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دیشروخ بلط  رد 

باتک تاصخشم 

36628-83 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
يرهاط اضر  / دیشروخ بلط  رد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

ص 9. رهم 1383 :)  9  ) یمالسا يروهمج  هلاقم ، :  اشنم 
یجنم راظتنا  رگفیصوت :  یجنم  روهظ  رگفیصوت : 

دمآ دهاوخ  وا 

ادخ لوسر  نابز  زا  يدهم  روهظ  ربخ 

ْتَِئُلم امَک  ًالدَـع  اهُؤَلمَی  یتَیب  ِلهَا  نِم  ًالُجَر  یلاـعَت  ُهللا  ثعَبل  ٌموَی ، ّـالا  ِرهَدـلا  َنِم  َْقبَی  مل  َول  ملـسو :) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  1 ـ
لدـع زا  رپ  ار  ناهج  هک  داتـسرف  دـهاوخ  ارم  تیب  لها  زا  يدرم  لاعتم  دـنوادخ  دـشاب ، هدـنامن  زور  کی  زج  راگزور  زا  رگا  [ . 1 . ] ًاروَج
ٌلُجَر یتَُّما  ِرمَِاب  ُموُقَی  یّتَح  اینُّدلا  ُبَهذَت  ال  ملـسو :) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  .2 ـ تسا هدش  رپ  متـس  روج و  زا  هکنآ  زا  سپ  دزاس 

رما حالـصا  يارب  نیـسح  نادنزرف  زا  يدرم  هکنآ  ات  دسر  یمن  نایاپ  هب  ایند  [ . 2 . ] ًاروَج َو  ًاملُظ  تَِئُلم  امَک  ًالدَع  اهَُالمَی  ِنیـسُْحلا  ِدـلُو  نِم 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  .3 ـ  تسا هدـش  رپ  متـس  روج و  زا  هک  روطنامه  دزاس  یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناهج  وا  دـنک ، مایق  متما 

زا يدرم  هکنآ  ات  دـسر  یمن  نایاپ  هب  ایند  [ . 3 . ] ُّيِدـهَْملا َُهل  ُلاُقی  یْتَیب  ِلهَا  نِم  ٌلُجَر  هحفص 5 ] یتَُّما [  یلَی  یّتَح  اینُّدلا  ُبَهذَی  ال  ملـسو :)
َِمئاْقلا َرَکنَا  نَم  ملسو :) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  .4 ـ  دریگ هدهع  هب  ار  متما  تیالو  دوش ، یم  هتفگ  يدهم »  » وا هب  هک  نم  تیب  لها 

هب دریمب  رگا  دـنک ، راکنا  شتبیغ  نامز  رد  تسا ، نم  نادـنزرف  زا  هک  ار  مئاـق »  » هک ره  [ . 4 . ] ِۀَِّیلِهاج َۀَتیم  َتام  ِِهتَبیَغ  ِنامَز  یف  يدـلُو  نِم 
يداحلَا مالسلا :) هیلع   ) یلع ماما  )5 ـ  مالسلا هیلع   ) یلع نانمؤمریما  نابز  زا  مالسلا ) هیلع   ) يدهم روهظ  ربخ  تسا -. هدرم  تیلهاج  گرم 

زا رپ  هکروطنامه  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  نم ، دـنزرف  نیمهدزای  [ . 5 . ] ًاملُظ َو  ًاروَج  ْتَِئُلم  امَک  ًالدَع  اهُؤَلمَی  يدلُو ، نِم  َرَشَع 
هلیسو هب  [ . 6 . ] ِۀَّمُْالا ُذِْقنُم  َو  ِۀَِّمئَألا  ُمَتاخ  َوُهَف  ُجَـجُْحلا  ُعَطُقت  انِّیِدـْهَِمب  مالـسلا :) هیلع   ) یلع ماما  6 ـ  هحفص 6 ] تسا [ . هتشگ  متـس  روج و 

َو اَنَا  َّنَلَْتقَُال  ِهللا  َو  اـمَا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع ماـما  .7 ـ  تسا تما  شخبتاجن  ماما و  نیرخآ  وا  دریذـپ . یم  نایاپ  یهلا  ياهتجح  اـم  يدـهم » »
هتشک نیـسح ) نسح و   ) مرـسپ ود  نیا  نم  هللاو  هک  دینادب  [ . 7 . ] اِنئامِِدب ُِبلاُطی  ِنامّزلا  ِرِخآ  یف  يدـلُو  نِم  ًالُجَر  ُهللا  َّنَثَْعبََیل  َو  ِناذـه  َيانبا 

. دزیخرب ام  یهاوخنوخ  هب  هک  دزیگنا  یمرب  نامزلا  رخآ  رد  ارم  نادنزرف  زا  يدرم  دنوادخ  میوش و  یم 

قداص ماما  مالک  رد  يدهم  روهظ  ربخ 

هک دـنراد  یتموکح  یمدرم  ره  هحفص 7 ] [ . ] 8  ] ُرَهْظَت ِرهَّدـلا  ِرِخآ  یف  اُنَتلْوَد  َو  اهَنُوبَقرَی  ٌۀـَلوَد  سانُا  ِّلُِکل  (: مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  8 ـ 
. یتایَح َماّیَا  ُُهْتمَدََخل  ُُهتْکَردَا  َول  مالـسلا :) هیلع   ) قداص ماما  .9 ـ  ددرگ یم  راکشآ  راگزور  نایاپ  رد  ام  تموکح  دنـشک و  یم  ار  شراظتنا 

هحفص 8 ] درک [ . مهاوخ  تمدخ  وا  هب  مرمع  ياهزور  مامت  رد  منک ، كرد  ار  يدهم »  » رضحم نم  رگا  [ . 9]

يدهم ماما  بسن 

( مالسلا هیلع   ) يد [ 10 . ] ِنامَّزلا ِرِخآ  یف  اّنِم  ُّيِدْهَْملَا  مالسلا :) هیلع   ) یلع ماما  :1 ـ  تسا ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نادناخ  زا  وا  - 
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ِْرمالا اَذه  ُبِحاص  مالـسلا :) هیلع   ) یلع ماما  :2 ـ  تسا مالسلا ) هیلع   ) یلع دنزرف  وا  تسا -. ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادناخ  زا 
ِِّیبَّنلا ِةَْرتِع  نِم  َوُه  مالـسلا :) هیلع   ) یلع ماما  .3 ـ  دیآ یم  نامزلا  رخآ  رد  هک  تسا  تیب  لها  ام  زا  مالـسلا ) هیلع   ) يدـهم [ . 11 . ] يْدلُو نِم 

. ۀَّمُْالا ِهِذه  ُّيِدْهَم  يدلُو  نِم  مالسلا :) هیلع   ) یلع ماما  .4 ـ  تسا نم  نادنزرف  زا  نامزلا  بحاص  يدهم  [ . 12 (. ] ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  )
نم هیرذ  زا  يدهم  [ . 14 . ] یتَّیِّرُذ نِم  ُّيِدْهَْملَا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع ماما  5 ـ  هحفـص 10 ] تسا [ . نم  نادنزرف  زا  تما  نیا  يدهم » [ .» 13]
هیلع  ) يدهم . َۀَمِطاف ِْدلُو  نِم  یتَْرتِع  نِم  ُّيِدْهَْملَا  ملسو :) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  :6 ـ تسا مالسلا ) اهیلع   ) همطاف دنزرف  وا  تسا -.
َّنِاَف يرِْـشبَا  ُۀَـمِطاف ! ای  ملـسو :) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  .7 ـ  تسا مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف نادـنزرف  زا  نم و  نادـناخ  زا  مالـسلا )

[16 . ] ۀَـمِطاف ِدـْلُو  ْنِم  ٌلُجَر  ُّيِدـْهَملَا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع ماـما  .8 ـ  تسوـت زا  يدـهم  هک  هد  تراـشب  همطاـف ! يا  [ . 15 . ] ِکنِم َّيِدـْهَْملا 
زا يدرم  يدهم  [ . 17 . ] ۀَمِطاف ِدلُو  نِم  ٌلُجَر  ُّيِدـْهَْملَا  مالـسلا :) هیلع   ) رقاب ماما  9 ـ  هحفـص 11 ] تسا [ . همطاف  نادنزرف  زا  يدرم  يدهم  .

، ِّقَْحلِاب ُِمئاْقلا  َوُه  ُْنیَسُح  ای  َكِْدلُو  نِم  ُعِساّتلَا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع ماما  :10 ـ  تسا مالسلا ) هیلع   ) نیـسح دنزرف  وا  تسا -. همطاف  نادنزرف 
ار تلادع  دزاس و  یم  راکشآ  ار  نید  دراد ، یم  ياپب  ار  قح  هک  تسوت  دنزرف  نیمهن  نیـسح ! يا  [ . 18 . ] ِلْدَْعِلل ُطِساْبلا  َو  ِنیّدِلل ، ُرِهْظُْملَا 

هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ِهللا ِلوُسَر  ِلْوَق  ینْعَم  نَع  ِهیَلَع ـ  ِهللا  ُتاوَلَص  َنینِمْؤُْملا ـ  ُریمَا  َِلئُس  مالـسلا :) هیلع   ) نیـسح ماما  .11 ـ  دهد یم  شرتسگ 
ْمُهُعِسات ِْنیَسُْحلا  ِْدلُو  نِم  ُۀَعْسِّتلا  ُۀَِّمئالا  َو  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  اَنَا  َلاقَف : ُةَْرتِْعلا ؟ ِنَم  یتَْرتِع » َو  ِهللا  َباتِک  ِنیَْلقِّثلا : ُمُکیف  ٌفِّلَُخم  ّینِا  (: » ملسو

: دیامرف یم  هک  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نخس  نیا  هرابرد  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما زا  هحفص 12 ] [ . ] 19 . ] مُهُِمئاق َو  مُهُّیِدهَم 
ترتع دومرف : ترضح  دنتسیک ؟ ترتع  هک  دش  لاؤس  مترتع » رگید  ادخ و  باتک  یکی  مراذگ ، یم  گنسنارگ  زیچ  ود  امش  نایم  رد  نم  »

