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یالْیثٌبٍحوذ:اٍلبخش
ي اـ ثِ آكطيسگبى ًعزيک اؾت. ؾلغٌتف پط يگي اـ ثلٌس هطتجِ ٍ زض تٌْب[ ؾتبيف ذساي ضا ؾعاؾت کِ زض يگبًِ 1] 

جالل ٍ زض اضکبى آكطيٌف اـ ثعضگ اؾت، ثط ّوِ چيع احبعِ زاضز ثي آًکِ هکبى گيطز ٍ جبثِ جب قَز ٍ ثط توبهي 
بًي ًيؿت آؿبظ ٍ آكطيسگبى ثِ قسضت ٍ ثطّبى ذَز چيطُ اؾت.ّوَاضُ ؾتَزُ ثَزُ ٍذَاّس ثَز ، هجس ٍ ثعضگي اٍ ضا پبي

 اًجبم اظ اٍ ٍ ثطگكت توبهي اهَض ثِ ؾَي اٍؾت .
 
[ اٍؾت آكطيٌٌسُ ي آؾوبى ّب ٍ گؿتطاًٌسُ ي ظهيي ّب ٍ حکوطاى آًْب . زٍض ٍ هٌعُ اظ ذهبيم آكطيسُ ّبؾت ٍ زض 2]

بى ، ٍ ثركٌسُ هٌعُ ثَزى ذَز ًيع اظ تقسيؽ ّوگبى ثطتط. ّوَؾت پطٍضزگبض كطقتگبى ٍ ضٍح ، اكعًٍي ثرف ثط آكطيسگ
 ي ثط ّوِ هَجَزات اؾت ، ثِ ًين ًگبّي زيسُ ّب ضا ثجيٌس ٍ زيسُ ّب ّطگع اٍ ضا ًجيٌٌس .کطين ٍ ثطزثبض ٍ قکيجبؾت .

 
 ضحوتف جْبى قوَل ٍ ػغبيف هٌت گعاض زض اًتقبم ٍ کيلط ؾعاٍاضاى ػصاة ثي قتبة اؾت .

 
ٍ آقکبض ٍ پٌْبى ّب ثط اٍ ضٍقي اؾت .ثط ّط ّؿتي كطاگيط ٍ چيطُ [ ثط ًْبى ّب آگبُ ٍ ثط زضٍى ّب زاًب ، پَقيسُ ّب ثط ا3]

 . ًيطٍي آكطيسگبى اظ اٍ ٍ تَاًبيي ثط ّط پسيسُ ٍيػُ ي اٍؾت ، اٍ ضا ّوبًٌسي ًيؿت .
 

زض تبضيکؿتبى القيء اٍ ّؿتي ثرف ّط ّؿتي اؾت جبٍزاًِ ٍ ظًسُ ٍ ػسل گؿتط ، ذساًٍسي جع اٍ ًجبقس ٍ اٍؾت 
 اضجوٌس ٍ حکين .

 
[ زيسُ ّب ضاثط اٍ ضاّي ًيؿت ٍ اٍؾت کِ زيسُ ّب ضا زضيبثس ٍ اٍؾت ثط پٌْبًي ّب آگبُ ٍ ثط کبضّب زاًب ، اظ زيسى ، 4]

 ضاُ ًوبيس ٍ ذَز ضا ثكٌبؾبًس.–ػع ٍجل -کؿي ٍنلف ضا ًيبثس ٍ ثط چگًَگي اٍ اظ ًْبى ٍ آقکبض زؾت ًيبظز هگط اٍ
 
ِ تٌعّف ؾطاؾط ضٍظگبضاى ضا كطا گطكتِ ٍ پطتَـ اثسيت ضا قبهل اؾت . اؾت ّوَ ک« اهلل » [ گَاّي هي زّن کِ اٍ 5]

 كطهبًف ضا ثي هكبٍض اجطاکٌس ٍ تقسيطـ ضا ثي قطيک اهضبء ٍّؿتي ضا ثي يبٍض ؾبهبى زّس ،



[ نَضت آكطيٌف اٍضا الگَيي ًجَزُ ، آكطيسگبى ضا ثسٍى يبٍض ٍ ؾرتي ٍ حيلِ ، ّؿتي ثركيسُ اؾت جْبى ثب ايجبز اٍ 6
 ز ٍ ثب آكطيٌف اٍ پسيساض قسُ اؾت .هَجَ

 
ٍ هؼجَزي جع اٍ ًيؿت ّن اٍ کِ نٌؼف اؾتَاض ٍ ؾبذتوبى آكطيٌف اـ ظيجبؾت . زازگطي کِ « اهلل » پؽ اٍؾت 

 ؾتن ضٍا ًوي زاضز ٍ ثركٌسُ تطيي کِ کبضّب ثِ اٍ ثبظ هي گطزز.
 
طٍتي ٍ زض هقبثل اضجوٌسي اـ ضام ٍ ثِ [ ٍ گَاّي هي زّن کِ اٍ اهلل اؾت کِ ّط ّؿتي زض ثطاثط ثعضگي اـ ك7]

 تَاًبيف تؿلين ٍ ثِ ّيجت اـ ذبضغ اؾت .
 
 [ پبزقبُ ّؿتي ّب ٍ چطذبًٌسُ ي ؾپْطّب ٍ ضام کٌٌسُ ي آكتبة ٍ هبُ کِ ّطيک تب اجل هؼيي جطيبى يبثٌس .8]

 
ثِ پيچس ّن اٍ قکٌٌسُ ( 54)اػطاف/-کِ قتبثبى زض پي قت اؾت –اٍ پطزُ ي قت ضا ثِ ضٍظ ٍ پطزُ ي ضٍظ ضا ثِ قت 

 ي ّط ؾتوگط ثبعل گطا ٍ ًبثَز کٌٌسُ ي ّط قيغبى ؾطکف اؾت ،
 
[ ًِ اٍ ضا ًبؾبظي ثبقس ٍ ًِ ثطايف هبًٌس ٍ اًجبظي، يکتب ٍثي ًيبظ ، ًِ ظازُ ٍ ًِ ظائيسُ قسُ ٍ اٍ ضا ّوتبيي ًجَزُ )ؾَضُ 9]

بم ضؾبًس ، اضازُ کٌس ٍ حکن ًوبيس ، ثساًس ٍ ثكوبضز ، اذالل(، ذساًٍس يگبًِ ٍ پطٍضزگبض ثعضگَاض اؾت . ثرَاّس ثِ اًج
ثويطاًس ٍ ظًسُ کٌس ، ًيبظهٌس ٍ ثي ًيبظ كطهبيس ، ثرٌساًس ٍ ثگطيبًس ًعزيک آٍضز ٍ زٍض ثطز ،ثبظ زاضز ٍ ػغب کٌس اٍضاؾت 

 پبزقبّي ٍ ؾتبيف ، ثِ زؾت تَاًبي اٍؾت توبم ًيکي ٍ ّن اٍؾت ثط ّوِ چيع تَاًب.
 
ضٍظ ٍ ضٍظ ضا زض قت كطٍ ثطز ،جع اٍ ذساًٍسي ًجبقس گطاًقسض ٍ آهطظًسُ ،پصيطًسُ ي زػب ٍ اكعايٌسُ ي [ قت ضا زض 10]

 ػغب، ثطقوبضًسُ ًلؽ ّب ٍ پطٍضزگبض پطي ٍ اًؿبى ، چيعي ثط اٍ هكکل ًٌوبيس .
 

بضاى ضا ًگبّساض ٍ ضؾتگبضاى ضا كطيبز كطيبز کٌٌسگبى ، اٍ ضا آظضزُ ًکٌس ٍ انطاضِ انطاض کٌٌسگبى اٍ ضا ثِ ؾتَُ ًيبٍضز .ًيکَک
يبض ، هَهٌبى ضا نبحت اذتيبض ٍ جْبًيبى ضا پطٍضزگبض اؾت ،ّن اٍ کِ زض ّوِ ي احَال ؾعاٍاض ؾپبؼ ٍ ؾتبيف آكطيسگبى 

 اؾت.
 
