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(272  / هرقب  ) هفص 20باحصا 
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(51  / ءاسن  ) ینکش 27دهع 

(51/ ءاسن  ) يراد 27تناما 

(60  / ءاسن  ) ربمایپ 27يرواد 
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(90  / ءاسن  ) نانامیپ مه  هب  29هیده 
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(136  / ءاسن  ) تسا ناسکی  ءایبنا  32تلاسر 
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(55  / هدئام  ) هرربلا هدئاق  مالسلا  هیلع  34یلع 

(68  / هدئام  ) نیشیپ بتک  هب  34لمع 

(79  / هدئام  ) سانشن کمن  35نارامیب 

(87  / هدئام  ) ایند كرت  زا  35عنم 

(90  / هدئام  ) صاقو نب  دعس  35ینامهیم 

(94  / هدئام  ) مارح 36يدایص 

هدئام 101و102)  ) دروم یب  36تالاوس 

(106  / هدئام  ) گرم ماگنه  رد  37تیصو 

ماعنا 37هروس 

(101  / ماعنا  ) ناکرشم 37ياضاقت 

(122  / ماعنا  ) مالسا دیشر  37رسفا 

فارعا 38هروس 

(184  / فارعا  ) 38غیلبت

لافنا 38هروس 

(1  / لافنا  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  38لاوما 

(27  / لافنا  ) تنایخ 38هراشا 

(29  / لافنا  ) روث 39راغ 

لافنا اجبان  اجب و  40تاراختفا 

هبوت 40هروس 

(38  / هبوت  ) راگدرورپ لوصحم  يروآ  عمج  40گنج و 

(49  / هبوت  ) دروم یب  41قشع 

(61  / هبوت  ) حلصم يرواب  41شوخ 

(64  / هبوت  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لتق  41هئطوت 

(75  / هبوت  ) یبلط 41ایند 
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(79  / هبوت  ) كدنا 42قافنا 

(108  / هبوت  ) نیقفانم 42دجسم 

(117  / هبوت  ) ههبج هب  نتفر  رد  43یتسس 

(117  / هبوت  ) وکین 43رکف 

دوه 44هروس 

(12 دوه  ) مالسلا هیلع  یلع  44يردارب 

دعر 44هروس 

دعر 32-30)  ) توبن نیغورد  44یعدم 

(32  / دعر  ) كرشم 44ناجوجل 

لحن 42-41)  ) دوسرپ 45هلماعم 

لحن 97-95)  ) ناریذپ 45قح 

لحن 111-106)  ) 45هیقت

ءارسا 46هروس 

ءارسا 40-38)  ) تمایق يروآ  46دای 

(45  / ءارسا  ) ناکرشم رظن  46راهظا 

(77-76  / ءارسا  ) ترجه 46زاغآ 

(90  / ءارسا  ) ربمایپ اب  ناکرشم  دروخ  46رب 

فهک 47هروس 

فهک 12-9)  ) تالاوس 47خساپ 

(31-28  / فهک  ) ارقف اب  48ینیشنمه 

میرم 48هروس 

 ( 64  / میرم  ) قوشعم 48قشاع و 

هط 48هروس 

(8-1  / هط  ) تدابع 48جنر 
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(19  ) / زرابم 49نادرم 

جح 49هروس 

(55  / جح  ) یعافد 49گنج 

رون 49هروس 

(7-6  / رون  ) راصنا 49گرزب 

رون 11-16)  ) کفا 50يارجام 

(50-46  / رون  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  51تواضق 

(55  / رون  ) هداعلا قوف  51تلاح 

(64-62  / رون  ) هبش کی  51داماد 

ناقرف 52هروس 

(10-7  / ناقرف  ) یلاع 52یناسنا 

(29 - 27 ناقرف /   ) بوخ 52يدهع 

صصق 52هروس 

صصق 55-51)  ) قوش 52کشا 

صصق 88-85)  ) هبعک هب  ربمایپ  53تشگزاب 

توبکنع 53هروس 

(3-1  / توبکنع  ) ترجه هب  53توعد 

(9-8  / توبکنع  ) هشیدنا یب  53ناردام 

(60-56 توبکنع /   ) روخن يزور  53مغ 

توبکنع 69-67)  ) هدوهیب 54سرت 

مور 54هروس 

(7-1  / مور  ) یبیغ 54رابخا 

نامقل 54هروس 

(9-6  / نامقل  ) وگ هصق  54رجات 
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بازحا 54هروس 

(3-1  / بازحا  ) نایفسوبا 54ناما 

(4  / بازحا  ) یبلق ود  55درم 

(31-21  / بازحا  ) ربمایپ نارسمه  55ياضاقت 

(38-36  / بازحا  ) راد هلاسم  55جاودزا 

(53  / بازحا  ) نامهیم 56تیذا 

بازحا 62-59)  ) نازاس 56هعیاش 

رطاف 56هروس 

رطاف 43-42)  ) یهت 57ياعدا 

تارجح فاقحا و  يروش ،  رمز ،  ص ،  سی ،  57ياههروس 

(79-77  / سی  ) هدوهیب 57لیلد 

(3-1  ) / نابرهم 57يومع 

(7-4  / ص  ) بوخ دب و  57داهنشیپ 

 ( 26  - 23 رمز /  ) ثبدحلا 58نسحا 

 ( 37  - 46 رمز /   ) تب 58ینوبز 

(31-21  ) تیب لها  58یتسود 

(27  / يروش  ) زاورپ 59يوزرآ 

(51  / يروش  ) تسین یندید  59دنوادخ 

(57  / دومرف رحز   ) دوش یم  روشحم  شدوبعم  اب  سک  59ره 

(11  / فاقحا  ) لاوما رطاخ  هب  59شنزرس 

(32 ات 29 فاقحا /   ) هنجا 60مالسا 

 ( تایآ نیمه  هرابرد  يرگید  لوزن  ناش   ) رفس 60لوصحم 

(1  / تارجح  ) ربهر رب  تقبس  60مدع 

(5  / تارجح  ) اناوت 61بیطخ 
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(8-6  / تارجح  ) هنالوجع 61تواضق 

(8-6  / تارجح  ) میهاربا ردام  61هیرام 

(10-9  / تارجح  ) جرزخ 62سوا و 

(12-11  / تارجح  ) دروم یب  62تناها 

(12  / تارجح  ) تبیغ 62راثآ 

(17-14  / تارجح  ) نیغورد مالسا  63راهظا 

نباغت نیقفانم و  فص ،  هنحتمم ،  رشح ،  هلداجم ،  دیدح ،  مجن ،  63ياههروس 

(41-33 مجن /   ) شدوخ شودب  سک  ره  63لمع 

(18-16  / دیدح  ) رتاناوت 63يوگباوج 

(29-28  / دیدح  ) شاجن 63نامیا 

(4-1  / هلداجم  ) تیلهاج 64قالط 

(10-8  / هلداجم  ) دنسپان 65یشوگرد 

( درومنیمه رد  رگید  یلوزن  ناش   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  ندرک  دب  65مالس 

(11  / هلداجم  ) تساخ رب  تسشن و  65بادآ 

(12  / هلراجم  ) بوخ 65ياوجن 

(5-1  / رشح  ) لتق 66هئطوت 

(6/ رشح  ) تسایر 66قح 

رشح 14-11)  ) ناشیدنا 67تبقاع 

(3-1  / هنحتمم  ) سوساج 67هراس 

(11-10  / هنحتمم  ) رجاهم 68رسمه 

(4-1  / فص  ) لمع یب  68راتفگ 

(8-5  / نیقفانم  ) یلاعت قحافن  68هجیتن 

(18-14  / نباغت  ) یهلا 69وفع 

نورفاکو لیف  رصع ،  رثاکت ،  تایداع ،  قلع ،  یحض ،  لیل ،  نیففطم ،  سبع ،  جراعم ،  میرحت ،  70ياههروس 
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(5-1  / میرحت  ) نارسمه 70هئطوت 

( جراعم  ) شنانمشد 70نینموملاریما و 

ناسنا تیب  لها  71تلیضف 

(2-1  / سبع  ) انیبان 71درم 

( نیففطم  ) یشورف 72مک 

( نیففطم  ) ءازهتسا 72هجیتن 

( لیلا  ) عمط رپ  72لیخب 

( یحضلا  ) یحو 72عطق 

( قلع  ) ارح هوک  73يارجام 

( تایداعلاو  ) مالسلا هیلع  نینموملاریما  73تمظع 

( رثاکت  ) روبق 74شرامش 

( رصعلاو  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  74تبیغ 

( لیف  ) اه ناسنا  مامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  74ربمایپ 

( نورفاک  ) هریغم نب  74دیلو 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  75هرابرد 
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نآرق لوزن  ناش  زا  ییاهناتساد 

باتک تاصخشم 

، رـصن مق  رـشن :  تاصخـشم  ینیدلارون  یلع  فلوم  نآرق  لوزن  ناش  زا  ییاهناتـساد  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  یلع  ینیدـلارون  هسانـشرس : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعـضو   8-29-6814-964 964-6814-29-8 ؛  کباش :  ص 184  يرهاظ :  تاصخـشم  . 1378
هرامش  297/152 ییوــید :  يدــنب  هدر  BP70/2/ن9د2  هرگنک :  يدـــنب  هدر  ناــناوجون  تاــیبدا  لوزن --  ناــش  نآرق --  عوــضوم : 

م21693-78 یلم :  یسانشباتک 

همدقم

ار ناـسنا  هک  نیا  رب  مییوگ  یم  ساپـس  ار  دـنوادخ  نیعمجا ؛  هلآ  دـمحم و  هقلخ ،  ریخ  یلع  مالـسلاو  ةولـصلاو  نیملاـعلا  بر  دـمحلا هللا 
ماما ایبنا و  نوچمه  ینایداه  نالوسر و  و  درک .  قلخ  ناـسنا  نیا  ندیـسر  لاـمک  هب  رد  ار  تاـناکما  نیرتهب  هکلب  دـیرفاین .  ثبع  هدوهیب و 

نیرتـهب هب  رـشب  تیادـه  تهج  ار  میرک )  نآرق   ) باـتک نیرتـهب  هک  میرکاـش  ار  ادـخ  و  داد .  رارق  رـشب  يادـتقم  ار  مالـسلا  هیلع  موصعم 
و هتفر ،  هار  تراشب  هدژم و  اـهنآ و  رگ  نشور  اـت  تسا  مدرم  ناـبز  هب  هک  یباـتک  دومرف .  لزاـن  مالـسلا  هیلع  یفطـصم  دـمحم  ناـمدرم ، 
هب هک  ییاه  تمعن  رب  ار  وت  راگدرورپ 1  نیملاعلل . )  يده   ) تسا مدرم  مامت  يارب  شتیاده  هک  یباتک  و  دشاب .  اه  هدـش  شومارف  روآدای 
زا مرو ،  هطوغ  نآ  رد  ایند  بح  رثارب  هک  یناهانگ  زاو  مکندیزال ))  مترکـش  نئل   : )) يدومرف دوخ  هک  ارچ  منک  یم  رکـش  يدیـشخب  نم 

هیاس رد  ارم  هژیو  هب  نامیا و  لها  ناکاین ،  ردام ،  ردپ ،  هک  مراد  نیا  دیما  ما .  هتسب  وت  تمحر  وفع و  هب  مشچ  ما و  هدنکفارـس  تخـس  وت 
ترفغم زا  ارم  دوبعم 1  مدـنمزاین .  وت  تمحر  وفع و  هب  همه  زا  شیب  هک  ارچ  یهد  رارق  تشزرمآ  نارفغ و  لومـشم  دوخ  هعـساو  تمحر 
ینیدلا رون  یلع  مق -  نیحلاصلا  هللا  دابع  یلع  مالـسلاو و  دـندرگ .  دـنم  هرهب  نآ  زا  ناگمه  ات  ریذـپب  ار  رثا  نیا  زاس و  رادروخرب  شیوخ 

 . نیدرورف

هرقب هروس 

(89  / هرقب  ) جوجل نایدوهی 

مالـسا ربمایپ  ترجه  لحم  هک  دندوب  هدـید  شیوخ  ياهباتک  رد  دوهی  هک :  هدـش  لقن  ثحب  دروم  هیآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
ترجاهم نیمزرس  يوجتسج  هب  دندمآ و  نوریب  شیوخ  نیمزرس  زا  دوهی  دوب .  دهاوخ  ( 1  ) دحا هوک  ریع و  هوک  نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هدش هدنکارپ  اج  نامه  رد  دندیسر و  تسا ،  دحا  نامه  هک  دادح  مان  هب  یهوک  نایم  نیا  رد  دنتخادرپ .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
رد هک  هک  نانآ  یتدم )  زا  سپ   ) ربیخ رد  رگید  يا  هدع  كدف و  رد  یخرب  امیت  نیمزرس  رد  یضعب  دندیزگ ؛ نکسم  ییاج  رد  کی  ره  ، 
رد دندومن ،  شیوخ  ناردارب  رادید  لیم  دندوب ،  امیت  رد  هک  هک  نانآ  یتدـم )  زا  سپ   . ) ربیخ رد  رگید  يا  هدـع  كدـف و  رد  یخرب  امیت 
 : دـنتفگ وا  هب  درب .  مهاوخ  دـحا  ریع و  هوـک  نیب  زا  ار  امـش  نم  تفگ :  وا  دـندرک .  هیارک  وا  زا  یبـکرم  درک ،  یم  روـبع  یبرع  اـنثا  نیا 
اج نیا  هک  درک  مالعا  برع  درم  دندیـسر ،  هنیدـم  نیمزرـس  هب  نانآ  هک  نیمه  اـمن .  هاـگآ  ار  اـم  میدیـسر  هوک  ود  نیا  نیب  هک  یماـگنه 
زا دوهی  دحا .  مه  نآ  تسا و  ریع  نیا  تفگ :  درک و  هراشا  تسد  اب  سپس  هتفرگ ،  رارق  دحا  ریع و  هوک  ود  نیب  هک  تسا  نیمزرس  نامه 
هب يا  هماـن  ورب 1  یهاوخ  یم  اـجک  ره  هب  تسین .  وت  بکرم  هب  یجاـیتحا  رگید  میدیـسر ،  دوـصقم  هب  اـم  دـنتفگ  دـندش و  هداـیپ  بکرم 

دینک چوک  ام  يوس  هب  مه  امش  میتفای  ار  مالسلا  هیلع  ربمایپ  ترجه  لحم  دحا ) ریع و  هوک  ود  نیب  ) اج نیا  ام  هک  دنتـشون  شیوخ  ناردارب 
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هک یماگنه  میرادن  يا  هلـصاف  نیمزرـس  نآ  زا  میا و  هدرک  هیهت  یلاوما  هناخ و  هدیزگ و  نکـسم  اج  نیا  ام  هک  دنتـشون  خساپ  رد  نانآ   1
ربخ نیا  دندرک  بسک  یناوارف  لاوما  هدنام  هنیدم  نیمزرـس  رد  دوهی  دمآ  میهاوخ  امـش  يوس  هب  تعرـس  هب  دومن  ترجاهم  دوعوم  ربمایپ 
نانآ هب  سپس  درک  هرصاحم  ار  اهنآ  مه  يو  دندش .  نصحتم  شیوخ  ياه  هعلق  رد  دوهی  دیگنج .  نآ  اب  وا  دیـسر .  عبت  مان  هب  یناطلـس  هب 
نیا دنتفگ :  خساپ  رد  نانآ  دنام .  مهاوخ  اج  نیا  رد  ما و  هدیدنسپ  ار  نیمزرـس  نیا  نم  تفک  عبت  دندمآ .  ناطلـس  دزن  هب  اهنآ  داد .  ناما 

نیمزرـس نیا  رد  تسایر -  ناونع  هب  دـناوت -  یمن  یـسک  وا  زج  هک  تسا  يربمایپ  ترجه  لـحم  نیمزرـس  نیا  اریز  دـش ؛ دـهاوخن  نینچ 
يرای ار  يو  دمآ ،  ربمایپ  نآ  هک  یماگنه  ات  داد .  مهاوخ  رارق  اج  نیا  رد  ار  یناسک  شیوخ  نادناخ  زا  نم  نیاربانب ،  تفگ :  عبت  دـنامب . 

یماگنه دـنتفگ  اهنآ  هب  نایدوهی  دـندومن .  زواجت  دوهی  لاوما  هب  داد ،  رارق  ناکم  نآ  رد  ار  جرزخ  سوا و  فورعم  هلیبق  ود  اذـل  دـنیامن ؛
 . دومن دنهاوخ  عطق  ام  لاوما  زا  ار  امش  تسد  درک و  دهاوخ  نوریب  ام  نیمزرس  زا  ار  امش  ددرگ ،  ثوعبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک 

دوهی دندروآ و  نامیا  وا  هب  دـندوب  هدـش  فورعم  راصنا  مان  هب  هک  جرزخ  سوا و  دـش .  ثوعبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  یماگنه 
 . دندومن راکنا  ار  يو 

(97 هرقب /   ) هرابرد یتالاوئس 

يو زا  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دزن  كدـف  دوهی  زا  يا  هدـع  و  دوهی ) ناگرزب  زا  یکی   ) ایروص نبا  يزور  دـنیوگ  یم 
 . دندرک قیدصت  ار  باوج  تحـص  کی ،  ره  خساپ  زا  سپ  و  دوب ،  وا  تلاسر  توبن و  هاوگ  هک  دندیـسرپ  ییاه  هناشن  دندرک و  یتالاوس 

تـسرد مه  ار  نیا  رگا  درک ؛ هفاضا  اـیروص  نبا  دراد ؟  ماـن  هچ  دروآ ،  یم  وت  يارب  یحو  هک  يا  هتـشرف  هک ؛  دوب  نیا  ناـشلاوس  نیرخآ 
ار باوج  نیا  اب  اـیروص  نبا  تسا 1  لـییربج  وا  ماـن  دومرف ؛ خـساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  مروآ 1  یم  نامیا  یهد  خـساپ 

روتسد هشیمه  لییاکیم  یلو  دروآ ،  یم  تالکشم  یتخـس و  داهج و  روتـسد  هشیمه  وا  تسا ،  ام  نمـشد  لییربج  تفگ ؛  تفای ،  حیحص 
 . میدروآ یم  نامیا  وت  هب  ام  دوب ،  لییاکیم  یحو  هتشرف  رگا  دروآ .  یم  ناسآ 

(104  / هرقب  ) تاملک زا  هدافتسا  ءوس 

ردص ناناملسم  دوب ،  یهلا  ماکحا  تایآ و  نایب  نتفگ و  نخس  لوغـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  دنک ؛ یم  لقن  سابع  نبا 
نینچمه دننک و  كرد  بوخ  ار  ترضح  بلاطم  دنناوتب  ات  دهد  تلهم  نانآ  هب  دیوگب و  نخس  هلصوح  اب  یمک  دنتساوخ  یم  وا  زا  مالسا 

دشاب یم  نداد  تلهم  ینعم  هب  هدش و  هتفرگ  یعرلا  هدام  زا  هک  انعار  هملک  زا  تساوخرد  نیا  يارب  دنناسرب .  يو  هب  ار  دوخ  ياه  هتساوخ 
 ، دوب یقمحا  یندوک و  ینعم  هب  هک  دندرب  یم  راک  هب  هنوعرلا  ینعی  رگید ؛ هدام  زا  ار  انعار  هملک  نیمه  دوهی  یلو  دـندرک ،  می  هدافتـسا  ، 

نخس ماگنه  دندرب ،  یم  راکب  یحیحص  ینعم  هب  ناناملـسم  هک  هملک  نیا  زا  ات  دوب  يزیخاتـسر  دوهی  يارب  اج  نیا  رد  دندرب .  یم  راک  هب 
نانم ؤم  هب  دش و  لزان  هدافتسا  ءوس  زا  يارب  هیآ  دنیامن .  دصق  ار  شمود  ینعم  دننک و  هدافتسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اب  نتفگ 

 . دندرب راکب   - تسا انعار  هملک  فدارتم  دشخب و  یم  ینعم  ار  تلهم  نامه  هک   - انرظنا هملک  نداد  روتسد 

(108  / هرقب  ) اجبان ياهاضاقت 

يا همان  دنوادخ  فرط  زا  دنتفگ :  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  دیز ،  نب  بهو  هلمرح و  نب  عفار  دیوگ :  یم  سابع  نبا 
ار هیآ  نیا  گرزب  راگدرورپ  منیک ،  قیدـصت  يوریپ و  ارت  ات  امرف  يراج  ییاهرهن  ام  يارب  ای  مییامن و  تئارق  ار  نآ  اـت  رواـیب  اـم  ناونع  هب 

 . تفگ خساپ  اهنآ  ساسا  یب  تالا  ؤس  هب  دومرف و  لزان 
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(113  / هرقب  ) ربمایپ شیپ  هرجاشم 

ياملع زا  يا  هدع  دندیسر ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  نارجن  رد  نایحیـسم  زا  یهورگ  هک  یماگنه  دیوگ :  یم  سابع  نبا 
 ( نایدوهی زا  یکی   ) هلمرح نب  عفار  تفرگ ،  رد  هرجاشم  عازن و  ربمایپ  رـضحم  رد  يراصن  نانیا و  نیب  دـنتفای ،  روضح  اـجنآ  رد  زین  دوهی 
زین نارجن  نایحیـسم  زا  یکی  درک .  راکنا  ار  لیجنا  وا ،  باتک  یـسیع و  توبن  درادن و  یـساسا  امـش  نید  تفگ :  درک و  نایحیـسم  هب  ور 

ود ره  دـش و  لزاـن  هیآ  ماـگنه  نیا  رد  درک .  راـکنا  ار  تاروت  وا ،  باـتک  یـسوم و  توبن  تفگ و  دوهی  نآ  خـساپ  رد  ار  هلمج  نآ  نیع 
 . دومن تمالم  ناشتسردان  راتفگ  رب  ار  هتسد 

(120  / هرقب  ) ناناملسم هزات  داریا 

نوچ دـنک ،  تقفاوم  نانآ  اب  هلبق  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دنتـشاد  راظتنا  نارجن  ياراصن  دوهی و  دـیوگ :  یم  ساـبع  نبا 
ناناملسم هزات  زا  یضعب  دیاش   . ) دندش سویام  ربمغیپ  زا  رگید  نانآ  دینادرگ ،  هبعک  يوس  هب  سدقملا  تیب  زا  ار  ناناملـسم  هلبق  دنوادخ 

مالعا ناناملـسم  دش و  لزان  هفیرـش  هیآ  دروم  نیا  رد  ددرگ ، ) يراصن  دوهی و  شجنر  ثعاب  هک  درک  يراک  دـیابن  هک  دـندرک  یم  داریا 
ار اهنآ  نییآ  تسرد  روط  هب  هک  نیا  رگم  دش ،  دهاوخن  دونشخ  امش  زا  رگید  زیچ  اب  هن  هلبق و  رد  یگنهامه  اب  هن  يراصن  دوهی و  هک  درک 

 . دیریذپب

(135  / هرقب  ) اه تیلقا  رخافت 

ثحب و ناناملسم  اب  نارجن  ياراصن  دوهی و  زا  رگید  یتعامج  فیصلا و  نب  کلام  فرشا ،  نب  بعک  ایروص ،  نبا  دیوگ :  یم  سابع  نبا 
زا ام  ربمغیپ  یسوم ،  تفگ :  یم  دوهی  دنتـسناد .  یم  رتراوازـس  ادخ  نید  هب  يرگید  زا  ار  دوخ  هورگ  ود  زا  کی  ره  دندرک .  یم  وگتفگ 

نایامنهار و نیرترب  حیـسم ،  هک  دـندومن  یم  نایحیـسم  ار  اعدا  نیمه  نیع  تسا .  اه  باتک  نیرتهب  تاروت  ام  باتک  رترب و  ناربمایپ  همه 
نیا رد  دـندرک .  یم  توعد  شیوخ  بهذـم  هب  ار  ناناملـسم  بهذـم ،  ود  نیا  ناوریپ  زا  کی  ره  تسا و  ینامـسآ  باتک  نیرتهب  لـیجنا 

 . دش لزان  هیآ  نیا  عقوم 

(158  / هرقب  ) هورم افص و  ناتب 

هک جح  مسارم  دندمآ و  یم  هکم  هب  جح  کسانم  ماجنا  يارب  ناتسرپ  تب  ناکرشم و  نآ ،  مالـسا  روهظ  نراقم  نینچمه  مالـسا و  زا  لبق 
هلمج زا  هک  دنداد ؛ یم  ماجنا  دندوب ،  هتخیمآ  كرش  تافارخ و  زا  يدایز  تمـسق  اب  هتفرگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  میهاربا  زا  ار  نآ  لصا 

 . تفرگ یم  تروص  یـصاخ  عضو  اب  لمع  نیا  هتبلا  دوب ،  هورم  افـص و  نیب  یعـس  نتفگ ،  کـیبل  فاوط ،  یناـبرق ،  تاـفرع ،  هب  فوقو 
يور رب  دومرف و  ءاضما  ار  نآ  كرـش  زا  صلاـخ  وکین و  لاـمعا  جـح و  لـصا  درک ،  اـهنآ  راـتفر  رد  هک  يا  هیفـصت  حالـصا و  اـب  مالـسا 

افص و فورعم  هوک  ود  نیب  تکرح  یعس و  دنداد ،  یم  ماجنا  ناکرشم  هک  یکـسانم  لامعا و  هلمج  زا  دیـشک .  نالطب  طخ  نآ  تافارخ 
يالاب رد  ناکرشم  تیلهاج ،  رصع  رد  هک  میناوخ  یم  نینچ  هدش  لقن  ننست  لها  هعیش و  قورط  زا  هک  یتایاور  زا  يرایـسب  رد  دوب .  هورم 

یم الاب  هوک  ود  نیا  زا  یعـس ،  ماگنه  هب  هلئاـن و  ماـن  هب  دوب  يرگید  تب  هورم  هوک  رب  فاـسا و  ماـن  هب  دـندوب  هدرک  بصن  یتب  افـص  هوک 
یم روصت  دنتشاد و  تهارک  افص و  نایم  یعس  زا  عوضوم  نیا  رطاخ  هب  ناناملسم  دندرک .  یم  حسم  ار  اهنآ  دوخ  اب  كربت  ناونع  دنتفر و 

فرـص هب  تسا و  دـنوادخ  رئاعـش  زا  هورم  افـص و  هک  درک  میهفت  اهنآ  هب  دـش و  لزان  هفیرـش  هیآ  تسا .  یلهاج  لمع  کـی  نیا  دـندرک 
يراددوخ ود  نیا  نایم  یعـس  زا  دـنناوت  یمن  ناناملـسم  نادان ،  لهاج و  مدرم  يوس  زا  هفارخ  كرـش و  هب  لاـمعا  نیا  نتخیمآ  تعدـب و 
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یکی تسا و  هدوب  ءاضقلا  ةرمع  ماگنه  هب  هیآ  نیا  لوزن  تایاور ،  يا  هراپ  حیرـصت  قبط  تسیچ ؛  رظن  دروم  هیآ  لوزن  ناش  هک  اما  دننک . 
یلو دندرک  لمع  طرش  نیا  هب  تسخن  مه  اهنآ  دنرادرب .  هورم  افص و  زا  ار  تب  ود  نآ  هک  دوب  نیا  رفس ،  رد  ناکرشم  اب  ربمایپ  طیارش  زا 

هفیرش هیآ  دننک .  يراددوخ  هورم  افص و  نیب  یعس  زا  ناناملسم  زا  یـضعب  هک  دش  ثعاب  نیمه  دندنادرگزاب و  دوخ  ياج  هب  ار  اهنآ  ادعب 
 ، نارـسفم زا  یخرب  لامتحا  قبط  رگا  و  ددرگ .  ینید  همانرب  نیا  زا  عنام  دـناوت  یمن  ناکرـشم  لـمع  هک  درک  مـالعا  اـهنآ  هب  دـش و  لزاـن 

طیحم رد  هکلب  تشادن  دوجو  یتب  هورم  افـص و  رد  اهنت  هن  ماگنه  نآ  رد  عطق  روط  هب  تسا ،  هدش  لزان  عداولا  ۀجح  رد  هیآ  هک  میریذـپب 
نیـشیپ صاخ  عضو  یخیرات و  هقباس  نامه  رطاخ  هب  هورم  افـص و  نیب  یعـس  زا  ناناملـسم  یتحاران  نیاربانب ،  دوبن .  تب  زا  يرثا  مه  هکم 

 . تشاد رارق  اهنآ  رب  هلئان  فاسا و  تب  هک  هدوب  اهنآ 

(187  / هرقب  ) قدنخ رفح 

ندروخ و دوـبر ،  یم  باوـخ  ار  یناملـسم  ناـضمر  هاـم  بش  هچناـنچ  هزور ،  مکح  لوزن  زاـغآ  رد  هک  دـیآ  یم  رب  یمالـسا  تاـیاور  زا 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  نارای  زا  یکی  دوب .  هدش  میرحت  بش  زور و  رد  نارـسمه  اب  شزیمآ  زین  نامز  نآ  رد  دش و  یم  مارح  وا  رب  ندیماشآ 

رب تفر  شرـسمه  هک  نیمه  دـیدرگ ،  لزنم  دراو  راـطفا  ماـگنه  تشاد .  یم  هزور  دوب ،  یناوتاـن  درمریپ  هک  ریبـج  نب  معطم  ماـن  هب  هلآ  و 
دـیباوخ و ار  بش  لاح  نامه  اب  مرادـن .  راطفا  قح  نم  رگید  تفگ  دـش  رادـیب  یتقو  دوبر .  ار  وا  باوخ  دـیامن ،  رـضاح  ماعط  يو  راطفا 

شرس يالاب  ربمایپ  داتفا .  شوهیب  یگنسرگ  فعـض و  رثا  رب  راک  ءانثا  رد  دیدرگ .  رـضاح  قدنخ  رفح  يارب  دوب  هزور  هک  یلاح  رد  حبص 
 . دیدرگ لزان  هیآ  دروم  نیا  رد  درک .  رثءاتم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هرظنم  نیا  دمآ . 

(190  / هرقب  ) لثم هب  هلباقم  گنج 

اب 1400 هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  نینچ  نایرج  دش و  لزان  هیبیدح  حلـص  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  هدـش  لقن  سابع  نبا  زا 
هب اهنآ  دورو  زا  ناکرـشم  دندیـسر ،  هکم -  یکیدزن  رد  تسا  یلحم  هیبیدـح -  نیمزرـس  هب  نوچ  دـندش ؛ هرمع  هدامآ  دوخ  نارای  زا  رفن 

ماجنا يارب  دـعب  لاس  هک  دـندرک  هحلاصم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  دایز  يوگتفگ  زا  سپ  دـندش و  عنام  هرمع  کسانم  ماجنا  هکم و 
هک یماگنه  دـعب  لاس  دـننک .  ادـخ  هناخ  فاوط  ات  درک  دـنهاوخ  یلاـخ  شناراـی  وا و  يارب  زور  هس  ار  هکم  ناـنآ  دـنیایب و  هکم  هب  هرمع 
زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندرگ  نانآ  دورو  عنام  دننکن و  افو  دوخ  هدعو  هب  ناکرـشم  هک  دنتـشاد  سرت  نیا  زا  هکم ،  هب  نتفر  هدامآ 
رد مه  امـش  دـنک  عورـش  ار  دربن  ینمـشد  هک  داد  روتـسد  دـش و  لزان  دروم  نیا  رد  هیآ  هک  دوب  نارگن  مارح  هام  رد  هلتاقم  گنج و  زورب 

 . دیزیخ رب  هزرابم  هب  وا  ربارب 

هرقب 206-204)  ) قفانم هرهچ  شوخ 

یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتسود  هب  رهاظت  دوب .  نایب  شوخ  ابیز و  يدرم  يو  تسا .  هدش  لزان  قیرـش  نب  سنخا  هرابرد  تایآ  نیا 
نیا اب  درکیم و  نامیا  راهظا  تسشن  یم  وا  اب  دمآ و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  تقو  ره  داد  یم  هولج  ناملـسم  ار  دوخ  اب  درک و 
يو تفرگ و  یم  مرگ  وا  اب  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا .  هدروآ  نامیا  ادخ  هب  ار و  وا  هک  دروخ  یم  دنگوس  دوب  یقفانم  درم  هک 

نایاپراهچ دز و  نوخیبش  اهنآ  رب  تفرگ ،  رد  ینمـشد  بیقث  هفیاـط  وا و  نیب  هک  یماـگنه  داد .  یم  رارق  شیوخ  تبحم  فطل و  دروم  ار 
مدرم زا  یـضعب  هک  دـش  لزان  هیآ  تخاس .  راکـشآ  ار  دوخ  ینورد  قافن  تروص  نیا  هب  دیـشک و  شتآ  هب  ار  ناشتعارز  تشک و  ار  اهنآ 

نانآ تسا ،  هاوگ  دنراد  یم  ناهنپ  لد  رد  هچ  نآ  مرب  دنوادخ  دوش ،  یم  وت  باجعا  هیام  ایند  یگدنز  رد  اهنآ  راتفگ  هک  دنتـسه  یناسک 
 . دننانمشد نیرت  تخسرس 
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(207  / هرقب  ) مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  نارادساپ 

نداد لیوحت  دوخ و  ياه  نید  يادا  يارب  ترجاهم ،  تفگ  میمصت  مالسا  ربمغیپ  هک  یماگنه  دیوگ  یم  یبلعث  ننست  لها  فورعم  رسفم 
دورب و روـث  راـف  يوـس  هب  تساوـخ  یم  هک  ماـگنه  بش  داد و  رارق  شیوـخ  ياـج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دوـب ،  وا  دزب  هک  ياـه  تناـما 

یگنرزبس هچراپ  دیباوخب و  وا  رتسب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  داد  روتـسد  دـندوب ،  هدرک  هرـصاحم  هب  هلمح  يارب  ار  وا  هناخ  فارطا  ناکرـشم 
نم هک  هداتسرف  یحو  لیئاکیم  لیئربج و  هب  دنوادخ  ماگنه  نیا  رد  دشکب .  شیوخ  يور  دوب  ربمایپ  دوخ  صوصخم  هک  یمرـضح )  درب  )

یگدنز دنک و  سفن  هب  راثیا  تسا  رضاح  امـش  زا  کی  مادک  مداد ،  رارق  ینالوط  ار  امـش  زا  یکی  رمع  مدرک و  داجیا  يردارب  امـشش  نیب 
هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  رتسب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نونکا  دش  یحو  اهنآ  هب  دندشن .  رـضاح  مادک  چـیه  دراد ؟  مدـقم  دوخ  رب  ار  يرگید 

هیلع یلع  رس  يالاب  لیئربج  هک  یماگنه  دیشاب 1  وا  نابهگن  ظفاح و  دیورب و  نیمز  هب  دزاس .  وا  يادف  ار  ناج  تسا  هدامآ  هدیباوخ و  هلآ 
وت هطساو  هب  دنوادخ  مالـسلا ،  هیلع  یلع  يا  وت  هب  نیرفآ  هب 1  هب  تفگ :  یم  لیئربج  دوب ،  هتسشن  ترـضح  ياپ  نییاپ  لیئاکیم  مالـسلا و 

 . دش هدیمان  تیبملا  ۀلیل  یخیرات  بش  نآ  لیلد  نیمه  دیدرگ و  لزان  هیآ  ماگنه  نیا  رد  دنک .  یم  تاهابم  ناگتشرف  رب 

(217  / هرقب  ) یهدنامرف مکح 

تخاس هارمه  يو  اب  ار  نارجاهم  زا  رفن  تشه  داد و  وا  هب  يا  همان  دیبلط و  ار  شجح  هللادبع  مالسلا  هیلع  مالسا  ربمایپ  ردب  گنج  زا  شیپ 
دوشگ ار  همان  قیرط  یط  زور  ود  زا  سپ  وا  دنک .  لمع  نآ  قبط  دیاشگب و  ار  همان  یهلا  دومیپ  هار  هزور  ود  هک  نآ  سپ  داد  نامرف  وا  هب  . 

رظن ریز  ار  شیرق  عضو  اجنآ  ورب و  شیپ  تسا -  فیاط  هکم و  نیب  هک  ینیمز   - هلخن ات  يدرک  زاب  ار  همان  هک  نآ  زا  سپ  تفاـی :  نینچ  و 
هار نیا  رد  ام  نتخاس  روبجم  زا  ارم  ربمایپ  تفگ :  هدرک و  لقن  شناهارمه  يارب  ار  نایرج  هللادـبع  هدـب .  شرازگ  اـم  هب  ار  ناـیرج  ریگب و 
هب هک  یماگنه  دندرک ،  تکرح  وا  اب  همه  دندرگ .  زاب  نارگید  و  دیایب ،  نم  اب  تسا  تداهـش  هدامآ  یـسک  ره  نیاربانب  تسا ،  هدرک  عنم 
 - مارح ياه  هام  زا  یکی   - بجر رخآ  زور  نوچ  دوب .  نآ  رد  یمرضح  نب  ورمع  هک  دندرک  دروخ  رب  شیرق  زا  يا  هلفاق  هب  دندیسر  هلخن 

دش و دـنهاوخ  مرح  طیحم  دراو  میرادرب  تسد  اهنآ  زا  مه  زورما  رگا  دـنتفگ  یـضعب  دـنتخادرپ .  تروشم  هب  اهنآ  هب  هلمح  دروم  رد  دوب 
دزن ریسا  رفن  ود  اب  ار  هلفاق  دنتشک و  ار  یمرضح  نب  ورمع  دندرک و  هلمح  اهنآ  هب  هناعاجش  ماجنا  رـس  دش .  اهنآ  ضرعتم  ناوت  یمن  رگید 

ناریـسا میانغ و  رد  یتلاخد  اذل  دـینک و  دربن  مارح  ياههام  رد  هک  مدوب  هدادـن  روتـسد  امـش  هب  نم  دـندروآ .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  دندوشگ  نابز  زین  ناکرـشم  دـنتخادرپ .  اهنآ  شنزرـس  هب  ناناملـسم  دـندش و  تحاران  نادـهاجم  درکن . 

دنا و هدروآ  نامیا  هک  یناسک  هک  دش  لزان  هیآ  ماگنه ،  نیا  رد  تسا .  هدرمش  لالح  مارح ،  ياههام  رد  ار  تراسا  يزیرنوخ و  گنج و 
 . تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ و  دنراد و  راگدرورپ  تمحر  دیما  دنا ،  هدرک  داهج  ادخ  هار  رد  هدومن و  ترجاهم  هک  یناسک 

(221  / هرقب  ) كرشم نانز  اب  جاودزا 

زا یعمج  دورب و  هکم  هب  هنیدـم  زا  هک  رومءاـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  فرط  زا  دوـب  یعاجـش  درم  هک  دـشرم  ماـن  هب  یـصخش 
نز اب  اجنآ  رد  دـش .  هکم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامرف  ماجنا  دـصق  يو  درواـیب .  دوخ  اـب  دـندوب  اـجنآ  هک  ار  ناناملـسم 

دـشرم اما  درک ،  توعد  هانگ  هب  هتـشذگ  دـننام  ار  وا  نز  نآ  دومن .  دروخرب  تخانـش  یم  ار  وا  تیلهاج  نامز  رد  هک  قانع  مان  هب  ییابیز 
یلـص ربمایپ  هزاجا  هب  لوکوم  رما  نیا  تفگ  دشرم  دومن ،  جاودزا  ياضاقت  نز  نآ  دشن .  وا  هتـساوخ  میلـست  دوب  هدش  ناملـسم  رگید  هک 

نیا دناسر ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  عالطا  هب  ار  نایرج  تشگزاب و  هنیدـم  هب  دوخ  تیرومءام  ماجنا  زا  سپ  وا  تسا .  هلآ  هیلع و  هللا 
 . دنتسین ناملسم  نادرم  اب  يرسمه  جاودزا و  هتسیاش  تسرپ  تب  كرشم و  نانز  هک  تشاد  نایب  دش و  لزان  هیآ 
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(238  / هرقب  ) رهظ زامن  تیمها 

 . دندرک یمن  تکرش  تعامج  زامن  رد  دندوب و  هداد  رارق  ناناملـسم  فوفـص  رد  هقرفت  داجیا  يارب  هناهب  ار  اوه  یمرگ  ناقفانم  زا  یعمج 
یلص مرکا  ربمایپ  تفای .  لیلقت  ناناملسم  تعامج  هجیتن  رد  دندرک و  يراددوخ  تعامج  رد  تکرـش  زا  زین  رگید  یـضعب  اهنآ ،  لابند  هب 

هللا یلـص  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  تباث  نب  دـیز  درک .  دـیدش  تازاجم  هب  دـیدهت  ار  اهنآ  دـش و  تحاران  رایـسب  رما  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا 
دش و لزان  هیآ  دوب ،  نیگنـس  رایـسب  وا  نارای  يارب  راک  نیا  دراذگیم و  تعامج  اب  ار  رهظ  زامن  زورمین  هداعلا  قوف  يامرگ  رد  هلآ  هیلع و 

 . درک صوصخب  ار  رهظ  زامن  یلک و  روط  هب  ار  زامن  تیمها 

(243  / هرقب  ) ماش رد  نوعاط  يرامیب 

رد دـنتفر .  یم  ایند  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  مدرم  تفر .  شیپ  یبیجع  تعرـس  اب  تفای و  هار  نوعاط  يراـمیب  ماـش  ياهرهـش  زا  یکی  رد 
زا سپ  اهنآ  هک  اجنآ  زا  دنتفگ .  كرت  ار  راید  طیحم و  نآ  دنبای  ییاهر  گرم  لاگنچ  زا  دیاش  هک  دیما  نیا  هب  يرایـسب  هدـع  ماگنه  نیا 

لماوع هب  نتخود  مشچ  یهلا و  هدارا  نتفرگ  هدیدان  اب  هدومن و  لالقتسا  تردق و  ساسحا  دوخ  رد  گرم ،  زا  ییاهر  دوخ و  راید  زا  رارف 
هک دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  یـضعب  زا  تخاس .  دوبان  يرامیب  نامه  هب  نابایب  نآ  رد  ار  اهنآ  زین  راگدرورپ  دـندش ،  رورغ  راـچد  یعیبط 

هزرابم يارب  ار  دوخ  هک  تساوخ  ناشیا  زا  نانآ  ربهر  اوشیپ و  اریز  دوب ؛ تازاجم  ناونع  هب  نیمزرـس  نیا  رد  روبزم  يرامیب  شیادـیپ  لصا 
يراددوخ گنج  نادـیم  هب  نتفر  زا  تسه  نوعاط  ضرم  گنج ،  طیحم  رد  هک  نیا  هناهب  هب  اهنآ  دـندرگ .  جراخ  رهـش  زا  دـننک و  هدامآ 

اهنآ رد  نوعاط  يرامیب  تخاس و  التبم  دـنداد ،  یم  رارق  هناـهب  دنتـشاد و  ساره  نآ  زا  هک  يزیچ  ناـمه  هب  ار  اـهنآ  راـگدرورپ  دـندرک . 
نایرج نیا  زا  اه  تدم  دنتفر .  نیب  زا  نابایب  رد  یگمه  دندرک و  رارف  توغاط  زا  تاجن  يارب  یلاخ و  ار  دوخ  ياه  هناخ  نانآ  دش .  عیاش 
یلاعت يادـخ  دـنوش .  هدـنز  اهنآ  هک  تساوخ  ادـخ  زا  درک ،  یم  روبع  اجنآ  زا  دوب  لیئارـسا  ینب  ناربمایپ  زا  یکی  هک  لـیقزج  تشذـگ ، 

 . دنتشگزاب یگدنز  هب  اهنآ  درک و  تباجا  ار  وا  ياعد 

(256  / هرقب  ) يرابجا بهذم 

هب هک  یناگرزاب  زا  یخرب  تشاد .  رسپ  ود  نیصح  مان  هب  هنیدم  لها  زا  يدرم  هک  دنک  یم  لقن  نایبلا  عمجم  رد  یـسربط  فورعم ،  رـسفم 
تحت تخـس  مه  نانآ  دندرک .  توعد  تیحیـسم  نییآ  هدیقع و  هب  ار  نانآ  رـسپ  ود  نیا  اب  دروخرب  ماگنه  دندرک ،  یم  دراو  الاک  هنیدـم 
نایرج نیا  زا  نیصح  دندیدرگ .  راپـسهر  ماش  هب  ناناگرزاب  قافتا  هب  زین  تعجارم  ماگنه  دندش و  دراو  شیک  نیا  هب  هتفرگ و  رارق  ریثءات 

دنادرگرب و دوخ  بهذم  هب  ار  نانآ  هک  تساوخ  ترـضح  زا  داد و  عالطا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  نایرج  دـش و  تحاران  تخس 
یهارکا رابجا و  بهذـم ،  هب  شیارگ  رد  هک  دـش  لزان  هیآ  مینادرگ ؟  زاب  شیوخ  بهذـم  هب  رابجا  هب  ار  نانآ  مناوت  یم  اـیآ  درک  لا  ؤس 

 . تسین

(272  / هرقب  ) ادخ يارب  قافنا 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  تمدخ  رد  ءاضقلا  ةرمع  رفس  رد  ءامسا  مان  هب  یناملسم  نز  دننک .  قافنا  ناناملسم  ریغ  هب  دندوبن  رـضاح  ناناملـسم 
 ، دـندوب تسرپ  تب  كرـشم و  رفن  ود  نآ  هک  اجنآ  زا  دنتـساوخ .  کمک  وا  زا  دـندمآ و  وا  غارـس  نز  نآ  هدـج  ردام و  دوب .  هلآ  هیلع و 

دزن سپ  دیتسین .  نم  نییآ  وریپ  امـش  اریز  مریگب  هزاجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دیاب  تفگ  دیزرو .  عانتما  اهنآ  هب  کمک  زا  ءامـسا 
دش لزان  هیآ  تساوخ .  هزاجا  دمآ و  ربمایپ 
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(272  / هرقب  ) هفص باحصا 

هکم ناناملسم  زا  رفن  دص  راهچ  دودح  هفص ،  باحصا   ) تسا هدش  لزان  هفص  باحصا  هرابرد  هیآ  هک  تسا  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
یگدامآ دندوب و  هدیزگ  نکسم  ربمایپ  دجسم  رد  تهج  نیا  زا  دنورب ؛ اهنآ  لزنم  هب  هک  ینادنواشیوخ  هناخ  هن  هک  دندوب  هنیدم  فارطا  و 
يراگزاس دجـسم  نووش  اب  دجـسم  رد  اهنآ  تماقا  نوچ  یلو  دـندوب ،  هدرک  مـالعا  داـهج  ياـه  نادـیم  رد  تکرـش  يارب  ار  دوخ  لـماک 

مدرم هب  دش و  لزان  هیآ  دنوش ) .  لقتنم  تشاد  رارق  دجسم  نوریب  رد  هک  عیـسو )  گرزب و  يوکـس   ) هفـص هب  دش  هداد  روتـسد  تشادن ، 
 . دندرک نینچ  مه  اهنآ  دننکن .  هقیاضم  نکمم  ياه  کمک  زا  دوخ ،  ناردارب  زا  هتسد  نیا  هب  تبسن  هک  داد  روتسد 

نارمع لآ  هروس 

نارمع 3-1) لآ   ) مالسلا هیلع  یسیع  تایصوصخ 

فارشا رامش  رد  نانآ ،  زا  رفن  هدراهچ  دندمآ .  هنیدم  هب  مالسا  هرابرد  قیقحت  يارب  نارجن ،  نایحیـسم  يوس  زا  یگدنیامن  هب  رفن  تصش 
رفن هس  نآ  هب  دوخ  تالکـشم  اهراک و  رد  ناماس  نآ  نایحیـسم  دنتـشاد و  تسایر  نارگید  رب  ناشنت  هش  هک  دندوب  نارجن  ناگتـسج  رب  و 

وا موق  دش و  یم  بوسحم  دوخ  موق  سییر  ریما و  يو  دنتفگ .  یم  حیـسملادبع  ار  وا  هک  هب  دوب  بقاع  نانآ  زا  یکی  دندرک .  یم  هعجارم 
میظنت تافیرشت و  تسرپرس  يو  دنتفگ .  یم  زین  مهیا  ار  وا  هک  تشاد  مان  دیـس  يرگید  دندرک .  یمن  تفلاخم  وا  رظن  يار و  اب  هاگ  چیه 

يددعتم ياهاسیلک  دوب و  ذوفن  بحاص  دنمشناد و  يدرم  هک  تشاد  مان  هثراح  وبا  موس  رفن  دوب .  نایحیـسم  دامتعا  دروم  و  رفـس ،  همانرب 
هنیدم هب  بعک  نبا  هلیبق  نادرم  سابل  رد  هرفن  تصش  هورگ  نیا  تشاد .  ظفح  زا  ار  نایحیسم  ینید  بتک  مامت  وا  دندوب .  هتخاس  وا  مان  هب 

هک یماگنه  دوب .  هدناوخ  ناناملسم  اب  ار  رصع  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندش .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  دراو  دندمآ و 
هب دـنتخاون و  یـسوقان  دوخ  مسارم  قبط  دوب ،  ناشزامن  نامز  دـندش ،  دجـسم  دراو  قرب  قرز و  رپ  ابیز و  ياه  ساـبل  اـب  رفن  تصـش  نیا 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  دنوش ،  عنام  دنتساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  زا  یهورگ  دندش ،  زامن  لوغـشم  هداتـسیا  قرـشم  فرط 
اهنآ هب  ربمایپ  دندرک .  زاغآ  نخـس  وا  اب  دندیـسر و  ربمایپ  تمدـخ  دیـس  بقاع و  زامن  زا  سپ  دیشاب 1  هتـشادن  يراک  اهنآ  اب  دومرف ؛ هلآ 

