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تسرهف
5تسرهف

زامن هراب  رد  هتکن  هدراهچ  10دصکی و 

باتک 10تاصخشم 

رشان 10نخس 

(( زامن هماقا   )) سالجا نیلّوا  هب  يا  هنماخ  هّللا  تیآ  ترضح  10مایپ 

فّل ؤم  12همّدقم 

تسا هدوب  نایدا  مامت  رد  12زامن 

تسا تدابع  نیرت  عّونت  رپ  13زامن 

ترجه 13زامن و 

زامن رطاخ  هب  هسلج  13كرت 

گنج طسو  تقو  لّوا  14زامن 

تسا رتهب  تاجانم  زا  باوخ  هک  14اجنآ 

افخ رد  هن  مدرم  مشچ  ولج  رد  14زامن 

دشابزامن لها  دیاب  دجسم  سدنهمو  رامعم  14یناب ، 

هیّرذ نادنزرف و  زامن  هب  15هّجوت 

درادن یلیطعت  15زامن 

يراد مدرم  اب  هارمه  15زامن 

ادخ هب  نامیا  زا  دعب  بجاو  نیلّوا  15زامن ، 

راک بسک و  رب  مّدقم  15زامن ، 

زامن 15مدرم و 

زامن يارب  16رذن 

يولع تموکح  رد  16زامن 

زامن هب  یلمع  16توعد 
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تداهش داهج ،  16زامن ، 

خزود زامن و  17كرت 

تادابع مامت  یلوبق  دیلک  17زامن ، 

تّیصو نیرخآ  مالک و  نیلّوا  17زامن ، 

دوخ شیامزآ  هلیسو  17زامن ، 

تمایق رد  لا  ؤس  نیلّوا  17زامن 

تسادخ دای  17زامن 

رّکشت 18زامن و 

تمایق 18زامن و 

یبای هار  18زامن و 

تسا ناطیش  اب  گنج  19زامن ، 

دیحوت 19زامن و 

دسافم هب  شیارگ  هنیمز  زامن ،  زا  19ندیرب 

نایدا رگید  هناخزامن  ظفح  يارب  تداهش  ات  19داهج 

بلق تمالس  19تراهط و 

تقادص 20زامن و 

تّین 20زامن و 

دوس رُپ  هلماعم  کی  20زامن ، 

شمارآ 20زامن و 

نامیا ینعی  21زامن ، 

صالخا 21زامن و 

نامیا شجنس  نازیم  22زامن ، 

ادخ فطل  هاگرد  22زامن ، 

تسا قیمعت  تسین ،  يرارکت  22زامن ، 
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تعیبط 22زامن و 

بدا 23زامن و 

اهشزرا ندرک  هدنز  23زامن و 

روگ ات  هراوهگ  زا  زامن  23يادن 

یعامتجا تالکشم  نامرد  23زامن ، 

تسا نیدلاو  تّیلوئسم  زامن  23شزومآ 

زامن ادخ و  دای  زا  ضارعا  23بقاوع 

لّکوت 24زامن و 

گرزب حور  24زامن و 

يریذپوگلا 24زامن و 

یهاگآ اب  هارمه  24زامن 

داهج 25زامن و 

زاین 25زامن و 

هانگ ربارب  رد  مکحم  يّدس  25زامن ، 

اه يدنب  نامز  روحم  25زامن 

ناهانگ وحم  هلیسو  26زامن ، 

ماگ هب  ماگ  شزومآ  هویش  26زامن و 

مالّسلا هیلع  نیسح  دای  26زامن و 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دای  26زامن و 

دنک یم  همیب  ار  ناسنا  حور  27زامن ، 

مالس 27زامن و 

مدرم 27زامن و 

یناسر عالطا  27زامن و 

يربهر 27زامن و 
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كّرحت 28زامن و 

مظن 28زامن و 

يریگ تهج  28زامن و 

تفاظن 28زامن و 

فقو 29زامن و 

تسود باختنا  29زامن و 

رسمه باختنا  29زامن و 

مدرم هب  دادما  29زامن و 

ملاس داصتقا  30زامن و 

تالیکشت 30زامن و 

تّبحم 30زامن و 

وربآ 30زامن و 

تسا هعماج  درف و  حالصا  31زامن ، 

تسایس 31زامن و 

تروشم 31زامن و 

ههبج رد  31تعامجزامن 

دجسم 31تنیز 

یمالسا تّوخا  يردارب و  طرش  31زامن ، 

دینکن یتسود  دریگ  یم  يزاب  هب  ار  زامن  هک  یسک  32اب 

دشاب بوبحم  دیابن  زامن  32كرات 

هتشادن دهاشو  هاوگ  همه  نیا  خیرات  رد  یلمع  32چیه 

يزاسرهش 32زامن و 

نارازگزامن زا  یهلا  32تیامح 

نآرق 33زامن و 
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ناگتشرف اب  تسا  یتهابش  33زامن ، 

نآرق رسارس  رد  33زامن 

تادابع مامت  اب  هارمه  33زامن 

تمحر 33زامن و 

تئارب 34زامن و 

حیبست 34زامن و 

تسا نآرق  زامن  ياه  مان  زا  34یکی 

یکاپ 34زامن و 

تسا يربهر  ياتمه  35زامن 

سابل 35زامن و 

اعد 35زامن و 

تادابع نایم  رد  نآ  صاخ  هاگیاج  36زامن و 

نامیا طرش  نیلّوا  هناعشاخ  36زامن 

طاشن 36زامن و 

زامن لها  تاجرد  36بتارم و 

دیوگ یم  نخس  ام  اب  37زامن 

تسا نید  مامت  37زامن 

افعض تاعارم  37زامن و 

زامن ندرمش  37کبس 

اهتشون 37یپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  38هرابرد 
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زامن هراب  رد  هتکن  هدراهچ  دصکی و 

باتک تاصخشم 

 : تساریو تیعـضو  یتئارق . نسحم  زامن /  هرابرد  هتکن  هدراهچ  دـصکی و  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و   - 1324 نسحم ، یتئارق ، هسانـشرس : 
 : کباش مس . 11  × 5/19 96 ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم  . 1380، نآرق زا  یئاهسرد  یگنهرف  زکرم  نارهت : رشن :  تاصخشم  تساریو 2 .] ]

لایر  2000 مود ؛ ) پاـچ   ) لاـیر  2000 978-964-5652-12-6 ؛ :  مهدزناپ پاـچ  لاـیر :   5000 X-12-5652-964 ؛  لاـیر :  2000
؛ ) مهدزیس پاچ   ) لایر  4000 مهدزاود ؛ ) پاچ   ) لایر 35000 مهدزای ؛ ) پاچ   ) لایر  3000 مهد ؛ ) پاچ   ) لایر 3000 مجنپ ؛ ) پاچ  )

 : تشاددای مهدجه ) پاچ   ) لایر  7000 مهدفه ؛ ) پاچ   ) لایر  6000 مهدزناش ؛ )  پاچ  لایر (   5000 مهدراهچ ؛ ) پاچ   ) لایر  5000
 : تشاددای زییاپ 1385 . مهدزای : پاچ  تشادداـی :  . 1385 مهد : پاچ  تشادداـی :  . 1382 مجنپ : پاچ  تشادداـی :  . 1381 موس : پاچ 

پاچ تشادداـی :  راهب 1387 . مهدراهچ : پاـچ  تشادداـی :  زییاپ 1386 . مهدزیـس : پاچ  تشادداـی :  ناتـسبات 1386 . مهدزاود : پاچ 
يدنب هدر  زامن  عوضوم :  سیونریز . تروص  هب  همانباتک  تشاددای :  . 1388 مهدجه : ات  مهدزناش  پاچ  تشاددای :  زییاپ 1387 . مهدزناپ :

م24005-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/353 ییوید :  يدنب  هدر  BP186/ق4ي8 1380  هرگنک : 

رشان نخس 

تروص هب  هک  یتـئارق  نسحم  نیملـسملاو  مالـسالا  تّجح  تاـفیلءات  لاـس 75 ،  رد  نآرق ))  زا  ییاهـسرد  یگنهرف  زکرم   )) سیـسءات اـب 
اهنآ همه  هّللادمحب  دش و  عقاو  زکرم  نیا  رایتخا  رد  لیمکت  حیحـصت و  تهج  دیدرگ ،  یم  رـشتنم  پاچ و  مرتحم  نارـشان  طسوت  هدنکارپ 

هرابرد هتکن  هداهچ  دصکی و   )) باتک تفرگ .  رارق  رـشن  ریـسم  رد  يراتـساریو  ینیبزاب و  زا  سپ  رون )) ریـسفت   )) هیلّوا تادّلجم  اصوصخ 
اه و یقرواپ  بلاـطم و  لـیمکت  يرگنزاـب ،  ِلـحارم  ّیط  زا  سپ  تسا ،  هدیـسر  پاـچ  هب  زاـمن  هماـقا  داتـس  طـسوت  اـهراب  هک  زین  زاـمن ))
هدومن و دنم  هرهب  دوخ  تارظن  تاداهنشیپ و  زا  ار  ام  یمارگ  ناگدنناوخ  هک  دیما  ددرگ .  یم  رشتنم  زکرم  نیا  طسوت  ییاهن ،  يراتساریو 

 . دنیامن لاسرا   14185 یتسپ 586 /  قودنص  نارهت -  یناشن :  هب  ار  دوخ  بلاطم 

(( زامن هماقا   )) سالجا نیلّوا  هب  يا  هنماخ  هّللا  تیآ  ترضح  مایپ 

تـسا یئاهراک  نیرت  يرورـض  نیرت و  هتـسیاش  زا  یکی  زامن )) هماقا   )) يارب نارظن  بحاص  زا  یعمجم  لیکـشت  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
هبتر رد  و  تسا .  ناحلاص  تموکح  هناشن ي  هرمث و  نیتسخن  زامن ،  نتشاداپ  رب  اریز  تفرگ .  یم  تروص  یمالسا  يروهمج  رد  دیاب  هک 
ینعی رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  زینو  رقف ،  ندرک  نک  هشیر  هعماج و  یلام  میظنت  هباـثم  هب  ةوکز ))   )) هب تبون  هک  تسا  نآ  زا  دـعب  ي 

فورعملاب و اورما  ةوکزلا و  اوتا  ةولـصلااوماقا و  ضرالا  یف  مهانکم  نا  نیذلا  دسر .  یم  اه  يدـب  زا  نتـشادزابو  اه  یکین  هب  نداد  قوس 
یهلا تموکح  لیکـشت  رب  هک  تسین  يزیچ  نیا  دـنراذگب ،  زاـمن  دوـخ  ناـحلاص ،  هک  تسین  نیا  طـقف  زاـمن  هماـقا  رکنملا . . .  نع  اوـهن 

نآ تاکرب  زا  انـشآ و  نآ  ياه  هراشا  اـهزار و  اـب  سک  همه  دوش و  هتـشاد  اـپ  هب  هعماـج ،  رد  نید  نوتـس  نیا  دـیاب  هکلب  دـشاب ،  فّقوتم 
زامن هب  مه  اب  اه  ناـج  اـه و  نت  دـنک و  اّفـصم  نشور و  ار  هعماـج  قاـفآ  همه  یهلا  رکذ  ِيافـص  ّتیونعم و  شـشخرد  ددرگ ،  رادروخرب 
هتـشاد مدرم  یگدنز  رد  ار  هاگیاج  نیرت  یلـصا  دیاب  تسا و  نید  یلـصا  نکر  زامن ،  دنبای .  ماکحتـسا  هنینءامط و  نآ  هانپ  رد  دنباتـشب و 

هب دنرادهگن و  هدنز  ادخ  ِدای  اب  ار  دوخ  ِلد  اهناسنا  هک  دش  دهاوخ  لصاح  یتقو  ادخ ،  نید  ّتیمکاح  هیاس  رد  ناسنا  هبّیط  تایح  دـشاب . 
ینوُرب ینورد و  ياه  ناطیش  همه  لواطت  تسد  دننکشب و  ار  اه  ُتب  همه  دننک و  هزرابم  داسف  ّرش و  ياه  هبذاج  همه  اب  دنناوتب  نآ  کمک 
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مکحتـسم و هناوتـشپ  تقیقح  رد  زامن  و  دوش .  یم  لـصاح  زاـمن  تکرب  هب  طـقف  یمئاد  روضح  رکذ و  نیا  دـننک .  عطق  دوخ  دوجو  زا  ار 
هک تردق  ياه  ناطیـش  و  دشک ،  یم  ینوبَز  یتسَپ و  هب  ار  وا  هک  دوخ  سفن  ناطیـش  اب  یمدآ  هک  تسا  یئ  هزرابم  رد  یندشن  مامت  هریخذ 

يارب زامن  زا  رت  یمئاد  رت و  مکحتسم  یئ  هلیسو  چیه  دراد .  لاح  همه  رد  هشیمه و  دننک ،  یم  میلـست  ّتلذ و  هب  راداو  ار  وا  رُوز ،  رَز و  اب 
 ، زین ادخ  يایلوا  نیرت  هتسجرب  دننک .  یم  زاغآ  زامن  هلیـسوب  ار  ادخ  اب  دوخ  هطبار  اهناسنا  نیرت  يدتبم  تسین ،  ادخ  اب  ناسنا  نایم  طابترا 

انـشآ رتشیب  نآ  اب  هک  ره  تسین و  یناـیاپ  زگره  ار  زار  رکذ و  هنیجنگ  نیا  دـنیوج .  یم  زاـمن  رد  ار  بوبحم  اـب  دوخ  سنا  تولخ  تشهب 
هراشا نید  فراعم  زا  یـشخب  هب  هک  تسا  یئ  هصالخ  کی  ره  زامن ،  راکذا  تاملک و  دـبای .  یم  نآ  رد  يرتشیب  شـشخرد  هولج و  دوش 

دوش هدرازگ  تلفِغ  وهَس و  نودب  و  یناعم ،  رد  ّربدت  اب  هک  يزامن  دروآ .  یم  رازگزامن  دای  هب  ار  نآ  یپ  رد  یپ  رّرکم و  روطب  دنک و  یم 
رد هک  یئاه  سرد  نآ و  ياهزمر  اهزار و  و  زامن ،  ّتینارون  دزاس .  یم  رت  هتـسبلد  نآ  هب  رتانـشآ و  یهلا  فراعم  اـب  زوربزور  ار  ناـسنا  ، 
هک تسین  نانچ  هکلب  تفگ  نخـس  نآ  زا  هاتوک  یلاقم  رد  دوشب  هک  تسین  نادنچ  هعماج  درف و  نتخاس  رد  نآ  رثا  و  هدش ،  هدیناجنگ  نآ 

اـم و مدرم  هک  تسا  نآ  میوگ  یم  دوخ  زیچاـن  تفرعم  رـصاق و  ملق  اـب  نم  هچنآ  دروآ .  يربـخ  نآ  قاـمعا  زا  دـناوتب  نم  نوـچ  يربـخیب 
ربارب رد  دننادب و  لازیال  یتردق  عبنم  ار  زامن  دیاب  دنا  هتفرگ  شود  رب  ار  ینیگنـس  تناما  راب  نونکا  هک  ام  ناناوج  صوصخب  و  ام ،  هعماج 

 ، همه زا  شیب  هشیمه و  زا  شیب  وا ،  هب  دامتعا  دـیما و  ادـخ و  رکذ  مکحتـسم  هاگ  هیکت  هب  ار  اـم  تساـم ،  يور  شیپ  زورما  هک  یئ  ههبج 
اب روضح و  اب  زامن  دـشخب .  یم  ام  هب  ار  يونعم  تردـق  دامتعا و  دـیما و  نیا  هک  تسا  یناشوج  همـشچرس  نآ  زامن  و  دزاس ،  یم  جاتحم 

يزامن دراپـس ،  یم  لد  وا  هب  دیوگ و  یم  نخـس  دوخ  يادخ  اب  نآ  رد  یمدآ  هک  يزامن  تسا ،  راشرـس  رکذ  دای و  زا  هک  يزامن  هّجوت ، 
قُفا دـناهر و  یم  فعـض  یفدـه و  یب  یچوپ و  زا  ار  ناسنا  يزامن  نینچ  دزومآ ،  یم  ناـسنا  هب  هتـسویپ  ار  مالـسا  فراـعم  نیرتـالاو  هک 

تاجن یتسپ  هانگ و  يورجک و  هب  لیم  زا  ار  وا  ِلد  و  دشخب ،  یم  فده  هدارا و  تّمه و  وا  هب  دزاس و  یم  نشور  شمشچ  رد  ار  یگدنز 
زا ار  دوخ  ّتیولوا  یگدنز ،  ياه  شیامزآ  نیرت  تخـس  رد  دربن و  نادیم  رد  یّتح  تالاح ،  همه  رد  زامن  هک  تسا  ور  نیا  زا  دهد .  یم 

زامن یفرعم  راک  رد  هک  تسا  نآ  تقیقح  رت .  جاتحم  رطخ ،  ياـه  هصرع  رد  و  تسا ،  جاـتُحم  زاـمن  هب  هشیمه  ناـسنا  دـهد .  یمن  تسد 
 . تسا هدرواین  تسدـب  ام ،  یمالـسا  ماظن  رد  یّتح  ار ،  دوخ  هتـسیاش  هاگیاج  زونه  زامن  هکنآ  هجیتن  و  تسا .  هدـش  يدایز  ياه  یهاتوک 

رتـهب ناوـج  لـسن  هب  صوـصخب  همه  هب  ار  زاـمن  هک  تسا  یمالـسا  فراـعم  هب  نایانـشآ  ناروـشناد و  شود  رب  نیگنـس ،  ّتیلوئـسم  نـیا 
زامن و نتخانش  هار  رد  دنناوت  یم  دوخ ،  تفرعم  نهذ و  روخارف  کی  ره  یلاع ،  ياه  هرود  رگشهوژپ  ات  یناتسبد  كدوک  زا  دنناسانـشب ، 

ةولّـصلارارسَا تفرعم  يداو  ناکلاس  يارب  زین ،  گرزب  يافرُع  یّتح  دـنوش .  انـشآ  یئاه  هتخانـشان  اب  و  دـنرادرب ،  یئاه  مدـق  نآ  ياـهزار 
زامن یفّرعُم  رد  دیاب  یّمهُم  لصف  ام  هعماج ي  رد  تسا .  یندومیپ  هتخانـشان و  نانچمه  سونایقا  نیا  قامعا  ینعی  دـنا ،  هتخومآ  هتـشون و 

اج و همه  دننک .  يروآدای  یفّرعم و  ار  زامن  نوگانوگ  ياه  هویـش  اب  امیـس  ادـص و  صوصخب  اه و  هناسر  دوش .  هدوشگ  حوطـس  همه  رد 
ياه سالک  رد  دـیآ .  دـیدپ  اهلد  رد  ادـخ  ِداـی  ِشَطَع  ناـمیا و  قوُش  و  دوش ،  هتـشاذگ  ّتیولوا  رد  زاـمن  نویزیولت ،  ویدار و  رد  هشیمه 

رد مهارف و  زامن ،  یسانشزاب  رد  دنلب  راکفا  هدیجنس و  نانخس  و  دبایزاب .  ار  دوخ  هاگیاج  زامن  سرد  اههاگـشناد  سرادم و  ینید  ِسورد 
دید ضرعم  رد  رنه  نابز  اب  نآ ،  ياهزمر  اهزار و  لیلحت  زاـمن و  هفـسلف  دوش .  هتـشاذگ  نازومآ  شناد  نایوجـشناد و  لدو  نهذ  ضرعم 
ياـه هاگدـید  زا  فلتخم و  حوطـس  رد  اـه  هوزج  اـه و  باـتک  ددرگ ،  عّتمتُم  نآ  زا  دوـخ  ّتیفرظ  ردـقب  سک  ره  اـت  دریگ  رارق  ناـگمه 
ندرک ناسآ  يارب  دیاب  زین  یلصَف  ددرگ .  یبدا  يرنه و  ياهراک  هیام  و  دیآ ،  رد  ریرحت  ِْکلِس  هب  ناملاع  ناقّقُحم و  هلیـسو  هب  نوگانوگ 
راطق ياه  هاگتسیا  اههاگدورف ،  اه ،  هناخزابرس  اه ،  هناخراک  اه ،  هاگشناد  سرادم ،  یمومع ،  زکارم  همه  رد  دوش .  هدوشگ  زامن  ماجنا 
زیگنا تبغر  ّبترم و  هزیکاپ و  اه  هناخزامن  دـجاسم و  دوش .  ینیب  شیپ  زاـمن  يارب  یبساـنم  ياـه  هاـگیاج  نآ ،  لاـثما  یتلود و  تارادا  ، 

المع دـنوش و  مدقـشیپ  نارگید  رب  نآ  ناگرزب  ناگتـسجرب و  یطیحم  ره  رد  دوش .  هدرازگ  تعامج  هب  تلیـضف و  تقو  رد  زامن  دـشاب . 
هب تامّدقم ،  نیا  اب  دشاب .  سوسحم  زامن  هب  نتفاتش  زامن و  تمس  هب  تکرح  اج  همه  رد  هصالخ  دننازومایب و  نارگید  هب  ار  زامن  هب  انتعا 
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يالاو ياه  فده  هب  ام  هعماج  روشک و  هادف  یحور  مظعالا  هّللا  یلو  ترـضح  هیکاز ي  هیعداو ي  تاهّجوت  اب  لاعتم و  دنوادخ  تساوخ 
اب هک  یناـسک  همه  عـمجم و  نیا  ناگدـنروآ  مهارف  زا  مناد  یم  مزـال  ناـیاپ  رد  دریگ  یم  هرهب  نآ  تاـکرب  زا  دوـش و  یم  کـیدزن  زاـمن 
رد هناقـشاع  هنازوسلد و  هک  یتئارق  ياقآ  مالـسالا  ۀـجح  بانج  زا  اصوصخم  دـننک ،  یم  شالت  نآ  هماقا  هار  رد  زامن ،  ّتیمها  رب  فوقو 

مالسلاو میامن .  تلئسم  هناصلخم  ياه  شـشوک  نیا  يارب  ار  یلاعت  ّقح  ترـضح  لوبق  منک و  رّکـشت  هنامیمـص  دنراد  یمرب  ماگ  هار  نیا 
16/7/1370 يا )) هنماخ  یلع  دیس   )) هّللا ۀمحر  مکیلع و 

فّل ؤم  همّدقم 

مالّسلاو ةولّـصلاو  هنید  ناکرا  دحا  هنید و  هجوو  هنید  مَلع  اهلعجو  ّیقت  لک  نابرق  ةولـصلا  لعج  يذلا  هّللدمحلا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
یف لتق  يذلا  بلاطیبا  نبّیلع  مهلّوا  امّیس  هئایصوا  یلعو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  مهلضفا  امّیس  هرخآ  یلا  رهدلا  لّوا  نم  نیّلصملا  یلع 

