
چهل داستان درباره نماز و نماز گزاران

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


چهل داستان درباره نماز و نماز گزاران

www.noorfatemah.org



چهل داستان درباره نماز و نماز گزاران

www.noorfatemah.org



نارازگ زامن  زامن و  هراب  رد  ناتساد  لهچ 

: هدنسیون

یشاتهب هللادی 

: یپاچ رشان 

ناحبس

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 

چهل داستان درباره نماز و نماز گزاران

www.noorfatemah.org



تسرهف
5تسرهف

نارازگ زامن  زامن و  هراب  رد  ناتساد  7لهچ 

باتک 7تاصخشم 

تقو لوازامن  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  مامتها  - 17

یترپ ساوح  رطاخ  هب  يا  هقدص  هحلطوبا ،  ناتسوب  - 27

زامن تیّمها  ینیمخ و  ماما  - 37

بارحم دیهش  ینیوزق ،  یناغرب  یقت  دمحم  الم  - 48

تعامج هب  تقو  لوا  زامن  و  ع )   ) اضر ماما  - 58

دوش یم  ناهانگ  نتخیر  ورف  بجوم  زامن  - 68

؟  تسیچ زامن  - 78

تعامج زامن  فص  رد  روضح  دجسم و  رد  ات  بانط  نتسب  - 89

یبارعا زامن  و  ع )   ) داّجس ماما  - 99

زامن هب  نیفختسم  - 109

يراسناوخ هّللا  ۀیآ  موحرم  ياقستسا  زامن  - 119

هدابع نب  دعس  نب  سیق  زامن  - 1211

زامن ماگنه  هب  هدشمگ  ندرک  ادیپ  - 1311

نآرق تایآ  نیرت  هدننک  راودیما  - 1411

تقو لوا  زامن  شاداپ  - 1512

داد حیجرت  ناحتما  رب  ار  زامن  - 1612

لیمک هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هیصوت  - 1713

زامن کین  رثا  - 1813

برغم حبص و  زامن  هرابرد  ع )   ) نامز ماما  شرافس  - 1913

زامن رد  ابیز  سابل  - 2013

چهل داستان درباره نماز و نماز گزاران

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رصع زامن  تیمها  - 2114

زامن ندرمش  کبس  - 2214

مالّسلا هیلع  یسوم  يارب  هّللا ))  میلک   )) بقل زار  - 2314

دوب هدیسر  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  نامز  ماما  تمدخ  هب  هک  یسک  ناتساد  - 2414

ناحلاص زامن  - 2515

ایند مامت  رد  ناملسم  هس  زامن  - 2615

ندنل رد  تقو  لوا  زامن  - 2716

شرتخد هب  سردم  هیصوت  - 2816

ناهاگرحس زامن  - 2916

زامن ینیمخ و  ماما  - 3016

یتبرت ساّبعالم  موحرم  زا  یناتساد  - 3117

زامن ربارب  رد  ندش  میلست  - 3217

قالخادب يوناب  - 3317

ریخ یب  نید  - 3418

ربق باذع  - 3518

تعامج زامن  رد  تکرش  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دیکءات  - 3618

زامن رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  شرافس  - 3718

دینیبب ار  زابرس  نیا  تدابع  - 3819

میزومایب دنمجرا  ناناوج  نیا  زا  - 3919

میناوخب زامن  هنوگچ  - 4019

اهتشون 20یپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  21هرابرد 

چهل داستان درباره نماز و نماز گزاران

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نارازگ زامن  زامن و  هراب  رد  ناتساد  لهچ 

باتک تاصخشم 
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م1502-73 : 

تقو لوازامن  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  مامتها  - 1

دیـشروخ ّتیعـضو  تکرح و  بقارم  رازراک ،  فص  ود  ره  نایم  رد  دوب ،  دربن  مرگرـس  نیّفـص  گنج  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه 
يراک هچ  نیا  نینم ،  ؤملاریما  ای   : )) درک ضرع  ساّبع  نبا  دـناوخب . ) ار  رهظ  زامن  ات  دـسر  یم  نامـساآ  طسو  هب  تقو  هچ  دـنیبب  ات   ) دوب
دوجو اب  تسا  زامن  تقو  الاح  ایآ   : )) تفگ ساّبع  نبا  میناوخب )) .  زامن  ات  متسه  لاوز  رظتنم   : )) دومرف ترضح  دینک )) ؟  یم  هک  تسا 

یم دربن  اهنآ  اب  هک  تسا  زامن  رطاخ  هب  اهنت  تسیچ ؟  رـس  رب  ناـشیا  اـب  اـم  گـنج   : )) دومرف ع )   ) یلع میتسه )) ؟  راـکیپ  مرگرـس  هکنیا 
(1  . (() مینک

یترپ ساوح  رطاخ  هب  يا  هقدص  هحلطوبا ،  ناتسوب  - 2

ریگ یتخرد  ياه  هخاش  يـالبال  رد  هک  داـتفا  یغرم  هب  شرظن  زاـمن  ياـنثا  رد  درازگ ،  یم  زاـمن  دوخ  ناتـسوب  رد  هحلط  یبا  دـنیوگ  یم 
 ، سپ تسا .  هدروآ  ياج  هب  زامن  تعکر  دنچ  تسنادـن  هک  دوب  هدـش  مرگرـس  نانچ  غرم  نآ  هب  يو  تسج .  یم  یتاجن  هار  دوب و  هدرک 
یم حالـص  هک  یهار  ره  رد  مداد ،  رارق  هقدص  ار  مناتـسوب   : )) درک ضرع  تشاد و  نایب  ار  دوخ  لاح  دمآ و  ص )   ) مرکا لوسر  تمدخ 

شبحاص نآ  تخرد  غرم  هک  یناتسوب  دوش  یم  بجوم  ناطیش  اب  تفلاخم  سفن و  اب  هدهاجم  هنوگچ  دینیبب  ( 2  . (( ) دینک فرصم  دیناد 
 . دوش هتفگ  كرت  تسا ،  هتشاد  لوغشم  زامن  رد  ار 

زامن تیّمها  ینیمخ و  ماما  - 3

راگنربخ دـصراهچ  یلا  دصیـس  هب  کیدزن  میدوب .  وتاشول  لفون  رد  ام  تفر ،  هاش  هک  یلوا  زور   : )) تسا هدـش  لقن  ماـما  دـنزرف  لوق  زا 
رفن دـنچ  ره  دوب  رارق  درک .  یم  راک  اهنیبرود  ماـمت  دنداتـسیا .  نآ  يور  ماـما  دنتـشاذگ و  یتخت  دـندوب .  هدـش  عمج  ماـما  لزنم  فارطا 

دندومرف دندرک و  كرت  ار  لحم  ماما  هلصافالب  دش .  هدینـش  رهظ  ناذا  يادص  هک  دش  ماما  زا  لا  ؤس  هس  ود  دننکب .  لا  ؤس  کی  راگنربخ 
شهاوخ ماما  زا  یـسک  دندش .  بّجعتم  دـندرک ،  كرت  ار  هنحـص  ماما  هک  نیا  زا  نیرـضاح  مامت  درذـگ .  یم  رهظ  زامن  تلیـضف  تقو  : 

 . دنتفر و  دوش .  یمن  هجو  چیه  هب  دندومرف :  ّتینابـصع  اب  ماما  دوشب .  رگید  لا  ؤس  جنپ  راهچ  لقادـح  ات  دـینک  ربص  يا  هقیقد  دـنچ  درک 
(3 (()
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بارحم دیهش  ینیوزق ،  یناغرب  یقت  دمحم  الم  - 4

سمخ  )) تاجانم ندناوخ  لوغشم  هک  یلاح  رد  رحـس  ماگنه  هب  تدابع  بارحم  رد  هک  دوب  ینایناحور  زا  یناغرب  یقت  دّمحم  الم  موحرم 
هک دوب  نانچ  هرس )  سدق   ) بانج نآ  تدابع   : )) دنسیون یم  وا  لاوحا  رد  دیسر .  تداهش  هب  هیباب  هقرف  تسد  هب  دوب  هدجس  رد  ةرـشع )) 

تشاد و لاغتـشا  دـجهت  يراز و  عرـضت و  هیعدا و  تاـجانم  هب  تفر و  یم  دوخ  دجـسم  هب  قداـص  حبـص  عولط  اـت  بش  فصن  زا  هشیمه 
تبرـش اه  بش  نآ  زا  یکی  رد  هکنیا  اـت  تشاد  رارمتـسا  هدیدنـسپ  هویـش  شور و  نیا  رب  دـناوخ  یم  ظـفح  زا  ار  ةرـشع  سمخ  تاـجانم 

همین رد  دیراب ،  یم  تّدش  هب  فرب  هک  یلاح  رد  دوخ  دجـسم  ماب  تشپ  رد  هک  دـش  یم  هدـید  ناتـسمز  لصف  رد  رّرکم  دیـشون .  تداهش 
یم دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  اهتـسد  هداتـسیا ،  تلاح  رد  دوب و  تاجانم  عرـضت و  لوغـشم  تشاد و  رـس  رب  هماّمع  شود و  رب  نیتسوپ  بش 

(4  . (( ) درک یم  شوپدیفس  اپ  كون  ات  رس  زا  ار  شکرابم  تماق  رسارس  فرب  ات  درک 

تعامج هب  تقو  لوا  زامن  و  ع )   ) اضر ماما  - 5

هدع اب  نم  هک  یلاح  رد   ) دش جراخ  نابلاط  زا  یضعب  زا  لابقتسا  ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگ :  یم  زاّزقلا  زا  یـسوم  نب  میهاربا 
رد دنتفر و  نآ  يوس  هب  نارای  اب  ع )   ) ماما دوب .  یلاوح  نآ  رد  يرصق  دیسر .  ارف  زامن  تقو  میدوب . )  هارمه  ترـضح  نآ  اب  نارای  زا  يا 
زا یـضعب  ندـش  قحلم  ندیـسر و  رظتنم   : )) مدرک ضرع  وگب )) .  ناذا   : )) دـندومرف نم  هب  ماما  سپـس  دنداتـسیا و  یگرزب  گنـس  رانک 

ندناوخ داب  وت  رب  زادناین .  ریخءات  هب  رذع  نودب  تقو  لوا  زا  ار  زامن  دزرمایب ،  ار  وت  ادخ   : )) دومرف ترـضح  دـنیایب )) .  هک  میتسه  نارای 
 ، تشاد اپ  هب  ع )   ) اضر ماما  هک  يزاـمن  مرتحم ،  هدـنناوخ  ( 5  . ) میدـناوخ زاـمن  متفگ و  ناذا  سپ  تفگ :  يوار  تقو )) .  لوا  رد  زاـمن 

زامن دومرفن  هزاجا  ع )   ) ماما هک  دـیدومن  هجوت  یلو  تسا ،  رتشیب  تعامج  زامن  باوث  دـشاب  رتشیب  تیعمج  هچ  ره  هک  دوب  تعامج  زامن 
ار ریخءات  دوش و  هدناوخ  تقو  لوا  زامن  هک  درک  دـیکءات  هکلب  دـتفیب ،  ریخءات  هب  نارای  هیقب  ندـش  قحلم  ندیـسر و  رطاخ  هب  تقو ،  لوا 

درف درف  هب  باطخ  يراد ))  اپب  تقو  لوا  رد  ار  زامن  هشیمه  هک  داب  وت  رب  یـسوم ،  يا   : )) دومرف ع )   ) اضر ماـما  هکنیا  تسنادـن .  حـالص 
 . درادن صخش  نآ  هب  صاصتخا  تسام و 

دوش یم  ناهانگ  نتخیر  ورف  بجوم  زامن  - 6

رد دنابنج و  دوب ،  هدش  کشخ  شیاهگرب  هک  ار  یتخرد  هخاش  ناملـس  میدوب .  هتـسشن  یتخرد  ریز  رد  ناملـس  نم و  دـیوگ :  ساّبع  نبا 
 : متفگ مدرک )) ؟  نینچ  ارچ  هک  یـسرپ  یمن  نم  زا  ناـمثعوبا ،  يا   : )) دوـمرف ناملـس  باـنج  تخیر .  نیمز  هـب  اـهگرب  هـمه  نآ  هجیتـن 

درک نینچ  ترضح  نآ  میدوب ،  هتسشن  تخرد  نیا  ریز  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اب   : )) دومرف دوب )) ؟  هچ  راک  نیا  ببـس  ))
هچ ببس  هّللا ،  لوسر  ای  مدرک :  ضرع  نم  مدرک ؟  نینچ  ارچ  هک  یـسرپ  یمن  نم  زا  ناملـس ،  يا  دومرف :  نم  هب  سپـس  مدرک و  نم  هک 