میلست هدروآ و  مالسا  وت  زا  شیپ  ام  دنتفگ :  دیـس  بقاع و  دیدرگ .  میلـست  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  دییآ و  رد  مالـسا  نییآ  هب  درک  داهنـشیپ 
هک دـهد  یم  یهاوگ  ناتلامعا  هک  یلاح  رد  دـیتسه ،  قح  نییآ  رب  هنوگچ  امـش  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  میا .  هدـش  دـنوادخ 
یم ار  بیلص  دیناد و  یم  ادخ  رسپ  ار  یسیع  دیلیاق و  دنزرف  دنوادخ  يارب  هک  نیا  هچ  دنتـسین ؛ دنوادخ  يارب  هک  نیا  هچ  دنوادخ ؛ میلـست 
ادخ رسپ  یسیع  رگا  دنتفگ :  دیـس  تبقاع و  تسا 1  قح  نییآ  فلاخم  روما  نیا  مامت  هک  نیا  اب  دـیروخ ،  یم  كوخ  تشوگ  دـیتسرپ و 

؟  دراد دوخ  ردپ  هب  یتهابش  يرسپ  ره  هک  دیراد  لوبق  امـش  ایآ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا ؟  هدوب  هک  شردپ  سپ  تسین ، 
 ، دـنتفگ تسا ؟  وا  اب  تادوجوم  يزور  تسا و  مویق  دراد و  هطاحا  يزیچ  ره  هب  ام  يادـخ  هک  تسین  روط  نیا  اـیآ  دومرف  يرآ ،  دـنتفگ 
رب نیمز  نامسآ و  رد  يزیچ  چیه  دیناد  یم  ایآ  دومرف :  هن ،  دنتفگ :  تشاد ؟  ار  فاصوا  نیا  یـسیع  ایآ  دومرف :  تسا ،  روط  نیمه  يرآ 

دوخ شیپ  هداد ،  دای  وا  هب  ادـخ  هچ  نآ  زا  ریغ  یـسیع  میناد .  یم  يرآ  دـنتفگ :  تسا ؟  اناد  اـهنآ  همه  هب  دـنوادخ  تسین و  یفخم  ادـخ 
رد ناکدوک  ریاس  دننام  شردام  محر  رد  ار  حیـسم  هک  تسا  نامه  ام  يادخ  هک  دیناد  یم  ایآ  دومرف :  هن ،  دـنتفگ :  تسناد ؟  یم  يزیچ 
یم اذـغ  رگید  لافطا  نوچ  تدـالو  زا  سپ  دومرف :  دوب .  نینچ  دروآ ،  اـیند  هب  ار  وا  رگید  ياـهردام  نوچمه  دـعب  و  درک ؟  لـمح  محر 
نیا هب  هک  نخس   1 درادن ؟  شردپ  اب  یتهابش  هنوگ  چیه  هک  نیا  اب  تسادخ  رسپ  یسیع  هنوگچ  سپ  دومرف :  دوب .  نینچ  دنتفگ :  دروخ . 
ياه همان  رب  فراعم و  حیـضوت  يارب  نارمع  لآ  هروس  لیاوا  زا  هیآ  دـنچ  داتـشه و  ماـگنه  نیا  رد  دـندش .  شوماـخ  یگمه  دیـسر ،  اـج 
رفن دنچ  هک  تسا  یثیدح  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نیلقثلا  رون  ریـسفت  رد  ( 7  / نارمع لآ   ) هعطقم فورح  تابساحم  دیدرگ .  لزان  مالـسا 
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قبط دـنتفگ :  هداد ،  رارق  دوخ  زیوآ  تسد  ار  ملا  هعطقم  فورح  دـندمآ و  ربماـیپ  تمدـخ  شردارب  بطحا و  نب  ییح  قاـفتا  هب  دوـهی  زا 
وت تما  ياـقب  نارود  هک  دـنداد  ربخ  بیترت  نیا  هب  و  دـشاب ،  یم  يواسم 40  میم  يواسم 30 و  مال  کی و  يواسم  فلا  دـجبا ،  باـسح 
؟  دیا هدرک  هبساحم  ار  ملا  ارچ  امش  دومرف :  اهنآ  هدافتساءوس  زا  يریگولج  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسین .  کی  داتفه و  زا  شیب 

یمن هبـساحم  ار  همه  ارچ  دشاب ،  نم  تما  ءاقب  تدم  هب  هراشا  فورح  نیا  رگا  تسین ؟  هعطقم  فورح  ریاس  رلا و  صملا ،  نآرق  رد  رگم 
 . ( دراد هراشا   - نارسفم تالامتحا  ربانب   - يرگید قیاقح  هب  فورح  نیا  هک  یلاح  رد  ( ؟  دینک

نارمع 23-25) لآ   ) تاروت هب  مالس  نب  هللادبع 

هنصحم يانز  بکترم  ربیخ ،  دوهی  زا  يدرم  نز و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رـصع  رد  هک  دش  لقن  سابع  نبا  زا  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد 
 ، دندوب فارشا  هقبط  زا  اهنآ  نوچ  دوب  هدش  دراو  یصاخشا  نینچ  نیا  هرابرد  ناراب  گنس  تازاجم  روتـسد  تاروت  رد  هک  نیا  اب  دندش و 
هب دنبلط  يرواد  هدرک ،  هعجارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هب  هک  دش  داهنشیپ  دندز و  زاب  رـس  اهنآ  دروم  رد  روتـسد  نیا  يارجا  زا 

اهنآ يارب  ار  تازاجم  ناـمه  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوش .  نییعت  اـهنآ  هراـبرد  وا  فارطا  زا  يرت  فیفخ  تازاـجم  هک  نیا  دـیما 
 . دندش دوهی  نییآ  رد  یتازاجم  نینچ  رکنم  دندرک و  ضارتعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يرواد  هب  دوهی  ناگرزب  زا  یـضعب  درک .  نییعت 

كدف زا  دوب ،  نانآ  نادنمـشناد  زا  هک  ار  ایروص  نبا  دنتفریذپ و  اهنآ  دنک  یم  يرواد  امـش  نم و  نایم  یلعف  تاروت  نیمه  دومرف :  ربمایپ 
ملعا وت  دومرف  یلب ،  درک :  ضرع  یتسه ؟  ایروص  نبا  وت  دومرف :  تخانـش .  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـندرک .  توعد  هنیدـم  هب 
مجر هیآ  هک  ار  تاروت  زا  یتمسق  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دننک 1  یم  رکف  نینچ  نیا  تفگ :  یم  یـشاب  یم  دوهی  ياملع 

نآ يور  تسد  دیـسر ،  هیآ  هب  هـک  یماـگنه  دوـب  هدـش  هاـگآ  ـالبق  ناـیرج  زا  هـک  وا  دـنراذگب .  وا  يور  شیپ  دوـب  نآ  رد   ( نارابگنـس )
روضح دوب  هدرک  رایتخا  مالـسا  سپـس  دوب و  دوهی  نادنمـشناد  زا  تسخن  هک  مالـس  نب  هللادـبع  دـناوخ ،  ار  دـعب  ياـه  هلمج  تشاذـگ و 

درک و تئارق  تاروـت  نتم  زا  ار  نآ  تشادرب و  هلمج  نیا  زا  ار  وا  تسد  تساـخرب  دـش و  اـیروص  نبا  یـشوپ  هدرپ  هجوـتم  اروـف  تشاد ؛ 
رب یفاک  كردم  هک  یماگنه  دنا و  هدش  هنـصحم  يانز  بکترم  ار  يدرم  نز و  هک  نیا  هب  تسا  مزال  دوهی  رب  دیوگ :  یم  تاروت  تفگ : 

هرابرد هیآ  نیا  دندش و  كانمشخ  دوهی  زا  یعمج  دوش .  ارجا  مرجم  ود  نیا  دروم  رد  دننک .  نارابگنـس  دراد ،  دوجو  اهنآ  مرج  باکترا 
 . دیدرگ لزان  اهنآ  عضو 

نارمع 27-26) لآ   ) تسادخ نآ  زا  تلذ  تزع و 

رد ناهگان  دندوب ،  قدنخ  رفح  لوغشم  تیدج  تعرـس و  اب  ناناملـسسم  قافتا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هک  یماگنه 
ربمایپ روضح  هب  اذل  دندنام ؛ زجاع  نآ  نداد  تکرح  نتـسکش و  زا  ناناملـسم  هک  دش  ادیپ  یتخـس  گرزب و  دیفـس  گنـس  قدـنخ ،  نایم 
گنـس يور  رب  مکحم  تفرگ و  ناملـس  زا  ار  گنلک  دش و  قدـنخ  دراو  ربمایپ  دـندرک .  ضرع  ار  نایرج  هدیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

وا اب  زین  ناناملـسم  تفگ ،  يزوریپ  حـتف و  ریبکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسج .  يا  هقرج  گنـس  اب  گـنلک  دروخرب  زا  دروآ .  دورف 
يا هقرج  اددجم  هدروآ  دورف  گنس  رب  ار  گنلک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگید  راب  دیچیپ .  اج  همه  رد  ریبکت  گنهآ  هدش و  ادص  مه 
دنلب ار  گنلک  راب  نیموس  يارب  درک .  رپ  ار  فارطا  ياضف  ناناملـسم  ربماـیپ و  يزوریپ  ریبکت  يادـص  تسکـش و  گنـس  زا  یتمـسق  دز و 
هیقب تخاس و  نشور  ار  دوخ  فارطا  دـش و  داجیا  يا  هقرج  گنـس  اب  گـنلک  دروخرب  زا  اددـجم  دـیبوک ،  مکحم  گنـس  هیقب  رب  درک و 

هدهاشم امـش  زا  یبیجع  عضو  زورما  درک :  ضرع  ناملـس  دیچیپ .  قدنخ  رد  ریبکت  يادص  راب  نیموس  يارب  دش و  هتـسکش  مه  رد  گنس 
هک داد  تراشب  نم  هب  لییاربج  مردارب ،  مدید و  ار  نیادم  هریح و  ياه  خاک  تسج ،  لوا  راب  هک  يا  هقرج  نایم  رد  دومرف :  ربمایپ  مدرک ، 

مناوریپ رایتخا  رد  هک  داد  ربخ  نم  هب  وا  مه  مدـید و  ار  مور  ياه  خاـک  مود  هقرج  نورد  رد  تفرگ 1  دنهاوخ  رارق  مالسا  مچرپ  ریز  اهنآ 
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یم زوریپ  نآ  رب  ناناملسم  هک  داد  تراشب  نم  هب  وا  مدید و  ار  نمی  نیمزرس  ءاعنص و  ياه  خاک  هقرج ،  نیموس  رد  تفرگ .  دنهاوخ  رارق 
یمن نیتـسوپ  رد  یلاحـشوخ  زا  نیتـسار  ناناملـسم  داـب  هدژم  امـش  رب  ناناملــسم  يا  مـتفگ ،  يزوریپ  ریبـکت  لاـح ،  نآ  رد  نـم  دـنوش و 

هچ لطاب و  يوزرآ  هچ  دنتفگ :  ضارتعا  تروص  هب  یتحاران و  اب  هدیشک و  مه  رد  هرهچ  ناقفانم  اما  دندرکیم ،  رکش  ار  ادخ  دندیجنگ و 
نمشد نآ  اب  دنتـسه و  قدنخ  رفح  لوغـشم  دناهتفرگ و  شیوخ  هب  یعافد  تلاح  دوخ  ناج  سرت  زا  اه  نیا  هک  یلاح  رد  یلاحم 1  هدعو 

دش و لزان  ثحب  دروم  تایآ  عقوم  نیا  رد  دننارورپ .  یم  رـس  رد  ار  ناهج  گرزب  ياهروشک  حتف  لایخ  دنرادن ،  گنج  يارای  دودحم ، 
ار سک  ره  و  دریگ ،  یم  دهاوخب  سک  ره  زا  و  دنـشخب ،  یم  دهاوخب  سک  ره  هب  تسا ،  زیچ  همه  کلام  دنوادخ  هک  داد  خـساپ  اهنآ  هب 

 . دهد یم  تلذ  دهاوخب  ار  سک  ره  دهد و  یم  تزع  دهاوخب 

(73-72  / نارمع لآ   ) نانموم ندرک  تسس  يارب  هشقن 

ؤم زا  یضعب  نتخاس  لزلزتم  يارب  هنارهام  يا  هشقن  رگید ،  طاقن  ربیخ و  دوهی  نادنمـشناد  زا  رفن  هک 12  دنا  هدرک  لقن  نارسفم  زا  یضعب 
ناملسم دنروایب و  نامیا  ارهاظ  دنسرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  ناهاگحبص  هک  دندرک  ینابت  رگیدکی  اب  دندومن و  حرط  نانم 

تافـص ام  دـنیوگب :  دـنا ؟  هدرک  نینچ  ارچ  دوش ،  لا  ؤس  اهنآ  زا  هک  یماـگنه  دـندرگرب و  ترـضح  نییآ  زا  زور  رخآ  رد  یلو  دـنوش ، 
رد میدرک ،  تروشم  ینید  نادنمـشناد  اـب  اـی  هدومن و  هعجارم  دوخ  ینید  بتک  هب  هک  یماـگنه  میدرک و  هدـهاشم  کـیدزن  زا  ار  دـمحم 

هدع هک  دوش  یم  ببس  عوضوم  نیا  تسین و  قبطنم  هدمآ ،  ربمایپ  دروم  رد  نادنمـشناد  راتفگ  اه و  باتک  رد  هچ  نآ  اب  وا  تافـص  میتفای 
دندرگ یم  لزلزتم  هلیسو  نیا  هب  دنا و  هتفگ  تسار  دنیوگ  یم  ار  هچ  نآ  دبال  دنرت ،  هاگآ  ام  زا  ینامسآ  بتک  هب  اه  نیا  دنیوگب  يا 

(75  / نارمع لآ   ) نیما نئاخ و  حدم 

 ، يدنمتورث مالـس  نب  هللادبع  لوا  رفن  دوب .  تسپ  نئاخ و  يرگید  راکتـسرد و  نیما و  یکی  هک  دـیدرگ  لزان  دوهی  زا  رفن  ود  هرابرد  هیآ 
هب درک و  در  شبحاص  هب  عقوم  هب  ار  نآ  همه  هللادـبع  دراذـگ .  تناما  هب  وا  دزن  الط ،  لاقثم  تفه  لداعم  لطر ،  مهدزاود  کی  ینعی  هیقا 

صاخف درپس ،  تناما  وا  هب  رانید  کی  شیرق  زا  يدرم  هک  دوب  زاع  نب  صاخف  مود  رفن  دوتـس .  ار  وا  دـنوادخ  يراد ،  تناـما  نیا  هطـساو 
باتک لها  ناـیم  رد  دـیامرف :  یم  ود  ره  هراـبرد  دـنک و  یم  شهوکن  تناـما  رد  تناـیخ  هطـساو  هب  ار  وا  دـنوادخ  درک .  تناـیخ  نآ  رد 

اهنآ هب  رانید  کی  رگا  هک  دنتـسه  مه  یناسک  دـننادرگ و  یم  زاب  دوش  هداد  اهنآ  هب  تناما  مسر  هب  يدایز  تورث  رگا  هک  دنتـسه  یناـسک 
 . دننادرگ یمن  رب  وت  هب  يراپسب 

(79  / نارمع لآ   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مارتحا 

یفاک یمارتحا  نینچ  ام  رظن  هب  هک  یلاح  رد  مینک  یم  مالـس  نارگید  دـننامه  وت  هب  اـم  تشاد  راـهظا  دـمآ و  مالـسا  ربماـیپ  دزن  یـصخش 
ادخ ریغ  يارب  هدجـس  دومرف :  ربمایپ  مینک 1  هدجـس  ار  وت  میوش و  لئاق  يرتشیب  مارتحا  تیارب  یهد  هزاـجا  اـم  هب  میراد  اـضاقت  تسین .  2

دییامن 1 يوریپ  وا  زا  دیسانشب و  ار  وا  قح  یلو  دینک ،  مارتحا  رشب  کی  ناونع  هب  اهنت  ار  دوخ  ربمایپ  تسین .  زیاج 

(79  / نارمع لآ   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مارتحا 

راهظا دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  هنیدـم  رد  نارجن ،  یمازعا  تایه  تسرپرـس  قافتا  هب  عفاروبا  ماـن  هب  ناـیدوهی  زا  یکی 
یلص ربمغیپ  تفلاخم  هک  دنتشادنپ  یم  اهنآ  دیاش  ( ؟  میوش لیاق  وت  يارب  تیهولوا  ماقم  مینک و  شتسرپ  ار  وت  یتسه  لیام  ایآ  هک  تشاد 

نوچمه يارب  رگا  نیاربانب ،  درادـن .  عوضوم  نیا  زا  یمهـس  وا  دوخ  هک  تسا  نیا  رطاخب  مالـسلا  هیلع  حیـسم  تیهولوا  اـب  هلآ  هیلع و  هللا 
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هللا یلـص  ربمایپ  ندرک  ماندب  يارب  يا  هئطوت  داهنـشیپ  نیا  دیاش  دراد و  یم  رب  تسد  دوخ  تفلاخم  زا  دـنوش ،  تیهولوا  هب  لیاق  حیـسم ، 
مهد هزاجا  نم  هم  ادـخ ) رب  هاـنپ   ، ) هللاذاـعم دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوب ) وا  زا  یمومع  راـکفا  نتخاـس  فرحنم  هلآ و  هیلع و 

تسا 1 هدرکن  ثوعبم  يرما  نینچ  يارب  ارم  زگره  دنوادخ  دریگ ،  رارق  شتسرپ  دروم  هناگی  راگدرورپ  زج  یسک 

(86  / نارمع لآ   ) هابتشا زا  دعب  هبوت 

تازاجم سرت  زا  تشگ و  هدولآ  دایز ) نب  رذحم   ) یهانگ یب  نوخ  هب  شتـسد  دیوس  نب  ثراح  مان  هب   ( هنیدم ناناملـسم   ) راصنا زا  یکی 
نیا ربارب  رد  هک  تفر  ورف  هشیدنا  رد  تشگ و  نامیشپ  تخس  دوخ  راک  زا  هکم ،  هب  دورو  زا  سپ  درک .  رارف  هکم  هب  تشگرب و  مالسا  زا 
يارب ایآ  دنک  لا  ؤس  ربمغیپ  زا  ات  دنتسرفب  هنیدم  هب  دوخ  ناشیوخ  يوس  ار  رفن  کی  هک  دیسر  اج  نیا  هب  شرکف  هرخالاب  دنک .  هچ  نایرج 
ربمایپ تمدخ  دیوس  نب  ثراح  تشاد .  مالعا  یصاخ  طیارـش  اب  ار  وا  هبوت  یلوبق  دش و  لزان  هیآ  نیا  هن ؟  ای  دراد  دوجو  یتشگزاب  هار  وا 

لاح هب  دندوب  هتـشگرب  مالـسا  زا  هک  وا  ناوریپ  زا  رفن  هدزای  یلو  دنام .  رادافو  مالـسا  هب  سفن  نیرخآ  ات  دروآ و  مالـسا  اددـجم  دیـسر و 
 . دندنام یقاب  دوخ 

(92  / نارمع  ) مواد اب  تاقافنا 

دنتفگ یم  نخس  نآ  زا  هنیدم  رد  هک  ابیز  افص و  اب  رایسب  تشاد  یغاب  ناتـسلخن و  هنیدم  رد  يراصنا  هحلطوبا  مان  هب  ربمایپ  نارای  زا  یکی 
یم وضو  درک و  یم  لـیم  بآ  نآ  زا  تفر  یم  اـج  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هاـگ  ره  هک  دوـب  یفاـص  بآ  همـشچ  غاـب  نآ  رد  . 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  هب  هحلطوبا  قوف ،  هیآ  لوزن  زا  سپ  تشاد .  هحلطوبا  يارب  یبوخ  غاب  نآ  اه ،  نیا  همه  رب  هوالع  تخاس . 
هریخذ ات  منک  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  مهاوخ  یم  نم  تسا و  غاـب  نیمه  نم  لاوما  نیرت  بوبحم  هک  یناد  یم  درک :  ضرع  دـمآ و  هلآ 

يارب هک  تسا  یتورث  نیا  وت 1  رب  نیرفآ  کل ؛  حبار  لام  کلذ  خب  خب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دشاب .  نم  زیخاتـسر  يارب  يا 
ربمایپ روتـسد  هب  هحلطوبا  یهدب ،  دوخ  دنمزاین  نادنواشیوخ  هب  ار  نآ  هک  مناد  یم  حالـص  نم  دومرف :  سپـس  دوب .  دـهاوخ  دـنمدوس  وت 

 . درک میسقت  دوخ  ناگتسب  نایم  رد  ار  نآ  درک و  لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نارمع 98) لآ   ) يدوهی هشقن 

یم ناناملـسم  عمج  راـنک  زا  يزور  دوب ،  ریظن  مک  داـنع  رفک و  رد  لد و  کـیرات  يدرمریپ  هک  سیق  نب  ساـش  ماـن  هب  ناـیدوهی  زا  یکی 
 ، هتسشن مه  درگ  تیمیمص  افص و  تیاهن  رد  دنتشاد  نینوخ  ياه  گنج  مه  اب  اه  لاس  هک  جرزخ  سوا و  هفیاط  زا  یعمج  دید  تشذگ ، 

نیا ندید  زا  تسا .  هدش  شوماخ  یلک  هب  دوب  رو  هلعش  اهنآ  نایم  رد  تیلهاج  رد  هک  تافالتخا  شتآ  دنا و  هدروآ  دوجوب  یـسنا  سلجم 
دوهی تیعمج  دنور ،  شیپ  هار  نیمه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يربهر  تحت  اه  نیا  رگا  تفگ  دوخ  اب  دش و  تحاران  رایـسب  هنحص 

ددـنویپب و اـهنآ  عـمج  هب  هک  داد  روتـسد  يدوـهی  ناـناوج  زا  یکی  هب  دیـسر و  وا  رظن  هب  يا  هشقن  لاـح ،  نیا  رد  تسا .  رطخ  رد  یلک  هب 
شیپ ار  ثداوح  نآ  درواـیب و  اـهنآ  داـی  هب  ار  دـش ) عقاو  هطقن  نآ  رد  جرزخ  سوا و  دـیدش  گـنج  هک  یلحم   ) ار ثاـغب  نینوخ  ثداوح 

سوا و هفیاط  دارفا  زا  یـضعب  یتح  دـش و  هدایپ  يدوهی  ناوج  نآ  هلیـسو  هب  یـصاخ  تراهم  اب  هشقن  نیا  اقافتا  دزاس .  مسجم  نانآ  مشچ 
ربخ ددرگ .  رو  هلعش  رگید  راب  نیرید  هدش  شوماخ  شتآ  هک  هدنامن  يزیچ  دندرک .  دیدهت  اه  هنحـص  نآ  دیدجت  هب  ار  رگیدکی  جرزخ 
اهنآ دوخ  هدنهد  ناکت  نانخس  رث و  ؤم  ياهزردنا  اب  دمآ و  اهنآ  غارس  هب  نارجاهم  زا  یعمج  اب  اروف  دیسر .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب 

تسد هتشاذگ ،  نیمز  رب  ار  اه  حالس  دنتشگرب و  دوخ  میمصت  زا  دندینش ،  ار  ربمایپ  شخب  مارآ  نانخـس  نوچ  تیعمج  تخاس .  رادیب  ار 
رگید راب  یتشآ ،  افص و  حلص و  تسا و  هدوب  مالـسا  نانمـشد  ياه  هشقن  زا  نیا  دنتـسناد  دنتـسیرگ و  تدش  هب  دندنکفا و  مه  ندرگ  رد 
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 . داد وشتسش  دوش ،  هدنز  دنتساوخ  یم  هک  ار  ییاه  هنیک 

(103  / نارمع لآ   ) فالتخا هجیتن 

يزیرنوخ و گنج و  لاس  دصکی  زا  شیبهک  دنتـشاد  دوجو  هنیدـم  رد  جرزخ  سوا و  گرزب  هلیبق  ود  تیلهاج ،  نارود  رد  هک  میناد  یم 
یناوارف یلاـم  یناـج و  یتاراـسخ  هداـتفا ،  دراو  رگیدـکی  ناـج  هـب  ناـهگان  تقودـنچ ،  ره  تـشاد و  ناـیرج  ناـنآ  ناـیم  رد  تاـفالتخا 

هلیـسو هب  هک  دوب  نیا  هنیدم ،  هب  ترجه  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  گرزب  ياه  تیقفوم  زا  یکی  دـندرک .  یم  دراو  رگیدـکیهب 
ياه هشیر  هک  اجنآ  زا  اما  دـمآ .  دوجوب  هنیدـم  رد  يدـنمورین  ههبج  اهنآ  دامتعا  اب  هدرک و  داـجیا  ود  نآ  ناـیم  رد  افـص  حلـص و  مالـسا 

شومارف تافالتخا  دـنچ ،  یلماوع  رثا  رب  هاگ  یب  هاگ و  دوب ،  لاهن  ون  هزات و  ناشداحتا  دـنمورین و  داـیز و  هداـعلا  قوف  ناـنآ ،  تاـفالتخا 
تایآ رد  تشگ .  شوماخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ریبدت  مالسا و  تامیلعت  وترپ  رد  یتدم  زا  سپ  هتبلا  هک  تشگ  یم  رو  هلعـش  هدش ، 

نیا زا  يرگید  عوـن  هب  هراـشا  تاـیآ  نیا  یلو  میدرک ،  هدـهاشم  اـناد  نانمـشد  تاـکیرحت  رثا  رب  ار  تاـفالتخا  زورب  زا  يا  هنوـمن  شیپ ، 
هبلعث مان  هب  جرزخ  سوا و  هلیبق  زا  رفن  ود  يزور  دنیوگ  دمآ .  یم  دوجوب  نادان  ناتـسود  هنالهاج  ياه  بصعت  رثا  رب  هک  تسا  تافالتخا 
درمش یم  رب  دوب  هدش  وا  هلیبق  بیصن  مالسا  زا  دعب  هک  ار  یتاراختفا  مادک  ره  دنتفرگ و  رارق  رگیدکی  ربارب  رد  هرارز  نب  دعـسا  منغ و  نب 

نینچمه دـیتسه ؛ ام  زا  دنناناملـسم  تاراختفا  زا  ود  ره  هک  هکئالملا )  لیـسغ   ) هلظنح و  نیتداهـشلاوذ )   ) تباـث نب  همیزخ  تفگ :  هبلعث  ، 
نب یبا   ) هلیبق زا  رفن  راهچ  تفگ :  دوب ،  جرزخ  هفیاط  زا  هک  هرارز  نب  دعسا  وا  ربارب  رد  دشاب .  یم  ام  زا  ذاعم  نب  دعـس  تباث و  نب  مصاع 

 ، هدابع نب  دعـس  هوالع ،  هب  دـنداد .  ماجنا  یگرزب  تمدـخ  نارق  میلعت  رـشم و  هار  رد  دـیزوبا ) تباث و  نب  دـیز  لـبج ،  نب  ذاـعم  بعک ، 
هحلـسا هب  تسد  دندش و  هاگآ  نایرج  زا  ود  نیا  ياه  هلیبق  دیـشک و  کیراب  ییاج  هب  مک  مک  تسه .  ام  زا  هنیدم  مدرم  بیطخ  سییر و 

نیگنر اهنآ  نوخ  زا  نیمز  ددرگ و  رو  هلعـش  اهنآ  نیب  گـنج  شتآ  رگید  راـب  تفر  یم  نآ  میب  دـنتفرگ .  رارق  رگیدـکی  ربارب  رد  هدرک ، 
ار حلـص  داد و  نایاپ  كانرطخ  عضو  نآ  هب  دوخ  صاخ  ریبدت  نایب و  اب  دمآ و  هثداح  لحم  هب  اروف  ترـضح  دیـسر ،  ربمایپ  هب  ربخ  دوش . 

يدـکوم رث و  ؤم  نایب  اـب  ار  ناناملـسم  همه  يومع  مکح  کـی  تروص  هب  دـیدرگ و  لزاـن  اـج  نیا  رد  هیآ  دومن .  رارق  رب  اـهنآ  ناـیم  رد 
 . درک داحتا  هب  توعد 

نوراه رسمه  هدیبز 

نآ هب  یناوارف  هقالع  دوب و  هدرک  نییزت  تارهاوج  رویز و  رز و  اب  ار  نآ  هک  تشاد  یتمیق  نارگ  رایسب  نارق  دیـشرلا  نوراه  رـسمه  هدیبز 
ورف رکف  رد  هیآ  ندـناوخ  اب  دیـسر .  نوبحت  امم  اوقفنت  ربلا  لانت  نل  هیآ  هب  درک  یم  توالت  نارق  نامه  زا  هک  یماگنه  زور  کـی  تشاد . 

رهاوج لابند  هب  ار  یـسک  منک ،  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  دـیاب  تسین و  بوبحم  نم  دزن  نارق  نیا  لثم  زیچ  چـیه  تفگ :  دوخ  اـب  تفر و 
فرصم نانیـشن  هیداب  زاین  دروم  بآ  هیهت  يرب  زاجح  ياه  نابایب  رد  ار  نآ  ياهب  تخورف و  ار  نآ  تارهاوج  تانییزت و  داتـسرف و  شورف 

 . دوش یم  هدناوخ  وا  مان  هب  دراد و  دوجو  اه  هاچ  نآ  يایاقب  مه  زورما  دنیوگ  یم  هک  درک 

(113  / نارمع لآ   ) رمث یب  هعیاش 

زا اهنآ  ناگرزب  اصوصخ  نایدوهی و  دندرک ،  رایتخا  مالسا  يریثک  عمج  اب  دوهی  نادنمشناد  زا  یکی  مالـس  نب  هللادبع  هک  یماگنه  دنیوگ 
لمع دننک و  هولج  تسپ  نایدوهی  راظتنا  رد  ات  دنزاس  ترارـش  هب  مهتم  ار  اهنآ  هک  دندمآ  رب  ددص  رد  هدـش و  تحار  ان  رایـسب  هثداح  نیا 

هدیورگ مالسا  هب  رارشا  زا  یعمج  اهنت  هک  دندرک  شخپ  اهنآ  نایم  رد  ار  راعش  نیا  دوهی  ياملع  اذل  دوشن ؛ نارگید  يارب  یقشم  رس  نانآ 
دروم نیا  رد  یتایآ  دـندرک .  یمن  تنایخ  دوهی  تلم  هب  دـنتفگ و  یمن  كرت  ار  دوخ  ناکاین  نییآ  دـندوب ،  یتسرد  دارفا  اـهنآ  رگا  دنا 1 
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 . درک عافد  هتسد  نیا  زا  دش و  لزان 

 ( 144  / نارمع لآ   ) غورد ربخ  کی  رثا 

تب ناناملـسم و  ناـیم   - تدـش هب   - گـنج شتآ  هک  لاـح  ناـمه  رد  هک  نیا  نآ  تسا و  دـحا  گـنج  ثداوح  زا  یکی  هب  رظاـن  هیآ  نیا 
دوب هظحل  نامه  تسرد  دایرف  نیا  متشک ،  ار  دمحم  متشک ،  ار  دمحم  تفگ :  یـسک  دش و  دنلب  ییادص  ناهگان  دوب ،  رو  هلعـش  ناتـسرپ 

دناشوپ ار  يو  نییاپ  بل  تسکش و  ترضح  نادند  یناشیپ و  درک و  باترپ  ربمایپ  يوس  هب  گنس  یثراح  هئیمت  نبورمع  مان  هب  يدرم  هک 
تالمح يولج  مالـسا  شترا  نارادـمچرپ  زا  یکی  ریمع ،  نبا  بعـصم  هک  دـناسرب  لتق  هب  ار  ربمایپ  تساوخ  یم  نمـشد  عقوم ،  نیا  رد  . 

رد ربمغیپ  هک  تشادـنپ  نینچ  نمـشد  تشاد ،  ربمایپ  هب  يداـیز  تهابـش  نوچ  دـش و  هتـشک  ناـیم  نیا  رد  شدوخ  یلو  تفرگ ،  ار  اـهنآ 
تب هیحور  رد  هک  هزادنا  نامه  هب  ربخ  نیا  راشتنا  دیناسر  هاگرگـشل  همه  هب  دنلب  يادص  اب  ار  ربخ  نیا  اذل  تسا و  هدـیطلغ  نوخ  كاخ و 

زا هداتفا و  اپ  تسد و  هب  دنداد  یم  لیکشت  ار  تیرثکا  هک  یعمج  درک .  داجیا  یبیجع  لزلزت  ناناملسم  نایم  رد  تشاد ،  تبثم  رثا  ناتسرپ 
نارس زا  دندرگرب و  مالسا  نییآ  زا  ربمایپ  ندش  هتـشک  اب  هک  دندوب  رکف  نیا  رد  یـضعب  یتح  دندش ،  یم  جراخ  تعرـس  هب  گنج  نادیم 
رگید یـضعب  هحلط و  هجاجدوبا ،  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نوچمه  رادـیاپ ؛ راکادـف و  یتیلقا  اهنآ  لباقم  رد  اما  دـنهاوخب ،  ناـما  ناتـسرپ  تب 

هیلع هللا  یلص  دمحم  رگا  مدرم 1  يا  تفگ :  دمآ و  اهنآ  نایم  رـضن  نب  سنا  هلمج  زا  دندرک .  یم  توعد  تماقتـسا  هب  ار  هیقب  هک  دندوب 
تداهش تبرـش  دش  هتـشک  ربمایپ  هک  یفده  نامه  هار  رد  دینک و  راکیپ  دیورب و  هدشن ،  هتـشک  دمحم  يادخ  هدش ،  هتـشک  ملـس  هلآ و  و 

ربخ نیا  تسا و  هدنز  ربمایپ  هک  دـیدرگ  نشور  يدوزب  یلو  دـش .  هتـشک  ات  دومن  هلمح  نانمـشد  هب  نانخـس ،  نیا  داریا  زا  سپ  دیشونب 1 
 . درک شهوکن  تخس  ار  لوا  هتسد  دش و  لزان  دروم  نیا  رد  هیآ  تسا .  هدوب  هابتشا 

(181 نارمع /  لآ   ) دنوادخ ضرق 

اهنآ نآ ،  یط  رد  تشون و  عاقنیق  ینب  دوهی  هب  يا  همان  ربمایپ  دیوگ :  یم  سابع  نبا  تسا .  هدش  لزان  دوهی  شنزرس  خیبوت و  هرابرد  هیآ 
فطاوع کیرحت  يارب  هک  تسادخ  هار  رد  قافنا  دـنوادخ ،  هب  ضرق  زا  روظنم   ) دـنوادخ هب  ضرق  نداد  تاکز و  تخادرپ  ماجنا و  هب  ار 
نایدوهی یبهذم  سیردت  زکرم  هک  يا  هناخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هداتـسرف  دومن .  توعد   ( تسا هدـش  ریبعت  نینج  نآ  زا  مدرم ، 

نحل اـب  هماـن ،  هعلاـطم  زا  سپ  وا  داد .  دوـهی  گرزب  دنمـشناد  صاـحنف  تسد  هب  ار  هماـن  دـش و  دراو  تشاد  ماـن  سرادـملا  تـیب  دوـب و 
ضرق ام  زا  دوبن ،  ریقف  وا  رگا  اریز  زاین ؛ یب  ینغ و  ام  تسا و  ریقف  ادخ  تفگ ؛  دیاب  دشاب  تسار  امش  نانخس  رگا  تفگ :  يزیمآرخـسمت 
يراوخ ابر  زا  ار  امش  ادخ  تسا  دقتعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هوالع ،  هب  انـسح ) اضرق  هللا  ضرقی  نم  هیآ  هب  هراشا   ) تساوخ 1 ینم 

هراشا صاحنف  سپس  تاقدصلاوبری )  هیآ  هب  هراشا   ) دهد 1 یم  ینوزف  ابر و  هدعو  امـش  هب  قافنا ،  ربارب  رد  دوخ  هک  یلاح  رد  درک ،  یهن 
 . دش بل  زان  هیآ  عقوم  نیا  رد  تسا  هتفگ  ار  ینانخس  نینچ  هک  درک 

(186 نارمع /  لآ   ) نابز دب  رعاش 

اهنآ لاوما  هب  زواجت  تسد  ناکرـشم  دندش ،  رود  دوخ  یگدنز  هناخ و  زا  دندومن و  ترجاهم  هنیدـم  هب  هکم  زا  ناناملـسم ،  هک  یماگنه 
هب هک  یماگنه  هب  دندرک .  یمن  راذگ  ورف  یندب  ینابز و  رازآ  زا  دنتفای  یم  تسد  سک  ره  هب  دندروآ و  رد  دوخ  فرصت  هب  هدرک ،  زارد 

نابز دب  يرعاش  فارشا  نب  بعک  مان  هب  نانآ  زا  یکی  اصوصخم  دندش ،  هنیدم  نایدوهی  رازآ  ییوگدب و  راتفرگ  اجنآ  رد  دندمآ ،  هنیدم 
یتح دومن  یم  قیوشت  اهنآ  دض  رب  ار  ناکرشم  درک و  یم  وجه  دوخ ،  راعـشا  هلیـسو  هب  ار  ناناملـسم  ربمایپ و  هتـسویپ  هک  دوب  زوت  هنیک  و 

هللا یلص  ربمایپ  هک  دیناسر  ییاج  هب  ار  تحاقو  هصالخ  داد .  یم  رارق  دوخ  يزاب  قشع  ییارـس و  لزغ  عضوم  ار  ناملـسم  نارتخد  نانز و 
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 . دش هتشک  ناناملسم  تسد  هب  درک و  رداص  ار  وا  لتق  روتسد  راچان  هلآ  هیلع و 

(199  / نارمع لآ   ) تفر ایند  زا  ناملسم  یشاجن 

 - دـنداد یم  لیکـشت  ار  دوهی  نایحیـسم و  زا  يا  هظحالم  لباق  دادـعت  هک   - باتک لها  نانم  ؤم  هراـبرد  نارـسفم  رتشیب  هتفگ  هب  هیآ ،  نیا 
 ، یشاجن دروم  رد  هیآ  نارسفم ،  زا  یعمج  هدیقع  هب  یلو  دنتسویپ .  ناناملـسم  فوفـص  هب  دنتـشادرب و  اوران  زا  تسد  هک  ییاهنآ  تسا . 

یـشاجن بجر  هام  رد  يرجه  مهن  لاـس  رد  تسا .  یعیـسو  موهفم  کـی  نآ  موهفم  هچ  رگا  دـیدرگ ،  لزاـن  هشبح  رورپ  تیعر  رادـمامز 
رد امـش  ناردارب  زا  یکی  دومرف :  ناناملـسم  هب  ربمایپ  دیـسر .  ربمایپ  هب  زور  نامه  رد  یهلا  ماهلا  کی  اب  وا  تشذگ  رد  ربخ  تفای .  تافو 
 . میراذـگ زامن  وا  رب  تسا  هدرک  ناناملـسم  قح  رد  هک  یتامدـخ  ساپ  هب  ات  دـیوش  رـضاح  تسا ،  هتفر  ایند  زا  زاجح  نیمزرـس  زا  جراـخ 
وا يارب  تشاذگ و  زامن  وا  رب  رود  زا  دمآ و  عیقب  ناتسربق  هب  ناناملسم  قافتا  هب  هاگنآ  یشاجن ،  دومرف  تسیک ؟  وا  دندرک  لا  ؤس  یـضعب 
درم رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دـنتفگ :  ناقفانم  زا  یـضعب  دـننک .  نینچ  زین  اهنآ  هک  داد  روتـسد  دوخ  نارای  هب  درک و  شزرمآ  بلط 
نیا زا  تفگ  خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  تسا .  هتفریذپن  ار  وا  نییآ  هک  نآ  لاح  دراذگ و  یم  زامن  تسا  هدیدن  ار  وا  زگره  هک  يرفاک 

 . درک یمن  رهاظت  نآ  هب  هچ  رگا  دوب ،  هتفریذپ  لماک  روط  هب  ار  مالسا  یشاجن  هک  دوش  یم  هدافتسا  تیاور 

ءاسن هروس 

(2/ ءاسن  ) میتی لام 

رد فرـصت  هب  ار  وا  لاوما  ردارب ،  نامیتی  زا  یتسرپرـس  ناونع  هب  وا  تفر و  اـیند  زا  هک  تشاد  يدـنمتورث  ردارب  ناـفطغ  هلیبق  زا  یـصخش 
لزان هیآ  دندرک .  ضرع  ربمایپ  تمدخ  هب  ار  عوضوم  دیزرو .  عانتما  وا  قح  نداد  زا  دیـسر ،  دشر  دح  هب  هدازردارب  هک  یماگنه  دروآ و 

یم هانپ  ادخ  هب  ریبکلا ؛ بوحلا  نم  هللاابذوعا  تفگ :  دـنادرگزاب و  شبحاص  هب  ار  لاوما  درک و  هبوت  نآ  ندینـش  رثا  رب  بصاغ  درم  دـش و 
 . موش یگرزب  یهانگ  هب  هدولآ  هک  نیا  زا  مرب 

(12-11 ءاسن  ) تباث نب  ناسح 

وا زا  ردارب  جنپ  رسمه و  کی  هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  مالسا  ردص  فورعم  رعاش  تباث ،  نب  ناسح  ردارب  يراصنا  تباث  نب  نمحرلادبع 
تمدخ هب  ار  نایرج  وا  دـندادن .  يزیچ  وا  رـسمه  دـندرک و  تمـسق  دوخ  نایم  رد  ار  نمحرلادـبع  ثاریم  ناردارب  دوب ،  هدـنام  راگدای  هب 

اقیقد نارـسمه  ثاریم  نآ ،  رد  دـش و  لزان  قوف  تایآ  ماگنه ،  نیا  رد  دومن .  تیاکـش  اهنآ  زا  درک و  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
 . دیدرگ نییعت 

(32  / ءاسن  ) يردامان اب  جاودزا 

هک یتروص  رد  تشاذگ ،  یم  راگدای  هب  دوخ  زا  ینادـنزرف  رـسمه و  تفر و  یم  ایند  زا  یـسک  هاگ  ره  هک  دوب  لومعم  تیلهاج  نامز  رد 
يردامان اب  دنتـشاد  قح  اهنآ  هک  بیترت  نیا  هب  درب ،  یم  ثرا  صخـش  نآ  لاوما  زا  ناـنآ  دـننام  هب  دوب ؛ وا  نادـنزرف  يرداـمان  رـسمه  نآ 

نیا نآ  دمآ و  شیپ  ناناملـسم  زا  یکی  يارب  يا  هثداح  مالـسا ،  زا  سپ  دندروآ .  رد  يرگید  صخـش  جاودزا  هب  ار  وا  ای  دننک و  جاودزا 
دوخ دنزرف  ار  وت  نم  تفگ :  نز  نآ  دومن ،  جاودزا  داهنـشیپ  دوخ  يردامان  هب  شدنزرف  تفر .  ایند  زا  سیقوبا  مان  هب  راصنا  زا  یکی  هک : 

ار عوضوم  سپس  منک .  یم  فیلکت  بسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  لاح  نیا  اب  یلو  منیب ،  یمن  هتـسیاش  ار  يراک  نینچ  مناد و  یم 
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 . درک یهن  تدش  هب  راک  نیا  دش و  لزان  هیآ  دومن .  فیلکت  بسک  درک و  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ 

(48  / ءاسن  ) یشحو تشون  رس 

دازآ ار  وا  هزمح  نتـشک  لابق  رد  هک  دندوب  هتـشاذگ  رارق  نینچ  دـیدرگ و  لزان  نایفـسوبا  مالغ  یـشحو  هلمج  زا  ناکرـشم ،  ناش  رد  هیآ 
 . دـش نامیـشپ  یتدـم  زا  دـعب  دـمآ  هکم  هک  یتقو  درکن .  شدازآ  یـسک  تشک و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  هزمح  وا  دـننک . 

