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 . 32لوصا

 . تسا دازآ  قلطم و  زیچ  32همه 
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 . يروخ 33مک 

 . 33تفلا
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 . 34ییاورنامرف

 . ییاورنامرف 34ترورض 
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 . هماع تماما  35تماما 1 / 

 . 35تماما

هصاخ 1. تماما  35تماما 2 / 

 . ماما 36باختنا 

هصاخ 2. تماما  36تماما 3 / 

هصاخ 2. تماما  36تماما 3 / 

36هراشا

 . تسا ملاع  نانز  رورس  36همطاف 

 . همطاف مشخ  يارب  ادخ  نتفرگ  37مشخ 

. راوگرزب ود  نآ  37يراذگمان 
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 . نینسح هب  ربمایپ  38هیده 

 . نینسح 38تماما 

. راوگرزب نآ  تماما  هب  38حیرصت 

 . میوا زا  نم  تسا و  نم  زا  38نسح 

 . مالسلا هیلع  نسح  ماما  39تبحم 

 . مالسلا هیلع  نسح  ماما  39تدابع 

. راوگرزب نآ  تماما  هب  39حیرصت 

 . منیسح زا  نم  نم و  زا  39نیسح 

. راوگرزب نآ  تماما  هب  39حیرصت 

 . مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  40تلزنم 

. راوگرزب نآ  تماما  هب  40حیرصت 

 . شناد ملع و  40هدنفاکش 

. راوگرزب نآ  تماما  هب  40حیرصت 

 . ترضح نآ  هدیدنسپ  راتفر  40قالخا و 

 . ترضح نآ  تماما  هب  41حیرصت 

 . نادنز رد  41ماما 

 . ترضح نآ  تماما  هب  41حیرصت 

 . سخرس نادنز  رد  42ماما 

 . فلتخم ياهنابز  زا  ماما  42یهاگآ 

 . ماما 42شمارآ 

. راوگرزب نآ  تماما  هب  42حیرصت 

. راوگرزب نآ  تماما  هب  43حیرصت 

 . نادنز رد  43ماما 

. راوگرزب نآ  تماما  هب  43حیرصت 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


 . نادنز رد  ماما  43تلاح 

 . ماما 44ياهمان 

 . ترضح نآ  تماما  رب  44صن 

 . مالسلا هیلع  يدهم  هب  45تراشب 

 . تسا نیمز  رد  هّللا  ۀیقب  45يدهم 

. دنک روهظ  مالسلا  هیلع  يدهم  ات  دوشناپرب  45تمایق 

. ربمایپ ماما و  نآ  45یمانمه 

 . مالسلا هیلع  مئاق  ماما  تبیغ  46ود 

 . مالسلا هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  46اعد 

(. 1  ) مئاق مایق  زا  لبق  ندرک  مایق  47مکح 

(. 2  ) مئاق مایق  زا  لبق  ندرک  47مایق 

 (. شیاشگ  ) جرف 48راظتنا 

 . تسا تدابع  نیرترب  جرف  48راظتنا 

 . مدرم يدیمون  زا  سپ  مالسلا  هیلع  مئاق  48روهظ 

. دنیوگغورد روهظ  تقو  ناگدننک  48نییعت 

 . تبیغ 49تلع 

 . تبیغ نامز  رد  ماما  زا  مدرم  يریگ  49هرهب 

. روهظ ياه  50هناشن 

(. 1  ) روهظ ماگنه  51رد 

(. 2  ) روهظ ماگنه  51رد 

 . ماما 51نارای 

 . مایق زا  سپ  نارگمتساب  ترضح  51نآراتفر 

 . مئاق 51يروآون 

 . مالسلا هیلع  يدهم  روهظ  زا  سپ  52ناهج 
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 . مالسلا هیلع  مئاق  زا  52سپ 

 . 52نامیا

 . 52نامیا

 . مالسا 53نامیا و 

 . نامیا 53هشیر 

(. 1  ) نامیا 53تقیقح 

(. 2  ) نامیا 54تقیقح 

(. 3  ) نامیا 54تقیقح 

(. 4  ) نامیا 54تقیقح 

(. 5  ) نامیا 55تقیقح 

 . لمع 55نامیا و 

 . 56هئجرم

(. 1  ) ناهانگ 56نامیا و 

(. 2  ) ناهانگ 57نامیا و 

(. 3  ) ناهانگ 57نامیا و 

 . لماک 57نامیا 

(. 1  ) دنک یم  لماک  ار  نامیا  58هچنآ 

(. 2  ) دنک یم  لماک  ار  نامیا  58هچنآ 

(. 3  ) دنک یم  لماک  ار  نامیا  59هچنآ 

 . شمارآ 59نامیا و 

 . نامیا نتفای  59شیازفا 

 . نامیا 59تاجرد 

 . نامیا 60نیرترب 

 . نامیا ياه  60هخاش 
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 . نامیا 60ناکرا 

 . نامیا ياه  هقلح  61نیرتمکحم 

. رادیاپانو یتیراع  نامیا  راوتسا و  61نامیا 

 . نامیا ندش  راوتسا  61لماوع 

 . نامیا معط  62ندیشچ 

 . نامیا معط  62ندیشچن 

 . نامیا توالح  62ندیشچن 

 . نامیا هجرد  63نیرتمک 

. دنک یم  بلس  ار  نامیا  63هچنآ 

. دنک یم  بلس  ار  نامیا  هک  يزیچ  63نیرتمک 

 . تسین راگزاس  نامیا  اب  63هچنآ 

 . نامیا 64تایضتقم 

 . مان نیا  هب  نمؤم  يراذگمان  65تلع 

 . نمؤم 65يدنمجرا 

. دنرکیپ کی  نوچمه  66نانمؤم 

(. 1 ( ؟  تسیک 66نمؤم 

(. 2 ( ؟  تسیک 68نمؤم 

 . نمؤم 69تبالص 

 . نمؤم يارب  زیچ  همه  69شنرک 

. دنکدنا 70نانمؤم 

 . نمؤم ياه  70هناشن 

 . نانمؤم 71تافص 

 . نانمؤم 71نیرتهب 

 . 71يرادتناما
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 . 71يرادتناما

. درادن نامیا  دشابن  رادتناما  هک  72یسک 

 . يرادتناما 73ياهدرواتسد 

. درپس تناما  اهنآ  هب  دیابن  هک  73یناسک 

 . یهلا 73تناما 

 . نداد 74راهنز 

 . نداد 74راهنز 

 . 74يرادنامیپ

. اهراهنز اهنامیپ و  هب  نتشاذگ  74مارتحا 

 . 75یمدمه

 . 75یمدمه

. ادخ اب  75سنا 

 . 75ناسنا

75هراشا

 . نمؤم 76تفارش 

 . ناسنا شنیرفآ  76هفسلف 

 . ناسنا شنیرفآ  77یگنوگچ 

 . ناسنا 78یناوتان 

(. 1  ) ناسنا 78رایعم 

(. 2  ) ناسنا 78رایعم 

 . لماک ناسنا  78یگژیو 

 . هرقن الط و  78فورظ 

 . 79لخب

 . 79لخب

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


 . 80لیخب

 . لیخب 80ياهیگژیو 

. دراد شیاسآ  رتمک  81لیخب 

 . مدرم 81نیرتلیخب 

 . لخب 81هناشن 

 . 81تعدب

( دیدج )81

 . 82ناراذگتعدب

 . تعدب 82يانعم 

. راذگتعدب زا  82ندنادرگیور 

 . تدابع 82راذگتعدب و 

. راذگتعدب لمع  83نالطب 

. راذگتعدب 83هبوت 

. 83ادب

. 83ادب

. ادب 83يانعم 

 . لاحم 84يادب 

 . 84لادبا

 . 84لادبا

 . 85یجرخلو

 . 85یجرخلو

 . یجرخلو 85يانعم 

 . 85يراکوکین

 . 85يراکوکین
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 . يراکوکین ياهجنگ  86اهرد و 

. راکوکین 86هناشن 

 . يراکوکین 86بتارم 

. رگیدکی هب  تبسن  يراکوکین  هب  86نامرف 

 . لماک 87يراکوکین 

 . 87خزرب

 . 87خزرب

 . خزرب رد  نانمؤم  87حاورا 

 . خزرب رد  نارفاک  88حاورا 

 . 88تکرباب

. از تکرب  88لماوع 

. ادز تکرب  89لماوع 

 . 89ناهرب

( دیدج )89

 . یهاوخ 89ناهرب 

 . 90ییورشوخ

 . 90ییورشوخ

. دیون رادشه و  91يربارب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  92هرابرد 
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دلج 1 ۀمکحلا  نازیم 

باتک تاصخشم 

 - 1325 دمحم ، يرهشير ، يدمحم  هسانشرس : 
یبرع یسراف -  همکحلانازیم .  يدادرارق :  ناونع 

یلع حیحـصت  هلباـقم و  یخیـش ؛  اضردـیمح  همجرت  يرهـشيريدمحم ؛  یـسراف /) همجرت  اـب   ) هـمکحلانازیم روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 
لامک یبرع  راتساریو  يرفعجریش ؛  مساق  يرعشاهدازيرقاب ، دمحم  يرکسعیلع ، اضردیعس  یـسراف  راتـساریو  نارگید ؛ ] و   ... ] یمیچح

[. نارگید و   ... ] بتاک
تساریو 2. تساریو :  تیعضو 

-1386 رشن ، پاچ و  نامزاس  ثیدحلاراد ، یگنهرفیملع  هسسوم  مق : رشن :  تاصخشم 
ج. يرهاظ :  تاصخشم 

.5 ثیدح ؛ فراعم  مولع و  هدکشهوژپ  تسورف : 
-201-493-964-978 1 ج . لایر :  550000 مهن 978-964-493-350-9 ؛ :  پاچ  هرود ، هرود 978-964-493-200-7 ؛ :  کباش : 

؛ :  1-202-493-964-978 متفه پاچ  ج.2 �  لایر :  550000 مهن 978-964-493-351-6 ؛ :  پاـچ  ، 1 ج . لاـیر :  850000 4 ؛ : 
550000 مهن 978-964-493-353-0 ؛ :  پاـچ  ، 3 ج . لاـیر :  85000 مهن 978-964-493-352-3 ؛ :  پاـچ  ، 2 ج . لاـیر :  850000

؛ ) متفه پاچ  ج.5 ،  ) لایر  55000 مهن 978-964-493-354-7 ؛ :  پاچ  ، 4 ج . لایر :  85000 4 978-964-493-204-5 ؛ :  ج . لایر :
مهن پاچ  ، 6 ج . لایر :  850000 متفه ؛ ) پاچ  ج.6 �   ) لایر  550000 مهن 978-964-493-355-4 ؛ :  پاچ  ، 5 ج . لایر :  850000

متفه 964-978- پاچ  ، 8 ج . لایر :  550000 مهن 978-964-493-357-8 ؛ :  پاچ  ، 7 ج . لایر :  85000 978-964-493-356-1 ؛ : 
 : مهن 2-359-493-964-978 پاچ  ، 9 ج . لایر :  85000 مهن 978-964-493-358-5 ؛ :  پاچ  ، 8 ج . لایر :  85000 493-208-3 ؛ : 

ج مهن 978-964-493-360-8 ؛ :  پاچ  ، 10 ج . لایر :  850000 متفه 978-964-493-210-6 ؛ :  پاچ  ، 10 ج . لایر :  550000  ؛
ج.11، لایر :  700000 978-964-493-200-7 ؛ :  متفه پاچ  ج.11 ، لایر :  550000 978-964-493-360-8 ؛ :  مهدزاود پاچ  ، 10

پاچ ، 12 ج . لایر :  550000 مهن 978-964-493-361-5 ؛ :  پاچ  ، 11 ج . لایر :  850000 978-964-493-211-3 ؛ :  متشه پاچ 
؛ ) متفه پاچ  ، 13 ج .  ) لایر  550000 مهن 978-964-493-362-2 ؛ :  پاچ  ، 12 ج . لایر :  850000 978-964-493-212-0 ؛ :  متفه

550000 مهن 978-964-493-363-9 ؛ :  پاچ  ، 13 ج . لایر :  85000 978-964-493-200-7 ؛ :  متشه پاچ  ، 13 ج . لایر :  700000
-978 مهن پاچ  ج.14 ، لایر :  850000 متشه ؛ ) پاچ  ج.14 �   ) لایر  700000 978-964-493-214-4 ؛ :  متفه پاچ  ، 14 ج . لایر :

 : 6-364-493-964
. یبرع یسراف -  تشاددای : 

. متفه پاچ  تشاددای : 
(. 1387 مهن : پاچ  )14 9 و 10 -   ، 8  - 1 ج . تشاددای : 

(. 1386 متفه : پاچ   ) 14  - 10� 8 ، 6  ، 5 ج.2 � 4 ، تشاددای : 
(. 1390 مهدزاود : پاچ  8 و 10( ج . تشاددای : 

(. 1386 متشه : پاچ   ) 14 � 13 ، 11 ج . تشاددای : 
. همانباتک تشاددای : 
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. هیامن تشاددای : 
 - ع . 8 ج . ع -. . 7 ج . ظ -. ش -  ج.6 . ش -. ز -  . 5 ج . ر -. د -  . 4 ج . خ -. ح -  . 3 ج . ح -. ب -  . 2 ج . ب -. آ -  . 1 ج . تاجردنم : 

اهتسرهف . 14 ج . ي -. ه -  . 13 ج . ه -. ن -  . 12 ج . ن -. م -  ج.11 . غ -.
ثیداحا عوضوم : 

نرق 14 هعیش --  ثیداحا  عوضوم : 
نرق 14 تنس --  لها  ثیداحا  عوضوم : 

مجرتم  -، 1337 اضردیمح ، یخیش ، هدوزفا :  هسانش 
راتساریو  -، 1344 اضردیعس ، يرکسعیلع ، هدوزفا :  هسانش 

راتساریو لامک ، بتاک ، هدوزفا :  هسانش 
رشن پاچ و  نامزاس  ثیدحلاراد . یگنهرف  یملع -  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

BP116/5/م3م9041 1386 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/21 ییوید :  يدنب  هدر 

1201714 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هراشا

راثیا .
راثیا . شزرا 

قالخا .  مراکم  رب  راثیا  ریثات 
نارگراثیا .  شزرا 

راثیا . يالاو  هاگیاج 
شاداپ . 

ناراک .  وکین  ناراکتسرد و  دزم 
ترخآ .  شاداپ 

میظع .  شاداپ 
دنمجرا . شاداپ 

نایاپ .  یب  تنم و  یب  شاداپ 
نداد .  شاداپ  رابود 

هراجا . 
ندش .  ریجا  تهارک 

هراجا .  رد  یلالد 
ربدزم . قح  رد  ندرک  متس 

دزمراک . نییعت 
نداد .  دزم  بادآ 
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تسا .  تما  ریجا  ماما 
لجا . 

تسا .  راوتسا  يژد  لجا 
دراد . يرمع  يا  هدیدپ  ره 

دراد . يدمآرس )   ) یلجا یتما  ره 
موتحم .  لجاو  قلعم  لجا 

دنک . یم  رود  ار  قلعم  لجا  هچنآ 
ترخآ . 

ترخآ .  روما  تمظع 
راگدنام . يارس  ترخآ , 
یگدنز .  يارس  ترخآ , 

ترخآ .  يرترب 
ترخآ .  دای 

ترخآ .  يارب  راک 
ترخآ .  هب  ندیزرو  مامتها 

ترخآ .  لها  تفص 
ردارب .

دنردارب . مه  اب  نانمؤم 
نیتسار .  ناردارب 

ناردارب .  نتشاد  تسود 
یتسود .  يرادیاپ  لماوع 

ادخ . يارب  يردارب  یتسود و 
ایند . رطاخ  هب  ندرک  يردارب 

ینید .  یتسود  يردارب و 
يردارب .  هدننک  دوبان  لماوع 

ردارب . هب  تبسن  تبحم  راهظا 
ناردارب .  زا  ندیرب 
ناردارب .  اب  دنویپ 

ناردارب .  ماسقا 
دامتعا . دروم  ردارب 

اهیتسود . اهیردارب و  یخرب  زا  یهن 
هنیرید .  ياهیردارب  نتشاد  هگن 

یقیقح .  يردارب 
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ردارب . باختنا 
ردارب . شزغل  لمحت 

ناردارب .  نیرتهب 
لماک .  ردارب 

ناردارب .  نیرتدب 
ناردارب .  ندومزآ 

ناردارب .  ییامنهار 
ناردارب .  تشادگرزب  مارتحا و 

ناردارب .  زاین  ندروآرب 
يردارب .  بادآ 

بدا . 
بدا .  هماج 

دنسپان . تیبرت 
درخ . بدا و 

سفن .  تیبرت  بیدات و 
بدا .  درواتسد 

بدا .  ریسفت 
بدا .  نیرتهب 

دنزرف . ندرک  بدا  هب  قیوشت 
تیبرت .  یگنوگچ 

دوش . تیاعر  دیاب  تیبرت  رد  هک  یتاکن 
دنوادخ . هلیسو  هب  ربمایپ  تیبرت 
ییادخ .  بادآ  هب  ندش  بدؤم 

دنوادخ . بیدات 
ناذا . 

وگ . ناذا 
ناذا .  ریسفت 

دازون . شوگ  رد  نتفگ  ناذا  هب  قیوشت 
ندرزآ . 

نمؤم .  ندرزآ 
ندرزاین . 

ادخ . هار  رد  ندید  رازآرب  ییابیکش 
خیرات . 
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يرجه .  خیرات  ادبم 
نیمز . 

نیمز .  ماکحا 
تسوا .  نآ  زا  دنکایحا  ار  ینیمز  سکره 

اه . هدنز  ندناریم 
ریسا .

تسین .  اور  نداد  تراسا  هب  نت 
ریسا . اب  يراتفرشوخ 

قشمرس . 
لوصا . 

تسا .  دازآ  قلطم و  زیچ  همه 
تسا .  كاپ  زیچ  همه 

دور . یمن  نایمزا  ندرک  کشاب  نیقی 
تسا .  رشب ) رایتخا  زا  جراخ  و   ) ادخ تردق  دی  رد  هک  يدراوم 

تسا .  هتشاد  هدیشوپ  ادخ  ار  هچنآ 
نوگانوگ .  لوصا 

اهتفآ .
ندروخ . 

يروخ .  مک 
يروخرپ . 

یتسردنت .  رد  نآ  ریثات  ندروخ و  هزادنا  هب 
يروخرپ .  ؤس  ياهدمایپ 

دنک . یم  هابت  ار  ییاسراپ  مکش  يریس 
یگنسرگ . 

یگنسرگ .  درواهر 
ندروخ .  هزادنا 
هرفس .  بادآ  زا 

تفلا . 
تسین .  يریخ  دریگ  یمن  تفلا  سنا و  نارگید  اب  هک  یسک  رد 

هّللا . 
ییاورنامرف . 

ییاورنامرف .  ترورض 
ناراکدب .  ییاورنامرف 
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تموکح .  شزرا 
وزرآ .

تسا .  تمحر  وزرآ 
تسین .  ینایاپ  ار  اهوزرآ 

لطابو .  چوپ  ياهوزرآ  زا  نداد  زیهرپ 
لجا .  وزرآ و 

زارد . يوزرآ  جیاتن 
هاتوک .  يوزرآ 

ادخ . ریغ  هب  نتسب  دیما  زا  یهن 
تما . 

یمالسا .  تما  هاگیاج 
تما .  ناکین 
هنایم .  تما 

تسا .  تما  یبوخ  ریخ و  هیام  هچنآ 
ترخآ .  رد  مالسا  تما  ماقم 

یمالسا .  تما  ناگدننک  مایقو  ناگریچ 
مالسا .  تما  دض  رب  اهتلم  ینابت 

. 1 شتما /  هرابرد  ربمایپ  ینارگن 
. 2 شتما /  هراب  رد  ربمایپ  ینارگن 

. 3 شتما /  يارب  ربمایپ  ینارگن 
هماع .  تماما  تماما 1 / 

تماما . 
تسا .  نید  لامک  هیام  تماما 

تسا .  مالسا  هدولاش  تماما 
تساهیبوخ .  همه  هشیر  تماما 

تسا .  تما  (( 13 )) راک هتشر  تماما 
تسا .  دنوادخ  هار  تماما 

رون . هب  تماما  ریسفت 
توبن .  رب  تماما  يرترب 

یهلا .)  ربهر  هب  زاین   ) تجح زا  يریزگان 
هدش .  هتخانش  تسا  یماما  تجح , 

درب . یم  رس  هب  یمانمگو  میب  رد  تجح  هاگ 
دور . ورف  مه  رد  نیمز  دشابن  ماما  رگا 
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نآ .  ياوشیپو  ماما  اب  یتماره  ندناوخارف 
ماما .  تخانش 

ماما .  نتخانشن  نتخانش و  دمایپ 
دریمب . دوخ  نامز  ماما  نتخانش  یب  هک  نآ 

دنک . یمن  مه  راکنا  ار  وا  دسانش و  یمن  ار  ماما  هک  یسک 
ماما .  ياهیگژیو  تماما و  طیارش 

يربهر .  تماما و  عناوم 
هدرک .  بجاو  قح  نایاوشیپربدنوادخ  هچنآ 

تما .  ماما و  لباقتم  قوقح 
دنتسه . امش  ناگدنیامن  امش  نایاوشیپ 

خزود .  نایاوشیپ 
تماما .  یعدم 

رگمتس . نایاوشیپ  ییاوشیپ  تیبثت  يارب  یگتخاس  ثیداحا 
درب . نامرف  دیابن  تسین  ناحبس  دنوادخ  ربنامرف  هک  یسک  زا 

هلزتعم .  هاگدیدزا  رگمتس  نانارمکح  هیلع  شروش 
هصاخ 1 . تماما  تماما 2 / 

ماما .  باختنا 
نیلقث .  ثیدح 

تیب .  لها  زا  يوریپ  بوجو 
تیب .  لها  ياهیگژیو  زا  يا  هراپ 

تیب .  لها  هاگن  زا  تموکح  هفسلف 
ییادج .  هقرفت و  زا  سرت 

هناگهدزاود .  ناماما 
ماما .  ملع 

هصاخ 2 . تماما  تماما 3 / 
مالسلا .  هیلع  یلع  ماما  نتشاد  تسود 
مالسلا .  هیلع  یلع  ماما  نتشاد  نمشد 

ناراکوکین .  ياوشیپ  یلع 
تسامش .  ياوشیپ  ماما و  یلع 

تسا .  نم  نیشناج  یلع 
تسا .  ینمؤم  ره  یلو  یلع 

تسا .  قح  اب  یلع 
تسا .  نآرق  اب  یلع 
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تسادخ .  تجح  یلع 
تسا .  ربمایپ  ملع  هزاورد  یلع 

تسا .  نم  زا  سپ  مدرم  نیرتاناد  یلع 
میتسه .  تخرد  کی  زا  یلع  نم و 

یتسه .  نم  ردارب  وت 
میوا .  زا  نم  نم و  زا  یلع 

ینوراه .  نوچمه  نم  يارب  وت 
یلع .  تیالو 

هقرفتم .)   ) هلآ هیلع و  هّللا  یلصربمایپ  نابز  زا  یلع  ( 2)
نم .  انامه  یلع  نابز  زا  یلع  ( 3)

مالسلا .  هیلع  یلع  ماما  مالسا 
مالسلا .  هیلع  یلع  ماما  شناد  ملع و 

مالسلا .  هیلع  یلع  ماما  تیمولظم 
هقرفتم .)   ) یلع نابز  زا  یلع  ( 4)

هصاخ 2 . تماما  تماما 3 / 
ربمایپ . نت  هراپ  همطاف 

تسا .  ملاع  نانز  رورس  همطاف 
همطاف .  مشخ  يارب  ادخ  نتفرگ  مشخ 

راوگرزب . ود  نآ  يراذگمان 
تشهب .  ناناوج  نارورس 
نینسح .  نتشاد  تسود 
نینسح .  هب  ربمایپ  هیده 

نینسح .  تماما 
راوگرزب . نآ  تماما  هب  حیرصت 

میوا .  زا  نم  تسا و  نم  زا  نسح 
مالسلا .  هیلع  نسح  ماما  تبحم 
مالسلا .  هیلع  نسح  ماما  تدابع 
راوگرزب . نآ  تماما  هب  حیرصت 
منیسح .  زا  نم  نم و  زا  نیسح 

راوگرزب . نآ  تماما  هب  حیرصت 
مالسلا .  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تلزنم 

راوگرزب . نآ  تماما  هب  حیرصت 
شناد .  ملع و  هدنفاکش 
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راوگرزب . نآ  تماما  هب  حیرصت 
ترضح .  نآ  هدیدنسپ  راتفر  قالخا و 

ترضح .  نآ  تماما  هب  حیرصت 
نادنز .  رد  ماما 

ترضح .  نآ  تماما  هب  حیرصت 
سخرس .  نادنز  رد  ماما 

فلتخم .  ياهنابز  زا  ماما  یهاگآ 
ماما .  شمارآ 

راوگرزب . نآ  تماما  هب  حیرصت 

راوگرزب . نآ  تماما  هب  حیرصت 
نادنز .  رد  ماما 

راوگرزب . نآ  تماما  هب  حیرصت 
نادنز .  رد  ماما  تلاح 

ماما .  ياهمان 
ترضح .  نآ  تماما  رب  صن 

مالسلا .  هیلع  يدهم  هب  تراشب 
تسا .  نیمز  رد  هّللا  ۀیقب  يدهم 

دنک . روهظ  مالسلا  هیلع  يدهم  ات  دوشناپرب  تمایق 
ربمایپ . ماما و  نآ  یمانمه 

مالسلا .  هیلع  مئاق  ماما  تبیغ  ود 
مالسلا .  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  اعد 
(. 1  ) مئاق مایق  زا  لبق  ندرک  مایق  مکح 

(. 2  ) مئاق مایق  زا  لبق  ندرک  مایق 
شیاشگ .)   ) جرف راظتنا 

تسا .  تدابع  نیرترب  جرف  راظتنا 
مدرم .  يدیمون  زا  سپ  مالسلا  هیلع  مئاق  روهظ 

دنیوگغورد . روهظ  تقو  ناگدننک  نییعت 
تبیغ .  تلع 

تبیغ .  نامز  رد  ماما  زا  مدرم  يریگ  هرهب 
روهظ . ياه  هناشن 

(. 1  ) روهظ ماگنه  رد 
(. 2  ) روهظ ماگنه  رد 

ماما .  نارای 
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مایق .  زا  سپ  نارگمتساب  ترضح  نآراتفر 
مئاق .  يروآون 

مالسلا .  هیلع  يدهم  روهظ  زا  سپ  ناهج 
مالسلا .  هیلع  مئاق  زا  سپ 

نامیا . 
مالسا .  نامیا و 

نامیا .  هشیر 
(. 1  ) نامیا تقیقح 
(. 2  ) نامیا تقیقح 
(. 3  ) نامیا تقیقح 
(. 4  ) نامیا تقیقح 
(. 5  ) نامیا تقیقح 

لمع .  نامیا و 
هئجرم . 

(. 1  ) ناهانگ نامیا و 
(. 2  ) ناهانگ نامیا و 
(. 3  ) ناهانگ نامیا و 

لماک .  نامیا 
(. 1  ) دنک یم  لماک  ار  نامیا  هچنآ 
(. 2  ) دنک یم  لماک  ار  نامیا  هچنآ 
(. 3  ) دنک یم  لماک  ار  نامیا  هچنآ 

شمارآ .  نامیا و 
نامیا .  نتفای  شیازفا 

نامیا .  تاجرد 
نامیا .  نیرترب 

نامیا .  ياه  هخاش 
نامیا .  ناکرا 

نامیا .  ياه  هقلح  نیرتمکحم 
نامیا .  ندش  راوتسا  لماوع 

نامیا .  معط  ندیشچ 
نامیا .  معط  ندیشچن 

نامیا .  توالح  ندیشچن 
نامیا .  هجرد  نیرتمک 
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دنک . یم  بلس  ار  نامیا  هچنآ 
دنک . یم  بلس  ار  نامیا  هک  يزیچ  نیرتمک 

تسین .  راگزاس  نامیا  اب  هچنآ 
نامیا .  تایضتقم 

مان .  نیا  هب  نمؤم  يراذگمان  تلع 
نمؤم .  يدنمجرا 

دنرکیپ . کی  نوچمه  نانمؤم 
(. 1 ( ؟  تسیک نمؤم 
(. 2 ( ؟  تسیک نمؤم 

نمؤم .  تبالص 
نمؤم .  يارب  زیچ  همه  شنرک 

دنکدنا . نانمؤم 
نمؤم .  ياه  هناشن 

نانمؤم .  تافص 
نانمؤم .  نیرتهب 

يرادتناما . 
درادن . نامیا  دشابن  رادتناما  هک  یسک 

يرادتناما .  ياهدرواتسد 
درپس . تناما  اهنآ  هب  دیابن  هک  یناسک 

یهلا .  تناما 
نداد .  راهنز 
يرادنامیپ . 

اهراهنز . اهنامیپ و  هب  نتشاذگ  مارتحا 
یمدمه . 

ادخ . اب  سنا 
ناسنا . 

نایمدآ .  يراوگرزب  تمارک و 
نمؤم .  تفارش 

ناسنا .  شنیرفآ  هفسلف 
ناسنا .  شنیرفآ  یگنوگچ 

ناسنا .  یناوتان 
(. 1  ) ناسنا رایعم 
(. 2  ) ناسنا رایعم 
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لماک .  ناسنا  یگژیو 
هرقن .  الط و  فورظ 

لخب . 
لیخب . 

لیخب .  ياهیگژیو 
دراد . شیاسآ  رتمک  لیخب 

مدرم .  نیرتلیخب 
لخب .  هناشن 

تعدب . 
يراذگتعدب . 
ناراذگتعدب . 

تعدب .  يانعم 
راذگتعدب . زا  ندنادرگیور 

تدابع .  راذگتعدب و 
راذگتعدب . لمع  نالطب 

راذگتعدب . هبوت 
ادب .

ادب . يانعم 
لاحم .  يادب 

لادبا . 
یجرخلو . 

یجرخلو .  يانعم 
يراکوکین . 

يراکوکین .  ياهجنگ  اهرد و 
راکوکین . هناشن 

يراکوکین .  بتارم 
رگیدکی . هب  تبسن  يراکوکین  هب  نامرف 

لماک .  يراکوکین 
خزرب . 

خزرب .  رد  نانمؤم  حاورا 
خزرب .  رد  نارفاک  حاورا 

تکرباب . 
از . تکرب  لماوع 
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ادز . تکرب  لماوع 
ناهرب . 

دنوادخ . ناهرب 
یهاوخ .  ناهرب 

ییورشوخ . 
. دیون رادشه و  يربارب 

فلا فرح 

 . 21 راثیا )) :)) راثیالا  ـ
 . 29 شاداپ ))  :)) رجالا  ـ

 . 35  (( هراجا  :)) ةراجالا  ـ
 . 43  (( لجا  :)) لجالا  ـ

 . 51  (( ترخآ  :)) ةرخالا  ـ
 . 63 (( ردارب  :)) خالا  ـ

 . 91  (( بدا  :)) بدالا  ـ
 . 111  (( ناذا  :)) ناذالا  ـ

 . 117  (( ندرزآ :)) اذیالا  ـ
 . 123  (( خیرات  :)) خیراتلا  ـ
 . 129  (( نیمز  :)) ضرالا  ـ
 . 129  (( نیمز  :)) ضرالا  ـ

 . 135 (( ریسا :)) ریسالا  ـ
 . 139  (( قشرس  :)) ةوسالا  ـ

 . 143  (( لوصا  :)) لوصالا  ـ
 . 149 (( اهتفآ  :)) تافالا  ـ

 . 155  (( ندروخ  :)) لکالا  ـ
 . 169  (( تفلا  :)) ۀفلالا  ـ

 . 173  (( هّللا  :)) هّللا  ـ
 . 177  (( ییاورنامرف  :)) ةرامالا  ـ

 . 183 (( وزرآ  :)) لمالا  ـ
 . 193  (( تما  :)) ۀمالا  ـ

 . 205  (( تماما  :)) ۀمامالا  ـ
 . 357  (( نامیا  :)) نامیالا  ـ
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 . 407  (( يرادتناما  :)) ۀنامالا  ـ
 . 417  (( ندادراهنز  :)) نامالا  ـ

 . 421  (( یمدمه  :)) سنالا  ـ
 . 425  (( ناسنا  :)) ناسنالا  ـ

 . 435  (( فرظ :)) انالا  ـ

. راثیا

.7

 . شاداپ

 . ناراک وکین  ناراکتسرد و  دزم 

 . نآرق
 ((. میزاس یمن  هابت  ار  ناراکتسرد  رجا  ام  هک )  دننادب  , ) دنراد یماپ  رب  ار  زامن  دنزیوآ و  یم  گنچ  باتک  هب  هک  نانآ  و  ))

((. دنک یمن  عیاض  ار  ناراکوکین  رجا  دنوادخ  انامه  ))
 ((. مینک یمن  عیاض  هدرک  يراکوکین  هک  ار  یسک  شاداپ  ام  هک )  دننادب   ) دندرک کین  ياهراکو  دندروآ  نامیا  نا کـه  ـ نآ ))

رفاکودوب شاداپ  یپ  رد  راک  نیا  زا  ام  نمؤم  شتمرح  رادهگن  میشاب و  شتعیرـش  رادساپ  ام  ات  تساوخ  دنوادخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ما  ـ ما  ـ
. درک یم  تیامح  شیوخ  رابت  زا  ام 

. دینک راک  ترخآ )   ) شاداپ يارب  دییوگب و  قح  دومرف : نیسحو ,  نسح  هب  ترضح  نآ   ـ
دزرو ینمادکاپ  اما  دـشاب  هتـشاد  هانگ )  رب   ) ییاناوت هک  تسین  یـسک  نآ  زا  رتشیبادـخ  هار  رددیهـشدهاجمرجا  مالـسلا  هیلع  یل  ما عـ ـ ما  ـ

. دوش ناگتشرف  زا  يا  هتشرف  نمادکاپ  ناسنا  تسا  کیدزن 

 . هراجا

 . نآرق
دننک ؟ یم  تمسق  ار  تراگدرورپ  تم  ـ حر نا  ـ نآ ـا  یآ ))

رگیدکی ات  میرب  یم  الاب  رگید  یخرب  رب  ار  یخرب  بتارمو  تاجرد  مین و  ـمـت مـی کـ ـس ناشیا قـ نایم  ام  ار  ایند  یگدـنز  رد  نانآ  يزور 
 ((. تسا رتهب  دنروآ , یم  درگ  اهنآ  هچنآ  زا  تراگدرورپ  تمحر  دنریگ و  تمدخ  هب  ار 

مه تسا و  دـنمورین  مه  يریگب ,  راـک  هب  یناوـت  یم  هک  تـسا  یـسک  نیرتـهب  وا  ریگ , راـک  هـب  ار  وا  ردـپ ! يا  تـفگ :  ود  نآ  زا  یکی  ))
((. راکتسرد

هداد ربخ  ام  هب  هیآ  نیا  اب  ناحبس  دنوادخ  دومرف : مینک ,))  یم  تمسق  ناشنایم  ار  ناشیا  يزور  ام   )) هیآ هراب  رد  مالسلا ,  هیلع  یلع  ماما   ـ
تواـفتم و ار  ناـشیا  لاوحا  رگید  اـه و  ـتـ ـساو ـ خو هـمـتـهـا  دوـخ , تمکح  اـب  اریز ,  , تسا ناـمدرم  تشیعم  ياـههار  زا  یکی  هراـجا  هک 

راچان ام  زا  يدرم  رگا  دـنک  یم  ریجا  ار  رگید  يدرم  درم  کی  نوچ  تخاس ,  قلخ  تش  ماوق مـعـیـ هیاـم  ار  رما  نیا  داد و  رارق  نوگرگید 
دوش و یمن  هاربور  ایند  ياهراک  تیعـضو  نیا  اب  دـهد  ماجنا  شیوخ ,  ياربار  اه  هشیپ  رگید  يرگتعنـص  ای  يراجن و  ای  ییاـن  راـک بـ دوش 
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هنوگ ار  ناشیاه  هتـساوخ  هک  درک  قیقد  يری  ـ بد تروص تـ نیا  هب  دنوادخاما  دـنناوتان  نآ  ماجنا  زا  نیقی  هب  دـنرادن و  ار  شتـصرف  زین  اهنآ 
کم ماد بـا کـ و هـر کـ ـد , هد ما  ـجـ نا ار  نآ  ير  ـگـ ید يار  ـت هـر یـک بـ فر قـلعت گـ يزیچ  هـب  هـک  سک  ره  هتــساوخ  دزاــس و  نوــگ 

. دربب شیپ  ار  شا  یناگدنز  روما  دراد , اضتقا  شلاح  تحلصم  هک  روط  نآ  يرگید 

 . لجا

سپ ار  يا  هراـپو  دــینادرگزارد  ار  یخرب  هاـتوک و  ار  یخرب  هتخاـس ,  صخــشمار  رمع ) تد  مـ  ) ـلـهـا جا مـال  ـ ــس ـ لا ما عـلـی عـلـیـه  ـ ما  ـ
(. دروآ مهارف  ار  لجا  ندمآرس  هب  تابجوم  ) داد دنویپ  گرم  هب  ار  اهنآ  لماوع  تخادنا و  شیپ  ار  یخربو 

 . نادب ندیسر  گرم  زا  زیرگ  تسا و  ناج  ندنار  نادیم  لجا )   ) یناگدنز تدم   ـ
 . تسا گرم  لجا و  زیچ , نیرت  تسار   ـ

 . تسین گرم  لجا و  زا  رت  تسار  يزیچ   ـ
 . تسا لجا  زیچ  نیرتکیدزن   ـ

 . تسا لجا  وراد  نیرتهب   ـ
 . تسا گرم  يوس  هب  وا  ياهماگ  یمدآ  ياهسفن   ـ

. درامش تمینغ  ار  شیاهتصرف  , دشابدوخ لجا  بقارم  هک  ره   ـ

 . ترخآ

 . نآرق
(( . دنراد نیقی  نیسپاو  زور  هب  دنروآ و  یم  نامیا  میا  هداتسرف  ورف  وت  زا  شیپ  وت و  رب  هچنآ  هب  هک  نانآ  و  ))

عاتم امـش  دـنک  مک  ـیـن مـحـ مز رد  ار  دوخ  ياپ  ياج  و  دوش ) زوریپ  الماک   ) اـت دـشاب  هتـشاد  یناریـسا  هک  دزـسن  يربماـیپ  يار هـیـچ  بـ ))
 . تسا میکح  دنمزوریپ و  دنوادخ  دهاوخ و  یم  ار  رگید  يارس  ادخ  دیهاوخ و  یم  ار  ایند  رادیاپان 

((. دنترخآ ناهاوخ  یخرب  دنهاوخ و  یم  ار  ایند  امش  زا  یخرب  ))
رد مینک و  یم  اـطع  وا  هب  ناـمه  زا  دـهاوخب  ار  اـیند  تـشک  سکره  مـییازفا و  یم  شا  هتـشک  هـب  دـهاوخب  ار  ترخآ  تـشک  سک  هـر  ))

((. درادن یبیصن  هرهب و  ترخآ 
يا هدـعو  ترخآ  دروخ و  یم  نآ  زا  يراکدـب  راکوکین و  ره  هک  هدامآ  تسا  یعاتم  ایند  ناـمدرم !  يا  ـاله  مالـسلا  هی  ما عـلـی عـلـ ـ ما  ـ

((. دنک یم  يرواد  زور  نآ  رد  اناوت  ییاورنامرف  هک  تسار  تسا 
 . یگتسیاش قاقحتسا و  عبات  ترخآ  لاوحا  عاضوا و  تسا و  قافتا  عبات  ایند  لاوحا  عاضوا و   ـ

یـشیپ زور  ادرف  تسا و  ندش  هدامآ  زور  زورما  تسا  هدـش  راکـشآ  هدروآ و  يور  ترخآ  تسا و  نایوگدوردـب  هدرک و  ـت  ـش ـیـا پـ ند  ـ
 . نتفرگ

. دوش دوبان  دنز  صرح  ایند  يارب  هک  ره  دروآ و  تسد  هب  ار  نآ  دشاب  ترخآ  دنمزآ  سک  ره   ـ
 . ناتخبکین يزوریپ  ترخآ  تسا و  ناتخبدب  يوزرآ  ایند   ـ

. ریگرب يا  هرهب  تترخآ  يارب  دوخ  يایند  زا   ـ
. دیراد مرگرس  دینآ  زا  ریزگان  هک  ترخآ  راک  هب  ار  دوخ   ـ

. دمآ دهاوخ  وت  شیپ  يراوخ  اب  دوخ  ایند  نزرد ,  گنچ  ترخآ  هب   ـ

دلج 1 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


 . لمع هن  تسا  یسرباسح  ادرف  یسرباسح و  هن  تسا  لمع  زورما   ـ
هب اـهتواکذ  شوه و  دـتفیب و  راـک  زا  نآ  ساره  تشهد و  زا  اـهدرخو  دـنام  هریخ  زور  نآ  رد  اهمـشچ  هک  دـیو  ـ ـش هدا  ـ مآ يزور  يار  بـ  ـ

. دیارگ یندوک 
 . تسا کیدزن  وت  هب  ترخآ  یندش و  ادج  وت  زا  ایند  انامه   ـ

. دش دیهاوخ  رضاح  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دیناور و  ترخآ  يوس  هب  امش  انامه   ـ

. ردارب

. دنردارب مه  اب  نانمؤم 

 . نآرق
((. درآ تمحر  امش  رب  هک  دشاب  دینک , اورپ  ادخ  زا  دیهد و  یتشآ  ناتناردارب  نایم  سپ  دنردارب , مه  اب  نانمؤم  انامه  ))

 . تسا هدشن  هدییاز  تردام  زا  هک  يردارب  اسب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
نمؤم ینت  ردارب  نمؤم ,  دیوگ : یم  هیلع  هّللا  مالس  ملاع  تشون :  (( 2  )) هبآ مق و  مدرم  هب  يا  همان  رد  مال ,  ـسـ لا ير عـلـیـه  ما عـسـکـ ـ ما  ـ

 . تسا
تحارانو  ) دبنجب یکی  زا  یگر  رگاو  دنـشاب  یم  ردام  ردپ و  کی  نادنزرف  دنرگیدکی و  ناردارب  نانمؤم  انامه  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   ـ

. دنباوخ یمن  ار  بش  وا  رطاخ  هب  نارگید  دشاب )
نآ هب  هک  دهد  یمن  يا  هدعو  دهد و  یمن  شبیرف  دنک , یمن  متـس  تنایخ و  وا  هب  تسوا  يامنهار  وا و  مشچ  تسا ,  نمؤم  ردارب  نمؤم   ـ

. دنکن لمع 
حاورا دننک , یم  سح  ار  درد  نآ  اهمادـنا  رگید  دـیآ  درد  هب  نآ  زا  يوضع  هاگره  هک  رکیپ  کی  نوچمه  تسا ,  نمؤم  ردار  ـن بـ مؤ مـ  ـ

 . تسا حور  کی  زا  اهنآ 
. دریگ یم  مارآ  دوخ  سنجمه  هب  هدنرپ  هکنانچ  دبای  یم  شمارآ  دوخ  نمؤم  ردارب  هب  نمؤم  دریگ و  یم  مارآ  يزیچ  هب  يزی  هـر چـ  ـ

- -
- - 

. درس بآ  اب  هنشت  رگج  هک  نانچ  دریگ , یم  مارآ  نمؤم  هب  نمؤم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ
 . تسین ردارب  زا  حجرا  يزیچ  ردارب  يارب  دنردارب و  مه  اب  نانمؤم  لیمک !  يا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ

 !. تسا نمؤم  ینت  ردارب  نمؤم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   ـ
ار یسک  دناوت ) یم   ) اهنآ نیرتمک  دنتسدکی و  نارگید  ربارب  رد  تسا ,  ربارب  ناشنوخ  دنردارب , نانمؤم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمای  پـ  ـ

