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  - بـِْسِم اِهللا الرَّْحَمـِن الرَِّحيـِم -

 

  تةربعية- ظعسالمعي تةلعم
  جاؤاب-ظالسو

  -مذستاصا توصالظوغلع-

  قذرظان خعزمةتكارع: تةرجعمة قعلغذحع
  آعرعش سأزع

بةدعنعمعزنعث ظوزذقلعنعشقا ظئهتعياجع بولغعنعدةك روهعمعزنعثمذ ظوزذقلعنعشقا ظئهتعيـاجع        
   .دذر»دعنعي مةلذماتالر«دعغان ظةث سىصةتلعك ظوزذقلذق روهعمعزنع ظوزذقالندذر. بار

دةؤعرضة، مـذهعتقا   . حعالثغذ بولسا بولمايدذ   ظذنداق ظاددعي، حئ   ظأضعنعشملةرنع  دعنعي بعلع 
  . ظذيغذن، صعالنلعق ؤة صروضراملعق بعر هالةتتة ظئلعص بئرعلعشع آئرةك

 معتوتقا ظاساسلعنعص ظـئلعص     تىؤةندعكع تأت ظاساسعي  » تةربعية-دعنعي تةلعم «بذ سةؤةبتعن   
  : بئرعلعشع آئرةك

 يئشعغا آةلضةن بعر ياش بعلةن سأهبةتلعشعش، حىـشةندذرذش ؤة ظعـزاهالش             ظأضعنعش. 1
  .  كة ظعـــستةك هاســـعل قـــئلعش آئـــرةكظأضعنعـــشظـــارقعلعق ظعدعيعـــسعدة دعنعـــي بعلعـــم 

ؤةرىكلـةرنع  دعننع ظةسلعتعدعغان ظةزان، قذرظان، مةسحعد، ظعمـام، هئيتقـا ظوخـشاش تة           . 2
  .ياشالرنعث ياخشع آأرىشعضة، ياقتذرعشعغا سازاؤةر قئلعش آئرةك

قـوالي، ظاسـان حىشةنـضعلع      . دعنعي بعلعملةر ظاؤؤال ظاددعيالشـتذرذص بئرعلعـشع آئـرةك        . 3
  .بذلعدعغان بألىملةر باشتا ظىضعتعلعشع آئرةك

رعغــا قالدذرذلــذص دعنعــي مةســعلعلةرنعث ظةتراصــلعق ؤة ظعزاهــاتلعق بــألىملعرع ظــةث ظاخع. 4
  .قذيذلعشع آئرةك

نعـث تةسـعرحانلعقع آىحلىـك ؤة       »تةربعيـة -دعنعي تـةلعم  «بذ معتود بعلةن ظئلعص بئرعلغان      
  . ظىنىملىك بذلعدذ

معتودنـع ظـأز ظعحعـضة ظالغـان        .3بذ آعتابتا يذقعرعقع ظوقذتذش صروضراممعسغا ظاساسلعنعص       
  . يارالندعجاؤاب شةآعلدة تةي-ظذمذمعي دعنعي مةلذماتالر سذظال

معتـــودع صـــىتىنلةي ظاظعلعـــدعكع مةســـظذل » يعتةآلـــةش ؤة ظعـــستةك هاســـعل قـــئلعش«
  .آعشعلةرضة ظاظعتتذر

ــضعنعؤاتقان ؤة     ــع ظىـ ــةلعماتلعرعنع يئثـ ــذبارةك دعنعمعزنعـــث تـ ــة مـ ــةن بعرضـ ــذنعث بعلـ بـ
  .ظىضةنمةآحع بولغان هةممة آعشع بذ ظةسةردعن بعماالل صايدعلعنااليدذ
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معالر جــاؤاص شــةآلعدعكع دعنعــي تــئ-ن ســذظال قعلعــص تــةييارلعغابعــز قعــسقا ؤة يعغعنحــاق
نعمـذ ظـأز   » صـةيغةمبةر ظةلةيهعـساالمنعث هايـاتع   «  مةلذماتالر بعلـةن بعرضـة   ظاساسعي دعنعي
  .ظعحعضة ظالعدذ

ــر    ــضةن بع ــستذرما قعلعــص بئرعل ــسعغا قع ــذماتالر ظارع ــي مةل ــة ؤة  -دعنع ــدعن ضــىزةل مةن بعرع
ضـعنعش  ظأ» عق هئكايـة، نةسـعر ؤة مةسـةللةر     قعزعقـارل «ان  حىشةنحعلةرنع ظأز ظعحعـضة ظالغـ     

  .جةريانعنع ظاسانالشتذرغذسع
  . ا ظامانةت بذلذثالرصايدعلعق ؤة ظىنىملىك بذلذش تعلعكع بعلةن اهللا ق

  
  :هئكاية

  بذؤاقنعث دذنياغا آئلعش هةققعدعكع ظةندعشعسع
بعـر آىنـع اهللا دعـن       . كـةن بعر زامانالردا دذنياغا آـئلعش ظالدعـدا تـذرغان بعـر بـذؤاق بـار ظع               

  :سذراصتذ
ظـةمما مـةن بةآمـذ      . صةرعشتعلةر  ظةتة مئنع دذنياغا ظئؤةرتعدعغانلعقعنع ظئيتتع      !  ظعالهعم -

  بذ هالعتعم بعلةن ظذ يةردة قانداقمذ ياشعيااليمةن؟ . آعحعك ؤة زةظعص
آىـتىص  ظذ سئنع دذنيادا    .  صةرعشتعلةرنعث ظعحعدعن سئنعث ظىحىن بعر صةرعشتة تاللعدعم       -

صةرعــشتةث سـاثا هــةر آىنـع ناخــشا ظئيـتعص بئرعــدذ ؤة    . تىرعـدذ ؤة سـئنع هعمايــة قعلعـدذ   
بــذنعثلعق بعلــةن ســةن ظــذنعث مذهــةببعتعنع هــئس قعلعــسةن ؤة خوشــال  . آىلعمــسعرةيدذ

  .بذلعسةن
ظادةملــةر ماثــا بعــر نةرســة دئــضعنعدة تعلعرعنــع بعلمعــضةنلعكعم ظىحىــن   !!!...  ظذنــداقتا-

  قانداق حىشعنةلةيمةن؟ظئيتقانلعرعنع 
 صةرعــشتةث ســاثا دذنيــادا ســةن حىــشعنةلةيدعغان ظــةث ضــىزةل ؤة شــئرعن ضةصــلةرنع   - 

  .    ساثا ضةص قئلعشنع ظعخالس ؤة مذهةببةت بعلةن ظىضعتعدذ. سأزلةيدذ
   ظذنداقتا ظعالهعم، مةن سعز سأزلةشمةآحع بولسام قانداق قعلعمةن؟-
  . دذظا قئلعشنعمذ ظىضعتعدذ صةرعشتةث ساثا قولعثنع ظئحعص ماثا-
   دذنيادا ظةسكع ظادةملةر بارلعقعنع ظاثلعدعم مئنع آعم قوغدايدذ؟-
  . صةرعشتةث سئنع ظأزعنعث هايات بةدعلعضعمذ قارعماستعن هةرداظعم قوغدايدذ-
  . صةقةت مةن سعزنع قايتا آأرةلمةيدعغانلعقعمغا بةآمذ ظةصسذسلعنئمةن-
ث هةققعمـدة ضـةص قعلعـص بئرعـدذ ؤة ماثـا آئلعـشنعث               صةرعشتةث هةر داظعم ساثا مئنعـ      -

  .يوللعرعنع ساثا ظىضعتعدذ
دةل بذ ؤاقعتتا جةننةتتة بعر جعمجعتلعق هاسعل بولعدذ ؤة دذنيانعث ظـاؤازلعرع جةننةتكعحـة              

بذؤاق آئتعش ظالدعدا تذرغانلعقعنع هئس قعلعدذ ؤة ظـاخعرقع بعـر سـذظالنع             . يئتعص آئلعدذ 
  :سورايدذ

ةضــةر هــازعر آئــتعش ظالدعــدا تــذرغان بولــسام ماثــا ظئيــتعص بئرعــث مئنعــث  ظ!  ظعالهعــم-
  صةرعشتةمنعث ظعسمع نئمة؟

  . دةص حاقعرعسةن» ظانا« صةرعشتةثنعث ظعسمع مذهعم ظةمةس، سةن ظذنع -
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  بعرعنحع باب

 آاظعنات ؤة ظادةم
  :قةدعرلعك ياشالر

هـةر ظعنـساننعث ظـاؤؤال      . جانابع اهللا ظةث قعممـةتلعك مةؤجـذدات قعلعـص ظعنـساننع يـاراتتع            
. ياراتقذحعسعنعث ظالدعدا، ظاندعن ظأزعنعث ؤة ظةتراصعدعكعلةرنعث ظالدعدا مةسـظذلعيعتع بـار          

ــش        ــضعنع بعلع ــئلعش آئرةآلع ــة ق ــن نئم ــةلتىرىش ظىحى ــا آ ــظذلعيةتلعرعنع بعج ــذ مةس ب
  .مةجبذرعيعتع بار

  :كة باشاليلعظأضعنعشظذنداقتا مةسظذلعيةتلعرعمعزنع بعرلعكتة 
  اظعنات دئضةن نئمة؟آ. 1

ظاسمان، زئمعن، دئثعزالر، ظورمانالر، قذياش، ظـاي، يىلتىـزالر، سـةييارعالر، بعـز بعلـضةن ؤة              
  .دةص ظاتعلعدذ» آاظعنات«بعلمعضةن صىتىن مةؤجذداتالرنعث هةممعسع 

  
  آاظعناتنع ياراتقان آعم؟. 2

  . دذر» اهللا«آاظعناتنع ياراتقان
  
  اراتتع؟اهللا آاظعناتنع نئمة ظىحىن ي. 3

ــدراك       ــذدعيعتعنع ظع ــث مةؤج ــسذن ؤة اهللا نع ــدعن صايدعالن ــث نئمةتلعرع ــسانالر آاظعناتنع ظعن
  .قعلسذن دةص ياراتتع

  
  حعضراسع بارمذ؟-آاظعناتنعث حةك. 4

يةنع آاظعنـات بعزنعـث ظـةقلعمعز ظعـدراك قعاللمايـدعغان           . حعضراسع يوق -آاظعناتنعث حةك 
  .دةرعجعدة صايانسعزدذر

  
  ن آعم؟تىنجع ظعنسا. 5

  .دذر» هةزرعتع ظادةم«تىنجع ظعنسان 
  
  هةزرعتع ظادةم نعمعدعن يارعتعلدع؟. 6

  .هةزرعتع ظادةم تذصراقتعن يارعتعلدع
  
  هةزرعتع ظادةمدعن آئيعن آعم يارعتعلدع؟. 7

  .يارعتعلدع» هةزرعتع هاؤؤا«هةزرعتع ظادةمدعن آئيعن 
  
  ظعنسانعيةت قانداق آأصةيدع؟. 8

  .ادةم ؤة هةزرعتع هاؤؤادعن آأصةيدعظعنسانعيةت هةزرعتع ظ
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  تىنجع ظعنسان ؤة تىنجع صةيغةمبةر آعم؟. 9

  .تىنجع ظعنسان ؤة تىنجع صةيغةمبةر هةزرعتع ظادةمدذر
  

  آاظعناتتعكع ظةث قعممةتلعك مةؤجذدات قايسع؟. 10
  .دذر»ظعنسان«آاظعناتتعكع ظةث قعممةتلعك مةؤجذدات 

  
   ياراتتع؟جانابع اهللا ظعنساننع نئمة ظىحىن. 11

  .ظأزعضة بولغان قذللذق ؤةزعصعسعنع ظعجرا قعلسذن دةص ياراتتع
  

  ظعنساننعث آعملةرنعث ظالدعدا مةسظذلعيعتع بار؟. 12
  اهللا نعث) 1
  ظأزعنعث ) 2
  تذققانلعرعنعث -ظاظعلعسعنعث ؤة ظذرذق) 3
  خوشنعلعرعنعث ) 4
  ظةتراصعدعكعلةرنعث ) 5
  . ةسظذلعيعتع باردذرظأزع ياشعغان جةمعيةتنعث ظالدعدا م) 6
  

  ظعنسان قانداق بعر مةؤجذداتلعقتذر؟. 13
  .دعن تةرآعب تاصقان بعر مةؤجذداتلعقتذر» روه ؤة بةدةن«ظعنسان 

  
  روه دئضةن نئمة؟. 14

  .  بةدةننع جانالندذردعغان بعر آىحتذر
  

  روهنع آأرضعلع بوالمدذ؟. 15
. ان تةسـعرلعرع بعلـةن بئلعنعـدذ      روهنع آأرضعلع بولمايدذ، ظةمما مةؤجذدلعقع صـةيدا قعلغـ        

  .خذددع يانغان المصذحكعنعث ظئلعكتعرعكعضة ظوخشاش
  

  روه بعلةن بةدةن ظارعسعدا قانداق مذناسعؤةت بار؟. 16
  .روه بةدةندعن ظايرعلسا بةدةن تذصراق بذلعدذ. بةدةننع جانالندذرغان روهتذر

  
  بةدعنعمعزمذ ياآع روهعمعزمذ ظألعدذ؟. 17

  .بةدعنعمعز ظألعدذ
  

  روه ظألمةمدذ؟. 18



www.islamyoli.net 

 5

  .روه ظألمةيدذ ظةبةدعيدذر، اهللا نعث ظالدعدا مةسظذلعيعتع بولغان روهعمعزدذر
  

  ظعنسان بعلةن روه ظارعسعدا نئمة صةرق بار؟. 19
  .دئضةنلعكتذر» روه«هئحقانداق صةرق يوق، ظعنسان دئضةنلعك 

  
  ظعنساننعث ظةث قعممةتلعك خةزعنعسع قايسع؟. 20

  .دذر» ظةقعل«ممةتلعك خةزعنعسع ظعنساننعث ظةث قع
  

  قةلب نئمة ظعش قئلعشقا يارايدذ؟. 21
  .آة ظوخشاش هعسياتلعرعنع آونتعرول قعلعدذ» نةصرةت«ؤة » سأيضى«ظعنسان روهعنعث 