ضرالا یف  مهاّنکم  نا  نیذـّلا  نیحلاصلا  هّللادابع  یلع  مالـسلاو  هروهظ  موی  هفلخ  حیـسملا  یّلـصی  يذـّلا  ّيدـهملا  مهرخآو  هتولـص  لاح 
ياـه سـالک  حطـس  رد  یکی  مسیوـن .  یم  زاـمن  هراـبرد  هک  تسا  يا  هوزج  نیمجنپ  نیا  هک  منک  یم  رکـش  ار  دـنوادخ  ةولـصلا .  اوماـقا 
رکش ار  دنوادخ  دنراد .  يرتشیب  هلـصوح  هک  یناسک  يارب  یمراهچ  ناتـسریبد و  حطـس  رد  یموس  ییامنهار و  حطـس  رد  یکی  ییادتبا و 

یناتـسریبد ییامنهار و  سرادم  دـصرد  داتـشه  دودـح  رد  داتفه ،  لاس  رد  ناردارب  همه  يراکمه  اب  داد و  ام  هب  ار  زامن  يادـن  قیفوت  هک 
تئیه يروهمج و  مرتحم  تسایر  دـنداد و  یّمهم  مایپ  يربهر  مظعم  ماقم  تکرح ،  نیا  رد  دـش .  اپ  رب  تعامج  زامن  رابجا  نودـب  روشک 

راجت و ارعـش و  زا  یعمج  امیـس و  ادص و  تاغیلبت و  نیلوئـسم  یتیبرت و  روما  شرورپ و  شزومآ و  نیلوئـسم  صوصخ  هب  نانواعم  ارزو و 
يراکمه و دندرک و  تکرـش  دوبن  نآ  رد  دنوادخ  ياضر  زج  يا  هزیگنا  چیه  هک  سّدقم  تکرح  نیا  رد  الـضف  بالط و  زا  يدایز  هّدـع 
ره هتفه  لوط  رد  هعمج  مرتحم  همئا  زا  یـضعب  دـندید  یم  هک  صوصخب  دـش ،  تعامج  زامن  هب  تبـسن  ون  لـسن  يوس  زا  یبوخ  لابقتـسا 
زا لابقتـسا  تعرـس و  دشر و  دـندرک .  هماقا  دـشاب  راگزاس  نامز  هلـصوح و  اب  هک  يوحن  هب  ار  رهظ  زامن  هتفر و  سرادـم  زا  یکی  هب  زور 

دندـید یم  هک  صوصخب  دـش ،  ُرپ  اهناگداپ  ياه  هناخزامن  دیـشک و  اـهناگداپ  هب  رتارف و  دوب  رظن  دروم  هک  سرادـم  زا  ار  اـپ  تعاـمج ، 
هب ناذا  ماگنه  اه  تکرش  اه و  هناخراک  اه و  هناخترازو  زا  یضعب  دننک .  یم  تکرش  هناقشاع  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  يالاب  نیلوئـسم 

نودب یمومع  شالت  يونعم و  هزیگنا  ندوب  یلبق و  ياه  هنیمز  یگدامآ و  مدرم و  دوخ  نامیا  رطاخب  نیا  دنداتفا و  يا  هزات  شوج  بنج و 
لاس رد  دراد .  هوزج  باتک و  دنچ  زا  رتارف  یئاه  یهاگآ  هب  زاین  لابقتسا  نیا  دوب .  راک  نیا  تاکرب  راثآ و  هدهاشم  یـسایس و  ياه  يزاب 

تسد هک  دش  رازگرب  زامن  رانیمـس  اه  ناتـسرهش  زا  يرایـسب  اه و  ناتـسا  مامت  رد  تفرگ و  رارق  اهوگتفگ  سءار  رد  زامن  هلءاسم  داتفه ، 
بالط و یمالـسا و  تاغیلبت  نامزاس  نارادناتـسا و  نارادـنامرف ،  و  هعمج ،  هّمئا  يراـکمه  اـب  شرورپ  شزومآ و  تکرح ،  نیا  راکردـنا 

هبلط کی  ناونع  هب  نم  دتفین .  رود  زا  تسیاب  یم  تکرح  نیا  یلو  تشذـگ  لاسکی  دوب .  یمدرم  ياه  تیامح  امیـس و  ادـص و  الـضف و 
دنچ زج  تسا و  زامن  هرابرد  ثیدح  نآرق و  زا  هتکن  هدراهچ  دـص و  لماش  هک  ار  هوزج  نیا  متفرگ و  رارق  یهلا  فطل  لومـشم  رگید  راب 

 ، اه ینارنخـس  يالبال  رد  داتفه  لاس  رد  هک  تسا  یتاکن  نیا  منک .  یم  هضرع  نازیزع  همه  تمدخ  هدوبن ،  میاه  باتک  رد  هیقب  نآ  هتکن 
یلو مسیونب .  دّلجم  دنچ  رد  هتکن  رازه  ات  دهد  مقیفوت  دـنوادخ  رگا  مراد  رظن  رد  یلو  ما ،  هدرک  ادـیپ  ما  هتـشاد  نآرق  هب  هک  یتاعجارم  و 

یتئارق نسحم  دوش ! ؟  یم  مامت  هتکن  رازه  رد  زامن  رارسا  رگم 

تسا هدوب  نایدا  مامت  رد  زامن 

هب ارم  دنوادخ  هک  دنک  یم  لقن  وا  نابز  زا  نآرق  هک  هدوب  زامن  مه  یسیع  ترضح  نیئآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ترـضح  زا  لبق 
يرکذل ةولصلا  مقا   : )) دنک یم  باطخ  وا  هب  دنوادخ  هک  هدوب  یـسوم  وا  زا  لبقو  ( 1  (() ةولصلاب یناصواو   : )) تسا هدرک  شرافـس  زامن 
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اهنآ همه  زا  لبق  و  ( 3  (() كرمءات کتالصا  بیعش  ای   : )) تسا هتشاد  زامن  هک  هدوب  بیعـش  ترـضح  وا  نز  ردپ  یـسوم  زا  لبق  و  ( 2 (()
نیا و  ( 4  (() یتّیرذ نم  ةولـصلا و  میقم  ینلعجا  ّبر   : )) دناوخ یم  ار  زامن  هماقا  قیفوت  شا  هّیرذ  دوخ و  يارب  دنوادخ  زا  هک  هدوب  میهاربا 

هب رما  راد و  اپب  ار  زاـمن  نم  رـسپ  ( 5 (() رکنملا نع  هنا  فورعملابرمءا و  ةولـصلا و  مقا  ّینب  ای   : )) دـیوگ یم  شدـنزرف  هب  هک  تسا  ناـمقل 
الومعم ناوجون  هک  اجنآ  زا  یلو  دوش  یم  تاـکز  هب  شرافـس  زاـمن  راـنک  رد  ـالومعم  هک  تسا  نآ  بلاـج  نک .  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

زامن هزادنا  هب  یتدابع  چیه  تسا .  هدـش  شرافـس  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  هب  تاکز  ياج  هب  زامن  رانک  رد  هیآ  نیا  رد  درادـن ،  لوپ 
ینامـسآ يادـن  ود  نیا  رد  تسا .  هدـش  هماقاو  ناذا  هب  شرافـس  يزامنره  ردو  میراد  بجاو  زامن  جـنپ  زور  هنابـش  ره  رد  درادـن  تاغیلبت 

دق  )) هبترم هد  و  لـمعلاریخ ))  یلع  ّیح   )) هبترم تسیب  حـالفلا ))  یلع  ّیح   )) هبترم تـسیب  ةولـصلا ))  یلع  ّیح   )) هـبترم تـسیب  اـعمج : 
هنابش ره  رد  یناملـسم  ره  تسا ،  زامن  نامه  ناذا  رد  لمعلاریخ ))   )) و حالف ))   )) زا دارم  هکنیا  هب  هّجوت  اب  میئوگ .  یم  ةولّـصلا ))  تماق 

وهایه و همه  نیا  یتدابع  چـیه  ماجنا  يارب  دـنک و  یم  زامن  يوس  هب  باتـش  نیقلت  نارگید ،  دوخ و  هب  ّیح ))  )) هملک اب  هبترم  داتفه  زور 
 ، تسا توکـس  نتـسکش  ناذا ،  دیئوگب .  ابیز  يادص  اب  دیئوگب و  دنلب  ار  ناذا  هدش  شرافـس  هک  صوصخ  هب  تسا .  هدـشن  دراو  قیوشت 
هب رادشه  ناذا ،  اوتحمرپ ،  هاتوک و  یتارابع  اب  تسا  یبهذم  دورـس  ناذا ،  تسا ،  یمالـسا  بان  تارّکفت  يژولوئدـیا و  هرود  کی  ناذا ، 

مایا رد  تسا  تادابع  همه  سءار  رد  زامن  تسا .  يونعم  تایح  هناـشن  ناذا ،  تسا و  یبهذـم  ّوج  ندوب  زاـب  هناـشن  ناذا ،  تسا ،  نـالفاغ 
دراو صوصخم  یمسارم  اعد و  نآ  يارب  تسا و  یـشزرا  تیلـضف و  ياراد  هک  يزور  بش و  ره  و  یمالـسا ،  دایعا  ردق ،  بش  لثم  هژیو 
ماّیا ناوتن  دـیاش  تسا .  هدـش  دراو  مه  یـصوصخم  ياـهزامن  ـالومعم  هعمج ،  بش  ربماـیپ ،  دـالیم  بش  ثعبم ،  بش  لـثم  تسا ،  هدـش 

 . دشابن زامن  همانرب  نآ  رد  هک  درک  ادیپ  ار  یسّدقم 

تسا تدابع  نیرت  عّونت  رپ  زامن 

سابع خیش  جاح  ثّدحم  همّالع  نانجلا  حیتافم  باتک  هب  هداس  هاگن  کی  اب  تسا .  عون  اهدص  زامن  یلو  تسا ،  عون  دنچ  جحو  داهج  رگا 
باتک کی  رد  هّتبلا  هک  دومن  رورم  تسا ،  هدـش  دراو  صاخ  ياـه  ناـمز  ناـکم و  يارب  هک  ار  یّبحتـسم  ياـهزامن  عاونا  ناوت  یم  یمق ، 

 . تسا هدیدرگ  هضرع  يروآ و  عمج  یّبحتسم ))  ياهزامن   )) مان هب  لقتسم 

ترجه زامن و 

 . )) زامن هماقا  يارب  اراگدرورپ !  مداد ،  رارق  هایگ  بآ و  یب  کشخ و  هقطنم  رد  ار  مدوخ  هّیرذ  ادـنوادخ !  دـیوگ :  یم  میهاربا  ترـضح 
ناونع هب  ار  هبعک  ات  دمآ ،  هکم  هب  زامن  هماقا  يارب  میهاربا  يرآ ،  ( 6  (() ةولصلااومیقیل اّنبر  عرز  يذ  ریغ  داوب  یتّیرذ  نم  تنکسا  ّینا  اّنبر 

رد هبعک ،  رود  هب  فاوط  زا  شیب  هبعک ،  يوس  هب  زامن  ایوگ  دومن ،  توعد  جـح  هب  ار  مدرم  سپـس  و  دـنک ،  انب  دـیدجت  نارازگزامن  هلبق 
 ! تسا هدرک  هولج  میهاربا  رظن 

زامن رطاخ  هب  هسلج  كرت 

 . دنلئاق يریثءات  ناگراتـس  ياربو  دنراد  شیارگ  ییحی  ترـضح  هب  هک  دنتـسه  نیئباص ))   ، )) هدـمآ نآرق  رد  ناشمان  هک  ینایدا  زا  یکی 
اب اهراب  هک  دنتشاد  رورغم  یلو  دنمشناد  يربهر  هقرف ،  نیا  دنتـسه .  نانآ  زا  یهورگ  ناتـسزوخ  رد  زونه  دنراد و  يا  هژیو  مسارم  زامن و 

میلـست وا  هک  درک  یلالدتـسا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  تاسلج ،  زا  یکی  رد  تفر .  یمن  راب  ریز  یلو  درک ،  وگتفگ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما 
ار هسلج  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  دش ،  دنلب  ناذا  يادـص  ناهگان  مریذـپب ،  ار  وت  بتکم  مرـضاح  هدـش  مرن  نم  حور  نونکا  تفگ :  دـش و 

ماما زا  ار  دّـهعت  نیا  هک  وا  زاـمن !  لّوا  دومرف :  ماـما  دـیآ ،  یمن  شیپ  یتصرف  نینچ  تسا ،  یـساسح  تصرف  دـنتفگ :  مدرم  درک ،  كرت 
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(7  . ) دروآ نامیا  درک و  لیمکت  ار  شیوگتفگ  زامن  زا  دعب  دش .  رتشیب  شا  هقالع  دید ، 

گنج طسو  تقو  لّوا  زامن 

نامسآ هب  ارچ  دیـسرپ :  دمآ و  ولج  دنک .  یم  هاگن  نامـسآ  هب  گنج  طسو  رد  یهاگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  دید  یم  سابع  نبا 
 : دومرف ترضح  دیتسه .  گنج  لاح  رد  امش  الا ن  تفگ :  دورن .  متسد  زا  تقو  لّوا  زامن  هکنیا  يارب  دومرف :  ترـضح  دینک ؟  یم  هاگن 

(8  . ) گنج نادیم  رد  یّتح  دوش ،  تلفغ  دیابن  تقو  لّوا  زامن  زا 

تسا رتهب  تاجانم  زا  باوخ  هک  اجنآ 

 . تسا هدماین  دجسم  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  زورما  دندید  یلو  دندناوخ ،  تعامج  اب  ار  حبص  زامن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  يزور 
حبص ات  بشید  یلع  تفگ :  مالّسلا  اهیلع  همطاف  تسا ! ؟  هدرکن  تکرـش  تعامج  رد  وا  ارچ  دندیـسرپ  دنتفر و  یلع  هناخ  رد  ترـضح ، 

دباوخب يرادقم  ینالوط  تاجانم  ياج  هب  دیئوگب  وا  هب  دومرف :  ترضح  دناوخ .  لزنم  رد  ار  شزامن  یگتسخ  زا  حبـص  تشاد و  تاجانم 
نیب زا  ار  تعامج  لاح  هک  تسا  یتاجانم  زا  رتهب  دشاب ،  تعامج  همّدقم  هک  یباوخ  يرآ ،  دهدن .  تسد  زا  ار  حبـص  تعامج  زامن  یلو 

 . دربب

افخ رد  هن  مدرم  مشچ  ولج  رد  زامن 

هک يرفاسم  دوب و  زور  تشه  ترضح  تماقا  تّدم  نیاربانب  دش .  دیهش  مهد  زور  البرک و  دراو  مرحم  مّود  زور  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ماـما رطخ ،  ماـگنه  رد  صوصخ  هب  دـشک ،  یمن  لوط  رتشیب  هقیقد  ود  یتعکر  ود  زاـمن  تسا .  هتـسکش  شزاـمن  دـنامب  زور  هد  زا  رتـمک 
تشاد انب  یلو  دناوخب ،  همیخ  رد  ار  شرهظ  زامن  تسناوت  یم  تشاد و  دمآ  تفر و  اه  همیخ  هب  اهراب  اروشاع  زور  زین  مالّسلا  هیلع  نیسح 

رد هن  دش  رازگرب  اراکـشآ  زامن  یلو  دندیرخ ،  ناج  هب  ار  ریت  یـس  دنداتـسیا و  ترـضح  زامن  ولج  شنارای  زا  رفن  ود  دناوخب .  هکرعم  رد 
ناروتسر اه و  نابایخ  اه ،  هاگدورف  اه ،  كراپ  اه ،  تکرش  اه ،  لته  رد  دیابن  تسا .  شزرا  کی  زامن  ندناشک  هنحص  هب  يرآ ،  همیخ . 

دوش مک  نید  هولج  زا  هچ  ره  اریز  دوش ،  هماقا  زامن  نارگید  مشچ  ولج  رد  ناکم و  نیرتهب  رد  دیاب  هکلب  دـشاب ،  هشوگ  رد  هناخزامن  اه ، 
رت عمج  ار  ناشدوخ  باجح ،  دب  نایرتشم  دنیوگب ،  ناذا  دوخ  هزاغم  رانک  تقو  لّوا  اه  بساک  رگا  دـش .  دـهاوخ  هفاضا  داسف  هولج  هب  ، 

 . درک دنهاوخ 

دشابزامن لها  دیاب  دجسم  سدنهمو  رامعم  یناب ، 

ریمعت و ّقح  یناسک  طقف  ةولـصلا ))  ماقا  رخالا و  مویلاو  هّللاـب  نمآ  نم  هّللا  دـجاسم  رمعی  اـّمنا   : )) میناوخ یم  هبوت  هروس  هدـجیه  هیآ  رد 
دنرادن ار  دجاسم  ریمعت  ّقح  نالهاان  دنشاب .  زامن  هماقا  لها  ازج ،  زور  ادخ و  هب  نامیا  نتـشاد  رب  هوالع  هک  دنراد  ار  دجاسم  ندرک  دابآ 
میرحت دینکن .  کمک  وا  هب  امـش  دزاس  یم  دجـسم  یملاظ  رگا  میناوخ :  یم  ثیدـح  رد  تسا .  سّدـقم  ناونع  کی  دجـسم  ریمعت  اریز  ، 

نآرق اّما  دراد ،  لابندـب  یناوارف  یعامتجا  یحور و  یمـسج ،  دـسافم  رامق  بارـش و  هکنیا  اـب  تسا  زاـمن  ظـفح  رطاـخ  هب  راـمق  بارش و 
دای زا  ار  امـش  دـنک و  یم  داجیا  هنیک  امـش  نایم  اهنیا  ( 9  (() ةولـصلا نع  هّللارکذ و  نع  مکّدـصی  و  دـیامرف (( :  یم  ود  نیا  راـثآ  هراـبرد 
هدـش هیکت  نآ  يونعمو  یعامتجا  ررـض  يور  دراد ،  بارـش  هک  يررـض  رطخ و  اههد  نایم  زا  هیآ  نیا  رد  دراد .  یم  زاب  زامن  دـنوادخ و 

 . زامن ادخ و  دای  زا  تلفغ  يونعم  ررضو  هنیک  ندش  ادیپ  یعامتجا  ررض  تسا . 
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هیّرذ نادنزرف و  زامن  هب  هّجوت 

هدومن اعد  شا  هیّرذ  لسن و  يارب  ترـضح  نآ  دروم ،  ود  رد  اهنت  اّما  تسا .  هدومن  لقن  میهاربا  ترـضح  زا  ار  يرایـسب  ياـهاعد  نآرق ، 
نم و اراگدرورپ !  ( 10  (() یتّیرذ نم  ةولـصلا و  میقم  ینلعجا  ّبر  دـیامرف (( :  یم  هک  زاـمن ،  هماـقا  يرگید  تّما و  يربهر  یکی  تسا ، 
مایق و وزرآ  نیا  هب  ندیـسر  يارب  درکن و  تعانق  اعد  هب  اهنت  ترـضح  هک  تسا  نیا  بلاج  هد .  رارق  زاـمن  ناگدـنراد  اـپ  هب  زا  ار  ما  هّیرذ 

نا نیذـّلا  تسا ((  زامن  هماـقا  یمالـسا  تموکح  هفیظو  نیلّوا  تشاد .  اـپ  هب  ار  زاـمن  اـت  دـیرخ  ناـج  هب  ار  یئاـه  یگراوآ  درک ،  ترجه 
ادخ تسا .  زامن  هماقا  ناشراک  نیلّوا  دـنریگ  تسدـب  ار  تردـق  نوچ  هک  دـننانآ  ناناملـسم ،  ( 11  (() ةولـصلا اوماقا  ضرالا  یف  مهاّنکم 

هک دشاب ،  عیزوتو  دیلوت  طقف  ام  تلود  رکفو  ّصـصختم  شرورپ  ام  هاگـشناد  رکف  هناخراک و  یهددوس  هب  طقف  ام  لماعریدم  رکف  دـنکن 
 . مدرم هبناج  همه  قیوشت  اب  مه  ناشدوخ و  تکرش  اب  مه  تسا ،  زامن  هماقا  یمالسا  تموکح  نالوئسم  هفیظو  نیلّوا 

درادن یلیطعت  زامن 

يارب داهج  الثم  دوش .  لـیطعت  یلیلد  هب  تسا  نکمم  یمالـسا  تاروتـسد  زا  کـی  ره  ( 12 (() اّیح تمد  ام  ةاکزلاو  ةولـصلاب  یناـصوا  و  )) 
هک یتدابع  اهنت  اّما  تسین ،  بجاو  مورحم  هقبط  رب  جح ،  تاکز و  سمخ و  تسین ،  بجاو  ضیرم  رب  هزور  تسین ،  بجاو  انیبان  رامیب و 

لباق زور  کی  یّتح  گرم  هظحل  ات  هک  تسا  زامن  تسا ،  بجاو  رامیب  ملاـس و  ینغ ،  ریقف و  نز ،  درم و  زا  هعماـج  راـشقا  دارفا و  همه  رب 
( دراد دوجو  یّصاخ  همانرب  هام  ره  رد  اه  نز  يارب  هچرگ   . ) تسین ندش  لیطعت 

يراد مدرم  اب  هارمه  زامن 

میناوت یم  بوخ  دروخرب  نخـس و  اب  دیراد .  اپ  هب  ار  زامن  دـییوگب و  نخـس  بوخ  مدرم  اب  ( 13  (() ةولصلا اومیقا  انـسح و  سانلل  اولوق  )) 
اب هک  دنتسه  یناسک  زا  شیب  دنا  هدش  ناملسم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هریـس  قالخا و  اب  هک  یناسک  مینادب  مینک و  غیلبت  ار  زامن  المع 

یبوخ لّوا  ینعی  دنک ،  لادج  وکین  روط  هب  دیاب  دنک ،  یم  ثحب  لادج و  ناسنا  هک  يراّفک  اب  یّتح  دـنا .  هدـش  ناملـسم  یلقع  لالدتـسا 
 . دنک نایب  ار  دوخ  تارظن  هطقن  دعب  دریذپب و  ار  نانآ  ياه 

ادخ هب  نامیا  زا  دعب  بجاو  نیلّوا  زامن ، 

دنوادخ هب  نامیا  لماش  هک  بیغ  هب  نامیا  زا  دعب  هرقب ،  هروس  زاغآ  نآرق و  يادتبا  رد  ( 14  (() ةولصلا نومیقی  بیغلاب و  نونم  ؤی  نیّذلا  ))
 . تسا زامن  هماقا  هلئسم  هتفرگ ،  رارق  هّجوت  دروم  هک  یلمع  لصا  نیلّوا  تسا ،  ناگتشرف  داعم و  و 

راک بسک و  رب  مّدقم  زامن ، 

هدرک شیاتـس  دـننک  یم  اهر  ار  بسک  راک و  ناذا ،  ماـگنه  هک  یناـسک  زا  نآرق  ( 15  (() هّللا رکذ  نع  عیب  الو  ةراجت  مهیهلت  ـال  لاـجر  ))
راک و غارـس  هب  هعمج ،  زامن  نایاپ  زا  سپو  عیبلااورذ ))  و   : )) دـینک اهر  ار  هلماـعم  هک  هدـش  شرافـس  هعمج  زور  رد  صوصخ  هب  تسا . 