. دروآرد ناش  همه  راهنز  ناما و  هب 

 . بدا

 . تسا یمدآ  لامک  بدا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
. وا لامک  شیرازگساپس  تسوا و  ياوشیپ  شا  یتسار  شیراوتسا و  ماوق و  هیام  شبدا  تسوا و  نتفای  ناماس  هیام  یمدآ  در  خـ  ـ

ردـق دوش , هدوزفا  تبدا  شناد و  رب  هچ  ره  هک  شاب  اشوک  ود  نآ  نتفرگارف  رد  سپ  تسوت ,  ياهب  ناج  بدا  شناد و  نیا  ـن !  مؤ يا مـ  ـ

دلج 1 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


. دریگ ینوزف  تشزراو 
 . شخب تنیز  يرابدرب  اب  ار  نآ  سپ  یبای  یم  شزرا  دوخ  بدا  هب  وت   ـ

 . تسا تکاله  يراتفرگ و  وا  عضو  نیرتمک  دشابن  شبدا  شتلصخ  نیرتهب  هک  ره   ـ
 . تسا يوخ  نیرتهب  بدا   ـ

 . تسا بدا  تفارش  نیرترب   ـ
 . تسا بدا  دنراذگ  ثاریم  هب  نادنزرف  يارب  ناردپ  هک  يزیچ  نیرتهب   ـ

 . تسا نیشنمه  نیرترب  نابیتشپ و  نیرتهب  وکین  بدا   ـ
 . تسالط هدنیوج  زا  رت  شیدنارود  بدا  هدنیوج   ـ
 . میس رز و  هب  ات  دنرتدنمزاین  کین  بدا  هب  مدرم   ـ

. اهاوران زا  يرادنتشیوخ  ههبش و  زا  يرود  وکین , بدا  درادن : دوجو  اهنآ  زا  رتالاب  هک  تسا  زیچ  هس   ـ
ار ناشیا  زوماـیب و  اـهنآ  هب  ار  ادـخ  باـتک  ذاـعم ! يا  دومرف : داتـسرف , نمی  هب  ار  ذاـعم  هک  یماـگنه  هلآ ,  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ   ـ

 . نک تیبرت  بوخ  هتسیاش ,  قالخااب 
 . تسا یگداوناخ  راختفاو  تفارش  دوخ , بدا , 

 . تسا یگداوناخ  تفارش  ود  زا  یکی  بدا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
 . تسوکین بدا  یگداوناخ  راختفا  تفارش و  نیرتهب   ـ

 . تسوکین بدا  تفارش  نیرتمارگ   ـ
 . تسا يدنواشیوخ  نیرتالاو  رابت و  نیرترب  وکین  بدا   ـ

 . تسا یگداوناخ  تفارش  تاراختفا و  یگتسارآ  بدا  نتخومآ   ـ
 . تسا یگداوناخ  تاراختفا  تفارش و  رویز  نآ  هک  زومایب  بدا   ـ

. رایسب رابت  زا  تسا  رتهب  بدا  یکدنا   ـ
 . تسا یگداوناخ  تاراختفا  تفارش و  نیزگیاج  وکین  بدا   ـ

 . تسین بدا  زا  رتدنمدوس  یتفارش   ـ
 . تسین بدا  زا  رتایوگ  یتفارش   ـ

 . بدا درخ و  زجب  دریذپ  یم  نایاپ  یگداوناخ  راختفا  تفارش و  ره   ـ
. دناشوپ یم  ار  تشز  رابت  وکین , بدا   ـ

. دوش هابت  شیگداوناخ  تفارش  درادن , بدا  هک  یسک   ـ

 . ناذا

 . شخب شیاسآ  زامناب  ار  ام  زیخرب و  لالب !  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ
. دزیرگب دونشب  ار  زامن  هب  توعد  زاوآ  نوچ  ناطیش   ـ

. دنونش یمن  ناذا  زج  يزیچ  نیمز  نانکاس  زا  نامسآ  لها   ـ

 . ندرزآ
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دنتسه ؟ یناسک  هچ  اهنآ  دیناد  یم  ایآ  دندش , راگتسر  ناکین  هک  ادخ  هب  دنگوس  مالسلا  قدا عـلـیـه  ما صـ ـ ما  ـ
. دسر یمن  يا  هچروم  هب  ناشرازآ  هک  دنتسه  یناسک 

. درامش راوخ  درخ و  ار  نامدرم  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتراوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ

 . خیرات

 . يرجه خیرات  ادبم 

مینک ؟  هبساحم  ینامز  هچ  زا  ار  خیرات  تفگ :  رمع  ـن مـسـیـب :  با  ـ
كرت ار  كرش  نیمزرسو  درک  ترجه  ربمایپ  هک  يزور  زا  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  یل  عـ دروآ , در  ار گـ نارجاهم  عوضوم  نیا  يارب  وا 

. درک ار  راک  نیا  مه  رمع  تفگ 
یبا نب  یلع  تروشم  اب  شتفالخ ,  زا  مین  لاس و  ود  تشذگ  زا  دعب  وا  دوب  رمع  تشون  ار  خیرات  ادبم )  ) هک یسک  نیتسخن  بیـسم :  نبا   ـ

. درک تبث  ترجه  زا  لاس  هدزناش  بلاط , 
نابعش ؟  مادک  تفگ :  رمع  دوب , نابعش  هام  نآ  دیسر  رس  هک  دش  هداد  رمع  هب  يدنس  نارهم :  نب  نو  مـیـمـ  ـ

یلعف ؟  نابعش  ایو  هتشذگ  نابعش  ای  هدنیآ  نابعش 
 : تفگ ناـشیازا  یکی  دـنوشن  مگردرـس  هک  دـینک  عـضو  یخیراـت  مدرم  يارب  تفگ :  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا  هب  هاـگ  نآ 

خیرات ساسارب  دنتف : گـ دننک , یم  باسح  نینرقلاوذ  نامز  زا  دنراد و  ینالوط  یخیرات  اهیمور  دنتف : گـ ـیـد , ـس ـ یو مور بـنـ خیرات  ساسارب 
دنداد رظن  یگمه  سپ ,  تسا  هدنکفا  رود  هب  ار  دو  زا خـ شیپ  خیرات )   , ) هدـمآ راک  يور  یهاشداپ  ره  ناریا  رد  تفگ :  دیـسیونب  ناریا 

. دندرک باسح  هلآ  هیلع و  هّللا  یلصربمایپ  ترجهزا  ار  خیرات  ادبم  اذل  هتشذگ و  لاس  هد  ترجه  زا  هک 
درک و ترجه  رب  ـ ما يزور کـه پـیـ زا  تفگ :  مالسلا  هیلع  یلع  دیسرپ  خیرات  ادبم  هرابرد  اهنآ  زا  دروآدرگ و  ار  مدرم  باطخ  نب  عـمـر   ـ

لوسر نامز  رد  هک  دیهد  رارق  نامه  ار  خـیرات  دـیراذ و  ـتـی نـگـ عد هک بـ نیا  هب  تشاد  هراشا  ییوگ  تشاذـگ  مدـق  كرـش  نیمزرـسرد 
. دننک تبث  ار  نآ  خیرات  داد  روتسد  دش  هنیدم  دراو  لوالا  عیبر  هام  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هک  ینامز  نوچ  دنتشون  یمادخ 

نامز زا  ار  خـیرات  يو  نارـسپ  دـندش , هدـنکارپ  اج  همه  رد  شنادـنزرف  دـمآ و  نیمز  هب  تشهب  زا  مدآ  هک  یماـگنه  یبع :  ـ ـش ير و  ـ هز  ـ
یم خـیرات  حون  تثعب  اب  سپ  ناز  داتـسرف و  يربمایپ  هب  ار  حون  دـنوادخ  هک  نآ  ات  دـش  خـیرات  ادـبم  نامه  دـندرک و  باـسح  مدآ  طوبه 

شتآ زا  قاحسا  نادنزرف  داد و  خر  میهاربا  ندنکفا  رد  شتآ  هب  هیـضق  سپـس  دش  خیرات  ادبم  نامه  دمآ و  شیپ  نافوط  نایرج  دعبدندز 
ـی ها ـ ـشدا ات پـ یـسوم  تثعب  نامز  زا  یـسوم و  تثعب  ات  فسوی  يربماـیپ  زا  زاـب  دـندرک و  ـخ  یرا ار تـ ـف  ـسو ناـمز بـعـثـت یـ اـت  میهاربا 
زا زین  لیعامسا  نادنزرف  هلآ  هیلع و  هّللا  ـلـی  صاد ربمایپ خـ تثعب  نامز  ات  یسیع  تثعب  زا  یسیع و  تثعبات  نامیلس  یهاشداپزا  نام و  سـلـیـ

هتخاس نامز  زا  سپ ,  دندرک  خیرات  ار  لیعامسا  میهاربا و  تسد  هب  هبع  ـه کـ نا ند خـ ـ ـش هتخاس  ات  شتآ  هب  میهاربا  ندش  هدنکفا  رد  نامز 
دنداد رار مـی  خیرات قـ ار  دوخ  جورخ  نامز  دندش , یم  جراخ  هماهت  زا  یموق  هاگره  سپ ,  دوب  خیرات  دعم ))  )) یگدنکارپ ات  هبعک  ندش 

نب رمع  هک  نآ  ات  دش  خیرات  ادبم  لیفلا  ماع  نآ  زا  دعب  دندرک  خیرات  ار  لیفلا  ماع  ات  وا  گرم  نامز  زا  تشذگرد و  يؤل  نب  بعک  نآ  ات 
. دروآ باسح  هب  ترجه  زاار  خیرات  ادبم  هدجه  ای  هدفه  لاس  رد  باطخ 

همادا خـیرات  نیا  دوب  تشه  زا بـ مدآ  طوـبه  ناـشخیرات  ادـبم  تسخن  نارود  رد  دـنا  هتـشاد  خـیرات  هشیمه  مدرم  نارمع :  نب  زیزعلادـبع   ـ
نافوط سپـس  دنداد  رارق  خیرات  زاغآ  ار  دوخ  موق  هرابرد  حون  نیرفن  نامز  مدرم ,  دیزگرب و  يربمایپ  هب  ار  حون  دنوادخ  هک  نآ  ات  تشاد 
خیرات ادبم  ار  هبعک  نداهن  انب  لیعامـسا ,  نادنزرف  نآ  زا  سپ  دندرک  خیرات  ار  شتآ  هب  میهاربا  ندش  هدنکفا  رد  اهدعب  دنتفرگ  خـیرات  ار 
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. دنداد رارق  خیرات  زاغآرس  ار  ادخ  ربمایپ  ترجه  ناناملسم  نآ ,  زا  سپ  ار و  لیفلا  ماع  سپس  ار و  يؤل  نب  بعک  گرم  دعب  دنداد  رارق 

 . نیمز

 . نیمز ماکحا 

هچنآ دو : ـ مر فـ ـد )) هد ثار مـی  هب مـیـ دهاوخب  هک  شناگدنب  زا  سک  ره  هب  ار  نیمزدنوادخ   )) هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیل  قدا عـ ما صـ ـ ما  ـ
. دشاب یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلصادخ  ربمایپ  زا  دعب  ماما  يارب  تسادخ  ربمایپ  نآ  زا  هچنآ  دشاب و  یم  شربمایپ  هب  قلعتم  تسادخ  نآ  زا 

شناگدنب زا  سک  ره  هب  ار  نآ  تسا و  دـنوادخ  نآ  زا  نیمز  انامه   : )) هک میا  هتفای  مالـسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  مالـسلا  هیلع  رقا  ما بـ ـ ما  ـ
ثرا هب  ام  هب  ار  نیمز  دنوادخ ]  هک [  میتسه  نانامه  منادناخ  نم و  و  تسا ))  ناراگزیهرپ  نآ  زا  ماجرف  دـهد و  یم  ثرا  هب  دـهاوخب  هک 

ار نآ  جارخ  دـیاب  دزاس  نادابآ  ایحا و  ار  ناناملـسم  ياهنیمز  زا  یکی  هـر کـه  ـت پـس ,  ـسا نآ مـ زا  نیمز  همه  ناراگزیهرپ  مییامو  هداد 
 . تسوا هب  قلعتم  دروخ  یم  نیمز  نآ  زا  هچنآ  دزادرپب و  نم  نادناخزا  ماما  هب 

. ریسا

 . تسین اور  نداد  تراسا  هب  نت 

هب زین  ار  يا  هدع  دا , ـتـ سر تئار فـ مالعا بـ يارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  ینامز  مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما  ـ
 . تسین ام  زا  دنک  تراسا  میلست  ار  دوخ  درادرب , نیگنس  یمخز  هک  نآ  نودب  سک ,  ره  دومرف : تشاد و  لیسگ  وا  هارمه 

 , هکلب داد , اهبرـس  لاـملا  تیب  زا  وا  يدازآ  يارب  دـیابن  دـهد , تراـسا  هب  نت  دـیدش , تحارج  نودـب  سکره ,  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما   ـ
. دوش تخادرپ  شدوخ  لام  زا  دیاب  وا  ياهب  رس  شا ,  هداوناخ  لیامت  تروصرد 

 . قشمرس

 :. نآرق
 ((. تسا يا  هدیدنسپ  قشمرس  ادخ  ربمایپ  دینک , یم  دای  ناوارف  ارادخ  دیرادیم و  يدیما  تمایق  زور  ادخ و  ـر بـه  گا يار شـمـا  بـ ))

((. دنا هدوب  یقشمرس  وکین  امش  يارب  وا  ناهارمهو  میهاربا  ))
زاین و یب  ادـخ  دوش  نادرگیور  هک  ره  دنـسرت و  یم  تمایق  زور  ادـخ و  زا  هک  یناسک  يارب  امـش : يارب  دنتـسه  یقـشمرس  وکی  ـهـا نـ نآ ))

 ((. تسا یندوتس 
 . هن شرادرک  راتفر و  هب  دنک و  ادتقا  یماما  تنس  هب  هک  تسا  یسک  دنوادخ  دزن  مدرم  نیرتضوغبم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما   ـ

شرادرک اب  ناـبز  زا  لـبق  دـهد و  میلعت  ار  دوخ  نارگید  میلعت  زا  شیپ  دـیاب  دـنک  مدرم  ياوشیپ  ار  دوخ  هک  ره  مالـسلا  هیلع  یل  ما عـ ـ ما  ـ
. دنک تیبرت 

 . لوصا

 . تسا دازآ  قلطم و  زیچ  همه 

. دوش دراو  یحیرص  هتفگ  نآ  هرابرد  هک  نآات  تسا  قلطم  زیچ  همه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ـ
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. دسرب ییهن  نآ  هرابرد  هک  ینامز  ات  تسا  دازآ  قلطم و  يزیچ  ره   ـ
نیمه اهزیچ  يراذ هـمـه  ـ گاو ار  نآ  دـیاب  تروص  نیا  رد  هک  تسا  مارح  نآ  ینادـب  اقیقد  هک  نآ  رگم  تسا  لالح  وت  يارب  زیچ  هـمـه   ـ

. دوش هماقا  هنیب  ای  دوش  نشور  تیارب  نآ  فالخ  هک  ینامز  ات  دنراد  ار  مکح 
وت يارب  هشیمه  دـشا  مار بـ لـالح و حـ نآ  رد  هک  يزیچ  ره  تسا  دازآ  زیچ  همه  دـسرن  وـت  هب  ایـشا  هراـبرد  ییهن  يرما و  هک  یناـمز  تـا   ـ

 . ییامن كرت  ار  نآ  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  ینک ,  ادیپ  نآ  زا  یشخب  تمرح  هب  نیقی  یتقو  ات  تسا ,  لالح 
نیا رد  هک  تسا  مارح  نآ  زا  يزیچ  ینادب  اقیقد  هک  ینامز  ات  تسا  لالح  تیارب  هراومه  دشاب  نآ  رد  یمارح  لال و  يز کـه حـ هـر چـیـ  ـ

 . يراذگاو ار  نآ  دیاب  تروص 

 . ندروخ

 . يروخ مک 

. دنک یم  رترادیاپ  ار  یتسردنت  ورتیمارگ  ار  سفن  ندروخ  مک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
 . تسا مک  شیاهدرد  دشاب , مک  شکاروخ  هک  ره   ـ

 . تسا لالز  شا  هشیدنا  دشاب , كدنا  شکاروخ  سک  ره   ـ
. دهد سپ  باسح  رتمک  دشاب  مک  شکاروخ  هک  ره  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ

. دوش تخس  شبلق  رامیب و  شا  هدعم  دشاب  روخرپ  هک  ره  دبای و  لد  يافص  دنام و  ملاس  شا  هدعم  دروخ  مک  اذغ  نآ کـه   ـ
 . تسا يربمایپ  زا  یشخب  نیا  هک  دیماشایب , دیروخب و  اه  هدعم  شیاجنگ  زا  یمین  ات  دیشوپب و   ـ

. دنوش وا  قاتشم  ناگتشرف  دباوخ , مک  دشون و  مک  دروخ و  مک  دنک و  قح  دیجمت  حیبس و  دا تـ ـ یز هـر کـه   ـ
مک يروخ و  مک  ییوگ ,  مک  دـنک  وا  بیـصن  زیچ  هس  دـنادرگ  حالـصا  ار  دوخ  هدـنب  دـهاوخب  دـنوادخ  هاگ  ره  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ

 . یباوخ
 . يور هدایز  فارسا و  هناشن  يروخرپ  تسا و  ینمادکاپ  هناشن  يروخ  مک   ـ

 . تفلا

 . نآرق
يور رد  هک  ار  هچنآ  همه  رگا تـو  داد  تفلا  رگیدـکی  هب  ار  ناشیاهلد  درکدـییات و  نانمؤم  يرای  هب  شیوخ و  يراـی  هب  ار  وت  هک  تسوا  ))

وا هک  تخاس  نابرهم  رگیدـکیاب  ار  ناشیاهلد  دـنوادخ  یلو  يداد ,  یمن  تفلا  رگیدـکی  اب  ار  ناشیا  ياهلد  يدرک  یم  قافنا  تسا  نیمز 
 ((. تسا میکح  دنمزوریپ و 

هب داد و  تفلا  مه  اب  ار  ناتیاهلد  وا  دیدوب و  رگیدکی  نمشد  هک  ماگنه  نآ  دینک : دای  تسا  هتشاد  ینازرا  امـش  هب  ادخ  هک  یتم  زا نـعـ و  ))
((. دیدش ردارب  وا  فطل 

 . هدیمر مه  زا  ياهلد  نداد  تفلا  ات  تسا  رتناسآ  راوتسا  ياههوک  ندنک  ياج  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
. دنروآ يور  وا  هب  دریگ  تفلا  اهنآ  اب  هک  ره  تسا ,  هدنمر  نامدرم  ياهلد   ـ

 --- دـننکن مه  اب  تبح  یتسود و مـ راـهظا  ناـبز  هب  دـنچ  ره  دـنوش ---  ور  هبور  مه  اـب  نوچ  ناراـکوکین  مالـسلا  هیل  قدا عـ ـ ـص ما  ـ ما  ـ
دنچ ره  دنوش ---  ور  ـه  بور ها بـا هـم  نارا هـر گـ ـ کد دریگ و بـ سنا  مه  هب  , اه هناخدور  بآ  اب  ناراب  نتخیمآ  رد  تعرس  هب  ناشیاهلد , 
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اب يزرو  رهم  زا  هک  نایاپراهچ  دننامه  تسا ,  رود  رگیدکیاب  تفلا  سنا و  زا  ناشیاهلد  دننک ---  مه  اب  تبحم  یتسود و  راهظا  نابز  هب 
. دنروخ هفولع  روخآ  کی  زا  زارد  يراگزور  هچ  رگ  دنرودب , مه 

 . هّللا

 . ییاورنامرف

 . ییاورنامرف ترورض 

دوجو نآ کـه  لا  حـ (( 11 ! )) دراد یترورض نـ ییاورنامرف  دنیوگ  یم  نانیا  : دومرف تیمکح ,  هی  ـ ـض رد قـ مال ,  ـ ـس ـ لا ما عـلـی عـلـیـه  ـ ما  ـ
. درب دوخ  هرهب  رفاکو  دنک  شیوخ  راک  نمؤم  وا  تموکح  نامز  رد  ات  تسا  مزال  اورنامرف 

. راکدب ای  دشاب  راکوکین  اورنامرف , رگم  دنکن  تسرد  ار  مدرم   ـ
میگنجب ؟  وا  اب  ارچ  سپ ,  دنتفگ : دش , دهاوخ  هریچ  امش  رب  هیواعم  يدوز  بـ  ـ

. راکدبای دشاب  راکوکین  دیاب , ییاورنامرف  ریزگان  ار  مدرم  دومرف :
ـیـن مز رد  ـت و  ـساد نآزا خـ اعقاو )  ) مکح هلب )  : ) دومرف تسین ,))  ادـخ  نآ  زا  زج  يرواد  مکح و   )) دـنتفگ یم  هک  هیرورح  هراـب  رد   ـ
ات تسین ,  يزیرگ  تموکح  زا  ار  مدرم  نآ کـه  لا  حـ دراد , یموزل نـ ییاورناـمرف  دـنیوگ : یم  ناـنآ  اـما  دنتـسه , ینارواد  ناـمکاحزین و 

. دناسر یم  ردقم  لجا  هب  ار  سک  ره  نآ  نامز  رد  دنوادخ  دنرب و  دوخ  هرهب  رفاک  راکهبت و  دنک و  شیوخ  راک  تموکح  نآرد  نمؤم 
دـنک و یم  ادـخ ) تعاـطا   ) شیوخ راـک  ناـمیا  اـب  درف  وا  تموکح  رد  اریز  راـکهبت , اـی  راـکوکین  دـیاب , ییاورنا  ـ مر را فـ ـ چا ار نـ مدر  مـ  ـ

یم يروآ  عمج  اهتایلام  وا  هلی  ـ ـسو ـد و بـه  نا ـ ـسر ردـقم مـی  لجا  هب  ار  سکره  تموکح  دوجو  اب  دـنوادخ  درب و  یم  شیوخ  هرهبرفاک 
زا دنیب و  یم  شیاسآ  راکوکین  دوش و  یم  هدناتـس  دنمروز  زا  ناوتان  ددر و حـق  نمیا مـی گـ اههار  دوش و  یم  هدیگنج  نمـشداب  دوش و 

. دننام یم  نامارد  راکهبت 
ماگنه نیا  رد  دیاشن  ار  اد  مکح جـز خـ تفگ :  زین  يرگید  دشابن  ادخ  نآ  زا  زج  مکح  تفگ :  دش و  دجسم  دراو  يدرم  يرتخبلا :  وبا   ـ

دنا هدیـسرن  نیقی  هلحرم  هب  هک  نانآ  ادابم  تسا  تسار  ادخ  هد  ـ عو انامه   )) تسین ادـخ  نآ  زا  زج  مکح  هتبلا )  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  یلع 
 ( عضو  ! ) مدرم يا  تسین  مزال  تموکح  دوجو  دنیوگ : یم  دـنیوگ , یم  هچ  اهنیا  دـیناد  یمن  ام  ـ ـش دـننادرگ )) رـسکبس  تابث و  یب  اروت 
اما ـت ,  ـسرد رادر , وکین کـ ياورنامرف  هرابرد  وت  نخـس  دـنتفگ : راکهبت  اـی  دـشاب  کـین  اورناـمرف , رگم  دـنکن  حالـصا  تسردار و  اـمش 

هنوگچراکهبت ؟ 
, دوش یم  ـن  ما نا  ـتـ یا ـهـ هار ـد , نا ـ سر ار مـی  رد  ـل مـقـ جا ـد  نواد خـ دوش , یم  رادروخ  رب  راکبان  ودزادرپ  یم  دوخ  راک  هب  نمؤم  دومرف :

یم هتفرگ  دـنمروز  زا  ناوتاـن  قح  دوش و  یم  راـکیپ  ناتنمـشد  اـب  دو , ـ ـش يروآدر مـی  نا گـ ـتـ یا ـهـ جار خـ دریگ , یم  قـنور  ناـتیاهرازاب 
. ددرگ

 . ياپ رید  ياه  هنتف  زا  تسا  رتهب  رگمتس  ياورنامرف  رگمتس و  ياورنامرف  زا  تسا  رتهب  هدنرد  ریش  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ

. وزرآ

 . تسا تمحر  وزرآ 

چیه داد و  یمن  ریش  ار  دوخ  دنزرف  يردام  چیه  دوبن  وزرآ  رگا  تسا و  تمحر  نم  تما  يارب  وزرآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ـبـر  ما پـیـ  ـ
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. دناشن یمن  رب  یتخرد  ینابغاب 
 . تسا مدمه  یقیفر  وزرآ , مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ

زا ار  وزرآ  دیما و ) ! ) ایادخ راب  دومر : مالسلا فـ هیلع  یسیع  درک , یم  رایش  ار  نیمز  لیب  اب  يدرمریپ  دوب و  هتسشن  مالسلا  عـیـسـی عـلـیـه   ـ
 , نادرگزاب وا  هب  ار  وزرآ  ایادخ ! راب  تفگ :  یسیع  تشذ و  ـتـی گـ عا دیـشک سـ زارد  تخادنا و  يرانک  هب  ار  لیب  مد  رد  ریپ  نآ  ریگربوا 

. درک راک  هب  عورش  تساخرب و  ریپ  نآ  گنردیب 
 . مناهاوخ ار  وزرآ  نیرتبسانم  وت  زا  نایناهج  راگدرورپ  يا  ایادخ ! راب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما   ـ

 . تما

 . یمالسا تما  هاگیاج 

 . نآرق
نا ـمـ یا اد  رکنم مـی کـنـیـد و بـه خـ زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا ,  هتـشگ  رادـیدپ  مدرم  يارب  هک  دـیتسه  یتـما  نـیرت  ـمـا بـهـ ـش ))

((. دنراکهبت ناشرتشیب  یلودننمؤم  ناشیازا  یضعب  تسا ,  رتهب  ناشیارب  دنروایب  نا  ـمـ یاز با نـیـ ـل کـتـ هار ـ گا ـد  یراد
 . نآ رخآ  ای  تسا  ریخ  نآ  لوا  هک  تسین  مولعم  تسا ,  هتسجخ  یتما  نم  تما  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ

 . قح تمحر  هیاس  رد  تسا  یتما  نم  تما  نیا   ـ
 (. تسا هدش  دراو  يرایسب  تایاور  انعم  نیا  رد  )

. دیدنوادخ دزن  اهنآ  نیرتیمارگ  نیرتهب و  دیا و  هداد  لیکشت  ار  تما  نیمداتفه  امش   ـ
 . نیمز يور  رد  نتفای  تردق  يزوریپ و  يدنلبرس ,  يرادنید ,  يدنمجرا ,  هب  ار  تما  نیا  داب  تراشب   ـ

 . تسا هدشن  هداد  نم  تما  نیقی  زا  رترب  ینیقی  یتما  چیه  هب   ـ

 . هماع تماما  تماما 1 / 

 . تماما

 :. نآرق
 ((. نادرگ ناراگزیهرپ  ياوشیپ  ار  ام  راد و  داش  ار  ام  ياهلد  نامنادنزرفو  نارسمه  زا  ام ! راگدرورپ  يا  دن : ـ یو نا کـه مـی گـ ـ نآ و  ))
ياـهمای وا پـ ـد  ـشا هاو بـ ناگدـیرفآ گـ رب  دـناوخ و  ارف  قـح  هب  اتداتـسرف  ار  هـلآ )  هـیلع و  هـّللا  یلـص  ربماـیپ   ) وا مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما   ـ

هار وا  هب  یناوتان  هک  نآ  یب  دیگنج  وا  نانمـشد  اب  ادخ  هاررد  دیزرو و  یهاتوک  هن  درک و  یتسـس  هن  هار  نیا  رد  دناسر و  ار  شراگدرورپ 
 . تسا ناگتفایهر  هدید  ناراگزیهرپ و  ياوشیپ  وا  دروآ  هناهب  رذع و  هک  نآ  ای  دبای 

نادناخ نیرت  زا بـهـ ار  تر  نآ حـضـ سپ ,  دیسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  هب  يربمایپ )  ماقم   ) ناحبـس دنوادخ  ـت  مار نآ کـه کـ تـا   ـ
دـسرن نآ  هویم  هب  ـی  ـس ـت کـ ـسد ـتـه و  ـشار ـ فار ـت بـلـنـد و بـ ـسا ییاه  هخاش  ار  وا  نامدود )  تخرد   ) دیـشکرب نامدود  نیرت  یمارگ  و 

زا ار  قح  شنخس  تیاده  ییامنهار و  شا  هقیرط  تسا و  لادتعا  يور و  هنایم  شراتفر  ناگ  ـتـ فا ـیـ هر هدیدو  تسا  ناراگزیهرپ  ياوشیپوا 
 . تساداد لدع و  هب  شیرواد  مکح و  دزاس و  ادج  لطاب 

هصاخ 1. تماما  تماما 2 / 
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 . ماما باختنا 

دننک باختنا  ماما  دوخ , يارب  دنناوت  یمن  نایعیـش )   ) موق هک  نیا  تلع  هرابرد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  زا  یمق  هّللادـبع  نب  دـع  ـ ـس  ـ
راکهبت ؟ ای  تسا  راکوکین  ماما  نآ  ایآ  دومرف : ترضح  نآ  درک  لاؤس 

 , هجیتن ردو  داسف چـیـسـت  حالص و  هرابرد  يرگید  رظن  دنادن  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  ناکما  ایآ  دومرف : حلاص  راکوکین و  مدرک :  ضرع 
دننک ؟ باختنا  ار  يراکهبت  دساف و  درف 

:. دوش عناق  تا  هشیدنا  هک  مروآ  یم  یناهرب  وت  يارب  کنیا  تسا  تلع  نیمه  دومرف : هلب  مدرک :  ضرع 
باتک نانآ  رب  ـد و  یز ـ گر ار بـ نا  ـ نآ دنوادخ  هک  مالسلا  هیلع  یسیع  مالسلا و  هیلع  یسوم  نوچ  یناربمایپ  ایآ  وگب  نم  هب  دومر : ها فـ نآ گـ
ناـنآ زا  باـختنا  تردـق  رد  دـندوب و  دو ) ـتـهـا(ي خـ ما نار  ـ ــس تخاـس و  ناـشرادروخرب  تمــصع  یحو و  تیاـمح  زا  داتــسرف و  ورف 
قفانم کی  هب  ناشباختنا  , دننک باختنا  دـنهاوخب  رگا  یملع ,  لامک  لقع و  همه  نآ  اب  رب  ـ ما ود پـیـ نیا  تسا  نکمم  ایآ  دـندوبرتدنمناوت ,

تسا ؟  نمؤم  وا  هک  دنرب  نامگ  دریگ و  قلعت 
زا دوخ , راگدرورپ  تاقیم  يارب  وا , رب  یحو  لوزن  یملع و  لاـمکو  لـقع  همه  نآ  اـب  هّللا  میلک  یـسوم  نیمه  دومرف : ریخ  مدرک :  ضرع 
رب وا  باختنا  اما  درک , باختنا  دـش , یمن  کش  اهنآ  صالخاو  نامیا  رد  هک  ار  رفن  داـت  دو هـفـ ها خـ ـپـ ـس نارادمدرـس  موق و  نارـس  ناـیم 

یتقو سپ ,  ـد ))  یز ـ گر دو بـ مو خـ نایم قـ زا  درم  داتفه  اماب  تاقیم  يارب  یـسوم   : )) تسا هدومرف  لجوزع  دـنوادخ  تفرگ  قلعت  ناقفان  مـ
هک درادنپ  یم  ار و  حلصا  هن  دنک و  یم  باختناار  دسفا  ـت  سا هد  ـ یز ـ گر يربمایپ بـ هب  ار  وا  گرزب  يادخ  هک  یسک  هک  مینک  یم  هدهاشم 

 . تسا هاگآ  اهلد  ياهیناهنزا  هک  تساور  یسک  يارب  اهنت  ماما )   ) باختنا هک  میرب  یم  یپ  دسفا , هن  تسا  حلصا  وا 

هصاخ 2. تماما  تماما 3 / 

 . هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  نابز  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ( 1)

هصاخ 2. تماما  تماما 3 / 

هراشا

. ربمایپ نت  هراپ  همطاف 
هدزمغ ارم  دـنک  نیمغ  ار  وا  هک  ره  هدرک و  داش  ارم  دزاس  داش  ار  وا  هک  ره   , تسا نم  نت  هراپ  همطاـف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ   ـ

 . تسا نم  يارب  درف  نیرتزیزع  همطاف  تسا  هدرک 
ار وا  هچنآ  دـنک و  یم  هدزمغ  زین  ارم  دـنک , نیمغ  ار  وا  هچنآ  تسا  نم  لد  هوـیم  هدـید و  روـن  وا  تـسا  نـم  نـت  هراـپ  هـم  ـ طا ـا فـ نا هـمـ  ـ

. دندنویپ یم  نم  هب  هک  تسا  نم  نادناخ  زا  درف  نیتسخن  وا  دنک  یم  داش  ارم  دزاسداش ,

 . تسا ملاع  نانز  رورس  همطاف 

 . همطاف هجیدخ و  هیسآ ,  میرم ,  دیزگرب : ار  نت  راهچ  نانز  نایم  زا  گرزب  دنوادخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  اد  ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
 . تسا نیمز  يور  نانز  نیرترب  ناشردام  دنتسه و  نیمز  يور  مدرم  نیرتهب  ناشردپ ,  نم و  زا  دعب  نیسح ,  حـسـن و   ـ

 . تسا ملاع  نانز  رورس  همطاف  مرتخد   ـ
 . تسا ماجنا  هب  ات  زاغآ  زا  ملاع ,  نانز  رورس  وا  همطاف ,  مرتخد  اماو   ـ
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 . همطاف مشخ  يارب  ادخ  نتفرگ  مشخ 

. دوش یم  دونشخ  وا  يدونشخ  اب  دیآ و  یم  مشخ  هب  همطاف  مشخ  اب  دنوادخ  نیقی  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربما  پـیـ  ـ
. دوش یم  دونشخ  وت  يدونشخ  اب  دیآ و  یم  مشخ  هب  وت  مشخ  اب  دنوادخ  مالسلااهیلع : ---  همطاف  هب   ـ

. راوگرزب ود  نآ  يراذگمان 

مدنزرف دومرف : دمآ و  ـه  لآ هّللا عـلـیـه و  یلص  ادخ  ربمایپ  متشاذگ  برح  ار  وا  مان  دمآایند  هب  نسح  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  ما  ـ ما  ـ
دیا ؟ هداهن  مان  هچ  ار  وا  دیهد , ناشن  نم  هب  ار 

هّللا ـلـی  ـص ادـخ  ربمایپ  متـشاذگ  برح  زین  ار  وا  مسا  دـمآ  ایند  هب  نیـسح  نوچ  تسا و  نسح  وا  هکلب  هن ,  دو : ـ مر برح فـ مدرک :  ضرع 
دیا ؟ هتشاذگ  هچ  ار  وا  مان  دیهد , ناشن  نم  هب  ار  مدنزرف  دومرف : ودمآ  هلآ  هی و  عـلـ

 . تسا نیسح  هکلب  هن ,  دومرف : ما  هدیمان  برح  ار  وا  مدرک :  ضرع 
مـسا شیارب  تفگ :  مالـسلا  هیل  یلع عـ هب  دروآ  ایند  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  داجـس  ما  ـ ما  ـ

یلع هب  سپـس  دمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  مراذ  وا نـمـی گـ يور  یمان  ادخ  ربمایپ  زا  شیپ  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلعراذـگب 
يا ؟  ـتـه  شاذ مسا گـ شیارب  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع 

 . مریگ یمن  یشیپ  مراگدرورپرب  وا  يراذگمان  رد  زین  نم  دومرف : ربمایپ  میوج  یمن  یشیپ  امش  رب  وا  يراذگ  ـ ما رد نـ در : ضر کـ عـ
 , هتفگ کیربت  ناسرب و  مالـس  وا  هب  ورب و  تسا  هدش  هداز  يدنزرف  دمحم  يارب  هک  دومرف  یحو  لیئربج  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ  سپ , 

بناج زا  دمآ و  دورف  مالـسلا  هیلع  لیئربج  راذـگب  وارب  ار  نوراه  دـنزرف  مان  سپ ,  یـسوم  يارب  تسا  نوراه  نوچمه  وت  يارب  یلع  وگب :
دازون نیا  رب  ار  نوراه  دـنزرف  مان  هک  دـهد  یمروتـسد  وت  هب  گرزب  يادـخ  تفگ :  هاگ  نآ  تفگ و  کـیربت  ربماـیپ  هب  لـجوزع  يادـخ 

 . يراذگب
دوب ؟ هچ  نوراه  دنزرف  مان  دیسرپ : ربما  پـیـ

 . تشاذگ وا  رب  ار  نسح  مان  ربمایپ  سپ ,  مانب  نسح  ار  وا  تفگ :  لیئربج  تسا  یبرع  نم  نابز  دومرف : ربمایپ  ربش  تفگ :  لیئربج 
تفگ سپـس  تفگ و  کیرب  ار تـ وا  دلوت  یلاعت  يادخ  بناج  زا  دمآ و  دورف  مالـسلا  هیلع  لیئربج  دمآ  ایند  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ 

تسیچ ؟  وا  مان  دیسرپ : ربمایپ  نک  يراذگمان  نوراه  دنزرف  مان  هب  ار  دازون  نیاربانب ,  یسوم  يارب  تسا  نوراه  دننام  وت  يارب  یلع  :
 . تشاذگ نیسح  ار  وا  مان  مه  ربمایپ  مانب  نیسح  ار  وا  تفگ :  لیئربج  تسا  یبرع  نم  نابز  تفگ :  ربمایپ  ریبش  تفگ :  لیئربج 

يا ؟  هدیمان  هچ  ار  مدنزرف  مالسلا ---  هیلع  یلع  هب  هلآ ---  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربما  پـیـ  ـ
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  مراذگب  برح  ار  وا  مان  متشاد  تسود  یلو  مهن ,  یمن  وا  رب  یمان  امـش  زا  شیپ  ادخ ! لو  ـ ـسر يا  درک : ضرع 

 . مهن یمن  وا  رب  یمان  مراگدرورپ  زا  شیپ  زین  نم  دومرف :

 . تشهب ناناوج  نارورس 

 . تسا رتهب  ود  نآ  زا  ناشردپ  دنتسه و  تشهب  ناناوج  نارورس  نیسح  نسح و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ
. دنتشهب ناناوج  نارورس  نیسح  نسح و   ـ

. دنتسه تشهب  ناناوج  نارورس  نیسح  نسح و  انامه   ـ
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 . نینسح نتشاد  تسود 

يرادتـسود هب  دنوادخ  اریز  دشاب  هتـشاد  تسود  زین  ارم  دنزرف  ود  نیا  دیابدراد  تسود  ارم  هک  ره  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ـبـر  ما پـیـ  ـ
 . تسا هداد  نامرف  نانآ 

. رادب تسود  زین  ار  ود  نآ  نارادتسود  رادب و  تسود  ار  نیسح  نسح و  ایادخ ! راب   ـ
 . تسا هدرک  ینمشد  نم  اب  دزرو  ینمشد  نانآ  اب  هک  ره  هتشاد و  تسود  ارم  هنیآ  ره  درادب  تسود  ار  نیسح  نسح و  هک  هـر   ـ

 . نینسح هب  ربمایپ  هیده 

 . تقفش یگدنشخب و  نیسح  هب  منک و  یم  هیده  شنادو  هوکش  نسح  هب  نم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ
 . نیسح نآ  زا  میگدنشخب  تعاجش و  تسا و  نسح  نآ  زا  نم  يرتهم  تهبا و   ـ

 . تقفش یگدنشخب و  نیسح  هب  مشخب و  یم  يرابدرب  تبیه و  نسح  هب   ـ
هب هک  يرامیب  رتسب  رد  شراوگرزب  ردپ  یتقو  هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تخد  همطاف  هرابرد  عفار  وبا  رتخد  بنیز  زا   ـ

يزیچ ود  نیا  هب  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  در و  تر بـ نآ حـضـ تمدخ  ار  نیسح  نسح و  دوب , هداتفا  دیماجنا , ترـضح  نآ  توف 
یهد ؟  یم  ثرا  هب 

 . نیسح هب  ار  میگدنشخب  يریلد و  مهد و  یم  نسح  هب  ار  دوخ  يرتهم  تبیه و  دومرف : ربمایپ 

 . نینسح تماما 

دنا هدرک  تیاور  زاسمهان  هفیاط  هقیرط و  ود  ره  هک  ماما  هدزاود  تماما  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلصربمایپ  صن  بقانم :  رد  بوشآ  رهـش  نبا   ـ
 . تسا نینسح  تماما  رب  لیلد 

ییاعدا نینچ  دـیزی  هیواعم و  زج  یـسک  نانآ  نامز  رد  دـندرک و  تماما  ياعدا  دـندمآ و  هک  تسا  نیا  راوگزب  ود  نآ  تماـما  لـیلد  زی  نـ
. دشاب نیسح  نسح و  نآ  زا  تماما  هک  دیآ  یم  مزال  سپ ,  تسا  تباث  ناشرفک  هکلب  ناشقسف و  مه  اهنآ  هک  تشادن 

 . تسا تجح  ناشیا  عامجا  دنراد و  عامجا  نینسح  تماما  رب  نانآ  اریز  تسا ,  تیب  لها  عامجا  رگ , ـ ید ـیـل  لد
. دننیشنب هچ  دنزیخرب و  هچ  دنتسه , ماما  نم  دنزرف  ود  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  روهشم  ربخ  نیا  رگید  لیلد  هـمـچـنـیـن 

. راوگرزب نآ  تماما  هب  حیرصت 

هک ار  يزار  ات  ایب  نم  کیدزن  دومرف : نسح  شدنزرف  هب  دیسر  ارف  هیلع  هّللا  تاولـص  نینمؤملاریما  تافو  نوچ  مالـسلا  هی  ـر عـلـ قا ما بـ ـ ما  ـ
. درک ار  راک  نیا  سپس ,  مراپسب  وت  هب  درپس  تناما  نم  هب  ار  هچنآ  میوگبوت و  هب  تفگ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

نیسح وا  مدوب  رضاح  نم  درک  تیـصو مـی  مالـسلا  هیلع  نسح  دوخ  دنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  ینامز  سیق :  ـلـیـم بـن  ـس  ـ
باتک هاگ  نآ  تفرگ  هاوگ  شتیـصو  رب  ار  شیوخ  هداوناـخ  دوخ و  ناوریپ  نارـس  نادـنزرف و  همه  و  هیفنح )  نب   ) دـمحم مالـسلا و  هیلع 

. داد لیوحت  وا  هب  ار  حالسو 

 . میوا زا  نم  تسا و  نم  زا  نسح 

ود نیسح  نسح و  دراد  شتسود  دنوادخ  درادب  تسود  ار  وا  هک  ره  میوازا  نم  تسا و  نم  زا  نسح  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  ربما  پـیـ  ـ
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. دنتسه طابسا  زا  طبس 
تسا ؟  هتفای  تافو  یلع  نب  نسح  هک  يراد  ربخ  تفگ :  مادقم  هب  هیواعم  دنتفر  نیرسنق  هب  دوسا  نب  ورمع  برکی و  دعم  نب  ماد  مـقـ  ـ

یناد ؟  یم  تبی  ار مـصـ ـن  یا ـا  یآ وا گـفـت :  هب  هیواعم  دروآ  نابز  هب  ار  نوعجار ))  هیلا  اناو  هّلل  انا   )) هملک مادقم 
نم زا  نیا  دومرفو : دـناشن  دوخ  يوناز  رب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـصادخ  ربمایپ  هک  نآ  لاـح  منادـن  تبیـصم  هنوگچ  داد : خـساپ  مادـقم  ! 

