع 
نیا دندرک و  قیدصت  ار  حون  تواضق  اهنآ  همه  درک  اتقتـسا  اهنآ  زا  حون  تواضقب و  عجار  دـندش  رـضاح  هکنیمه  دـنوش ، رـضاح  دادـغب 
هبترم رگا  یلو  مدیـشخب  ار  وت  هعفد  نیا  تفگ : حونب  یـسابع  يدهم  دندرک ، تیاور  دنـس  دنچ  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  ارتواضق 
دهاش نودـب  ار  موثلک  ما  دوخ  رتخد  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  لصف 7 هحفـص 183 ] تشک [ . مهاوخ  ار  وت  ینک  تواـضق  روطنیا  رگید 

هیکتقو دش ، دهاوخن  اور  يراد  نمب  وت  هکیتجاح  وگب  رمعب  دومرف : داتسرف  رمع  هناخ  هب  ار  وا  هکیعقوم  درک ، جیوزت  باطخ  نبا  رمع  يارب 
ما متـسه  وت  رهوش  نم  تفگ : ینزیم ؟ مرحمان  نز  ندبب  ار  دوخ  تسد  ارچ  تفگ : وا  دز : وا  هب  ار  دوخ  تسد  رمع  دمآ  رمع  دزن  موثلک  ما 
نب دیس  لصف 8 . دیشک بقع  ار  دوخ  تسد  اروف  رمع  یشاب ؟ هتفرگ  هزاجا  نم  زا  دقع  زا  لبق  ینک و  تروشم  نم  اب  دیابن  ایآ  : تفگ موثلک 

زا یـضعب  زا  ام  هکتـسا  نآ  مالـسلا  امهیلع  نوراه  یـسوم و  نیرفن  ریخات  نوعرف و  تنطلـس  ندش  ینالوط  للع  زا  یکی  دیوگیم : سوواط 
هب ادـخ  هک  میدرک  تیاور  هیآ  رخآ  یلا  نوعرف "  تیتآ  انبر  دـنیوگیم " : مالـسلا  امهیلع  نوراه  یـسوم و  هک  هیآ  نیا  لیذ  رد  اهریـسفت 

ناگدنب اب  دنکیم و  ظفح  ار  رهش  تینما  نوعرف  هک  تسا  نیا  میدرک  ینالوط  ار  نوعرف  رمع  ام  هکنیا  تهج  درک : یحو  نوراه  یـسوم و 
دلج رد  لصف 9 . دناسریمن ام  هب  يررض  دنکیم  یئادخ  ياعدا  وا  هکنیا  و  درادیم ، تسود  ار  یـسردایرف  وملاظ  زا  ماقتنا  دیامنیم و  ارادم  ام 
دـش يوج  رفح  لوغـشم  ناماه  هکیعقوم  دـنک ، رفح  ار  سودرـس  رهن  هک  داد  روتـسد  ناماهب  نوعرف  دراگنیم : نادـلبلا  مجم  باتک  متـشه 

یهاگ قرـشم و  فرطب  ار  رهن  نآ  یهاگ  ناماه  دـشاب ، اهنآ  هیرق  زا  رهن  نآ  روبع  هک  دـندادیم  یلام  دـندمایم و  مادـک  ره  اه  هیرق  یلاـها 
درک و عمج  رانید  رازه  هحفص 184 ] دص [  هکنیا  ات  تفرگیم  یغلبم  يا  هیرق  ره  زا  هلیسونیدب  دربیم و  هلبق  فرطب  یهاگ  برغم و  فرطب 
دنک و محرت  دوخ  ناگدنب  رب  هک  تسا  مزال  الوم  رب  وت  رب  ياو  تفگ : نوعرف  داد . حرش  نوعرفيارب  ار  هیضق  دروآ و  نوعرف  دزن  ار  اهلوپ 
و درک ، در  اهناب  دوب  هتفرگ  اه  هیرق  لها  زا  هچ  ره  ناماه  نک  در  اهناب  ار  اهنآ  ياهلوپ  اروف  دـنکن ، اهنآ  لام  هب  عمط  دـناسرب و  ضیف  اـهناب 

رفح زا  ناماه  هکیتقو  دیوگیم : قالوز  نبا  دیـشک . تمحز  یلیخ  نآ  رفح  رد  ناماه  هک  اریز  تسین  رتهب  سودرـس  رهن  زا  يرهن  رـصم  رد 
: تفگ نوعرف  دنداد  نمب  اه  هیرق  لها  ار  اهنآ  هک  رانید  رازهدص  تفگ : دش ؟ نآ  جرخ  ردقچ  درک : لاوس  نوعرف  دش  غراف  سودرس  رهن 

مه ناماه  نک  در  ار  اهنآ  لاوما  اروف  ینک ؟ راک  اهنآ  عفنب  هک  يریگیم  لوپ  نم  ناگدنب  زا  دننزب . ار  وت  ندرگهکتسا  بجاو  مزال و  ردقچ 
فرط زا  نیص و  ياهرهشب  لصتم  تسا  یتکلمم  تبت  هک  مدناوخ  یباتک  رد  دیوگ : نادلبلا  مجم  باتک  رد  زین  لصف 10 . درک تعاطا  اروف 

ياهرهش تبت  مدرم  دراد ، لاصتا  كرت  ياهرهشب  مه  یفرط  زا  تسا و  هلطایه  ياهرهـشب  قرـش  فرط  زا  دراد و  لاصتا  دنه  نیمزب  رگید 
هکنوچ دننکیم  میظعت  دایز  ار  هاشداپ  هک  دراد  دوجو  دایز  كرت  اج  نآ  رد  دنزاون و  نامهم  مهف و  زیچ  دـنراد ، هعیـسو  ياهترامع  دایز و 

 ] يدایز صاوخ  تبت  ياههوک  تشد و  اوه و  بآ و  درک  دـهاوخ  دوع  يدوز  نیمهب  هاـشداپ  دـنیوگیم : تسا و  میدـق  اـهنآ  دزن  هاـشداپ 
ناوج ریپ و  و  دوشیمن ، ناسنا  راچد  هلطاب  راکفا  مغ و  نزح و  تقو  چیه  تسا و  لاحـشوخ  هشیمه  اج  نآ  رد  ناسنا  دراد و  هحفص 185 ]

ناسنا و نوخ  تعیبط  دراد و  یبیجع  ياهجرب  اهرهن و  تسین  اصحا  لباق  اـهنآ  تاـجویم  یگزاـت  بئاـجع و  دـنناسکی  تهجنیا  زا  یگمه 
نوزحم و نادـنچ  دریمب  اهنآ  زا  یـسک  هاگ  ره  هک  دـنفیک  رـس  لاحـشوخ و  ردـق  نآ  تبت  لها  دـیوگیم : هاگنآ  دـیامنیم . تیوقت  ار  هریغ 

دراو اجنآ  زا  دمآ و  اراخب  هب  هدومن  روبع  نوحیج  رهن  زا  درک و  تکرح  نمی  زا  عبت  هکیعقوم  دـنیوگیم : نآ  زا  دـعب  و  دـنوشیمن ، تحاران 
هدمآنیـص فرطب  اج  نآ  زا  سپـس  درک . تماقا  اج  نآ  رد  هدومن و  مادـقا  نآ  يدابآ  نارمع و  يارب  دـید  هبورخم  ار  نآ  دـش و  دـنقرمس 

لـصف . دوـمن نکاـس  اـج  نآ  رد  ار  دوخباحـصا  زا  رفن  رازه  یــس  دادـعت  درک و  اـنب  ار  تـبت  درک و  شدرگ  نیــص  رد  هاـم  کـی  تدـم 
دوجو وا  رد  یگدازانز  زا  یگر  ای  دـش  اب  هدازاـنز  هکنیا  رگم  دـنکیمن  ملظ  مدرم  رب  یـسک  دـیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  11

: دومرف تسا ، هفارخ  ثیدحنیا  هللا  لوسر  ای  تفگ : راوگرزب  نآ  نانز  زا  یکی  درکیم ، تبحـصنانز  يارب  ترـضحنآ  يزور  دشاب . هتـشاد 
اهر ار  وا  نآ  زا  دعب  هدرکیم و  یگدنز  هنجا  نایم  رد  یتدـم  هدوب و  نج  زا  وا  نز  هک  دـیلپ  تسا  يدرم  هفارخ  تسیچ ؟ هفارخ  ینادـیم  وت 
رمع رب  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لصف 12 . دـنتفگیم هفارخ  وا  تایلقنب  درکیم و  لقن  مدرم  يارب  دوب  هدـید  اهنآ  زا  هچ  ره  وا  دـندرک و 
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لهاب زیزعلادبع  نب  رمع  دـندرب  فیرـشت  اج  نآ  زا  ترـضحنآ  هکنیمه  دـندوب ، اجنآ  رد  مه  لاجر  زا  يا  هدـع  دـش و  دراو  زیزعلادـبع  نب 
نامز رد  هک  اریز  دـیتسه  مدرم  نیرتفیرـش  هداوناـخ  امـش  ریمـالا  اـهیا  هحفـص 186 ] دـنتفگ [ : تـسیک ؟ مدرم  نیرتفیرـش  تـفگ : سلجم 

نیرتفیرش هکلب  تسا ، نینچ  هن  هک  مسق  ادخب  تفگ : دیشابیم  تنطلس  ماقم  ياراد  مه  مالسا  نامز  رد  دیا و  هدوب  تفارش  اب  امـش  تیلهاج 
وا دنشاب و  وا  وا  زا  دنشاب  هتشاد  تسود  مدرم  هک  تسا  یسکنآ  صاخشا  نیرتفیرـش  اریز  تفر ، ام  دزن  زا  نالا  هک  دوب  یئاقآ  نیمه  مدرم 

تیلب اذا  :و  دـیامرفیم ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  لصف 13 . تسا الوم  نیا  لاح  حرـش  عوضومنیا  دشاب و  یـسک  زا  هک  دـشاب  هتـش  - ادـن تسود 
یتخس ترسعبهکیعقوم و  ینعیمحری : يذلا ال  یلا  میحرلا  وکشت  امناف  دابعلا  یلا  وکشت  ومزحا ال  کلذ  ناف  راسیلا  بوث  اهل  سبلاف  هرسعب 

تیاکـش هک  اریز  نکم  تیاکـش  ادـخ )  ) ناگدـنب دزن  زگره  تسا ، رتناسآ  لـمع  نیا  هک  اریز  ناـشوپب ، ناـب  یناـسآ  ساـبل  يدـش  راـچد 
ینغ نـم  ریخ  رقفلا  هریقف و  وـکت  نا  عزجت  سفنلا  : دـیامرفیم ترـضحنآ  زین  دـنکیمن . مـحر  هـک  يا  هدرک  یـسک  دزن  ار  مـیحر  يادـخ ) )

هکیتروص رد  دشاب  ریقف  هک  درادـن  ربص  یناسنا )  ) سفن ینعیاهیفکی : ضرالا ال  یف  ام  عیمجف  تبا  ناف  فافکلا  وه  سوفنلا  ینغ  واهیغطی 
دننکن لوبق  رگا  دنـشاب ) هتـشاد  جایتحا  و   ) فافک ردقب  هکتـسا  نآ  سوفن  يزاین  یب  تسا ، رتهب  دنک  شکرـس  ار  نآ  هک  يزاین  یب  زا  رقف 
ساوی مل  نماهلان  نم  هللا  عاطا  اذا  اهلابقا  ایندلا و  نسحا  ام  : دیامرفیم زین  هحفص 187 ] دنکیمن [ . تیافک  ار  اه  نآ  تسا  نیمز  رد  هک  هچنآ 

ار ادخ  دـش  لئان  ایندـب  سک  رههکنیا  طرـشب  دـنک ، ور  ناسنا ) هب   ) ایند هک  تسا  بوخ  ردـقچ  ینعیاهلابقا : رابدالل  ضرع  هلام  نم  سانلا 
هیلع نسح  ماما  هکیعقوم  تسا . هتخورف  نآ  ندرک  تشپ  هب  ار  ایند  ندرک  ور  دنکن  يرای  ار  مدرم  دوخ  لام  هلیـسوب  هکیـسک  دنک ، تعاطا 
يا هبطخ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تشون ، همان  شنارای  ترـضحنآ و  يارب  حلـصب  عجار  هیواعم  تفاـیرد و  ار  دوخ  ناراـی  یتسـس  مالـسلا 

اه نآ  اب  تمالـس  ربص و  اب  میهاوخیم  هکلب  میرادن  ینامیـشپ  کش و  ماش  لها  اب  لاتقب  عجار  ام  تسا . نیا  نآ  زا  تمـسق  کی  هک  دناوخ 
ار دوخ  نید  نیفص  هب  نتفر  عقوم  رد  هک  دیتسه  یمدرم  نامه  امش  اریز  دش . هتخیمآ  عزج  اب  ربص  توادع و  اب  تمالـس  یلو  میئامن ، لاتق 