  
  :نةسعر

   هادعسعسع»قالذبةال«
جانسعز مةؤجذداتالرنع ياراتماستعن بـذرذن صـىتىن       -جانابع اهللا دذنيانع ؤة ظعحعدعكع جانلعق     

دعيعلدعغان بعر ظالةمدة بعر يةرضة     » روهالر دذنياسع «بذالرنع  . سانالرنعث روهعنع ياراتقان  ظعن
  :ظاندعن آئيعن هةممعسعنع بعرلعكتة هوزذرعغا حاقعرعص ظذالرغا خعتابةن. توصلعغان

  :روهالر بولسا.  دةص سورعغان- مةن سعلةرنعث صةرؤةردعضارعثالر ظةمةسمذ؟-
 صـةقةت سعزضـعال ظعبـادةت    - دةص جـاؤاص بةرضـةن،   -عـضارعمعز  هةظة، سعز بعزنعـث صةرؤةرد    -

  .دئضةن-.قعلعمعز، سعزدعنال ياردةم تعلةيمعز
جانـابع اهللا آئـيعن ظعنـسان       . دئيعلعـدذ » قالذبـةال «مانا بذ دعظالوض بولذص ظأتكةن دةؤعرضة       

روهعنعث بذ ؤةدعسعضة قانحعلعك سةمعمعي ؤة سـادعق ظعكةنلعـضعنع ظاشـكارالش ظىحىـن بـذ                
  .قعلعص ياراتقان» ظعمتعهان ماآانع«نيانع بعر دذ

ظذلذغ صةرؤةردعضارعمعز هةر بعر روهنع بعر بةدةنضة جايالشتذرذص ظـذالرنع بةلـضعلعك مـذددةت            
بــذنعث بعلــةن ظعنــساننعث ظالــدعغا . ؤة زامــان ظعحعــدة بــذ ظعمتعهــان مةيــدانعغا ظئؤةرتكــةن

  :ظعككع يول ظعحعلغان
 دعكعـضة ظوخـشاش اهللا نــع   »قالذبــةال«اخـشع ظعـشلعتعص   آعـشع يـا ظـةقعل ؤة ظعرادعــسعنع ي   

  .صةرؤةردعضار دةص تونذشنع داؤامالشتذرعدذ
يــاآع بولمعــسا ظعرادعــسعنع ؤة ظــةقلعنع خاتــا ظعــشلعتعص صةرؤةردعــضارعنع ظعنكــار قعلعــدذ،  

  .  شةيتاننعث يولعغا آعرعص آئتعدذ
دةؤرعـدة اهللا غـا     » قالذبةال«نالر  ساناالر بولسذنكع، بعز مذسذلما   -جانابع اهللا غا حةآسعز هةمدذ    

ــسابلعنعمعز    ــشعلةردعن هع ــذرغان آع ــسعدة ت ــةن ؤةدع ــذ   . بةرض ــسعمعزضعحة ب ــاخعرقع نةصع ظ
  .ظةهدعمعزدة تذرذشنع داؤامالشتىرعمعز

  
  :هئكاية

  ظىلضة قئلعش
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  :بعرسع دانعشمةنضة سوراصتذ
   آعمنع ظىلضة قئلعش آئرةك؟-

  :دانعشمةن
  . ظةث ياخشع ظىلضة بالعالردذر-
  :انعشمةننعث ظةتراصعدا ظولتذرغانالرد
 -. بعراق بالعالر هئحقانداق نةرسة بعلمةيدذ، هةقعيقـةتنع ؤة توغرعنـع صـةرقلةندذرةلمةيدذ            -

  :دانعشمةن شذنداق جاؤاص بئرعصتذ. دةص ظئتعراز بعلدذرذصتذ
 خاتاالشــتعثالر، بــالعالردا هةرضــعزمذ ظذنتذشــقا بولمايــدعغان ظىــح ظاالهعيــدعلعك بــار        -

. هئحقانــداق ســةؤةب بولماســتعن هــةر داظعــم بــةختعيار، خوشــال يىرعــدذ       : نحعــسعبعرع
بعـر نةرسـة تةلـةص    : ظىحعنحعسع. هةر ؤاقعت بعر ظعش بعلةن مةشغذل بولعدذ      : ظعككعنحعسع

قئلغعنعدا ظذنع بوشاشماي حعث تـذرذص ؤة صىتىـصن آىحـع بعلـةن قولغـا آةلتىرضـعحعلعك                 
  .مذجادعلة قعلعدذ

  
  تالغذالرنعث مةنعلعرعبعر قعسعم دعنعي ظا

  :قةدعرلعك ياشالر
ظةمعلعي قعلعص سعلةرضة بةرمةآحع بولغان مةلذماتالرنع تئخعمـذ ياخـشع حىشعنةلعـشعثالر            
ظىحىن جىملة ظعحعدة تعلغا ظئلعنغان بـةزع دعنعـي ظاتالغـذالرنعث مةنعـسعنع بعلعـشعثالرغا               

  .توغرا آئلعدذ
ــدعم    ــضعنعثالردا ظال ــسعنع ظىضةن ــأزلةرنعث مةنع ــذ س ــي  ب ــدعغان دعنع ــابالردا ظوقذي عزدعكع ب

  .بعلعملةرنع تئخعمذ ظاسان حىشعنةلةيسعلةر
  ظةقعدة دئضةن نئمة؟. 1

  .ظئتعقاد دئضةنلعكتذر
  
  ظامةنتذ دئضةن نئمة؟. 2

  .ظعماننعث ظاساسلعرع دئضةنلعكتذر
  
  ظايةت دئضةن نئمة؟. 3

  . نامدذرقذرظاندعكع سىرعلةرنع هاسعل قعلغان مذستةقعل جىملعلةرضة بئرعلضةن
  
  ظاخعرةت دئضةن نئمة؟. 4

قعيامــةت يــذز بةرضــةندعن آئــيعن باشــلعنعدعغان ؤة مةثــضى داؤاملعــشعدعغان جةننــةت ؤة  
  .هاياتعدذر) دوزاخ(جةهةننةم 

  
  ظةزراظعل دئضةن نئمة؟. 5

  .اهللا نعث بذيرعقع بعلةن ظادةملةرنعث روهلعرعنع ظالعدعغان ظألىم صةرعشتعسعدذر
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  ة؟ظةخالق دئضةن نئم. 6

-بعــر آعــشعنعث ياخــشع يــاآع يامــان دةص ظايرعلعــشعغا ســةؤةبحع بولغــان صــىتىن ظعــش  
  .هةرعكةتلعرعدذر

  
  بةيتذلاله دئضةن نئمة؟. 7

  .نعث يةنة بعر نامعدذر» قعبلة«مذسذلمانالر ناماز ظوقذغاندا يىزلعندعغان 
  
  باتعل ظئتعقاد دئضةن نئمة؟. 8

عيــضة مذناســعؤةتلعك بولمعغــان ؤة ظعنــسانالر اهللا نعــث صةيغةمبعرلعرعــضة نازعــل قعلغــان ؤةه
  .تةرعصعدعن ظذيدذرما قعلعص توقذص حعقعلغان خاتا ظئتعقادالردذر

  
  دئضةن نئمة؟) دوزاخ(جةهةننةم . 9

  . ظاخعرةتتة ضذناهكار آعشعلةر ظازاب تارتعدعغان جازا ماآانعدذر
  

  جاماظةت دئضةن نئمة؟. 10
ــشلعرعغ  ــر يةرضــة يئغعلع ــلعرعغا  مذســذلمانالرنعث بع ــاز ظوقذش ــة نام ــةت«ا ؤة بعرلعكت » جاماظ

  .دئيعلعدذ
  

  جاظعز دئضةن نئمة؟. 11
  .هةرعكةتتذر-دعنعي جةهةتتة مةنظعي قعلعنمعغان ظعش

  
  دعنسعز دةص آعمضة دئيعلعدذ؟. 12

  .هئحقانداق دعننع قذبذل قعلمعغان آعشعضة دعنسعز دئيعلعدذ
  

  دذظا دئضةن نئمة؟. 13
عنع ظذيغــذن بعــر يــالؤذرذش ظذســلذبع بعلــةن اهللا غــا ظعلتعجــا   بةنــدعنعث تةلــةص ؤة ظارزذســ

  .قئلعشعدذر
  

  ظةزان دئضةن نئمة؟. 14
  . ؤاقعت ظئيتعلعص ناماز ؤاقعتلعرعنع بعلدذرعدعغان ظعالهعي بعر حاقعرعقتذر5بعر آىندة 

  
  ظةسماظذل هذسنا دئضةن نئمة؟. 15

ضــىزةل .  بئرعلــضةن نامــدذر ظعــسمعغا99جانــابع اهللا نعــث قذرظانــدا تعلغــا ظــئلعص ظأتكــةن 
  .ظعسمالر دئضةن مةنعدعدذر
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  ظةجةل دئضةن نئمة؟. 16

  .اهللا بةلضعلعضةن ظأمىرنعث ظاخعرالشقان ؤاقعتعغا بئرعلضةن نامدذر
  

  ظةجعر دئضةن نئمة؟. 17
  .هةرعكةتلةرضة اهللا تةرعصعدعن بئرعلضةن مةنعؤعي مذآاصاتتذر-بةندعلعرعنعث ياخشع ظعش

  
  زةلعي دئضةن نئمة؟ظةبعدعي ؤة ظة. 18

  .باشالنغذحع بولمعغان دئضةنلعكتذر: خاتعمعسع بولمعغان، ظةزةلعي: ظةبعدعي
  

  دئضةن نئمة؟» صانعي هايات«. 19
اهللا دعـن باشـقا هةممـة نةرسـة     «: ظأتكىنحع هايات دئضةنلعك بولـذص، قـذرظاننعث قارعـشعحة        

  ».يوقعلعص آئتعدذ
  

  صاسعق دئضةن نئمة؟. 20
  .قارشع حعققان ظعسيانكار دئضةنلعكتذراهللا نعث ظةمعرعضة 

  
  صةتعؤا دئضةن نئمة؟. 21

  .سورالغان ظعسالمعي بعر سذظالغا ظعسالم ظألعمالعرع تةرعصعدعن بئرعلضةن جاؤابتذر
  

  دئضةن نئمة؟» هةدعس«. 22
هةرعكةتلعرعنع تةتقعق قعلعـدعغان    -صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمنعث مذبارةك سأزلعرعنع ؤة ظعش     

  .دئيعلعدذ» هةدعس«ضة ظعلعم ساهاسع
  

  دئضةن نئمة؟» سانا-هةمدذ«. 23
  .اهللا نعث ظعنسانالرغا بةرضةن نئمةتلعرعضة بةندعنعث تةشةآكىر بعلدذرعشعدذر

  
  هارام دئضةن نئمة؟. 24

  .هةرعكةتلةرنعث هأآعمعدذر-دعنعمعزدة قةتظعي حةآلةنضةن ظعش
  

  هاالل دئضةن نئمة؟. 25
  .هةرعكةتلةردذر-ظعشاهللا تةرعصعدعن روخسةت قعلعنغان 

  
  خةتمة قذرظان دئضةن نئمة؟. 26

  .قذرظان آةرعمنع باشتعن ظاخعرغعحة ظذقذص حعقعش دئضةنلعكتذر
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  هايا دئضةن نئمة؟. 27

  .هةرعكةتلةر ظالدعدا خعجعل بذلذش دئضةنلعكتذر-ظةخالقسعز ؤة ظةيعص ظعش
  

  ساخاؤةت دئضةنلعك نئمة؟-خةير. 28
ماســتعن صــةقةت اهللا رعزاســع ظىحىــن قعلعنغــان صــايدعلعق هئحقانــداق مةنــصةظةت تةلــةص قعل

  .ظعشالر دئضةنلعكتذر
  

  هاصعز دئضةن نئمة؟. 29
  .قذرظان آةرعمنع باشتعن ظاخعرغعحة ياد ظئلعص حعققان آعشع دئضةنلعكتذر

  
  خذراصات دئضةن نئمة؟. 30

تعــل دعنغــا، بعلعمغــا، ظةقعلــضة ظذيغــذن آةلمعــضةن ؤة هئحقانــداق ظاساســعي بولمعغــان با
  .ظئتعقادالر دئضةنلعكتذر

  
  ظعبادةت دئضةن نئمة؟. 31

  .اهللا نعث بذيرذقعنع بعجا آةلتىرىش ؤة حةآلعمعلعرعدعن يعراق تذرذش دئضةنلعكتذر
  

  ظعالهعي قذدرةت دئضةن نئمة؟. 32
  .ظذلذغ اهللا نعث آىحع ؤة قذدرعتع دئضةنلعكتذر

  
  ظئتعقاد دئضةن نئمة؟. 33

  .عق قئلعش دئضةنلعكتذرظعشعنعش، حعن آأثلعدعن تةست
  

  ظئتعقادعي مةسعلعلةر قايسعالر؟. 34
  .آأزدة تذتعلعدذ» ظعمان ظاساسلعرع«ظئتعقادعي مةسعلعلةر دئضةندة 

  
  ظعالهعي قانذن دئضةن نئمة؟. 35

ظذلذغ اهللا نعث صةيغةمبةرلعرع ؤة آعتابلعرع ؤاستعسع بعلةن بةندعلعرعنع ظعتاظةت قئلعـشقا            
  .لعمعلعرعدذربذيرذغان بذيرذق ؤة حةآ

  
  ظعمام دئضةن نئمة؟. 36

جامةلةردة، معحعتلةردة ؤة ياآع باشقا يةرلةردة جاماظةتكة باشالمحع بولذص نامـاز ظذقـذدعغان             
  .آعشع دئضةنلعكتذر
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  ظعستعغفار دئضةن نئمة؟. 37
ــشعدذر      ــةحىرىم سورع ــن آ ــن اهللا دع ــشع ظىحى ــذ قعلعنع ــةمحعلعكلعرعنع ظةص ــشعنعث آ . آع

  .ةنلعكتذرظةستةغفعرذلاله دئض
  

  آاصعر دةص آعمضة دئيعلعدذ؟. 38
  .اهللا غا، صةيغةمبةرلةرضة ؤة دعنغا ظعشةنمةيدعغان آعشعلةرضة دئيعلعدذ

  
  آةبة نةدة؟. 39

آةبـــة ســـةظذدعي ظةرةبعـــستاننعث مةآكـــة شـــةهرعدة مةســـجعدعي هـــةرامنعث ظوتتذرعـــسغا  
  .جايالشقان، تاشتعن ياسالغان تأت بذلذثلذق بعر بعنادذر