 . تسا

 . مالسلا هیلع  نسح  ماما  تبحم 

. دشاب هتشاد  تسود  ار  نیا  دیاب  دراد  تسود  ارم  هک  ره  مالسلا : ---  هیلع  نسح  هب  هراشا  هلآ ---  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمای  پـ  ـ
. رادب تسود  مه  ار  شارادتسود  رادب و  شتسود  زین  وت  مراد  تسود  ار  وا  نم  ایادخ !  مالسلا : ---  هیلع  نسح  هب  هراشا  زین   ـ

. رادب شتسود  مه  وت  مراد  تسود  ار  وا  نم  ایادخ !  راب   ـ

 . مالسلا هیلع  نسح  ماما  تدابع 

. دوب نانآ  نیرترب  نیرتاسراپ و  دوخ و  نامز  مدرم  نیرتدباع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  مالسلا  هیل  دا عـ ما سـجـ ـ ما  ـ

. راوگرزب نآ  تماما  هب  حیرصت 

ـبـر ما زا پـیـ وا  ـت  ثارو ـت  سا ما  ـ ما مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  مندب  زا  حور  ندش  ادج  نم و  تافو  زا  دعب  انامه  مالسلا  هیلع  نسح  ماما   ـ
زا تثارو  هب  ار  تثارو  نیا  لجوزع  يادخ  هک  تسا  تبث  همانت )  ـیـ صو ای  نآرق و  ایظوفحم  حول   ) باتک رد  ادخ  دزن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

ار هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  امـش  نایم  زا  ور , نیا  زا  دـیتسه  وا  قلخ  نیرتهبامـش  هک  ـت  ـس ـ ناد اد  اریز خـ تسا  هدوزفا  شردام  ردـپ و 
 !. مدیزگرب ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نم  درک و  باختنا  تماما  هبارم  مالسلا  هیلع  یلع  ار و  مالسلا  هیلع  یلع  دمح  ـد و مـ یز ـ گر بـ

 . منیسح زا  نم  نم و  زا  نیسح 

یکی نیسح  دراد  شتسود  دنوادخ  درادب  تسود  ار  نیسح  هک  ره  منیسح  زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمای  پـ  ـ
 . تسا طابسا  زا 

وت مراد  تسود  ار  وا  نم  ایادـخ ! دـیوگ : یم  هدرک  راوـس  دوـخ  رب  ار  نیـسح  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  مدـید  بزاـع :  نـب  ارب   ـ
. رادب شتسودزین 

 . میوا زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ

. راوگرزب نآ  تماما  هب  حیرصت 

ار مالسلا ,  هیلع  نیسحلا  تنب  همطاف  دوخ , گرزب  رتخد  دیسر  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تداهش  ماگنه  نوچ  مالسلا  هیلع  ـر  قا ما بـ ـ ما  ـ
دندرک یمن  نامگ  هک  دوب  یشور  مکش  نانچ  راچد  نیـسح  نب  یل  داد عـ وا  هب  هداشگرـس  يا  همانتیـصو  هتـسب و  رـس  يا  هتـشون  دناوخ و 

ادخ کـه هب  دنگوس  دیسر  ام  هب  دعب  همان  نیا  مسق  ادخ  هب  داد و  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  ار  هتـشون  نآ  همطاف  دربرد  هب  ملاس  ناج 
!. دراد دوجو  هتشون  نیا  رد  تسه  هدوب و  مدآ  نادنزرفزاین  دروم  ایند  نایاپ  ات  مدآ  تقلخ  نامز  زا  هچ  ـ نآ

دلج 1 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


 . مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تلزنم 

ناد ؟)  ـ با رو عـ ـ یز  ) نیدباعلا نیز  تساجک  دنز : یم  ادص  يا  هدنهدزاوآ  زیخاتسر  زور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ
(. دور یم  شیپ   ) دفاکش یم  اراهفص  هک  منیب  یم  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  نب  مد عـلـی  ـ نزر و مـن فـ

ناد ؟ )  ـ با رویز عـ  ) نیدباعلا نیز  تساجک  دهد : یم  زاوآ  ییدانم  زیخاتسر  زور  رد  مالس  ـ لا قدا عـلـیـه  ما صـ ـ ما  ـ
. دور یم  شیپ  نامدرم )  ي   ) اهفص نایم  رد  هک  منک  یم  هاگن  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  هب  ایوگ 

. راوگرزب نآ  تماما  هب  حیرصت 

تسیک ؟  امش  زا  دعب  ماما  دش : هدیسرپ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا   ـ
. دفاکش یم  اقیمع  ار  شناد  هک  دمحم  مدنزرف  دومرف :

دیز رمع و  هّللادـبع و  ـن و  ـس دـمحم و حـ دوخ  نادـنزرف  سپ ,  داتفا  دـش  رجنم  شتاـفو  هب  هک  ییراـمیب  رتسب  رد  نیـسح  نب  یل  ما عـ ـ ما  ـ
. درپس وا  تسد  هب  ار  شنادنزرف  رگید  راک  داهن و  بقل  رقاب  ار  وا  داد و  رارق  یصو  ار  دمحم  شدنزرف  درک و  عمج  ار  نیسحو 

 . شناد ملع و  هدنفاکش 

دمحم مدنزرف  هک  ینام  یم  هدنز  نادنچ  وت  رباج ! يراصنا : ---  هّللادـبع  نب  رباج  هب  باطخ  هلآ ---  هیلع و  هّللا  یلـص  اد  ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
وا هب  ارم  مالـس  يدرک  شرادـید  هاگره  ینیب  یم  تسا ,  هدـش  یفرعمرقاب  هب  تاروت  رد  هک  ار , بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب 

 . ناسرب
تسا و نم  رادرک  راـتفر و  شرادرک ,  راـتفر و  نم و  ماـن  شماـن  هک  درک  یهاوخ  كرد  ارم  زا  يدرم  وـت  رباـج : ---  هب  با  نـیـز خـطـ  ـ

. دفاکش یم  سبار  شناد 
نادـباع رورـس  هک  دـهد  زاوآ مـی  يا  هدـنهد  زاوآ  زیخاتـسر  زور  رد  یلع  مان  هب  دـیآ  یم  اـیند  هب  يرـسپ  نیـسح  مدـنزرف  يارب  ـر ! با جـ  ـ

يو هب  ارم  مالـس  يدید  ار  وا  رگا  رباج ! يا  دم  ما مـحـ دـیآ بـه نـ یم  ایند  هب  يرـسپ  زین  یلع  يارب  دزیخ  یم  رب  نیـسح  نب  یلع  دزیخرب و 
. دنام یهاوخ  هدنز  هاتوک  ینامز  وا  ندید  زا  دعب  وت  هک  نادب  ناسرب 

. راوگرزب نآ  تماما  هب  حیرصت 

قداص ار  وا  دـمآایند  هب  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  مدـنزرف  نوچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ   ـ
. دیمانب

تشاد لکاک  هک  ـی  لا رد حـ دراو شـد  رفعج  شدنزرف  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  رقاب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  روضح  رد  ملـسم :  نب  دمحم   ـ
مردام ردپ و  دومرف : سپس  دینابسچ , شوغآ  هب  مکحم  تفرگ و  ار  وا  مالسلا  هیلع  رقاب  درک  یم  يزاب  نآ  اب  دوب و  يا  هکرت  شتـسدرد  و 

هرهب يو  شناد  زا  نک و  ادـتقا  وا  هب  تسوت ,  ماما  نیا  نم  زا  دـعب  دـمحم ! يا  دومرف : نم  هب  هاـگ  نآ  یتسین  بعل  وهل و  لـها  هک  تیادـف 
اـیند و رد  يو  نایعیـش  هک  تسا  هدوـمرف  وا  هراـب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـصادخ  ربماـیپ  هک  تـسا  یقدا  ـ ـص نا  وا هـمـ ـم  ـس ـ قاد هـب خـ ریگب 

. دندنمزوریپ ترخآ 

 . ترضح نآ  هدیدنسپ  راتفر  قالخا و 
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نآ مدیـسر و  یم  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  روضح  هب  تفگ :  یم  هنیدـم ,  هیقف  سنا ,  نبا  کـلام  هک  مدینـش  يدزا :  داـیز  نب  دـمحم   ـ
مدش و یم  لاحشو  ـن سـخـن خـ یا زا  مراد مـن  ـت  سود ار  وت  نم  کلام !  دومرف : یمو  درک  یم  ممارتحا  داد و  یم  یتشپ  نم  هب  ترضح 
ای دناوخ و  یم  زامن  ای  تشاد ,  هزور  ای  دوب : تلاح  هس  نیا  زا  یکی  رد  هتـسویپ  ترـض  نآ حـ تفگ :  یم  کلام  مدرک  یم  رکـش  ار  ادخ 

 . هدیافرپ دوب و  سلجم  شوخ  تفگ ,  یم  رایسب  ثیدحدوب  سرتادخ  داهز  رباکا  دابع و  مظاعا  زا  وا  تفگ  یم  رکذ 
هلابند هب  دـنتفیب و ) تسایر  زا   ) ات ناشدـیراذگاو  دـیورن  اـسؤر  دزن  دـینک و  اورپ  ادـخ  زا  ناـناوج !  هورگ  يا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   ـ
تسد اب  هاگنآ  مرتهب  نانآ  زا  امـش  يارب  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  دیریگن  دوخ  مدمه  ادخ  ياج  هب  ار  اهتیـصخش ) و   ) لاجر دنوش  لیدبتور 

. دز شا  هنیس  هب  دوخ 

 . ترضح نآ  تماما  هب  حیرصت 

وهل و هب  ماقم  نیا  هدنراد  تماما : --- ]  بصنم [  نیا  هدنراد  هرابرد  لامج  ناوفص  شـسرپ  هب  خساپ  رد  مالـسلا ---  هیلع  قداص  ماما   ـ
وا هب  تشاد و  دوخ  اب  یکم  يا  هلا  ـ غز هدا بـ ـی کـه مـ لا رد حـ دش  دراو  دوب  یکدوک  هک  رفعج  نب  یسوم  ماگنه  نیا  رد  دزادرپ  یمن  بعل 

وهل و لها  هک  شیادـف  مرداـم  ردـپ و  دومرف : دیـشک و  شوغآ  رد  تفرگ و  ار  وا  هّللاد  وبا عـبـ نک !  هدجـس  ار  تراـگدرورپ  تفگ :  یم 
 . تسین روآ )  تلفغ  هدوهیب و  ياهراک  بعل ( 

 . نادنز رد  ماما 

يرایسب لئاسم  مدش و  ایوج  شلا  زا حـ متشون و  ناشیا  هب  يا  همان  نم  دوب , نادنز  رد  هک  مالسلا  هیلع  یسوم  نسحلاوبا  دیوس : نب  عـلـی   ـ
هدنیاشخب دنوادخ  مان  هب  تسا :  نیا  نآ  تشونور  هک  تشون  یباوج  نم  يارب  سپـسدومرفن  باوج  نم  هب  یهام  دنچ  مدرک  حرطم  زین  ار 

. رگشیاشخب
هتساوخ وت  زا  هک  شنید  رادتسود  ار  وت  تسا و  هدیشخب  وت  هب  یـصاخ  تلزنم  دمحم  نادناخ  دزن  دنوادخ  هک  یتسه  يدرم  وت  ـا بـعـد , ما

 . تسا هداد  رارق  يراد  ساپ  ار  نآ 
تنید ياهرایعم  يا  ـتـه  شو هک نـ نیا  اما  یلع !  يا  نادنز : ---  زا  دیوس  نب  یلع  شسرپ  هب  خساپ  رد  مالس ---  ـ لا ـم عـلـیـه  ظا ما کـ ـ ما  ـ

ناراکتنایخ زا  ار  دوخ  نید  نامگیب  يور  رتارف  ام  نایعیـش  زا  رگا  هک  , ریگن ام  نایعیـش  ریغ  زا  زگره  ار  تنید  ياهرایعم  يریگب ,  هک  زا  ار 
 . يا هتفرگ 

 . ترضح نآ  تماما  هب  حیرصت 

همانتیصو وا  يارب  داد و  رارق  یصو  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دوخ  دنزرف  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  جاجح :  نب  نم  ـ حر ـ لاد عـبـ  ـ
 . تفرگ هاوگ  نآ  ربار  هنیدم  ناسانش  رس  زا  نت  تصش  تشون و  يا 

 . يدهعتیالو نتفریذپ  هب  ماما  ندرک  روبجم 
منک و لزع  تفالخ  زا  ار  دوخ  هک  مدید  حالص  نم  ادخ ! ربمایپ  رسپ  يا  تفگ :  مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  هب  نومام  يوره :  تلـصا  ـ با  ـ

 . منک تعیب  وت  اب  مراپسب و  وت  هب  ار  نآ 
تماق اد بـر  ار کـه خـ يا  ـه  ما تسین جـ اور  هک  تسا  هداد  وت  هب  ادخ  تسوت و  نآ  زا  تفالخ  نیا  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ترض  حـ
 . يراذگاو نم  هب  تسین  وت  نآ  زا  ار  هچنآ  يرادن  قح  تسین ,  وت  نآ  زا  تفالخ  رگا  یهد و  يرگید  هب  يروآرد و  نت  زا  هدناشوپوت 
تراک نیا  اب  وت  منک  یمن  ار  راک  نیا  زگره  دوخ  لیم  اب  نم  دومرف : ماما  يریذپب  ار  راک  نیا  دـیاب  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  تفگ :  نومام 
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هب هنوگچ  هک  دـینیب  یمن  رگم  دوب , هدرک  ـت  ـش وا پـ ـنـا بـه  ید هکلب  دوب  هدرکن  تشپ  اـیند  هب  یـسوم  نب  یلع  دـنیوگب : مدرم  یهاوـخ  یم 
تفریذپ ؟  ار  يدهعتیالو  تفالخ ,  عمط 

ار راک  نیا  رگا  منک  یم  روبجم  نآ  نتفریذپ  هب  ار  وت  يریذپن  ار  يدهعتیالو  رگا  دنگوس  ادـخ  بـه  ـد و گـفـت :  ـش ـم  ـش رد خـ نو  ـ ما مـ ! 
 . منز یم  ار  تندرگ  هنرگ  رتهب و  هچ  يدرک 

 . سخرس نادنز  رد  ماما 

تمدخ متـساوخ  هزاجا  نابنادنز  زا  متفر  دوب  هدش  هتـسب  ریجنز  هب  ینادنز و  اج  نآ  رد  ترـضح  هک  ـس  خر ـ ـس راد  ـ لا با  بـه بـ يور :  هـ  ـ
ارچ ؟  مدیسرپ :  دینک  تاقالم  وا  ابدیناوت  یمن  تفگ :  وا  اما  مورب  ترضح  نآ 

باـتفآ بورغ  ـک  یدز لاوز و نـ زا  لـبق  زور و  زاـغآ  رد  طـقف  دـناوخ  یم  زاـمن  تعکر  رازه  يزور  هنابـش  تاـقوا  یهاـگ  نوچ  تفگ : 
یم يوره  دنک  یمزاین  زار و  شیادخ  ـیـنـد و بـا  ـش دو مـی نـ هداجـس خـ رب  زین  تاقوا  نیمه  رد  دتـسیا و  یم  زاب  ندناوخ  زامن  زا  یتعاس 

هب نم  تفرگ و  هزاـجا  میارب  وا  مور  ناشرادـید  هب  تاـقوا  نیا  رد  دـنهد  هزاـجا  هک  نک  شهاو  ناـشیا خـ زا  متفگ :  نابنادـنز  هـب  دـیوگ :
 . تسا هشیدنا  رد  هتسشن و  دوخ  هداجس  رب  مدید  مدیسر و  راوگرزب  نآ  روضح 

 . فلتخم ياهنابز  زا  ماما  یهاگآ 

نابز نآ  لها  دوخ  زا  ینابز  هب هـر  هک  مسق  ادخ  هب  درک  یم  تبحص  ناشدوخ  نابز  هب  مدرم  اب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  يوره :  تلـصابا   ـ
رد نوگانوگ  ياهنابز  نیا  هب  امـش  ییانـشآ  زا  نم  هّللا !  لوسر  نبای  مدرک :  ضرع  ناشیا  هب  يزور  تفگ  یم  نخـس  رتاسر  دوب و  رتاـناد 
دلب ار  اـهنآ  ناـبز  هک  دـهد  یمن  رارق  یمدرم  رب  ار  یتجح  دـنوادخ  متـسهوا و  ناگدـنب  رب  اد  تجح خـ نم  تلـصابا !  يا  دومرف : متفگش 

نتسناد زج  يزیچ  باطخلا  لصف  ایآ  تسا ,  هدش  اطع  ام  هب  باطخلا  لصف  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاری  ـ ما يا کـه  هد  ایآ نـشـنـیـ دشابن 
تساهنابز ؟ 

.

 . ماما شمارآ 

دییو ؟ نخس مـی گـ اورپ ) یب   ) نینچ امش  دکچ و  یم  نوخاهریشمش  زا  دش : ضرع  مالسلا  ـا عـلـیـه  ضر ما  ـ ما بـه   ـ
گنهآ یناسارخ  رتش  رگا  دنک و  یم  يرادساپ  نآ  زا  هچروم ,   , شتاقولخم نیرتناوتان  هلیـسو  هب  هک  دراد  الط  زا  ییداو  دـنوادخ  دومرف :

. دسرن نآ  هب  دنک  نآ 

. راوگرزب نآ  تماما  هب  حیرصت 

شرمع زا  لاس  هس  هک  مالسلا  هیلع  رفعج  وبا  میدیـسر  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدخ  هب  ییحی  نب  ناوفـص  نم و  هّللاد بـن جـعـفـر : عـبـ  ـ
امـش زا  دعب  یـسک  هچ  دـتفیب  یقافتا  ادـخ ---  هب  هان  پـ ـر ---  گا دانک ! امـش  يادـفار  ام  ادـخ  میدرک :  ضرع  دوب  هداتـسیا  تشذـگ  یم 

دوب ؟ دهاوخ 
لاس ؟  نس و  نیا  اب  وا  میدرک :  ضرع  دیوگ : یم  رفعج  نب  هّللادبع  مدنزرف  نیا  دومر : هدر فـ هراشا کـ داوج  ماما  هب  ترضح  نآ 

. درک جاجتحا  هلاس  ود  ياسیعاب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  لاس  نس و  نیمه  اب  وا  يرآ ,  دومرف : ! 
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. راوگرزب نآ  تماما  هب  حیرصت 

نم زا  تعاطا  وا  زا  تعاطا  نم و  نخس  وا  نخس  تسا ,  نم  نامرف  وا  نامرف  تسا ,  یلع  مدنزرف  نم  زا  سپ  ماما  مالسلا  هیلع  داوج  ماما   ـ
. دسر یم  نسح  شدنزرف  هب  تماما  وا  زا  سپ  و 

 . نادنز رد  ماما 

ار يو  ات  دو  هدر بـ وا سـپـ ـت  سد ار بـه  نسحلاوبا  لکوتم  هک  مدش  دراو  بجاح  دیعس  رب  متفرارماس و  هب  لکوتم  راگزور  رد  همروا :  نبا   ـ
ینیب ؟  ار بـ تیادخ  يراد  تسود  تفگ :  مدش  دراو  دیعس  رب  نوچ  دشکب 

یم دوخ  ماماار  وا  امـش  هک  تسا  یـس  مروظنم کـ تفگ :  دوش  یمن  هدـید  مشچ  هب  هک  تسا ]  یـسک  نم [  يادـخ  هّللا !  ناحبـس  متفگ : 
لاـح رد  درک  مهاوخ  ار  راـک  نیا  ادرف  مشک و  ار بـ وا  هد کـه  ـ ـش هداد  روتـسد  نم  هب  تفگ :  منیبـب  ار  وا  دـیآ  یمن  مدـب  متفگ :  دـیرادنپ 

وش لخاد  تفگ :  دیعس  دمآ  نوریب  دیرب  بحاص  دعب  يا  هظحل  وش  لخاد  وت  تفر  وا  یتقو  ـت  ـسوا دزن  یچتـسپ )   ) دیرب بحاص  رـضاح 
دوب هدـش  هد  تر کـنـ ـ ـض نآ حـ ربارب  رد  هک  داتفا  يروگ  هب  ممـشچ  ناهگان  دوب : ینادـنز  نآ  رد  نسحلاوبا  هک  مدـش  يا  هنا  دراو خـ نم 

ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  دومرف : متسیرگ  تدشب  مدرک و  مالس  مدش و  دراو 
مارآ ارم  ترـضح  نآ  دـنوش  یمن  راک  نیا  ماجنا  هب  قفوم  اهنآ  اریز  نکن ,  هیرگ  نآ  يارب  دومرف : منیب  ـچـه مـی  نآ يار  بـ مدر :  ضر کـ عـ

هب دیوگ : یم  همروا  نبا  دزیر  یم  يدید  هک  ار  شتـسود  نوخ  وا و  نوخ  دنوادخ  هک  دـشک  یمن  لوط  رتشیبزور  ود  دومرف : سپـس  درک ,
. دندش هتشک  شتسود ]  و  وا [  هک  تشذگن  رتشیب  زور  ود  مسق  ادخ 

دیدرت فیـصو ---  ای  اغب  دنزر  راگزومآ فـ هک  متـشاد  یتسود  تفگ :  نم  هب  دمحم  نب  نیـسح  مردارب  تسا :  هدمآ  ةدحاولا  باتک  رد   ـ
دییوگ یم  هک  ار  یسک  نآ  نانمؤمری  ـ ما زور  ـ ما هب مـن گـفـت :  هفیلخ  يارس  زا  تشگزاب  رد  ریما  تفگ :  نم  هب  وا  دوب  تسا ---  نم  زا 

رتیمارگ و حلاص  هقان  زا  دنوادخ  دزن  نم  دیوگ : یم  هک  مدین  در شـ ـر سـپـ کر ـت عـلـی بـن کـ سد هب  ار  وا  درک و  ریگتسد  تساضر  دنزرف 
يزیچ شیاهفرح  هیآ و  زا  نم  غورد ))  زا  يراع  تسا  يا  هدـعو  نیا  دـیوشرادروخرب  یگدـنز  زا  دوخ  يارـسرد  زور  هس   )) مرتدـنمجرا

تسیچ ؟  شروظنم  مدیمهفن , 
. دوش یم  هچ  رگید  زور  هس  ات  نیبب  نک  ربص  تسا  هدرک  دیدهت  دهد ! تزع  وت  هب  ادخ  متفگ :  تفگ :  مردارب )  )

وا هدیروش ,  هفیلخ  رب  یهورگ  هارمه  هب  شمات  نولغی و  زغای و  موس  زور  تساوخ  شزوپ  وا  زا  درک و  دازآ  ار  ماما  هفیلخ  زور  نآ  يادرف 
. دندناشن تفالخ  هب  ار  رصتنم  شدنزرف  دنتشک و  ار 

. راوگرزب نآ  تماما  هب  حیرصت 

دنک یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  وـمه  مئاـق ,  شدـنزرف  نسح  زا  سپ  تسا و  نـسح  نـم  زا  سپ  ماـما  مالـسلا  هـیلع  يداـه  ماـما   ـ
. دشاب هدش  رپ  متس  يرگدادیب و  زا  هک  نانچمه 

 . نادنز رد  ماما  تلاح 

هدـع هارمه  هب  زتعملا  ار  رف  ود نـ نیا  دوب  ینادـنز  مالـسلا  هیلع  دـمحم  وبا  اب  يرفعج  مشاـهوبا  شاـیع :  نب  دـمحم  نب  دـمحا  باـت  زا کـ  ـ
نب میهاربا  نب  یلع  زا  ینادـمه  داـیز  نب  دـمحا  ـد : یو وا مـی گـ دوب  هدرک  ینادـنز  تشهو  هاـجنپ  تسیود و  لاـس  هب  ناـیبلاط  زا  يرگید 

رد نالف  نالف و  يرمع و  میهاربا  نب  دـمحم  یقیقع و  دـمحم  نب  نسح  نم و   : هتفگ هک  در  لقن کـ ناـمیارب  مساـق  نب  دواد  زا  وا  مشاـه و 
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رب ام  دندش و  دراو  ام  رب  رفعج  شردارب  نسحلا و  دمحم  وبا  هک  میدرب  یمرـس  هب  خرـس ,  ژد  رد  عقاو  شیـشخ  نادـنز  هب  فورع  نادـنز مـ
یم تسا  يولع  تفگ  یم  هک  دوب  حـمج  ینب  زا  يدر  اـم مـ نیب  رد  دوب  فیـصو  نب  حـلاص  وا  ندرک  ینادـنز  لوؤسم  میدز  هقلح  وا  درگ 

یحمج درم  هب  ماما  دیوش  یم  دازآ  تقو  هچ  هک  متفگ  یم  امش  هب  دوبن  هناگیب  امش  نایم  رد  رگا  دومرف : درک و  ام  هب  ور  دمحم  وبا  دیوگ :
 . تفر نوریب  وا  دور و  نوریب  هک  درک  هراشا 

امش ياهفرح  مامت  هتشون و  ناطلس  يارب  هک  تسا  يا  همان  وا  هماج  لخاد  دیشاب  رذح  رب  وا  زا  تسین  امش  زا  درم  نیا  دومرف : ـو مـحـمـد  با
مامت يدـب  هب  ام  زا  نآ  رد  هک  ار  همان  نآ  درک و  یـسرزاب  ار  درم  نآ  ياهـسابل  تساخرب و  یکی  تسا  هداد  شرازگ  يو  هب  وا  هراـب  رد  ار 

 . تفای دوب  هدرک  دای 
مشاه وبا  دو : ـ مر تر بـه مـن فـ نآ حـضـ مدوب  ینادنز  قثاو  رسپ  يدتهم  نادنز  رد  مالسلا  هیلع  دمحم  وبا  اب  نم  ير :  ـم جـعـفـ شا ـو هـ با  ـ

يدنزرف نم  تسا ---  هداد  شنیـشناج  هب  هتـساک و  وا  رمعزا  ـد  نواد اما خـ دریگ  يزاب  هب  ار  ادخ  بش  نیا  رد  دهاوخ  یم  رگنایغط  نیا  ! 
هب دمتعم  دنتشک و  ار  وا  دندیروش و  يدتهم  رب  اهکرت  دادماب  دیوگ : یم  مشاه  وبا  داد ---  یم  يدنزر  نم فـ هب  دنوادخ  يدوزبو  متشادن 

 . تشاد هگن  هدنز  ملاس و  ار  ام  گرزب  دنوادخ  دش و  هفیلخ  وا  ياج 
تماما هداج  زا  نافرحن  ـگـر مـ ید یلع و  نب  حلاص  نایـسابع و  دش , ینادنز  مالـسلا  هیلعدـمحم  وبا  هک  یماگنه  لیعامـسا :  نب  دـم  مـحـ  ـ

منک ؟  هچ  وا  اب  تفگ :  ناشیا  هب  حلا  این صـ هاتوک  ریگب و  تخس  وا  رب  دنتفگ : دنتفر و  فیصو  نب  حلاصدزن 
يور زامن  تدابع و  هب  تخـس  ماما )  ریثات  تحت   ) ود نآ  اما  مدرامگ  وا  رب  مبایب  متـسناوت  هک  يدارفا  نیرترورـش  نیرتدـب و  زا  نت  ود  نم 

. دندروآ

 . ماما ياهمان 

هّللا یلص  نی  مد حـسـ نوچ جـ مئاق : ---  هب  ترـضح  نآ  يراذگمان  تلع  زا  یلامث  شـسرپ  هب  خساپ  رد  مالـسلا ---  هیل  ـر عـ قا ما بـ ـ ما  ـ
هک یسک  زا  ایآ  ام ! رورس  يادخ و  يا  هک :  دندروآر  دا بـ ـ یر لجوزعدنوادخ فـ هاگرد  هب  ناغف  هیرگ و  اب  ناگتشرف  دش  هتـشک  هلآ  هیلع و 

یشوپ ؟  یم  مشچ  دشک  یم  ار  وت  هدیرفآ  رتهب  وت و  هدیزگرب  دنزرف  وت و  هدیزگرب 
تفرگ مهاوخ  ماقتنا  نانآ  زا  هک  دـنگوس  ملـالج  تزع و  هب  دـیریگ ,  مارآ  نم ,  ناگتـشرف  هک :  دومرف  یحو  ناـنآ  هب  لـجوزع  دـنوادخ 

ناـمداش نادـب  ناگتـشرف  داد و  ناـشن  ناگتـشرف  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نی  ـ ـس ـل حـ ـس نا نـ ـ ما ـ ما ـد  نواد هاـگ خـ نآ  دـماجنا  لوـط  هب  هـچرگ 
 !. مشک یم  ماقتنا  نانآ  زا  مئاق  نیا  اب  دومرف : دنوادخ  دناوخ  یم  زامن  دوب و  هداتسیا  یکی  نانآ  نایم  رددن  گـشـتـ

یم نومنهر  یناهن  رما  ره  هب  وا  نوچ  دش : ---  هدیـسرپ  يدهم  هب  مئاق  يراذگمان  تلع  زا  هک  هاگ  نآ  مالـسلا ---  هیلع  قدا  ـ ـص ما  ـ ما  ـ
. دوش

 (( --- تسا دنمزوریپ  وا  انامه  میا  هداد  یتردق  وا  یلو  هب  دوش  هتشک  متس  هب  هک  ره   )) هک هیآ  نیا  هرابرد  مالسلا ---  هیلع  ـر  قا ما بـ ـ ما  ـ
ار یـسیع  هک  نانچمه  دـیمان و  دومحم  دـمحم و  دـمحا و  وا ) زین  ار  ربمایپ   ) هک ناـنچمه  دـیمان , دـنمزوریپ )  ) روصنم ار  يدـهمدنوادخ  : 

. درک يراذگمان  مالسلا  هیلع  حیسم 

 . ترضح نآ  تماما  رب  صن 

زا سپ  تجحو  ماما  تسوا  دمحم ,  مدنزرف  ناشیا : ---  زا  دعب  ماما  تجحزا و  شسرپ  هب  خساپ  رد  مالسلا ---  هیلع  ير  ما عـسـکـ ـ ما  ـ
دـنوش و هتـشگرس  نآ  هرابرد  نالهاج  هک  تسا  یت  ار غـیـبـ وا  هک  دـینادب  تسا  هدرم  یلهاـج  گرم  هب  دسانـشن  ار  وا  دریمب و  هک  ره  نم 

ییوگ دـنک  یم  روهظ  تبیغ  نآ  زا  سپ  دـنیوگ  غورد  دـننک  نییعت  ناـمز  وا ) روهظ  يار  بـ  ) هک یناـسک  دـنتفا  يدوباـن  هب  ناـیارگ  لـطاب 
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. دنزازتها رد  وا  رس  زارفرب  هفوک  فجن  رد  هک  منیب  یم  ار  دیفس  ياهمچرپ 

 . مالسلا هیلع  يدهم  هب  تراشب 

 . تسوت زا  يدهم  هک  همطاف  يا  ار  وت  اداب  تراشب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ
دراد یم  رب  رـس  دنتـسه  لز  ـ لز فالتخا و تـ راتفرگ  مدرم  هک  يراگزور  رد  نم  نادناخ  زا  یـشرق  يدرم  يدهم ,  هب  اداب  تراشب  ار  امـش   ـ

. دزاس یم  هدنکآ  داد  لدع و  زا  هدش ,  متس  روج و  زا  رپ  هک  نانچمه  ار  نیمزو 
 . تسا نابات  هراتس  نوچ  شا  هرهچ  هک  تسا  نم  نادنزرف  زا  يدرم  يدهم   ـ

 . همطاف لسن  زا  ام  زا  تسا  يدرم  يدهم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
 . تسا رون  ياهتنم  تما و  شخب  تاجن  ناماما و  شخب  نایاپ  وا  دوش  یم  مامت  اهتجح  ام  يدهم  اب   ـ

 . تسا نیمز  رد  هّللا  ۀیقب  يدهم 

 . نآرق
 ((. متسین امش  نابهگن  نم  تسا و  رتهب  ناتیارب  ( دراذگ یم  یقاب  ادخ  هچنآ   ) هّللا ۀیقب  دیا , هدروآ  نام  ـ یا ـر  گا ))

تسادـخ و ياـهتجح  هدـنامیقاب  وا  تفرگ  ارف  شطیارـش  بادآ و  همه  اـب  ار  نآو  دیـشوپ  ار  تـمکح  هرز  مـال  ـ ـس ـ لا ما عـلـی عـلـیـه  ـ ما  ـ
 . تسوا ناربمایپ  نانیشناج  زا  ینیشناج 

 . مریگ یم  ماقتنا  وا  نانمشد  زا  منیمز و  رد  ادخ ) هدنامیقاب   ) هّللا ۀیقب  نم  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما   ـ
دیوگ یم  هک  ینخس  نیتسخن  ـنـد  نز هقلح  شدرگ  رب  درم  هدزیـس  دصیـس و  دهد و  هیکت  هبعک  هب  دنک  مایق  هاگره  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   ـ

هدنامیقاب  ) هّللا ۀیقب  نم  دیامرف : یم  هاگ  نآ  دیـشا )) ـتـه بـ ـشاد نا  ـمـ یا ـر  گا تسا  رتهبامـش  يارب  ادخ ) هدنامیقاب   ) هّللا ۀیقب   )) تسا هیآ  نیا 
. ادخ نیمز  رد  ادخ  هدنامیقاب  يا  وترب  دورد  نینچ :  رگم  دیوگن  دورد  وا  هب  یناملسم  چیه  امش  يارب  وا  نیش  ـ نا تجح و جـ متسه و  ادخ )

. دنک روهظ  مالسلا  هیلع  يدهم  ات  دوشناپرب  تمایق 

نادناخ زا  يدر  ها مـ نآ گـ دو , هدنکآ شـ ینمـشد  متـس و  زا  نیمز  هک  ینامزات  دوش  یمن  اپ  رب  تمایق  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  ربما  پـیـ  ـ
. دنک رپ  داد  لدعزا و  هدش ,  هدنکآ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچمه  ار , نیمز  دنک و  مایق  نم 

. دریگ تسد  هب  ار  تموکح  تسا ,  نم  مانمه  هک  نم  نادناخ  زا  يدرم  هک  ینامز  ات  دوش  یمن  اپ  رب  تما  قـیـ  ـ
. دنکآ یم  داد  زا  ار  نیمز  ربمایپ  نادناخ  زا  يدرم 

ایند هک  دزیگنا  یم  رب  ارم  نادناخ  زا  يدرم  دنوادخ  دشاب  هدنام  یقاب  زور  کی  طقف  ایند  رمع  زا  رگا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربما  پـیـ  ـ
. دشاب هدش  متس  زا  رپ  هک  نانچمه  دنک  یم  داد  زا  رپ  ار 

سپـس هماک )  دوخ  و   ) رابج يا  هدع  ناهاش  زا  دعب  یناهاش و  ناریما  زا  دعب  یناریما و  افلخ  زا  دعب  دوب و  دنهاوخ  ییاف  زا مـن خـلـ بـعـد   ـ
 . تسا هدش  هدنکآ  متس  زا  هک  نانچمه  دنکآ  یم  تلادع  زا  ار  نیمز  دراد و  یم  رب  رس  نم  نادناخ  زا  يدرم 

. درک دهاوخ  تموکح  نم  نادناخ  زا  يدرم  بش  کی  نامه  رد  دشاب , هدنامن  بش  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا   ـ

. ربمایپ ماما و  نآ  یمانمه 

تـسد هب  ار  تموکح  تسا ,  نم  مانمه  هک  نم  نادناخ  زا  يدرم  ات  دیاین  رـس  هب  دورن و  نایم  زا  ایند  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربما  پـیـ  ـ
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. دریگ
ار زور  نآ  دنوادخ  دشاب  هدنامن  زور  کی  زجایند  زا  رگا  تسا  یکی  نم  مان  اب  شمان  هک  درک  دـهاوخ  تموکح  نم  نادـنا  زا خـ يدر  مـ  ـ

. دریگ تسد  هب  ار  تموکح  وا  ات  دنادرگ  زارد 
ایند تسا و  نم  مانمه  هک  دزیگنارب  ارم  لسن  زا  يدرم  ات  دنادرگ  زارد  ار  زور  نآ  دنوادخ  دـنام  یقاب  زور  کی  اهنت  ـیـا  ند زا عـمـر  ـر  گا  ـ

. دشاب هدش  هدنکآ  دادیب  متس و  زا  هک  نانچمه  دنکآ  یم  داد  لدع و  زاار 

 . مالسلا هیلع  مئاق  ماما  تبیغ  ود 

ترـضح نآ  هاگ  ـ یا جـ ها ,)  ـ تو کـ  ) نیتسخن تبیغ  رد  هاتوک  يرگید  ینالوط و  یکی   : تسا تبیغ  ود  ار  مئاق  مالـسلا  هیل  قدا عـ ـ ـص ما  ـ ما  ـ
. وا ینید  نارای  زا  صاوخزجب  درادن  ربخ  یسک  وا  هاگیاج  زا  ینالوط )   ) مود تبیغ  رد  دنناد و  یم  وا  صاخ  نایعیش  ار 

- - 
- - 

مولعم تسا و  هدرم  هک  دوش  یم  هتفگ  تسا )  ینالوط  سب  زا   ) اهنآ زا  یکی  رد  تسا :  تبیغ  ود  ار  مئاـق  اـنامه  مالـسلا  هیلع  ـر  قا ما بـ ـ ما  ـ
. درب یم  رس  هب  اجک  رد  تسین 

یم یـضعب  هک  دـش  ازارد مـی کـ هب  نادـنچ  اـهنآ  زا  یکی  تسا :  تبیغ  ود  ار  تماـما )   ) رما نیا  بحاـص  مالـسلا  هـی  قدا عـلـ ـ ـص ما  ـ ما  ـ
شنارای زا  كدنا  یهورگ  اهنت  ددرگ ) یمن  رب  و   ) تسا هتفر  دنیوگ  یم  یضعبو  تسا  هدش  هتشک  دنیوگ  یم  یـضعب  تسا ,  هدرم  دنیوگ 

 . دننام یم  اجرب  اپ  وا  هرابرد  دوخ  هدیقع  رب 
 . ماما تبیغ  نامز  رد  يرادنید  ندوبراوشد 

هک نامزلا  رخآ  رد  دنتـس  ینامدرم هـ نم  ناردارب  دیتسه و  نم  باحـصاامش  شباحـصا : ---  هب  هلآ ---  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  ربمای  پـ  ـ
رت تخـس  هریت  بش  رد  نالیغم  راخ  ندرک  درخ  تسد  هب  زا  نید  رد  يرادـیاپ  ناشمادـک ,  ره  يارب  دـنا  هدروآ  نامیا  اما  دـنا  هدـیدن  ارم 
زا ار  نانآ  دـنوادخ  دـنا  یکیرات  لد  رد  نابات  ياهغارچ  نا  ـنـ یادراد رد کـف نـگـه  ار  زگ  هروش  رگخا  هک  تسا  یـسک  نوچمه  ای  تسا 

. دشخب یم  تاجن  نوگبش  دولآرابغ و  هنتف  ره 
رد ام  ادخ ! ربمایپ  يا  دـندر : ضرع کـ دراد  ار  امـش  زا  رفن  هاجنپ  شاداپ  رجا و  نانآ  زا  یکی  هک  دـمآ  دـنهاو  ـی خـ مدر ـمـا مـ ـش زا  پـس   ـ

دش ؟ لزان  ام  نایم  رد  نآرق  میدوب و  امش  اب  نینح  دحاو و  ردب 
. دینک یمن  ییابیکشو  ربص  نانآ  دننام  دیایب , امش  رس  هب  دیآ  یم  ناشیا  رس  رب  هچنآ  رگا  دومرف : ! 