میدوب البق  هک  میتسه  روط  نامه  امـش  اب  ام  هک  دینادب  دیرادیم ، مدقم  دوخ  نید  رب  ار  دوخ  رایند  زورما  یلو  دیتشادیم  مدقم  دوخ  يایندب 
ار وا  نوخ  هک  ناورهن  لیتق  يرگید  نیفـص و  لیتق  یکی  دینکیم : هیرگ  لوتقم  ود  يارب  امـش  دیدوب ، البق  هک  دیتسین  روط  نآ  ام  اب  امـشاما 

يرما يوس  هب  ار  ام  هیواعم  دـننزیم . دایرف  دنتـسه  یقاب  هکیئاـهنآ  هدروخ و  تسکـش  دـننکیم  هیرگ  هک  يدارفا  نآ  دـینکیم ، هبلاـطم  اـم  زا 
امـش هچنانچ  میربیم و  ادخ  دزن  ار  نآ  تموکح  امدـیراد  توم  هدارا  امـش  رگا  درادـن ، دوجو  نآ  رد  یتلادـع  تزع و  هک  دـنکیم  توعد 

هک دندرک  اضاقت  فرط  همه  زا  مدرم  هاگنآ  میهاوخیم ، تیاضر  امش  زا  مینکیم و  لوبق  امش  زا  ام  دیـشاب  هتـشاد  ار  تایح  یگدنز و  هدارا 
هک یئوگتفگ  نیب  رد  سابع  نب  هللادبعب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لصف 14 . میهاوخیم ار  یگدنز  ام  میهاوخیم  ار  یگدنز  ام  هحفص 188 ] ] 
ارم نوخ  نتخیر  هکنیا  زا  تسا  رت  بوبحم  نم  دزن  موش  هتـشک  قارع  رد  رگا  دش ، مهاوخ  هتـشک  قارع  رد  نم  دومرف : دندرک  رگیدکی  اب 
اریز یتسه  گس  ریظن  وت  دومرف : صاع  ورمعب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  لصف 15 . دنیامن لالح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادخ و  مرح  رد 

وت هراب  رد  يدش و  دلوتم  كرتشم  باختخر  رد  وت  موسوم ، كرشب  شدیدج  مومذم و  نآ  میدق  تسین و  هدیدنسپ  شمد  شرـس و  گس 
هب ار  وت  و   ) دش بلاغ  اهنآ  نیرت  ثیبخ  میئل و  رمالا  هبقاع  تسا ) نم  لام  رـسپ  نیا  تفگیم : اه  نآ  زا  کی  ره  ینعی   ) دندرک اعدا  رفن  جنپ 

ندرک فلت  صقان و  يارب  هکيراوس  نآ  یئوت  یتفگ ، رتبا  هدز  هنعط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  هک  یئوت  دادرارق .) دوخ  رـسپ  غورد ،
هکنیا ات  يدرک  وجه  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رعـش  داتفه  هلیـسوب  هکیـسک  نآ  یئوت  یتفر ، یـشاجن  دزن  بلاـطیبا ) نب  رفعج  )
نامثع نتشک )  ) يارب هنیدم  رد  ار  یشتآ  هکیسکنآ  یئوت  هدب ، ازج  یتنعل  ار  وا  یتیب  ره  هرامشب  ایادخ  دومرف : درک و  نیرفنوتب  ترـضحنآ 

نسح ماما  دیوگیم : هیواعم  يدومن . تعیب  هیواعم  اب  یتخورف و  ایندب  ار  دوخ  نید  نآزا  دعب  يدرک و  رارف  نیطسلف  يوسب  يدرک و  نشور 
هحفـص 189] دـنک [  ملکت  نم  اـب  داـیزرگا  هک  دوـب  فئاـخ  اریز  دـشیم  جراـخ  دوز  هـکنیا  رگم  دـیایمن  نـم  دزن  تقوـچیه  مالـسلا  هـیلع 

موق نیا  دـیامن و  ظفح  ار  وت  هک  مهاوخیم  ادـخ  زا  تفگ : مالـسلا  هیلع  نسح  ماماب  هیواعم  دـصاق  يزور  دـننک . هلمح  نمب  اهرادریـشمش 
سب نیمه  وت  يارب  نکم ، تنایخ  دنادیمنیما  ار  وت  هک  یسکب  شاب و  مارآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دنک ، كاله  ار  وا ) نیعبات  هیواعم و  )

موصعم مئاق  ترضح  روهظ  مئالع  رد  نامزلارخآ  ياهبوشآ  هنتف و  ای ،  نتفلا ،  محالملا و 
مالسلاهیلع مهدزاود 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 72ناهفصا   هحفص 59 

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

http://www.ghaemiyeh.com


دروم ار  وت  یهورگ  هک  تسا  نیا  تنایخ  زا  عون  کی  يرادیم و  تسود  مردام  ردپ و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مدج  يارب  ارم  هک 
لهاج دارفا  يامنهار  هشیمه  مردپ  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لصف 16 . ینک نیرفن  اهنآ  رب  یشاب و  اهنآ  نمشد  وت  دننادب و  قوثو 

نآ يوزاب  دـیایب ، دوخ  شرظنب  هکنیا  ول  تسنادـیمن و  اراوگ  ار  لطاب  قحب ، رگم  دزیمن  فرح  دومرفیم ، رایـشه  ار  لـفاغ  صاخـشا  دوب و 
ار ینید )  ) ردارب يراتفرگ  دوب  لاتق  ار  وا  نمـشد  سردایرف و  ار  وخ  ینید )  ) ردارب درکیم ، داـهج  ادـخ ) هار  رد   ) یئاـهنتب يوق و  ترـضح 

تمحر راوجب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دوخ  لوسر  ادخ  هکیعقوم  دهد . تاجن  ار  وا  هک  دوب  وا  رکف  رد  وا  یتخـس  عقوم  رد  درکیم  فرطرب 
ار نادنفـسوگ  هک  یناپوچ  ریظن  درک  اهر  ار  اهنآ  ترـضحن  آ  دندوب ، یـضاران  ترـضح  نآ  زا  تفالخب ) عجار   ) شیرق درک  توعد  دوخ 
زا درکیم و  یلمع  رکبوـباهب  تبـسن  ار  دوـخ  یتـسود  تدوـم و  دـندرک  تعیب  رکبوـبا  اـب  مدرم  هک  هاـگنآ  دراذـگاو ، یهلبا  صخـش  يارب 

مردپ زین  دندوب  یضاران  یهورگ  یضار و  وا  زا  يا  هدع  تسـشن و  تفالخ  دنـسمب  رمع  هکنآ  زا  دعب  دومرفیمن . هقیاضم  رکبوبا  تحیـصن 
اب تروشم  زا  دـندرک  تعیب  نامثع  اـب  مدرم  هک  سپـس  دوبن ، یـضاران  وا  تفـالخ  زا  تشادـیم و  تسود  ار  رمع  تعیبهک  دوب  یئاـهنآ  زا 

صیرح تفالخ  رب  هک  ار  یسک  دیدن و  دشاب  هتـشاد  تفالخ  تقایل  هک  ار  یـسک  مردپ  دش  هتـشک  نامثع  هکیتقو  و  دندوبن ، زاین  یب  مردپ 
كورتم هکیتاروتـسد  دوب و  هدش  لیطعت  هک  يدودح  تهجب  دش  تفالخ  رما  یلوتم  مردپ  درکیم . راذگاو  واب  ار  تفالخ  الاو  تفاین  دشاب 

هدرک و تنیز  اهنآ  يارب  ار  دوخ  هدز و  يدـنخبل  اهنآ  نابحاص  يارب  اـیند  هک  قاـفن  ياـهقریب  ملع و  نآ  زا  دـعب  دـندوب ، هدـنام  لوهجم  و 
ار اهنآ  یگدیرد  تسکـشیم و  مهرد  ار  اهنآ  ياهراب  تسب و  امئاد  مردپ  دـندش و  قفتم  مردـپ  هیلع  رب  دوب  هداد  ناشن  اهناب  یئوربا  هشوگ 

ثیدـح نیا  رگا  دـیوگیم : سوواـط  نب  دیـس  درک . حور  ضبق  تاـعاس  تـالاح و  نیرتهب  رد  ار  ترـضح  نآ  ادـخ  هکنیا  اـت  تخود  یم 
نآ هک  تسا  نیا  دوبن  یـضاران  رمع  تفالخ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ام  يالوم  هکنیا  يانعم  تفگ  و  درک ) ریـسفت  ار  نآ  دیاب   ) دشاب حـیحص 

ماما لوق  ایآ  دندوبن ، قفاوم  راوگرزب  نآ  تفالخ  اب  شیرقهکنیا  رگید  و  دش ، دهاوخ  حـتف  رمع  تسدـب  یئارهـش  هک  تسنادـیم  ترـضح 
؟ ینکیمن هظحالمدنک  راذگاو  یهلبا  صخـش  يارب  ار  هلگ  نابـش  هک  روطنآ  درک  اهر  ار  اهنآ  مردپ  دـیامرفیم : هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

دوخ تما  مالسلا  هیلع  یسیع  هک  روط  نآ  درک  اهر  رـصان  ندوبن  تهجب  ار  اهنآ  یلو  دوب ، تما  نیا  ناپوچ  ماما و  مالـسلا  هیلع  یلع  ینعی 
زاب درک  ثیدح  نیا  زا  هللا  همحر  سوواط  نب  دیس  هکیئاهرـسفت  نیا  مامت  اب  دیوگ : مجرتم  درب . الاب  نامـساب  ار  وا  ادخ  دومن و  راذگاو  ار 
درک حتف  مالـسا  رگـشل  هلیـسوب  رمع  هک  ار  یئاهرهـش  نآ  اریز  تسین  لوبق  لباق  تفگ : دیاب  هکلب  تسین  لاکـشا  زا  یلاخ  ثیدح  نیا  مه 
اهنیا زا  رتـالاب  مالـسلا  هیلع  یلع  هحفـص 191 ] ناش [  تفگ : دیاب  هکلب  دـنک  حـتف  تسناوتیم  مالـسا  رگـشل  ندوب  اب  مه  مالـسلا  هیلع  یلع 

تیاضر هدوب ، یـضار  رمع  تفالخب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسین  نیا  لیلد  دـندوبن  قفاوم  ترـضح  نآ  تفـالخ  اـب  شیرق  هکنیا  و  تسا ،
تیاور هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هللادـبع  نب  رباج  لـصف 17 . درکن تعثب  یلو  دـنک  تعیب  رمع  اـب  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع 

اهنآ هطـساوب  ادخ  ودـنروایم  رد  گنر  دـنچب  ارم  تما  رما  هک  دـیایم  دوجوب  یناهاشداپ  سابع  ینعی  وا  نادـنزرف  نیب  رد  دومرف : هک  هدرک 
لوسر دنکیم . مایق  اروشاع  زور  رد  هیلع  هللا  تاولص  نامز  ماما  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  لصف 18 . داد دهاوخ  رییغت  ار  نید 

ارحص هپت و  گرگ  عنام  هک  ار  يا  هنـسرگ  ای  ربکتم  صخـش  نم  هکنیا  لثم  تشگرب  ماش  هکیعقوم ... دیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
هک مدید  ریثا  نبا  خیرات  موس  دلجر  د  دیوگیم : سوواط  نب  دـیس  لصف 19 . تسا کیدزن ) تما   ) نیا جرف  عقوم  نآ  منیبیم و  دش  دـهاوخن 
ای کیلع  مالـسلا  تفگ : هدرک  ماشب  یهاگن  دمآ و  يدـنلب  يالاب  درک  نتـشگرب  دـصق  هکیعقوم  دـش ، طایمـس  دراو  ات  درک  شدرگ  لقره 
نآ هکنیا  اـت  سرت  فوخ و  اـب  رگم  منکیمن  دوع  وت  يوسب  نم  دـشابن و  یعاـمتجا  وت ) نم و  نیب   ) نآ زا  دـعب  هک  یمالـس  عونکی  هیروـس 

: دیوگ سوواط  نب  دیـس  دوب . دهاوخ  خلت  مور  يارب  وا  هنتف  و  تسا ، نیریـش  وا  لمع  ردقچ  دشیمن ، دلوتم  شاکیا  دوش  دلوتم  موش  دولوم 
هحفـص دـنکیم [ . حـتف  ار  هینطنطـسق  هک  تسا  یـسک  نآ  شروظنم  هک  تسا  نیا  رهاظ  تسیچ ؟ موش  دولوم  زا  وا  روظنم  هک  منادـیمن  نم 