  
   بعزضة نعمعنع ظةسلعتعدذ؟آةبة. 40

  .آةبة بعزضة قعبلعنع ظةسلعتعدذ
  

  قعبلة دئضةن نئمة؟. 41
نامازغا باشـلعغان ؤاقتعمعـزدا يىزعمعزنـع قارعتعـدعغان، مةآكعـدعكع آـةبعنعث جايالشـقان               

  .تةرعصعضة قعبلة دئيعلعدذ
  

  قةبعر دئضةن نئمة؟. 42
  .ظألضةن آعشعنعث تذصراققا آأمىلضةن يئرعدذر

  
  ان آةرعم دئضةن نئمة؟قذرظ. 43

  .يعضانة ؤة ظاخعرقع دعن بولغان ظعسالم دعنعنعث مذقةددةس آعتابعدذر
  

  قعيامةت دئضةن نئمة؟. 44
ظذلــذغ اهللا ظالــدعن بةلضعلعــضةن مــذددةت آةلــضعنعدة آاظعنــات سعستئمعــسعنعث بذزذلــذص   

  .حأآعشع بعلةن بعرضة دذنيانعث خاتعمة بذلعشع دئضةنلعك بولعدذ
  

  دئضةن نئمة؟» ن آاتعبينآعرامة«. 45
هةر آعشعنعث قعلغان صىتىن ياخشع، يامان ظعـشلعرعنع خاتعرلـةص تذرعـدعغان صةرعـشتعلةر              

  .دئضةنلعكتذر
  

  قذربانلعق دئضةن نئمة؟. 46
اهللا نعـث بــذيرعقعنع بعجــا آـةلتىرىش ظىحىــن ظعبــادةت نعيعتـع بعلــةن بوغــذزالنغان قــوي،    

  . دئضةنلعكتذرظأشكة، تأضة ؤة آاال تىرآعمعدعكع هايؤان
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  مذقابعلة دئضةن نئمة؟. 47

  .رامعزاندا هاصعزالرنعث جاماظةتنعث هوزذرعدا بعر ظاي بويعحة قذرظان ظذقذشع دئضةنلعكتذر
  

  مذظةززعن دةص آعمضة دئيعلعدذ؟. 48
ناماز ؤاقعتلعرعنـع بةلـضعلةش ظىحىـن ظـةزان ظئيتعـدعغان ؤة نامـازالردا قامـةت ظوقذيـدعغان                  

  .علعدذآعشع مذظةززعن دئي
  

  مذناصعق آعمضة دئيعلعدذ؟. 49
ــن     ــداش ظىحىـ ــذلمانالرنع ظالـ ــسعمذ مذسـ ــضة ظعشةنمعـ ــسنعث هأآىملعرعـ ــذرظان ؤة هةدعـ قـ

  .ظعشةنضةندةك آأرىنضةن ساختعصةز آعشعلةرضة مذناصعق دئيعلعدذ
  

  صةرعشتة دئضةن آعم؟. 50
غان، اهللا نعـــث بـــذيرذقع بعلـــةن هـــةر خعـــل ؤةزعـــصعلةرنع ظعجـــرا قئلـــدعغان ؤة يعمةيـــدع 

  .ظعحمةيدعغان، آأزضة آأرىنمةيدعغان نذردعن يارعتعلغان مةؤجذداتالردذر
  

  معزان دئضةن نئمة؟. 51
مةهشةردة هةممة آعشعضة هعساب سورالغاندعن آئـيعن سـاؤاب ؤة ضـذناهلعرعنع تارتعلغـان              

  .ظعالهعي ظادالةت تارازعسعدذر
  

  مةزهةص دئضةن نئمة؟. 52
نعش ظىحىـن بىيىـك ظعـسالم ظـالعملعرع تةرعـصعدعن           ظعسالم دعنعنع تئخعمـذ ياخـشع حىـشع       

  .بةلضعلةنضةن يول دئضةنلعكتذر
  

  نةبع ياآع رةسذل دئضةن نئمة؟. 53
اهللا دعن ؤةهعي ظارقعلعق ظالغان بذيرذق ؤة حةآلعمةلةرنع ظعنسانالرغا يةتكىزىشكة مةسظذل           

  .صةيغةمبةرلةردذر
  

  رةب دئضةن آعم؟. 54
  .تةربعيلعضىحع دئضةن مةنعدعدذر. عدعن بعرعدذرجانابع اهللا نعث ضىزةل ظعسعملعر

  
  نئمة مةنعدة؟» راهعيم«ؤة » راهمان«. 55

  .اهللا نعث بةندعلعرعضة مئهرعؤان ؤة شةصقةتحع ظعكةنلعضعنع آأرسعتعدذ
  

  ساؤاص دئضةن نئمة؟. 56
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  .هةرعكةتكة اهللا تةرعصعدعن بئرعلدعغان مذآاصات دئضةنلعكتذر-صايدعلعق ؤة توغرا بعر ظعش
  

  سىرة دئضةن نئمة؟. 57
بعرعدعن بعـسمعاله بعلـةن     -بعر. قذرظاندا ظايةتلةردعن تةرآعص تاصقان بابالرغا سىرة دئيعلعدذ      

  . دانعدذر114بذ بابالر . ظايرعلعص تذرعدذ
  

  سىننةت دئضةن نئمة؟. 58
هةرعكةتلــةر -صــةيغةمبةر ظةلةيهعــساالم قعلغــان ؤة مذســذلمانالردعنمذ تةلــةص قعلغــان ظعــش 

  .تذردئضةنلعك
  

  شئرعك دئضةن نئمة؟. 59
  .اهللا غا باشقا بعر مةخلذقاتنع ظورتاق قئلعش دئضةنلعكتذر

  
  شةرعظةت دئضةن نئمة؟. 60

  . صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمنعث اهللا دعن ظئلعص آةلضةن هأآىملعرعنعث هةممسعدذر
  

  تةقؤا دئضةن نئمة؟. 61
آعــشعنعث ضــذناهالردعن ؤة  (.اهللا نعــث نةزعرعــدة ظعنــساننعث ظــةث يــذقعرع مةرتعؤعــسعدذر 

  .)شىبهعيلعك ظعشالردعن ظأزعنع مذهاصعزةت قئلعشع، يعراق تذرعشعدذر
  

  تةؤبة دئضةن نئمة؟. 62
آعشعنعث قعلغـان ضـىناهلعرعدعن صذشـايمان بولـذص اهللا غـا يىزلعنعـشع، ظةصـذ سورعـشع ؤة                   

  .ضذناهلعرعنع تةرك قئلعشعدذر
  

  تةؤةآكىل دئضةن نئمة؟. 63
بولغـان ظعـشتا ظـةقلعنع ؤة ظعرادعـسعنع ظعـشلةتكةندعن آئـيعن ظعـشنعث               آعشع قعلماقحع   

  .نةتعجعسعنع اهللا غا تاصشذرعشعدذر
  

  تةؤهعيد دئضةن نئمة؟. 64
  .اهللا نعث مةؤجذد ؤة بعرلعكعضة ظعشعنعشتذر

  
  ؤةهعي دئضةن نئمة؟. 65

ن ؤة  اهللا نعث ظـأزع خالعغـان هـأآىملعرعنع صةيغةمبةلعرعـضة ظأزعـضة خـاس ؤاسـتعالر بعلـة                 
  .جعبرعيل ظةلةيهساالم ظارقعلعق بعلدذرعشعضة ؤةهعي دئيعلعدذ
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  :مةسةل
  ظةزراظعل بعلةن دوستع

  .بعر ظادةم بعر ؤةسعلة بعلةن ظةزراظعل بعلةن تونذشذصتذ ؤة دوست بوصتذ
ظةمما مئنعث سئنعثدعن بعـر تةلعـصعم       .  بعلعمةن، سئنعث قولعثدعن قذتذلغعلع بولمايدذ     -
عثدا ظالدعن خةؤةر قعلعص قويغـان بولـساث، هـئح بولمعـسا تـةييارلعق       آئلعدعغان ؤاقت . بار

  . دةصتذ-.قعلعؤالغان بوالتتعم ؤة بةزع ظعشلعرعمنع تىضعتؤالغان بوالتتعم
ظارعدعن ظذزذن بعر مةزضعل ظأتكةنـدعن آئـيعن ظـةزراظعل بـذ دوسـتعنعث جئنعنـع ظئلعـشقا                  

  :دوستع. آةصتذ
.  دةصــتذ- خــةؤةر قعلماســتعن تــذرذص آةلــدعث؟ ماثــا ؤةدة بةرضــةن ظئدعثغــذ، نئمعــشقا-

  :ظةزراظعل بولسا
ظـاؤؤال حئحعـث، سـاقعلعث ظاقـاردع،      .  مةن ساثا خةؤةر قئلدعم ظةمما سةن حىشةنمعدعث       -

آئيعن تعزلعرعثدا دةرمان قالمعدع، قوللعرعث تعتعرةشكة باشلعدع، صىتىن بذالر ظألىمنعـث           
  .بعرةر خةؤةرحعسعدذر

  
  :هئكاية

  آعم آةمبةغةل؟
ــصتذ    ــئلعص بئرع ــر بــاي ظاظعلعــسعنع ظــأزع تذغذلــذص ظأســكةن يئزعغــا ظ ــذ . بعــر آىنــع بع ب

سةصعرعنعث بعرال مةقسعدع بار بذلذص ظذ بولسعمذ يئزعدا ياشايدعغان آعشعلةرنعث قانحعلعك           
تذققعنع بولغان بعر آةمبةغةل    . آةمبةغةل ظعكةنلعضعنع بالعلعرعغا آأرسةتمةآحع ظعكةن    

  :سةصةردعن قايتقعنعدا باي ظوغلعدعن سوراصتذ. كع آىن تذرىصتذظاظعلعنعث ظأيعدة ظعك
   ظادةملةرنعث قانحعلعك آةمبةغةل ظعكةنلعضعنع آأردذثمذ؟-
  :باي سذظالعنع داؤامالشتىرىصتذ.  دةصتذ ظوغلع-. هةظة دادا آأردىم-
   ظذنداقتا نئمعلةرنع آأردذث؟-

  :ظوغلع جاؤاب بئرعصتذ
بعزنعـث  . دة بعر دانة ظعتعمعز بار، ظذالرنعث بولسا تأت دانـة         شذنع آأردذم دادا، بعزنعث ظأي     -

ــصايان     ــسا بع ــار، ظــذالرنعث بول هويلعمعزنعــث ظوتتذرعــسعدا بعــر ســذ ظىــزىش آألحعــضعمعز ب
-بعزنعــث بــاغحعمعزدا ظعمــصورت قعلعنغــان حعــراقالر بــار، ظــذالرنعث بولــسا ســان . دةريــالعرع

ةش تـال دةرعخعمعـز بـار، ظـذالرنعث بولـسا           بعزنعث بـاغحعمعزدا ظـون بـ      . ساناقسعز يذلتذزلعرع 
بعزنعث ظأيدعن صةقةت باغحعمعز ؤة آوحعمعز آأرعنعدذ، ظذالرنعث بولـسا          . يوغان ظورمانلعرع 

  .تاغلعرع، تأصعلعكلعرع ؤة صىتىن آأك ظاسمان آأرعنعدذ
ظوغلـع قوشـذمحة    . ظوغلع سـأزعنع تىـضةتكعنعدة دادعـسع دةيـدعغان ضـةص تاصـالماي قاصـتذ              

  :اق دةصتذقعلعص شذند
قانحعلعك آةمبةغةل ظعكةنلعضعمعزنع آأرسةتكةنلعكعث ظىحىن ساثا رةهمةت       ! دادا -

  .ظئيتعمةن
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  ظعككعنحع باب
  دعن ؤة ظعمان

  :قةدعرلعك ياشالر
ــشقا    ــذدعيعتعنع داؤامالشتذرالعـــشع ظىحىـــن ظوزذقلعنعـ ــعيعلعك مةؤجـ ظادةمنعـــث فعزعظولوضـ

بذ ظةهؤال ظعنساننعث   .  ظئهتعياجع باردذر  ةنعؤع ظوزذققا ظئهتعياجع بولغعنعدةك روهعنعثمذ م   
بـذ ظئهتعيـاجنع يـوقعتعش مـذمكعن        . تذغما خاراآتئرعدعن هاسعل بولغان بعر ظئهتعياجـدذر      

 ظأضـعنعش بولمعغانلعقع ظىحىن هةر آعشع هـةق بولغـان دعننعـث ظاساسـلعرعنع ظعـزدعنعص               
  .مةجبذرعيعتعضة ظعضة

  دعن دئضةن نئمة؟. 1
تعلضةن قانذنالرنعث هةممعـسع     ؤاستعسع بعلةن ظعنسانالرغا ظةؤة    ةراهللا تةرعصعدعن صةيغةمبةرل  

  .دعن دةص ظاتعلعدذ
  
  دعننعث مةقسعتع نئمة؟. 2

ظعنسانالرغا ياخشع بعلةن ياماننع، توغرا بعلةن خاتانع، ضىزةل بعلةن سةتنع، هاالل بعلةن            
  .هارامنع بعلدىرعشتذر

  
  دعن ظئهتعياجمذ؟. 3
لذشـتعن تـارتعص مـةؤجىت بولغـان بعـر تىيغـذ بولغـانلعقع               ظعـشعنعش تذغذ   ةنعؤعي ظوزذققا م

  .ظىحىن دعن زأرىرعي ظئهتعياجدذر
  
  دعن تىرلةرضة بألعنةمدذ؟. 4

 خعل  3بعراق ظةمعلعيلةشتىرىشتة   . هةق دعن بعردذر  . هةق بولغان دعننعث تىرلعرع بولمايدذ    
  :دعن بار

  ).يعضانة ؤة ظاخعرقع دعن بولغان ظعسالم دعنع(هةق دعن ) 1
  ).خعرعستعيانلعق ؤة يةهذدعيلعق( بذزذلغان دعنالر )2
  ).ظعنسانالر تةرعصعدعن ظذيدذرذلغان دعنالر، سانلعرع مةلذم ظةمةس(باتعل دعنالر ) 3
  