دیدومرف امـش  میناد  یم  نیا  اب  دنتفگ :  دندرک و  مالـسا  ياضاقت  دنتـشون و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  يا  همان  شا  هداوناخ  شدوخ و 
نالا یلو  میا  هدرک  ییاهراک  نینچ  ام  دینکن ،  تفع  یفانم  لمع  دیناسرن و  لتق  هب  ار  يا  همرتحم  سفن  دیوشن و  لیاق  یکیرـش  ادخ  يارب 

هیآ نیا  لها  زا  میهدن و  ماجنا  یحلاص  لمع  هک  میـسرت  یم  دـنتفگ  درک .  توالت  ناشیارب  دوب ،  هدـش  لزان  ار  يا  هیآ  ربمایپ  مینامیـشپ . 
هدرک و يور  هدایز  هک  یناگدنب  يا  هللا ؛  ۀمحر  نم  اوطنقت  مهسفنا ال  یلع  اوفرسا  یلع  نیذلادابع  ای  هک :  دش  لزان  يرگید  هیآ  میـشابن . 
 ، دندناوخ ار  هیآ  شباحـصا  یـشحو و  یتقو  تسا .  نابرهم  هدنزرمآ  دنوادخ  دیوشن ،  سویءام  ادخ  تمحر  زا  دـیا ،  هدرک  ملظ  دوخ  هب 

لتق يارجام  یتقو  دیسرپ .  وا  زا  شیومع  لتق  تیفیک  زا  سپـس  تفریذپ ؛  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندیورگ و  مالـسا  هب 
 . درم ات  تفر  ماش  هب  یشحو  نآ  زا  دعب  وش 1  ناهنپ  نم  رظن  زا  وت ،  رب  ياو  دومرف :  ربمایپ  درک ،  نایب  ار 

(51  / ءاسن  ) ینکش دهع 

مـسق دـندرک و  تکرح  هکم  يوس  هب  ناـیدوهی  زا  راوس  اب 70  دحا ،  گنج  نایرج  زا  دـعب  فارـشا  نب  بعک  دـنیوگ  یم  نارـسفم  رتشیب 
تفر و نایفـسوبا  شیپ  دوب ،  دوهی  ناـگرزب  زا  هک  بعک  دـندوب .  هتـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـب  هک  يدـهع  نتـسکش  رب  دـندروخ 

ربمایپ اب  هلباقم  رد  دیهاوخ  یم  رگا  میتسین ،  ناما  رد  امش  زا  ام  باتک .  بحاص  زین ،  دمحم  دیباتک و  لها  امش  تفگ :  بعک  هب  نایفسوبا 
هب نایدوهی  سپـس  دندروآ .  نامیا  دندیتسرپ و  ار  تب  دـیروایب .  نامیا  اهنآ  هب  دـیتسرپب و  ار  فورعم  تب  ود  نیا  دـیاب  امـش  میـشاب ،  امش 

ار دـهعت  نیا  همه  ربمایپ .  نتـشک  رب  دـننک  دـهع  دنابـسچ و  هب  هبعک  هب  ار  ناشیاه  لد  شیرق ،  راـفک  زا  دوهی  زا  رفن  یـس  دـنتفگ :  بعک 
تیاده قح و  هب  ام  زا  مادک  میداوس .  یب  ام  یناوخ و  یم  باتک  وت  تفگ :  بعک  هب  نایفـسوبا  دیـسر .  نایاپ  هب  داد  رارق  یتقو  دـندرک ، 

ات دیتسه ،  تیاده  هب  رت  کیدزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  امش  مسق  ادخ  هب  دیقح ،  رب  امـش  تفگ ؛  بعک  دمحم ؟  ای  ام  میکیدزن ؟ 
 . دش لزان  هیآ  نیا  هک  نیا 

(51/ ءاسن  ) يراد تناما 

هناخ راددیلک  هک  ار  دلج  نب  نامثع  دیدرگ ،  هکم  رهش  دراو  لماک  يزوریپ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دیدرگ  لزان  ینامز  هیآ  نیا 
یلـص ربمایپ  هک  درک  اضاقت  دوصقم ،  نیا  ماجنا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  سابع  دزاس .  كاـپ  اـه  تب  دوجو  زا  ار  هبعک 

وا هب  دوب -  خـماش  هتـسج و  رب  ماقم  کی  برع  نایم  رد  هک  هللا -  تیب  يراددـیلک  ماقم  وا ،  هب  ادـخ  هناخ  دـیلک  لیوحت  اـب  هلآ  هیلع و  هللا 
ربمایپ یلو  دـنک ، ) هدافتـسا  يرگید  صخـش  عفن  هب  دوخ  هداز  ردارب  یـسایس  یعامتجا و  ذوفن  زا  تشاد  لـیم  ساـبع  اـیوگ   ) دوش هدرپس 

داد لیوحت  هحلط  نب  نامثع  هب  ار  دـیلک  تسب و  ار  هناخ  رد  اه  تب  ثول  زا  هبعک  هناخ  ریهطت  زا  اضاقت  نیا  فالخ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
 . . . اهلها یلا  تانامالا  ودوت  نا  مکرمای  هللا  نا  دومن :  یم  توالت  ار  ثحب  دروم  هیآ  هک  یلاح  رد 

(60  / ءاسن  ) ربمایپ يرواد 

دننک باختنا  دوخ  نایم  رد  رواد  ناونع  هب  ار  رفن  کی  دنتشاذگ  انب  تشاد .  تافالتخا  قفانم  ناناملـسم  زا  یکی  اب  هنیدم  نایدوهی  زا  یکی 
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یلو ما ،  یـضار  امـش  ربمایپ  يرواد  هب  نم  تفگ :  تشاد  نانیمطا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يرظن  یب  تلادـع و  هب  نوچ  يدوهی  درم  . 
بلج دوخ  يوس  هب  ار  وا  رظن  هیده  اب  دناوت  یم  هک  تسناد  یم  اریز  درک ؛ باختنا  ار  فرشا  نب  بعک  مان  هب  دوهی  ناگرزب  زا  یکی  قفانم 

شنزرس ادیدش  ار  يدارفا  نینچ  دش و  لزان  هفیرش  هیآ  درک .  تفلاخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  يرواد  اب  بیترت  نیا  هب  دنک و 
 . درک

(63  / ءاسن  ) دروم یب  ماقتنا 

ربمایپ ضرع  هب  ار  نایرج  درک .  ادـیپ  راجنلا  ینب  هلحم  رد  ار  ماشخ  دوخ ،  ردارب  لتاق  یناـنک  هنابـص  نب  سیقم  ماـن  هب  ناناملـسم  زا  یکی 
ماشه لتاق  رگا  هک  داد  روتسد  داتـسرف و  راجنلا  ینب  ناگرزب  دزن  يرهم  لاله  نب  سیق  قافتا  هب  ار  وا  ربمایپ  دیناسر .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یمن ار  لـتاق  نوـچ  مه  ناـنآ  دـنزادرپب .  ار  وا  هـید  اـهب و  نوـخ  دنـسانش  یمن  رگا  دـنیامن و  سیقم  شردارب  میلـست  ار  وا  دنـسانش  یم  ار 

هار نیب  رد  دندرک .  تکرح  هنیدم  فرط  هب  لاله  نب  سیق  قافتا  تفرگ و  لیوحت  مه  وا  دـنتخادرپ و  نوخ  بحاص  هب  ار  هید  دـنتخانش ، 
هک ار  دوخ  رفـس  مه  اذل  تسا ،  تلذ  یگتـسکشرس و  بجوم  هید  لوبق  تفگ :  دوخ  اب  دومن و  کیرحت  ار  سیقم  تیلهاج  راکفا  يایاقب 

لباقم رد  زین  ربمایپ  درک .  يریگ  هراـنک  زین  مالـسا  دومن و  رارف  هکم  فرط  هب  تشک و  دوخ  ردارب  نوخ  ماـقتنا  هب  دوب  راـجنلا  ینب  هلیبق  زا 
 . دومن حابم  ار  وا  نوخ  تنایخ ،  نیا 

(64  / ءاسن  ) يرایبآ رس  رب  فالتخا 

 ، دنتـشاد رارق  مه  رواجم  هک  دوخ  ياه  ناتـسلخن  يرای  بآ  رـس  رب  هنیدـم )  ناناملـسم   ) راصنا زا  یکی  اب  دوب  نارجاـهم  زا  هک  ماوع  ریبز 
رهن و يالاب  تمسق  رد  ریبز  ناتسغاب  هک  اجنآ  زا  دندیسر .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  فالتخا  لح  يارب  دندرک و  ادیپ  فالتخا 

يرای بآ  ار  شیاه  غاب  وا  لوا  هک  داد  روتـسد  ریبز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تشاد .  رارق  رهن  نییاـپ  تمـسق  رد  يراـصنا  ناتـسغاب 
رهاظ هب  يراصنا  درم  نیا  اما  تشاد ، )  نایرج  مه  رواجم  ياه  غاب  رد  هک  دوب  یتنـس  نامه  قباطم  نیا  و   ) يراـصنا ناملـسم  دـعب  دـنک و 
تسا وت  هداز  همع  ریبز  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  تواضق  نیا  ایآ  تفگ :  دش و  تحاران  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هنالداع  يرواد  زا  ناملسم 
رادشه ناناملـسم  هب  دش و  لزان  هیآ  عقوم  نیا  رد  دیدرگ ،  نوگرگد  وا  راسخر  گنر  هک  يدح  هب  دش  تحاران  نخـس  نیا  زا  ربمایپ   1  ؟

 . داد

(69/ ءاسن  ) ربمایپ یتسود 

ناشیرپ لاح  اب  يزور  تشاد ،  يدـیدش  هقالع  تبحم و  ترـضح  هب  تبـسن  هک  نابوث  مان  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هباحـص  زا  یکی 
موش و یم  رود  امش  زا  هک  ینامز  درک ؛ ضرع  باوج  رد  دومن .  لا  ؤس  وا  یتحاران  تبسن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیسر .  شتمدخ 
ماقم و رد  املـسم  مشاـب ،  تشهب  لـها  نم  رگا  تماـیق  يادرف  هک  مدوب  هتفر  ورف  رکف  نیا  رد  زورما  موش .  یم  تحاراـن  منیب  یمن  ار  اـمش 

كرد زا  لاح ،  ره  رد  تسا و  نشور  مفیلکت  مشابن  تشهب  لها  رگا  و  دـید ،  مهاوخن  زگره  ار  امـش  نیاربانب  دوب و  مهاوخ  امـش  هاگیاج 
عیطم دارفا  هک  داد  تراشب  صاخـشا  هنوگ  نیا  هب  دـش و  لزان  هیآ   1 مشابن ؟  هدرـسفا  ارچ  لاح  نیا  اب  دـش ،  مهاوخ  مورحم  امـش  روضح 

 ، دنگوس ادـخ  هب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپـس  دوب ،  دـنهاوخ  ادـخ  ناگدـیزگرب  ناربمایپ و  نیـشنمه  تشهب  رد  راگدرورپ 
راتفگ ربارب  رد  دشاب و  هتشاد  تسود  رتشیب  شناگتسب  همه  ردام و  ردپ و  دوه و  زا  هک  ارم  هک  نیا  رگم  دوش ،  یمن  لماک  یناملسم  نامیا 

 . دشاب میلست  نم 
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(77  / ءاسن  ) هفیظو عبات 

هک دنا  هدرک  لقن  نینچ  سابع  نبا  زا  رانملا  یبطرق و  ریسفت  نابحاص  نایبت و  هدنسیون  یسوط  خیش  گرزب ،  هلمج  زا  نارسفم ،  زا  یعمج 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  دنتـشاد ،  رارق  ناکرـشم  دیدش  رازآ  راشف و  تحت  دندوب و  هکم  رد  هک  یماگنه  ناناملـسم  زا  یعمج 

تسد زا  ار  مارتحا  تزع و  نآ  دش ،  نوگرگد  ام  عضو  مالسا  نآ  زا  سپ  اما  میدوب  مرتحم  زیزع و  مالـسا ،  زا  لبق  ام  دنتفگ :  دندیـسر و 
یلص ربمایپ  زور  نآ  میبای .  زاب  ار  دوخ  تزع  ات  میگنج  یم  نمشد  اب  دیهد  هزاجا  رگا  میراد .  رارق  ناکرـشم  رازآ  دروم  هراومه  میداد و 

هناحلسم هزرابم  يارب  هدامآ  هنیمز  دندمآ و  هنیدم  هب  ناناملسم  هک  یماگنه  یلو  متسین ،  هزرابم  هب  رومءام  العف  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا 
شوج و نآ  زا  دیدرگ و  یم  هناحلسم  داهج  نادیم  رد  تکرش  زا  ترارح  روشرپ و  دارفا  نآ  زا  یضعب  دیدرگ ،  لزان  داهج  روتسد  دش و 

 . دومن نایب  ار  یقیاقح  راک  هحماسم  دارفا  تمالم  ناناملسم و  عیجشت  ناونع  هب  دش و  لزان  هیآ  دوبن ،  يربخ  ترارح 

(84  / ءاسن  ) تسکش يروآ  دای 

هللا یلص  ربمایپ  اب  نایفـسوبا  دنتـشگ ،  زاب  دحا  نادیم  زا  هنادنمزوریپ  شیرق  رکـشل  نایفـسوبا و  هک  یماگنه  تسا :  هدمآ  ریـسفت  دنچ  رد 
وربور رگید  راب  دش ) یم  لیکـشت  ردب  نیمزرـس  رد  هدـعقلا  يذ  هام  رد  هک  يرازاب   ) يرغـص ردـب  مسوم  رد  هک  تشاذـگ  رارق  هلآ  هیلع و 

ناناملسم زا  یعمج  یلو  درک  روبزم  لحم  هب  توعد  ار  ناناملسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیـسر ،  رارف  ررقم  دعوم  هک  یماگنه  دنوش ؛
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  دش و  لزان  هیآ  دندومن .  یم  يراددوخ  تکرح  زا  ادیدش  دندوب ،  هدرکن  شومارف  ار  دحا  تسکش  خلت  هرطاخ  هک 

روبزم لـحم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  باـکر  رد  رفن  داـتفه  اـهنت  عقوم  نیا  رد  درک .  تکرح  هب  توعد  اددـجم  ار  ناناملـسم  هلآ 
یلص ربمایپ  درک و  يراددوخ  اجنآ  رد  روضح  زا  تشاد ،  مالـسا  هاپـس  اب  ندش  وربور  زا  هک  یتشحو  رثا  رب  نایفـسوبا  یلو  دندش  رـضاح 

 . دنتشگزاب هنیدم  هب  ملاس  ناهارمه  اب  هلآ  هیلع و  هللا 

(88  / ءاسن  ) ترجه یب  نامدرم 

رارق ناـقفانم  فص  رد  عقاو  رد  یلو  دـندوب  هدـش  ناملـسم  ارهاـظ  هکم  مدرم  زا  يا  هدـع  ساـبع ،  نبا  زا  نارـسفم  زا  یعمج  لـقن  قباـطم 
زا دندش  روبجم  ماجنارس  اما  دندوب ،  ناتسرپ  تب  نابیتشپ  راداوه و  المع  دندشن و  هنیدم  هب  ترجاهم  هب  رـضاح  لیلد ،  نیمه  هب  دنتـشاد ؛

ماجنا ار  لمع  نیا  یسوساج  فده  يارب  دنتـشاد  هک  يا  هژیو  تیعقوم  رطاخ  هب  مه  دیاش  دنیایب و  هنیدم  یکیدزن  ات  و   ) دنوش جراخ  هکم 
درک دهاوخن  داجیا  یلکشم  اعبط  اهنآ  يارب  هنیدم  هب  دورو  دنناد و  یم  دوخ  زا  ار  اهنآ  ناناملسم  هک  دندوب  راگدرورپ  لاحشوخ  و  دنداد )

دندوب دقتعم  یخرب  داتفا .  فالتخا  نانآ  نایم  رد  عمج  نیا  اب  دروخرب  یگنوگچ  هرابرد  يدوز  هب  یلو  دندش  هاگآ  نایرج  زا  ناناملـسم  . 
دندرک تفلاخم  حرط  نیا  اب  لد  هداس  نیبرهاظ و  دارفا  زا  یضعب  یلو  دنمالسا ،  نانمـشد  نابیتشپ  عقاو  رد  اریز  درک ؛ درط  ار  هدع  نیا  هک 

نیا مرج  هب  اهنت  و  میگنجب ؟  دـنا  هداد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  توبن  دـیحوت و  هب  یهاوگ  هک  یناسک  اب  هنوگچ  ام  ابجع 1  دنتفگ :  و 
 . درک ییامنهار  سپس  تمالم و  هابتشا  نیا  ربارب  رد  ار  مود  هتسد  دش و  لزان  هیآ  میرامشب ؟  لالح  ار  اهنآ  نوخ  دنا  هدومنن  ترجه  هک 

(90  / ءاسن  ) نانامیپ مه  هب  هیده 

ود هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  دنا 1  هدش  اهنآ  رکذـتم  دوخ  ریـسافت  رد  نارـسفم  هدـش و  دراو  هیآ  لوزن  ناش  رد  هک  یفلتخم  تایاور  زا 
اب عجشا  هفیاط  دندوب و  هتسب  ضرعت  كرت  نامیپ  ناناملسم  اب  لوا  هلیبق  هک  دنتـشاد  دوجو  عجـشا  هرمـض و  ینب  مان  هب  برع  نایم  رد  هلیبق 

مرکا ربمغیپ  هب  اذل  دندوب ،  كانمیب  اهنآ  ینکش  نامیپ  هرمض و  ینب  هفیاط  تردق  زا  ناناملسم  زا  یضعب  دندوب .  نامیپ  مه  زین  هرمض  ینب 
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هللا یلـص  ربمغیپ  دنوش .  رو  هلمح  اهنآ  هب  ناناملـسم  دننک ،  زاغآ  ار  هلمح  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  هک  دـندرک  داهنـشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
زا و  دنرتراکوکین ،  دوخ  ردام  ردپ و  هب  تبـسن  برع  فیاوط  مامت  نایم  رد  اهنآ  اریز  دـینکن ؛ يراک  نینچ  زگره  هن ،  دومرف :  هلآ  هیلع و 

هفیاط هک  دندش  ربخ  اب  ناناملـسم  یتدم  زا  سپ  دنرتدنب .  ياپ  همه  زا  دوخ  نامیپ  دـهع و  هب  رت و  نابرهم  ناگتـسب  ماوقا و  هب  تبـسن  همه 
اهنآ دزن  یناگدنیامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندمآ .  هنیدم  یکیدزن  هب  دندوب  رفن  دصتفه  هک  هلیجر  نب  دوعسم  یگدرک  رس  هب  عجشا 

 . میدنبب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  اب  همصاخم  كرت  دادرارق  میا  هدمآ  دنتـشاد  راهظا  اهنآ  ددرگ .  علطم  ناشترفاسم  فده  زا  ات  داتـسرف 
سامت اب  سپـس  دندرب و  اهنآ  يارب  هیدـه  ناونع  هب  امرخ  يدایز  رادـقم  داد  روتـسد  دـید ،  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه 

اب هک  میا  هدمآ  اذل  تسا ،  کیدزن  امـش  هب  ام  لحم  اریز  میرادـن ؛  زین  ار  امـش  نانمـشد  اب  هزرابم  ییاناوت  ام  دنتـشاد  راهظا  اهنآ  تفرگ و 
 . داد ناناملسم  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  مزال  ياهروتسد  دش و  لزان  هنآ  ماگنه  نیا  رد  میدنبب .  ضرعت  كرت  نامیپ  امش 

(91  / ءاسن  ) نیغورد نامیا 

هک نیمه  اما  دندرک ،  یم  مالسا  راهظا  گنرین  هعدخ و  يور  زا  دندمآ و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  هب  هکم  مدرم  زا  یعمج 
مالسا هیحان  زا  دنتساوخ  یم  بیترت  نیا  هب  و  دنتخادرپ .  یم  اه  تب  تدابع  شیاین و  هب  دنتفرگ ،  یم  رارق  اهنآ  ياه  تب  شیرق و  ربارب  رد 

يزاب هزود  ود  هتسد  ود  نیا  نایم  رد  حالطصا  هب  دننیبن و  نایز  کی  چیه  زا  دنربب و  دوس  فرط  ود  ره  زا  دنـشاب ،  رطاخ  هدوسآ  شیرق  و 
 . دنهد جرخ  هب  لمع  تدش  هتسد  نیا  ربارب  رد  ناناملسم  هک  داد  روتسد  دش و  لزان  هیآ  دننک . 

(92/ ءاسن  ) لهجوبا مالغ 

تدم مالسا  هب  شیارگ  مرج  هب  هعیبر  یبا  نب  شایع  مان  هب  یناملسم  لهجوبا  يرایتسد  اب  دیزی  نب  ثراح  مان  هب  هکم  ناتـسرپ  تب  زا  یکی 
اقاـفتا تفرگ .  رارق  ناناملـسم  رامـش  رد  درک و  ترجه  هنیدـم  هب  زین  شاـیع  هنیدـم ،  هب  ناناملـسم  ترجه  زا  سپ  داد .  یم  هجنکـش  اـه 

لتق هب  ار  وا  هدرک و  هدافتـسا  تصرف  زا  دش و  وربور  دیزی  نب  ثراح  دوخ  هدنهد  هجنکـش  اب  هنیدم  فارطا  ياه  هلحم  زا  یکی  رد  يزور 
هللا یلـص  ربمایپ  هب  ار  نایرج  تفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يوس  هب  تسا .  هدروآ  رد  ياپ  زا  ار  ینمـشد  هک  نیا  ناـمگ  هب  دـیناسر ؛

 . درک نایب  هدش  عقاو  اطخ  هابتشا و  يور  زا  هک  ار  یلتق  مکح  دش و  لزان  هیآ  درک .  ضرع  هلآ  هیلع و 

(94  / ءاسن  ) هزاجا یب  نتشک 

زا یعمج  اب  ار  دیز  نب  ۀماسا  ربیخ ،  گنج  زا  تشگزاب  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یمالـسا  ریـسافت  تایاور و  رد 
همذ طیارش  لوبق  ای  مالسا و  يوس  هب  ار  اهنآ  ات  داتسرف  دندرک ،  یم  یگدنز  كدف  ياهاتسور  زا  یکی  رد  هک  نایدوهی  يوس  هب  ناناملسم 

رد داد و  رارق  یهانپ  رد  ار  دوه  نادنزرف  لاوما و  دوب  هدش  ربخ  اب  مالسا  هاپـس  ندمآ  زا  هک  سادرم  مان  هب  نایدوهی  زا  یکی  دننک .  توعد 
هک نیا  نامگ  هب  دیزی  نب  ۀماسا  تفاتش .  نانآ  لابقتسا  هب  داد ،  یم  یهاوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  توبن  ادخ و  یگناگی  هب  هک  یلاح 

تـشک و ار  وا  درک و  هـلمح  وا  هـب  تـسین  ناملـسم  نطاـب  رد  دـنک و  یم  مالـسا  راـهظا  لاـم ،  ظـفح  يارب  ناـج و  سرت  زا  يدوـهی  درم 
ار یناملسم  وت  دومرف :  دش و  تحاران  نایرج  زا  تخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ربخ  هک  یماگنه  تفرگ .  تمینغ  ار  وا  نادنفـسوگ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک .  مالـسا  راهظا  شلام  ظفح  يارب  ناـج و  سرت  زا  درم  نیا  درک :  ضرع  دـش و  تحاراـن  ۀـماسا  یتشک . 

ناناملـسم هب  دـش و  لزان  هیآ  عقوم  نیا  رد  دوب .  هدـش  ناملـسم  یتسار  هب  دـیاش  ینادـیم ؟  هچ  يدوبن ،  هاـگآ  وا  نورد  زا  هک  وت  دومرف : 
سک ره  هکلب  دنیامنن  دـننک ،  یم  مالـسا  راهظا  هک  ار  یناسک  نخـس  راکنا  هاگ  چـیه  نآ  دـننام  یگنج و  میانغ  رطاخ  هب  هک  داد  رادـشه 

 . تفریذپ وا  نخس  دیاب  درک ،  مالسا  راهظا 
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(100  / ءاسن  ) نارجاهم

هدش یلوتـسم  وا  رب  رثا  رب  دایز  یتحاران  دوب و  هدیمرآ  رتسب  رد  دوب و  ضیرم  هک  یلاح  رد  هرمـض  بدنج  مان  هب  هکم  ناناملـسم  زا  يدرم 
 ، موش جراخ  هک  نآ  ات  منام  من  هناخ  رد  هک  دروخ  مسق  مشاب و  نارجاهم  زا  نم  میهاوخ  یم  تفگ :  دینـش ،  ار  ترجه  تایآ  یتقو  دوب ، 

 . مشابن نارجاهم  زا  میریمب و  مسرت  یم  نوچ 

(102  / ءاسن  ) فوخ زامن 

دیسر شیرق  شیوگ  هب  نایرج  دندش و  هیبیدح  نیمزرس  دراو  هکم  مزع  هب  ناناملسم  زا  يا  هدع  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یماگنه 
هکم کیدزن  ياه  هوک  رد  هکم  يوس  هب  ناناملـسم  يورـشیپ  زا  يریگولج  يارب  يرفن  تسیود  هورگ  کی  یتسرپرـس  هب  دیلو  نب  دـلاخ  ، 
نیا هدهاشم  زا  دلاخ  دندرک .  ادا  تعامج  هب  ار  زامن  ناناملسم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفگ و  ناذا  لالب  رهظ  ماگنه  دش .  رقتـسم 

ار نآ  روـن  زا  یتـح  تسا و  شزرارپ  رایـسب  اـهنآ  رظن  رد  هک   - رـصع زاـمن  عـقوم  رد  تفگ :  دوـخ  تارفن  هب  تفر و  ورف  رکف  رد  هـنحص 
نیا رد  تخاس .  هرـسکی  ار  ناناملـسم  راک  هناریگ ،  لفاغ  اسآ و  قرب  هلمح  کی  اب  درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  دیاب   - دنراد یم  رت  یمارگ 

زا یکی  دوخ ،  نیا  داد .  ناناملـسم  هب  دـنک ،  یم  يریگولج  هناریگ  لفاغ  هلمح  ره  زا  هک  ار  فوخ  زامن  روتـسد  دـش و  لزاـن  هیآ  ماـگنه 
دروآ نامیا  هنحص  نیا  هدهاشم  اب  دیلو  نبدلاخ  درک .  بآ  رب  شقن  ار  اهنآ  ياه  هشقن  نمـشد ،  مادقا  زا  لبق  هک  تسا  نارق  زاجعا  تاکن 

 . دش ناملسم  و 

(104  / ءاسن  ) لثم هب  هلباقم 

تفر و دـحا  هوک  زارف  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـحا ،  گـنج  كاـندرد  ثداوـح  زا  سپ  هک  هدـش  لـقن  نارـسفم  ساـبع و  نبا  زا 
نیا ینعی  امـش ؛ رگید  زور  میدش و  زوریپ  ام  زور  کی  دـمحم 1  يا  دز :  دایرف  هناحتاف  ینحل  اب  تفرگ و  رارق  دـحا  هوک  رب  زین  نایفـسوبا 
یم ایوگ   ) دییوگ خساپ  وا  هب  اروف  دومرف :  ناناملسم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  میتشاد .  ردب  رد  هک  تسا  یتسکش  ربارب  رد  ام  يزوریپ 

ناسکی امـش  اب  ام  عضو  زگره  دنتفگ :  ناناملـسم  دـنراد ) یهاگآ  همه  نم  بتکم  ناگتفای  شرورپ  هک  دـنک  تابثا  نایفـسوبا  هب  دـهاوخ 
انل تفگ :  زیمآراختفا  راعش  کی  تروص  هب  ار  هلمج  نیا  دز و  دایرف  نایفسوبا  خزود  رد  امش  ناگتشک  دنتـشهب و  رد  ام  نادیهـش  تسین . 

دییوگب اهنآ  راعش  ربارب  رد  مه  امش  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  امـش .  هن  تسام و  نآ  زا  يزع  گرزب ،  تب  مکب ؛  يرغال  يزعلا و 
لباقم رد  ار  دوخ  هک  نایفـسوبا  دیرادن .  یهاگ  هیکت  تسرپرـس و  امـش  تسادخ و  ام  هاگ  هیکت  تسرپرـس و  مکل ؛  یلومال  انیلوم و  هللا  : 

رس لبه 1  یلعا  دز :  دایرف  تخیوآ و  رد  لبه  تب  نماد  هب  تشادرب و  تسد  يزع  تب  زا  دید  یم  ناوتان  هدنز  یمالـسا  هدـنز  راعـشا  نیا 
هللا دنیوگب :  دنبوکب و  رت  مکحم  دـنمورین و  يراعـش  اب  زین  ار  یلهاج  راعـش  نیا  هک  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لبه  داب  دـنلب 

نیمزرس ام  هاگداعیم  دز :  دایرف  تفرگن ،  يا  هرهب  دوخ  نوگانوگ  ياهراعش  زا  هک  نایفـسوبا  تسا .  رتالاب  رترب و  دنوادخ  لجا ؛  یلعا و 
تخـس دحا  كاندرد  ثداوح  زا  هک  یلاح  رد  دنتـشگزاب  ناوارف  تاحارج  اه و  مخز  اب  گنج  نادـیم  زا  ناناملـسم  تسا .  يرغـص  ردـب 

كاندرد ثداوح  نیا  دننکن و  یهاتوک  ناکرـشم  بیقعت  رد  هک  داد  رادشه  اهنآ  هب  دـش و  لزان  الاب  هیآ  ماگنه  نیا  رد  دـندوب ،  تحاران 
دندش رود  هنیدم  زا  تعرس  اب  دیسر  ناکرشم  هب  ربخ  هک  یماگنه  دنتساخرب و  نمشد  بیقعت  هب  لاح  نامه  اب  ناناملسم  دیوشن .  تحاران 

 . دنتشگزاب هکم  هب  و 

(105  / ءاسن  ) هداتق شرازگ 
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نیا زا  ردارب  هس  دندوب ،  یفورعم  اتبسن  هفیاط  قربا  ینب  هفیاط  تسا :  نیا  شا  هصالخ  هک  هدش  لقن  یلصفم  نایرج  هیآ  نیا  لوزن  ناش  رد 
هب ار  ییاذغ  داوم  زا  يرادقم  هرز و  ریشمش و  دز و  دربتسد  هعافر  مان  هب  یناملسم  هناخ  هب  ریـشب  دنتـشاد .  مان  رـشبم  ریـشب و  رـشب و  هفیاط 

ردارب هس  نآ  یلو  دـناسر ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  عالطا  هب  ار  نایرج  دوب ،  نادـهاجم  هک  هداتق  ماـن  هب  وا  ردارب  دـنزرف  درب و  تقرس 
تمهت نیا  زا  دـیبل  دـنتخاس .  مهتم  نایرج  نیا  رد  درک ،  یم  یگدـنز  اهنآ  اب  هناخ  نآ  رد  هک  ار  دـیبل  مان  هب  ناـمیا  اـب  ناناملـسم  زا  یکی 

راک نیا  هب  امش  هک  یلاح  رد  دینک ؟  یم  تقرس  هب  مهتم  ارم  هک  دز  دایرف  دمآ و  اهنآ  يوس  هب  دیشک و  ریشمش  تفـشآ ،  رب  تخـس  اوران 
دیاب ای  دیداد .  یم  تبسن  شیرق  هب  ار  دوخ  دیدرک  وجه  ار  ادخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دیتسه  یناقفانم  نامه  امـش  دیرتراوازس . 

دندرک ارادم  وا  اب  دندید  نینچ  هک  قراس  ناردارب  مروآ .  یم  دورف  امش  رب  ار  دوخ  ریشمش  ای  دینک  تباث  دیا  هدز  نم  هب  هک  ار  تمهت  نیا 
دنداتسرف ار  دوخ  هلیبق  نارونخس  زا  یکی  تسا ،  هدیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شوگ  هب  هداتق  هلیـسو  هب  هک  دندش  ربخ  اب  نوچ  اما  ، 

مهتم ندز  اوران  تمهت  هب  ار  هداتق  دنک و  هئربت  ار  ناقراس  بناج  هب  قح  هفایق  اب  دورب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  هب  یعمج  اب  هک 
هداتق داد .  رارق  شنزرـس  دروم  ار  هداتق  تفریذـپ و  ار  تیعمج  نیا  تداهـش  رهاظ  هب  لمع  هفیظو  قبط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزاس . 

شیومع درک .  نایب  ناوارف  فسات  راهظا  اب  ار  نایرج  تشگزاب و  دوخ  يومع  يوس  هب  دـش و  تحاران  رایـسب  نایرج  زا  دوب  هاـنگ  یب  هک 
یعقاو نانئاخ  درک و  هئربت  ار  هانگ  یب  درم  نیا  دـش و  لزان  تایآ  تسا .  ام  نابیتشپ  دـنوادخ  شابم ،  نارگن  تفگ :  داد و  يرادـلد  ار  وا 

 . داد رارق  شنزرس  ار 

(128  / ءاسن  ) يرسمه ود 

هدشن مامت  هدع  تدم  زونه  داد و  قالط  ار  دوخ  نسم  رـسمه  ود  جیدخ  نب  عفار  هک  تسا  هدمآ  یمالـسا  ریـسافت  بتک و  زا  يرایـسب  رد 
لیام رگا  ینک و  ربص  دـیاب  متـشاد ،  مدـقم  وت  رب  ار  مرگید  رـسمه  رگا  یلو  منک ،  یم  یتشآ  وت  اب  یـشاب  لیام  رگا  تفگ :  وا  هب  هک  دوب 

دش و لزان  هیآ  دندرک .  یتشآ  مه  اب  درک و  لوبق  ار  وا  داهنـشیپ  نز  میوش .  ادج  مه  زا  دوش و  مامت  هدع  تدـم  هک  منک  یم  ربص  یـشاب 
 . تشاد نایب  ار  راک  نیا  مکح 

(136  / ءاسن  ) تسا ناسکی  ءایبنا  تلاسر 

نب دیـسا  شردارب  بعک و  نب  دسا  مالـس و  نب  هللادـبع  دـننام  باتک ؛  لها  ناگرزب  زا  یعمج  هرابرد  هیآ  نیا  هک  هدـش  لقن  سابع  نبا  زا 
ینامـسآ باتک  وت و  هب  ام  دنتفگ :  دندیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  زاغآ  رد  اهنآ  اریز  دیدرگ ؛ لزان  رگید  یعمج  بعک و 

اهنآ هب  دـش و  لزان  هیآ  میرادـن .  نامیا  ءایبنا  ریاس  نینچمه  ینامـسآ و  ياه  باتک  ریاس  هب  یلو  میروآ  یم  نامیا  تاروت  یـسوم و  وت و 
 . دنشاب هتشاد  نامیا  همه  هب  دیاب  هک  داد  میلعت 

(173-172 ءاسن  ) تسین ادخ  رسپ  یسیع 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  نارجن  نایحیـسم  زا  يا  هفیاط  هک  دنا  هدرک  تیاور  نینچ  تایآ  نیا  لوزن  ناش  رد  نارـسفم  زا  یعمج 
وا رب  یبیع  هچ  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يریگ ؟  یم  هدروخ  اـم  ياوشیپ  هب  تبـسن  ارچ  دـندرک :  ضرع  دندیـسر و  مالـسا 

 . تفگ خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  تایآ  تسا .  هدوب  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  هدنب  وا  ییوگ  یم  وت  دنتفگ :  متشاذگ ؟ 

 ( 176  / ءاسن  ) ضیرم تاقالم 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  مدوب ،  رامیب  ادیدش  نم  تفگ :  یم  هک  دنا  هدرک  لقن  نینچ  يراصنا  هللادـبع  نبرباج  لوق  زا  نارـسفم  زا  يرایـسب 
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هللا یلـص  ربمایپ  هب  مدوب  گرم  هشیدـنا  رد  هک  نم  دیـشاپ .  نم  رب  دوخ  يوضو  بآ  زا  تفرگ و  وضو  اجنآ  رد  دـمآ و  نم  تدایع  هب  هلآ 
ثاریم دـش و  لزان  دراد ،  مان  ضئارف  هک  هیآ  نیا  تسا ؟  هنوگچ  اهنآ  ثاریم  دـننم ،  نارهاوخ  طـقف  نم  ثراو  مدرک :  ضرع  هلآ  هیلع و 

 . تخاس نشور  ار  اهنآ 

هدئام هروس 

(4  / هدئام  ) گس حبذ  مکح 

 ، دـندوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  زا  رفن  ود  هک  متاح  نب  يدـع  ریخلا و  دـیز  دـنا :  هدرک  رکذ  ییاه  لوزن  ناـش  هیآ  نیا  هراـبرد 
ام يراکـش  اه  گس  مینک و  یم  دیـص  يراکـش  ياهزاب  اه و  گس  اب  هک  میتسه  یتیعمج  ام  دندرک  ضرع  دندیـسر و  ترـضح  تمدـخ 

یلو میرب  یم  رس  ار  اهنآ  دنسر و  یم  ام  تسد  هب  هدنز  تاناویح  نآ  زا  یضعب  دنریگ .  یم  ار  یـضعب  ار  تشوگ  لالح  یـشحو  تاناویح 
مارح ام  رب  ار  رادرم  تشوگ  ادخ  میناد  یم  هک  نیا  اب  مینک و  یمن  ادیپ  ار  اهنآ  حبذ  تصرف  ام  دنوش و  یم  هتشک  هلیسو  هب  اهنآ  زا  یـضعب 

 . تفگ خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  تسیچ ؟  فیلکت  هدرک ، 

(41  / هدئام  ) تاروت رد  راسگنس  مکح 

لمع دش ،  یم  بوسحم  ربیخ  سانشرس  ياه  هداوناخ  زا  مه  وا  هک  يرادرهوش  نز  اب  دوب ،  رـسمه  ياراد  هک  ربیخ  دوهی  فارـشا  زا  یکی 
یم یلح  هار  لابند  هب  دـندوب و  تحاران  اـهنآ  دروم  رد  ندرک )  راـس  گنـس   ) تاروت مکح  يارجا  زا  ناـیدوهی  داد .  ماـجنا  تفع  یفاـنم 
مه هب  هک  دوب  نیا  دنهد .  ناشن  یهلا  ماکحا  هب  ار  دوخ  ندوب  دنب  ياپ  لاح  نیع  رد  دـنزاس ،  فاعم  روبزم  مکح  زا  ار  ود  نآ  هک  دنتـشگ 

يرت کبس  مکح  مالسا  رد  رگا  ات   ) دنسرپب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  هثداح  نیا  مکح  هک  دنداتسرف  ماغیپ  هنیدم  رد  دوخ  ناکلـسم 
ربماـیپ هجوت  دنتـساوخ  یم  قیرط  نیا  زا  دـیاش  دراپـسب و  یـشومارف  تسد  هب  زین  ار  نآ  تروص ،  نیا  ریغ  رد  دـننک و  باـختنا  ار  نآ  دوب 
دوـهی ناـگرزب  زا  یعمج  تهج ،  نیمه  هب  دـنیامن ) یفرعم  ناناملـسم  تسود  ار  دوـخ  دـننک و  بلج  دوـخ  هب  زین  ار  هلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

اهنآ دـیریذپ ؟  یم  منک ،  مکح  هچ  ره  ایآ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دنتفاتـش .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تمدـخ  هب  هنیدـم 
لزان دـنوش  یم  هنـصحم  يانز  بکترم  هک  یناـسک  ندرک  ناراـب  گنـس  مکح  عقوم ،  نیا  رد  میا 1  هدـمآ  وت  دزب  نیمه  رطاخب  دـنتفگ : 

هللا یلص  ربمایپ  دندرک 1 )  یلاخ  هناش  هدماین  یمکح  نینچ  اهنآ  بهذـم  رد  هک  نیا  رذـع  هب   ) مکح نیا  نتفریذـپ  زا  اهنآ  یلو  دـیدرگ . 
هچ ره  مبلطب و  يرواد  هب  ار  امـش  زا  یکی  هک  دیقفاوم  ایآ  هدـمآ ،  زین  امـش  تاروت  رد  تسا ؟  یمکح  نامه  نیا  درک ،  هفاضا  هلآ  هیلع و 
دنک یم  یگدـنز  كدـف  رد  هک  ایروص  نبا  تفگ :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يرآ .  دـنتفگ :  دـیریذپب ؟  درک  لـقن  تاروت  ناـبز  زا  وا 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  هک  یماگنه  دنداتـسرف و  وا  لابند  هب  تسا .  رتانـشآ  تاروت  هب  دوهی  همه  زا  وا  دنتفگ :  تسا ؟  یملاع  هنوگچ 
نمشد تفاکش و  امش  تاجن  يارب  ار  ایرد  درک و  لزان  یـسوم  رب  ار  تاروت  هک  ییاتکی  دنوادخ  هب  ار  وت  دومرف  وا  هب  ترـضح  دمآ ،  هلآ 

رد ندرک  ناراب  گنس  مکح  ایآ  وگب  مهد  یم  دنگوس  تخاس ،  دنم  هرهب  دوخ  بهاوم  زا  ار  امش  نابایب  ایرد  دومن و  قرغ  ار  نوعرف  امش 
نینچ يرآ ،  میوگب  مراچان  هک  يداد  نم  هب  يدـنگوس  تفگ :  خـساپ  رد  وا  هن ؟  ای  تسا  هدـش  لزاـن  امـش  رب  تاروت  رد  يدروم ،  نینچ 

 : تفگ باوـج  رد  وا  دـینک ؟  یم  یچیپرـس  مکح  يارجا  زا  ارچ  تفگ :  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تـسا .  هدـمآ  تاروـت  رد  یمکح 
یم يراددوـخ  فارـشا  نادـنمتورث و  دروـم  رد  یلو  میدرک  یم  ارجا  يداـع  دارفا  هراـبرد  ار  نیا  هتـشذگ  رد  اـم  هک  تسا  نـیا  تـقیقح 

لومعم قبط  دـش و  تشز  لمع  نیا  یکی  يومع  رـسپ  هک  نیا  ات  تفای  جاور  ام  هعماج  هفرم  تاقبط  رد  روبزم  هاـنگ  هک  دوب  نیا  میدومن ، 
نارابگنـس ار  وا  دنتـساوخ  یم  هک  یماگنه  دـیدرگ ،  رام  نیا  بکترم  يداع  درف  کی  انثا  نیمه  رد  دـندرک .  رظن  فرـص  وا  تازاـجم  زا 
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 ، تهج نیمه  هب  دوشب و  ارجا  ود  ره  دروم  رد  دیاب  دوشب ،  ارجا  مکح  نیا  تسه  انب  رگا  دـنتفگ :  دـندرک و  ضارتعا  وا  ناشیوخ  دـننک ، 
هنوراو ار  اهنآ  مینزب و  هنایزات  لهچ  کی  ره  هب  هک  دوب  نیا  نآ  میدومن و  بیوصت  ندرک  راسگنـس  نوناق  زا  رت  کبـس  ینوناق  میتسـشن و 
لباقم رد  ار  نزو  درم  نآ  هک  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ماـگنه ،  نیا  رد  مینادرگب 1  رازاـب  هچوک و  رد  مینک  بکرم  راوس 

رد دندرب .  نیب  زا  ار  نآ  دوهی  هک  نآ  زا  دعب  مدومندنز  ار  وت  مکح  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  ایادخ  دومرف :  دننک و  راسگنـس  دجـسم 
 . درک نایب  هدرشف  روط  هب  ار  روبزم  نایرج  دش و  لزان  هیآ  ماگنه  نیا 

(55  / هدئام  ) هرربلا هدئاق  مالسلا  هیلع  یلع 

هللا یلص  ربمایپ  لوق  زا  مدرم  يارب  دوب و  هتسشن  مزمز  هاچ  رانک  رد  يزور  هک  هدش  لقن  نینچ  سابع  نب  هللادبع  زا  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد 
هیثرم ره  دـمآ و  کیدزن  دوب  هدـیناشوپ  ار  دوخ  تروص  تشاد و  رـس  رب  يا  همامع  هک  يدرم  ناهگان  درک ،  یم  لقن  ثیدـح  هلآ  هیلع و 

زا يرگید  ثیدح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  هلمج  اب  زین  وا  درک ،  یم  ثیدح  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  سابع  نبا  هک 
يا دز :  ادـص  دوشگ و  ار  دوخ  تروص  وا  دـنک ،  یفرعم  ار  دوخ  ات  داد  مسق  ار  وا  سابع  نبا  درک .  یم  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  نانخـس  نیا  دوخ  ياه  شوگ  اب  متـسه ،  يرافغ  رذوبا  نم  دنادب  دسانـش  یمن  ارم  سک  ره  مدرم 1 
نم روصنم  هرفکلا  لتاق  هربلادـئاق و  یلع ،  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  داب  روک  ممـشچ  ود  ره  میوگ  یم  غورد  رگا  مدـینش و 

دهاوخ رب  شیرای  ادخ  دنک ،  يرای  ار  وا  سک  ره  نارفاک ؛  هدنشک  تسا و  ناکین  ياوشیپ  مالسلا ،  هیلع  یلع  هلذخ ؛  نم  لوذخم  هرصن ، 
یلیاس مدـناوخ .  یم  زامن  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  اهزور  زا  يزور  مدرم 1  يا  درک :  هفاـضا  رذوبا  سپـس  تشاد 

ایادخ 1 تفگ :  درک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  دوخ  تسد  وا  دادن ،  وا  هب  يزیچ  یـسک  یلو  درک  کمک  ياضاقت  مدرم  زا  دش و  دجـسم  دراو 
مالسلا هیلع  یلع  لاح ،  نیمه  رد  دادن .  نم  هب  دعاسم  باوج  یـسک  مدرک ،  کمک  ياضاقت  وت  لوسر  دجـسم  رد  نم  هک  شاب  دهاش  وت 

نوریب ترـضح  نآ  تسد  زا  ار  رتشگنا  دـمآ و  کیدزن  لیاس  درک .  هراشا  دوخ  تسار  تسد  کچوک  تشگنا  اب  دوب  عوکر  لاح  رد  هک 
نامسآ يوس  هب  رس  دش ،  غراف  زامن  زا  هک  یماگنه  درک .  هدهاشم  ار  نایرج  نیا  دوب  زامن  لاح  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دروآ . 

زا هرگ  يزاس و  ناسآ  وا  رب  ار  اهراک  ینادرگ ،  عیسو  ار  وا  حور  هک  درک  اضاقت  وت  زا  یسوم  مردارب  دنوادخ 1  تفگ :  نینچ  درک و  دیلب 
یهد و رارق  شروای  ریزو و  دوب  شردارب  هک  ار  نوراه  درک ،  تساوخ  رد  یسوم  زین  دننک و  كرد  ار  شراتفگ  مدرم  ات  ییاشگب  وا  نابز 

اهراک نک و  هداشگ  ارم  هنیـس  ماوت ،  هدیزگرب  ربمایپ و  دمحم ،  نم  دنوادخ 1  يزاس .  کیرش  شیاهراک  رد  ینک و  دایز  و  --- هلیسو هب 
زونه دیوگ :  یم  رذوبا  ددرگ .  مکحم  يوق و  متشپ  وا  هلیسو  هب  ات  نادرگ  نم  ریزو  ار  مالسلا  هیلع  یلع  منادناخ  زا  زاس ،  ناسآ  نم  رب  ار 

هللا یلص  ربمایپ  ناوخب 1  تفگ :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دـش و  لزان  لیئربج  هک  دوب  هتفاین  نایاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياعد 
 . . . اونمآ نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  ناوخب  تفگ :  مناوخب ؟  هچ  دومرف :  هلآ  هیلع و 

(68  / هدئام  ) نیشیپ بتک  هب  لمع 

تاروت هک  يرادن  رارقا  وت  ایآ  دندیـسرپ :  تسخن  دندمآ ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  دوهی  زا  یعمج  هک  هدش  لقن  سابع  نبا  زا 
میرادـن نامیا  نآ  ریغ  هب  یلو  میراد  لوبق  ار  وت  مه  ام  دـنتفگ :  اهنآ  داد .  تبثم  باوج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تسادـخ ؟  فرط  زا 

ار تاروت  هک  رتهب  هچ  سپ  دیراد ،  هدیقع  نآ  هب  امش  اهنت  هک  تسا  یباتک  نارق  اما  تسا  امش  ام و  نایم  كرتشم  ردق  تاروت  تقیقح  رد 
تاروت و هک  نیا  رگم  دیرادن  یتیعقوم  چیه  امش  باتک 1  لها  يا  تفگ :  خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  مینک  یفن  ار  نآ  ریغ  میریذـپب و 

 . دیراداپرب ار  تسا  هدش  لزان  ناتراگدرورپ  فرط  زا  امش  رب  هچ  نآ  لیجنا و 
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(79  / هدئام  ) سانشن کمن  نارامیب 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  نامرف  هب  دندوب ،  رامیب  نوچ  دندش و  ناملسم  هدمآ  هنیدم  هب  ناکرشم  زا  یعمج  هک :  تسا  هدمآ  هیآ  لوزن  ناش  رد 
نوچ دـنریگ .  هرهب  تاکز  ياهرتش  ریـش  زا  اج  نآ  هک  دـنتفای  هزاـجا  دـنتفر و  هنیدـم  نوریب  رد  ییاوه  بآ و  شوخ  هقطنم  هب  هلآ  هیلع و 

تراغ هب  ار  نارتش  هدرک ،  روک  ار  ناشنامشچ  دندیرب و  ار  ناشیاپ  تسد و  هتفرگ ،  ار  ناناملـسم  ياه  ناپوچ  دنتفایزاب ،  ار  دوخ  تمالس 
ناناپوچ اب  هک  ار  يراک  نامه  دننک و  ناشریگتسد  هک  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندیـشک .  تسد  مه  مالـسا  دندرب و 

 . دش لزان  تسا  هطبار  نیمه  رد  هک  هیآ  دنروایب و  نانآ  رس  رب  دندوب ،  هدرک 

(87  / هدئام  ) ایند كرت  زا  عنم 

ناکت ار  مدرم  تانایب  نیا  دومرف ،  یتانایب  یهلا  گرزب  هاگداد  نآ  رد  مدرم  عضو  زیخاتـسر و  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يزور 
رب ار  اه  یتحار  ذـیاذل و  زا  يا  هراپ  دـنتفرگ ،  میمـصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  زا  یعمج  نآ  لاـبند  هب  دنتـسیرگ .  یعمج  داد و 

لوغـشم دـباوخب و  رتمک  اه  بش  هک  درک  دای  دـنگوس  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دـنزادرپ .  تدابع  هب  نآ  ياـج  هب  هدرک و  میرحت  دوخ 
شیوخ رـسمه  اب  ار  یـسنج  شزیمآ  هک  درک  دای  مسق  نوعظم  نب  نامثع  دشاب .  هزور  زور  همه  هک  درک  دای  دنگوس  لالب  دـشاب .  تدابع 

دزب لاح  ناشیرپ  دوب ،  یلاـمج  بحاـص  ناوج و  نز  هک  یلاـح  رد  نوعظم  نب  ناـمثع  رـسمه  يزور  دزادرپب .  تداـبع  هب  دـیوگ و  كرت 
یسک هچ  يارب  تفگ :  خساپ  رد   1 ینک ؟  یمن  تنیز  یسر و  یمن  تدوخ  هب  ارچ  تفگ :  دش و  بجعتم  وا  عضو  زا  هشیاع  دمآ .  هشیاع 

 . دیـسر هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شوگ  هب  نخـس  نیا  هتفرگ ،  شیپ  تینابهر  هتفگ و  كرت  ارم  هک  تسا  یتدـم  مرـسمه  منک ؟  تنیز 
يانث دمح و  زا  سپ  تفرگ ،  رارق  ربنم  يالاب  دندرک ،  عامتجا  دجـسم  رد  مدرم  هک  یماگنه  دـنیآ ،  دجـسم  هب  ناناملـسم  همه  داد  نامرف 
سک ره  منک ،  یم  وگزاب  امش  يارب  ار  دوخ  تنس  نم  دنا ؟  هدرک  مارح  دوخ  رب  ار  هزیکاپ  ياهزیچامش  زا  یـضعب  ارچ  تفگ :  راگدرورپ 

دیشاب هاگآ  متسین .  هزور  زور ،  ره  مراد و  شزیمآ  منارـسمه  اب  مباوخ و  یم  ار  بش  زا  یتمـسق  نم  تسین ،  نم  زا  دنادرگرب  يور  نآ  زا 
نینچمه لـیاسم و  هنوـگ  نیا  اریز  دـییوگ ؛ اـیند  كرت  اـه  ناـبهر  یحیـسم و  ناشیـشک  دـننام  هک  مهد  یمن  روتـسد  امـش  هب  زگره  نم   1

تخـس رثا  رب  امـش  ناینـشیپ  زا  یعمج  اریز  دـیریگن ؛ تخـس  دوخ  رب  تسا ،  داهج  رد  نم  تما  تیناـبهر  تسین .  نم  نییآ  رد  ینیـشنرید 
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  يا  دنتفگ :  دنتـساخ و  رب  دننک ،  كرت  ار  روما  نیا  دندوب  هدرک  دای  دنگوس  هک  اهنآ  دندش .  كاله  دوخ  رب  نتفرگ 

هب مزـال  تفگ .  خـساپ  اـهنآ  هب  دـش و  لزاـن  هیآ  تسیچ ؟  نامدـنگوس  ربارب  رد  اـم  هـفیظو  مـیا .  هدرک  دـنگوس  هار  نـیا  رد  اـم  هـلآ 1  و 
 . تسا هدوبن  عورشم  هتشاد  شرسمه  قح  اب  تافانم  نوچ  نوعظم  نب  نامثع  دنگوس  هک  تسا  يروآدای 

(90  / هدئام  ) صاقو نب  دعس  ینامهیم 

هیآ نیا  دنیوگ :  یم  هک  هدش  لقن  نینچ  صاقو  نب  دعس  زا  روشنملارد  ابیرقت  هک  هدمآ  یفلتخم  لوزن  ناش  ننست  لها  هعیـش و  ریـسافت  رد 
رب هوالع  دندرک و  تکرـش  وا  ینامهیم  سلجم  رد  یعمج  درک ،  توعد  ار  ام  دوب و  هدرک  هیهت  ییاذغ  راصنا  زا  يدرم  دیدرگ .  لزان  نم 

رکذ هب  عورـش  دـش ،  مرگ  بارـش  زا  اهنآ  زغم  هک  یماگنه  دوب ،  مالـسا  رد  بارـش  میرحت  زا  لـبق  نیا  دندیـشون و  بارـش  اذـغ ،  فرص 
ار نآ  دیبوک و  نم  ینیب  تشادرب و  ار  اهرتش  ناوختـسا  اهنآ  زا  یکی  هک  دیـسر  اج  نیا  هب  تفرگ و  الاب  مک  مک  دـندرک .  دوخ  تاراختفا 
دمحا و دنـسم  زا  دـش .  لزان  هیآ  عقوم  نیا  رد  مدرک .  ضرع  ار  نایرج  نیا  مدیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  نم  تفاکش . 