ار نالیغم  راخ  هک  تسا  یـس  دـننامه کـ رادـنید  راگزور  نآ  رد  هک  دراد  یتبیغ  تماما )   ) رما نیا  بحاـص  مالـسلا  هیل  قدا عـ ـ ـص ما  ـ ما  ـ
زا هدـنب  هک  دـیاب  سپ  تسا ,  یتبیغ  ار  رما  نیا  بحاص  دومرف : هاگ  نآ  دـنام و  شوماخ  یکدـنا  سپـس ,  ماما  دـنک  درخ  شیوخ  تسداب 

. دزیوآ گنچ  شیوخ  نید  هب  دسرتبادخ و 
ردب و نادیهش  دننام  هب  دیهش  رازه  شاداپ  دنوادخ  دنام  راوتسا  ام  تیالو  رب  ام , مئاق  تبیغ  راگزور  رد  هک  ره  مالسلا  هیلع  داج  ـ ـس ما  ـ ما  ـ

. دیامرف اطع  ار  يو  دحا 
هب داقتعا  رب  وا  تبیغ  راگزور  رد  هک  ناـنآ  تخیگنارب ,  هدـنهد  دـیون  ارم  قح  هب  هک  نآ  هب  دـنگوس  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربما  پـیـ  ـ

. دنرتبایمک رمحا  تیربک  زا  دننام  راوتساوا 

 . مالسلا هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  اعد 
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يزور هب  ـر  گا ـد شـمـا  یا ـه  نو چـگـ دومرف : ترضح  نآ  میدیسر ,  مالسلا  هیلع  هّللادبعوباروضح  هب  مرد  مـن و پـ نا :  ـنـ ـس هّللاد بـن  عـبـ  ـ
نایامن ؟  يا  هناشن  هن  دینیبب و  امنهر  یماما  هن  هک  دیتفارد 

 , موش تیادف  تسالب  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  مردپ  دناوخب  ار  قیرغ  ياعد  هک  نآ  رگم  دباین  ییاهر  یسک  یگتـشگر  ـ ـس نآ  زا  ! 
مینک ؟  هچ  ماگنه  نآ  رد 

. دوش راکشآ  ناتیارب  رما  اتدیزیوآ  گنچ  نید )   ) دیراد تسد  رد  هچنآ  هب  يدیدن  ار  نامز  ماما  دمآ و  يراگزور  نینچ  هاگره  دومرف :
دیهاوخ امنهر  یماماو  نایام  يا نـ هناـشن  نودـب  داـتفا و  دـیهاوخ  يا  ههبـش  رد  يدوزب  نانـس :  نبا  هب  باـطخ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ما  ـ ما  ـ

ـت ؟  سا ـه  نو ـق چـگـ یر يا غـ ـ عد مدر :  ضر کـ دناوخب عـ ار  قیرغ  ياعد  هک  سک  نآ  رگم  دباین  ییاهر  ههبش  نیا  زادنام 
زاس نوگرگد  يا  مدرک  ضرع  نادرگ  راوتـسا  تنید  رب  ارم  لد  اهلد ! زاـسنوگرگد  يا  اـنابرهم ! ارگـشیاشخب ! ! ایادـخ ییوگ :  یم  دومرف :

نامه وت  اما  تساه  هشیدنا  اهلد و  هدننک  نوگرگد  لجوزع  يادخ  هتبلا  دومر : نادر فـ راو گـ ـتـ ـسا ـنـت  یدر ار بـ لد مـ هشیدـنا هـا !  اهلد و 
. زاس راوتسا  تنید  رب  ارم  لد  اهلد ! زاسنوگرگید  يا  میوگ :  یم  نم  هک  وگب 

(. 1  ) مئاق مایق  زا  لبق  ندرک  مایق  مکح 

متس عفد  يارب  ای  نم و  زج  ای  نم  نتفرگ حـق  يارب  يا  هتسد  چیه  تسوا  تسد  رد  یلع  ناج  هک  نآ  هب  دنگوس  مالسلا  هیلع  ما عـلـی  ـ ما  ـ
رد هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  اب  هک  يا  هتـسد  هک  هاگ  نآ  دروآرد تـا  ياپ  زاار  نانآ  تبیـصم  هعجاف و  هک  نآ  رگم  دنک  یمن  مایق  ام  زا 

كاخ رب  درادن و  اوادم  هب  يزاین  ناش  هدـش  یمخز  دوش , یمن  تخادرپاهبنوخ  نانآ  هت  ـ ـش يار کـ یهورگ کـه بـ دـننک , مایق  دـندوب  ردـب 
. دوش یمن  هداهن  توبات  رد  ناش  هداتفا 

هعجاف گرم و  هک  نآ  رگم  دنک  یم  مایق نـ ینید  هب  ندیشخب  تردق  ای  یمتس  ندودز  يارب  یهورگ  چیه  هک  نادب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   ـ
نفد نانآ  هتـشک  هک  یهورگ  دندوب , هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  اب  ردب  رد  هک  دننک  مایق  یهورگ  هک  نآ  ات  دنکفا  كاخ  هب  ار  نانآ 

دننایک ؟ نانآ  مدرک :  ضرع  ددرگ  یمن  اوادم  ناش  هدش  یمخز  دوش و  ـیـن بـلـنـد نـمـی  مز زا  ناش  هداتفا  كاخ  رب  دوش و  یمن 
 . ناگتشرف دومرف :

هدیرپ و نوریب  دوخ ) هنال  زا   ) هک دنتـسه  يا  هدـنرپ  هجوج  نوچمه  دـننزب  مایق  هب  تسد  مئاق  مایق  زا  شیپ  هک  نادـناخ  ام  زا  ـتـه  ـسد نآ   ـ
 . تسا هدش  ناکدوک  تسد  هچیزاب  هداتفا و  یخاروسرد 

مایق ام , مئاق  مایق  زا  شی  هدرکن و تـا پـ مایق  یقح  ندرک  هدـنز  ای  متـس  ندودز  يارب  نادـناخ  ام  زا  يدرف  چـیه  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   ـ
. دیازفا یم  هدوزفا و  ام  یتحاران  رب  وا  مایق  دروآرد و  هدروآرد و  ياپ  زا  ار  وا  اهیراتفرگ  هک  نآ  رگم  درک  دهاوخن 

ات ! ادخ ربمایپ  رس  يا پـ ضر شـد : تسا عـ هیقت  هب  امش  نیرتدنب  ياپ  نیرتاوقت و  اب  ادخ  دزن  امش  نیرتیمارگ  انامه  مالـسلا  هیلع  اضر  ما  ـ ما  ـ
یک ؟ 

 . تسین ام  زا  دنک  كرت  ار  هیقت  ام  مئاق  مایق  زا  شیپ  هک  ره  سپ ,  تسام  مئاق  مایق  راگزور  نآ  نیعم و  نامز  نآ  راگزور  ات  دومرف :

(. 2  ) مئاق مایق  زا  لبق  ندرک  مایق 

یم رس  هب  یبوخ  ریخ و  رد  مناوریپ  نم و  دروشب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  نادناخزا  يدرف  هک  ینامز  ات  مالـسلا  قدا عـلـیـه  ـ ـص ما  ـ ما  ـ
 . مزادرپب نم  ار  شا  هداوناخ  جرخ  دروشب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلصدمحم  نادناخ  زا  یسک  متشاد  تسود  هنیآ  ره  میرب 

یلـص دمحم  نادناخ  يدونـشخ  هب  هکلب  درکن  توعد  شدوخ  هب  ار  امـش  دوب و  قودص  ملاع و  يدرم  دیز  درک  شروش  دیز  دی : ـ یو نـگـ  ـ
یتردق نتسکش  مهرد  يارب  وا  دنام  یم  رادافو  دناوخ  ارف  نادب  ار  امـش  هچنآ  هب  نامگیب  دش  یم  زوریپ  رگا  دناوخ  ناتیارف  هلآ  هیلع و  هّللا 
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. درک مایق  هچراپکی 

 (. شیاشگ  ) جرف راظتنا 

دنوادـخ دزن  اـهراک  نیرتـبوبحم  اریز  دـیوشم , دـیمون  ادـخ  تمحر  زا  دیـشاب و  شیاـشگ  جرف و  راـظتنا  رد  مالـس  ـ لا ما عـلـی عـلـیـه  ـ ما  ـ
 . تسا جرف  راظتنا  لجوزع 

 . تساه شیاشگ  نیرتگرزبزا  دوخ  جرف  راظتنا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما   ـ
 . تسا شیاشگ  جرف و  هناشن  جرف  راظتنا  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما   ـ

 . تسا تدابع  ندوب  جرف  راظتنا  رد  هناروبص  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ
 . تسا ناماما  نید  زج  ندوب  جرف  راظتنا  رد  هناروبص  یتسرد و  ینمادکاپ ,  ییاسراپ ,  مالسلا  قدا عـلـیـه  ما صـ ـ ما  ـ

 . تسا تدابع  نیرترب  جرف  راظتنا 

 . تسا دنوادخ  شیاشگ  جرف و  راظتنا  نم  تما  ياهراک  نیرترب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ
. دنشاب ادخ  يوس  زا  شیاشگ  جرف و  راظتنا  رد  هک  تسا  نیا  نم  تما  لامعا  نیرتالاب   ـ

 . تسا جرف  راظتنا  تدابع  نیرترب   ـ
 . تسا دنوادخ  جرف  ندیشک  راظتنا  نمؤم  تدابع  نیرتهب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ

 . تسا مالسلا  هیلع  يدهم  هار  هب  مشچ  هک  یسک  ماقم 
ادخ ربمایپ  زا  هتخآ  ریـشمش  اب  هک  تسا  یـسک  دننام  دشاب  ماما )   ) نیمهدزاود هار  هب  مشچ  رظتنم و  هک  یـسک  مالـسلا  هیلع  قداص  ما  ـ ما  ـ

. دنک یم  عافد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
هک تسا  یـسک  دننام  هب  هکلب  هن ,  دشاب , وا  همیخرد  مئاق  اب  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دریمب  مئاق )  روهظ   ) رما نیا  راظتنا  لاح  رد  هک  ره   ـ

. دنز ریشمش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رانک  رد 

 . مدرم يدیمون  زا  سپ  مالسلا  هیلع  مئاق  روهظ 

سپ رگم  ادخ , هب  هن  دیوش , دیمون  یلک  هب  هک  نآ  زا  سپ  رگم  دیاین  ناتغارس  هب  روهظ ) ) رما نیا  مسق  ادخ  هب  مالـسلا  هیلع  قدا  ـ ـص ما  ـ ما  ـ
. دوش هتخانش  زاب  مه  زا  امش ) هرسان  هرس و   ) هک نآ  زا 

 . يدیمون زا  سپ  رگم  دسرن  ارف  دیتسه  شهار  هب  مشچ  هچنآ  هک  دنگوس  ادخ  هب   ـ
. دیآ یم  يدیمون  زا  سپ  شیاشگ  جرف و  انامه  مالسلا  هیلع  اضر  ماما   ـ

. دنیوگغورد روهظ  تقو  ناگدننک  نییعت 

تسا ؟  هدش  نییعت  روهظ  نامز  ایآ  هک  لیضف  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  مالسلا ---  هی  ـر عـلـ قا ما بـ ـ ما  ـ
. دنا هتفگ  غورد  ناراذگ  تقو  دنا , هتفگ  غورد  ناراذگ  تقو  دنا , هتفگ  غورد  ناراذگ  تقو   :ـ

 . مینک یمن  نییعت  نامز  زین  هدنیآ  رد  میا و  هدرکن  نییعت  نامز  هتشذگرد  ام  دنیوگغورد  ناراذگ  تقو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ـ
 . مینک یمن  نییعت  نامز  سک  چیه  يارب  ام  اریز  رامش , نزغورد  ار  وا  اباهم  یب  درک  نییعت  نامز  وت  يارب  سک  ره   ـ
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 . تبیغ تلع 

 . میزاس شاف  امش  يارب  ار  نآ  میرادن  هزاجا  هک  یتلع  هب  تبیغ : ---  تلعزا  شسرپ  هب  خساپ  رد  مالسلا ---  هیلع  قداص  ماما   ـ
تسیچ ؟  وا  تبیغ  تمکح  هدیاف و  سپ ,  مدر :  ضر کـ عـ

دـش دـهاوخ  مولعم  وا  روـهظ  زا  سپ  طـقف  نآ  تمکح  تسوازا  شیپ  یهلا  ياـه  تبیغ حـجـتـ تمکح  ناـمه  وا  تبیغ  تمکح  دوـمرف :
قیدصت تسا  میکح  لجوزع  دنوادخ  هک  میتسناد  یتقو  ادـخ  بیغ  زا  یبیغ  ادـخ و  ياهزار  زا  يزار  تسادـخ و  روما ]  زا [  يرما  تبیغ 

. دشابن مولعم  ام  رب  اهنآ  ندوب  هنامیکح  زار  دنچ  ره  تسا  تمکح  يور  زا  وا  ياهراک  همه  هک  مینک  یم 
دیـسرپن ییاهریچ  زا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  نانآ  يا  : )) دیامرف یم  گرزب  دنوادخ  تبیغ ,  دادخر  تلع  اما  مالـسلا و  هیلع  يد  ما مـهـ ـ ما  ـ

((. دیآ شوخان  ار  امش  دوش  ناتمولعم  رگا  هک 
چیه تعیب  منک  مایق  هک  هاـگ  نآ  نم  اـما  تشاد  ندرگ  هب  ار  شیوخ  ناـمز  هماـکدوخ  تعیب  هک  نآ  رگم  دوبن  نم  ناردـپ  زا  کـی  چـی  هـ

 . مرادن ندرگ  هب  ار  يا  هماکدوخ 
رب شیاسآ  نتفا  رد پـی یـ زا نـسـل مـن  دنزرف  نیموس  نداد  تسد  زا  راگزور  رد  هک  منیب  یم  ار  نایعیش  ییوگ  مالسلا  هیلع  ـا  ـضر ما  ـ ما  ـ

ادخ ؟ لوسردنزرف  يا  ارچ , مدرک :  ضرع  دنبای  یمن  اما  دنیآ  یم 
ارچ ؟ مدرک :  ضرع  دوش  یم  بیاغ  اهنآ  ناگدید  زا  ناشماما  نوچ  دومر : فـ

. دشاب هتشادن  نادرگ  هب  ار  يدحا  تعیب  دشکرب  ریشمش  هاگره  هک  نآ  يارب  دومرف :
ادخ ؟ ربمایپ  يا  ارچ , دش : ضرع  دیاب  یتبیغ  مرجال  ار  كدوک  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  رب  ـ ما پـیـ  ـ

. دور یم  ندش  هتشک  میب  دومرف :
بلص زا  نانمؤم  ینعی   ) دن ـ یآ نور  یلاعت بـیـ يادخ  ياهتناما  هک  هاگنآ  ات  دنکن  روهظ  زگره  مالسلا  هیلع  مئاق  مالسلا  هی  قدا عـلـ ما صـ ـ ما  ـ

. دشک یم  ار  اهنآ  دوش و  یم  هریچ  ادخ  نانمشد  رب  مئاق  دندمآ  نوریب  نانآ  هاگره  سپ ,  نارفاک ) 
ترد ـد بـا قـ نواد ـن خـ ید هراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع  اـیآ  میدیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  رگید  يدرم  اـی  نم  یخرک :  میهار  ـ با  ـ

درک ؟ یمن  راتفر  تیعطاقو 
دربن ؟ نیب  زا  ار  نانآ  اما  تشگ  زوریپ  نانمشد )   ) هورگ نآ  رب  ارچ  سپ  دش : ضرع  ارچ  دومرف :

تشاد ؟  زاب  راک  نیا  زاار  وا  زیچ  هچ 
.

میدناشچ یم  كاندرد  یباذع  ار  نانآ  نارفاک  ام  هنیآ  ره  دندوب  یم  ادج  رگیدکی  زا  رگا   )) هک لجوزع  يادخ  باتک  رد  يا  هیآ  دومر : فـ
زا  ) اهتناما نآ  ات  تشکن  ار  ناردپ  مالسلا  هیلع  یلع  ـق و  فا رفاک و مـنـ یهورگ  تشپ  رد  هدرپس  تناما  هب  دوب  ینانمؤم  ار  دنوادخ  انامه  (( 

زگرهوا تسا  نینچ  زین  نادـناخ  ام  مئاق  تشک  تشگ و  هریچ  ناـنآ  رب  دـندمآ  نوریب  اـه  ـتـ نا ـ ما نوچ  دـنیآ  نوریب  ناـنآ )  بلـص  تشپ و 
ار نانآو  دوش  یم  هریچ  ادخ ) نانمـشد  رب   ) دندش راکـشآ  هاگره  دنوش و  راکـشآ  لجوزع  يادخ  ياهتناما  هک  نآ  ات  درک  دهاوخن  روهظ 

. دشک یم 
. درک یم  مایق  ام  مئاق  تشاد  دوجو  ردب  لها  دادعت  هب  امش  نایم  رد  رگا  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما   ـ

ار مدر  ـت بـر مـ مو يا حـکـ ـتـه  سد هورگ و  ره  هک  نآ  ات  داد  دهاوخن  خر  مالسلا )  هیلع  مئاق  مایق   ) راک نیا  مالسلا  قدا عـلـیـه  ـ ـص ما  ـ ما  ـ
. دنک یم  مایق  رتسگ  لدع  قح و  مئاق  نیا ,  زا  دعب  میدنارتسگ  یمار  تلادع  میدش  یم  مکاح  رگا  دیوگن  یسک  ات  دری  ـت گـ سد بـه 

 . تبیغ نامز  رد  ماما  زا  مدرم  يریگ  هرهب 
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هرهب وا  دوجو  زا  مالـسلا  هی  مئاق عـلـ تبیغ  نامز  رد  هعیـش  اـیآ   : هک لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  هلآ ---  هی و  هّللا عـلـ ـلـی  ـص اد  ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
دوش ؟ یم  دنم 

یم وترپ  وا  تیالو  رون  زا  شتبیغ  راگزور  رد  دـنوش و  یم  دـنم  هرهب  وادوجو  زا  تخیگنارب  يربماـیپ  هب  ارم  هک  نآ  هب  دـنگوس  يرآ ,   : ـ
. دنوش یمدنم  هرهب  ربا , سپ  رد  ناهن  دیشروخ  زا  مدرم  هک  نانچمه  دنریگ 

دوبن ـر چـنـیـن  گا ـد و  نا یلاخ نـمـی مـ ادـخ  تجح  زا  نیمز  تمایق ,  مایق  ات  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  شمعا  نارهم  نا بـن  ـلـیـمـ ـس  ـ
هرهب ناهنپ  بیاغ  تجح  زا  هنوگچ  مدرم  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  دـیوگ : یم  نامیلـس  دـش  یمن  شتـسرپدنوادخ 

دنوش ؟ یمدنم 
. دنوش یم  دنم  هرهب  ربا  سپ  دیشروخ  زا  هک  نانچمه  دومرف :

رد هک  هاگ  نآ  تسا ,  دیشرو  زا خـ ندش  دنم  هرهب  نوچمه  متبیغ  راگزور  رد  نم  زا  ندش  دنم  هرهب  یگنوگچ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما   ـ
. دنتسه ناینامسآ  تینما  هیام  ناگراتس  هک  نانچمه  مناینیمز  تینما  هیام  نم  دوش  ناهنپ  ناگدید  زا  ربا  سپ 

. روهظ ياه  هناشن 

رگید ییاهلد  باداش و  ییا  ـهـ لد دوش و  ناهنپ  ناگدـید  زا  رـصع  ماما  دـتفارد و  تکاله  هب  بیطخ  هک  هاگ  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ما  ـ ما  ـ
باکر رد  رتشیب  ای  رفن  دصیس  تسا ,  كدنا  ناشرامش  هک  دننام  یقاب  نانمؤم  دنشاپورف و  مه  زا  دنوش و  دوبان  نادنموزرآ  ددرگ , هدرسف 

. دندرمن دندشن و  هتشک  دندیگنج و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپرانک  رد  ردب  زور  هک  دنگنج  یم  يا  هتسد  نانمؤم  نیا 
تسد و هراشا  اب  زج  دیناو  ار بـخـ ادخ  دیناوتن  هک  هاگ  نآ  رگم  دـینیبن  دیـشک  یم  شراظتنا  هک  ار  سک  نآ  مسق  ادـخ  هب  مسق ,  ادـخ  هب   ـ

ارم زور  نآ  رد  دشاب  ناتیاهتشپ  رب  ناترازفا  گنج  دوخ و  ياهماگ  ياج  نامه  زج  دیشاب  هتـشادن  رایتخا  رد  يزیچ  نیمز  زا  دوخ و  يوربا 
 . تسا هداهن  ناشلد  رد  ار  نامیا  هک  یناسک  دوخ و  ناگتشرف  هلیسو  هب  دنوادخ  رگم  دناسرن  يرای 

دوب ؟ دهاوخ  یک  روهظ )  ) رما نیا  مرورس !  هک  رایزهم  نب  یلع  شسرپ  نیا  خساپ  رد  مالسلا ---  هیلع  يد  ما مـهـ ـ ما  ـ
. دوش هتسب  امش  رب  هکم  هار  هاگره  دومرف :  ـ

, درم یهاوخ  رگید  زور  شـش  اـت  وت  داـهد ! کـین  شاداـپ  تناردارب  هب  وـت  هراـبرد  دـنوادخ  نک !  شوـگ  يرمـس : ---  هب  ـیـع  قو رد تـ  ـ
رد يروهظ  تسا  هداد  خر  لماک  تبیغ  اریز  دوش , وت  نیـشناج  تگرم  زا  سپ  هک  نکن  تیـصو  سک  چـیه  هب  هد و  ناـماس  ار  تیاـهراک 
متس زا  نیمز  ندش  هدنکآو  اهلد  ندش  تخس  زارد و  يراگزور  ندش  يرپس  زا  سپ  نآ  گرزب و  دنوادخ  هزاجا  اب  رگم  دوبدهاوخن  راک 

 . تسا دادیبو 
رد تنمؤـم  نایعیـش  دوـخ و  يارب  يدـید  هوـبنا  يرکــشل  ناـیم  رد  ار  يور  تـشز  درگناـبایب و  نآ  هاـگ  ره  مالــسلا  هـیلع  ـم  ظا ما کـ ـ ما  ـ

. دنک یم  هچ  نامرجم  اب  دنوادخ  هک  رگنب  راد و  نامسآ  هب  مشچ  تفرگ  دیشروخ  هاگره  شاب  شیاشگ  جرفراظتنا و 
دیوگ یم  ملـسم  نبدـمحم  تسا ---  هدرمـش  رب  مالـسلا  هیلع  مئاق  مایق  زا  ییاه  هناشن  نانمؤم  يارب  دـنوادخ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   ـ

تسیچ ؟  اه  هناشن  نآ  دنک  امش  يادف  ارم  دنوادخ  مدرک :  ضرع  ـ
لام و دوبمک  یگنـسرگ و  سرت و  زا  يزیچ  هب  ار  مئاق ---  مایق  زا  شیپ  نانمؤم  ینعی  امـش ---   : )) هک یلاعت  يادـخ  نخـس  نیا  دومرف :

 ((. هد دیون  ار  نایابیکش  مییامزآ و  یم  اه  هویم  ناج و 
رگید موس  کی  دنریمب و  موس  کی  دنوش , هتـشک  مدرم  موس  کی  هک  نآ  زا  دعب  رگم  دنک  یمن  روهظ  يدـهم  مالـسلا  هیلع  ما عـلـی  ـ ما  ـ

. دننام یقاب 
نب دـمحم  ام ---  دـنورب  نی  زا بـ مدرم  موس  ود  هک  نآ  زا  دـعب  رگم  داد  دـهاوخن  خر  مئاـق )  روهظ   ) رما نیا  مالـسلا  هیلع  قدا  ـ ـص ما  ـ ما  ـ
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دنام ؟ یم  یقاب  هک  دنورب  نیب  زا  مدرم  موس  ود  رگا  میدرک :  ضرع  ریصبوباو ---  ملسم 
دیشاب ؟ هدنامیقاب  موس  کی  زا  هک  دیرادن  تسود  ایآ  دومرف :

!.

(. 1  ) روهظ ماگنه  رد 

ماگنه نآ  رد  تسا ))  دم  نادناخ مـحـ نایم  رد  قح  انامه   : )) هک دروآرب  زاوآ  نامـسآزا  يا  هدنهد  زاوآ  هاگره  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
. دنرادن نابز  رب  وا  مان  دای و  زج  دنشک و  یم  رس  اروا  تبحم  ماج  دتفا و  یم  مدرم  ياهنابز  رس  رب  يدهم 

دوب دهاوخ  رت  هدنرب  هزین  رـس  زا  رتریلد و  ریـش  زا  ام  هعیـش  دیایب  ام  مالـسلا  هیلع  يدهم  دـسر و  ارف  ام  نامز  هاگره  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   ـ
:. دیآ دورف  شناگدنب  رب  ادخ  شیاشگ  تمحر و  هک  تسا  یماگنه  نیا  دنز  یم  یلیس  شا  هرهچ  رب  دنک و  یم  لامیاپ  ار  ام  نمشد 

 (( تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یل  ـ صد نادناخ مـحـمـ نایم  رد  قح  انامه   : )) هک دهد  ادن  نامسآ  زا  يدانم  هاگره  مال  ـ ـس ـ لا ما عـلـی عـلـیـه  ـ ما  ـ
. دشابن ناشنایم  رد  وا  مان  دای و  زج  دنوش و  نامداش  مدرم  دتفا و  مدرم  ياهنابز  رس  رب  يدهم  نامز  نآ  رد 

(. 2  ) روهظ ماگنه  رد 

نانآ و نایم  هک  دنک  نا تـیـز  ار چـنـ ام  نایعیش  ياهمشچ  اهشوگ و  لجوزع  دنوادخ  دنک  مایق  ام  مئاق  هک  ینامز  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ـ
. دننیب یم  ار  وا  دوخ  دنونش و  یم  ار  شنانخس  اهنآ  دیوگ و  یم  نخس  نایعیش  اب  دوخ  ياج  زا  دشابن  یکیپ  مئاق 

 . ماما نارای 

نارای زا  ار  دوخ  اهبر  زا عـ يدا  ـ یز هدع  دش : ضرع  دننک  یم  مایق  مالسلا  هیلع  مئاق  هارمه  هب  اهبرع  زا  یکدنا  مالـسلا  هیلع  قدا  ـ ـص ما  ـ ما  ـ
دنناد ؟ یم  وا 

 . تشذگ دنهاوخ  لابرغ  زا  یناوارف  رامش  دنوش و  لابرغ  ددرگ و  ادج  مه  زا  ناش  هرسانو  هرس  دنوش و  شیالاپ  دیاب  مدرم  دومرف : ! 
نادـــنا ـ خزادو ـ ـــش زی مـی  ـ اد از ي  ـع  ربــها خود  را  نا ---  ـی کـه گـمـ نا ـ ـــس ما کـنـد کـ مــال قـیـ ـ ـــس ـ لا مــئا عـلـیـه  ـی کـه قـ نا ـ مز  ـ

. دنیآ یم  رد  وا  فص  هب  دننام  یم  تسرپ  هام  دیشروخ و  هب  هک  یناسک  دنوش و  یم  جراخ  ترضح  نآ  فصزادنتسهوا 

 . مایق زا  سپ  نارگمتساب  ترضح  نآراتفر 

تـسود نانآ  رتشیب  نامگیب  دزادنا  یم  هار  هب  يراتـشک  هچ  دنک  مایق  مئاق  هاگره  هک  دنتـسناد  یم  مدرم  رگا  مال  ـ ـس ـ لا ـر عـلـیـه  قا ما بـ ـ ما  ـ
. درک یم  محر  دوب  دمحم  نادناخ  زا  رگا  تسین  دمحم  نادناخ  زا  وا  دنیوگ : یم  مدرم  زا  يرایسب  هک  نادنچ  دننیبن  ار  وا  هک  دنتشاد 

هک اج  نآ  ات  دراذگ , یم  ور نـ دوخ فـ شودزاارریشمش  بوشآرپ  هام  تشه  دیوگن  نخس  ریـشمش  اب  زج  نانآ  اب  مالـسلا  هیلع  یل  ما عـ ـ ما  ـ
. درک یم  محر  ام  هب  دوب  وا  لسن  زا  رگا  تسین  مالسلااهیلع  همطاف  لسن  زا  درم  نیا  مسق ,  ادخ  هب  دنیوگ : یم 

 . مئاق يروآون 

اب طقف  شراکورـس  در , تخـس مـی گـیـ اهبرع  رب  دروآ  یم  هزات  یتواضق  هزات و  یباتک  هزات ,  ینامرف  مئاـق  مـال  ـ ـس ـ لا ـر عـلـیـه  قا ما بـ ـ ما  ـ
. دنک یمن  هجوت  يرگشهوکن  چیه  شنزرس  هب  ادخ  هار  رد  دهد و  یمن  هبوت  ار  یسک  تسا ,  ریشمش 
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 . مالسلا هیلع  يدهم  روهظ  زا  سپ  ناهج 

نهآ ياه  هرا  نو پـ ار چـ نا  ـ نآ ياهلد  دـیادزب و  ام  نایعیـش  زا  ار  تفآ  دـنوادخ  دـنک  مایق  ام  مئاق  هک  ینامز  مالـسلا  هیلع  دا  ـجـ ـس ما  ـ ما  ـ
. دوب دنهاوخ  ناهج  رالاس  اورنامرف و  نانآ  دهد  درم  لهچ  تردق  ارنانآ  درم  ره  دنک و  ریذپان ) لزلزت  تخس و  )

هنیک و دـنایورب و  ار  شناهای  نیمز گـ دزیر و  ورف  ار  دوخ  تالوزن  نامـسآ  دـنک  ماـیق  اـم  مئاـق  هک  یناـمز  مـال  ـ ـس ـ لا ما عـلـی عـلـیـه  ـ ما  ـ
قارع رـس  هب  خ ل )  لیبنز ---   ) رویز نانز  هک  نادنچ  دنزا , ـ ـس اب هـم بـ ناگدنرچو  ناگدنرد  ددنبرب و  تخر  ناگدنب  ياهلدزا  ینمـشد 

. دنک یمن  ناساره  هتفشآ و  ار  نانآ  يا  هدنرد  چیه  دنهن و  یمن  ماگ  هزبس  فلع و  رب  زج  ودنیامیپ  یم  ماش  ات  ار 
یم شدزن  درم  دنک  یم  ـی  گد ـ نز لاس )   ) هن ای  تفه و  جنپ ,  دنک و  یم  مایق  يدهم  نم  تما  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربما  پـیـ  ـ
. دنک یم  رپ  لام )  زا   ) دربب دناوتب  هک  ییاج  ات  ار  شسابل  ترضح  نآ  نک و  اطع  نم  هب  نک ,  اطع  نم  هب  يدهم !  يا  دیوگ : یمو  دیآ 

. دنک یم  میسقت  رامش  یب  ار  لام  هک  دمآ  دهاوخ  يا  هفیلخ  نامزلارخآ  رد   ـ
دزرو یمن  غیرد  چیه  شتالوزن  نتخیر  ورف  زا  نامـسآ  دنکآ , یم  داد  لدع و  زا  هدش ,  دادیب  متـس و  زا  هدنکآ  هک  نانچمه  ار , نیمز  وا   ـ

 . شناهایگ ندنایور  زا  نیمزو 
لماک مام و  ار تـ لا  مـ ـد , نا ـ یور رب مـی  ار  شهایگ  نیمز  دنک , یم  اطع  ناراب  وا  هب  دنوادخ  دنک  یم  روهظ  يدهم  متما  نیسپاو  نایم  رد   ـ

. دوش یم  گرزب  دنلبرس و  تما  دنوش و  یم  دایز  نایاپراچ  اهماد و  دهد , یم 
يار دنا و  هتخا  ـ ـس يو  ـع هـ با ار تـ تیادـه  هک  تسا  یماگنه  نآ  دـنادرگزاب و  تیادـه  هب  ار  یناسفن  شهاوخ  مالـسلا  هیلع  یل  ما عـ ـ ما  ـ

نورب وا  يارب  ار  شیاه )  هنیجنگ   ) دوخ رگج  ياه  هراپ  ـیـن  مز دنـشاب  هدرک  دوخ  يار  عبات  ار  نآرق  هک  هاـگ  نآ  دـنک  نآرق  وریپار  ناـنآ 
. دشخب ناج  ار  تنس  باتک و  هدرم  دهد و  ناشن  امش  هب  ار  هنالداع  شور  وا  سپ ,  دنک  وا  میلست  ار  شیوخ  ياهدیلکو  دزادنا 

(( --- : ـد ـش ـلـیـم  ـس تـ هتـساوخان ,  ای  هتـساوخ  تسا ,  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  نآ  ره  و   )) هیآ هراـبرد  مالـسلا ---  هیلع  قداـص  ما  ـ ما  ـ
ربماـیپ دـمحم  تسین و  هّللا  زج  ییادـخ   )) تداهـش يادـن  نآ  رد  هک  دـنام  یمن  یقاـب  ینیمزرـس  دـنک  ماـیق  مالـسلا  هیلع  مئاـق  هک  ینا  ـ مز

. دوشن دنلب  تسادخ )) 
ناـمیا لد  ناـج و  زا  رگا  دـنک  یم  هـضرع  يزوـت  هـنیک  نمـشد  ره  رب  ار  ناـمیا  دزیخ  اـپ  هـب  مئاـق  هـک  یناـمز  مالـسلا  هـیلع  ـر  قا ما بـ ـ ما  ـ

اه و هموح  هب  اهرهـش  زا  ار  ناـنآ  ددـنب و  یم  راـنز  وا  رمک  هب  دزادرپ و  یم  هیزج  زورما  ناـیمذ  نوچمه  اـی  دوش  یم  هدز  شندرگدرواـین 
. دنک یم  نوریباهاتسور 

 . مالسلا هیلع  مئاق  زا  سپ 

ـیـد ؟ هد نم خـبـر  هب  دوخ  مئاق  زا  سپ  ياهدادخر  ثداوح و  زا  : دیسرپ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ثراح  نب  هّللادب  عـ  ـ
شرافس نم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـصادخ  رب  ـ ما تسا و پـیـ هدش  راذگاو  وا  دوخ  هب  عوضوم  نیا  زا  نتفگ  نخـس  ثراح !  رـسپ  يا  دومر : فـ

 . میوگن يزیچ  نیسح  نسح و  زج  یسک  هب  هراب  نیا  رد  هک  دومرف 

 . نامیا

 . نامیا

 . نآرق
 ((. تسارآ ناتیاهلدرد  ار  نآ  تخاس و  امش  بوبحم  ار  نامیا  دنوادخ  اما  ))
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هدامآ هشیمه  یحالـس  هدنبیز و  هتـسارآ و  يریـشمش  نامیا  ریـشمش  تیاده ,  هار  قح ,  تسا و  قح  هشیر  نامیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ما  ـ ما  ـ
 . تسا نآ  نومزآ  نادیم  ایند  هک  تسا 

تلعو موزلم  مزال و  حلاص  لمع  نامیا و   ) نامیا يوس  هب  هار  هتسیاش  ياهراک  زا  دوش و  یم  هدرب  هتسیاش  ياهراک  يوس  هب  هار  نامیا  زا   ـ
 . دوش یم  دابآ  تفرعم  ملع و  هک  تسا  نامیا  اب  و  دنرگیدکی ) لولعم  و 

 . تساهتناما نیرتگرزب  نامیا   ـ

 . مالسا نامیا و 

 . نآرق
دراو امش  ياهلد  هب  نامیا  زونهو  میا  هدروآ  مالسا  دییوگب  هکلب  دیا , هدرواین  نامیا  امـش  وگب : میدروآ  نامیا  ام  دنتفگ : نانیـشن  ـه  یدا بـ ))

 ((. تسا هدشن 
مسیونب ؟  هچ  مدرک :  ضرع  سیونب  یلع !  دومرف : نم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ

هک تسا  نآ  مالسا  دوش و  تباث  لمع  اب  نآ  یتسردو  دریگ  ياج  اهلد  رد  هک  تسا  نآ  نامیا  میحرلا ,  نمحرلا  هّللا  مسب  سیونب :  دومرف :
. ددرگ لالح  ییوشانز  دنویپ  نآ  اب  درذگ و  نابز  رب 

اهنوخ تسا و  نادـب  ـتـه  ـس ـ باو يرب  ثرا  جاودزا و  هک  تسا  نآ  مالـسا  دـشاب و  بلق  رد  هک  تسا  نآ  ناـمیا  مالـسلا  ـر عـلـیـه  قا ما بـ ـ ما  ـ
 . تسین نامیا  کیرش  هارمه و  هشیمه  مالسااما  تسا  کیرش  مالسا  اب  هشیمه  نامیا  دنام  یم  ظوفحم 

 . لمع نودب  تسا  يرارقا  مالسا  لمع و  تسا و  رارقا  نامیا   ـ
ضرع دوشن  وا  ینامر  ـ فا هک نـ تسا  نآ  ادخ  هب  نامیا  نامیا : ---  هرابرد  ریصب  وبا  شسرپ  هب  خساپ  رد  مالـسلا ---  هیلع  قدا  ـ ـص ما  ـ ما  ـ

تسیچ ؟  مالسا  سپ  مدرک : 
. دنک حبذ  ام  دننام  دهد و  ماجنا  ارام  يدابع  لامعا  هک  ره  دومرف :

ي  ) اـهنوخ دراد و  یگتـسب  نآ  هب  ندرب  ثرا  جاودزا و  هک  تسا  يزیچ  نآ  مالـسا  دریگ و  ياـج  اـهلد  رد  هک  تـسا  يزیچ  نآ  نا  ـمـ یا  ـ
. دنام یم  ظوفحم  ناناملسم ) 

هدوب ادخ  نید  مالسا  امـش , ندمآ  دیدپ  زا  سپو  دیا  هدوب  هک  اج  ره  دییآ , دوجو  هب  امـش  هک  نآ  زا  شیپ  تسا  مالـسا  شمان  ادخ  نید   ـ
 . تسا نمؤم  دنک  لمع  لجوزع  يادخ  ياهروتسد  هب  هک  ره  تسا و  ناملسم  دنک  فارتعا  رارقا و  ادخ  نید  هب  هک  ره  سپ  تسهو 

 . نامیا هشیر 

شا هوـیم  اـیح و  شا  هفوکـش  يراـگزیهرپ ,  شا  هخاـش  تسا ,  نـیقی  شا  هـشیر  هـک  تـسا  یتـخرد  ناـمیا  مالـس  ـ لا ما عـلـی عـلـیـه  ـ ما  ـ
 . یگدنشخب

 . تسادخ نامرف  هتسیاش  نتفریذپ  نامیا  هشیر   ـ

(. 1  ) نامیا تقیقح 

قیدـصت و ار  نآ  لمعو  دـشاب  صلاخ  لد  رد  هک  تسا  نآ  نامیا  هکلب  تسینوزرآ  اـعدا و  هب  ناـمیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربما  پـیـ  ـ
. دنک دییات 

 . ندب ناکرا  اب  لمع  نابز و  اب  نتفگ  تسا و  لد  اب  تخانش  نامیا   ـ
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 . حراوج اضعا و  اب  لمع  ینابز و  ظفلت  تسا و  یبلق  ینامیپ  نامیا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما   ـ
. اهدرخ هلیسو  هب  تخانش  دریذپ و  تروص  هک  یلمع  دوش و  هدنار  نابز  رب  هک  تسا  يراتفگ  نامیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  رب  ـ ما پـیـ  ـ

. دیآرد لمع  هب  حراوج  اضعا و  اب  دوش و  هدروآ  نابز  هب  هک  تسا  نآ  نامیا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
 . لام ناج و  اب  ترجه  تسا و  نابز  لد و  اب  نامیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ

(. 2  ) نامیا تقیقح 

(. ادخ يارب   ) تسا لمع  ندرک  صلاخ  نامیا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
 . تساربم اهعمط  زآ و  زا  كاپ و  اهمارح  زا  نامیا ,  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ

 . تسا تشذگ  ییابیکش و  نامیا ,   ـ
 . يرازگساپس رد  رگید  یمین  تسا و  ییابیکش  رد  نآزا  یمین  تسا :  مین  ود  رب  نامیا   ـ

 . تمعن شیاسآ و  رد  يرازگرکش  تسا و  يراتفرگ  یتخس و  رد  يروبص  نامیا ,  مالسلا  هیل  ما عـلـی عـ ـ ما  ـ
 . تسا نامیا  سار  رد  یتسار   ـ

(. 3  ) نامیا تقیقح 

, دشاب وت  دوس  هب  دنچ  ره  لطاب ,  رب  دشابوت , نایز  هب  دنچ  ره  ار , قح  هک  تسا  نیا  یقیقح  نامیا  ياه  هناشن  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ـ
 . یهد حیجرت 

نتـشاد فاصنا  ملاع و  هب  ندرک  مالـس  یتسدگنت ,  نامز  رد  ندرک  قافنا  تسا :  نامیا  زا  زیچ  هس  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ـبـر  ما پـیـ  ـ
. دوخ هرابرد 

ات ما  هدیسر  تمدخ  نم  ! ادخ لو  ـ سر يا  درک : ضرع  دیسر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلصادخ  ربمایپ  تمدخ  يدرم  مالسلا  قدا عـلـیـه  ما صـ ـ ما  ـ
یشکبار ؟  تردپ  هک  نیا  رب  منک  تعیب  وت  اب  دومر : وا فـ هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  منک  تعیب  مالسا  رب  امش  اب 

کنیااما دیشکب , ار  ناتناردپ  میهد  یمن  روتـسد  امـش  هب  ام  دنگوس , ادخ  هب  دومر : هلآ فـ هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  يرآ ,  درک : ضرع 
 . تفرگ یهاوخن  ادخ  زج  یمدمه  رای و  زگره  وت  تسا و  یقیقح  وت  نامیا  هک  متسناد 

يدرک ؟  حبص  هنوگچ  هثراح !  يا  دومرف : وا  هب  دید  ار  هثراح  ادخ  ربمایپ  يزور   ـ
تسیچ ؟  وت  نامیا  تقیقح  تسا ,  یتقیقح  ار  ینامیا  ره  دومرف : متسه  یقیق  ـن حـ مؤ ـی کـه مـ لا رد حـ اد ! لوسر خـ يا  درک : ضرع 

 (. يراد هزور   ) یگنشت اب  ار  مزور  ما و  هدنارذگ  دجهت ) تدابع و   ) يرادیب اب  ار  مبش  ما و  هدش  رازیب  ایند  زا  درک : ضرع 
: دندرک ضرع  نایناوراک  ـد , ـش ور  هب  ور  یناوراک  اب  شیاهترفاسم  زا  یکی  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  مالـسلا  هیلع  رقا  ما بـ ـ ما  ـ

دیتسیچ ؟ امش  دیسرپ : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يا  وت  رب  دورد 
تسیچ ؟  امش  نامیا  تقیقح  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  میتسه  نمؤم  ام  دندرک : ضرع 

هک هنازرف  ینادنمـشناد  دومرف : ادـخ  تسد  هب  اهراک  ندرپس  ادـخ و  ناـمرف  هب  نداـهن  ندرگ  یهلا و  ياـضق  هب  يدونـشخ  دـندرک : ضرع 
یمن هچنآ  دـیزاسن و  دـیوش  یمن  نکاـس  نآ  رد  هـک  يا  هناـخ  ـیـد پـس  یو تـسار مـی گـ رگا  دـنوش  ربماـیپ  یگنازرف  زا  تـسا  کـیدزن 

. دینک اورپ  دیدرگ , یم  رب  وا  يوس  هب  هک  ییادخ  زا  دینکن و  عمج  دیروخ 

(. 4  ) نامیا تقیقح 
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یمن هدیـسر  وا  هب  هچنآ  دـنادب  هک  نآ  رگم  دـسرن  تقیقح  هب  يا  هدـنب  چـیه  دراد  یتقیقح  يزیچ  ره  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ   ـ
. دسرب تسناوت  یمن  هدیسرن  وا  هب  هچنآ  دسرن و  تسناوت 

 . ینیب دنمدرخ  ناشایند  رد  درخبان و  ناشنید  رد  ار  مدرم  همه  هک  هاگ  نآ  رگم  یباین  تسد  نامیا  تقی  بـه حـقـ رذو ! ـ با يا   ـ
نامیا دنمازـس  دشاب  نینچ  هاگره  سپ ,  دوش  دونـشخ  ادخ  يارب  دیآ و  مشخ  هب  ادخ  يارب  هک  دبای  تسد  یقیقح  نامیا  هب  هاگ  نآ  هدنب   ـ

 . تسا هتشگ  یقیقح 
درادـب و تسود  ادـخ  يارب  ار  دوخ  هب  سک  نیرترود  هک  نآ  رگم  دـسرن  یقیقح  نامیا  هب  امـش  زا  کی  چـیه  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   ـ

. درادب نمشد  ادخ  رطاخ  هب  ار  دوخ  سک  نیرتکیدزن 
تـسود یگدـنز  زا  ار  گرم  دـشاب : هتـشاد  تلـصخ  هس  هک  نآ  رگم  دـسرن  نامیا  تقیقح  هب  امـش  زا  کی  چـیه  مالـسلا  هیلع  رقاب  ما  ـ ما  ـ

 . یتسردنت زا  ار  يرامیب  يرگناوت و  زا  ار  رقف  درادبرت و 
تسا ؟  نینچ  نیا  یسک  هچ  میدرک :  ضرع 

هدنز ام  اب  ینمـشد  اب  ای  دـیریمب  ام  یتسود  هاررد  دـیراد , تسود  رتشیب  ار  کی  مادـک  امـش  زا  کی  ره  دومرف  هاگ  نآ  امـش  همه  دومرف : ! 
دینامب ؟

روط نیمه  زین  یتسردـنت  يرامیب و  يرگناوت و  يرادان و  رقف و  دومرف : میریمب  امـش  یتسود  هار  رد  هکنیا  ـم ,  ـس ادـخ قـ هب  مدرک :  ضرع 
 . مسق ادخ  هب  يرآ ,  مدرک :  ضرع 

(. 5  ) نامیا تقیقح 

زا دـشاب  رتشیب  تسادـخ  دزن  هچنآ  هب  وا  نانیمطا  دامتعا و  هک  ینامز  رگم  دـشابن  نیتسار  يا  هدـنب  چـیه  ناـمیا  مالـسلا  هیلع  ما عـلـی  ـ ما  ـ
. دراد شیوخ  تسد  رد  هچنآ 

دنیاشوخ دوخ , هرابرد  ادخ  هدرک  زا  هک  نآ  رگم  دشابن  نمؤم  زگره  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  چیه  هک  دـینادب  مالـسلا  هیلع  قداص  ما  ـ ما  ـ
. دشاب دونشخ  دنیاشوخان , ای  دشاب  يو 

هتـشگ وت  دـیما  سرت و  هیام  هچنآ  هب  هک  نآ  رگم  یتسین  راودـیما  كانمیب و  يرب و  رـس  هب  دـیما  میب و  رد  هک  نآ  رگم  یتسی  ـن نـ مؤ و مـ  ـ
 . ینک لمع 

. دهاوخب زین  مدرم  يارب  دهاوخ  یم  دوخ  يارب  یبوخ  ره  هک  نآ  رگم  تسین  نمؤم  يا  هدنب  چیه  هلآ  هیل و  هّللا عـ اد صـلـی  ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
رگید دـبنجب  وا  زا  یگر  هاـگره  هک  دـشاب  دوخ  ردارب  رکیپ  نوچمه  هک  تسا  نمؤـم  هاـگ  نآ  اـهنت  نمؤـم  مالـسلا  قدا عـلـیـه  ـ ـص ما  ـ ما  ـ

. دنیآ یم  رد  شبنج  هب  وا  اب  شیاهگر 
شرادرک اب  شراتفگ  شلد  اب  شنابز  دـشاب و  یکی  شنابز  اـب  شلد  هک  نآ  رگم  تسین  نمؤم  ناـسنا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ   ـ

. دشاب ناما  رد  وا  دنزگ  زا  شا  هیاسمه  دشابن و  راگزاسان 

 . لمع نامیا و 

. دریذپ یمن  يرگید  نودب  ار  یکی  دنوادخ  دننامسیر , کی  هب  هتسبردارب  ود  لمع  نامیا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ
. دوش یمن  هتفریذپ  نامیا  یب  لمعو  لمع  یب  نامیا   ـ