زاـمن هب  دومرف :  یم  یئاـجر  موـحرم  ناریا  دیهـش  روـهمج  سیئر  ( 16  (() هّللا لـضف  نم  اوغتباو  ضرـالا  یف  اورـشتناف   : )) دـیورب دـمآرد 
 . مراد زامن  دیئوگب  راک  هب  مراد ،  راک  دیئوگن 

زامن مدرم و 
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یمن زامنو  دـنرادن  نامیا  يا  هّدـع  فلا :  تسا :  توافتم  نآ  اب  مدرم  دروخرب  اّما  دراد ،  ایلوا  دـنوادخ و  دزن  رد  زامن  هک  یتّیمها  همه  اـب 
نءاش رد  ( 18  (() یّلـص اذا  ادبع  یهنی  يذلا  تیارا   : )) دنوش یم  نارگید  زامن  عنام  يا  هّدع  ب :  ( 17  (() یّلصال قّدص و  الف   : )) دنناوخ

مه رد  ار  ترـضح  ندرگ  دـگل ،  اب  دور  یم  هدجـس  هب  زامن  يارب  ربمایپ  هک  یماگنه  تفرگ  میمـصت  لـهجوبا  هک  تسا  هدـمآ  هیآ  لوزن 
زا یقدنخ  منک ،  نینچ  متـساوخ  نوچ  تفگ :  يدرکن ! ؟  نینچ  ارچ  دنتفگ :  دـش .  فرـصنم  یلو  تفر  هک  دـندید  ار  وا  مدرم  دنکـشب . 

اهوذـختا ةولـصلا  یلا  متیدان  اذا  و   : )) دـننک یم  هرخـسم  ار  زامن  يا  هّدـع  ج :  ( 19  . ) دـش رو  هلعـش  نم  يور  شیپ  رد  هـک  مدـید  شتآ 
دـنناوخ و یم  یهاگ  يا  هّدـع  ه :  ( 21  (() یلاسُک اوماق  ةولـصلا  یلا  اوماـق  اذاو   : )) دـنناوخ یم  زاـمن  طاـشن  یب  يا  هّدـع  د :  ( 20 (() اوزه

یم مک  زاـمن  زا  اـیند ،  هب  ندیـسر  رطاـخ  هـب  يا  هّدـع  و :  ( 22  (() نوهاس مهتولـص  نع  مهنیذـّلا  نیّلـصملل  لیوف   : )) دـنناوخ یمن  یهاگ 
ار وت  هدش و  هناور  نآ  يوس  هب  دـندید  یتراجت  وهل و  هاگره  ( 23 (() امئاق كوکرت  اهیلا و  اوّضفنا  اوهل  وا  ةراـجت  اوءار  اذا  و   : )) دـنراذگ
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  یئارجام  هب  هراشا  هیآ  نیا  دـنراذگ .  یماو  يا  هداتـسیا  زاـمن  هبطخ  ندـناوخ  هب  هک  یلاـح  رد 
ياپ زا  مدرم  دندرک .  ندز  لبط  هب  عورش  دوخ  سانجا  شورف  يارب  دراو ،  هزات  یناوراک  هک  دوب  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  ندناوخ  لوغـشم 

 . دنتشاذگ اهنت  ار  ترضح  دنتفر و  هلماعم  تراجت و  غارس  هب  هدش و  دنلب  ربمایپ  نخس 

زامن يارب  رذن 

رذن نم  ایادـخ !  ( 24 (() ارّرُحم ینَطب  یف  ام  کل  ُترذَن   : )) تفگ میرم  ردام  دننک .  یم  دجـسم  رد  تمدـخ  رذـن  ار  دوخ  دـنزرف  یـضعب 
 . دشاب مداخ  سّدقملا  تیب  رد  لماک  تغارف  اب  ات  منک  شدازآ  فاعم و  راک  ره  زا  سّدـقملا  تیب  رد  تمدـخ  يارب  ار  مدـنزرف  هک  مدرک 

دشاب مداخ  یتحار  هب  رـسپ  لثم  دناوت  یمن  رتخد  مدروآ و  رتخد  نم  ایادخ !  تفگ :  تسا ،  رتخد  دید  دش و  ّدلوتم  دنزرف  هک  نیمه  نکل 
(25 (() اهیلع ربطصاو  ةولصلاب  کلها  رماو   )) هداوناخ رد  زامن  هب  هّجوت  دش .  دجسم  مداخ  میرم  و  درک ،  لمع  شرذن  هب  لاح  ره  هب  یلو  . 

ناسنا دنهد ،  یم  ناشن  یتخسرس  یهاگ  ناسنا  دنزرفو  رـسمه  هک  اجنآ  زا  یلو  تسوا ،  هداوناخ  شدوخ ،  زا  دعب  ناسنا  ّتیلوئـسم  نیلّوا 
ار نانآ  درکن  رثا  تفگ و  راب  دنچ  رگا  هکنآ  هن  دـنک ،  توعد  زامن  نید و  يوس  هب  ار  نانآ  فلتخم  ياه  هویـش  هبو  دـنک  تماقتـسا  دـیاب 

 . دنک اهر 

يولع تموکح  رد  زامن 

رارق زاـمن  يارب  ار  تدوخ  تقو  نیرتهب  ( 26  (() ةولـصلل کتاقوا  لضفا  لعجاو   : )) دیامرف یم  رتشا  کلام  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
 (( کتولصل عبت  کلامعا  عیمج  ّنا  ملعاو   : )) تسا وت  زامن  عبات  وت  ياهراک  مامت  شزرا  نادب  و  هدب . 

زامن هب  یلمع  توعد 

مه توعد ،  نیا  تسا .  کین  راک  فورعم و  نیرتهب  زامن  تسا و  یناملـسم  ره  فیاـظو  زا  یکی  ّقح ،  يوس  هب  توعد  فورعم و  هب  رما 
يوب بوخ و  سابل  دجـسم  هب  نتفر  ماگنه  مدرم  رگا  دـنریگ ،  رارق  لّوا  فص  رد  زراب  ياه  هرهچ  رگا  لمع .  اـب  مه  دوش و  یم  ناـبز  اـب 

هیلع میهاربا  لثم  رگا  تسا .  زامن  هماقا  يارب  یلمع  قیوشت  کی  دوخ  نیا  دوش ،  رازگرب  عیرس  هداس و  زامن ،  رگا  دننک و  فرـصم  شوخ 
لوئسم مهم ،  ياه  ّتیـصخش  رگا  هک  مینادب  دیاب  سپ  دننک ،  یم  ریهطت  ار  ادخ  هناخ  نارازگزامن  يارب  مالّـسلا  هیلع  لیعامـسا  مالّـسلا و 

 . تسا ّرث  ؤم  رایسب  مدرم  توعد  رد  دنشاب  زامن  هماقا 

تداهش داهج ،  زامن ، 
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ماما ولج  اروشاعزور  هک  ریهُز  لثم  دندروخ  ریت  یضعب  ارسا .  هاش و  نادنز  رد  نویبالقنا  لثم  دندروخ ،  اه  کتک  زامن  هماقا  يارب  یـضعب 
 ، بیغتسد یناهفصا ،  یفرشا  هّللا  ۀیآ  بارحم :  يادهش  لثم  دندش ،  دیهش  زامن  هار  رد  یضعب  دناوخب .  ار  شزامن  ماما  ات  داتـسیا  نیـسح 

 . مالّسلا امهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  لثم  دندش  دیهش  زامن  لاح  رد  یضعبو  یئابطابط .  یضاق  یندم و  یقودص ، 

خزود زامن و  كرت 

نآ زا  یکی  رد  تسا .  هدومرف  ناـیب  ار  اـهنآ  زا  یخرب  نآرق  هک  دـهد  یم  خر  وـگتفگ  خزود  لـها  تشهب و  لـها  ناـیم  اـهراب  تماـیق  رد 
اهنآ نیلّوا  هک  دنرمش ،  یم  ار  لماع  راهچ  اهنآ  درک ؟  هناور  خزود  هب  ار  امش  یلماع  هچ  دنـسرپ :  یم  نامرجم  زا  تشهب  لها  اه ،  هنحص 

(27  (() نیّلصملا نم  کن  مل   : )) تسا زامن  هب  ندوبن  دنبیاپ 

تادابع مامت  یلوبق  دیلک  زامن ، 

زاـمن رگا  یلو  دوش ،  یم  لوـبق  مه  رگید  تاداـبع  دوـش ،  لوـبق  زاـمن ،  رگا  میناوـخ :  یم  تاـیاور  رد  هک  سب  نیمه  زاـمن ،  ّتیمها  رد 
 . دهد یم  ناشن  ار  نآ  يدیلک  شقن  زامن ،  یلوبق  هب  رگید  تادابع  شریذپ  دنویپ  ( 28  . ) دش دهاوخ  ّدر  مه  رگید  ياهراک  دوش ،  دودرم 

هتفریذپ دیهد ،  هئارا  مه  يرگید  ربتعم  ییاسانش  تراک  كردم و  ره  امـش  دهاوخب ،  یگدننار  همانیهاوگ  امـش  زا  سیلپ ،  رگا  هکنآ  لثم 
زا روبع  زّوجم  زین  تماـیق  رد  دوب .  دـهاوخ  رثا  یب  كرادـم ،  ماـمت  نآ ،  نودـب  و  تسا ،  هماـنیهاوگ  نتـشاد  یگدـننار ،  زّوـجم  تسین . 

 . دوش یمن  لوبق  یتدابع  چیه  نآ  نودبو  تسا  زامن  هماقا  طارص ، 

تّیصو نیرخآ  مالک و  نیلّوا  زامن ، 

ماما یگدنز  خـیرات  رد  ( 30  . ) ایلوا ّتیـصو  نیرخآ  مه  و  ( 29  ) هدوب ایبنا  شرافـس  نیلّوا  مه  زامن ،  هک  میناوخ  یم  تاـیاور  یـضعب  رد 
سپس دینک و  عمج  ار  مناگتسب  مامت  دومرف :  هدرک و  زاب  مشچ  دوخ  كرابم  رمع  ياه  هظحل  نیرخآ  رد  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  قداص 

(31  . ) دش دهاوخن  دننک  يراگنا  لهس  زامن  هب  تبسن  هک  یناسک  لماش  ام  تعافش  دومرف : 

دوخ شیامزآ  هلیسو  زامن ، 

یماقم هچ  وا  دزن  دنوادخ  هک  دنیبب  تسا ،  هنوگچ  دـنوادخ  دزن  وا  شزرا  ماقم و  دـنادب  دـهاوخ  یم  سک  ره  هک  میناوخ  یم  ثیدـح  رد 
تواـفت یب  وا  ناـمرف  ماـجنا  هب  تبـسن  رگا  يراد و  مارتحا  دـنوادخ  دزن  زین  وت  دوب ،  مرتـحم  گرزب و  وت  دزن  زاـمن  ناذا  رگا  ( 32  . ) دراد

 . تسا زامن  یلوبق  ریثءات و  هناشن  تشادزاب  اشحف  داسف و  زا  ارت  زامن  رگا  نینچمه  يرادن و  وا  دزن  یشزرا  ماقم و  يدوب ، 

تمایق رد  لا  ؤس  نیلّوا  زامن 

ره رب  بجاو  نـیلّوا  يرآ ،  ( 33  . ) تسا زاـمن  دریگ  یم  رارق  باـسح  لا و  ؤس  دروم  تماـیق  رد  هک  يزیچ  نیلّوا  میناوخ  یم  ثیدـح  رد 
ؤـس فیلکت  نیلّوا  زا  تصرف ،  نیلّوا  رد  زین  تمایق  رد  هک  تسا  یعیبط  تسا و  زامن  جح و . . .  تاکز و  سمخ و  هزور و  زا  لبق  یفّلکم 

 . دوش لا 

تسادخ دای  زامن 
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اب یبلقو ،  ینابز  تسا  يرکذ  زامن ،  راد .  اپ  هب  زامن  نم  داـی  يارب  ( 34  (() يرکذل ةولصلا  مقا   : )) دیامرف یم  یسوم  ترـضح  هب  دنوادخ 
حسم ار  رس  يور  مه  وضو ،  ماگنه  دنراد .  شقن  نآ  رد  اپ  كون  ات  رس  يوم  زا  ندب  ياضعا  هک  يراکتبا  يا  هویـش  صوصخم و  یـشور 
دیوگ یم  وا  رکذ  نابز  مه  زامن  لوط  رد  اپ ،  تشگنا  مه  دوش  یم  هداهن  نیمز  رب  یناشیپ  مه  هدجـس  ماگنه  ار ،  اـپ  يور  مه  مینک و  یم 

 ، ندرگ دـیایب ،  الاب  ربکا )) هّللا   )) نتفگ ماگنه  اه  تسد  دوش ،  مخ  عوکر  رد  رمک  دـشاب ،  عشاخ  دـیاب  اـه  مشچ  تسوا .  داـی  هب  لد  مه 
 . دنتسه ادخ  دای  تمدخ  رد  يوحن  هب  اضعا  همه  زامن  رد  لاح  ره  هب  دوش ،  هدیشک  عوکر  ردو  فاص 

رّکشت زامن و 

تدابع ( 35  (() مکلبق نم  نیّذلاو  مکقلخ  يّذلا  مّکبر  اودـبعاو   : )) دـیامرف یم  نآرق  تسا ،  تمعن  یلو  زا  رّکـشت  زامن ،  رارـسا  زا  یکی 
رثوکلا كانیطعا  ّانا   : )) میناوخ یم  رثوک  هروس  رد  تسوا .  زا  همه  امش و  یتسه  دیرفآ ،  ار  امش  ناکاین  امـش و  هک  ار  يراگدرورپ  دینک 

عون نیرتهب  زامن  راد .  اپ  هب  زامن  ام  يایاطع  هنارکـش  هب  ینعی  ناوخب .  زامن  سپ  میدرک  اطع  دایز  ریخ  میداد ،  رثوک ))  )) وت هب  ام  ّلـصف ))
 ، یلمع تسا  يرّکشت  زامن  دنا .  هتسب  راک  هب  ار  هویش  نآ  مه  ایلوا  ایبنا و  مامت  هدومرف و  نایب  دنوادخ  ار  نآ  هویـش  هک  تسا  يرازگرکش 

 . هدنزاس یمئاد و  ینابز ، 

تمایق زامن و 

-2 ( 36  (() ثعبلا نم  بیر  یف  متنک  نا   : )) دـنراد کـش  تماـیق  هـب  یهورگ  - 1 دنتسه :  هتـسد  دنچ  داعم ،  زیخاتـسر و  هب  تبـسن  مدرم 
-4 ( 38  (() نونقوی مه  ةرخالاب  و   : )) دنراد نیقی  تمایق  هب  یهورگ  - 3 ( 37  (() هّللا اوقالم  مّهنا  نّونظی   : )) دنراد نامگ  تمایق  هب  یهورگ 

باسحلا موی  اوسن   : )) دننک یم  شومارف  یلو  دنراد  نامیا  یهورگ   - 5 ( 39  (() نیّدلا مویب  بذکن  انک  و   : )) دنتسه تمایق  رکنم  یهورگ 
لیلد هک  هتساوخ  ناهرب  نارکنم ،  زا  تسا و  هدرک  شیاتس  ناگدنراد  نامگو  نینم  ؤم  زا  هدرک و  لالدتـسا  کش  عفر  يارب  نآرق  ( 40 (()

اه تلفغ  مه  دنک و  یم  ییادز  کش  مه  زامن ،  دنکن .  شومارف  ناسنا  هک  هداد  یتارّکذـت  امئاد  مجنپ  هورگ  يارب  و  تسیچ ؟  امـش  راکنا 
دوخ هب  ار  تمایق  هلئـسم  ناسنا  راب ،  هد  لقادح  زور  هنابـش  ره  رد  نیّدلا ))  موی  کلام   )) نتفگ اب  زامن  رد  دزاس .  یم  لیدبت  دای ))  )) هب ار 

 . دهد یم  رّکذت  دنک و  یم  نیقلت 

یبای هار  زامن و 

ناتسود دراد ،  يا  هزات  رکف  هظحل  ره  ناسنا  میهاوخ .  یم  ار  میقتسم  هار  دنوادخ  زا  میقتسملا ))  طرـصلا  اندها   )) نتفگ اب  زامن  ره  رد  ام 
یئاه حرط  ناسنا  يارب  غیلبت ،  دیدهت و  قیوشت و  نیقلت و  اب  زین  نیطایشو  نارگ  هسوسو  اه و  توغاط  ناگناگیب ،  ناکیدزن و  نانمـشد ،  و 

 ، دریگ یم  هیام  اهـسوه  زا  هک  هار  همه  نیا  نایم  رد  دناوت  یمن  زگره  یهلا  دادما  اب  زج  ناسنا  هک  دننک  یم  یئاه  يزیر  همانرب  دنراد و  ار 
هنوگره زا  هک  تسا  یهار  تسادخ .  يایلوا  ادخ و  هار  میقتسم :  ار  میقتسملا ، ))  طارصلا  اندها   . )) دیامیپب ار  میقتـسم  هار  دبای و  تاجن 

یم یهتنم  تشهب  هب  هک  تسا  یهار  دناد .  یم  ار  مزاین  دراد و  تسود  ارم  نآ  هدـننک  میـسرت  هک  تسا  یهار  تسا .  رود  فارحنا  اطخ و 
هک تسا  یهار  موش .  یم  بوسحم  دیهـش  مریمب  هار  نآ  رد  رگا  هک  تسا  یهار  تسا .  گنهامه  ملاـس  ترطف  اـب  هک  تسا  یهار  دوش . 
رت فاص  اه  هار  همه  زا  تسا  یهار  دوش .  یمن  ینامیـشپو  کش  راچد  نآ  رد  ناسنا  هک  تسا  یهار  تسام .  ملع  زا  رتالاب  الاب و  ملاع  زا 
هک تسا  میقتسمو  ّقح  هار  ياه  هناشن  اهنیا  تسا .  نیقّیدصو  ناحلاص  ادهش ،  ایبنا ،  هار  میقتسم ،  هار  هرخالابو  رت .  نشور  رت و  کیدزن  ، 

 . دراد یهلا  دادما  هب  زاین  نآ  رد  يرادیاپو  تکرحو  تسا  قیقد  لکشم و  نآ  تخانش 
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تسا ناطیش  اب  گنج  زامن ، 

یف یّلـصی  مئاق  وه  تسا (( .  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  اّیرکز  زامن  ّلحم  هرابرد  زین  نآرق  رد  هملک  نیا  میتسه ،  انـشآ  بارحم  هملک  اب  اـم  همه 
 . تسا سیلبا  اب  گنج  يارب  مایق  تدابع ،  ِبارحم  رد  روضحو  زامن  سپ  گنجو ،  برح  ّلـحم  ینعی  تغل  رد  بارحم  ( 41  (() بارحملا

نیا ياقلا  اه ،  توغاط  اه و  ناطیش  اه و  سوه  اب  گنج  دشاب ،  گنج  لحم  شمان  هک  دریگب  رارق  یلحم  رد  راب  دنچ  زور  ره  ناسنا  رگا 
ياه هتوب  لگو  دـننک  یم  نییزت  ار  اه  بارحم  طـلغ ،  گـنهرف  رطاـخ  هب  زورما  هک  میرذـگب  دراد ؟  هعماـج  درف و  رد  يریثءاـت  هچ  هملک 

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  يزور  تسا .  هداد  رارق  وا  هاگنالوج  ناطیـش  رارف  ياج  هبو  هدرک  سکع  هب  تسرد  ار  هنحـص  اه ،  يراک  یـشاک 
درب یم  نیب  زا  ارم  هّجوت  زامن  لاح  رد  هچراپ ،  نیا  يور  ِلگ  اریز  رادرب ،  نم  دید  ولج  زا  ار  هدرپ  نیا  دومرف :  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هب  هلآ 
رنه یبهذـم و  رئاعـش  مسا  هب  ارچ  مناد  یمن  مینک .  نییزت  یـشاک  عاوـنا  اـب  ار  بارحم  اـت  مـینک  یم  جرخ  ینیگنـس  غـلبم  زورما  اـم  یلو  . 
همه نیا  اب  ام  تشاد .  دهاوخ  يرتشیب  هبذاج  دوش  یفرعم  شیالآ  یب  یلو  قیمع  هچ  ره  مالسا  میوش ؟  یم  رود  مالـسا  نتم  زا  يرامعم ، 

بذـج ردـقچ  مینک  ناناوج  يرورـض  ياهزاین  فرـص  ار  تافیرـشت  نیا  هجدوب  رگا  میا و  هدرک  بذـج  دجـسم  هب  ار  رفن  دـنچ  تاـنییزت 
؟  درک میهاوخ 

دیحوت زامن و 

یم زامن  يوس  هب  ار  ام  دیحوت  تسا ،  کیدزن  رایسب  دیحوت  زامن و  هطبار  ( 42  (() يرکذل ةولصلا  مقاو  یندبعاف  انا  ّالا  هلاال  هّللا  انا  یّننا  ))
عوکر و زا  دعب  لبق و  هروس ،  نایاپ  زا  دعب  تعکر  ره  رد  دوش و  یم  زاغآ  ریبکت  اب  زامن  دنک .  یم  هدنز  ار  ام  دیحوت  حور  زامن  دناشک و 

موس تعکر  رد  میئوگ و  یم  هّللا  ناحبـس  دوجـس ،  عوکر و  رکذ  رد  میئوگب .  ربکا  هّللا  تسا  بحتـسم  زاـمن ،  ره  ناـیاپ  رد  هدجـس و  ره 
 . تسا نامیا  حور  نداد  هولج  دیحوت و  حور  نداد  لقیص  هیام  همه  هک  میئوگ  یم  هّللا ))  الا  هلاال   )) مراهچو

دسافم هب  شیارگ  هنیمز  زامن ،  زا  ندیرب 

دندرک و عیاض  ار  زامن  هک  دندش  اهنآ  نیـشناج  یهورگ  ایبنا  زا  سپ  ( 43  (() تاوهشلا اوعّبتاو  ةولصلا  اوعاضا  فلخ  مهدعب  نم  فلخف  ))
نامسیر زامن  نوچ  ار .  نتفرگ  رارق  تاوهش  ماد  رد  سپس  هدرک و  حرطم  ار  زامن  ندش  عیاض  ادتبا  هیآ ،  نیا  دندومن .  يوریپ  تاوهـش  زا 

نآ رثا  رد  اه  هناد  همه  هک  حیبست ،  دنب  نتـسسگ  نوچمه  تسا ،  یمتح  یهابت  يداو  رد  نداتفا  دش ،  هراپ  هک  نیمه  تسادخ ،  اب  طابترا 
 . دنوش یم  مگ  شخپ و 