رمخ ندیـشون  هب  دیدش  هقالع   ( ص 33 ج 3 ،  لـالظ ،  یف  حیرـصت  قبط   ) رمع هک  تسا  لـقن  نینچ  يذـمرت  ییاـسن و  دوواد و  نبا  ننس 
رسیملا رمخلا و  نع  کنولئـسی  هیآ  هک  یماگنه  امرفب ،  ام  يارب  رمخ  دروم  رد  نشور  نایب  ایادـخ 1  تفگ :  یم  درک و  یم  اعد  تشاد و 
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يراکس متنا  ةالصلا و  اوبرقت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای  هیآ  هک  نیا  ات  درک  یم  اعد  وا  درک و  تئارق  وا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش  لزان 
هک ثحب )  دروـم   ) هیآ هک  نیا  اـت  داد .  یم  همادا  دوـخ  ییاـعد  هب  زاـب  تدـناوخ  وا  رب  زین  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـش .  لزاـن 

انیهتنا تفگ :  دـناوخ ،  وا  رب  ار  هیآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یماـگنه  دـیدرگ ،  لزاـن  دراد  عوضوم  نیا  رد  هداـعلا  قوف  تحارص 
 . انیهتنا

(94  / هدئام  ) مارح يدایص 

لاس رد  ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  یماگنه  هدـش ،  لقن  نآ  ریاـظن  زا  يرایـسب  یفاـک و  باـتک  رد  هک  يروط  هب 
یم هک  يروط  هب  دـندش  وربور  یناوارف  یناوارف  یـشحو  تاـناویح  اـب  هار  طـسو  رد  دـندرک .  تکرح  مارحا  لاـح  اـب  هرمع  يارب  هیبیدـح 

زا اه و  بکرم  شود  هب  شود  دنا  هتشون  یـضعب  هک  دندوب  دایز  يردق  هب  اهراکـش  نیا  دننک 1  دیص  اه  هزین  تسد و  اب  ار  اهنآ  دنتـسناوت 
راطخا اهنآ  هب  تشاد و  رذح  رب  اهنآ  دیص  زا  ار  ناناملسم  دش و  لزان  ماگنه  نیا  رد  قوف  هیآ  دندرک .  یم  دمآ  تفر و  اه  همیخ  یکیدزن 

 . دوش یم  بوسحم  اهنآ  يارب  ناحتما  عون  کی  لمع ،  نیا  هک  درک 

هدئام 101و102)  ) دروم یب  تالاوس 

 . درک نایب  جح  هرابرد  ار  ادخ  روتسد  دناوخ و  يا  هبطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يزور  هک  دش  لقن  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا 
هللا یلص  ربمایپ  میروایب ؟  اج  هب  جح  دیاب  لاس  همه  تسا و  لاس  ره  يارب  روتسد  ایآ  تفگ  هقارس -  یتیاور  هب  و  هشاکع -  مان  هب  یصخش 
ارچ وت 1  رب  ياو  دومرف :  ربمایپ  درک .  رارکت  ار  دوخ  لا  ؤس  راب  هس  اـی  ود و  درک ،  تجاـجل  وا  یلو  تفگن  خـساپ  وا  لا  ؤس  هب  هلآ  هیلع و 
امـش رب  لاـس  ره  رد  رگا  دوش و  یم  بجاو  امـش  همه  رب  لاـس  ره  رد  جـح  یلب ،  میوـگب  وـت  باوـج  رد  رگا  ینک ؟  یم  رارـصا  همه  نیا 

هب يزیچ  هک  مادام  نیاربانب ،  دوب .  دـیهاوخ  راکهانگ  دـینک ،  تفلاخم  نآ  اب  رگا  تشاد و  دـیهاوخن  ار  نآ  ماجنا  ییاناوت  دـشاب ،  بجاو 
تجاجل هک  دوب  نیا  دش ،  هتشذگ  ماوقا  زا ) یضعب   ) تکاله ثعاب  هک  يروما  زا  یکی )   ) اریز دیزرون ؛ رارصا  شسرپ  رد  ما ،  هتفگن  امش 

دوخ ییاناوت  هزادنا  هب  مهد ،  یم  يروتسد  امـش  هب  هک  یماگنه  نیاربانب ،  دندرک .  یم  لا  ؤس  دایز  ناشربمایپ  زا  دندرک و  یم  یفرحرپ  و 
لا و ؤس  هار  هک  تسین  نیا  روظنم  دوشن ،  هابتـشا  دـینک .  يراددوـخ  منک ،  یم  یهن  يزیچ  زا  ار  امـش  هک  یماـگنه  دـیهد و  ماـجنا  ار  نآ 

ببـس ابلاغ  هک  تسا  ییاه  تجاـجل  اـه و  يریگ  هناـهب  اـجبان و  ياـهلا  ؤس  روظنم  هکلب  ددـنبب  مدرم  يور  رب  بلاـطم  يریگارف  شـسرپ و 
یلـص ربمایپ  دجـسم  دراو  دندمآ و  هنیدم  هب  بعک  نبا  هلیبق  نادرم  سابل  رد  هرفن  تصـش  هورگ  نیا  دوش .  یم  مدرم  ناهذا  ندش  شوشم 

ابیز و ياه  سابل  اب  رفن  تصش  نیا  هک  یماگنه  دوب .  هدناوخ  ناناملسم  اب  ار  رصع  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندش .  هلآ  هیلع و  هللا 
دندش زامن  لوغشم  هداتسیا  قرشم  فرط  هب  دنتخاون و  یسوقان  دوخ  مسارم  قبط  دوب ،  ناشزامن  نامز  دندش ،  دجسم  دراو  قرب  قرز و  رپ 

دیشاب 1 هتشادن  يراک  اهنآ  اب  دومرف ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنوش ،  عنام  دنتساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  یهورگ  ، 
رد دییآ و  رد  مالـسا  نییآ  هب  درک  داهنـشیپ  اهنآ  هب  ربمایپ  دندرک .  زاغآ  نخـس  وا  اب  دندیـسر و  ربمایپ  تمدخ  دیـس  بقاع و  زامن  زا  سپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  میا .  هدش  دنوادخ  میلست  هدروآ و  مالسا  وت  زا  شیپ  ام  دنتفگ :  دیس  بقاع و  دیدرگ .  میلست  دنوادخ  هاگـشیپ 

؛ دنتسین دنوادخ  يارب  هک  نیا  هچ  دنوادخ ؛ میلست  هک  دهد  یم  یهاوگ  ناتلامعا  هک  یلاح  رد  دیتسه ،  قح  نییآ  رب  هنوگچ  امـش  دومرف : 
هک نیا  اب  دیروخ ،  یم  كوخ  تشوگ  دیتسرپ و  یم  ار  بیلص  دیناد و  یم  ادخ  رـسپ  ار  یـسیع  دیلیاق و  دنزرف  دنوادخ  يارب  هک  نیا  هچ 

یلص ربمایپ  تسا ؟  هدوب  هک  شردپ  سپ  تسین ،  ادخ  رسپ  یـسیع  رگا  دنتفگ :  دیـس  تبقاع و  تسا 1  قح  نییآ  فلاخم  روما  نیا  ماـمت 
يادخ هک  تسین  روط  نیا  ایآ  دومرف  يرآ ،  دنتفگ  دراد ؟  دوخ  ردپ  هب  یتهابش  يرسپ  ره  هک  دیراد  لوبق  امش  ایآ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا 

نیا یـسیع  اـیآ  دوـمرف :  تسا ،  روـط  نیمه  يرآ  دـنتفگ ،  تسا ؟  وا  اـب  تادوـجوم  يزور  تسا و  موـیق  دراد و  هطاـحا  يزیچ  ره  هب  اـم 
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اناد اهنآ  همه  هب  دنوادخ  تسین و  یفخم  ادخ  رب  نیمز  نامـسآ و  رد  يزیچ  چیه  دیناد  یم  ایآ  دومرف :  هن ،  دـنتفگ :  تشاد ؟  ار  فاصوا 
یم ایآ  دومرف :  هن ،  دنتفگ :  تسناد ؟  یم  يزیچ  دوخ  شیپ  هداد ،  دای  وا  هب  ادخ  هچ  نآ  زا  ریغ  یـسیع  میناد .  یم  يرآ  دنتفگ :  تسا ؟ 

رگید ياهردام  نوچمه  دعب  و  درک ؟  لمح  محر  رد  ناکدوک  ریاس  دننام  شردام  محر  رد  ار  حیـسم  هک  تسا  نامه  ام  يادخ  هک  دـیناد 
هنوگچ سپ  دومرف :  دوب .  نینچ  دـنتفگ :  دروخ .  یم  اذـغ  رگید  لاـفطا  نوچ  تدـالو  زا  سپ  دوـمرف :  دوـب .  نینچ  دروآ ،  اـیند  هب  ار  وا 

نیا رد  دـندش .  شوماخ  یگمه  دیـسر ،  اـج  نیا  هب  هک  نخـس   1 درادن ؟  شردپ  اب  یتهابـش  هنوگ  چیه  هک  نیا  اب  تسادـخ  رـسپ  یـسیع 
 . دیدرگ لزان  مالسا  ياه  همان  رب  فراعم و  حیضوت  يارب  نارمع  لآ  هروس  لیاوا  زا  هیآ  دنچ  داتشه و  ماگنه 

(106  / هدئام  ) گرم ماگنه  رد  تیصو 

هک يدع  میمت و  مان  هب  برع  نایحیسم  زا  رفن  ود  قافتا  هب  هیرام  یبا  نبا  مان  هب  ناناملسم  زا  رفن  کی  هک  هدش  لقن  هیآ  نیا  لوزن  ناش  رد 
تشون و يا  همان  تیصو  دش و  رامیب  دوب ،  ناملسم  هک  هیرام  نبا  هار  يانثا  رد  دندش .  جراخ  هنیدم  زا  تراجت  دصق  هب  دندوب ،  ردارب  ود 
وا هداوناـخ  هب  ار  اـهنآ  هک  درک  تیـصو  درپس .  ینارـصن  رفـسمه  ود  تسد  هب  ار  شیوخ  لاوما  درک و  یفخم  دوخ  ثاـثا  ناـیم  رد  ار  نآ 
 . دندنادرگزاب هثرو  هب  ار  هیقب  دنتشادرب و  ار  نآ  بلاج  تمیق و  نارگ  ياهزیچ  دندوشگ و  ار  وا  عاتم  نارفـسمه  تفر .  ایند  زا  دنناسرب و 

همان تیصو  هب  ناشمشچ  هاگان  دنتفاین ،  نآ  رد  دوب  هدرب  دوخ  اب  هیرام  یبا  نبا  هک  یلاوما  زا  یتمسق  دندوشگ ،  ار  عاتم  هک  یماگنه  هثرو 
راکنا اهنآ  دنتـشاذگ ،  نایم  رد  رفـسمه  یحیـسم  رفن  نآ  اب  ار  بلطم  تسا .  تبث  نآ  رد  هقورـسم  لاوما  مامت  تروص  هک  دـندید  داـتفا ، 

دش و لزان  هیآ  دندرک ،  تیاکـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  راچان  میا 1  هداد  لیوحت  امـش  هب  دوب  هداد  ام  هب  هچ  ره  دـنتفگ :  هدرک و 
 . درک نایب  ار  نآ  مکح 

ماعنا هروس 

(101  / ماعنا  ) ناکرشم ياضاقت 

لقن یناوارف  تازجعم  تاداع و  قراخ  یسیع ،  یسوم و  يارب  وت  دنتفگ :  دندیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  شیرق  زا  يا  هدع 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  میروآ ،  نامیا  ام  ات  هد  ماجنا  اـم  يارب  ار  اـهراک  نیا  لاـثما  زین  وت  رگید ،  ياـیبنا  هراـبرد  نینچمه  ینک و  یم 
هب ام  نیـشیپ  ناگدرم  زا  یـضعب  دنک و  الط  هب  لیدبت  ار  افـص  هوک  هاوخب  ادخ  زا  دنتفگ :  مهد ؟  ماجنا  امـش  يارب  راک  هچ  دیلیام  دومرف : 

دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روایب 1  دوخ  اب  یعمج  هتـسد  ار  ناگتـشرف  زین ،  مینک و  لا  ؤس  وت  تیناقح  هرابرد  اهنآ  زا  دنوش و  هدنز 
رارصا هک  ناناملسم  درک .  میهاوخ  نینچ  دنگوس ،  ادخ  هب  دنتفگ :  دیروآ ؟  یم  نامیا  مروآ ،  اجب  امش  يارب  ار  اهراک  نیا  زا  یضعب  رگا 

یلص ربمایپ  هک  نیمه  دنروایب .  نامیا  دیاش  دنک ،  نینچ  هک  دندرک  اضاقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دندید  هنیمز  نیا  رد  ار  ناکرـشم 
کیپ دوب ) لاحم  لوقعم و  ان  اهنآ  زا  یـضعب  اریز   ) دهاوخب ادـخ  زا  ار  اهداهنـشیپ  نیا  زا  یـضعب  هک  دـش  ندرک  اعد  هدامآ  هلآ  هیلع و  هللا 
دهاوخ تجح  مامتا  رظن  ره  زا  نوچ   ) تروص نیا  رد  یلو  دوش  یم  تباجا  وت  توعد  یهاوخب  رگا  هک  دروآ  مایپ  نینچ  دش ،  لزان  یحو 

 . دننیب یم  رفیک  تخس  یگمه  دیرواین ،  نامیا  رگا  تفرگ )  دهاوخ  دوخ  هب  دوهش  یسح و  هبنج  عوضوم  دش و 

(122  / ماعنا  ) مالسا دیشر  رسفا 

يومع هزمح ،  داد .  رازآ  ار  ترـضح  نآ  تخـس  يزور  دوب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مالـسا و  تخـس  رـس  نانمـشد  زا  هک  لـهجوبا 
 ، درک یم  هشیدنا  هعلاطم و  شا  هدازردارب  نییآ  هرابرد  نانچمه  دوب و  هتفریذپن  ار  مالسا  زور  نآ  ات  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  عاجش 
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هدازردارب هب  تبسن  لهجوبا  رازآ  نایرج  زا  تشگرب  نابایب  زا  هک  یماگنه  دوب ،  هتفر  نابایب  هب  راکـش  يارب  دوخ  لومعم  قبط  زور  نآ  رد 
يذوفن مامت  دوجو  اب  دش و  يراج  نوخ  هک  تفوک  وا  رس  رب  نانچ  تفر و  لهجوبا  غارس  هب  هرسکی  تفشآ و  رب  تخـس  دش .  ربخ  اب  شا 

نداد ناـشن  زا  هزمح ،  هداـعلا  قوف  تعاجـش  هظحـالم  هب  تشاد ،  هکم  مدرم  ناـیم  رد  یتـح  دوخ و  هریـشع  موق و  ناـیم  رد  لـهجوبا  هک 
ناونع هب  امسر  زور  نآ  زا  تفریذپ و  ار  مالـسا  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  غارـس  هب  هزمح  سپـس  درک .  يراددوخ  لمعلا  سکع 

هزمح و نامیا  عضو  دیدرگ و  لزان  هثداح  نیا  هرابرد  هیآ  درک .  عافد  ینامسآ  نییآ  نیا  زا  رمع ،  مد  نیسپاو  ات  مالسا ،  دیشر  رسفا  کی 
 . تخاس صخشم  داسف  رفک و  رد  ار  لهجوبا  يراشفاپ 

فارعا هروس 

(184  / فارعا  ) غیلبت

هب ار  مدرم  دمآ و  رب  افـص  هوک  رب  یبش  دوب ،  هکم  رد  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـنا  هدرک  لقن  نینچ  یمالـسا  نارـسفم 
ات تشاد  رذـح  رب  یهلا  تازاجم  زا  ار  اهنآ  دز و  ادـص  ار  شیرق  فیاوط  یماـمت  اـصوصخم  دومن .  توعد  یتسرپ  اـتکی  دـیحوت و  يوس 
زا هدـش ،  هناوید  ام  قیفر  حابـصلا 1 ؛  یلا  تروصب  الیل  تاب  دق  مهبحاص  نا  دنتفگ :  هکم  ناتـسرپ  تب  تشذـگ ،  بش  زا  يدایز  رادـقم 

 . داد ینکش  نادند  خساپ  هنیمز  نیا  رد  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  عقوم  نیا  رد  دشک .  یم  هرعن  حبص  ات  بش 

لافنا هروس 

(1  / لافنا  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لاوما 

نییعت اهنآ  يارب  يزیاوج  مالسا  نایوجگنج  قیوشت  يارب  ردب  گنج  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدش  لقن  نینچ  سابع  نبا  زا 
هک نیا  رب  هوالع   ) قیوشت نیا  داد .  وا  هب  ار  یشاداپ  نینچ  دروایب ،  نم  دزن  دنک و  ریـسا  ار  نمـشد  درف  نالف  هک  یـسک  دومرف  الثم  درک و 

هقباـسم کـی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناوج  نازابرـس  هک  دـش  ببـس  تخاـس )  رو  هلعـش  اـهنآ  دوجو  رد  ار  داـهج  ناـمیا و  حور 
هک یماگنه  دـندرک .  یم  فقوت  اـه  مچرپ  ریز  رد  هدروخلاـس  دارفا  نادرمریپ و  یلو  دنباتـشب .  فدـه  يوس  هب  تعرـس  اـب  زیمآراـختفا ، 
اما دنتفاتـش ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تمدـخ  هب  دوخ  زیمآراـختفا  ياـه  شاداـپ  نتفرگ  يارب  ناـناوج  تفریذـپ ،  ناـیاپ  ردـب  گـنج 

بقع دش و  یم  تخـس  امـش  رب  راک  رگا  میدوب و  امـش  یمرگلد  هیام  هاگ و  هیکت  اریز  میراد ؛  یمهـس  زین  ام  هک  دنتفگ  اهنآ  هب  نادرمریپ 
اب یگنج  میانغ  هب  عجار  دش و  ادیپ  یظفل  هرجاشم  راصنا  زا  رفن  ود  نایم  عقوم ،  نیا  رد  دیدمآ .  یم  ام  يوس  هب  امتح  دیدرک ،  یم  ینیشن 
اب دهاوخب  هنوگ  ره  هک  درک  یفرعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  قلعتم  ار  میانغ  تحارـص  اب  دش و  لزان  هیآ  دندرک .  وگتفگ  رگیدـکی 

ناردارب نایم  هک  داد  روتسد  درک و  میسقت  نایوجگنج  همه  نایم  رد  يواسم  روط  هب  ار  نآ  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنک .  راتفر  نآ 
 . دوش حالصا  حلص و  ینید 

(27  / لافنا  ) تنایخ هراشا 

هرصاحم ار  هنیدم )  دوهی  زا  هفیاط   ) هظیرق ینب  دوهی  داد  روتسد  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  تیاور  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  * 
ریضن ینب  هفیاط  زا  شناردارب  هک  یحلص  دننامه  یحلـص  داهنـشیپ  دندش  راچان  اذل  تفای ،  همادا  بش  کی  تسیب و  هرـصاحم  نیا  دننک ، 

زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنورب .  ماش  يوس  هب  هنیدم و  نیمزرـس  زا  هک  بیترت  نیا  هب  دننکب ؛ دندوب ،  هدرک  هنیدم )  زا  يرگید  هورگ  )
ار ذاعم  نب  دعس  تیمکح  دیاب  اهنت  دومرف  و  دوب ) كوکـشم  داهنـشیپ  نیا  رد  ناشتقادص  هک  تهج  نیا  هب  دیاش   ) درک عانتما  داهنـشیپ  نیا 
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دزن دوب ،  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  زا  یکی  هک  ار  هبابلوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـندرک  اضاقت  اهنآ  دـنریذپب . 
هللا یلـص  ربمایپ  دوب .  اهنآ  دزن  شلاوما  نادنزرف و  هداوناخ و  تشاد و  یتسود  هقباس  اهنآ  اب  هبابلوبا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دتـسرفب و  اهنآ 
نب دعس  تیمکح  تسا  حالص  ایآ  هک  دندرک  تروشم  هبابلوبا  اب  اهنآ  داتسرف .  اهنآ  دزن  ار  هبابلوبا  درک و  لوبق  ار  داهنشیپ  نیا  هلآ  هیلع و 

 ، ادخ یحو  کیپ  دیهدن .  داهنشیپ  نیا  هب  نت  دش ،  دیهاوخ  هتشک  دریذپب  رگا  ینعی  درک ؛ دوخ  يولگ  هب  هراشا  هبابلوبا  دنریذپب ؟  ار  ذاعم 
هب نم  هک  مدش  هجوتم  هک  مدوب  هتـشادنرب  ماک  زونه  دـیوگ  یم  هبابلوبا  داد .  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  عوضوم  نیا  لیئربج ، 
هک يروط  هب  تشگ ،  ناشیرپ  تخس  هبابلوبا  ماگنه  نیا  رد  دش .  لزان  وا  هرابرد  هیآ  ما .  هدرک  تنایخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادخ و 
ات مروخ  یم  بآ  هن  اذغ و  هن  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ  تسب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  ياه  نوتـس  زا  یکی  هب  یبانط  اب  ار  دوخ 
یب هک  نانچ  نآ  دیـشون ؛ بآ  هن  دروخ و  اذغ  هن  تشذگ .  زور  هنابـش  تفه  دریذپب .  ارم  هبوت  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دسر ،  ارف  نم  گرم 
دوخ نم  هک  درک  دای  دنگوس  یلو  دیسر  وا  عالطا  هب  نانم  وم  هلیـسو  هب  ربخ  نیا  تفریذپ .  ار  وا  هبوت  دنوادخ  داتفا .  نیمز  يور  هب  شوه 
تفگ هبابلوبا  دوشگ .  ار  وا  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیاشگب .  ارم  دیایب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ات  منک  یمن  زاب  نوتس  زا  ار 
ربمایپ منک .  یم  رظن  فرـص  ملاوما  مامت  زا  تخاس و  مهاوخ  اهر  ما ،  هدـش  هانگ  بکترم  نآ  رد  هک  ار  ما  هناخ  دوخ ،  هبوت  لیمکت  يارب 

 . یهدب هقدص  ادخ  هار  رد  ار  تلاوما  زا  موس  کی  هک  تسا  یفاک  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(29  / لافنا  ) روث راغ 

نیا دـش .  هنیدـم  هب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ترجه  هب  یهتنم  هک  دـنناد  یم  یثداوـح  هب  هراـشا  ار  هیآ  ناثدـحم ،  نارـسفم و 
ربمایپ يزیمآزاجعا  زرط  هب  دـنوادخ  هک  نیا  نآ  دـنک و  یم  بیقعت  ار  تقیقح  کی  یگمه  هدـش ،  لقن  فلتخم  یتارییغت  اـب  هک  ثداوح 

فارشا شیرق و  زا  یهورگ  تسا :  نینچ  روثنملا  رد  لقن  قبط  هثداح  نایرج  دیـشخب .  ییاهر  یعطق  کی و  ماد  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یلـص ربمایپ  هیحان  زا  هک  يرطخ  هرابرد  دننک و  عامتجا  هکم )  ناگرزب  تاسلج  لحم   ) هودنلاراد رد  ات  دندش  عمج  فلتخم  لیابق  زا  هکم 

عقاو رد  هک  درک  دروخ  رب  اهنآ  هب  يرهاـظ  شوخ  درمریپ  هار  ياـنثا  رد   ( دـنیوگ یم   . ) دنـشیدنیب درک  یم  دـیدهت  ار  اـهنآ  هلآ  هیلع و  هللا 
اب امش  نوچ  متسه ،  دجن  لها  زا  يدرمریپ  تفگ :  یتسیک ؟  وت  دیسرپ  وا  زا  یناطیش  رکف  حور و  ياراد  هک  یناسنا  ای   ) دوب ناطیـش  نامه 

وش 1 لخاد  بوخ ،  رایسب  دنتفگ :  مرادن .  غیرد  امش  زا  ار  دوخ  یهاوخ  ریخ  هدیقع و  مبای و  روضح  امش  سلجم  رد  متـساوخ  مدش  ربخ 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هب  هراشا   ) درم نیا  هرابرد  تفگ :  درک و  تیعمج  هب  ور  نارـضاح  زا  یکی  دش .  دراو  هودنلاراد  هب  اهنآ  هارمه  مه  وا 

( دچیپ مه  رد  ار  امـش  تمظع  نییآ و   ) ددرگ زوریپ  امـش  رب  هک  دور  یم  نآ  میب  دنگوس  ادـخ  هب  اریز  دـینک ؛ يرکف  دـیاب  مالـسا )  هلآ  و 
هک دور  یم  نآ  مـیب  تـفگ  درک و  در  ار  رظن  نـیا  يدــجن  درم  ریپ  دــهدب .  ناـج  نادــنز  رد  اـت  دــینک  سبح  ار  وا  درک  داهنــشیپ  یکی 

يرت یـساسا  رکف  دیاب  دـنربب ،  نوریب  نیمزرـس  نیا  زا  ار  وا  دـننک و  دازآ  نادـنز  زا  ار  وا  بسانم  تصرف  کی  رد  دـنزیرب و  شنارادـفرط 
راک ره  دورب ،  نوریب  امـش  نایم  زا  هک  نیمه  اریز  دـیوش ؛ تحار  وا  تسد  زا  ات  دـینک  نوریب  دوخ  ناـیم  زا  ار  وا  تفگ :  يرگید  دـینکب . 

 ، تسین یتسرد  هدیقع  مه  نیا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  يدجن  درم  ریپ  تسا .  نارگید  اب  شراک  ورـس  دز و  دهاوخن  امـش  هب  يررـض  دـنک 
درگ دور و  یم  برع  ریاس  غارـس  هب  دیهد  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  دـینیب ؟  یمن  اه  لد  رد  ار  وا  ذوفن  نابز و  تغالب  راتفگ و  ینیریـش  رگم 
لتق هب  ار  امش  ناگرزب  دنار و  یم  دوخ  ياهرهش  زا  ار  امش  ددرگ و  یم  زاب  امـش  ریاس  غارـس  هب  تیعمج  هوبنا  اب  سپـس  دنریگ ،  یم  ار  وا 

دمآرد و نخـس  هب  دوب ،  تکاس  تقو  نآ  ات  هک  لهجوبا  دـینک .  يرگید  رکف  دـیوگ ،  یم  تسار  ادـخ  هب  دـنتفگ  تیعمج  دناسر 1  یم 
نزریشمش عاجـش و  یناوج  يا  هلیبق  ره  زا  تفگ  يا ؟  هدیقع  هچ  دنتفگ  مناد 1  یمن  حیحـص  ار  نآ  زا  ریغ  مراد ؟  يا  هدیقع  نم  تفگ : 

هک یماگنه  دننک و  هلمح  وا  هب  یعمج  هتسد  بسانم ،  یتصرف  رد  ات  میهد  یم  يا  هدنرب  ریـشمش  کی  ره  تسد  هب  مینک و  یم  باختنا  ار 
فیاوط همه  اب  دـنناوتب  مشاه  ینب  هفیاـط  منک  یمن  رواـب  دوش و  یم  شخپ  لـیابق  همه  رد  شنوخ  دـنناسرب ،  لـتق  هب  ار  وا  تروص  نیا  هب 
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اب  ) يدـجن درم  ریپ  دـش .  میهاوـخ  تحار  وا  رازآ  زا  مه  اـم  دـنوش و  یم  یـضار  اـهب  نوـخ  هب  تروـص  نیا  رد  املـسم  دـنگنجب و  شیرق 
نیا بیترت ،  نیا  هب  و   ) مرادن يا  هدیقع  نآ  زا  ریغ  مه  نم  تفگ .  درمناوج  نیا  هک  تسا  نیمه  حیحص  يار  ادخ  هب  تفگ :  یلاحشوخ ) 

داد روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دمآ و  دورف  لیئربج  دندش .  هدنکارپ  میمصت  نیا  اب  اهنآ  و  دش ) هتفریذپ  مومع  قافتا  هب  داهنـشیپ 
مالـسلا هیلع  یلع  دومن  شرافـس  درک و  تکرح  روث )  ) راغ يوس  هب  هنابـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دباوخن .  شیوخ  رتسب  رد  بش  هک 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  رتسب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دندرک ،  وجتـسج  دنتخیر و  وا  هناخ  هب  دش و  حبـص  هک  یماگنه  دباوخب .  وا  رتسب  رد 
رد لابند  هب  اهنآ  مناد ،  یمن  دومرف  تساجک ؟  دمحم  سپ  دندز  ادص  دـش .  بآ  رب  شقن  ار  نانآ  ياه  هشقن  بیترت  نیا  هب  دـندید و  هلآ 
راغ ولج  رد  یتوبکنع  رات  هک  دندید  بجعت  اب  اما  راغ ،  یکیدزن  هب  دندیـسر و  هوک  هب  ات  دـندرک  تکرح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياپ 

بیترت نیا  هب  تشادـن و  دوجو  راـغ  رد  رب  توـبکنع  ياـهرات  نیا  زا  يرثا  دوـب ،  راـغ  نیا  رد  وا  رگا  دـنتفگ  رگیدـکی  هب  تسا ،  ناـیامن 
هتسخ و دندرک و  وجتسج  ار  هکم  ياه  نابایب  همه  نانمـشد  هک  یماگنه  و   ) دنام راغ  رد  زور  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنتـشگزاب . 

 . ( درک تکرح  هنیدم  يوس  هب  وا  دنتشگزاب ،  سویام 

لافنا اجبان  اجب و  تاراختفا 

 . میروآ یم  لیذ  رد  دـسر  یم  رظن  هب  رت  حیحـص  هج  نآ  اهنآ  نایم  زا  هک  تسا  هدـش  لقن  هعیـش  تنـس و  لها  بتک  رد  یفلتخم  تایاور 
دندرک و یم  راختفا  يرگید  رب  مادک  ره  سابع  هبیش و  هک  دنک  یم  لقن  ةدیرب  زا  یناکسح  مساقلاوبا  مکاح  تنس  لها  فورعم  دنمـشناد 
 : تفگ سابع  دینک ؟  یم  راختفا  زیچ  هچ  هب  دیـسرپ  تشذـگ و  اهنآ  رانک  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـندوب  نخـس  هب  لوغـشم  هراب  نیا  رد 

مارحلادجـسم و هدننک  ریمعت  نم  تفگ  هیبش  تسادخ .  هناخ  جاجح  هب  نداد  بآ  هلاسم  نآ  درادن و  يدحا  هک  هدش  هداد  نم  هب  يزایتما 
هک مراد  يراختفا  مک  نس  نیا  اب  هک  میوگب  دیاب  منک ،  یم  ایح  امـش  زا  هک  نیا  اب  تفگ :  مالـسلا  هیلع  یلع  متـسه .  هبعک  هناخ  راددیلک 

دیروآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  هب  نامیا  امش  ات  مدرک  داهج  ریشمش  اب  نم  دومرف :   1 راختفا ؟  مادک  دندیسرپ  اهنآ  دیرادن .  امش 
ینیب یمن  ایآ  تفگ :  تیاکش )  ناونع  هب   ) دمآ و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  غارـس  هب  ناشک  نماد  تساخرب و  دش ،  كانمـشخ  سابع  . 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  هب  هک  یماگنه  دینک ،  ادص  ار  یلع  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیوگ ؟  یم  نخس  نم  اب  هنوگچ  یلع 
وا نم  رگا  ادخ 1  لوسر  يا  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  یتفگ ؟  نخس  سابع  تیومع  اب  هنوگ  نیا  ارچ  دومرف :  ترـضح  دمآ ،  هلآ  و 

دونشخ 1 دهاوخ  یم  سک  ره  دوش و  تحاران  دهاوخ  یم  یسک  ره  قح ،  راتفگ  ربارب  رد  تسا .  هدوب  تقیقح  نایب  اب  متخاس  تحاران  ار 
جاحلا ۀیاقس  متلجا  ناوخب  اهنآ  رب  ار  تایآ  نیا  دیوگ  یم  دتسرف و  یم  مالس  وت  هب  تراگدرورپ  دمحم 1  يا  تفگ :  دش و  لزان  لیئربج 

 ، دیداد رارقرب  وا  هار  رد  داهج  زیخاتـسر و  زور  ادـخ و  هب  نامیا  نوچ  مه ،  ار  مارحلادجـسم  نارمع  جاجح و  ندرک  باریـس  ایآ  و ؛ . . . 
 ، يربط ریـسفت  دـننام  تنـس ؛  لها  زا  یناوارف  ياه  باتک  رد  یمک  توافت  اب  ای  نومـضم  نیمه  اـب  تیاور  نیمه  دنتـسین .  يواـسم  زگره 

 . تسا هدش  لقن  یلزاغم و . . .  نبا  بقانم  يرفعج ،  همالع  لیزنتلا  ملاعم  يدادغب ،  نزاخ  ریسفت  يدحاو ،  لوزنلا  باحصا  یبلعث ، 

هبوت هروس 

(38  / هبوت  ) راگدرورپ لوصحم  يروآ  عمج  گنج و 

يروآ عـمج  تقو  ناـمز ،  نآ  درک و  ناـیمور  اـب  داـهج  هب  رما  تشگرب ،  فیاـط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هک  یتـقو  دـنا  هتفگ 
یتقو دنورب ،  گنج  هب  هک  دوب  تخس  اهنآ  يارب  دننامب .  لحم  رد  لوصحم  يروآ  عمج  يارب  دنتشاد  تسود  باحـصا  دوب .  تالوصحم 

 : دومرف دش و  لزان  هیآ  هک  دوب  اج  نیا  رد  دندرک .  تکرش  ترـضح  نآ  اب  یمک  هدع  درک ،  گنج  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک 

نآرق لوزن  ناش  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 77زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا مک  ترخآ  هب  تبسن  ایند  یگدنز  ایند و  یگدنز  هب  دیدش  یضار  ایآ 

(49  / هبوت  ) دروم یب  قشع 

تکرح هب  توعد  هدرک و  كوبت  گنج  هدامآ  ار  ناناملـسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  دـنا  هدرک  لـقن  نارـسفم  زا  یهورگ 
دـمآ و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  دوب ،  ناقفانم  فص  رد  هک  سیق  نب  دـج  مان  هب  هملـس  ینب  هفیاط  ياس  ؤر  زا  یکی  درک ،  یم 
هب ممـشچ  رگا  صوصخ  هب  مراد ،  نانز  هب  يدـیدش  هقالع  اریز  موشن ؛  رـضاح  گنج  نادـیم  نیا  رد  نم  دـیهد  هزاـجا  رگا  درک :  ضرع 
وا هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مشکب 1  رازراک  زا  تسد  موش و  اـهنآ  نوتفم  مهدـب و  تسد  زا  لد  تسا  نکمم  دـتفیب ،  یمور  نارتخد 

هملـس ینب  زا  یهورگ  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تخاس .  موکحم  ار  صخـش  نآ  لمع  دش و  لزان  هیآ  عقوم ،  نیا  رد  داد .  هزاجا 
 ، لخب درد  زا  رتدب  يدرد  هچ  دومرف :  تسا .  ییوسرت  لیخب و  درم  وا  یلو  سیق ،  نب  دج  دنتفگ :  تسیک ؟  امـش  گرزب  دومرف :  درک و 

 ( . يور هداشگ  تواخس و  رپ  تسا  يدرم  هک   ) تسا ءارب  نب  رشب  وردیفس  ناوج  نآ  امش  گرزب  دومرف :  سپس 

(61  / هبوت  ) حلصم يرواب  شوخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هرابرد  راجنهان  نانخـس  دندوب و  هتـسشن  مه  رود  هک  هدش  لزان  ناقفانم  زا  یهورگ  هرابرد  هیآ  نیا  دنا  هتفگ  *
ام دض  رب  ار  مدرم  و   ) دیوگب دب  ام  هب  وا  و  دسرب ،  دـمحم  شوگ  هب  مسرت  یم  اریز  دـینکن ؛ ار  راک  نیا  تفگ :  نانآ  زا  یکی  دـنتفگ ،  یم 
یم يو  دزن  دیسر ،  وا  شوگ  هب  رگا  مییوگ و  یم  میهاوخب  هچ  ره  ام  تسین ،  مهم  تفگ :  دوب  سالج  شمان  هک  نانآ  زا  یکی  دناروشب )

هچ ره  سک  ره  تسا و  ینیب  نهد  رواـب و  شوـخ  مدآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  اریز  دریذـپ ؛ یم  اـم  زا  وا  مینک و  یم  راـکنا  مـیور و 
 . تفگ خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  ماگنه  نیا  رد  دنک .  یم  لوبق  دیوگب 

(64  / هبوت  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لتق  هئطوت 

رد كوبت ،  گنج  زا  تعجارم  زا  سپ  هک  دـندرک  هئطوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لتق  يارب  يرـس  هسلج  کـی  رد  ناـقفانم  زا  یهورگ 
 . دنناسرب لتق  هب  ار  ترضح  دنهد و  مر  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتش  هدرک ،  نیمک  سانـشان  تروص  هب  هار  رـس  ياه  هندرگ  زا  یکی 
هک یماگنه  دنزاس .  قرفتم  ار  اهنآ  دنـشاب و  بقارم  ناناملـسم  زا  یعمج  داد  روتـسد  وا  تخاس و  هاگآ  هشقن  نیا  زا  ار  شربمایپ  دنوادخ 
زا زا  هفیذح  تشاد و  تسد  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بکرم  راهم  رامع  دیـسر  هندرگ )   ) هبقع نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  دندیسر .  ارف  دندوب  هدیـشوپ  ار  دوخ  ياه  تروص  ایوگ  هک  ناقفانم  هورگ  ماگنه  نیا  رد  دنار .  یم  ار  نآ  رـس  تشپ 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  درک .  نینچ  هفیذـح  نک .  رود  ار  اهنآ  نزب و  اهنآ  ياـه  بکرم  تروص  هب  دومرف :  هفیذـح  هب  هلآ  و 

لوسر سپـس  متخانـشن .  ار  اهنآ  زا  کی  چیه  هن ،  درک :  ضرع  یتخانـشن ؟  ار  اهنآ  دومرف :  هفیذـح  هب  تشذـگ  هبقع  زا  رطخ  نودـب  هلآ 
رب دمحم  هک  یماگنه  دنیوگب  برع  مرادن  تسود  دومرف :  دناسرب ؟  لتق  هب  ار  اهنآ  درمـشرب .  وا  يارب  ار  اهنآ  همه  مان  مالـسلا  هیلع  ادـخ 

تخادرپ 1 اهنآ  نتشک  هب  دش  زوریپ  دش  زوریپ  شنارای 

(75  / هبوت  ) یبلط ایند 

هک تشاد  رارـصا  دـمآ و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دجـسم  هب  بترم  دوب و  يریقف  درم  هک  بطاـح  نب  هبلعث  ماـن  هب  راـصنا  زا  یکی 
ریخ هرکش  يدوت  لیلق  دومرف :  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دهدب 1  وا  هب  یناوارف  لام  دنوادخ  ات  دنک  اعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
ایآ یـشاب  هتـشادن  ار  شقح  يادا  ییاناوت  هک  تسا  يدایز  رادقم  زا  رتهب  ینک ،  ادا  یناوتب  ار  شقح  هک  یمک  رادـقم  هقیطت ؛  ریثک ال  نم 
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رـس دوبن و  رادرب  تسد  هبلعث  یلو  يزاـسب ؟  يا  هداـس  یگدـنز  هب  ییوج و  یـسات  ادـخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  وت  هک  تسین  رتهب 
نم هب  یتورث  دنوادخ  رگا  هک  منک  یم  دای  دنگوس  هداتـسرف  قح  هب  ار  وت  هک  ییادخ  هب  درک :  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ماجنا 

یتیاور قبط  هک  تشذگن  يزیچ  درک .  اعد  وا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مزادرپ .  یم  ار  نآ  قوقح  مامت  دنک ،  مامت  دنک ،  تیانع 
درک دلو  داز و  نانچ  نآ  دیرخ و  يدنفسوگ  يرگید ،  تیاور  قبط  دیسر و  وا  هب  يراشرس  تورپ  تفر و  ایند  زا  وا  دنمتورث  يومع  رـسپ 

دش يدام  یگدنز  مرگ  رس  لوغـشم و  نانچ  دروآ و  يور  هنیدم  فارطا  ياه  يدابآ  هب  راچان  دوبن ،  نکمم  هنیدم  رد  اهنآ  يرادهگن  هک 
تاکز يروآ  عمج  رومءام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتدم ،  زا  سپ  درک .  یمن  تکرـش  زین ،  هعمج  زامن  یتح  تعامج و  زامن  رد  هک 

 . درک يراددوخ  یهلا  قح  تخادرپ  زا  لخب ،  هدیسر و  راون  هب  هزات  تیفرظ و  مک  درم  یلو  دریگب  ار  وا  لاوما  تاکز  ات  داتـسرف  وا  دزن  ار 
میا هدش  ناملسم  ام  ینعی  تسا ؛  هیزج  ربارب  مکح  نیا  تفگ :  دومن و  ضارتعا  زین  مکح  نیا  عیرشت  لصا  هب  هکلب  درک  يراددوخ  اهنت  هن 

موهفم هن  وا  هک  یلاح  رد   1 دنام ؟  یم  یقاب  ناناملسم  ریغ  ام و  نایم  یقرف  هچ  تاکز ،  تخادرپ  اب  میـشاب و  فاعم  هیزج  تخادرپ  زا  هک 
 ، لاح ره  هب  داد .  یمن  وا  هب  قح  راهظا  تقیقح و  نایب  هزاجا  یتسرپ  ایند  اما  دوب  هدـیمهف  ای  ار و  تاکز  موهفم  هن  دوب و  هدـیمهف  ار  هیزج 

 . دش لزان  هیآ  ماگنه  نیا  رد  هبلعث 1  رب  ياو  هبلعث 1 ؛  حیو  ای  دومرف :  دینش  ار  وا  نخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یماگنه 

(79  / هبوت  ) كدنا قافنا 

هب زاین  دزاس و  هدامآ  كوبت )  گنج  يارب  الامتحا   ) نمشد اب  هلباقم  يارب  ار  مالسا  رکشل  تشاد  میمصت  مالسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
ناونع هب  يا  هظحالم  لباق  رادـقم  دنتـشاد  ییاناوت  هک  یناـسک  دومرف ،  راـهظا  ار  دوخ  رظن  هک  یماـگنه  تشاد .  مدرم  زا  کـمک  نتفرگ 

اب يراصنا  لیقعوبا  دننام  ناملـسم ؛  دـمآرد  مک  نارگراک  زا  یـضعب  یلو  دـندرک .  تمدـخ  مالـسا  شترا  هب  ضوعالب  کمک  ای  تاکز 
نم کی  هدرک و  هریخذ  شیوخ  هداوناخ  يارب  ار  نآ  نم  کی  هک  امرخ  نم  کی  ود  هیهت  بش و  رد  بآ  ندیـشک  یفاـضا و  راـک  لـمحت 

هب وج  بیع  ناقفتنم  یلو  دندومن .  یمالسا  گرزب  همانرب  هب  يزیچان  ارهاظ  کمک  دندروآ ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  ار  رگید 
ار یناسک  دندرک و  یم  یفرعم  راکایر  ناونع  هب  دـندوب ،  هدرک  يدایز  کمک  هک  ار  یناسک  دـنتفرگ ،  یم  داریا  هورگ  ود  نیا  زا  کی  ره 

لزان هیآ  دراد ؟  یکمک  نینچ  هب  زاین  مالـسا  رکـشل  ایآ  هک  دنتفرگ  یم  ءازهتـسا  هرخـسم و  داب  هب  دندوب ،  هدومن  کمک  یمک  رادقم  هک 
داد 1 میب  دنوادخ  باذع  زا  درک و  دیدهت  ار  اهنآ  ادیدش  دش و 

(108  / هبوت  ) نیقفانم دجسم 

نآ رد  دروایب و  فیرـشت  هک  تساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  اـبق و  ماـن  هب  تخاـس  يدجـسم  فوع  نب  ورمع  دـنا  هتفگ  نارـسفم 
زا يا  هدـع  درک .  هماقا  زامن  دجـسم  نآ  رد  درب و  فیرـشت  تفریذـپ .  ار  وا  داهنـشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـناوخب .  زاـمن  دجـسم 
هللا یلـص  ربمایپ  تعامج  زامن  هب  مینک و  یم  تسرد  يدجـسم  مه  ام  دـنتفگ  دوخ  اب  دـیزرو .  تداسح  فوع  نب  منغ  هلمج  زا  ناقفانم ، 

زا دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شیپ  دش ،  مامت  یتقو  دندرک .  تسرد  ابق  دجـسم  رانک  يدجـسم  میوش .  یمن  رـضاح  هلآ  هیلع و 
زامن اجنیا  رد  امـش  میهاوخ  یم  ام  هک  دـنتفگ  ینابز  برچ  اـب  دـناوخب و  اـجنآ  رد  يزاـمن  درواـیب و  فیرـشت  هک  دنتـساوخ  راوگرزب  نآ 

ام دومرف :  دوب ،  كوبت  گنج  هب  نتفر  يارب  ندش  هدامآ  لاح  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  میوش .  كربتم  ات  دـینک  اعد  دـیناوخب و 
گنج زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یتـقو  میناوـخ .  یم  زاـمن  هللا و  ءاـشنا  مـییآ  یم  میتشگزاـب  هـک  یتـقو  میتـسه و  رفـس  لاـح  رد 

اهنآ تسا و  هدش  هتخاس  لوسر  ادخ و  اب  گنج  يارب  ناناملسم و  نیب  هقرفت  يارب  تسا و  رارض  دجـسم  نیا  هک  دش  لزان  هیآ  تشگزاب ، 
 . دنا هداهن  انب  هریغ  مارحلادجسم و  هب  يرود  رطاخ  هب  ار  نآ  دنیوگ و  یم  غورد 
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(117  / هبوت  ) ههبج هب  نتفر  رد  یتسس 

ربمایپ هارمه  تکرح  كوبت و  گـنج  رد  تکرـش  زا  عیبر  نب  لـاله  عیبر و  نب  ةارم  کـلام و  نب  بعک  ياـه  ماـن  هب  ناناملـسم  زا  رفن  هس 
 . دوب یلبنت  یتسـس و  رطاخ  هب  هکلب  دنـشاب ،  ناقفانم  هتـسد  راد و  ءزج  هک  دوبن  نآ  رطاخ  هب  نیا  یلو  دـندز ،  زابرـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دندیسر و شتمدخ  دنتـشگزاب ،  هنیدم  هب  كوبت  هنحـص  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  دندش .  نامیـشپ  هک  تشذگن  يزیچ 
اب يدحا  هک  داد  روتـسد  زین ،  ناناملـسم  هب  تفگن و  نخـس  اهنآ  اب  هلمج  کی  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اما  دندرک ،  یهاوخرذـع 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  نانز  ناکدوک و  هک  اجنآ  ات  دـنتفرگ  رارق  یعامتجا  بیجع  هرـصاحم  کی  رد  اـهنآ  دـیوگن .  نخـس  اـهنآ 

کیدزن اهنآ  هب  هک  داد  روتـسد  یلو  دادـن  ییادـج  هزاجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنوش .  ادـج  اهنآ  زا  هک  دنتـساوخ  هزاجا  دـندمآ و 
ار رهش  گرزب ،  ییاوسر  ياردوخ و  نیا  زا  تاجن  يارب  دندش  روبجم  هک  دش  گنت  اهنآ  رب  نانچ  شتعـسو  مامت  اب  هنیدم  ياضف  دنوشن . 
هک دوب  نیا  درک ،  دراو  اهنآ  هیحور  رب  يدـیدش  هبرـض  هک  یلیاسم  هلمج  زا  دـنربب .  هانپ  هنیدـم  فارطا  ياـه  هوک  هلق  هب  دـنیوگ و  كرت 
ارم هک  یماگنه  دریگ ،  یم  ارم  غارس  یحیسم  رفن  کی  مدید  مدوب ،  هتـسشن  یتحاران  اب  هنیدم  رازاب  رد  يزور  تفگ  یم  کلام  نب  بعک 

بلقنم نم  لاح  ایب .  ام  يوس  هب  هدـنار  دوخ  زا  ارت  تبحاص  رگا  دوب  هتـشون  نآ  رد  هک  داد  نم  تسد  هب  ناسغ  هاشداپ  زا  يا  همان  تخانش 
یم اذـغ  ناشیارب  اهنآ  ناگتـسب  هصالخ  دـنراد 1  عـمط  نم  رد  نانمـشد  هک  تسا  هدیـسر  ییاـج  هب  مراـک  نم ،  رب  ياو  يا  مـتفگ  دـش ، 

لوبق اهنآ  هبوت  هک  دندیـشک  یم  راظتنا  هتـسویپ  تشذگ ،  تروص  نیا  هب  یتدم  دنتفگ .  یمن  نخـس  اهنآ  اب  هملک  کی  یتح  اما  دـندروآ 
هب دیـسر و  نانآ  زا  یکی  رظن  هب  يرکف  ماـگنه ،  نیا  رد  دوبن .  يربخ  اـما  ددرگ .  لزاـن  دـشاب  اـهنآ  هبوت  لوبق  رب  لـیلد  رب  يا  هیآ  دوش و 
هب دـندرک ؛ نینچ  اـهنآ  مینک .  هطبار  عطق  رگیدـکی  زا  مه  اـم  هک  رتـهب  هچ  دـنا ،  هدرک  هطبار  عطق  اـم  اـب  مدرم  هک  نونکا  تفگ :  نارگید 

هبوت و زور  هاجنپ  زا  سپ  ماجنارس  بیترت ،  نیا  هب  دندوبن و  مه  اب  نانآ  زا  رفن  ود  دنتفگن و  نخـس  رگیدکی  اب  هملک  کی  یتح  هک  يروط 
 . دیدرگ لزان  هنیمز  نیا  رد  هیآ  دش و  لوبق  نانآ  هبوت  دنوادخ ،  هاگشیپ  هب  عرضت 

(117  / هبوت  ) وکین رکف 

هک دوب  يردق  هب  تالکـشم  نیا  دش .  لزان  دیـسر  گنج  نیا  رد  ناناملـسم  هب  هک  ییاسرف  تقاط  تالکـشم  كوبت و  هوزغ  دروم  رد  هیآ 
یم هک  یناسک  هلمج  زا  دندنام .  اجرب  اپ  نانچمه  هدـش و  ناشلاح  لماش  یهلا  قیفوت  فطل و  اما  دـنتفرگ ،  تشگزاب  هب  میمـصت  یهورگ 

زا یتسـس  رثا  رب  یلو  ناـقفانم ،  زا  هن  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ناراـی  زا  هک  تسا  همیثـحوبا  هدـش  لزاـن  وا  دروـم  رد  هیآ  دـنیوگ 
نازوس مرگ و  اوه  تشذگ .  هعقاو  نیا  زا  زور  هد  درک .  يراددوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  قافتا  هب  كوبت ،  نادـیم  يوس  هب  تکرح 
هتخاس مهارف  ایهم و  یبوخ  ماعط  گنخ و  بآ  هدامآ و  بترم و  ار  وا  ياـه  ناـبیاس  هک  یلاـح  رد  دـمآ ،  دوخ  نارـسمه  دزن  يزور  دوب . 

هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ :  داتفا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوخ  ياوشیپ  دای  هب  تفر و  ورف  رکف  رد  ناهگان  وا  دندوب . 
نیا جنر  هتفرگ و  شودب  هحلـسا  نابایب ،  نازوس  ياهداب  نایم  رد  هدومرف ،  نیمـضت  ار  وا  هدنیآ  هتـشذگ و  دنوادخ  درادن و  یهانگ  چـیه 
نیا تسا ،  هتفرگ  رارق  ابیز  نانز  هدامآ و  ياذـغ  رانک  گنخ و  هیاس  رد  هک  نیبب  ار  همیثحوبا  تسا .  هدرک  لیمحت  دوخ  رب  ار  راوشد  رفس 
نیا ریز  رد  میوگ و  یمن  نخس  هملک  کی  امـش  زا  مادک  چیه  اب  مسق  ادخ  هب  تفگ :  درک و  دوخ  نارـسمه  هب  ور  سپـس  تسین .  فاصنا 

شیوخ ياهرتش  رب  تفرگرب و  هشوت  داز و  تفگ و  ار  نخـس  نیا  موش .  قحلم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  اـت  مریگ  یمن  رارق  ناـبیاس 
تکرح هب  نانچمه  درکن و  يراج  نابز  رب  يا  هملک  وا  دـنیوگب ،  نخـس  وا  اـب  دنتـساوخ  شنارـسمه  ردـق  ره  درک .  تکرح  دـش و  راوس 

ربمایپ اما  درذـگ ،  یم  هداج  هراـنک  زا  هک  تسا  يراوس  نیا  دـنتفگ :  یم  رگیدـکی  هب  ناناملـسم  دیـسر .  كوبت  یکیدزن  هب  اـت  داد  همادا 
همیثحوبا يرآ  دـنتفگ  دنتخانـش ،  ار  وا  دـش و  کیدزن  هک  یماگنه  تسا .  رتهب  دـشاب  همیثحوبا  راوـس 1  نیا  دوـمرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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هیلع هللا  یلص  ربمایپ  درک .  وگ  زاب  ار  شیوخ  يارجام  تفگ و  مالس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دناباوخ و  نیمز  رب  ار  دوخ  رتش  تسا . 
یحور یگداـمآ  رطاـخ  هب  اـما  دوـب ،  لـطاب  هب  لـیامتم  شبلق  هک  یناـسک  هلمج  زا  درک و  اـعد  وا  يارب  تفگ و  دـمآ  شوـخ  وا  هب  هلآ  و 

 . دینادرگ مدق  تباث  تخاس و  قح  هجوتم  ار  وا  دنوادخ 

دوه هروس 

(12 دوه  ) مالسلا هیلع  یلع  يردارب 

وت نم و  نایم  هک  ما  هتساوخ  ادخ  زا  نم  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
 ، دـیدرگ تباـجا  زین  تساوـخرد  نیا  دـنک ،  نم  یـصو  ار  وـت  هک  ما  هتـساوخ  زین  و  دـش ،  لوـبق  تساوـخرد  نیا  دزاـس و  رارقرب  يردارب 

کی رد  امرخ  نم  کی  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ   ( ینمـشد توادـع و  يور  زا   ) دیـسر نافلاخم  زا  یـضعب  شوگ  هب  نخـس  نیا  هک  یماگنه 
ادـخ زا  ارچ  دـیوگ ) یم  تسار  رگا   ) تسا رتـهب  تساوـخ  دوـخ  يادـخ  زا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هـچ  نآ  زا  هدیکـشخ ،  کـشم 

 . داد خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  دهد .  تاجن  رقف  زا  ار  وا  هک  یجنگ  ای  دتسرفب و  نانمشد  رب  وا  يرای  يارب  يا  هتشرف  تساوخن 

دعر هروس 

دعر 32-30)  ) توبن نیغورد  یعدم 

ار همان  حلص  دنتـساوخ  یم  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا .  هدش  لزان  ترجه  مشـش  لاس  رد  هیبیدح  حلـص  رد  لوا ،  هیآ  هک  دنا  هتفگ  نارـسفم 
ناکرـشم ریاس  ورمع و  نب  لیهـس  میحرلا . . .  نمحرلا  هللا  مسب  سیونب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنـسیونب 

توبن يوعد  هک  دوب  باذـک  هملیـسم  ناشدوصقم   ) تسا هماهب  رد  نآ  میراد و  ناـمحر  کـی  اـهنت  میـسانش 1  یمن  ار  نامحر  ام  دـنتفگ 
هیلع یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ  دنتـشون .  یم  تیلهاج  نامز  رد  هک  هنوگ  نامه  مهللا  کمـساب  یـسیونب  دیاب  هکلب  تشاد ) 

وت اب  ام  يدوب و  ادخ  لوسر  وت  رگا  دنتفگ :  شیرق  ناکرـشم  هللا . . .  لوسر  دمحم  هک  تسا  يا  همان  حلـص  نیا  سیونب :  دومرف :  مالـسلا 
همان حلـص  نیا  سیونب  نکل  و  تسا )  تلاسر  نیمه  رد  اوعد   ) میدوب راک  متـس  رایـسب  میتسب ،  یم  وت  رب  ار  ادـخ  هار  میدرک و  یم  گنج 

 ، مینک راکیپ  اه  نیا  اب  ام  هدب  هزاجا  دنتفگ :  دنتفـشآ و  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  ماگنه ،  نیا  رد  تسا . . .  هللادبع  نب  دـمحم 
 ، تجاجل دروم  رد  هدـش و  لزان  هیآ  ماگنه ،  نیا  رد  سیونب .  دـنهاوخ  یم  اه  نیا  هک  هنوگ  نامه  هن  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

 . درک شنزرس  ار  اهنآ  ادیدش  تسا ،  دنوادخ  یعطق  فاصوا  زا  هک  نامحر  مان  اب  نانآ  تفلاخم  يریگ و  هناهب 

(32  / دعر  ) كرشم ناجوجل 

ربمایپ لابند  هب  دندوب و  هبعک  هناخ  تشپ  رد  هک  تسا  هدش  لزان  هکم  ناکرـشم  زا  یعمج  خساپ  رد  هیآ  هک  دـنا  هتفگ  نارـسفم  زا  یـضعب 
وت زا  يراد  تسود  رگا  دندرک :  ضرع  دمآ ،  ناشدزن  اهنآ ) تیاده  دیما  هب   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنداتـسرف .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ار نـیمز  دـبای 1 و  شرتـسگ  اـم  دودـحم  گـنت و  نیمز  نیا  یمک  اـت  نادرگ  بقع  تنآرق  هلیـسو  هب  ار  هکم  ياـه  هوک  نیا  مینک  يوریپ 
یتسین وا  زا  رتمک  دوخ  ناـمگ  هب  وت  مییامن 1  تعارز  هدرک  سرغ  ار  یناتخرد  ات  روآ  دیدپ  اج  نیا  رد  ییاهرهن  اه و  همـشچ  فاکـشب و 
نادرگ ام  رخـسم  ار  داب  هک  نیا  ای  دنتفگ ،  یم  ادخ  حیبست  هدش ،  ادص  مه  وا  اب  هک  دوب  هدرک  یم  رخـسم  وا  يارب  ار  اه  هوک  دـنوادخ  هک 

نامه میدرگزاب 1  زور  نامه  مییامن و  هیهت  ار  دوخ  جاتحیام  مینک و  لـح  ار  نامتالکـشم  میور و  ماـش  هب  میوش و  راوس  نآ  شود  رب  هک 
زا رگید  سک  ره  ای  شیرق )  هفیاط  دـج   ) یـصق تدـج  زین ،  یتسین و  رتمک  نامیلـس  زا  دوخ  نامگ  هب  وت  دوب .  نامیلـس  رخـسم  هک  هنوگ 
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مالـسلا هیلع  یـسیع  اریز  لـطاب ؛  اـی  تسا  قح  ییوگ  یم  وت  هچ  نآ  اـیآ  هک  مینک  لا  ؤس  وا  زا  اـت  نک  هدـنز  یهاوـخ  یم  ار  اـم  ناـگدرم 
یم ار  هچ  نآ  همه  هک  درک  دزـشوگ  اهنآ  هب  دـش و  لزاـن  هیآ  ماـگنه ،  نیا  رد  یتسین 1  یـسیع  زا  رتمک  وت  درک و  یم  هدـنز  ار  ناـگدرم 

 . تسا هدش  هیارا  ندروآ  نامیا  يارب  یفاک  هزجعم  هنرگو  ندروآ ،  نامیا  يارب  هن  تسا  تجاجل  رس  زا  دییوگ 

لحن 42-41)  ) دوسرپ هلماعم 

يارب دـندوب و  راشف  تحت  تخـس  هکم  رد  ندروآ ،  مالـسا  زا  سپ  بابخ  بیهـص و  رـسای و  رامع  لالب و  دـننام  ناناملـسم ؛  زا  یهورگ 
هک یترجه  دـندرک .  ترجه  هنیدـم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ترجه  زا  سپ  نارگید ،  هب  رون  يادـص  ندـناسر  مـال و  سا  تیوقت 
اب نم  ندوب  مدرمریپ و  نم  درک :  داهنشیپ  نینچ  ناکرـشم  هب  دوب  ینـسم  درم  هک  بیهـص  نایم  نیا  رد  دش .  نارگید  اهنآ و  يزوریپ  ثعاب 
 ، مورب هنیدم  هب  دیریگب  ارم  لاوما  دییایب  مرادـن .  ار  امـش  هب  ندز  نایز  رب  تردـق  مشاب ،  نافلاخم  رگا  درادـن و  امـش  لاح  هب  يدوس  امش 

بیهـص هب  یـضعب  درک .  ترجه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يوس  هب  داد و  اـهنآ  هب  ار  دوخ  لاوما  ماـمت  بیهـص  دـندرک .  تقفاوم  اـهنآ 
 . درک وگزاب  ترخآ  ناهج  ناهج و  نیا  رد  ار  وا  لاثما  وا و  يزوریپ  دش و  لزان  تایآ  يدرک 1  يدوس  رپ  هلماعم  دنتفگ : 

لحن 97-95)  ) ناریذپ قح 

دیسر هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  توم  رضح  یلاها  زا  يدرم  هک  دنک  یم  لقن  نینچ  سابع  نیا  زا  گرزب  رسفم  یسربط ،  موحرم 
قدـص هاوگ  مدرم  تسا و  هدرک  بضغ  ارم  نیمز  زا  یتمـسق  هک  مراد  سیقلاءورما  ماـن  هب  يا  هیاـسمه  ادـخ 1  لوسر  يا  درک :  ضرع  و 

زا تساوخ و  ار  سیقلاءورما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنتـسین .  نم  تیامح  هب  رـضاح  دنلیاق ،  يرتشیب  مارتحا  وا  يارب  نوچ  یلو  دننم ، 
یکاش یلو  درک  دـنگوس  داهنـشیپ  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  درک .  راـکنا  ار  زیچ  همه  خـساپ  رد  وا  درک .  لا  ؤس  هنیمز  نیا  رد  وا 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  دنک .  دای  غورد  دنگوس  هک  درادن  یعنام  چیه  وا  يارب  هک  تسا  يراب  دنب و  یب  درم  نیا  هللا 1  لوسر  ای  درک :  ضرع 
سیقلا ءورما  هک  یماـگنه  هب  يوـش ،  وا  دـنگوس  وا  میلـست  دـیاب  اـی  يرواـیب و  دوهـش  دـیاب  اـی  تسین ،  يا  هراـچ  لاـح  هب  دوـمرف :  هلآ  و 

نآ نک .  دای  دنگوس  ادعب  شیدنیب و  هراب  نیا  رد  دومرف :  داد و  تلهم  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنک ،  دای  دـنگوس  ات  تساوخرب 
هیآ نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  تشاد .  رذح  رب  نآ  بقاوع  غورد و  دنگوس  زا  ار  اهنآ  دـش و  لزان  هیآ  دنتـشگزاب و  ود 
نم دـیوگ .  یم  تسار  درم  نیا  دوـش و  یم  یناـف  ماـجنا  رـس  تسا  نم  دزن  هچ  نآ  تسا .  قـح  تـفگ  سیقلاءورما  دـناوخ  اـهنآ  يارب  ار 
قح دناد  یم  (و  دهاوخ یم  رادقم  ره  تسا  نینچ  هک  نونکا  تسا .  هدوب  رادقم  هچ  مناد  یمن  یلو  ما  هدرک  بصغ  ار  وا  نیمز  زا  یتمـسق 

لزان هیآ  نیموس  ماگنه ،  نیا  رد  ما .  هدرک  نیمز  زا  تدـم  نیا  رد  هک  يا  هدافتـسا  رطاـخ  هب  دـیازفیب ؛ مه  نآ  لداـعم  دریگ و  رب  تسوا ) 
 . داد بیط  تایح  تراشب  دنراد ،  نامیا  اب  ماوت  حلاص  لمع  هک  یناسک  هب  دش و 

لحن 111-106)  ) هیقت

ناکرشم لاگنچ  رد  هک  بابخ  لالب و  بیهص و  هیمس و  شردام  رسای و  شردپ  رامع و  هلمج  زا  ناناملسم ،  زا  یهورگ  دروم  رد  هیآ  نیا 
كرـش زیمآرفک و  تاملک  راهظا  مالـسا و  زا  تشگزاب  هب  روبجم  ار  اهنآ  ناکرـشم  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دـیدرگ و  لزان  دـندوب  راـتفرگ 

یم ناکرشم  ار  هچ  نآ  دوب ،  ناوج  هک  رامع  یلو  دندش ،  هتشک  دندرک و  تمواقم  تخس  ارجام  نیا  رد  رامع  ردام  ردپ و  دندرک .  دولآ 
هتفر نوریب  مالسا  زا  رامع  دنتفگ :  دندرک و  موکحم  ار  رامع  یبایغ  یضعب  دیچیپ .  ناناملـسم  نایم  رد  ربخ  نیا  دروآ .  نابز  هب  دنتـساوخ 

همحلب و نامیالا  طلتخا  همدـق و  یلا  هنرق  نم  انامیا  ءالم  ارامع  نا  تسین ،  نینچ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا .  هدـش  رفاـک  و 
زگره وا   . ) تسا هتخیمآ  وا  نوخ  تشوگ و  اب  نامیا  زا  ولمم  مدق  ات  قرف  زا  رامع  مسانـش )  یم  یبوخ  هب  ار  رامع  نم   ) تسین نینچ  همد ؛ 
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یلـص ادخ  لوسر  تمدخ  هب  نانک  هیرگ  رامع  هک  تشذگن  يزیچ  تسویپ . )  دـهاوخن  ناکرـشم  هب  تشاد و  دـهاوخن  رب  نامیا  زا  تسد 
دب رایسب  هلآ 1  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يا  ندرک  ضرع  تسا ؟  هدـش  هچ  رگم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـمآ .  هلآ  هیلع و  هللا 

اب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مدومن 1  دای  یکین  هب  ار  اهنآ  ياه  تب  مدرک و  تراسج  امـش  هب  تبـسن  ات  دنتـشادرب  مدس  زا  تسد  هدـش ، 
و  ) وگب دـنهاوخ  هچ  نآ  دـنداد ؟  رارق  راشف  تحت  ار  وت  زاب  رگا  تفگ :  یم  دومرف و  یم  كاپ  رامع  نامـشچ  زا  کـشا  شکراـبم  تسد 

 . ( هدب تاجن  ار  دوخ  ناج 

ءارسا هروس 

ءارسا 40-38)  ) تمایق يروآ  دای 

هبلاطم وا  زا  هک  یماگنه  تشاد ،  یبلط  ناکرشم  زا  یکی  زا  ناناملسم  زا  يدرم  هک  دنا  هدرک  لقن  نینچ  تایآ  نیا  لوزن  ناش  رد  نارسفم 
دعب هک  يزیچ  هب  مسق  درک :  دای  دنگوس  نینچ  شنانخس  نمض  دش و  تحاران  ناملسم  درم  دیزرو .  للعت  دوخ  نید  تخادرپ  رد  وا  درک 
میوش یم  هدنز  گرم  زا  دعب  ام  يرب  یم  نامگ  تفگ :  كرشم  درم  دوب ) ادخ  باسح  تمایق و  شفده  و   . ) متسه وا  راظتنا  رد  گرم  زا 

هب ار  ار  ناگدرم  تشگزاب  اهنآ  هک  تفگ  تهج  نیا  هب  ار  نخـس  نیا   ) درک دـهاوخن  هدـنز  ار  يا  هدرم  چـیه  وا  هک  ادـخ  هب  دـنگوس   1  ؟
نـشور لیلد  اب  ار  داعم  هلءاسم  تفگ و  خساپ  وا  دننام  وا و  هب  دش و  لزان  هیآ  دنتـشادنپ . ) یم  هدوهیب  ای  لاحم  ددجم ،  یگدـنز  تایح و 

 . داعم هلءاسم  ددجم  حرط  يارب  دوب  یببس  رفن  ود  نیا  يوگتفگ  تقیقح  رد  درک .  نایب 

(45  / ءارسا  ) ناکرشم رظن  راهظا 

یم ارف  شوگ  وا  نانخـس  هب  دـندمآ و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  یهاگ  اهنآ  ریغ  لهجوبا و  نایفـسوبا ،  دـیوگ :  یم  ساـبع  نبا 
 ، دنک یم  تکرح  وا  ياه  بل  منیب  یم  طقف  دیوگ .  یم  هچ  دمحم  ممهف  یمن  نم  الـصا  تفگ :  نارگید  هب  اهنآ  زا  یکی  يزور  دـنداد . 

نهاک وا  درک  هفاضا  بهلوبا  تسا و  هناوید  وا  تشاد  راهظا  لهجوبا  تسا .  قح  شنانخس  زا  یضعب  منک  یم  رکف  تفگ :  نایفـسوبا  یلو 
 . دش لزان  هیآ  اوران  ياه  تین  نوزومان و  نانخس  نیا  لابند  هب  تسا و  رعاش  وا  تفگ  يرگید  تسا ، 

(77-76  / ءارسا  ) ترجه زاغآ 

دننک نوریب  هکم  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنتفرگ  میمصت  دننیشن و  هک  هدش  لزان  هکم  لها  هرابرد  تایآ  نیا  هک  تسا  روهشم 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هناخ  نآ  لابند  هب  دیدرگ و  هکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مادعا  رب  میمصت  هب  لدبم  خسف و  میمصت  نیا  دعب  و  ، 

نوریب يزیمآزاجعا  زرط  هب  هرـصاحم  هقلح  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  میناد  یم  هک  هنوگ  ناـمه  دـش و  هرـصاحم  وس  ره  زا  هلآ  و 
 . دیدرگ زاغآ  ترجه  ماجنا  رس  درک و  تکرح  هنیدم  يوس  هب  دمآ و 

(90  / ءارسا  ) ربمایپ اب  ناکرشم  دروخ  رب 

نوماریپ رگیدکی  اب  دـندرک و  عامتجا  هبعک  هناخ  رانک  رد  دـندوب ،  اهنآ  عمج  رد  لهجوبا  هریغم و  نب  دـیلو  هک  هکم  ناکرـشم  زا  یهورگ 
هک داد  ماغیپ  وا  هب  داتـسرف و  دمحم  غارـس  هب  ار  یـسک  دیاب  هک  دـنتفرگ  هجیتن  ماجنا  رـس  دـنتفگ .  نخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راک 
هک نآ  دـیما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ایب .  ام  دزن  دنـشاب .  یم  وت  اب  نخـس  نتفگ  هدامآ  هدرک و  عامتجا  وت ) هفیاط   ، ) شیرق فارـشا 

وربور نانخس  نیا  اب  اما  تفاتش .  اهنآ  غارس  هب  اروف  دنا ،  هدش  قح  شریذپ  هدامآ  تسا و  هتفرگ  ندیشخرد  اهنآ  بلق  رد  نامیا  رون  دیاش 
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رازآ وت  هک  ردـق  نیا  دوخ  هفیاط  مدرم و  هب  یـسک  میرادـن  غارـس  ام  میدـناوخ ،  اج  نیا  هب  تجح  مامتا  يارب  ار  وت  ام  دمحم 1  يا  دـش ، 
ام عمج  نایم  رد  يدناوخ ،  هیفـس  ار  ام  يالقع  یتفرگ ،  هدرخ  ام  نییآ  رب  يداد ،  مانـشد  ار  ام  نایادخ  دشاب .  هدناسر  رازآ  يا ،  هدـناسر 
یم ماقم  رگا  يوش 1  زاـین  یب  هک  میهد  یم  وت  هب  ردـقنآ  یهاوخ ،  یم  رگا  لوپ  رگا  تسیچ ؟  وت  درد  مینیبـب  وگب  يدـنکفا .  قاـفن  مخت 
یم توعد  وت  هجلاعم  يارب  ار  نابیبط  نیرتهب  ام  يراد )  یناور  تلاـسک  و   ) یتسه راـمیب  رگا  میهد 1  یم  وت  هب  یگرزب  بصنم  یهاوـخ ، 

لزان نم  رب  ینامسآ  باتک  هداتسرف و  امـش  يوس  هب  ارم  دنوادخ  تسین ،  لیاسم  زا  کی  چیه  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مینک 1 
 . دنک يرواد  امش  نم و  نایم  ادخ  ات  منک  یم  ربص  دیریذپن ،  رگا  دوب و  دهاوخ  ترخآ  ایند و  رد  امـش  عفن  هب  دیریذپب  ار  نآ  رگا  هدرک ، 
هب کیدزن  ياه  هوک  ار  هکم  فارطا   ) تسین ام  رهش  زا  رت  گنت  يرهش  چیه  هک  نادب  ییوگ 1  یم  نینچ  هک  لاح  بوخ ،  رایسب  دنتفگ : 

نیمزرـس نیا  رد  قارع  ماـش و  ياـهرهن  نوچ  مه  بآ ،  ياـهرهن  دـناشنب ،  بقع  ار  اـه  هوک  نیا  هاوـخب  تراـگدرورپ  زا  هتفرگارف ، )  مه 
ریپ هک  ارچ  دشاب ؛ اهنآ  نایم  رد  دیاب  بالک  نب  یـصق  امتح  دنک و  هدنز  ار  ام  ناکاین  هاوخب  وا  زا  زین ،  و  دزاس .  يراج  بآ  یب  کشخ و 

ییانتعا یب  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لطاب 1 .  ای  تسا  قح  ییوگ ،  یم  ار  هچ  نآ  میـسرپب  اهنآ  زا  ام  اـت  تسا 1  هدوب  يوگتسار  درم 
دنک قیدصت  ار  وت  دتسرفب و  يا  هتشرف  هک  هاوخب  تنایخ  زا  لقاال  ینک  یمن  نینچ  رگا  دنتفگ :  متـسین .  اهراک  نیا  هب  رومءام  نم  دومرف : 
ادخ هیحان  زا  یتوعد  نم  ما ،  هدـشن  ثوعبم  مه  روما  نیا  هب  دومرف :  دهد 1  رارق  الط  زا  ییاهرـصق  اه و  جنگ  هغالبلا و  جهن  اب  ام  يارب  و 
نآ ار  ینامـسآ  ياه  گنـس  زا  یتاعطق  سپ  دنتفگ :  درک .  دهاوخ  يرواد  امـش  نم و  نایم  دنوادخ  الاو  رتهب  هچ  دیریذپ  یم  رگا  مراد ؛ 
رگا تسادخ ؛  هب  طوبرم  نیا  دومرف :  روآ 1  دورف  ام  رب  دنکفیب ،  ام  رـس  رب  دناوت  یم  دهاوخب  تقو  ره  تیادخ  ینک  یم  نامگ  هک  هنوگ 

ادـخ و هک  دروآ  میهاوخ  نامیا  یماگنه  میروآ ،  یمن  ناـمیا  زین  اـهراک  نیا  اـب  اـم  دز :  ادـص  ناـیم  زا  یکی  دـنک .  یم  نینچ  دـهاوخب ، 
اج زا  ( دینـش نانآ  زا  ار  هدوهیب  ياه  نخـس  نیا  هک  یماگنه   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یهد 1  رارق  ام  ربارب  رد  يرواـیب و  ار  ناگتـشرف 
ره وت  موـق  دـمحم 1  يا  دـنتفگ :  دـندرک و  تـکرح  ترـضح  لاـبند  هـب  هورگ  نآ  زا  یــضعب  دـنک ،  كرت  ار  سلجم  نآ  اـت  تساـخرب 

یباذع دنتساوخ  وت  زا  ماجنا  رس  يدادن ؛  ماجنا  مه  ار  نآ  دنتساوخ  ناشدوخ  اب  هطبار  رد  يروما  سپس  يدرکن ؛  لوبق  دندرک  يداهنـشیپ 
ات دروآ  میهاوخن  نامیا  وت  هب  زگره  دنگوس ،  ادخ  هب  يدادن ؛  ماجنا  مه  ار  نآ  يرآ ،  دورف  ناشرـس  رب  ینک  یم  نآ  هب  ناشدیدهت  هک  ار 
رد يا  همان  يروایب 1 و  دوخ  اب  تشگزاب  زا  سپ  ار  هکیالم  زا  رفن  دنچ  يور و  الاب  نآ  زا  ام  مشچ  لباقم  یهد و  رارق  نامـسآ  هب  ینابدرن 

يرگید راک  ام  ناکاین  اه و  تب  هب  مانـشد  زج  وا  ( دینک شیاهر   : ) تفگ لهجوبا  دهد 1  توعد  قدص  رب  یهاوگ  هک  یشاب  هتـشاد  تسد 
یلاح رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مبوکب 1 1  وا  زغم  رب  درک  هدجس  هک  یماگنه  مراد و  رب  يا  هرخص  ما  هدرک  دهع  ادخ  اب  تسین 1  دلب 
ماگنه نیا  رد  تشگزاب .  اهنآ  دزن  زا  دوب ،  هتفرگارف  موق  نیا  رابکتـسا  تجاجل و  لهج و  رطاخ  هب  مغ ؛  هودـنا و  زا  يا  هلاه  ار  شبلق  هک 

 . داد خساپ  اهنآ  يوگتفگ  هب  دش و  لزان  هیآ 

فهک هروس 

فهک 12-9)  ) تالاوس خساپ 

دنداتسرف هنیدم  رد  دوهی  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  توعد  هرابرد  قیقحت  يارب  ار  دوخ  نارای  زا  رفن  ود  شیرق  نارـس  زا  یعمج 
راتفگ دـنتفرگ و  سامت  دوهی  ياملع  اب  دـندمآ و  هنیدـم  هب  اهنآ  دوش .  یم  تفای  هنیمز  نیا  رد  يزیچ  نیـشیپ  ياـهباتک  رد  اـیآ  دـننیبب  اـت 
یفاک خساپ  ار  همه  رگا  دینک .  لا  ؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  زا  ار  هس  امـش  دـنتفگ  اهنآ  هب  دوهی  ياملع  دـندرک .  وگزاب  ار  شیرق 

داد باوج  هتـسبرس  ار  لا  ؤس  کی  داد و  خـساپ  ار  اهنآ  زا  لا  ؤس  ود  رگا  تایاور ،  زا  یـضعب  قبط   ) ادـخ يوس  زا  تسا  يربمایپ  تفگ ، 
نآ ناتـساد  دـینک  لا  ؤـس  وا  زا  تسخن ،  دـیریگب .  دـیناوت  یم  وا  هراـبرد  یمیمـصت  ره  امـش  هک  تسا  یباذـک  درم  هنرگو  تسا )  ربماـیپ 
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دینک لا  ؤس  وا  زا  زین  و  دنتشاد .  یبیجع  تشذگرـس  اهنآ  اریز  دوب ؛ هچ  دندش  ادج  دوخ  موق  زا  رود ،  هتـشذگ  رد  هک  ناناوج  زا  یهورگ 
؟  تسیچ حور  تقیقح  دینک  لا  ؤس  نینچمه  و  دوب ؛ هچ  شمان  دوب و  هک  دیسر  ناهج  برغ  قرـش و  هب  درک و  فاوط  ار  نیمز  هک  يدرم 

هیلع هللا  یلص  دمحم  بذک  قدص و  شجنس  رایعم  ام  دنتفگ  هدرک و  تاقالم  ار  شیرق  نارس  دنتـشگزاب و  هکم  هب  دندرک و  تکرح  اهنآ 
ار دوخ  تالاوس  دندیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  دـعب  دـندرک .  وگزاب  ار  دوخ  تشذگرـس  سپـس  میدرک ،  ادـیپ  ار  هلآ  و 

تشذگ زور  هنابش  هدزناپ  دومرفن .  هللا )  ءاشنا   ) یلو تفگ ،  مهاوخ  خساپ  امـش  هب  ادرف  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندرک .  حرطم 
یتاعیاش هکم  لها  هک  دش  بجوم  رما  نیمه  دماین .  شغارس  هب  لییربج  دشن و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  ادخ  هیحان  زا  یحو  هک 

دیسر رارف  لییربج  ماجنا  رس  یلو  دمآ .  نارگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  رما  نیا  دنیوگب .  ربمایپ  هب  تبسن  ینوزومان  بلاطم  دنزاسب و 
هیآ هوـالعب ،  دوـب .  درگ  اـیند  درم  نآ  نـینچمه  ناـناوج و  زا  هورگ  نآ  ناتـساد  نآ  رد  هـک  دروآ  دـنوادخ  يوـس  زا  ار  فـهک  هروـس  و 

ردـق نیا  ارچ  دومرف :  لییربج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  درک .  لزاـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  زین  ار  حورلا . . .  نع  کنولئـسی 
 . . میتشادن هزاجا  موش و  یمن  لزان  راگدرورپ  نامرف  هب  زج  نم  تفگ  يدرک ؟  يریخءات 

(31-28  / فهک  ) ارقف اب  ینیشنمه 

اب نادرم  هب  هک  یلاح  رد  دندیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  برع  یـضار  دوخ  زا  فارـشا  ربکتـسم و  نادنمتورث  زا  یعمج 
نیا ینیشنب و  سلجم  ردص  رد  وت  رگا  دمحم 1  يا  دنتفگ :  دندرک ،  یم  اهنآ  دننام  بابخ و  بیهـص و  رذوبا ،  ناملـس ،  نوچمه  ینامیا 

هـصالخ  ) يزاس رود  دوخ  زا  دـهد ،  یم  رازآ  ار  ناـسنا  ماـشم  اـهنآ  يوب  دـنراد و  نت  رد  هنیمـشپ  نشخ و  ياـه  ساـبل  هک  ار  دارفا  هنوگ 
ام ياج  هورگ  نیا  دوجو  اب  هک  مینک ؟  هچ  یلو  میریگ ،  یم  هرهب  تنانخـس  زا  تسـشن و  میهاوخ  تسلجم  رد  دـمآ ،  میهاوخ  وت  سلجم 

دنوشن یلاخ  وت  هدنبیرف  نانخس  نیا  میلست  زگره  هک  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دش و  لزان  تایآ  ماگنه ،  نیا  رد  تسین 1 
ناشسابل یهت و  ایند  تورث  زا  ناشتسد  دنچ  ره  دشاب ،  اهرذوبا  اه و  ناملس  نوچ  یلدکاپ  نامیا و  اب  دارفا  اب  یگدنز  نارود  رد  هراومه  و 

نانخـس نیا  ندینـش  اـب  اـیوگ  تساـخرب  هورگ  نیا  يوجتـسج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تاـیآ ،  نیا  لوزن  لاـبند  هب  تسا .  هنیمـشپ 
رکذ هب  هک  یلاح  رد  دجسم  رخآ  رد  ار  اهنآ  ماجنارـس  دنتخادرپ ) .  راگدرورپ  تدابع  هب  دنتفر و  دجـسم  زا  يا  هشوگ  هب  هدش و  تحاران 

یگدنز يرآ  مشاب  امش  لاثما  اب  هک  داد  نم  هب  يروتسد  نینچ  وا  هک  نیا  ات  مدرمن  هک  ار  ادخ  دمح  دومرف :  تفای و  دندوب ،  لوغشم  ادخ 
تسا شوخ  امش  اب  مه  گرم  امش و  اب 

میرم هروس 

 ( 64  / میرم  ) قوشعم قشاع و 

يرپس تدـم  نیا  هب  هک  یماگنه  دـماین ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  غارـس  هب  یهلا  یحو  کیپ  لـییربج ،  دـش و  عطق  یحو  يزور  دـنچ 
لییربج مدوب .  وت  قاتـشم  رایـسب  نم  يدرک ؟  رید  ارچ  دومرف :  وا  هب  ترـضح  دش ،  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  لییربج  تشگ و 
مـشاب هتـشادن  روتـسد  هک  یماـگنه  میآ و  یم  موـش  رومءاـم  هک  یماـگنه  مرومءاـم .  يا  هدـنب  نم  یلو  مرت ،  قاتـشم  وـت  هب  نم  تـفگ : 

 . منک یم  يراددوخ 

هط هروس 

(8-1  / هط  ) تدابع جنر 
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هداتسیا صوصخ  هب  درک ؛ یم  تدابع  رایسب  نارق ،  یحو و  لوزن  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دیآ  یم  رب  يرامش  یب  تایاور  زا 
ینیگنـس دهد  همادا  دوخ  تدابع  هب  دناوتب  هک  نآ  يارب  هاگ  دیدرگ .  یم  مروتم  شکرابم  ياهاپ  هک  ردق  نآ  دـش  یم  لوغـشم  تدابع  هب 

یلـص ربمایپ  هب  دش و  لزان  هیآ  اپ .  ناتـشگنا  رب  هاگ  داتـسیا و  یم  هنـشاپ  رب  نینچمه  رگید ،  ياپ  رب  هاگ  داد و  یم  رارق  اپ  کی  رب  ار  دوخ 
 . نکن لیمحت  دوخ  رب  یتحاران  جنر و  همه  نیا  هک  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا 

(19  ) / زرابم نادرم 

زا رفن  هس  ردـب  گنج  زور  تسا :  نیا  شا  هدرـشف  هک  دـنا  هدرک  لقن  هیآ  نیا  يارب  یلوزن  ناش  ننـست ،  لـها  هعیـش و  نارـسفم  زا  یعمج 
هعیبر نب  ۀتع  هبیع و  نب  دیلو  بیترت  هب  دندمآ و  دربن  نادیم  هب   ( بلطملادبع نب  ثراح  نب  ةدیبع  هزمح و  مالـسلا و  هیلع  یلع   ) ناناملـسم

دای دنگوس  رذوبا  هک  دنا  هدرک  لقن  زین  و  درک .  نایب  ار  نازرابم  نیا  تشونرـس  دـش و  لزان  هیآ  دـندروآ .  رد  ياپ  زا  ار  هعیبر  نب  ۀبیـش  و 
 . تسا هدش  لزان  قوف  نادرم  هرابرد  هیآ  نیا  هک  درک 

جح هروس 

(55  / جح  ) یعافد گنج 

دنتفگ رگیدکی  هب  ناکرـشم  دوب ،  یقاب  مرحم  هام  نایاپ  هب  بش  ود  طقف  هک  یلاح  رد  دندش  وربور  ناناملـسم  اب  هکم  ناکرـشم  زا  یعمج 
زاغآ ار  هلمح  لـیلد  نیمه  هب  دـنناد ؛ یم  مارح  ار  گـنج  دـننز و  یمن  راـکیپ  هب  تسد  مرحم  هاـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ناراـی 
يارب راچان  دندادن .  شوک  اهنآ  یلو  دننکن  زاغآ  ار  گنج  مارح  هام  نیا  رد  هک  دنتـساوخ  اهنآ  زا  رارـصا  اب  تسخن  ناناملـسم ،  دندرک . 

 . درک زوریپ  ار  اهنآ  دنوادخ  دندیگنج و  هنادرم  دندش و  لمع  دراو  دوخ  زا  عافد 

رون هروس 

(7-6  / رون  ) راصنا گرزب 

درک ضرع  نینچ  باحصا  زا  یعمج  روضح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  راصنا ) گرزب   ) هدابع نب  دعـس  دنیوگ  یم  سابع  نبا 
هنایزات داتـشه  دیاب  دـنک ،  تباث  ار  نآ  دـناوتن  دـهد و  تبـسن  یـسک  هب  ار  تفع  یفانم  لامعا  ماجنا  یـصخش  هاگ  ره  ادـخ 1  ربمایپ  يا  : 

رگا هک  تسا  یفالخ  لمع  لاح  رد  مرـسمه  اب  یقـساف  درم  مدـید  دوخ  مشچ  اـب  مدـش و  دوخ  هناـخ  دراو  هک  منک  هچ  نم  سپ  دروخب ؟ 
نودب نم  زا  مناسرب ،  لتق  هب  ار  وا  مهاوخب  رگا  تسا و  هدرک  ار  دوخ  راک  وا  دنهد ،  تداهـش  دننیبب و  دنیایب و  دهاش  رفن  راهچ  ات  مراذگب 

نیا زا  ایوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دریگ 1  رارق  نم  تشپ  رب  هنایزات  داتـشه  دیاب  میوگب ،  تیاکـش  ناونع  هب  دـنریذپ و  یمن  دـهاش 
ار هچ  نآ  ایآ  دومرف :  زیمآ  هلگ  ینابز  هب  دومن و  راصنا  تیعمج  يوس  هب  ور  درک ،  یهلا  مکح  نیا  هب  ضارتعا  عون  کـی  ساـسحا  نخس 
 ، امرفن شنزرس  ار  وا  ادخ 1  لوسر  يا  هک  دندرک  ضرع  دندمآ و  رب  یهاوخ  رذع  ماقم  رد  اهنآ  دیدینش ؟  نینچ  تفگ ،  امش  گرزب  هک 
يا درک :  ضرع  دـمآرد و  نخـس  هب  هداـبع  نب  دعـس  تسا .  وا  تریغ  تدـش  رطاـخ  هب  دـیوگ  یم  هک  ار  هچ  نآ  تسا و  يروـیغ  درم  وا 
نیا لصا  زا  لاح  نیا  اب  یلو  تسا ،  قح  یهلا و  مکح  رما ،  نیا  هک  مناد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  داب ،  تیادـف  مرداـم  ردـپ و  ادخ 1  لوسر 

زین وا  تسا .  نیمه  ادـخ  مکح  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  منک )  لح  ار  لکـشم  نیا  منهذ  رد  متـسناوتن  و   ) متفگـش رد  ناتـساد 
بش ار  یقساف  درم  هک  یلاحر  دش ؛ دراو  رد  زا  هیما  نب  لاله  مان  هب  شیومع  رـسپ  هک  تشذگن  يزیچ  هلوسر .  هللا و  قدص  درک :  ضرع 
مدوخ مشچ  اب  نم  تفگ :  تحارص  اب  وا  دمآ .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  تیاکـش  حرط  يارب  دوب و  هدید  دوخ  رـسمه  اب  ماگنه 
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رد یتحاران  راثآ  هک  دش  تحاران  يردـق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مدینـش 1  ار  اهنآ  يادص  مروخ  شوگ  اب  مدـید و  ار  عوضوم  نیا 
میوگ یم  تسار  نم  مسق ،  ادخ  هب  یلو  منیب  یم  امـش  هرهچ  رد  ار  یتحاران  راثآ  نم  درک ،  ضرع  لاله  تشگ .  نایامن  شکرابم  هرهچ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  راـگدرورپ  لاـح  ره  هب  دـیاشگب .  ار  لکـشم  نیا  شدوـخ  ادـخ  هک  مراودـیما  نم  تسین ،  مراـک  رد  غورد  و 
هب راـصنا  ماـگنه ،  نیا  رد  تشادـن .  دوخ  ياـعدا  يارب  يدـهاش  وا  هک  ارچ  دـنک ؛ ارجا  لـاله  هراـبرد  ار  فذـق  دـح  هک  تفرگ  میمـصت 

دهاوخ هنایزات  ار  لاله  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتسار  هب  ایآ  تفای ،  ققحت  هدابع  نب  دعس  ناتـساد  نامه  دیدید  دنتفگ :  یم  رگیدکی 
تشگ نایامن  وا  هرهچ  رد  نآ  راثآ  دش و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  یحو  عقوم ،  نیا  رد  درمش ؟  یم  دودرم  ار  وا  تداهش  دز و 

 . داد هئارا  ناناملسم  هب  یقیقد  لح  هار  تسا و  هدمآ  ادخ  يوس  زا  يا  هزات  مایپ  هچ  دننیبب  ات  دندش  شوماخ  یگمه  ، 

رون 11-16)  ) کفا يارجام 

نایم رد  دورب ،  رفـس  هب  تساوخ  یم  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـیوگ :  یم  ادـخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسمه  هشیاع 
ربمایپ اب  نم  داتفا ،  نم  مان  هب  هعرق  تاوزغ  زا  یکی  رد  درب .  یم  دوخ  اب  ار  وا  دـمآ  یم  رد  سک  ره  ماـن  هب  دـنکفا ،  یم  هعرق  شنارـسمه 

 ، میتشگزاب دیـسر و  نایاپ  هب  گنج  مدوب .  هدیـشوپ  یجدوه  رد  دوب  هدـش  لزاـن  باـجح  هیآ  نوچ  مدرک و  تکرح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ندرگ مدـش  هجوتم  متـشگزاب  هک  یماگنه  مدـش ،  رود  یمک  یتجاح  ماجنا  يارب  هاگ  رکـشل  زا  نم  دوب  بش  میدیـسر .  هنیدـم  کـیدزن 

هدرک و تکرح  رگشل  مدید  متشگزاب  هک  یماگنه  مدش .  لطعم  متـشگزاب و  نآ  لابند  هدش و  هراپ  متـشاد  ینامی  ياه  هرهم  زا  هک  يدنب 
کبـس اذغ  دوبمک  رثا  رب  نامز  نآ  رد  نانز  اریز  منآ ؛  رد  نم  دنا  هدرک  یم  نامگ  هک  یلاح  رد  دنا  هتفر  دنا و  هدراذگ  رتش  رب  ارم  جدوه 

ارم دنسرب و  هاگلزنم  هب  هک  یماگنه  مدرک  رکف  مدنام و  اهنت  کت و  اجنآ  رد  لاح  ره  هب  متـشادن ،  یلاس  نس و  نم  هوالع  هب  دندوب ،  هثج 
هدنام رود  هاگرگشل  زا  مه  وا  هک  یحیـسم  دارفا  زا  یکی  ناوفـص  اقافتا  مدنام .  نابایب  نآ  رد  ار  بش  دندرگ ،  یم  زاب  نم  غارـس  هب  دنباین 

هملک کی  هک  نآ  یب  تخانش  ارم  هک  یماگنه  دمآ .  کیدزن  دید و  رود  زا  ارم  حبص ،  ماگنه  هب  درب .  رـس  هب  نابایب  نآ  رد  ار  بش  دوب ، 
راهم وا  مدـش .  راوس  نآ  رب  نم  دـناباوخ و  ار  دوخ  رتش  درک ،  يراج  نابز  رب  ار  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  هک  نیا  زج  دـیوگب  نخـس  نم  اب 
ببس نیدب  ار  دوخ  دننک و  يزادرپ  هعیاش  نم  هرابرد  یهورگ  هک  دش  ببس  هرظنم  نیا  میدیسر .  هاگرگـشل  هب  ات  تشاد  تسد  رد  ار  هقان 
یلاح رد  هعیاش  نیا  میدیسر و  هنیدم  هب  ام  دوب .  لولس  یبا  نب  هللادبع  دز  یم  نماد  تمهت  نیا  هب  همه  زا  شیب  هک  یسک  دنزاس ،  كاله 
فطل یلو  دمآ  نم  ندید  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مدش .  رامیب  ماگنه ،  نیا  رد  دیچیپ .  رهش  رد  متشادن ،  ربخ  نآ  زا  چیه  زا  نم  هک 

هعیاش زا  کیدزن  نانز  یـضعب  زا  مک  مک  مدمآ و  نوریب  دش .  رتهب  ملاح  تسا ؟  رارق  هچ  زا  هیـضق  متـسناد  یمن  مدـید و  یمن  وا  ار  قباس 
 . مورب مردپ  هناخ  هب  متـساوخ  هزاجا  وا  زا  دمآ .  دندید  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفرگ .  تدش  میرامیب  مدش .  هاگآ  ناقفانم  يزاس 
هک ینانز  دـنگوس  ادـخ  هب  روخم ،  هصغ  تفگ  نم  هب  وا  دـنیوگ ؟  یم  هچ  مدرم  مدیـسرپ  مردام  زا  مدـمآ .  مردـپ  هناـخ  هب  هک  یماـگنه 

یبا نب  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ماگنه ،  نیا  رد  تسا .  رایـسب  نخـس  اهنآ  هرابرد  دنتـسه  نارگید  دـسح  دروم  دـنراد و  يزاـیتما 
یلص ادخ  لوسر  يا  تفگ :  هماسا  اما  منک ؟  هچ  وگتفگ  نیا  دروم  رد  هک  داد  رارق  تروشم  دروم  ار  دیز  نب  هماسا  مالـسلا و  هیلع  بلاط 

ار راک  دنوادخ  ربمایپ 1  يا  تفگ :  مالسلا  هیلع  یلع  نکن .  مدرم  نخس  هب  ییانتعا  میا ،  هدیدن  وا  زا  ریخ  زج  ام  تسا و  وت  هلآ  هیلع و  هللا 
وا زا  دناوخ و  ارم  زینک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نک .  ققحت  هراب  نیا  وا  زینک  زا  تسا ،  رایسب  رسمه  وا  زا  ریغ  تسا  هدرکن  تخس  وت  رب 

ثوعبم قح  هب  ار  وت  هک  ییادخ  هن ،  تفگ ؟  زینک  يا ؟  هدـید  زگره  دزیگنارب  هشیاع  نوماریپ  يا  ههبـش  کش و  هک  يزیچ  اهنآ  دیـسرپ ، 
رد مدرم  اب  ار  نانخـس  نیا  تفرگ  میمـصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ماگنه ،  نیا  رد  ما .  هدـیدن  وا  زا  یفالخ  راک  چـیه  نم  تسا  هدرک 

( دوب لولسم  نب  هللادبع  شروظنم  يدرم (  هاگ  ره  ناناملسم 1  هورگ  يا  تفگ :  درک و  ناناملسم  هب  ور  تفر و  ربنم  رس  رب  دراذگب .  نایم 
ماهتا نیا  هنماد  رگا  نینچمه  وا   1 مروذعم ؟  منک  تازاجم  ار  وا  رگا  دنک ،  تحاران  ما  هدیدن  وا  زا  یکاپ  زج  هک  ما  هداوناخ  دروم  رد  ارم 
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تساخرب و سوا )  هفیاط  گرزب   ) يراـصنا ذاـعم  نب  دعـس  تسیچ ؟  فیلکت  ما ،  هدـیدن  وا  زا  يدـب  زگره  نم  هک  دریگب  ار  يدرم  نماد 
روتـسد وت  دشاب ،  جرزخ  هفیاط  زا  ام  ناردارب  زا  رگا  منز و  یم  ار  شندرگ  نم  دـشاب ،  یمور  هفیاط  زا  رگا  يراد 1  قح  وت  درک :  ضرع 

 . تفرگ ار  وا  تیموق  بصعت  ماگنه  نیا  رد  دوب ،  یحلاـص  درم  جرزخ و  گرزب  زا  هک  هداـبع  نب  دعـس  منک .  ارجا  ار  تاروتـسد  اـت  هدـب 
ییاناوت دنگوس  ادخ  هب  ییوگ 1  یم  غورد  وت  تفگ :  درک و  دعـس  هب  ور  دز ) یم  نماد  هعیاش  هب  دوب و  جرزخ  هفیاط  زا  یبا  نب  هللادـبع  )

هدابع نب  دعس  هب  ور  دوب ،  ذاعم  نب  دعس  يومع  رسپ  هک  ریضخ  نب  دیـسا  تشاد 1  یهاوخن  دشاب  ام  هلیبق  زا  هک  ار  یسک  نینچ  نتـشک  رب 
 ، ماگنه نیا  رد  ینک .  یم  عافد  یقفانم  وت  میناـسر ،  یم  لـتق  هب  ار  یـسک  نینچ  اـم  مسق  ادـخ  هب  ییوـگ 1  یم  غورد  وـت  تفگ :  درک و 

هداتسیا ربنم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دوش  عورـش  گنج  دنتفیب و  مه  ناج  هب  جرزخ  سوا و  هلیبق  هک  دوب  هدنامن  يزیچ 
دوب و هتفرگ  ارف  ارم  دوجو  دـیدش  هودـنا  مغ و  تشاد .  همادا  نانچمه  عضو  نیا  درک .  تکاس  شوماخ و  ار  اهنآ  هرخالاب  ترـضح  دوب . 

درک دهاوخ  نشور  ار  بلطم  دنوادخ  هرخالاب  مکاپ و  تمهت  نیا  زا  هک  متسناد  یم  دوخ  نم  تسـشن .  یمن  نم  رانک  رد  هک  دوب  هام  کی 
هک داب  وت  رب  تراشب  دوب ،  نیا  شنخـس  نیتسخن  و  دوب ،  نادنخ  هک  یلاح  رد  دمآ  نم  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور  ماجنا  رـس  . 