هحفص 13 ] تسا [ . نانآ  مئاق »  » و يدهم »  » ناماما نآ  نیمهن  نیسح . نادنزرف  زا  ماما  ُهن  مینیسح و  نسح و  نم و  ربمایپ 

يدهم لیامش 

تسا ناشخرد  هراتس  نوچ  شتروص 

نم نادنزرف  زا  يدرم  يدـهم  [ . 20 . ] ِّيِّرُّدـلا ِبَکوَْکلاَک  ُهُهجَو  يدـلُو  نِم  ٌلُجَر  ُّيِدـْهَْملَا  ملـسو :) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  1 ـ 
. تسا ناشخرد  هراتس  دننام  وا  تروص  تسا ،

هللا لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش 

لیامش رد  نم ، تما  يدهم » [ .» 21 . ] ِِهلاْعفَا َو  ِِهلاْوقَا  َو  ِِهِلئامَش  یف  یب  ِساّنلا  ُهَبْشَا  یتَُّما  ُّيِدْهَم  ملسو :) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  2 ـ 
. تسا نم  هب  مدرم  نیرت  هیبش  شرادرک  راتفگ و  و 

نایتشهب سوواط 

هحفص 15 ] تسا [ . تشهب  لها  سوواط  يدهم » [ .» 22 . ] ِۀَّنَْجلا ِلْهَا  ُسوُواط  ُّيِدْهَْملَا  ملسو :) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  3 ـ 

تبیغ رصع  رد  نانمؤم  هفیظو 

هناروبص راظتنا 

هیلع  ) یلع ماـما  .2 ـ  تسا تدابع  جرف  هناروبـص  راظتنا  [ . 23 . ] ٌةَدابِع ِْربَّصلاـِب  ِجَرَْفلا  ُراـِظْتنِا  ملـسو :) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  1 ـ 
ُرِظَْتنُْملَا مالـسلا :) هیلع   ) یلع ماما  .3 ـ  تسا یهلا  جرف  راـظتنا  نمؤم  تداـبع  نیرتهب  [ . 24 . ] ِهللا ِجَرَف  ُراظتنِا  ِنمْؤُْملا  ِةَدابِع  ُلَـضفَا  مالـسلا :)
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یلع ماما  .4 ـ  دتفیب شیوخ  نوخ  رد  ادـخ  هار  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  ام ، تموکح  رظتنم  [ . 25 . ] ِهللا ِلیبَس  یف  ِهِمَِدب  ِطَّحَـشُْملاَک  انِْرمَِال 
جرف رظتنم  [ . 26 . ] ِجَرَْفلا ُراِظْتنِا  َّلَجَوَّزَع  ِهللا  َیِلا  ِلاـمعالا  ُّبَحَا  َّنِاَـف  هحفـص 17 ] ِهللا [ ، ِحَور  نِم  اوُسَأـْیَتالَو  َجَرَْفلا  اوُرِظَْتنِا  مالـسلا :) هیلع  )

َو ًاحابَص  َجَرَْفلا  ِرِظَْتنِا  مالسلا :) هیلع   ) قداص ماما  .5 ـ  تسا جرف  راظتنا  ادخ  دزن  لامعا  نیرتهب  اریز  دیوشن ، دیماان  ادخ  تمحر  زا  دیـشاب و 
ِهللا ِلوُسَر  ْيَدَی  َْنَیب  ُهَْفیَس  ِرِهاّشلاَک  َرَـشَع  یناّثِلل  ُرِظَْتنُْملَا  مالـسلا :) هیلع   ) قداص ماما  .6 ـ  شاب جرف  راظتنا  رد  ماش  حبـص و  ره  [ . 27 . ] ًءاسَم
نآ زا  هدیشک و  ماین  زا  ریشمش  ربمایپ  روضح  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  مهدزاود  ماما  رظتنم  [ . 28 . ] ُْهنَع ُّبُذَی  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  )

[ . ] 29 . ] ِهِروُهُظ یف  َعاُطی  َو  ِِهتَْبیَغ  یف  َرَظَْتُنی  نَا  ُبِجَی  يذَّلا  ُّيِدـهَْملا  َوُه  اـّنِم  َِمئاـقلا  َّنِا  مالـسلا :) هیلع   ) داوج ماـما  .7 ـ  دنک عافد  ترضح 
. درک تعاطا  وا  زا  شروهظ  رد  تسشن و  شراظتنا  هب  دیاب  شتبیغ  رد  هک  تسا  يدهم »  » نامه ام  مئاق » [ » هحفص 18

تیب لها  تیالو  هب  کسمت 

هکیسک [ . 30 . ] دـُحا َو  ردـَب  ِءادَهُـش  ِْلثِم  دیهَـش  ِْفلَا  َرْجَا  ُهللا  ُهاطعَا  انِِمئاق  ِۀَْـبیَغ  یف  اـِنتَیالِو  یلَع  َتَبَث  نَم  مالـسلا :) هیلع   ) داجـس ماـما  8 ـ 
قداص ماما  .9 ـ  داد دهاوخ  وا  هب  دُحا  ردب و  نادیهـش  لاثمازا  دیهـش  رازه  شاداپ  دنوادخ  دشاب ، مدـق  تباث  ام  تیالورب  ام  مئاق » » تبیغرد

. ] دیوج کسمت  ام  تیالو  هب  ام  مئاق »  » تبیغ رد  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  [ . 31 . ] انِِمئاق ِۀَْبیَغ  یف  انِْرمَِاب  َکَّسَمَت  نَِمل  یبوُط  مالسلا :) هیلع  )
هحفص 19 ]

يرادنید

رد هک  تسا  یتبیغ  ار  نامزلا  بحاص  [ . 32 . ] ِِهنیِدب ْکَّسَمَتَْیل  َو  ٌْدبَع  َهللا  ِقَّتَْیلَف  ٌۀَْبیَغ  ِْرمالا  اذه  ِبِحاِصل  َّنِا  مالـسلا :) هیلع   ) قداص ماما  10 ـ 
هحفص 20 ] دیوج [ . کسمت  ادخ  نید  هب  دشاب و  هتشاد  یهلا  ياوقت  دیاب  هدنب  ماگنه ، نآ 

روهظ رصع 

مایق زاغآ 

ُهَّبُح َنُوبَرُْشی  َو  ِساّنلا  ِهاْوفَا  یلَع  ُّيِدْهَْملا  ُرَهْظَی  َِکلذ  َدنِعَف  دَّمَُحم ، ِلآ  یف  َّقَْحلا  َّنِا  ِءامَّسلا : َنِم  دانُم  يدان  اذِا  مالسلا :) هیلع   ) یلع ماما  1 ـ 
رس رب  يدهم »  » مان ماگنه  نآ  رد  تسا ،» دمحم  نادناخ  رد  قح  : » هک دهد  یم  ادن  نامسآ  زا  يدانم  یتقو  [ . 33 . ] ُهُْریَغ ٌرْکِذ  مَهل  نوُکَی  ال  َ 

. تشاد دنهاوخن  وا  دای  زج  ینخس  رگید  نانآ ، تسشن و  دهاوخ  مدرم  لدر  وا د  تبحم  داتفا و  دهاوخ  اهنابز 

هدننک تعیب  نیلوا 

تعیب مالسلا ») هیلع   ) مئاق  » اب هک  یسک  نیلوا  (. مالسلا هیلع   ) ُلیئَربَج مالـسلا ) هیلع   ) َِمئاْقلا ُِعئاُبی  نَم  َلَّوَا  َّنِا  مالـسلا :) هیلع   ) قداص ماما  2 ـ 
. تسا مالسلا ) هیلع   ) لیئربج دنک ، یم 

يدهم نارای 

همه مالسلا ) هیلع   ) يدهم نارای  هحفص 22 ] [ . ] 34 . ] مِهیف َلْهُک  ٌبابَش ال  مالسلا ) هیلع   ) ِّيِدْهَْملا ُباحْـصَا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع ماما  3 ـ 
َوا ِنیَْعلا  ِیف  ِلحُْکلاَک  ِّالا  مِهیف  َلوُهُک  ٌبابَش ال  ِِمئاْقلا  َباحْـصَا  َّنِا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع ماما  .4 ـ  تسین نانآ  نایم  رد  يریپ  مدآ  دـنناوج و 
هک يا  همرـس  هزادنا  هب  یکدنا  رگم  تسین  ناشنایم  رد  يریپ  مدآ  دـنناوج و  همه  مئاق »  » نارای [ . 35 . ] ُحلِْملا ِداّزلا  ُّلَقَا  َو  ِدازلا ، ِیف  ِحـلِْملاَک 
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. تسا کمن  دنراذگ  یم  هشوت  رد  هک  يزیچ  نیرتمک  هتبلا  و  دنهن . یم  هشوت  داز و  رد  هک  یکمن  ای  دنشک  یم  مشچ  هب 

روهظ رصع  رد  اهتمعن  لوزن 

ْمِْهیَلَع ُءامَّسلا  ُلِسُْری  ّطَق : اهَْلثِم  اوُمَّعَنَتَی  َمل  ًۀَمِْعن  مالـسلا ) هیلع   ) ِّيِدْهَْملا ِنَمَز  یف  یتَُّما  ُمَّعَنَتَت  ملـسو :) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  5 ـ 
زگره هک  دنوش  یم  رادروخرب  یتمعن  زا  متما  يدهم »  » نامز رد  هحفص 23 ] [ . ] 36 . ] ُْهتَجَرْخَا ِّالا  اِهتابَن  نِم  ًاْئیَش  ُضْرالا  ُعَدَت  َو ال  ًارارْدِم 