  بعزنعث دعنعمعز قايسع دعن؟. 5

  .دذر» ظعسالم دعنع«بعزنعث دعنعمعز دةسلةصكع ؤة ظاخعرقع هةق دعن بولغان 
  
  ؟ظعسالم دعنعنعث غايعسع نئمة. 6

  .صىتىن ظعنسانالرنعث دذنيا ؤة ظاخعرةتلعك بةخعتعنع قولغا آةلتىرىشتذر
  
  ظعسالم دعنعنع قذبذل قعلغان آعشع نئمة دةص ظاتعلعدذ؟. 7

  .دةص ظاتعلعدذ» مذسذلمان«ظعسالم دعنعنع قذبذل قعلغان آعشع 
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  مذسذلمان دئضةن سأزنعث مةنعسع نئمة؟. 8

  .ذراهللا غا تةسلعم بولغذحع دئضةن مةنعدعد
  
  مذسذلمان بذلذش ظىحىن نئمة قئلعش آئرةك؟. 9

مذسذلمان بذلذش ظىحىن اهللا غا، مذهةممـةد ظةلةيهعـساالمغا ؤة قـذرظان آةرعمـضة ظعـشعنعش         
بذنعث ظىحىن آةلعمة شاهادةتنع ؤة آةلعمة تةؤهعيدنع تعل بعلةن سـأزلةص، حعـن             . آئرةك

  .قةلبعدعن ظعشعنعش آئرةك
  

   بعلةن ظعصادعلعنعدذ؟بذ ظعشعنعش قايسع جىملة. 10
  .آةلعمة تةؤهعيد بعلةن ظعصادعلعنعدذ

  
  آةلعمة تةؤهعيد دئضةن نئمة؟. 11

  الاله االاهللا محمدرسول اهللا
  

  آةلعمة تةؤهعيدنعث ظذيغذرحة مةنعسع نئمة؟. 12
  .اهللا نعث صةيغةمبعرعدذر) ظةلةيهعساالم( اهللا دعن باشقا ظعاله يوق، مذهةممةد 

  
  دئضةن نئمة؟آةلعمة شاهادةت . 13

  اشهد ان الاله االاهللا و اشهد ان محمد عبده و رسوله
  

  آةلعمة شاهادةتنعث ظذيغذرحة مةنعسع نئمة؟. 14
ضذؤاهلعق بئرعمةنكع اهللا دعن باشقا ظعاله يوقتذر ؤة يةنة ضـذراهلعق بئرعمـةنكع مذهةممـةد               

  .ظةلةيهعساالم اهللا نعث بةندعسع ؤة رةسذلعدذر
  

  لةن آةلعمة تةؤهعيد ظارعسعدا قانداق صةرق بار؟آةلعمة شاهادةت بع. 15
. آةلعمـة تةؤهعيـددة بعؤاسـتة ظعـشعنعش بـار         . ظاساسعي جةهةتتـة هـةر ظعككعـسع ظوخـشاش        

  .آةلعمة شاهادةتتة بولسا ظعشعنعش بعلةن بعرضة ضذؤاهلعق بئرعش بار
  

دةص ظعسالم دعنعنعث بذيرذق ؤة حةآلعمعلعرعنعث هةممعسعضة ظعشةنضةن آعـشع نئمـة            . 16
  ظاتعلعدذ؟

  .مأمعن دةص ظاتعلعدذ
  

  مأمعن دئضةن سأزنعث مةنعسع نئمة؟. 17
  .ظعشةنضةن آعشع دئضةنلعكتذر
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  ظعمان دئضةن نئمة؟. 18

صـــةيغةمبةر ظةلةيهعـــساالمنعث جانـــابع اهللا تةرعـــصعدعن ظـــئلعص آةلـــضةن هأآىملـــةرنعث  
  .عدذتوغرعلعقعغا قةلب بعلةن ظعشعنعص، تعل بعلةن ظئيتعشقا ظعمان دئيعل

  
  غايعصقا ظعمان دئضةن نئمة؟. 19

يـــةنع اهللا تةرعـــصعدعن صةيغةمبعرعمعزضـــة . آأرمةســـتعن تـــذرذص ظعـــشعنعش دئـــضةنلعكتذر
ــشعنعش      ــرىص ظع ــتعن تى ــا آأرمةس ــسعنعث توغلعرعقعغ ــةرنعث هةممع ــضةن هأآىمل ظئؤةرتعل

  .دئضةنلعكتذر
  

  ظعمان آةلتىرىشتة حوقذم آأرعشعمعز شةرتمذ؟. 20
ــشتذر ظعماننعــث ظاساســعي  ــذرذص ظعشعنع آأرضــةندعن آئــيعن . خذســذعيعتع آأرمةســتعن ت

  .ظعشةنضةن آعشع اهللا غا، صةيغةمبعرعمعزضة ظةمةس آأزلعرعضة ظعشةنضةن بولعدذ
  

  ظعمان ظئيتعشتا آأزدة تذتذلغان بعرعنحع ظاالهعيدعلعك قايسع؟. 21
   .بعز ظئتعقاد قعلغان هةقعيقةتلةرضة حعن قةلبعمعزدعن ظعشعنعشعمعز آئرةك

  
  ظةمةل قعلغان آعشع دئضةن نئمة؟. 22

ظأزعنعث ظعشةنضةنلعكلعرعنع ظةمعلعيلةشتىرضةن، ظةمةل قعلغان، بعجا آةلتىرضةن آعـشع         
  .دئضةنلعكتذر

  
  قذرظان ؤة سذننةتنعث روهعغا ظذيغذن ظعمان قايسع؟. 23

بعرلةص بعجـا آـةلتىرىش، قعسقعـسع ظعمـانع بعلـةن ظةمـةل             -ظعشةنضةن هةقعيقةتلةرنع بعر  
  .قئلعشتذر

  
  :هئكاية

  جةننةت ظعزدةش
  : بعر آىنع خةلعصة هارذن رةشعدنعث ظايالع ظذنعثغا شذنداق دةصتذ

صةرؤةردعضارعمعز بعزضـة  . صاراغةتتة ياشاؤاتعمعز - اهللا غا شذآرع، بذ دذنيادا سارايالردا راهةت       -
  !هة؟-رظاخعرةتتعمذ مذشذنداق هةتتا تئخعمذ ياخشع شاراظعيتالردا ياشاشنع نعسعص قعال

  :هارذن رةشعيد
ــذالر  - ــسا جةننــةت بعزضــعمذ نعــسعص ب ــدذ  .  اهللا خالع ــاخعرةت ســاظادعتعنع آعممــذ خالعماي ظ

  . دةصتذ-.دةيسةن
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هــارذن رةشــعيد ظــايلعنعص آــئلعش ظىحىــن ســعرتقا حعققعنعــدا بةهلــذل دانانعــث يــةر          
حع ظــازراق حاقحــاق قعلعــص ظأزعنعــث آــأثلعنع خــوش قعلمــاق . قئزعؤاتقــانلعقعنع آأرىــصتذ

  :بولذص
  . دةصتذ- بةهلذل يةنة نئمة ظعش قعلعؤاتعسةن؟ -

  :بةهلذل دانا
  . دةصتذ-.جةننةت ظعزدةؤاتعمةن -

  :هارذن رةشعيد
  بذ يةردعن جةننةتنع قانداقمذ ظعزدعضعلع بولسذن؟! نئمة دةؤاتعسةن بةهلذل -

  :بةهلذل دانا دةرهال جاؤاب بئرعصتذ
 جةننةت ظعزدعـسةث بذلعدعكـةن، مـةن بـذ           سةن ظعسسعق آارؤعتعثدا، ظايالعثنعث يئنعدا     -

 !يةردعن ظعزدعسةم نئمعشقا بولمايدذ؟
  

  ظعماننعث شةرتلعرع
  :قةدعرلعك ياشالر

تةربعيـةدة دةسلةصـكع قةدةمـدة ظىضعتعلعـشع آئـرةك بولغـان مةلـذماتالرنعث              - تـةلعم  دعنعي
ظعمانعمعز ؤة  حىنكع ظاخعرةت دذنياسعدا جانابع اهللا بعزنع       . بئشعدا ظعمان ظاساسلعرع آئلعدذ   
بـذ سـةؤةبدعن ظعماننعـث شـةرتلعرعنع ظعنتـايعن ياخـشع            . ظةمةلعمعزضة قاراص سوتقا تارتعـدذ    

  .بئلعشعمعز آئرةك
  ظعماننعث شةرتلعرع قانحة؟. 1

  :ظعماننعث شةرتلعرع ظالتعدذر
  .اهللا غا ظعشعنعش) 1
  . اهللا نعث صةرعشتعلعرعضة ظعشعنعش) 2
  . اهللا نعث آعتابلعرعغا ظعشعنعش) 3
  . اهللا نعث صةيغةمبعةلعرعضة ظعشعنعش) 4
  ).ظألضةندعن آئيعن تعرعلعشكة ظعشعنعش(ظاخعرةت آىنعضة ظعشعنعش ) 5
) مةنـصةظةت ؤة زعياننعـث    (ياخشع ؤة ياماننعـث     . ظعشعنعش) قازا ؤة قةدةرضة  (تةقدعرضة  ) 6

  .اهللا دعن آئلعدعغانلعقعغا ظعشعنعش
  

  :هئكاية
  بالدذر معؤة بةرضةن دةرةخ

عــشاه آأحــةت تعكعؤاتقــان ياشــانغان بعــر بوؤاينعــث يئنعــدعن ظــأتىص آئتعــؤئتعص بعــر صاد
  :سوراصتذ

  . بوؤا بذ آأحةت ظأسىص مئؤة بةرضىحعلعك سةن ظألىص آئتعسةن-
بعزمــذ تعكعمعــز، بعــزدعن .  بعــزدعن بــذرذن ظأتكــةن ظةجــدادلعرعمعز تعكتــع، بعــز يعــدذق -

  .آئيعنكع ظةؤالدلعرعمعز يةيدذ
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بـذؤاي  . اه بةآمـذ مةمنـذن بولذصـتذ ؤة ظـذ بوؤايغـا معـث دعنـار بئرعـصتذ                 بذ جاؤابتعن صادعـش   
  :صادعشاه سةؤةبعنع سوراصتذ. آىلىص آئتعصتذ

   نئمعشقا آىلعسةن؟-
  . آأرمعدعثمذ، بذ آأحةت معؤة بئرعشكة باشلعدع-

بـوؤاي يةنـة آىلىـص      . صادعشاه بذ سأزدعنمذ مةمنذن بولذصتذ ؤة ظذنعثغا معث دعنار بئرعـصتذ          
  :صادعشاه تةآرار سوراصتذ. ذآئتعصت

   يةنة نئمعشقا آىلعسةن؟-
  :بوؤاي جاؤاص بئرعصتذ

هالبذآع مةن تعككةن بـذ دةرةخ      .  مئؤعلعك دةرةخلةر ظادةتتة يعلدا بعر قئتعم مئؤة بئرعدذ        -
  .ظعككع قئتعم بةردع

  .  بذ سأزدعنمذ مةمنذن بولغان صادعشاه بوؤايغا يةنة معث دعنار بئرعصتذ
  

  نا ظعما قاهللا
  :قةدعرلعك ياشالر

. جانابع اهللا نعث ظالدعدعكع تىنجع ؤةزعصعمعز اهللا نعث بارلعقعغـا ؤة بعرلعكعـضة ظعشعنعـشتذر            
  .اهللا غا ظعشعنعش ظىحىن صةرؤةردعضارعمعزنعث صىتىن سىصةتلعرعنع بئلعشعمعز شةرتتذر

ــئلعش        ــة ق ــضة رعظاي ــذيرذق ؤة حةآلعمعلعرع ــث ب ــنعث اهللا نع ــر ياش ــةن بع ــة يةتك  باالغةتك
  . مةسظذلعيعتع بار

بـذ سـةؤةبتعن    . جانابع اهللا آاظعناتتا ظـةث قعممـةتلعك مةؤجـذدات قعلعـص ظـادةمنع ياراتقـان              
ظادةملـةردعكع بـذ    . ظأزعضة خاس بعر قعسعم سىـصةتلةرنعث تةجةللعـسعنع ظادةمـضة بةرضـةن           

 سىصةتلةر ظوخشايدعغاندةك آأرعنـسعمذ اهللا نعـث سىـصةتلعرعنعث ظالدعـدا بةآمـذ ظـاددعي ؤة               
  .ظاجعزدذر

  :كة باشاليلعظأضعنعشتأؤةندة اهللا نعث سىصةتلعرعنع بعرلعكتة 
  ظعماننعث شةرتلعرعنعث بعرعنحعسع قايسع؟. 1

  .اهللا نعث بارلعقعغا، بعرلعكعضة ظعمان آةلتىرىش
  
  اهللا غا ظعمان قانداق آةلتىرعلعدذ؟. 2

  . ظارقعلعق ظعمان آةلتىرعلعدذظأضعنعشاهللا نعث صىتىن سىصةتلعرعنع 
  
  اهللا نعث سىصةتلعرع قانحعضة بألعنعدذ؟. 3

  :اهللا نعث سىصةتلعرع ظعككعضة بألعنعدذ
  .اهللا نعث صةقةت ظأزعضة خاس سىصةتلعرعدذر، ظعنسانالردا يوقتذر: زاتع سىصةتلعرع) 1
ــاز   : ســذبذتع سىــصةتلعرع) 2 اهللا نعــث ظــةزةلعي ؤة ظةبــةدعي سىــصةتلعرعدذر، بعــر قعــسعمع ظ

  .تةجةللعي قعلغانبولسعمذ ظعنسانالرغا 
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  اهللا نعث زاتع سىصةتلعرع قانحعضة ظايرعلعدذ؟. 4
  :اهللا نعث زاتع سىصةتلعرع ظالتعضة ظايرعلعدذ

  .اهللا نعث هةر يةردة مةؤجذت بذلعشع: ؤذجذت) 1
  .اهللا نعث بارلعقعنعث باشالنغذحعنعث يوقلعقع: قةدعم) 2
  .اهللا نعث بارلعقعنعث ظاخعرلعشعشعنعث يوقلعقع: بةآا) 3
  .اهللا نعث بعر ظعكةنلعضع: ؤاهدانعيةت) 4
  .اهللا نعث ظأزع ياراتقان مةخلذقاتالرغا ظوخشعمايدعغانلعقع: مذخالعفةتذن لعلهاؤادعس) 5
  . اهللا نعث هئحقانداق آىحكة، نةرسعضة مذهتاج ظةمةسلعضع: قعيام بعنةفسعهع) 6
  