ياجب ار  زور  هنابش  هناگجنپ  ياهزامن  نآ  زا  دعب  و  دوب ،  هدمآ  روتسد  هک  یهجو  نآ  رب  دریگب  وضو  نوچ  نم  ؤم  دومرف :  ترضح  دوب ؟ 
یفرط ةولـصلا  مقا  و   : )) دوـمرف توـالت  ار  هیآ  نیا  هاـگنآ  تخیر )) .  ورف  تخرد  نیا  زا  هک  اـهگرب  نیا  ناـسب  دزیرب  وا  ناـهانگ  دروآ ، 

(7  . . . (() بش زا  ییاه  هراپ  زور و  رس  ود  ره  ار  زامن  راد  ياپب  و  ( 6  . . . . ) لیّللا نم  افلز  راهّنلا و 

؟  تسیچ زامن  - 7

هب تبـسن  مات  هجوت  بلق و  روضح  اب  ناوج  دـید .  ندـناوخ  زامن  لوغـشم  ار  یناوج  هفوک  دجـسم  رد  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترـضح  يزور 
زج ار  زاـمن  اـیآ   : )) درک ضرع  ناوج  تسیچ )) ؟  زاـمن  لـیوءات  ناوج ،  يا   : )) دوـمرف وا  هب  ترـضح  دـناوخ .  یم  زاـمن  زاـمن ،  بادآ 
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روضح صولخ ،  تبرق ،  زا :  تسا  ترابع  زامن ،  تقیقح  لیوءات  تسا .  دنـسپان  صقاـن و  نآ ،  نودـب  هک  تسا ! ؟  یلیوءاـت  تیدوبع ، 
رهد همه  رد  هچ  رگا  دوب ،  دـهاوخن  حیحـص  یلمع  چـیه  نآ  نودـب  هک  مالّـسلا ،  مهیلع  تیب  لـها  ّتبحم  ادـخ و  تفرعم  هّجوـت ،  بلق و 

روضح هّجوت و  صولخ ،  تبرق و  اـنامه  زاـمن  حور  يرآ ،  ( 8  . (( ) دـنک مایق  تدابع  هب  هورم  افـص و  نیب  رد  دـشاب و  راد  هزور  مئاص و 
 . تسا نیّلصملا  ةولص  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  تفرعم و  و  بلق ، 

تعامج زامن  فص  رد  روضح  دجسم و  رد  ات  بانط  نتسب  - 8

هچ درادن و  دید  منامشچ  هّللا ،  لوسر  ای   : )) درک ضرع  دش و  بای  فرش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رضحم  هب  ییانیبان  درم 
هب ارم  امش  رانک  رد  تعامج  زامن  هماقا  يارب  دریگب و  ار  متسد  هک  دوش  یمن  ادیپ  یسک  یلو  مونش  یم  ار  دجسم  ناذا  هک  هدمآ  شیپ  اسب 
اب نک و  لـصو  دجـسم  رد  هب  ار  نآ  دـنبب و  تلزنم  رد  هب  یباـنط   : )) دومرف وا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  درواـیب )) .  دجـسم 

(9  . (( ) نک تکرش  تعامج  زامن  رد  ناسرب و  دجسم  هب  ار  دوخ  نآ  کمک 

یبارعا زامن  و  ع )   ) داّجس ماما  - 9

بادآ طیارـش و  ینکر  چـیه  رد  تشاذـگ ،  زامن  تعکر  ود  مامت  هلجع  اـب  دـش ،  مّلـس  هلآو و  هیلع  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دجـسم  دراو  یبرع 
اب ار  زامن  رگید ،  ترابع  هب  درواین .  لمع  هب  یتّقد  هنوگ  چـیه  تاـملک  فورح و  ظاـفلا و  جراـخم و  ظـفح  تئارق و  رد  درکن و  هطوبرم 

نامـسآ هب  ار  شیاهتـسد  دوب  هدـناوخ  هک  يزامن  دزم  تفایرد  يارب  هاگنآ  درواین .  اج  هب  عوشخ  عوضخ و  راقو و  و  نوکـس ،  هنینءامط و 
ماـما اـضق  زا  اـمرف )) .  اـطع  نم  هب  هیروح  راـهچ  نیّرز و  يرـصق  نک و  نم  يزور  ار  تشهب  نییّلع ،  یلعا  ایادـخ ،   : )) تفگ تشادرب و 

يا  : )) دومرف وا  هب  باطخ  سپ  دینـش ،  دنوادخ  زا  ار  یبارعا  تساوخ  رد  هدزباتـش و  ندـناوخ  زامن  تشاد و  روضح  اجنآ  رد  ع )   ) داّجس
نیرتهب تساوخرد  یگتـسیاش  يا ،  هدرازگ  فصو  نیا  اب  وت  هک  يزاـمن  ینعی  ینک . ))  یم  بلط  یگرزب  جاودزا  نیباـک و  برع ،  ردارب 

(10  . ) درادن یلاعت  يراب  هاگرد  زا  ار  اهناکم  نیرت  یلاع  اهتمعن و 

زامن هب  نیفختسم  - 10

 . متشادن روضح  هرّونم  هنیدم  رد  ع )   ) قداص ترضح  تداهش  نامز  رد  دیوگ :  یم  ع )   ) قداص رفعج  ماما  ترضح  يافو  اب  رای  ریصبوبا 
هب دید ،  ارم  یتقو  هدیمح  ّما  متفر .  ترـضح  نآ  رـسمه  هدیمح ))  ّما   )) رـضحم هب  تیلـست  تیزغت و  ناونع  هب  رفـس ،  زا  تعجارم  زا  سپ 
زا یکی  ترضح  نآ  هک  يدید  یم  يدوب و  رـضاح  بانج  نآ  تلحر  ماگنه  رد  شاک  ( 11  ، ) دّمحم ابا  يا   : )) دومرف تسیرگ و  تدـش 

یتقو دنیایب .  ات  دینک  ربخ  دراد  یتبحم  فطل و  نم  هب  هک  ار  سک  ره  ماوقا و  ناشیوخ و  دومرف :  سپـس  تسب و  ار  شکرابم  نامـشچ  ود 
درامشب و کبـس  ار  شزامن  هک  یـسک  هب  ام  تعافـش  زگره  دومرف :  دندمآ ،  درگ  شرتسب  رود  رد  دندیـسر و  بانج  نآ  روضح  هب  همه 

ةولـص مهیلع  شا -  یمارگ  لآ  ربمایپ و  تعافـش  ترخآ ،  رد  ام  يوزرآ  نیرتگرزب  ( 12  . (() دسر یمن  دشاب ،  هتشاد  زامن  هب  فافختـسا 
زا تروص  نیا  رد  هک  ارچ  میـشابن ،  لئاق  یتیمها  نآ  يارب  مینک و  دروخرب  یهجوت  یب  اب  نامزامن  هب  دـیابن  نیارباـنب ،  تسا .  نیّلـصملا - 

 . میوش یم  مورحم  تعافش  گرزب  تمعن 

يراسناوخ هّللا  ۀیآ  موحرم  ياقستسا  زامن  - 11

زا ناراب  يا  هرطق  یتح  دادرخ  لیاوا  ات  راهب  زاغآ  زا  هدـش و  عطق  نآ  هموح  مق و  رهـش  زا  یلاـعتقح  تمحر  يرمق  يرجه  لاس 1363  رد 
درک یم  یط  ار  دوخ  تایح  لحارم  نیرخآ  دوب و  هدش  هدرمژپ  یبآ  یب  رثا  رد  عرازم  کشخ و  نوماه  تشد و  دوب .  هدشن  لزان  نامـسآ 
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تاعاس كانرطخ و  تیعقوم  نینچ  رد  داد .  یم  داب  رب  ار  مدرم  دیما  نمرخ  دوب و  هدنکفا  هیاس  هقطنم  رسارس  رب  تشحو  هودنا و  ياهربا  . 
تمحر حبـص  میـسن  درک ،  یم  دیدهت  ار  ناماس  نیا  الغ  یطحق و  میب  دش و  یم  لّدـبم  يدـیماان  هب  هتفر  هتفر  دارفا  دـیما  هک  یکانتـشحو 
هنیجنگ رد  هک  ییاهبنارگ  رهوگ  نآ  دوب و  هتخومآ  تقیقح  رارسا  تفرعم ،  نوناک  رد  هک  یتسرپادخ  نامیا و  درم  هناگی  تفرگ :  ندیزو 
هلیـسو هب  تفرگ  میمـصت  دز و  رمک  هب  تّمه  ناماد  خسار  ینامیا  نیتم و  یمزع  اب  دوب ،  هدش  هتخودنا  یعقوم  نینچ  يارب  تلیـضف  اوقت و 

هدارا سپ ،  دروآ .  زاین  یب  میحر  دـنوادخ  هاگرد  هب  زاین  زجع و  يور  دـیامن و  ناراب  بلط  هّیهلا  تمحر  عبنم  زا  اـعد ،  ءاقـستسا و  زاـمن 
مالـسا سدـقم  روتـسد  تیاعر  اب  ات  دـیدرگ  مزاع  باتفآ  عولط  زا  دـعب  تعاس  کی  هعمج  زور  رد  درک و  مالعا  تاقبط  مومع  هب  ار  دوخ 

هب یهاوخریخ ،  هار  زا  دوخ ،  ینورد  داسف  مغر  هب  دندوبن ،  نامگ  شوخ  دنوادخ ،  هب  نامیا  یتسس  رثا  رب  هک  یمدرم  دوش .  زامن  لوغشم 
نـسح اب  درمدار ،  نآ  یلو  دروخب )) .  همطل  امـش  خماش  ماقم  هب  دـنامب و  رثا  یب  زامن ،  نیا  تسا  نکمم   : )) دنتـشاد ضورعم  شترـضح 
یعقو نانخـس  نیدـب  دینـش ،  یمن  ینخـس  قح  نخـس  زج  دـید و  یمن  ار  سک  چـیه  دوخ  يادـخ  زج  تشاد و  دوـخ  يادـخ  هب  هک  یّنظ 

نیا هتفگ  زا  یمیب  مهد و  یم  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  منک و  یم  لمع  تسا  هدیسر  مالسا  عراش  زا  هک  يروتـسد  هب  نم   : )) دومرف دراذگن و 
 ، هزور نتـشاد  اب  نامیا و  اب  نادرم  زا  یعمج  اب  دوخ  هّینید  تاّررقم  قبط  هاگنآ  دش )) .  دـهاوخ  عقاو  دـشاب ،  حالـص  هچنآ  مرادـن .  نآ  و 

ترضح شراوگرزب  يومع  دننام  هنهرب ،  ياپ  اب  تخادنا و  سکعرب  پچ و  هب  تسار  زا  ار  كرابم  يادر  تسا ،  هدیسر  روتـسد  هکنانچ 
جراخ تمس  راپسهر  نانک  رافغتسا  تفر ،  نابایب  هب  ءاقستسا  يارب  ناسارخ  ورم ))  )) رد هک  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  هّمئالا  نماث 
هدرک لاغشا  ار  ناریا  نیقفّتم  هک  دوب  ینامز  اب  فداصم  هثداح  نیا  داهن .  نابایب  هب  ور  جرف  حتف و  دیما  هب  دیدرگ و  ( 13  (( ) جرف كاخ  ))

زا نآرق  نانمشد  زا  رفن  دنچ  نایم  نیا  رد  دندوب .  هتفای  رارقتسا  جرف ))  كاخ   )) دودح رد  ییاکیرما  یسیلگنا و  نازابرس  زا  ییاهدحاو  و 
دروم هک  ار  یبآ  هاچ  دنیایب و  هدودحم  نیا  هب  دنراد  رظن  رد  یلاها  زا  يدایز  هدع  هک  دندوب  هداد  ربخ  اهنآ  هب  هّیئاهب ،  هّلـضم  ّهلاض و  هقرف 

تانایرج زا  نوچ  دندینش ،  ار  ربخ  نیا  هک  نیقفّتم  ياهورین  دنورایب .  هملح  امش  هب  ناتندرک  دوبان  يارب  دعب  دننک و  رپ  تسامـش  هدافتـسا 
یتح دـندش و  هدامآ  عافد  يارب  الماک  درک ،  یم  دـییءات  ار  اه  هتفگ  نیا  مدرم  يوهاـیه  مه  یفرط  زا  دنتـشادن و  یعـالّطا  چـیه  اـیاضق  و 

یفده دوب و  ادخ  هجوتم  اهنت  هک  دیقف  هّللا  ۀیآ  موحرم  دننک .  عافد  دوخ  زا  مدرم  هلمح  ماگنه  ات  دـنداد  رارق  تیعمج  يوس  هب  ار  اهرابریت 
عرـضت و لاح  رد  ناهارمه ،  زا  نت  رازه  تسیب  زا  زواجتم  روضح و  اب  داد و  همادا  دوخ  هار  هب  تناتم  تداشر و  تیاهن  اب  تشاد ،  صاخ 