یلع ماما  .6 ـ  دنک یم  جراخ  دوخ  لد  زا  دراد  هک  یندیئور  ره  نیمز ، دراب و  یم  نانآ  رب  ناوارف  نامـسآ  هدوب ; هدشن  ناشبیـصن  نآ  دننام 
مایق ام  « مئاق » رگا [ . 37 . ] ِدابِْعلا ِبُوُلق  نِم  ُءانحَّشلا  ُبَهْذََیل  َو  اهَتابَن ، ُضْرالا  ِتَجَرْخَا  َو  اهَرْطَق ، ُءامَّسلا  َِتلَْرنَال  انُِمئاق  َماق  دَقَول  (: مالسلا هیلع  )
هیلع  ) رقاب ماـما  .7 ـ  ددرگیم لیاز  ناگدـنب  لد  زا  ترفن  هنیکو و  دـنایوریم  ار  شناهایگ  نیمز  دـنکیم و  لزان  ار  دوخ  ناراب  نامـسآ  ، دـنک

رـس رب  تسد  دنک ، مایق  ام  مئاق »  » یتقو [ . 38 . ] ْمُهَقالْخَا ِِهب  َلَمْکَا  َو  ْمَُهلوُقُع  ِِهب  َعَمَجَف  ِدابِْعلا  ُِسُؤر  یلَع  ُهَدَـی  َعَضَو  انُِمئاق  َماـق  اذِا  مالـسلا :)
. دنادرگ یم  لماک  ار  ناشقالخا  دزاس و  یم  راوتسا  ار  ناشلقع  راک  نیا  اب  دراذگ و  یم  هحفص 24 ] ادخ [  ناگدنب 

نانمشد زا  ماقتنا 

نانمشد زا  میادخ و  نیمز  رد  یهلا  هدنامزاب  هریخذ و  نم  [ . 39 . ] ِِهئادْعَا نِم  ُمِقَْتنُْملا  َو  ِهِضْرَا  یف  ِهللا  ُۀَّیَِقب  اَنَا  مالسلا :) هیلع   ) يدهم ماما  8 ـ 
هحفص 25 ] مریگ [ . یم  ماقتنا  وا 

ینارون مالک  دنچ 

هب اشوخ  دنیبب و  ار  يدهم »  » هک نآ  لاح  هب  اشوخ  [ . 40 . ] هَّبَحَا نَِمل  یبوُط  َو  ُهَیَِقل  نَِمل  یبوُط  ملسو :) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  1 ـ 
اُوقال َو  ُهَماّیَا  اوُدِهَـش  َو  ُهَناوَا  اوُقَِحل  َو  هَنامَز  اوُکَرْدَا  َنیذَّلا  َنینِمؤُْمِلل  یبوُط  مالـسلا :) هیلع   ) یلع ماـما  .2 ـ  درادـب تسود  ار  وا  هک  نآ  لاح 

ار شنارای  دننیبب و  ار  وا  روضح  ياهزورو  دنبایرد  ار  وا  نارودو  دـنیامن  كردار  « يدـهم  » نامز هک  ینانمؤم  لاح  هب  اشوخ  [ . 41 . ] هَماْوقَا
َو ملِْعلا  َنِدـعَم  َو  ِةُوبُّنلا  ِْتَیب  َلْهَا  اـی  مُْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُهارَی : َنیح  لـُقَْیلَف  اـنَِمئاق  مُکنِم  ََكرْدَا  ْنَم  مالـسلا :) هیلع   ) رقاـب ماـما  .3 ـ  دننک تاقالم 
توبن و نادناخ  يا  امش  رب  مالس  دیوگب : هحفص 27 ] وا [  ندید  ماگنه  درک ، كرد  ار  ام  مئاق »  » امش زا  یـسک  رگا  [ . 42 . ] َِۀلاسِّرلا َعِضوَم 

نم [ . 43 . ] ِءامَّسلا ِلْهَِال  ٌنامَا  َموُجُّنلا  َّنَا  امَک  ِضْرالا  ِلْهَِال  ٌناـمَا  ّینِا  مالـسلا :) هیلع   ) يدـهم ماـما  .4 ـ  تلاسر هاـگیاج  يا  ملع و  عبنم  يا 
هحفص 28 ] دننامسآ [ . لها  ناما  هیام  ناگراتس  هک  روطنامه  منیمز ; لها  ناما  هیام 

تاجانم

ُّلِذُم َو  ِءاِیلوالا  ُّزِعُم  َنیَا  تسا -؟ تیاده  نادناخ  زا  هک  یهلا  هریخذ  نآ  تساجک  ۀَـیِداْهلا ؟ ِةرتِْعلا  َنِمُولَختال  یتَّلا  ِهللا  ُۀَّیَِقب  َنیَا  اه -: همزمز 
نوخ هب  هک  نآ  تساجک  الَبرَِکب ؟ ِلُوتقَْملا  ِمَدـِب  ُِبلاّطلا  َْنیَا  دـنادرگ -؟ لیلذ  ار  نانمـشد  زیزع و  ار  ناتـسود  هک  نآ  تساـجک  ِءادـْعالا ؟

.- مشاب مورحموت  رادـیدزا  اما  ; منیبب ار  قلخ  همه  هکتـسا  تخـس  نمرب  يُرتالَو . َْقلَْخلا  َيرَا  نَا  َّیَلَع  ٌزیزَع  دزیخرب -؟ البرک  دیهـش  یهاوخ 
ٌلیبَس َدَـمْحَا  َْنباَی  َکَیِلا  لَه  هحفـص 30 - ] مشاب [ ؟ نادرگرـس  ترادـید  دـیما  هب  یک  ات  نم ! يالوم  يا  يالوَم !؟ ای  َکیف  ُراحَا  یتَم  یِلا 

هب ام  ییادـجزورما  ایآ  یظْحَنَف ؟ ةَدـِِعب  َکـنِم  اـنُموَی  ُلِـصَّتَی  لَـه  تسه -؟ یهار  منیبب  ار  وت  هکنآ  يارب  اـیآ  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  یقُلتَف ؟
.- داب مالـس  وت  رب  ماش  حبـص و  ره  یـسُمت  َو  ُِحبـُصت  َنیح  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  میوش -؟ دنم  هرهب  ترادیدزا  ات  تسویپ  دـهاوخوت  لاصو  يادرف 
رب مالـس  ةَرِهاّزلا . ِراْونالا  َْنباَی  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  دوشن -. شوماخ  زگره  هک  ادـخ  رون  يا  وترب  مالـس  یفُْطی . يذَّلا ال  ِهللا  َرُون  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

هحفص 31 ] ناشخرد [ . راونا  رسپ  يا  وت 
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ماما تاشیامرف 

ماما هب  ار  امش  لامعا  همان  دننک ، یم  تبقارم  ار  امش  هکئالم ، دیتسه ، هیلع ) هللا  مالـس   ) نامز ماما  رظن  تحت  ادخ و  رظن  تحت  نالا  امـش  - 
نیمه لابند  تسا  هدش  رکذ  هیلع ) هللا  مالس   ) بحاص ترضح  يارب  هک  یفـصو  نیا  دیاش  [ .- 44 . ] دنراد یم  هضرع  مالسلا ) هیلع   ) نامز

مایق مینکب ، مایق  دیاب  همه  هک  دشاب  انعم  نیمه  لابند  يدارف » ینثم و  اوموقت هللا  نأ  ةدحاوب  مکظعا  امنا  لق  : » هک دیامرف  یم  هک  هفیرش  هیآ 
رصعلاو  » دنیوگ یم  [ .- 45 . ] دشاب مایق هللا  دشاب و  مایق  نآ  لابند  دیاب  اه  مایق  همه  تسادحاو و  صخش  نآ  نامه  مایق  نیرتالاب  هک  دحاو 

همه هراصع  هب  مسق  تادوجوم . همه  هراصع  ینعی  تسا  هیلع ) هللا  مالـس   ) نامز ماـما  تسا ، لـماک  ناـسنا  رـصع ، رـسخ » یفل  ناـسنالا  نا 
شیپ دور  یم  ام  لامعا  همان  دیتسه . تبقارم  تحت  هک  دـینیبب  الاح  [ .- 46 « ] رـسخ یفل  ناسنالا  نا   » لماک ناسنا  هب  مسق  ینعی  تادوجوم 

نیا عـبت  هک  میراد  ار  نیا  ياـعدا  هک  اـم  مسرت  یم  نم  تیاور ; بـسح  هحفـص 33 ] هب [  هعفد ، ود  يا  هتفه  هیلع ) هللا  مالـس   ) ناـمز ماـما 
رگا امش  دوشب . هدنمرش  هللااب  ذوعن  تسادخ  تبقارم  تحت  دنیب  یم  دنیبب و  ار  لامعا  همان  رگا  میتسه ، راوگرزب  نیا  هعیـش  میتسه ، راوگرزب 
دوش یم  هدنمرش  مدآ  هعماج  رد  دیا . هدنمرش  امش  دنکب  فالخ  امش  رکون  نیا  رگا  دیوش ، یم  هدنمرش  امـش  دنکب  فالخ  ناتدنزرف  کی 

مالـس  ) نامز ماما  هک  مینکب  يراک  هک  مراد  فوخ  نم  هدرک . ار  راک  نیا  شعابتا  ای  درک  ار  نیا  شرکون  ای  هدرک  ار  راک  نیا  شرـسپ  هک 
یئاه هتـشون  دورب ، هتـشون  یتقو  هک  دوشبرداص  اهام  زا  يراک  کی  هتـساوخن  يادخ  تقو  کی  دنکن  دوشب . هدنمرـش  ادخ  شیپ  هیلع ) هللا 

درذـگ یم  امـش  ياه  بلق  رب  هک  یئاه  هرذ  دوش ، یم  تبقارم  دراد و  بیقر  یناسنا  ره  دنتـسه ، بیقر  دنتـسه ، ام  بقارم  هللا  ۀـکئالم  هک 
، ار اهنیا  دـننک  یم  تبقارم  هک  یناسک  دراد . بیقر  ام  بلق  دراد ، بیقر  ام  نابز  دراد ، بیقر  ام  شوگ  دراد ، بیقر  اـم  مشچ  دراد ، بیقر 