لوزن لابند  هب   . ) دـش لزان  رخآ  ات  کفالاب . . .  اوئاج  نیذـلا  نا  تایآ  هک  دوب  ماـگنه  نیا  رد  تخاـس .  اربم  ماـهتا  نیا  زا  ار  وت  دـنوادخ 
 . ( دش يراج  اهنآ  رب  فذق  دح  یگمه  دندوب ،  هتسب  ار  غورد  نیا  هک  اهنآ  تایآ ، 

(50-46  / رون  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تواضق 

مالـسلا هیلع  یلع  هک  ینیمزرـس  رب  لـیاو )  نب  هریغم   ) ترـضح و نآ  ناـیم  یتـیاور  قـبط  اـی  ناـمثع  مالـسلا و  هـیلع  نـینم  ؤـملاریما  ناـیم 
 . تفرگ رد  یفالتخا  دنک  در  ندوب  بویعم  ناونع  هب  تساوخ  یم  رادیرخ  دوب و  هدمآ  نوریب  نآ  زا  هک  ییاهگنـس  دوب و  هدرک  يرادیرخ 
ار راک  نیا  تفگ :  رادیرخ  هب  دوب  ناقفانم  زا  هک  صاعلا  یبا  نب  مکح  اما  دنک  يرواد  هللا  لوسر  وت  نم و  نایم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع 
ار وا  دش و  لزان  هیآ  دهاوخ 1  يرواد  وا  عفن  هب  املسم  يورب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ینعی  وا -  يومع  رـسپ  دزن  رگا  هک  ارچ  نکم 

 . درک شهوکن  تخس 

(55  / رون  ) هداعلا قوف  تلاح 

دض رب  برع  یمامت  دنتشگ ،  اریذپ  ار  اهنآ  زاب  یشوغآ  اب  راصنا  دندرک و  ترجه  هب  ناناملسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه 
دنزیخرب حالـس  اب  حبـص  دنباوخب و  حالـس  اب  ار  بش  دـننکن ،  رود  دوخ  زا  ار  هحلـسا  دـندوب  راچان  اهنآ  هک  دوب  اجنآ  دـندرک و  مایق  اهنآ 

لاح نیا  یک  ات  هک  دنتفگ  راکشآ  ار  بلطم  نیا  یضعب  دمآ .  تخس  ناناملسم  رب  تلاح  نیا  همادا   ( دنشاب هتشاد  مئاد  شاب  هدامآ  تلاح  )
ددرگ امرف  مکح  ام  رب  شمارآ  نانیمطا و  مینک و  تحارتسا  بش  هدوسآ  لایخ  اب  ام  هک  دیسر  دهاوخ  ارف  ینامز  ایآ  تفای ؟  دهاوخ  همادا 

 . دیسر دهاوخ  ارف  ینامز  يرآ  هک  داد  تراشب  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  میسرتن ؟  سک  چیه  زا  ادخ  زج  و 

(64-62  / رون  ) هبش کی  داماد 

گنج نآ  يادرف  هک  بش  ناـمه  رد  هک  تسا  هدـش  لزاـن  شاـیع  یبا  نب  هلظنح  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  میناوخ  یم  تاـیاور  زا  یـضعب  رد 
دزن هک  دـندوب  گنج  هرابرد  تروشم  هب  لوغـشم  نارای  باحـصا و  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوب .  هدرک  جاودزا  تفرگ ،  رد  دـحا 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنامب ،  دهد  هزاجا  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رگا  هک  تشاد  هضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هکرعم دراو  لاح  نامه  اـب  دـشن .  لـسغ  ماـجنا  هب  قفوم  هک  تشاد  هماـنرب  رد  تکرـش  يارب  هلجع  يردـق  هب  ناهاگحبـص  داد .  هزاـجا  وا 

رد ار  هلظنح  هک  مدید  ار  یناگتـشرف  دومرف :  وا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیـشون .  تداهـش  تبرـش  ماجنا  رـس  دیدرگ و  رازراک 
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 . دش هدیمان  هکئالملا  لیسغ  ناونع  هب  هلظنح  نآ  زا  دعب  اذل  دنهد ؛ یم  لسغ  نیمز  نامسآ و  نایم 

ناقرف هروس 

(10-7  / ناقرف  ) یلاع یناسنا 

دوهی و اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ایآ  مدرک :  لاوس  مهد  ماما  مردـپ  زا  دومرف :  هک  تسه  يرگـسع  نسح  ماما  زا  یتاـیاور  رد 
 ، دش نینچ  اهراب  يرآ ،  دومرف :  مردپ  تخادرپ .  یم  لالدتسا  وگتفگ و  ثحب و  هب  ناشیاه  يریگ  هناهب  اه و  شنزرس  ربارب  رد  ناکرـشم 

تفرگ و رارق  وا  ربارب  رد  یموزخم  هیما  یبا  نب  هللادـبع  دوـب ،  هتـسشن  ادـخ  هناـخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يزور  هک  نیا  هـلمج  زا 
راـگدرورپ لوسر  هک  يرادـنپ  یم  نینچ  وـت  ییوـگ 1  یم  یکانتـشحو  نانخــس  و  يا ،  هدرک  یگرزب  ییاـعدا  وـت  دـمحم 1  يا  تـفگ : 

ام دننامه  وت  دـشاب ،  هتـشاد  ام  دـننام  یناسنا  وت و  لثم  یلوسر  تسین ،  هتـسیاش  تاقولخم  همه  قلاخ  نایناهج و  راگدرورپ  اما  ینایملاع ، 
ار نانخس  همه  وت  اراگدرورپ 1  راب  تشاد :  هضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يور 1  یم  هار  رازاب  رد  اـم  نوچمه  و  يروخ ،  یم  اذـغ 

تایآ نیا  ماگنه ،  نیا  رد  امرف ؛) نایب  ار  اهنآ  خساپ  تدوخ   ) یناد یم  دنیوگ  یم  وت  ناگدنب  ار  هچ  نآ  یملاع ،  زیچ  ره  هب  يونـش و  یم 
 . داد خساپ  اهنآ  ياه  يریگ  هناهب  دش و  لزان 

(29 - 27 ناقرف /   ) بوخ يدهع 

ییاذغ دمآ  یم  رفـس  زا  هبقع  نامز  ره  دـندوب .  یبا  هبقع و  مان  هب  ناکرـشم  نایم  رد  تسود  رفن  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع  رد 
ره دسرب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـضحم  هب  تشاد  یم  تسود  لاح  نیع  رد  درک و  یم  توعد  ار  شموق  فارـشا  داد و  یم  بیترت 
هللا یلص  مالسا  ربمایپ  زا  نمض  رد  درک .  توعد  ار  ناتـسود  داد و  بیترت  اذغ  لومعم  قبط  دمآ و  زا  يزور  دوب .  هتفریذپن  ار  مالـسا  دنچ 

یمن وت  ياذغ  زا  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش ،  رضاح  اذغ  دندرتسگ و  ار  هرفـس  هک  یماگنه  دومن .  توعد  زین  هلآ  هیلع و 
 . دیسر یبا  شناتـسود  شوگ  هب  ربخ  نیا  درک .  يراج  نابز  رب  نیتداهـش  هبقع  یهد ،  نم  تلاسر  ادخ و  تینادحو  هب  تداهـش  ات  مروخ 

دوبن رـضاح  هک  دش  دراو  نم  رب  يدرم  نکل  و  مدشن ،  فرحنم  نم  دنگوس  ادخ  هب  هن  تفگ  وا  يدش ؟  فرحنم  تنییآ  زا  هبقع  يا  تفگ 
اذل دشاب ؛ هدروخ  اذغ  هک  نآ  یب  دزیخرب  نم  هرفس  رـس  زا  وا  هک  متـشاد  مرـش  نیا  زا  نم  میوگب ،  نیتداهـش  هک  نیا  زج  دروخب  میاذغ  زا 

ار راک  نیا  هبقع  ینک 1  نیهوت  تخـس  یتسیاـب و  وا  ربارب  رد  هک  نیا  رگم  موش  یمن  یـضار  وـت  زا  زگره  نم  تفگ  یبا  مداد 1  تداهش 
نیا تایآ  دش .  هتـشک  دحا  گنج  زور  رد  زین  یبا  شقیفر  دیـسر و  لتق  هب  رافک  فص  رد  ردـب  گنج  رد  ماجنا  رـس  دـش ،  دـترم  درک و 

 . داد حرش  دناشک  یم  دوش  یم  شهارمگ  تسود  راتفرگ  ناهج  نیا  رد  هک  ار  يدرم  تشونرس  دیدرگ و  لزان  هروس 

صصق هروس 

صصق 55-51)  ) قوش کشا 

تسا و زیچ  کی  اهنآ  همه  كرتشم  ردـق  هک  دـنا  هدرک  لقن  ینوگانوگ  تایاور  ربخ ،  نایاور  نارـسفم و  تایآ  نیا  لوزن  ناـش  دروم  رد 
نب دیعـس  زا  تسا .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارق و  تایآ  هب  لد  كاـپ  دارفا  يراـصن و  دوهی و  ياـملع  زا  یهورگ  ندروآ  ناـمیا  نآ 
هکم هب  هشبح  زا  قیقحت  يارب  ار  اهنآ  یشاجن  هک  تسا  هدش  لزان  یحیسم  ياه  شیشک  زا  رفن  داتفه  هرابرد  تایآ  نیا  هک  هدش  لقن  ریبج 

 . دندروآ مالسا  دنتخیر و  قوش  کشا  درک ،  توالت  اهنآ  يارب  ار  سی  هروس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یماگنه  دوب .  هداتسرف 

نآرق لوزن  ناش  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 77زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


صصق 88-85)  ) هبعک هب  ربمایپ  تشگزاب 

هکم زا  يدایز  نادنچ  هلـصاف  هک  هفحج  نیمزرـس  هب  دمآ ،  یم  هنیدم  هب  هکم  زا  ترجه  دصق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه 
نآ اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناج  بلق و  هبعک ؟  هناخ  تسادـخ و  نما  مرح  هک  يرهـش  داـتفا ،  هکم  شنطوم  داـی  هب  دیـسر .  درادـن 
نیا رد  تشگ ،  نایامن  شکرابم  هرهچ  رد  دوب  هتخیمآ  هودـنا  رثءات و  اـب  هک  قوش  نیا  راـثآ  تسا .  اـجنآ  رد  تشاد ،  ینتـسسگان  دـنویپ 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يراد ؟  قایتشا  تهاگداز  رهـش  هب  یتسار  هب  ایآ  دیـسرپ  دش و  لزان  لییربج  ادخ ،  یحو  کیپ  ماگنه 
نیا هک  یـسک  نآ  داعم ،  یلا  كدارل  نارقلا  کیلع  ضرف  يذـلا  نا  هداتـسرف :  وت  يارب  ار  مایپ  نیا  دـنوادخ  درک :  ضرع  لییربج  يرآ ، 

ربمایپ تفای و  ققحت  ماجنارـس  گرزب  هدعو  نیا  مناد  یم  و  دـنادرگ .  یم  زاب  تیلـصا  نیمزرـس  هب  ار  وت  تسا  هدرک  ضرف  وت  رب  ار  نآرق 
گنج و نودب  ادخ  نما  مرح  و  تشگزاب ،  هکم  هب  ناوارف  تمظع  تردق و  و  دنمورین ،  شترا  اب  هنادنمزوریپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا 

نودـب عطق و  روط  هب  ار  يربخ  نینچ  هک  تسا  نآ  رق  زیمآزاجعا  ياه  ییوگـشیپ  زا  یکی  هیآ  نیا  نیاربانب  دـش .  میلـست  وا  هب  يزیر  نوخ 
 . تفای ققحت  زین ،  یهاتوک  تدم  زا  دعب  هدرک و  نایب  طرش  دیق و 

توبکنع هروس 

(3-1  / توبکنع  ) ترجه هب  توعد 

رد هک  تسا  یناناملسم  دروم  رد  هدش و  لزان  هنیدم  رد  هروس ؛  نیا  زاغآ  هیآ  نآ 11  قبط  رب  هک  دنا  هدرک  لقن  یتیاور  نارسفم  زا  یضعب 
هک دنتشاد  تفایرد  هنیدم  رد  دوخ  ناردارب  زا  يا  همان  اهنآ  دندوبن ،  هنیدم  هب  ترجه  هب  رضاح  اما  دندرک  یم  مالـسا  راهظا  دندوب و  هکم 
هب میمـصت  اهنآ  دـییایب .  ام  يوس  هب  دـینک و  ترجه  هک  نیا  رگم  دریذـپ  یمن  امـش  زا  ار  نامیا  هب  رارقا  ادـخ  دوب :  هدـش  حیرـصت  نآ  رد 

دندش و هتـشک  یـضعب  دندرک .  راکیپ  نانآ  اب  دـنتخادرپ و  نانآ  بیقعت  هب  ناکرـشم  زا  یعمج  دـندش ،  جراخ  هکم  زا  دـنتفرگ و  ترجه 
 . ( دنتشگزاب هکم  هب  هدش  میلست  زین  یضعب  الامتحا  و   . ) دنتفای تاجن  یضعب 

(9-8  / توبکنع  ) هشیدنا یب  ناردام 

نامیا و دـندوب ،  هکم  رد  هک  ینادرم  زا  یـضعب  هک  نیا  نآ  تسا و  زیچ  کی  اهنآ  هراصع  هک  هدـمآ  هیآ  لوزن  ناـش  رد  یفلتخم  تاـیاور 
دندـش هاگآ  هلءاسم  نیا  زا  اهنآ  ناردام  هک  یماگنه  یموزخم )  هعیبر  یبا  نب  شایع  ای  صاقو و  یبا  نبدعـس  لـثم   . ) دـنتفریذپ ار  مالـسا 

افو دوخ  هتفگ  هب  ناردام  نیا  زا  مادک  چـیه  هچرگ  دندرگ 1  زاب  مالسا  زا  ناشنادنزرف  ات  دنـشونن  بآ  دنروخن و  اذغ  هک  دنتفرگ  میمـصت 
تـسد هب  رفک  نامیا و  هلءاسم  هنیمز  رد  ردام  ردپ و  اب  دروخ  رب  رد  ینـشور  طخ  دـش و  لزان  هیآ  یلو  دنتـسکش ،  ار  باصتعا  دـندرکن و 

 . داد ناگمه 

(60-56 توبکنع /   ) روخن يزور  مغ 

رب ییاناوت  هک  يروط  هب  دندوب ؛ رافک  دیدش  راشف  تحت  هکم  رد  هک  هدش  لزان  ینانم  ؤم  هرابرد  لوا  هیآ  هک  دندقتعم  نارسفم  زا  يرایـسب 
هیآ هک  دندقتعم  نارسفم  زا  یضعب  زین  و  دننک .  ترجه  نیمزرس  نآ  زا  دش  هداد  روتسد  اهنآ  هب  اذل  دنتشادن ،  دوخ  یمالسا  فیاظو  يادا 

ام رگا  دنتفگ :  یم  و  دندوب ،  نانمـشد  رازآ  راتفرگ  هکم  رد  هک  هدش  لزان  نانم  ؤم  زا  یهورگ  دروم  رد  اهقزر  لمحت  هباد ال  نم  نیاک  و 
مامت تفگ  دـش و  لزان  هیآ   ) دـهد 1 یم  اذـغ  بآ و  ام  هب  یـسک  هچ  و  ینیمز ،  هن  میراد  يا  هناـخ  هن  اـج  نآ  رد  مینک  ترجه  هنیدـم  هب 

( . دیروخن ار  يزور  هصغ  دنرب ،  یم  يزور  گرزب  دنوادخ  تمعن  ناوخ  زا  نیمز  يور  ناگدنبنج 
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توبکنع 69-67)  ) هدوهیب سرت 

نید رد  لخاد  ام  رگا  دمحم 1  يا  دنتفگ :  ناکرشم  زا  یهورگ  هدش :  لقن  نینچ  سابع  نبا  زا  ثحب  دروم  هیآ  لیذ  روثنملارد  ریـسفت  رد 
تیعمج تسا و  مک  ام  تیعمج  نوچ   ( دننک دوبان  تعرـس  هب  و   ) دنیابرب ار  ام  مدرک  میـسرت  یم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  اهنت  میوش  یمن  وت 

کی كاروخ  و  دـنیابر ،  یم  ار  ام  تعرـس  هب  میا  هدـش  وت  نید  دراو  ام  هک  دـسرب  ربخ  اهنآ  هب  هک  نیا  ضحم  هب  رایسب 1  برع  ناکرشم 
 . تفگ خساپ  اهنآ  هب  و  اوری ) ملو   ) دش لزان  هیآ  نیا  رد  میتسه 1  اهنآ  زا  رفن 

مور هروس 

(7-1  / مور  ) یبیغ رابخا 

دوب هکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ماگنه  هک  دش  لزان  ببس  نیدب  هروس  نیا  نیتسخن  تایآ  هک  دنراد  قافتا  یگمه  گرزب  نارسفم 
هب ار  نیا  هکم  ناکرـشم  دـندش .  زوریپ  نایناریا  دربن  نیا  رد  و  تفرگ ،  رد  نایمور  نایناریا و  نایم  یگنج  دـندوب ،  تیلقا  رد  ناـنم  ؤم  و  ، 

نایمور اما  تسرپ )  هناگود   ) كرـشم دنتـسه و  یـسوجم  نایناریا  دنتفگ :  دنتـسناد و  دوخ  كرـش  تیناقح  رب  لیلد  دـنتفرگ و  کین  لاف 
هدیچیپ يدوز  هب  مالسا  راموط  تسا و  نآ  زا  ییاهن  يزوریپ  دندرک ،  هبلغ  نایمور  رب  نایناریا  هک  هنوگ  نامه  باتک ،  لها  دنا و  یحیـسم 

مدرم نایم  رد  غیلبت  يارب  طیحم  نآ  رد  اما  تشادن ،  يا  هیام  هیاپ و  اه  يریگ  هجیتن  هنوگ  نیا  هچ  رگ  میوش .  یم  زوریپ  ام  دش و  دـهاوخ 
زوریپ دربن  نیا  رد  نایناریا  هچ  رگ  تفگ :  هناعطاق  دـش و  لزان  تایآ  دـمآ .  نارگ  ناناملـسم  رب  رما  نیا  اذـل  دوبن ،  ریثءات  زا  یلاخ  لهاج 

رما نیا  تفگ  تشاد و  نایب  زین  ار  ییوگشیپ  نیا  نامز  دودح  یتح  دروخ و  دنهاوخ  تسکـش  نایمور  زا  هک  درذگ  یمن  يزیچ  اما  دندش 
هدنروآ اکتا  ینامـسآ و  باتک  نیا  زاجعا  هناشن  وس  کی  زا  نآ ،  رق  عطاق  ییوگـشیپ  نیا  ددنویپ 1  یم  عوقو  هب  لاس  دـنچ  لوط  رد  طقف 

هک تخاس  مرگلد  يروط  ار  ناناملـسم  و  ناکرـشم ؛  لافت  لباقم  هطقن  رگید  يوس  زا  دوب و  بیغ  ملاع  هب  راگدرورپ  نایاپ  یب  ملع  هب  نآ 
اه يدنب  طرش  هنوگ  نیا  میرحت  مکح  زونه  زور  نآ   ) دندرک 1 يدنب  طرش  هلءاسم  نیا  يور  ناکرشم  اب  نانآ  زا  یضعب  دنیوگ  یم  یتح 

 . ( دوب هدشن  لزان 

نامقل هروس 

(9-6  / نامقل  ) وگ هصق  رجات 

یم رفس  ناریا  هب  دوب و  يرجات  درم  وا  تسا .  هدش  لزان  ثراح  نب  رضن  هرابرد  هروس  نیا  تایآ  نیتسخن  هک  دنا  هتفگ  نارسفم  زا  یـضعب 
ار دومث  داع و  تشذگرس  امش  يارب  دمحم  رگا  تفگ :  یم  و  دومن ،  یم  وگزاب  شیرق  يارب  ار  نایناریا  ياه  ناتساد  نمض ،  رد  و  درک ، 

عامتـسا هتفرگ ،  ار  وا  رود  اهنآ  میوگ 1  یم  زاب  ار  مجع  نیطالس  يرـسک و  رابخا  رایدنفـسا و  متـسر و  ياه  ناتـساد  نم  دنک ،  یم  لقن 
هدرک يرادیرخ  ار  يا  هدنناوخ  زینک  هک  هدش  لزان  يدرم  هرابرد  تایآ  زا  تمسق  نیا  هک  دنا  هتفگ  رگید  یضعب  دنتفگ .  یم  كرت  نآرق 

 . تخاس یم  لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  وا  درک و  یم  یگدنناوخ  وا  يارب  زور  بش و  دوب و 

بازحا هروس 

(3-1  / بازحا  ) نایفسوبا ناما 
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دنا هتفگ  هک  نیا  هلمج  زا  دـنک .  یم  بیقعت  ار  عوضوم  کی  همه  ابیرقت  هک  دـنا  هدرک  لقن  یفلتخم  ياه  لوزن  ناش  اـج  نیا  رد  نارـسفم 
ناما هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپزا  دحا  گنج  زا  دعب  هک  دش  لزان  كرـش  رفک و  نارـس  زا  رگید  یـضعب  نایفـسوبا و  دروم  رد  تایآ  نیا 

دندمآ و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  ناشناتـسود  زا  رگید  یـضعب  یبا و  نب  هللادبع  قافتا  هب  دندش و  هنیدم  دراو  دـنتفرگ و 
يارب اهنآ  وگب  و  نک ،  رظن  فرـص  تاـنم -  يزع و  تـال و  ياـه  تب  اـم -  نایادـخ  هب  ییوگدـب  زا  اـیب و  دـمحم 1  يا  دـندرک :  ضرع 

 . یتسه دازآ  ینک ،  فیـصوت  تیادخ  يارب  یهاوخ  یم  هچ  ره  میرادرب ،  وت  زا  تسد  مه  ام  ات  دننک  یم  تعافـش  ناشناگدننک  شتـسرپ 
ربمغیپ منارذگب 1  ریـشمش  مد  زا  ار  اهنآ  ات  هدب  هزاجا  تفگ :  تساخرب و  رمع  درک ،  تحاران  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داهنـشیپ  نیا 

 . دنکن انتعا  اهداهنشیپ  هنوگ  نیا  هب  هک  داد  روتسد  اما  تسین ؛  نکمم  يزیچ  نینچ  مداد  اهنآ  هب  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(4  / بازحا  ) یبلق ود  درم 

نورد رد  هک  درک  یم  اعدا  وا  يوق ،  رایسب  هظفاح  ياراد  رمعم  نب  لیمج  مان  هب  يدرم  تیلهاج  نامز  رد  هک  دنا  هتفگ  نارـسفم  زا  یعمج 
نیبلقلاوذ 1 ار  وا  شیرق  ناکرشم  اذل  ممهف 1  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  زا  رتهب  اهنآ  زا  مادـک  ره  اب  هک  تسا  بلق  ود  نم ،  دوجو 
رد ار  وا  نایفسوبا  دوب ،  اهنآ  نایم  رد  زین  رمعم  نب  لیمج  دندرک ،  رارف  ناکرـشم  هک  ردب  گنج  زور  رد  دندیمان .  یم   ( بلق ود  بحاص  )

1 ربخ ؟  هچ  تفگ :  وا  هب  نایفـسوبا  درک ،  یم  رارف  هتفرگ و  تسد  هب  ار  رگید  هگنل  دوب و  شیاپ  رد  شـشفک  هگنل  کـی  هک  دـید  یلاـح 
هجوتم یتسار  هب  تفگ  رمعم  نب  لـیمج   1 اـپ ؟  رد  يرگید  يراد و  تسد  رد  ار  یـشفک  هگنل  ارچ  سپ  تفگ :  درک ،  رارف  رکـشل  تفگ 
هزادـنا هب  هک  هدرک  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  نینچ  اعدا  همه  نآ  اب  دـش  مولعم   . ) تسا نم  ياپ  رد  هگنل  ود  ره  مدرک  یم  ناـمگ  مدوبن ، 

 . ( تسا لقع  دروم  ود  نیا  رد  بلق  زا  روظنم  هتبلا  دمهف  یمن  يزیچ  مه  بلق  کی 

(31-21  / بازحا  ) ربمایپ نارسمه  ياضاقت 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  درادن .  یتوافت  نادنچ  مه  اب  هک  دنا  هدرک  رکذ  تایآ  نیا  هرابرد  يددعتم  ياه  لوزن  ناش  نارـسفم 
رد هلآ ؛  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یفلتخم  ياهاضاقت  تفرگ ،  رارق  ناناملـسم  رایتخا  رد  يراشرـس  میانغ  هک  تاوزغ  زا  يا  هراپ  زا  دـعب 

زینک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  هملـس  ما  تریـسافت  زا  یـضعب  لـقن  قبط  دنتـشاد .  یگدـنز  نوگاـنوگ  مزاوـل  اـی  هقفن  شیازفا  دروـم 
سابل هیریوج  يرصم ،  هماج  هضفح  و  نمی ،  صوصخم  هچراپ  یشجح  تنب  بنیز  تساوخ ،  يا  هلح  هنومیم  درک و  اضاقت  يرازگتمدخ 
میلـست تسناد  یم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندومن .  یتساوخرد  مادـک  ره  هصالخ  يربـیخ 1  میلگ  هدوس  و  تساوخ ،  صوصخم 
هتـساوخ نیا  ماجنا  زا  تشاد ،  دهاوخ  رب  رد  توبن  تیب  يارب  یبقاوع  هچ  درادن ،  ینایاپ  الومعم  هک  اهتـساوخرد  هنوگ  نیا  ربارب  رد  ندش 

هب تمحر  تفار و  اب  لاح  نیع  رد  عطاق و  نحل  اب  دش و  لزان  تایآ  هک  نیا  ات  دومن ،  يریگ  هرانک  اهنآ  زا  مامت  هام  کی  دز و  زاب  رـس  اه 
اجک ره  هب  دیوش و  ادج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دیناوت  یم  دـیهاوخ ،  یم  ار  ایند  قرب  قرز و  رپ  یگدـنز  رگا  هک  داد  رادـشه  اهنآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناخ  زیمآراختفا  هداس و  یگدنز  هب  دیا و  هتـسب  لد  ازج  زور  لوسر و  ادـخ و  هب  رگا  و  دـیورب ،  دـیهاوخ  یک 
ربمایپ نارـسمه  هب  یعطاق  مکحم و  خـساپ  بیترت ،  نیا  هب  و  دـیوش .  رادروخرب  راگدرورپ  گرزب  ياه  شاداپ  زا  دـینامب و  دـیتسه ،  عناق 

تخاس 1 ریخم  وا  زا  ندش  ادج  ندنام و  نایم  ار  اهنآ  دش و  هداد  دندوب  هرتسگ  ار  عقوت  هنماد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(38-36  / بازحا  ) راد هلاسم  جاودزا 

هب ار  نآ  ادعب  هک  دومن  يرادیرخ  دیز  مان  هب  يا  هدرب  درک ،  جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  هجیدخ  هک  نآ  زا  دـعب  تثعب و  زا  لبق 
یلص ربمایپ  دندنار ،  دوخ  زا  ار  وا  شا  هفیاط  نوچ  و  دومرف ،  دازآ  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیـشخب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
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تیعقوم و  دـش ،  زاتـشیپ  صلخم و  یناملـسم  دـیز  مالـسا ،  روـهظ  زا  دـعب  درک .  ینبت  ار  وا  حالطـصا  هب  داـهن و  ار  وا  ماـن  هلآ  هیلع و  هللا 
گنج نامه  رد  هک  دش  هتوم  گنج  رد  مالـسا  رکـشل  ناهدنامرف  زا  یکی  ماجنا  رـس  میناد  یم  هک  نانچ  و  درک ،  ادیپ  مالـسا  رد  يزاتمم 

هک یشجح  تنب  بنیز  زا  دنیزگرب  يرسمه  دیز  يارب  تفرگ  میمصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یماگنه  دیـشون .  ار  تداهـش  تبرش 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  درک  یم  روصت  نینچ  بنیز  دومن .  يراگتـساوخ  وا  يارب  دوب ،  شا )  همع  رتخد   ) بلطملادـبع هیما  رتخد 

 ، تسا دیز  يارب  وا  زا  يراگتـساوخ  دیمهف  هک  ادعب  یلو  داد ،  تیاضر  دش و  لاحـشوخ  دـنک ،  باختنا  دوخ  يارب  ار  وا  دـهاوخ  یم  هک 
تایآ نیا  زا  هیآ  نیتسخن  هک  دوب  اج  نیا  رد  درک .  تفلاخم  یتخـس  هب  رما  نیا  اب  زین  هللادـبع  شردارب  دز .  زابرـس  دـش و  تحاران  تخس 

یم مزال  ار  يراک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  ادخ و  هک  یماگنه  دنناوت  یمن  اهنآ  هک  داد  رادشه  هللادبع  بنیز و  لاثما  هب  دـش و  لزان 
يراگزاسان رثا  رب  دییاپن و  يرید  جاودزا  نیا  اما  دندش .  میلست  ادخ  نآرق  ربارب  رد  دندینـش  ار  هلءاسم  نیا  هک  اهنآ  دننک ،  تفلاخم  دنناد 

خر اما  دهدن  خر  قالط  نیا  هک  تشاد  رارـصا  مالـسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنچ  ره  دش  قالط  هب  رجنم  نیفرط ،  نایم  یقالخا  ياه 
نیا و  دیزگرب ،  دوخ  يرسمه  هب  ادخ  نامرف  هب  ار  وا  جاودزا ،  رد  بنیز  تسکش  نیا  ناربج  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپـس  داد . 
 . دیچرب ار  اهنآ  ثحب  دروم  تایآ  یضعب  اب  نآرق  هک  دمآ  دیدپ  مدرم  نایم  رد  يرگید  ياهوگتفگ  یلو  تفای ،  همتاخ  اج  نیا  رد  هیضق 

(53  / بازحا  ) نامهیم تیذا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مداخ  هک  سنا  داد .  مدرم  هب  یلصفم  اتبسن  همیلو  درک ،  جاودزا  یشجح  تنب  بنیز  اب  ادخ  لوسر  هک  یماگنه 
هتـسد مدرک ،  توعد  ار  همه  نم  منک ،  توعد  اذـغ  هب  ار  شباحـصا  هک  داد  روتـسد  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـیوگ :  یم  دوب 

نم هک  هدنامن  یقاب  یسک  ادخ 1  ربمایپ  يا  مدرک :  ضرع  هک  نیا  ات  دندش ،  یم  جراخ  قاطا  زا  دندروخ و  یم  اذغ  دـندمآ و  یم  هتـسد 
رفن هس  اما  دندش ،  هدنکارپ  تیعمج  دنتشادرب و  ار  هرفس  دینک .  عمج  ار  هرفـس  تسا  نینچ  هک  نونکا  دومرف :  مشاب .  هدرکن  توعد  ار  وا 

ربمایپ دیماجنا ،  لوط  هب  اهنآ  نانخس  هک  یماگنه  دندوب .  وگتفگ  ثحب و  لوغشم  دندنام و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  قاطا  رد  نانچمه 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنورب .  دوخ  راک  یپ  دـنوش و  هجوتم  اهنآ  دـیاش  متـساخرب  وا  هارمه  زین  نم  تساـخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تاروتسد دش و  لزان  هیآ  دنا .  هتسشن  نانچمه  مدید  زاب  مدمآ  شتمدخ  مه  نم  تشگرب  رگید  راب  دیسر ،  هشیاع  هرجح  هب  ات  دمآ  نوریب 
 . درک میهفت  اهنآ  هب  لیاسم  نیا  اب  دروخرب  رد  ار  مزال 

بازحا 62-59)  ) نازاس هعیاش 

زامن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رس  تشپ  دنتفر و  یم  دجسم  هب  ناملـسم  نانز  مایا  نآ  هک :  تسا  هدمآ  نینچ  میهاربا  نبا  یلع  ریـسفت  رد 
دنتسشن و یم  اهنآ  هار  رس  رب  شابوا  هزره و  ناناوج  زا  یضعب  دنتفر ،  یم  اشع  برغم و  زامن  يارب  هک  یعقوم  بش  ماگنه  دندراذگ ،  یم 

روط هب  ار  دوخ  باجح  داد  روتـسد  اهنآ  هب  دـش و  لزان  هیآ  دـندش ،  یم  اهنآ  محازم  دـنداد و  یم  رازآ  ار  اهنآ  اوراـن  نانخـس  حازم و  اـب 
رد ناقفانم  زا  یهورگ  هک :  تسه  باتک  نیمه  رد  و  دنکن .  ادیپ  تمحازم  هناهب  یـسک  دنوش و  هتخانـش  یبوخ  هب  ات  دـننک  تیاعر  لماک 

رـشتنم مدرم  نایم  رد  تفر  یم  تاوزغ  زا  یـضعب  هب  هک  یماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوماریپ  ار  تاعیاش  عاونا  دـندوب و  هنیدـم 
دنتشادن و گنج  ییاناوت  هک  یناناملسم  هدش ،  ریسا  دنتفگ  یم  هاگ  هدش و  هتشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنتفگ  یم  هاگ  دنتخاس .  یم 

هعیاش تخس  دش و  لزان  هیآ  دندروآ .  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  تیاکـش  دندش و  یم  تحاران  تخـس  دندوب ،  هدنام  هنیدم  رد 
 . درک دیدهت  ار  نانکارپ 

رطاف هروس 
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رطاف 43-42)  ) یهت ياعدا 

دندرک و و یم  بیذکت  ار  یهلا  ناربمایپ  دوهی  نوچمه  نیشیپ ؛  ياه  تما  دندینـش  یم  هک  یماگنه  برع  ناکرـشم  هک  هدمآ  ریـسافت  رد 
اه تما  نیرتریذپ  تیاده  ام  دیایب  ام  غارـس  هب  یهلا  هداتـسرف  رگا  متـسین 1  نینچ  ام  یلو  دنتفگ :  یم  دـندناسر ،  یم  تداهـش  هب  ار  اهنآ 

هارمه هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  درک و  عولط  ناشنیمزرـس  قفا  زا  مالـسا  باتملاع  باتفآ  هک  یماگنه  اـنامه  یلو  دوب 1  میهاوخ 
تایآ دندمآرب .  بیرف  رکم و  عاونا  هزرابم و  بیذـکت و  ماقم  رد  هکلب  دـنتفریذپن  اهنت  هن  دـمآ ،  ناشغارـس  هب  ینامـسآ  باتک  نیرتگرزب 

 . داد رارق  شنزرس  تمالم و  دروم  ساسا  يو  یلاخ  وت  ياهاعدا  نیا  رب  ار  اهنآ  دش و  لزان  قوف 

تارجح فاقحا و  يروش ،  رمز ،  ص ،  سی ،  ياههروس 

(79-77  / سی  ) هدوهیب لیلد 

درک و ادـیپ  ار  يا  هدیـسوپ  ناوختـسا  هعطق  لیاو  نب  صاع  ای  فلح و  نب  یما  مان  هب  ناکرـشم  زا  يدرم  هک  هدـش  لـقن  ریـسافت  بلاـغ  رد 
ار نآ  منک .  یم  لاطبا  داعم  هرابرد  ار  وا  نخـس  و  مزیخ ،  یم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  اـب  همـصاخم  هب  مکحم  لـیلد  نیا  اـب  تفگ 
هب درک و  مرن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  رد  ار  نآ  زا  يرادـقم  دـیاش  و   ) دـمآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  دزن  تشادرب و 

نیا دنک ) .  یم  وراب  ارنآ  لقع  مادک  و   ) دنک هدنز  ون  زا  ار  هدیسوپ  ياه  ناوختسا  نیا  دیناوت  یم  یسک  هچ  تفگ  و  تخیر )  نیمز  يور 
 . داد نارکفمه  وا و  هب  ینکش  نادند  خساپ و  دش و  لزان  دنهد ،  یم  لیکشت  ار  هیآ  تفه  اعومجم  نآ  زا  دعب  هیآ  راهچ  تایآ و 

(3-1  ) / نابرهم يومع 

تردارب دنزرف  دنتفگ  دندمآ و  بلاط  وبا  دزن  شیرق  زا  یتعامج  لهجوبا و  دومرف  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد 
نایادخ زا  تسد  هد  روتـسد  وا  هب  ناوخب و  ار  وا  تسا 1  هتخاس  تحاران  زین  ار  ام  نایادـخ  و  هداد ،  رازآ  ار  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

یلص ربمایپ  هک  یماگنه  داتسرف .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  ار  یـسک  بلاطوبا  مییوگن 1  ازـسان  وا  يادخ  هب  مه  ام  ات  درادرب  ام 
نم یلع  مالـسلا  تفگ :  دنتـسین ،  بلاطوبا  رانک  رد  ناکرـشم  زج  یـسک  دید  درک ،  هاگن  ار  قاتا  فارطا  دش و  هناخ  دراو  هلآ  هیلع و  هللا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  ار  اهنآ  نانخـس  بلاط  وبا  تسـشن ،  سپ  دـننک .  تیادـه  زا  يزوریپ  هک  یناسک  رب  مالـس  يدـهلا ؛  عبتا 
اهنآ ایآ  مهقانعا ؛  نواطی  برحلا و  اهب  نودوسی  مهل  ریخ  هماک  یف  مها  لـه  دومرف :  وا  باوج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  داد .  حرش 

هب نخس  نیا  زا  هک   ) لهجوبا  1 دننک ؟  تموکح  دنریگ و  یـشیپ  برع  مامت  رب  نآ  هیاس  رد  دننک و  تقفاوم  نم  اب  ار  يا  هلمج  دنرـضاح 
تروظنم مقفاوم ،  هلب  تفگ :  دریگب ) هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسد  زا  ار  برع  رب  تموکح  دـیلک  تشاد  راـظتنا  دوب و  هدـمآ  دـجو 

هیام هک  ار  اه  تب  نیا  و   . ) تسین هللا  زج  يدوبعم  دیوگب 1  هللا ؛  الا  هلا  نولوقت ال  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تسا .  هلمج  مادک 
هک دـندرک  تشحو  ناـنچ  نآ  دندینـش ،  ار  هلمج  نیا  راـضح  هک  یماـگنه  دـیزیرب ) .  رود  تسا  امـش  یگداـتفا  بقع  گـنن  یتخبدـب و 

غورد کی  نیا  میا ،  هدینـشن  نونکات  ار  يزیچ  نینچ  دنتفگ ،  یم  و  دـندش ،  جراخ  تعرـش  اب  دـندراذگ و  شوگ  رد  ار  ناشیاه  تشگنا 
 . دش لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هروس  زاغآ  تایآ  هک  دوب  اج  نیا  تسا . 

(7-4  / ص  ) بوخ دب و  داهنشیپ 

ار ام  تردارب  دـنزرف  بلاطوبا 1  يا  دـنتفگ :  دـندمآ و  بلاـطوبا  دزن  شیرق  نارـس  درک ،  راکـشآ  ار  شتوعد  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه 
نیا رگا  تسا ،  هدـنکفا  هقرفت  ام  تیعمج  رد  و  هدومن ،  دـساف  ار  ام  ناناوج  دـیوگ ،  یم  ازـسان  ام  نایادـخ  هب  و  دـناوخ ،  یم  زغم  کـبس 
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میرـضاح یتح  و  دوش ،  شیرق  درم  نیرتدـنمتورث  هک  مینک  یم  يروآ  عمج  وا  يارب  لان  ردـق  نآ  ام  تسا ،  یلام  دوبمک  رطاخ  هب  اهراک 
و دوـمرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـناسر .  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هـب  ار  ماـیپ  نـیا  بلاـطوبا  مـینیزگرب .  تساـیر  هـب  ار  وا 

هنجلا یف  اکولم  نونوکی  مجعلا و  اهب  نیرت  برعلا و  اهب  نوکلمی  ینوطعی  هملک  نکل  و  هتدرا ،  ام  يراسی  یف  رمقلا  یف و  سمـشلااوعضو 
هدعو همه  نیا  ياج  هب   ) یلو مرادن ،  لیامت  اهنآ  هب  نم  دنراذگب  نم  پچ  تسد  رد  ار  هام  نم و  تسار  تسد  رد  ار  دیشروخ  اهنآ  رگا   ؛

نیطالـس اهنآ  دـنیآ و  رد  اهنآ  نییآ  هب  زین  برع  ریغ  و  دـننک ،  تموکح  برع  رب  نآ  هیاس  رد  ات  دـنیامن  تقفاوم  نم  اـب  هلمج  کـی  اـه )
روظنم هلمج  مادک   ، ) میریذپب ار  هلمج  هد  کی  ياج  هب  میرـضاح  دنتفگ  اهنآ  دیناسر ،  اهنآ  هب  ار  مایپ  نیا  بلاطوبا  دوب .  دنهاوخ  تشهب 
تسین هللا  زج  يدوبعم  هک  دیهد  یهاوگ  هللا ؛  لوسر  ینا  هللا و  الا  هلا  نودهـشت ال  دومرف :  اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا ) ؟  وت 

؟  میورب ادخ  کی  غارس  هب  اهنت  مینک ،  اهر  ار  ادخ  ام 360  دنتفگ :  دندرک ) تشحو  تخس  نخس  نیا  زا   ) اهنآ متسه .  ادخ  لوسر  نم  و 
زا کـشا  هک  یلاـح  رد  مالـسلا  هیلع  ربماـیپ  هک  هدـمآ  ناـیبلا  عـمجم  رد  دوـش ) .  یمن  هدـید  زگره  هک  يادـخ  مهنآ  ( ؟  یبـیجع زیچ  هچ 

نیا زا  تسد  ات  دنهد  رارق  نم  پچ  تسد  رد  ار  هام  نم  تسار  تسد  رد  ار  دیـشروخ  اه  نیا  رگا  ومع  يا  دومرف :  دوب  يراج  شنامـشچ 
زگره نم  دـنگوس ،  ادـخ  هب  اـب - دوخ  هماـنرب  لاـبند  هب  درک  ضرع  دینـش  ار  نخـس  نیا  رگم  درک  مهاوـخن  نینچ  زگره  میرادرب ،  نخس 

 . تشاد مهاوخن  رب  وت  يرای  زا  تسد 

 ( 26  - 23 رمز /  ) ثبدحلا نسحا 

 ، دندوب هدرک  ادیپ  يرطاخ  تلالم  هک  مالسلا  هیلع  ربمایپ  هباحص  زا  یعمج  يزور  هک  دنا  هدرک  لقن  دوعسم  نیا  هللادبع  زا  نارسفم  یضعب 
نیتسخن اج  نیا  رد  دیادزب ؟  ام  ياه  لد  زا  كالم  راگنز  ات  يدرک  یم  نایب  ام  يارب  یثیدح  دوش  یم  هچ  ادخ  لوسر  يا  دندرک :  ضرع 

 . درک یفرعم  ثیدحلا  نسحا  ناونع  هب  ار  نآرق  دش و  لزان  تایآ  نیا  زا  هیآ 

 ( 37  - 46 رمز /   ) تب ینوبز 

 : دنتفگ یم  دنتشاد و  یم  رذح  رب  اه  تب  بضغ  مشخ و  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  هکم  ناسرپ  تب  هک  دنا  هدرک  لقن  نارـسفم  زا  يرایـسب 
هب دلاخ  هک  دنا  هدرک  لقن  زین  یـضعب  دنناسر .  یم  رازآ  دـنک و  یم  هناوید  ار  وت  هک  امنم  مادـقا  اهنآ  فالخ  رب  نکم و  ییوگدـب  اهنآ  زا 

ینیب رب  مکحم  تشاد  تسد  رد  هک  يربت  اب  دلاخ  يا  دنتفگ :  ناکرشم  دش .  يزع  فورعم  تب  نتسکش  رومءام  مالسلا  هیلع  ربمایپ  نامرف 
؛  کناهادـق هللا  تئرا  ینا  کـناها ،  نم  ناحبـس  کناحبـسال ،  يزع ،  اـی  کـل  ارفک  تفگ :  تسکـش و  مه  رد  ار  نآ  دـنبوک و  تب  نآ 

 . تسا هتخاس  نوهوم  ار  وت  هک  تسا  یسک  هزنم  یتسین ،  هزنم  زگره  يزع 1  يا  داب  وت  رب  یساپسان 

(31-21  ) تیب لها  یتسود 

هللا یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  ام  دنتفگ  راصنا  دیدرگ ؛ مکحم  مالـسا  ياه  هیاپ  دش و  هنیدم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه 
رارق وت  رایتخا  رد  طرـش  دیق و  هنوگ  چیه  نودـب  ام  لاوما  نیا  دـش ،  ادـیپ  یلام  تالکـشم  رگا  مینک :  یم  ضرع  میـسر و  یم  هلآ  هیلع و 

یف هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلیـسا  لق ال  هیآ  دـندرک .  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تمدـخ  ار  نخـس  نیا  ناـنآ  هک  یماـگنه  دراد . 
اهنآ رب  ار  هیآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  و  دش .  لزان  مهاوخ .  یمن  مناگتـسب  تبحم  زج  تلاسر  ربارب  امـش ؛ زا  يدزم  نم  وگب  یبرقلا ؛ 

اما دندمآ ،  نوریب  شرضحم  زا  میلست  اضر و  یلاحشوخ و  اب  اهنآ  دیرادب ،  تسود  نم  زا  دعب  ارم  ناکیدزن  دومرف :  سپـس  درک ،  توالت 
لیلذ شنادنواشیوخ  ربارب  رد  دوخ  زا  دعب  ار  ام  هک  تسا  نیا  شفدـه  و  هتـسب ،  ءارتفا  ادـخ  رب  وا  هک  تسا  ینخـس  نیا  دـنتفگ  هنافـسءاتم 

 ، درک توالت  اهنآ  رب  ار  هیآ  داتـسرف و  اهنآ  غارـس  هب  لآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـش .  لزاـن  ابذـک  هللا  یلع  يرتفا  نولوقی  ما  هیآ  دـنک . 
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هللا یلـص  ربمایپ  هدابع  نع  ۀبوتلا  لبقی  يذلاوه  و  دش :  لزان  موس  هیآ  دنتـشگ .  تحاران  تخـس  دندرک و  هیرگ  هدـش و  نامـشیپ  یهورگ 
 . تسادخ هاگرد  لوبق  دروم  نانآ ،  هناصلاخ  هبوت  هک  داد  تراشب  ار  اهنآ  داتسرف و  اهنآ  غارس  هب  هلآ  هیلع و 

(27  / يروش  ) زاورپ يوزرآ 

لاوما هب  ام  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  نیا  دش و  لزان  ام  هرابرد   ( هللا طبـس  ول  و   ) تسخن هیآ  هک  هدـش  لقن  فورعم  یباحـص  ثرا  نب  بایخ  زا 
 ، میتشاد یلاوما  نینچ  مه  ام  شاک  يا  هک  میتشاد  یم  وزرآ  و  میدنکفا ،  رظن  دوهی  زا  عاقینق  ینب  ریظن و  ینب  هظیرق و  ینب  فیاوط  ناوارف 

 . درک دنهاوخ  نایغط  دنک ،  هدرتسگ  شناگدنب  يارب  ار  يزور  نینچ  دنوادخ  رگا  هک  داد  رادشه  هب  دش و  لزان  هیآ 

(51  / يروش  ) تسین یندید  دنوادخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  دوهی  زا  یعمج  تسا :  نینچ  شلصاح  هک  دنا  هدرک  رکذ  هیآ  نیا  يارب  یلوزن  ناش  نارسفم  زا  یـضعب 
هیلع یـسوم  هک  هنوگ  نامه  يربمایپ ،  رگا  ینک ؟  یمن  هاـگن  وا  هب  و  ییوگ ؟  یمن  نخـس  دـنوادخ  اـب  وت  ارچ  دـندرک :  ضرع  دـندمآ و 

 ، یهد ماجنا  ار  راک  نیمه  هک  نیا  رگم  میروآ  یمن  نامیا  وت  هب  زگره  ام  نک :  نینچ  زین  وت  درک ،  هاگن  وا  هب  تفگ و  نخس  وا  اب  مالـسلا 
ناربمایپ طابترا  یگنوگچ  و   ) دش لزان  هیآ  هک  دوب  اج  منیا  دیدن .  ار  ادخ  زگره  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

 . ( درک حیرشت  لاعتم  دنوادخ  اب  ار 

(57  / دومرف رحز   ) دوش یم  روشحم  شدوبعم  اب  سک  ره 

اهنآ رانک  رد  دمآ و  زین  ثراح  نب  رصن  دوب  هتسشن  دجسم  رد  هریغم  نب  دیلو  اب  يزور  ادخ  لوسر  تسا :  هدمآ  نینچ  ماشه  نبا  هریـس  رد 
ربمایپ تساخرب ،  هلباقم  هب  رـصن  تفگ .  نخـس  اهنآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندوب ،  سلجم  رد  شیرق  نارـس  زا  یهورگ  تسـشن . 