  اهللا نعث سذبذتع سىصةتلعرع قانحعضة ظايرعلعدذ؟. 5

  :بذتع سىصةتلعرع سةآكعزضة ظايرعلعدذاهللا نعث سذ
  .اهللا نعث هةر ؤاقعت تعرعكلعكع: هايات) 1
  .اهللا نعث هةر شةيظعنع بعلعدعغانلعقع: ظعلعم) 2
  .اهللا نعث هةر نةرسعنع ظاثاليدعغانلعقع: سةمع) 3
  .اهللا نعث هةر نةرسعنع آأرعدعغانلعقع: بةسعر) 4
  .نع ؤذجذدقا آةلتىردعغانلعقعاهللا نعث ظأزع خالعغان هةر نةرسع: ظعرادة) 5
  .   اهللا نعث هةر نةرسعضة آىحع يئتعدعغانلعقع: قذدرةت) 6
  ).آعتابلعرع ؤة صةيغةمبةرلعرع ؤاستعسع بعلةن(اهللا نعث سأزلعشع : آةالم) 7
  .هةر نةرسعنع اهللا نعث يارعتعدعغانلعقع: تةآؤعن) 8
  
  اهللا غا ظةث ضىزةل ظعمان قانداق ظئيتعلعدذ؟. 6

 حعن قةلبعدعن ياخشع آأرىص ظعمان ظئيتعش اهللا تةرصـعدعن ظـةث قذبـذل قعلعنغـان                اهللا نع 
  .ظعماندذر

  
  :هئكاية

  ...اهللا نعث دةرتكة دةرمان بذلعشع ظىحىن
سـاتعراش  . بعر ظادةم ظادعتع بويعحة حاح ؤة ساقعلعنع ياسعتعش ظىحىن ساتعراشخانعغا آةصتذ   

هـةر خعـل مةسـعلعلةر      . غا حىشىص آئتعصتذ  ساقاللعرعنع ياساتقاح قعزغعن صاراث   -بعلةن حاح 
هةققعدة صاراثلعشعص ظولتذرذص بعردعنال سأز آـئلعص اهللا نعـث بـارلعقع هةققعـدعكع تعمعغـا                

  :ساتعراش. آئلعص توختاصتذ
  . ماثا قارا دوستذم، مةن ساثا ظوخشاش اهللا نعث مةؤجذتلعقعغا ظعشةنمةيمةن-

  :ظادةم
   نئمة ظىحىن بذنداق دةيسةن؟-

  :ساتعراش
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ــرةك   - ــشعث آئ ــعرتقا حعقع ــن س ــذنع بعلعــش ظىحى ــسا   .  ب ــار بول ــاق، ظةضــةر اهللا ب ــاراص ب ق
بذنحعلعغان آأص آئسةل آعشعلةر بوالرمعدع؟ تاشلعؤئتعلـضةن بـالعالر بوالرمعـدع؟ اهللا بـار              
بولسا بذنحعلعغان ظازاب تارتقان آعشع بوالرمعدع؟ ظةضةر اهللا هةقعقةتةن بـار بولـسا بـذالرغا     

  ...نلعقعغا هئح ظعشةنضذم آةلمةيدذقاراص تذرعدعغا
ــدع  ــذردع ؤة ظويالنـ ــدة تـ ــر دةم جعممعـ ــادةم بعـ ــشنع  . ظـ ــذنازعرة قئلعـ ــسعز مـ ــةمما صايدعـ ظـ

ســـاتعراش ظعـــشعنع تىـــضةتكةندعن آئـــيعن . خالعمعغـــانلعقع ظىحىـــن جـــاؤاب بةرمعـــدع
دةل ظذ ؤاقعتتا آوحعدا ظذزذن حـاحلعق، سـاقاللعق بعـر ظـادةمنع             . خوشلعشعص سعرتقا حعقتع  

ــأ ــاح. ردعآـ ــر -ظادةمنعـــث حـ ــىص، بعـ ــذنحعلعك ظأسـ ــاقاللعرع شـ بعرعـــضة آعرعـــشعص -سـ
ــرع حــاح   ــدعن بئ ــذنعث ظذزذن ــضعدعن ظ ــنعص  -آةتكةنلع ــضةنلعكع بعلع ســاقعلعنع حىشىرمع

  :هئلعقع ظادةم ساتعراش دذآعنعغا يئنعص آعردع. تذراتتع
  . مئنعثحة ساتعراش دئضةن بعرسع يوق-

  :ساتعراش
  ؟ مةن بذ يةردة آأرمعدعثمذ؟ بذ قانداقمذ مذمكعن بولسذن-

  :ظادةم
ظةضةر ساتعراش بولغان بولسا آوحعدعكع ظذزذن حـاحلعق  .  ظذنداق ظةمةس، مئنعثحة يوق    -

  .ؤة ساقاللعق ظادةملةر بولمعغان بوالتتع
  :ساتعراش

   ساتعراش دئضةن بعرسع بار ظةمما ظذ ظادةملةر ماثا آةلمعسة مةن نئمة قئالاليتتعم؟-
  :آعشع

اهللا ظةلؤةتتـة بـار ظـةمما       . صـىتىن مةسـعلة دةل بـذ يـةردة        !  توغرا جاؤاص بةردعث    هةقعقةتةن -
  !    آعشعلةر ظذنعثغا يىزلةنمعسة دةرتلعرعضة دةرمان بذالمدذ؟

  
  صةرعشتعلةرضة ظعمان

  :قةدعرلعك ياشالر
جانابع اهللا مةخلذقاتالرنع هةرخعل شةآعللةردة ياراتقان بولذص، بـذالرنعث بـةزعلعرع آأزضـة             

خـذددع  . صةرعشتعلةرضة ظوخشاش آأزضة آأرعنمةيدذ   : نعدذ، بةزعلعرع بولسا مةسعلةن   آأرع
ــذنداق       ــشتعلةرضعمذ ش ــضعنعمعزدةك صةرع ــا ظعشةن ــسةآمذ بارلعقعغ ــامالنع آأرمع ــاؤانع، ش ه

صةرعـشتعلةر قـول بعلـةن تـذتقعلع بولمايـدعغان، آـأز بعلـةن              . ظعشنعش مةجبذرعيعتعمعز بار  
خلــذقاتالردذر، داؤاملعــق اهللا نــع زعكــرع قعلعــص ظعبــادةت آأرضــعلع بولمايــدعغان روهعــي مة

  .قعلعدذ
  صةرعشتعلةر نعمعدعن يارعتعلغان؟. 1

  .صةرعشتعلةر نذردعن يارعتعلغان
  
  صةرعشتعلةرنعث سانعلعرع قانحعلعك؟. 2

  . صةرعشتعلةرنعث سانلعرعنع جانابع اهللا دعن باشقا هئحكعم بعلمةيدذ
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  ردذر؟صةرعشتعلةر قانداق مةخلذقاتال. 3

ــة ظئهتعيـــاجع يـــوق، ظةرآـــةك ؤة حعـــشع دةص جعـــنعس  -صةرعـــشتعلةر يئمـــةك ظعحمةآكـ
  .ظايرعلمايدعغان مةخلذقاتالردذر

  
  صةرعشتعلةرنعث قانداق ؤةزعصعلعرع بار؟. 4

ــايرعم   ــصعدعن ظ ــةر بعرســعنعث اهللا تةرع ــشتعلةرنعث ه ــذنلعغان  -صةرع ــضةن نذرغ ــايرعم بئرعل ظ
  .ؤةزعصعلعرع بار

  
  ئرعلضةن صةرعشتعلةر بارمذ؟مةخسذس ؤةزعصة ب. 5

  :مةخسذس ؤةزعصة بئرعلضةن تأت حوث صةرعشتة بار
ؤةزعصعسع اهللا بعلـةن صـةيغةمبةرلةر ظارعـسعدا        . صةرعشتعلةرنعث ظةث حوثعدذر  : جعبرعظعل) 1

  .ظةلحعلعك قئلعشتذر
  ). يامغذر، شامال ؤةهاآازاالر(تةبعظةت هادعسلعرعضة مةسظذل : معكاظعل) 2
امةت ؤاقتع آةلضةندة سـذر دةص ظاتالغـان آانـاينع حعلعـش ؤةزعصعـسعنع              قعي: ظعسرافعل) 3

  .ظىستعضة ظالغذحعدذر
هاياتع ظاخعرالشقان آعشعلةرنعث جعنعنع ظئلعشع ؤةزعصعسع بئرعلضةن ظـألىم         : ظةزراظعل) 4

  .صةرعشتعسعدذر
  
  بذنعثدعن باشقا ؤةزعصعسع بولغان صةرعشتعلةر بارمذ؟. 6

  :قا صةرعشتعلةر قعسقعحة يعغعنحاقلعساق تأؤةندعكعلةردذرمةخسذس ؤةزعصعسع بولغان باش
ظعنسانالرنعث سـاؤاب ؤة ضـذناهلعرعنع يئـزعص خاتعرلـةش ؤةزعصعـسع            : آعرامةن آاتعبعن ) 1

  .بولغان صةرعشعتعلةردذر
  . نع توشذيدعغان صةرعشتعلةر) اهللا نعث آىرسع(ظةرش: هامةلةظع ظارش) 2
ــةآعر ) 3 ــةر ؤة ن ــذظال : مذنك ــةبعردة س ــو-ق ــع    س ــضةن ظعكك ــسع بئرعل ــوراش ؤةزعصع راق س

  .صةرعشتعدذر
  .جةننةتتعكع صةرعشتعلةرنعث باشلعقع: رعزؤان) 4
  .دوزاختعكع صةرعشتعلةرنعث باشلعقع: مالعك) 5
  
  جعنالرمذ صةرعشتعلةردعن هعسابلعنامدذ؟. 7

  ).جعنالر ظوتتعن، صةرعشتعلةر نذردعن يارعتعلغاندذر. (جعنالر صةرعشتة ظةمةس
  
  ر بعلةن صةرعشتعلةر ظارعسعدا صةرق بارمذ؟جعنال. 8

  .جعنالر بعلةن صةرعشتعلةر ظارعسعدا ظورتاق ظاالهعيدعلعك بولغعنعدةك صةرقلةرمذ آأص
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  بذ صةرقلةر قايسعالر؟. 9
  .صةرعشتعلةر يعمةيدذ، ظعحمةيدذ، جعنالر يةيدذ، ظعحعدذ

  .جعنالردا ظةرآةك، حعشع بار، صةرعشتعلةردة جعنعسعيةت يوق
  .رنعث ياخشع، يامعنع بار، صةرعشتعلةرنعث يوقجعنال

  .جعنالر ظادةم ؤة هايؤان شةآلعضة ظأزضعرةلةيدذ، صةرعشتعلةر ظأزضعرةمةيدذ
  .جعنالر بعلةن صةرعشتعلةرنعث ظورتاق ظاالهعيدعلعضع آأز بعلةن آأرضعلع بولماسلعقعدذر

  
  جعن بعلةن شةيتان ظارعسعدا بعر ظوخشاشلعق بارمذ؟. 10
  .رمذ، شةيتانالرمذ ظوتتعن يارعتعلغاندذرجعنال. بار
  

  شةيتان قانداق بعر مةخلذقتذر؟. 11
شةيتان آأز بعلةن آأرضعلع بولمايـدعغان، ظادةملـةرنع ظازدذردعـدعغان، ناحـار، ظةسـكع ؤة               

  .هةرعكةتلةرنعث مةنبةسع بولغان ظعصالس بعر مةخلذقتذر-يامان ظعش
  

  :هئكاية
  هأر قعز

ؤة ظاقكأثىل بعر ظةسكةر، قذمانـدانع تةرعـصعدعن يئنعغـا خـاس            حاناق قةلظة جئثعدة ساددا     
ظةســكةرنعث آــأثلع قذمانــداننعث يئنعــدا خــاس ظةســكةر  . ظةســكةر قعلعــص تةيعنلعنعــصتذ

  .   بذلذشقا رازع بولمعسعمذ ظةمما ظارمعية نعزامعغا رعظاية قئلعشقا مةجبذر ظعدع
  :ذتالماي قالعدذ ؤة قذماندانعغاجةث شعددةت بعلةن داؤاملعشعؤاتقعنعدا ظةسكةر ظأزعنع ت

اهللا دذشمةنضة قارشـع ظـذرذش      .  قذماندانعم، بعزنعث يئزعدعكع ظعمامدعن ظاثلعغان ظعدعم      -
روخـسةت قعلعـث، مةنمـذ ظـذرذش قعلعـص اهللا           . قعلعص شئهعد بولغانالرغا هأر قعز بئرعدعكةن     

  .  دةص ظىتىنىصتذ–. ظىحىن، ؤةتةن ظىحىن شئهعد بوالي ؤة هأر قعز ظاالي
  :قذماندان ظةسكةرنعث ظئيتقان سأزعضة قاراص آىلىمسعرةص تذرذص

 دةص –.   ظارقاثغـــا قـــايتعص مئنعـــث ســـاثا بةرضـــةن ؤةزعـــصةثنع ظعجـــرا قعلغعـــن      -
  .قايتذرذؤئتعصتذ

يةنة ظأزعنعث سأزعنع   . ظةسكةر بعر قانحة آىندعن آئيعن يةنة قذماندانعنعث يئنعغا آةصتذ        
. شـمةن بعلـةن جـةث قـئلعش ظارزذسـع بـارلعغعنع ظئيتعـصتذ             ظالدعنقع سةصتة دذ  . تةآرارالصتذ

ــايتعص      ــةر ق ــكة آةتكةنل ــدعنقع سةص ــصتذ، حىنكــع ظال ــح ظاغرعتع ــدان ظةسكةرضــة ظع قذمان
  .آئلةلمةيدعكةن

  .  دةص سوراصتذ- ظوغلذم، سئنعث باشقا ظعشعث يوقمذ؟ -
  :ظةسكةر

آةمبةغـةل دةص  . بةرمةيـدذ يئزعدا ماثا قعز   .  قذماندانعم، مةن آةمبةغةل بعر يئزعلعق باال      -
سعزدعن ظىتىنىص قاالي ماثا روخسةت قعلعث، بةلكعم شئهعد بولذص هـأر قعـز             . آةمسعتعدذ