یگدرسفا بجوم  هک  دوشب  رداص  يزیچ  تقو  کی  هیلع ) هللا  مالـس   ) نامز ماما  ناتـسود  ریاس  امـش و  نم و  زا  هتـساوخن  يادخ  هک  دنکن 
، امـش يرادساپ  نیا  دیهاوخب  رگا  ناتدوخ . زا  دینک  يرادساپ  ناتدوخ ، زا  دینک  تبقارم  دـشاب . هحفص 34 ] هیلع [ ) هللا  مالـس   ) نامز ماما 

امش ناشدوخ ، زا  دندرک  یم  يرادساپ  اهنآ  هک  روطنامه  دوشب ، تبث  رتافد  نآ  رد  تسا  تبث  وا  رد  مالـسا  ردص  نارادساپ  هک  يرتفد  رد 
هک تسه  ار ، شمقـس  تحـص و  مناد  یمن  الاح  نم  هک  تایاور  یـضعب  رد  [ .- 47 . ] اجنآ دوشب  تبث  ات  دـینک  يرادـساپ  ناتدوخ  زا  مه 

رانک و دنراذگب  ار  هحلسا  هکنیا  هن  ایهم ، هحلسا  دنشاب ، هتشاد  مه  هحلـسا  راظتنا  لاح  رد  نینموم  هک  تسا  نیا  بحتـسم  ياهزیچ  زا  یکی 
ام همه  هب  تسا ، رکنم  زا  یهن  تسا ، فیلکت  دـننک . هلباقم  روج  اب  دـننک ، هلباقم  ملظ  اب  هکنیا  يارب  دنـشاب  هتـشاد  هحلـسا  رظتنم ، دننیـشنب 

همان یتقو  کی  ادابم  [ .- 48 . ] دنفلاخم ساسا  اب  هک  یئاه  هاگتسد  اصوصخ  ملاظ  ياه  هاگتـسد  نیا  اب  مینک  هلباقم  دیاب  هک  تسا  فیلکت 
، دنوشب هتـسکشرس  ناشیا  و  امـش ، ياهرادساپ  نیا  هک  نامز  ماما  هب  دوشب  هتفگ  اجنآ  و  هیلع ) هللا  مالـس   ) نامز ماما  شیپ  دورب  امـش  لمع 
مایق و تسین ، یتوغاط  میژر  کی  تضهن  اـم ، تضهن  ماـیق و  تسین ، راتـشک  تشک و  هیـضق  هیـضق ، تسا . مهم  هحفـص 35 ] هلاسم [  اقآ 

تنـس باتک و  هب  امـش  مینکب ، لمع  میهاوخ  یم  تنـس  باتک و  هب  ام  تسا ، یمالـسا  تضهن  کی  تسا ، یناسنا  تضهن  کی  ام  تضهن 
ار ام  ياه  مشچ  دیامرف و  کیدزن  ار  هیلع ) هللا  مالس   ) رـصع یلو  روهظ  هک  منک  یم  تلئـسم  یلاعت  دنوادخ  زا  [ .- 49 . ] دینکب لمع  دیاب 

دیاب ام  تسا و  مالسا  تردق  راظتنا  جرف ، راظتنا  مینک . تمدخ  راظتنا ، نیا  رد  دیاب  میراد و  جرف  راظتنا  همه  ام  نشور . شسدقم  لامج  هب 
شیپ دندرب  ار  ام  ياه  همان  یتقو  [ .- 50 . ] دوشب هیهت  هللا  ءاشنا  روهظ  تامدقم  دنکب و  ادیپ  ققحت  ملاع  رد  مالسا  تردق  ات  مینک  ششوک 

هک دـشاب  يروج  ام  لامعا  دـنرب ، یم  هک  یتقو  هعفد ) ود  يا  هتفه  دـنرب ، یم  هتفه  ره  هک  تسه  تایاور  رد  ( ) هیلع هللا  مالـس   ) نامز ماـما 
یلیخ نم  [ .- 51 . ] میهدـب ماجنا  ار  يراک  کی  میهاوخب  هحفـص 36 ] رـسدوخ [  هک  تسین  روطنآ  ام  میعبات ، ام  هک  دـهدب  نیا  زا  شیامن 

دینادب امش  [ .- 52 . ] تسا هللا  هفیلخ  نیطالسلا ، ناطلـس  دنیوگ  یم  ار  هیلع ) هللا  مالـس   ) رـصع ماما  الثم  هکنیا  زا  موش  یم  یهاگ  تحاران 
ترضح دلوت  دیع  نابعـش ، دیع  هک  میئوگب  ام  دیاب  [ .- 53 . ] وا اب  دنفلاخم  اه  ملق  نیا  زاب  دـیایب ، الاح  هیلع ) هللا  مالـس   ) نامز ماما  رگا  هک 

( وا روهظ  رد  دنک  لیجعت  دنوادخ   ) هللا ءاشنا  دننک  روهظ  ناشیا  هک  یتقو  رـشب ... مامت  يارب  تسا  دیع  نیرتگرزب  هیلع ) هللا  مالـس   ) يدـهم
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میقتـسم ار  اه  یجک  نیا  مامت  هکنیا  يارب  دـنرومام  ناشیا  دـنک ... یم  تسار  ار  اه  یجک  مامت  دروآ ، یم  نوریب  طاطحنا  زا  ار  رـشب  مامت 
، دیع نیا  تهج  نیا  زا  اروج  تئلم  ام  دعب  ًالدع  ضرالا  ألمی  دنکب  قدـص  اعقاو  هک  لادـتعا  هب  دـننادرگرب  ار  تافارحنا  نیا  مامت  دـننک و 

تیاده ناشیا  ار  رشب  مامت  تسا ، رشب  مامت  دیع  دیع ، هحفص 37 ] نیا [  تسا  نیملسم  دایعا  دایعا ، نآ  هکنیا  زا  دعب  تسا ، رـشب  مامت  دیع 
هک دنا  هداد  ار  هدعو  نیا  ام  هب  [ .- 54 . ] شقلطم يانعم  نامه  هب  دنراد  یم  رب  نیمز  يور  مامت  زا  ار  روج  ملظ و  هللا و  ءاشنا  درک  دنهاوخ 

هیضق [ .- 55 . ] دنتـسه مه  اب  راوردارب  همه  دور و  یم  نیب  زا  تافالتخا  نیا  دـنک ، روهظ  هیلع ) هللا  مالـس   ) ناـمز ماـما  هک  یتقو  کـی  رد 
ایند مامت  رد  هک  یگرزب  راک  وچمه  کی  يارب  هکنیا  هلمج  نم  دـنامهف  یم  یلئاسم  ام  هب  هک  تسا  یمهم  هیـضق  بحاص ، ترـضح  تبیغ 

هریخذ ار  وا  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  هیلع ) هللا  مالـس   ) دوعوم يدـهمالا  یـسک  هدوبن  رـشب  مامت  رد  دوشب  ارجا  یعقاو  يانعم  هب  تلادـع 
هک یتلادع  نیا  مه  نآ  هن  درک ، دهاوخ  رجا  ایند  مامت  رد  ار  تلادع  دش و  دهاوخ  قفوم  انعم  نیا  هب  هک  یـسک  نآ  رـشب  يارب  تسا  هدرک 
ره رگا  ناسنا  تیناسنا ، بتارم  ماـمت  رد  تلادـع  هکلب  دـشاب  مدرم  هاـفر  يارب  نیمز  رد  تلادـع  هیـضق  طـقف  هک  دـنمهف  یم  يداـع  مدرم 

نیا شدوخ  ياـنعم  هب  ار  تاـفارحنا  نیا  ندـنادرگرب  ، یلقع فارحنا  هحفـص 38 ] یحور [ ، فارحنا  یلمع ، فارحنا  دـنک ، ادـیپ  یفارحنا 
ادیپ ققحت  وارد  تلادع  نیا  ددرگرب  لادـتعا  هب  یتقو  فارحنا  نیا  زا  دـشاب ، یفرحنم  قالخا  شقالخا  رگا  ، ناسنارد تسا  تلادـع  داجیا 
نیا ، میقتـسم طارـصو  حیحـص  هدیقع  کی  هب  جک  دیاقع  نآ  ندنادرگرب  دشاب ، ییاه  یجک  یتافارحنا و  کی  دـئاقع  رد  رگا  . تسا هدرک 
چیه هکنیا  باب  زا  ار  وا  تسا  هدرک  هریخذدنوادخ  هک  هیلع ) هللا  مالـس   ) دوعوم يدهم  روهظ  نامز  رد  . ناسنا لقعرد  تسا  تلادـع  داجیا 

رد ار  تلادع  ار ، ملاع  مامت  هک  تسا  هدوب  دوعوم  يدهم  ترـضح  يارب  طقف  تسا و  هدوبن  شیارب  تردق  نیا  نیرخآ ، نیلوا و  رد  سک 
ناشیا یلاعت  كرابت و  يادخ  ، دندوب هدمآ  تمدخ  نآ  يارب  هکنیا  اب  نآ  هب  دـندشن  قفوم  ایبنا  هک  يزیچ  نآ  دـهدب و  شرتسگ  ملاع  مامت 

وزرآ ایلوا  همه  دننکب و  ارجا  دنتسناوتن  هک  دش  نیا  بابسا  عناوم  نکل  دنتشاد ، وزرآ  ایبنا  همه  هک  ییانعم  نامه  هک  تسا  هدرک  هریخذ  ار 
راوج هب  ایلوا  ریاس  لثم  مه  دوعوم  يدهم  رگا  هحفص 39 ] دوشب [ ..... ارجا  راوگرزب  نیا  تسد  هب  دننکب ، ارجا  هک  دندشن  قفوم  دنتشاد و 

هک تسا  يدوجوم  کـی  نیا  هتـسناوت و  یمن  دـنکب ، ار  تلادـع  ءارجا  نیا  هک  تسا  هدوبن  یـسک  رـشب  رد  رگید  دـنتفر ، یم  قـح  تمحر 
هک میوگب  مناوتیمن  ، تسا نیازارتگرزب  ، مراذـگب ناـشیا  يور  ربهر  مسا  مناوتیمن  نم  [ .- 56 . ] یبلطم وچمه  کی  يارب  تسا  هدـش  هریخذ 