دارفا خر  زا  گنر  شپترپ و  اهلد  داد .  یم  نایاپ  اعد  هبطخ و  اـب  ار  نآ  دروآ و  ياـجب  ار  ءاقـستسا  زاـمن  یبوبر ،  سدـقم  تاذ  هب  عوشخ 
رکـشل رد  هک  ییاپورا  ناصّـصختم  ریخ ؟  ای  دیـسر  دـهاوخ  تباجا  فدـه  هب  اـعد  اـیآ  هک  درک  یم  همزمز  دوخ  اـب  سک  ره  دوب .  هدـیرپ 

زور دروخ .  یمن  مشچ  هب  ناراب  لوزن  زا  یمئالع  هک  دنتـشاد  راهظا  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  تّقد  هب  ار  يّوج  عاـضوا  دـندوب ،  نیقفّتم 
جراـخ هب  يرتـشیب  عوشخ  عوضخ و  اـب  ملع  لـها  صاّوخ  زا  یعمج  اـب  فیرّـشلا -  هماـقم  هّللا  یلعا  دـیقف -  هّللا  ۀـیآ  موحرم  زاـب  رگید ، 

زاین زار و  وت  يادخ  اب  نینچ  نایرب  لد  نایرگ و  مشچ  اب  دندوزفا و  هثاغتـسا  رارـصا و  رب  ّجلو )) اباب  ّجـل  نم   )) مکح هب  دـنتفر و  هدودـحم 
رب امرفم و  هذخا  ؤم  تتمحر ،  عطق  دوخ و  بضغ  هب  ار  نانآ  وت  دننک ،  یم  ار  وت  تیـصعم  تفلاخم و  وت  ناگدنب  رگا  ایادخ ،   : )) دندرک

يراز عرضت و  اب  دنداتفا و  هدجس  هب  دندناوخ و  هروثءام  ریغ  هروثءام و  هیعدا  لیبق  زا  هاگنآ  ینیمحاّرلا )) .  محرا  وت  هک  نک ،  محر  نانآ 
مدرم دیناشوپ .  ار  مق  نامسآ  مکارتم ،  ياهربا  دیدرگ و  رهاظ  نامـسآ  رد  یلاعتقح  تمحر  راثآ  ناهگان  دندرک .  تمحر  لوزن  ياضاقت 
باریس ار  هموح  رهش و  درک و  دیراب  هب  عورش  ییایسآ  لیـس  ناراب  هک  دندوب  هدیـسرن  دصقم  هب  زونه  یلو  دندش ،  هناور  اه  هناخ  يوس  هب 

هک نیمز  دش و  هدیمد  نازوس  ياهنابایب  عرازم و  تاغاب و  رـسارس  رد  يا  هزات  حور  داتفا .  هار  هب  مق  هناخدور  رد  لیـس  هکیروطب  تخاس ، 
یبیجع رثا  ناهج  رد  هباـجالا ،  عیرـس  ياـعد  گرزب و  تمارک  نیا  روهظ  دـیدرگ .  نیرب  دـلخ  دوب ،  هدـش  هتفت  کـشخ و  یبآ  یب  رثا  رب 

کنج هلئاغ  عفر  يارب  دنتساوخ  راوگرزب  نآ  زا  دندش و  ینید  تاماقم  میلـست  زین  نیقفّتم  رکـشل  ناهدنامرف  اهلارنژ و  هکیروطب  دیـشخب ، 
 . دندرک شخپ  ایند  مامت  رد  ویدار ،  قیرط  زا  ار  زیگنا  تفگـش  هثداح  نیا  عوقو  نتگنـشاو  ندنل و  یمـسر  تاماقم  دنیامرف و  اعد  یناهج 
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هک یکاپان  رصانع  يداع و  مدرم  نآ  رب  تشگ و  راکشآ  نایناهج  رب  المع  مق  هّیملع  هزوح  شزرا  مالـسا و  نیبم  نید  تیناّقح  هجیتن ،  رد 
یب هک  دنتـسه  ملاع  رد  یتلیـضفاب  كاپ و  نادرم  هک  دـش  تباث  دنتـسیرگیم ،  تراقح  یفنم و  رظن  هب  مق  هّیملع  هزوح  مالـسا و  تناـید  هب 
ریز رد  دـنوادخ  نذا  اب  ار  تعیبط  دـنهد و  ناکت  ار  یناهج  نامیا  يورین  اب  دـنناوت  یم  دـننک و  یم  ادـیپ  یگتـسویپ  بیغ  ملاع  اـب  هطـساو 

(14  . ) دنروآ نامرف 

هدابع نب  دعس  نب  سیق  زامن  - 12

 ، نادنمتواخـس ناروآ ،  گنج  نارادمتـسایس ،  اس ،  ؤر  زا  يو  دمآ .  یم  باسح  هب  برع  فارـشا  زا  گرزب و  هباحـص  زا  سیق ،  بانج 
جرزخ  )) هفیاط سیئر  سیق  هوالعب ،  دوب .  بهذم  هناوتسا  نید و  یلصا  ياه  هیاپ  زا  دش و  یم  هدرمـش  نادنمـشناد  نادهاز و  اهینارنخس ، 

 . دـندوب تمظع  دـجم و  ياراد  مالـسا  نامز  رد  مه  تیلیهاـج و  نارود  رد  مه  وا ،  نادـناخ  دوب .  هفیاـط  نیا  گرزب  ياهنادـناخ  زا  و  (( 
رد زامن ،  ماگنه  هب  يزور  هک  دوب  هدیسر  ییاج  هب  راگدرورپ  تاذ  هب  تبسن  تعاطا  یگدنب و  تّدش  دنوادخ و  زا  فوخ  هبترم  رد  سیق 

دش و مخ  هدجس  يارب  دهد ،  هار  دوخ  هب  یـسرت  ای  دشاب  هتـشاد  یهجوت  رطخ  نیا  هب  هکنآ  یب  وا  یلو  دش ،  نایامن  يرام  شهاگ  هدجس 
درکن یهاتوک  دوخ  زامن  زا  وا  یلو  دیچیپ .  سیق  ندرگ  رود  هب  رام  ماگنه ،  نیا  رد  تفر .  هدجس  هب  رام  يولهپ  رد  هک  دمآ  دورف  يروط 

(15  . ) دنکفا یفرط  هب  تخاس و  ادج  ندرگ  زا  دوخ  تسد  اب  ار  رام  دش و  غراف  زامن  زا  هکنآ  ات  تساکن ،  نآ  زا  يزیچ  و 

زامن ماگنه  هب  هدشمگ  ندرک  ادیپ  - 13

زامن هب  يزور  دـماین .  شدای  دیـشیدنا ،  هچ  ره  تسا .  هداد  یـسک  هچ  هب  درک  شومارف  داد و  یـسک  هب  یلاوج  يزور  یقلاوج  ساّبعلاولا 
هب ار  لاوج  هک  دمآ  مدای   : )) تفگ دوخ  درگاش  هب  تفر و  ناکد  هب  تسا .  هداد  یسک  هچ  هب  ار  دوخ  لاوج  هک  دمآ  شدای  دوب ،  هداتسیا 
يا  : )) تفگ درگاش  دـمآ )) .  مدای  زاـمن  رد   : )) تفگ ساـبعلاولا  دـمآ )) ؟  تداـی  هنوگچ   : )) تفگ شدرگاـش  ما )) .  هداد  یـسک  هچ 
ملع بلط  هب  درک و  اهر  ار  ناکد  دـش و  شدـب  راک  هّجوتم  ساـّبعلاولا  نتـسج )) ؟  لاوج  هب  اـی  يدوب  لوغـشم  ندـناوخ  زاـمن  هب  داتـسا ، 

رد دشاب و  رودب  یگدنکارپ  ّتتـشت و  زا  دیاب  رازگزامن  ساوح  زامن ،  ماگنه  ( 16  . ) دش نآرق  رّـسفم  ات  تخومایب  ملع  نادنچ  تخادرپ و 
عوشخ و راچان  ددرگ  لفاغ  ادخ  زا  رگا  هک  سب ،  تسادخ و  طقف  نآ  دشاب و  زیچ  کی  هجوتم  بلق  دیاب  يرآ  ددرگ .  هصالخ  زیچ  کی 

 . دوش یم  هصالخ  ادخ  ریغ  رد  بلق  روضح 

نآرق تایآ  نیرت  هدننک  راودیما  - 14

نینم ؤملاریما  هک :  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا ،  امهیع  قداص  رفعج  ماما  ای  رقاب  دّـمحم  ماما  نیمامه ،  نیماما  زا  یکی  زا  یلامث  هزمح  وبا 
؟  تسا تایآ  نیرت  هدـننک  راودـیما  امـش  دزن  دـیجم  هّللا  مالک  تایآ  زا  کیمادـک  دومرف :  دوخ  باحـصا  هب  باـطخ  يزور  مالّـسلا  هیلع 

دزرمآ و یمن  ار  كرشم  دنوادخ  انامه  ( 17  . . (( . ) ءاشی نمل  کلذ  نودام  رفغی  هب و  كرـشی  نا  رفغی  هّللا ال  نا   : )) هیآ دنتفگ  یـضعب 
يارب تایآ  نیرت  هدننک  راودیما  اما  تسا ،  يا  هیآ  وکین  دومرف :  ترـضح  دهاوخب . . .  هک  یـسک  يارب  ار  كرـش  زا  رت  نییاپ  دزرمآ  یم 

(( . امیحر اروفغ  هّللادجی  هّللا  رفغتـسی  مث  هسفن  ملظی  وا  ءوس  لمعی  نم  و   : )) هیآ دنتفگ  رگید  يا  هدع  تسین .  یـصاعم  شزرمآ  نارفغ و 
 . نابرهم هدنزرمآ  ار  دنوادخ  دبایب  دهاوخ ،  شزرمآ  ادخ  زا  سپس  دنک و  نتشیوخ  رب  متـس  ای  دزادرپب  تشز  يراک  هب  هک  یـسک  و  ( 18)

مهـسفنا ال یلع  اوفرـسا  نیذـّلا  يدابع  ای  لق   )) هیآ دـنتفگ  رگید  یـضعب  تسین .  رظن  دروم  هیآ  اّما  تسا ،  يا  هیآ  وکین  دومرف :  ترـضح 
تمحر زا  دیزرو .  یم  فارـسا  دوخ  سفن  هب  هانگ  اب  هک  مناگدنب  يا  وگب  ( 19  . . . (() اعیمج بونذلا  رفغی  هّللا  ّنا  هّللا  ۀـمحر  نم  اوطنقت 

 . تسین رظن  دروم  هیآ  اّما  تسا ،  يا  هیآ  وکین  دومرف :  ترـضح  دزرمآ . . . .  یم  ار  ناهانگ  عیمج  دنوادخ  نوچ  دیـشابن ،  سویءام  ادخ 
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ره هک  دنیاهنآ  ناگشیپاوقت  ( 20  . . . ) مهبونذلاورفغتـساف هّللا  ورکذ  مهـسفنا  اوملظ  وا  ۀشحاف  اولعف  اذا  نیّذلاو  هیآ :  دنتفگ  رگید  یـضعب 
 : دومرف ترضح  دنیامن . . .  رافغتسا  دوخ  هانگ  زا  دنروآ و  دای  هب  ار  ادخ  دننک ،  شیوخ  هب  یملظ  ای  دنز  رس  ناشیا  زا  یتسیاشان  راک  هاگ 
؟  دـشاب نآرق  تاـیآ  نیرت  هدـننک  راودـیما  امـش  رظن  هب  هک  دـیناد  یمن  يرگید  هیآ  اـیآ  تسین .  رظن  دروـم  هیآ  اـما  تسا ،  يا  هیآ  وـکین 

یّلص ادخ  لوسر  مبیبح  زا  دومرف :  ماما  میناوخب .  هک  تسین  ام  دزن  رد  يزیچ  دنگوس  ادخ  هب  نینم ،  ؤملاریما  هن  دندرک :  ضرع  باحـصا 
نم افلز  راهّنلا و  یفرط  ةاولّصلا  مقا  و  تسا :  هفیرش  هیآ  نیا  نآرق  رد  هیآ  نیرت  هدننک  راودیما  دومرف :  هک  مدینـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

 ، یلع ای   : )) دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  سپـس  بش . . .  زا  ییاه  هراپ  زور و  رـس  ود  ره  ار  زامن  راد  ياپب  و  ( 21  . . . ) لیّللا
زا وا  یـصاعم  ناهانگ و  دـنک ،  مایق  وضو  هب  امـش  زا  یکی  رگا  دـینادرگ ،  تلاسر  هب  ثوعبم  داد و  رارق  ریذـن  ریـشب و  ارم  هک  ییادـخ  هب 

ناهانگ عیمج  هکنآ  رگم  ددرگن  رب  شزامن  هلبق و  زا  دوش ،  هلبق  هّجوتم  دوخ  بلق  تروص و  اب  هک  یتقو  اـت  دزیر  یم  ورف  شندـب  ياـضعا 
وا زا  یهانگ  زامن  ود  نیب  ام  هاگره  دشاب و  هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  نوچمه  دنامن  یقاب  شلمع  هفیحـص  رب  یهانگ  چیه  دزیرب و  وا 