دوخ لماع  ناورم  کلملادبع  هکیعقوم  نآ  مدید : نادـلبلا  مجعم  مهدزیـس  دـلج  رد  دـیوگیم : هللا  همحر  سوواط  نب  دـیس  لصف 20 [ 192
يزیچ هیریمح  نابزب  نآ  راوید  فرطکی  رب  هک  دید  دشن  قفوم  نآ  حتفبو  دنک  حتف  ار  نآ  هک  داتسرف  برغم  فرط  هب  ار  ریـصن  نب  یـسوم 
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نا ولدولخمب  یح  ام  دولخل و  اوجری  نم  عینملا و  ازعلا  اوذ  ملعیل  : تسا هتشون  هک  دندید  دندرک  خاسنتسا  ار  نآ  هکنیمه  تسا  هدش  هتـشون 
یقبی ارثا  هب  یلا  ونبا  نجلل  لاقدورصم  ریغ  لیلج  اطع  هیف  هضئاف  رطقلا  نیع  هل  تلاسدواد  نب  نامیلس  کلذ  لانل  لهم  یف  دلخلا  لانی  اقلخ 
ادیدش ابلص  راصف  اردحنم  روسلا  قوف  رطقلا  اوغرفافدیوجت  ماکحاب و  امسلا  یلا  هب  لیم  مث  احافـص  هوریـصفیدوی  یلبی و ال  رـشحلا ال  یلا 

نطب اسمر  نمـضت  یتح  هغباس  ضرالا  یف  اهدعب  نم  قبی  ملدودـحم  ریغ  اموی  رهظت  فوس  هبطاق و  ضرالا  زونک  هیف  بص  ودوحیـص  لثم 
لصفدوجلا يذ  يوقتلا و  يذ  هللا  نم  الا  عطقنم  کلملا  نا  ملعیل  اذهدیبالجلاقیباوطب  انمضم  اعجطضم  ضرالا  نطب  رعق  یف  راص  ودودخا 

نیمزب میدـش و  غراف  لاتق  زا  هکیعقوم  مدوب ، ناورهن  رد  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مدوخ  يالوم  اـب  نم  دـیوگیم : همادـق  نب  هریوس  21
نیا دومرف : یناوخیمن ؟ زامن  ارچ  یلع  ای  متفگ : دوب ، هدـناوخن  زامن  ترـضح  نآ  دـنک و  بورغ  باتفآ  هک  دوب  کیدزن  میدـش  هدایپ  لباب 

نم يالوم  مدید  درک  بورغ  باتفآ  هکنیمه  ، دنیبب زین  موس  هبترم  هک  دراد  عقوت  کنیا  تسا  هدید  هحفص 193 ] تبیصم [  هبترم  ود  نیمز 
زا هکیتقو  میدناوخ  زامن  متفگ و  ناذا  نم  وگب  ناذا  دومرف : نمب  هاگنآ  تشگرب ، باتفآ  ودرک  یملکت  ینایرس  ای  یبرعب  مالسلا  هیلع  یلع 

؟ دوب دهاوخ  عقوم  هچ  موس  هبترم  سپ  هبترم  ود  دیدومرف : امش  یلع  ای  متفگ : نم  دندش ، ادیپ  الماک  اه  هراتـس  هک  مدید  میدش  غراف  زامن 
میکح بساماج  لصف 22 . بئاتک اهرـسج  یلع  لتقی  كانه  قرـشملا  نم  بئاوذـلا  تاذ  موجنلا  تعلط  واهـضراب  رـسجلا  دـقع  اذا  دومرف :

هکیعقوم دش . هاوخ  عقاو  یمکح  ملاع  يارب  یثلثم  هس  رهرد  تسا و  لاس  تصـش  ینارق  ره  هک  دوب  دـهاوخ  نارق  هدزاود  ار  رمق  دـیوگیم :
ار اهرهـش  هدش  طلـسم  ادخ  ناگدنب  رب  دـنوشیم و  رهاظ  اروطنق  ینب  دـش  لخاد  مهدزای  نارق  زا  یمک  رادـقم  دیـسر و  نایاپ  هب  مهد  نارق 
زا مالسا  دنوشیم و  دادغب ) ینعی   ) اروز کلام  دنـشکیم و  ار  رفـصا  ینب  اروطنق  ینب  دیـسر  نایاپب  مهدزای  نارق  هکیعقوم  و  دننکیم ، بارخ 

نایدا هیلک  دیـسر  ارف  تسا  هیرمق  ياهنارق  نیرخآ  هک  مهدزاود  نارق  هکیعقوم  دش و  دـنهاوخ  ایند  برغ  قرـش و  کلام  دور و  یم  تسد 
خیرات رخآ  روکذم و  خیرات  لوا  وا و  تلود  ادتبا  نآ  دنکیم و  روهظ  فئاخ  صخـش  نآ  دیـسر  اجنیاب  راک  هکیتقو  و  دـنوشیم ، لحمـضم 

بتک هحفـص 194 ] دهدیم [  رارق  شتـسرپ  دروم  ار  ادخ  دیامنیم و  دـیدجت  ار  نایدا  دوشیم و  لزان  نامـسآ  زا  یـسیع  دوب و  دـهاوخ  لوا 
ملاع رد  نیا  زا  لبق  هک  دیشاب  هاگآ  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  لصف 23 . یطامنا نامحرلادبع  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  دمحم 
هفیاط  ) اروطنقونب هبلغ  لیبق  زا  تسا  یمئـالعزکرم  ناـهجنیا  درک . دـنهاوخ  روهظ  ملاـع  نیا  رد  مهنیا  زا  دـعب  تسا و  هدوب  یئاـه  هبوجعا 
هدرک تیاور  يراصنا  رباج  تیجن . نارهاوخ  ناردارب و  اب  اهنآ  ندرک  يزاب  تاماش و  فارطاو  قارع  رد  نانآ  تنطلس  و  نادوس ) ای  كرت 
مالس ار  وت  ادخ  تفگ : هدش  لزان  ترـضح  نآ  رب  لیئربج  دوب و  هتـسشن  دوخ  باحـصا  نیب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  يزور  هک 

هک يرهن  جـنپ  تفگ : تسیچ ؟ مالـسا  لـیئربج  دومرف : راوگرزب  نآ  دـناسر  یم  صوصخمدورد  مالـس و  مالـسا  تهجب  ار  وت  دـیوگیم و 
یلاعتیادخ دنا . هدـش  ررقم  وت  نایعیـشو  تیب  لها  وت و  يارب  رهن  جـنپ  نیا  اریز  رـصم ، لین  تارف و  رهن  ود  نوحیج ، نوحیـس ، زا : دـنترابع 

يارب مدرم  هک  باسح  زور  رد  دـشاب و  وت  تیاضر  اب  دـیاب  دـماشایب  ارنیا  زا  هرطق  کی  هکیـسک  ره  مدوخ  لـالج  تزعب و  مسق  دـیامرفیم :
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینک ، لالحار  وا  یشاب و  یضار  وا  زا  وت  هکنیا  رگم  درک  مهاوخن  تشهب  لخاد  ار  یسک  نم  دننک  مایق  باسح 

دوب و دهاوخ  وت  نادنزرف  زا  هک  مهدـیم  هدژم  مئاقب  ار  وت  هللا  لوسر  ای  تفگ : لیئربج  . منکیم رکـش  تمعن  نیا  يارب  ار  ادـخ  دومرف : هلآ  و 
لها زا  یقریب  دـنکیم و  يرای  ار  وت  تیب  لها  ادـخ  هک  تسا  عقومنیا  رد  دـنوش ، کلام  راـفک  ار  هناـگجنپ  ياـهرهن  نیا  اـت  دـنکیمن  روهظ 
نیا زا  ار  نیملسم  درک و  هدجـس  ار  ادخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگنآ  هحفـص 195 ] دش [ . دهاوخن  دنلب  تمایق  مایق  ات  تلالض 

: دومرف دنتـساوخ ؟ حیـضوت  ترـضح  نآ  زا  دشدهاوخ ، بیرغ  مهنیا  زا  دعب  دوب و  بیرغ  رما  ادتبا  رد  مالـسا  دومرف : داد و  تراشب  تمعن 
رهن جنپ  نیا  رافک  هکیعقوم  رصم ، لین  تارف و  رهن  ود  نوحیج ، نوحیس ، تسا : رارقنیا  زا  هداد  رارق  متیب  لها  نم و  يارب  ادخ  هکیرهن  جنپ 

دهدیم و ترـصن  لالـض  رفک و  لها  هب  ارم  تیب  لها  ادخ  تقونآ  رد  دش و  دهاوخ  ملاع  برغ  قرـش و  کلام  مالـسا  دندرک  فرـصت  ار 
رد دوش  دراو  هفوک  عماج  رد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هکنیا  زا  لبق  لصف 24 . دش دهاوخن  اپ  رب  تمایق  مایق  ات  لالـض  لها  زا  یقریب 

؟ دنکیم ور  فجن  رد  هکیئالب  هچ  تفگ : درک و  هیرگ  فجن و  ای  یه  یه  دومرف : نآ  زا  دعب  دناوخ و  زامن  و  دومرف : یفقوت  فرشا  فجن 
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یبرع ترابع   ) دوش اهگیر  گنس و  راچد  زاجح  رد  شتآ  دنک و  رپ  ار  فجن  لیس  هک  یعقوم  دومرف : یئالب ؟ هچ  دندیسرپ : ترضحنآ  زا 
زا هک  هدش  تیاور  دیـشاب . مالـسلاهیلع  مئاق  رظتنم  دنوش  کلام  دادـغب  راتات  موق  و  ردـملا ) راجحالا و  یف  زاجحلاب  رانلا  ترهظ  و  تسنیا :

یئالب هچ  دومرف : درک و  هیرگ  هدیشک  يدرس  هآ  ترضح  نآ  دندیسرپ  تیب  لها  مئاق  روهظب  عجار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  قداص 
هچب اهناوج و  دننک و  تموکح  نادوس  لها  واهنز  و  دنا ) هدیـشک  ار  اهنآ  هضیب  هکیـصاخشا   ) هتخا دارفا  یتقو  دش ، دهاوخ  وا  ریگنماد  هک 
لها ام  مئاق  دوشیم و  لاوز  راچد  سابع  ینب  تنطلس  عقوم  نآ  رد  دنوش  هتـسب  رـسج  ود  نآ  دوش و  بارخ  هفوک  عماج  دنیامن و  تراما  اه 
لصف (. دنیایب دوجوب  ادعب  هک  دنـشاب  یئاهنآ  سابع  ینب  تنطلـس  زا  روظنم  دیاش  هحفـص 196 ] دیوگ [ : مجرتم  . ) درک دهاوخ  روهظ  تیب 
یشتآ دهدیم و  ور  يا  هلزلز  هرصب  ماش و  هیباج  هیرق  ود  دادغب  رد  دیوگیم : روهظ  مئالعب  عجار  بقانم  متشه  دلج  رد  بوشآ  رهش  نبا  25

رد دش و  دهاوخ  هتـسب  خرک  کیدزن  دادغب  لپ  دوشیم و  بارخ  ماش  دوب ، دهاوخن  نآ  ریگولج  زیچ  چـیه  هک  دـنکیم  روهظ  ناجیابرذآ  زا 
مجع و زا  فص  ود  فالتخا  تفر ، دهاوخ  ورف  نآ  رتشیب  هک  دهدیم  خر  نآ  رد  يا  هلزلز  و  دوشیم ، دـنلب  زور  لوا  رد  یهایـس  داب  اج  نآ 
ره دنونـشیم و  ار  نآ  دوخ  تغلب  مادک  ره  نیمز  لها  هیلک  هک  نامـسآ  زا  یئادص  ماش ، رب  دـیرخرز  ياهمالغ  هبلغ  اهنآ ، نیب  يزیر  نوخ 
یپ رد  یپ  یگدنراب  راهچ  تسیب و  دوشیم ، رهاظ  دیشروخ  صرق  رد  هینس  تروص و  کی  و  دنزیم ، ادص  شردام  ردپ و  مسا  هب  ار  یـسک 

یفرعم ار  دوخ  ياهتکرب  دوشیم و  هدـنز  یگدـنراب  نآ  تهجب  ندرم  زا  سپ  نیمز  دـش و  دـهاوخ  بجر  زا  زور  هد  هرخالا و  يداـمج  رد 
دراطع نازیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  علاط  دیوگ : یناشاک  نسحلاوبا  لصف 26 . تفر دهاوخ  نیب  زا  الب  درد و  نآ  زا  دعب  دنکیم و 

نآ توبن  هکنیا  رب  دراد  تلالددـشابیم  دوخ  جرب  رد  هک  يرتشم  تسا و  تباث  جرب  رد  هک  بیغ  هراتـس  بحاص  تسا و  تباث  جرب  رد  هک 
زا وا  تقرافم  تقو  زا  لاس  دصناپ  هکیعقوم  و  دوریم ، يدایزب  ور  امئاد  راوگرزب  نآ  تعیرـش  دنام و  دـهاوخ  یقاب  تمایق  زور  ات  ترـضح 