ینآ ، تسا دوعوم  يدـهم  هکنیمه  الا  مینکریبعت  يریبعت  چـیه  اب  ام  میناوت  یمنار  ناشیا  تسین ، راکردـیمود  هکنیا  يارب  تسا  لوا  صخش 
ایبنا تثعب  هک  تسا  یتلادع  هدننک  اپرب  هک  یتیصخش  گرزب  دالیم  تسا  كرابم  هچ  [ .- 57 . ] رشب يارب  تسا  هدرک  هریخذ  ادخ  هک  تسا 

ار نیمز  دیامن و  یم  ریهطت  نازابلغد  نارگمتس و  رش  زا  ار  ناهج  هک  يدرمربا  زور  داز  تسا  كرابم  هچ  دوب و  نآ  يارب  مالـسلا ) مهیلع  )
ناثراو ار  ناـهج  نافعـضتسم  بوکرـس و  ار  ناـهج  ناربکتـسم  دـیامن و  یم  داد  لدـع و  زا  رپ  هتفرگ  ارف  ار  نآ  روج  ملظ و  هکنآ  زا  سپ 

تموکح و  هحفـص 40 ] دوش [  كاپ  اه  يزیگنا  هنتف  اه و  يزابلغد  زا  ناـهج  هک  يزور  تسا  كراـبم  دوعـسم و  هچ  و  دـیامن . یم  ضرا 
طیـسب رب  یلاعت  قح  تمحر  تلادع و  مچرپ  دنوش و  جراخ  هنحـص  زا  نارگ  هلیح  ناقفانم و  دبای و  شرتسگ  یتیگ  رـسارس  رب  یهلا  لدع 

تیاغ هچنآ  دزیر و  ورف  دادـیب  ياه  هرگنک  متـس و  ياه  خاک  دوش و  مکاح  تیرـشب  رب  یمالـسا  لدـع  نوناق  اهنت  ددرگ و  هتـشارفا  نیمز 
نیگنن و ياه  ملق  دوش و  لزان  نیمز  رب  یلاعت  قح  تاکرب  دبای و  ققحت  هدوب  مالسلا ) مهیلع   ) ایلوا نایماح  و  هللا ) هاولص  مهیلع   ) ایبنا تثعب 
دنیارگ و اوزنا  هب  ناتفص  ناطیش  نیطایش و  ددرگ و  نکفا  وترپ  ملاع  رب  یلاعت  قح  ناطلـس  دوش و  هدیرب  هتـسکش و  نکفا  قافن  ياه  نابز 

هدنخرف دولوم  نیا  روهظ  هب  ار  هدنخرف  زور  نآ  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  دیما  دنوش و  هدـیچ  رب  ایند  زا  رـشب  قوقح  نیغورد  ياه  نامزاس 
تلم نیا  رـس  هب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  تیاـنع  تسد  [ .- 58 . ] دـیامرف علاط  ار  تماما  تیادـه و  دیـشروخ  دـناسر و  ارف  رتدوز  هچ  ره 

رد و  [ .- 59 . ] تسا هادف  انحورا  هللا  هیقب  روهظ  مئالع  زا  یکی  هحفص 41 ] هک [  تسا  هدومرف  تیوقت  ار  اهنآ  نامیا  تسا و  هدش  هدیـشک 
یناسفن ياه  بح  نامه  تسا و  یقاب  اهرـشق  زا  يرایـسب  رد  یناسفن  ياه  بح  نکل  دوش ، یم  يراج  تلادع  مه  هللا  هیقب  لدع  تموکح 

هللا مالس   ) بحاص ترـضح  نامزرد  [ .- 60 . ] دننک یم  ریفکت  ار  هیلع ) هللا  مالـس   ) يدـهم ترـضح  هک  تسه  تایاور  یـضعب  هک  تسا 
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.و دنکن مه  یناهنپ  فالخ  یتح  سک  چیه  هکدوشیمن  بیترت  نیا  اب  ، دنیامن ارجا  ار  لدع  دـنهاوخ  یم  تردـق  مامت  اب  ناشیا  هک  مه  هیلع )
هدننک اپ  ربو  تیرشب  یجان  ریدقت  دروم  نیقی  هب  نانآ  [ .- 61 . ] دننکیم دیهش  ار  بحاص  ترضح  دنتسه  فلاخم  هک  مه  اه  نامه  هرخالاب 

 ] هبعک زا  نیملـسم  قافتا  هب  نایدا و  ناـسل  رد  رظتنم  يدـهم  [ .- 62 . ] دنـشاب یم  ءادفلا  همدقم  بارتل  یحور  یتیگ  رـسارسرد  یهلا  لدع 
رد سپس  نیمز و  قرشم  رد  ینوگرگد ، لوحت و  نیا  هک  اسب  هچ  [ .- 63 . ] دناوخ یم  دیحوت  هب  ار  تیرشب  دهد و  یم  رس  ادن  هحفص 42 ]

ضرا ناثراو  نیا  نافعـضتسم ، هب  ار  ناهج  دـناجنگب و  یتعاس  رد  ار  رهد  هک  رکنتـسمب » هللا  نم  سیلو   » دـبای ققحت  ملاـع  راـطقا  برغم و 
رد ار  یهلا  تلادـع  دـیحوت و  مچرپ  دـیامرف و  نشور  ءادـفلا  هل  انحاورا  رـصعلا  بحاص  مظعالا  هللا  یلو  یهلا  هولج  هب  ار  قافآ  دراپـسب و 

مراودیما نم  و  [ .- 64 «. ] يزعب هللا  یلع  کلذ  امو  . » دروآ رد  زازتها  هب  كرش  داحلا و  ملظ و  زکارم  خرس  دیپس و  ياه  خاک  زارف  رب  ملاع 
تسادخ و هدـعو  بلطم  نیا  دـنوشب . ضرا  کلام  نافعـضتسم  دـنک و  ادـیپ  ققحت  ادـخ  ملـسم  هدـعو  نآ  هک  يزور  دـسرب  هللا  ءاشنا  هک 
ام مشچ  دوشب و  مهارف  لیاسو  یمک  ههرب  کی  رد  تسا  نکمم  تسادخ . تسد  هب  نآ  مینکن ، ای  مینک  كرد  ام  ایآ  اهتنم  درادـن ، فلخت 

میراد راظتنا  هحفص 43 ] همه [  تسا . مهم  نیا  میراد ، هفیظو  رـصع  نیا  رد  تقو ، نیا  رد  ام  هک  يزیچ  نیا  ناشیا . لامج  هب  دوشب  نشور 
دنیوگ یم  هک  ییاهنیا  [ .- 65 . ] تسین راظتنا  دنراد ، يرایـسب  هک  یعـضو  اب  هکلب  دوش ، یمن  اهنت  راظتنا  اب  نکل  ار ، ناشیا  كرابم  دوجو 

یچ دـنمهف  یمن  اهنیا  تسا ، جرف  راظتنا  فالخ  رب  نیا  دـشاب  یتموکح  ره  هک  دـندرک  لاـیخ  یتموکح /  ره  دوشب و /  دـنلب  یملع  ره  هک 
فالخ هک  نیا  يارب  میدز  یم  راوید  هب  ار  همه  دنتـشاد ، باب  نیا  رد  مه  تیاور  ات  تسیود  میدرک  یم  ضرف  رگا  ام  دنیوگ ... یم  دنراد 

لمع لـباق  تیاور  هنوگ  نیا  دز ، راوید  هب  دـیاب  ار  نیا  درک ، دـیابن  دـیوگب  ار  رکنم  زا  یهن  هک  دـیایب  یتـیاور  ره  رگا  تسا . نآرق  تاـیآ 
یم هچ  ناهج  رد  هک  نیا  هب  میـشاب  هتـشادن  راک  ام  هک  تسا  نیا  دنتفگ  یم  ار  جرف  راظتنا  هک  دـندوب  يرگید  هتـسد  کی  [ .- 66 . ] تسین
یم لمع  ار  نامدوخ  ياه  فیلکت  ام  میـشاب  هتـشادن  راک  اـم  اـهزیچ  نیا  هب  درذـگ ، یم  هچ  اـم  تلم  رب  درذ ، یم  هچ  اـه  تلم  رب  درذـگ ،

ام فیلکت  ، میرادن یفیلکت  ام  رگید  دـننکیم  تسرد  هللا  ءاشنادـنیایب  ترـضح  هحفـص 44 ] دوخ [  مه  روـما  نیا  زا  يریگوـلج  يارب  مینک ،
کی مه  اهنیا  میـشاب  هتـشادن  درذگیم  نامدوخ  تکلممرد  ای  درذـگیمایندرد  هچنآراک  هب  يراکو  دـنیایب  ناشیا  مینک  اعد  هک  تسا  نیمه 

زا یهن  دیاب  ام  دیایب  ترضح  ات  دوشب  تیـصعمرپ  ملاع  دیاب  بوخ  هک  دنتفگ  یم  يا  هتـسد  کی  . دندوب حلاص  هکدندوب  یمدرم  ، يا هتـسد 
زا يا  هتـسد  کی  . دوشب کیدزن  جرف  هک  دوشب  دایز  اه  هانگ  دننکب ، دنهاوخ  یم  يراک  ره  مدرم  ات  مینکن  مه  فورعم  هب  رما  مینکن ، رکنم 
هللا مالـس   ) ترـضح دوشب و  ملظ  روج و  زا  رپ  ایند  ات  هانگ  هب  ار  مدرم  درک  توعد  اه ، هانگ  هب  دز  نماد  دیاب  دـنتفگ  یم  دـندوب  رتالاب  نیا 

، دندوب مه  حول  هداس  صاخشا  دندوب ، مه  ییاه  فرحنم  هتسد  نیا  نیب  رد  هتبلا  هک  دندوب  يا  هتـسد  کی  مه  نیا  دنروایب . فیرـشت  هیلع )
رد رگا  یتموکح  ره  هک  دـنتفگ  یم  هک  دـندوب  يرگید  هتـسد  کی  . دـندز یم  نماد  نیا  هب  يدـصاقم  يارب  هک  دـندوب  مه  ییاه  فرحنم 