. دریذپ یم  ینوزف  یتساک و  رادرک , تسا و  راتفگ  نامیا   ـ
. رادرک یب  تسا  راتفگ  نامیا  دیوگب : هک  یسک  تسا  نوعلم  تسا  نوعلم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ـ
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. دش یمن  لزان  مارح  لالح و  زامن و  هزور و  دوب  راتفگ  اهنت  نامیا  رگا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
هدومرف نایب  ار  نآ  بوجو  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  هک  تسا  لمع  نآ  زا  یخرب  راتفگ , تسا و  لمع  رسارس  نامیا  مالـسلا  هیلع  موصعم   ـ

 . تسا
هتـشادن داقتعا  نآ  ندوب  قح  هب  ناشیاهلد  رد  اما  دـنیامن  راتفر  نآ  هب  دـننک و  فیـصوت  ار  قح  ناگدـنب ,  رگا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   ـ

. دنا هدربن  يدوس  دنشاب 

 . هئجرم

. دنا هدرک  نیرفن  رادرک , یب  تسا  راتفگ  نامیا  دنیوگ : یم  هک  نانامه  ار , هئجرم  ربمایپ , داتفه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ
 : دـنیوگ یم  هک  نانامه  هئجرم ,  هیردـق و  تسا :  هدرک  نیرفن  ار  اهنآ  ربمایپ  داتفه  نابز  هب  دـنوادخ  هک  دنتـسه  نم  ـت  ما زا  هور  ود گـ  ـ

 . تسین هتفهن  نآ  رد  لمع  تسا و  رارقا  نامیا 

(. 1  ) ناهانگ نامیا و 

دنک ؟ یم  بلس  ار  نامیا  هریبک  ناهانگ  ایآ  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  مالسلا ---  هیلع  مظا  ما کـ ـ ما  ـ
رد قراس ,  دـنک و  یمن  انز  تسا  نمؤم  هک  یلاح  رد  راـکانز  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  زین  هریبک  ریغ  ناـهانگ  يرآ و   : ـ

. دنک یمن  يدزد  نامیا ,  لاح 
دـش لاؤس  دوش , اد مـی  وا جـ زا  نامیا  حور  دـنک  انز  درم  هاگره  هک :  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  نخـس  نیا  هرابرد  رقاب  ماـما  زا   ـ

وا زا  هک  تسا  حور  نیمه  درک )) ینابیتشپ  دوخ  زا  یحور  اب  ار  نانآ  و  دیامرف (( : یم  هک  اج  نآ  تسا ,  یلاعت  يادـخ  نخـس  نیا  دومرف :
. دوش یم  ادج 

ات دومرف : ترض  نآ حـ ـیـد  ـسر پـ دنک , یمن  انز  تسا  نمؤم  هک  یلاح  رد  راکانز  هک :  ربمایپ  نخـس  ـن  یا هرا  ـ برد قدا  ـ ـص ما  ـ ما زا  هرارز   ـ
یم هدـنک  وا  زا  نامیا  حور  مدرک :  ضرع  ـد : یو هرارز مـی گـ دوش ) یم  اـنز  بکترم  هاـگ  نآ   ) دوش یم  هدـنک  وا  زا  ناـمیا  حور  هک  نآ 

دوش ؟
نآ هک  شاب  شوه  هب  هدامآ و  دومرف : هاگ  نآ  تسا  يزیچ  دومرف : دـییامرف : ـم بـ یار نا بـ ـمـ یا حور  زا  مدرک ] :  ضرع  دـیوگ [  یم  هرارز 
دنک ؟ یم  یهن  دراد و  یم  زاب  شهاوخ  نآ  زا  ار  يو  يزیچ  وا  نورد  رد  یلو  دهاوخ  یم  ار  يزیچ  ناسنا  هک  يا  هدیدن  ایآ ]   ] یمهفب ار 

 . تسا نامیا  حور  نامه  زیچ  نآ  دومرف : ارچ  مدرک :  ضرع 
رد را  ـ کا ـ نز دو : ـ مر ـه فـ لآ هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  نامیا : ---  هراب  رد  یهورگ  لاؤس  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ---  هیلع  قداص  ما  ـ ما  ـ

نانآ دروخ  یمن  بارش  نامیا ,  نتشاد  لاح  رد  راوخبارـش , دنز و  یمن  تقرـس  هب  تسد  نامیا  لاح  رد  قراس  دنک , یمن  انز  نامیا  لا  حـ
میراذگب ؟  دارفا  نیا  رب  یمان  هچ  در : ضر کـ رذ عـ رمع بـن  دندرک  هاگن  رگیدکی  هب   ( ماما نابطاخم  )

و دزد ))  نز  دزد و  درم   : )) تسا هدومرف  دنوادخ  ناشلامعا  مان  هب  تسا ,  هدا  نا نـهـ ـ نآ رب  ادـخ  هک  یمان  نامه  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
 ((. راکانز درم  راکانز و  نز   )) هدومرف

یمن يدزد  بکترم  تسا  نمؤ  هک مـ یلاح  رد  دزد  دنک , یمن  انز  تسا  نمؤم  هک  یلاح  رد  راکانز  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ـبـر  ما پـیـ  ـ
 . تسا زاب  زونه  هبوت  رد  دشون و  یمن  بارش  نامیا ,  نتشاد  تلاح  رد  راوخبارش  ودوش 

یلاح رد  راکانز  دومر : مدینـش کـه مـی فـ هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  دیامرف : یم  هفوک  ربنم  رب  مدـید  ار  یلع  سیق :  نب  همقل  عـ  ـ
تسا ؟  رفاک  دن  انز کـ هک  یسک  نانمؤمریما !  يا  مدیسرپ :  دنک  یمن  انز  تسا  نمؤم  هک 
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لالح شیارب  انز  هک  نیا  هب  نامیا  اب  راکانز  میراذ  مهبم گـ ار  اهتصخر  ثیداحاداد  یم  روتـسد  ام  هب  ادخ  ربمایپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
 . تسا رفاک  تساور  لالح و  وا  يارب  انز  هک  دشاب  هتشاد  داقتعا  نامیا و  رگا  اریز  دنک , یمن  انز  تساورو , 

(. 2  ) ناهانگ نامیا و 

انز هچرگ  دیآرد  تشهب  هب  دریمب  هتفگ  نیا  رب  و  تسین ))  هّللا  زج  يدوبعم  :)) دیوگب هک  يا  هدـنب  ره  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربما  پـیـ  ـ
. دوش هدیلام  كاخ  هب  رذوبا  ینیب  هچرگو  دنک  يدزدو  دنک  انز  هچ  رگ  دنک , يدزد  دنک و  انز  هچرگ  دنک , يدزد  دنک و 

چیه دزرو  كرـش  ادـخ  هب  رگا  هک  نانچمه  دـناسرن  بیـسآ  وا  نامیا )   ) هب یهاـنگ  چـیه  تسین ))  هّللا  زج  يدوبعم  : )) دـیوگب هـر کـه   ـ
. دشخبن دوس  ار  وا  یکینرادرک 

. دناسر یمن  نایز  يزیچ  زین  نامیا  دوجو  اب  تسین  دنمدوس  زیچ  چیه  كرش  دوجو  اب  هک  روط  نامه   ـ
. درب یمن  رد  هب  شرفک  زا  ار  رفاک  یکین  راک  چیه  هک  نانچمه  دزاس , یمن  جراخ  شنامیا  زا  ار  نمؤم  یهانگ  چیه   ـ

(. 3  ) ناهانگ نامیا و 

صالخا اـی  نیقی  يور  زا  سک  ره  هک  نز  راـج  مدرم  ناـیم  رد  ورب و  يراـصنا : ---  رباـج  هب  هلآ ---  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  رب  ـ ما پـیـ  ـ
 . تسوا نآ  زا  تشهب  تسین ,  هّللا  زج  ییادخ  هک  دهد  تداهش 

هک نآ  طرـش  هب  دوش  بجاو  وا  رب  تشهب  هک  نآ  رگم  دیاین  نم  دزن  هّللا  الا  هلا  اب ال  نم  تما  زا  يدحا  هک  درک  شرافـس  نم  هب  دنوادخ   ـ
دوش ؟ یم  هتخی  ـ مآ هّللا  الا  ـه  لا تسیچ کـه بـا ال  نآ  ادخ ! ربمایپ  يا  دندرک : ضرع  دشاب  هتخیماین  نآ  اب  ار  يزیچ 

یم ار  نارگمتـس  راتفر  دـنیوگ و  یم  ار  ناربمایپ  نخـس  دارفا  نیا  نارگید  هب  نآ  ندادـن  اـیند و  لاـم  ندرک  عمجو  اـیند  هب  صرح  دومرف :
. دننک

دراو دـهاوخب  هک  تشهب  ياـهرد  زا  يرد  ره  زا  دـنک  قیدـصتار  وا  ناـبز  شلد  تـسین و  هـّللا  زج  ییادـخ  هـک  دـهد  یهاوـگ  سک  ره   ـ
. دشدهاوخ

تسا ؟  هنوگچ  نآ  ندرک  صلاخ  دش : ضرع  دوش  تشهب  دراو  تسین ))  هّللا  زج  يدوبعم   )) دیوگب صالخا  يور  زا  هک  ره   ـ
 . يراد هگن  رود  ادخ  ياهاوران  اهمارح و  زا  ار  نآ  هک  نیا  هب  دومرف :

. دنهدن حیجرت  شیوخ  نید  رب  ار  دوخ  يایند  دتس  داد و  هک  نآ  طرش  هب  دراد  یم  هگن  ادخ  مشخ  زا  ار  ناگدنب  هّللا ,  الا  هلا  ال   ـ
زا ناشنید  هک  دنـشاب  هتـشادن  یکاب  دـش  دابآ  ناشیایند  نوچ  هک  ینامز  رگم  دراد  یم  زاب  مدرم  زا  ار  ادـخ  مشخ  هراومه  هّللا ,  الا  ـه  لا ال   ـ

. دورب نیب 
هک تسا  نیا  هب  نآ  قح  ندرمش  فیفخ  درامـش و  راوخ  ار  نآ  هک  ینامز  رگم  دتفا  دنمدوس  نآ  هدنیوگ  يار  هراو بـ هـمـ هّللا ,  الا  ـه  لا ال   ـ

. دنیاینرب يراکهانگ  ندرب  نایم  زا  ددص  رد  دنرامشن و  تشز  ار  نآودوشراکشآ  يراکهانگ 

 . لماک نامیا 

نیمه هب  دیر , تذ بـ ـش لـ ندرو زا خـ دیـشچب و  ار  نآ  معط  ات  دینک  شدرآ  بوخ  ودییامن  زیمت  كاپ و  ار  مدنگ  مالـسلا  هیل  ـیـح عـ ـس مـ  ـ
. دتفا دنمدوس  ار  امش  شماجنارس  دیشچبار و  نآ  توالح  ات  دینادرگ  لماک  صلاخ و  ار  نامیا  ناس , 

 . یشوکتخس لقع و  نامیا ,  دوش : یمن  هدید  زگره  رفن  کی  رد  لماک  روط  هب  هک  تسا  زیچ  هس  مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما  ـ
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(. 1  ) دنک یم  لماک  ار  نامیا  هچنآ 

هک یـسک  تسا :  هدناسر  لام  هب کـ ار  نامیا  ياهتلـصخ  دشاب  هتـشاد  سکره  هک  تسا  تلـصخ  هس  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  رب  ـ ما پـیـ  ـ
هاـگره دربـن و  رد  هب  قح  زا  ار  وا  مشخ  دوش  نیگمـشخ  نوچ  ودـشکن  لـطاب  هاـنگ و  هب  ار  وا  شیدونـشخ  تیاـضر و  دوش  یـضار  نوچ 

. دریگن روز  هب  تسین  وا  زا  هک  ار  يزیچ  تفای  تردق 
- - 
- - 

چیه رد  دسارهن و  يرگـشهوکن  چیه  شنزرـسزا  ادخ  هار  رد  هک  يدرم  تسا :  لماک  شنامیا  دـشاب  هتـشاد  هک  ره  هک  تسا  ـه چـیـز  ـس  ـ
حیجرت ایند  رب  ار  ترخآ  راک  یترخآ  رگید  تسا و  ییایند  یکی  هک  دوش  هضرع  وا  رب  زیچ  ود  هاگره  دـنکن و  ییامندوخ  ایر و  دوخ  راک 

. دهد
دوـش و هـتخیر  ـش  نا ـ ها ددرگ و گـنـ لـماک  شمالـسا  دـشاب  اـهنآ  ياراد  سک  ره  هـک  تـسا  زیچ  راـهچ  مالـسلا  دا عـلـیـه  ـجـ ــس ما  ـ ما  ـ

مدرم اب  دنک و  لمع  مدرم  لابق  رد  دوخ  دهعت  هب  ادـخ  يارب  هک  نآ  تسا :  دونـشخ  وا  زا  هک  یلاح  رد  دـنک  رادـید  ار  شیوخ  راگدرورپ 
. دشاب قالخا  شوخ  دوخ  هداوناخ  اب  دنک و  مرش  تسا  تشز  مدرم  ادخ و  دزن  هچنآ  ره  باکترا  زا  دشاب و  وگتسار 

 , نک بوخ  ار  تقالخا  دوش : ---  لـماک  مناـمیا  مراد  تسود  دیـسرپ : هک  يدرم  خـساپ  رد  هلآ ---  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ـبـر  ما پـیـ  ـ
. دوش یم  لماک  تنامیا 

. دشاب رتوکین  شقالخا  هک  تسا  رتلماک  شنامیا  امش  زا  سک  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
 . شناد يرابدرب و  درخ , تسا :  لماک  شنامیا  دشاب  هتشاد  سک  ره  هک  تسا  زیچ  هس   ـ

لادج ثحب و  رتمک  دیوگ , یمن  طوبرمان  هدوهیب و  نانخس  هک  تسا  نیا  ناملسم  نید  ندوب  لماک  تخانش  هار  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما   ـ
 . تسا قالخا  شوخ  ابیکش و  رابدرب , دنک , یم 

(. 2  ) دنک یم  لماک  ار  نامیا  هچنآ 

همانرب نید ,  رد  مهف  دـشاب : وا  رد  تلـصخ  هس  هک  نآ  رگم  دـناسر  یمن  لاـمک  هبار  ناـمیا  تقیقح  يا  هدـنب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ما  ـ ما  ـ
 . بئاصم اهیراتفرگربارب و  رد  ییابیکش  یگدنز و  داصتقا  رد  تسرد  يزیر 

 , یتسدـگدنت ماگنه  رد  قافنا  دـشاب : وا  رد  تلـصخ  هس  رگم  دـناسر  یمن  لامک  هب  ار  نامیا  هدـنب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ـبـر  ما پـیـ  ـ
 . ندرک مالس  نداد و  فاصنا 

يارب هچنآ  دناشنن و  ور  ما فـ ـتـقـ نا نتفرگ  اب  ار  دوخ  مشخ  دـنادرگ , کین  ار  شقالخا  هک  نآ  رگم  دـناسر  یمن  لامک  هب  ار  نامیا  هد  بـنـ  ـ
يارب یهاوـخریخ  ببـس  هب  هکلب  لـمع  اـب  هـن  دـنا  هدـمآرد  تـشهب  هـب  ینادرم  هـنیآ  ره  درادـب  تـسود  زین  مدرم  يارب  دراد  تسوددوـخ 

 . ناناملسم
ادخزا دوخ  يدج  یخوش و  رد  درادب و  تسود  زین  شردارب  يارب  دراد  تسود  دوخ  يارب  هچنآ  هک  نآ  رگم  دسرن  نامیا  لامک  هب  هدنب   ـ

. دسرتب
زگره دهد و  حیجرت  دو  سو خـ رب هـ ار  شنید  هک  هاگ  نآ  رگم  دـناسرن  لامک  هب  ار  نامیا  تقیقح  زگره  هدـنب  مالـسلا  هیلع  داوج  ما  ـ ما  ـ

. دهد حیجرت  شنید  رب  ار  دوخ  سوه  هک  ینامز  رگم  دتفینرد  تکاله  هب 
شناد يریگارف  دشاب : هتـشاد  تلـصخ  هس  رگم  دناسرن  لامک  زرم  هب  ار  نامیا  دـشابن و  نمؤم  نمؤم ,  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ   ـ

دلج 1 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


 . شاعم رما  رد  ارادم  اهیراتفرگ و  رد  ییابیکش  ,

(. 3  ) دنک یم  لماک  ار  نامیا  هچنآ 

ار هچنآ  دشاب و  هتـشاد  تسود  زین  وا  دراد  تسود  دنوادخ  ار  هچنآ  هک  نآ  رگم  دوش  یمن  لماک  يا  هدنب  نامیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ما  ـ ما  ـ
. درادب نمشد  زین  وا  دراد  نمشد  دنوادخ 

 . تمعن ار  الب  درامش و  هنتف  ار  شیاسآ  هافر و  هک  نآ  رگم  تسین  لماک  نمؤم  نامیا   ـ
هب اهراک  نتـشاذگاو  ادخ , لکوت بـه  دشاب : وا  رد  تلـصخ  جنپ  رگم  دشابن  لماک  ادخ  هب  هدـنب  نامیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمای  پـ  ـ

, دشاب هتشاد  تسود  ادخ  ریسم  رد  سک  ره  ادخ  يال  ندر بـر بـ ییابیکش کـ ادخ و  ياضق  هب  ندوب  دونشخ  ادخ , نامرف  هب  نداهن  رس  , ادخ
رس هب  ار  نامیا  هنیآ  ره  دتسیا  زاب  ششخب  زا  ادخ  رطاخ  يارب  دنک و  شهد  داد و  اد  ـر خـ طا يار خـ بـ دشاب , هتـشاد  نمـشد  ادخ  ریـسمرد 

 . تسا هدناسر  لامکدح 
, درامش کبـس  ار  دوخ  دنادرگ , وکین  ار  شقالخا  دشاب : وا  رد  تلـصخ  راهچ  رگم  دشابن  لماک  هدنب  نامیا  مالـسلا  هیل  قدا عـ ـ ـص ما  ـ ما  ـ

دشخبب ؟ ار  دوخ  لام  یفاضا  دزرو و  يراددوخ  ییوگ  هدایززا 
.

لمع لعف و  هب )  طوبرم   ) ار تلـصخ  هس  دـصکی و  هک  نآ  رگم  دـنادرگن  لماک  ار  دوخ  نامیا  نمؤم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمای  پـ  ـ
. دوش اراد  رهاظ  نطاب و  تینو و 

 . شمارآ نامیا و 

 . نآرق
ادخ نیمز و  اهنامـسآ و  ياهرکـشل  تسادخ  نآ  زا  دنیازفیب و  ناشنامیارب  ینامیا  ات  داتـسرف  شمارآ  نان  ـ مؤ يا مـ ـهـ لد ـت کـه بـر  ـسوا ))

 ((. تسا میکح  اناد و 
 . تسا نامیا  شمارآ ,  نآ  داتسرف : --- ))  ار  شمارآ  هک  تسوا   )) هیآ ریسفت  رد  مالسلا ---  هیلع  رقاب  ماما   ـ

 . نامیا نتفای  شیازفا 

 . نآرق
((. دیازفیب نانآ  نامیا  رب  دوش  توالت  ناشیا  رب  وا  تایآ  نوچ  و  ))

دوزفا ؟ رد  امش  زا  کی  مادک  نامیا  هب  هروس )   ) نیا دنسرپ : یم  یضعب  دوش  لزان  يا  هروس  نوچ  و  ))
((. دننک یم  ینامداش  دوخ  دوش و  هدوزفا  ناشنامیا  هب  دنا  هدروآ  نامیا  هک  نانآ 

. دبای یم  شرتسگ  هطقن  نآ  دوش  هدوزفا  نامیا  رب  هچ  ره  بلق ,  رد  تسا  يا  هطقن  دننام  نامیا  مالسلا  هیلع  ما عـلـی  ـ ما  ـ
مامت ددرگ  لماک  نامیا  نوچ  دوش و  رتگرزب  يدیفس  نآ  دوش  هدوزفا  نامیا  رب  هچ  ره  هک  بلق  رد  تسا  يدیفـس  هطقن  نوچمه  نا  ـمـ یا  ـ

. دوش دیپس  بلق 

 . نامیا تاجرد 

 . نآرق

دلج 1 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


 ((. تسا هاگآ  ناشیاهراک  هب  وا  نوگانوگ و  دنراد  یتاجرد  ادخ  دزن  هورگ  ود  نیا  ))
نیا نآ  هدش و  زور  را و پـیـ ـتـگـ سر دسر  هجرد  نآ  هب  هک  ره  تسا  هجرد  کی  نامیا  هبترم  نیرتالاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ـبـر  ما پـیـ  ـ

 ( نآ رب  ادخ   ) رفیک زا  دـنام  هدیـشوپ  رگا  دـشاب و  هتـشادن  ییاورپ  دوش  راکـشآ  رگا  هک  دـسر  یکاپ  زا  دـح  نآ  هب  یمدآ  نطاب  هک  تسا 
. دسرتن

یسک سپ  دو  ـ ـش هدو مـی  يرگید پـیـمـ زا  سپ  یکی  نآ  ياه  هلپ  دراد و  هلپ  هد  هک  تسا  ینابدرن  دننام  نامیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   ـ
نییاپ هب  دیابن  مه  وا   ) تسا مهد  هلپ  رد  هک  نآ  هب  دسرب  ات  يرادن  يزیچ  وت  دیوگب  تسا  لوا  هلپ  رد  هک  نآ  هب  دیابن  تسا  مود  هلپ  رد  هک 

کی یـسک  يدید  رگا  دزادنا  یم  ار  وت  زین  وت  زا  رتالاب  هک  زادنین  دراد  رارق  وت  زا  رتنییاپ  هل  رد پـ هک  ار  نآ  دـیوگب ) ینخـس  نینچ  دوخرت 
یم ار  وا  هک  راذـگم  وا  شود  هب  يراـب  شناوت  زا  رتارف  ناـشکالاب و  دوخ  فرط  هب  ار  وا  تمیـالم  یناـبرهم و  اـب  تسا  رتـن  ـیـ یا وـتزا پـ هلپ 

. دنک نامرد  ار  وا  یگتسکش  دیاب  دنکشب  ار  ینمؤم  سک  ره  ینکش و 
. دیازفا یم  هجرد  بحاص  ره  هجرد )   ) هب لجوزع  دنوادخ  دنراد و  هجرد  تفه  نانمؤم   ـ

 . يرابدرب شناد و  يرادافو ,  يدونشخ ,  نیقی ,  ییوگتسار ,  يراکوکین ,  تسا :  هدرک  میسقت  شخب  تفه  ار بـه  نا  ـمـ یا ـد  نواد خـ  ـ

 . نامیا نیرترب 

 . تسوت اب  اج  همه  دنوادخ  ینادب  هک  تسا  نیا  نامیا  نیرترب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ
دوخ يارب  هچ  ـ نآ ير و  ـیـ گرا هب کـ ادـخ  رکذ  رد  ار  تنابز  دـشاب و  ادـخ  يارب  تا  ینمـشد  یتسود و  هک  تسا  ـن  یا نا  ـمـ یا ـن  یر ـ تـالا بـ  ـ

شوماخ ای  ییوگ  نخس  یکین  هب  يدنسپن و  زین  مدرم  رب  يدنسپ  یمن  دوخ  رب  ار  هچنآ  یشاب و  هتشاد  تسود  زین  مدرم  يارب  يراد  تسود 
 . ینامب

 . تسا یگدنشخب  ییابیکش و  نامیا  نیرترب   ـ
 . تسوکین يوخ  نامیا  نیرترب   ـ

 . تسا ادخ ) هب   ) وکین نیقی  نامیا  نیرتالاب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ

 . نامیا ياه  هخاش 

نتـشادرب اهنآ  نیرتمک  تسا و  هّللا  الا  هلا  هتفگ ال  اهنآ  نیرترب  تسا ,  هخاـش  يدـنا  داـتفه و  ناـمیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  رب  ـ ما پـیـ  ـ
 . تسا نامیا  زا  يا  هخاش  ایح  و  مدرم ,  هار  رس  زا  هدنرازآ  ياهزیچ 

 . نامیا ناکرا 

ادـخ و نامرف  هب  نداهن  ندرگ  ادـخ , هب  اهراک  نتـشاذگاو  ادـخ , رب  لکوت  تسا :  راوتـسا  نکر  راهچ  رب  نامیا  مالـسلا  هیلع  ما عـلـی  ـ ما  ـ
. ادخ ياضق  هب  ندوب  یضار 

 . تلادع داهج و  نیقی ,  ربص , تسا :  راوتسا  نوتس  راهچ  رب  نامیا   ـ
 , یـشوکتخس ینمادـکاپ ,  لـمع ,  ملع ,  ادـخ ,) زا   ) يربناـمرف تخانـش ,  تسا :  زیچ  هد  رد  ناـمیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربـما  پـیـ  ـ

. دوش هدیشاپ  مه  زا  نامیا  هتشر  دوش  مک  نکر  هد  نیا  زا  کی  ره  ادخ ) ربارب  رد   ) میلست يدونشخ و  نیقی ,  ییابیکش , 
 . تسا نامیا  ياه  هیاپ  زا  فافک  ردق  هب  ندوب  دنسرخ  يرادنتشیوخ و  سفن و  تزع  مالسلا  هیلع  یلع  ما  ـ ما  ـ
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 . نامیا ياه  هقلح  نیرتمکحم 

رطاخ هب  نتـشاد  هنیک  نتـشاد و  تسود  ادـخ , رطاخ  هب  يریگ  تسود  نامیا  ياـه  هقلح  نیرتمکحم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربماـی  پـ  ـ
 . تسادخ

. ادخ يارب  ندرک  ینمشد  ادخ و  يارب  نتشاد  تسود  دومرف : دش , لاؤس  نامیا  ياهزیواتسد  نیرتراوتسا  هرابرد  ترضح  نآ  زا   ـ
هب يزرو و  ین  ـمـ شد اد  يار خـ يرادب و بـ تسود  ادخ  يارب  هک  تسا  نیا  نامیا  ياهزیواتسد  نیرتراوتـسا  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ما  ـ ما  ـ

 . يزرو يراددوخ  ششخب  زا  ادخ  رطاخ  هب  ینک و  شهد  داد و  ادخ  رطاخ 
تسا ؟  رتمکحم  نامیا  هقلح  مادک  دومرف : دوخ  باحصا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربما  پـیـ  ـ

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  تاـکز  تفگ :  يرگید  زاـمن , تفگ :  یکی  هاـگ  نآ  دـنناد  یمرتهب  وا  ربماـیپ  ادـخ و  ـد : ندر ضرع کـ
نتـشاد تسود  نامیا  ياه  هقلح  نیرتمکح  بـلـکـه مـ تسین ,  مهاوخ  یم  هک  نآ  اما  دراد  دوخ  تیمها  دیتفگ  هک  اهنیا  زا  کی  ره  دومرف :

. ادخ نانمشد  زا  يرازیب  ادخ و  ناتسود  نتشاد  تسود  وادخ  رطاخ  هب  ندرک  ینمشد  تسادخ و  يارب 
 . تساوقت هملک  زیواتسد  نیرتراوتسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ

. رادیاپانو یتیراع  نامیا  راوتسا و  نامیا 

 . نآرق
حیرشت دنمهف  یم  هک  نانآ  يارب  ار  تایآ  هنیآ  ره  رادیاپان  یـضعب  رادیاپ و  یـضعب  دیرفایب  سفن  کی  زا  ار  امـش  هک  يدنوادخ  تسوا  ))

 ((. میا هدومن 
نامیا عدوتـسم ,  تسا و  راوتـسا  نامیارب  هک  تسا  یـسک  نآ  رقتـسم  عدوتـسم : ---  رقتـسم و  نییبت  رد  مالـسلا ---  هیلع  قداص  ماـما   ـ

 . تسا یتیراع 
ینامز ات  رادیاپان  تیراع و  اه  هن  اهلد و سـیـ نایمرگید  یمسق  تساجرباپ و  راوتسا و  اهلدرد  نامیا  زا  یمـسق  مالـسلا  ما عـلـی عـلـیـه  ـ ما  ـ

دیاش دینکن  وا حـکـم  نا  ـمـ یا هرا کـفـر و  ـ برد  ) ـد ـسر ار  ـش فـ گر ات مـ دیراذگاو  ار  وا  دیرازیب  یـسکزا  رگا  سپ  گرم )  ماگنه   ) مولعم
. ددرگ یم  يرازیبراوازس  تقو  نآرد  ( درکادیپ یقیقح  راوتسا و  نامیا  رخآ  هظحل  رد 

 . نامیا ندش  راوتسا  لماوع 

یم راوتـسا  وا  رد  ار  نام  ـ یا هچنآ  دزاس :ـ  یم  راوتـسا  هدـنب  رد  ار  نامیا  هک  یلماوعزا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ---  هیلع  قداص  ماـما   ـ
 . تسا يدنمزآ  عمط و  درب  یم  نوریب  وا  لد  زا  ار  نامیا  هچنآ  تسا و  ییاسراپ  دنک 

راـگزاس شراـتفگ  اـب  شرادرک  سک  ره  تسا و  هدـش  یهاوگ  وا  يراگتـسر  تاـجن و  دـشاب  یکی  شراـتف  شرادر بـا گـ هـر کـس کـ  ـ
 . تسا یتیراع  شنامیادشابن 

یمن توعد  رفک  هب  ار  سک  چـیه  وا  رفک  هب  هن  تسا  هدـناوخ  ارف  دوـخ  هب  ناـمیا  هب  ار  مدرم  وا  ناـمگیب  تسا  لداـع  لـجوزع  دـنوادخ   ـ
. درب دهاوخن  زاب  رفک  هب  نامیا  زا  ار  وا  دنوادخ  دشاب  تباث  ادخ  دزن  وا  نامیا  دروآ و  نامیا  ادخ  هب  هک  ره  سپدنک 

هک ییامیپب  ار  ینشور  هارهاش  هراومه  هک  نآ  طرـش  هب  ددرگ  راوتـسا  تلد  رد  نامیا  هک  ینآ  راوازـس  وت  لیمک !  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
. درب یمن  نوریب  میا  هدش  نومنهر  نآ  هب  ار  وت  هدناشک و  نآ  هب  ار  وت  ام  هک  یهار  زا  دناشک و  یمن  ههارجک  هب  اروت 

 . تسا نامیا  زج  لمع  دوش , یمن  راوتسا  لمع  اب  زج  نمؤم  نامیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ـ

دلج 1 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


ببس نیدب  دیرفآ , ناشیاهتی  ـ صو تشرس  رب  ار  ایصوا  دندرگ و  یمن  رب  زگره  ور  نیا  زا  دیرفآ , ناشتوبن  تشرـس  رب  ار  ناربمایپ  دنوادخ   ـ
مه نانمؤمزا  یخرب  دندرگ و  یمن  رب  دوخ ) نامیا  زا   ) زگره ور  نیا  زا  دیرفآ , نامیا  تشرـس  رب  ار  نانمؤم  یخرب  دندرگ و  یمن  رب  زگره 

. دنریمب نامیا  اب  دنزرو , رارصا  اعد  رد  دننک و  اعد  دوخ ) نامیا  يراوتسا  يارب   ) رگا نانیا  دنراد , یتیراع  نامیا 

 . نامیا معط  ندیشچ 

زا رتشیب  ار  يزیچ  چیه  هک  کـسـی  تسا :  هدیشچ  ار  نامیا  معط  دشاب  هتشاد  سک  ره  هک  تسا  زیچ  هس  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ
یسک دیوش و  تسد  شنید  زا  هک  نیا  ات  تسا  رتهب  شیارب  دننازوس  شتآ بـ اب  ار  وا  رگا  هک  یسک  دشاب و  هتـشادن  تسودوا  ربمایپ  ادخ و 

. دزرو ینمشد  یتسودادخ و  يارب  هک 
هتـشاد تـسود  رتـش  رگید بـیـ زیچ  ره  زا  ار  وا  لوـسر  ادـخ و  دـشچ : یم  ار  ناـمیا  توـالح  دـشاب  هتـشاد  سک  ره  هـک  تـسا  زیچ  هـس   ـ

رفک هب  دـشاب  هتـشادن  شوخ  رگید  هدیـشخب  تاجن  رفک  زا  ار  وا  دـنوادخ  هک  نآ  زا  دـعب  دـشاب و  ادـخ  يارب  اـهنت  وا  یتسودـناسنا  , دـشاب
. دوش هدنکفا  شتآ  رد  درادن  تسود  هک  نانچمه  , ددرگرب

دتـسرپب و ار  هنا  ياد یـگـ اـهنت خـ سک  ره  تسا :  هدیـشچ  ار  ناـمیا  معط  ناـمگ  یب  دـهد  ماـجنا  ار  اـهنآ  سک  ره  هک  تسا  زی  ـه چـ ـس  ـ
. دنک هتساریپ  ار  شیوخ  سفن  دزادرپب و  رطاخ  تیاضر  اب  ار  شیوخ  لام  تاکز 

 . تسا هدیشچ  ار  نامیا  معط  دشاب  دونشخ  دمحم  يربمایپ  مالسا و  نید  ادخ و  يراگدرور  نآ کـه بـه پـ  ـ

 . نامیا معط  ندیشچن 

. دشچ یمن  ار  نامیا  هزم  دشاب , هتفگن  كرت  ار  يدج ,  یخوش و  هب  نتفگ ,  غورد  يا  هدنب  ات  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
دسرب هک  دوبن  نکمم  هدیـسرن ,  وا  هب  هچنآ  دسرن و  دش  یمن  هدیـسر ,  ودب  هچنآ  دنادب  هک  نآ  رگم  دشچن  ار  نامیا  هزم  يا  هدن  هـیـچ بـ  ـ

 . سب تسا و  لجوزع  يادخ  ناسردوس  شخب و  نایز  هک  نیا  و 
رما رد  تسرد  يزیر  هماـنربو  بئاـصم  ربارب  رد  ربـص  نید ,  رد  مهف  دـشابوارد : تلـصخ  هـس  رگم  دـشچن  ار  ناـم  ـ یا ـی حـقـیـقـت  مدآ  ـ

 . شاعم
زج ییادـخ  هک  نیا  ـد  ـش ار نـمـی چـ نامیا  هزم  درواین  نامیا  اهنآ  هب  ات  ناسنا  هک  تسا  زیچ  راـهچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  اد  ـبـر خـ ما پـیـ  ـ

دوش یم  هتخیگنارب  هرابود  گرم  زا  سپ  دریم و  یم  هک  نیا  تسا ,  هتخیگنارب  ارم  قح  هب  متـسه و  ادخ  هداتـسرف  نم  هک  نیا  تسین ,  هّللا 
. دروآ نامیا  رسارس  ردق  اضق و  هب  هک  نیا  و 

يارب درادـب و  تسود  ادـخ  يارب  هاـگره  سپ ,  , درادـب نمـشد  تسود و  ادـخ  يارب  هـک  دـبایب  ار  ناـمیا  یلـالز  یباـن و  هاـگ  نآ  هدـن  بـ  ـ
 . تسادخ تیالو  دنمازس  نامگیب  دزرو  ینمشدادخ 

 . نامیا توالح  ندیشچن 

هتفرگ شبلق  زا  نامیا  توالح  دشاب  یناسفن  ياهشهاوخ  هب  ندیسر  ششالت  ورکف  نیرتشیب  سک  ره  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  رب  ـ ما پـیـ  ـ
. دوش

. دنوش نادرگیور  ایند  زا  ناتیاهلد  هک  هاگ  نآ  رگم  هتشگ  مارح  امش  ياهلد  رب  نامیا  ینیریش  ندیشچ  مالس  ـ لا قدا عـلـیـه  ما صـ ـ ما  ـ
ایند یـسک  هچ  دـشابن  مهم  شیارب  هک  یناـمز  رگم  دـبای  یمن  دوخ  بلق  رد  ار  ناـمیا  ینیریـش  یمدآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ   ـ

. دروخار
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. دروآ نامیا  ریدقت  دب  بوخ و  هب  هک  ینامز  رگم  دنکن  سح  ار  نامیا  ینیریش   ( یمدآ ( ـ

 . نامیا هجرد  نیرتمک 

دناسانشب و وا  هب  ار  دوخ  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  تسا  نیا  دشاب  یم  نمؤم  نآ  نتـشاداب  هدنب  هک  يزیچ  رتمک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
ماـما زین  دـهن و  ندرگ  ربماـیپ  ناـمرف  هب  واو  دناسانـشب  وا  هب  ار  هلآ  هیلع و  هـّللا  یلـصدوخربمایپ  دـهن و  ندرگ  دـنوادخ  ناـمرف  ربارب  رد  وا 

 : مدرک ضرع  دیوگ : یم  میلس  دروآ  دورف  تعاط  رس  زین  يو  ربارب  رد  واو  دناسانشب  يو  هب  ار  قلخ  رب  شهاوگ  نیمز و  رد  دوخ  تجحو 
دنادن ؟ يدرمشرب ,  هچنآزج  يرگید ,  زیچ  چیه  هچ  رگا  نان !  ـ مؤ ـیـر مـ ما يا 

. دهد یمن  ماجنا  دش  یهن  يزیچ  زا  هاگره  دنک و  یم  تعاطا  دش  هداد  وا  هب  يروتسد  هاگره  نوچ  يرآ ,  دومرف :

. دنک یم  بلس  ار  نامیا  هچنآ 

: دوش یم  جاخ  نامیا  زا  دنتسه , هدش  هتخانـش  مه و  دننام  یگمه  هک  راک  جنپ  زا  یکی  ببـس  هب  هدنب  نامگیب  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما   ـ
. رئابک باکترا  قسف و  یهارمگ ,  كرش ,  رفک ,

. دنک یم  بلس  ار  نامیا  هک  يزیچ  نیرتمک 

ددنبب و ـنـی  ید يردار  ـد بـ نو یسک پـیـ اب  هک  تسا  نیا  دزاس  یم  جراخ  نامیا  زا  ار  ناسنا  هک  يزیچ  نیرتمک  مالسلا  هیلع  قدا  ـ ـص ما  ـ ما  ـ
. دهد رارق  يو  شنزرس  هیامتسدار  اهنآ  يزور  ات  درامشرب  ار  وا  تاهابتشا  اهشزغل و  سپس 

ار وا  نآ  اـب  اـت  دراد  هگن  ار  نآ  دنونـشب و  ینخـس  شردارب  زا  ناـسنا  هک  تـسا  نـیا  رفک  نیرتـمک  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ   ـ
. دنا هدربن  یبوخ  زا  يا  هرهب  دارفا  نیا  دزاساوسر 

تسیچ ؟  دوش  یم  هدنب  رفک  بجوم  هک  يزیچ  نیرتمک  هک :  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  مالسلا ---  هیلع  قداص  ماما   ـ
. دیوج يرازیب  دزرو  تفلاخم  نآ  اب  هک  ره  زا  دنک و  عافد  نآ  زا  ودراذگب  یتعدب  هک  نیا  : 

تسیچ ؟  دوش  یم  رفاک  نآ  اب  هدنب  هک  يزیچ  نیرتمک  دش  لاؤس  مالسلا  قدا عـلـیـه  ما صـ ـ ما زا   ـ
وا نخـس  نیا  اـب  هک  ره  زا  تسا و  هتـسه  کـی  گـیر  نیا  دـیوگب  هک  نیا  دوـمرف : تـشادرب و  نـیمز  يور  زا  يا  هزیرگنـس  ترـضح  نآ 

. دیوج يرازیب  دزرو  تفلاخم 
دنیشنب و نید )  رد   ) ییوگ هفازگ  مدآ  اب  هک  تسا  نیا  دنک  یم  بلس  یمدآ  زا  ار  نامیا  هک  يزیچ  نیرتمک  مالسلا  قدا عـلـیـه  ـ ـص ما  ـ ما  ـ

. دنک دییات  ار  اهنآ  دهد و  شوگ  شیاهفرح  هب 

 . تسین راگزاس  نامیا  اب  هچنآ 

 . نآرق
((. دیریگم دوخ  ناشیکمهزا  زج  يزارمه  تسود  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))

: دنتفگ یم  دندوب , هتفر  گنج  هب  ای  رفـس  هب  هک  دوخ  ناردارب  هرابرد  هک  دیـشابم  نارفاک  نآ  دـننامه  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))
((. دندش یمن  هتشک  دندرم و  یمن  دندوب  ام  دزن  رگا 

((. دیربب ثرا  هب  ناشلیم  فالخ  رب  نانز  زا  هک  تسین  لالح  ار  امش  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))
((. دیروخم قحان  هب  ار  رگیدکی  لاوما  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))
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((. دیریگم یتسود  هب  ار  نارفاک  نانمؤم  ياج  هب  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))
((. دینیزگنرب یتسود  هب  ار  اراصن  دوهی و  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))

((. دیریگن یتسود  هب  ار  نارفاک  زین  دنریگ و  یم  يزاب  هرخسم و  هب  ار  امش  نید  هک  ار  باتک  لها  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  ینا  يا کـسـ ))
((. دینکم مارح  تسا  هدرک  لالح  امش  رب  ادخ  هک  ار  يا  هزیکاپ  ياهزیچ  دیا ! هدروآ  نا  ـمـ یا ـی کـه  نا يا کـسـ ))

((. دیسرپم دننک , یم  ناتنیگهودنا  دنوش  راکشآ  امش  يارب  نوچ  هک  ییاهزیچ  زا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))
((. دینکم تشپ  تمیزه  هب  دیدید  رو  هلمح  ار  نارفاک  نوچ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))

((. دیزرو تنایخ  تناما  رد  دینک و  تنایخ  ربمایپ  ادخ و  هب  دیابن  دیناد  یم  هک  امش  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  ـی  نا يا کـسـ ))
یتـسود هب  ار  اـهنآ  دـننیزگرب  ناـمیا  ياـج  هب  ار  رفک  هک  دـنراد  تسود  ناـتردارب  اـی  ردـپ  رگا  ـد ! یا هدروآ  نا  ـمـ یا ـی کـه  نا ـ ـس يا کـ ))

((. دیریگم
((. دیریگن یتسود  هب  ار  ناتدوخ  نمشد  نم و  نمشد  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))

((. دییوگ یم  هچ  دینادب  ات  دیوشن  کیدزن  زامن  هب  یتسم  لاح  رد  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))
((. دیراذگم ناطیش  ياهاپ  ياج  اپ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))

شیاربم دـندوب  هتفگ  هچنآ  زا  شیادـخ  دـندرک و  هدرزآ  ار  یـسوم  هک  دیـشابن  یناـسک  نوچمه  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هک  ـی  نا ـ ـس يا کـ ))
 ((. تخاس

((. دنک هرخسم  ار  رگید  هورگ  یهورگ  هک  ادابم  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))
((. دینکم اوجن  هانگ  باب  رد  دینک  یم  اوجن  رگیدکی  اب  رگا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))

((. درادن لوغشم  دوخ  هب  ادخ  دای  زا  ار  امش  ناتنادنزرف  اهییاراد و  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))
بانتجا نآ  زا  نیا  ربانب  تسا ,  ناطیـش  راک  يدـیلپ و  اهریت  اب  يدـنب  هورگ  اهتب و  رامق و  بارـش و  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  ینا  ـ ـس يا کـ ))

((. دینک
. دنوش یمن  عمج  هدنب  بلق  رد  مه  اب  زگره  نامیا  يدنمزآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ

. دنام مورحم  نامیا  زا  دوش  شتمسق  ییوختشرد  تنوشخ و  هک  ره  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   ـ
 . يزور هب  ینامگ  دب  لخب و  دنیآ : یمن  درگ  نمؤم  رد  هک  تسا  تلصخ  ود  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ

 . ییوخدب يدنمزآ و  دنیآ : یمن  مهارف  نمؤمرد  يوخ  ود   ـ
. دریگ یمن  وخ  تنایخ  ییوگغورد و  هب  اما  دنک , يوخ  یتلصخ  ره  هب  نمؤم   ـ

 . تسین يزور  تخب و  یب  نمؤم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ـ
 . ییوگروز يرگزواجت و  غورد و  يزابجل ,  تداسح ,  يریخ ,)  یب  ای   ) يزور هریت  یتسدگنت ,  دشابن : ـن  مؤ رد مـ شـش چـیـز   ـ