یبا نب  اـیحی  یخلب و  رـشعموبا  يدـنک و  قاحـسا  نب  بوقعی  هچنآ  رباـنب  ترـضح  نآ  دـالوا  اـب  دوشیم  فداـصم  مور  تشذـگ  هرئاد  نیا 
دراطع دـنرمق و  جرب  رد  دراطع  هرهز و  دـیوگیم : یناشاک  تسا . دوجوم  افلخ  دزن  هحفـص 197 ] اهنآ [  ياهطخ  دنا و  هدرک  رکذ  روصنم 
لقتنم يرگیدب )  ) یهاگ مه  تفالخ  دوب و  دهاوخ  یقاب  همایقلا  موی  یلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  تعیرش  نیا  ربانب  سپ  تسا  نآرق  جرب 

هیما و ینب  ندـش  طلـسم  نامه  تسا  عقاو  ترـضح  نآ  علاط  رد  هکیفالتخا  دـیوگیم : هاگنآ  هداوناخ .) نیا  هب   ) ددرگیمرب یهاـگ  دوشیم و 
رب لیلد  لحز  نوچ  و  دوب ، دهاوخ  رارقرب  ترـضح  نآ  نید  هک  اریز  دش  دهاوخ  لقتنم  سراف  مدرم  زا  یهورگب  تفالخ  تسا  سابع  ینب 
نآ تافو  زا  هک  یعقوم  دنوش و  فوخ  لتق و  تبیـصم و  راچد  رما  يادتبا  رد  ترـضح  نآ  نادـنزرف  هک  دـنکیم  باجیا  دـشابیم  وا  دالوا 
هیلک دنیامنیم و  رهاظ  ار  لدع  دـننکیم و  ادـیپ  رفط  نیدـحلم  رافک و  رب  اهنآ  دـنکیم و  ور  هیبلاط  هب  تلود  تشذـگ  لاس  دـصناپ  راوگرزب 

هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  تثعب  زا  لبق  لاس  رازه  رد  تشدرز  بساماج و  دـیوگیم : رعـشم  وبا  لصف 27 . دنوشیم یئوکین  نیدب  نیدـتم  ملاع 
: دنا هتفگ  و  دوب . دهاوخ  یقاب  تمایق  زور  ات  هلآ  وهیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعیرش  هک  دهدیم ) ناشن   ) نآرق علاط  هک  دنا  هدرک  مکح  هلآ 

شباحـصا تسد  زا  تنطلـس  راوگرزب  نآ  تافو  زا  دعب  لاس  تصـش  دصیـس و  دوریم و  شتیب  لها  تسد  زا  تنطلـس  وا  توم  يادتبا  رد 
. ] دننکیم رهاظ  ار  فاصنا  لدع و  دنوشیم و  یلوتـسم  ملاع  رب  نییبلاط  دنکیم و  تعجارم  اهنآ  يوسب  لاس  دصناپ  زا  دـعب  تفر و  دـهاوخ 

يدجلا یف  ابراقت  نیبکوکلا  تیئر  اذافاهئانما  نم  تلعج  اهتعدوا و  ص )  ) دـمحم لآ  رـس  نم  هعیدو  :و  دـیوگیم لحز  دـبعا  هحفص 198 ]
یم وتب )  ) ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  زا  یتناما  ینعیاهئادعا  نم  فیسلاب  اهثارث  دمحم و  لآ  راث  بلطی  كانهفاهئاسم  اهحابصنیب و 

نوخ و عقوم  نآ  دندش ، رگیدکی  کیدزن  يدج  رد  بش  حبص و  رد  هراتـس  ود  يدید  هکیتقو  یتسه : تناما )  ) نآ ياهنیما  زا  وت  مراپس و 
بقانم متشه  هلج  رد  بوشآ  رهـش  نبا  لصف 28 . دش دهاوخ  هتفرگ  ناشنانمشد  زا  ریـشمش  هلیـسوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  ثاریم 

دوخ تیب  لها  يوسب  درجدزی  داد و  ربخ  سراف  لها  هتـشک  رازه  هاجنپ  هیـسداق و  زور  زا  ار  درجدزی  یناجـشون  یلع  نب  دـمحم  دـیوگیم :
هک يدرم  نآ  اب  نم  کنیا  متفر و  نیازا  شیپ  هک  منم  نیا  ناویالا  اهیا  کیلع  مالسلا  تفگ : دیـسر  ارـسک  ناویا  رد  رب  هکیعقوم  درک  رارف 

هیلع و هللا  یلـص  دمحم  لآ  قداص  زا  دیوگیم : یملید  نامیلـس  میا . هدرک  تعجارم  وت  دزن  هدیـسرن  وا  نامز  زونه  تسا و  نم  نادـنزرف  زا 

موصعم مئاق  ترضح  روهظ  مئالع  رد  نامزلارخآ  ياهبوشآ  هنتف و  ای ،  نتفلا ،  محالملا و 
مالسلاهیلع مهدزاود 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 72ناهفصا   هحفص 62 

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

http://www.ghaemiyeh.com


هک اریز  تسا . نم  دـنزرف  نیمـشش  ینعی  امـش  مئاـق  شروـظنم  دوـمرف : تسیک ؟ تفگ  درجدزی  هک  يدـنزرف  نآ  زا  روـظنم  مدیـسرپ : هـلآ 
رتخد دـشاب  ونابرهـش  هک  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ردام  هکنیا  تهجبتسا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ردـپ  يرداـم  فرط  زا  درجدزی 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالغ  نابوث ، لصف 29 هحفـص 199 ] تسا [ . نامز  ماما  دادجا  زا  یکی  نیدباعلا  نیز  ماما  هدوب و  درجدزی 
عمج هساک  رودب  اذغ  ناگدنروخ  هک  روطنآ  دننک  عامتجا  امش  رودب  مما  هیلک  هک  هدش  کیدزن  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا 

تباهم تمظع و  دوب . دیهاوخ  اثغ  ریظن  یلو  دیتسه  دایز  امـش  هکلب  هن  دومرف : تسا ؟ مک  ام  تارفن )  ) هکنیا تهج  زا  دندیـسرپ : دـنوشیم ،
نبا لصف 30 . توم زا  يرازیب  ایند و  بح  دومرف : تسیچ ؟ نهو  دـنتفگ : دوشیم ، نیزگ  ياج  امـش  ياـهلد  رد  نهو  و  دـش ، هتفرگ  امـش  زا 
امش دوب و  دهاوخ  امش  نیب  رد  هشیمه  تفالخ )  ) رمانیا دومرف : هک  هدرکتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  ترـضح  زا  دوعـسم 
قلخ نیرتریرـش  ادـخ  دـیداد  ماجنا  فالخ  رب  لمع  هک  یتقو  دیـشاب  هدادـن  ماجنا  یفالخ  رب  لمع  هکیعقوم  نآ  ات  دوب  دـیهاوخ  نآ  یلوتم 
رکذ مـه  نـیا  زا  لـبق  و 30  ثیدـح 29  دـیوگ : مجرتـم   ) دـنکب تسوپ  تخرد  هخاـش  نوچ  ار  امـش  اـت  دـنکیم  طلـسم  امـش  رب  ار  دوـخ 

لمحلاب اهناک  هکرابم و  ماهب  تلمح  : دنا هدورس  يدولوم  حدم  رد  ار  راعشا  نیا  ارعـش  زا  یـضعب  دیوگ : سوواط  نب  دیس  لصف 31 (. دندش
للک رونلا  ورهدلا  بئاون  لمحل  یجری  هترـسا  لاقف  هیف  نیتافردـقلا  هلیل  هبـشم  هتدـلو  اهعـسات  رهـش  تمتا  یتح  هحفـص 200 ] يردت [  ام 

ورکـشلا دمحلا و  لها  هللا  همعنا و  رکـش  اموص  هللارذنلاب  نیف  نیقب و  نا  ام  هترغ  نیار  نیح  نرذـن  وردـبلا  نم  یهبا  وا  ردـبلاک  ادـبف  ههجو 
قداص زا  ریصب  وبا  دیوگ : هدعسم  لصفرحبلا 32 ربلا و  یف  هل  یصعی  هیزبلا ال  یف  رما  ذوفن  ورصنلاب  هیلع  هل  الا  صن  هلئامش  یلع  نا  ندهش 

اج و تسنادیم  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  باحـصا  هدع  هک  روط  نامه  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ایآ  دیـسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ 
وت يادف  تفگ : يوار  تسنادیم ، یکی  یکی  ار  ناشناکم  ناردپ و  مسا  اهنآ و  مسا  مسق  ادخب  يرآ  دومرف : تسنادـیم ؟ مه  ار  اهنآ  ناکم 
ره تسناد ، یم  مه  نیسح  ماما  تسنادیم  نسح  ماما  هک  ار  هچنآ  تسناد و  یم  مه  نسح  ماما  تسنادیم  مالسلا  هیلع  یلع  ار  هچ  ره  موش 

مالـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  امرف .؟ علطم  ترـضحنآ  نارای  ناکم  دادعت و  زا  ارم  سپ  دـینادیم  مه  امـش  تسناد  یم  نیـسح  ماما  ار  هچ 
: متفگ تسا ؟ اجک  دوب  وت  هدنسیون  هک  یصخشنآ  دومرف : متفر  ترـضح  نآ  تمدخ  هعمج  زورایب  نم  دزن  زامن  زا  دعب  هعمج  زور  دومرف :

: ] سیونب دومرف : یـصخشب  راوگرزب  نآ  دتفیب ، بقع  مجایتحا  تقو  زا  هلئـسم  نیا  ندینـش  هک  مرادـن  تسود  نم  دراد و  يدایز  لغـش  وا 
هدومرف الما  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لوق  هصالخ  نیا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هحفص 201 ]

هیلع مئاق  باحـصا  تسا ، هدومن  نایب  ترـضحنآ  يارب  دـنا  هدـماین  ایند  رد  زونه  هک  ار  مالـسلا  هیلع  مئاـق  قفاوم  باحـصا  ناـشن  ماـنو و 
مئاق باحصا  دش ، دنهاوخ  هکم  هناور  بشکی  رد  همه  دش  دهاوخ  هدینش  یتوص  دوشیم و  رهاظ  نآ  رد  ادخ  رما  هک  یلاس  نآ  رد  مالـسلا 
یقرش ساوط  زا  دیآ .) یم  ادعب  نیحایس  طبارم و  ینعم   ) دنـشابیم نیحایـس  طبارم و  نیدباع و  ماکح و  اهقف و  ابجن و  زا  همه  مالـسلا  هیلع 

جنپ سوط  زا  رفن -  هن  نونفا  زا  رفن -  راهچ  نابزین  زا  رفن -  ود  ناغماص  زا  رفن -  ود  ذـمرت  زا  رفنکی -  هناغرف  زا  رفن -  ود  ماش  زا  رفنکی - 
زا رفن -  هدــفه  روباـشین  زا  رفن -  تـشه  روـغ  لاـبج  زا  رفن -  هدزاود  ورم  زا  رفن -  راـهچ  تـسیب و  ناـقلاط  زا  رفن -  ود  باراـف  زا  رفن - 
زا رفن -  ود  نوروم  لت  زا  رفن - راهچ  ناتـسربط  زا  رفن -  هدزاود  تاره  زا  رفن -  تفه  يور  زا  رفن -  راـهچ  جنـشوب  زا  رفن -  هس  ناتـسیس 
زا رفن -  ود  ردـیک  زا  رفنکی -  لباب  زا  رفن -  راهچ  نادـمه  زا  رفنکی -  هیربط  زا   - رفن هس  زا ... رفنکی -  نیطـسلف  زا  رفن -  هدزاود  ناجرج 
زا رفن -  ود  سربـق  زا  رفن -  راـهچ  بلح  زا  رفن -  ود  هقفار  زا  رفن -  هـس  هـقر  زا  رفنکی -  نارح  زا  رفنکی -  ریمـشک  زا  رفن -  هـس  راوزبـس 
رفن ود  مزلق  زا  رفن -  راهچ  طاطسف  زا  رفنکی -  کیرزیـش  لت  زا  رفنکی -  کبلعب  زا  رفن -  هس  قشمدزا  رفنکی -  طایمد  زا  رفنکی -  سیلتب 

ناوریق زا  رفنکی -  سلبارط  زا  رفنکی -  نذام  زا  رفنکی - اعنـصزا  رفنکی -  سیلفت  زا  رفنکی -  سراف  زا  رفنکی  هعذرب  زا  رفنکی  رتشوش  زا 
زا رفنکی -  هنیدـم  زا  رفنکی -  ناحلا  زا  رفنکی -  ردبزا  هحفـص 202 ] رفنکی [ -  ربـیخ  زا  رفنکی -  يرقلا  يداو  زا  رفنکی  هلیا  زا  رفنکی - 
ود زاوـها  زا  رفن  ود  هـقرب  زا  رفنکی -  هدـیبز  زا  رفنکی -  یط  زا  رفنکی -  یثوـک  زا  رفنکی -  هریح  زا  رفن -  راـهچ  هفوـک  زا  رفنکی -  هذـبر 