  . دةص يالؤذرذصتذ–. بعلةن ظأيلعنةرمةن
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ــصتذ  ــالؤذرذش آىنلةرحــة داؤاملعشع ــذ ي ــاخعرع  . ب ــصتذ ؤة ظ ــداننعث بئــشع خــئلعال قئتع قذمان
  :بواللماي

.  دةص ظــذنع ظالــدعنقع سةصــكة ظئؤةرتعــصتذ–. نــضعن مــاث بئــرعص هــأر قعــز بعلــةن ظأيلة-
ظالدعنقع سةصكة بارغـان آىنـع ظـةث ظالـدعنقع ظعـستعهكامدا ظذرذشـقا قاتناشـقان ظةسـكةر                  

  .صعشانعسعغا تةضكةن بعر صاي ظوق بعلةن شئهعد بولذصتذ
يارعــدارالرنع ؤة ظألىكلــةرنع ظارقــا سةصــكة تذشــذؤاتقان ماشــعنعدا قذمانــدان جةســةتلةرنعث   

آـأثلع بةآمـذ يئـرعم      . سعدعن ظأزعنعث ظةسكعرعنع يةنع خـاس ظةسـكعرعنع آأرىـصتذ         ظارع
ظانــدعن آئــيعن . دةص ظويالصــتذ» عث ظىحىنمــذ بــذنحعلعك يالؤذرغــان ظعــدع؟ بــذن«. بوصــتذ

  :ظةسكةرنعث جةسعدعنعث يئنعغا بئرعص ظةلةم بعلةن ؤاقعراصتذ
  .  دةصتذ–!. هة؟- ظالدعثمذ هأر قعزنع، ظالدعثمذ-

يـةردة ياتقـان جانـسعز ظةسـكةر ظـوث قـذلعنع يـذقعرع              . تا بعر مـأجعزة يىـز بئرعـصتذ       بذ ؤاقعت 
  :آأتىرىص ظعككع بارمعقعنع قذماندانعغا آأرسعتعص تذرذص

  . دةصتذ ؤة آأتىرضةن قولع دةرهال بوشاص حذشذصتذ–.  ظعككع دانة-
  

  آعتابالرغا ظعمان
  :قةدعرلعك ياشالر

ــع   ــاهعيعتع مةنبةس ــلع م ــعلعنعث ظةس ــر مةس ــضعنعلعدذ بع ــابتعن ظى ــةنع آعت ــث . دعن ي بعزنع
. دئـضةن ظعالهعـي حاقعرعقتـذر     » ظوقـذ «آعتابعمعز بولغان قذرظان آةرعمنعث تذنجع بذيرذقع       

آعتابالرنعث ظةث ياخشعسع ؤة اهللا     . بعلعم ظعضعسع بذلذش ظىحىن هةر داظعم ظوقذش آئرةك       
عث ظــةث مــذهعم نعــث ســأزع بولغــان قــذرظاننع ظوقــذش ؤة حىــشعنعش هــةر بعــر مذســذلمانن

قـذرظان آـةرعمنعث قارعـشعحة ظعنـسانالرنعث قعلغـان          . ؤةزعصعلعرعدعن بعرع بولذشـع آئـرةك     
ظةمةللعرعنعث هةممعسع قعيامةت آىنعـدة بعـر آعتابقـا يئـزعلعص ظـذالرغا بئرعلعـدذ، ظانـدعن              

شـذثا هـةم دذنيـادا، هةمـدة ظاخعرةتتـة آعتـابالردعن           . آئيعن آعتـابنع ظوقـذثالر دئيعلعـدذ      
اللمايــدعغانلعقعمعز ظىحىــن باشــتا اهللا نعــث آعتــابعنع ظــأز ظعحعــضة ظالغــان صــايدعلعق  ظايرع

  .آعتابالردعن يعراق تذرماسلعقعمعز آئرةك
  آعتابالرغا ظعمان نئمة دئضةنلعكتذر؟. 1

 جانابع اهللا نعـث بةندعلعرعـضة يـول آأرسـعتعش ظىحىـن صـةيغةمبةرلعرع ؤاستعـسع بعلـةن                  
  .ابالرغا ظعشعنعش دئضةنلعكتذرظئؤةرتكةن صىتىن ظعالهعي آعت

  
  صةيغةمبةرلةر اهللا دعنمذ بعؤاستة ظعالهعي ظةمعرلةرنع ظالعدذ؟. 2

ــساالم     ــل ظةلةيهع ــدذ، جعبرعظع ــن ظالماي ــتة اهللا دع ــةرنع بعؤاس ــي ظةمعرل ــةيغةمبةرلةر ظعالهع ص
  .ؤاستعسع بعلةن ظالعدذ

  
  ظعالهعي آعتابالر قانحعضة بألعنعدذ؟. 3

  :لعرع جةهةتتة ظعككعضة بألعنعدذظعالهعي آعتابالر هةجعم
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  .سةهعصعلةر) 1
  .آعتابالر) 2
  
  ظارعسعدا نئمة صةرق بار؟» آعتابالر«بعلةن » سةهعصعلةر«. 4

. هةر ظعككعسع ظعالهعي آاالم بولغانلعقع ظىحىن مةنـة جةهـةتتعن هئحقانـداق صـةرق يـوق               
  .عدذآعحعكلعكعضة قاراص صةرقلعن-بعراق ظأزع خعتاب قعلغان جاماظةتنعث حوث

  
  قايسع صةيغةمبةرلةرضة ظئؤةرتعلضةن؟» سةهعصعلةر«آعحعك . 5

   سةهعصة ظادةم ظةلةيهعساالمغا،10
   سةهعصة شعت ظةلةيهعساالمغا،50
   سةهعصة ظعدرعس ظةلةيهعساالمغا،30
  . سةهعصة ظعبراهعيم ظةلةيهعساالمغا ظئؤةرتعلضةن10
  
  قايسع صةيغةمبةرلةرضة ظئؤةرتعلضةن؟» آعتابالر«حوث . 6

  مذسا ظةلةيهعساالمغا،: تةؤرات
  داؤذد ظةلةيهعساالمغا،: زةبذر

  ظةيسا ظةلةيهعساالمغا،: ظعنجعل
  .ظاخعرقع صةيغةمبةر مذهةممةد ظةلةيهعساالمغا ظئؤةرتعلضةن: قذرظان آةرعم

  
  قذرظان آةرعمنعث ظاالهعيدعلعكلعرع قايسعالر؟. 7
لةن دةؤرعمعزضـة قـةدةر هئحقانـداق       صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمغا نازعل قعلعنغان شةآلع بع     ) 1

  .ظأزضةرمةستعن ظأز صئتع آئلعشع
بعر صىتىن شةآلعدة ظةمةس زامان ؤة هادعسعلةرضة ظاساسةن ظايةت ؤة سىرعلةر هالعتعـدة             ) 2

  .نازعل قعلعنغانلعقع
 .صىتىن ظعنسانعيةتكة خعتاب قعلعدعغانلعقع) 3
يعنحعلعقلعرعنـع هـةل قعالاليـدعغان      هةر دةؤعرنعث ظئهتعيـاجلعرعنع قامدعيااليـدعغان، قع      ) 4

  .مةزمونالرنع ظأز ظعحعضة ظالغانلعقع
ظـــاخعرقع ظعالهعـــي آعتـــاب بولـــذص ظأزعـــدعن آئـــيعن باشـــقا ظعالهعـــي آعتـــاب         ) 5

  .آةلمةيدعغانلعقع
  
  قذرظان آةرعم قانحة يعلدا نازعل بولدع؟. 8

  . يعلدا نازعل بولدع23قذرظان آةرعم 
  
  قانحة سىرعدعن تةرآعص تاصقان؟قذرظان آةرعم قانحة ظايةت، . 9

  . سىرعدعن تةرآعص تاصقان114 ظايةت، 6666
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  صةيغةمبعرعمعزضة نازعل قعلعنغان دةسلةصكع ظايةت قايسع؟. 10

ياراتقـان صةرؤةردعـضارعنعث ظعـسمع بعلـةن        « ظايعتع بولغان    5ظةلةق سىرعسعنعث دةسلةصكع    
  .ظايعتعدذر» ظوقذغعن

  
  :هئكاية

  ظارغامحعنعث هعسابع
ــر ــةبعردعكع يالغــذزلعقتعن بةآمــذ قورقعدعكــةن  بع ــاي ظألىمــدعن ؤة ق ــضةن «.  ب مــةن ظأل

آىنعنعـث آعحعـسع آعــم مئنعـث بعلــةن ظةتعـسع ظةتعضةنـضعحعلعك قــةبعردة بعللـة تذرســا       
  .دةص ؤةسعيةت قعلعصتذ» .مىلعكعمنعث يئرعمعنع هةدعية قعلعمةن-ظذنعثغا مال

» ة آعرعص تاث ظاتعقعحة تذرذشنع خااليـدذ؟      آعم بعرلعكتة قةبعرض  «ظذ ظألضةندة تذققانلعرع    
  :ظاخعرعدا بعر هاممال. هئحكعم حعقماصتذ. دةص ظةتراصتعن ظادةم ظعزدةشكة باشالصتذ

تـاث  . يوقذتـذص قويغعـدةك باشـقا نةرسـةممذ يـوق     .  مئنعث صةقةت بعر تـال ظارغامحـام بـار       -
  .لعصتذ دةص قذبذل قع–. ظاتقعحة تذرسام بةلكعم باي بولذص آئتعشعم مذمكعن

سـوراق صةرعـشتعلعرع آـئلعص      -سـذظال . هاممالنع ظألضةن باي بعلةن بعرضة دةصـنة قعلعـصتذ        
قانداقال بولمعـسذن ظألىـك قـولعمعزدعن قذتذلـذص         «. قارعسا بعر ظألىك، بعر تعرعك تذرغعدةك     

ــرآتعن باشــاليلع   ــاؤؤال شــذ تع ــز ظ ــدذ، بع ــشقا  » آئتةلمةي ــالنع ســوراق قئلع ــتذ ؤة هامم دةص
  :باشالصتذ

  ..... ظارغامحا آعمنعث؟ نةدعن ظالدعث؟ قانداق ظالدعث؟ نةلةردة ظعشلةتتعث؟ بذ-
تـاث ظارتقانـدا    . هاممالنعث هعـساؤع تىـضعمةصتذ    .  سوراق داؤاملعشعصتذ  -تاث ظاتقعحة سذظال  

  .هاممال قةبعردعن حعقعصتذ
هاممـال دةرهـال شـذنداق      .  دةصـتذ باينعـث تـذققانلعرع      –.  بايلعقنعث يئرعمـع سـئنعثكع     -
  :اص بئرعصتذجاؤ
بـذنحعلعك  . مةن تـاث ظاتقعحـة بعـر ظارغامحعنعـث هعـساؤعنع بئرةلمعـدعم            .  ياق ظالمايمةن  -

  مىلعكنعث هعساؤعنع قانداقمذ بئرةلةيمةن؟-آأص مال
  

  صةيغةمبةرلةرضة ظعمان
  :قةدعرلعك ياشالر

ظــةمما بعــزدعن صــةرقلعق بولغــان تةرعــصع اهللا . صــةيغةمبةرلةرمذ بعزضــة ظوخــشاش ظعنــساندذر
بــذ صــةرقلعقنع ظاالهعيــدة . تةرعــصعدعن  ظعالهعــي ظةمعرلــةر بعلــةن ؤةزعــصعلةندذرضةنلعكعدذر 

ظذنعثــدعن . هةرعكــةتلعرع يــةنع مــأجعزعلعرع بعلــةن ظعنــسانالرغا نامايــةن قعلعــدذ  -ظعــش
آئيعن اهللا نعث بذيرذق ؤة حةآلعمعلعرعنع حىشةندذرذش ظارقعلعق آعـشعلةرنع هـةق يولغـا              

  .حاقعرعدذ
  ر آعمدذر؟صةيغةمبة. 1
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جانابع اهللا تةرعصعدعن بذيرذق ؤة حةآلعمعلعرعنع بةندعلعرعضة بعلـدذرذش ظىحىـن ظعنـسانالر             
  .ظارعسعدعن تالالص ؤةزعصعلةندذرذضةن ظعالهعي ظةلحعدذر

  
  صةيغةمبةرلةرضة  نئمة ظىحىن ظئهتعياج باردذر؟. 2

ةلعـسعمذ  اهللا غـا ظاظعـت        ظعنسانالر ظأزعنعث ظةقلع بعلةن اهللا نعث بـارلعقعنع، بعرلعـضعنع بعل          
تـوغرا بعلـةن خاتـانع تالالشـتا قعينعلـدعغانلعقع          . مذقةددةس سىصةتلةرنع تذلذق بعلةلمةيدذ   

  .ظىحىن صةيغةمبةرلةرضة هةر ؤاقعت ظئهتعياج باردذر
  
  صةيغةمبةرلةر ظادةملةرضة ظوخشامدذ؟. 3

نــسعمذ هةرعكــةت بعلــةن شذغذلال-آىنـدعلعك تذرمذشــتا باشــقا آعــشعلةرضة ظوخـشاش ظعــش  
  .  ظأزعضة بئرعضةن ظذستذنلىك ؤة ظاالهعيدعلعكلةر سةؤةبعدعن بعزدعن صةرقلعنعص تذرعدذ

  
  صةيغةمبةرلةردة مةؤجذت بذلعشع مةجبذرعي بولغان سىصةتلةر قايسعالر؟. 4

  :صةيغةمبةرلةردة بذلذنعشع مةجبذرعي بولغان سذصةتلةر بةش دانعدعن ظعبارةتتذر
  .راستحعل بولذش: سعددعق) 1
  .ظعشةنحعلعك بولذش: ظامانةت) 2
  .هئحقانداق ضذناه ظعش قعلماسلعق: ظعسمةت) 3
  .ظةقعللعق ؤة زئرةك بذلذش: فةتانةت) 4
  .صةرمانالرنع ظأز صعتع ظذممةتلعرعضة حىشةندىرىش-اهللا دعن ظالغان ظةمعر: تةبلعغ) 5
  