شزرمآ بجوم  هک  ار  هناگجنپ  ياهزامن  ربمایپ  هاگنآ  ددرگ )) .  كاپ  ناهانگ  زا  دوش و  هدـیزرمآ  زاـمن  ندـناوخ  اـب  دـشاب  هدـش  رداـص 
زا یکی  هناخ  رد  رب  هک  تسا  يرهن  دـننام  نم  تّما  يارب  هناگجنپ  ياهزامن  تلزنم  هک  نادـب  یلع ،  اـی   : )) دومرف درک و  هرامـش  دنتـسه ، 
؟  دنام دهاوخ  یقاب  اهکرچ  نآ  زا  يزیچ  ایآ  دنک  وشتـسش  رهن  نآ  رد  راب  جنپ  زور  ره  دشاب و  نیکرچ  شندـب  یـصخش  رگا  دـشاب .  امش 

(22  . (() درب یم  ار  ناشبلق  یگریت  دنک و  یم  كاپ  ار  ناشناهانگ  مامت  هک  تسا  نینچ  متّما  يارب  هناگجنپ  ياهزامن  ادخ ،  هب  دنگوس 

تقو لوا  زامن  شاداپ  - 15

نب یسوم   : )) دومرف ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ترـضح  مهدزای  ماما  زا  ینـسح  میظعلادبع  ترـضح 
 : دومرف دنوادخ  تسیچ ؟  دناوخ  یم  تقو  لوا  رد  ار  شزامن  هک  یسک  يازج  ایادخ ،  راب  درک :  ضرع  تفگ و  نخس  دنوادخ  اب  نارمع 
ار دوخ  ياـهراک  نیرت  بوبحم  رازگزاـمن  نوـچ  يرآ ،  ( 23  . (( ) مـنادرگ یم  حاـبم  وا  هـب  ار  متـشهب  مروآ و  یم  رب  ار  شیاـه  هتـساوخ 
 ، تسا تشهب  هک  ار  هاگیاج  نیرتهب  نیرت و  بوبحم  زین  دنوادخ  دراد ،  یم  مّدـقم  دوخ  عفانم  همه  رب  ار  یهلا  هضیرف  دریگ و  یم  هدـیدان 

 . دزاس یم  مّعنتم  شیوخ  تشهب  ياهتمعن  نیرتهب  هب  ار  وا  دنادرگ و  یم  لالح  حابم و  وا  يارب 

داد حیجرت  ناحتما  رب  ار  زامن  - 16

قشمد رد  ناشیا  تسا .  همارکلا  حاتفم  بحاص  داوج  دّیس  اقآ  موحرم  ردارب  هداون  هعیـش و  گرزب  ياملع  زا  یلماع  لبج  نسحم  دّیـس  اقآ 
دمحا دّیـس  جاـح  دـننک .  یم  لیـصحت  باـنج  نآ  رظن  تحت  هسردـم  نآ  رد  هعیـش  نازوـمآ  شناد  هـک  دـنا  هدرک  سیـسءات  يا  هسردـم 

يارب ام  هسردـم  ناگتفای  تیبرت  زا  یکی  تفگ  یم  هک  مدینـش  نیما  نسحم  دّیـس  دوخ  زا  نم  تفگ  تسا  مق  راّجت  زا  کی  هک  يوفطـصم 
ناحتما ار  ام  هسردم  نادرگاش  شیپ  زور  دنچ  نومضم :  نیا  هب  تشون  نم  يارب  يذغاک  اجنآ  زا  درک ،  ترفاسم  اکیرمآ  هب  ملع  لیصحت 

رگا مدـید  دـش ،  رید  تقو  هکنیا  ات  دیـشک  لوط  رایـسب  دیـسر .  نم  هب  تبون  ات  متـسشن  یتدـم  متفر .  ناـحتما  يارب  مه  نم  دـندرک ،  یم 
يزیچ يور ،  یم  اجک  دندیـسرپ  دـندوب  اجنآ  رد  هک  ییاهنآ  مناوخب ،  زاـمن  مورب  هک  مدرک  تکرح  اـج  زا  دوش .  یم  توف  زاـمن  منیـشنب 
هسلج نیا  رگا  درذگ ،  یم  شتقو  مه  ناحتما  دنتفگ  درذگ .  یم  شتقو  مراد ،  ینید  فیلکت  کی  نم  متفگ  دسرب .  وت  تبون  هک  هدنامن 

ره متفگ  دنهد .  یمن  لیکشت  یصوصخ  هسلج  هنحتمم  تئیه  زگره  وت  رطاخ  يارب  داد و  دنهاوخن  لیکشت  يا  هسلج  رگید  دوش ،  رازگرب 
هزادنا هب  نم  هک  دـندوب  هدـش  هجوتم  هنحتمم  تئیه  اضق  زا  متفر .  هرخالاب  منک .  یمن  رظن  فرـص  دوخ  ینید  فیلکت  زا  نم  داب !  اداب  هچ 

تـسیناور تسا ،  يدج  دوخ  هفیظو  رد  صخـش  نیا  نوچ  هک  دندوب  هدرک  راهظا  هداد و  فاصنا  ما ،  هدومن  تبیغ  ینید  هفیظو  کی  ءادا 
هسلج هک  دوب  نیا  میهد .  لیکشت  شیارب  یـصوصخ  يا  هسلج  دیاب  هدومن  هفیظو  هب  لمع  هکنیا  زا  یناد  ردق  يارب  میراذگب ،  لّطعم  ار  وا 
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نینچ هسردـم  رد  نم  دومرف :  ناتـساد  لقن  زا  سپ  نیما  نسحم  دّیـس  ياـقآ  مداد .  ناـحتما  مدـش و  رـضاح  نم  دـنداد ،  لیکـشت  يرگید 
(24  . ) دوش یمن  رت  ناشنماد  دنتفیب  ایرد  هب  رگا  هک  ما  هدرک  تیبرت  ینادرگاش 

لیمک هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هیصوت  - 17

نءاش و لیمک ،  يا   : )) دیامرف یم  زامن  هماقا  ّتیفیک  تاّیصوصخ و  هرابرد  یعخن  دایز  نب  لیمک  هب  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح 
نیا رد  تلزنم  نءاش و  هکلب  یهدـب ،  هقدـص  يرادـب و  هزور  يرازگب و  زامن  هک  تسین  نیا  هب  ادـخ  تعاـطا  تداـبع و  رد  تلزنم  ردـق و 

ارف ار  تدوجو  ياپارس  هک  یهد  ماجنا  یعوشخ  اب  ار  هنادنـسپادخ  یلمع  یـشاب و  سفّنلا  میلـس  يرازگب و  كاپ  بلق  اب  ار  زامن  هک  تسا 
يا هدـیاف  تسین و  لوـبق  زاـمن  دـشاب ،  مارح  یبـصغ و  رگا  هک  يا  هداتـسیا  زاـمن  هب  نآ  رب  نآ و  رد  هک  يزیچ  نآ  رد  رگنب  ( 25  . ) دریگ

يزیچ نیرتمک  زا  زامن  رد  رگا  یتح  دوش .  نآ  کلام  دنک و  فرـصت  هنانئاخ  ار  مدرم  لاوما  دناوت  یمن  رازگزامن  يرآ ،  ( 26  . (() درادن
سومان لام و  هب  زواجت  زا  ار  یمدآ  زامن  نیاربانب ،  دوش .  هداعا  دیاب  تسا و  لطاب  شزامن  دشابن ،  یـضار  نآ  بحاص  هک  دـنک  هدافتـسا 

 . دنادرگ یم  رادیاپ  قفوم و  گرزب  دنوادخ  ّیضرم  حیحص و  یگدنز  کی  هب  ار  یمدآ  دراد و  یم  رذح  رب  اهنآ  قوقح  مدرم و 

زامن کین  رثا  - 18

ندناوخ زامن  نیع  رد  هک  دوب  هدرک  تکرـش  نآ  رد  زین  هنیدم  ناناملـسم  زا  یکی  هدش و  اپرب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اب  تعامج  زامن 
زامن اعطق  ینعی  اموی )) هاهنت  هتولص  ّنا   : )) دومرف ترضح  نآ  دنداد .  ربخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ار  بلطم  نیا  درک .  یم  زین  هانگ 

(27  . ) درادرب تسد  دوخ  تسیاشان  ياهراک  زا  ماجنارس  يزور  وا  هک  دوش  یم  ثعاب 

برغم حبص و  زامن  هرابرد  ع )   ) نامز ماما  شرافس  - 19

مالّـسلا هیلع  يدهم  ترـضح  بلط  رد  دیدم  ياهتّدم  تفگ :  هک  دنا  هدرک  لقن  يرهز ))   )) زا یـسربط  یـسوط و  خیـش  ینیلک و  موحرم 
مدیسر و ( 28  ) نامثع نب  دّـمحم  تمدـخ  هب  هکنیا  ات  مدیـسرن  فدـه  هب  اما  مدرک  جرخ  ادـخ ) هار  رد   ) یناوارف لاوما  هار  نیا  رد  مدوب و 

یفنم خساپ  نامثع  نب  دّمحم  دربب .  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تمدخ  هب  ارم  هک  متساوخ  سامتلا  هب  وا  زا  يزور  ات  مدوب  وا  تمدخ  رد  یتدم 
تمدـخ هب  تقو  لوا  زور ،  نآ  يادرف  اـیب )) .  تقو  لوا  ادرف   : )) دومرف درک و  فـطل  ماجنارـس  نم ،  رایـسب  عرـضت  لـباقم  رد  یلو  داد ، 

شبلط رد  هک  سک  نآ  تسا  نیا  هک  درک  هراـشا  نم  هب  تسوا و  هارمه  وبـشوخ  امیـس و  شوخ  یناوـج  مدـید  متفر ،  ناـمثع  نب  دّـمحم 
میدیـسر و يا  هناخ  هب  ات  دومرف  ارم  باوج  ناشیا  مدرک .  حرطم  متـشاد ،  لا  ؤس  هچنآ  متفر و  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تمدخ  هب  یتسه . 

زامن هک  یـسک  تسا  رودب  ادخ  تمحر  زا   : )) دومرف نم  هب  رابود  ناشیا  تاقالم ،  نیا  رد  مدیدن .  ار  شترـضح  رگید  دش و  هناخ  لخاد 
(29  . (() دنوش نایامن  اه  هراتس  ات  دزادنیب  ریخءات  هب  يردقب  ار  برغم  زامن  دنوشن و  هدید  اه  هراتس  ات  دزادنیب  ریخءات  هب  نادنچ  ار  حبص 

زامن رد  ابیز  سابل  - 20

ترـضح نآ  زا  دیـشوپ .  یم  ار  دوخ  ياهـسابل  نیرتهب  دـش ،  یم  هدامآ  زاـمن  يارب  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  هک  یماـگنه  دـنیوگ 
لمحتاف لامجلا ،  بحی  لیمج و  هّللا  ّنا  دومرف :  خـساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  دیـشوپ )) ؟  یم  ار  دوخ  ياهـسابل  نیرتهب  ارچ   : )) دندیـسرپ

ابیز سابل  زین  نم  سپ  دراد ،  یم  تسود  ار  ییابیز  تساـبیز و  دـنوادخ  اـنامه  ( 30  . ) دجـسم لک  دنع  مکتنیز  وذـخ  لوقی :  وه  ّیبرل و 
نیمه رب  ( 31 (( . ) دـیریگربرد تنیز  هب  ار  دوخ  دجـسم  رد  نتفر  ماگنه  هب   : )) دومرف وا  مه  مشوپ و  یم  مراـگدرورپ  اـب  زاـین  زار و  يارب 

رد تفاظن و  تیاعر  اب  دـنک و  رّطعمار  دوخ  دـشوپب ،  ار  دوخ  هماج  نیرتوکین  زامن  يارب  ناسنا ،  هک  تسا  بحتـسم  تایاور  قبط  لـصا ، 
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 . دزادرپب گرزب  يادخ  اب  زاین  زار و  زامن و  هب  تراهط  لامک 

رصع زامن  تیمها  - 21

تحاران نامیـشپ و  تخـس  تشز ،  لمع  نیا  زا  سپ  یلو  درک ،  انز  شرهوش  بایغ  رد  ینز  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ناـمز  رد 
هب ارم   (( ) هّللا لوسر  یلع  ینولد   : )) دز یم  دایرف  تشذگ و  یم  هنیدـم  ياه  هچوک  زا  یکی  رد  دوب ،  ناشیرپ  رایـسب  هک  یلاح  رد  دـش و 

)) ؟  ینز یم  دایرف  یتسه و  ناشیرپ  هنوگ  نیا  ارچ   : )) دیسرپ دید و  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دینک . ) ییامنهار  ادخ  لوسر  يوس 
هکرـس زا  رپ  هرمخ  لخاد  رد  ار  وا  دلوت ،  زا  دعب  مدش ؛  يدنزرف  بحاص  یتدم  زا  سپ  مدرک ؛  انز  مرـسمه  بایغ  رد   : )) درک ضرع  نز 