راهچ فهک  باحصا  زا  رفن -  هس  هرصب  زا  رفن -  ود  ناولح  زا  رفنکی -  زا ... رفنکی -  نایل  زا  رفنکی -  لیمادیب  زا  رفن -  ود  رخطصا  زارفن 
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بیدنارـسبهکیئاه نآ  دـننکیم و  تینما  بلط  مور  زا  هک  يرفن  هدزای  و  دـنوشیم ، جراخ  هیکاطنا  يوسب  هناع  زا  هک  يرجات  ود  نآ  و  رفن - 
رارف هینادنـس  هب  بعـش  زا  هک  يرفن  ود  نآ  دوـشیم  دوـقفم  بکرم  زا  طهالـس  رد  هک  يدرم  نآ  رفن -  راـهچ  ردنمـس  زا  دـنوشیم -  لزاـن 

نانمشد اب  نآرق  هلیسوب  سخرس  زا  هک  یسک  نآ  دنکیم -  رارف  دوخ  هریـشع  تسد  زا  خلب  زا  هک  يدرم  نآ  رفنکی -  بشخن  زا  دننکیم - 
مارحلا هللا  تیب  رد  ار  بش  دنکیم ، عمج  همظعم  هکم  رد  هعمج  بشکی  رد  ار  همه  ادخ  هک  دنرفن  هدزیـس  دصیـس و  اهنیا  دنکیم . لالدتـسا 

انکـس هک  دننکیم  قاطا  يوجتـسج  دنوشیم و  رـشتنم  هکم  ياه  هچوک  نیب  رد  هاگنآ  درک ، دهاوخن  فلخت  اهنآ  زا  يدحا  دننکیم و  حـبص 
سپ درادن ، هقباس  اهنآ  دزن  تراجت  ای  هرمع  جـح  يارباهرهـش  زا  هلفاق  ندـمآ  عقوم  نآ  رد  هک  اریز  دنـسانشیمن  ار  اهنآ  هکم  لها  دـنیامن ،

دنتـسین رهـشکی  لهااهنیا  میدوب ، هدیدن  نونکات  مینیب  یم  هکم  رد  زورما  ام  هک  یبیرغ  هورگ  نیا  دنیوگیم : رگیدکیب  هکم  لها  زا  يا  هدع 
عطق ار  اهنآ  مالک  و   ) دـیآ یم  موزخم  ینب  زا  يدرم  نیب  نی  رد  دـنرادن ؟ يراوس  ياهلام  لایع و  لها و  هک  اهنیا  دنتـسین  مه  هلیبق  کـی  زا 
یفقث ینـالف  دزن  اـتایب  دـنیوگ : یم  تیعمج  نآ  مناـسرت  فئاـخ و  نآ  زا  یلیخ  هک  ما  هدـید  یبیجع  باوخ  بشما  نم  : دـیوگ یم  هدرک )
ملاـع رد  دـیوگ : یم  یموزخم  درم  نآ  دـیآ  یم  یفقثصخـش  نآ  دزن  هکنیمه  وگب ، وا  يارب  هحفـص 203 ] ار [  دوخ  باوخ  وـت  میورب و 

ياهلاب ياراد  هک  تسا  یئاهخلم  ربا  نآ  رد  هک  مدید  نآ  زا  دعب  تسشن  ورف  هبعک  رب  هکنیا  ات  دمآ  نامـسآ  زا  يربا  هعطق  هک  مدید  باوخ 
فداصم هک  یئانب  رهب  دـندزیم و  شتآ  ار  نآ  دندیـسر  یم  هک  يرهـش  رهب  دـندرک و  زاورپ  لامـش  نیمی و  فرطب  هاـگنآ  دنتـسه ، يزبس 

امـش رب  ادخ  ياهرگـشل  زا  يرگـشل  بشما  هک  تسا  نیا  باوخ  نیا  ریبعت  دـیوگ : یم  یفقث  درم  نآ  دـندرک . یم  بارخ  ار  نآ  دـندشیم 
ار تیعمج  نآ  نایرج  میدید و  یبیجع  زیچ  زورما  ام  مسق  ادخب  يرآ  دنیوگ : یم  دـیرادن ، ار  اهنآ  اب  تمواقم  تردـق  امـش  هدـش و  دراو 
. درک دهاوخ  سرت  فوخ و  زا  رپ  ار  هکم  لها  ياه  لد  ادخ  یلو  دننک  مایق  اهنآ  لباقم  رد  هک  دنوشیم  دنلب  وا  دزن  زا  هاگنآ  دـننکیم ، لقن 

دنا هدیشکم  امش ) خرب   ) هحلسا دنا و  هدادن  ماجنا  يدنـسپانلمع  هک  اریز  دینکن  لیجعت  هورگ  نیا  هراب  رد  دنیوگ : یم  رگیدکیب  هکم  لها 
هاگنآ دز  رس  هورگ  نیا  زا  یفالخ  رب  لمع  رگا  دشاب ، امـش  هلیبق  زا  يدرم  موق  نیا  نایم  رد  دیاش  دنا ، هدشن  بکترم  ار  یفالخ  رب  لمع  و 

هک دنتسه  يا  هبعک  رد  اهنآ  دش و  دنهاوخ  جح  لامعا  تدابع و  لوغشم  وکین  يامیس  اب  مالسلا  هیلع  مئاق  باحصا  و  دینک . جراخ  ار  اهنآ 
هک دـنا  هدرکن  يا  هثداح  داجیا  اـهنآ  دـننک و  يا  هثداـح  داـجیا  هبعک  رد  هک  یتقو  رگم  درادـن  یـسرت  فوخ و  دوش  نآ  لـخاد  سک  ره 

لصا و نودب  تیعمج  نیا  هکنیا  زا  متـسین  نئمطم  نم  دیوگ : یم  تسا  مدرم  نآ  تسرپرـس  هک  یموزخم  درم  دوش . بجاو  اهنآ  اب  برح 
نانآلصا هکنیا  زا  لبق  دـش ، دـهاوخ  مولعم  اهنآ  ناش  تلالج  فیلکت و  دـیایب  اهنیا  یلـصا  بحاص  هحفـص 204 ] هک [  یتقو  دشاب  هشیر 

یناش لالج و  نیا  زا  دعب  هورگ  نیا  اریز  تسا ، دایز  ناشتزع  مک و  رهـشنیا  رد  ناشتیعمج  هک  دینیبب  ات  دینک  هرامـش  ار  اهنآ  دـیآ  تسدـب 
دیابن دیایب  تیعمج  اهنیا  ردقب  هکنیا  ضرف  رب  دنیوگیم : رگیدکیب  هکم  لها  زا  یـضعب  دوب . دهاوخ  قحرب  نم  باوخ  ریبعت  دننکیم و  ادـیپ 

امش دیایب  امش  فرطب  يرگـشل  رگا  دنوش ، هدنهانپ  ناب  هک  دنرادن  یهانپ  رگنـس و  دنرادن و  هحلـسا  موق  نیا  هک  اریز  دشاب  یفوخ  ار  امش 
دنهاوخ اهوگتفگ  هنوگنیا  رد  امئاد  دماشایب ، هنشت  صخش  هک  دنتسه  یبآ  تبرـش  نوچ  امـش  لباقم  رد  اهنآ  هک  دینک  مایق  اهنآ  لباقم  رد 

دنکیم مایق  مالسلا  هیلع  مئاق  هاگنآ  دننکیمن . عامتجا  نآ  زا  دعب  دنوشیم و  قرفتم  هدش  یلوتـسم  اهنآ  رب  باوخ  دسر و  یم  ارف  بش  ات  دوب 
ریصب وبا  دننکیم . تاقالم  رگیدکی  اب  دنیامن  عامتجا  بش  قرفتم و  حبص  هک  ردام  ردپ و  کی  نادنزرف  ریظن  مالـسلا  هیلع  مئاق  باحـصا  و 

مئاق هک  يا  هدع  نیا  یلو  ارچ  دومرف : دوب ؟ دهاوخن  ینموم  نیمز  يور  رد  هدع  نیا  زاریغ  موش  تیادف  تفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 
لکشم اهنآ  رب  یمکح  چیه  تسا و  یکی  ناشنطاب  ورهاظ  هک  دنتسه  یئاهیضاق  ماکح و  اهقف و  ابجن و  زا  دیایم  اهنآ  نایم  رد  مالـسلا  هیلع 

ناکم اج و  زا  ارم  ترضح  نآ  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  مئاق  باحصا  هب  عجار  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  دیوگ : ریصب  وبا  زین  دوشیمن .
( لوا دنرفن ، دنچ  اهنآ  : ) دومرف تسیچ ؟ حایس  طبارم و  هصق  متفگ : مدمآ و  راوگزرب  نآ  دزن  دش  مود  لاس  هکنیمه  درک  علطم  اهنآ  دادعت 

یسک وا  دوخ  زا  ریغ  تسا و  زیچ  تفه  ياراد  هک  تسا  یتشگرب  ار  وا  لاجد  ود  نادنزرف  هحفص 205 ] زا [  ناهفصا  لها  زا  تسا  يدرم 
قح هکنیا  رگم  دوشیمن  قحلم  یفلاخم  چیهب  دیامنیم و  قح  بلط  هدومن  شدرگ  اهرهـش  رد  دنکیم و  جورخ  يرهـش  زا  درم  نیا  دـنادیمن ،
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دسرب مالسلاهیلع  نینموملا  ریما  هب  دهاوخیم  هک  اراصن  زا  يدرمب  دیایم و  تسا  مور  مالسا و  نیبام  هک  نوزیارط  هب  هاگنآ  دنکیم ، در  ار  وا 
هتـشون و يداـیز  ثیداـحا  هک  بشخن  لـها  زا  تسا  يدرم  وا  دـنکیم : قح  بلط  هک  یحایـس  اـما  و  دربـیم . هنابـش  ار  وا  دـنکیم و  تباـصا 

رمالا بحاصهکنیا  ات  تسنیا  وا  راک  امئاد  دسانـشب و  ار  مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  هکنیا  ات  دنکیم  مع  بلط  هشیمه  دـنادیم و  ار  فالتخا 
یکی رد  دنکیم و  رارف  زاوها  هب  هک  تسا  یسک  نآ  دوشیم : يراوتم  دوخ  ناشیوخ  هریـشع و  زا  هک  يدرم  اما  و  دیایم . وا  دزن  مالـسلا  هیلع 

اب نآرق  هلیسوب  هکنیا  رگم  دنکیمن  تاقالم  نیفلاخم  زا  کیچیه  اب  دسرب و  وا  هب  لج  زع و  يادخ  رما  هکنیا  ات  دیامنیم  انکس  نآ  تاهد  زا 
هینوق ار  نآ  هک  تسا  يا  هیرق  زا  مور  نادـنزرف  زا  يدرم  وا  هبلقب : یلختم  اـما  و  دـیامن . تباـث  ار  اـم  قح  رما و  هکنیا  اـت  دـنکیم  هثحاـبم  وا 
یفرعم وا  هب  تسا  ققحم  ملـسم و  وا  يارب  هک  يرما  هداهن و  تنم  وا  رب  ادخ  هکیعقومنآ  ات  دوب  دهاوخ  دوخ  هلاقم  عیطم  هشیمه  دنیوگیم و 

هینادنس و زا  هک  يدرم  ود  نآ  اما  و  دنک . تباجا  دونشب و  ار  قح  يادن  هک  یتقو  ات  دنکیم  تدابع  ار  ادخ  دوشیم و  هیلقس  لخاد  وا  دیامن ،
دنوشیم و جراخ  هکم  يوسب  هک  دوب  دهاوخ  ابابح  لها  يرگید  ردیک و  لها  اهنآ  زا  یکی  هحفص 206 ] هک [  دنرفن  ود  دننکیم  رارف  بعش 
ار اهنآ  بعش  لها  هکیعقوم  دنربیم ، رسب  اجنآ  رد  یتدم  هدش  وکین  نانآ  تراجت  دنوریم و  بعش  رد  هکنیا  ات  هدش  تراجت  لوغشم  هشیمه 

تیذا ار  ام  هورگ  نآ  دیوگ : دوخ  قیفر  هب  اهنآ  زا  یکی  سپ  دننکیم ، مهرب  مه و  رد  ار  اهنآ  راک  دنیایم و  رب  ناشتیذا  ددـص  رد  دـنتخانش 
زا بعش  لها  تیذا  هک  میدرکیم  نامگ  نیدمآ و  بعشب  هکم  زا  میدش و  يرارف  هکم  يوسب  هدرک  تقرافم  دوخ  رهـش  زا  هکنیا  ات  دندرک 