دندوبن رگیزاب  هک  ییاهنآ  دندوب ، رورغم  اهنآ  تسا . مالسا  فالخ  هحفص 45 ] رب [  تسا و  لطاب  تموکح  نیا  دوشب ، ققحم  تبیغ  نامز 
تـسا لطاب  ملع  ملع ، نآ  ترـضح ، روهظ  زا  لبق  دوشب  دنلب  یملع  ره  هک  رما  نیا  رب  تسا  هدش  دراو  هک  یتایاور  ضعب  هب  دـندوب  رورغم 
ناوـنع هب  يدـهم ، ملع  دـنک  دـنلب  ملع  سک  ره  هک  تاـیاور  نآ  هک  یتروـص  رد  دـشاب ، یتـموکح  ره  هن ، هـک  دـندوب  هدرک  لاـیخ  اـهنآ 

اهتنم تسام  یعرش  فیلکت  ، میرادرب ملاع  زا  ار  اهروجو  ملظ  مامت  میورب  دیاب  میتشاد  تردق  دیسریم  نامتسد  رگا  ام  ... دنک دنلب  تیودهم 
امـش هکنیا  هن  ناتفیلکت ، نیا  زا  دـیرادرب  تسد  امـش  هن  تلادـع ، زا  دـنکیمرپ  ار  ملاع  ترـضح  هک  تسا  نیا  تسه  هک  ینیا  میناوتیمن : ام 

ترـضح نامز  رد  هلب ، دوب  دهاوخ  مه  رخآ  ات  تسه و  مه  الاح  دوب و  تقو  نآ  رد  داسف  دینیب  یم  اذهل  و  [ .- 67 . ] دیرادن فیلکت  رگید 
هک نیا  هن  اما  دیآ  یم  ملاع  همه  رد  یعامتجا  تلادع  کی  تلادع  تموکح ... تردق  دوش ، یم  دحاو  تموکح  هیلع ) هللا  مالس   ) بحاص

ییاهنآ اهتنم  دب ، ناش  هتسد  هحفص 46 ] کی [  دنبوخ ، ناش  هتسد  کی  هک  دنتـسه  اه  نامه  اه  ناسنا  رگید ، ناسنا  کی  دنوشب  اه  ناسنا 
مراودیما نم  ار و  راکفا  نیا  دنک  ءایحا  دـیایب  هک  دـهاوخ  یم  یکی  [ .- 68 . ] دننکب فالخ  ياهراک  هک  دنناوت  یمن  رگید  دنتـسه  دب  هک 

[ .- 69 . ] ار اهنیا  دنک  حالـصا  دوخ  یئاحیـسم  مد  نآ  اب  رـشب ، یعقاو  بیبط  نیا  دنروایب و  فیرـشت  رتدوز  هللا  هیقب  ترـضح  هللا  ءاشنا  هک 
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نامز رد  هک  یسک  [ .- 71 . ] دنتسه مدرم  رب  تجح  مالسلا ) هیلع   ) ماما فرط  زا  اهقف  [ .- 70 . ] تسا ّقلعتم  جع ،)  ) رما ّیلو  هب  هعمج  زور 
هجوت عوضوم  نیا  هب  دنک  تفایرد  باوج  دسیونب و  همان  ترضح  هب  دشاب و  هتـشاد  طباور  هعبرا  باون  اب  دشاب و  جع )  ) بحاص ترـضح 

یم جع )  ) رصع یلو  ترضح  يارب  يا  همان  بوقعی  نب  قاحـسا  [ .- 72 . ] درک عوجر  دیاب  صاخـشا  هچ  هب  لئاسم  نتفرگارف  رد  هک  دراد 
ار هماـن  ترـضح ـ  نآ  هدـنیامن  يرمع ـ  ناـمثع  نب  دـمحمو  ، دـنکیم لاؤـس  هحفــص 47 ] هداد [  خر  شیارب  هـک  یتالکــشم  زا  دـسیون و 

نم تجح  نانآ  اریز  دینک ، عوجر  ام  ثیدـح  نایوار  هب  اهدـماشیپو  ثداوح  رد  هک ... دوشیم  رداص  كرابم  طخ  هب  همان  باوج  . دـناسریم
لاس رازه  دص  تسا  نکمم  درذگ و  یم  لاس  دـص  دـنچ  رازه و  هک  نونک  ات  يرغـص  تبیغ  زا  [ .- 73 ... ] میادخ تجح  نم  دنیامشرب و 

؟ دوشن ارجا  دنامب و  نیمز  دیاب  مالسا  ماکحا  دیدم  تدم  نیا  لوط  رد  دروایب ، فیرشت  ترضح  هک  دنکن  اضتقا  تحلصم  درذگب و  رگید 
هـس تسیب و  نآ  يارجا  رـشن و  غیلبت و  نایب و  هار  رد  مالـسا  ربمغیپ  هک  ینیناوق  تسا !؟ جرم  جره و  دـنکب ؟ تساوخ  يراـک  ره  هک  ره  و 

زا سپ  و  لاس ؟ تسیود  هب  درک  دودحم  ار  شماکحا  يارجا  ادخ  ایآ  دوب ؟ يدودـحم  تدـم  يارب  طقف  دیـشک  اسرف  تقاط  تمحز  لاس 
راهظا داقتعا و  زا  رتدـب  اهنآ  راهظا  ای  یبلاطم  نینچ  هب  داـقتعا  هحفص 48 ] تسا [ ؟ هدرک  اهر  ار  شزیچ  همه  رگید  مالـسا  يرغـص  تبیغ 

یلاح یب  اب  ام  و  دورب ، تسد  زا  نیملـسم  روغث  دودـح و  مامت  هک  تسا  نیا  تموکح  نتـشادن  يانعم  [ .- 74 . ] تسا مالسا  ندش  خوسنم 
روطنیا دـیاب  ایآ  مینک . یمن  در  مینکن  ءاضما  ار  اهنآ  ياهراک  رگا  اـم  و  دـننکب ؟ دـنهاوخ  یم  يراـک  ره  هک  میراذـگب  تسد  يور  تسد 

تیـصاخ نآ  نکل  تسا  هدرکن  نییعت  تبیغ  هرود  رد  تموکح  يارب  ار  ینیعم  صخـش  ادخ  رگا  تسا و  مزال  تموکح  هک  نیا  ای  دشاب ؟
هحفص 50 ] [ . ] 75 . ] تسا هداد  رارق  مه  تبیغ  زا  دعب  يارب  دوب  دوجوم  جع )  ) بحاص ترضح  نامز  ات  مالسا  ردص  زا  هک  ار  یتموکح 

يدهم ترضح  نوماریپ  يربهر  مظعم  ماقم  نانخس 

جورع و بجوم  ترـضح  نآ  اب  یبلق  طابترا  هجوت و  لسوت و  تسا -. یهلا  لدع  رهظم  تردق و  تمحر و  رهظم  جع )  ) دوعوم يدـهم  - 
تـسا یگرزب  رایـسب  دیع  نابعـش ، همین  تسا -. ندش  میلـست  زا  عنام  نامز  ماما  هب  داقتعا  نامیا و  دوش -. یم  ناسنا  يونعم  یحور و  دشر 

یهلا و هدـعو  نامز  ماما  سدـقم  دوجو  تسوا -. تیادـه  يربهر و  هنـشت  تیرـشب  نآ و  مظعم  كرابم و  دولوم  راـظتنا  مشچ  ناـهج  هک 
تلم تسادخ -. ناگدنب  نیرت  هتسجرب  ایبنا و  ایفصا و  ایلوا و  زا  يا  هنومن  هروتسم و  وا  تسا -. تیرـشب  تیناسنا و  رب  ادخ  فطل  قادصم 

.- تسا ملاع  هدازآ  كاپ و  ياهناسنا  همه  دیع  زور  ًاتقیقح  جع )  ) دوعوم يدهم  تدالو  زور  دننک -. هدنز  دوخ  رد  ار  راظتنا  حور  دیاب  ام 
ییابیز و یگدنـشخرد ، عبنم  ملع ، تکرب  عبنم  نیمز  يور  ياهناسنا  هحفـص 51 ] نایم [  رد  جع )  ) تجح ترـضح  سدقم  دوجو  هزورما 

هدرک تفرـشیپ  اه  تفرعم  اریز  میا  هدـش  کیدزن  اهناسنا  یقیقح  بوبحم  نیا  جـع )  ) ناـمز ماـما  روهظ  ناـمز  هب  اـم  تسا -. تاریخ  همه 
لباقم رد  مینک  تدـهاجم  شالت و  ادـخ  يارب  میـشاب  راوگرزب  نآ  باـکر  رد  يزور  هک  مینک  ادـیپ  ار  قیفوت  نیا  همه  هللاءاـش  نا  تسا -.