ما هتخورف  ار  ینانچنآ  هکرس  ( 3 ما ،  هتشک  ار  كدوک  ( 2 ما ،  هدرکانز  (1 ما :  هدش  هانگ  هس  بکترم   ) متخورف ار  هکرس  سپس  متشاذگ و 
دیاـب سپ  يا ،  هدرکاـنز   : )) دوـمرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوـسر  تـسا . )) ! ؟  هتفریذـپ  ما  هبوتاـیآ  ( )) ؟  هبوـت نـم  یل  لـهف  ( . ))

اما يا .  هدرک  یگرزب  هانگ  هجیتن  رد  يا و  هتخورف  ار  ینانچنآ  هکرـس  تسا ؛  خزود  شرفیک  هک  يا  هدـش  لتق  بکترم  يوش ؛  راـسگنس 
هدـش فرحنم  هنوگ  نآ  زامن ،  رد  يراگنا  لهـس  رـصع و  زاـمن  كرت  رطاـخ  هب  يدوب و  هدرک  كرت  ار  رـصع  زاـمن  هک  تسا  نآ  مناـمگ 

(32  . (() يدش بکترم  ار  یگرزب  هانگ  نینچ  هک  يدوب 

زامن ندرمش  کبس  - 22

هدننک كرت  یلو  دیمان  یمن  رفاک  ار  راکانز  امـش  ارچ   : )) دیـسرپ مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـصخش  مدینـش  دیوگ :  هقدص  نب  هدعـسم 
تاوهـش یـسنج و  هزیرغ  ندش  بلاغ  تهج  هب  ار  راک  نیا  وا ،  ریظن  راکانز و   : )) دومرف خـساپ  رد  ترـضح  دـیمان )) ؟  یم  رفاک  ار  زامن 

رطاخ هب  راکانز  يرآ  ( 33  . (() زامن ندرمش  کبس  فافختـسا و  رطاخ  هب  رگم  دنک  یمن  كرت  ار  نآ  زامن  كرات  یلو  دنهد ،  یم  ماجنا 
ببـسم هکلب  دـیوج  یمن  ار  یتّذـل  راک  نیا  رد  دـنک ،  یم  كرت  ار  زاـمن  هک  یـسک  یلو  دور ،  یم  یبنجا  نز  يوس  هب  یباـیماک  تّذـل و 

 . دمآ دهاوخ  وا  غارس  هب  رفک  دش ،  ققحم  ندرمش  کبس  فاقحتسا و  هک  یتقو  تسا و  لعف  ندرمش  کبس  نآ ،  كرت 

مالّسلا هیلع  یسوم  يارب  هّللا ))  میلک   )) بقل زار  - 23

ار وت  ارچ  هک  یناد  یم  ایآ  یسوم ،  يا   : )) درک یحو  مالّسلا  هیلع  نارمع  نبا  یسوم  ترضح  هب  دنوادخ  دومرف :  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . مناد یمن  ار  بلطم  نیا  زار  هن ،   : )) درک ضرع  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  يدش )) ؟  هّللا  میلک  هب  بقلم  وت  مدیزگرب و  دوخ  یمالکمه  يارب 
رد وت  هزادنا  هب  ار  سک  چیه  نانآ  نایم  رد  مداد ،  رارق  لماک  یـسررب  دروم  ار  مناگدنب  نم  یـسوم ،  يا   : )) درک یحو  وا  هب  دـنوادخ  (( 
 ، يرازگ یم  زامن  هاگ  ره  یسوم ،  يا   (( ) بارّتلا یلع  كدخ  تعـضو  تیّلـص  اذا  ّکنا  یـسوم  ای   . )) متفاین نتورف  عضاوتم و  دوخ  ربارب 
 ، تدابع هلحرم  نیرت  یلاع  هک  میبای  یمرد  بیترت ،  نیا  هب  ( 34  ( ) يراذگ یم  نیمز  رب  ار  تا  هرهچ  یهن و  یم  كاخ  يور  ار  تا  هنوگ 

 . تسادخ ربارب  رد  رتشیب  ندش  کچوک 

دوب هدیسر  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  نامز  ماما  تمدخ  هب  هک  یسک  ناتساد  - 24

دنتفگ هک  دوب  نیا  مدید ،  دوخ  نامز  رد  هک  یبیجع  يایاضق  هلمج  زا   : )) دنیامرف یم  هتاکرب )  ۀماد   ) يرئاح هّللا  ۀـیآ  نامراوگرزب  داتـسا 
بانج اب  ارهاظ  رـصع ،  زور  کی  نم  دسر .  یم  هیلع  هّللا  مالـس  تجح  ترـضح  تمدـخ  وا  یفاکـشا و  ياقآ  مان  هب  تسا  يدرم  مق ،  رد 

تافآلا و نع  یلاعت  هّللاامهملـس   ) يوخا يدـهم  جاح  ياقآ  بانج  تسا و  نم  هلاس  هاجنپ  قیفر  هک  یحور  باّهولادـبع  خیـش  جاح  ياقآ 
رد یتسرد  تقیقح و  راـثآ  دوب و  ینارون  ریپ و  يدرم  میتفر .  دوب ،  نهآ  هار  هاگتـسیا  ناـبایخ  رد  وا  لزنم  هک  درم  نیا  تمدـخ  تاـیلبلا ) 
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رد یتسرد  تقیقح و  راـثآ  دوب و  ینارون  ریپ و  يدرم  میتفر .  دوب ،  نهآ  هار  هاگتـسیا  ناـبایخ  رد  وا  لزنم  هک  درم  نیا  تمدـخ  تاـیلبلا ) 
رهاظت و لها  چیه  درم  نیا  هکنیا  رب  دوب  لیلد  نیا  و  دوب ،  ییاریذپ  قاطا  نامه  رد  مه  وا  يویدار  هاگتسد  دوب و  نشور  حضاو و  وا  ههبج 

زین هیکرت  روشک  ماظن  هسردم  رد  مدوب و  یماظن  متـسه .  ییوخ  نم   : )) تفگ مدیـسرپ ،  وا  زا  ار  فّرـشت  ناتـساد  نم  تسین .  يرادـناکد 
تمدخ هب  دـهاوخب  هک  یـسک  يارب  ار  يروتـسد  قطان  مدوب ،  ربنم  ياپ  نارهت  رد  ینامز  کی  مدوب .  نوشق  رد  اهتّدـم  ما .  هدرک  لیـصحت 

زا سپ  مدرک )) .  ضرع  ار  دوخ  جیاوح  مدیسر و  ترضح  تمدخ  مدرک و  لمع  ار  روتـسد  نآ  نم  درک و  رکذ  دسرب ،  جع )   ) ترـضح
تمدـخ هنیاعم  روطب  ایآ  هکنآ  یکی  مدرک :  لا  ؤس  ود  وا  زا  نم  درک ،  لقن  ام  يارب  دـیدرت  هقیاضم و  نودـب  ار  روتـسد  ینارون  درم  هکنآ 

نم تفگ :  دیتشاد ؟  یقالخا  تّیصوصخ  هچ  امش  هک  دوب  نیا  مود  لا  ؤس  تسا .  هدیـسر  یم  هفـشاکم  روط  هب  دش  مولعم  يدیـسر ؟  اقآ 
(35  . (() ما هدرکن  متس  ملظ و  يدحا  هب  هکنیا  رگید  مدرکن و  كرت  ار  دوخ  زامن  طیارش  عاضوا و  چیه  رد 

ناحلاص زامن  - 25

وت  : )) تفگ وا  هب  ضارتعا  يور  زا  دـمآ و  وا  دزن  فسوی  نب  ماصع  مانب  نیملـسم  زا  یکی  دوب .  صلخم  هتـسراو و  نادـباع  زا  ّمصا  متاح 
یم ینطاـب  يوضو  يرهاـظ و  يوضو  مزیخ  یمرب  دـسر ،  یم  ارف  زاـمن  تقو  هک  یماـگنه   : )) تفگ متاـح  یناوخ )) ؟  یم  زاـمن  هنوگچ 
اما میوش ،  یم  بآ  اب  ار  وضو  ياضعا  رهاـظ ،  يوضو  رد   : )) تفگ متاـح  تسا )) ؟  هنوگچ  ینطاـب  يوضو   : )) تفگ ماـصع  مریگ )) . 

(4 ایند ،  هب  یگتـسبلد  كرت  ( 3 قباس ،  ناهانگ  زا  ینامیـشپ  ( 2 هبوت ،  ( 1 میوش :  یم  تلـصخ  تفه  اب  ار  ءاـضعا  نآ  نطاـب  يوضو  رد 
هدامآ مور و  یم  دجـسم  هب  سپـس  تداسح .  كرت  ( 7 هـنیک ،  كرت  ( 6 يدام ،  تساـیر  كرت  ( 5 تاقولخم ،  شیاتـس  فیرعت و  كرت 

رـضحم رد  ییوگ  مرگن .  یم  جاتحم  هچراپکی  گرزب  يادـخ  ربارب  رد  ار  دوخ  منیب و  یم  ور  شیپ  ار  هبعک  هک  یلاح  رد  موش ،  یم  زاـمن 
يور میاهاپ  ییوگ  منک و  یم  هدهاشم  دوخ  رـس  تشپ  ار  لیئارزع  پچ و  فرط  رد  ار  خزود  تسار و  فرط  رد  ار  تشهب  متـسه ،  ادـخ 

اب ار  هروس  دـمح و  میوگ و  یم  كاـپ  ریبکت  منک و  یم  ّتین  سپـس  تسا ؛  نم  زاـمن  نیرخآ  زاـمن ،  نیا  تسا و  هتفرگ  رارق  طارـص  لـپ 
مروآ و یم  اجب  يراز  عرـضت و  اب  ار  هدجـس  سپـس  و  مهد ،  یم  ماـجنا  عوشخ  عضاوت و  اـب  ار  عوکر  هاـگنآ  مناوخ ؛  یم  لـّمءات  رّکفت و 

متاح هب  ماصع  تسا )) .  هنوگ  نیا  نم  زامن  هک  تسا  لاس  یس  تّدم  میوگ .  یم  صالخا  اب  ار  زامن  مالس  مناوخ و  یم  دیما  اب  ار  دّهـشت 
نینچ هک  تساوخ  ادخ  زا  درک و  یتخس  هیرگ  سپـس  دهد )) .  ماجنا  دناوت  یمن  وت  زا  ریغ  یـصخش  ار  ندناوخ  زامن  هنوگ  نیا   : )) تفگ

(36  . ) دنک تیانع  وا  هب  ار  تدابع  تلاح 

ایند مامت  رد  ناملسم  هس  زامن  - 26

ترفاسم هّکم  هب  ما  هداوناخ  يارب  زا  رطع  سابل و  ندـیرخ  يارب  تثعب )  زاغآ  رد   ) تّیلهاـج نارود  رد  هک  دـنک  یم  لـقن  يدـنک  فیفص 
رد مدومن .  تاقالم  دوب ،  یگدـنز  مزاول  اهالاک و  هدنـشورف  هک  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يومع   ) ّبلطملادـبع نب  ساّبع  اب  مدرک و 

ناهگان دوب .  مرگ  رایسب  اوه  دوب و  رهظ  هدیـسر و  نامـسآ  طسو  هب  دیـشروخ  هک  یلاح  رد  مدرک ،  یم  هاگن  هبعک  هناخ  هب  مدوب و  وا  دزن 
رد دمآ و  یناوجون  مدید  دعب  هظحل  دنچ  دش . ) زامن  لوغشم  و   ) داتسیا هبعک  يوربور  سپـس  درک و  هاگن  نامـسآ  هب  دمآ و  یناوج  مدید 

ناوج نآ  مدید  داتسیا .  زامن  هب  رفن  ود  نآ  رس  تشپ  دمآ و  مدید  ار  ییوناب  هک  تشذگن  يا  هظحل  دنچ  سپس  داتـسیا و  وا  تسار  فرط 
یم یبیجع  گرزب و  عوضوم   : )) متفگ ساّبع  هب  دندروآ .  اجب  هدجس  عوکر و  زین  نز  ناوجون و  نآ  تفر و  هدجس  هب  سپس  عوکر و  هب 
 . (( ریخ  : )) متفگ دنتـسه )) ؟  یناسک  هچ  نز  نآ  ناوجون و  نآ  ناوج و  نیا  یناد  یم  ایآ  تسا .  یمیظع  رما  يرآ ،   : )) تفگ منیب )) . 

( اهیلع هّللا  مالـس   ) هجیدخ نز  نآ  و  مالّـسلا ، )  هیلع   ) یلع ناوجون  نیا  هلآ ، )  هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هّللادبع نب  دّمحم  ناوج  نآ   : )) تفگ
همه رد  ادخ ،  هب  دنگوس  تسا .  هداد  نامرف  شور  نیا  هب  قلاخ  دنوادخ  هک  دیوگ  یم  هلآ )  هیلع و  هّللا  یّلص   ) دّمحم مردارب  رسپ  تسا . 