[ اٍ ضا ؾتبيف كطاٍاى ٍ ؾپبؼ جبٍزاًِ هي گَين زض قبزي ٍضًج ٍ آؾبيف ٍ ؾرتي ٍ ثِ اٍ ٍ كطقتگبى ٍ ًجكتِ ّب 11]

ُ ّبيف ايوبى زاقتِ كطهبى اٍ ضا گطزى هي گصاضم ٍ اعبػت هي کٌن ٍثِ ؾَي ّطآًچِ هبيِ ي ذَقٌَزي ٍ كطؾتبز
اٍؾت ، هي قتبثن ٍ ثِ حکن ٍ كطهبى اٍ تؿلين ،چطا کِ ثِ كطهبى ثطي اٍ قبيق ٍاظ کيلط اٍ تطؾبًن ظيطا اٍ ذسايي اؾت 

 اٍ ضا ؾتوي ًيؿت(. کِ کؿي اظ هکطـ زض اهبى ًجَزُ ٍ اظ ؾتن اـ تطؾبى ًجبقس )ظيطا



هْنیهطلبیبرایالْفرهبى:دٍمبخش
[ ٍ اکٌَى ثِ ثٌسگي ذَيف ٍ پطٍضزگبضي اٍ گَاّي هيسّن ، ٍ ٍظيلِ ي ذَز ضا زض آًچِ ٍحي قسُ اًجبم هيسّن 12] 

ثب  - هجبز اظ ؾَي اٍ ػصاثي كطٍز آيس کِ کؿي ضا يبضاي زٍض ؾبذتي آى اظ هي ًجبقس ّطچٌس تَاًف ثؿيبض ، زٍؾتي اـ
ذبلم ثبقس. ذساًٍسي جع اٍ ًيؿت. چطا کِ ثِ هي ّكساض زازُ کِ اگط آًچِ زض حق ػلي ًبظل کطزُ ،ثِ هطزم  -هي 



اهٌيت اظ آظاض هطزم ضا ثطاين تضويي کطزُ ٍ  –تجبضک ٍتؼبلي–اثالؽ ًکٌن ، ٍظيلِ ي ضؾبلتف ضا اًجبم ًسازُ ام ٍ ذَز اٍ 
 گبُ ذساًٍس چٌيي ٍحي ام كطهَز:الجتِ کِ اٍ ثؿٌسُ ٍ ثركٌسُ اؾت . پؽ آً

ثِ ًبم ذساًٍس ّوِ هْط هْطٍضظ اي كطؾتبزُ ي هب آًچِ اظ ؾَي پطٍضزگبضت زضثبضُ ػلي ٍ جبًكيٌي اٍ ثط تَ كطٍ »
كطؾتبزين ثِ هطزم ثطؾبى ٍگطًِ ضؾبلت ذساًٍسي ضا ثِ اًجبم ًطؾبًسُ اي ٍ اٍ تَ ضا اظ آؾيت هطزهبى ًگبُ هيساضز 

 (.67هبئسُ/..«)
 
ّبى هطزهبى ! زض تجليؾ آًچِ ذساًٍس ثط هي ًبظل كطهَزُ کَتبّي ًکطزُ ام ٍ اکٌَى ؾجت ًعٍل آيِ ضا ثيبى هي کٌن  [13]

ؾِ هطتجِ ثط هي كطٍز آهس ٍ كطهبًي آٍضز کِ زض ايي  -کِ تٌْب اٍ ؾالم اؾت –: ّوبًب ججطئيل اظ ؾَي ؾالم پطٍضزگبضم 
کٌن کِ ػلي ثي اثيغبلت ثطازض ٍني ٍ جبًكيي هي زض هيبى اهت ٍ اهبم هکبى ثِ پب ذيعم ٍ ثِ ّط ؾليس ٍ ؾيبّي اػالم 

پؽ اظ هي اؾت ّن اٍ کِ جبيگبُ اـ ًؿجت ثِ هي ثِ ؾبى ّبضٍى ًؿجت ثِ هَؾي اؾت هگط ايي کِ پيبهجطي پؽ اظ 
ظل كطهَزُ هي ًرَاّس ثَز ٍ اٍ پؽ اظ ذسا ٍ ضؾَل اٍ نبحت اذتيبض قوبؾت ٍ ذساًٍس تجبضک ٍ تؼبلي آيِ اي ثط هي ًب

ّوبًب تٌْب ٍلي ٍ ؾطپطؾت ٍ نبحت اذتيبض قوب ذساًٍس ٍ پيبهجطـ ٍ هَءهٌبًي اًس کِ ًوبظ ثِ پب هي زاضًس ٍ زض » کِ 
( ٍ قغؼبً ػلي ثي اثيغبلت ًوبظ ثط پب زاقتِ ٍ زض ضکَع ظکبت پطزاذتِ ٍ پيَؾتِ 55)هبئسُ/...« ضکَع ظکبت هي پطزاظًس 

 ذساذَاُ اؾت .
 
طئيل زض ذَاؾتن کِ اظ ذساًٍس ؾالم اجبظُ کٌس ٍ هطا اظ هبهَضيت تجليؾ ثِ قوب هؼبف زاضز ظيطا کوي [ ٍ هي اظ جج14]

پطّيعگبضاى ٍ كعًٍي هٌبكقبى ٍ زؾيؿِ هالهت گطاى ٍ هکط هؿرطُ کٌٌسگبى اؾالم ضا هيساًن ّوبًبى کِ ذساًٍس زض 
لْبيكبى ًيؿت ٍ آى ضا اًسک ٍ آؾبى هي قوبضًس ثِ ظثبى هي گَيٌس آى ضا کِ زض ز»...ٍنلكبى زض کتبة ذَز كطهَزُ : 

 (15ًَض/«)حبل آًکِ ًعز ذساًٍس ثؽ ثعضگ اؾت...
 
[ ٍ ًيع اظ آى ضٍي کِ هٌبكقبى ثبضّب هطا آظاض ضؾبًيسُ اًس تب ثساى جبکِ هطا اشى )ؾري قٌَ ٍ ظٍز ثبٍض ( ًبهيسُ اًس ثِ 15]

يػُ ي هي ثِ اٍ ،تب ثساى جب کِ ذساًٍس آيِ اي كطٍ كطؾتبز ذبعط ّوطاّي اكعٍى ٍ توبيل ٍ پصيطـ ػلي اظ هي ٍ تَجِ ٍ
ٍ اظ آًبى اًس کؿبًي کِ پيبهجط ذسا ضا آظضزُ ، گَيٌس اٍ ؾري قٌَ ٍ ظٍز ثبٍض اؾت ثگَ آضي اٍ ؾري قٌَ ( » 61)تَثِ/

بى زاضز ٍ اّل ليکي ثِ ذيط قوبؾت اٍ)پيبهجط( ثِ ذسا ايو–ؾت ثط ػليِ آًبى کِ گوبى هي کٌٌس اٍ تٌْب ؾري هي قٌَ ز 
ايوبى ضا تهسيق کطزُ ضاؾتگَ هي اًگبضز ٍ ّوَ ضحوت اؾت ثطاي ايوبًيبى قوب ٍ الجتِ ثطاي آًبى کِ اٍ ضا اظاض زٌّس 

 «ػصاثي زضزًبک ذَاّس ثَز...
ٍ اگط هي ذَاؾتن ًبم گَيٌسگبى چٌيي ؾري ضا ثط ظثبى آٍضم ٍ ثِ آًبى اقبضت کٌن ٍ هطزهبى ضا ثِ ؾَيكبى ّسايت کٌن 

 کِ آًبى ضا قٌبؾبيي کٌٌس ( هيتَاًؿتن.ليکي ثِ ذسا ؾَگٌس زض کبضقبى کطاهت ًوَزُ لت كطٍ ثؿتن .) 
 
[ ثب ايي حبل ذساًٍس اظ هي ذكٌَز ًرَاّس قس هگط كطهبى اٍ ضا زض حق ػلي ثِ قوب اثالؽ کٌن . آًگبُ پيبهجط )نلي 16]

 اهلل ػليِ ٍ آلِ( چٌيي ذَاًس :
اظ ؾَي پطٍضزگبضت ثط تَ كطٍز آهسُ اثالؽ کي ٍ گطًِ ضؾبلت اٍ ضا اًجبم ًسازُ اي  -ػلي  زض حق–اي پيبهجط ! آًچِ »...

 (67هبئسُ/...«)ٍ الجتِ ذساًٍس تَ ضا اظ آؾيت هطزهبى ًگبُ هي زاضز 
 
 





السالمعلیْناهبمدٍازدُاهبهتٍٍاليترسویاعالى:سَمبخش
ضكبي آى ضا ثلْويس ٍ ثساًيس کِ ذساًٍس اٍ ضا ؾطپطؾت ٍ اهبم قوب قطاض [ ّبى هطزهبى ! ثساًيس ايي آيِ زضثبضُ اٍؾت غ17] 

زازُ ٍ پيطٍيف ضا ثط هْبجطاى ٍ اًهبض ٍاجت کطزُ ٍ ثط پيطٍاى آًبى زض ًيکي ، ٍ ثط نحطاًكيٌبى ٍ قْطًٍساى ،ٍ ثط ػجن 
 ٍ ػطة ٍ آظاز ٍ ثطزُ ٍ کَچک ٍ ثعضگ ٍ ؾليس ٍ ؾيبُ ٍ ّط يکتب پطؾت.

هبًف الظم ، اهطـ ًبكص ، ًبؾبظگبضـ ضاًسُ ، پيطٍ ٍ ثبٍض کٌٌسُ اـ زض هْط اؾت الجتِ کِ ذساًٍس اٍ ٍ )ّكساض( اجطاي كط
 قٌَايبى ؾري اـ ٍ پيطٍاى ضاّف ضا آهطظيسُ اؾت .