نایدا رگید  هناخزامن  ظفح  يارب  تداهش  ات  داهج 

هّللا مسا  اهیف  رکذی  دجاسم  تاولـص و  عیب و  عماوص و  تمّدهل  ضعبب  مهـضعب  سانلا  هّللا  عفد  الولو   : )) میناوخ یم  جح  هروس  هیآ 40  رد 
نایدوهی و ياه  هاگتدابع  اه و  هناخزامن  ماـمت  دـنریگن ،  گـنج  تردـق و  اـب  ار  نیدـسفم  ولج  دـنربن و  هحلـسا  هب  تسد  ناـنم  ؤم  رگا  (( 

داّـهُز يارب  هک  دوش  یم  هتفگ  ریِد )  ) رهـش نوریب  رد  تداـبع  ناـکم  هب  هعموُص ،  عمج  عماوَص ،  دوش .  یم  بارخ  ناناملـسم  نایحیـسم و 
تدابع لحم  ةولـص ،  عمج  تاولـص ،  تسا .  هسینِک  اسیلک و  ناـمه  هک  تسا  يراـصن  تداـبع  لـحم  ۀـعیب ،  عمج  عَِیب  دـش .  یم  هتخاـس 
تمیق هب  دیاب  لاح  ره  هب  تسا .  نیملسم  تدابع  لحم  دجـسم  دنا و  هتـسناد  يربع  نابز  رد  اثولث  بّرعم  ار  نآ  یـضعب  هک  تسا  نایدوهی 

 . درک تظافح  تادابع  زامن و  ناکم  زا  نداد ،  نوخ 

بلق تمالس  تراهط و 
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هب زین ،  زامن  ندـش  هتفریذـپ  لوبق و  تسا ،  طرـش  ممیت ،  لسغ و  وضو و  بلاق  رد  يرهاظ ،  تراهط  زاـمن ،  ماـجنا  يارب  هک  هنوگ  ناـمه 
 . دراد هار  دـنوادخ  هاگرد  هب  میلـس  بلق  اهنت  دـیامرف :  یم  یهاگ  تسا .  هدرک  هراشا  لد  یکاپ  هب  نآرق  اهراب  دراد .  زاین  ینطاب  تراهط 
ام هچنآ  ینطاب و  دراد و  يرهاظ  میرک  نآرق  دـننامه  زین  زامن  لاـح ،  ره  هب  دـشاب .  هتـشادن  دوجو  كرـش  کـش و  نآ  رد  هک  تسا  یبلق 

يزامن قشع .  تفرعم و  ساسا  رب  يزامن  دـشاب .  نآ  نطاب  هب  زاورپ  يوّکـس  دـیاب  هک  تسا  زامن  رهاظ  دـشاب  تسرد  رگا  میهد  یم  ماجنا 
یبلق زا  يزامن  كّرحم .  هدـنزاس و  يزامن  ایر .  بجُع و  رورغ و  زا  رود  يزامن  عوشخ .  لاح  اب  يزامن  ّتبحم .  صـالخا و  زا  هتـساخرب 

رد هدنـسیون  ار  نآ  تعکر  کـی  ندـناوخ  تقاـیل  یلو  میتفگ ،  میتشون و  میدـیمهف و  ار  نآ  زا  يوترپ  هک  يزاـمن  ضرم .  یب  يوه و  یب 
 . تسا هدرکن  ادیپ  شرمع  مامت 

تقادص زامن و 

یلو دنا ،  یتسودادخ  یهاوخادخ و  یعّدم  نابز ،  اب  هک  اهنآ  دراد .  تسود  مه  ار  وا  اب  نتفگ  نخـس  دراد  تسود  ار  يرگید  هک  یـسک 
 . دراد دوخ  تاراهظا  رد  ناسنا  هک  تسا  يدّهعت  رادقم  نازیم  كالم و  زامن  دنرادن .  تقادـص  دوخ  ياعّدا  رد  دـنرادن  زامن  هب  يا  هقالع 

 . تسین تقادص  اب  هارمه  شلامعا  ریاس  نوچمه  قفانم  زامن  لیلد  نیمه  هب 

تّین زامن و 

هّجوت اب  يزامن  رگا  هک  تساجنآ  ات  نآ  ّتیمها  تسا و  نم  ؤم  تامالع  زا  مالـسا و  شرافـس  هک  زامن  رد  عوشخ  بلق و  روضح  رب  هوالع 
هدرک شرافـس  مالـسا  همه  نیا  اب  یلو  دشاب ،  بلق  روضح  اب  هک  تسا  لوبق  دروم  يرادقم  نامه  زامن  زا  دوش و  یمن  لوبق  دوشن  هدناوخ 

هیلع داجـس  ماما  هب  یـضعب  هک  یئاج  ات  دریگ ،  ماجنا  شمارآ  راقو و  رطع و  اب  هارمه  ندوب ،  ون  یکاپ و  رظن  زا  سابل  نیرتهب  اـب  زاـمن  هک 
صوصخ هب  مراد .  اه  یئابیز  قلاخ  اب  تاقالم  دومرف :  ماما  يور !  یم  سورع  لزنم  ایوگ  دنتفگ :  تفر ،  یم  دجسم  يوس  هب  هک  مالّـسلا 

هتـشاد دوخ  اب  زامن  ماگنه  كدـنا  هداـس و  هچرگ  ییاـهرویز  هک  اـنعم  نیا  هب  دـنیارایب ،  زاـمن  يارب  ار  دوخ  وحن  ره  هب  تسا  بوخ  ناـنز 
 . دنشاب

دوس رُپ  هلماعم  کی  زامن ، 

یلو درادن ،  يدوس  ادخ  يارب  ام  دای  منک .  یم  دای  ار  امش  مه  نم  دینک  دای  ارم  امـش  ( 44  (() مکرکذَا ینورکذاف   : )) دیامرف یم  دنوادخ 
وا فطل  دـنک ،  یم  لح  ار  ام  لکـشم  دریذـپ ،  یم  ار  ام  ياعد  دـشخب ،  یم  ار  ام  شزغل  دـیامرف ،  یم  ام  بیـصن  ار  شفطل  ام ،  زا  وا  دای 

 . میا هتفرگ  ار  یشزرارپ  يالاک  مینک ،  یم  ادخ  دای  هک  زامن  رد  سپ  دراد .  شزرا  تیاهن  یب  ام  يارب 

شمارآ زامن و 

و یناور ،  ياه  يراـمیب  راـمآ  زور  ره  تسا .  یحور  شمارآ  لکـشم  هدرکن ،  لـح  ار  نآ  زورما  تعنـصو  ملع  ياـیند  هک  یلکـشم  اـهنت 
يرآ وا .  هب  لّکوت  قشع و  سنُا و  نامیا و  ادـخ و  دای  زج  دـهد  یمن  شمارآ  ناسنا  هب  زیچ  چـیه  دوش .  یم  دایز  باصعا  صرق  فرـصم 

شمارآ اّما  دنتـسه ،  ملع  لام و  تردق ،  ياراد  هک  میـسانش  یم  ار  يدارفا  دبای .  یم  شمارآ  اه  لد  ادخ  دای  اب  طقف  تسادخ و  دای  زامن 
داقتعا شنیب و  دید و  دنمارآ ،  یبلق  ياراد  یتسه  همـشچرس  هب  نامیا  رطاخ  هب  هک  دنتـسه  تسدیهت  يدارفا  لباقم ،  رد  دـنرادن .  ار  مزال 

دریگ و یم  مارآ  اه  لد  دنوادخ  دای  اب  يرآ  دنراد .  یقطنم  لیلحت  اهنآ  يارب  دنریذپ و  یم  ار  نیریـش  خـلت و  ثداوح  هک  دـنراد  یّـصاخ 
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مارآ لد  اه  تردقربا  اه و  نوعرف  هن  تسا .  مارآ  لد  هکلب  تسین ،  ّصصخت  ملع و  رشب  زورما  دوبمک  تسا ،  زامن  نامه  ادخ  دای  نیرتهب 
 ، میدـید مارآ  لد  ياراد  نامدوخ  ناـمز  رد  اـم  هک  ار  يربهر  اـهنت  هرهچ .  دـنچ  ناـقفانم  هن  و  اـه ،  بهلوبا  هن  و  اـه ،  نوراـق  هن  دـنراد ، 

یساسحا هچ  دیسرپ  وا  زا  راگنربخ  دیایب ،  ناریا  هب  ات  تسشن  امیپاوه  رد  یتقو  نمهب 57  زور 12  هک  دوب  هّرس  سّدق  ینیمخ  ماما  ترضح 
زین دوخ  همان  ّتیـصو  رد  دـش .  یم  هداد  امیپاوه  ینوگنرـس  لامتحا  دوب و  اپ  ِرـس  یهاشنهاش  ماظن  زونه  هکنیا  اب  چـیه .  دومرف :  دـیراد ؟ 

زامن نآ  عون  نیرتهب  هک  تسادخ  اب  دنویپ  زا  تسین ،  ماقم  لوپ و  روز و  زا  مارآ  لد  نیا  مور .  یم  ادـخ  يوس  هب  مارآ  یبلق  اب  نم  تشون 
 . تسا

نامیا ینعی  زامن ، 

یلا ؤس  درک ،  رییغت  هبعک  يوس  هب  هلبق  یلئالد  هب  یتقو  دـندناوخ ،  یم  زامن  سّدـقملا  تیب  يوس  هب  ناناملـسم  هک  لاس  دودح 15  زا  دعب 
امش یلبق  ياهزامن  هک  دش  لزان  هیآ  دندیسرپ .  ربمایپ  زا  ار  هلئسم  نیا  دراد ؟  یمکح  هچ  ام  یلبق  ياهزامن  هک  دمآ  شیپ  ناناملـسم  يارب 

مکنامیا عیـضیل  هّللا  ناکامو   : )) دوب نیا  دـش  لزان  هک  يا  هیآ  نکل  دـنک .  یمن  عیاض  ار  امـش  ياهزامن  شاداپ  دـنوادخ  تسا و  حـیحص 
 : دـیامرف یم  تسا ،  حیحـص  هتفرن و  نیب  زا  ناتیاهزامن  دـیوگب :  هکنیا  ياج  هب  ینعی  دـنک .  یمن  عیاـض  ار  امـش  ناـمیا  دـنوادخ  ( 45 (()

دنوادخ یگرزب  زامن و  نامیا .  كرت  ینعی  زامن  كرت  نامیا و  ینعی  زامن  هک  تسا  نآ  هدـنهد  ناشن  ریبعت  نیا  هک  هدـشن ،  عیاض  ناتنامیا 
هک یناسک  دید .  دهاوخ  کچوک  ار  زیچ  همه  دـش ،  گرزب  شدزن  دـنوادخ  هک  یـسک  تسا و  ربکا )) هللا   )) زامن رد  بجاو  هملک  نیلّوا 

زاورپ هچ  ره  دوش و  یم  کچوک  نانآ  دزن  اهرهـش  اه و  هّلحمو  گرزب  ياه  هناخ  دنور  یم  الاب  هک  روط  نیمه  دـنوش ،  یم  امیپاوه  راوس 
لام و اه و  تردق  اه و  توغاط  رگید  دوش ،  گرزب  وا  دزن  دـنوادخ  هک  مه  یـسک  درک .  دـهاوخ  هولج  رت  کچوک  نیمز  دـشاب ،  رتالاب 

رغـصف مهنیعا  یف  قلاخلا  مظع   : )) دـیامرف یم  نیقّتم  تافـص  نایب  رد  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تشاد .  دـهاوخن  شزرا  وا  دزن  اه  ماـقم 
دهاوخ هولج  کـچوک  دـشاب  سکره  هچ و  ره  وا  ریغ  دـش ،  گرزب  نینم  ؤم  مشچ  رد  دـنوادخ  نوـچ  ( 46  (() مهـسفنا یف  کلذ  نودام 

بکترم فالخ  تیانج و  همه  نیا  نآ  ماقم  لام و  يارب  ارهق  دوش و  یم  مک  نآ  هب  اـم  یگتـسباو  دـش  شزرا  مک  اـم  دزن  اـیند  رگا  درک . 
راعش یلاخ و  وت  دیدهت  کی  نیا  دنکب )) .  دناوت  یمن  یطلغ  چیه  اکیرمآ   )) هک دوب  نیا  هّرـس  سّدق  ینیمخ  ماما  نانخـس  زا  میوش .  یمن 
هداس وا  شیپ  يا  هثداح  ره  دـنک و  یم  هولج  کچوک  شدزن  اکیرمآ  تسا ،  گرزب  ادـخ  هک  هتـشاد  رواـب  رمع  کـی  هک  یـسک  تسین ، 

 . ریذـپب ام  زا  ار  كدـنا  نیا  ادـنوادخ !  لیلقلا ))  اذـه  اّنم  لّبقت  اّنبر   : )) تفگ اروشاع  رـصع  مالّـسلا  اـهیلع  يربک  بنیز  ترـضح  تسا . 
یم کچوک  مه  ار  هثداح  نآ  دنیبب  گرزب  ار  ادخ  هک  یسک  یلو  دوب ،  گرزب  رایـسب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  البرک و  هثداح 

مدیدن يزیچ  یئابیز  زج  نم  الیمج )) ّالا  تیءار  ام   : )) دومرف دیدید ؟  هچ  البرک  رد  دیسرپ  هک  هّیما  ینب  رگمتـس  مکاح  خساپ  رد  و  دنیب . 
 . تسابیزو هنامیکح  دنوادخ  ياهراک  مامت  نافراع ،  دید  رد  يرآ  . 

صالخا زامن و 

ریغ يارب  ار  زامن  تابحتـسم  ای  تابجاو  زا  يا  هملک  ای  تکرح  رگا  یّتح  تسا ،  نآ  ندوب  حیحـص  طرـش  تبرق  دـصق  زاـمن ،  رـسارس  رد 
هک یتلاح  رگا  تسا ،  لطاب  زامن  میئامن  نییعت  ادـخ  ریغ  يارب  ار  نآ  نامز  اـی  زاـمن  ناـکم  رگا  دوش و  یم  لـطاب  زاـمن  میهد  ماـجنا  ادـخ 

هنوگ چـیه  ناسنا  هک  تسا  نآ  هب  طوبرم  زامن  ندوب  تدابع  نیاربانب  تسا .  لطاب  زامن  دـشاب  وا  ریغ  يارب  میریگ  یم  دوخ  هب  زامن  ماگنه 
رد ناسنا  هک  تسادـیپ  هتفگان  دـبای .  همادا  نانچمه  نایاپ  اـت  زاـمن  هب  دورو  هظحل  زا  تبرق  دـصق  نیا  دـشاب و  هتـشادن  یئادـخ  ریغ  دـصق 

تاذ اب  ار  دوخ  حور  يونعم  نامـسیر  دنک و  یهت  لد  زیچ  همه  زا  دـناوتب  زور  ره  رگا  دایز  ياه  هبذاج  اه و  قرب  قرز و  همه  نآ  يالبال 
نتفگ اب  زامن  رد  ام  تسا .  هدروآ  تسد  هب  ار  یمهم  شزرا  دریگب ،  ار  ریغ  ذوفن  هار  هک  دـنک  تولخ  وا  اـب  ناـنچ  دـنز و  هرگ  وا  سّدـقم 
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 . میهاوخ یم  دنوادخ  زا  ار  صالخا  نیاو  مینک  یم  فارتعا  هناصلاخ  یگدنب  ّتیدوبع و  هب  نیعتسن ))  كاّیا  دبعن و  كاّیا  ))

نامیا شجنس  نازیم  زامن ، 

ساسحا هاگره  نیاربانب  عشاخ .  دارفا  يارب  رگم  تسا  ینیگنـس  راـب  زاـمن  ( 47  (() نیعـشاخلا یلع  ّالا  ةریبکل  اـّهنا  و   : )) دـیامرف یم  نآرق 
تسا ربک  یتوافت و  یب  هنیمز  عوشخ  نتفر  میرادن و  نامراگدرورپ  هب  تبسن  عوشخ  حور  میمهفب  دیاب  تسا  نیگنـس  ام  يارب  زامن  میدرک 

ینیگنس هفسلف  دوخ  ياه  تاجانم  نمض  رد  تسا ،  یلامث  هزمحوبا  ياعد  شمان  هک  ناضمر  هام  رحس  ياعد  رد  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  . 
هوای رطاخب  دـیاش  يا !  هدـنار  دوخ  هاگرد  زا  ارم  دـیاش  مرادـن ؟  طاشن  زامن  ماگنه  ارچ  ایادـخ !  دـیوگ :  یم  دـنک و  یم  لـیلحت  ار  زاـمن 
رطخ تمالع  زامن  ینیگنس  لاح  ره  هب  هتـشاذگ و . . .  رثا  نم  رد  دب  قیفر  دیاش  یناد !  یمن  قداص  ارم  دیاش  هدش !  مک  مقیفوت  اه  یئوگ 

 . تسا

ادخ فطل  هاگرد  زامن ، 

رازه اب  ای  دـنناسر و  یمن  نارگید  هب  ار  دوخ  فطل  ای  تسا ،  دودـحم  زیچان و  ناشفطل  اـی  دـنرادن  یفطل  اـی  دـنوادخ ،  زا  ریغ  رگید  دارفا 
فطل باب  - 2 تسا .  تیاهن  یب  شفطل  - 1 دنوادخ :  اّما  دوش .  یم  مک  ناشدوخ  هرهب  زا  دـننک  یفطل  رگا  دـنراد و  ّتبحم  يا  هّرذ  ّتنم 

ار مدرم   - 5 دوش .  یم  داش  شفطل  رادم  رد  نارگید  دورو  زا  - 4 تسا .  هدرک  مه  دورو  هب  توعد  - 3 تسا .  زاب  همه  يور  هب  هشیمه  وا 
یم هطـساو  هن  نیمز ،  هن  دهاوخ  یم  نامز  هن  وا  فاطلا  زا  يریگ  هرهب  وا و  اب  هطبار  - 6 دریذپ .  یم  یلاخ  تسد  اب  هوشر و  هیده و  نودب 

میروآ ور  وا  هاگرد  هب  مینک و  رارقا  دوخ  شزغل  هب  هناقداص  تسا .  یفاک  یبلق  تقادص  طقف  رگید ،  یطرـش  چیه  هن  هطبار و  هن  دهاوخ ، 
.

تسا قیمعت  تسین ،  يرارکت  زامن ، 

یم رتالاب  دوش  هدـناوخ  بلق  روضح  اب  رتشیب  هچ  ره  هک  تسا  یقرت  نابدرن  زامن  دـنناد ،  یم  رارکت  ار  زاـمن  هک  یـضعب  رّوصت  فـالخ  رب 
تفرعم و نتفر  الاب  بجوم  هک  تسا  ینابدرن  ياه  هّلپ  دننامه  تقیقح  رد  یلو  دوش  یم  رارکت  اهدوجـس  عوکر و  رهاظ  رد  هچرگ  يور ، 
رد ندز  گنلک  دـننز ،  یم  هاچ  رفح  يارب  هک  تسا  یگنلک  دـننامه  يرارکت ،  رهاظ  هب  لامعا  نیا  رگید  ریبعت  هب  دوش .  یم  ناسنا  ناـمیا 
ره هب  دـیوش .  یم  رت  کیدزن  بآ  هب  مدـق  کیو  دـیور  یم  يرتشیب  قمع  هب  دـینز  یم  هک  یگنلک  ره  عقاو  رد  اـّما  تسا ،  يرارکت  رهاـظ 

 . تسا زاورپ  ندیشخب و  قمع  عقاو  رد  اّما  تسا ،  يرارکت  زامن  رهاظ  لاح ، 

تعیبط زامن و 

ار زامن  تقو  ات  درک  هاگن  نامـسآ  هب  دیاب  تعیبط .  زا  يریگ  هرهب  اب  مدرم و  اب  هارمه  تسا  یلمع  هکلب  تسین ،  یبلق  هّجوت  کی  اهنت  زامن 
ات درک  ّتقد  كاخ  هب  دـشاب ،  زیمت  لالح و  قلطم و  كاپ و  ات  درک  هّجوت  بآ  هب  تخانـش ،  ار  هلبق  اـت  تسیرگن  ناگراتـس  هب  تخاـنش ، 

رکف درک و  یم  هاگن  ناگراتس  نامسآ و  هب  اهرحس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  دشاب .  هتـشاد  ار  مزال  طئارـش  ممیت  هدجـس و  يارب 
رد رکف  داتـسیا .  یم  بشزامن  هب  هاگنآ  يدرکن .  قلخ  هدوهیب  ار  اهنیا  اراگدرورپ !  الطاب )) اذـه  تقلخ  اـم  اـّنبر   : )) تفگ یم  درک و  یم 

تمـالع و هیآ و  تعیبط ،  تعیبط .  رد  ندـش  قرغ  هن  تسا  حیحـص  تعیبـط  هب  هّجوت  هّتبلا  تسا .  یـسانشادخ  ياـه  هار  زا  یکی  تعیبـط 
دوش و دراو  یتشک  يوت  بآ  هکنآ  هن  دورب ،  نآ  يور  یتشک  هک  تسا  نآ  يارب  ایرد  بآ  باقرغ ،  هاـگفقوت و  هن  تسا  روبع  يارب  شلف 

 . دوش روک  ددرگ و  هریخ  شرون  هب  هکنآ  هن  دریگ  هرهب  شرون  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  يارب  دیشروخ  دنک .  قرغ  ار  همه 
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بدا زامن و 

ون و اه  سابل  هدجـس ،  لحم  هب  اه  هاگن  مارآ ،  ندب  اه ،  نار  يور  اه  تسد  میتسیاب ،  بدا  اب  زامن  رد  هک  هدـش  شرافـس  ام  هب  مالـسا  رد 
 ، مینک مدرم  نارگید و  گنهامه  ار  دوخ  میتفین و  بقع  ولج و  نیریاـس  زا  میتسه  تعاـمج  اـب  رگا  رّطعم .  شوخ و  يوب  اـب  هارمه  زیمت ، 
هب ار  زامن  رکذ  ماما ،  مالک  زا  لبق  یّتح  تسا  رتهب  میورن و  دوجـس  ای  عوکر  هب  میهدـن ،  ماجنا  يراک  وا  زا  لبق  میرادـهگن ،  ار  ماما  ماقم 

شزرا ساسا  رب  یبدا  مه  نآ  دـنک ،  یم  تیوقت  ناسنا  رد  ار  تعاطا  بدا و  هیحور  اـه  لمعلاروتـسد  نیا  هعومجم  مینکن .  يراـج  ناـبز 
هک یسک  تسا :  ثیدح  رد  یگتخابدوخ .  هن  ّقلمت و  هن  دراد ،  ّتیلها  هک  یسک  ربارب  رد  بدا  عضاوت و  ّتبحم ،  تخانش ،  نوچ :  ییاه 

(48  . ) دنز یم  نیمز  هب  كون  یغالک  ایوگ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  داد  یم  ماجنا  تعرس  اب  ار  زامن  هدجس 