ادـخ هکنیا  ات  میوی  رگید  ياهرهـش  يوسب  ام  هک  تسا  نیا  رتهب  سپ  يدرک ؟ هظحالم  دـندرک  اهنآ  هک  ار  یلمع  تسا و  رتمک  هکم  لـها 
تماقا دـنیایم و  هینادنـس  هب  هدرک  تکرح  اجنآ  زا  دـنوشیم و  جراخ  هقرب  يوسب  دـنوشیم و  زهجم  هاگنآ  دـیامرف ، تمحرم  یتوم  ای  لدـع 

ملـس يرگید  میلـس و  اهنآ  زا  یکی  مان  هک  دنتـسه  يرفن  ود  اهنآ  دنوشیم  هیکاطنا  يوسب  هک  يرجات  ود  نآ  اما  و  یئاذک . بش  ات  دـننکیم 
هیکاطنا کیدزن  نوچ  دـنیآ و  یم  هیکاطنا  يوسب  يرجات  ياقفر  اب  اهنآ  دنـشابیم ، دـنیوگ  یم  ملـسم  ار  هک و  یمجع  مالغ  ياراد  تسا و 
شومارف ار  تراجت  اذـل  دـنرادن  یبولطم  نآ  زا  ریغ  یئوگ  هک  دـنیامنیم  تمیزع  ادـص  نآ  يوسب  يوحنب  دـنوشیم و  ار  یئادـص  دندیـسر 

هب راجت  دـنرادن ، يربخ  اهنآ  زا  دـننیبیمن و  ار  اهنآ  دـنوش  هیکاطنا  دراو  اهنآ  رجات  ياقفر  هک  یتقو  دـنور ، یم  ادـص  نآ  لابندـب  ودـننکیم 
ناشلایع لها و  يارب  دـنرخیم و  ار  اهنآ  یتراجت  ایـشا  هاگنآ  يرآ . دـنیوگ : یم  دـیناد ؟ یمار  اـهنآ  ياواـم  لزنم و  دـنیوگ : یم  رگیدـکی 

هیلع مئاق  همدـقم  اب  اهنآ  دوخ  هک  دـشکیمن  هام  شـش  زارتشیب  دـنداد  ناشاه  هداوناخب  ار  اهنآ  ساـنجا  دـندمآ و  راـجت  هک  نیمه  دـنروایم 
الب نیا  راچد  هشیمه  دنوشیم و  يذاتـسم  دوخ  هاشداپ  دوخ و  لایع  لها و  ناگیاسمه و  تسد  زا  هک  دنتـسه  یهورگ  اهنآ  دنیایم . مالـسلا 

اهناب مور  هاشداپ  دننکیم  هاگآ  دوخ  تلم  موق و  ياه  تیذا  زا  ار  وا  دنهد و  یم  حرش  ار  دوخ  هصق  هدمآ  مور  هاشداپ  دزن  هکنیا  ات  دنتـسه 
بـش هک  نیمه  دوب ، دـنهاوخ  اجنآ  رد  دوهعم  بش  ات  دـهد و  یم  صاصتخا  اهناب  ار  هینطنطـسق  نیمز  زا  یتمـسقو  دـهد  یم  یناج  نیماـت 

نآ یلو  دننک  یم  راسفتسا  اهنآ  کیدزن  ناگسایمه  زا  دننیبیمن ، ار  اهنآ  نیمز  نآ  لها  ناگیاسمه و  دنتفر  اج  نآ  زا  اهنآ  دیـسر و  دوهعم 
شتفم مور  هاشداپ  دنا . هدشدوقفم  ایآ  هک  دنیوگیم : دننکیم و  هاگآ  هیـضق  نیا  زا  ار  مور  هاشداپ  نآ  زا  دعب  تشاددنهاوخن . يربخ  مه  اه 
ضراع يدایز  ینارگن  ار  هاشداپ  دـیایمن ، تسدـب  اه  نآ  زا  يربخ  نیرتکچوک  یلو  دـنکیم  رومام  اه  هزاورد  برد  اهنآ  نتفای  يارب  یئاه 

امـش هدمآ  اهنآ  رـس  هب  هک  یئالبره  دـیا ، هداد  ناما  ار  اهنآ  هک  دـیتسه  یمدرم  نآ  امـش  دـیوگیم : هداتـسرف  اهنآ  ناگیاسمه  دزن  دوشیم و 
یقاب یکـش  ياج  هک  دشاب  حـضاو  يروط  ربخ  نآ  دـنتفر و  اجک  هک  دـیروایب  اهنآ  زا  يربخ  ای  دـینک  رـضاح  ار  اهنآ  دـیاب  ای  دـیا ، هدروآ 
تـسا یبهار  دنهد : یم  ربخ  هاشداپب  هکنیا  ات  دوب ، دنهاوخ  بذعم  لتق  کتک و  فوخ و  سبحب و  وا  تکلمم  لها  تهج  نیمهب  دراذگن ،

ار اـهباتک  نیا  هیلک  هک  تسین  یـسک  تسا  لـباب  نیمز  رد  هک  يدوهی  صخـش  نم و  زا  ریغ  ما و  هدـناوخ  ار  بتک  ماـمت  نم  دـیوگیم : هک 
نم يارب  یئوگیم  وت  هچنآ  دیوگ : وا  هب  هاشداپ  دوشیم  دراو  هاشداپ  رب  هک  نیمه  دنروایب  هعموص  زا  ار  وا  ات  دهد  یم  روتسد  هاشداپ  دنادب .
رگا مشکب  ابرغ  اقرـش و  ار  اهنآ  نیرواجم  نم  دنا  هدش  هتـشک  اهنآ  رگا  هک  وگب  تسار  ینیبیم ، ارم  تردـق  وت  و  هحفص 208 ] دنا [  هتفگ 
اهنآ هک  ریز  نکن  متـس  روج و  دوخ  تکلمم  لها  قح  رد  نکم و  لیجعت  ریمالا  اهیا  دیوگیم : بهار  دنـشاب . مدوخ  صاوخ  ارزو و  زا  هچ 
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هاشداپ هدعوب  ات  دنا  هدرب  هکم  رد  امـش  كاخ  زا  ار  اهنآ  هکلب  تسا  هدادـن  خر  اهنآ  يارب  مه  يا  هثداح  دـنا و  هدرمن  دـنا و  هدـشن  هتـشک 
منادب روطچ  نم  ینادیم و  اجک  زا  ار  عوضوم  نیا  وت  وت  رب  ياو  دیوگ : هاشداپ  دننک . افو  دـنداد  یم  ربخ  وا  زا  ایبنا  هشیمه  هک  مما  گرزب 

نیا زا  لبق  لاس  دـصناپ  املع  لاوقا )  ) ثراو نم  میوگیمن ، يزیچ  قح  زا  ریغ  نم  ریمـالا  اـهیا  دـیوگیم : باوج  رد  یئوگیم ؟ تسار  وت  هک 
باتک نآ  ات  دنکیم  هناور  ار  دوخ  ياهنیما  زا  یکی  هاشداپ  هاگنآ  نک ، رضاح  ار  باتک  سپ  یئوگیم  تسار  وت  رگا  دیوگ : هاشداپ  متـسه ،
موقرم نآ  رد  اهنآ  جورخ  لحم  وا و  نارای  مان  وا و  مسا  مالسلا و  هیلع  مئاق  تافـص  هک  دننیبیم  دنناوخیم  ار  باتک  نآهک  نیمه  دروایم  ار 

نمب ار  ربخ  نیا  یـسک  نونکات  وت  رب  ياو  دیوگ : هاشداپ  دـش ، دـنهاوخ  طلـسم  وت  ياهرهـش  رب  موق  نآ  دـیوگیم : هاشداپ  هب  بهار  تسا ،
مـشچب ار  وا  هکنیا  ات  مدادیمن  وتب  ار  ربخ  نیا  مدیـسرتیمن  یهانگیب  هدع  کی  ندش  هتـشک  زا  نم  رگا  كدیوگیم  باوج  رد  بهار  هدادن ؟

نآ يراوس  ياـهلام  هک  دوشیمن  ماـمت  لاـسما  يرآ  دـیوگیم : بهار  منیبب ؟ ار  وامناوتیم  نم  هک  ینادـیم  وت  دـیوگیم : هاـشداپ  ینیبـب ، دوخ 
دهاوخ هاشداپ  دوب ، دنهاوخ  وت  ياهرهش  نایامنهار  ترضح  نآ  فرط  زا  هورگ  نآ  درک و  دنهاوخ  لاماپ  ار  وت  ياهرهـش  طسو  ترـضح 
هحفـص دـیوگیم [ : بهار  دروایب ؟ نم  يارب  ترـضح  نآ  زا  يربخ  ات  مسیونب  يا  همان  منک و  هناور  ار  یـصخش  نم  هک  تسا  مزال  تفگ :

رب ترضح  نآباحـصا  زا  یکی  يریمب و  هکیعقوم  ات  یـشاب  وا  عبات  هک  يراچان  دش و  یهاوخ  وا  میلـست  هکیتسه  یـسک  نامه  وت  [ 209
دننکیم ترفاسم  تراجت  تهجب  هک  دنسراف  لها  زا  رفن  راهچ  دننکیم  انکس  رادنمس  بیدنارس و  هب  هکیئاهنآ  اما  و  دناوخب . زامن  وت  هزانج 

زا طهالس  رد  هکیسک  نآ  اما  و  دنیامن . تکرح  هکم  فرطب  دنونشب و  ار  دوهعم  توص  هکنیا  ات  دننکیم  تماقا  رادنمس  بیدنارـس و  رد  و 
هک ینیب  نآ  رد  دوشیم و  جراـخ  هلیادـصقب  طهالـس  زا  هک  ناهفـصا  هیدوهی  لـها  زا  تسا  يدرم  وا  دوشیم : دوقفم  هداـتفا )  ) دوـخ بکرم 
)؟ رتمرن ای  رتقا  رب   ) مشیربا زا  رت و  تفـس  نهآ  زا  هک  دوشیم  هدایپ  ینیمز  رد  یتشک  زا  دونـشیم و  یئادـص  دـنکیم  تکرح  اـیرد  رد  هناـبش 

تـسین یعنام  نم  يارب  دیوگیم : ددرگ و  یمرب  درم  نآ  و  تسا ، امـش  رورـس  بحاص و  نیا  هک  دیوش  راوس  دـننکیم  ادـن  هکم  لها  هاگنآ 
درک مایق  مئاق  هک  یعقوم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  درک . دـهاوخن  فلخت  اهنآ  زا  یکی  دنتـسه و  هکم  رد  اـمامت  هورگ  نیا  هک  اریز 

هک يا  هریظح  هب  عجار  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  دیوگیم : مزاح  نب  روصنم  لصف 33 . دوب دنهاوخ  نیمز  ماکح  یلوتم و  هورگ  نیا 
مجرتم درک . تواضق  تسا  طامق  فرط  زا  هک  يا  هناخ  نآ  بحاص  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  درک  نامگ  دش ، لاوس  تسا  هناخ  ود  نیب 

نیقی روطب  دیاب  دیوگیم  ماما  هک  یباوج  اریز  دشاب  یلعج  هکنیا  ای  دشاب  هدش  طقس  يا  هلمج  ای  يا  هملک  ثیدح  نیا  زا  هکنیا  لثم  دیوگ :
یئوگدب مالسلا  هیلع  یلعب  رصم  ربنم  رد  صاع  ورمع  دندوب : هتفگ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  دیوگیم : هناوع  لصف 34 . نامگ روطب  هن  دشاب 

روطنیا نمب  دـعب  اما  صاع  نب  ورمع  يوسب  یلع  نب  نسح  زا  دوب : نیا  نآ  نومـضم  هک  تشون  وا  يارب  يا  همان  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنکیم ،
بیع مالـسلا  هیلع  یلع  هراب  رد  ینکیم و  گرزب  ار  لهج  وبا  اصوصخم  نوراـق و  نوعرف و  لآ  يوریم و  رـصم  ربنم  يـالاب  وت  هک  هدیـسر 
یـسک نآ  ریظن  وت  يا ، هداد  رارق  فدـه  ار  دوخ  ناشن  زا  ریغ  هداهن و  دوخ  سوق  ریغ  رد  ار  ریت  وت  هک  مسق  مدوخ  ناجب  یئاـمنیم .؟ یئوج 

ریظن يوریم و  الاب  یکانفوخ  رایسب  هندرگ  زا  يا و  هدش  یکانرطخ  بسا  راوس  وت  دیامن ، ار  یبیع  نودب  صخـشتافص  تمذم  هک  یتسه 
شیرق ناگرزب  هناخ  زا  یمهـس  هک  ناب  هچ  ار  وت  شکرتش  باصق و  رـسپ  يا  دـنک ، نآ  همعط  ار  دوخ  ات  دور  هنـشد  لابند  هکیتسه  یـسک 
تردق ردقب  رگم  ینک  نشور  یشتآ  یناوتب  وت  هک  منکیمن  نامگ  یب  ای  قیفوت  اهنآ  تمذم  رب  ای  یئآ  زاب  نانآ  دجم  هناتساب  ای  یشاب  هتشاد 