[ ّبى هطزهبى ! ثطاي آذطيي ثبض زض ايي اجتوبع ثِ پب ايؿتبزُ )ثب قوب ؾري هي گَين( ؾرٌن ضا قٌيسُ پيطٍي کٌيس ٍ 18]
پطٍضزگبضتبى ضا گطزى گصاضيس کِ ذساًٍس ػعٍّجلّ نبحت اذتيبض ٍ ؾطپطؾت ٍ هؼجَز قوبؾت ٍ ؾپؽ ؾطپطؾت كطهبى 

قوب ، كطؾتبزُ ٍ پيبهجط اٍؾت کِ اکٌَى ثب قوب ؾري هي گَيس ٍ پؽ اظ هي ثِ كطهبى اٍ ، ػلي ٍلي ٍ اهبم قوبؾت ٍ 
 تبذيع کِ ذسا ٍ ضؾَل اٍ ضا زيساض کٌيس .ؾپؽ اهبهت ، زض كطظًساى هي اظ ًؿل ػلي ذَاّس ثَز تب ثطپبيي ضؾ

 
[ ضٍا ًيؿت هگط آًچِ ذسا ٍ ضؾَل ٍ اهبهبى ضٍا زاًٌس ٍ ًبضٍا ًجبقس هگط آًچِ آًبى ًبضٍا زاًٌس ، ٍ ذساًٍس ػع ٍ جل 19]

 ِ ام.ّن ضٍا ٍ ّن ًبضٍا ضا ثوي قٌبؾبًسُ ٍ هي آهَذتِ ّبين ضا اظ کتبة ذسا ٍ حالل ٍحطام اٍ ضا زض اذتيبض ػلي گصاقت
 
[ ّبى هطزهبى !اٍ ضا ثطتط زاًيس ، ّيچ زاًكي ًيؿت هگط ايٌکِ ذساًٍس زض جبى هي ًجكتِ ٍ هي توبهي آى ضا زض جبى 20]

ػلي اهبم پطّيعگبضاى ضجظ کطزُ ام ،ٍ زاًكي ًجَزُ هگط ايٌکِ آى ضا ثِ ػلي آهَذتِ ام اٍ پيكَاي ضٍقٌگط اؾت کِ 
 (12يؽ / «) ٍ ػلن ّط چيع ضا زض اهبم هجيي ثطقوطزُ اين...:»  ذساًٍس زض ؾَضُ يبؾيي اظ اٍ گلتگَ کطزُ

 
[ ّبى هطزهبى ! اٍ ضا كطاهَـ ًکٌيس ٍ اظ اهبهتف ضٍ ثطًتبثيس ٍ اظ ؾطپطؾتيف ًگطيعيس چطا کِ قوب ضا ثِ زضؾتي ٍ 21]

ًکَّف ًکَّف گطاى اٍ  ضاؾتي ذَاًسُ ٍ ذَز ًيع ثساى ػول هي کٌس ، اٍ ثبعل ضا ًبثَز ٍ قوب ضا اظ آى ثبظ زاضز ٍ ّطگع
 ضا اظ کبض ثبظ ًساضز .

 
[ اٍ ًرؿتيي هَهي ثِ ذسا ٍ ضؾَل اٍؾت ٍ کؿي زض ايوبى ثِ هي اظ اٍ ؾجقت ًجؿتِ ٍ ّوَ جبى ذَز ضا كساي 22]

ضؾَل ذسا کطزُ ثب اٍ ّوطاُ ثَ زُ اؾت تٌْب اٍ ّوطاُ ضؾَل ذسا ػجبزت هي کطز ٍ جع اٍ اظ هطزاى کؿي چٌيي ًجَ ز . 
يي ًوبظ گعاض ٍ پطؾتف کٌٌسُ ي ّوطاُ هي اؾت اظ جبًت ذسا ًٍس ثِ اٍ زؾتَض زازم تب )زض قت ّجطت (زض ثؿتط ػلي اٍل

 هي ثيبضاهس ٍ اٍ ًيع كطهبى ثطزُ پصيطكت کِ جبى ذَز ضا كساي هي کٌس .
کِ ذساًٍس اٍ ضا )ثِ اهبهت  [ ّبى هطزهبى ! اٍ ضا ثطتط ثساًيس کِ ذساًٍس اٍ ضا ثطتطي زازُ ٍ پيكَايي اٍ ضا پصيطا ثب قيس24]

 (ًهت کطزُ اؾت .
[ ّبى هطزهبى ! اٍ اهبم اظ جبًت ذساؾت ٍ ذساًٍس ّطگع تَثِ ي هٌکط اٍضا ًپصيطز ٍ چٌيي کؿي ضا ًيبهطظز ايي اؾت 25]

اظ ضٍـ قغؼي ذساًٍس زضثبضُ ًبؾبظگبض ثب اهبهت ػلي ،ٍ حتوبً اٍ ضا ثِ ػصاة زضزًبک جبٍزاًِ کيلط ذَاّس کطز . پؽ ، 
هربللت اٍ ثْطاؾيس ٍگطًِ زض آتكي زض ذَاّيس قس کِ آتف گيطُ ي آى هطزهبًٌس ٍ ؾٌگ کِ ثطاي حق ؾتيعاى آهبزُ 

 قسُ اؾت .
 
[ ّبى هطزهبى! ثِ ذسا کِ پيبهجطاى پيكيي ثِ ظَْضم ثكبضت زازُ اًس ٍ ّوبًب هي كطجبم آًبى ٍ ثطّبى ثط آكطيسگبى 26]

اؾتي ٍ زضؾتي هطا ثبٍض ًکٌس ثِ کلط جبّلي گصقتِ زض آهسُ ٍ تطزيس زض ؾرٌبى آؾوبًيبى ٍ ظهيٌيبًن ، آى کؿي کِ ض



اهطٍظم ّوؿٌگ تطزيس زض توبهي هحتَاي ضؾبلت هي اؾت ٍ ًبثبٍضي زض اهبهت يکي اظ اهبهبى ثِ ؾبى ًبثبٍضي زض توبهي 
 آًبى اؾت ٍ جبيگبُ ًبثبٍضاى اهبهت هب آتف زٍظخ ذَاّس ثَز .

 
ػع ٍ جل اظ ضٍي هٌت ٍ احؿبى ذَيف ايي ثطتطي ضا ثِ هي پيف کف کطزُ ٍ ذسايي جع اٍ  [ ّبى هطزهبى ذساًٍس27]

 ًيؿت . ّكساض کِ توبهي ؾتبيف ّبي هي زض توبهي ضٍظگبضاى ٍ ّط حبل ٍ هقبم ، ٍيػُ ي اٍؾت .
 
کِ آكطيٌف ثطپبؾت [ ّبى هطزهبى ! ػلي ضا ثطتط زاًيس کِ اٍ ثطتطيي اظ هطزاى ٍ ظًبى ، پؽ اظ هي اؾت تب آى ٌّگبم 28]

ٍ ضٍظيكبى كطٍز آيس زٍض زٍض ثبز اظ هْط ذساًٍس ٍ ذكن ذكن ثبز ثط آى کِ ايي گلتِ ام ضا ًپصيطز ٍ ثبهي ؾبظگبض ًجبقس 
.ّبى! آگبُ ثبقيس ججطئيل ؾِ ثبض اظ ؾَي ذساًٍس ذجطم زاز ّطکِ ثب ػلي ؾتيعز ٍ ثط ٍاليت اٍ گطزى ًگصاضز ًلطيي ٍ 

ِ ثبيؿت ّطکؽ ثٌگطز کِ ثطاي كطزاي ذَيف چِ پيف كطؾتبزُ پؽ تقَا پيكِ کٌيس ٍ اظ ذكن هي ثط اٍ ثبز ، الجت
 ًبؾبظي ثب ػلي ثپطّيعيس ، هجبز گبهْبيتبى پؽ اظ اؾتَاضي زض لـعز ٍ ّوبًب ذساًٍس ثط کطزاضتبى آگبُ اؾت .

ضا يبز کطزُ ٍ زضثبضُ  [ ّبى هطزهبى! اٍ ّن جَاض ٍ ّن ؾبيِ ي ذساؾت کِ زض کتبة گطاًقسض ذَز ) قطآى ( ا29ٍ]
هجبز کؿي زض ضٍظ ضؾتبذيع ثگَيس اكؿَؼ کِ زضثبضُ ي ّن جَاض ٍ ّوؿبيِ ي ذساًٍس » ... ؾتيعًسگبى ثب اٍ كطهَزُ : 

 «کَتبّي کطزُ ام 
 
[ ّبى هطزهبى! زض قطآى اًسيكِ کٌيس ٍ غضكبي آيبت آى ضا زضيبثيس ٍ ثط هحکوبتف ًظط کٌيس ٍ اظ هتكبثْبت آى 30]

وبييس. ثِ ذساًٍس ؾَگٌس کِ ثبعي ّب ٍ تلؿيط آى ضا ضٍقي ًوي کٌس هگط ّويي کِ زؾت ٍ ثبظٍي اٍ ضا گطكتِ ٍ پيطٍي ًٌ
ثبال آٍضزُ ام ٍ اػالم هي زاضم کِ ّط آى کؽ کِ هي ؾطپطؾت اٍين ايي ػلي ؾطپطؾت اٍؾت ٍ اٍ ػلي ، كطظًس اثي 

 ي ذساؾت کِ ثط هي كطٍ كطؾتبزُ اؾت.عبلت، ثطازض ٍ ٍنّي هي اؾت. ٍاليت ٍ ؾطپطؾتي اٍ حکوي اظ ؾَ
 
[ ّبى هطزهبى! ّوبًب ػلي ٍ پبکبىِ اظ كطظًساًن اظ ًؿل اٍ يبزگبض گطاى ؾٌگ کَچک تطًس ٍ قطآى يبزگبض اضظقوٌس 31]

ثعضگتط. ّط يک اظ ايي زٍ اظ زيگط ّوطاُ ذَز حکبيت هي کٌس ٍ ثب آى ؾبظگبض اؾت. آى زٍ ّطگع اظ ّن جسا ًوي قًَس تب 
کَثط ثط هي ٍاضز قًَس.ّبى! آًبى اهبًت زاضاى ذسا زض هيبى آكطيسگبى ٍ حبکوبى اٍ زض ظهيي اًس. ّكساض کِ هي زض حَو 

 ٍظيلِ ي ذَز ضا ازا کطزم.
 