. میسرب تداهش  ضیف  هب  میهدب و  تسد  زا  ار  نامناج  ادخ  هار  رد  راوگرزب  نآ  مشچ 

راعشا

الوم ارچ  الوم ، ارچ  الوم ، ارچ  منادـیمن  میآیم ; دوعوم  هعمج ي  یتفگ  وت  ییایب - وت  دـنک  ادـخ  ییارایب -  ییابیز  هب  ار  ام  لفحم  اـت  اـیب  - 
ناراظتنا مشچ  نم - رارق  یب  لد  دـیما  يا  باتـشب  ما  هدرک  شرف  تندـمآ  يارب  ار  لد  ایب - دـیمخ ، ناشکهک  نیا  تماق  هک  ایب  ییآیمن -!؟

دوخ لامج  نکم  ناهنپ  نک - عولط  بشما  هدشمگ  باتفآ  يا  دوش - ! یم  بوخ  اوه  وت  اب  ردقچ  يرآ  دمآ - دـهاوخ  یکی  رخآ  هتـسخ !
- تسوت هناخ  هناخ  هک  آدورفو  يامن  مرک  تسوت  هنایـشآ  نم  مشچ  رظنم  قاور  دنا - هدیرفآ  روهظ  يارب  ار  دیـشروخ  شیوخ  ناقـشاعزا 
يآ و رد  رد  ز  روخم -  مغ  ناعنک  هب  دیآزاب  هتـشگ  مگ  فسوی  درادـن - هام  وت  تعلط  ینـشور  تمراپـس -  یم  ادـخ  هب  رظن  زا  بیاغ  يا 

هعمج حبصره  ایب - رای  يا  وت  نارجه  شتآ  متخوس ز  هب - نآ  هک  هد  نآ  ارم  ادنوادخ  هب  نادواج  رمع  وا ز  لاصو  نک - رونم  ام  ناتـسبش 
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يا دیآ - زاب  مرگد  راک  هچ  هب  ناج  رهوگ  منکن  يداه  يدهم  مدق  راثن  رگ  ارت - منک  انمت  شیوخ  راگدرک  زا  حبـص  ياعدرد  نانک  هبدـن 
مسرب مه  نم  هکارت  نایز  هچ  ییوروتزا  منیبب  هک  میوزرآ  تسه  همه  رادیدپ - هام  دش  هک  دیئآرب  ماب  رب  رادید  هگ  دمآ  هک  هدژم  نارظتنم 

لآ دیما  ییاجک -؟ ناماس  رـس و  یب  مدـنامب  ییاجک ؟ ناج  يا  متخوس  تقـشع  ز  یک -؟ ات  ناج  تنحم  نیا  وت  قارف  اناج ز  یئوزرآ - هب 
هب نم  راب  گرب و  تخیر  هک  نم  راهب  ایب  ایب  نم  رارق  تمغ  الا  اهراگزور - ماشم  دوش  وارطع  رپ ز  هک  شـسگرن  تسا و  سگرن  هب  همطاف 

هعیـش ز تاجن  رهب  تراظتنا - مشچ  یَملاع  يا  ایب  ملاع  حلـصم  دمآ -  دوعوم  يدهم  دـمآ ، دوبعم  تجح  هحفـص 55 - ] اهراظتنا [  لصف 
- ایب ایب  مهرم  ار  هعیش  ناج  مخ  يا ز  تس -  هدوب  نامزلا  بحاص  بلط  رد  مادمقوش  هچوک ي  هچوکب  نمرظتنم  مشچود  ایب -  اه  بادرگ 

ادخ نم ، مرد  تشپ  هتسشن  ییایب  وت  دنک  ادخ  نم ، مرظتنم  ردقچ  ایب - ایب  مزمز  همشچ  رت ز  كاپ  يا  افـص  هورم و  مرح و  زا  رت  مرتحم  يا 
ادـلی نیرتنایاپ  یب  حبـص  يا  ارچ  مدیـشاپ - بآ  ار  اـه  هچوک  ییاـیب ! دـیاب  دوعوم - ؟ تلادـع  يا  نم ، ِلـگ  يا  ییاـجک  ییاـیب - وت  دـنک 
تقو دـمآ  ناج  هبوت  یب  لد  ییاهنت  مغ  زا  داد  نابوخ  هشداـپ  يا  وت - يادـگ  دوب  هک  ره  تنطلـس  هب  دـسر  دوز  ! ناـج يدـهم  ییآـیمن -؟

هاگرد یمـالغ  نم و  هحفـص 56 - ] موش [  بایماک  وت  لاـصو  نم ز  هک  اـیب  تسزیربل  قوش  کـشا  زا  منماد  هک  نونک  ییآزاـب - هکتـسا 
ربص ناهنوت  ییامنب  خر  ناور  حور  يا  دنچ  ربب - روهظ  کی  هب  تملظ  همهنیا  ایب و  موش - بالقنا  رد  شمان  ندینـش  اب  هک  دوعوم  يدـهم 
لآ مئاق  دمآ  دمرـس  نشلگ  زا  یلگ  یناهنپ - هدرپ  نورد  دنچ  ات  يارآ  داد  لدع و  هب  ناهج  يآ و  زاب  ناج - يدـهم  ایب  وت  دمآرـس  قاشع 

هحفـص 57] دنکیم [  ناتـسلگارایند  هک  مراد  یلگ  نم  راهب  دیآیمن  لگ  کی  اب  هکدیوگ  یعدم  دمآ - ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم 
رون ز تسد  هب  یلجت  ماج  تفات  راوید  رد و  رب  لزا ، رهم  هعُْملدیـسر  نشلگ  هب  رای  دیرب ، اهلگ  هب  هدژم  دیـسر  نتفکـش  يوب  راهب ! نارظتنم 

سخوراخ ْْتفُر  كاپ  َْملَا  ِدْرَگ  لزا  هارز  قشعدیـسر  نشور  ینعم  تسار ؟ هک  تدابع  رکف  دنامن  فلکت  مسر  ار  ماغیپ  هماندیـسر و  نمیا 
نتسب نونک  ناتـسنمچ  نیزدیـسر  نمرخ  هب  هناد  داد  بآ  لخن  هب  هشیر  زبس  لابقا  عرزم  دنلب  تمه  علطمدیـسر  نخلگ  هبو  تفُر  ریغ  ِمهَو 

نم لد  هب  لد  تسر  هدـیدزا  ما  هدـید  راـبود  رمع  هئـشن  راـهب  ون  نیا  زا  مدُرمدیـسر  ندـید  هب  هدـید  دـینز  لقیـص  هنیآ  تساـطخ  ناـگژم 
يا کشا  يا  هحفص 58 ] يولهد [  لدیب  انالومدیسر  ندیسر  تقو  تشذگ  نتشذگ  هاگ  تسین  هاگآ  سکچیه  قشع  رارسازا  ! لدیبدیـسر

زج هیرگ  اب  دـیآ  یمن  رانک  رگد  ممـشچییابیز  زکرمت  زکرم  يا  مسرپ  اه  هنییآ  زا  ار  وت  یک  ات  ؟ ییآیمن مشچ  هب  ارچ  بشما  ییایرد  هراتس 
تورم یب  ضُغب  نیا  داـیرف  يا  دروـخ  یمن  كرتوـم  کیییابیکـش  ياـنحرد  هدوـب  یک  لدربدـنز  هسلخ  گـنچ  هـکیگنرییارهز  هویـش  هـب 
قاـفتا ياـییاروها  بورغیب  ِقـشع  يا  مریگ  بتو  بشزا  تغارـس  یک  اـتییاوسر  شیاـمن  يا  هیرگیا  ناـهنپ  نکل  تسود  ارم ز  دردـییاراخ 

هحفص دیرف [  یبسامهط -  رداقییالوم  تمرح  هب  ! نم يالوم  نک  ارادم  هتسخ  فیعـض  نیا  ابییاشامت  گرزب  هظحل  يو  نداد  ناج  ندید و 
اب داب  نشور ، وت  ياپ  ریز  ِكاخزبس  نارک  هب  نارکرد  تشپ  ، خرس قفا  رد  قفاور  شیپ  زبس  ناهج  مامتدوشیم  ، تَشود هب  دیپس  یسریم  [ 59

يراج هنیآ  تهاگن  رد  لگ  هدشمگ  رازم  رب  يرابب  هک  یسر  یم  ربازبس  ناور  بآ  همشچ  همـشچ  تیوضو  فقو  هب  دوشیم  شتآ  وت  هاگن 
رد اتزبس  ، ناذا يادـص  دـسریم  ناتخرد  شوگ  هب  مهزاب  سوناف  وت  تسد  هب  یـسریم  سوقان  یـشحو  موجهردزبس  ناـمز  نیمز و  دوش  یم 

هنارک نامه  زا  دیـشروخ  لگ  ینزیم  هلعـشزبس  نابز  مایق  ناهگان  ناتخرد  گـنر  هب  دوش  یم  يرعـش  وت  ماـن  هب  دزویم  خرـس  یلو  نامـسآ 
ار نییاپ  دنچ  کی  يا  هظحل  نیمز  زا  تنامـسآ  تسا  رود  هچ  هو  نم ! یـشرعزبس  ناشنو  شفرد  يرکـشل  ایردوچ  هناور  تا  یپرد  یقرش 

كاخ رب  دنک  یم  یبوک  ياپمنیچب  ترهِم  هخاشرـس  زا  دیـشروخ  دبـس  کی  دشیم  شاک  دشیم  شاک  اما  ود ، تیاه  هخاش  ! منیـشن الاب  رگن 
ینافوط زور  کی  ار  وت  ات  منیشن  یم  يرابغ  نوچ  اجنیا  تسا  يزاورپ  لیم  نم  ِنمردمنیمتفه  نامسآ  یناکت ، یم  یتقو  هناش  هراتـس  ناراب 

مه ام  هحفص 61 ] هدازدمحم [  يداهمنیـشن  یم  دشاب  هک  مه  تمایق  ات  اج  نیمه  نم  دمآ  دهاوخیزور  هک  دیوگیم  هداج  ییآیم ؟ یکمنیبب 
نوچمیراهب راوید  هب  راوید  هیاسمه  وت  ابو  هتشگ  نازخو  میدرز  همه  وت  یبمیرادن  بات  ار  هلـصافزارپ  مجح  نیا  میراهب  غاب  ات  هلچلچ  رفس 

نوـنک « تسین نآزاـیکاب  » اـب اـم  لد  دوـب  دـنکن »  » راـچد زوریدـمیراصحودنب  نیازا  خرـس  يرفـس  مرگ  گرم  یب  یبآ  ياوـت  لاـبند  هبدور 
ماـیق زار  وت  ماـن  هک  ییوت  هحفـص 62 ] یعافـش [  شرآمیرای  ِیپ  رد  ام  هک  میتسه  وت  لابند  ناراـب  رت  هاـگن  بآ و  ینـشور  ردمیراپـسهار 
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کی رازهتساهایرد و  مامت  بآ  وت  مشچ  جارخ  تروصره  هب  ، هن هچ  ، دهاوخب راگزور  هچتساهایرد  مانالاریخ  وت  فلز  دوهـشم  تساهایرد 
مارحو لـالح  متحروـط  هـب  بارــسو  بآ  هـک  دــسریم  تا  هـنیآ  يادصتــساهایرد  مارم  ندوـب  وـت  راــظتنا  رد  مـیراد  ور  شیپ  زاــب  قـفا 