هک اقح  دش . عناق  يویند  ياهفرخزم  مکـشب و  داد و  حیجرت  قح  ربار  لطاب  هک  دوخ  زیچان  تسپ  سفن  حیحـصان و  بسن  بسح و  ریقح و 
ناگدنب قح  رد  مه  ادخ  و  دوخ ، تشز  لامعا  يازج  ادخ و  كاندرد  ياهباذع  طخس و  هب  ار  وت  داب  هدژم  دنادیم ، دوخ  نمشد  ار  وت  ادخ 

سلجم رد  زیزعلادبع  نب  رمع  هکینیب  نآ  رد  دنیوگ : لصف 35 هحفـص 211 ] تسین [ .) باذع  زج  وت  لمع  يازج  هکلب   ) دنکیمن ملظ  دوخ 
نب نومیم  هک  يا  همان  اب  دندوب  نز  نآ  اب  هک  رگید  درم  ود  اب  الاب  دق و  شوخ  تماقدنلب و  هدولآ ، نوخ  ینز  اب  وا  نابرد  دوب  هتـسشن  دوخ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  هتـشون : دید  درک  زاب  ار  نآ  رمع  هکیتقو  دنداد ، رمعب  ار  همان  دندش و  دراو  دوب  هتـشون  زیزعلا  دبع  نب  رمعب  نارهم 
هدرک هک  دـمآ  شیپ  ام  يارب  یبیجع  رما  دـعب : اما  هتاکرب ، هللا و  تمحر  کیلع و  مالـس  زیزعلادـبع ، نب  رمع  يوس  هب  نارهم  نب  نومیم  زا 
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هک اریز  میا ، هدومن  راذـگاو  شلها  هب  ار  نآ  هدرک و  تحار  ار  دوخ  ام  اذـل  تسین  اـسر  ناـب  اـم  رکف  هدرک و  گـنت  ار  اـم  ياـه  هنیـس  هک 
هک  ) ار يدرم  ود  نز و  کـی  نیا  مهنم . هنوطبنتـسی  نیذـلا  هـملعل  مـهنم  رمـالا  یلوا  یلاو  لوـسرلا  یلا  هودر  وـل  و  دـیامرفیم : یلاعتیادـخ 
هک هدروخ  مسق  وحن  نیدب  شداماد  دـنکیم  نامگ  هک  تسا  نز  نیا  ردـپ  يرگید  رهوش و  درمود  نآ  زا  یکی  مدرک ) هناور  امـش  روضحب 

قالط ار  وا  رتخد  لوق  نیاب  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسرب  مدرم  نیرت  راوازـس  تما و  نیا  نیرتهب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
نز نیا  رهوش  دـشابیم . وا  ردام  نوچ  هک  هحفـص 212 ] اریز [  هدش  مارح  شداماد  رب  شرتخد  هک  دنکیم  نامگ  نز  نیا  ردـپ  تسا و  هداد 
مغر یلع  نز  نیا  و  تسا ، قدـص  نم  فرح  وهدوب  یئاـجب  مسق  نم  مسق  اریز  ینکیم  هاـنگ  یئوگیم و  غورد  وت  دـیوگیم : دوخ  نز  ردـپب 

ار منز  ما و  هدروخ  مسق  نم  يرآ  تفگ : مدیـسرپ ؟ شمـسقب  عجار  رهوش  زا  دـندمآ  نم  دزن  هک  نیمه  دـشابیم . نم  نز  وت  ظـیغ  فـنا و 
تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسرب  اهنآ  نیرتراوازس  مدرم و  نیرتهب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  ما  هداد  قالط  وحن  نیدب 

دهاوخیم هک  ره  دـنک و  بضغ  دـنک  بضغ  دـهاوخیم  هک  ره  دسانـشن  دسانـش  یمن  هک  ره  دسانـشب و  دسانـشب  ار  یلع  دـهاوخیم  هک  ره 
ناشاهلد دشاب  یکی  ناشنابز  رگا  مه  مدرم  نیا  و  دندش ، عمج  وا  رودب  دندینش  ار  نخس  نیا  مدرم  هک  یعقوم  دشاب ، یـضار  دشاب  یـضار 
هکینادـیم ینادـیم و  سوه  اوه و  زا  ار  اـه  نآ  تعباـتم  مدرم و  فـالتخا  وت  نینموملا  ریما  اـی  دـنبوشآ .) هنتف و  بلاـط  ینعی   ) تسین یکی 

تواضق داد  میلعت  وتب  ادـخ  هک  روط  نآ  ات  میدرک ، يراددوخ  تواـضق  زا  اـم  اذـل  دـنوریم ، بوشآ  هنتف و  يوسب  تعرـس  هب  هنوگچمدرم 
دروخیم مسق  رهوش  دشاب و  شرهوش  اب  نز  نیا  دراذگن  هک  دروخیم  مسق  ردپ  دـننکیمن  ادـج  وا  زا  ار  دوخ  نز  نیا  رهوش  ردـپ و  یئامرف .

وا روتـسد  زا  عاـنتما  وا و  رما  تفلاـخم  هک  دـنک  مکح  وا  هیلع  رب  یمکاـح  هکنیا  رگم  دوش  هدز  شندرگ  هچ  رگا  دوـشن  ادـج  شنززا  هک 
اموی ندرو  تالکـشملا  ام  اذا  : تشون همان  رخآ  رد  دیامرف و  تیادـه  ار  وت  دـنک و  وکین  ار  وت  قیفوت  ادـخ  نینموملا  ریما  ای  دـشابن  رودـقم 

اضقلاب کبر  میلع و  اهب  تناف  اهحضوتل  هحفـص 213 ] نیماصفح [  ابا  ای  اهل  تناف  اهابن  نع  اعرذ  موقلا  قاض  ونویعلا  اهلمات  یف  تراـحف 
نآ رد  دیوگ : يوارنیمثلا  ظحلا  مهیف  کظحف  ایاعرلا  یلع  هلالا  کلـضف  ونونفلا  براجتلا و  تمکح  ارط و  ملعلا  تیوح  دق  کنالنیبم  اهب 
هچ هلئـسمنیا ) هراـب  رد   ) وت خیـش  اـی  تفگ : نزنآ ) ردـپ   ) هرم وبا  هب  زیزعلادـبع  نب  رمع  دنتـشاد  روـضح  شیرق  هیما و  ینب  لاـجر  سلجم 

تـسا هدـش  وا  بیـصن  نزنیا  ریخ  مداتـسرف و  وا  هناخب  هیزیهج  نیرتهب  اب  هک  تسا  نم  رتخد  درم  نیا  نز  نینمومل  ریما  ای  تفگ : یئوگیم ؟
هدادـن قالط  ار  دوخ  نز  مسقنیا  اب  رگا  تفگ : رمع  دـشاب ، وا  اـب  هک  دـهاوخیم  ما و  هداد  قـالط  ار  منز  نم  هک  هدروخ  غورد  مسق  درمنیا 

تسا رتنتشور  حضاو و  نآ  بذک  هدروخ  مسق  شا  هراب  رد  وا  هکیعوضومنیا  هللا  ناحبس  تفگ : دوب ؟ دهاوخ  یمـسق  روطچ  وا  مسق  دشاب 
یلع هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  دـعب  هک  هدروخ  مسق  درمنیا  اریز  مشاـب ، هتـشاد  یکـش  نآ  هراـب  رد  منـس  ملعنیا و  اـب  نم  هکنیا  زا 

هدروخ یمـسق  نینچ  ایآ  یئوگیم  هچ  وت  تفگ : نزنآ  رهوشب  زیزعلادـبع  نب  رمع  دـشاب . هقـالط  هس  وا  هجوز  ـالا  تسا و  تما  نیا  نیرتهب 
بـضغ اـب  هیما  ینب  دروآ و  رد  بضغب  دـیامن و  برطـضم  ار  دوخ  لـها  سلجم  هک  دوب  کـیدزن  يرآ  تفگ : هکیتـقو  يرآ ، تفگ : يا ؟

تـسد اب  تخادنا و  ریزب  ار  دوخ  رـس  رمع  ، دنتـسرگن یم  زیزعلادبع  نب  رمع  تروصب  دندزیمن و  فرح  یلو  دندرکیم  هاگن  نز  نآ  رهوشب 
اـشنا ار  رعـشنیا  دـنلب  ار  دوخ  رـس  رمع  تفگ  دـهاوخ  هچ  رمع  هک  دـنرظتنم  تکاس و  مه  سلجم  لـها  دیـشکیم و  طـخ  نیمز  يور  دوخ 

هحفـص 214] اداشرلا [  بنتجا  قحلا و  فالخ  يدـعت  اذا  ماـمالا  ریخ  اـم  ودادـسلا  سمتلا  قحلا و  باـصا  موق  نیب  هموکحلا  یلو  اذا  : درک
: تفگ هیما  ینب  زا  يدرم  دـیئوگب  باوج  تفگ : دـندش . تکاس  همه  دـیئوگیم ؟ هچ  درمنیا  مسقب  عجار  امـش  تفگ : سلجم  لهاب  هاـگنآ 

دروم یملاع  اهنآ  نیب  رد  وت  مینک ، تواضق  هک  تسین  حالص  میتسین ) هعیـش  هک  هیما  ینب  هفیاط   ) ام يارب  تسا و  سومان  مکح  مکح  نیا 
تاـبثا قح و  لاـطبا  بجوم  هکیفرح  اریز  وگب  ار ) دوخ  هیرظن   ) وت تفگ : رمع  ینک . تواـضق  ناـنآ  هیلع  هل و  رب  یناوتیم  یتسه  ناـنیمطا 

هراب رد  وت  تفگ : هدـش  هجوتم  بلاـطیبا  نب  لـیقع  نادـنزرف  زا  يدرمب  رمع  سپـس  میوگیمن . يزیچ  نم  تفگ : تسا ، دازآ  دـشابن  لـطاب 
زئاـج ارم  مکح  یهدـیم و  رارق  مکح  ارم  لوـق  وـت  رگا  تفگ : وـگب ) باوـج  و   ) نادـب تمینغ  ارنآ  یئوـگیم  هچ  هدروـخ  درمنیا  هکیمـسق 

وت لوق  مکح و  وت  مکحوگب  تفگ : رمع  دوب ، دـهاوخ  رتماود  اب  ام  یتسود  رتهب و  نم  توکـس  دـشاب  نیا  زا  ریغ  رگا  و  میوگیم ، ینادـیم 
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زا ریغ  هدهعب  ار  تواضق  اریز  يدرکن  ار  ام  تاعارم  وت  نینموملا  ریما  ای  : دنتفگ دندینـش  ار  هلاقم  نیا  هیما  ینب  هکنیمه  دوب  دهاوخ  یـضمم 
یلو متفگن  امـشب  نیا  زا  لبق  نم  رگم  دیـشاب ، تکاس  تفگ : رمع  میتسه . وت  محر  نیرتکیدزن  وت و  ندـب  هراپ  ام  هکیتروصرد  يداـهن  اـم 

: تفگ رمع  يدادـن ، رارق  مکح  ار  ام  مکح  يدرکن و  راتفر  ام  اب  يدرک  راتفر  یلیقع  درم  نآ  اـب  هک  روطنآ  دـنتفگ : دـیدرکن ؟ لوبق  اـمش 
زا ریصقت   ) سپ دیشاب  روک  امش  انیب و  وا  رگا  دیشاب  زجاع  امش  رداق و  تواضق ) رد   ) وا رگا  اطخب  امـش  دور و  باوصب  تواضق  رد  وا  رگا 
زا دعب  دنادیم ، ار  مکح  یلیقع  درم  نآ  تفگ : رمع  هن  دـنتفگ : تسین ؟ امـش  لثم  وا  هک  دـینادیم  چـیه  ما  هدرکن  انتعا  امـشب ) هک  تسا  نم 

یلا متیعد  : دیوگیم هکنانچ  هحفص 215 ] تسا [  یلوا  لثم  اهنیا  لثم  نینموملا  ریما  ای  یلب  تفگ : یئوگیم ؟ هچ  وت  تفگ : یلیقع  درمب  نآ 
تنـسحا تفگ : رمعزرحلا  رذـحلا  نم  ینغی  لـه  امادـن و  مکـسوفن  تدـبا  كاذ  متیار  اـملفزجع  هلخادـی  ـال  نم  هلواـنت  متزجع  اـملف  رما 