  صةيغةمبةرلةرنعث سانع قانحعلعكتذر؟. 5

ظــادةم ظةلةيهعــساالمدعن ظــاخعرقع صــةيغةمبةر . نمةيــدذصــةيغةمبةرلةرنعث ســانع ظئنعــق بعلع
  .مذهةممةد ظةلةيهعساالمغعحة نذرغذنلعغان صةيغةمبةرلةر آئلعص آةتكةندذر

  
  قذرظان آةرعمدة ظعسمع تعلغا ظئلعنعص ظأتكةن قانحة صةيغةمبةر بار؟. 6

  :ظذالر تأؤةندعكعحة.  صةيغةمبةرنعث ظعسمع تعلغا ظئلعنغان25قذرظان آةرعمدة 
ــادةم، ) 1 ــدرعس، ) 2ظ ــذه، ) 3ظع ــذد، ) 4ن ــالعه، ) 5ه ــذت، ) 6س ــراهعيم، ) 7ل ) 8ظعب

ــسماظعل،  ــسهاق، ) 9ظع ــذص، ) 10ظع ــسىص، ) 11ياق ــذظةيب، ) 12يى ــا، ) 13ش ) 14مذس
) 20يذنــذس، ) 19زذلكعفــل، ) 18ظةييــذب، ) 17ســذاليمان، ) 16داؤذت، ) 15هــارذن، 

ــاس،  ــةظ، ) 21ظعليـ ــةرعيا، ) 22ظةليةسـ ــةهي) 23زةآـ ــةد ) 25ظعيـــسا، ) 24ا، يـ مذهةممـ
  .ظةلةيهعساالم

  
   صةيغةمبةردعن باشقا ظعسمع تعلغا ظئلعنغان صةيغةمبةر بارمذ؟25قذرظاندا . 7

قذرظاندا يةنة ظىـح آعـشعنعث ظعـسمع تعلغـا ظئلعنغـان، ظـةمما ظـذالرنعث صـةيغةمبةر يـاآع                    
  :بذ ظذح زاتنعث ظعسمع تأؤةندعكعحة. ظةؤلعيا ظعكةنلعكع ظئنعق ظةمةس
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  زذلقةرنةين) 3لوقمان، ) 2ظىزةير، ) 1
  
  صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمنعث ظاالهعيدعلعضع قايسعالر؟. 8
  .صةيغةمبةر ظةلةيهعساالم اهللا نعث ظةث سىيىملىك بةندعسعدذر) 1
  .ظاخعرقع صةيغةمبةردذر) 2
  .صىتىن ظعنسانالرنعث ؤة جعنالرنعث صةيغةمبعرعدذر) 3
  .ر داؤاملعشعدذصةيغةمبةرلعضع قعيامةتكة قةدة) 4
  
  ظعنسانالرغا صةيغةمبةرلعكعنعث ظعسصاتع قانداق بذلعدذ؟. 9

  .آأرسةتكةن مأجعزعلةر ظارقعلعق بذلعدذ
  

  مأجعزة دئضةن نئمة؟. 10
صــةيغةمبةر بولغــان زاتنعــث ظعنــسان ظــةقلع ظعــدراك قعاللمايــدعغان هادعــسعلةرنع اهللا نعــث  

الرنعث صـةيغةمبعرعمعزنع ظـألتىرىش     يةهـذدعي : مةسـعلةن . (قذدرعتع بعلـةن آأرسعتعـشعدذر    
ظىحىن ظالدعغا آةلتىرىلضةن زةهةرلعك قوي ضأشعنعث زذؤانغا آـئلعص، صةيغةمبعرعمعزضـة         

  .)زةهةر بارلعقعنع ظئيتعشع بعر مأجعزعدذر
  

  :هئكاية
  ظىح صوص

ظىح صوص نةسعردعن ظةصةندعمضة بـةزع سـذظالالرنع سـوراص ظـذنع خـةلق ظالـةم ظعحعـدة مـات                
جاماظةت بعلةن بعللـة صعـشعن     . نةسعردعن ظةصةندعمنعث مةهةللعسعضة آةصتذ   قئلعش ظىحىن   

ــصتذ ؤة     ــدا آأرىشى ــدعكع مةيدان ــةن مةســحعتنعث ظالدع ــةندعم بعل ــان ظةص ــدعن حعقق نامعزع
ظةصــةندعمنعث ماقــذللعقعنع ظالغانــدعن آئــيعن صوصــالر ســذظالعنع . ظـأزلعرعنع تونذشتذرذصــتذ 

  :بعرعنحع صوص. سوراشقا باشالصتذ
نةسعردعن ظةصةندعم ظعشعكعنعث ظالـدع صـذتع       .  دةص سوراصتذ  -يانعث مةرآعزع نةدة؟     دذن -

  :دةسسةص تذرغان يةرنع آأرسعتعص
  :صوص قايعل بولماي.  دةصتذ–.  مانا بذ يةر دذنيانعث دةل مةرآعزعدذر-
  :ظةصةندعم.  دةص سوراصتذ- بذ يةر ظعكةنلعضعنع نةدعن بعلعسةن؟ -
  . دةصتذ–. ن ظعشةنمعسةث ظألحةص آأرضع-

  :ظعككعنحع صوص سذظالعنع سوراصتذ
   ظةصةندعم ظاسماندا قانحة تال يذلتذز بار؟-

  :ظةصةندعم جاؤاص بئرعصتذ
  . ظعشعضعمنعث تئرعسعدا قانحة تال موي بارسا ظاسماندعمذ شذنحعلعك يذلتذز بار-

  :صوص قايعل بولماي
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ظةصـةندعم  .  دةصـتذ  -معـز؟  نةدعمذ ظذنداق ظعـش بولـسذن؟ تـوغرا دئـضعنعثنع قانـداق بعلع             -
  :دةرهال جاؤاص قايتذرذصتذ

  . ظعشةنمعسةث ساناص باق-
  :نأؤةت ظىحعنحع صوصقا آةصتذ

  . دةص سوراصتذ- مئنعث حئحعمدا قانحة تال تذك بار؟ -
  . ظعشعضعمنعث قذيرذقعدا قانحة تال تىك بارسا سئنعث حئحعثدعمذ شذنحعلعك تىك بار-

  :صوص قايعل بولماي
 دئضعنعدة ظةصةندعم دةرهـال جـاؤاص       -اردا تىك بارلعقعنع نةدعن بعلعسةن؟       ظوخشاش معقد  -

  :بئرعص
بعر ظعشةآنعث قذيرذقعدعن، بعر سئنعث حئحعثدعن تىـك        .  قولعمغا بعر قعسقذح ظالعمةن    -

ظةضــةر . ظــاؤؤال آعمنعثكــع تىضعــسة ظــذنعث تىكــع ظــاز دئــضةنلعك بولعــدذ . ســذغذرعمةن
  .  دةصتذ–. يظوخشاش حعقمعسا مةن ظذتذرغان بذال

  . صوص حعحعنع يذلدذرذشنع ظةلؤةتتة خالعماصتذ
 دةص ظىـح صـوص قـذيرذقعنع خـادا قعلعـص            –.  نةسعردعن ظةصةندعم تـوغرا جـاؤاص بـةردعثعز        -

  .  تعكعؤئتعصتذ
  

  ظاخعرةتكة ظعمان
  :قةدعرلعك ياشالر

ــذ         ــعغان ب ــز ياش ــدةك بع ــسع بولغعنع ــذداتالرنعث خاتعمع ــىتىن مةؤج ــسعز ص ــانلعق ؤة جان ج
جانابع اهللا تةرعصعدعن بةلضعلعضةن مأهلـةت آةلـضعنعدة بـذنعث          . ذنيانعثمذ خاتعمعسع بار  د

دعغان سـذر دةص ظاتعلـ    ظىحىن مةخسذس ؤةزعصعلةندذرضةن صةرعشتة ظعـسرافعل ظةلةيهعـساالم         
ظاسمان ؤة زئمعننعـث سعستئمعـسع      . بذنعث بعلةن صىتىن جانلعقالر ظألعدذ    . آاناينع حالعدذ 
  . ؤةيران بذلعدذ

ــةآرار      ظ ــانلعقالر ت ــىتىن ج ــدا ص ــتعم حالغان ــع قئ ــذرنع ظعككعنح ــساالم س ــسرافعل ظةلةيهع ع
دةل بــذ ؤاقعتــتعن باشــاليدعغان، جةننةتلعكلــةرنعث جةننةتكــة، دوزعخعيلــةرنعث . تعرعلعــدذ

» قعيامـةت آىنـع   «يـاآع   » ظـاخعرةت آىنـع   «دوزاخقا آعرعضةنضة قـةدةر ظأتكـةن دةؤعرضـة         
  . دئيعلعدذ

ثضىلعك هاياتنعث باشالنغذحع بولغـان، هـةق ؤة ناهـةقنعث ظـةث ظادعـل              بعز مذسذلمانالر مة  
  .شةآعلدة ظايرعلعدعغان بذ ظاخعرةت آىنعضة صىتىن قةلبعمعز بعلةن ظعشعنعمعز

  قةبر هاياتع دئضةن نئمة؟. 1
  .ظألىم بعلةن باشالص تةآرار تعرعلضةنضة قةدةر داؤامالشقان هاياتتذر

  
  معزان دئضةن نئمة؟. 2

ان ظةمةللةرنع تارتعص بعر تـةرةص قـئلعش ظىحىـن جانـابع اهللا ظـاخعرةت آىنعـدة                 ياخشع، يام 
  .صةيدا قعلعدعغان تارازعدذر
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   بعلضعلع بوالمدذ؟نع بذلعدعغانلعقعقايعمقعيامةتنعث قاحان . 3

  . بذلعدعغانلعقعنع اهللا دعن باشقا هئحكعم بعلمةيدذقايعمقعيامةتنعث قاحان 
  
  ةر بارمذ؟قعيامةتنعث بةزع ظاالمةتل. 4

  .حوث ؤة آعحعك قعيامةت ظاالمةتلعرع بار
  
  قعيامةتنعث حوث ظاالمةتلعرعدعن ظعككع معسال آةلتىرىث؟. 5
  .قذياشنعث غةرصتعن حعقعشع) 1
  .ظةيسا ظةلةيهعساالمنعث ظاسماندعن حىشىشع) 2
  
  قعيامةتنعث آعحعك ظاالمةتلعرعدعن ظعككع معسال آةلتىرىث؟. 6
ــذخ  ) 1 ــع صـ ــسالمعي ظعلعمنـ ــا  ظعـ ــدعغان ظألعمـ ــشع بعلعـ ــازعيعص  -تا، ياخـ ــث ظـ ظالعمالرنعـ

  .بعلعمسعزالرنعث آأصعيعشع
  .بعضذناه ظعنسانالرنع ظألتىرىشنعث آأصعيعشع) 2
  
  قةبردة قانداق سذظالالر سورعلعدذ؟. 7

  :قةبردة سورعلدعغان سذظالالرنعث بعر قانحعسع تأؤةندعكعحة
  صةرؤةردعضارعث آعم؟) 1
  دعنعث قايسع؟) 2
  ث قايسع؟آعتابع) 3
  صةيغةمبعرعث آعم؟) 4
  
  قعيامةت آىنع ظعنسانالردعن نئمعلةر سورعلعدذ؟. 8

  :قعيامةت آىنع ظعنسانالردعن تأت ظاساسعي مةسعلعضة مذناسعؤةتلعك سذظالالر سورعلعدذ
  ظأمىرىثنع نةدة ظأتكىزدذث؟) 1
  بةدعنعثنع نةدة ظذصراتتعث؟) 2
  رلةرضة خةجلعدعث؟مئلعثنع نةدة، قانداق تاصتعث ؤة قاية-صىل) 3
  بعلعدعغانلعرعث ؤة ظعشةنضةنلعرعث بعلةن ظةمةل قئلدعثمذ؟) 4
  

  :هئكاية
  يئشعل باغحا

ــر ضــذناهكار ســةآعراتقا حىــشكعنعدة     ــدعغان بع ــصعدعن هــئح ياقتذرذلماي خوشــنعلعرع تةرع
  :ظانعسعغا. قعلغان ضذناهلعرعغا صذشايمان قعلعصتذ
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ســاقلعقعمدا . ةمــةس ظأيىمــضة آأمــضعن مــةن ظألــضةندعن آئــيعن مئنــع قةبرعــستانغا ظ-
تعرعكلةرضة بةآمـذ زذلـذم قئلـدعم، ظألـضةندعن آئـيعن بولـسعمذ قةبردعكعلةرضـة زذلـذم                 

حىنكـــع ظـــذالر نـــامعزعمنع . شـــذنعثدةك ظألـــضعنعمنع هئحكعمـــضة دئمعـــضعن. ســـالماي
  . دةص ؤةسعيةت قعلعصتذ–. حىشىرمةيدذ

ــذ ؤةســعيعتعنع بعجــ    ــث ب ــسع ظوغلعنع ــضعنعدة ظانع ــذ ظأل ــصتذ،  ظ ــضة آأمى ا آــةلتىرىص ظأيع
  ...هئحكعمضة ظألضعنعنع ظئيتماصتذ

ظوغلع يئشعل بعر باغحعـدا سـوزذلذص       . ظذ آىنع آعحعسع ظانعسع ظوغلعنع حىشعدة آأرىصتذ      
بذ بولـسا قعلغـان ضـذناهلعرعنع       «: صعشانعسعدا شذنداق بعر سأز يئزعلغان ظعكةن     . ياتقذدةك

ازابالنغاندعن آئيعن اهللا نعث ظعلكعدة مةرتعؤعـضة  ظئتعراص قعلعص، قاتتعق صذشايمان قعلعص ظ  
  :ظانعسع دةرهال ظذنعثدعن سوراصتذ» !ظئرعشكةن بةندعدذر

   جعضةر صارةم، بذ نئمةت ؤة ساظادةتكة قانداق ظئرعشتعث؟-
ظــةي بةنــدةم، ظــذالر ســئنع يالغــذز تاشــالص « :  صةرؤةردعــضارعم مئنــع هوزذرعغــا حــاقعرعص-

لمعدع، يىزعثضة صـىتىن مةرهةمـةت ؤة شةصـقةت ظعـشعكلعرعنع           قويدع، سئنع ظارعلعرعغا ظا   
شةؤآعتعم هأرمعتع ظىحىن مةن سـئنع ؤة جعنـازة نامعزعثغـا قاتناشـقانالرنعث             -شانذ. ياصتع