 . نامیا تایضتقم 

 . نآرق
((. دیریمن ناملسم  زج  دیسرتبدیاش و  هک  نانچ  ادخ  زا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))

((. دینک يرادیاپ  اهگنج  رد  دیناوخ و  ارف  ییابیکش  هب  ار  نارگید  دیشاب و  ابیکش  دیا ! هدروآ  نام  ـ یا ـی کـه  نا يا کـسـ ))
((. دیهد تداهش  ادخ  يارب  دیراد و  اپ  هب  ار  تلادع  هشیمه  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))

((. دینک افو  اهنامیپ  هب  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))
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((. دیهد تداهش  تلادع  هب  دیشاب و  راوتسا  ادخ  هار  رد  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))
((. دینادرگم رب  يور  وا  زا  دیونش  یم  ار  شنخس  هک  یلاح  رد  دیرب و  نامرف  وا  ربمایپ  ادخ و  زا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناس  يا کـ ))

تباجا ار  ناشتوعد  دـشخب  یم  ناتیگدـنز  هک  دـنناوخ  ارف  يزیچ  هب  ار  امـش  شربمایپ  ادـخ و  نوچ  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  ینا  ـ ـس يا کـ ))
((. دینک

(( . دهد یم  رارق  لطاب )  زا  قح   ) زاس ادج  ناتیارب  دیسرتب  ادخ  زا  رگا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))
((. دینک دای  رایسب  ار  ادخ  دینک و  يرادیاپ  دیدروخرب  نمشدزا  یجوف  هب  رگا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))

((. دننک ساسحا  تنوشخ  امش  رد  دیاب  دیگنجب , دنیامش  کیدزن  هک  ینارفاک  اب  دیا ! هدروآ  نا  ـمـ یا ـی کـه  نا يا کـسـ ))
((. دینک دای  ناوارف  ار  ادخ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))

((. دییوگب راوتسا  نخس  دیسرتب و  ادخ  زا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))
 ((. تسا هداتسرف  هچ  شیادرف  يارب  هک  درگنب  سک  ره  دینک و  اورپ  ادخ  زا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  ینا  يا کـسـ ))

((. دیشاب ادخ  ناروای  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))
((. دیراد هگن  شتآ  زا  ار  دوخ  هداوناخ  دوخ و  دیا !  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))

 ((. هناصلاخ حوصن و  يا  هبوت  دینک  هبوت  ادخ  هاگرد  هب  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))
((. دناسر یمن  بیسآ  امش  هب  هدش  هارمگ  هکنآ  دیشاب , هتفای  هار  رگا  دیشاب , دوخ  بقارم  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))

 . مان نیا  هب  نمؤم  يراذگمان  تلع 

تسا ؟  هدش  هدیمان  نمؤم  نمؤم ,  ارچ  هک  میوگب  امش  هب  ایآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  رب  ـ ما پـیـ  ـ
 . تسا ناما  رد  وا  ضرعت )   ) زا مدرم  لام  ناج و  نوچ 

. دهد یم  ناما  وا  هب  ادخ  دهاوخ و  یم  ناما  ادخ  زا  نوچ  تسا  هدش  هدیمان  نمؤم  نمؤم ,  مالسلا  هیل  قدا عـ ما صـ ـ ما  ـ
ادـخ دروآ و  یم  رد  ادـخ  ناما  رد  ار  دوخ  تمایق  زور  تسا و  ناما  رد  ادـخ  باذـع  زا  هک  تسا  هدـش  هدـیمان  نمؤ  ور مـ نآ  زا  ـن  مؤ مـ  ـ

. دریذپ یم  ار  وا  یهاوخ  ناما 

 . نمؤم يدنمجرا 

 . تسا رتشیب  هبعک  زا  نمؤم  تمرح  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ـ
یمرتحم ؟  دنمجرا و  ادخ  دزن  ردقچ  هناخ ,  وت  هب  نیرفآ  دومرف : درک و  هاگن  هبعک  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  هدش  تیاور   ـ

ار و شنوخ  ار , شلام  ار : زیچ  هس  نمؤم  زا  درک و  مارح  ار  زیچ  کـی  وت  زا  دـنوادخ  اریز  تسا ,  رتشیب  وت  زا  نمؤم  تمرح  مسق  ادـخ  هب  !
. ار وا  هب  ندرب  دب  نامگ 

تهبا و ترخآ و  رد  يراگتـسر  نید ,  ایند و  رد  تزع  تسا :  هدیـشخب  نمؤم  هب  تلـصخ  هس  لجوزع  يادـخ  مالـسلا  هیل  ـر عـ قا ما بـ ـ ما  ـ
 . نایناهج ياهلد  رد  هوکش 

ادخ دزن  وا  دوش  یم  هتخانش  نامسآ  رد  نمؤم  دنـسانش  یم  شنادنزرف  نز و  ار  درم  هک  هنوگ  نامه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  ـبـر  ما پـیـ  ـ
 . تسا رتیمارگ  برقم  هتشرف  زا 

 . منمؤم هدنب  زا  دشاب  رتبوبحم  نم  دزن  هک  ما  هدیرفاین  يا  هدیرفآ  دنگوس  مدوخ  لالج  تزع و  هب  دیامرف : یم  هؤانث ,  لج  ـد , نواد خـ  ـ
ادخ تفص  رهو  ند بـه گـ ـیـ ـسر زا  هک  نانچمه  دنناوتان و  لجوزع  دنوادخ  تفـص  هنک  هب  ندرب  یپ  زا  قیالخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   ـ
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دنزجاع ادخ  ربمایپ  تفص  هنک  هب  یپ  زا  هک  نانچ  ـنـد و هـمـ ناو ـ تا زین نـ هلآ  هیلع و  هّللا  یلصادخ  ربمایپ  تفـص  يافرژ  تفایرد  زا  دنناوتان 
هک نانچ  نمؤم  تقیقح  تخانـش  زا  دنـسانشب  دنناوت  یمن  دیاب  هک  نانچ  ار  ماما  هک  نانچمه  دـنناوتان و  ماما  تفـص  يافرژ  هب  ندیـسر  زا 

. دنناوتان دیاب 
اب هنیآ  ره  رگداد , ياوش  کـی پـیـ نمؤم و  کـی  زجب  متـشادن  يا  هدـیرفآ  نیمز  هرک  برغ  اـت  قرـش  زا  رگا  هدوـمرف :  ـل  جوز ياد عـ خـ  ـ

. دش یم  اپ  رب  ود  نآ  اب  نیمز  نامسآ و  تفه  مدوب و  زاین  یب  ما  هدیرفآ  نیمزرد  هچنآ  همه  تدابع  زا  ود  نامه  تدابع 
 . تسوا برقم  ناگتشرف  زا  رتیمارگ  ادخ  دزن  نمؤم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ

. دنرکیپ کی  نوچمه  نانمؤم 

هب نآ  زا  يوضع  هاگره  هک  دنرکیپ  کی  نانوچ  مه  هب  تبسن  يزرورهم  تفوطع و   , یتسود رد  نانمؤم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ
. دریگارف بت  یباوخیب و  ار  اضعا  رگیددیآ  درد 

هاـگره هک  دـشاب  ندـب  نوچ  دوخ هـمـ ردارب  يارب  هک  نآ  رگم  تسین ,  نمؤم  زگره  نمؤـم  مسق  ادـخ  هب  مالـس  ـ لا قدا عـلـیـه  ـ ـص ما  ـ ما  ـ
. دنوش ادصمه  نآ  اب  شیاهگر  رگید  دبنجب  يرامیب )  درد و  زا   ) وا زا  یگر 

 ( نمـشد هب   ) اهنآ نیرتمک  رگا  دنتـسه و  تسدکی  نارگید  ربارب  رد  تسا ,  ربارب  ناشیاهنوخ  نانمؤم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمای  پـ  ـ
. دنراذگ مارتحا  نآ  هب  نارگید  دهد  ناما  راهنز و 

دنراکلغد و رگیدکی  هب  تبـسن  ناراکهبت  دشاب و  رود  مه  زا  ناشیاهندب  اه و  هناخ  دـنچ  رهدـنرگیدکی  رادتـسود  هاوخ و  ریخ  نان  ـ مؤ مـ  ـ
. دشاب مه  درگ  ناشیاهندب  اه و  هناخ  دنچ  ره  دنرادن , يرایمه 

(. 1 ( ؟  تسیک نمؤم 

 . نآرق
نوزفا ناش  ـ نا ـمـ یا دو  ـ ـش هد  ـ ناو نانآ خـ رب  ادخ  تایآ  نوچ  دوش و  ناسرت  ناشاهلددوش  هدرب  ادخ  مان  نوچ  هک  دنتـسه  یناسک  نانمؤ  مـ ))

نانیا دـننک  یم  قافنا  ـم  یا هداد  نا  ـ ـش ـ یزور ـچـه  نآ زا  ـد و  نراز زامن مـی گـ هک  ناسک  نامه  دـننک  یم  لکوت  ناـشراگدرورپ  رب  ددرگ و 
((. وکین یقزر  یترفغم و  دنراد و  یتاجرد  ناشراگدرورپ  دزن  رد  دنتسه  یقیقح  نانمؤم 

هلـصوح و رپ   ) رتـخار ره چـیـز فـ زا  شا  هنیـس  شلد ,  رد  شهودـنا  دـشاب و  یم  شا  هرهچ  رد  شیداـش  نمؤـم  مالـسلا  هیلع  یل  ما عـ ـ ما  ـ
, دـنلب شتمه  تسا و  زارد  شهود  ـ نا ـمـن ,  ـشد ار  تر  ـهـ ـش دراد و  شوخان  ار  یگیاپدـنلب  رتنوبز , زیچ  ره  زا  شـسفن  تسا و  لدایرد ) 

یتسود هب  يدنبیاپ  رد  تسا و  شیوخ  هشیدنا  رد  قرغ  ابیکش , ـت و  سا رو  شـکـ درذ , يراکیب نـمـی گـ هب  شتاقوا  تسا و  شومخرایسب 
رتراوخ و هدـنب  کی  زا  لاح  نیا  اب  تساراـخ و  گنـس  زا  رت  تخـس  شا  هدارا  تسا ,  ناـبرهم  وخمرن و  تسا  صیرح  نارگیدا )  بـ  ) دوخ

 . تسارت هداتفا 
هافر زا  يرادروخرب  ـع  قو رد مـ ابیکـش , الب  ماگنه  رد  اجرباپ , اهیـشوخان  رد  تسا ,  راوتـسا  هدـنهد  ناکت  ياـهیراتفرگ  ماـگنه  رد  نمؤم   ـ
زرو ضرغ  ناتـسود  اب  دراد و  یمن  اور  ـتـم  ـس نا  ـمـنـ ـشد بـه  تسا ,  دنـسرخ  عناق و  هدرک  شیزور  ادخ  هچنآ  هب  رازگـساپس ,  شیاسآو 

 . جنر رد  وزا  شسفن  دنشیاسآ و  رد  وا  زا  مدرم  دوش ,) یمن  هانگ  بکترم  ای  دنک  یمن  متس  نارگید  هب  اهنآ  رطاخ  هب  ای   ) تسین
هب هاگ  ره  دناشکن و  لطاب  هانگ و  هب  ار  وا  شیدونشخ  دوش  شوخ  رـس  دونـشخ و  نوچ  هک  تسا  یـسک  نمؤم  مالـسلا  هیل  ـر عـ قا ما بـ ـ ما  ـ
هب يزادنا  تسد  زواجت و  هب  ار  وا  شتردـق  دـبای  تردـق  رگا  هک  تسا  یـسک  نمؤم  دزاسن , رود  ییوگقح  زا  ار  وا  شمـشخ  دـیآ  مشخ 

. دناشکن تسینوا  قح  هچنآ 
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رابود خاروس  کی  زا  دنک , یم  هرادا  بوخ  ار  شیگدـنز  تسا ,  تمحز  جرخ و  مک  بوخ و  يروای  نمؤم  مالـسلا  هیلع  قدا  ـ ـص ما  ـ ما  ـ
. دوش یمن  هدیزگ 

یم هدنک  شا  هنیس  زا  شناج  هک  لاح  نآ  رد  یتح  درب , یم  رـس  هب  یبوخ  ریخ و  رد  لاح  ره  رد  نمؤم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ   ـ
. دیوگ یم  ساپس  شیاتس و  ار  ادخ  دوش 

(. دروآ یمن  لمع  هب  رکشت  ریدقت و  وا  زا  یسک  دنک  یم  مدرم  هب  هک  ییاهیبوخ  همه  اب   ) دریگ یم  رارق  یساپسان  درو  ـن مـ مؤ مـ  ـ
 . تسین راذگورف  وا  يارب  یهاوخ  ریخ  تحیصن و  زا  لاح  چیه  رد  تسا  نمؤم  ردارب  نمؤم   ـ

. دنریگ یم  رارق  شنزرس  خیبوت و  دروم  رفاک  هکلب  دوش  یمن  شنزرس  هدمآ  شرس  هب  ایند  رد  هک  يزیچ  ـن نـسـبـت بـه  مؤ مـ  ـ
 . تسا قمحا  ینک  یم  لایخ  هک  نادنچ  تسا ,  میالم  مار و  نمؤم   ـ

 . تسا نیگهودنا  ناسرت و  هراومه  شیوخ و  سفن  نیما  تسا ,  راوگرزب  و  هلیپ )  هلیش  یب   ) لد هداس  نمؤم  مالسلا  هی  ما عـلـی عـلـ ـ ما  ـ
. دگنج یم  دوخ  سوه  يوه و  اب  تسا  شیوخ  سفن  رادتناما  نمؤم   ـ

وا هب  نوچ  دریذپ و  دنپ  دوش  هداد  دنپ  نوچ  دنک و  رذح  دوش  هداد  رذح  رب  نوچ  دتـسیا و  زاب  هانگ )  زا   ) دوش هداد  زردـنا  نوچ  ـن  مؤ مـ  ـ
. دشخبب دوش  متسوا  هب  هاگره  ددرگ و  رکذتم  دوش  يروآدای 

تـسا رایـسب  شیاـهیبوخ  شترخآ ,  يارب  شـشالت  شتعاـنق و  شتزع  شنید و  شمغ  مـه و  تـسوا و  دـهز  شتداـع  هویــش و  نمؤـم   ـ
 . تسا يراگتسر  ییاهر و  هناتسآ  رد  دنلب و  شتاجردو 

. درب دوس  ات  دیوگ  یم  نخس  دنام و  ملاس  ات  دنک  یم  توکس  نمؤم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما   ـ
دنمزآ  ( نید  ) ندیمهف رد  تسا ,  هارمه  نیقی  اب  شنامیا  شیدنارود ,  یمرن  رد  تسا ,  دنمتردق  نید  رد  نمؤم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   ـ

. دیوگ یمن  كرت  ار  شزامن  يراتفرگ  راک و  دوجو  اب  طاشن و  اب  تسار  هار  ندومیپ  رد  و 
یمن متـس  وا  دـنک , یم  يرا  ـ بدر دریگ بـ تروص  يا  هنالهاج  راک  وا  هب  تبـسن  رگا  دزرو و  یمن  تلاـهج  ـت کـه  ـسا يرا  ـ بدر ـن بـ مؤ مـ  ـ

. دنک یم  ربص  دنزرو  لخب  وا  هب  رگا  دزرو و  یمن  لخب  دشخب , یم  دوش  متس  يو  هب  رگا  دنک و 
هدایز زا  دنک و  قافنا  ار  شلام  يدایز  تسرد ,  ملاس و  شنطاب  وکین و  شقالخا  دشاب و  كاپ  لالح و  شدمآرد  هک  تسا  یسک  نمؤم   ـ

. دزیهرپب ییوگ 
 . تسا دنمورین  دوخ  نید  رد  نمؤم   ـ

, دنام ملاس  ات  دن  تو مـی کـ سـکـ دزومایب , شناد  ات  دنیشن  یم  تسا ,  هتخیمآ  مه  اب  ار  يرابدرب  شناد و  نمؤم  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما   ـ
. دنک یمن  وگزاب  شناتسود  يارب  ار  دوخ  زار )  ) تناماو دمهفب  ات  لاؤس )  يارب   ) دیوگ یم  نخس 

. رتدنمتریغ ادخ  تسا و  دنمتریغ  نمؤم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ
 . هیامورف رگ و  هلیح  راکدب  تسا و  راوگرزب  لدشوخ و  نمؤم   ـ

 . تسابیکش الب  رد  رازگساپس و  اهتمعن  رب  دشیدنا , یم  دایز  تسادخ ,  دای  هب  هشیمه  نمؤم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
. دشاب هدرک  كاپ  تسپزیچ  زا  ار  دوخ  لد  هک  تسا  یسک  نمؤم   ـ

 . کین ماجرف  ود  زا  یکی  هار  هب  مشچ  تسا و  رادیب  نمؤم   ـ
 . هتسراو ایند  زا  تسا و  نمادکاپ  يرگناوت  ماگنه  رد  نمؤم   ـ

 . ناسرت تمعن  زان و  نامز  رد  ابیکش و  الب  يراتفرگ و  ماگنه  رد  تسا و  رازگساپس  شیاسآ  یشوخ و  ماگنه  رد  نمؤم   ـ
. دریگ یم  کبس  دهاوخب  یسک  زا  يزیچ  دوخ  نوچ  دنک و  یم  کمک  دایز  دوش  هتساوخ  يزیچ  ـن  مؤ زا مـ ها  ـ گر هـ  ـ

هب ینک  تروشم  يو  ـر بـا  گا دـناسر , یم  دوس  وت  هب  يدرب  هار  وا  اـب  رگا  تسا  دوس  نمؤـم  دوـجو )  ) هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ   ـ
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 . تسا دوس  وا  زیچ  همه  دناسر  یم  هدیاف  وت  هب  ینک  تکراشم  وا  اب  رگا  دناسر , یم  هرهبوت 
. دنشاب هدرک  نیما  دوخ  لام  ناج و  رب  ار  وا  مدرم  هک  تسا  یسک  نمؤم   ـ

. دراد دوجو  زین  يرگید  ثیداحا  نومضم  نیا  هب 
 . شیاسآ رد  مدرم  تسا و  جنر  رد  وا  زا  شسفن  هک  تسا  یسک  نمؤم   ـ

. دنروخ یم  اذغ  وا  ياهتشا  اب  شا  هداوناخ  قفانمو  دروخ  یم  اذغ  دوخ  هداوناخ  ياهتشا  اب  نمؤم   ـ
. دننک مالس  نم  هب  دیاب  دیوگ  یم  قفانم  دنک و  یم  مالس  هب  ادتبا  نمؤم   ـ

. دلان یمن  نآ  يراوخ  زا  دریگ و  یمن  وخ  نآ  تزع  هب  تسا ,  بیرغ  هناگیب و  نوچمه  ایند  رد  نمؤم   ـ
 . تسا هتسب  شیناسفن  ياهشهاوخ  زا  يرایسب  ندروآرب  رد  ار  نمؤم  ياپ  تسد و  نآرق   ـ

 . مکش تفه  رفاک  دروخ و  یم  اذغ  مکش  کی  نمؤم   ـ
 . تسا نمؤم  هنیآ  نمؤم   ـ

سلجم رد  دزاـس و  یم  فرطرب  ار  شیاـهیتحاران  شروضح  رد  تسوا و  هاوخریخ  شباـیغ  رد  تسا :  شیوخ  نمؤم  ردارب  هنیآ  ـن  مؤ مـ  ـ
. دنک یم  زاب  اج  وا  يارب 

. دنزاس یم  مکحم  ار  رگیدکی  نآ  فلتخم  يازجا  هک  تسا  نامتخاس  دننام  نمؤم  يارب  نمؤم   ـ
شنید اب  ار  دوخ  يایند  هک  تسا  یـسک  راکهبت  دنک و  ظفح  دوخ  يایند  اب  ار  دوخ  نید  هک  تسا  یـسک  نمؤم  مالـسلا  هیلع  یل  ما عـ ـ ما  ـ

. دراد هگن 
ریخ و زا  دـشابن  ریذـپ  سنا  دریگن و  سنا  هک  یـسک  دـنریگ و  یم  سنا  وا  اب  دریگ و  یم  سنا  نمؤم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ   ـ

. دشاب رتدنمدوس  مدرم  يارب  هک  تسا  یسک  نامدرم  نیرتهب  تسا  هرهب  یب  تکرب 
. دوش یمن  دوخ  مکش  ياوسر  جرف و  بولغم  نمؤم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ـ

متـس وا  هب  رگا  دوـش , یمن  هاـنگ  بـکترم  دوـخ  تـسود  رطاـخ  هـب  دـنک و  یمن  متـس  دوـخ  نمـشد  هـب  نمؤـم  مالـسلا  هـیلع  یل  ما عـ ـ ما  ـ
. دشکب وا  زا  ار  شماقتنا  لجوزع  دنوادخ  ات  دزرو  یم  ییابیکشدوش 

. دننک یم  ادیپ  تفلا  سنا و  وا  اب  مدرم  دریگ و  یم  سنا  نمؤم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ
 . تسا رایشه  شوه و  اب  كریز و  نمؤم   ـ

 . تسا تمحز  جرخ و  مک  نمؤم   ـ
. دنشاب هدرک  نیما  دوخ  لام  ناج و  رب  ار  وا  مدرم  هک  تسا  یسک  نمؤم   ـ

یب شهاگن  ور  نیا  زا  ـد , شا ابیز بـ هتـسارآ و  وا  يارب  ترخآ  هک  تسا  یـسک  نمؤم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  یلاعت  يادخ  ياهزردنا  زا   ـ
ناهاگرحس ات  ار  وا  هدنکفا و  ییادج  یگدنز  تذل  وا و  نایم  ترخآ  هب  قشع  تسا  هدش  هتخود  ترخآ  هب  دوش  هتـسخ  تسـس و  هک  نآ 

 . تسا كانهودنا  هدرسفا و  زور  بش و  دنار  یم  دوخ  فده  يوس  هب  هک  يراوس  نوچمه  تسا ,  هتشاد  رادیب 

(. 2 ( ؟  تسیک نمؤم 

. وا تسرپرس  لمع  راک و  وا و  هاپس  هدنامرف  ییابیکش  وا و  ریزو  شناد  تسا و  نمؤم  قیفر  نمؤم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
تـسا نوریب  شناوت  زا  هچنآ  ماجنا  رب  تساـشوک و  تسه  شناوت  رد  هک  ییاـهراک  ماـجنا  رد  نمؤم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربماـی  پـ  ـ

. دروخ یم  غیرد 
 . تسا نمؤم  وا  تحاران ,  شیوخ  دب  راک  زا  دشاب و  نامداش  دوخ  کین  راک  زا  هک  ره   ـ
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هوکـش ترخآ و  رد  يراگتـسر  شنید ,  رد  ایند و  رد  تزع  تسا :  هدومرف  اـطع  نمؤم  هب  تلـصخ  هس  دـنوادخ  مالـسلا  هیلع  رقا  ما بـ ـ ما  ـ
 . نامدرم ياهلد  رد  تهباو 

ره زا  نیری  ـ ـش شراد  ـ ید تسا و  نابرهم  میالم و  شیاهراتفر  تاکرح و  نمؤم : ---  فصو  رد  هلآ ---  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ   ـ
شتـسود هک  یـسک  رطاخ  هب  دنک و  ـتـم نـمـی  ـس دراد  ینمـشد  هک  یـسک  هب  ار  نیرت  جرا  رپ  اهیوخ  زا  دـیوج و  یم  ار  نآ  نیرتیلاعزیچ 

هک يروط  هب  دهد  یم  ماجنا  یبوخ  هب  ار  شراک  دنا  ـ ـسر يرا مـی  را کـمـک و یـ ـیـ ـس تسا و بـ جرخ  مک  دوش , یمن  هانگ  بکترم  دراد 
نابز دجن و  ار مـی سـ شنخس  دنز  یمن  لئاس  هنیس  هب  در  تسد  دراد و  هدنشخب  تسد  تسا ,  هتشهورف  شنامشچ  , دنیب یم  ار  نآ  ییوگ 

نتسناد يارب  رگم  دزومآ  یمن  شناد  دنک , یمن  را  ـکـ نا شنمشد  زا  یتح  ار  قح  دریذپ و  یمن  زین  شتـسود  زا  ار  لطاب  دشک  یم  ماک  رد 
كولـس نایوج  ترخآ  اب  هاگره  تساهنآ و  نیرتکریز  دـنک  راتفر  ناهاوخ  اـیند  ـر بـا  گا ندرک  لـمع  يارب  رگم  دریگ  یمن  ارف  ییاـناد  و 

 . تساهنآ نیرتاسراپ  دنک 
هیلع هّللا  یلص  شربمایپ  زا  ـی  شور شراگدرورپ ,  زا  یشور  تسین :  نمؤم  دشابن , وا  رد  تلصخ  هس  ات  نمؤم  مالـسلا  هی  ـا عـلـ ـضر ما  ـ ما  ـ

و مدرم ,  اب  تمیالم  هلآ ,  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  شور  و  زار , نتفهن  راگدورپ , شور  اما  مالـسلا  هیلعادـخ  یلو  زا  یـشور  هلآو و 
 . یتخس انگنت و  رد  ییابیکش  ادخ , یلو  شور 

کی سپ  دوخ  هن  ـ یآ ار  وا  را  تسا و گـفـتـ هتفرگ  ناهانگ )  اهدنزگ و  زا   ) دوخ رادهگن  ار  ادخ  نمؤم  یتسارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما   ـ
دنک یم  ییاسانش  ار  دوخ  دنیب و  یم  اه  هتکن  نآ  رد  ناشکندرگ و  فاصوا  هب  رگید  راب  درگن و  یم  نانمؤم  فاصوا  هب  هنیآ )  نآ  رد  ) راب

. دبای یم  نانیمطا  دوخ  یکاپ  هب  دنک و  یم  نیقی  دوخ  تواکذ  شوه و  هرابردو 
دامتعا یب  نامگدب و  دوخ  هب نـفـس  هک  نآ  رگم  دنک  یمن  يرپس  ار  زور  بش و  نمؤم  هک  دینادب  ادخ ! ناگدنب  مالـسلا  هیلع  یلع  ما  ـ ما  ـ

. دبلط یم  رتشیب  بوخ  ياهراکوا  زا  دنک و  یم  ششنزرس  هتسویپ  ور , نیا  زا  تسا , 

 . نمؤم تبالص 

. ددرگ یمن  هتساک  يزیچ  نمؤم  نید  زا  اما  دوش  یم  مک  هوک  زا  تسارت  تخس  هوک  زا  نمؤم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   ـ
نمؤم رگا  اـما  دـنک  یم  رییغت  دوش  هداـهن  شتآ  رد  هاـگ  ره  نهآ  هراـپ  تسا ,  رتمکحم  نهآ  هراـپ  زا  نمؤم  مالـسلا  هیل  قدا عـ ـ ـص ما  ـ ما  ـ

. دیآ یمن  دیدپ  يرییغت  شلد  رد  دوش  هتشکاهراب 
فاکش زیچ  چیه  اب  نمؤم  نید  اما  دراد  یم  رب  فاکش  هشیت  تابرض  اب  هوک  اریز  تسا ,  رت  تخس  هوک  زا  نمؤم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما   ـ

. دروخ یمن 

 . نمؤم يارب  زیچ  همه  شنرک 

ادـخ يارب  رگا  دومرف : هاگ  نآ  دـنراذگ  یم  مارتحا  وا  هب  ایـشا  همه  دـننک و  یم  شنرک  نمؤم  يارب  ایـشا  همه  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   ـ
ایرد نایهام  نامسآ و  ناگدنرپ  نیمز و  ناگدنرد  ناگدنزخ و  تارـشح و  یتح  دزاس  ناساره  وا  زا  ار  زیچ  همه  دنوادخ  دزرو , صالخا 

. ار
هناشن نیا  دسرت و  یمن  زیچ  چیه  زا  تسا ,  زیزع  دنمتردق و  ادخ  نید  رد  وا  اریز  دشاب  كانمیب  وا  زا  يزیچ  ره  هک  تسا  یس  ـن کـ مؤ مـ  ـ

 . تسا ینمؤم  ره 
. دنمیلست نمؤم  ربارب  رد  نامسآ ,  ناگدنرپ  نیمز و  ناگدنرد  ناگدنزخ و  تارشح و  یت  حـ هـمـه چـیـز ,  ـ
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. دنکدنا نانمؤم 

 . نآرق
نادناخ يا  دنتخاس  یم  ياجرب ,  مکحم  ياهگید  ضوح و  نوچ  ییاه  هساکو  اهـسیدنت  اهدبعم و  زا  تساو  يو هـر چـه مـی خـ يار  بـ ))

((. دنرازگساپس نم  ناگدنب  زا  یکدنا  دینک و  يرازگساپس  دواد !
زج ناکیرـش  زا  يرا  ـیـ ـس هدومن و بـ متـس  وت  رب  شیاهـشیم ,  هب  نآ  ندوزفا  يارب  وت  شیم  کـی  تساوـخرد  اـب  وا  املـسم  تفگ :  دواد  ))
وا هک  تسناد  دواد  دننک و  یم  متـسرگیدکی  بـر  ـتـنـد , ـس كدنا هـ زین  نانیا  دنا و  هدرک  هتـسیاش  ياهراک  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  یناسک 

((. درک هبوت  داتفارد و  هدجس  هب  تساوخ و  شزرمآ  شراگدرورپ  زا  سپ  میدومزآ  ار 
- - 
- - 

هک ار  سک  نآ  رگ  مـ نا ,  ـ ـش یتشک بـنـ رد  ار  دوخ  نادـناخ  زین  ات و  ود  هدام  رن و  ره  زا  میتفگ :  دیـشوج , رونت  دیـسر و  ام  نامرف  نوچ  ))
((. دندوب هدرواین  نامیا  وا  هب  یکدنا  زج  دنا و  هدروآ  نامیا  وت  هب  هک  ار  ییاهنآزین  دش و  رداص  شا  هرابرد  شیپ  زا  ادخ  مکح 

تخاس ؟  هدنز  نادب  ار  هدرم  نیمز  داتسرف و  ناراب  نامسآ  زا  یسک  هچ  یسرپب :  نانآ  زا  رگا  ))
((. دنبای یمنرد  ناشنیرتشیب  یلو  تسار  يادخ  ساپس  وگب : ادخ  تفگ :  دنهاوخ  املسم 

 . سرهفملا مجعملا  هب  دینک  هعجارم  دراد  دوجو  هیآ  تصش  زا  شیب  هراب  نیا  رد 
هدید ار  رمحا  تیربک  امش  زا  کی  مادک  رمحا  تیربک  زا  نمؤم  درم  تسا و  رتبایمک  نمؤم  درم  زا  نمؤم  نز  مالـسلا  هیلع  قدا  ـ ـص ما  ـ ما  ـ

تسا ؟ 
!.

. دنا هدش  هداد  رارق  نانمؤم  مدمه  نانآ  هکلب  تسا  نمؤم  دنزب  ام  تیالو  زا  مد  هک  ره  هن  مالسلا  هیلع  ـم  ظا ما کـ ـ ما  ـ
هرفسرب مدرم  اریز  دینکن , سرت  ییاهنت و  ساسحا  نآ ,  ناورهر  كدنا  رامش  لیلد  هب  تسار ,  هار  رد  مدرم !  يا  مالـسلا  هیلع  یلع  ما  ـ ما  ـ

 . تسا ینالوط  شا  یگنسرگ  هاتوک و  نآ  يریس  هک  دنا  هدمآ  درگ  يا 
یم ارف  شناد  يراگتـسر  تاـجن و  هار  رد  هک  یـسک  زا  تسا و  هاـگآ  مدرم  ياـهزاین  هـب  هـک  یـسک  دوـجو  زا  ار  دوـخ  نـیمز  دـنوادخ   ـ
اهنآ هتخاس و  نشور  هتشذگ )   ) ناربمایپ ياهتما  نا  رد مـیـ ار  نیا  دنوادخ  تسا  كدنا  رایسب  نانیا  رامش  هتبلاو  تسا  هتشاذگن  یلاخدریگ 

((. دندرواین نامیا  وا  اب  یکدنا  زج  و  : )) دیامرف یم  حون  موق  هرابرد  الثم  تسا  هداد  رارق  ناگدنیآ  يارب  يا  هنومنار 

 . نمؤم ياه  هناشن 

رد ییابیکـش  یتسدـگنت ,  رد  نداد  هقدـص  ییاهنت ,  تولخ و  رد  ینمادـکاپ  تساـت :  جـنپ  نمؤم  ياـه  هناـشن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما   ـ
 . سرت میب و  دوجو  اب  ییوگتسار  مشخ و  ماگنه  رد  يرابدرب  تبیصمربارب , 

غورد رب  ار  ییوگتـسار  دوب  دوس  هب  نتفگ  غورد  وت و  نایزب  نتفگ  تسار  ییاج  رگا  هک  تسا  نیا  ناـمیا  هناـشن  مالـسلا  هیلع  یلع  ما  ـ ما  ـ
 . یشاب هتشاد  ادخ  ياورپ  نارگید  زا  نتفگ  نخس  رد  ییوگن و  ینخس  یناد  یم  هک  يرادقم  زا  شیب  یهد ,  حیجرت  ییوگ 

. ادخ نانمشد  ناتسود و  تخانش  ادخ و  تخانش  تسا :  نمؤم  ياه  هناشن  زا  زیچ  هس  مالس  ـ لا قدا عـلـیـه  ما صـ ـ ما  ـ
دوش ؟ یم  هتخانش  زیچ  هچ  هب  نمؤم  ندوب  نمؤم  هک :  شسرپ  نیا  هب  خسا  رد پـ  ـ

. دسر یم  وا  هب  هک  يداش  مغزا و  هچنآ  ره  هب  ندوب  دونشخ  ادخ و  ربارب  رد  میلست  هب   : ـ
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. درک میهاوخ  لقن  زین  هدنیآ  ياهباب  رد  میدرک و  لقن  یثیداحا  البق  هراب  نیا  رد 

 . نانمؤم تافص 

. دسر یمن  یسک  هب  ناشرش  دور و  یمدیما  ناشریخ  هب  نانمؤم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
 . ناباتش یهلا  نیمارف  ماجنا  رد  دنترخآ و  هتفیش  دنرفنتم , ایند  زا  دنکانمیب , دوخ  ياهشزغل  یناوارف  زا  دننامگدب , دوخ  هب  نانمؤ  مـ  ـ

. دنیوخمرن ریگناسآ و  نانمؤم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ

 . نانمؤم نیرتهب 

. دراذگب هیام  رتشیب  ادخ ) هار  رد   ) دوخ ییاراد  هداوناخ و  ناج و  زا  هک  تسا  سک  نآ  نانمؤم  نیرتهب  مالسلا  هیلع  ما عـلـی  ـ ما  ـ
. دشاب ادخ  يارب  شیدونشخ  مشخ و  دتس و  داد و  هک  تسا  رترب  شنامیا  سک  نآ  نانمؤم  زا   ـ

 . تساهنآ نیرتوخ  شوخ  نانمؤم  نیرتهب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ
. دیوج يزاین  یب  دادن  وا  هب  يزیچ  یسک  رگا  دهدب و  دش  هتساوخ  وا  زا  يزیچ  هاگره  هک  تسا  رترب  نمؤم  نآ  نامیا   ـ

. دشاب درمناوج  نآ )   ) نتفرگ سپ  و  ضرق )   ) نتخادرپ شورف و  دیرخ و  رد  هک  تسا  یسک  نمؤم  نیرتهب   ـ
. دراد وگتسار  ینابز  كاپ و  یلد  هک  تسا  نآ  نمؤم  نیرتهب   ـ

. دروآ نامیا  ربمایپ  هب  هدیدان  هک  یسک  تلیضف 
هتشون یقاروا  هک  تسا  یمدرم  زا  ناوارف  یتفگش  هکلب  تسین  روآ  تفگـش  هدید  ارم  هک  یـسک  نامیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  ربمای  پـ  ـ

. دندروآ نامیا  شیاهتنا ,  ات  ادتبا  زا  نآ ,  هب  دندید و  هدش 
منک ؟  راد مـی  ـ ید ار  دو  ناردار خـ کـی بـ  ـ

میتسین ؟  امش  ناردارب  ام  رگم  دندرک : ضرع 
 . منانآ قاتشم  نم  دندروآ  نامیا  نم  هب  هدیدان  هک  دنتسه  یناسک  نم  ناردارب  دینم , باحصا  امش  دومرف :

تسارتروآ ؟  تفگش  امش  يارب  ناگدیرفآ  نیمادک  نامیا   ـ
دنروایب ؟ نامیا  دیابنارچ  دنتس  نا هـ ـ شرا ـ گدرور دزن پـ هک  اهنآ  دومرف : ناگتشرف ,  : دندرک ضرع 

لزان ناشیارب  یحو  هک  یلاح  رد  دندروایب  نامیا  دیابن  ارچ  نانآ  دومرف : نار ,  ـبـ ما پـیـ سپ ,  دندرک : ضرع  درادـن ,) یبجعت  اهنآ  نامیا  ! )
دوش ؟ یم 

متسه ؟  امش  نایم  رد  نم  هک  یتروص  رد  دیروایب  نامیا  دیابن  ارچ  امش  دومرف : ام , سپ ,  دندرک : ضرع  !
دننیب یم  ار  یباتک  اه  هتـشون  نایم  رد  دـنیآ و  یم  امـش  زا  دـعب  هک  تسا  یمدرم  نآ  ناـمیا  نم  دزن  ناـمیا  نیر  ـ تروآ ـگـفـت  ـش دـینادب  ! 