[ ّبى! هي ٍظيلِ ام ضا اثالؽ کطزم ٍ ثِ گَـ قوب ضؾبًسم. ّكساض کِ ضٍقي ًوَزم. ثساًيس کِ ايي ؾري ذسا ثَز ٍ 32]

 هي اظ ؾَي اٍ ؾري گلتن.
 
[ ّبى ثساًيس! ّطگع ثِ جع ايي ثطازضم کؿي ًجبيس اهيطالوَهٌيي ذَاًسُ قَز. ّكساض کِ پؽ اظ هي اهبضت هَهٌبى ثط 33]

 کؿي جع اٍ ضٍا ًجبقس.
 
 
 
 
 





)ص(خذارسَلبذستالسالمعلیِاهیرالوَهٌیيکردىبلٌذ:چْبرمبخش
ب ؟ گلتٌس : ذساًٍس ٍ ضؾَل اٍ . آًگبُ كطهَز : آى کِ هي [ ؾپؽ كطهَز : هطزهبى ! کيؿت ؾعاٍاضتط اظ قوبيبى ثِ قو34] 

ؾطپطؾت اٍين پؽ ايي ػلي ٍلي ٍ ؾطپطؾت اٍؾت . ذساًٍسا پصيطاي ٍاليت اٍ ضا زٍؾت ثساض ٍ زقوي اٍ ضا زقوي زاض ٍ 
 يبض اٍ ضا يبضي کي ٍ ضّبکٌٌسُ ي اٍ ضا تٌْب گصاض .

 
جبى زاًف هي ٍ جبي ًكيي هي زض هيبى اهت ٍايوبى آٍضًسگبى [ ّبى هطزهبى ! ايي ػلي اؾت ثطازض ٍ ٍني ٍ ًگب35ّ]

ثِ هي ٍ ثط تلؿيط کتبة ذسا ، اٍ هطزهبى ضا ثِ ؾَي ذسا ثرَاًس ٍ ثِ آًچِ هَجت ذكٌَزي اٍؾت ػول کٌس ٍ ثب 
ي ضؾَل [ ّوبًب اٍؾت جبًكي36زقوٌبى اٍ ؾتيع ًوبيس. اٍ ؾطپطؾت كطهبًجطزاضي ذسا ثبقس ٍ ثبظزاضًسُ اظ ًبكطهبًي اٍ . ]

اهلل ٍ كطهبًطٍاي ايوبًيبى ، ٍ اظ ؾَي ذسا پيكَاي ّسايتگط .اٍؾت پيکبض کٌٌسُ ي ثب پيوبى قکٌبى ، ضٍيگطزاًبى اظ ضاؾتي 
 ٍ زضؾتي ٍ ثسض ضكتِ گبى اظ زيي.

پطٍضزگبضا، اکٌَى ثِ كطهبى تَ هي گَين : ذساًٍسا زٍؾت « كطهبى هي زگطگًَي ًوي پصيطز. » [ ذساًٍس كطهبيس: 37]
اضاى اٍ ضا زٍؾت زاض ٍ زقوٌبًف ضا زقوي. پكتيجبًبى اٍ ضا پكتيجبًي، يبضاًف ضا يبضي کي ٍ ذَززاضي کٌٌسگبى اظ يبضي ز

 اـ ضا ضّب کي. ًبثبٍضاًف ضا اظ هْطت ثطاى ٍ ذكن ذَز ضا ثط آًبى كطٍز آٍض.
 
ييي قوب ضا ثِ کوبل ٍ ًؼوتن ضاثطاي اهطٍظ آ» [ هؼجَزا ! تَ ذَز زض ٌّگبم ثيبى ٍاليت ػلي ٍ ثطپبيي اٍ كطهَزي : 38]

ّوبًب زيي زض ًعز ذسا تٌْب » ٍ ًيع گلتي: ( « 5قوب توبم ًوَزم ٍ ثب ذكٌَزي اؾالم ضا زيي قوب قطاض زازم.) هبئسُ/ 
ٍ آًکِ ثِ جع اؾالم زيٌي ثجَيس اظ اٍ پصيطكتِ ًجَزُ زضجْبى زيگط زض قوبض » ٍ كطهَزي:( « 19اؾالم اؾت.)آل ػوطاى/

 («85اى ذَاّس ثَز.)آل ػوطاى/ظيبًکبض
 
 [ ذساًٍسا تَ ضا گَاُ هي گيطم کِ پيبم تَ ضا ثِ هطزهبى ضؾبًسم.39]



اهبهتهسئلِبِاهتتَجِبرتبکیذ:پٌجنبخش
[ ّبى هطزهبى! ذساًٍس ػعٍجل زيي ضا ثب اهبهت ػلي تکويل ًوَز. ايٌک آًبى کِ اظ اٍ ٍ جبًكيٌبًف اظ كطظًساى هي 40] 

پيطٍي ًکٌٌس کطزُ ّبيكبى زض زٍ جْبى ثيَْزُ ثَزُ زض آتف زٍظخ  -تب ثطپبيي ضؾتبذيع ٍ ػطضِ ثط ذسا  - ٍ اظ ًؿل اٍ
 («161ثِ گًَِ اي کِ ًِ اظ ػصاثكبى کبؾتِ ٍ ًِ ثط ايكبى كطنتي ثطاي ًجبت ذَاّس ثَز. )ثقطُ/» جبٍزاًِ ذَاٌّس ثَز. 

 
ًعزيک تطيي ٍ گطاًقسضتطيي قوب ًعز هي ٍ ذساًٍس ػعٍجل ٍ  [ ّبى هطزهبى! ايي ػلي اؾت يبٍضتطيي، ؾعاٍاضتطيي،41]

هي اظ اٍ ذكٌَزين. آيِ ي ضضبيتي زض قطآى ًيؿت هگط زضثبضُ اٍ ٍ ّطگبُ ذساًٍس ايوبًيبى ضا ذغبثي ًوَزُ ثِ اٍ آؿبظ 
ْكت ًسازُ گَاّي ثط ث« ّل اتي ػلي االًؿبى » کطزُ . ٍ آيِ ي ؾتبيكي ًبظل ًگكتِ هگط زضثبضُ ي اٍ ٍ زض ؾَضُ ي 

 هگط ثطاي اٍ ٍ آى ضا زض حق ؿيط اٍ كطٍز ًيبٍضزُ ٍ ثِ ٍؾيلِ آى آيِ جع اٍ ضا ًؿتَزُ اؾت.
 
ثِ » [ ّبى هطزهبى! ػلي يبٍض زيي ذسا، زكبع کٌٌسُ اظ ضؾَل اٍؾت ٍ ّن اٍ پطّيعکبض پبکيعُ ٍ ضٌّوبي اضقبز قس42ُ]

ـ ثطتطيي جبًكيٌبى ٍ كطظًساًف ثْتطيي اٍنيبيٌس.ّبى پيبهجطتبى ثطتطيي پيبهجطاى، جبًكيي ا« زؾت ذَز ذسا اؾت. 
 هطزهبى! كطظًساى پيبهجطاى اظ ًؿل آًبًٌس ٍ كطظًساى هي اظ ًؿل اهيطالوَهٌيي ػلي اؾت.



[ ّبى هطزهبى! ثِ ضاؾتي کِ قيغبى اؿَاگط آزم ضا ثب ضقک اظ ثْكت ضاًسُ. هجبز قوب ثِ ػلي ضقک ٍضظيس کِ آًگبُ 43]
گبم ّبيتبى لطظاى ذَاّس قس. آزم ثِ ذبعط يک اقتجبُ ثِ ظهيي ّجَط کطز حبل آًکِ ثطگعيسُ ذساًٍس کطزُ ّبيتبى ًبثَز ٍ 

 ػعٍجل ثَز. پؽ چگًَِ ذَاّيس ثَز کِ قوب قوبييس ٍ زقوٌبى ذسا ًيع اظ هيبى قوبيٌس.
 
ثِ اٍ ًوي گطٍز [ ّكساض کِ ثب ػلي ًوي ؾتيعز هگط ققي ٍ ؾطپطؾتي اـ ضا ًوي پصيطز هگط ضؾتگبض پطّيعکبض ٍ 44]

ثِ ًبم ذساًٍس ّوِ هْط » زضثبضُ اٍ ًبظل قسُ اؾت : « ٍالؼهط » هگط ايوبى زاض ثي آاليف ٍ ثِ ذسا ؾَگٌس ؾَضُ ي 
( هگط ػلي کِ ايوبى آٍضزُ ٍ ثِ زضؾتي ٍ قکيجبيي 2-1)ٍالؼهط/« هْطٍضظ . ثِ ظهبى ؾَگٌس کِ اًؿبى زض ظيبى اؾت. 

 آضاؾتِ اؾت.
ثط كطؾتبزُ ٍظيلِ اي جع ثيبى ضٍقي ًيؿت » ضا گَاُ هي گيطم کِ پيبم اٍ ضا ثِ قوب ضؾبًسم ٍ  [ ّبى هطزهبى! ذسا45]

 (54ًَض  - 18)ػٌکجَت «. 
 