(37  . (() ما هتفاین  مالسا )   ) نید نیا  رد  نت  هس  نیا  زج  نیمز 
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ندنل رد  تقو  لوا  زامن  - 27

زا یکی  رد  هک  دوب  رهظ  ماگنه  دوب :  نیا  نآ ،  هصالخ  هک  مدـناوخ  یناموح  یلع  دّـمحم  داتـسا  زا  يا  هلاـقم  شیپ ،  لاـس  هدزناـپ  دودـح 
ات مداتـسیا  اجنآ  نم  تفگ .  یم  ناذا  رهظ  زامن  يارب  دوب و  هداتـسیا  دوخ  هناخ  رد  يولج  هک  مدروخرب  يدرمریپ  هب  ندنل  رهـش  ياهنابایخ 

و  )) هفیرش هیآ  هب  ات  هتاکرب ))  هّللا و  ۀمحر  مالّسلا و  مکیلع  و   : )) داد خساپ  مکیلع )) .  مالّـسلا   : )) متفگ سپـس  دیـسر ،  نایاپ  هب  شناذا 
لخاد نم  موش .  شا  هناخ  لخاد  هک  دومن  شهاوخ  نم  زا  درک و  فراـعت  نم  هب  سپـس  دـشاب .  هدرک  لـمع  ( 38  . . . (() ۀـّیحتب متّیح  اذا 

اذغ ندروخ  هب  مه  ارم  دایز  رارصا  اب  دنتسشن و  هرفس  رس  رب  رهظ ،  زامن  زا  سپ  دندش .  لوغـشم  رهظ  زامن  هب  شرـسمه  وا و  مدید  مدش ، 
ّبر هّللدمحلا   )) دنتفگ اذغ  فرص  زا  سپ  دندش و  ندروخ  لوغشم  میحّرلا ))  نمحّرلا  هّللا  مسب   )) نتفگ اب  هک  مدرک  هظحالم  دنتشاداو . 

لاثما دوب و  هدیورگ  مالسا  نییآ  هب  ناوارف ،  ياه  يواکجنک  عّبتت و  قیقحت و  رثا  رب  هک  دوب  ندنل  هاگـشناد  دیتاسا  زا  یکی  و  نیملاعلا . )) 
(39  . ) دنروخ یم  مشچ  هب  دایز  برغ  يایند  رد  وا 

شرتخد هب  سردم  هیصوت  - 28

ناضمر 1356 هام  رد  تماهـش ،  تعاجـش و  نامرهق  متـس و  ملظ و  دّض  رب  يرگاشفا  داهج و  هغبان  سّردـم ،  نسح  دّیـس  هّللا  ۀـیآ  دـیهش 
لاس داتفه  دودح  هک  یلاح  رد  دیـسر ،  تداهـش  هب  دش و  مومـسم  ناخاضر  نارودزم  طّسوت  رمـشاک  دوخ ،  هاگدـیعبت  رد  يرمق  يرجه 

گرزب درم  نیا  اب  هطبار  رد  تایاکح  اه و  ینتفگ  تسا .  نیملسم  رازم  ناسارخ )  ناتـسا  ياهرهـش  زا   ) رمـشاک رد  شفیرـش  ربق  تشاد . 
دوخ ّطخ  هب  دوش ،  یم  يرادهگن  شا  هون  دزن  رد  هدـنام و  راگدای  هب  وا  زا  هک  ینآرق  لّوا  هحفـص  تشپ  رد  هکنیا  هلمج  زا  تسا ،  رایـسب 

رد اعد  ( 2 نآرق ،  زامن و  ندـناوخ  ( 1 منک :  یم  هیـصوت  بلطم  هس  هب  ار  وت  مگیب ،  همطاف  يا   . )) تسا هتـشون  نینچ  شرتخد  هب  باـطخ 
(40  . (() یگدنز رد  ندرک  تعانق  ( 3 تردام ،  ردپ و  قح 

ناهاگرحس زامن  - 29

تسدربز و يداتـسا  وا  دیآ .  یم  رامـش  هب  موس  نرق  یمان  يافرع  نادنمـشناد و  زا  دـینج )) نبا   )) هب فورعم  دـینج  نب  دّـمحم  نب  دـیعس 
گرزب ياملع  زا  یکی  تفر .  اـیند  زا  يرمق  يرجه  لاس 297  رد  وا  دـینارذگ .  یم  راگزور  نایفوص  کلـس  رد  یلو  دوب ،  قطان  یملاع 

 : داد خساپ  درک )) ؟  راتفر  هنوگچ  وت  اب  دنوادخ   : )) متفگ وا  هب  مدـید ،  باوخ  ملاع  رد  ار  وا  دـیوگ :  یم  يدـلاخ  رفعج  مانب  رـصع  نآ 
رد هک  يزاـمن  تعکر  دـنچ  زج  دیـشخبن ،  يدوـس  ملاـح  هـب  متـشاد  هـک  هناـیفوص )   ) موـلع موـسر و  تاراـبع و  تاراـشا و  نـیا  هـمه  ))

(41  . (() مدناوخ یم  ناهاگرحس 

زامن ینیمخ و  ماما  - 30

ناشیا نیلاب  هب  ار  دوخ  دندش ،  یبلق  یتحاران  راچد  هّرـس -  سّدق  ینیمخ -  ماما  هک  یماگنه   : )) دنک یم  لقن  نینچ  مق  ناکـشزپ  زا  یکی 
ماجنا ار  هیلوا  ياهراک  دوب .  كانرطخ  رایـسب  یبط  رظن  زا  هک  داد  یم  ناشن  ار  (( 5  )) ددع ناشیا  راشف  متفرگ .  ار  ناشنوخ  راشف  هدـناسر 
ناشیا هک  مدوب  دهاش  دـندرک ،  یم  تکرح  یتسیابن  ماما  ترـضح  اتدـعاق  یلو  دوب  هدـش  رتهب  عضو  يردـق  هک  تعاس  ود  زا  سپ  مداد . 

دهتجم و هقف  رد  امـش  اقآ ،   : )) مدرک ضرع  زامن )) !   : )) دندومرف دیتساخرب )) ؟  ارچ  ناجاقآ ،   : )) مدرک ضرع  دـندش .  تکرح  هدامآ 
 . دـندروآ اجب  هدـیباوخ  ار  زامن  مارتحا ،  اب  ناشیا  دـیناوخب )) .  زامن  هدـیباوخ  تسا .  مارح  نم  یبط  ياوتف  هب  امـش  تکرح  بط .  رد  نم 

(42)
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یتبرت ساّبعالم  موحرم  زا  یناتساد  - 31

یملاع دوب و  دهـشم  میقم  هدازاقآ ))   )) هب فورعم  دّـمحم  ازریم  جاح  مانب  یناسارخ  مظاک  دّـمحم  ـالم  دـنوخآ  موحرم  نادـنزرف  زا  یکی 
يراـک ماـجنا  يارب  مادـک  ره  تشاد و  يدّدـعتم  نارکون  دوب ،  دراو  روما  قتف  قتر و  رد  هک  هدازاـقآ  موحرم  دوـب .  ذّـفنتم  نّیعتم و  رایـسب 
ساـبل ریز  رد  يرمک  حالـس  اـبلاغ  دوب و  رت  یتشم  همه  زا  هک  ربـکا  یلع  جاـح  ماـن  هب  دوب  يدرم  شنارکون  زا  یکی  دـندوب .  هدـش  نییعت 

رد درک :  لقن  نینچ  متسه ،  یتبرت  ساّبع  الم  موحرم  دنزرف  دشار  یلعنیـسح  هک  نم  يارب  ربکا ،  یلع  جاح  نیا  دوب .  اقآ  ظاحم  تشاد و 
ریگفرب ( ، 43) دهشم دابآ و  فیرـش  نیب  هار  رد  دهـشم ،  هب  هعجارم  رد  مدوب .  هتفر  روباشین  هب  اقآ  كالما  هب  یـشکرس  يارب  ناتـسمز  مایا 

هک دوب  هدیـسر  ارف  بش  دندوب .  هدروآ  هانپ  هناخ  هوهق  هب  زین  رگید  یعمج  ام  زا  ریغ  میدنام .  يدهم  جاح  ضوح  هناخ  هوهق  رد  میدـش و 
هب مناد  یمن  دنتـشاد و  دوخ  اب  ار  مناخ  راهچ  هک  يدهـشم  نارذگـشوخ  رادلوپ و  ناناوج  زا  رفن  راهچ  دیـسر و  دهـشم  فرط  زا  یلیبموتا 

کیرات بش  نآ  رد  اهنآ  ندمآ  دندروآ .  هانپ  هناخ  هوهق  نیمه  هب  راچان  بش  یکیرات  فرب و  ببـس  هب  دنورب ، ) ! ؟ ( دنتـساوخ  یم  اجک 
هب یضعب  اهنز  دندیچ و  ار  اهیکاروخ  بورشم و  ياهیرطب  ناناوج  دروآ .  دوجوب  نارفاسم  يارب  یناجم  یترشع  مزب  ناتـسهوک ،  رد  یفرب 
هک رفن  راهچ  هس  اب  ( 44) دنوخآ جاح  موحرم  دش و  زاب  هناخ  هوهق  رد  طاسب ،  نیا  مرگامرگ  رد  دنتخادرپ .  صقر  هب  یضعب  یگدنناوخ و 

ریزگان دوبن و  ناشیارب  تکرح  ناکما  بش  یکیرات  فرب و  ینیگنـس  زا  دوب و  غالا  ناشبکرم  دنتـشاد و  ار  دهـشم  هب  نتفر  دـصق  تبرت  زا 
يوکس هک  تفگ  وا  دهدب و  ییاج  اهنآ  هب  دنتساوخ  هزاجا  هناخ  هوهق  بحاص  زا  دندش .  دراو  دنروایب ،  هانپ  هناخ  هوهق  هب  هک  دندوب  هدش 

اهنیا هب  تبـسن  دنوخآ  جاح  بناج  زا  هک  دنکن  متفگ  مدش و  ناساره  عضو  نیا  هدـهاشم  اب  ربکا ) یلع  جاح   ) نم تسا .  یلاخ  فرط  نآ 
تناها دـنوخآ  جاح  هب  دنتـساوخ  رگا  هک  مدرک  هدامآ  ار  دوخ  رطاخ  نیمه  هب  دوشب .  یتناها  درم  نآ  هب  اهنآ  بناج  زا  اـی  دوشب و  ضرعت 

نآ يوس  هب  دونـش  یم  ار  يزیچ  هن  دنیب و  یم  ار  یـسک  هن  هک  یتلاح  هب  دنوخآ ،  جاح  نکل  داباداب .  هچ  ره  میآرب ؛  عافد  ماقم  رد  دـننک 
شناهارمه داتسیا و  زامن  هب  دنوخآ  جاح  دندیـسرپ .  ار  هلبق  تهج  یچ  هوهق  زا  دندوب  هدناوخن  ار  ءاشع  برغم و  زامن  نوچ  تفر و  وکس 

ادـتقا متفرگ و  وضو  متـسناد ،  تمینغ  مه  نم  دـندش .  زامن  دراو  تفگ و  هماـقا  دـنوخآ  جاـح  تفگ و  ناذا  یکی  دـندرک .  ادـتقا  يو  هب 
 ، تسا تمینغ  تفگ  زین  یچ  هوهق  دنتـسویپ .  تعامج  فص  هب  دـندنادرگرب و  ور  ترـشع  مزب  زا  زین  نارفاسم  زا  رگید  رفن  دـنچ  مدرک . 
 . دوبن يرثا  يربخ و  اهمناخ  اهناوج و  زا  میدـش ،  غراف  زامن  زا  یتقو  هصالخ ،  میناوخب .  دـنوخآ  جاح  رـس  تشپ  يزامن  ـالقا  بش  کـی 

(45  . ) دنتفر اجک  هب  یفرب  بش  نآ  رد  مدیمهفن  دندوب و  هتفر  هدرک و  عمج  ار  دوخ  طاسب 

زامن ربارب  رد  ندش  میلست  - 32

هب مداتـسیا  متفرگ .  وضو  متفر و  مدوب .  هدناوخن  زامن  دوب .  جنپ )  سدق   ) تاّیلمع حبـص  دندرک .  یم  يزاسکاپ  ار  هقطنم  دنتـشاد  اه  هّچب 
ار زامن  یقاب  متـسناوتن  دـندمآ .  نوریب  بآ  يوت  زا  یقارع  رفن  ود  هک  مدوب  هدرکن  مامت  ار  لّوا  تعکر  زونه  چـیلا .  هاگـساپ  راـنک  زاـمن ، 

سابل ناشیارب  متفر  دنتشادن .  هحلسا  دندیزرل .  یم  دوب .  سیخ  ناشیاهسابل  متفر .  ناشفرط  هب  هحلسا  اب  دوب .  بجاو  ناج  ظفح  مناوخب . 
میناوتن ات  دندرب  بقع  ار  ام  ياهقیاق  تاّیلمع ،  تقو  بشید   : )) دنتفگ دیدرک )) ؟  یم  راکچ  بآ  ریز  امش   : )) مدیسرپ یبرع  هب  مدروآ . 