اهشزرا ندرک  هدنز  زامن و 

يارب مهم  طرش  ود  یعامتجا  ّتیبوبحم  تلادع و  زین  زامن  رد  تسا .  يرتسگ  تلادع  يزرو و  تلادع  یمالسا ،  ياهـشزرا  نیرت  مهم  زا 
شزامن دهدب  رارق  تعامج  ماما  نانچمه  ار  شدوخ  وا  یلو  دنـشاب ،  هتـشادن  لوبق  ابلق  ار  یـصخش  تماما  مدرم  رگا  تسا .  تعامج  ماما 

کی دوخ  تافـص  نیا  هک  هدـش  حرطم  یتالامکو  تافـص  دـنریگ ،  یم  رارق  زامن  لّوا  فص  رد  هک  یناـسک  يارب  نینچمه  تسین .  لوبق 
 . دنشاب رت  مرتحمو  رتولج  دیاب  دنرت  کیدزن  يوقت  تلادع و  هب  هک  هورگره  هعماج  رد  ینعی  تسا .  يونعم  ياه  شزرا  ندرک  هدنز  عون 

روگ ات  هراوهگ  زا  زامن  يادن 

ات ّدلوت  هظحل  زا  یتدابع  چیه  تسا ،  هدش  بجاو  زامن  هدرم  نفد  ماگنه  زین  هدش و  شرافـس  وا  شوگ  رد  نتفگ  ناذا  دازون ،  ّدلوت  ماگنه 
 . تسین ناسنا  مزالم  نینچ  نیا  گرم ،  هظحل 

یعامتجا تالکشم  نامرد  زامن ، 

ترضح هاگره  هک  میناوخ :  یم  ثیدح  رد  دیریگب .  کمک  زامن  یئابیکـش و  زا  ( 49  (() ةولصلاو ربصلاب  اونیعتـساو   : )) دیامرف یم  نآرق 
 . دنداتسیا یم  زامن  هب  دندش  یم  تالکشم  راتفرگ  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 

تسا نیدلاو  تّیلوئسم  زامن  شزومآ 

هّللا الا  هلاال   )) لیبق زا  یتاملک  نایب  اب  یگلاس  هس  زا  ار  دوخ  نادنزرف  دیاب  نیدـلاو  تسا .  نیدـلاو  ّمهم  فیاظو  زا  تایاور  رد  زامن  میلعت 
لها هب  ( 50 (() اهیلع ربطـصا  ةولـصلاب و  کلها  رماو   : )) دیامرف یم  ربمایپ  هب  دـنوادخ  دـنیامن .  زامن  هدامآ  ار  وا  مک  مک  دـننک و  انـشآ  (( 
لها وا  ( 51  (() ةولصلاب هلها  رمءای  ناک  و   : )) دیامرف یم  میهاربا  ترضح  شیاتـس  رد  نآرق  شاب .  هتـشاد  راکتـشپو  هدب  زامن  نامرف  دوخ 

(52  (() ةولصلا مقا  یّنبای   : )) درک یم  زامن  شرافس  شدنزرف  هب  مه  نامقل  داد .  یم  نامرف  زامن  هب  ار  دوخ 

زامن ادخ و  دای  زا  ضارعا  بقاوع 

ۀــشیعم هّلناـف  يرکذ  نـع  ضرعا  نَـم   : )) دراد يراـب  تـبکن  یگدـنز  دـنک  ضارعا  دـنوادخ  رکذ  زا  هـک  یــسکو  تسادــخ  رکذ  زاـمن 
ایآ مینیبب  ات  دز  يرـس  اهنآ  نورد  هب  دیاب  یلو  دنراد ،  یبوخ  یگدـنز  یلو  دنتـسین  زامن  لها  يرایـسب  دـیئوگب  تسا  نکمم  ( 53 (() اکنض
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یقاب دنزاب ؟  یم  ار  ناشدوخ  دنوش و  یم  هچاپتسد  ردقچ  دیآ  یم  شیپ  اهنآ  يارب  هک  یتالکشم  رد  هن ؟  ای  دنراد  ار  مزال  شمارآو  افص 
دوخ هدنیآ  هب  تسا ؟  هتـسباو  زیچ  هچ  هب  ناشحور  دراد ؟  ناشدزن  یهاگیاج  هچ  تلادع  يوقت و  دـنرگن ؟  یم  يدـید  هچ  اب  ار  اه  ناسنا 

زا ییاهنت  تبرغ و  ساسحا  ینامگدـب ،  باصعا ،  فعـض  یگداوناخ ،  لزلزت  یناور ،  ياه  ناجیهو  بارطـضا  دـنراد ؟  نانیمطا  ردـقچ 
زامن یب  هعماج  رد  سرت و . . .  یگتخابدوخ ،  قالط ،  رامآ  ندوب  ـالاب  هناـخ ،  زا  نادـنزرف  رارف  تیاـنج ،  راـمآ  اـشحف ،  داـسف و  نورد ، 

؟  زامن اب  ای  تسا  رتشیب 

لّکوت زامن و 

زمر هّللا  مسب  رد  ءاـب ))  )) فرح مینک .  یم  نیقلت  دوخ  هب  يراـج و  ناـبز  رب  ار  میحرلا ))  نمحرلا  هّللا  مسب   )) هکراـبم هیآ  اـهراب  زاـمن  رد 
رهم هناشن  وا  دای  مینک .  لّکوت  وا  هب  میریگب و  کمک  وا  تردق  زا  اهنت  هک  تسا  نآ  هناشن  ندرک  عورش  وا  دای  اب  تسا ،  لّکوت  دادمتسا و 

 . تسوا هب  قشع  وا و 

گرزب حور  زامن و 

زور کلام  تسا .  تاکرب  اه و  تمحر  مامت  همشچرس  تسا .  یتسه  مامت  قلاخ  هک  دنک  یم  ساپس  دمح و  ار  يدنوادخ  زامن  رد  ناسنا 
تسپ زیچ  ره  يارب  تسین  رضاح  زگره  دنک  یم  تایصوصخ  نیا  اب  سّدقم  دوجو  نیا  راثن  ار  دوخ  يانث  دمح و  هک  یسک  تسا .  تمایق 

 . دهد یمن  یقیالان  ره  ییوگانث  هب  نت  رگید  دش ،  یتسه  قلاخ  يوگانث  هک  ینابز  دنک .  شیاتـس  يزیچان  تردـق  ره  ربارب  رد  یئزج و  و 
مالّـسلا اهیلع  ارهز  نماد  زا  دـشاب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  لصو  هک  یـسک  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  مینکن  شومارف 

نیملاعلّابر يارب  وا  يانث  اه ،  توغاط  هن  وا  ياـنث  نارگید ،  هن  وا  شیاتـس  يرآ . . .  تفریذـپ .  دـهاوخن  ار  دـیزی  تعیب  دـشاب ،  هتـساخرب 
مـشاب اهنآ  يوگانث  نم  هک  دنراد  یتردق  هچ  دنتـسه و  هک  هچ و  نارگید  شندوب ،  نیّدلا  موی  کلام  شندوب ،  میحّرلا  نمحّرلا  شندوب ، 

یگرزب حور  نانچنآ  وا ،  يانث  نیاربانب  دیآ .  یم  رد  هزرل  هب  دنوادخ  شرع  دوش  شیاتس  یملاظ  رگا  دناد  یم  ناملسم  هک  صوصخ  هب   ؟
اب ام  هک  فیح  درک .  لیصحت  ناوت  یم  دمح  زامن و  زا  ار  گرزب  حور  نیا  میوش و  یمن  نارگید  يانث  هب  رضاح  رگید  هک  دهد  یم  ام  هب 

 . میدیشچن ار  زامن  هزم  میدناوخن و  زامن  هّجوت 

يریذپوگلا زامن و 

 ، دنتـسه وت  فطل  دروم  هک  هدب  رارق  یناسک  ار  ام  يوگلا  هک  میهاوخ  یم  دنوادخ  زا  مهیلع ))  تمعنا  نیذـلا  طارـص   )) نتفگ اب  زامن  رد 
ءاسن هروس  هیآ 69  ساسا  رب  دندشن .  ادـج  وت  زا  دـندرک و  تماقتـسا  هتـشادرب و  ماگ  وت  هار  رد  دـندیزرو ،  قشع  وت  هب  دنتخانـش و  ار  وت 

اب طابترا  نامیا و  نامه  یعقاو  تمعن  يرآ  ناحلاص .  نیقّیدـص و  ادهـش و  ایبنا و  زا :  دـنترابع  هداد ،  تمعن  اهنآ  هب  دـنوادخ  هک  یناسک 
مکل اعاتم   )) دوش یم  مه  تاناویح  بیـصن  يّدام  ياه  تمعن  تسا .  ندـش  ادـف  وا  هار  رد  نتـشادرب و  وا  ياـضر  هار  رد  ماـگ  دـنوادخ و 

 . دهد یم  شزرا  ناسنا  هب  هک  تسا  يونعم  ماقم  ( 54  (() مکماعنالو

یهاگآ اب  هارمه  زامن 

 . تسا هناهاگآ  اهنآ  زامن  ( 55  (() هحیبست هتاولص و  ملع  دق  لک   : )) دیامرف یم  ناگدنرپو  اه  نامـسآ  نانکاس  زامنو  حیبست  هرابرد  نآرق 
یتسم لاح  رد  ( 56  (() نولوقت ام  اوملعت  یّتح  يراکُـس  متنا  ةولـصلا و  اوبرقتال   : )) دـیامرف یم  اه  ناسنا  هب  باـطخ  رگید  ياـج  رد  یلو 
راّجت هب  مالـسا  رد  تسا .  رتهب  دـباع  زا  ملاع  تدابع  تسا :  هدـمآ  تایاور  رد  لـیلد  نیمه  هب  دـیئوگ .  یم  هچ  دـینادب  اـت  دـیناوخن  زاـمن 
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دیاب مه  زامن  شزومآ  رد  دیورب .  تراجت  غارـس  هب  دعب  دیریگ  ارف  ار  مارح  لالح و  لئاسم  لّوا  ( 57 (() رَجتَملا مث  هقفلا   : )) هدش شرافس 
 . دننک مایق  زامن  يارب  هناهاگآ  ات  میهد  میلعت  ون  لسن  هب  ار  زامن  رارسا  مینک  یعس 

داهج زامن و 

هزانج هب  ( 58  (() هربق یلع  مقت  الو  ادبا  تام  مهنم  دحا  یلع  ّلصتال   : )) دیامرف یم  نآرق  اذلو  تسین  ادج  رگیدـکی  زا  مالـسا  تاروتـسد 
دینکن نفد  ارم  مدـش  دیهـش  نم  رگا  هک  درک  ّتیـصو  یناوج  سّدـقم ،  عافد  ماّیا  رد  منک  یمن  شومارف  دـیناوخن :  زامن  ههبج  زا  ناـیرارف 

رد درک ،  هدافتـسا  نیبلا  تاذ  حالـصا  عفن  هب  شدوخ  سّدقم  نوخ  زا  ناوج  نیا  دـننک و  یتشآ  دـنرهق ،  مه  اب  هک  يا  هتـسد  ود  نآ  رگم 
ار هنتف  شتآ  هلیـسونیدب  دیایب و  نم  هزانج  عییـشت  هب  هورگ  ای  صخـش  نالف  متـسین  یـضار  مدش  دیهـش  رگا  دیوگب  تسناوت  یم  هک  یلاح 

 . دیامن رت  قیمع  ار  اه  هنیک  رتشیب و 

زاین زامن و 

ءاشع زا  ور  نیا  زا  درادـن ،  یتیلاّعف  تسا و  باوخ  اه  بش  رد  الومعم  ناسنا  تسا .  رتشیب  زامن  هب  زاین  تسا  رتشیب  شالت  راک و  هک  اـجنآ 
رد اه  هاگترپ  مامت  اه و  هلیح  اه ،  هولج  اه ،  توغاط  اه ،  سوه  تسا  رتشیب  زور  رد  ناسنا  يونعم  زاین  یلو  تسین  بجاو  يزامن  حبص  ات 

ةولـصلا مقا   : )) تسا هدمآ  هژیو  شرافـس  زور  طسو  ياربو  دوش  هدناوخ  زامن  دیاب  زور  رخآ  زور و  لّوا  اذـل  دـنراد و  يرگید  هولج  زور 
مامت هب  تبسن  ( 60  (() یطـسولا ةولـصلا  تاولـصلا و  یلع  اوظفاح   . )) راد اپ  هب  زاـمن  بش )  حبـص و   ) زور فرط  ود  ( 59 (() راهنلا یفرط 

ياهزور هک  اجنآ  زا  و  دـیهدن .  رارق  تعامج  كرت  هناهب  ار  اوه  یمرگ  نیقفاـنم  لـثم  و  دـینک .  تظاـفح  رهظ  زاـمن  صوصخ  هب  اـهزامن 
هدـش دـیع  زامن  هعمج و  زامن  هب  شرافـس  دـیآ ،  یم  ناسنا  غارـس  هب  رتشیب  تغارف  ماّیا  رد  داسف  الومعم  تسا و  تغارف  ماّیا  دـیع  هعمج و 
زامن دوش ،  یم  سکعنم  رتدوز  فیطل  ياه  حور  رد  داسف  راـبغ و  دراد و  رتخد  حور  هک  يرتشیب  تفارظ  تفاـطل و  رطاـخب  دـیاش  تسا . 

هّلل هّلل  تسا .  هدـش  يرتشیب  زامن  هب  شرافـس  دـمآ  شیپ  ناسنا  يارب  يا  هفاضا  لکـشم  هاگره  و  دوش .  یم  عورـش  یگلاـس  زا 9  نارتخد 
یحور ياه  تفارظ  اه و  نامزو  اهزاین  اب  لماک  تبـسانم  زامن  يزیر  همانرب  تفگ  ناوتب  دـیاش  لاحره  هب  ةولـصلاو ))  ربصلاب  اونیعتـساو  ))

 ( ملاعلا هّللاو   . ) دراد یناورو 

هانگ ربارب  رد  مکحم  يّدس  زامن ، 

یم نآرق  دوش .  یم  قرفتم  تالامک  همه  دـش  هراپ  زامن  هتـشر  اجکره  دـنک و  یم  عمج  ار  دوخ  طاسب  ناطیـش  تشاد  هاگیاپ  زامن  اـجره 
تـسس دـناوت  یمن  رازگزامن  دـنک .  یم  يریگولج  رکنم  اشحف و  زا  زامن  اـعطق  ( 61 (() رکنملاو ءاشحفلا  نع  یهنت  ةولـصلا  ّنا   : )) دـیامرف

يرـس کی  تسا  روبجم  شزامن  ندوب  حیحـص  رطاخب  وا  دـشاب ،  هدولآ  شا  همقل  كاپان و  شندـب  دـشاب ،  مارح  شناکم  سابل و  دـشاب ، 
هدید اجک  دراد .  مرش  اه  یگدولآ  باکترا  زا  هک  دهد  یم  ناسنا  هب  یـسدق  حور  دنوادخ  اب  طابترا  دشاب ،  هتـشاد  دوخ  زا  یئاه  تبقارم 
مدرم هناخ  هب  اپ  يدزد  يارب  دـیآ و  نوریب  ادـخ  هناخ  زا  یـسک  دـیا  هدـید  اجک  دورب ؟  داسف  زکارم  ای  هناخرامق  هب  دجـسم  زا  یـسک  دـیا 

نم فلخف   : )) دـیامرف یم  نآرق  دوش .  یم  ادـیپ  تاوهـش  عاونا  زا  يوریپ  داـسف و  هنوـگ  ره  دوـش  عیاـض  زاـمن  رگا  سکع  ربو  دراذـگ ؟ 
(62  (() تاوهّشلا اوعّبتاو  ةالصلااوعاضا  فلخ  مهدعب 

اه يدنب  نامز  روحم  زامن 

هـس رد  دیوش ،  نیدلاو  قاتا  دراو  دیتساوخ  هاگره  دیامرف :  یم  دنا  هدیـسرن  فیلکت  هب  زونه  هک  ینالاهنون  هب  نآرق  رون  هروس  هیآ 58  رد 
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هـس رد  دیوش ،  نیدلاو  قاتا  دراو  دیتساوخ  هاگره  دیامرف :  یم  دنا  هدیـسرن  فیلکت  هب  زونه  هک  ینالاهنون  هب  نآرق  رون  هروس  هیآ 58  رد 
ار دوخ  ياه  سابل  الومعم  ناسنا  هک  رهظ  ماگنه  مّوسو :  اشع  زامن  زا  دـعب  مّود :  حبـص ،  زامن  زا  لبق  لّوا :  دـیوش :  دراو  هزاـجا  اـب  تقو 

تاعاس تسابیز  هچ  تسا .  هدـش  ءاشع  حبـص و  زامن  ساسارب  نادـنزرف ،  هزاـجا  يدـنب  ناـمز  هیآ  نیا  رد  دروآ .  یم  رد  تحارتسا  يارب 
هعماج رد  ار  زامن  گنهرف  نامز ،  رارکت  اب  ات  رهظ ،  زامن  زا  لبقای  اشع  ای  برغم  زامن  زا  دـعب  ام  تاقالم  الثم  دـشاب ،  نینچ  زین  ام  تاسلج 

 . میزاس رت  عیاش 

ناهانگ وحم  هلیسو  زامن ، 

زا دـنک و  یم  وحم  ار  ناهانگ  کین ،  ياهراک  اـنامه  ( 63  (() تائّیّـسلا نبهذی  تانـسحلا  ّنا   : )) دیامرف یم  زامن ،  نامرف  رانک  رد  نآرق ، 
 ، دوش تساوخرد  تیفاع  دنوادخ ،  زا  هدناوخ و  زامن  تعکر  ود  هانگ ،  زا  دعب  رگا  دیامرف :  یم  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  درب .  یم  نیب 
 ، دوش یم  عقاو  زامن  ود  نایم  هک  یناهانگ  تسا :  هدش  تیاور  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  زا  ( 64  . ) دوش یم  وحم  هانگ  نآ  رثا 
اب طابترا  سنا و  هیاـم  هک  تداـبع  زاـمن و  اـب  دـنز ،  یم  رـس  ادـخ  داـی  زا  تلفغ  رثا  رد  هک  هاـنگ  يرآ  ( 65  . ) دریگ یم  رارق  وـفع  دروـم 

 . دریگ یم  ار  تیصعم  ياج  ترفغم ،  دوش و  یم  هدودز  تسا ،  دنوادخ 

ماگ هب  ماگ  شزومآ  هویش  زامن و 

مالـسا یتیبرت  تایاور  تسا .  هدوب  هّجوت  دروم  تادابع ،  رد  هژیو  هب  مالـسا  رد  هک  تسا  يا  هویـش  تیبرتو ،  شزومآ  رد  یجیردـت  هویش 
لاس و هس  هک  یتقو  هدـب .  میلعت  وا  هب  ار  هّللا ))  ّالا  هلا  ال   )) هلمج لاس ،  هس  زا  سپ  راذـگب ،  دازآ  لاس  هس  ار  كدوک  دـهد :  یم  روتـسد 
رب تاولـص  دـش ،  مامت  لاـس  راـهچ  یتقو  دـشاب .  هّللا ))  لوسر  دـمحم   )) يزومآ یم  هک  يا  هلمج  نیمّود  دـش ،  زور  تسیب  هاـم و  تفه 
وا هب  هد و  رارق  هلبق  هب  ور  ار  وا  تفای ،  ار  پچ  تسار و  تسد  صیخـشت  تردق  كدوک  هک  یگلاس ،  جنپ  رد  دوش .  هداد  شزومآ  ربمایپ 
رد و  زومایب .  وا  هب  ار  تروص  تسد و  نتـسش  متفه ،  لاس  رد  هدب .  شزومآ  ار  دوجـس  عوکر و  زامن و  مشـش ،  لاس  رد  زومایب .  هدـجس 

(66  . ) شاب هتشاد  زیمآ  هیبنت  دروخرب  وا  اب  درک ،  یشکرس  رگا  هتفرگ و  يّدج  ار  زامن  هلءاسم  مهن ،  لاس 

مالّسلا هیلع  نیسح  دای  زامن و 

ماگنه مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا .  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  البرک و  كاـخ  هدـش ،  شرافـس  نآ  رب  هدجـس  هک  يزیچ  نیرتهب 
ات تسا  هدش  دراو  یتایاور  زین  نیـسح  ماما  تبرت  حیبست  نتـشاد  هارمه  يارب  تشاذـگ .  یم  البرک  كاخ  رب  ار  شـسّدقم  یناشیپ  هدـجس 

سّدـقم تاذ  هب  رتشیب  برق  اـه و  هدرپ  نتفر  راـنک  ببـس  نآ  رهم  رب  هدجـس  تسا و  هّللا  ناحبـس  نتفگ  لـثم  نآ  نتـشاد  هارمه  هک  اـجنآ 
(67  . ) تسا دنوادخ 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دای  زامن و 

یم رارقا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترـضح  تلاسر  دنوادخ و  یگناگی  هب  نآ  رد  هک  میناوخ  یم  دهـشت  کی  زامن ،  تعکر  ود  ره  رد 
ار نآ  بحاـص  بتکم و  دـنکن ،  مگ  ار  هار  ناـسنا  اـت  تسا  مزـال  تّوـبن  دـیحوت و  هب  فارتـعا  رارقا و  نیا  تقو  جـنپ  رد  زور  ره  مـینک . 
ّنا  : )) دیامرف یم  نآرق  اریز  دریگب .  رارق  ناگتشرف  دنوادخ و  فیدر  رد  تاولص  رارقا و  نیا  رد  دتسرفب و  تاولص  وا  رب  دنکن ،  شومارف 

تاجن ار  ام  وا  رگم  میتسرفن ؟  ام  ارچ  سپ  دنتـسرف ،  یم  تاولـص  شربمایپ  رب  هکئـالم  ادـخ و  ( 68  (() یبنلا یلع  نّولـصی  هتکئالم  هّللا و 
 . داد تاجن  ار  ام  هک  مالسا  ربمایپ  رب  مالس  دادن ؟ 
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دنک یم  همیب  ار  ناسنا  حور  زامن ، 

رد ناسنا  ( 69  (() نومئاد مهتاولص  یلع  مهنیّذلا  نیّلصملا  ّالا  اعونَم  ریخلا  هّسم  اذا  اعوزج و  رّشلا  هّسم  اذا   : )) میناوخ یم  جراعم  هروس  رد 
نآ ماجنا  هب  تبـسن  هک  ینارازگزاـمن  رگم  لـیخب ،  رظن و  گـنت  اـه  یبوخ  اـه و  تّذـل  ربارب  رد  تسا و  ربص  یب  رورـش  اـه و  یخلت  ربارب 

يدوجوم ار  ناسنا  هدرب و  الاب  ار  لّکوت  هّیحور  دـهد ،  یم  تردـق  ناسنا  هب  تیاهن ،  یب  تردـق  اـب  یمئاد  طاـبترا  يرآ  دـنبقارم .  هشیمه 
 . یمسوم هنالفاغ و  ياهزامن  هن  تسا ،  هّجوت  اب  هارمه  هتسویپ و  زامن  يارب  راثآ  نیا  هک  تسادیپ  هتفگان  دزاس .  یم  ریذپان  تسکش 