 (102)آل ػوطاى/«. تقَا پيكِ کٌيس ّوبًگًَِ کِ ثبيؿتِ اؾت ٍ ًويطيس جع ثب قطف اؾالم » [ ّبى هطزهبى! 46]

هٌبفقیيّبیکبرشکٌیبِاشبرُ:ششنبخش
پيف اظ آًکِ چْطُ ّب ضا تجبُ ٍ («.» 8ثِ ذسا ٍ ضؾَل اٍ ٍ ًَض ّوطاّف ايوبى آٍضيس )تـبثي/» [ ّبى هطزهبى! 47] 

 (47)ًؿبء/« ثبغگًَِ کٌين، يب چًَبى انحبة ضٍظ قٌجِ ) يَْزيبًي کِ ثط ذسا ًيطًگ آٍضزًس ( ضاًسُ قَيس.
 

ًس کِ آًبى ضا ثب ًبم ٍ ًَؿَت هي قٌبؾن ليکي ثِ پطزُ پَقي ثِ ذسا ؾَگٌس کِ هقهَز ذسا اظ ايي آيِ گطٍّي اظ نحبثِ ا
کبضقبى هأهَضم. آًک ّط کؽ پبيِ کبض ذَيف ضا هْط ٍ يب ذكن ػلي زض زل قطاض زّس )ٍ ثساًس کِ اضظـ ػول اٍ ٍاثؿتِ 

 ثِ آى اؾت(.
 
 -ًؿل اٍ تب قبئن هْسي [ ّبى هطزهبى! ًَض اظ ؾَي ذساًٍس زض جبى هي، ؾپؽ زض جبى ػلي اثي اثيغبلت آًگبُ زض 48]

جبي گطكتِ، چطا کِ ذساًٍس ػعٍجل هب ضا زليل ٍ حجت قطاض زازُ ثط کَتبّي کٌٌسگبى  –کِ حق ذسا ٍ هب ضا هي ؾتبًس 
 ثِ ػوس، ؾتيعُ گطاى، ًبؾبظگبضاى، ذبئٌبى ٍ گٌْکبضاى ٍ ؾتوکبضاى ٍ ؿبنجبى اظ توبهي جْبًيبى.

 
هي ضؾَل ذساين. پيف اظ هي ًيع ضؾَالًي آهسُ ٍ ؾپطي قسُ اًس. پؽ  ّبى هطزهبى! ّكساضتبى هي زّن ّوبًب[ » 49]

آيب اگط ثويطم يب کكتِ قَم ثِ جبّليت ثطهي گطزيس ؟ ٍ آى کِ ثِ قْقطا ثطگطزز ذسا ضا ظيبى ًرَاّس ضؾبًيس ٍ اٍ ؾپبؼ 
 («144گعاضاى قکيجب گط ضا پبزاـ ذَاّس زاز.)آل ػوطاى/

 اٍ زاضاي کوبل قکيجبيي ٍ ؾپبؼ گعاضي اًس.[ ّبى! ػلي ٍ كطظًساى هي اظ ًؿل 50]
 
ٍ ثط ذسا ًيع، کِ اػوبلتبى ضا ثيَْزُ ٍ تجبُ ذَاّس ( « 17اؾالهتبى ضا ثط هي هٌت هگصاضيس)حجطات/»..[ ّبى هطزهبى! 51]

».. گطكتبض ذَاّس کطز.(« 35قؼلِ اي اظ آتف ٍ هؽ گساذتِ)الطحوي/» کطز ٍ اٍ ثط قوب ذكن ذَاّس گطكت ٍ قوب ضا ثِ
 («.14ثِ يقيي پطٍضزگبض قوب زض کويي گبُ اؾت..)كجط /

 
اهبهبًي ذَاٌّس آهس ٍ قوب ضا ثِ آتف ذَاٌّس ذَاًس. آًبى زض ضٍظ ضؾتبذيع تٌْب ».. [ ّبى هطزهبى! ثِ ظٍزي پؽ اظ هي52]

 («.41ٍ ثي يبٍض ذَاٌّس ثَز)قهم /
 



 [ آگبُ ثبقيس کِ ذساًٍس ٍ هي اظ آًبى ثيعاضين.53]
 
هبى! حتوب آًبى ٍ يبٍضاى ٍ پيطٍاى ٍ تبثؼبًكبى زض پؿت تطيي جبيگبُ آتف ذَاٌّس ثَز، چِ جبيگبُ ثسي [ ّبى هطز54]

 (29اؾت هٌعل هتکجطاى. )ًحل/
 
 اکٌَى ّط کِ زض نحيلِ ذَز ًظط کٌس.«. کِ آًبى انحبة نحيلِ اًس»[ ّبى! 55]

 
اهبًت ثِ جبي هي گصاضم زض ًؿل ذَز تب ثطپبيي  [ ّبى هطزهبى! ايٌک جبًكيٌي ذَز ضا ثِ ػٌَاى اهبهت ٍ ٍضاثت ث56ِ]

ضٍظ ضؾتبذيع ٍ اکٌَى هأهَضيت ذَز ضا اًجبم هي زّن تب ثطّبى ثط ّط قبّس ٍ ؿبيت ثبقس ٍ ًيع ثطّوِ ي آًبى کِ ظازُ 
 قسُ يب ًكسُ اًس.پؽ ثبيؿتِ اؾت ايي ؾري ضا حبضطاى ثِ ؿبيجبى ٍ كطظًسزاضاى ثِ كطظًساى تب ثطپبيي ضؾتبذيع اثالؽ

 کٌٌس.
[ ٍ ثِ ظٍزي گطٍّي پؽ اظ هي! اهبهت ضا چپبٍل کطزُ ثِ پبزقبّي جبثجب هي کٌٌس. ّبى! ذكن ذسا ثط ؿبنجبى ٍ 57]

ػصاة ذَاّس  –( آى کِ هي پطزاظز 31)الطحوي/..« الجتِ ثِ ظٍزي ثِ کبض قوب جي ٍاًف ذَاّس پطزاذت » چپبٍلگطاى. ٍ
..« قوب ضيرتِ ذَاّس قس ٍ زض آى ٌّگبم ّطگع يبضي ًوي قَيس  ٍ قؼلِ ّبي آتف ٍ هؽ گساذتِ ثط ؾط»..  -ًوَز

 (35)الطحوي/
ّوبًب ذساًٍس ػعٍجل قوب ضا ثِ ذَز ضّب ًرَاّس کطزتب ًبپبک ضا اظ پبک جسا کٌس ٍ ّط آيٌِ ذساًٍس »...[ ّبى هطزهبى!58]

 (179)آل ػوطاى/« قوب ضا ثط ؿيت آگبُ ًوي گطزاًس.
 
آى ضا پيف اظ ثطپبيي  –حق ضا  –ًيؿت هگط ايي کِ ذساًٍس ثِ ذبعط تکصيت اّل آى  [ ّبى هطزهبى! ّيچ ؾطظهيٌي59]

 ذَاّس ؾپطز ٍ حتوب ذساًٍس ٍػسُ ي ذَز ضا اًجبم ذَاّس زاز.«اهبم هْسي » ضؾتبذيع ًبثَز ذَاّس کطز ٍ آى ضا ثِ
 
ّوَ ًبثَز کٌٌسُ ي آيٌسگبى  [ ّبى هطزهبى! قوبض كعًٍي اظ گصقتگبى قوب گوطاُ قسًس ٍ ذساًٍس ًبثَزقبى کطز 60ٍ]

آيب پيكيٌيبى ضا تجبُ ًکطزين ؟ ٍ زض پؽ آًبى آيٌسگبى ضا ًبثَز ًؿبذتين ؟ آضي ثب »... اؾت. ذساًٍس تؼبلي كطهَزُ : 
 (19)هطؾالت/...« هجطهبى ايي چٌيي کٌين. ٍاي ثط ًبثبٍضاى زض ضٍظ ضؾتبذيع ! 