رازین هب  الصا  نم  اّما  میدرک )) .  میلـست  ار  دوخ  سرت  زا  ینک ،  یم  نامهاگن  يراد  میدید  یتقو  اهرازین .  يوت  میتفر  سرت  زا  مینک .  رارف 
(46  . ) مدناوخ یم  زامن  طقف  مدرکن ،  هاگن 

قالخادب يوناب  - 33

بش یتح  داد ؛ یم  رایسب  تیمها  زامن  هب  تفرگ و  یم  هزور  هراومه  یناملسم  يوناب  دوب .  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رـصع 
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یّلص ادخ  لوسر  رـضحم  هب  یـصخش  درزآ .  یم  ار  شناگیاسمه  دوخ  نابز  اب  دوب و  قالخادب  یلو  درب  یم  رـسب  تاجانم  تدابع و  اب  ار 
شین اـب  تسا و  قالخادـب  یلو  دـنک ،  یم  يراد  هدـنز  بش  دریگ و  یم  هزور  هراوـمه  وناـب  نـالف   : )) درک ضرع  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا 
تسین يریخ  ینز  نینچ  رد  راّنلا .  لها  نم  یه  اهیف  ریخال  دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  درازآ )) .  یم  ار  ناگیاسمه  شنابز 

 . دشاب هتشاد  مه  قالخا  دیاب  ناوخزامن  هک  دوش  یم  هدافتسا  ناتساد  نیا  زا  ( 47  . ) تسا خزود  لها  وا  و 

ریخ یب  نید  - 34

ترـضح نآ  رـضحم  رد  دـندمآ و  یم  هنیدـم  هب  هورگ  هورگ  مدرم  دوب .  هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ترجه ،  مهن  لاس 
اهنآ هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  وگتفگ ،  زا  سپ  دندمآ .  فئاط  نکاس  فیقث ، ))   )) هفیاط زا  یهورگ  هلمج  زا  دـندش .  یم  ناملـسم 
کی ام  يارب  راک  نیا  اریز  میوش ،  یمن  مخ  ام   : )) دنتفگ اهنآ  دیناوخب )) .  زامن  دـیاب  تسا و  زامن  مالـسا  ياهروتـسد  زا  یکی   : )) دومرف

نآ رد  هک  ار  ینید  دوجـس . )) ـال  عوکر و  هیف  سیل  نید  یف  ریخ  ـال   : )) دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تسا )) .  راـع  گـنن و  عوـن 
و  : )) دش لزان  ریبعت  نیا  اب  اهنآ  داهنشیپ  ّدر  رد  تالسرم  هروس  هیآ 48  نارّسفم  زا  یضعب  هتفگ  هب  درادن .  يریخ  دشابن ،  دوجس  عوکر و 

(48  . ) دننکن عوکر  دینک ،  عوکر  دنیوگ  اهنآ  هب  نوچ  و  نوعکریال . ))  اوعکرا  مهل  لیق  اذا 

ربق باذع  - 35

دندناشن ار  وا  یهلا )  نارومءام   ) ربق ملاع  رد  دندرپس .  كاخ  هب  ار  وا  تفر و  ایند  زا  يراکوکین  صخش  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . مرادـن تقاط   : )) تفگ راکوکین  درم  مینزب )) .  وت  هب  ار  یهلا  باذـع  زا  هنایزات  دـص  میهاوخ  یم  ام   : )) تفگ وا  هب  نارومءام  زا  یکی  . 

درم صخـش  نآ  هکنیا  رطاـخ  هب   ) یهلا نارومءاـم  مرادـن )) .  تقاـط   : )) داد باوج  وا  مینز )) .  یم  هناـیزات  هنودون   : )) تفگ رومءاـم  (( 
هنایزات کی   : )) دنتفگ نارومءام  هکنیا  ات  مرادن ، ))  تقاط   )) تفگ یم  باوج  رد  رّرکم  وا  دندرک و  مک  ددـع  هب  ددـع  دوب ) يراکوکین 

یم ار  هنایزات  یهانگ  هچ  رطاخب   : )) دیـسرپ يروخب )) .  ار  هنایزات  کی  نیا  دیاب  امتح  درادـن .  دوجو  یهار  چـیه  رگید  مینز و  یم  وت  هب 
وـضو نودب  زور  کی  وت  هرـصنت )) .  ملف  فیعـض  یلع  تررم  ءوضو و  ریغب  اموی  تیّلـص  ّکنا   : )) دنتفگ خـساپ  رد  نارومءام  دـینز )) ؟ 
(49  . ) دش شتآ  زا  رپ  وا  ربق  دندز ،  ار  هنایزات  کی  نامه  يدرکن .  يرای  ار  وا  یلو  یتشذگ  یفیعض  مولظم  رانک  زا  يدناوخ و  زامن 

تعامج زامن  رد  تکرش  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دیکءات  - 36

 ، زامن زا  سپ  دش .  دجسم  دراو  تعامج  اب  حبص  زامن  ءادا  يارب  لومعم  قبط  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دومرف :  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
زامن رد  دارفا  نیا  ایآ   : )) دومرف دروآ و  نابز  هب  ار  اهنآ  مان  دـنا .  هدـماین  زاـمن  يارب  نیملـسم  زا  يا  هّدـع  دـید  درک و  هاـگن  رـس  تشپ  هب 
تخس يزامن  قفانم .  دارفا  رب  دیشاب  هاگآ   : )) دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هن )) .   : )) دندرک ضرع  نارضاح  دنا )) ؟  هدرک  تکرش 

اپ تسد و  راهچ  هچرگ  دـنتفای ،  یم  رد  تعامج  هب  ار  ءاشع  حبـص و  زامن  رایـسب  شاداپ  اهنآ  رگا  تسین .  حبـص  زامن  ءاشع و  زاـمن  زا  رت 
(50  . (() دندناسر یم  تعامج  هب  ار  دوخ  دشاب ،  راوخریش ) ناکدوک  نتفر  هار  دننام  )

زامن رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  شرافس  - 37

لمع هب  ارم   : )) درک ضرع  دـش ،  بای  فرـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  تمدـخ  يدرم  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
دمع يور  زا  هک  یـسک  اریز  نکن ،  كرت  ادـمع  ار  زامن   : )) دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  اـمرف )) .  شرافـس  یکین 

(51  . (() تسا رازیب  یصخش  نینچ  زا  مالسا  تلم  دنک ،  زامن  كرت 
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دینیبب ار  زابرس  نیا  تدابع  - 38

تکرح دندوب ،  هدرکن  هیزج  لوبق  زونه  هک  باتک  لها  زا  یتیعمج  یبوکرس  يارب  ناملـسم  نازابرـس  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ 
دیباوخ و هار  نیب  رد  یبش  تعجارم ،  ماگنه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  دش .  ریـسا  سورع  هزات  ینز  راکیپ  نیا  رد  درک . 

دندرک میسقت  دوخ  نیب  ار  ینابهگن  بش  کی  دنمجرا ،  زابرس  ود  نیا  دومرف .  راذگاو  رشب  نب  دابع  رـسای و  راّمع  هب  ار  بش  نآ  ینابهگن 
نبدابع تفر و  باوخ  هب  رامع  دنک .  ینابساپ  رسای  راّمع  دش  رارق  بش  رخآ  فصن  رد  دیدرگ و  رشب  نبدابع  بیـصن  ینابهگن  لوا  همین  : 

یپ زا  دوخ  نز  بیقعت  رد  دوب  هدش  ناناملسم  ریسا  شنز  هک  يدوهی  درم  یفرط ،  زا  دش .  لوغـشم  زامن  هب  درمـش و  تمینغ  ار  تقو  رـشب 
وا دهد .  يرارف  ار  دوخ  نز  دناسرب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  هب  یبیسآ  تسه  هک  يا  هلیـسو  ره  هب  دش  رکف  رد  دمآ و  مالـسا  رکـشل 
رد هک  زین  ار  رـشب  نبدابع  دـید .  یمن  ینابهگن  لاح  رد  ار  سک  چـیه  نوچ  دـنا ،  هتفر  باوخ  هب  همه  رکـشل  نانابهگن  هک  درک  یم  لایخ 

شبناج هب  يریت  دوش ،  نئمطم  زین  وا  فرط  زا  هکنیا  يارب  ناویح .  ای  تخرد  اـی  تسا  ناـسنا  هک  داد  یمن  صیخـشت  دوب ،  هداتـسیا  زاـمن 
مود هبترم  يارب  دمآ و  يرگید  ریت  داد .  همادا  ار  زامن  دادن و  یتّیمها  تسرپادخ  زابرس  نیا  یلو  تسـشن ،  دابع  رکیپ  رب  ریت  درک .  باترپ 

نآ درک و  رتهاتوک  ار  دوخ  زامن  دـمآ ،  دراو  دابع  ندـب  هب  هک  موس  ریت  درکن .  عطق  ار  شزامن  زاب  وا  یلو  تخاس ،  حورجم  ار  دابع  رکیپ 
باتع و دروم  ار  وا  تسا .  هدش  دراو  دابع  ندب  رب  ریت  هس  دید  دش ،  رادیب  رامع  هک  نیمه  تخاس .  رادیب  ار  رـسای  راّمع  درب و  نایاپ  هب  ار 

متـشادن لیم  مدوب و  هدرک  عورـش  ار  فهک  هروس  زامن ،  رد  نم  تقونآ   : )) تفگ يدرکن ؟  مرادیب  لوا  ریت  رد  ارچ  هک  داد  رارق  شنزرس 
نم هب  هک  ینابهگن  نیا  رد  دناسرب و  ربمغیپ  هب  يا  همدص  دزاتب و  مرس  رب  نمـشد  هکنیا  زا  مدیـسرت  یمن  رگا  مراذگب .  مامتان  ار  هروس  نآ 

(52  . (() مداد یم  تسد  زا  ار  مناج  هچ  رگا  مدرک  یمن  هاتوک  ار  مزامن  زگره  مشاب ،  هدرک  یهاتوک  هدش  راذگاو 

میزومایب دنمجرا  ناناوج  نیا  زا  - 39

قشمد رد  ناشیا  تسا .  همارکلا  حاتفم  بحاص  داوج ،  دّیس  اقآ  موحرم  ردارب  هداون  هعیش و  گرزب  ياملع  زا  یلماع  لبج  نسحم  دّیس  اقآ 
يوفطصم دمحا  دّیس  جاح  دننک .  یم  لیصحت  بانج  نآ  رظن  تحت  هسردم  نآ  رد  هعیش  نازومآ  شناد  هک  هدرک  سیسءات  يا  هسردم  ، 

لیصحت يارب  ام  هسردم  ناگتفای  تیبرت  زا  یکی  تفگ  یم  هک  مدینـش  نیما  نسحم  دّیـس  دوخ  زا  نم  تفگ :  تسا ،  مق  راّجت  زا  یکی  هک 
ناحتما ار  ام  هسردـم  نادرگاش  شیپ  زور  دـنچ   : )) هک نومـضم  نیا  هب  تشون  نم  يارب  يا  همان  اجنآ  زا  درک .  ترفاسم  اـکیرمآ  هب  ملع 

یم توف  مزامن  منیـشنب ،  رگا  مدید  دیـشک .  لوط  یلیخ  دـسرب .  نم  هب  تبون  ات  متـسشن  یتدـم  متفر .  ناحتما  يارب  مه  نم  دـندرک ،  یم 
هک تسا  هدـنامن  يزیچ  يور ؟  یم  اجک   : )) دندیـسرپ دـندوب  اـجنآ  رد  هک  ییاـهنآ  مناوخب ،  زاـمن  مورب  هک  مدرک  تکرح  اـج  زا  دوش . 