ِدرو مادم  لزغ  جوم  جوم  وت  روهظ  باتفآ  زاتساهایرد  مالـس  باوج  تقو  هک  ایب  رگید ؟ يا  هعمج  هعمج ؟ نیمه  هعمج ؟ مادکتـساهایرد 
نیا مرخآ  فرح  ناهج  ياهدوروچتساهایرد  مالک  نارابو  لگنج  مالک  قشع  تصرف  رعشو  يرعـش  تصرفوت  ارمتـساهایرد  ماف  هرقن  ِبل 

لـصف زاجعا  هفوکـش  دنکـشب  ات  زبس  لصف  زاغآ  هب  میروایب  نامیا  هحفص 63 ] ییانـس [  میهارباتـساهایرد  ماما  مماما  هک  یـسک  منم  تسا 
ِلـصفِزاسلزغ ِرعـش  ِتیب  تیبرد  ار  قشع  يادرف  رواب  مینک  روابزبس  لصف  زاـغآ  هنارعاـش  كرد  اـت  مینک  رفـس  نونکا  هنارت  یب  درز  زازبس 

مه ، بان ياه  هژاوزا  ار  شیوخ  ساسحا  رتفد  میا  هدرک  رپزبس  ِلصف  ِزار  ِتمیمـص  وش  رادـیب  کشخ  ياه  هخاش  نیا  هرابود  رواـب  ردزبس 
رابغودرگ دمآ  دهاوخیکی  رخآ  ! هتسخ ناراظتنا  مشچزبس  لصف  زاب  هرجنپ  رانک  رد  ام  می  هتـسشن  لگ  يا  تندید  راظتنا  ردزبس  لصف  زاوآ 

ادلی دنلب  ماش  هریت  اتدمآ  دهاوخ  یکیرخآ  ! هتسکش ياهریـشمش  ماجنارـس  ددرگ  هاتوک  ییادج  ياهتـسد  اتدمآ  دهاوخ  یکی  رخآ  ! هتـسشن
یکی رخآ  هتـسسگ  ایُرپ  هتـسویپ  تعافـش  ياـهربا  زا  تواقـش  نیمز  يا  هآدـمآ  دـهاوخ  یکی  رخآ  هتـسجخ  ياهـسونقق  زا  رحـس  دزوسب ،

بارتوب يوب  نیمز  لوا  زور  لثمدمآ  دهاوخ  یکی  رخآ  هتـسر  نالازغ  نآ  زا  دندیمریم  لزغ  یتسد  شیاهمـشچرد  شیب  نیزدمآ  دـهاوخ 
باهتلا يوب  ینشور ، عولط  زا  رپ  يا  وت  ربتس  هناش  مهـس  زیزع ، نامـسآ  هقاط  هقاطیهد  یم  باتفآ  يوب  رون  درز  ياه  هخاش  يوب  یهد  یم 

رخآ میسن  يا  یقرشم  ياه  هصق  در  ؟ یهدیم باوج  یکزاب  ارم  شهاوخ  ياه  تسد  ما  هرابود  یتحبص  رکف  ما  هراپ  هراپ  ياه  قشیهد  یم 
ار بسا  راقفلاوذ  تسا  شتآ  طش  شطع  همقلع  هب  همقلع  تسا  هداتسیا  حانجلاوذیهد  یم  بارطـضا  تسد  ارم  ردقنیا  وت  ارچ  ناه  نامزلا 

یهدیم باوجار  قشع  یسریم  هک  ما  هدید  باوخ  تسا  هدیمد  وزرآ  حبص  يارب  نابرهم  شوپزبسیهدیم  باتش 

یقرواپ

.38675 ثیدح : لامعلا ـ  زنک  [ 1]
ص 66. ج 51 ، راونالاراحب ، [ 2]
ص 75. ج 51 ، راونالاراحب ، [ 3]
ص 73. ج 51 ، راونالاراحب ، [ 4]

ص 81. لوالا ، ءزجلا  مالسلا ـ ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ثیداحا  هعوسوم  ص 70 ; ۀیوقلا ، ددعلا  [ 5]
.1166 ثیدح : ۀمکحلا ـ  نازیم  [ 6]

ص 112. ج 51 ، راونالاراحب ، [ 7]

ص 143. ج 51 ، راونالاراحب ، [ 8]

ص 148. ج 51 ، راونالاراحب ، [ 9]
ص 60. لوالا ، ءزجلا  مالسلا ـ ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ثیداحا  هعوسوم  ص 256 ; ۀمامالا ، لئالد  [ 10]
ص 63. لوالا ، ءزجلا  مالسلا ـ ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ثیداحا  هعوسوم  ص 103 ; دامح ، نبا  نتف  [ 11]
ص 68. لوالا ، ءزجلا  مالسلا ـ ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ثیداحا  هعوسوم  ص 156 ; ینامعنلا ، ۀبیغ  [ 12]
ص 81. لوالا ، ءزجلا  مالسلا ـ ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ثیداحا  هعوسوم  ص 58 ; رابخالا ، یناعم  [ 13]

ص 54. لوالا ، ءزجلا  مالسلا ـ ) هیلع   ) نینمؤملاریما ثیداحا  هعوسوم  ص 175 ; ج 7 ، ةادهلا ، تابثا  [ 14]
ثیدح 32408. لامعلا ـ  زنک  [ 15]

ص 90. لوالا ، ءزجلا  مالسلا ـ ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ثیداحا  هعوسوم  ص 34 ; ج 6 ، لامعلا ، زنک  [ 16]
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ص 43. ج 51 ، راونالاراحب ، [ 17]
ص 93. لوالا ، ءزجلا  مالسلا ـ ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ثیداحا  هعوسوم  ص 311 ; ج 3 ، ۀمغلا ، فشک  [ 18]
ص 54. لوالا ، ءزجلا  مالسلا ـ ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ثیداحا  هعوسوم  ص 240 ; ج 1 ، نیدلا ، لامک  [ 19]

ص 80. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 20]
ص 279. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 21]
ص 105. ج 51 ، راونالاراحب ، [ 22]
ص 145. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 23]

ص 266. لوالا ، ءزجلا  مالسلا ـ ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ثیداحا  هعوسوم  ص 291 ; ج 5 ، یفاکلا ، [ 24]
ص 266. لوالا ، ءزجلا  مالسلا ـ ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ثیداحا  هعوسوم  ص 106 ; لوقعلا ، فحت  [ 25]

ص 123. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 26]

ص 133. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 27]

ص 129. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 28]

ص 156. ج 51 ، راونالاراحب ، [ 29]

ص 152. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 30]

ص 123. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 31]

ص 146. ج 51 ، راونالاراحب ، [ 32]
ص 304. لوالا ، ءزجلا  مالسلا ـ ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ثیداحا  هعوسوم  ص 68 ; ج 2 ، يواحلا ، [ 33]

ص 484. رثألا ، بختنم  [ 34]
لوالا ص 196. ءزجلا  مالسلا ـ ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ثیداحا  هعوسوم  ص 315 ; ینامعنلا ، ۀبیغ  [ 35]

ص 97. ج 51 ، راونالاراحب ، [ 36]
لوالا ص 367. ءزجلا  مالسلا ـ ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ثیداحا  هعوسوم  ص 474 ; رثألا ، بختنم  [ 37]

ص 336. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 38]
ص 392. ج 2 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  [ 39]

ص 311. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 40]
ص 305. لوالا ، ءزجلا  مالسلا ـ ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ثیداحا  هعوسوم  ص 221 ; يرونلا ، فشک  [ 41]

ص 331. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 42]
ص 92. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 43]
ص 22. ج 7 ، رون ، هفیحص  [ 44]
ص 26. ج 7 ، رون ، هفیحص  [ 45]

ص 225. ج 7 ، رون ، هفیحص  [ 46]

ص 267. ج 7 ، رون ، هفیحص  [ 47]

ص 220. ج 9 ، رون ، هفیحص  [ 48]
ص 3 و 252. ج 7 ، رون ، هفیحص  [ 49]
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ص 255. ج 7 ، رون ، هفیحص  [ 50]
ص 149 و 150. ج 8 ، رون ، هفیحص  [ 51]

ص 149. ج 8 ، رون ، هفیحص  [ 52]
ص 67. ج10 ، رون ، هفیحص  [ 53]

ص 208. ج 12 ، رون ، هفیحص  [ 54]
ص 31. ج11 ، رون ، هفیحص  [ 55]

ص 8 و 207. ج 12 ، رون ، هفیحص  [ 56]
. اه ص 208  ج 12 ، رون ، هفیحص  [ 57]

ص 12. ج 15 ، رون ، هفیحص  [ 58]

ص 78. ج 16 ، رون ، هفیحص  [ 59]
ص 105. ج 16 ، رون ، هفیحص  [ 60]
ص 180. ج 19 ، رون ، هفیحص  [ 61]
ص 154. ج 16 ، رون ، هفیحص  [ 62]

ص 88. ج 18 ، رون ، هفیحص  [ 63]

ص 12. ج 18 ، رون ، هفیحص  [ 64]
ص 154. ج 19 ، رون ، هفیحص  [ 65]
ص 198. ج 20 ، رون ، هفیحص  [ 66]

ص 7 و 196. ج 20 ، رون ، هفیحص  [ 67]
ص 79. ج 20 ، رون ، هفیحص  [ 68]
ص 49. ج 17 ، رون ، هفیحص  [ 69]

ص 409. ةولصلا ، بادآ  [ 70]
ص 106. هیقف ، تیالو  [ 71]
ص 103. هیقف ، تیالو  [ 72]
ص 104. هیقف ، تیالو  [ 73]

ص 1 و 30. هیقف ، تیالو  [ 74]

ص 3 و 62. هیقف ، تیالو  [ 75]
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