 
ثبظزاقتِ ٍ هي ًيع ثِ زؾتَض اٍ ثِ ػلي اهط ٍ ًْي کطزُ ام، پؽ زاًف [ ّبى هطزهبى! ّوبًب ذساًٍس هطا كطهبى زازُ ٍ 61]

اهط ٍ ًْي زض ًعز ػلي اؾت. كطهبى اٍ ضا ثكٌَيس تب ؾالهت هبًيس ٍ اعبػتف کٌيس تب ّسايت قَيس ٍ اظ آى چِ ثبظ هي 
ا اظ ضاُ اٍ ثبظ ًساضز. زاضز ذَززاضي کٌيس تب ضاُ يبثيس ٍ ثِ ؾَي هقهس اٍ حطکت کٌيس ٍ ّطگع ضاُ ّبي پطاکٌسُ قوب ض

 (153)اًؼبم/



ايشبىدشوٌبىٍالسالمعلیْنبیتاّلپیرٍاى:ّفتنبخش
[ ّبى هطزهبى! ذساًٍس ضا نطاط هؿتقين هٌن کِ كطهبى ثِ پيطٍي آى زازُ ٍ ؾپؽ ػلي اؾت ٍ آًگبُ كطظًساًن اظ 62] 

 ب حق زازگطي کٌٌس.ًؿل اٍ ، پيكَايبى ّسايت اًس کِ ثِ ضاؾتي ٍ زضؾتي ضاُ هي ثطًس ٍ ث
 

ثِ ًبم ذساًٍس ّوِ هْطِ هْط ٍضظ . توبهي ؾتبيف ّب ٍيػُ ي پطٍضزگبض جْبًيبى اؾت. ّن اٍ کِ ثِ » ؾپؽ چٌيي ذَاًس : 
ّوِ آكطيٌف هْط هي ٍضظز ٍ ثِ ٍيػگبى ، هْطِ ٍيػُ زاضز. كطهبى ضٍاي ضٍظ جعا اؾت. ذساًٍسا !تٌْب تَ ضا هي پطؾتين ٍ 



َيين ، هب ضا ثِ نطاط هؿتقين ضٌّوبيي کي . ضاُ آًبى کِ هٌت ًْبزُ ًؼوتكبى ثركيسي ، ًِ ضاُ تٌْب اظ تَ يبضي هي ج
 ( ٍ آًگبُ ازاهِ زاز :7-1ذكن قسگبى ٍ ًِ ضاُ گوطاّبى ! ... )حوس/

 
ٍ  اٍليبي ذسا کِ تطؼ».. ايي ؾَضُ زضثبضُ ي هي ًعٍل يبكتِ ٍ قبهل اهبهبى اؾت ٍ ثِ آًبى اذتهبل يبكتِ . آًبى اًس 

 (62)يًَؽ/«. اًسٍّي ثطايكبى ًجبقس 
 

 (56)هبئسُ/« ّوبًب حعة الْي چيطُ ذَاّس ثَز ... » ّبى ! 
 
ؾتيعًسگبى آًبى گوطاُ ٍ ًبثرطزٍ ّوکبضاى قيبعيي اًس کِ ثطاي گوطاّي هطزهبى ، ؾرٌبى ثي َّزُ ضا »...[ ّبى ! 63]

 (112)اًؼبم/« ثِ يکسيگط هي ضؾبًٌس...
 
)اي پيبهجط هب( ًوي يبثي ايوبى آٍضزگبىِ ثِ » ... زض کتبة ذَز اظ زٍؾتبى اهبهبى چٌيي يبز کطزُ :  [ ّكساض : ذساًٍس64]

ذسا ٍ ضٍظ ثبظپؿيي ضا کِ ؾتيعُ گطاى ذسا ٍ ضؾَل اٍ ضا زٍؾت ثساضًس، گطچِ پسضاى ، كطظًساى ، ثطازضاى ٍ ذَيكبًكبى 
ضٍحي اظ ؾَي ذَز، ايكبى ضا تبييس ًوَزُ، آًبى ضا جبٍزاًِ زض ثبقٌس. ذساًٍس ايوبى ضا زض زل ّبيكبى تثجيت كطهَزُ ٍ ثب 

ثْكت ّبيي زض ذَاّس آٍضز کِ اظ ظيط زضذتبى آى ّب ًْطّب جبضي اؾت ، ذساًٍس اظ آًبى ذكٌَز اؾت ٍ آًبى اظ ذساًٍس، 
 (22)هجبزلِ/« ّوبًبى اًس حعة ذسا. ّكساض کِ حعة الْي ضؾتگبضاًٌس.

آًبى ايوبى آٍضزُ »... ، هَهٌبًي ّؿتٌس کِ ذساًٍس ػعٍجل چٌيي تَنيق كطهَزُ اؾت: [ ّبى! زٍؾت زاضاى اهبهبى 65]
 (82)اًؼبم/...«. ثبٍض ذَز ضا ثِ قطک ًيبلَزُ اًس، پؽ ايكبى زض اهبى اًس ٍ ضاُ يبكتگبى 

 
 (15[ ّكساض! يبضاى پيكَايبى ثِ ثبٍض ضؾيسُ گبى اًس ٍ زٍض اظ تطزيس ٍ اًکبض ! )حجطات/66]

 
اض ! ايكبى ثب آضاهف ٍ ؾالم ثِ ثْكت زض ذَاٌّس قس ٍ كطقتگبى ثب ضكبُ ٍ تؿلين آًبى ضا پصيطكتِ هي گَيٌس : [ ّكس67]

 (46)حجط/«. ...زض ثْكت جبٍزاًِ زض آييس...» زضٍز ثط قوبيبى، اکٌَى پبکيعُ قسُ ايس ! 
 
 ( .40س قس .... )ؿبكط/[ ّبى ! ثْكت پبزاـ زٍؾتبى اهبهبى اؾت کِ زض آى ثي حؿبة ضٍظي زازُ ذَا68ٌّ]

 
 ( .10[ ّكساض ! زقوٌبى اهبهبى ، زض آتف زضآيٌس .. )ًؿبء/69]
[ ّكساض ! کِ ًبلِ ي اكطٍظـ جٌْن ضا زض حبلي کِ قؼلِ ّبي آى ظثبًِ هي کكس ، هي قًٌَس ٍ ظكيط )نساي ثبظزم ( 70]

 ( .7آى ضا زضهي يبثٌس .... )هلک/
 
طگبُ اهتي زض جٌْن زضآيس ّوتبي ذَز ضا ًلطيي کٌس تب آى کِ توبهي آًبى ثِ ّ» [ ٍ ذساًٍس زض ٍنلكبى كطهبيس : 71]

 يکسيگط ثپيًَسًس ، پؿيٌيبى ثِ پيكيٌيبى گَيٌس پطٍضزگبضا ! ايٌبى هب ضا گوطاُ کطزًس پؽ ثط آًبى کيلط زٍچٌساى اظ
 

 (38)اػطاف/« ًوي زاًيس. آتف كطٍز آٍض ، ذساًٍس كطهبيس ثطاي ّط زٍ گطٍُ کيلط زٍچٌساى ذَاّس ثَز ٍ ليکي قوب
 



ّط گطٍُ اظ آًبى کِ زض جٌْن اًساذتِ قًَس، ًگبّجبًبى آى »...[ ّكساض ! کِ ذساًٍس زضثبضُ ي زقوٌبى اهبهبى كطهبيس : 72]
هي پطؾٌس هگط ثط قوب تطؾبًٌسُ اي ًيبهس ؟ پبؾد زٌّس چطا ! ليکي تکصيت کطزُ گلتين ذساًٍس ذجطي ًسازُ ٍ قوبيبى 

اگط ؾري ذسا ضا هي قٌيسين يب اًسيكِ هي کطزين اکٌَى زض هيبى »...ٍ ًيع گلتٌس : « گوطاّي ثعضگ... ًيؿتيس هگط زض
 «.اّل آتف ًجَزين...

 
 (11-8پؽ ايٌبى ثِ گٌبُ ذَز اػتطاف ًوَزًس، پؽ زٍض ثبز زٍظذيبى اظ ضحوت ذساًٍس. )هلک/

 
 (12هطظـ ٍ پبزاـ ثعضگ ثط ايكبى ذَاّس ثَز. )هلک/[ ّبى! يبضاى اهبهبى زض ًْبى، اظ پطٍضزگبض ذَيف تطؾبًٌس. آ73]

 
 [ ّبى هطزهبى! چِ ثؿيبض ضاُ اؾت هيبى قؼلِ ّبي آتف ٍ پبزاـ ثعضگ !74]

 
[ ّبى هطزهبى! ؾتيعُ جَي هب کؿي اؾت کِ ذساًٍس اٍ ضا ًبؾتَزُ ٍ ًلطيي كطهَزُ ٍ يبضاى ٍ زٍؾتبى هب آًبى اًس کِ 75]

 زاضز. ذساًٍس ايكبى ضا ؾتَزُ ٍ زٍؾت هي
 [ ّبى کِ هي ثين زٌّسُ ام ٍ ػلي ضٌّوبؾت.77[ ّبى هطزهبى! ّوبًب هي اًصاضگطم ٍ ػلي ثكبضت زٌّسُ ! ]76]

 
 [ ّبى کِ هي پيبهجطم ٍ ػلي ٍني هي اؾت.78]
[ ّبى هطزهبى! هي ضؾَل ام ٍ ػلي اهبم ٍ ٍني پؽ اظ هي اؾت ٍ پؽ اظ اٍ اهبهبى، كطظًساى اٍيٌس. آگبُ ثبقيس هي 79]

 س آًبى ٍ ايكبى اظ نلت اٍيٌس.ٍال
 

فيالشرفرجِاهللعجلهْذیحضرت:ّشتنبخش
 [ آگبُ ثبقيس ّوبًب آذطيي اهبم، قبئن هْسي اظ هبؾت.80] 

 
 ّبى ! اٍ ثط توبهي ازيبى چيطُ ذَاّس ثَز.

 
 ّكساض ! اٍؾت اًتقبم گيطًسُ ي اظ ؾتوکبضاى.

 
 آى ّب !ّكساض ! اٍؾت كتح کٌٌسُ ي زغّب ٍ هٌْسم کٌٌسُ ي 

 
 ّكساض ! اٍؾت چيطُ ثط توبهي قجبيل هكطکبى ٍ ضٌّوبي آًبى.

 
 [ ّكساض ! اٍؾت ذَى ذَاُ توبهي اٍليبي ذسا.81]

 
 ّبى ! ّوبًب اٍ يبٍض زيي ذساؾت.