رگا درذگ .  یم  شتقو  مه  ناحتما   : )) دـنتفگ درذـگ )) .  یم  شتقو  دراد  هک  مراد  ینید  فیلکت  کی  نم   : )) متفگ دوشب )) .  وت  تبون 
 . دـهد یمن  لیکـشت  یـصوصخ  هسلج  زگره  هنحتمم  تئیه  وت  رطاـخ  هب  داد و  دـنهاوخن  لیکـشت  يا  هسلج  رگید  دوش  رازگرب  هسلج  نیا 
هک دندوب  هدش  هّجوتم  هنحتمم  تئیه  اضق  زا  متفر .  هرخالاب  منک ))  یمن  رظن  فرص  دوخ  ینید  فیلکت  زا  نم  داباداب !  هچره   : )) متفگ ((

تسا يدج  دوخ  هفیظو  رد  صخـش  نیا  نوچ  هک  دندوب  هدرک  راهظا  هداد و  فاصنا  ما .  هدرک  تبیغ  ینید  هفیظو  کی  ءادا  هزادنا  هب  نم 
میهد لیکشت  شیارب  یـصوصخ  يا  هسلج  دیاب  تسا  هدرک  هفیظو  هب  لمع  هکنیا  زا  ینادردق  يارب  میراذگب .  لّطعم  ار  وا  هک  تسیناور  ، 

رد نم  دومرف :  ناتساد ،  لقن  زا  سپ  نیما  نسحم  دّیس  اقآ  مداد ))  ناحتما  مدش و  رضاح  نم  دنداد .  لیکشت  يرگید  هسلج  هک  دوب  نیا  . 
(53  . ) دوش یمن  رت  ناشنماد  دنتفیب ،  ایرد  هب  رگا  هک  ما  هدرک  تیبرت  ینادرگاش  نینچ  هسردم 
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ضرع یناوخب )) ؟  بوخ  ار  زامن  یناوت  یم  اـیآ   : )) دومرف نم  هب  مدوب ،  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  رـضحم  رد  تفگ :  یـسیع  نب  داـمح 
 : دومرف ترـضح  مراد )) .  ظفح  زا  تسا ،  هدـش  هتـشون  زامن  هراـبرد  هک  ار  زیرح ))  )) باـتک هکنآ  لاـح  مناوت و  یمن  هنوگچ   : )) مدرک

عورش مداتسیا و  هلبق  هب  ور  ترـضح  رمالا  بسح  یناوخ )) .  یم  هنوگچ  هک  منیبب  نم  ات  ناوخب  يزامن  زیخرب و  درادن ،  ررـض  وت  يارب  ))
بوخ ار  زامن   : )) دومرف دیدنـسپن و  ار  نآ  ترـضح  اما  مدروآ ،  ياج  هب  دوجـس  عوکر و  رظن  زا  ار  زامن  ماـمت  مدرک .  زاـمن  ندـناوخ  هب 

اب لماک  زامن  کی  دناوت  یمن  هکنآ  لاح  درذگ و  یم  شرمع  زا  لاس  داتفه  تصـش  هک  يدرم  يارب  تسا  تشز  ردقچ  اعقاو  يدـناوخن . 
نم هب  ار  زامن  امـش  موش ،  تیادف   : )) مدرک ضرع  مدید .  کچوک  ار  دوخ  مدیـشک و  تلاجخ  نم  دناوخب )) .  نآ  هلماک  دودح  تاعارم 

هب ترضح  نآ  تسد  ياهتشگنا  دندراذگ و  دازآ  ار  دوخ  ياهتسد  دنداتـسیا و  تسار  هلبق  هب  ور  مالّـسلا  هیلع  ماما  سپ ،  دیهد )) .  میلعت 
دندرک هلبق  هب  ور  ار  دوخ  ياپ  ياهتشگنا  تشادن و  هلصاف  رتشیب  و  زاب ،  تشگنا  هس  زا  ترضح  نآ  مدق  ود  نیبام  دوب و  هدش  هدراذگ  مه 

 ( یبوخ یمارآ و  هب   ) لیترت اب  ار  دیحوت  دمح و  هروس  و  ربلا )) هّللا   : )) دنتفگ بلق  روضح  عضاوت و  اب  دوب و  هلبق  هب  ور  مه  زامن  رخآ  ات  و 
تروص لباقم  ات  هدرک  دنلب  ار  دوخ  تسد  دعب  دندرک .  ربص  ندیـشک  سفن  کی  ردـق  هب  دـیحوت ،  هروس  ندـش  مامت  زا  دـعب  دـندناوخ و 

ناتـشگنا دنتفرگ .  وناز  رـس  هب  ار  تسد  فک  دنتفر و  عوکر  هب  نآ  زا  سپ  و  ربکا )) هّللا   : )) دنتفگ دندوب  هداتـسیا  هک  یلاح  رد  دـندرب و 
نآ رب  یبآ  هرطق  هک  دش  يواسم  يروط  ترـضح  نآ  تشپ  دش و  تسار  اپ  هکنانچ  دنداد ،  بقع  هب  ار  وناز  دوب .  زاب  مه  زا  ترـضح  نآ 
هب هبترم  هس  دـندراذگ و  مه  رب  ار  مشچ  دـنتخادنین و  ریز  هب  رـس  هدیـشک و  ار  دوـخ  ندرگ  تخیر .  یمن  یفرط  چـیه  هـب  دنتـشاذگ ،  یم 
رد و  هدمح ))  نمل  هّللا  عمس   : )) دنتفگ دنداتسیا ،  بوخ  نوچ  دنداتسیا و  تسار  دعب  هدمحب ))  میظعلا و  ّیبر  ناحبـس   : )) دنتفگ یمارآ 

فک ود  دنتفر .  هدجـس  هب  دـعب  و  ربکا )) هّللا   : )) دـنتفگ دـندرک و  دـنلب  دوخ  تروص  لباقم  ات  ار  تسد  دـندوب ،  هداتـسیا  هک  لاح  نامه 
 : دـنتفگ هبترم  هس  دوب .  هدـش  هدراذـگ  مه  هب  ترـضح  نآ  ناتـشگنا  دـندراذگ و  نیمز  رب  دوخ  تروـص  لـباقم  اـهوناز ،  شیپ  ار  تسد 
هب ار  تسد  هدجـس  لاح  رد   ) دندوب هدراذـگن  مه  رب  هتفرگ و  زاب  رگیدـکی  زا  ار  دوخ  ندـب  ياضعا  هدـمحب . ))  یلعالا و  ّیبر  ناحبـس  ))
ود یناشیپ و  هک  دندرک  هدجس  دندوب ،  هدراذگ  نیمز  هب  هک  دوخ  ندب  عضوم  تشه  رب  و  دندوب ) هدراذگن  اپ  رب  ار  ندب  هدینابسچن و  ندب 
هب هدجس  تقو  رد  عضوم  تفه  ندراذگ  دندومرف :  زامن  زا  دعب  دشاب .  ینیب  رس  اپ و  گرزب  تشگنا  رس  ود  وناز و  رـس  ود  تسد و  فک 

تنس نیمز  رب  ینیب  ندراذگ  اما  و  دشاب .  اپ  گرزب  تشگنا  رس  ود  وناز و  رس  ود  تسد و  فک  ود  یناشیپ و  هک  تسا  بجاو  نیمز  يور 
نآ زا  اهدجسم  ادحا و  هّللا  عم  اوعدت  الف  هّلل  دجاسملا  ّنا  و  تسا :  هدومرف  نآرق  رد  ادخ  هک  تسا  عضاوم  نامه  اهنآ  تسا و  بحتسم )  )

و ربکا )) هّللا   : )) دنتفگ دنتسشن  یتقو  دنتشادرب و  هدجس  زا  رس  نآ  زا  سپ  دیناوخم .  ییادخ  هب  ار  یسک  اتکی  يادخ  دوجو  اب  تسادخ و 
هک یلاح  رد  هرابود  و  هیلا ))  بوتا  ّیبر و  هّللا  رفغتـسا   )) دنتفگ دندراذگ و  پچ  ياپ  فک  رب  ار  تسار  ياپ  تشپ  هتـسشن ،  پچ  نار  هب 

دوجس عوکر و  رد  و  دندرک .  مامت  ار  مود  هدجس  لوا ،  هدجس  دننام  دنتفر و  مود  هدجـس  هب  دعب  و  ربکا )) هّللا   : )) دنتفگ دندوب .  هتـسشن 
 . دندوب هدراذگن  نیمز  هب  هتـشاد و  هاگن  زاب  ار  دوخ  تسد  جنرآ  هدجـس  عقوم  دندوب و  هدراذگن  رگیدکی  رب  ار  ندب  ياضعا  زا  کی  چیه 

دّهـشت زا  نوچ  دندناوخ و  زامن  تعکر  ود  ّتیفیک  نیا  هب  دوب و  زاب  رگیدـکی  زا  ترـضح  نآ  تسد  ناتـشگنا  ندـناوخ ،  دّهـشت  لاح  رد 
(54  (() ناوخب زامن  نینچ  نیا  دامح ،  يا   : )) دندومرف دندش ،  غراف 

اهتشون یپ 

ص ذحءام ، نامه  - 4 ص 159 . ناگنازرف ،  يامیس  - 3 ص 59 . بیغتسد ،  هّللا  ۀیآ  نیعشاخلا  ةولـص  - 2 ،ج 2 ص 43 . راحبلا ۀنیفس  - 1
ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  زامن  -8 ص 462 . ج 4 ، نیقداصلا ،  جاهنم  ریـسفت  -7 . 114 دوه /  - 6 ص 21 . ج 83 ، راونالاراحب ، - 5 . 170

ج 82، راونالاراحب ، -12 ریصبوبا . هینک  - 11 ص 154 . ثیدح ،  نآرق و  هاگدید  زا  زامن  -10 ص 205 . ج 4 ، رابخالا ، یلاثل  -9 ص 138 .
ج ریدغلا ، - 15 ص 146 . ۀجحلا ،  راثآ  - 14 درذگ . یم  یمیدق  لپ  رانک  نآ  هار  هک  مق  رهش  یبرغ  یلامش  علض  رد  عقاو  - 13 ص 236 .
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 / نارمع لآ  - 20 . 53 هرمز /  - 19 . 110 ءاسن / - 18 . 48 ءاسن /  - 17 ص 123 . ج 8 ، يزار ،  حتفلاوبا  ریسفت  - 16 صص 116 و 160 . ، 4
-25 ص 35 . ج 2 ، مالکلا ،  زجی  مالکلا  - 24 ص 204 . ذخءام ، نامه  - 23 . 220  / ص ج 82 ، راونالاراحب ، - 22 . 114 دوه /  - 21 . 135
ص 220. ج 2 ، نالدبحاص ،  ياهناتساد  - 27 لوقعلا .  فحت  - 26 دهاوخ . یم  كاپ  تین  لمع ،  هکلب  تسین  هزور  زامن و  فرِـص  ینعی 

ياهناتساد - 29 تفر .  ایند  زا  يرمق  يرجه  لاس 305  هب  وا  يرغص .  تبیغ  رد  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  صاخ  بیان  نیمود  - 28
ص 56. ج 1 ، ناتسود ،  ناتساد  -32 سبالم .  ماکحا  تمسق  ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 31 . 31  / فارعا - 30 ص 131 . ج 1 ، نالدبحاص ، 
 ( جع  ) دوعوم يدهم  ترضح  تیانع  - 35 عضاوتلا .  باب  ص 123 ، ذخءام ، نامه  - 34 ثیدح 9 . رفکلا ، باب  ج 2 ، یفاک ،  لوصا  -33
هار - 39 . 86  / ءاسن - 38 ص 56 . ج 2 ، يربط ،  خـیرات  - 37 ص 210 . ج 3 ، ناتسود ،  ناتـساد  - 36 ص 114 . دـیلقت ، عجارم  املع و  هب 

ص ج 5 ، ناتسود ،  ناتساد  - 42 ص 158 . ج 2 ، باقلالاو ،  ینکلا  - 41 ص 85 . ج 4 ، ناتسود ،  ناتساد  - 40 ج 1،ص 190 . لماکت ، 
نیا رد  هک  یهار  زا  دیسر و  یم  یقت  هاش  هب  تشذگ و  یم  دابآ  فیرش  زا  هیّردیح  تبرت  ای  روباشین  هب  دهشم  هار  نامز  نآ  رد  - 43 . 166

هب دمآ  تفر و  فرب ،  شراب  تلع  هب  ناتسمز  رد  دوب و  یناتسهوک  فرط  نآ  هب   (( قرط لاک   )) زا نکل  دوب ، رتهاتوک  گنسرف  دنچ  نامز 
 ، یفطل اضرمالغ  - 46 ص 127 . هدش ،  شومارف  ياهتلیضف  - 45 تسا .  یتبرت  ساّبع  جاح  موحرم  روظنم  - 44 تفرگ .  یم  ماجنا  یتخس 

ناتساد - 48 ص 394 . ج 71 ، راونـالاراحب ، - 47 رهم 72 . تاـعالطا  هماـنزور  رد  هلاـقم  دزی ، دـبیم  زا  میظعلاروـه  رد  نادرگ  لو  ؤـسم 
هب ص 13  ج 2 ، خیرات ،  دنپ  - 51 ص 378 . ج 5 ، هعیشلا ،  لئاسو  -50 ص 506 . ج 2 ، لامعالا ،  باوث  - 49 ص 270 . ج 1 ، ناتسود ، 

باتک یفاک ،  زا  لقن  هب  ص 52  هداوناخ ،  ظعاو  -54 ص 226 . ج 5 ، خیرات ،  دنپ  -53 ص 145 . ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 52 یفاو .  زا  لقن 
 . ةولصلا

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 
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