. دنروآ یم  نامیا  نآ  هب  و  نآرق )  )

 . يرادتناما

 . يرادتناما

 . نآرق
((. دنتسه دوخ  نامیپ  اهتناما و  دنب  ياپ  هک  نانآ  و  ))
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 . تسا يزرو  تنایخ  قالخا  نیرت  تشز  تسا و  يرادتناما  نامیا  نیرترب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
هب تناما  ندـنادرگرب  ـت :  ـسا هتـشاذگن  زاب  اـهنآ  رد  ار  سک  چـیه  تسد  لـجوزع  دـنوادخ  هک  تسا  زیچ  هس  مالـسلا  هیل  ـر عـ قا ما بـ ـ ما  ـ

. دب ای  دنشاب  بوخ  ردام ,  ردپ و  هب  ندرک  یکین  راکدب و  راکوکین و  اب  نامیپ  دهع و  هب  ندرک  افو  راکدب , وراکوکین 
ییوگتـسار هب  هکلب  دـینکن , هاگن  اهنآ  داـیز  هنابـش  ياـه  هلاـن  شـشخب و  جـح و  هزور و  زاـمن و  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ـبـر  ما پـیـ  ـ

. دیرگنب اهنآ  يرادتناماو 
 . تسا يرگناوت  يرادتناما  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ـ

هیلع یلع  انامه  نک  يوریپ  ار  نامه  درک  ادیپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دزن  ار  تلزنم  نآ  زیچ  هچ  ببس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نیبب   ـ
 . تفای هلآ  هیلع و  هّللا  یلصادخ  ربمایپ  دزن  ار  ماقم  نآ  يرادتناما  ییوگتسار و  اب  مالسلا 

 . تسا بجاو  لاح  ره  رد  تناما  ندنادرگرب 
ار شتناـما  نم  دـنک و  تروشم  نم  اـب  یهاوـخریخ و  نم  زا  درامـشب و  نیما  ارم  یلع  لـتاق  براـض و  رگا  مالـسلا  قدا عـلـیـه  ـ ـص ما  ـ ما  ـ

. دنادرگ مهاوخ  زاب  وا  هب  ار  نآ  مریذپب , 
ار یتناما  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لتاق  رگا  یتح  اریز  دینادرگزاب , تسا ,  هتسناد  نیما  ار  امـش  هک  یـسک  هب  ار  تناماو  دیـسرتب  ادخ  زا   ـ

 . منادرگ یمرب  وا  هب  ار  نآ  هنیآ  ره  درپسب  نم  هب 
. دنشاب ناربمایپ  نادنزرف  لتاق  دنچ  ره  دینادرگرب , اهنآ ) نابحاص  هب   ) ار تناما  مالسلا  هی  ما عـلـی عـلـ ـ ما  ـ

. دشاب یلع  نب  نیسح  لتاق  هچ  رگا  دینادرگرب ,  شبحاص  هب  ار  تناما  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ـ
زاسم شاف  ار  وا  زار  دشاب و  هدرک  تنایخ  وت  هب  وا  دنچ  ره  نکم  تنایخ  تسا  هداد  رارق  نیما  ار  وت  هک  یسک  هب  مالـسلا  هیلع  یل  ما عـ ـ ما  ـ

. دشاب هتخاس  شاف  ار  وت  زار  وا  هچ  رگا 
راکوکین هب  دایز , ای  دشاب  مک  ار , تناما  نسحلاابا !  دومرف : نم  هب  راب  هس  دوخ  تافو  زا  شیپ  یتعاس  ادخ  ربمایپ  هک  مروخ  یم  دـنگوس   ـ

 . ینزوس ای  دشاب  یخن  تناما  نآ  هچ  رگا  نادرگرب  راکدبو 
راکوکین و هب  تناما  ندـنادرگرب  ییوگتـسار و  اـب  رگم  تخیگنین  رب  يربماـیپ  چـیه  ـل  جوز ـد عـ نواد مـال خـ ـ ـس ـ لا قدا عـلـیـه  ـ ـص ما  ـ ما  ـ

. راکدب
 (( --- : يرم ـ ـش ـیـن  ما ار  وا  رگا  هک  دنباتک  لها  زا  یـضعب  و  : )) دـناوخ ار  هیآ  نیا  هک  هاگ  نآ  هلآ ---  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ   ـ

راکدـب راـکوکین و  هب  ار  تنامادـیاب  هک  ار , يرادـتناما  رگم  مراذـگ  یم  اـپریز  هدوـب  تیلهاـج  رد  هچ  ره  دـنا  هتفگ  غوردادـخ  نانمـشد 
. دنادرگرب

جراوخ زا   ) يرورح شبحاص )   ) هچ رگا  دینادرگرب  تسوپ  دیفس  تسوپهایس و  هب  ار  اهتناما  دیـسرتب و  ادخ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ما  ـ ما  ـ
 (. هیواعم نارای  زا   ) یماش ای  دشاب  ( 

. درادن نامیا  دشابن  رادتناما  هک  یسک 

. درادن نامیادشابن  رادتناما  هک  یسک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ
یم رادـید  ادـخ  اب  تسا و  هدرمن  نم  نید  رب  دریمب  هاگ  نآ  دـنادرگنرب و  شبحاص  هب  ار  نآ  دـنک و  تنایخ  یتناما  هب  ایند  رد  هک  یـسک   ـ

 . تسا نیگمشخ  وا  رب  هک  یلاح  رددنک 
. دنادرگ عیاض  هدش  هدرپس  وا  هب  هک  ار  یتناما  ببس  نیدب  درامش و  تیمها  یب  ار  تناما  هک  نآ  تسی  زا مـا نـ  ـ

. درادن نامیا  تسین  رادتناما  هک  یسک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
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 . يرادتناما ياهدرواتسد 

. دماجنا یم  تقادص  هب  يرادتناما  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
. ددرگ دایز  تقادص  دوش  تیوقت  يرادتناما  هاگره   ـ

. دنیرادرکتسار يرادافو  يرادتناما و   ـ
. رقف تناما  رد  تنایخ  دروآ و  یم  يزور  يرادتناما   ـ

 . يرادان تناما  رد  تنایخ  دروآ و  یم  يرگناوت  يرادتناما  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ
 . یشاب رگناوت  ات  شاب  رادتناماو  دنامب  ملاس  تترخآ  ایند و  ات  نادرگرب  شبحاص )  هب   ) ار تناما  مدنزرف !  مالسلا  هیلع  نامقل   ـ

. درپس تناما  اهنآ  هب  دیابن  هک  یناسک 

هب يراپس  تناما  زا  ار  وا  اریز  تسین ,  وا  نماض  دنوادخ  دراپسب , تناما  نیماریغ  يدرف  هب  هک  یسک  هلآ  هیلع و  هّللا  یل  اد صـ ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
 . تسا هتشادزاب  نیما  ریغ 

. رامشم نیما  ار  هدیجنر  هدمآ و  هوتس  هب  صخش  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
. راپسم تناما  يا ,  هدومزآ  ار  وا  هک  ینئاخ  هب  یشاب و  نامگدب  يا  هدرپس  ودب  تناما  هک  یسک  هب  دیابن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ـ

 . يا هدرپس  تناما  نئاخ  هب  وت  هکلب  هدرکن  تنایخ  وت  هب  نیما  ناسنا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   ـ
تسا راوازس  دهد  رار  ـیـن قـ ما اد  تناما خـ رب  ار  وا  لاح  نیا  اب  دنیبب و  یتنایخ  دونشب و  یغورد  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  زا  یـس  ـر کـ گا  ـ

هتفر تسد  زا  تناما  نآ  ربارب  رد   ) مه یـشاداپ  ضوع و  دزاس و  راتفرگ  هدرپس )  نئاخ  هب  هک   ) تناما نیا  هرابرد  ار  وا  لجوزع  يادخ  هک 
. دهدن يو  هب  ( 

تسین و وا  نماض  دنوادخ  درپسب  یتناما  وا  هب  لاح  نیا  اب  تسا و  راوخبارـش  یـسک  دنادب  سک  ره  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  اد  ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
. داد دهاوخن  وا  هب  یضوع  ودزم 

. درادن ادخ  رب  یتجح  درامش , دمتعم  نیما و  ار  نیما  ریغ  هک  یسک  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   ـ
. دنک یمن  يرادهگن  تبقارم و  تناما  زا  هک  یسک  هب  ای  مراپسب ,  تناما  نئاخ  هب  هک  دنک  یمن  یقرف  نم  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ـ

 . یهلا تناما 

 . نآرق
تناما نآ  ناسنا  دندیسرت و  نآ  زا  دندز و  زابرس  نآ  ندیشک  شود  هب  زا  میتشاد ,  هضرع  اههوک  نیمز و  اهنامسآ و  رب  ار  تناما  نیا  ام  ))

 ((. تسا هدوب  نادان  راکمتس و  هشیمه  وا  تفرگ ,  شود  هب  ار 
هت و ـ ـشار ـ فا يا  ـهـ نا ـمـ ـسآ هب  تناـما  تسا ,  راـکنایز  تسین  رازگتناـما  هـک  نآ  تـسا و  تناـما  ندرازگ  رگید , مالـسلا  هـیلع  یلع  ما  ـ ما  ـ
هب يزیچ  رگا  تسین  زیچ  هس  نیا  زا  رتگرزب  رتزارف و  رت , هدرتس  گـ رتدنلب , يزیچ  دش  هضرع  هتشاد  اپ  رب  دنلب  ياههوک  هدرتسگ و  ياهنیمز 

دندیـسرت و تبوقع  زا  نکیل  دـندوب  هس  نیا  هنیآ  ره  تفریذـپ  یمن  ار  تناـما  تبالـص  يد و یـا  ـنـ مور اـی نـیـ یگدرتسگ  اـی  يدـنلبرطاخ 
 ((. تسا هدوب  نادان  راکمتس و  هشیمه  ناسنا  و   )) تسا ناسنا  وا  تسنادن و  اهنآ  زا  رتناوتان  هک  دنتسنادار  يزیچ 

نیا تسیچ و  تناما  ـن  یا ار ))  تناما  میدرک  هضرع  ام  دـیامرف (( : یم  ادـخ  هک  منیب  یم  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یقیدـنز   ـ
تسیک ؟  ناسنا 
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هک تسا  یتناما   , یتفگ هک  یتناما  دومرف : ماما  دراد  هدیـشوپ  شیوخ  ناگدن  زا بـ ار  تقیقح  هک  دیاشن  تفـص  نیا  ار  میکح  زیزع  يادـخ 
 . نانآ يایصواو  ناربمایپ  رد  رگم  دوب  دیاشن  دیابن و 

ـد ـش ـگ مـی  نر ـگ بـه  نر دـیزرل  یم  درک و  یم  یباـتیب  مالـسلا  هیلع  یلع  دیـسر  یم  زاـمن  تـقو  هاـگره  ـت :  ـسا هد  ـ مآ ـث  ید رد حـ  ـ
نانمؤمریما ؟  يا  ـت  سا هد  ار چـه شـ ضر مـی شـد:شـمـا  عـ

نآ زا  دندز و  زابرس  تناما  نیا  نتفریذپزااهنآودرک  هضرع  نیمزواهنامسآربدنوادخ  هک  یتناما  تقو   , تسا هدیسرزامن  ـت  قو دومرف : یم 
. دندیسرت

دور و یم  رازاب  هب  درم  نآ  نک  يرادیرخ  يا  هماج  میارب  هک :  دهد  یم  شرافس  یسک  هب  يدرم  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   ـ
دراد ؟ یمکح  هچ   ) دهد یم  وا  هب  ار  دو  هماج خـ نامه  اذل  دراد و  شدوخ  ار  نآ  دننام  هک  دبای  یم  يا  هماج  رازابرد 

هماج رگا  یتح  میدرک ))  هضرع  ار  تناما  مـا  : )) ـد یا ـ مر ـل مـی فـ جوز دنوادخ عـ دزاس  هدولآ  ار  دوخ  دـنکبار و  راک  نیا  دـیابن  دومرف : ( 
. دهدب وا  هب  ار  شدوخ  لام  دیابن  دشاب , رتهب  هدیدرازاب  رد  هک  يا  هماج  زا  شدوخ 

 . نداد راهنز 

 . نداد راهنز 

 :. نآرق
امش اب  ای  هک  ـنـ یا زا  ـی کـه  لا رد حـ دنیآ  یم  امش  دزن  دوخ  ای  دندنویپ  یم  تسا  ینامیپ  ناشیا  امش و  نایم  هک  یموق  هب  هک  یناسک  رگم  ))

رازراک هب  امش  اب  درک و  یم  هریچ  امش  رب  ار  نانآ  ـت  ـساو ادخ مـی خـ رگا  و  دنـشاب , هدش  گنتلد  هتـسخ و  دوخ , موق  اب  ای  دنگنجب , دیاب 
یمن ار  نانآ  اب  گنج  هزاجا  دـنوادخ  دـندش  دراو  میلـست  رد  زا  دـندیگنجن و  امـش  اب  دـنتفرگ و  هراـنک  امـش  زا  رگا  یلو  دنتـساخ , یمرب 

((. دهد
 . شکن ار  وا  تساوخ  ناما  وت  زا  دوخ  ناج  رب  یسک  رگا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ

. درک دهاوخن  مامشتسا  دسر , یم  ماشم  هب  لاس  لهچ  هلصاف  زا  هک  ار  تشهب  يوب  دشکب , ار  يا  هتسب  نامیپ  هک  ره   ـ
. دشاب رفاک  لوتقم  هچ  رگا  مرازیب  لتاق  نآ  زا  نم  دشکب , ار  وا  سپس  دهد و  ناما  شناج  رب  ار  یسک  هک  ره   ـ

 . تسا ینکشنامیپ  تنایخ و  رادمچرپ  زیخاتسر  زور  رد  دشکب  ار  وا  سپس  دهد و  ناما  شنا  ار بـر جـ يدر  هـر کـس مـ  ـ

 . يرادنامیپ

. دینک مکحم  ار  اهنامیپ  دهع و  ياهخیم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
اب نک و  افو  شیوخ  نامیپ  هب  يدـناشوپ  ناما  راهنز و  هماج  وا  هب  ای  یتسب  ینامیپ  دوخ  نمـشد  اب  رگا  رتشا : ---  هب  شا  هماـن  دـه  رد عـ  ـ
يا هدنکارپ  يارآ  نوگانوگ و  ياهتساوخ  همه  اب  مدر ,  ار مـ ـ یز نادرگ ,  يا  هداد  هک  يراهنز  رپس  ار  دوخ  امن و  تیاعر  ار  تنامیپ  تناما 

. دنتسین ناتسادمه  تخس  نانچ  اهنامیپ  هب  يافو  ندرمش  گرزب  نوچمه  یهلا  ضیارف  زا  يا  هضیرف  چیه  هب  تبسن  , دنراد هک 

. اهراهنز اهنامیپ و  هب  نتشاذگ  مارتحا 

. دهد راهنز  دناوت  یم  اهنآ  فرطزا  نم  تما  درف  نیرتمک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ
. دندحتم تسدکی و  ناگناگیب  ربارب  رد  دهد و  یم  راهنز  اهنآ  نیرتمک  تسا ,  ناسکی  ناشیاهنوخ  دنردارب , نا  ـ نا مـسـلـمـ  ـ
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زا یهاپـس  رگا  دهد : ---  یم  راهنزاهنآ  نیرتمک  هک  ربمایپ  هلمج  نیا  يانعم  زا  شـسرپ  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ---  هی  قدا عـلـ ـ ـص ما  ـ ما  ـ
ات دیهد  ناما  نم  هب  دیوگبو : دیا  نا بـیـ ـ گد ـ ـش هر  ـ ـصا زا مـحـ يدرم  عضو  نیمه  رد  دننک و  هرـصاحم  ار  ناکرـشم  زا  یهورگ  ناناملـسم 
. دشاب دنبیاپ  راهنز  نیا  هب  دیاب  نانآ  درف  نیرتالاب  دهد  راهنز  نانآ  هب  ناناملسم  هاپس  درف  نیرت  نییاپ  منک و  وگتفگ  امش  هدنامرف  اب  میایب و 

 . یمدمه

 . یمدمه

 . تسا نازیرگ  دریگ  یم  وخ  نادب  اناد  هچنآ  زا  نادان  ناسنا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
 . شابم نازیرگ  لطاب  زا  زج  ریگم و  وخ  قح  اب  زج   ـ

. درب یم  نایم  زا  ار  تبیه  یمدمه  مالسلا  هیلع  اضر  ماما   ـ
. درب یم  نیب  زا  ار  هوکش  تبیه و  دایز  ندش  مدمه   ـ

 . گنرکی تسود  حلاص و  دنزرف  راگزاس , نز  دنتسه : یمدمه  سنا و  هیام  زیچ  هس  مالسلا  هیلع  قداص  ما  ـ ما  ـ

. ادخ اب  سنا 

دشاب و نانآ  مدمه  وت  دای  دزادنا  تشحو  هب  ار  نانآ  ییاهنت  تبرغ و  رگا  ینیرت  سینادوخ  ناتـسود  اب  وت  ایادـخ ! مالـسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
. دنرب یم  هانپ  وت , زا  یهاوخ  راهنز  هب  دزیر  ورف  نانآ  رب  اهتبیصم  رگا 

 . تسا مدرم  اب  ندشن  مدمه  ادخ  اب  نتفرگ  وخ  هرمث   ـ
 . تسین نازیرگ  مدرم  زا  هک  نآ  دریگ  سنا  ادخ  اب  هنوگچ   ـ

. دریگن وخ  مدرم  اب  دوش  مدمه  ادخ  اب  هک  ره  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما   ـ
. دریگ وخ  ناحبس  يادخ  اب  دریگ  هرانک  مدرم  زا  هک  ره  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ

 . تسا مدرم  زا  يریگ  هرانک  ادخ  اب  نتفرگ  سنا  هناشن  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما   ـ
یمدمه هک  نآ  یب  دوش  وا  سینا  لجوزع  دنوادخ  دیآرد  تعاط  يدنلبرـس  هب  هانگ  يراوخ  زا  هک  ره  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ   ـ

. دشاب هتشاد  یتورث  لام و  هک  نآ  یب  دناسر  کمک  ار  وا  دشاب و  هتشاد 
یهوک غیتس  رب  رگا  هک  نادنچ  دهد , رارق  وا  مارالد  مدمه و  ار  وا  نامیا  ادـخ  هک  نآ  رگم  تسین  ینمؤم  چـیه  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   ـ

. دنکن ییاهنت  ساسحا  دشاب 
ادـخ مدـمه  تسا ,  مهفن  نابز  نمـشد  هسیپ و  رام  نوچمه  نانآ  هاـگن  رد  اـیند  اـنامه  تسا  رون  زا  زیربل  هک  ییاـهلد  رب  غیرد  سوسفا و   ـ

. دننازیرگ دنریگ  یموخ  نادب  نانارذگشوخ  هچنآ  زا  دنتسه و 

 . ناسنا

هراشا

 . نایمدآ يراوگرزب  تمارک و 
 . نآرق

رب میداد و  ناـشیزور  هزیکاـپ  شوـخ و  ياـهزیچ  زا  میدرک و  ناـشراوس  یکـشخ  اـیرد و  رب  میدیـشخب و  تمارک  ار  مدآ  ناد  ـ نزر مـا فـ ))
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 ((. میداد ناشیرترب  نامناگدیرفآ  زا  يرایسب 
ناگتشرف ؟  هن  و  ادخ ! ربمایپ  يا  دش : ضرع  تسین  مدآ  دنزرف  زا  رتیمارگ  ادخ  دزن  زیچ  چیه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ـبـر  ما پـیـ  ـ

. دنروبجم هام  دیشروخ و  ناسب  ناگتشرف ,  : دومرف ! 
 . ناسنا رگم  دشاب  رتهب  دوخ  ياتمه  رازه  زا  هک  تسین  يزیچ  چیه   ـ

سپس تفگ و  هماقا  ناذا و  لیئربج  دیسر  زامن  تقو  دش  هدرب  جارعم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هک  یبش  مالـسلا  هیل  قدا عـ ـ ـص ما  ـ ما  ـ
تفگ لیئربج  لیئربج !  يا  ورب , شیپ  وت  دومرف : هلآ  هیل و  هّللا عـ ـلـی  ـص ادخ  ربمایپ  ورب  شیپ  زامن ) تماما  يارب  ! ) دمحم يا  درک : ضرع 

 . میراد یمن  مدقم  نایمدآ  رب  ار  دوخ  مینک  هدجس  مالسلا  هیلع  مدآ  رب  دش  هداد  روتسد  ام  هب  هک  نامز  نآ  زا  :
ۀبه دیـسر  مدآ  هزانج )   ) رب ندناوخ  زامن  تبون  هک  نآ  ات  مالـسلا : ---  هیلع  مدآ  تشذـگرد  نایب  زا  دـعب  مالـسلا ---  هیلع  رقا  ما بـ ـ ما  ـ

ام هب  دـنوادخ  هّللا !  ۀـبه  يا  تفگ :  مدآ )  ـد  نزر فـ  ) وا هب  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  ناوخب  زاـمن  مدآ  رب  ورب و  وـلج  لـیئربج !  يا  تفگ :  هّللا 
 . مینک تماما  شنادنزرف  زا  کی  چیه  رب  هک  دزسن  ار  ام  سپ  میروآ ,  هدجس  تردپ  رب  تشهب  رد  هک  داد  روتسد 

 . نمؤم تفارش 

. ار نمؤم  درم  رگمدشاب  رتهب  دوخ  ياتمه  رازه  زا  هک  میرادن  غارس  زیچ  چیه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمای  پـ  ـ
. دنتسه نانمؤم  رازگتمدخ  ناگتشرف  اریز  دشاب , رتیمارگ  ادخ  دزن  نمؤم  زا  هک  دیرفاین  يا  هدیرفآ  چیه  دنوادخ  مالسلا  هیل  ـر عـ قا ما بـ ـ ما  ـ

. دهد یم  يرترب  ناگتشرف  رب  ار  ناسنا  هچنآ 
نایمدآ ؟  ای  دنرترب  ناگتشرف  هک :  نانس  نب  هّللادبع  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  مالسلا ---  هیلع  قداص  ماما   ـ

رد یناسفن و  شهاوخ  هن  تسا و  هداهن  لقع  طقف  ناگتـشرف  رد  دـنوادخ  تسا :  هدومرف  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاری  ـ ما  : ـ
زا دـیآ  هریچ  شـشهاوخ  رب  شلقع  هک  نآ  سپ ,  ـت  ـسا هدا  ار نـهـ ود  ره  مدآ  ینب  رد  هن و  لـقعو  تسا  هداـهن  شهاوخ  لـیم و  ناروـتس 

 . تسا رتدب  ناروتس  زا  ددرگ  بلاغ  شدرخرب  ششهاوخ  هک  ره  تسا و  رتهب  ناگتشرف 
هیکزت ار بـا عـلـم و عـمـل  نآ  یمدآ  رگا  تسا ,  هدـش  هدـیرفآ   ( تالوقعم كردـم  و   ) هقطان سفن  ياراد  ناسنا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ

ادـج دادـضا  زا  دوش و  لدـتعم  شبیکرت  هاگره  ددرگ و  ناسمه  هسدـقم )  لوقع  تاذ  اب   ) شیاهتلع هیلوا  ياهرهوگ  اـب  دـنارورپب  دـنک و 
 ( هیکلف سوفن   ) مکحم يوق و  نامـسآ  تفه  نآ  اب  دننام ) ملاس  طیرفت  وطارفا  زا  ـد و  یار لاد گـ ـتـ عا هب  وا  رد  یقالخا  ياهتلـصخ   ) ددرگ

. دوش کیرش 

 . ناسنا شنیرفآ  هفسلف 

 . نآرق
دنک داسف  نیمز  رد  هک  ینیرفآ  یم  ار  یسک  ایآ  دنتفگ : منیرفآ ,  یم  يا  هفیلخ  نیمز  رد  نم  تفگ :  ناگتشرف  هب  تراگدرورپ  نو  و چـ ))

مینک ؟  یم  سیدقت  ار  وت  مییوگ و  یم  حیبست  وت  شیاتس  هب  ام  هک  نآ  لاح  دزیرب  اهنوخ  و 
((. دیناد یمن  امش  مناد  یم  نم  هچنآ  تفگ : 

((. دننک شتسرپ  ارم  ات  رگم  مدیرفاین  ار  سنا  نج و  ))
هک ییاـهنآ  رگم  دوب  دـنهاوخ  نوـگ  هنوـگ  هراوـمه  یلو  درک , یم  تما  کـی  ار  مدرم  همه  هنیآ  ره  دوـب , هتـساوخ  وـت  راـگدرورپ  رگا  ))

 ((. تسا هدیرفایب  نیمه  يارب  ار  اهنآ  هدروآ و  تمحر  اهنآ  رب  تراگدرورپ 
. دیا هدش  هدیرفآ  ادخ ) زا   ) يرادربنامرف يراکوکین و  يارب  دیراد و  نامرف  ییاورپ  ادخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
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ندیرفآ زا  درادن و  زاین  اهنآ  هب  هک  یلاح  دیرفآ  ار  قیالخ  ارچ  ادخ  هک  قیدنز  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  مالـسلا ---  هیلع  قدا  ـ ـص ما  ـ ما  ـ
تسین ؟  وا  هتسیاش  زین  ام  ندرک  هچیزاب  تسین و  ریزگاناهنآ 

. دنارذگب ار  شیوخ  ریبدتو  دنز  راک  هب  ار  دوخ  ملع  دهد و  ناشن  ار  دوخ  تمکح  ات  دیرفایب  ار  ناگدیرفآ   : ـ
شتـسرپ يارب  تشاد و  یمارگ  ار  امـش  دوخ  نید  اـب  دـنوادخ  داـهج ---  هب  مدرم  ندـناوخ  ارف  ماـگنه  رد  مالـسلا ---  هیلع  یلع  ما  ـ ما  ـ

. دیشوکب وا  قح  يادا  رد  سپ  دیرفایب , ار  امش  شیوخ 
ارم زیچ  ره  ياج  هب  سپ ,  يرب  دوس  نم  زا  وت  ات  تمیدیرفآ  هکلب  منک  يدوس  ات  مدیرفاین  ار  وت  مدآ !  دنزرف  دـیامرف : یم  یلاع  ياد تـ خـ  ـ

 . متسهزیچ ره  ياج  هب  وت  روای  نم  اریز  نیزگرب , 
نوچ شدنتسرپب و  ـتـنـد  خا ار شـنـ وا  نوچ  دنسانشب  ار  وا  ات  رگم  دیرفاین  ار  ناگدنب  لجوزع  يادخ  مدرم !  يا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما   ـ

تسیچ ؟  ادخ  تخانش  اداب ! تیادف  مردام  ردپ و  ادخ ! ربمایپ  دنزرف  درک : ضرع  يدرم  دنوش  زاین  یب  وا  زج  شتسرپ  زا  دنتسرپب  اروا 
. دنسانشب ار  دوخ  هعاطلا  بجاو  ياوشیپو  ماما  ینامز  ره  مدرم  هک  تسا  نیا  تخانش  دومرف :

. دیرفآ تدابع  يارب  ار  نانآ  دنتسرپب : --- )) ارم  ات  رگم  مدیرفاین  ار  سنا  نج و   )) هیآ هرابرد  مالسلا ---  هیلع  قداص  ماما   ـ
هکلب دننک  تدابع  روز  هب  ات  دیرفاین  ار  نانآ  دـیرفآ  فیلکت  یهن و  رما و  يارب  ار  نانآ  ترـضح : ---  نآ  زا  زین  میهاربا ---  نب  عـلـی   ـ

. دیامزایب ار  ناشیا  دوخ  یهاون  رماوا و  هلیسو  هب  ات  دیرفآ  شیامزآ  يارب 
ناـنآ يار هـمـیـن  دروآ و بـ تمحر  وا  رب  تیادـخ  هک  سک  نآ  رگم  دـننوگ  هنوگ  هتـسویپ   )) هیآ ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   ـ
. دروآ تمحر  ناشیا  رب  دنوادخ  دنوش و  ادخ  تمحر  راوازس  بجوتسم و  هک  دننک  يراک  ات  دیرفایب  ار  نانآ  تسا : --- ))  هدیرفآار 

نآ يارب  هن  نامز و  يا  ـ هد ـ ما ـ ـش زا پـیـ میب  رطاخ  هب  هن  دوب و  دوخ ) زا   ) یتردق رب  ندوزفا  يارب  هن  دیرفآ  هچنآ  مالـسلا  هیل  ما عـلـی عـ ـ ما  ـ
, دشورف یم  رخف  وا  رب  دوخ  رابت  رد  هک  یفلاخم  دـیوج و  یم  يرتر  وا بـ رب  دوخ  لام  رد  هک  یکیرـش  وجگنج و  ییاتمه  اب  فاصم  رد  هک 

. رادقمیب یناگدنب  هدرورپ و  دنتسه  یناگدیرفآ  نانآ  هکلب  دبلط , يرای 
ناشدـیرفآ هکلب  درکن  اهر  دوخ  هب  ار  ناـنآ  دـیرفاین و  هدوهیب  ار  دوخ  ناگدـیرفآ  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   ـ

زا ات  دـیرفاین  ار  نانآ  دـنوش  وا  يدونـشخ  راوازـس  نآ  اب  ات  دـهن  اهنآ  شود  هب  ار  دوخ  تعاـط  فیلکت  دـهد و  ناـشن  ار  شیوخ  تردـقات 
 . ناشدناسرب نادواج  تمعن  هب  دناسر و  دوس  ناشیا  هب  ات  ناشدیرفآ  هکلب  دزاس  رود  دوخ  زا  اهنآ  هلیسو  هب  ار  ینایز  ای  درب و  دوساهنآ 

 (( --- : مدـیرفآ ار  اهنآ  يارب هـمـیـن  دروآ و  محر  يو  هب  تراگدرورپ  هک  سک  نآ  رگم  دـننوگ  هنوگ  هراومه  و   )) هیآ ریـس  رد تـفـ  ـ
. دروآ تمحر  نانآ  رب  وا  دنوش و  ادخ  تمحر  بجوتسم  هک  دننک  يراک  ات  دیرفآار  نانآ 
میا ؟  هدش  هدیرفآ  نارگید ]  یتفگش [  يارب  ام  دیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدر  مـ  ـ

یتسه ؟  هچ  ادخ  يارب  وت  رگم  دومرف :
.

میا ؟  هدش  هدیرفآ  ند  دو شـ ـ با يار نـ بـ در : ضر کـ عـ
 . میا هدش  هدیرفآ  ندنام  يارب  ردارب ! رسپ  شوماخ  دومرف :

 . ناسنا شنیرفآ  یگنوگچ 

 . نآرق
ردام محر  زا  كدوک  ار  هاگ شـمـا  نآ  تسا  هدیرفایب  ینوخ  هتخل  زا  سپس   , هفطن زا  سپـس  كاخ ,  زا  ار  امـش  هک  ییادخ  نآ  ـت  ـسوا ))

هب دیاش  دیـسر و  یم  نیعم  نامز  نآ  هب  یـضعب  دنریمب و  يریپ  زا  شیپ  امـش  زا  یـضعب  دیوش  ریپ  دیـسرب و  یناوج  نس  هب  ات  دروآ , نوریب 

دلج 1 ۀمکحلا  www.Ghaemiyeh.comنازیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 77 

http://www.ghaemiyeh.com


((. دیبایرد لقع 

 . ناسنا یناوتان 

 . نآرق
 ((. تسا هدش  هدیرفآ  ناوتان  ناسنا  ))

درازآ و ار مـی  وا  يا  هد پـشـه  هتـشاگن شـ شرادرک  هتفهن و  شیاهیرامیب  تسا و  هدیـشوپ  شگرم  یمدآ !  اونیب  مالـسلا  هیلع  یلع  ما  ـ ما  ـ
. دنک یم  هدیدنگ  ار  يو  قرع  شدروآ و  یم  رد  ياپ  زا  ریگولگ  يا  ـه  عر جـ

(. 1  ) ناسنا رایعم 

. ددرگ یم  نیگنس  شناد  ملع و  اب  ای  دوش و  یم  کبس  ینادان  اب  ای  تسوزارت  هب  زیچ  نیرت  هیبش  یمدآ  مالسلا  هیل  ما عـلـی عـ ـ ما  ـ

(. 2  ) ناسنا رایعم 

دنک زاب  نابز  نوچ  دـگنج و  لد  اب  دـگنجب  نوچ  ناـبز  لد و  تسوا :  کـچوک  وضع  ود  هب  ناـسنا  شزرا )   ) مالـسلا هیل  ما عـلـی عـ ـ ما  ـ
. دیوگب اسر  حضاو و 

. دناسر یم  هرهب  راتفگ  اب  دریگ و  یم  هرهب  درخ  اب  راتفگ  درخ و  دراد : يرترب  تلیضف و  ود  ناسنا   ـ
. دهد رارق  ار  دوخ  هک  اج  نآ  شا  یگنادرم  شنید و  وا  درخ  تسوا و  لد  ناسنا  رابت  لصا و   ـ

. ددرگ یم  یبایزرا  شرادرک  اب  دوش و  یم  هتفرگ  هزادنا  دوخ  راتفگ  اب  ناسنا   ـ
 . شا هتخودنا  لام و  هب  هن  تسوا  تمه  هب  ناسنا  شزرا )   , ) شلیامش لکش و  هب  هن  تسوا  شوه  هب  ناس  ـ نا شزرا )  ( ـ

 . لماک ناسنا  یگژیو 

شتنوشخ دش و  رازن  وا  ـت  ـشرد مادنا )   ) هک نادنچ  تسا  هدناریم  ار  دوخ  سفن  هدرک و  هدنز  ار  شیوخ  درخ  مالـسلا  هیلع  ما عـلـی  ـ ما  ـ
. دنار تسار  هار  رد  ار  وا  تخاس و  نشور  ار  شهارو  دیبات  وا  يارب  ناشخرد  سب  يرون  فیطل 

تسا یناگد  بـنـ ـبـر , ما ود پـیـ ندمآ  نایم  نامز  رد  يا و  ههرب  زا  سپ  يا  ههرب  رد  تساهبنارگ ---  شیاهتمعن  هک  ار ---  ادخ  هراومه   ـ
دنا هدوب  اهیکیرات  نآ  رد  ییاهغارچ  نینچنیا  نانآ  تسا  راتفگ  رد  ناشیا  اب  ناشدرخ  رد  زا  دیوگ و  یم  زار  نانآ  اب  ناش  هشیدنا  رد  زا  هک 

. اه ههبش  نآ  رد  نایامنهارو 

 . هرقن الط و  فورظ 

 . تشاد شوخان  ار  اهفرظ  نیا  ترضح  نآ  مدیسرپ ,  هرقن  الط و  ياهفرظ  هرابرد  مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلاو  ـ با زا  ـغ :  یز ـن بـ با  ـ
. روخن اذغ  نیمیس  نیرز و  ياهفرظ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ـ

. دنرادن نیقی  داعم ) ادخ و  هب   ) هک تسا  یناسک  يالاک  نیمیس  نیرز و  فورظ  مالسلا  هی  ـم عـلـ ظا ما کـ ـ ما  ـ
 . 441  (( لخب  :)) لخبلا  --- 1

 . 451  (( تعدب  :)) ۀعدبلا  --- 1
 . 459 (( ادب :)) ادبلا  --- 1
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 . 459 (( ادب :)) ادبلا  --- 1
 . 465  (( لادبا  :)) لادبالا  --- 1

 . 469  (( یجرخلو :)) ریذبتلا  --- 1
 . 473  (( يراکوکین :)) ربلا  --- 1
 . 479  (( خزرب  :)) خزربلا  --- 1
 . 485  (( تکرب  :)) ۀکربلا  --- 1
 . 491  (( ناهرب  :)) ناهربلا  --- 1

 . 495  (( ییورشوخ :)) رشبلا  --- 1

 . لخب

 . لخب

 . نآرق
هگن هدیـشوپ  تسا  هداد  نانآ  هب  شیوخ  لضف  زا  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  ودـنهد  یم  نامرف  لخب  هب  ار  مدرم  دـنزرو و  یم  لخب  هک  ناـنآ  ))

 ((. میا هدروآ  مهارف  هدننک  راوخ  یباذع  نارفاک  يارب  ام  دنراد و  یم 
رد دزرو  لخب  دنزرو و هـر کـس کـه  یم  لخب  امـش  زا  یـضعب  دینک  قافنا  ادخ  هار  رد  ات  دـننک  یم  توعد  ار  امـش  هک  دیـشا  ها بـ ـ گآ ))

زگره هک  درآ  رگید  یمدرم  امـش  ياج  هب  دـیباترب  يور  رگا  دـینادنمزاین و  امـش  تسا و  زاین  یب  ادـخ  اریز  تسا  هدـیزرو  لخب  دوخ  قح 
((. دنشابن امش  ناسمه 

هدناشک يدب  ره  يوس  هب  نآ  هلیـسو  هب  لیخب )   ) هک تسا  يراسفا  تسا و  یبیع  ره  ياهیدب  هدنرادرب  رد  لخب  مالـسلا  هیل  ما عـلـی عـ ـ ما  ـ
. دوش یم 

هاـگ نآ  منک و  بلط  تشه  دـنوادخ بـ زا  دوخ  ناردارب  زا  يردارب  يارب  هک  منک  یم  مرـش  مراـگدرورپ  زا  نم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما   ـ
رتـلیخب و نآ  هب  تبـسن  هنیآ  ره  دوب  وت ]  زا  تشهب [  رگا  دـش :  دـهاوخ  هتفگ  نم  هب  تماـیق  زور  اریز  مراد ,  غیرد  وا  زا  ار  راـنید  مهرد و 

 !!!. يدوب رتلیخبو  رتلیخب 
 . تسا يوخ  نیرت  هدیهوکن  لخب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما   ـ

 . تسا گنن  بیع و  لخب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
 . تسا ییاونیب  يادر  لخب   ـ

. دهد یم  داب  رب  ار  وربآ  لخب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما   ـ
 . تسا دوبعم  هب  ینامگدب  يراد  تسد  رد  هچنآ  هب  ندیزرو  لخب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ

. ددرگ دنلبرس  دزرو  لخب  دوخ  نید  رد  هک  ره  دوش و  راوخ  دزرو  لخب  دوخ  لام  رد  هک  ره   ـ
. دوش یم  رایسب  مانشد  هیام  ندیزرو  لخب   ـ

 . تسا راگزاسان  نامیا  اب  لخب  دوش  یمن  تفای  نمؤم  هدازآ و  ناسنا  رد  تسا و  تفآ  لخب  هک  دیزیهرپب  لخب  زا  هدش :  تیاور   ـ
ارچ ؟ ندیزرو  لخب  رگید  سپ  دهد , یم  ضوع  شاداپ و  یتسارب  لجوزع  دنوادخ  رگا  مالسلا  هی  قدا عـلـ ما صـ ـ ما  ـ

.
. دبای تسد  تفارش  هب  دهرب  لخب  زا  هک  ره   ـ
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 . لیخب

 . تسا دوخ  ناثراوراد  هنازخ  لیخب  مدآ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
. دنمجرا ار  دوخ  زا  ریگ  هرانک  دراد و  یم  راوخ  ار  دوخ  نیشنمه  لخب   ـ

. دشخب یم  شناثراو  هب  ار  نآ  همه  دراد و  یم  غیرد  شیوخ  زا  ار  دوخ  لام  زا  یکدنا  لیخب   ـ
. درب یم  نیب  زا  دنک , ظفح  هک  نآ  زا  رتشیب  ار  دوخ  يوربآ  لیخب   ـ

 . کیدزن شتآ  هب  تسا و  رودب  مدرم  ادخ و  زا  لیخب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ
. دنک یم  تخس  ار  لد  لیخب  هب  ندرک  هاگن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ

. درادن یتسود  چیه  لیخب   ـ
تسا نآ  یپ  رد  هک  ار  یتورث  يرگناوت و  دناباتش و  یم  دوخ  يوس  هب  تسا  نازیرگ  نآ  زا  هک  ار  يرادان  رقف و  هک  لیخب  زا  متفگـش  رد   ـ

. دوش یم  یسرباسح  وا  زا  نارگناوت  نوچمه  ترخآ  رد  درب و  یم  رس  هب  ناتسدیهت  دننام  ایند  رد  وا  دهد  یم  تسد  زا 
تسا و نادرگ  ـ یور وا  زا  ایند  اـی  دزرو , یم  لـخب  وا  تسا و  هدروآ  يور  وا  هب  اـیند  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   ـ
وا هب  ایند  ندرک  تشپ  تروص  رد  دناسر و  یمن  ینایز  لیخب )  مدآ   ) وا هب  قافناایند  درکیور  دوجو  اب  اریز  دزرو , یم  لخب  نآ  هب  تبـسن 

. دناسر یمن  يدوس  وا  هب  كاسما  لخب و 
یمرب مشچ  نالیخب  ياهییاراد  لاوما و  زا  دندش  زاین  یب  مدرم  یتقو  اریز  دـننک , يرگناوت  يوزرآ  مدرم  يارب  دـیاب  همه  زا  شیب  نالیخب   ـ

. دنراد
. دنک یم  ششخب  لذب و  دشاب , هتشاد  نیقی  ضوع  هب  هک  یسک  تسا  نامگدب  دوخ  يادخ  هب  هک  سب  نیمه  لیخب  لخب  رد   ـ

. دزودب مشچ  محر  هلص  هب  دیابن  لیخب   ـ
 . تسا رادرک  تشز  نابز  دب  لیخب  مدآ  نم  زا  امش  نیرت  هناگیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ

 . تسا تخس )  رایسب  يامرس   ) ریرهمز زا  رتکنخ  لیخب  مدآ  هب  وت  زاین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
هک یـسک  يا  دـیو : دـنمتورث مـی گـ هب  دـیوگ و  یم  نخـس  رفن  هـس  اـب  شتآ  زیخاتـسر  زور  رد  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یلـص  ادـخ  ـبـر  ما پـیـ  ـ

ار وا  شتآ )   ) سپ يدـیزرو  لخب  يدادـن و  وت  تساوخ و  وت  زا  ضرق  یکدـنا  ریقف  داد و  وت  هب  راشرـس  خارف و  ناوارف و  ییاینددـنوادخ 
. دعلب یمورف 

 . لیخب ياهیگژیو 

. دنک جرخ  اجیب  ار  نآ  دروآ و  تسد  هب  اوران  هب  ار  یلام  هک  تسا  یسک  لیخب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ـ
موق هب  ششخب  زا  دنز و  یم  زابرس  دوخ  لام  بجاو  تاکز  تخادرپ  زا  هک  تسا  یسک  یعقاو  لیخب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ـبـر  ما پـیـ  ـ

. دنک یم  ریذبت  دراوم  نیا  زج  رد  دزرو و  یم  غیرد  دوخ  ناشیوخو 
. دزرو لخب  تسا  هدرک  بجاو  وا  رب  ادخ  هچنآ  تخادرپ  رد  هک  تسا  یسک  لیخب  مالسلا  هیلع  ـم  ظا ما کـ ـ ما  ـ

ـت کـه مـی ـسا ـی  ـس هد کـ ـنـ ـش هیامورف بـخـ لـیخب و  راوگرزب , هنـشخب ,  دـنهورگ : راـهچ  نادرم  هلآ  هیلع و  هّللا  یل  ـ ـص اد  ـبـر خـ ما پـیـ  ـ
يزیچ یـسک  هب  دروخ و  یم  هک  تسا  یـسک  لـی  بـخـ ـد , نارو دروخ و مـی خـ یمن  دوخ  هک  تسا  یـسک  راوگرزب  دـناروخ , یمو  دروخ 

. دهد یم  یسک  هب  هن  دروخ و  یم  هن  تسا  یسک  هیامورف  دهد و  یمن 
. دتسرفن دورد  نم  رب  دوش و  هدرب  وا  دزن  نم  مان  هک  تسا  یسک  یعقاو  لیخب   ـ
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. دزرو لخب  ندرک  مالس  زا  هک  تسا  یسک  لیخب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ـ

. دراد شیاسآ  رتمک  لیخب 

. دراد شیاسآ  مدرم  همه  زا  رتمک  لیخب  مدآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ
. درادن شیاسآ  لیخب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ـ

:. دناوخ یم  ار  رعش  نیا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شراوگرزب : ---  ناردپ  زا  مالسلا ---  هیلع  اضر  ماما   ـ
. دندش هدیرفآ  تردق  اب  نامدرم 

 . لیخب رگید  یخرب  دنا و  هدنشخب  نانآ  زا  یخرب 
 . تسا یگدوسآ  رد  تسا  هدنشخب  هک  نآ 

 . تسا ياپ  رید  یتسوحن  رد  لیخب  اما 

 . مدرم نیرتلیخب 

. دزرو لخب  تسا  هدینادرگ  بجاو  وا  رب  ادخ  هچنآ  تخادرپ  رد  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتلیخب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربما  پـیـ  ـ
. دراذگب شناثراو  يارب  دراد و  غیرد  دوخ  زا  ار  شیوخ  لام  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتلیخب  مالسلا  هیل  ما عـلـی عـ ـ ما  ـ

 . تسا لخب  عون  نیرت  تشز  تسا  هدرک  بجاو  ادخ  هک  یلاوما  تخادرپ  زا  ندرک  غیرد   ـ
مسق ادخ  هب  درک : ضرع  نینمؤملاریما  هب  يدرم  داتسرف  يدرم  يارب  امرخ  (( 19  )) رتش راب  جنپ  نینمؤملاریما  مالسلا  قدا عـلـیـه  ما صـ ـ ما  ـ

نانمؤم نایم  رد  ار  وت  لاثما  ادخ  دومرف : نینمؤملاریما  تسا  یفا  وا کـ يارب  راب  جـنپزا  راب  کی  تسا ,  هتـساوخن  رادـقم ) نیا   ) وت زا  ینالف 
 !. يزرو یم  لخب  وت  مشخب و  یم  نم  دنکن ! دایز 

 . تسا یگدنشخب  زا  رتالاب  تسا  مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  ندیشوپ  مشچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
. دزرو لخب  ندرک  مالس  رد  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتلیخب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ

 . لخب هناشن 

 . تسا لخب  هناشن  یشارت  هناهب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
. دروآ یم  هناهب  رذع و  لیخب  ناسنا   ـ

 . تعدب

( دیدج )

 . يراذگتعدب
شیپ رد  ار  نشور  هار  دیزیهر و  اهتعدب بـپـ زا  دش  كرت  یتنس  ببس  نادب  هک  نآ  رگم  دشن  هداهن  یتعدب  چیه  مالـسلا  هیل  ما عـلـی عـ ـ ما  ـ

. دشاب هقباس  یب  دیدپ و  ون  هک  تسا  نآ  اهنآ  نیرتدب  دشاب و  هتشاد  هنیشیپ  هک  تسا  نآ  اهراک  نیرتهب  دیریگ ,
هک دـینادب  تسا  یهارمگ  یتعدـب  ره  دـینادب  دـشاب  هقباس  یب  دـیدپون و  هک  تسا  نآ  اهراک  نیرتدـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ   ـ

 . تسا شتآ  شماجرف  یهارمگره 
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 . تسا هدش  هتفگ  دنک  تیافک  ار  امش  هچنآ  هک  دیراذگم  تعدب  دینک و  يوریپ   ـ
 . تسا هدرکن  هابت  ناریو و  ار  نید  اهتعدب  دننام  يزیچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ

هب هک  یسک  هانگ  نآ و  هانگ  دروآ  دوجو  هب  ار  يدب  تنس  هدنب  رگا  اریز  يراذگتعدب ,  ار  یتنس  ادابم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  ربمای  پـ  ـ
 . تسوا ندرگ  هب  دنک  لمع  نآ 

لاؤس دهد  هانپ  ار  يروآون  ای  دـنک  يروآون  نید )  رد   ) هک یـسک  هرابرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   ـ
ياههاگن هک  دنزب  یتراغ  لواپچ و  هب  تسد  ای  دنک  هلثم  ار  یسک  دح  نودب  ای  دراذگب  یتعدب  مالـسا  رد  هک  تسا  یـسک  وا  دومرف : دش ,

شکمک ای  دناسر  يرای  ار  وا  ای  دـنک  عافد  راذـگتعدب  زا  ای  دـشاب ) هتـشاد  یگزات  ناناملـسم  يارب   ) دوش هدـناشک  نآ  يوس  هب  ناناملـسم 
. دنک

 . ناراذگتعدب

. دنتسه تادوجوم  مدرم و  نیرتدب  ناراذگتعدب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ
هبوت دنناتـسرپ  اوه  ناراذگتعدب و  نامه  نانیا  دندش : --- )) هورگ  هورگ  دندرک و  هقرف  هقرف  ار  دوخ  نید  هک  نانآ   )) هیآ ـیـر  ـس رد تـفـ  ـ

. دنرازیب نم  زا  نانآ  مرازیب و  نانآ  زا  نم  تسین  هتفریذپ  نانآ 
. دنتسه خزود  لها  ياهگس  ناراذگتعدب   ـ

 . تعدب يانعم 

يار و ساسا  رب  دـنزرو و  یم  تفلاخم  شربمایپ  وا و  باتک  ادـخ و  نامرف  اـب  هک  دنتـسه  یناـسک  ناراذـگتعدب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما   ـ
. دشاب رایسب  ناشرامشدنچ  ره  دننک , یم  لمع  دوخ  یناسفن  ياهاوه 

هارمگ يراذگتعدب  تسه ,  وا  زا  رتملاع  رتاناد و  نانآ  نایم  رد  هک  نآ  لاح  دناوخ , ارف  دوخ  هب  ار  مدرم  هک  ره  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   ـ
 . تسا

. راذگتعدب زا  ندنادرگیور 

. دینک شرت  ور  وا  هب  دیدیدار  يراذگتعدب  هاگره  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ
 . تسا هدرک  کمک  دوخ  نید  ندرک  دوبان  هب  دنزب  دنخبل  راذگتعدب  يور  هب  هک  ره   ـ

. دنکایب نامیا  شمارآ و  زا  ار  وا  بلق  دنوادخ  دنکفا  تشحو  هب  ار  يراذگتعدب  سک  ره   ـ
. دزاس زیربل  نامیا  شمارآ و  زا  ار  وا  لد  دنوادخ  دنادرگ  يور  راذگتعدب  زا  ینمشد  ترفن و  يور  زا  هک  ره   ـ

. دنک يدونشخ  نیقی و  زا  هدنکآ  ار  وا  لد  دنوادخ  دنادرگ  يور  وا  زا  راذگتعدب  اب  ینمشد  ضغ و  زا سـر بـ هـر کـه   ـ
 . تسا هدیشوک  مالسا  يدوبان  رد  دنک  مارتحا  ار  وا  دورب و  يراذگتعدب  دزن  سک  ره   ـ