 
 [ ّبى ! اٍ اظ زضيبيي غضف پيوبًِ ّبيي اكعٍى گيطز.82]

 



 ٍ ثي اضظقي ثِ اًساظُ ي ًبزاًي اـ ًيکي کٌس.ّكساض ! اٍ ثِ ّط اضظقوٌسي ثِ اًساظُ ي اضظـ اٍ ٍ ثِ ّط ًبزاى 
 

 ّبى ! اٍ ًيکَ ٍ ثطگعيسُ ي ذساؾت.
 ّكساض ! اٍؾت هيطاث زاض زاًف ّب ٍ احبعِ زاض ثط ازضاک ّب.

 
 [ ّبى ! اٍ اظ پطٍضزگبضـ ذجط زّس ٍ ًكبًِ ّبي اٍ ضا ثطپب کٌس ٍ اؾتحکبم ثركس .83]

 ّكساض ! اٍؾت ثبليسُ ٍ اؾتَاض.
 

 ّن اٍؾت کِ اذتيبض اهَض جْبًيبى ثِ اٍ ؾپطزُ قسُ اؾت. آگبُ ثبقيس !
 
 [ ّبى ! پيكيٌيبى اظ قطى ّب ظَْض اٍ ضا پيكگَيي کطزُ اًس.84]

 
[ ّكساض ! اٍؾت حجت پبيساض ٍ پؽ اظ اٍ حجتي ًرَاّس ثَز. )ايي تؼجيط ثِ ػٌَاى حجت، اهبهت ٍ هؿئَليت اؾت ٍ 85]

 ًبى حجت ّبي پيكيي اًس کِ زٍثبضُ ضجؼت ذَاٌّس کطز.(ًظطي ثِ ضجؼت زيگط اهبهبى ًساضز. ظيطا آ
 

 ضاؾتي ٍ زضؾتي ٍ ضٍقٌبيي جع ثب اٍ ًيؿت.
 
 [ ّبى ! کؿي ثط اٍ پيطٍظ ًرَاّس قس ٍ ؾتيعًسُ اٍ يبضي ًرَاّس گكت.86]

 
 ّكساض ! اٍ ٍلي ذسا زض ظهيي، زاٍض اٍ زض هيبى هطزم ٍ اهبًت زاض اهَض آقکبض ٍ ًْبى اؾت.



بیعتکردىحهطر:ًْنبخش
[ ّبى هطزهبى ! هي پيبم ذسا ضا ثطايتبى آقکبض کطزُ، تلْين ًوَزُ ام ٍ ايي ػلي اؾت کِ پؽ اظ هي قوب ضا آگبُ هي 87] 

 کٌس.
 
[ ايٌک قوب ضا هي ذَاًن کِ پؽ اظ پبيبى ذغجِ ثطاي اًجبم ثيؼت ثب اٍ ٍ اقطاض ثِ اهبهتف، ثب هي ٍ ؾپؽ ثب اٍ زؾت 88]

 زّيس.
 
هي ثب ذساًٍس ثيؼت کطزُ ام ٍ ػلي ثب هي پيوبى ثؿتِ اؾت ٍ اکٌَى اظ ؾَي ذساي ػعٍجل ثط اهبهت اٍ اظ  [ ّكساض !89]

 قوبيبى پيوبى هي گيطم.
) اي پيبهجط ! ( آًبى کِ ثب تَ ثيؼت کٌٌس، ّط آيٌِ ثب ذسا ثيؼت کطزُ اًس. زؾت ذسا ثط كطاظ زؾتبى آًبى اؾت ٍ آى کؽ کِ 

 ٍ ذساًٍس آى ضا کِ ثط پيوبى الْي ٍكبزاض ثبقس پبزاـ ثعضگي ذَاّس زاز. ثيؼت قکٌسثِ ظيبى ذَز قکؿتِ
 
 
 

 



هحرهبتٍٍاجببتحرام،ٍحالل:دّنبخش
[ ّبى هطزهبى ! ّوبًب حج ٍ ػوطُ اظ قؼبئط ٍ آزاة ذسايي اؾت. پؽ ظائطاى ذبًِ ذسا ٍ ػوطُ کٌٌسگبى ثط نلب ٍ 90] 

کبض ذيط كطهبى ثطزاضي کٌس، پؽ حتوب ذساًٍس ؾپبؼ گعاضِ هطٍُ ثؿيبض عَاف کٌٌس ٍ آى کؽ کِ زض اًجبم 
 (158زاًبؾت.)ثقطُ/

[ ّبى هطزهبى ! زض ذبًِ ي ذسا حج ثِ جبي آٍضيس، ّيچ ذبًساًي زاذل آى ًكس هگط ثي ًيبظ قس ٍ هػزُ گطكت ٍ 91]
 آًکِ ضٍي اظ آى ثطتبكت ثي ثْطُ ٍ ًيبظهٌس گكت.

 
ت، هكؼط، هٌب ( ًوبًس هگط ايٌکِ ذساًٍس گٌبّبى گصقتِ ي اٍ ضا آهطظيس. پؽ [ ّبى هطزهبى ! هَهٌي زض هَقق ) ػطكب92]

 ثبيؿتِ اؾت کِ پؽ اظ پبيبى اػوبل حج ) ثب پبکي ( کبض ذَز ضا اظ ؾط گيطز.
 
[ ّبى هطزهبى ! حبجيبى، اظ ؾَي ذساًٍس کوک قسُ ٍ ّعيٌِ ّبي ؾلطقبى جبيگعيي ذَاّس قس ٍ الجتِ ذساًٍس 93]

 ضا تجبُ ًرَاّس كطهَز.پبزاـ ًيکَکبضاى 
 

ّبى هطزهبى ! ذبًِ ي ذسا ضا ثب زيي کبهل ٍ غضكبيي زاًف زيساض کٌيس ٍ اظ ظيبضت گبُ ّب جع ثب تَثِ ٍ ثبظايؿتبزى ) اظ 
 گٌبّبى ( ثط ًگطزيس.

 
ط ظهبى ثط [ ّبى هطزهبى ! ًوبظ ضا ثِ پب زاضيس ٍ ظکبت پطزاظيس ّوبى ؾبى کِ ذساًٍس ػعٍّجلّ اهط كطهَزُ اؾت. پؽ اگ94]

قوب زضاظ قس ٍ کَتبّي کطزيس ٍ يب اظ يبز ثطزيس ػلي نبحت اذتيبض ٍ تجييي کٌٌسُ ي ثط قوبؾت. ّوَ کِ ذساًٍس ػعٍّجلّ 
پؽ اظ هي اٍ ضا اهبًت زاض ذَيف زض هيبى آكطيسگبى ًْبزُ اؾت. اٍ اظ هي ٍ هي اظ اٍين. ّوبًب اٍ ٍ جبًكيٌبًف اظ 

 ازُ ، آًچِ ضا ًوي زاًيس ثِ قوب هي آهَظًس.كطظًساى هي ثِ پطؾف ّبيتبى پبؾد ز
 
[ ّبى ! ضٍا ٍ ًبضٍا ثيف اظ آى اؾت کِ آى ّب ضا قوبضـ کطزُ يکجبضُ ثِ ضٍا كطهبى زّن ٍ اظ ًبضٍا ثبظزاضم. اظ ايي 95]

ػلي »ضٍي هبهَضم کِ اظ قوب پيوبى ثگيطم کِ زؾت زض زؾت هي ًْيس زض پصيطـ آى چِ اظ ؾَي ذساًٍس زضثبضُ 
» آٍضزُ ام ٍ زضثبضُ اٍنيبي پؽ اظ اٍ کِ اظ هي ٍ اٍيٌس. ايي اهبهت زض هيبى آًبى پبيساض اؾت ٍ كطجبم آًبى « هٌبىاهيطهَ

 اؾت ٍ اؾتَاضي پيكَايي تب ضٍظي اؾت کِ اٍ ثب ذساًٍس قسض ٍ قضب زيساض کٌس )قيبهت( .« هْسي 
 
ضٌّوبيي کطزم ٍ اظ آى ثط ًوي گطزم. ّبى ! آًْب ضا يبز [ّبى هطزهبى ! قوبيبى ضا ثِ ّط ضٍا ٍ ًبضٍا ) حالل ٍ حطام ( 96]

آٍضيس ٍ ًگِ زاضيسٍ يکسيگط ضا ثِ آى تَنيِ کٌيس ٍ احکبم ذسا ضا زگطگَى ًؿبظيس. ّكساض ! زٍثبضُ يبز هي آٍضم: ّبى ! 
 ًوبظ ثِ پب زاضيس ٍ ظکبت ثپطزاظيس ٍ ثِ هؼطٍف كطهبى زّيس ٍ اظ هٌکط ثبظ زاضيس.

 
 –زضثبضُ اهبهت ٍ ٍاليت ػلي ٍ كطظًساى اٍ  –يي ثرف اهط ثِ هؼطٍف ايي اؾت کِ ثِ گلتِ ي هي [ ّكساض ! ثطتط97]

ثطؾيس ٍ ؾرٌن ضا ثِ زيگطاى ثطؾبًيس ٍ ؿبيجبى ضا ثِ پصيطـ كطهبى هي تَنيِ کٌيس ٍ آًبى ضا اظ ًبؾبظگبضي ثب هي ثبظ 
ف ٍ ًْي اظ هٌکطي جع ثب اهبم هؼهَم تحقق ٍ زاضيس کِ ايي ؾرٌبى ، كطهبى ذسا ٍ هي اؾت. ّبى ! ّيچ اهط ثِ هؼطٍ

 کوبل ًوي يبثس.
 