مالس زامن و 

هّللادابع یلع  انیلع و  مالـسلا   )) هّلل هّللدـنک  مالـس  شنارکفمه  مامت  هب  دـیاب  راـب  جـنپ  زور  ره  تسه  هک  نیمز  ياـجک  ره  رد  ناملـسم  ره 
 . ادخ حلاص  دابع  رب  طقف  مالس  زگره ،  نادنمتردق  رب  مالس  زگره ،  ناراد  هیامرـس  رب  مالـس  ادخ ،  حلاص  ناگدنب  رب  مالـس  نیحلاصلا )) 

دنک یم  نییعت  مهیلع ))  بوضغملا  ریغ   )) یکی زامن ،  رد  ار  ام  یجراخ  تسایـس  نیحلاصلا ))  هّللادابع   )) ّقح بتکم  نارادـفرط  رب  مـالس 
تنایخ دنز ،  یمن  هلیح  اهنآ  اب  دنک ،  مالـس  ادخ  ناگدـنب  هب  زور  ره  هک  یـسک  يرآ  نیحلاصلا ))  هّللادابع  یلع  انیلع و  مالـسلا   )) یکیو

 . دراذگ یمن  ناشرس  هالک  دنک ،  یمن 

مدرم زامن و 

نودـب مدرم  رانک  رد  تسا ،  حرطم  ندوب  مدرم  زا  مدرم و  رد  مدرم ،  اب  تعاـمجزامن ،  رد  تسا .  ندـناوخ  تعاـمج  هب  زاـمن ،  رد  لـصا 
یمن ربهر  نودـب  هعماج  هکنانچ  دوش ،  یمن  ماما  نودـب  تعامجزامن  يداـصتقا .  طیارـش  ره  رد  میلقا و  داژن و  ره  زا  زاـیتما ،  هنوگ  چـیه 

 ، دـنریگ یم  رارق  مه  رانک  رد  ابیز  تشز و  ینغ و  ریقف و  صاخ .  هورگ  يارب  هن  تسا ،  ماما  ناسکی  روط  هب  مدرم  همه  يارب  ماـما  دوش . 
ماظن رد  ینعی  دـنهد ،  یم  رادـشه  وا  هب  مدرم  درک  هابتـشا  زامن  رد  ماما  رگا  دوش ،  فذـح  هعماج  زا  تعامج  زامن  اب  چوپ  تازایتما  دـیاب 

دوخ نیا  دهدن و  لوط  ار  زامن  دنکب و  ار  مدرم  نیرت  فیعض  تاعارم  دیاب  تعامج  ماما  دنشاب .  رگیدکی  بقارم  دیاب  تّماو  ماما  یمالسا 
ماما زا  دیابن  مدرم  تعامج  زامن  رد  دنـشاب .  هتـشاد  راشقا  همه  هب  هّجوت  اه  تکرح  اه و  يزیر  همانرب  رد  دیاب  نیلوئـسم  هک  تسا  یـسرد 
دیاب دندیمهف ،  مدرم  دز و  رـس  یگرزب  هانگ  تعامج  ماما  زا  رگا  دشاب .  یم  بدا  ماظن و  هناشن  هک  تسا  يرگید  سرد  نیا  دنتفیب و  ولج 
دیاب يرآ  مینک  یم  هدجـس  هداتفا و  كاخ  هب  مه  اب  همه  تعامجزامن  رد  درپس .  قساف  تسدـب  دـیابن  ار  هعماج  مدرم و  ینعی  دور .  راـنک 

 ، تسین یسک  ثرا  يزامنـشیپ  دنوش ،  ماما  ّتیبوبحم  يوقت و  ملع و  بسک  اب  دنناوت  یم  مدرم  همه  تعامج  زامن  رد  میـشاب .  مه  اب  همه 
 . تساقآ هعماج  رد  دش  رترب  تالامک  رد  یسک  ره 

یناسر عالطا  زامن و 

حرط مالـسا  رد  دـننک .  یم  شـشوک  هعماج  هب  یناسر  عالطا  رما  يارب  يروآ  ماسرـس  ياـه  هجدوب  فرـص  اـب  اـه  تلود  اـیند  رد  هزورما 
اب ییانشآ  رگیدکی و  اب  مدرم  ییانشآ  يارب  تصرف  نیرتهب  وضو ،  اب  دنوادخ و  هناخ  رد  مه  نآ  هنحص ،  رد  مدرم  روضح  تعامجزامن و 

تعامج ماما  نابز  زا  تسرد  لیلحت  نتفرگ  رابخا و  نیرخآ  ندینش  نآ و  ندرک  یثنخ  يارب  اه  لح  هار  ینیب  شیپ  نانمشد و  ياه  هئطوت 
بایغ روضح و  دـنا و  هدوب  دجـسم  رد  هک  یناگتـشذگ  دای  هعماج و  نیمورحم  زا  دّـقفت  رگیدـکی و  زا  یـسرپلاوحا  يوقت و  اب  داوس و  اـب 

 . تسا دنوادخ  زا  دادمتسا  تالکشم و  ّلح  يارب  یعمج  هتسد  ياعد  تافیرشت و  یب  هداس و 

يربهر زامن و 

زامن هراب  رد  هتکن  هدراهچ  www.Ghaemiyeh.comدصکی و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 40زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


 ، يوقت ملع ،  تالامک ،  هب  هّجوت  دـیاب  مدرم  تعامج  ماما  باختنا  رد  دراد .  ماما  ربهر و  هب  زاین  رگید  عامتجا  ره  دـننامه  تعامج  زاـمن 
مدرم و نایم  هطـساو  تعامج  ماما  دنورن .  يربهر  ره  راب  ریز  هعماج  رد  هک  تسا  ینیرمت  دوخ  نیا  دنـشاب و  هتـشاد  اه  ّتیلها  اه و  تقایل 
هک دننک  انشآ  يزامن  اب  ارم  دنناوت  یم  هنوگچ  دنرو  هطوغ  داسف  هانگ و  رد  هک  يدارفا  دهد .  رارق  هطساو  ار  قساف  دیابن  ناسنا  تسادخ و 

ماما هک  تسا  نیا  هن  رگم  دشاب .  يوقت  اب  داوس و  اب  لامک ،  اب  هتـسراو ،  ناسنا  دیاب  تعامج  ِماما  يرآ  دنک ؟  يریگولج  رکنمو  اشحف  زا 
ماـما باـختنا  يرآ  تفر .  ـالاب  ناوت  یمن  هک  یناـبدرن  ره  اـب  دز و  گـنچ  ناوـت  یمن  هک  ینامـسیر  ره  هب  تسادـخ ؟  اـب  نم  طـبار  نم ، 
سپ دراد  مزال  ییاـه  یگتـسیاش  دجـسم  رد  رفن  دـنچ  يارب  يربهر  رگا  دزادـنا .  یم  يربهر  تماـما و  رکف  هب  زور  ره  ار  مدرم  تعاـمج 

تلادع نامیا و  هب  هک  دیناوخب  زامن  یسک  رس  تشپ  هدش  شرافـس  لیلد  نیمه  هب  دهاوخ ،  یم  يرتشیب  یگتـسیاش  هعماج  تما و  يربهر 
دوخ راتفر  تاعارم  نارگید  زا  شیب  ماما  نآ  ارهق  دیدناوخ  زامن  تعامج  ماما  ناونع  هب  یـصخش  رـس  تشپ  هک  نیمه  دیراد .  نانیمطا  وا 
زامن ییاپ  رب  هلیـسو  نیدب  دزادرپب و  دوخ  حالـصا  هب  نارگید  زا  لبق  دـیاب  دـهد  یم  رارق  نارگید  ماما  ار  دوخ  هک  یـسک  يرآ  دـنکب .  ار 

 . دوش یم  دارفا  حالصا  يارب  يا  هلیسو  اه  تعامج 

كّرحت زامن و 

اب زامن  ماگنه  دیاب  ینعی  ( 70  (() هّللا رکذ  یلا  اوعساف   )) و ةولصلاب ))  اولّجع   )) راعش دهاوخ ،  یم  يونعم  ناجیه  كرحت و  مدرم  زا  مالسا 
 ، تدحو هب  لیدبت  اه  قرفت  لیطعت ،  اهراک  دیاب  دروآ ،  دوجو  هب  ار  یصاخ  میمـصت  كّرحت و  نیملـسم ،  هعماج  رد  ناذا  سّدقم  يادص 

يادص هک  یسک  لاثم  دروخب .  ناکت  وا  لد  دش  ادخ  دای  هاگره  هک  تسا  یـسک  یعقاو  نم  ؤم  دوش .  ادخ  دای  رکذ و  هب  لیدبت  اه  تلفغ 
 . دنکن انتعا  دونشب و  ار  ردپ  يادص  هک  تسا  یکدوک  لاثم  دشاب ،  هّجوت  یب  دونشب و  ار  ناذا 

مظن زامن و 

مه اب  ندرک ،  مایق  مه  اب  نتسشن ،  مه  اب  نتفر ،  هدجـس  مه  اب  رد  تعامج ،  زامن  ياه  فص  ندوب  مظنم  رد  زامن ،  تاقوا  يدنب  نامز  رد 
اهنیا همه  رد  ندرپسن ،  تقو  زا  جراخ  هب  ار  زامن  ندـناوخن و  زامن  تقو  زا  لبق  نداتفین ،  بقع  ولج  ندرک ،  اـعد  مه  اـب  ندرک ،  توکس 

 . مینک یم  هدهاشم  ار  مظن  يامیس 

يریگ تهج  زامن و 

هن شدوخ و  هن  دنک ،  نییعت  دنوادخ  دیاب  ار  وا  تهج  هلبق و  هّتبلا  دنک ،  نشور  ار  دوخ  ّطخ  تهج و  دتـسیاب و  هلبق  هب  ور  دـیاب  رازگزامن 
هقیلس و ره  اب  ناناملـسم  دنیوگ ،  یم  هلبق ))  لها   )) نیملـسم هب  تهج  نیا  زا  تسا  نارگید  زا  نیملـسم  یئاسانـش  زمر  هلبق ،  اه .  توغاط 

دیاب زامن  ماگنه  دشک ،  یم  یئوس  هب  ار  ام  لد  هظحل  ره  ماقم  لام و  رگا  دنشاب .  هتشاد  يدحاو  تهج  دیاب  يداژن ،  لسن و  ره  زا  رّکفت و 
بحاص هّجوتم  ار  دوخ  حور  بلق و  هک  دنک  یم  ادـیپ  ار  نآ  یگدامآ  درک  ادـخ  هناخ  هب  ور  ار  دوخ  مسج  هک  یـسک  مینکب ،  همه  زا  لد 

هناخ دـنا ،  هدرک  فاوط  شرود  ایبنا  همه  هک  يا  هناخ  دـش .  انب  تدابع  مدرم و  يارب  هک  يا  هناخ  نیلّوا  تسا ،  هبعک  ام  هلبق  دـنک .  هناـخ 
هـشیمه يارب  مدرم و  همه  يارب  هک  يا  هناخ  تسا ،  هتخادرپ  يرگراک  هب  شرانک  رد  لیعامـسا  هدرب و  الاب  ار  شیاـه  هیاـپ  میهاربا  هک  يا 

 . تسا دازآ  سک  ره  کلم  زا  سّدقم و  مدرم  همه  يارب  درادن .  ضّرعت  ّقح  اجنآ  رد  یسک  چیه  تسا و  زاب  شیاهرد 

تفاظن زامن و 
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لوط رد  هک  لمع  نیا  تسا و  تروص  تسد و  نتـسش  نتفرگ و  وضو  باوخ ،  زا  نتـساخرب  حبـص و  ماگنه  هب  ناملـسم  ره  بجاو  نیلّوا 
يا هّرذ  رگا  دشاب ،  كاپ  شندب  سابل و  دـیاب  رازگزامن  ددرگ .  یم  رازگزامن  یباداش  تفاظن و  هیام  دوش ،  یم  رارکت  زامن  ره  يارب  زور 

تعکر ره  دناد  یم  هک  يرازگزامن  ییانثتسا )  دراوم  یـضعب  زا  ریغ   . ) تسا لطاب  شزامن  دشاب ،  وا  سابل  ای  ندب  هب  تساجن  یگدولآ و 
 ، تسا لطاب  شزامن  تبانج  لاح  اب  دناد  یم  هک  يرازگزامن  دـنک .  یمن  كرت  ار  كاوسم  تسا  تعکر  داتفه  اب  ربارب  كاوسم ،  اب  زامن 

 . دنک یم  دایز  وشتسش  اب  ار  وا  هطبار  مامح  دوجو  دزادنا و  یم  ماّمح  نتخاس  رکف  هب  ار  وا  لسغ  دتفا و  یم  لسغ  رکف  هب 

فقو زامن و 

نیمز و هعطق  رازه  اهدـص  دروآ .  یم  دوجو  هب  هعماج  رد  ار  نآ  يارب  تافوقوم  نداد  رارقو  يزاسدجـسم  هلءاسم  زاـمن ،  گـنهرف  رکف و 
رد هک  تسا  یعامتجا  تمدخ  یهلا و  تکرح  کی  یمئاد و  هقدص  کی  دوخ  نیا  هک  هدش  دجاسم  فقو  خیرات  لوط  رد  هعرزم  هزاغم و 

ّتیکلام موادت  هناشن  فقو  دتـسرف ،  یم  شیوخ  يادرف  يارب  ناسنا  هک  تسا  یغارچ  فقو  دوش .  یم  مدرم  بیـصن  دجـسم  زامن و  عاعش 
 . تسا مدرم  بتکم و  هب  قشع  هناشن  فقو  تسا ،  گرم  زا  دعب  ناسنا 

تسود باختنا  زامن و 

هب زاین  دوخ  یعامتجا  یگدـنز  رد  ناـسنا  ( 71  . ) تسا بوـخ  تسود  ندرک  ادـیپ  زاـمن ،  دجـسم و  تاـکرب  زا  یکی  تسا :  ثیدـح  رد 
یناسک تسا .  یبای  تسود  زکرم  نیرتهب  دجسم  تسین .  هدیشوپ  یـسک  رب  ناسنا  یگدنز  رد  تسود  یفنم  ای  تبثم  شقن  دراد و  تسود 

مدرم نایم  رد  دـناوت  یم  ناسنا  ودـنراذگ  یم  رانک  ار  اه  ییاـمندوخ  اـه و  هلیح  دـنور .  یم  ادـخ  یگدـنب  يارب  دـنور  یم  دجـسم  هب  هک 
زین نم  اـب  تسا ،  رهق  ادـخ  اـب  هک  وا  میوش ؟  تسود  وا  اـب  ارچ  دوبن ،  زاـمن  لـها  یـصخش  رگا  دـنک .  باـختنا  ار  دوخ  تسود  دجـسم ، 

 ، تسین رادافو  نینم  ؤم  اب  هک  وا  درک .  دهاوخ  شومارف  مه  ارم  تامدخ  دنک ،  یم  شومارف  ار  ادـخ  فاطلا  هک  وا  دوب .  دـهاوخن  تسود 
؟  دنامب رادافو  وت  اب  يراد  نانیمطا  هنوگچ 

رسمه باختنا  زامن و 

 ، دنز یم  اپ  تشپ  رذع  نودب  تّما ،  تدحو و  تدابع و  هب  المع  تسین و  تعامج  دجسم و  لها  یسک  رگا  هک  هدش  شرافس  مالـسا  رد 
هک ناناوج  اریز  دنک ،  رپ  ار  دجاسم  دـناوت  یم  روتـسد  نیمه  هب  لمع  دـینکن .  باختنا  دوخ  رـسمه  ناونع  هب  ار  وا  دـینک ،  توکیاب  ار  وا 

 . درک دنهاوخن  اهر  ار  دجاسم  زگره  دوش  یم  مامت  نانآ  یلمع  درط  تمیق  هب  نیملسم  دجسم و  ندرک  اهر  دندیمهف 

مدرم هب  دادما  زامن و 

اب ار  دوخ  تالکـشم  دـندش و  یم  هناور  دـجاسم  هب  نامورحم  هشیمه  تسا ،  يرگدادـما  دـجاسم ،  رد  صوصخ  هب  زامن  تاکرب  زا  یکی 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  نامز  زا  راک  نیا  هقباس  دـندرک .  یم  لح  ار  نآ  سّدـقم  ناکم  نآ  رد  دنتـشاذگ و  یم  ناـیم  رد  مدرم 

اب ریقف  درکن و  یهّجوت  وا  هب  یسک  درک .  دادمتـسا  مدرم  زا  دش و  دجـسم  دراو  يریقف  هک  دنک  یم  لقن  ار  يا  هنحـص  نآرق  تسا و  هدوب 
لاح رد  ترـضح  دمآ و  ولج  وا  درک و  هراشا  ریقف  هب  دوب  زامن  لوغـشم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تفگ .  ار  دوخ  لاح  دـنوادخ  هب  هلان 
ارقف هب  قافنا و  عوکر  لاح  رد  هک  دنا  یناسک  شربمایپ و  دنوادخ و  طقف  امـش  ربهر  هک :  دش  لزان  هیآ  داد ،  وا  هب  ار  دوخ  رتشگنا  عوکر 

هک دندیمهف  تسا .  هدش  لزان  یسک  هچ  هرابرد  هیآ  نیا  دننیبب  ات  دندمآ  دجـسم  هب  دندینـش  ار  هیآ  مدرم  هک  نیمه  دننک .  یم  یگدیـسر 
رد دجسم و  زا  ءارقف  هب  کمک  گنج و  ياه  ههبج  هب  یناسردادما  لاح ،  ره  هب  تسا .  مالّسلا  امهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  صخش  هیآ  دروم 
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 . دش عورـش  دجاسم  زا  مه  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دنتفر ،  یم  ههبج  هب  دجاسم  هاگیاپ  زا  نیملـسم  دوب .  دهاوخ  هدوب و  زامن  تاکرب  هیاس 
زامن تاکز ،  زامن و  قافنا ،  زامن و  اهراب  نآرق  رد  دوش .  یمن  ادا  نآ  ّقح  رطس  دنچ  نتشون  اب  هک  دراد  یتاکرب  دجـسم  رد  مدرم  عامتجا 

 . تسین لوبق  دهدن  تاکز  هک  یسک  زامن  میناوخ  یم  مه  ثیدح  رد  هدمآ و  مه  رانک  رد  ینابرقو ، 

ملاس داصتقا  زامن و 

سابل زا  یخن  ای  همگد  رگاو  دشاب  مالسا  روتـسد  قبط  لالح و  دوش  یم  هدافتـسا  وضو  لسغ و  يارب  هک  یبآو  ناکمو  سابل  دیاب  زامن  رد 
زامن و میهاوخب  رگا  هکنیا  بلاج  تسا .  لطاب  زامن  دشاب  هدش  هیهت  عورشمان  قیرط  زا  دوش  یم  فرصم  زامن  يارب  هک  یبآ  زا  يا  هرطق  ای 

نیزنب زاورپ ،  يارب  اـمیپاوه  هک  هنوگناـمه  يرآ  دـشاب .  لـالح  زین  مینک  یم  فرـصم  هـک  ار  يا  هـمقل  دـیاب  دوـش  عـقاو  لوـبق  اـم  ياـعد 
 . دراد مزال  لالح  همقل  زین  ناسنا  يونعم  زاورپ  دهاوخ ،  یم  صوصخم 

تالیکشت زامن و 

رد دنتـسه  وا  یکیدزن  رد  وا  رـس  تشپ  هک  یناسک  زا  یکی  دـهد ،  همادا  زامن  هب  دـناوتن  هک  دـیآ  شیپ  یتلاح  تعامج  ماما  يارب  هچنانچ 
دیاب هکلب  دزیر ،  مهب  دـیابن  درف  کی  نتفر  اب  یمالـسا  ياه  همانرب  هک  تسا  نآ  رگناشن  نیا  دریگ و  یم  هدـهع  هب  ار  تماـما  لاـح  ناـمه 

 . دشاب اج  رب  اپ  نانچمه  تالیکـشت  دشاپن و  مه  زا  ماظن  تفر  يدرف  هاگره  هک  دوش  يزیر  همانرب  يراذگ و  هیاپ  نانچ  ماظن  تالیکـشت و 
 . دنک ادیپ  يرذع  اوشیپ  دنچ  ره  تسا ،  هار  موادت  ّمهم ، 

تّبحم زامن و 

دماین زور  هس  ود  رفن  کی  هک  نیمه  اـه  يدجـسم  یگدـنز  ماـظن  رد  تسین .  نارگید  ناـیم  تساـه  يدجـسم  ناـیم  هک  یتّبحم  نواـعت و 
دننک یمن  تبرغ  ساسحا  اه  يدجسم  دننک ،  یم  لح  دراد  یلکشم  رگا  دنور ،  یم  شتدایع  تسا  ضیرم  رگا  دنـسرپ .  یم  ار  شلاوحا 

 . دنتـسه شدنزرف  ردارب و  مدرم  همه  دنک  یم  ساسحا  دشاب  دجـسم  اب  شراکورـس  یلو  دشاب  هتـشادن  يرداربو  دنزرف  چـیه  هک  یـسک  . 
هوکش اب  غولش و  وا  هزانج  عییشت  هتسب و  وا  يارب  اه  هزاغم  قنور ،  رپ  وا  سلاجم  دور  یم  ایند  زا  هک  هداس  ِيدجـسم  کی  هدش  هدید  اهراب 

یمرگلد کی  دوخ  رد  يدجـسم  کی  دوش .  یم  داجیا  نینم  ؤم  اـب  دـنوادخ  هناـخ  رد  هک  تسا  یتّبحم  یبلق و  دـنویپ  هناـشن  اـهنیا  تسا . 
يزیچ اب  ناوت  یمن  ار  يدجسم  ناتسود  زا  مرگ  فطاوع  نیا  زگره  دناد و  یم  کیرـش  دوخ  يداش  مغ و  رد  ار  مدرم  دنک ،  یم  ساسحا 

 . درک هسیاقم 

وربآ زامن و 

هب صاخشا  نیمه  رگا  یلو  دنسانش ،  یم  ار  شناگتسب  وا و  مدرم  نوچ  دنتسین ،  فالخ  راک  هب  رـضاح  دوخ  هلحم  رد  هک  دنتـسه  یناسک 
مدرم مالسا و  دجسم و  هب  هتسباو  ار  ناسنا  زامن ،  رد  تکرش  درادن .  ار  یلبق  ینیگنـس  نانآ  يارب  فالخ  دننک ،  ترجه  یـسانشان  هقطنم 

 ، فالخ راک  هک  دناد  یم  تسین ،  فالخ  هب  رضاح  رودقملا  یّتح  ناونع  نیا  اب  هک  دزاس  یم  يوقت  زا  یئامیس  يدجسم  يارب  دنک و  یم 
هدیرب دجـسم  مالـسا و  مدرم و  زا  هک  يدارفا  یلو  دروآ ،  یم  نوریب  شنت  زا  ار  ّتیبوبحم  یـسدق و  سابل  درب ،  یم  ار  وا  یبهذـم  يوربآ 
سابل هک  یسک  يرآ ،  دروخب .  ار  شنداد  تسد  زا  مغ  ات  هدرکن  ادیپ  یبهذم  ناونع  وا  درادن ،  یتخس  یلیخ  ناشیارب  يراک  فالخ  دنا ، 

 . دنیشن یمن  هدولآ  نیمز  يور  شدوخ  دشوپب  دیفس 
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تسا هعماج  درف و  حالصا  زامن ، 

یم مولعم  مینک .  یمن  عیاض  ار  نابلط  حالصا  شاداپ  ام  ( 72  (() نیحلصملا رجا  عیضن  انا ال   : )) دیامرف یم  زامن  هماقا  رانک  رد  میرک  نآرق 
رد رازگزامن  دور .  یم  حالص  فرط  هب  هعماج  دوش ،  تاعارم  نآ  ینطابو  يرهاظ  طیارـش  ماکحاو و  دوش  رازگرب  تسرد  رگا  زامن  دوش 

دنرادرب هعماج  زا  ار  دسافم  دیاب  نارازگزامن  تسا و  هعماج  حالصا  اب  هکلب  تسین ،  يریگ  هشوگ  اب  تدابع  تسا .  حلصم  رفن  کی  عقاو 

تسایس زامن و 

يربهر یلو  هّکم ،  سّدـقم  رهـش  رد  هبعک  رانک  رد  مه  نآ  دـشاب ،  لوغـشم  زامن  هب  ار  شرمع  مامت  ناـسنا  رگا  میناوخ :  یم  تاـیاور  رد 
تسد هتسباو و  وسرت و  دارفا  ناشناربهر  یلو  دنناوخ  یم  زامن  هک  تسا  نآ  ناناملسم  زورما  لکـشم  تسین .  لوبق  شزامن  دریذپن  ار  یهلا 

 . دنور یم  ههاریب  لمع  رد  یلو  دنهاوخ ،  یم  میقتسم  هار  دنوادخ  زا  نابز  اب  دنا .  یهلا  ياه  كالم  نودب  هدناشن و 

تروشم زامن و 

تروشم ساسا  رب  نانآ  راک  مهنیب ))  يروُش  مهرما  ةولـصلا و  اوماقاو   : )) دـیامرف یم  درمـش  یم  ار  نینم  ؤم  تافـص  هک  يروش  هروس  رد 
ساسح زامن  هماقا  هب  تبـسن  دیاب  دنتـسه  هک  يا  هدر  ره  رد  یتروشم  سلجم  رد  دوش  یم  مولعم  هیآ  نیا  زا  دننک .  یم  زامن  هماقا  تسا و 
يراذگ هیامرس  هجدوب و  همه  نیا  تاباختنا ،  اروش و  سلجم  رد  تکرـش  يارب  رگا  تسا .  رت  مهم  زامن  تسا  مهم  تروشم  رگا  دنـشاب . 