نودبعت ام  مکنا و  دـناوخ :  اهنآ  رب  ار  هیآ  نیا  سپـس  تخاس ،  موکحم  ار  وا  یتسرپ )  تب  نوماریپ   ) یقطنم لیالد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
 ، دـیتسرپ یم  ادـخ  زا  هچ  نآ  امـس و  نودـلاخ ؛ . . .  اهل  لک  اهودرو و  ام  ههلا  ءالوه  ناک  ول  نودراو  اهل  متنا  مهنج  بصج  هللا  نود  نم 

ناتب  ) یگمه و  دندش ،  یمن  خزود  دراو  دراو  زگره  دندوب ،  ادخ  اه  نیا  رگا  دیوش ؛ یم  دراو  نآ  رد  یگمه  دوب و  دـیهاوخ  منهج  مزیه 
هللادبع ماگنه ،  نیا  رد  تفر .  تساخرب و  اج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ارجام  نیا  زا  دعب  دوب .  دیهاوخ  هنادواج  شتآ  نآ  رد  امش ) و 
دمحم دهدب ،  تشادن  یخساپ  دش و  هدنامرد  دمحم  لباقم  رد  ثراح  نب  رصن  تفگ  هللادبع  هب  دیلو  تسویپ ،  عمج  هب  دمآ و  يرعبز  نب 

 ، مداد یم  ار  شخـساپ  مدید  یم  ار  وا  نم  رگا  دنگوس ،  ادخ  هب  تفگ :  هللادبع  میخزود 1  مزیه  نامیاهدوبعم  همه  ام و  دـنک  یم  نامگ 
)و ریزع  ) دوهی میتسرپ و  یم  ار  ناگتشرف  ام  تسا  نینچ  رگا  دنخزود ؟  رد  ناشنادباع  اب  نادوبعم  همه  هک  تسا  تسرد  ایآ  دیـسرپ :  وا  زا 

یناسک دیلو و  يارب  خـساپ  نیا  میشاب 1  حیـسم  ریزع و  نوچ  یناربمایپ  ناگتـشرف و  ام  هک  دراد  یبیع  هچ  ار ،  میرم )  نب  یـسیع   ) يراصن
 ، دنتفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  ار  نخس  نیا  تسا ،  ینکـش  نادند  لیلد  هک  دندوب  دقتعم  دمآ و  بلاج  دندوب  سلجم  رد  هک 

ناتـسرپ تب  نیا  دوب .  دهاوخ  خزود  رد  شنادباع  اب  مه  وا  دوش ،  عقاو  دوبعم  هک  دشاب  هتـشاد  تسود  سک  ره  يرآ ،  دومرف :  هللا  لوسر 
 . تشگ لزان  هفیرش  هیآ  هک  دوب  اج  نیا  داد .  یم  روتسد  اهنآ  هب  ناطیش  هک  ار  زیچ  ره  و  دندیتسرپ ،  یم  ار  نیطایش  تقیقح  رد 

(11  / فاقحا  ) لاوما رطاخ  هب  شنزرس 

ریقف نیـشن و  هیداب  رافغ  ینب  هلیبق  هک  اـجنآ  زا  دـندروآ .  ناـمیا  وا  لاـبند  هب  زین  راـفغ  ینب  وا  هلیبق  دروآ و  مالـسا  هکم  رد  يراـفغ  رذوبا 
یمن تقبـس  ام  رب  اهاپ  رـس  یب  نیا  دوب  یبوخ  زیچ  مالـسا  رگا   : ) دـنتفگ دـندوب  نیـشنرهش  دـنمتورث و  ینادرم  هک  شیرق  راـفک  دـندوب ، 
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هک هرینلا  يذ  مان  هب  یمور  زینک  کی  قح  رد  هنوگ  نیمه  و  تفگ .  خساپ  اهنآ  هب  دـش و  لزان  هیآ  نیا  هک  دوب  اج  نیا  نیا  رد  دنتفرگ 1 ) 
 . تسا هدش  لقن  یلوزن  ناش  نینچ  مه  مالس  نب  هللادبع  قح  رد  تفگ و  کیبل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  توعد  هب 

(32 ات 29 فاقحا /   ) هنجا مالسا 

هب هکم  زا  هثراح  نب  دـیز  هارمه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  نیا  هلمج  زا  هدـمآ  یفلتخم  یتاـیاور  تاـیآ  نیا  لوزن  ناـش  رد 
يداو ار  اج  نیا  هک  دیـسر  یلحم  هب  ات  تشگزاب  هکم  يوس  هب  راچان  تفگن .  خـساپ  وا  توعد  هب  يدـحا  اما  دـنک ،  توعد  مالـسا  يوس 
ربمایپ نآرق  تئارق  هک  یماگنه  دنتـشذگ ،  یم  اجنآ  زا  نج  هفیاـط  زا  یعمج  تخادرپ .  نآرق  توـالت  هب  بش  لد  رد  دـندیمان .  یم  نج 
تفای نایاپ  ترضح  نآرق  توالت  هک  یماگنه  دیـشاب 1  تکاس  دنتفگ :  رگیدکی  هب  و  دنداد ،  ارف  شوگ  دندینـش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نامیا اهنآ  زا  یهورگ  دـندرک ،  توعد  مالـسا  يوس  هب  ار  ناـنآ  دـندمآ و  دوخ  موق  يوس  هب  یناـغلبم  ناونع  هب  و  دـندروآ ،  ناـمیا  اـهنآ 

اج نیا  داد .  دای  اهنآ  هب  ار  مالسا  تامیلعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندیسر 1 و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رـضحم  هب  مه  اب  دندروآ و 
 . دیدرگ لزان  نج  هروس  تایآ  هک  دوب 

 ( تایآ نیمه  هرابرد  يرگید  لوزن  ناش   ) رفس لوصحم 

بلاط وبا  تافو  زا  دـعب  دزاس .  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رفـس  اب  هک  دـنا  هتفگ  يرگید  لوزن  ناش  نایبلا  عمجم  رد  یـسربط  موحرم 
رد بیذکت  رد  زا  ادیدش  فیاط  فارـشا  دنک ،  ادیپ  ینارای  دـیاش  تفر  فیاط  يوس  هب  دـش و  تخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  راک 

رانک هب  تحاران  هتسخ و  دش .  يراج  شکرابم  ياهاپ  نوخ  هک  دندز  گنس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  رـس  تشپ  زا  ردقنآ  و  دندمآ ، 
نب هبیـش  هعیبر و  نب  هبتع  هب  قلعتم  غاب  تخیر .  یم  شکرابم  ياهاپ  زا  نوخ  هک  یلاح  رد  تسـشن ،  لخن  تخرد  هیاس  رد  و  دمآ ،  یغاب 
یم لبق  زا  ار  اـهنآ  ینمـشد  نوچ  دـش ،  تحاراـن  اـهنآ  هدـهاشم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوب ،  شیرق  نادـنمتورث  زا  رفن  ود  هعیبر 

ربمغیپ دنداتـسرف .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  روگنا  زا  یقبط  اب  دوب  یحیـسم  يدرم  هک  ار  سادـع  ناـشمالغ  ود ،  نآ  تسناد . 
زا امـش  تفگ :  سادع  سنوی ؟  ادخ  حلاص  هدنب  رهـش  زا  دومرف :  اونین 1  زا  تفگ :  ییاـجک ؟  زا  دومرف :  سادـع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

يارب درب ،  یپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیناقح  هب  سادـع  هداد ،  ربخ  نم  هب  میادـخ  لوسر  نم  دومرف :  دیـسانش ؟  یم  ار  سنوی  اجک 
راک نیا  ارچ  هک  دندرک  شنزرس  ار  وا  هبیش  هبتع و  تشگرب  هک  یماگنه  دز .  هسوب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياپ  درک و  هدجـس  ادخ 

 . داد ربخ  سنوی  ادخ ،  ربمایپ  دروم  رد  نینچمه  ناماس و  نیا  مدرم  هتخانشان  رارـسا  زا  ارم  هک  تسا  یحلاص  درم  نیا  تفگ :  يدرک ؟  ار 
هکم يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا .  يراکبیرف  درم  وا  هک  دهد  بیرف  تینارـصن  نییآ  زا  ار  وت  ادابم  دنتفگ :  دندیدنخ و  اهنآ 

 . دـش زامن  لوغـشم  دیـسر و  بش  لد  رد  یلخن  یکیدزن  دزن  هب  ات  ( دوب نم  ؤم  درم  کی  اهنت  رفـس  نیا  یلوصحم  هک  یلاح  رد   ) تشگزاـب
نامیا دنداد و  ارف  شوگ  هدینش ،  حبص  زامن  رد  ار  وا  نآرق  توالت  يادص  دنتشذگ ،  یم  اجنآ  زا  نمی  ای  نیبیـصن  لها  زا  نج  زا  یهورگ 

 . دندروآ

(1  / تارجح  ) ربهر رب  تقبس  مدع 

ربمایپ تمدـخ  دادرارق  دـهع و  ای  مالـسا  راهظا  يارب  لیابق  زا  ینوگانوگ  ياه  تایه  هک  یلاس   ) دوب ( دوفولا ماع   ) هک ترجه  مهن  لاس  رد 
ربمایپ هب  رکب  وبا  دندیـسر ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  میمت )  ینب   ) هلیبق ناگدنیامن  هک  یماگنه  دـندمآ ) .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نم اب  یتساوخ  یم  تفگ  رمع  هب  رکبوبا  اج  نیا  رد  ددرگ .  اهنآ  ریما  هلیبق )  فارشا  زا  یکی   ) عاقعق هک  درک  داهنشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـضحم  رد  ود  ره  يادص  ورـس  عقوم  نیا  رد  متـشادن .  تفلاخم  دـصق  زگره  نم  تفگ  رمع  ینک 1  تفلاخم 
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رـس هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناخ  رانک  رد  دیرگن و  یـشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  اهراک  رد  ینعی  تشگ ؛  لزان  هیآ  دش .  دنلب 
 . دیزادنین هار  ادص 

(5  / تارجح  ) اناوت بیطخ 

ار ادص  دنتشگ ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجـسم  لخاد  هک  یماگنه  دندش .  هنیدم  دراو  اهنآ  فارـشا  و  میمت )  ینب   ) هفیاط زا  یهورگ 
نوریب دمحم 1  يا  انیلا ؛ جرخا  دمحم 1  ای  دـندز :  دایرف  دوب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگلزنم  هک  ییاه  هرجح  تشپ  زا  هدرک و  دـنلب 

هلیبق تاراختفا  ام  بیطخ  رعاش و  ات  هد  هزاجا  مینک ؛  هرخافم  وت  اب  ات  میا  هدمآ  دنتفگ  دـمآ ،  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  ایب . 
 ( میمت ینب   ) هفیاط یلاـیخ  لـیاضف  زا  تساـخرب و  بیطخ  تسخن  داد .  هزاـجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـنک .  وگزاـب  ار  میمت )  ینب  )

اهنآ باوج  رد  یغیلب  هبطخ  تساخرب  وا  هدب ،  ار  اهنآ  خساپ  دومرف :  سیق  نب  تباث  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفگ .  يرایسب  بلاطم 
نب ناسح   ) هک تفگ  هلیبق  نیا  حدـم  رد  يراعـشا  تساخرب و  اهنآ  رعاش  سپـس  تخادـنا .  رثا  زا  ار  اـهنآ  هبطخ  هک  يروط  هب  درک ؛ داریا 

شبیطخ درم ،  نیا  تفگ :  عرقا  مان  هب  هلیبق  نآ  فارشا  زا  یکی  ماگنه ،  نیا  رد  داد .  وا  هب  یفاک  خساپ  ناملـسم  فورعم و  رعاش  تباث ) 
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  عقوم ،  نیا  رد  دشاب .  یم  رترب  ام  زا  اهنآ  يادـص  گنهآ  و  رت ،  قیال  ام  رعاش  زا  شرعاش  تسرتاناوت و  ام  بیطخ  زا 

ربمایپ توبن  هب  دندش و  عقاو  لیاسم  نیا  عومجم  ریثءات  تحت  اهنآ  دنهدب .  اهنآ  هب  یبوخ  يایاده  داد  روتـسد  اهنآ  بلق  بلج  يارب  هلآ  و 
 . دندرک فارتعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(8-6  / تارجح  ) هنالوجع تواضق 

وا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لزان  هبقع  نب  دیلو  هرابرد  ابنب . . .  قساف  مکئاج  نا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  هیآ  دنا  هتفگ  نارسفم 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هدنیامن  هک  دندش  ربخاب  هلیبق  لها  هک  یماگنه  تشاد .  مازعا  قلطصملا )  ینب   ) هلیبق زا  تاکز  يروآ  عمج  يارب  ار 

اهنآ درک  روصت  دوب .  يدیدش  تموصخ  تیلهاج  رد  دیلو  اهنآ و  نیب  هک  اجنآ  زا  یلو  دنتفاتـش  وا  لابقتـسا  هب  یلاحـشوخ  اب  دیآ  یم  هلآ 
ضرع و  دشاب ) هدرک  نامگ  نیا  دروم  رد  یقیقحت  هک  نآ  یب   ) تشگزاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  دنا .  هدمآ  شنتـشک  دصق  هب 

یم یقلت  یمالـسا  تموکح  دض  رب  مایق  عون  کی  تاکز  تخادرپ  زا  عانتما  میناد  یم   ) دـندرک يراددوخ  تاکز  تخادرپ  زا  اهنآ  درک : 
 . دنک راکیپ  اهنآ  اب  تفرگ  میمـصت  دش و  نیگمـشخ  تخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنا ) .  هدش  دترم  اهنآ  دش  یعدم  نیاربانب  دش ، 

دعب هک  دنا  هدوزفا  نآ  رب  زین  یضعب  دینک ) .  قیقحت  نآ  هرابرد  دروآ ،  يربخ  یقساف  هاگره  هک  داد  روتسد  ناناملسم  هب  و   ) دش لزان  هیآ 
ینب هلیبق  غارـس  هب  داد  روتـسد  هریغم  نب  دـیلو  نب  دـلاخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  قلطـصملا  ینب  هلیبق  دادـترا  هرابرد  دـیلو  راـبخا  زا 

قیقحت يارب  ار  دوخ  یتاعالطا  نارومءام  دیـسر .  هلیبق  یکیدزن  هب  هنابـش  دـلاخ  هدـم .  ماجنا  يراـک  هدزباتـش  دومرف  یلو  دورب  قلطـصملا 
 . دـنا هدینـش  دوخ  شوـگ  اـب  ار  اـهنآ  زاـمن  ناذا و  يادـص  دـنرادافو و  ـالماک  مالـسا  هب  قلطـصملا  ینب  هک  دـندروآ  ربـخ  اـهنآ  داتـسرف . 

تشگزاب و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  درک .  هظحالم  ار  ناربخم  راتفگ  قدص  دمآ و  اهنآ  غارـس  هب  اصخـش  دلاخ )  ) ناهاگحبص
هلجعلا و  هللا ،  نم  یناتلا  دومرف :  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نآ  لابند  هب  دش و  لزان  هیآ  ماگنه ،  نیا  رد  دیناسر .  ضرع  هب  ار  ارجام 

 . ( تسا ناطیش  زا  هلجع  تسادخ و  يوس  زا  ندرک  قیقحت  گنرد و  ناطیشلا ؛  نم 

(8-6  / تارجح  ) میهاربا ردام  هیرام 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  رسمه  هیرام )   ) دروم رد  هیآ  هک  تسا  نیا  دنا ،  هدرک  هراشا  نآ  هب  طقف  نارسفم  زا  یـضعب  هک  يرگید  لوزن  ناش 
هب هاگ  یب  هاگ و  هک  دراد  ییومع  رـسپ  وا  هک  دـندرک  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  اریز  هدـش ؛  لزاـن  میهاربا )  رداـم   ) هلآ
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ریگب و ار  ریشمش  نیا  مردارب ؟  دومرف :  دناوخ و  ارف  ار  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنراد ) عورشمان  طباور  مه  اب  و   ) دیآ یم  شغارس 
روتسد  ( هدیتفت هکس   ) دننام هک  مرومءام  نم  ادخ 1  لوسر  يا  درک :  ضرع  یلع  نانمومریما  ناسرب .  لتق  هب  یتفای  هیرام )   ) دزن ار  وا  رگا 
رـضاح هک  نیا  ساسا  رب  هن  دومرف :  منک )  هفیظو  ماـجنا  رتشیب  قیقحت  اـب   ) دـنیب یم  يزیچ  رـضاح  صخـش  هک  نیا  اـی  منک ،  ارجا  ار  اـمش 

دزن مدید  مدمآ ،  وا  غارـس  هب  متـسب و  رمک  هب  ار  ریـشمش  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نک .  لمع  دنیب ،  یمن  بیاغ  هک  دنیب  یم  يزیچ 
الاب وا  نهاریپ  ماگنه  نیا  رد  دـنکفا .  ریز  هب  الاب  زا  ار  دوخ  سپـس  و  تفر ،  الاب  یلخن  زا  درک و  رارف  وا  مدیـشک ،  ار  ریـشمش  تسا  هیرام 

ار ادخ  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مداد .  حرش  ار  ارجام  مدمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  درادن .  وضع  الـصا  دش  تفر 
 . درک رود  ام  ناماد  زا  ار  ماهتا  یگدولآ و  يدب و  هک  نک  رکش 

(10-9  / تارجح  ) جرزخ سوا و 

 . دنتفیب مه  ناج  هب  ود  نآ  زا  یهورگ  هک  دش  ببـس  نامه  و  داتفا ،  یفالتخا  جرزخ )   ) و سوا )   ) ینعی هنیدـم ؛  فورعم  هلیبق  ود  نایم  * 
رگید یـضعب  تخومآ .  ناناملـسم  هب  ار  یثداوح  نینچ  اب  دروخ  رب  هار  دـش و  لزاـن  تاـیآ  نیا  دـننزب 1  ار  رگیدـکی  شفک  بوچ و  اب  و 

وت زا  روز  هب  ار  مقح  نم  تفگ :  يرگید  هب  اهنآ  زا  یکی  دـندوب ،  هدرک  ادـیپ  یفالتخا  تموصخ و  مه  اـب  راـصنا )  ) زا رفن  ود  دـنا :  هتفگ 
رفن میور ،  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  دزن  يرواد  يارب  تفگ :  يرگید  تسا 1 و  داـیز  نم  هلیبق  تیعمج  اریز  تفرگ ؛  مهاوخ 

لزان تایآ  نیا  دندرک .  هلمح  رگیدـکی  هب  ریـشمش  یتح  شفک و  تسد و  اب  هلیبق  ود  زا  یهورگ  تفرگ و  الاب  فالتخا  تفریذـپن و  لوا 
 . تخاس نشور  تافالتخا  هنوگ  نیا  ربارب  رد  ار  ناناملسم  هفیظو  دش و 

(12-11  / تارجح  ) دروم یب  تناها 

ربمایپ بیطخ   ) سیق نب  تباث  هرابرد  موق  نم  موق  رخسی  هیآ ال  هلمج  زا  دنا ،  هدرک  لقن  یفلتخم  ياه  لوزن  ناش  تایآ  نیا  يارب  نارسفم 
هللا یلـص  ربمایپ  تسد  رانک  دـش  یم  دجـسم  دراو  هک  هک  یماگنه  دوب ،  نیگنـس  شیاه  شوگ  هک  تسا  هدـش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ادیپ تغارف  زامن  زا  مدرم  هگ  یلاح  رد  دش  دجـسم  دراو  يزور  دونـشب .  ار  ترـضح  نخـس  ات  دندرک ،  یم  زاب  ییاج  وا  يارب  هلآ  هیلع و 

 : تفگ وا  و  دیسر ،  ناناملسم  زا  یکی  هب  ات  دیهدب 1  اج  تفگ :  یم  تفاکش و  یم  ار  تیعمج  وا  دندوب ،  هتـسشن  دوخ  ياج  رد  هدرک و 
وا یتسیک ؟  تفگ :  درم  نآ  هب  تباث ،  تشگ  نشور  اوه  هک  یماگنه  دش .  نیگمشخ  اما  تسشن ،  شرـس  تشپ  تباث  نیشنب 1  اج  نیمه 
 . تخادنا ریزب  ار  دوخ  رس  دش و  نیگمرش  درم  نآ  نز ،  نالف  دنزرف  تفگ :  درم  نآ  هب  تباث  متسه .  سک  نالف  تفگ  درب و  ار  دوخ  مان 

یضعب هک  دندرگ  لزان  هملس  ما  هرابرد  ءاسن  نم  ءاسنال  و  دنا :  هتفگ  و  درک .  یهن  تشز  اهرام  هنوگ  نیا  زا  ار  ناناملـسم  دش و  لزان  هیآ 
 ، دندرک یم  هرخسم  شدق  یهاتوک  رطاخ  هب  ای  دوب  هدیـشوپ  هک  یـصوصخم  سابل  رطاخ  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  زا 

 . تشادزاب لمع  نیا  زا  ار  اهنآ  دش و  لزان  هیآ 

(12  / تارجح  ) تبیغ راثآ 

ناملـس ناشقیفر  رـس  تشپ  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  باحـصا  زا  رفن  ود  هرابرد  اضعب  مکـضعب  بتغی  ـال  هلمج  دـنا  هتفگ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دروایب ،  اهنآ  يارب  ییاذـغ  اـت  دـندوب  هداتـسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تمدـخ  ار  وا  اریز  دـندرک ؛ تبیغ 

دندرک تبیغ  هماسا  زا  رفن  ود  نآ  مرادن ،  يزیچ  نالا  تفگ :  هماسا  داتسرف .  دوب .  لاملا  تیب  لو  ؤسم  هک  دیز  نب  هماسا  غارـس  ار  ناملس 
دهاوخ شکورف  نآ  بآ  میتسرفب  دوب ) یبآرپ  هاچ   ) هحیمـس هاچ  غارـس  هب  ار  وا  رگا  دنتفگ :  ناملـس  هرابرد  هدیزرو و  لخب  وا  دنتفگ :  و 

يا دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دننک ،  قیقحت  دوخ  راک  عوضوم  هرابرد  دنیایب و  هماسا  دزن  ات  دـنداتفا  هار  هب  ناشدوخ  سپ  درک 1 
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تبیغ زا  ار  ناناملسم  دش و  لزان  هیآ  دیروخ ،  یم  ار  هماسا  ناملس و  تشوگ  يرآ  دومرف :  میا ،  هدروخن  تشوگ  زورما  ام  ادخ 1  لوسر 
 . درک یهن 

(17-14  / تارجح  ) نیغورد مالسا  راهظا 

ياه لاس  زا  یکی  رد  دسا  ینب  هفیاط  زا  یعمج  تسا :  نینچ  شا  هصالخ  هک  دـنا  هدرک  رکذ  هیآ  يارب  یلوزن  ناش  نارـسفم ،  زا  يرایـسب 
هب و  دندرک ،  يراج  نابز  رب  نیتداهـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یکمک  نتفرگ  دیما  هب  و  دندش ،  هنیدـم  دراو  یلاسکـشخ  یطحق و 

میدمآ وت  دزن  نادنزرف  نز و  اب  ام  یلو  دندرک ،  راکیپ  وت  اب  دندش و  راوس  اه  بکرم  رب  برع  فیاوط  دنتفگ :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
اهنآ هب  و   ) دـش لزاـن  تاـیآ ،  دـنراذگب .  تنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  دنتـساوخ  یم  قـیرط  نیا  زا  و  میدزن ،  گـنج  هب  تسد  و  ، 

ربمایپ رب  یتنم  دیابن  دـنا  هدروآ  نامیا  مه  رگا  هوالع  هب  تسین 1  ناشبلق  قامعا  رد  نامیا  تسا و  يرهاظ  اهنآ  مالـسا  هک  درک  ناشنرطاخ 
 . ( درک ناشتیاده  هک  دراد  تنم  اهنآ  رب  ادخ  هکلب  دنراذگب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نباغت نیقفانم و  فص ،  هنحتمم ،  رشح ،  هلداجم ،  دیدح ،  مجن ،  ياههروس 

(41-33 مجن /   ) شدوخ شودب  سک  ره  لمع 

نب هللادـبع  مانب  وا  ناگتـسب  زا  یکی  درک ،  یم  قافنا  دوخ  لاوما  زا  تشاد و  یناوارف  لاوما  وا  تسا .  نامثع  يارجاـم  هب  رظاـن  تاـیآ  نیا 
هلیـسو نیا  هب  مهاوخ  یم  هک  مراد  یناهانگ  نم  تفگ :  نامثع  دـنام .  یمن  یقاب  وت  يارب  يزیچ  یهد  همادا  عضو  نیا  هب  رگا  تفگ  دـعس 

مریگ یم  ندرگ  هب  ار  تناهانگ  مامت  نم  یهدب ،  نم  هب  شزاهج  اب  ار  دـیراوس  رتش  رگا  تفگ :  هللادـبع  منک .  بلج  ار  یهلا  وفع  اضر و 
ار راـک  نیا  دـش و  لزاـن  تاـیآ   ، ) درک یم  يراددوـخ  قاـفنا  زا  نآ  زا  دـعب  و  تفرگ ،  هاوـگ  دادرارق  نیا  يارب  و  درک ،  نینچ  ناـمثع   1
یعـس و هجیتن  دریگ و  شود  رب  ار  يرگید  هانگ  راب  دـناوت  یمن  سک  چـیه  هک  تخاـس  دـش  ور  ار  تقیقح  نیا  و  درک ،  شهوکن  ادـیدش 

 . ( دسر یم  وا  دوخ  هب  سک  ره  شالت 

(18-16  / دیدح  ) رتاناوت يوگباوج 

یـسراف ناملـس  زا  يزور  هک  نیا  رطاخ  هب  تسا  هدـش  لزان  ناقفانم  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ترجه  دـعب  لاـس  کـی  هیآ  نیا 
دنتساوخ یم  هلیسو  نیا  هب  و   ) تسا يزیگنا  تفگـش  لیاسم  تاروت  هک  ارچ  وگب 1  نخس  ام  يارب  تسا ،  تاروت  رد  هچ  نآ  زا  دندیـسرپ 

صصقلا و نسحا  نآرق  نیا  تفگ  اهنآ  هب  ناملس  دش ،  لزان  فسوی  هروس  زاغآ  تایآ  ماگنه ،  نیا  رد  دننک ) ییانتعا  یب  نآرق  هب  تبسن 
ناملس غارس  هب  زاب  دندرک .  يراددوخ  لا  ؤس  رارکت  زا  یتدم  تسا .  رت  عفان  نآ  ریغ  زا  امش  يارب  و  تسا ،  اه  تشذگرـس  نیرتهب  ياراد 

نوشخی نیذلادولج  هنم  رعشقت  یناثم  اهباشتم  اباتک  ثیدحلا  نسحا  لزن  هللا  هیآ  ماگنه  نیا  رد  دندرک .  رارکت  ار  شهاوخ  نامه  دندمآ و 
یتایآ تسا ،  رگیدـکی  دـننامه  ینعم )  ییابیز و  فطل و  رظن  زا   ) شتایآ هک  یباتک  هدرک ،  لزاـن  ار  نخـس  نیرتهب  دـنوادخ  مهبر ؛ . . . 

زا یتدم  زاب  دتفا .  یم  دنعشاخ  ناشراگدرورپ  ربارب  رد  هک  یناسک  مادنا  رب  هزرل  اهنآ  ندینش  زا  هک  زیگنا ) قوش  يرارکت  اما   ) دراد ررکم 
دروم هیآ  ماگنه ،  نیا  رد  دندرک و  رارکت  ار  تساوخرد  نامه  دندمآ و  ناملـس  غارـس  هب  موس  راب  دندرک و  يراددوخ  لا  ؤس  نیا  رارکت 

 . دیرادرب تسد  نانخس  نیا  زا  دینک و  عوشخ  ادخ  مان  ربارب  رد  هک  تسا  هدیسرن  نآ  عقوم  ایآ  هک  درک  هذخاوم  ار  اهنآ  دش و  لزان  ثحب 

(29-28  / دیدح  ) شاجن نامیا 
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 ، درک مالـسا  هب  توعد  هب  ار  يو  و  دـش ،  دراو  یـشاجن  يوس  هب  رفن  داتفه  اـب  ار  بلاـط  یبا  نبا  رفعج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
دنتفگ رفعج  هب  دندوب ،  هدروآ  نامیا  هک  روشک  نآ  لها  زا  نت  لهچ  هشبح ،  زا  تشگزاب  ماگنه  هب  دروآ ،  نامیا  دومن و  تباجا  یـشاجن 

 ، دندمآ هنیدم  هب  رفعج  هارمه  میرادب و  هصرع  وا  رب  ار  دوخ  مالـسا  میـسرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیا  تمدـخ  هک  هد  هزاجا  ام  هب 
دوخ راید  رد  یناوارف  لاوما  ام  دـندرک  ضرع  ę هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  دـندرک ،  هدـهاشم  ار  اه  ناملـسم  یلام  رقف  هک  یماگنه 

هیآ ماگنه ،  نیا  رد  مینک ،  میـسقت  ناناملـسم  دوخ ؟  نایم  میرواـیب ،  ار  دوخ  لاوما  میدرگ و  زاـب  دوخ  روشک  هب  دـییامرف  هزاـجا  میراد ، 
هدرواین نامیا  هک  باتک  لها  زا  يدارفا  درک .  دـیجمت  اهنآ  زا  دـیدرگ و  لزاـن  صـصق 52 )  . . . ) نونموی هب  مه  هلبق  نم  مه  انیتآ  نیذـلا 

يا دنتفگ :  دنداتسیا و  ناناملـسم  ربارب  رد  اوربص  امب  مهرجا  نوتوی  کئلوا  دندینـش :  تسا  تایآ  لیذ  ار  هلمج  نیا  هک  یماگنه  دندوب ، 
دشاب هتشاد  نامیا  ام  باتک  هب  اهنت  هک  یسک  نیاربانب ،  دنراد .  شاداپ  ود  دنروایب  نامیا  ام  باتک  امش و  باتک  هب  هک  یناسک  ناناملسم 1 

نیذـلا اهیا  ای  تایآ  هک  دوب  اج  نیا  دیرادن 1  ام  رب  یتلیـضف  امـش  ناتدوخ  فارتعا  هب  نیاربانب ،  امـش 1  شاداپ  دننامه  دراد  شاداپ  کی 
دننادب باتک  لها  دوزفا  سپـس  و  ترفغم ،  یهلا و  رون  رب  هوالع  دـنراد ،  شاداپ  ود  زین  ناناملـسم  هک  تشاد  مالعا  دـش و  لزان  هللا  اونمآ 

دنرادن 1 ار  یهلا  تمحر  لضف و  زا  يزیچ  ندروآ  تسد  هب  رب  ییاناوت  اهنآ 

(4-1  / هلداجم  ) تیلهاج قالط 

شرـسمه مشخ  دروم  ارجام ،  کی  رد  تسا  هدـش  رکذ  وا  يارب  رگید  تیاور  رد  زین  يرگید  ياه  مان  هلوخ  ماـن  هب  راـصنا  هفیاـط  زا  ینز 
وت یمارهظک ؛  یلع  تنا  تفرگ :  وا  زا  ییادـج  رب  میمـصت  دوب  يرثاتلا  عیرـس  وخ و  دـنت  درم  هک  وا  و  تفرگ ،  رارق  دوب  تماص  نب  سوا 

دوب و تشگزاب  لباق  هن  هک  دوب  یقالط  اما  دوب ،  تیلهاج  نامز  رد  قالط  زا  یعون  تقیقح  رد  نیا  یتسه 1 و  ردام  نوچمه  نم  هب  تبسن 
 . دهد خر  دوب  نکمم  راد  رهوش  نز  کی  يارب  هک  دوب  یتلاح  نیرتدب  نیا  دنیزگرب و  دوخ  يارب  يرـسمه  دناوتب  هک  دـش  یم  دازآ  نز  هن 

رسمه هب  دوب ،  تشگزاب  لباق  ریغ  قالط  یعون  تیلهاج  رصع  رد  قوف )  هلمج  نتفگ   ) راهظ نوچ  دش و  نامشیپ  درم  هک  تشذگن  يزیچ 
مکح ورب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  وگم ،  نینچ  تفگ :  نز  يدـش 1  مارح  نم  رب  هشیمه  يارب  منک  یم  رکف  تـفگ : 

تمدـخ نز  درادـن .  یعناـم  تفگ :  مورب .  نم  راذـگب  سپ  تفگ :  نز  مشک ،  یم  تلاـجخ  نم  تفگ :  درم  سرپب ،  وا  زا  ار  هلاـسم  نیا 
ار ینامز  تماص  نب  سوا  مرسمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  درک :  لقن  نینچ  ار  ارجام  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
 ، تفر نیب  زا  میناوج  و  درک ،  فرـصم  ار  نم  لاوما  لیماف ،  تورث و  لام و  لامج و  بحاص  مدوب و  ناوج  هک  دـیزگرب  دوخ  تیجوز  هب 

ربمایپ  1 میدرگرب ؟  قباس  یگدنز  هب  ام  هک  تسه  یهار  ایآ  دش .  نامیشپ  درک و  راهظا  الاح  دش ،  دایز  ممغ  و  دندش ،  هدنکارپ  ملیماف  و 
 ، هدرکن يراج  ار  قالط  هغیص  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ای  درک :  ضرع  يا 1  هدـش  مارح  وا  رب  وت  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
 . مرادن هنیمز  نیا  رد  يرگید  روتـسد  نم  يا و  هدش  مارح  وا  رب  وت  دومرف :  رت ،  بوبحم  نم  رظن  رد  همه  زا  و  تسا ،  نم  نادنزرف  ردـپ  و 
 ، یلاح دش  و  یتجاح ،  یتقاف و  هللا  یلا  اوکشا  درک :  ضرع  دروآ و  ادخ  هاگرد  هب  ور  ماجنارس  درک ،  یم  حاحلا  رارصا و  یپ  رد  یپ  نز 

لزان تربمایپ  رب  ینامرف  ادنوادخ 1  منک ،  یم  تیاکش  وت  هب  ار  ملاح  تدش  زاین و  یگراچیب و  دنوادخ 1  کیبن ؛  ناسا  یلع  لزناف  مهللا 
دـش لزان  وا  رب  هروس  نیا  زاغآ  تایآ  داد و  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  یحو  لاح  اـج ،  نیا  رد  اشگب 1 )  ار  لکـشم  نیا  نک و 
یلص ربمایپ  درک و  توالت  وا  رب  ار  روبزم  تایآ  نک ،  ادص  ار  ترسمه  دومرف :  دهد ،  یم  ناشن  ینـشور  هب  ار  راهظ  لکـشم  لح  هار  هک 
یمن یقاب  نم  يارب  يزیچ  منک  نینچ  رگا  درک :  ضرع  ینک ؟  دازآ  راهظ  هرافک  ناونع  هب  هدرب  کی  یناوت  یم  ایآ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا 

راک زا  ممـشچ  دتفیب  ریخءات  هب  راب  هس  میاذغ  تبون  رگا  نم  درک 1  ضرع  يریگب ؟  هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود  یناوت  یم  دندومرف :  دـنام ، 
 ، دینک کمک  نم  هب  امـش  هک  نیا  رگم  هن  درک :  ضرع  ینک ،  ماعطا  ار  ینیکـسم  یناوت  یم  ایآ  دومرف :  موش ،  انیبان  مسرت  یم  دتفا و  یم 

مراهچ کی  ینعی  دم ؛ کی  رفن  کی  ره  دشاب ،  یم  نیکـسم  تصـش  كاروخ  نم   15  ) عاص هدزناپ  منک و  یم  کـمک  وت  هب  نم  دومرف : 
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 . دنتشگزاب قباس  یگدنز  هب  و  داد ،  ار  هرافک  وا  دومرف ،  کمک  وا  هب  نم ) 

(10-8  / هلداجم  ) دنسپان یشوگرد 

ياه هراشا  دوخ  ياه  مشچ  اب  هاگ  دنتفگ و  یم  یشوگرد  نانخـس  دندرک و  یم  اوجن  نانم  ؤم  زا  ادج  ناشدوخ ،  نایمرد  ناقفانم  دوهی و 
زا يا  هدـننک  تحاران  ربخ  مینک  یم  رکف  ام  دـنتفگ :  دـندید  ار  هرظنم  نیا  هک  یماگنه  نانم  ؤم  دنتـشاد ،  نانم  ؤم  هب  يا  هدـننک  تحاراـن 

یماگنه دش .  نانم  ؤم  هودنا  مغ و  ثعاب  نیمه  و  دنیوگ ،  یم  نخـس  نآ  زا  هدیـسر و  اهنآ  هب  دنا  هتفر  داهج  هب  هک  ام  نازیزع  ناگتـسب و 
هک داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندومن ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  تیاکـش  نانم  ؤم  دندرک ،  رارکت  ار  راک  نیا  هک 

نیا رب  تخـس  ار  اهنآ  و   ) دش لزان  هیآ  دندرک ،  رارکت  زاب  دندادن ،  شوگ  اهنآ  اما  دنکن ،  اوجن  يرگید  اب  ناناملـسم  ربارب  رد  سک  چـیه 
( . درک دیدهت  راک 

( درومنیمه رد  رگید  یلوزن  ناش   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  ندرک  دب  مالس 

شموهفم هک   ) مساقلاابا ای  کیلع  ماسلا  دـنتفگ :  مکیلع  مالـسلا  ياج  هب  دـندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تمدـخ  دوهی  زا  یهورگ 
 ( داب 1 امـش  رب  نیمه   ) مکیلع 1 و  دومرف :  اهنآ  باوج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب ) وت  رب  یگتـسخ  تلـالم و  اـی  داـب  وت  رب  گرم 
دنک تنعل  ادـخ  امـش ،  رب  گرم  مکیلع ؛  بضغ  هللا و  مکنعل  ماـسلا و  مکیلع  متفگ :  مدـش و  بلطم  نیا  هجوتم  نم  دنیوگ 1  یم  هشیاع 

يونش یمن  رگم  متفگ :  زیهرپب 1  ییوگدب  تنوشخ و  زا  نک و  ارادم  دومرف :  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنک 1  بضغ  و  ار ،  امش 
لزاـن ار  هیآ  دـنوادخ  هک  دوب  اـج  نیا  متفگ ؛  مکیلع  باوج ،  رد  نم  هک  يدینـشن  ار  منخـس  وت  رگم  دومرف :  وت ،  رب  گرم  دـنیوگ :  یم 

 . تسا هتفگن  امش  هب  یتیحت  نانچ  یسک  نونکات  هک  دنیوگ  یم  یتیحت  دنیآ ،  یم  امش  دزن  هورگ  نیا  هک  یماگنه  هک  درک 

(11  / هلداجم  ) تساخ رب  تسشن و  بادآ 

دجـسم رد  هک  یگرزب  يوکـس   ) هفـص رد  هعمج  ياهزور  زا  یکی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دـنا  هدرک  لـقن  نارـسفم  زا  یعمج 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب ،  گنت  اج  و  دندوب ،  رـضاح  ترـضح  دزن  یهورگ  دوب و  هتـسشن   ( تشاد رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هک یلاح  رد  دندش  دراو  نوردب  ماگنه  نیا  رد  دندرک .  یم  ناوارف  مارتحا  راصنا  رجاهم و  معا  زا  ار  ردـب  نادـهاجم  هک  دوب  نیا  شتداع 
 : دومرف خساپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لباقم  هک  یماگنه  دـندوب ،  هدرک  رپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  فارطا  اهنآ  زا  لبق  نارگید 

یلو دنهد  اج  اهنآ  هب  نارضاح  دندوب  رظتنم  دندوب و  هداتسیا  دوخ  ياپ  يور  اهنآ  دنتفگ .  خساپ  زین  اهنآ  دندرک ،  مالس  نارـضاح  هب  سپ 
دومرف درک و  دندوب  هتسشن  وا  فارطا  هک  یناسک  زا  یضعب  هب  ور  دمآ ،  تخـس  هلآ  هیلع و  هللا  ربمایپ  رب  رما  نیا  دروخن .  ناکت  سک  چیه 

ندراذگ مارتحا  سرد  يزومآ و  بدا  یعون  تقیقح  رد  نیا  و   ) دنتـسشنب نادراو  ات  درک  دنلب  اج  زا  ار  رفن  دنچ  دیزیخ ،  رب  ینالف  ینالف  : 
رد شراثآ  هک  يروط  هب  دـمآ ،  راوگان  دـندوب  هتـساخرب  اج  زا  هک  رفن  دـنچ  نآ  رب  بلطم  یلو  دوب ) داهج  ناـمیا و  رد  ناـتوسک  شیپ  هب 
 ، درکن تیاعر  ار  تلادع  مسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنتفگ  دندرک ) یم  هدافتسا  یتصرف  ره  زا  هک   ) ناقفانم دش .  نایامن  اهنآ  هرهچ 

دش و لزان  هیآ  اج  نیا  رد  درک .  دنلب  اج  زا  دندش  سلجم  دراو  ادعب  هک  يدارفا  رطاخ  هب  دندوب  هتسشن  وا  کیدزن  هناقـشاع  هک  ار  یناسک 
 . داد حرش  اهنآ  يارب  ار  سلاجم  رد  نتسشن  بادآ  زا  یتمسق 

(12  / هلراجم  ) بوخ ياوجن 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  اینغا  زا  یعمج  هک :  دنا  هدرک  لقن  نینچ  فورعم  نارسفم  زا  رگید  یعمج  نایبلا و  عمجم  رد  یسربط  موحرم 
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ینارگن هیام  تفرگ ،  یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهب  نارگ  تقو  هک  نیا  رب  هوالع  راک  نیا   . ) دندرک یم  اوجن  اب  دندمآ و  هلآ  و 
ندرک اوجن  زا  لبق  هک  داد  روتـسد  اهنآ  هب  درک و  لزان  ار  هیآ  نیتسخن  دنوادخ  اج  نیا  رد  دوب ) اینغا  يارب  يزایتما  بجوم  نافعـضتسم و 

دش و لزان  مود  هیآ  دندرک ،  يراددوخ  اوجن  زا  دندید  نینچ  یتقو  اینغا  دنزادرپب ،  نادنمتـسم  هب  يا  هقدص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب 
 . ( راگدرورپ تعاطا  ریخ و  راک  دروم  رد  يوجن  یلو   ) داد ناگمه  هب  اوجن  هزاجا  درک و  لطاب  ار  لوا  هیآ  مکح  درک و  تمالم  ار  اهنآ 

(5-1  / رشح  ) لتق هئطوت 

زاجح لها  الصا  اهنآ  هک  دش  یم  هتفگ  عاقنیق و  نبا  هظیرق و  ینب  ریـضن و  ینب  ياهمان  هب  دندرک  یم  یگدنز  هورگ  هس  هکم  نیمزرـس  رد 
نیا هب  دـنک ،  یم  روهظ  هنیدـم  نیمزرـس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يربماـیپ  هک  دـندوب  هدـناوخ  دوخ  یبهذـم  بتک  رد  نوـچ  یلو  دـندوبن 
اهنآ اب  دومرف  ترجه  هنیدـم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یماگنه  دـندوب .  گرزب  روهظ  نیا  راـظتنا  رد  دـندرک و  چوک  نیمزرس 
موس لاس  رد   ) دحا گنج  زا  دعب  هک  نیا  هلمج  زا  دندرکن .  راذـگورف  نامیپ  نیا  ضقن  زا  دـنتفای  یتصرف  ره  اهنآ  یلو  تسب  مدـع  نامیپ 

هک دنتـسب  نامیپ  دـهع و  اهنآ  اب  دـنتفر و  شیرق  غارـس  هب  هرـسکی  دـندمآ و  هکم  هب  دوهی  زا  راوس  درم  لـهچ  فرـشا  نب  بعک  ترجه ) 
ار اه  نامیپ  يدوهی  فرـشا  نب  بعک  نایکم و  زا  درم  لهچ  اب  نایفـسوبا  سپـس  دننک ،  راکیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دض  رب  یگمه 

رفن دنچ  اب  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  نیا  رگید  دیسر .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  یحو  قیرط  زا  ربخ  نیا  دنتخاس .  مکحم 
يرای کمک و  اهنآ  زا  تساوخ  یم  دمآ و  دندرک ،  یم  یگدـنز  هنیدـم  یکیدزن  رد  هک  ریـضن  ینب  هلیبق  يوس  هب  شنارای ،  ناگرزب و  زا 
ربماـیپ دـیاش  دوب و  هدـش  هتـشک   ( ناناملـسم زا  یکی   ) هیما نبورمع  تسد  هب  هک  ماـع  ینب  هفیاـط  زا  لوتقم  ود  هید  تخادرپ  يارب  دریگب ، 

لفاغ ناناملسم  ادابم  ات  دننک ،  یسررب  کیدزن  زا  ار  ریـضن ) ینب   ) عضو شـشوپ  نیا  ریز  رد  دنتـساوخ  یم  شنارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
رد ماگنه  نیا  رد  درک ،  یم  تبحص  هنیمز  نیا  رد  فرـشا  نب  بعک  اب  دوب و  دوهی  هعلق  نوریب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنوش .  ریگ 
رد هک  الا :  دروآ ،  یمن  ریگ  یبسانم  طیارش  نینچ  رد  ار  درم  نیا  امش  دنتفگ :  رگیدکی  اب  اهنآ  دش .  هدیشاپ  يا  هئطوت  رذب  نایدوهی  نایم 
زا یکی  دـنک 1  تحار  وا  تسد  زا  ار  اـم  دـنکفیب و  وا  رب  یمیظع  گنـس  دور و  ماـب  تشپ  هب  رفن  کـی  تسا ،  هتـسشن  امـش  راوـید  راـنک 
 ، دـش هاگآ  یحو  قیرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفر .  ماب  تشپ  هب  درک و  یگدامآ  مالعا  شاجح  نبورمع  مان  هب  ناـیدوهی 
اما ددرگ ،  یم  زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندرک  یم  روصت  اهنآ  دـیوگب .  نخـس  شنارای  اب  هک  نآ  یب  دـمآ ،  هنیدـم  هب  تساخرب و 
رب دوهی  ینکـش  نامیپ  هک  دوب  اج  نیا  دنتـشگرب و  هنیدـم  هب  زین  اهنآ  تسا ،  هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـندش  هاـگآ  ادـعب 

 . داد ناناملسم  هب  گنج  يارب  شاب  هدامآ  روتسد  دش و  ملسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(6/ رشح  ) تسایر قح 

 . دـنام یقاب  هنیدـم  رد  اهنآ  لاوما  زا  یتمـسق  اه و  هناخ  يزرواشک ،  ياه  نیمز  اـه و  غاـب  دوهی ،  زا  ریـضن  ینب  دوهی  نتفر  نوریب  زا  دـعب 
ضرع دنتشاد  رطاخ  هب  تیلهاج  رصع  تنس  زا  هچ  نآ  قبط  دندیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  ناناملسم  نارای  زا  یعمج 

دش و لزان  تایآ  مینک 1  میـسقت  دوخ  نایم  رد  ات  راذگاو ،  ام  هب  ار  هیقب  ریگرب و  ارنآ  مراهچ  کی  تمینغ و  نیا  ياه  هدیزگرب  دـندرک : 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  قلعت  نآ  مامت  دنا  هدیـشکن  یتمحز  ناناملـسم  هدشن و  یگنج  میانغ ،  نیا  يارب  نوچ  تفگ :  تحارـص  اب 

نیا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  میدید ،  ادعب  هک  نانچ  دنک و  یم  میسقت  دنادب  حالص  هنوگ  ره  وا  دراد و  یمالسا )  تموکح  سییر   ) هلآ
دنتـشاد يدیدش  زاین  هک  راصنا  زا  یمک  دادعت  دوب و  یهت  ایند  لام  زا  هنیدـم  نیمزرـس  رد  اهنآ  ياه  تسد  هک  نارجاهم  نایمرد  ار  لاوما 

 . درک میسقت 
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رشح 14-11)  ) ناشیدنا تبقاع 

رد مکحم  امـش  دنتفگ :  دنداتـسرف و  ریـضن  ینب  دوهی  غارـس  هب  ار  یـسک  هنایفخم  شنارای  یبا و  نب  هللادبع  دننام  هنیدم  ناقفانم  زا  یعمج 
نارگید دوخ و  موق  زا  روای  امـش  اب  رفن  رازه  ام  دـیزاس ،  مکحم  ار  دوخ  ياهژد  دـیورن و  نوریب  دوخ  ياه  هناـخ  زا  دتـسیاب ،  دوخ  ياـج 

اب تفلاخم  رب  ریـضن  ینب  دوهی  هک  دش  ببـس  رما  نیمه  دنوش .  یم  هارمه  امـش  اب  نافطغ  هفیاط  میتسه .  امـش  اب  سفن  نیرخآ  ات  میراد و 
تـسرپرس هک  بطخا  نب  ییح  هب  مالـس  مان  هب  ریـضن  ینب  ناگرزب  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد  اما  دـندش ،  قیوشت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

رد دوخ - دنک و  دمحم  اب  گنج  هب  قیوشت  ار  وت  دهاوخ  یم  وا  نکن ،  یبا  نب  هللادبع  فرح  هب  ییانتعا  تفگ :  دوب  ریضن  ینب  ياه  همانرب 
یمن ار  يزیچ  وا  اب  راکیپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  اب  ینمشد  زج  ام  تفگ :  وا  هب  یح  دیامن .  ثداوح  میلست  ار  امـش  دنیـشنب و  هناخ 

داب رب  ام  فرش  لاوما و  دننک و  یم  نوریب  نیمزرـس  نیا  زا  ار  ام  ماجنارـس  منیب  یم  نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  خساپ  رد  مالـس  میـسانش ، 
 . دنوش یم  هتشک  ام  نایوجگنج  ریسا و  ام  یناکدوک  دور ،  یم 

(3-1  / هنحتمم  ) سوساج هراس 

اج نیا  هب  هک  يا  هدش  ناملسم  ایآ  دومرف :  وا  هب  ناشیا  دمآ ،  ربمایپ  تمدخ  هنیدم  هب  دوب  هکم  لیابق  زا  یکی  هب  هتسباو  هک  هراس  مانب  ینز 
همه نم  ناتـسرپرس  دـیدوب و  ام  هریـشع  لها و  امـش  درک :  ضرع  هراـس  يا ؟  هدـمآ  ارچ  سپ  دومرف :  ریخ ،  درک :  ضرع  وا  يا ؟  هدـمآ 

دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیشخبب .  یبکرم  سابل و  دینک و  نم  هب  ییاطع  ات  ما  هدمآ  امـش  دزن  مدش ،  جاتحم  ادیدش  نم  و  دنتفر ، 
ردب هعقاو  زا  دعب  تفگ :  دندرک ) یم  یگدنناوخ  ناناوج  يارب  دوب و  هدـنناوخ  نز  نآ  هک  نیا  هب  هراشا  ( ؟  دـندش هچ  هکم  ناناوج  سپ  : 

نیگنـس هکم  ناکرـشم  رب  دح  هچ  ات  ردب  گنج  دهد  یم  هبرـض  دهد ،  یم  ناشن  ناشیا  و   ) درکن یگدـنناوخ  ییاضاقت  نم  زا  سک  چـیه 
دوب یلاح  رد  نیا  دنداد و  وا  هب  یهار  جرخ  بکرم و  سابل ،  داد ،  روتسد  بلطملادبع ،  نادنزرف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  دوب ) . 