[ ّبى هطزهبى! قطآى ثط قوب ضٍقي هي کٌس کِ اهبهبى پؽ اظ ػلي كطظًساى اٍيٌس ٍ هي ثِ قوب هؼطكي کطزم کِ آًبى 98]
 اظ اٍ ٍ اظ هي اًس چطا کِ ذساًٍس زض کتبة ذَز هي گَيس :

 
 –قطآى ٍ اهبهبى  –( ٍ هي ًيع گلتِ ام هبزام کِ ثِ آى زٍ 28)ظذطف/« ضزاز...اهبهت ضا كطهبًي پبيساض زض ًؿل اٍ قطا» 

 توؿک کٌيس گوطاُ ًرَاّيس قس.
 
الجتِ » [ ّبى هطزهبى! پطّيعکبضي! پطّيعکبضي! اظ ؾرتي ضؾتريع ثِ پطّيعيس آى ؾبى کِ ذساًٍس ػعٍجل كطهَزُ : 99]

 (1)حج/...« ظهيي لطظُ ي ضؾتبذيع حبزثِ اي ثعضگ اؾت 
 
[ يبز آٍضيس هطگ ٍ قيبهت ضا ، حؿبة ٍ تطاظٍّبي ) اػوبل( ضا ، هحبؾجِ ي زض ثطاثط پطٍضزگبض جْبًيبى ٍ پبزاـ ٍ 100]

 کيلط ضا . پؽ آى کِ ًيکي کطز پبزاـ گيطز ٍ آى کِ ثسي کطز ثْطُ اي اظ ثْكت ًرَاّس ثطز.
 

رسویگرفتيبیعت:بزدّنيبخش
آى اؾت کِ زض يک ظهبى ثب يک زؾت ثب هي ثيؼت کٌيس . اظ ايي ضٍي ذساي  [ ّبى هطزهبى ! قوبض قوب ثيف اظ101] 

ضا هحکن کٌن ٍ ًيع ثط « اهيط الوؤهٌيي » ػعٍّجلّ زؾتَض كطهَزُ کِ اظ قوب اقطاض ظثبًي گيطم ٍ پيوبى ؾطپطؾتي ػلي
 اهبهبى پؽ اظ اٍ کِ اظ ًؿل هي ٍ اٍيٌس چطا کِ گلتن کِ كطظًساًن اظ ًؿل اٍيٌس.

 
الجتِ کِ ؾرٌبى تَ ضا قٌيسُ پيطٍي هي کٌين ٍ اظ آى ذَقٌَز ٍ ثط آى گطزى گصاض ، ٍ ثط :» ّوگبى ثگَييس  [ پؽ102]

ثِ هب  –اظنلت اٍ  –ٍ زيگط اهبهبى « اهيط الوؤهٌيي » آى چِ اظ ؾَي پطٍضزگبضهبى ٍ پطٍضزگبض تَ زض اهبهت اهبهوبى ػلي
، ثب جبى ثب ظثبى ٍ ثب زؾتبًوبى ، ثب ايي پيوبى ظًسُ اين ٍ ثب آى  اثالؽ کطزي ، ثب تَ پيوبى هي ثٌسين ، پيوبًي ثب زل

ذَاّين هطز ٍ ثب ايي اػتقبز ثطاًگيرتِ هي قَين ٍ ّطگع آى ضا زگطگَى ًکطزُ قک ٍ اًکبض ًرَاّين زاقت ٍ ّطگع اظ 
 ػْس ذَز ثطًگكتِ پيوبى ًكکٌين.

يط هَهٌبى ٍ اهبهبى پؽ اظ اٍ ، كطظًساًت اظ ًؿل اٍ ، حؿي )اي ضؾَل ذسا( هب ضا ثِ كطهبى ذسا پٌس زازي ، زضثبضُ ػلي اه
ٍ حؿيي ٍ پيكَايبى ثؼس اظ آى زٍ ، کِ ذساًٍس ثط پبيكبى کطزُ . ايٌک ثطاي آًبى ػْس ٍ پيوبى اظ هب گطكتِ قس اظ زل ّب 

گط پيوبى ًرَاّين ، جبى ّب، ظثبى ّب ٍ زضٍى ّب ٍ اظ زؾتبًوبى ، ّطکؽ تَاًؿت ثب زؾت ٍ گطًِ ثب ظثبى ثيؼت ًوَز زي
قکؿت ٍ ذساًٍس زگطگًَي اظ هب ًجيٌس ٍ اظ ايي پؽ كطهبى تَ ضا ثِ ًعزيک ٍ زٍض اظ كطظًساى ٍ ذَيكبى ذَاّين ضؾبًس ٍ 

 ذساًٍس ضا ثط آى گَاُ گطكتِ اٍ ثط گَاّي کبكي اؾت ٍ تَ ًيع ثط هب گَاُ ثبـ .
 
 [ ّبى ! هطزهبى ! اکٌَى چِ هي گَييس ؟103]

 
ط نسايي ضا هي قٌَز ٍ ثط اؾطاض زلْب آگبُ اؾت )ّطآى کؽ کِ ّسايت پصيطز ثِ ذيط ذَيف پصيطكتِ ٍ آى الجتِ ذساًٍس ّ

 (.41کِ گوطاُ قس ثِ ظيبى ذَز ضكتِ..( )ظهط/
 

 (10)كتح/...« زؾت ذسا ثبالي زؾتبى آى ّبؾت » ٍ آى کؽ کِ ثيؼت کٌس حتوبً ثب ذساًٍس پيوبى ثؿتِ 
 



ًس ثيؼت کٌيس ٍ ثب هي پيوبى ثجٌسيس ٍ ثب ػلي اهيط هؤهٌبى ٍ حؿي ٍ حؿيي ٍ ثب اهبهبى [ ّبى هطزهبى آًک ثب ذسا104ٍ]
 اظ ًؿل آًبى کِ پؽ اظ آًبى ذَاٌّس ثَز اهبهبًي کِ كطهبًي پبيساض زض زًيب ٍ آذطت اًس.

 
بم ًْبزُ ٍ آى کِ ّطکؽ پيوبى قکٌس الجتِ ثِ ظيبى ذَز گ» ذساًٍس هکّبضاى ضا تجبُ هي کٌس ٍ ثِ ثبٍكبيبى هْط هي ٍضظز 

 (.10)كتح/« ثط ػْسـ پب ثطجب هبًس ثعٍزي ذسا اٍ ضا پبزاـ ثعضگي ذَاّس زاز...
 
:» ؾالم کٌيس ٍ اکٌَى ثگَييس « اهيط الوؤهٌيي » [ ّبى هطزهبى ! ثگَييس ّط آى چِ ثِ قوب گلتن ! ٍ ثِ ػلي ثب لقت105]

ثقطُ( ٍ ثگَييس  285)ثركي اظ آيِ « َي تَؾت ثبظگكت قٌيسين ٍ كطهبى هي ثطين پطٍضزگبضا ، آهطظقت ذَاّين ٍ ثِ ؾ
توبم ؾتبيف ٍ ؾپبؼ ذسايي ضاؾت کِ هب ضا ثِ ايي ضا ّسايت كطهَز ٍ گطًِ ضاُ ًوي يبكتين ٍ الجتِ كطؾتبزگبى : » 

 ( 43اػطاف/« ) پطٍضزگبضهبى ثِ زضؾتي آهسُ اًس...
 
ثيف اظ آى اؾت  –کِ زض قطآى ًبظل كطهَزُ  –ػعٍّجلّ [ ّبى هطزهبى ، ثطتطي ّبي ػلي ثي اثيغبلت ًعز ذساًٍس 106]

 کِ هي يکجبضُ ثطقوبضم ، پؽ ّطکؽ اظ هقبهبت اٍ ذجط زاز ٍ آى ّب ضا قٌبذت ، اٍ ضا ثبٍض کٌيس.
 
( كطهبى ثطزاض اظ ذسا ٍ كطؾتبزُ ي اٍ ٍ اظ ػلي ٍ اهبهبى کِ ًبم ثطزم ثِ ضؾتگبضي ثعضگ 71[ ّبى هطزهبى ! )احعاة/107]

 ِ اؾت .زؾت يبكت
 
« اهيط الوؤهٌيي » [ ّبى هطزهبى ، ؾجقت جَيبى ثِ ثيؼت ٍ پيوبى ٍ ؾطپطؾتي اٍ ٍ ؾالم کٌٌسگبى ثط اٍ ثب لقت108]

 ضؾتگبضاًٌس ٍ زض ثْكت ّبي پط ثْطُ ذَاٌّس ثَز .
 
ضا ظيبًي [ ّبى هطزهبى ! آًچِ ذسا ضا ذَقٌَز هي کٌس ثگَييس ، ٍ اگط قوب ٍ توبهي ظهيٌيبى کلطاى ٍضظًس ذسا 109]

 ًرَاّس ضؾيس.
 
[ ذساًٍسا ثيبهطظ ايوبى آٍضًسگبى ثِ آى چِ ازا کطزُ ٍ كطهبى زازم ، ٍ ثط اًکبضکٌٌس گبى کبكط ذكن گيط ٍ الحوسهلل 110]

 ضة الؼبلويي
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