 . دشاب شالت  زوس و  یمک  مه  دجسم  ندرک  رپ  يارب  دیاب  دوش  یم  يءار  ياه  قودنص  ندرک  رپ  فرص 

ههبج رد  تعامجزامن 

ربارب رد  حّلـسم  نمـشد  نوچ  یلو  راد ،  اپ  هب  زامن  يدوب  ناگدـنمزر  ناـیم  رد  هاـگره  ربماـیپ !  يا  میناوخ :  یم  ءاـسن  هروس  هیآ 102  رد 
هدرک مامت  عیرـس  ناشدوخ  يارب  ار  مّود  تعکرو  دنـشاب  حّلـسم  دننک  یم  ادـتقا  هک  یناسک  ایناث  دـننکن .  ادـتقا  وت  هب  همه  الّوا  تسامش ، 

دوشن و تلفغ  نمشد  زا  مه  دوشن و  لیطعت  تعامج  مه  هک  دننک  ادتقا  وت  هب  مّود  تعکر  رد  رگید  هتـسد  نآو  رگید  هتـسد  ياج  دنوربو 
هب هک  دننک  لمع  عیرس  نانچ  اهورین  ندش  اج  هباج  تفیش و  ضیوعت  رد  دیاب  ناناملسم  دریگن .  تروص  ضیعبت  مالسا  نازابرـس  نایم  مه 
ود گنج ،  هنحص  رد  هکنیا  دننادب و  ار  گنج  لاح  رد  زامن  ماکحا  دنشاب و  وضو  اب  زامن  زا  لبق  نازابرس  دیاب  انمـض  دنـسرب  مّود  تعکر 
عفر تلادـع و  راک و  تعرـس  تعامج و  زامن  ّتیمها  نآ  رد  هک  تسابیز ،  رایـسب  همان  ملیف  کی  هب  لیدـبت  لـباق  هیآ  نیا  تسا .  یتعکر 

 . تسا حرطم  نمشد  زا  ندرکن  تلفغ  اب  هارمه  ادخ  هب  هّجوت  ضیعبت و 

دجسم تنیز 

مکتنیز اوذـخ   : )) دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  تسایند .  تنیز  دـنزرفو  لام  ( 73 (() ایندلا ةایحلا  ۀـنیز  نونبلاو  لاملا   : )) دـیامرف یم  نآرق 
اب ار  دوخ  نادنزرف  مه  هک  میمهف  یم  هیآ  ود  نیا  عمج  زا  دیربب .  مه  تنیز  ناتدوخ  اب  دیور  یم  دجـسم  هب  هاگره  ( 74 (() دجسم ّلکدنع 

لامعتسا زیمت ،  سابل  ندیـشوپ  هّتبلا  مینک .  شکمک  درک ،  اضاقت  يریقف  رگا  ات  میربب  دوخ  هارمه  لوپ  يرادقم  مه  مینک و  انـشآ  دجـسم 
 . دنشاب تنیز  قادصم  دنناوت  یم  زین  قیال  تعامج  ماما  باختنا  شمارآ و  راقو و  نتشاد  شوخ و  يوب 

یمالسا تّوخا  يردارب و  طرش  زامن ، 
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نیدلا یف  مکناوخاف  ةاکزلا  اوتا  ةولصلا و  اوماقاو  اوبات  ناف   : )) دیامرف یم  اهنآ  ياه  هشقن  نیکرشم و  راّفک و  یفّرعم  زا  دعب  هبوت  هروس  رد 
زا یکی  هیآ  نیا  رد  دنتـسه .  امـش  ینید  ناردارب  دـنتخادرپ  ار  دوـخ  لاـم  ةوـکز  دنتـشاد و  اـپ  هب  زاـمن  دـندرک و  هبوـت  رگا  نـکل  ( 75 (()

 . تسا هدش  یفّرعم  زامن  هماقا  ندش ،  ینامیا  ردارب  ياهطرش 

دینکن یتسود  دریگ  یم  يزاب  هب  ار  زامن  هک  یسک  اب 

 . دنتشاد دمآ  تفر و  اهنآ  اب  ناناملسم  زا  یضعب  دندش .  ناقفانم  ءزج  یلو  دندرک ،  مالسا  راهظا  دیوس  هعافر و  مان  هب  ناکرشم  زا  رفن  ود 
اوزه و اهوذختا  ةولـصلا  یلا  متیدان  اذا  ءایلوا . . .  ابعلو . . .  اوزه  مکنید  اوذـختا  نیذـلا  اوذـختتال  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای   : )) دـش لزان  هیآ 
 ( ناذا  ) زامن يادن  امـش  نوچ  هک  نانآ  دیهدن ،  رارق  دوخ  تسود  دـنا ،  هتفرگ  يزاب  هب  ار  امـش  نید  هک  یناسک  نینم !  ؤم  يا  ( 76 (() ابعل
 : دیامرف یم  سپـس  دنریگ .  یم  يزاب  هب  ار  امـش  نید  نانآ  دیامرف :  یم  ادتبا  هیآ ،  ود  نیا  رد  دـنریگ .  یم  يزاب  هب  ار  نآ  دـیهد  یم  رس 

 . تسا نید  هرهچ  هراصُع و  زامن  ناذا و  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  دنریگ .  یم  يزاب  هب  ار  ناذا  نانآ 

دشاب بوبحم  دیابن  زامن  كرات 

هقطنم نیا  رد  ار  ما  هّیرذ  اراـگدرورپ !  دـیوگ :  یم  مـیهاربا  ترـضح  ( 77  (() مهیلا يوهت  سانلا  نم  ةدـئفا  لعجاف  ةولـصلا  اومیقیل  اـّنبر  ))
زامن هماقا  يارب  هک  یناسک  يرآ  هدب .  قوس  اهنآ  يوس  هب  ار  مدرم  بولق  سپ  زامن ،  يارب  ما  هداد  تنوکس  هایگ  بآ و  یب  یناتـسهوک و 

ياهلدو دنک  یم  رّکـشت  نانآ  تامحز  زا  روکـش  دنوادخ  دـننک ،  یم  لابقتـسا  یتخـس  هنوگ  ره  زا  هدرک و  ترجه  يراید  يوس و  ره  هب 
راوازـس دنـشاب ،  میهاربا  لسن  زا  رگا  یّتح  دـننک  یمن  یتکرح  زامن  هماقا  يارب  هک  یناسک  اـّما  دـهد .  یم  شیارگ  اـهنآ  يوس  هب  ار  مدرم 

 . دنتسین مدرم  بولق  بلج 

هتشادن دهاشو  هاوگ  همه  نیا  خیرات  رد  یلمع  چیه 

 ، اه ماب  اه ،  هرانم  مامت  زارف  رب  نیملسم ،  نینم و  ؤم  مامت  نارای و  باحصا و  مامت  مالّـسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  مرکا و  لوسر  صخش 
رد سک  ره  اه و  ناوج  اهریپ و  اه ،  نز  اهدرم و  اهاتـسور ،  اهرهـش ،  اه ،  هّراق  اه ،  نویزیولت  اهویدار ،  سرادـم ،  اه ،  هناخ  اهدجـسم ، 

همه نیا  يریخ  راک  چیه  لمعلاریخ ))  یلع  ّیح   : )) تسا لمع  نیرتهب  زامن  هک  هداد  تداهـش  هتفگ  يا  هماقا  ناذا و  مالـسا  خـیرات  لوط 
حالفلا یلع  ّیح   . )) تسا يراگتـسر  زامن  هک  دـنا  هداد  یهاوگ  همه  تسا ،  هتفرن  راکب  شندوب  نیرتهب  يارب  دایرف  هلاـن  موقلح و  هاوگ و 

هّلل (( 

يزاسرهش زامن و 

دینک و لح  ار  لیئارـسا  ینب  نکـسم  لکـشم  میتفگ  نوراهو  یـسوم  هب  ( 78  (() ةولـصلا اومیقاو  ۀـلبق  مکتویب  اولعجا   : )) دـیامرف یم  نآرق 
رد مه  نطو  زا  عافد  ساسحا  ندش  راد  هناخ  اب  ات  دیهد  تاجن  یلیفط  یگدـنز  یگدـنکارپ و  زا  ار  اهنآ  دـیهد .  رارق  هناخ  دوخ  موق  يارب 

ناریا رد  دینک .  زامن  هماقا  لکـشم  نودب  دیناوتب  ات  دـیهد  رارق  هلبق  يوس  هب  ار  ناتیاه  هناخ  يزاسرهـش ،  هشقن  رد  نکل  دوش ،  هدـنز  اهنآ 
هتفرگ رارق  فارحنا  نودب  میقتسم و  اه  هلبق  هک  تسا  يروط  اه  نابایخ  اه و  هچوک  هدوب  ییاهب  خیش  نآ  سدنهم  هک  ییاهرهش  زا  یـضعب 

 ( . تسا رتهب  انعم  نیمه  ةولصلا ))  اومیقا   )) هلمج هب  هّجوت  اب  یلو  هدش ،  هیآ  نیا  رد  هلبق  يارب  مه  يرگید  يانعم  هّتبلا   . ) تسا

نارازگزامن زا  یهلا  تیامح 
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 . میوش عمج  وت  رود  ام  ات  نارب  دوخ  رود  زا  ار  هنهرباپ  ناناملسم  هک  دندرک  داهنشیپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  هب  شیرق  فارـشا 
یم ار  ادـخ  رـصع  حبـص و  هک  شاب  یناسک  اب  ربمایپ !  يا  ّیـشعلاو )) ةودـغلاب  مّهبر  نوعدـی  نیذـلا  عم  کسفن  ربصاو   : )) دـش لزاـن  هیآ 

 . دننزامن لها  هک  یناسک  ینعی  دومرف :  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دنناوخ . 

نآرق زامن و 

هروس راب  هد  يزور  دوخ  یتعکر  هدفه  ياهزامن  رد  هک  تسا  روبجم  رازگزامن  ره  اریز  تسا ،  نآرق  ندش  هدنز  ببـس  زامن ،  ندش  هدنز 
هب عناـم  تـعکر ،  ره  رد  نآرق  زا  هروـس  ود  توـالت  تـسا  یعیبـط  ار .  نآرق  ياـه  هروـس  زا  رگید  یکی  نآ  لابندـب  دـناوخب و  ار  دــمح 

اوماقا هّللا و  باتک  نولتی   : )) دـنا هدـمآ  مه  راـنک  رد  اـهراب  زاـمن  نآرق و  هوـالع  هب  ددرگ .  یم  هعماـج  رد  نآرق  ندـش  هدرپس  یـشومارف 
هب هک  یناسک  ( 80  (() ةولـصلا اوماقاو  باتکلاب  نوکّـسمی   . )) دـنراد یم  اپ  هب  زامن  دـننک و  یم  توالت  نآرق  هک  یناسک  ( 79  (() ةولصلا

 . دزاس یم  انشآ  نآرق  ابار  ام  زامنو  دنک  یم  توعدزامن  هب  ارام  نآرق  دنراد .  یم  اپ  هب  زامن  هدرک و  کّسمت  نآرق 

ناگتشرف اب  تسا  یتهابش  زامن ، 

رد دنک .  یم  دای  دنگوس  دنتسه  ّفص  رد  هک  یناگتشرف  هب  نآ  هیآ  نیلّوا  رد  دنوادخ  تسا .  تاّفاص ))   ، )) نآرق ياه  هروس  زا  یکی  مان 
ياه هروس  زا  رگید  یکی  مان  تسا .  هدروآ  نایم  هب  نخـس  اهنآ  ندوب  تعاطا  هدامآ  ناگتـشرف و  فوفـص  زا  نآرق  زین ،  رگید  ياج  دـنچ 
نیا تسا .  هدش  شیاتس  دننک  یم  داهج  دنوادخ  هار  رد  هدرشف  فوفـص  اب  هک  یناگدنمزر  زا  مه  نآ  رد  هک  دشاب  یم  فَص ))   ، )) نآرق

رد زین  رازگزاـمن  دراد .  طابـضنا  مظن و  هب  نآرق  هک  تـسا  یهّجوـت  هناـشن  تـسا  هروـس  ود  ماـن  هـک  تاـّفاص ))   )) و فَـص ))   )) هژاو ود 
 . دنراد رارق  گرزب  رایسب  فوفص  رد  هک  دنک  یم  ادیپ  یناگتشرف  اب  یتهابش  تعامج  فوفص 

نآرق رسارس  رد  زامن 

کچوک رد  دـنراد .  یم  اپ  هب  زاـمن  نیقّتم  ةولـصلا ))  نومیقی   )) تسا زاـمن  زا  نخـس  تسا ،  هرقب  هروس  هک  نآرق  هروس  نیرت  گرزب  رد 
تراگدرورپ يارب  سپ  میداد  دایز  ریخ  رثوک و  وت  هب  ام  هک  نونکا  رحناو )) ّکبرل  ّلصف   )) تسا هدـش  داـی  زاـمن  زا  زین  نآرق  هروس  نیرت 

 . تسا حرطم  زامن  نآرق  هروس  نیرخآ  رد  مه  تسا و  زامن  دش  لزان  هک  يا  هروس  نیلّوا  رد  مه  امن .  رحن  يرتش  ناوخب و  زامن 

تادابع مامت  اب  هارمه  زامن 

هزور ار  ربص  زا  دارم  ریـسافت  رد  دـیریگب .  دادـما  زاـمن  ربص و  زا  ( 81  (() ةولـصلا ربصلاب و  اونیعتـساو   : )) تسا هدـمآ  هزور  اب  هارمه  زامن 
یّلـصم میهاربا  ماقم  نم  اوذختاو   : )) جـح اب  هارمه  زامن  ( 82  (() ةاکزلا نوت  ؤی  ةولـصلا و  نومیقی   : )) تاکز اب  هارمه  زامن  دـنا .  هتـسناد 

رد دـناوخ و  زامن  اروشاع  رهظ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ( 84  (() ةولـصلا مهل  تمقاـف  مهیف  تنک  اذا  و   : )) داـهج اـب  هارمه  زاـمن  ( 83 (()
یم شدـنزرف  هب  نامقل  فورعم :  هب  رما  اـب  هارمه  زاـمن  میناوخ .  یم  ار  ( 85  (() نودماحلا نودباعلا   )) هلمج نآرق  رد  ناگدـنمزر  يامیس 

ةولصلا اومیقاو  طسقلاب  ّیبر  رما   : )) یعامتجا تلادع  اب  هارمه  زامن  ( 86 (() رکنملا نع  هنا  فورعملاب و  رمءاو  ةولصلا  مقا  یّنب  ای   : )) دیوگ
مهنیب يروـش  مـهرماو   : )) تروـشم اـب  هارمه  زاــمن  ( 88  (() ةولــصلااوماقاو هـّللا  باـتک  نوـلتی   : )) نآرق توـالت  اـب  هارمه  زاـمن  ( 87 (()

(89  (() ةولصلااوماقاو

تمحر زامن و 
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هّللا مسب   : )) میئوگ یم  نآ  زا  سپ  هروس  دـمح و  هروس  زاغآ  رد  تسا .  هتفر  راـکب  تمحر ))   )) هژاو هزادـنا  هب  يا  هملک  رتمک  زاـمن  رد 
نمحّرلا  )) ترابع راب  هس  تعکر  ره  رد  سپ  میحّرلا ، ))  نمحّرلا   : )) میئوگ یم  نیملاعلا ))  بر  هّللدمحلا   )) زا دعب  میحّرلا ، ))  نمحّرلا 

دمح و اب  ار  نآ  تعکر  هد  زامن ،  تعکر  هدفه  رد  میا و  هدرک  رارکت  ار  تمحر  هملک  راب  شـش  عقاو  رد  هک  میرب  یم  راکب  ار  میحّرلا )) 
 ، دشاب بلق  روضح  هّجوت و  اب  رگا  هبترم  تصش  زور  ره  تمحر ))   )) تغل رارکت  دوش .  یم  هبترم  تصش  اعومجم  هک  میناوخ  یم  هروس 

یهاوخریخ اه ،  نواعت  اه ،  ّتبحم  اه ،  کمک  دـمآ  شوج  هب  تمحر  رگا  دروآ و  یم  شوج  هب  ار  اه  ناـسنا  تمحر  هعماـج ،  درف و  رد 
يا هژیو  ياه  تمحر  تفایرد  ّتیلباق  دشاب  هدنز  ناشنایم  رد  تمحر  نواعت و  هک  یمدرم  دوب و  دهاوخ  نآ  هرمث  اه  تشذـگ  وفع و  اه و 

 . تشاد دنهاوخ  ار 

تئارب زامن و 

یماوقاو دارفا  نآرق  رد  نّیلاـضلاال ))  مهیلع و  بوضغملاریغ   : )) میئوگ یم  میئوج و  یم  تئارب  ناـهارمگ  ناگدـش و  بضغ  زا  زاـمن  رد 
ور هلابند  هک  رورپ  نت  راوخابر و  نایدوهی  لمع ،  یب  ياملع  ناقفانم ،  اه ،  بهلوبا  اه ،  نوراق  اه ،  نوعرف  دـنا :  هتفرگ  رارق  بضغ  دروم 

هارمگ يدارفا  اه و  هورگ  تسا و  هتفر  راکب  تنعل  بضغ و  هملک  اه ،  هورگ  نیا  هرابرد  دـنا .  هتفر  شارت  نوناق  تسرپاـیند و  نادنمـشناد 
 . دشاب هدرکن  شدوخ  رهق  راتفرگ  ار  نانآ  ایند  رد  دنوادخ  هچرگ  دنا ،  هدش  هتخانش 

حیبست زامن و 

میظعلا و ّیبر  ناحبس   )) ای هدجس  رد  هدمحب ))  یلعالا و  ّیبر  ناحبس   )) راب کی  ای  هّللا ))  ناحبس   )) راب هس  نتفگ  اب  دوجس ،  عوکر و  رد 
 . میـشابن بقع  ناگراتـس  ناهایگ و  تادامج ،  نش ،  كاخ ،  تاّرذ  زا  لقاال  راذگب  مینک .  یم  حـیبست  ار  دـنوادخ  عوکر  رد  هدـمحب )) 
وا يوگ  حیبست  ( 90  (() ضرالا یف  ام  تاومسلا و  یف  ام  هّلل  حّبسی  میشابن (( ! ؟  ام  ارچ  تسا  حیبست  لاح  رد  زیچ  همه  نآرق  هتفگ  هب  رگا 

ار اهنآ  حیبست  ام  نآرق  هتفگ  هب  هچرگ  دـننک  یم  ادـخ  حـیبست  یتسه ،  تارذ  درک .  راسخاش  رب  همزمز  هک  یلبلب  ره  سب  دـنمدآ و  ینب  هن 
هدهع هب  ینز  ار  اهنآ  يربهر  هک  يا  هقطنم  مدرم  یتسرپ  دیـشروخ -  زا  دمآ و  نامیلـس  دزن  دُـهدُه  هک  میناوخ  یم  نآرق  رد  میمهف .  یمن 

نآ شرازگ  دهد و  یم  صیخشت  ار  درم  نز و  دنک و  یم  كرد  ار  نآ  يدب  دمهف و  یم  ار  كرش  دیحوت و  دُهدُه  رگا  درک !  هلان  تشاد 
 : تفگ ناگچروم  یقاب  هب  يا  هچروم  دیوگ :  یمن  نآرق  رگم  دیوگب ؟  مه  هّللا  ناحبس  دراد  یعنام  هچ  دهد ،  یم  نامیلس  ترـضح  هب  ار 

دارفا مان  هک  يا  هچروم  دراد  یعنام  هچ  دننک .  یم  لامیاپ  هاگآان  ار  امش  هک  دنتسه  وا  رکـشل  نامیلـس و  نیا  هک  دیورب  دوخ  ياه  هنال  هب 
 . دیوگب مه  هّللا  ناحبس  دناد  یم  ار 

تسا نآرق  زامن  ياه  مان  زا  یکی 

ّنا رجفلا  نآرق  لیّللا و  قسغ  یلا  سمـشلا  كولدـل  ةولـصلا  مقا   : )) دـیامرف یم  هدرک ،  هراشا  زاـمن  ناـمز  هب  هک  ءارـسا  هروس  هیآ 78  رد 
نآرق  )) زا دارم  دوش و  هدـناوخ  دـیاب  اشع  برغمو و  رـصعو  رهظ  زامن  راهچ  ( 91  ) بش همین  ات  رهظ  لّوا  زا  ادوهـشم )) ناـک  رجفلا  نآرق 