نانآ رب  دییوگب و  ازـسان  دب و  ناشیا  هب  دیناوت  یم  ات  دیهد و  ناشن  يرازیب  نانآ  زا  دـیدید  ار  نمزا  سپ  ناراذـگتعدبو  ناکاکـش  هاگره   ـ
ناس نیدـب  دـیزوماین , يزیچ  نانآ  ياهت  ـ عد زا بـ ـد و  یراد رذـح  رب  نانآ  زا  ار  مدرم  دـنزودن , عمط  مشچ  مالـسا  ندرک  هابت  رد  ات  دـیزاتب 

. دشخب یم  تعفر  ترخآ  رد  ار  امش  تاجردو  دسیون  یم  اهباوث  امش  ياربدنوادخ 

 . تدابع راذگتعدب و 
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. دنکفا وا  رب  هیرگ  عوشخ و  دراذگ و  اهنت  تدابع  اب  ار  وا  ناطیش  دنک  لمع  یتعدب  هب  سک  ره  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمای  پـ  ـ
. دزیر ورف  کشا  اهنآ  زا  دهاوخب  ات  ددرگ و  دوخ  نامشچ  راد  رایتخا  دسر  دوخ  جوا  هب  هدنب  ناهانگ  هاگ  هـر   ـ

باکترا هب  ار  یمدرم  ناطیش  هاگر  هـ دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  مدینـش  هک  ادخ  هب  دنگوس  مالـسلا  ما عـلـی عـلـیـه  ـ ما  ـ
دوجـس عوضخ و  عوکر و  عوشخ و  دـیدش و  تدابع  دراد  او  نینچن  ـ یا یناهانگ  اهیدـیلپ و  يراوخ و  ابر  يراسگیم ,  اـنز , دـننام  اـهیتشز 

. دنک راداو  دنناوخ , یم  ارف  شتآ  هب  هک  ینایاوشیپ  زا  يوریپ  تیالو و  هب  ار  ناشیا  سپس  دنادرگ و  نانآ  بوبحمار 
. رس زا  قفانم  ودیرگ  یم  لد  زا  نمؤم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ

. راذگتعدب لمع  نالطب 

- - 
- - 

 , يا هرمع  هن  یجح ,  هن  یتاکز ,  هقدص و  هن  يزامن ,  هن  دریذپ  یم  يا  هزور  هن  راذگتعدب  زا  دنوادخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربما  پـیـ  ـ
 . يا هیدف  هن  يدقن و  هن  يداهج ,  هن 

 . تعدب اب  هک  رایسب  لمع  زا  تسا  رتهب  دشاب  هارمه  تنس  اب  هک  یکدنا  لمع   ـ
 . تنس اب  تقباطم  اب  زج  یتین  رادرک و  راتفگ و  چیه  تین و  اب  زج  يرادرک  راتفگ و  چیه  دوشن و  هتفریذپ  رادرک  اب  زج  يرات  هـیـچ گـفـ  ـ

. راذگتعدب هبوت 

. دریذپ یمن  ارراذگتعدب  هبوت  دنوادخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ
. اهتعدب ندمآ  دیدپ  ماگنه  هب  املع  هفیظو 

ره دزاس  راکـشآ  ار  دوخ  شناد  ملع و  هک  تسا  ملاع  رب  دنوش  راکـشآ  متما  نایم  رد  اهتعدـب  هاگره  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربما  پـیـ  ـ
. داب وا  رب  ادخ  نیرفن  دنکن  نینچ  سک 

ار نآ  دـیاب  دراد  یـش  ـ ناد سک  ره  دـننک , نـیرفن  نـعل و  ار  نآ  دارفا  نـیلوا  تـما  نـیا  دارفا  نـیرخآ  دـنوش و  راکـشآ  اهتعدـب  هاـگ  ره   ـ
. دشاب هدرک  نامتک  هدرک  لزان  دمحم  رب  ادخ  ار  هچنآ  هک  تسا  یسک  نوچمه  دراد  ناهنپ  ار  دوخ  شناد  زور  نآ  رد  هک  ره  دزاسرشتنم 

ملع دیا  ـم بـ لا ـد عـ نرادر ـ بر ـ ـس اهتعدـب  هاگره  دـنا : هدومرف  هک  تسا  هدـش  تیاور  ام  يارب  وگتـسار  ناماما  زا  نمحرلادـبع :  نب  سنو  یـ  ـ
. دوش یم  بلس  وا  زا  نامیا  رون  دنکن  نینچ  رگا  دزاس و  راکشآ  ار  دوخ  شنادو 

. ادب

. ادب

 . تسا هدشن  تشادگرزب  میظعت و  ادب  نوچ  زیچ  چیه  هب  لجوزع  دنوادخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ـ
 . تسا هدشن  شتسرپ  ادب  دننام  يزیچ  هب  لجوزع  يادخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالسلا  هیلع  رقا  ما بـ ـ ما  ـ

. ادب يانعم 

تسا و ملع  نیا  زا  ادب  دناد و  ار نـ نآ  یـسک  شدوخ  زج  هک  هتخودناو  هتفهن  یملع  تسا :  ملع  ود  ار  دنوادخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   ـ
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 . میناد یم  ار  نآ  ام  تسا و  هتخومآ  دوخ  ناربمایپ  ناگداتسرف و  ناگتشرف و  هب  هک  یملع 

 . لاحم يادب 

وا زا  تسا  هتـسناد  یمن  ار  نآ  زورید  هک  دوش  یم  لصاح  ادـب  يا  هتکن  رد  دـنوادخ  يارب  دـنک  لاـیخ  هک  ره  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   ـ
. دییوج يرازیب 

مولعم ام  یتروص کـه قـبـال بـر  رد  نآ  هب  ندـش  هاگآ  ناهنپ و  زیچ  کی  ندـش  راکـشآ  يانعم  هب  تغل  رد  دـم ---  حـتف و  هب  اد ---  بـ ))
هک یناسک  دـنناد و  یم  لاحم  یندـشان و  دـنوادخ  يارب  ار  ادـب  هنوگ  نیا  زیچان ---  يرامـش  زجب  ناناملـسم ---  همه  دـشاب  یم   , هدوبن

 . تساربم كاپ و  نآ  زا  هیماما  نماد  دنا و  هدز  یگرزب  غورد  تمهت و  نامگیب  دننزب  هیماما  هب  ییارتفا  نینچ 
دنوادـخ هرابرد  اهنآ  همه  هک  تساـنعم  دـنچ  هب  دـیآ ---  یم  رب  ثیدـح  ناـیاوشیپ  اـملع و  نانخـس  زا  هک  هنوگ  نآ  فرع ---  رد  اد  بـ

 :. هلمج زا  تسا ,  تسرد 
هب دیدج  يا  هدارا  نت  ـ فر قلعت گـ دیدج و  يریدـقت  ببـس  هب  نآ  نتفای  یتسه  هب  مکح  يزیچ و  ندروآ  دـیدپ  ندر و  را کـ ـکـ ـشآ  --- 1

لچک و دار  ـ فا ـث  ید رد حـ ـیـر ---  ثا ـن  با ـخـن  ـس هر  ـ مزور تاقافتا  ندروآ  دـیدپ  تسا  لیبق  نیا  زا  حـلاصم  طیارـش و  بسح  رب  يزیچ 
: دنک شیامزآ  هلیـسو  نیا  هب  ار  نانآ  هک  دش  لصاح  ادب  لجوزع  دنوادخ  يارب  : )) دـیوگ یم  وا  تسانعم  نیمه  هب  کیدزن  ـ  روک سیپ و 
يرما و یتسرد  ندرب بـه  یپ  يانعم  هب  ادبو  دریگ  یم  تروص  البق  اضق  اریز  تسانعم ,  نیا  هب  ادب  اج  نیا  رد  دـنک  یم  مکح  نیا  هب  ینعی 
زا ریثا  نبا  دارم  دیاش  ریثا  نبا  نخس  نایاپ   (( ـت ساورا لاحم و نـ دنوادخ  هب  تبـسن  انعم  نیا  هب  ادب  تسا  هدوبن  مولعم  البق  هک  تسا  يراک 

تروص البق  نآ  هب  ملع  هک  دـشاب  نیا  دریگ , یم  تروص  البق  اضق  دـیوگ  ـن کـه مـی  یا زا  شدارم  دـشاب و  نتفاـی  یتسه  هب  مکح  اـضق , 
 . تسا بلطم  نیمه  رگناشن  ریثا  نبا  يدعب  لیلعت  رهاظ  هک  دریگ , یم 

حیجرت نیا  رما  ود  ره  هب  تبـسن  یمتح  ریغ  هدارا  نتفرگ  قلعت  زا  دعب  نآ  نتفای  یتسه  هب  مکح  لباقتم و  رما  ود  زا  یکی  حـی  ـ جر تـ  --- 2
ندـش هدروآ  رب  اـعد و  تباـجا  تـسا  لـیب  ـن قـ یا زا  ـت  ـسا يرگید  طورـش  تحلـصم و  رب  یکی  طورـش  تحلـصم و  ناـحجر  زا  یــشان 

يدوبان هب  نتفرگ  میمـصتزا  دعب  یمدرم  نتـشاد  هگن  یقاب  هب  میمـصت  محر و  هلـص  ببـس  هب  رمع  ندش  ینالوط  هدـننک ,  اعد  ياهتـساوخ 
. اهنآ

تسا هدوب  یمتح  صاخ  یتحلص  صخشم و مـ یطیارـش  نتفرگ  رظن  رد  اب  نیعم و  ینامز  رد  نآ  دوجو  هک  يز  ندر چـیـ زا بـیـن بـ  --- 3
 , حـلاصم طیارـش و  ندـش  ققحم  لیلد  هب  هاوخ  حـلاصم ,  ـط و  یار ـ ـش نامز و  نآ  ندـش  يرپس  زا  دـعب  زیچ  نآ  دوجو  رارمتـسا  عطقزین  و 

ینیوکت روما  رد  طسب  ضبق و  ندناریم و  ندرک و  هدنز  تسا  ادب  لیبق  نیا  زا  دوشن  ای  دوش  هتشاذگ  هتفر  نایم  زا  ئـش  نآ  يارب  ینیـشناج 
دوخ تاداقتعالا  دیحوتلا و  باتک  ود  رد  قودـص  هک  نانچمه  زین ,  خـسن  یفیلکت  روما  رد  نیـشناج  اب  ای  نیـشناج  نودـب  ماکحا  خـسن  و 

. دشاب یم  ادب  عوضوم  رد  لخاد  تسا ,  هدرک  حیرصت 

 . لادبا

 . لادبا

يراد نتشیوخ  یهلا ,  ياضق  هب  يدونشخ  تسا :  لادبا  زا  دشاب  هتشاد  سکره  هک  تسا  تلـصخ  هس  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  ربمای  پـ  ـ
 . لجوزع يادخ  هار  رد  ندمآ  مشخ  هب  ادخ و  تامرحم  ربارب  رد 

لد تمالـس  اهناج و  تواخـس  دـنوادخ و  تمحر  ببـس  هب  هکلب  دـنور  یمن  تشهب  هب  دوخ ) ي   ) اـهرادرک اـب  نم  ـت  ما لاد  ـ با ـا  نا هـمـ  ـ
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. دنور یم  تشهب  هب  ناناملسم  همه  هب  تبسن  ینابرهمو 

 . یجرخلو

 . یجرخلو

 . نآرق
هب تبسن  ناطیش  دنردارب و  نیطایـش  اب  ناجرخلو  انامه  نکم  یجرخلو  چیهو  زادرپب  ار  ناگدنام  هار  رد  نانیکـسم و  نا و  ـ ـش ـ یو حـق خـ ))

((. دوب ساپسان  شراگدرورپ 
 . شابم ریگتخس  سیسخ و  نکیل  شاب  وج  هفرص  و  نکم ,  یجرخلو  اما  شاب  هدنشخب  مالسلا  هیلع  یلع  ما  ـ ما  ـ

 . تسا يرادان  رقف و  هحولرس  یجرخلو   ـ
 . تساونیب ینیشنمه  یجرخلو   ـ

. دوش راوخ  درخ و  یتسدیهت  اب  دنک  راختفا  یجرخلو  هب  هک  ره   ـ

 . یجرخلو يانعم 

جرخلو دـنک  قافنا  ادـخ  تعاط  زج  یهار  رد  يزیچ  سک  ره  نکم : --- ))  یجرخلو  و   )) هیآ هرابرد  مالـسلا ---  هیلع  قدا  ـ ـص ما  ـ ما  ـ
 . تسا يوج  هفرصو  دصتقم  دنک  جرخ  یبوخ  ریخ و  هار  رد  سک  ره  تسا و 

ریصبوبا دنام  یم  تسدیهت  دوخ  دنک و  یم  فلت  ار  دوخ  لام  ناسنا  نکم : --- ))  یجرخلو  و   )) هیآ زا  ریصب  وبا  شـسرپ  هب  خسا  رد پـ  ـ
تسا ؟  نکمم  یجرخلو  زین  لالح  لام  رد  سپ   : تفگ

 . يرآ دومرف :

 . يراکوکین

 . يراکوکین

 . نآرق
((. دهد یم  رفیک  یتخس  هب  وا  هک  دیسرتب  يادخ  زا  زواجتو و  هانگ  رد  هن  دینک  يراکمه  يراگزیهر  يرا و پـ ـ کو رد نـیـکـ ))

هرابرد هکلب  دینکم  اوجن  ربمای  زا پـ ینامرفان  ینمـشد و  هانگ و  باب  رد  دینک  یم  اوجن  رگیدکی  اب  رگا  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ))
((. دیسرتب دییآ  یم  درگ  وا  دزن  ناگمه  هک  ییادخ  نآ  زا  دینک  اوجن  يراگزیهرپ  يراکوکین و 

 . يراکوکین رگم  دیازفین  رمع  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ
. دریگ یم  نابیرگ  يرگید  دب  راک  ره  زا  رتدوز  زواجت  متس و  رفیک  دسر و  یم  يرگید  بوخ  راک  ره  زا  رتدوز  يراکوکین  شادا  پـ  ـ

یم عفد  ار  راوگان  دـب و  گرم  داتفه  دایز و  ار  رمع  دـنرب , یم  نیب  زا  ار  رقف  یناـهنپ  نداد  هقدـص  يراـکوکین و  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ما  ـ ما  ـ
. دننک

. دوش زارد  شرمع  دنک  یکین  دوخ  هداوناخ  ناردارب و  هب  سک  ره  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما   ـ
. ددرگ یمن  شومارف  هانگ  دوش و  یمن  هدیسوپ  هنهک و  يراکوکین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ

رد ـش  شو ناردار و کـ ندرک بـه بـ یکین  هتسیاش ,  ياهراک  هلمج  زا  يوار : ---  هب  ناشیا  ياهشیامرف  زا  مالسلا ---  هیلع  قداص  ما  ـ ما  ـ
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تـشهب هب  ندش  دراو  شتآ و  زا  ندش  رود  بجوم  دلام و  كاخ مـی  هب  ار  ناطیـش  ینیب  اهراک  نیا  تسا  نانآ  ياهزاین  نتخاس  فرطر  بـ
. دننک یم  یکین  ناردارب  هب  شیاسآ  یتخس و  رد  هک  نانآ  ناسرب  دوخ  فیرش  نارای  هب  ار  بلطم  نیا  ددرگ  یم 

نامه نیا  دوش : یم  هتفگ  سپ  دنکفا  یم  رد  تشهب  هب  ار  وا  دروخ و  یم  نمؤم  تشپ  هب  دیآ و  یم  هنزو  کی  دننام  يزیچ  زیخاتـسر  رد   ـ
 . تسا يراکوکین 

 . تسا رگحالصا  يرادرک  يراکوکین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
. دننک یکین  امش  هب  ناتنادنزرف  ات  دینک  یکین  دوخ  ناردپ  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ـ

 . يراکوکین ياهجنگ  اهرد و 

تیذا رازآ و  ربارب  رد  ییابیکش  وکین و  راتفگ  لد ,  يدنمتواخس  تسا :  يراکوکین  ياهرد  زا  زیچ  هس  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ
.

ناهن درد و  نتـشاد  ناهن  هقدـص ,  نداد  یناهن  زاین , نتـشاد  ناـهن  تسا :  يراـکوکین  ياـهجنگ  زا  زیچ  راـهچ  مالـسلا  هی  ـر عـلـ قا ما بـ ـ ما  ـ
 . تبیصم نتشاد 

. راکوکین هناشن 

 . نآرق
ناگتشرف و نیسپاو و  زور  ادخ و  هب  هک  تسا  یسک  راکوکین  هکلب  دینک  برغمو  قرشم  بناج  هب  دوخ  يور  هک  تسین  نآ  يراکوکی  نـ ))

((. دروآ نامیا  ناربمایپ  ادخ و  باتک 
نیا يراکوکین  دنـسانشب و  ار  جح  نامز  شیوخ و  ياهراک  تقو  مدرم  هک  تسا  نآ  يارب  وگب : دنـسرپ , یم  هام  ياهلاله  هرابرد  وت  زا  ))
ادـخ زا  دـییآرد و  اه  هناخ  هب  اهرد  زا  دـینک و  اورپ  هک  تسا  نآ  هدیدنـسپ  راک  هکلب  دـیوش  لـخاد  اـهنآ  هب  اـه  هناـخ  تشپ  زا  هک  تسین 

((. دیوش راگتسر  ات  دیسرتب 
ادخ يارب  دزرو , یم  ینمـشد  ادـخ  يارب  دراد , یم  تسود  ادـخ  يارب  تسا :  زیچ  هد  راکوکین  هناشن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمای  پـ  ـ
ادخ دنک , یم  راک  ادخ  يارب  دوش , دو مـی  اد خـشـنـ يار خـ بـ دریگ , یم  مشخ  ادخ  يارب  دوش , یم  ادج  ادخ  يارب  دوش , یم  هارمه  ورای 
یم یکین  ناسحا و  ادـخ  يارب  تسا و  دوخ  بقارم  ایح و  اب  صالخا و  اـب  كاـپ و  ناـساره و  ناـسرت و  عشاـخ و  ادـخ  رباربرد  تسوج , 

. دنک

 . يراکوکین بتارم 

دوجو یکین  رتالاب  نیا  زا  دوش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  ناسنا  هک  نآ  ات  تسا  یکین   , یکین ره  تسد  الاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربما  پـیـ  ـ
. درادن

. رگیدکی هب  تبسن  يراکوکین  هب  نامرف 

يادخ هک  نانچمه  دیشاب و  نابرهم  مه  هب  تبسن  دینک و  یکین  مه  هب  دیشاب , هتشاد  طابتراو  دنویپ  رگیدکی  اب  مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما  ـ
. دیشابراکوکین یناردارب  هداد  روتسد  امش  هب  لجوزع 

. دیشاب هتشاد  يزرو  رهم  ینابرهم و  يراکوکین و  یگتسویپ و  رگیدمه  اب   ـ
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رهم مه  هب  دـیزاس و  رارقرب  طابترا  مه  اب  دـیرادب و  تسود  ار  رگیدـکی  ادـخ  هار  رد  دیـشاب و  راـکوکین  یناردارب  دـی و  ـ ـسر اد بـتـ زا خـ  ـ
. دیزرو تقفشو 

 . لماک يراکوکین 

 . یهد یم  ماجنا  راکشآ  رد  هک  ینک  ار  يراتفر  نامه  ناهن  رد  هک  تسا  نآ  لماک  يراکوکین  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ

 . خزرب

 . خزرب

 . نآرق
((. زیخاتسر زور  ات  تسا  یخزرب  ناشرس  تشپ  و  ))

نامه خزرب  دـسر , یم  ناسنا  هب  ترخآ  ایند و  نایم  هلـصاف  رد  هک  تسا  يرفیک  شاداـپ و  تسا ,  زیچ  ود  هناـیم  خزرب  میهاربا :  نب  یلع   ـ
 . مسرت یمن  خزرب  زا  زج  امش  يارب  نم  دنگوس  ادخ  هب  دیامرف : یم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف 

روگ رد  ناـنآ  ـت و  ـسا روـگ  ناـمه  خزرب  نآ  تسا : --- ))  یخزرب  ناشرـس  تشپ  و   )) هیآ ریـسفت  رد  مالـسلا ---  هیلع  داجـس  ما  ـ ما  ـ
 . خزود ياهلادوگ  زا  یلادوگ  ای  تسا  تشهب  ياهغابزا  یغاب  روگ  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنراد  یتخس  گنت و  یگدنز 

 . تسا ترخآ  ایند و  نایم  هلصاف  رد  رفیک  شاداپ و  نآ  تسا و  روگ  نامه  خزرب  مالسلا  هیلع  قدا  ما صـ ـ ما  ـ
تسیچ ؟  خزرب  مدرک :  ضرع  مسرت  یم  امش  رب  خزرب  زا  دنگوس  ادخ  هب   ـ

. زیخاتسر زور  ات  گرم  نامز  زا  روگ , دومرف :
. دروخ ار  ناشیاهتشوگ  تشگ و  هریچ  ناشیا  رب  اج  نآ  رد  كاخ  دنداهن و  مدق  خزرب  ياهنوردنا  رد  یهار  هب  مالسلا  هیلع  ما عـلـی  ـ ما  ـ

 . نانمؤم حاورا  تسا  یکاح  هک  یتایاور  یتسردان 
 . تسا گنر  زبس  یناگدنرپ  ياهناد  هنیچ  رد 

شرع درگ  رب  هک  ـت  سا ـگ  نر زبس  یناگدنرپ  ياهناد  هنیچ  رد  نانمؤم  حاورا  هک  تیاور  نیا  هب  خساپ  رد  مالـسلا ---  هیلع  قداص  ماما   ـ
رد اـهنآ  حور  هکلب  دوش , هداد  رارق  یغرم  ناد  هنی  رد چـ ـش  حور هک  تسا  نآزا  رتیمارگ  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  نمؤم  ریخ , دـنخرچ :ـ یم 

. دشاب یم  نانآ  دوخ  دبلاک  نوچمه  ییاهدبلاک 
دـنماشآ و یم  دـنروخ و  یم  درب و  یم  اـیند  رد  يو  دـبلاک  نوچمه  يدـبلاک  هب  ار  شحور  دناتـسب  ار  نمؤم )   ) وا ناـج  دـنوادخ  نوچ   ـ

. دنسانش یم  هتشاد ,  ایند  رد  هک  يا  هرهچ  نامه  اب  ار  وا  دوش  دراو  ناشیا  رب  یسک  هاگره 

 . خزرب رد  نانمؤم  حاورا 

 . نآرق
((. دنروخ یم  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  دنا و  هدنز  هکلب  رادنپم , هدرم  دنا  هدش  هت  اد کـشـ هار خـ رد  ار کـه  نا  ـ نآ ))

مدرک ضرع  دننک  یم  رادید  مه  اب  نانآ  دومرف : دروآ و  نایم  هب  نخـس  نانمؤم  حاورا  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  ریـص  ـ بو ـ با  ـ
دننک ؟ یم  رادید  :

 . تسا ینالف   : ییوگ یم  ینیبب  ار  وا  یتقو  هک  يروط  هب  دنسانش  یم  ار  رگیدمه  دننک و  یم  باوج  لاؤس و  رگیدکی  زا  يرآ و  دومرف : ! 
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هب دنماشآ  یم  نآ  ياهیندیشون  زا  دنروخ و  یم  اجنآ  ياذغ  زا  تسا ,  تشهب  رد  ییاهقاتا  رد  نانمؤم  حاورا  مالـسلا  هیل  قدا عـ ـ ـص ما  ـ ما  ـ
 . يدنب راک  هب  يا  هداد  هدعو  ام  هب  ار  هچنآ  ات  راد  اپرب  ار  تمایق  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم  دنور و  یم  مه  رادید 

رب تسا  ینارون  ییاهدبلاک  رد  نمؤم  نانز  نادرم و  مامت  ياهناج  فجن ---  تشپ ---  نیا  رد  هتابن !  رسپ  يا  مالـسلا  هیلع  ما عـلـی  ـ ما  ـ
 . ینارون ییاهربنم  زارف 

یم رادید  مه  اب  دنا و  هدز  هقلح  هک  دـید  دـیهاوخ  تشپ  نیا  رد  ار  نانمؤم  حاورا  هنیآ  ره  دوش  هدز  رانک  اه  هدرپ  رگا  هتاب !  ـر نـ ـس يا پـ  ـ
 . يرفاک ره  ناج  توهرب  هرد  رد  تسه و  ینمؤم  ره  حور  تشپ  نیا  رد  دنیوگ  یم  نخس  رگیدکی  اب  ودننک 

یم عمج  مالـسلا  يداو  رد  ملاع  برغ  قرـش و  زا  ار  نانمؤم  حاورا  دنوادخ  يوار : ---  هب  شـشیامرفرد  مالـسلا ---  هیلع  قداص  ماما   ـ
تساجک ؟  مالسلا  يداو  مدرک :  ضرعدنک 

. دننک یم  تبحص  مه  اب  دنا و  هتسشن  هتسد  هتسد  هک  منیب  یم  ار  نانآ  ییوگ  ناه !  هفوک  تشپ  دومرف :

 . خزرب رد  نارفاک  حاورا 

 :. نآرق
حبـص و ره  ـت  فر نا گـ رد مـیـ ار  نوعرف  نادناخ  راوگان  باذع  تشاد و  هگندـندوب  هدیـشیدنا  شیارب  هک  يرکم  بیـسآ  زا  ار  وا  ادـخ  ))

((. دیروآرد اهباذع  نیرت  تخس  هب  ار  نوعرف  نادناخ  هک  دنهد  ادن  دوش  اپ  رب  تمایق  هک  يزور  دنوش و  هضرع  شتآ  رب  ماش 
زا دـنروخ و  یم  نآ  كاروـخ  زا  دـنراد , اـج  شتآ  نورد  ییاـهقاتا  رد   --- : نارفاـک حاورا  هراـبرد  مالـسلا ---  هـیل  قدا عـ ـ ــص ما  ـ ما  ـ
يا هداد  ام  هب  هک  ار  يا  هدعو  ادابم  ات  رادم  اپ  رب  ار  تمایق  ایادخراب ! دـنیوگ : یم  دـنور و  یم  مهرادـید  هب  دنـشون , یم  نآ  ياهیندیـشون 

 . ینک ارجا 
ار يا  هدعو  رادم و  اپ  رب  ام  يارب  ار  تمایق  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم  دنوش و  یم  هضرع  نآ  رب  تسا و  خزود  شتآ  رد  نارفاک  ياه  ـ نا جـ  ـ

 . نکم قحلم  ام  لوا  هب  ار  ام  رخآ  نکم و  ارجا  يا  هداد  ام  هب  هک 
 . هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ

دیتفای ؟ تسار  ار  دوخ  راگدرورپ  هدعو  ایآ  هیما !  هبیش !  هبتع !  لهج !  وبا  ردب : ---  ناگتشک  هزانجرس  رب  نداتسیا  ماگنه   ـ
ییوگ ؟  یم  نخس  ناج  یب  ياهرکیپ  اب  اد ! ربمایپ خـ يا  درک : ضرع  رمع  متفای  تسار  دوب  هداد  هدعو  نم  هب  میادخ  ار  هچنآ  هک  نم 

. دنهدب باوج  دنناوت  یمن  طقف  دیونش , یمن  ارم  نانخس  نانآ  زا  رتهب  امش  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  ییادخ  هب  دومرف :

 . تکرباب

 . نآرق
 ((. تسا هدرک  شرافس  مرمع  همه  رد  تاکزو  زامن  يادا  هب  هتخاس و  تکرباب  ارم  مشاب  هک  اج  ره  و  ))
 ((. ینازاون نامهم  نیرتکین  وت  هک  روآ  دورف  تکربرپ  یهاگیاج  رد  ارم  نم !  راگدرورپ  يا  وگب : و  ))

 . ناسر هرهب  رایسب  ینعی  دومرف : مشاب , ))  هک  اج  ره  هداد  رارق  تکرب  اب  ارم  و   )) هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیل  قدا عـ ما صـ ـ ما  ـ

. از تکرب  لماوع 

 . نآرق
ناربمایپ یلو  میدوشگ  یم  نا  ـشـ یور هب  ار  نیمز  نامسآ و  ياهتکرب  دندوب , هدرک  هشیپ  يراگزیهرپ  هدروآ و  نامیا  اه  هیرق  مدر  ـر مـ گا ))
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 ((. میدرک هذخاؤم  ار  نانآ  ناشرادرک  رفیک  هب  زین  ام  دندناوخ  وگغورد  ار 
هک اجنآ  ات  دزیر  یم  ورف  نیمز  نامـسآ و  زا  تکرب  هنیآ  ره  دیامرف : یم  تعجر  نوماریپ  ینالوط  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ما  ـ ما  ـ

ناتـسمز رد  دوش و  یم  هدروخ  یناتـسمز  هویم  نا  ـتـ ـس ـ با رد تـ دننکـش  یم  هتـساوخ ,  ناشیاربدنوادخ  هک  ییاه  هویم  ینیگنـس  زا  ناتخرد 
 ((. اه هیرق  مدرم  رگا   :)) هک یلاعت  يادخ  نخس  تسا  نیا  یناتسبات  هویم 

 . تسا هدش  نزو  كاروخ  رد  تکرب  هک  دینک  هنامیپ  نزو و  ار  دوخ  ياهیکاروخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمای  پـ  ـ
 . شورف يارب  هن  هناخ  فرصم  يارب  وج  اب  مدنگ  ندرک  طولخم  رگیدکی و  هب  نداد  ماو  راد , تدم  شورف  تسا :  تکرب  زیچ  هس  رد   ـ
نوـچ مدرگ و  دونـشخ  موـش  تعاـطا  هاـگره  هـک :  دوـمرف  یحو  دوـخ  ناربماـیپ  زا  یکی  هـب  لـجوزع  يادـخ  مالـسلا  هـیلع  اـضر  ماـما   ـ

 . تسنایاپ یب  نم  تکرب  مهد و  تکرب  مدرگدونشخ 
. اهتسوپ رد  رگید  مهد  کی  تسا و  یناگرزاب  رد  نآ  مهد  هن  تسا :  تمسق  هد  تکرب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمای  پـ  ـ

. دوش یم  نادنچ  ود  اهتکرب  يرگداد  تلادع و  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ

. ادز تکرب  لماوع 

 . نآرق
ناربمایپ یلو  میدوشگ  یم  نا  ـشـ یور هب  ار  نیمز  نامـسآ و  ياهتکرب  دندوب  هدرک  هشیپ  يراگزیهرپ  هدروآ و  نامیا  اه  هیر  مدر قـ ـر مـ گا ))

 ((. میدرک هذخاؤم  ار  نانآ  ناشرادرک  رفیک  هب  زین  ام  دندناوخ  وگغورد  ار 
ناداـبآ تکرب  زا  دـنک و  ناریو  ار  نآ  دـیآرد  يا  هناـخ  هب  اـهنآ  زا  یکی  رگا  هک  تسا  زیچ  راـهچ  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یلـص  ادـخ  ربماـی  پـ  ـ

. انز يراوخبارش و  يدزد ,  تنایخ ,  : دوشن
یتکرب شبحاص  يارب  دـنک  دـشر  مه  رگا  دـنک و  یمن  دـشر  مارح  لام  دواد ! يا  یمرـص : ---  دواد  هب  يداه ---  ماما  اـی  داوج  ماـما   ـ

 . تسا خزود  يوس  هب  وا  هشوت  هر  دراذگ  ياج  رب  دوخ  زا  سپ  هچنآ  دید و  دهاوخن  یشاداپ  دنک  قافنا  يزیچ  نآزا  رگا  درادن و 
. دورب نایم  زا  اهتکرب  دوش  راکشآ  اهتیانج  هاگره  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ

 . ناهرب

( دیدج )

. دنوادخ ناهرب 
 . نآرق

 ((. میداتسرف ورف  رگنشور  يرون  امش  يارب  تسا و  هدمآ  یناهر  نا بـ ـ ترا ـ گدرور يو پـ زا سـ ار  شـمـا  مدر !  يا مـ ))
((. دننامرفان یمدرم  نانآ  هک  تسوا ,  نارتهم  نوعرف و  يارب  وت  ياهنا  ـ هر ترا بـ ـ گدرور ـب پـ نا زا جـ ود  ـن  یا ))

 . یهاوخ ناهرب 

 . نآرق
دهد ؟ یم  يزور  امش  هب  نیمز  نامسآ و  زا  هک  نآ  دنادرگ و  یمزاب  ار  اهنآ  سپس  دنیرفآ , یم  ار  تاقولخم  نآ کـه  یـا  ))

تسادخ ؟  اب  يدوبعم  ایآ 
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((. دیروایب شیوخ  ناهرب  دییوگ  یم  تسار  رگا  وگب :
, دوب دهاوخ  شراگدرورپ  دزن  شباسح  هک  تسین  نیا  زج  درادن  یناهرب  چیه  وا  رب  هک  دـناوخ  یم  يرگید  يادـخ  هّللا  اب  هک  نآ کـس  ))

((. دنوش یمن  راگتسر  نارفاک  نیقی  هب 
شیوـخ ناـهرب  دـییوگ  یم  تـسار  رگا  وـگب : تساـهنآ  يوزرآ  نـیا  دور  یمن  تـشهب  هـب  یـسک  ناـیاسرت  ناـیدوهی و  زج  گـفـتـنـد : ))

((. دیروایب
یم تبسن  غرود  هب  هچنآ  تسادخ و  نآ  زا  قح  هک  دننادب  هاگ  نآ  دیروایب  شیوخ  ناهرب  مییوگ :  میروایب و  يدها  زا هـر مـلـتـی شـ و  ))

. دوش هابت  دنداد ,

 . ییورشوخ

 . ییورشوخ

. دیادز یمار  هنیک  ییورشوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ   ـ
 . نک دروخرب  ور  هداشگ  تردارب  اب   ـ

 . تسا یتسود  دنمک  ییورشوخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
 . تسا یتسود  تبحم و  هگماد  ییورشوخ   ـ

 . تسا هدازآ  يوخ  ییورشوخ   ـ
 . تسا هدازآ  يوخ  ییور  هداشگ   ـ
 . تسا شهد  نیتسخن  ییورشوخ   ـ

 . هنیزه تمحز و  یب  تسا  یناسحا  ییورشوخ   ـ
 . تسا شهد  ود  زا  یکی  ییورشوخ   ـ

 . تسا يزاون  نامهم  ود  زا  یکی  ییورشوخ   ـ
 . تسا نابات  ییوخ  دنیاشوخ و  يزادنا  مشچ  ییورشوخ   ـ

. دریم یم  ناشیاه  هنیک  نک ,  دروخرب  ورشوخ  نانآ  اب   ـ
. دنک یم  ادیپ  شزرا  ششخب  هرهچ ,  یگداشگ  ییورشوخ و  اب   ـ

 . تسا تبحم  نامسیر  ییورشوخ   ـ
 . تسین زاسمد  يراشفاپ  اب  ییورشوخ   ـ

 . شلد رد  شهودنا  شنید و  رد  شتردق  تسوا ,  هرهچ  رد  نمؤم  يداش   ـ
 . تسوت سفن  تمارک  يراوگرزب و  رگناشن  وت  ییورشوخ   ـ

. دنک یم  رتراوتسا  ار  يردارب  دنویپ  شوخ ,  دروخرب   ـ
ییور و هداشگ  اب  نانآ  اب  سپ  دـیزاس , دـنم  هرهب  ار  مدرم  همه  دوخ  لاوما  اـب  دـیناوت  یمن  زگره  امـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـصادخ  ربماـی  پـ  ـ

. دینک دروخرب  مامت  ییورشوخ 
. دراد یم  نمشد  دنک  شرت  ور  دوخ  ردارب  هرهچ  هب  هک  ار  یسک  دنوادخ  دومرف : یم  ادخ  ربمایپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ

. وختشرد يورشرت و  هن  ور , هداشگ  تسا و  يور  هدنخ  نمؤم : ---  فیصوت  رد   ـ
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هتخیر ناتناهانگ  ندش  ادج  ماگنه  دیداد , ناشن  ییور  هداشگ  ییورـشوخ و  دیداد و  تسد  دیدش و  ور  هب  ور  دوخ  ناردارب  اب  ها  هـر گـ  ـ
 . تسا

دنیادز یم  نا  ـ ـش ـ نا ـمـنـ ـشد ياـهلد  زا  ار  اـه  هنیک  دـنروآ و  یم  تسد  هب  ار  دوخ  ناتـسود  ياـهلد  نآ  اـب  مدرم  هک  يا  هلیـسو  نیرتـه  بـ  ـ
 . ناشروضح رد  نانآ  اب  ییور  هداشگ  ناشبایغ و  رد  ندش  نانآ  لاوحا  يایوج  تسا و  نانآ  اب  دروخرب  ماگنه  رد  ییورشوخ 

. دیون رادشه و  يربارب 

. دهد دیون  وت  هب  هک  تسا  یسک  دننامه  دهد  رادشه  وت  هب  هک  یسک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   ـ
- 

اه یقرواپ 
ات دنتـسرف  یم  رتولج  ار  وا  چوک  ماگنه  رد  نانیـشنارحص  هک  دنیوگ  یم  یـسک  هب  دئار :  تسا  هدمآ  دئار ))  )) هملک ثیدح ,  نتم  رد  - 1

 . دهد م ربخ  اهنآ  هب  دبایب و  ناشیارب  نما  ییاج  ای  فلع  بآ و  رپ  یلزنم 
 . تسا هدش  عقاو  هواس  يرتمولیک  رد 25  یلعف  هوآ  هبآ :  - 2

هخسن رد  تسا و  هدمآ  ینبراحت ))  الو   )) اه هخسن  زا  یکی  رد  ندش  روهشم  ییامندوخ و  دصق  هب  ندرک  ثحب  هرظان و  مـ تارا :  مـجـ - 3
 . تسا هدمآ  لاصخ  هیشاح  رد  فلتخم  ياهطبض  نیا  ینبراجت ))  الو   )) مراهچ هخسن  رد  و  ینیزاجت ))  الو   )) رگید يا 

 . یتسود رد  يدرس  يرازیب و  مدرم ,  اب  ترشاعم  رد  زیمآ  تنوشخ  راتفر  ییوختشرد ,  عبط و  تنوشخ  ناسحا ,  هلص و  كرت  افج :  - 4
 . م تفگ ---  یمن  درک  یمن  هچنآ  دروآ و  یم  اجب  تفگ  یم  هچنآ  تسا :  هدمآ  نینچ  تمکح 281  ضیف  ۀغالبلا  جه  رد نـ - 5

نایم قرف  دروآ و  یم  درگ  ار  سبایو  بطر  ره  هک  یسک  هرابرد  تسا  یلثملا  برض  تسا و  هدمآ  لیللا ))  بطاح   )) ثیدح نتم  رد  - 6
. ارس هوایو  وگ  رپ  دروآ ,  یم  نابز  هب  ار  يزیچ  ره  دراذگ  یمن  دبو  بوخ 

 . تسا شناد  اجنیا  رد  بدا  زا  دارم  ارهاظ  - 7
دهد و ناوارف  تمعن  وا  هب  هک  تسا  نیا  ار  دوخ  هدنب  ادخ  جاردتسا  دیامرف :  یم  يدنوادخ  جاردتسا  هرابرد  مالسلا  هیلع  نیس  ما حـ ـ ما - 8

 . م ( --- 7  / 250 لوقعلا :  فحت   ) دریگب وا  زا  ار  يرازگرکش 
دنک ؟  اضق  هنوگچ  ار  شیاهزامن  دشاب  امغا  تلاح  رد  زور  هس  ای  ود  ای  کی  یسک  رگا  دش  ضرع  مال  ـسـ لا قدا عـلـیـه  ما صـ ـ ما بـه  - 9

 . م تشاد ---  نایب  ار  هدعاق  نیا  وا  خساپ  رد  ترضح 
رد دـشاب و  یبآ  همـشچ  ای  هاچ  نابایب  رد  رگا  هک  دـهد  یم  حیـضوت  نینچ  هدروآ و  ار  ثیدـح  نیا  الک ))  )) هدام لیذ  برعلا  ناس  لـ - 10
زا نارگید  هک  دهدن  هزاجا  دریگب و  رایتخارد  ار  ـمـه  ـش هاچ یـا چـ نآ  دیایب و  یـسک  دشاب و  هتـشاد  دوجو  یعترم  هاگارچ و  نآ  یکیدزن 
اما دنارچب  عترم  نآ  رد  ار  دوخ  رتش  یسک  یتقو  اریز  تسا ,  هدرک  يریگولج  زین  عترم  يار  زا چـ دوخ  راک  نیا  اب  دننک , هدافتـسا  نآ  بآ 
بآ زا  نارگید  هدافتسا  ولج  هک  یـسک  سپ  درم  دهاوخ  یگنـشت  زا  رتش  دنک , باریـس  ار  دوخ  رتش  هاچ  نآ  بآ  زا  دشاب  هت  ـ ـشاد هزاجا نـ

 . م دوش ---  یم  زین  هاچ  نآ  کیدزن  هاگارچ  زا  نارگید  هدافتسا  عنام  اتعیبط  دریگ  یم  ار  هاچ 
 . تسا هدمآ  تسا )  دنوادخ  صوصخم  ییاورنامرف   (( ) هّلل الا  ةرما  ال   )) ترابع هغالبلا  جهن  رد  - 11

فدـه مه  هچراپکی و  هک  مدرم  زا  یتعامج  يانعمب  طـمن  تسا :  هدـمآ  برعلا  ناـسل  رد  هدـش و  رکذ  طـمن  ریبعت  ثید  رد مـتـن حـ - 12
 . شور هار و  تما ,  دنشاب , 

 -- دنشک هتشر  هب  ار  نآ  دننامو  دیراورم  نآ  اب  هک  تسا  يا  هتشر  يانعم  هب  تغل  رد  تسا و  هدمآ  ماظن ))   )) ریبعت ثیدح  رد مـتـن  - 13
 . م - 
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هب هجوت  هب  ام  یلو  لطاب  قح و  ماما ,  ادخ , دنا : هداد  لامتحا  دنچ  تسا  هدـمآ  ثیدـح  نتم  رد  هک  فرعی ))   )) لعاف ـب  یا هرا نـ ـ برد - 14
 . م میا ---  هداد  حیجرت  ار  مود  لامتحا  ثحبم  ناونع 

ار ناشتالکشم  اهزاین و  رگمت  ـ ـس محریب و  نارمکح  زا  سرت  رثا  رب  مدرم  نوچ  دسیون  یم  ترابع  نیا  حرـش  رد  دیدح :  ـ لا ـی  با ـن  با - 15
 . م دنک ---  ناشیرپ  لصاتسمار و  نانآ  روجو  ملظ  هب  ات  تسا :  هدرک  همجرت  نینچ  ضیف  موحرم  دنرب  یمن  وا  شیپ 

راوـخ ار  يرگید  هدرک  یهارمه  یهورگ  اـب  اـت  ماـیا  رییغت  زا  هدنـسرت  هن  و  تسا :  هدرک  همجرت  نینچ  ار  تراـبع  نیا  ضیف  مو  ـ حر مـ - 16
 . م دزاس --- 

 . م دندیشیدنین ---  تسوبدب  ینجل  هدیدنگ و  یبآ  هک  دوخ  هشیر  لصا و  رد  دنتخانشن و  ار  دوخ  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  ـن  با - 17
, دزرلب ندیسرت  تقو  رد  هک  فتک  ولهپ و  نایم  هراپ  تشوگ  يانعم  هبو  تسا  هصیرف  عمج  هک  تسا  هدمآ  صئارف ))   )) ریبعت نتم  رد  - 18

 . م هدرگ --- 
 . تسا رتش  راب  کی  ای  عاص ,  تصش  قسو ,  ره  تسا و  قسو  عمج  هک  تسا ,  هدمآ  قاسوا  ثیدح  رد مـتـن  - 19

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

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

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

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
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 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
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 
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.»؟ 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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