قالط ار  دوخ  هجوز  یلو  تسا  تسار  وامسق  نینموملا  ریما  ای  تفگ : وگب  مدیسرپ  وت  زا  هک  ار  هلئـسم  نآ  باوج  کنیا  یتفگ ، بوخهچ 
وت ایآ  مهدیم  مسق  ادخب  ار  وت  نینموملا  ریما  ای  تفگ : یئوگب ) نیا  زا  رتصفم  باوج  دیاب  وت   ) منادـیم نم  ار  باوجنیا  تفگ : رمع  هدادـن ،

؟ تسیچ وت  یـضیرم  مرتـخد  دومرف : تشگیمرب -  همطاـف  هناـخب  هکیعقوـم  نآ  رد  ع - )  ) همطاـفب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هکینادـیمن 
همطافب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوب -  هتفر  ادـخلوسر  ياهراک  زا  يراک  لابند  مه  مالـسلاهیلع  یلع  دـنکیم -  درد  میاهمـشچ  تفگ :

هیلع هللا  یلص  ادخلوسر  تسین ، روگنا  لصف  العف  هک  اریز  تسا  باب  مک  یلو  مراد  روگناب  اهتـشا  يرآ  تفگ : يراد ؟ لیم  يزیچ  دومرف :
هیلع یلع  عقومنیا  رد  دـنک ، رـضاح  ام  يارب  تسا  نم  تما  نیرتهب  ادـخ  دزن  هکیـسکنآ  اـب  ار  روگنا  هک  تسا  رداـق  ادـخ  كدومرف  هلآ  و 

. هتخادـنا نآ  يور  ار  دوـخ  يادر  هشوـگ  هک  تسا  يزیچ  مالـسلا  هـیلع  یلع  اـب  دـید  درک  زاـب  ار  برد  هـکنیمه  درک  باـبلا  قد  مالـسلا 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  مدیرخ ، ع )  ) همطاف يارب  هک  تسا  روگنا  تفگ : تسیچ ؟ نیا  یلع  ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر 
ار روگنا  نیا  يدرک  لاحـشوخ  ار  ام  ام  ياعد  ندـش  باجتـسم  مالـسلا و  هیلع  یلع  ندـماب  هک  روطنیمه  ایادـخ  راـب  ربکا ، هللا  تفگ : هلآ 

درد هک  دوب  هتفرن  نوریبادخلوسر  زونه  نک ، عورـش  روگنا  ندروخب  ادخ  مانب  مرتخد  دومرف : هاگنآ  هدـب  رارق  همطاف  مرتخد  يافـش  هلیـسو 
هک مهدیم  تداهش  نم  یتفگ  مه  بوخ  یتفگ و  تسار  تفگ : زیزعلا  دبع  نب  رمع  هحفص 216 ] دش [ . بوخ  هتفای  فیفخت  همطاف  مشچ 
وا ینیب  دشوت  محازم  وا  ردپ  رگا  ورب ، ریگب و  ار  دوخ  نز  تسد  تفگ : نز  نآ  رهوشب  هاگنآ  ما ، هدرک  ظفح  ارنآ  مدینـش و  ار  هزجعم  نیا 

ماکحاب عجار  میتسین و  لهاج  دننادیم  نارگید  هک  هچناب  تبـسن  ام  مسق  ادخب  فانم  دبع  نادـنزرف  يا  تفگ : نآ  زا  دـعب  لامب ، كاخب  ار 
بح مهلامعا  وارشلا  اوحبقتـسا  لب  اریخ  اوکردی  ملف  اهخفب  الاجر  ایندلا  تدیـصت  : تفگ یلوا  هک  روط  نامه  یلو  میتسین ، روک  دوخ  نید 
دوخ نز  اب  مهدرم  نآ  و  دوب . هدـش  همقل  گنـس  ار  هیما  ینب  نا  سلجم  نآ  رد  دـنیوگارزولا : هراخلا و  الا  اوکردـی  ملف  مهمـصا  يوهلا و 

زا مدیمهف و  ار  وت  مالک  نم  : دعب اما  منکیم ، دمح  ار  اتمه  یب  يادخ  نم  کیلع  مالس  تشون  نارهم  نب  نومیم  يارب  رمع  و  دندش ، جراخ 
وت درک و  تباث  ار  وا  حاکن  داد و  رارق  یتسار  مسق  ارنآ  دومن و  قیدـصت  ار  درم  نآ  مسق  ادـخ  مدـش ، هاـگآ  نز  کـی  درم و  ود  نآ  دورو 
نب هللادبع  نب  میهاربا  هراب  رد  یحدـم  لصف 36 . هتاکرب هللا و  تمحر  کیلع و  مالـسلا  نک و  لمع  ناب  شاب و  هتـشاد  نیقیهلئـسم  نیاب  مه 

رورس وا  نیعل  جارس  يدهلا  یلا  هاعدلا  نییمطافلا  نممراکملل  اقشاع  ایحیرا  ادغ  هلالج  هیلع  ماسبل  لوقا  : مالـسلا مهیلع  نسحلا  نب  نسحلا 
ریخ ام  ومداوقلل  هوق  یفاوخلا  ناف  هضاضغ  کیلع  يروشلا  لعجت  ـال  ومزاـح  هراـشا  وا  قیدـص  يارب  نعتـساف  هروشملا  يارلا  غلب  اذاـمداعل 

و هحفـص 217 ] مئانب [  سیل  مزحلا  ناف  اموئن  نکت  فیعـضلل و ال  انیوهلا  لخدـمئاقب  دـیوی  مل  فیـس  ریخ  ام  اهتخا و  لـغلا  کـسما  فک 
کنافمتاک ال ریغ  رما  يروشلا  دهـشت  هسفن و ال  برقملا  یبرقلا  یلع  ندا  وملاظم  لوبق  نم  ریخ  برحلا  ابـش  همالظالا  طعت  مل  اذا  براـح 

اوعمطت مشاـه ال  ینب  : درک داـشنا  ار  رعـش  نیا  ع )  ) یلع هناـخ  برد  نایفـس  وبا  لصفمراکم 37 ریغب  ایلعلا  غلبت  ـال  ینملاـب و  مهلا  درطتـست 
هدـنز اهنآ  همه  دـیئاز و  مکـش  راهچ  رد  ار  رـسپ  تسیب  دادـعت  ینز  زا  هدـش  تیاـکح  لصفیلع 38 نسحلاوبا  ـالا  اـهل  سیلف  مکیف  ساـنلا 

درک دلوتم  یشبح  درم  زا  يدیفـس  رتخديرگید  نز  و  دیئاز . رگید  رـسپ  رگید  هام  ود  زا  دعب  و  دیئاز ، متفه  هام  رد  يرگید  نز  و  دندنام ،
تیاکح دش . لوا  دجب  هیبش  هچب  نیا  دمآ و  ایندب  هایس  نز  نآ  دنزرف  داد و  رهوش  يدیفـس  درمب  ار  رتخد  نآ  هاگنآ  دش ، غلاب  رتخد  نآ  و 

موصعم مئاق  ترضح  روهظ  مئالع  رد  نامزلارخآ  ياهبوشآ  هنتف و  ای ،  نتفلا ،  محالملا و 
مالسلاهیلع مهدزاود 
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نب نوراه  دیشر ، دنیوگ : لصف 39 . دیئاز مکـش  کیب  ار  اهنآ  هک  دـندرب  ردام  کی  زا  سابع  ییحی و  هللادـبع و  عیبر و  نب  لضف  هک  هدـش 
دـشابیم هعیـش  هکنیا  تهجب  نسح  نب  نوراه  تفگ : وا  ریغ  ای  هفینح  وبا  درک ، ینادنز  شندوب  هعیـش  مرجب  ار  مثیم  نب  لیعامـسا  نب  نانج 

: تفگ واب  دیـشر  دندرک ) عامتجا  سلجم  کی  رد  هفینح  وبا  اب  و   ) دندرگ جراخ  سبح  زا  وا ، هک  نآ  زا  دعب  تسا ، لالح  شنوخ  نتخیر 
رگم وت  رب  ياو  تفگ : دیشر  بلطملادبع ، نب  سابع  نب  یلع  تفگ : تسا ؟ تما  نیرتهب  یـسک  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ام  ربمغیپ  زا  دعب 
ردپ ار  ومعمیرک  نآرق  رد  ادخ  یلو  يرآ  تفگ : دشاب . یلع  شمان  هک  هدماین  دوجوب  يرسپ  سابع  بلص  زا  هحفص 218 ] يدش [  هناوید 

هکیتروص رد  قاحـسا  لیعامـسا و  میهاربا و  کئابآ  هلا  کـهلا و  دـبعن  دـنکیم : تیاـکح  بوقعی  نادـنزرف  لوق  زا  هک  اریز  تسا  هدـیمان 
يردام ردپ و  زا  روظنم   ) اریز شرعلا  یلع  هیوبا  عفر  و  هدومرف : هدیمان و  ردام  ار  هلاخ  دیجم ) نآرق  رد   ) زین و  دوبن . بوقعی  ردپ  لیعامـسا 

اهیا دوب . هتفر  ایند  زا  نآ  زا  لبق  فسوی  ترضح  ردام  و  تسا ، مالسلا  هیلع  فسوی  هلاخ  بوقعی و  ترضح  تسا ) هفیرش  هیآ  نیا  رد  هک 
رادب و يرادب  مدقم  ار  وایهاوخیم  وت  تسا ) سابع  رسپ  یلع  تفگ : دوشیم  نایب  نیاب  ینعی   ) تسا روطنیمه  مه  مالـسلاهیلع  یلع  دیـشرلا 

نارـسپ اهنآ  اـیآ  تسیچ  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  هراـب  رد  امـش  هیرظن  تفگ : هفینح  وبا  نادـب . ینادـب  رخوم  یهاوخیم 
نب نوراه  مکلاجر . نم  دحا  ابا  دـمحم  ناک  ام  هحفص 219 ] دیامرفیم [ : یلاعتیادخ  هکیتروص  رد  دنتسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر 
رکذ ار  یسیع  میرک  نآرق  رد  ادخ  دوب ، دوخ  رتخد  ياهرـسپ  ردپ  یلو  دوبن  اهنآ  نادرم  زا  يدحا  ردپ  دوب و  دیز  ردپ  يرآ  تفگ : نسح 
هلوق یلا  هتیرذ  نم  و  دیامرفیم : هکنانچ  تسا  هداد  رارق  میهاربا  نادنزرف  زا  ار  ترضحنآ  هداد  مالسلا  هیلع  میهاربا  هب  ار  وا  تبـسن  هدرک و 

وبا تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  بلـص  زا  نم  هیرذ  تسه و  يا  هیرذ  يربمغیپ  ره  يارب  : دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  و  یـسیع . و 
لطاب رب  مادـک  قح و  رب  اهنآ  زا  کی  مادـک  دـندرک ، تموصخ  رکبوبا  دزن  سابع  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  هچ  يارب  منادـب  وگب  تفگ : هفینح 

وبا دندوب .؟ لطاب  رب  مادک  قح و  رب  ناشمادک  دندروآ  تموصخ  دواد  ترضح  دزن  هک  یکلم  ود  نآ  منادب  وگب  وت  تفگ : نوراه  دندوب ؟
. دنتـشاد ار  روظنم  نیمه  مه  سابع  یلع و  تفگ : نوراه  دوب ، مالـسلا  هیلع  دواد  هیبنت  ناشروظنم  دندوب و  قح  رب  ود  ره  اهنآتفگ  هفینح 

میا هتشون  باتکنیا  مراهچ  شخب  لوا  رد  دیوگ : مجرتم  دشابن . وا  اب  ادخ  دهدیموتب  ار  رفک  تبسن  هکیسک  نآ  تفگ : هدز  يدنخبل  دیـشر 
و میدرکن . همجرت  اهنآ  ینعم  ندوب  ماـمتان  تلعب  ار  شخب  نیا  رخآ  زا  لـصف  ود  یلو  تسا  یکی  لـهچ و  شخب  نیا  ياهلـصف  دادـعت  هک 

یلو میدومن  مادـقا  باـتک  نیا  همجرت  هب  اـم  تسا  ردـقلا  لـیلج  رایـسب  یملاـع  هللا  همحر  سوواـط  نب  دیـس  ینعی  باـتکنیا  فلوم  نوـچ 
(10  ) زور رصع  رد  نتف  محالم و  باتک  مراهچ  شخب  همجرت  هک  دمحلا  و هللا  دوب . دهاوخن  ام  هدهعب  نآ  بلاطم  مقس  تحـص و  تنامض 

یفجن داوج  دمحم  تعاضب  یب  ریقف  ملقب  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلعترضح  راوج  رد  فرشا  فجن  رد  يرجه  ( 1383  ) هنس لاوش  هام 
تسا تامم  نامز  زا  سپ  یگدنز  ارو  هکلب  تسا  تایح  نامز  رد  هن  ملع  لها  یگدنزانتایح  دعب  انتایح  امنا  انتایح  یف  هایح  .ال  تفای نایاپ 

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 
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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)

... 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 
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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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