ةولص  )) ياج هب  هیآ  نیا  رد  دنهد .  یم  تداهـش  نآ  ماجنا  رب  زور  بش و  ناگتـشرف  تایاور ،  هتفگ  هب  هک  تسا  رجف  زامن  نامه  رجفلا ))
 . تسا هدمآ  رجفلا )) نآرق   )) ترابع رجفلا ))

یکاپ زامن و 
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ام نیبعکلا . . .  یلا  مکلجرا  مکـس و  ؤرب  اوحـسماو  قفارَملا  یلا  مکیدیا  مکهوجو و  اولـسغاف  ةولـصلا  یلا  متُمق  اذا  اونمآ  نیّذلا  اهّیا  ای  ))
ّممیتو لـسغو  وضو  يارب  نآرق  ( 92  (() نورکـشت مکّلعل  مکیلع  هتمعن  ّمتیل  مکرّهُطیل و  دـیری  نکلو  جرَح  نم  مکیلع  لـعجیل  هـّللا  دـیری 

 . دنک مامت  امش  رب  ار  شتمعن  دنوادخ  ات  مکیلع ))  هتمعن  ّمتیل  - )) 2 دنک .  كاپ  ار  امش  ات  مکرّهطیل ))  - )) 1 تسا :  هدرک  نایب  ار  يراثآ 
يرهاظ یکاپ  رگا  دراد .  تسود  ار  ناـکاپ  دـنوادخ  ( 93  (() نیرّهطملا بحی  هـّللاو  - )) 4 دیوش .  رازگرکش  امـش  ات  نورکـشت  مکّلعل  - 3

هب يونعم  یکاپ  تشاد .  دـهاوخ  يراثآ  هچ  تافآ  ریاسو  صرح  لخب ،  کش ،  كرـش ،  ایر ،  قافن ،  زا  لد  یکاـپ  دراد ،  راـثآ  همه  نیا 
رد هک  دیناوخب  زامن  يدجـسم  رد  دیامرف  یم  هدرک و  شیاتـس  دنـشاب  كاپ  دنراد  تسود  هک  یناسک  زا  دـنوادخ  هک  دراد  شزرا  يردـق 

(94 (() اورهطتی نا  نّوبحی  لاجر  هیف   . )) دنشاب كاپ  دنراد  تسود  هک  دنتسه  ینادرم  نآ 

تسا يربهر  ياتمه  زامن 

زا دـعب  هک  ینامز  راب  کی  تسا  میهاربا  ترـضح  كرابم  نابز  زا  رابود  ره  هک  تسا  هتفر  راـکب  یتیّرذ ))  نم  و   )) هملک راـبود  نآرق  رد 
باوج رد  یلو  دنوش .  ربهر  مه  نم  هّیرذ  هک  تساوخ  ادخ  زا  اروف  دیـسر ،  يربهر  ماقم  هب  دـنوادخ  فرط  زا  نیگنـس  رایـسب  تاشیامزآ 

و  : )) دومرف تشاد  زامن  هماقا  يارب  هک  یئاعد  رد  رگید  راب  دش ) دهاوخن  ربهر  دنز  رس  یملظ  وت  هیرذ  زا  رگا   ) دوش یمن  ربهر  ملاظ  دینش 
يربهر و ماقم  لثم  میهاربا  دزن  رد  زامن  ماقم  نیاربانب  هدب .  رارق  زامن  ناگ  هدننک  اپ  رب  زا  زین  ارم  لسن  هّیرذ و  ادنوادخ  ینعی  یتّیرذ ))  نم 

 . تسا نآ  ياتمه 

سابل زامن و 

زامن صوصخب  دـنوادخ ،  روضح  هب  یبایفرـش  سابل  دنتـشاد ،  صوصخم  سابل  زامن  يارب  ام  ناماما  هک  میناوخ  یم  یمالـسا  تاـیاور  رد 
ات دـشوپب  هنوراو  ار  دوخ  سابل  تعامج  ماما  هک  هدـش  شرافـس  ناراب  زامن  رد  دـندرک .  یم  رازگرب  صوصخم  سابل  اـب  ار  هعمج  دـیع و 

زامن دراد .  دوخ  هب  صوصخم  تافیرـشت  بادآ و  يرـس  کی  زامن  هک  دهد  یم  ناشن  اهروتـسد  نیا  دشاب .  يرتشیب  عوشخو  ّللذت  هناشن 
ّتیمها هناشن  ناوت  یم  ار  زامن  ماکحا  طیارـشو و  بادآ  مامت  درادن ،  ناکما  هبناج  همه  ياه  یگدامآ  نودب  هک  تسا  يونعم  زاورپ  کی 

نویلیم کی  نآ  رد  هک  ار  یـسابل  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  درک .  هیبشت  هژیو  تافیرـشت  اب  هارمه  یمـسر  بادآ  کـی  هب  ار  نآو  تسناد  نآ 
زا دعب  یگلاس  دودح 90  نس  ردو  دوب  سابع  ینب  هاگتـسد  يرارف  لاس  تسیب  هک  یبالقنا  رعاش  لبعد ))   )) هب دندوب  هدناوخ  زامن  تعکر 

 . تخورفن ار  نآ  لبعد  یلو  دنداد ،  اه  لوپ  سابل  نآ  ادیرخ  يارب  مق  ناتسرهش  مدرمو  دنداد  هزیاج  دش ،  دیهش  حبص  زامن 

اعد زامن و 

ار اه  تمعن  نیرتهب  دنوادخ  زا  میقتـسملا ))  طارـصلا  اندـها   )) هلمج نتفگ  اب  رازگزامن  ره  میناوخ ،  یم  تونق  رد  هک  ییاهاعد  رب  هوالع 
زامن سک  ره  لاح  ره  هب  زامن .  بیقعت  رد  مهو  هدش  دراو  اعد  يرس  کی  زامن  هب  عورش  زا  لبق  مه  دهاوخ .  یم  تسا  تیاده  تمعن  هک 

زا يا  هشوگ  دعب  درک ،  دـیجمت  لاعتم  دـنوادخ  زا  دـیاب  لّوا  دراد ،  یبادآ  مه  ندرک  اعد  هّتبلا  دوش .  یم  مه  شیاینو  اعد  لها  دـناوخب ، 
تاولـص شربمایپ  رب  درک ،  رّکـشت  وا  زا  درب و  ماـن  ار  نآرق  تیـالو و  ملع و  لـقع و  مالـسا و  تفرعم و  تمعن  صوصخب  وا  ياـه  تمعن 

مه نآ  درک  اعد  داتـسرف و  تاولـص  دعب  تساوخ ،  رذع  وا  زا  درک و  دوخ  ياهاطخ  زا  يدای  دمهفب ،  یـسک  هک  نآ  نودب  دعب  داتـسرف و 
بلط وا و  ياه  تمعن  نایبو  ادـخ  دـمحو  فیـصوت  زا  يا  هتخیمآ  زین  زاـمن  دـنراد  ّقح  اـم  رب  هک  یناـسک  نیدـلاو و  مدرم و  همه  هب  اـعد 

 . دراد قیمع  يدنویپ  اعد ))  )) اب تسوا و  تمحر  تیاده و 
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تادابع نایم  رد  نآ  صاخ  هاگیاج  زامن و 

مان ماگنه  اّما  دنک ،  یم  حرطم  ار  ادخ  هب  نامیا  تاکز و  زامن ،  ِیگژیو  هس  یعقاو ،  نادنمـشناد  يارب  دـنوادخ  ءاسن ،  هروس  هیآ 162  رد 
نیمیقملا  . . . (( )) ملعلا یف  نوخـسارلا   : )) دـیامرف یم  دـنک و  یم  ناـیب  صوصخم  بلاـق  رد  ار  رازگزاـمن  ِناونع  نیواـنع ،  نیا  زا  ندرب 

 : دیوگب دیاب  دراد ،  توافت  زامن  نایب  دینیب  یم  دـینک ،  هاگن  هملک  راهچ  نیا  هب  رگا  هّللاب ))  نونم  ؤملا   (( )) ةاکزلا نوت  ؤملا   (( )) ةولـصلا
مراد زاـمن  يارب  صوـصخم  دـصق  ینعی  هتفگ  نیمیقم ))   )) یلو دـشاب ،  ناـسمه  نوـنم ))  ؤـم   )) و نوخـسار ))   )) اـب اـت  نوـمیقملاو ))  ))

مه زامن  لماش  تسا و  تدابع  يانعم  هب  کُُسن ))   )) هملک هکنیا  اـب  ( 95  (() یکسن یتالص و  ّنا   : )) دیوگ یم  میهاربا  ترـضح  نینچمه 
لعف مهیلا  انیحوا   : )) میناوخ یم  ماـعنا  هروس  هیآ 73  رد  دـناسرب .  ار  شتّیمها  ات  درب  یم  هناگادـج  اصوصخم  ار  زامن  ماـن  یلو  دوش ،  یم 

 ، تسا بوخ  ياهراک  ءزج  زین  زامن  هکنیا  اب  میدرک و  یحو  ار  زامن  نتـشاد  اپ  رب  بوخ و  ياهراک  ایبنا  هب  اـم  ةولـصلا ))  ماـقا  تاریخلا و 
 . تسا زامن  ّتیمها  رطاخب  نآرق  هّجوت  نیا  هدش و  هدرب  تاریخ  رانک  رد  هناگادج  نآ  مان  اّما 

نامیا طرش  نیلّوا  هناعشاخ  زامن 

 . دنراد عوشخ  ناشزامن  رد  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  دنراگتـسر  نینم  ؤم  اعطق  ( 96  (() نوعشاخ مهتالـص  یف  مهنیذلا  نونموملا  حلفا  دق  ))
تردـقو روز  زا  یمتح  يراگتـسر  اه  توغاـط  بتکم  رد  یلو  تسا ،  ّتیونعم  زا  یمتح  يراگتـسر  اـیبنا ،  بتکم  رد  هک  دـنامن  هتفگاـن 

ره لاـح  ره  هب  دوب .  دـهاوخ  راگتـسر  وا  دوـش  زوریپ  هک  ره  زورما  ( 97  (() یلعتـسا نم  مویلا  حـلفا  دـق   )) هک دز  یم  دایرف  نوعرف  تسا . 
 . دوب دهاوخن  راگتسر  دنک  یهاتوک  زامن  هب  تبسن  یلو  دهد ،  ماجنا  مدرم  هب  تمدخ  ریخ و  راک  عون  ره  یسک 

طاشن زامن و 

(98  (() یلاسُک اوماق  ةولـصلا  یلا  اوماق  اذا  و   : )) هناقـشاع هن  دـنناوخ ،  یم  زامن  تلاسک  اب  اـهنآ  هک  دـنک  یم  داـی  نینچ  نیقفاـنم  زا  نآرق 
مه ّالا و  نوقفنیال  یلاسُک و  مه  ّالا و  ةولصلا  نوتءایال   : )) تسا هدش  داقتنا  تّدش  هب  قشع  نودب  قافنا  زا  هبوت  هروس  هیآ 54  رد  نینچمه 

 . تسا هقالع  نآ  لیصحت  طرش  تسا و  يونعم  دشر  قافنا  تدابع و  زا  فده  تسا :  نشور  مه  نآ  لیلد  نوهراک )) 

زامن لها  تاجرد  بتارم و 

مرکا لوـسر  تسا .  یحور  یمـسج و  بدا  عوـشخ ،  ( 99  (() نوعـشاخ مهتولـص  یف  مهنیذلاو   : )) دـنناوخ یم  عوشخ  اب  ار  زامن  یـضعب 
راک نیا  زگره  تشاد ،  عوشخ  حور  وا  رگا  دندومرف :  دنک ،  یم  يزاب  دوخ  شیر  اب  زامن  لاح  رد  یصخش  هک  دید  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
دننک یم  اهر  زامن  رطاخ  هب  ار  راک  یضعب  ( 101  (() نوظفاحی مهتولص  یلع  مه  و   : )) دنبقارم زامن  هب  تبسن  یضعب  ( 100  . ) درک یمن  ار 

اب یـضعب  تسین .  ادـخ  رکذ  زا  اهنآ  عناـم  ّتقوم ،  عیب  هن  یمئاد و  تراـجت  هن  ( 102  (() هّللا رکذ  نع  عیب  الو  ةراجت  مهیهلت  ـال  لاـجر  : ))
مکتنیز اوذخ   : )) دنـشوپ یم  زامن  يارب  ار  سابل  نیرتهب  یـضعب  ( 103  (() هّللارکذ یلا  اوعـساف   : )) دـننک یم  تکرح  زامن  يوس  هب  طاشن 

دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 105  (() نومئاد مهتولص  یلع  مهنیذلا   : )) دنراد زامن  هب  تبسن  یتباث  قشع  یـضعب  ( 104 (() دجسم لک  دنع 
اب هک  تسا  بجاو  ياـهزامن  رب  تظاـفح  ( 106  (() نوظفاـحی مهتالـص  یلع  )) زا دارم  هکناـنچ  تسا .  یّبحتـسم  ياـهزامن  رب  ماود  دارم  : 

هّللا یّلـص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  هیآ ،  نیا  رد  ( 107  (() کل ۀلفان  هب  دّجهتف   : )) دنراد يزیخرحس  زامن  يارب  یـضعب  دریگ .  ماجنا  طئارش 
 . دـنا هتـسناد  بش  زاـمن  هب  هراـشا  ار  ریبعت  نیا  یمالـسا  نارّـسفم  ناوخب .  نآرقو  زیخرب  باوخ  زا  ار  بش  زا  یـساپ  هک :  تسا  هلآ  هیلع و 

ادجس و  : )) دنراد کشا  اب  هارمه  يا  هدجـس  یـضعب  و  ( 108 (() امایق ادجـس و  مهبرل  نوتیبی   : )) دننک یم  حبـص  زامن ،  اب  ار  بش  یـضعب 
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 ! زیزع هدنناوخ  يا  ما . )  هدرکن  یط  ار  لحارم  نیا  زا  یکی  مدوخ  یلو  مسیون ،  یم  ار  لحارم  نیا  هک  ما  هدنمرـش  ایادـخ !  ( ) 109 (() اّیکب
 . شاب هتشادن  يراک  نم  هب  وت 

دیوگ یم  نخس  ام  اب  زامن 

بلاق رد  تشز  راک  وکین و  بلاق  رد  بوخ  راک  دوش .  یم  مّسجم  وا  ربارب  رد  تمایقو  خزرب  رد  ناـسنا  ياـهراک  تاـیاورو ،  تاـیآ  قبط 
یم زامن  درب و  یم  الاب  ابیز  هفایق  رد  هتـشرف  ار  بوخ  زامن  میناوخ  یم  تایاور  رد  تساـم .  دوخ  تسدـب  اـهراک  ییاـبیز  یتشز و  تشز . 

شتاروتسد طئارـش و  اب  هک  يزامن  یلو  يدرک .  ظفح  ارم  وت  هک  هنوگ  نامه  دنک  ظفح  ارت  ادخ  ینتظفح ))  امک  هّللا  کظفح   : )) دیوگ
 ، دنک عیاض  ار  وت  دنوادخ  ینتعّیـض ))  امک  هّللا  کعّیـض   : )) دیوگ یم  زامن  درب و  یم  الاب  کیرات  تروص  هب  ار  نآ  هتـشرف  دوشن ،  هماقا 

(110  . ) يدرک عیاض  ارم  وت  هک  هنوگ  نامه 

تسا نید  مامت  زامن 

 . تسا زامن  رد  هزور  تسا .  زامن  رد  داعم ) تّوبن و  دـیحوت ،   ) نید لوصا  دراد :  ناـیرج  نید  ماـمت  رد  زاـمن  تسا و  زاـمن  رد  نید  ماـمت 
 . تسا داهج  رد  زامن  زامن .  هلبق  هبعکو ،  ءاسن ) زامنو  فاوط  زاـمن   ، ) تسا جـح  رد  زاـمن  رگید ) روما  یخرب  ندـیماشآو  ندروخ  كرت  )

لامعا مامت  یلوبق  كالم  زامن ،  تسا .  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیرتهب  زامن ،  تسا .  زامن  همّدـقم  تاکز  سمخ و  فوخ )  زامن  )
 . تسا نآرق  رد  زامن ،  زامن و  رد  نآرق ،  تسا .  لامعا  مامت  یلوبق  طرش  يّربت  ّیلوت و  سپ  تسا ،  زامن  یلوبق  طرش  تیالو  و 

افعض تاعارم  زامن و 

ترـضح تمیزع ،  ماگنه  داتـسرف .  نمی  يوس  هب  دوخ  هدنیامن  ناونع  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
نیرت فیعـض  هک  ناوخب  زامن  يا  هنوگ  هب  مدرم  اب  دندومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دشاب ؟  هنوگچ  مدرم  اب  نم  زامن  هوحن  دیـسرپ : 

 ( تسا راشف  مدرمرب  ینالوط  ياه  هدجس  عوکرو و  تونق  ( ) 111  . ) رآ تمحر  نانآربو  دشاب  هارمه  وت  اب  دناوتب  اهنآ 

زامن ندرمش  کبس 

ربق رد  ایند و  رد  درامش ،  کبس  ار  زامن  سک  ره  هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  شردپ  زا  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 
زا ار  ناحلاص  تینارون  - 2 دوش .  یم  هتـشادرب  وا  لام  رمع و  زا  تکرب  - 1 لیبق :  زا  دوش  یم  راتفرگ  الب  هدزناـپ  هب  تماـیق ،  رد  خزربو و 

هظحل - 4 دوش .  یم  نابوخ  ياـعد  لومـشم  هن  دوش و  یم  باجتـسم  شیاـعد  هن  - 3 دـنام .  یم  شاداپ  یب  شیاـهراک  دـهد و  یم  تسد 
باسح و تماـیق  رد  - 6 دوش .  یم  شبیـصن  خزربو  ربق  رد  اـهالبو  اـهراشف  عاونا   - 5 دریم .  یم  هنـالیلذ  یگنـسرگ و  شطع و  اـب  گرم 

(112  . ) تسا مورحم  دنوادخ  فطل  زا  هتشاد و  تخس  باذع 

اهتشون یپ 

ۀنیفس - 8 ص 175 . ج 49 ، راحب ، - 7 . 37 میهاربا ،  - 6 . 17 نامقل ،  - 5 . 40 میهاربا ،  - 4 . 87 دوه ، - 3 . 24 هط ،  - 2 . 31 مـیرم ،  - 1
.37 رون ، - 15 . 2 هرقب ،  - 14 . 83 هرقب ،  - 13 . 31 میرم ،  - 12 . 41 رجح ، - 11 . 40 میهاربا ،  - 10 . 91 هدئام ،  - 9 ص 44 . ج 2 ، راحبلا ،
 ، نوعام - 22 . 142 ءاسن ، - 21 . 58 هدئام ،  - 20 هیآ .  لیذ  هنومن ،  ریسفت  - 19 . 40 قلع ،  - 18 . 31 تمایق ،  - 17 . 10  - 9 هعمج ،  - 16
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ص ج 82 ، راحب ، - 28 . 43 رثّدم ، - 27 همان 53 . هغالبلا ،  جـهن  - 26 . 132 هط ،  - 25 . 35 نارمع ،  لآ  - 24 . 10 هعمج ،  - 23 . 5  - 4
، راحب - 33 ص 199 . ج 75 ، راحب ، - 32 ص 2 . ج 47 ، راحب ، - 31 ص 173 . ج 1 ، كردتسم ،  - 30 ص 26 . ج 3 ، لئاسو ،  - 29 . 236

لآ - 41 . 26 ص ،  - 40 . 46 رثّدم ، - 39 . 31 لمن ،  - 38 . 46 هرقب ،  - 37 . 5 جح ،  - 36 . 21 هرقب ،  - 35 . 14 هط ،  - 34 ص 267 . ج 7 ،
.45 هرقب ،  - 47 هبطخ 193 . هغالبلا ،  جهن  - 46 . 143 هرقب ،  - 45 . 152 هرقب ،  - 44 . 59 میرم ،  - 43 . 14 هط ،  - 42 . 39  - 38 نارمع ، 
.33 تاعزان ،  - 54 . 124 هط ،  - 53 . 17 نامقل ،  - 52 . 55 میرم ،  - 51 . 132 هط ،  - 50 . 45 هرقب ،  - 49 ص 25 . ج 3 ، لـئاسو ،  - 48
.45 توبکنع ،  - 61 . 238 هرقب ،  - 60 . 114 دوه ، - 59 . 84 هبوت ،  - 58 ص 117 . ج 103 ، راحب ، - 57 . 43 ءاسن ، - 56 . 41 رون ، - 55
ج لئاسو ،  - 66 ج 10 ص 206 .  دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  - 65 تمکح 299 .  هغالبلا ،  جهن  - 64 هیآ 114 .  دوه ، - 63 . 59 میرم ،  - 62
ص 351. ج 83 ، راحب ، - 71 . 9 هعمج ،  - 70 . 22  - 20 جراعم ،  - 69 . 52 بازحا ،  - 68 ج 3 ص 608 .  لئاسو ،  - 67 15 ص 193 . 
.87 سنوی ،  - 78 . 37 میهاربا ،  - 77 . 58  - 57 هدئام ،  - 76 . 11 هبوت ،  - 75 . 31 فارعا ،  - 74 . 46 فهک ،  - 73 . 170 فارعا ،  - 72
 ، نامقل - 86 . 112 هبوت ،  - 85 . 102 ءاسن ، - 84 . 121 هرقب ،  - 83 . 71 هبوت ،  - 82 . 45 هرقب ،  - 81 . 170 فارعا ،  - 80 . 29 رطاف ، - 79

تمس هب  دیشروخ  هک  رهظ  لّوا  ینعی  دیـشروخ ، كولد  - 91 . 1 هعمج ،  - 90 . 38 يروش ،  - 89 . 29 رطاف ، - 88 . 29 فارعا ،  - 87 . 17
ؤم - 96 . 162 ماعنا ،  - 95 . 108 هبوت ،  - 94 . 108 هبوت ،  - 93 . 6 هدئام ،  - 92 بش .  همین  ینعی  لـیللا ))  قسغ   )) دوش و یم  لـیام  برغ 

.37 رون ، - 102 . 34 جراعم ،  92 ؛ ماعنا ،  - 101 یفاص .  ریسفت  - 100 . 2 نونم ،  ؤم  - 99 . 142 ءاسن ، - 98 . 64 هط ،  - 97 . 2  - 1 نونم ، 

.58 میرم ،  - 109 . 64 ناقرف ،  - 108 . 79 ءارسا ، - 107 . 34 جراعم ،  - 106 . 23 جراعم ،  - 105 . 31 فارعا ،  - 104 . 9 هعمج ،  - 103
ص 21. ج 83 ، راحب ، - 112 همان 53 . هغالبلا ،  جهن  - 111 . 8 ص 6 -  ینیمخ ،  ماما  ةولصلارارسا  - 110
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