گنج رد  هک  فورعم  ناناملـسم  زا  یکی   ) هعتلبلا یبا  نبا  بطاح  عقوم ،  نیا  رد  دش .  یم  هکم  حتف  هدامآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک 
مهرد هد  یلوق  هب  رانید و  هد  ربب و  هکم  لها  هب  ار  نآ  تفگ :  تشون و  يا  همان  دمآ و  هراس  دزن   ( دوب هدرک  تکرـش  ناوضر  تعیب  ردب و 

يوس هب  دراد  دصق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوب :  هتشون  نینچ  هکم  لها  هب  همان  رد  بطاح  داد .  وا  هب  زین  يدرب  هچراپ  نینچمه  و 
عالطا هب  ار  ارجام  نیا  لییربج  درک .  تکرح  هکم  يوس  هب  هنیدـم  زا  تشادرب و  ار  همان  هراـس  دیـشاب 1  شیوخ  زا  عافد  هدمآ  دیآ ،  امش 
روتـسد دشرموبا  دادقم و  هحلط ،  ریبز ،  ورمع ،  رامع ،  یلع ،  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـیناسر .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

لماح هک  دیـسر  یم  ینز  هب  هار  طسو  ياه  هاـگ  لزنم  زا  یکی  رد  دومرف  دـننک و  تکرح  هکم  يوس  هب  دـنوش و  بکرم  رب  راوس  هک  داد 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ناکم  نامه  رد  دندرک و  تکرح  اهنآ  دیریگب .  وا  زا  ار  همان  تسا ،  هکم  ناکرـشم  هب  بطاح  زا  يا  همان 
 ، دـنتفاین يزیچ  دـندرک و  شیتفت  ار  وا  رفـس  ثاثا  تسین ،  وا  دزن  يا  همان  چـیه  هک  درک  داـی  دـنگوس  وا  دندیـسر ،  وا  هب  دوب  هدومرف  هلآ 
یم غورد  ام  هن  هتفگ و  غورد  ام  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هن  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  اـما  دـنتفرگ ،  دنتـشگزاب  رب  میمـصت  یگمه 

يدج ار  هلاسم  هک  یماگنه  هراس  منز 1  یم  ار  تندرگ  دنگوس  ادخ  هب  الا  روایب و  نوریب  ار  همان  دومرف  دیشک و  ار  ریـشمش  سپ  مییوگ ، 
ترـضح دندروآ .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  ار  همان  اهنآ  دروآ ،  نوریب  دوب  هدرک  ناهنپ  شناوسیگ  نایم  رد  هک  ار  همان  تفای ، 

مادقا راک  نیا  هب  هک  دش  بجوم  زیچ  هچ  تفگ :  یلب ،  درک :  ضرع  یسانش ؟  یم  همان  نیا  دومرف  داتسرف و  بطاح  غارس  هب  مالـسلا  هیلع 
هدومنن تنایخ  وت  هب  زگره  ما و  هدشن  رفاک  يا  هظحل  ما  هتفریذپ  ار  مالسا  هک  يزور  نآ  زا  دنگوس  ادخ 1  لوسر  يا  درک :  ضرع  ینک ؟ 

مامت هک  تسا  نیا  هلءاسم  یلو  ما ،  هدرکن  تباـجا  ما ،  هدـش  ادـج  اـهنآ  هداوناـخ  زا  هک  ناـمز  نآ  زا  ار  ناکرـشم  توعد  هاـگ  چـیه  ما و 
اهنآ لاـگنچ  رد  نم  هداوناـخ  مبیرغ و  نم  یلو  دـننک ،  یم  تیاـمح  ناکرـشم  ربارب  رد  اـهنآ  زا  هک  دـنراد  هکم  رد  ار  یناـسک  نارجاـهم 
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دنوادخ متـسناد  یم  نم  هک  یلاح  رد  دنوشن ،  نم  هداوناخ  محازم  ات  مشاب  هتـشاد  اهنآ  ندرگ  هب  یقح  قیرط  نیا  زا  متـساوخ  دـنراتفرگ ، 
رمع یلو  تفریذپ ،  ار  شرذع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درادن .  يدوس  اهنآ  يارب  نم  همان  دـنک و  یم  تسکـش  راچد  ار  اهنآ  ماجنارس 

تسا و ردب  نایوجگنج  زا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  منزب 1  ار  قفانم  نیا  ندرگ  هدب  هزاجا  ادخ 1  لوسر  يا  تفگ  تساخرب و 
هب تبسن  یتسود  هنوگ  ره  كرت  هنیمز  رد  یمهم  ياه  سرد  دش و  لزان  تایآ  هک  دوب  اج  نیا   . ) دراد اهنآ  هب  یصاخ  فطل  رظن  دنوادخ 

 . ( داد ناناملسم  هب  ار  ادخ  نانمشد  ناکرشم و 

(11-10  / هنحتمم  ) رجاهم رسمه 

زا یکی  هک  درک  ءاضما  ینامیپ  هکم  ناکرشم  اب  هیبیدح  رد  ادخ  لوسر  هک :  دنا  هدروآ  نینچ  تایآ  نیا  لوزن  ناش  رد  نارسفم  زا  یعمج 
هب درک و  اهر  ار  مالسا  ناناملسم  زا  یسک  رگا  اما  دننادرگ ،  زاب  ار  وا  ددنویپب  ناناملسم  هب  هکم  لها  زا  سک  ره  هک  دوب  نیا  نامیپ  دراوم 
هب هیبیدـح  نیمزرـس  نامه  رد  و  تفریذـپ ،  ار  مالـسا  هعیبس  ماـن  هب  ینز  ماـگنه  نیا  رد  دـننادرگنزاب .  ار  وا  دـنناوت  یم  ددرگ ،  زاـب  هکم 

نیا هک  ارچ  نادرگزاـب ،  نم  هب  ار  مرـسمه  دمحم 1  يا  تفگ  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  شرـسمه  تسویپ ،  ناناملـسم 
سابع نبا  دننک ،  ناحتما  ار  رجاهم  نانز  داد  روتسد  دش و  لزان  هیآ  دوب ،  هدشن  کشخ  نآ  بکرم  زونه  و  تسام .  نامیپ  دراوم  زا  یکی 

ای هیبیدـح و  نیمزرـس  هب  هقالع  ای  رهوش ،  اب  هنیک  رطاخ  هب  نانآ  ترجه  دـننک  داـی  دـنگوس  دـیاب  هک  دوب  نیا  هب  ناـشناحتما  دـیوگ :  یم 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  اج  نیا  رد  تسا ،  نینچ  هک  درک  دای  دنگوس  نز  نآ  تسا .  هدوب  مالسا  رطاخ  هب  اهنت  هکلب  هدوبن  يویند  فده 
اهنت دادرارق  هداـم ،  نیا  قبط  دومرف :  تخادرپ و  وا  هب  دوب  هدـش  لـمحتم  هک  ار  ییاـه  هنیزه  دوب و  هتخادرپ  شرهوـش  هک  يا  هیرهم  هلآ  و 

 . ار نانز  هن  دنادرگ ،  یم  زاب  ار  نادرم 

(4-1  / فص  ) لمع یب  راتفگ 

مکح نآ  زا  شیپ  نانم  ؤم  زا  یعمج  هلمج :  زا  دـنا .  هدرک  رکذ  يددـعتم  ياه  لوزن  ناش  نولعفت )  ـال  اـم  نولوقت  ما   ) هیآ يارب  نارـسفم 
اهنآ هب  دنوادخ  هک  تشذگن  يزیچ  مینک ،  لمع  ات  داد  یم  ناشن  ام  هب  ار  لامعا  نیرتهب  دـنوادخ  شاک  يا  دـنتفگ :  یم  دوش  لزان  داهج 

تمالم ار  اهنآ  دش و  لزان  هیآ  دیزرو ،  للعت  دماین و  شوخ  ار  اهنآ  ربخ  نیا  اما  تسا .  داهج  صلاخ و  نامیا  لامعا ،  لضفا  هک  داد  ربخ 
داب 1 امش  رب  دنوادخ  بضغ  دینک ،  یمن  لمع  هک  دییوگ  یم  ار  یتخس  ارچ  دومرف  درک و 

(8-5  / نیقفانم  ) یلاعت قحافن  هجیتن 

ینب هوزغ  زا  دـعب  تسا :  نینچ  نآ  هصـالخ  هـک  تـسا  هدـمآ  ریـسفت  ثیدـح و  خـیرات ،  بـتک  رد  یلـصفم  لوزن  ناـش  تاـیآ  نـیا  يارب 
زا يرگید  راـصنا و  هفیاـط  زا  یکی  ناناملـسم ،  زا  رفن  ود   . ( دـش عقاو  دـیدق  نیمزرـس  رد  ترجه  مشـش  لاـس  رد  هک  یگنج   ) قلطـصملا
 . ار نارجاهم  هفیاط  يرگید  دیبلط و  یم  يرای  هب  ار  راصنا  هلیبق  یکی  دندرک ،  ادیپ  فالتخا  مه  اب  هاچ  زا  بآ  نتفرگ  ماگنه  هب  نارجاهم 

تفاتش يراصنا  درم  يرای  هب  دوب  ناقفانم  فورعم  ياه  هدرک  رس  زا  هک  یبا )  نب  هللادبع   ) و دمآ ،  شتسود  يرای  هب  نارجاهم  زا  رفن  کی 
وا دزن  شموق  زا  یعمج  هک  یلاح  رد  دـش و  نیگمـشخ  تخـس  یبا ،  نب  هللادـبع  تفرگ .  رد  ود  نآ  نایم  رد  يدـیدش  یظفل  هرجاـشم  و 

نمس  : ) دیوگ یم  هک  تسا  یفورعم  لثملا  برض  هیبش  ام  اهراک  اما  میدرک  کمک  میداد و  هانپ  ار  نارجاهم  هورگ  نیا  ام   : ) تفگ دندوب 
هنیدم هب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  لذالا ؛  اهنمرغالا  نج  رخیس  هنیدملا  یلا  انعجر  نئل  هللاو  دروخب ) ات  نک  هبرف  ار  تگـس  کلک ء ؛ ءای  کبلک 

ناتدوخ رس  هب  امش  هک  تسا  يراک  هجیتن  نیا  تفگ :  درک و  شنایفارطا  هب  ور  سپس  نارجاهم ،  نوریب ،  ار  نالیلذ  نازیزع ،  میدرگزاب ، 
رب دیداد  یمن  دوب ) يوعد  فرط  هک  يرجاهم  درم  هب  درک  هراشا   ) درم نیا  لثم  هب  ار  ناتیاذغ  هدـنام  دوخ  رهـش  رد  ار  هورگ  نیا  دـیروآ ، 
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تقو نآ  رد  هک  مقرا  نب  دیز  اج  نیا  رد  دـندش .  یم  قحلم  دوخ  لیابق  هب  دـنتفر و  یم  امـش  نیمزرـس  زا  دـندش ،  یمن  راوس  امـش  ندرگ 
هللا تزع  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ییوت 1 و  لیلق  لیلذ و  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  درک و  یبا  نب  هللادبع  هب  ور  دوب  هتـساخون  یناوج 
يا ینک  يزاب  دیاب  وت  شاب ،  شوماخ  دز :  ادص  هللادبع  مرادـن .  تسود  ار  وت  نیا  زا  دـعب  نم  مسق  ادـخ  هب  و  تسا ،  ناناملـسم  تبحم  و 

هللادبع غارس  هب  ار  یسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درک .  لقن  ار  ارجام  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  دیز  كدوک 1 
يزیچ نم  هدرک  لزان  وت  رب  ینامـسآ  باتک  هک  ییادـخ  هب  تفگ :  هللادـبع  دـنا ؟  هدرک  لـقن  نم  يارب  هک  تسیچ  نیا  دومرف :  داتـسرف و 
نخـس تساـم ،  گرزب  هللادـبع  ادـخ ،  لوسر  يا  دـندرک  ضرع  دـندوب ،  رـضاح  هک  راـصنا  زا  یعمج  دـیوگ .  یم  غورد  دـیز  متفگن و 

نب نیز   ، ) راصنا هفیاط  اج  نیا  رد  تفریذپن و  ار  اهنآ  رذـع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ریذـپن ،  وا  دـض  رب  ار  راصنا  ناکدوک  زا  یکدوک 
يا درک :  ضرع  دمآ و  شتمدخ  دیسا ) ان .  هب  راصنا  ناگرزب  زا  یکی  داد ،  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندرک .  تمالم  ار  مقرا ) 

هنیدـم هب  هاگره  تسا  هتفگ  وا  تفگ ،  هچ  هللادـبع  ناـقیفر  يدینـشن  اـیآ  هلب  دومرف :  يدرک ،  تکرح  یبساـنم  تعاـس  رد  ادخ 1  لوسر 
هللاو درک ،  میهاوخ  نوریب  ار  وا  ینک  هدارا  رگا  ادخ 1  لوسر  يا  وت  درک  ضرع  دیسا  درک .  دنهاوخ  جراخ  ار  نالیلذ  نازیزع ،  ددرگزاب 

ما هدینش  درک  ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  دیـسر .  شدنزرف  شوگ  هب  یبا  نب  هللادبع  نانخـس  نکارادم .  وا  اب 
یم مدرم  اریز  مروایب ؛  امش  يارب  هدرک ،  ادج  ار  شرس  دیهد  روتسد  نم  دوخ  هب  تسا ،  نینچ  رگا  دیناسرب ،  لتق  هب  ار  مردپ  دیهاوخ  یم 

لتاق نیا  زا  دعب  مناوتن  نم  دناسرب و  لتق  هب  ار  وا  يرگید  مسرت  یم  نآ  زا  تسین ،  رتراکوکین  نم  زا  شردام  ردپ و  هب  تبسن  یسک  دنناد 
دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مورب 1  خزود  هب  مشاب و  هتـشک  ار  ینم  ؤم  مناسرب و  لتق  هب  ار  وا  هدرکاـن  يادـخ  و  منک ،  هاـگن  مردـپ 

زور نآ  مامت  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپس  نک 1  یکین  ارادم و  ام  اب  وا  هک  یمادام  تسین ،  حرطم  تردپ  نتـشک  هلءاسم 
هک دندوب  هدش  هتسخ  يردق  هب  نایرکشل  داد .  فقوت  روتـسد  دمآرب ،  باتفآ  هک  یماگنه  ادف  دنهد ،  همادا  هار  هب  ار  نایرکـشل  ار  بش  و 

زورید و يارجاـم  مدرم  هک  دوـب  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  فدـه   ) دـنتفر ورف  یقیمع  باوـخ  هب  دنتـشاذگ  نیمز  هب  رـس  هک  نیمه 
تدش زا  نم  دیوگ  یم  مقرا  نب  دیز  دش ،  هنیدم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ماجنا  رس  دننک ) . . .  شومارف  ار  یبا  نبا  هللادبع  فرح 

 ، درک بیذکت  ار  هللادبع  و  درک ،  قیدصت  ار  دیزو  دش ،  لزان  ناقفانم  هروس  ماگنه  نیا  رد  مدماین ،  نوریب  مدنام و  هناخ  رد  مرش  هودنا و 
هب ار  هچ  ار  نآ  هک  نانچمه  درک .  قیدصت  ار  وت  نخـس  دنوادخ  ناوج 1  يا  دومرف :  تفرگ و  ار  دیز  شوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

ماگنه نیا  رد  درک .  لزان  يدوب  هتفگ  وت  هچ  نآ  هرابرد  ار  نآرق  زا  یتایآ  دـنوادخ  يدوب ،  هدومن  ظـفح  بلق  رد  يدوب و  هدینـش  شوگ 
؟  ینک یم  هچ  وت  رب  ياو  تفگ  تسب ،  ردپ  رب  ار  هار  دـمآ و  شرـسپ  دوش  رهـش  دراو  تساوخ  یتقو  دوب  هدیـسر  هنیدـم  کیدزن  هللادـبع 

لیلذ زیزع و  یمهف  یم  زورما  يوش و  هنیدـم  دراو  یناوت  یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هزاجا  هب  زج  مسق  ادـخ  هب  تفگ  شرـسپ 
لخاد تردپ  راذگب  هک  داد  ماغیپ  شرسپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  داتسرف .  هللا  لوسر  تمدخ  ار  شرسپ  تیاکش  هللادبع   1 تسیک ؟ 

هک تشذگن  رتشیب  يزور  دنچ  اما  دش ،  رهـش  دراو  هللادبع  درادن .  یعنام  دـمآ  ادـخ  لوسر  هزاجا  هک  الاح  تفگ :  شدـنزرف  دوش ،  رهش 
دنتفگ وا  هب  یـضعب  تشگ ،  رهاظ  هللادـبع  غورد  دـش و  لزان  تایآ  نیا  هک  یماگنه  دـش ) گرم  قد  دـیاش   ) تفر ایند  زا  تشگ و  رامیب 
تفگ داد و  ناکت  ار  شرس  هللادبع  دنک ،  رافغتسا  وت  يارب  ات  ورب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  هدش  لزان  وت  هرابرد  يدیدش  تایآ 

هدجـس هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يارب  دییوگب  هک  دوب  هدنامن  یقاب  يزیچ  مداد ؛  هدـب ،  تاکز  مدروآ ؛  روایب ،  نامیا  دـیتفگ :  نم  هب  : 
 . دیدرگ لزان  اولاعت  مهل  لیق  اذا  هیآ و  اج  نیا  رد  نک 1 

(18-14  / نباغت  ) یهلا وفع 

زا یـضعب  یتـقو  هک  تسا  نیا  روظنم  دومرف :  مکجاوزا . . .  نم  نا  هیآ  دروم  رد  هک  میناوـخ :  یم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  یتـیاور  رد 
؛  نکن ترجه  هک  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  دنتفگ :  یم  دنتفرگ و  یم  ار  وا  نماد  شنارـسمه  نآ و  رـسپ  دـننک  ترجه  دنتـساوخ  یم  نادرم 
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هنوگ نیا  لوبق  زا  ار  اهنآ  دش و  لزان  هیآ  دندنام .  یم  دـنتفریذپ و  یم  یـضعب  دـش ،  میهاوخ  تسرپرـس  یب  وت  زا  دـعب  ام  يورب  رگا  اریز 
دوخ هداوناخ  هب  دنتفر و  یم  دندرگ و  یمن  انتعا  رگید  یـضعب  اما  تشاد ،  رذح  رب  اه  هنیمز  نیا  رد  نانز  نادنزرف و  تعاطا  اهداهنـشیپ و 
اهنآ هب  یلو  درک ،  میهاوخن  انتعا  امـش  هب  اقلطم  ام  دییآ  ام  دزن  هنیدم  هرجهلاراد  رد  ادـعب  دـینکن و  ترجه  ام  اب  رگا  ادـخ  هب  دـنتفگ :  یم 

هللا ناف  اورفغت  اوحفـصت و  اوفعت و  نا  هلمج  دـننک و  شومارف  ار  هتـشذگ  دنتـسویپ  اهنآ  هب  ناشیاه  هداوناخ  تقو  ره  هک  دـش  هداد  روتـسد 
 . تسا انعم  نیمه  هب  رظان  میحر  روفغ 

نورفاکو لیف  رصع ،  رثاکت ،  تایداع ،  قلع ،  یحض ،  لیل ،  نیففطم ،  سبع ،  جراعم ،  میرحت ،  ياههروس 

(5-1  / میرحت  ) نارسمه هئطوت 

هدرک هیهت  هک  یلسع  زا  تشاد و  یم  هاگن  ار  وا  تفر  یم  شنارـسمه  زا  یکی  شجح  تنب  بنیز  دزن  هک  هاگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
یکی هصفح  اب  دیوگ :  یم  وا  دمآ ،  نارگ  وا  رب  و  دیسر ،  هشیاع  شوگ  هب  نخـس  نیا  دروآ .  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  دوب 

 ، ریفاغم  1 يراددوخ ؟  ریفاغم  غمص  ایآ  مییوگب  اروف  دمآ  ام  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تقو  ره  هک  میتشاذگ  رارق  ربمایپ  نارـسمه  زا 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  تشاد و  یبسانمان  يوب  درک و  یم  شوارت  زمره  نزو  رب  طفرع  ماـن  هب  زاـجح  ناـتخرد  زا  یکی  زا  هک  دوب  یغمص 
هب دشاب 1  رطعم  وب و  شوخ  هشیمه  تشاد  رارصا  سکع  هب  هکلب  دوشن  هدینـش  شـسابل  ای  ناهد  زا  یبسانمان  يوب  زگره  هک  دوب  دیقم  هلآ 

ریفاغم نم  دومرف :  ترـضح  تفگ ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  وا  دمآ ،  هصفح  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور  بیترت ،  نیا 
يور لسع  نآ  روبنز  دـنکن  مشونن  لسع  نآ  زا  رگید  منک  یم  دای  دـنگوس  نم  و  ما ،  هدیـشون  شجح  بنیز  دزن  یلـسع  هکلب  ما  هدروخن 

هللا یلص  ربمایپ  ارچ  دنیوگب  و  دسرب ،  مدرم  شوگ  هب  ادابم  وگم  یسک  هب  ار  نخـس  نیا  یلو  دشاب  هتـسشن  ریفاعم  الامتحا  یبسانمان و  هایگ 
ای و  دننک ،  تیعبت  نآ  هباشم  ای  دروم و  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راک  زا  ای  هدرک 1 و  میرحت  دوخ  رب  ار  لالح  ياذغ  هلآ  هیلع و 

هدوب يا  هئطوت  هیـضق  نیا  لصا  دش  مولعم  ادـعب  و  درک ،  ءاشفا  ار  زار  نیا  وا  ماجنارـس  یلو  دوش  هتـسکش  لد  وا  دـسرب و  بنیز  شوگ  هب 
رد اهراک  هنوگ  نیا  رگید  هک  داد  نایاپ  نانچ  ار  ارجام  تشگ و  لزاـن  تاـیآ  دـش و  تحاراـن  تخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسا . 

 . دوشن رارکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ  نورد 

( جراعم  ) شنانمشد نینموملاریما و 

اذهف هالوم ،  تنک  تفگ :  وا  هرابرد  دومرف ،  بوصنم  تفالخ  هب  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه 
 ، اهرهـش دالب و  رد  هلءاـسم  نیا  نیا  هک  تشذـگن  يزیچ  تسا .  وا  یلو  یلوم و  یلع  متـسه ،  وا  یلو  یلوم و  نم  سک  ره  هـالوم ؛  یلع 

ادخ یگناگی  هب  تداهش  يداد  روتسد  ام  هب  وت  درک  ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  يرهف  ثراح  نب  نامعن  دش .  رشتنم 
اه نیا  اب  اما  میتفریذـپ  ار  اه  نیا  همه  ام  يداد ،  داهج  هب  روتـسد  سپـس  میداد ،  تداهـش  مه  ام  میهد ؛  یتسه ،  وا  هداتـسرف  وت  هک  نیا  و 

اذهف هالوم ،  تنک  نم  یتفگ :  يدرک ،  بوصنم  دوخ  ینیشناج  هب  ار  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هراشا  ناوج  نیا  هک  نیا  ات  يدشن  یـضار 
يدوبعم هک  ییادـخ  هب  مسق  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   1 ادـخ ؟  يوس  زا  ای  تدوخ  هیحان  زا  تسا  ینخـس  نیا  ایآ  هالوم ،  یلع 

انیلع رطماف  كدنع  نم  قحلا  وه  اذه  ناک  نا  مهللا  تفگ :  یم  هک  یلاح  رد  دنادرگرب  يور  نامعن  تسادـخ .  هیحان  زا  نیا  تسین  وا  زج 
نامسآ زا  یگنس  هک  دوب  اج  نیا  نارابب 1  ام  رب  نامسآ  زا  یگنس  تسا ،  وت  هیحان  زا  تسا و  قح  نخس  رگا  ادنوادخ  ءامسلا ؛  نم  راجح 

رد ینیما  همالع  موحرم  تشگ .  لزان  عفاد  هل  سیل  نیرفاکلل  عفاو  باذـعب  لیاس  لاس  هیآ  اج  نیمه  تشک ،  ار  وا  دـمآ و  دورف  شرـس  رب 
 . دنک یم  لقن  تنس  لها  فورعم  ياملع  زا  رفن  یس  زا  ار  نآ  ریدغلا 
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ناسنا تیب  لها  تلیضف 

مالسلا هیلع  یلع  هب  و  دندمآ ،  مالسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  تدایع  هب  نارای  زا  یعمج  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیوگ  یم  سابع  نبا 
هک هضف  مالـسلااهیلع و  همطاـف  مالـسلا ،  هیلع  یلع  يدرک ،  یم  دوخ  نادـنزرف  يافـش  يارب  يرذـن  دوب  بوـخ  نسحلاوبا 1  يا  دـنتفگ : 

دنتفگ زین  مالسلا  هیلع  نیسح  نسح و  تایآ  زا  یـضعب  قبط  دنریگب .  هزور  زور  هس  دنبای ،  افـش  اهنآ  رگا  هک  دندرک  رذن  دوب  اهنآ  همداخ 
 . دندوب یلاخ  تسد  ییاذغ  داوم  رظن  زا  هک  یلاح  رد  دنتفای ،  افـش  ود  ره  هک  تشذـگن  يزیچ  میریگ .  یم  هزور  مینک و  یم  رذـن  مه  ام 

هناخ رد  هب  یلیاس  راطفا  ماگنه  تخپ ،  ناـن  درک و  درآ  ار  نآ  موس  کـی  مالـسلاهیلع  همطاـف  دومن و  ضرق  وج  نم  هس  مالـسلا  هیلع  یلع 
زا يدنمتسم  هلآ 1  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نادـناخ  يا  امـش  رب  مالـس  مالـسلا ؛  هیلع  دـمحم  تیب  لها  ای  مکیلع  مالـسلا  تفگ :  دـمآ و 

دوخ رب  ار  نیکـسم  یگمه  اهنآ  دنک .  تمحرم  یتشهب  ياهاذغ  زا  امـش  هب  دنوادخ  دـیهدب  نم  هب  ییاذـغ  متـسه ،  ناناملـسم  نادنمتـسم 
هک یتقو  راطفا  عقوم  دنتفرگ و  هزور  نانچمه  ار  مود  زور  دندیشونن .  يزیچ  بآ  زج  بش  نآ  دنداد و  وا  هب  ار  دوخ  مهس  دنتشاد و  مدقم 
اب رگید  راب  دنداد  وا  هب  ار  دوخ  ياذـغ  دـندرک و  راثیا  زین  زور  نآ  دـمآ ،  هناخ  رد  هب  یمیتی  نیوج  نان  نامه  دـندوب  هدرک  هدامآ  ار  اذـغ 

ياذغ مهـس  مه  زاب  دمآ ،  هناخ  رد  رب  باتفآ  بورغ  ماگنه  هب  يریـسا  زور  نیموس  رد  دنتفرگ  هزور  زین  ار  دـعب  زور  دـندرک و  راطفا  بآ 
یلص ربمایپ  شیپ  هتفرگ ،  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  دش  حبص  هک  یماگنه  دنداد .  وا  هب  ار  دوخ 
نیا دومرف :  دـنزرل  یم  یگنـسرگ  تدـش  زا  دـید  درک  هدـهاشم  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماـگنه  دـندمآ ،  هلآ  هیلع و  هللا 
دـش همطاف  هناخ  دراو  هک  یماگنه  درک .  تکرح  اهنآ  اب  تساخرب و  سپـس  تسا ،  نارگ  رایـسب  نم  يارب  منیب  یم  امـش  رد  هک  ار  یلاـح 
یلص ربمایپ  هتسشن  يدوگ  هب  شیاهمشچ  هدیبسچ و  تشپ  هب  وا  مکش  یگنـسرگ  تدش  زا  هک  یلاح  رد  هداتـسیا  تدابع  بارحم  رد  دید 

ینادناخ نینچ  اب  دنوادخ  ریگب ،  ار  هروس  نیا  دمحم 1  يا  تفگ :  تشگ و  لزان  لییربج  ماگنه ،  نیمه  رد  دش .  تحاران  هلآ  هیلع و  هللا 
باتک رد  ار  ثیدح  نیا  هک  درب  یم  مان  تنـس  لها  فورعم  ياملع  زا  رفن  زا 34  ریدغلا  رد  ینیما  همالع  موحرم  دـیوگ .  یم  تینهت  وت  هب 

 . دنا هدروآ  دوخ  ياه 

(2-1  / سبع  ) انیبان درم 

بلطملادبع و نبا  سابع  لهجوبا ،  هعیبر ،  نب  هتبتع  دننام  شیرق ؛  نارس  زا  يا  هدع  هک  تسا  نیا  هصاخ  هماع و  نارسفم  نایم  رد  روهشم 
دوب و مالـسا  يوس  هب  اهنآ  توعد  غیلبت و  لوغـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  رگید ،  یعمج 

یم مالـسا  هب  ار  رگید  یهورگ  دنتفریذپ ،  یم  ار  مالـسا  دارفا  هنوگ  نیا  رگا  املـسم  دوش .  رث  ؤم  اهنآ  لد  رد  نانخـس  نیا  هک  تشاد  دیما 
انیبان درم  هک  موتکم  نب  هللادبع  نایم  نیا  نیا  رد  دوب  مالسا  عفن  هب  تهج  ره  زا  تفر و  یم  نایم  زا  اهنآ  ياه  ینکـشراک  همه  دندناشک و 

 ، دهد میلعت  وا  هب  دناوخب و  وا  يارب  ار  نآرق  زا  یتایآ  درک  اضاقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  و  دش ،  سلجم  دراو  دوب  يریقف  ارهاظ  و 
لوغـشم یناـسک  هچ  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دوبن  هجوتم  اـقیقد  اریز  تفرگ ؛  یمن  مارآ  درک و  یم  رارکت  ار  نخـس  هتـسویپ  و 

راـثآ و  دـش ،  تحاراـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  هک  درک  عـطق  ار  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  مـالک  ردـق  نآ  وا  تـسا .  تـبحص 
هیلع و هللا  یلـص  دمحم  ناوریپ  دـنیوگ  یم  دوخ  شیپ  برع  نارـس  نیا  تفگ :  لد  رد  تشگ و  نایامن  شکرابم  هرهچ  رد  يدونـشخان ، 

نیا رد  دش و  لزان  تایآ  ماگنه ،  نیا  رد  داد .  همادا  نانآ  اب  دوخ  نانخـس  هب  و  دنادرگرب ،  هللادبع  زا  ور  اذل  و  دـنناگدرب ،  نایانیبان و  هلآ 
یماگنه و  تشاد ،  یم  یمارگ  هتـسویپ  ار  هللادبع  ارجام  نیا  زا  دعب  ادخ  لوسر  داد .  رارق  تیانع  دروم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هراب 

هب سپـس  داد و  رارق  تیانع  دروم  ارم  وا  رطاخ  هب  مراگدرورپ  هک  یـسک  هب  ابحرم  یبر ؛  ینبتاع  نمب  ابحرم  دومرف :  یم  دید  یم  ار  وا  هک 
هنیدـم رد  یمالـسا ،  تاوزغ  رد  ار  وا  راـبود  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  و  مـهد ،  یم  تاـجن  ار  نآ  يراد  یتجاـح  اـیآ  دوـمرف :  یم  وا 
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 . داد رارق  شیوخ  نیشناج 

( نیففطم  ) یشورف مک 

ماـگنه هب  تشاد .  گرزب  کـچوک و  هناـمیپ  ود  هک  هنیهجوبا  ماـن  هب  دوب  هنیدـم  رد  يدرم  دـیوگ  یم  ناـیبلا  عمجم  رد  یـسربط  موـحرم 
 . داد رادشه  شلاثما  وا و  هب  دش و  لزان  هروس  نیا  کچوک  هنامیپ  زا  شورف  ماگنه  هب  درک و  یم  هدافتسا  گرزب  هنامیپ  زا  ندیرخ 

( نیففطم  ) ءازهتسا هجیتن 

 ، دندرک ءازهتسا  دندیدنخ و  نانم  ؤم  مالسلا و  هیلع  یلع  هب  اهنآ  دنتشذگ ،  هکم  رافک  زا  یعمج  رانک  زا  نانم  ؤم  زا  یعمج  یلع و  يزور 
 . تخاس نشور  تمایق  رد  ار  هدننک  ءازهتسا  رفاک  هورگ  نیا  تشونرس  دش و  لزان  تایآ 

( لیلا  ) عمط رپ  لیخب 

ار تیاور  تسا ،  هدروآ  نایبلا  عمجم  رد  موحرم  هچ  نآ  قباطم  ام  هک  دـنا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  یلوزن  ناـش  هروس  لـک  يارب  نارـسفم 
بحاص دوب ،  هتفرگ  رارق  يدنملایع  ریقف  درم  هناخ  يالاب  وا  يامرخ  ناتخرد  زا  یکی  هخاش  هک  دوب  ناناملسم  نایم  رد  يدرم  میروآ :  یم 

ار نآ  شناکدوک  داتفا و  یم  ریقف  درم  هناخ  رد  امرخ  هناد  دـنچ  یهاگ  دـنیچب ،  ار  اهامرخ  ات  تفر  یم  تخرد  يـالاب  هک  یماـگنه  لـخن 
رد ار  امرخ  رگا  هک  دوب  لد  گنـس  لیخب و  ردـق  نآ  تفرگ و  یم  ناشتـسد  زا  ار  امرخ  دـمآ و  یم  دورف  لخب  زا  درم  نآ  دنتـشاد ،  یمرب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ریقف  درم  دروآ 1  نوریب  ار  امرخ  ات  درک  یم  وا  ناهد  لخاد  رد  ار  شتـشگنا  دـید ،  یم  اهنآ  زا  یکی  ناـهد 

 : دومرف درک و  تاقالم  ار  لخن  بحاـص  سپـس  منک .  یگدیـسر  تراـک  هب  اـت  ورب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دروآ .  تیاـکش 
درم دـشاب ،  وت  نآ  زا  تشهب  رد  یلخن  شلباقم  رد  ات  یهد  یم  نم  هب  ار  نآ  تسا ،  هدـمآ  سک  نالف  هناخ  يالاب  تخرد  نیا  ياه  هخاش 

زا یسک  متسین .  يا  هلماعم  نینچ  هب  رضاح  تسین و  تخرد  نیا  یبوخ  هب  مادک  چیه  يامرخ  و  مراد ،  يرایـسب  لخن  ناتخرد  نم  تفگ : 
ار تخرد  نیا  مورب و  نم  رگا  هلآ 1  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  درک :  ضرع  دینش ،  ار  نخـس  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای 

یم تفر  درم  نآ  يرآ ،  دومرف :  دینک ،  یم  اطع  نم  هب  دیداد  یم  وا  هب  هک  ار  يزیچ  نامه  امـش  منک ،  راذـگاو  يرادـیرخ و  درم  نیا  زا 
زا نم  متفگ  متفریذـپن و  نم  دـهدب و  نم  هب  نیا  لـباقم  رد  تشهب  رد  یلخن  تخرد  دـش  رـضاح  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هـک  یناد 

یهاوخ یم  ایآ  تفگ :  رادیرخ  متـسین  یبوخ  نیا  هب  شیامرخ  اهنآ  زا  مادک  چیه  مراد و  ناوارف  لخن  مرب و  یم  تذل  رایـسب  نیا  يامرخ 
تفگ غلبم ؟  هچ  تفگ :  یهدب ،  نم  هب  دهدب  یسک  منک  یمن  نامگ  هک  ار  یغلبم  هک  نآ  رگم  مشورف  یمن  تفگ  هن ؟  ای  یشورفب  ار  نآ 

زا دعب  سپـس ،  لخن 1  لهچ  دـنک ،  یم  هبلاطم  هدـش  جـک  هک  یلخن  يارب  ینیگنـس  ياهب  تفگ :  درک و  بجعت  رادـیرخ  لـخن .  لـهچ  : 
ناونع هب  ار  رفن  دـنچ  ییوگ  یم  تسار  رگا  تفگ :  راکعمط  هدنـشورف  مهد .  یم  وت  هب  لخن  لـهچ  بوخ  رایـسب  تفگ :  توکـس  یمک 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  سپس  تفرگ .  دهاش  هلماعم  نیا  رب  دز و  ادص  ار  اهنآ  دنتـشذگ ،  یم  اجنآ  زا  رفن  دنچ  اقافتا  بلطب 1  دوهش 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  منک .  یم  ناترـضحم  میدقت  دمآرد و  نم  کلم  هب  لخن  ادخ 1  لوسر  يا  درک :  ضرع  دـمآ و  هلآ  و 
اه ینتفگ  دـش و  لزان  لیللا  هروس و  هک  دوب  اج  نیا  وت .  نادـنزرف  وت و  نآ  زا  لخن  نیا  تفگ  هناخ  بحاص  هب  تفر و  ریقف  هداوناخ  غارس 

 . دوب حادحدالاوبا  مان  هب  یصخش  رادیرخ  درم  هک  هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد  تفگ .  نادنمتواخس  نالیخب و  هرابرد 

( یحضلا  ) یحو عطق 

تـشذگ زور  هدزناپ  دیوگ  یم  سابع  نبا  تسا :  ریز  تیاور  رت  نشور  همه  زا  هک  هدـش  لقن  يدایز  تایاور  هروس  نیا  لوزن  ناش  هرابرد 
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وا اب  هدرک و  اـهر  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  راـگدرورپ  دـنتفگ :  ناکرـشم  دـشن ،  لزاـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  یحو  و  ، 
هروس نیا  رد  دش ،  یم  لزان  وا  رب  بترم  روط  هب  یحو  دیاب  تسادخ ،  يوس  زا  ار  وا  تیرومءام  دـیوگ  یم  تسار  رگا  هتـشاد ،  ینمـشد 

 . تفگ خساپ  اهنآ  نانخس  هب  تشگ و  لزان  هروس 

( قلع  ) ارح هوک  يارجام 

هیلع و هللا  یلـص  دمحم  يا  تفگ :  دـمآ و  لییربج  دوب ،  هتفر  ارح  هوک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مارکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد 
 : تفگ هراـبود  درـشف و  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  لـییربج  متـسین .  هدـننک  تئارق  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناوخب 1  هلآ 
رد دینـش ،  ار  باوج  ناـمه  و  درک ،  ار  راـک  نیا  لـییربج  زین  مود  راـب  درک ،  رارکت  ار  باوج  ناـمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناوـخب 
هللا یلص  ادخ  لوسر  دش .  ناهنپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدید  زا  تفگ و  ار  نخـس  نیا  قلخ  يذلا  کبر  مساب  ارقا  تفگ :  راب  نیموس 

دیناشوپب ارم  ینورثد ؛  ینولمز و  دومرف :  هدمآ و  هجیدخ  غارس  هب  دوب  هدش  هتسخ  تخـس  یحو  هعـشا  نیتسخن  تفای  رد  اب  هک  هلآ  هیلع و 
اهنت هک  یماگنه  دومرف :  هجیدخ  هب  ادخ  لوسر  هک  دنکیم  لقن  نایبلا  عمجم  رد  زین  یسربط  منک .  تحارتسا  ات  دینکفیب  نم  رب  يا  هماج  و 

وت دنگوس  ادخ  هب  هک  ارچ  درک ؛ دهاوخن  يراک  وت  هرابرد  ریخ  زج  دـنوادخ  درک :  ضرع  هجیدـخ  منارگن 1  مونش و  یم  ییادن  موش  یم 
غارـس هب  ام  ارجام  نیا  زا  دعب  دیوگ :  یم  هجیدخ  یتسه ،  وگتـسار  نتفگ  نخـس  رد  يروآ ،  یم  اجب  محر  هلـص  ینک ،  یم  ادا  ار  تناما 

درک نایب  ۀقرو  يارب  دوب  هدید  ار  هچ  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دوب  هجیدخ  هدازومع  برع و  ناهاگآ  زا  وا  میتفر  لفون  نب  ۀقرو 
یلص ربمایپ  نک .  لقن  نم  يارب  سپس  يونـش ؟  یم  هچ  نیبب  نک  تقد  دیآ  یم  وت  غارـس  هب  يدانم  نآچ  هک  یماگنه  تفگ :  وا  سپـس  ، 
 . . . نیملاـعلا بر  هللا  دـمحلا  میحرلا ،  نمحرلا  هللا  مسب  وگب :  دـمحم  يا  دـیوگ :  یم  هک  دینـش  ار  نیا  دوـخ  هگتوـلخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

مه زاب  وت 1  رب  تراشب  تفگ :  ۀقرو  درک .  وگزاب  وا  يارب  ار  بلطم  دمآ و  ۀـقرو  غارـس  هب  ترـضح  سپـس  هللا  الا  هللا  وگب ال  نیلاضلاو ، 
وت يراد ،  یـسوم  نوچمه  یتعیرـش  وت  تسا و  هداد  تراـشب  میرم  نب  یـسیع  هک  یتـسه  ناـمه  وت  مهد  یم  یهاوگ  نم  وت ،  رب  تراـشب 

 . درک مهاوخ  داـهج  وت  راـنک  رد  منک  كرد  زور  نآ  نم  رگا  يوـش ،  یم  داـهج  هب  رومءاـم  زور  نیا  زا  دـعب  يدوز  هب  یلـسرم و  ربماـیپ 
هک یلاح  رد  مدـید  یخزرب  تشهب  تشهب  رد  ار  یناحور  نیا  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفر ،  ایند  زا  ۀـقرو  یماگنه 

 . درک قیدصت  ارم  هدروآ و  نامیا  نم  هب  وا  اریز  تشاد ؛  نت  رب  ریرح  سابل 

( تایداعلاو  ) مالسلا هیلع  نینموملاریما  تمظع 

دهع رگیدکی  اب  هدش و  عمج  سبای  نیمزرس  رد  رازه  هدزاود  هک  دنداد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مارکا  ربمغیپ  هب  ترجه  متـشخ  لاس  رد 
دننیشنن 1 ياپ  زا  دننکن  یشالتم  ار  ناناملسم  تعامج  دنناسرن و  لتق  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ات  هک  دنا  هدرک 

وگتفگ زا  دعب  یلو  داتسرف  اهنآ  غارس  هب  هباحص  زا  یضعب  یگدرکرس  هب  ار  دوخ  نارای  زا  يریثک  عمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مارکا  ربمغیپ 
اهنآ دربن  هب  راصنا  رجاهم و  زا  هورگ  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ماجنارـس  دنتـشگ .  زاب  هجیتن  نودب  ییاه 

هرصاحم هقلح  رد  ار  نمـشد  ناهاگحبـص  دنتفر و  یم  هار  هنابـش  دندرک و  تکرح  نمـشد  هقطنم  يوس  هب  تعرـس  هب  اهنآ  تشاد .  مازعا 
مه رد  ار  نانآ  دـندرک و  هلمح  اهنآ  هب  هک -  دوب  کیرات  اوه  زونه  دـنتفریذپن -  نوچ  دنتـشاد  هضرع  اهنآ  رب  ار  مالـسا  تسخن  دـنتفرگ ، 
رد دش ،  لزان  تایداعلاو  هروس  دنتفرگ .  تمینغ  هب  یناوارف  لاوما  دندرک ،  ریسا  ار  ناشنادنزرف  نانز و  و  دنتـشک ،  ار  يا  هدع  دنتـسکش . 

هروس نیا  و  دمآ ،  حبص  زامن  يارب  زور  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  دندوب ،  هتـشگنزاب  هنیدم  هب  مالـسا  نازابرـس  زونه  هک  یلاح 
يرآ دومرف :  میدوب 1  هدینشن  لاح  هب  ات  ام  هک  تسا  يا  هروس  نیا  دندرک :  ضرع  باحصا  زامن  نایاپ  زا  دعب  دومرف ،  توالت  زامن  رد  ار 

اب مالـسلا  هیلع  یلع  دعب  زور  دنچ  داد .  تراشب  نم  هب  هروس  نیا  ندروآ  اب  بشید  لییربج  و  دـش ،  زوریپ  نانمـشد  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ، 
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 . دش دراو  هنیدم  هب  ناریسا  میانغ و 

( رثاکت  ) روبق شرامش 

ای تیعمج  تارفن و  ترثک  اب  و  دندرک ،  یم  رخافت  رگیدکی  رب  هک  دـش  لزان  یلیابق  هرابرد  هروس  نیا  دـندقتعم  نارـسفم  هک  هنوگ  نامه 
ياـهربق دـنتفر و  یم  ناتـسروگ  هب  هلیبق  تارفن  راـمآ  ندرب  ـالاب  يارب  هک  اـج  نآ  اـت  دـندومن ،  یم  تاـهابم  اـهنآ  رب  دوخ  تورث  لاوما و 

لیابق زا  هلیبق  ود  یـضعب  دـنناد و  یم  هکم  رد  شیرق  لیابق  زا  هلیبق  ود  هب  رظان  ار  نانآ  یـضعب  یهتنم  دندرمـش 1  یم  ار  هلیبق  ره  ناگدرم 
 . دسر یم  رظن  هب  رت  حیحص  نآ  ندوب  یکم  دنچ  ره  نارگید ،  رب  ار  دوهی  رخافت  یضعب  هنیدم و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راصنا 

( رصعلاو  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تبیغ 

تبیغ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رس  تشپ  رد  هک  تسا  هدش  لزان  هریغم  نب  دیلو  هرابرد  هروس  نیا  تایآ  هک  دنا  هتفگ  نارسفم  زا  یعمج 
زوـت و هنیک  نانمـشد  كرـش و  نارـس  زا  هـک  رگید  دارفا  هراـبرد  ار  نآ  رگید  یـضعب  دوـمن  یم  ءازهتـسا  نـعط و  ور  شیپ  رد  درک و  یم 

 . دنا هتسناد  لیاو  نب  صاع  قلح و  نب  هیما  قیرش و  نب  سنخا  دننام  مالسا ؛  سانشرس 

( لیف  ) اه ناسنا  مامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

یم هک  اج  نآ  ات  درک  یم  عافد  مالـسلا  هیلع  مارکا  ربمغیپ  زا  شریـشمش  اب  بلاـطوبا  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  یثیدـح  رد 
هیلع و هللا  یلـص  مارکا  ربمغیپ  تدوخ ؟  هب  اهنت  ای  يا  هدش  مدرم  همه  هب  ثوعبم  وت  ایآ  ردارب  دنزرف  درک  ضرع  بلاطوبا  يزور  دـیامرف : 
هک تسوا  تسد  رد  مناج  هک  یـسک  هب  دنگوس  یمجع ،  برع و  هایـس ،  دیفـس و  زا  ما ،  هدش  اه  ناسنا  عیمج  هب  ثوعبم  هن ،  تفگ :  هلآ 

دنتسه اهایرد  اه و  هوک  هلق  رب  هک  ار  یناسک  یمامت  و  منک ،  یم  توعد  نییآ  نیا  هب  ار  تسوپ  هایس  تسوپ و  دیفـس  ياه  ناسنا  همه  نم 
بجعت دیـسر ،  شیرق  شوگ  هب  نخـس  نیا  هک  یماگنه  منک .  یم  توعد  ار  مور  یـسراف و  ياه  نابز  مامت  مناوخ ،  یم  ارف  نییآ  نیا  هب 
نانخس نیا  مور  سراف و  مدرم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ ؟  یم  هچ  هک  یهد  یمن  تردارب  دنزرف  نانخس  هب  شوگ  ایآ  دنتفگ :  دندرک و 

هیآ دـنوادخ  هک  دوب  اج  نیا  دننک 1  یم  ادـج  هعطق  هعطق  ار  هبعک  هناخ  ياه  گنـس  دننار 1 و  یم  اه  نیمزرـس  نیا  زا  ار  ام  دنونـشب ،  ار 
اهنآ درک .  لزان  ار  ییـش ء  لـک  تارمث  هیلا  یبجی  اـنمآ  اـمرح  مها  نکمث  ملوا  انـضرا  نم  فطختن  کـعم  يدـهلا  عبتن  نا  اولاـق  هفیرش و 
اهنآ يوس  هب  ار  زیچ  ره  تارمث  هک  ینما  مرح  رد  ار  اهنآ  ام  ایآ  دنیابر 1  یم  نامنیمزرس  زا  ار  ام  میریذپب ،  وت  اب  ار  تیاده  ام  رگا  دنتفگ 

هک دومن  دزشوگ  اهنآ  هب  درک و  لزان  ار  هیآ  نیا  دننک ،  یم  یشالتم  ار  هبعک  هناخ  هک  اهنآ  نخس  نیا  هرابرد  و  میدادن .  ياج  دنروآ  یم 
تسین يراک  نینچ  رب  رداق  سک  چیه 

( نورفاک  ) هریغم نب  دیلو 

ثراح لیاو ،  نب  صاع  هریغم ،  نب  دیلو  دننام  دش ؛ لزان  شیرق  كرـشم  نارـس  زا  یهورگ  هرابرد  هروس  نیا  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد 
و مینک ،  یم  يوریپ  وت  نییآ  زا  زین  ام  نک ،  يوریپ  ام  نییآ  زا  ایب  وت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يا  دنتفگ :  فلخ و  نب  ۀـیما  سیق و  نب 

مینک یم  تدابع  ار  وت  يادخ  ام  رگید  لاس  وا  نک  تدابع  ار  ام  نایادـخ  وت  لاس  کی  میزاس ،  یم  کیرـش  دوخ  تازایتما  مامت  رد  ار  وت 
هدش کیرـش  ام  نییآ  رد  وت  دشاب  رتهب  ام  نییآ  رگا  میا و  هتفرگ  دوخ  هرهب  میا و  هدش  کیرـش  وت  اب  نآ  رد  ام  دشاب ،  رتهب  وت  نییآ  رگا  ، 
لقاال دنتفگ :  مهد 1  رارق  وا  ياـتمه  ار  يزیچ  نم  هک  ادـخ  رب  هاـنپ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  يا .  هتفرگ  نآ  زا  ار  تا  هرهب  و 

هللا یلص  ربمایپ  میتسرپ .  یم  ار  وت  يادخ  مینک و  یم  قیدصت  ار  وت  زین  ام  يوجب 1  كربت  اهنآ  زا  نک و  دای  یکین  هب  ار  ام  نایادخ  یضعب 
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مارحلا دجـسم  هب  هللا  لوسر  دـش و  لزان  نورفاکلا  اهیا  ای  لق  هروس  ماگنه  نیا  رد  متـسه .  راگدرورپ  نامرف  رظتنم  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و 
اهنآ دناوخ .  اهنآ  رب  رخآ  ات  ار  هروس  نیا  داتـسیا و  اهنآ  رـس  يالاب  رد  دـندوب ،  عمج  اجنآ  رد  شیرق  نارـس  زا  یعمج  هک  یلاح  رد  دـمآ 

 . دنداد رازآ  ار  شنارای  ترضح و  و  دندش ،  سویءام  الماک  دندینش .  ار  هروس  نیا  مایپ  یتقو 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com
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هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 
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