  .دةصتذ» .هةممعسعنع ظةصذ قئلدعم
  

  ظعمان) قةدةر ؤة قازاغا(تةقدعرضة 
  :قةدعرلعك ياشالر

ايعلةرنعث بةزعلعرع آونترولعمعزدا، بـةزعلعرع     بذ هعك . هةر بعر ظعنساننعث بعر هعكايعسع بار     
» قـازا ؤة قـةدةر    «بـذ ظـةهؤال     . بولسا آونترولعمعزنعث سعرتعدا ظأزلعضعدعن مةيدانغا آئلعدذ     

  .ضة مذناسعؤةتلعكتذر
قازا ؤة قةدةرنع تئخعمذ ياخشع حىشعنعش ظىحىن هةممعمعز ياقتذرىص مئنعدعغان ؤئلسعصعت           

  .قايلعهةققعدة بعر سئلعشتذما قعلعص با
  ظالدع بعلةن نئمة ظعش قعلعمعز؟. مةسعلةن، بعر ؤئلسعصعت ظالماقحع بولدذق

ظانـدعن آئـيعن    . ظالدع بعلةن قانداق بعر ؤئلسعصعت ظالعـدعغانلعقعمعزنع جةزعملةشـتىرعمعز        
ظذنعثدعن آئـيعن   . ظالماقحع بولغان ؤئلسعصعتنعث صذلعنع تئصعش ظىحىن مةشغذل بولعمعز       

قانداق بعر ؤئلسعـصت ظالعـدعغانلعقعمعزنع، صـذلعنع        . عمعزنع ظعزدةيمعز قةيةردعن ظالعدعغانلعق 
نةدعن تاصعدعغانلعقعمعزنع ؤة ؤئلسعصعتنع ظالعدعغان يـةرنع قارارالشـتذرغاندعن آئـيعن بعـز             

. ظالماقحع بولغان ؤئلعسعصنع ساتعدعغان يةرضة بئرعص ؤئلسعصعتنعث صذلعنع بئرعص ظـالعمعز          
ؤئلسعـصعتنع ظالغعحـة ظـئلعص      : بولغـان هةقعقـةت شـذآع     بذ هادعسعدعن حىـشىندذرمةآحع     

ــشع    ــةش ظع ــذلنع تةقل ــشلةر ؤة ص ــان ظعزدعنع ــةدةر«بئرعلغ ــدعن  . دذر» ق ــصعتنع ظالغان ؤئلسع
 قةدةر بعر صروضعرام، قازا بولسا ظذ صروضعرامغا ظذيغذن بعـر           .دذر» قازا«آئيعنكع ظعش بولسا    

  . شةآعلدة ظةمةلضة ظاشعدعغان ظعشعدذر
  ةن نئمة؟قةدةر دئض. 1
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آاظعناتتا يىز بئرعـدعغان هادعـسعلةرنعث ؤاقتعنـع، يئرعنـع، ظاالهعيـدعلعكلعرعنع ؤة قانـداق               
  .     يىز بئرعدعغانلعقعنع اهللا نعث ظالدعن بعلعشع ؤة تةقدعر قئلعشعدذر

  
  قازا دئضةن نئمة؟. 2

 هالةتتـة   اهللا نعث ظةزةلدعن تةقدعر قعلغان هادعسعلةرنعث ؤاقتع آةلضعنعدة تةقـدعر قعلغـان           
  .ظةمةلضة ظعشعشعدذر

  
  هةرعكةتلعرعدعن قانحعلعك مةسظذلدذر؟-بةندعلةر قعلغان ظعش. 3

هةرعكـةتلعرعنعث هـةر بعرعـدعن      -بةندعلةر ظأزعنعث خاهعشع ؤة ظةقلع بعلـةن قعلغـان ظعـش          
  .مةسظذلدذر

  
  بةندعلةرنعث مةسظذلعيعتع نئمة دةص ظاتعلعدذ؟. 4
  . آعحعك ظعرادعسع  دةص ظاتعلعدذيةنع ظعنساننعث» ظعرادةظعي جذزظعية«
  
  ظعرادةظعي جىزظعية دئضةن نئمة؟. 5

  .ظعنسانالرنعث ظةقلعنع ؤة ظعرادعسعنع ظعشلعتعص توغرا ؤة خاتانع تاللعشع دئضةنلعكتذر
  
  ظعرادةظعي آىللعية دئضةن نئمة؟. 6

ر بولغان ؤة   اهللا نعث ظعرادعسع دئضةنلعك بولذص جانابع اهللا نعث ظعرادعسع بعلةن آاظعناتتا با           
  .بار بذلعدعغان هةر نةرسعنع ظأزعنعث خاهعشع بويعحة يارعتعشعدذر

  
  تةؤةآكىل دئضةن نئمة؟. 7

ــةقلعنع ؤة ظعرادعــسعنع ظعــشلعتعص ظأزعنعــث آىحعنعــث     ــدا آعــشعنعث ظ ــر ظعــشنع قعلغان بع
تـاؤذز ظـذرذقعنع تئـرعص،  يـةرنع         . (يئتعشعحة قعلغاندعن آئيعن اهللا غـا تةسـلعم بذلذشـتذر         

  ).ع ظوغذتالص،  سذغذرغاندعن آئيعن اهللا دعن تاؤذز بئرعشعنع آىتمةآتذرياخش
  
 ظعشلعمةستعن تةؤةآكىل قئلعشقا بوالمدذ؟. 8

ــةك    ــدذ، تعل ــاننع اهللا ياقتذرماي ــةؤةآكىل قعلغ ــشلعمةستعن ت ــاؤةت  -ظع ــذ ظعج ظىمعدلعرعنعم
  .قعلمايدذ

  
  قةدةر ؤة قازا ظالدعدعكع ظعنساننعث مةسظذلعيعتع قايسعالر؟. 9
عنسان بعر ظعشنع ؤذجذدقا آةلتىرىش ظىحىن ظةقلعنع ؤة ظعرادعسعنع ظعشلعتعص آىحعنعـث            ظ

  .يئتعشعحة تعرعشعشع، ظاندعن آئيعن تةؤةآكىل قعلعص تةقدرعضة رازع بذلعشع آئرةك
  

  نئمة ظىحىن ياراتتع؟) خةير ؤة شةرنع(جانابع اهللا ياخشعلعق ؤة يامانلعقنع . 10
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مـانلعق ظالدعـدا ظأزعنعـث ظعرادعـسعنع ؤة ظـةقلعنع ظعـشلعتعص             هةر مذسذلمان ياخشعلعق ؤة يا    
بذ سـةؤةبتعن ياخـشعلعق ؤة يامـانلعق بةنـدعنعث ظعمتعهـانع ظىحىـن              . توغرا يولنع تاصااليدذ  

  .يارعتعلغاندذر
  

  :هئكاية
  معث دعنارلعق هةميان

. ةنظايالع بةآمذ ظاقكأثىل، تةقؤادار بعـر ظايـال ظعكـ         . مةآكعدة بعر آةمبةغةل بار ظعكةن    
  :بعر آىنع ظايالع

  . دةص هال ظئيتعصتذ–.  ظأيعمعزدة يئضعدةك بعر نةرسة قالمعدع-
نامـاز ظوقـذش ظىحىـن هـةرام مةسجعدعـضة          . دةل بذ ظةسنادا ظةسعر نامعزعغا ظةزان ظئيتعلـصتذ       

خوشـاللعقدعن  . بارغان ظادةم مةسجعددة ظعحعدة معـث دعنـار بولغـان بعـر هـةميان تئـصعؤاصتذ               
  :ظايالعغا. ئلعص ظايالعغا بذ هةمياننع آأرسعتعصتذظأيعضة قايتعص آ

 اهللا بعزنعث آةمبةغةللعك هالعمعزغا ظئحعـنعص بـذ هـةمياننع بعزضـة يولذقتـذردع، بعزضـة                 -
  . دةصتذ–. صذل بةردع

  : ظايالع
ظعضعـسعنع ظعـزدةص    . بذ حوقذم بعرسعنعث يىتتىرىص قويغان صذلعدذر     .  ياق ظذنداق ظةمةس   -

  . دةصتذ–. عمعز آئرةكتئصعص قايتذرذص بئرعش
ظـذدذل مةسـجعدع هـةرامنعث ظالـدعغا        . ظادةم ظعضعـسعنع ظعـزدةش ظىحىـن سـعرتقا حعقعـصتذ          

  :قارعسا بعر آعشع ؤارقعراؤاتقذدةك. آةصتذ
  آأرضةنلةر بارمذ؟   .  ظعحعدة معث دعنار بولغان بعر هةميان يىتىص آةتتع-

  : ظادةم
  . هةمياننع تةثلةصتذ دةص–. هةميعنعثنع ظالغعن.  مةن تئصعؤالدعم-

  :ظذ آعشع
 دئـضعنعدة، ظـادةم     -. ساثا يةنة توققذز معث دعنار قذشـذص بئرعمـةن        .  سئنعثكع بولسذن  -

  :هةيرانلعق بعلةن تذرذص قاصتذ ؤة شذنداق دةصتذ
   ماثا حاقحاق قئلعؤاتامسةن؟-
 يىرتىمدعن يولغـا حعقعـشنعث ظالدعـدا بعرسـع ماثـا ظـون            .  ياق هةرضعزمذ ظذنداق ظةمةس    -

هـةرةم مةسـجعدعنعث    معـث دعنـارعنع بعـر هـةميانغا قويـذص          صـذلنعث  بـذ «: معث دعنار بئرعص  
آعـم  . آئيعن بذ صذلنع يىتىـرىص قويغـانلعقثنع ظـئالن قعلغعـن          . ظعحعضة قويذص قويغعن  

حىنكع صذلنع تئـصعؤئلعص    . دعسة صذلنعث قالغان قعسمعنع ظذنع بةرضعن     » مةن تئصعؤالدعم «
ظذ هـةم صـذلنع ظعـشلعتعدذ، هـةم ياخـشع يولـدا             .  بعر آعشع  ظةآةلضةن زات حوقذم ياخشع   

ظذنعث راستعحعل، ظاقكأثىللعضع سةؤةبعدعن بعزنعث سةدعقعمعز اهللا غـا قذبـذل           . خةجلةيدذ
 –. مانا مةن هـازعر ظـذ ظادةمنعـث تـةلعؤعنع بعجـا آةلتىرىؤاتعمـةن             .  دئضةن ظعدع  ».بولعدذ
      .دةصتذ
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  ظىحعنحع باب
  ظعبادةت

  :شالرقةدعرلعك يا
ــئلعش ؤة      ــذحعمعزغا شــىكىر ق ــذغ ياراتق ــةرنع بعزضــة بةرضــةن ظذل ــذنحعلعك آــأص نئمةتل ب

  .مئهرعبان ياراتقذحعمعزنع رازع قئلعش ظةث مذهعم ؤةزعصعمعزدذر
بذ ؤةزعصعمعزنع ظورذنالش ظىحىن باسـعدعغان بعرعنحـع قـةدعمعمعز اهللا نـع تونـذش ؤة اهللا غـا                   

ع بةنـدعلعك ظعبـادعتعمعزنع بعجـا آـةلتىرىص، اهللا نـع          اهللا نعث ظالدعـدعك   . ظعبادةت قئلعشتذر 
رازع قعلساق صةرؤةردعضارعمعز بعزنع دذنيـادعكع نئمةتلعرعـدعن تئخعمـذ آـأص ؤة ظئـسعلعنع                

  .ظاخعرةتتة بئرعدذ، بعزنع جةننةتعدة مئهمان قعلعدذ
  ظعبادةت دئضةن نئمة؟. 1

عـــسع، صـــةيغةمبةر  اهللا نعـــث ظالدعـــدعكع بةنـــدعلعك قـــةرزعمعزنع قـــذرظاننعث آأرسةتم    
  .ظةلةيهعساالمنعث يولباشحعلعقع ؤة حىشةندىرعشع بويعحة ظةمعلعيلةشتىرىشتذر

  
  ظعبادةت تىرلةرضة بألعنةمدذ؟. 2

  :ظعبادةتلةرنعث ظىح ظاساسلعق تىرع بار
  .) ؤاقعت نامازغا ظوخشاش5(بةدةن بعلةن ظعجرا قئلعندعغان ظعبادةتلةر ) 1
  .)زاآاتقا ظوخشاش(بادةتلةر مال بعلةن ظعجرا قئلعندعغان ظع) 2
  .) هةجضة ظوخشاش(هةم مال بعلةن، هةمدة بةدةن بعلةن ظعجرا قئلعندعغان ظعبادةتلةر ) 3
  
  ظعبادةتنعث ظاساسعي نئمة؟. 3

  .ظعبادةتنعث ظاساسعي تازعلعقتذر
  
  قانحة خعل تازعلعق بار؟. 4

  :ظذح خعل تازعلعق بار
  .بةدةن تازعلعقع) 1
  .ازعلعقعظعدعية، آأزقاراش ت) 2
  .روه تازعلعقع) 3
  
  بعز ظعبادةت قئلعش ظارقعلعق نئمعنع قولغا آةلتىرعمعز؟. 5

  :بعز ظعبادةت قئلعش ظارقعلعق
  .اهللا نعث رعزالعقعنع قولغا آةلتىرعمعز) 1
  .بةخعتلعك، هذزذرلذق ياشاشنع قولغا آةلتىرعمعز) 2
  .صعرعنسعصلعك بولىشنع ظىضعنعمعز) 3
  .دعن ظأزعمعزنع قوغدعيااليمعزهةرعكةتلةر-ناحار ظعش) 4
  



www.islamyoli.net 

 34

  :هئكاية
  دذنيانع تىزةش

بعر آعشع بعر هةصـتعلعك هارغعنلعقعـدعن آئـيعن يةآـشةنبة آىنـع ظةتعـضةندة ظورنعـدعن                 
تذرغعنعدا ياخشع دةم ظئلعص هارغعنلعقتعن قذتذلذش ظىحىـن قولعغـا آىنـدعلعك ضـئزعتنع              

ــدع     ــشنع ظويلع ــةتلعنعص ظولتىرى ــدة راه ــن ظأي ــىتىن آى ــدع، ص ــويالص  . ظال ــذالرنع ظ دةل ب
بـذ  . ظولتذردعغعنعدا ظوغلـع يىـضىرىص آةلـدع، آعنوغـا قاحـان بارعـدعغانلعقعنع سـورعدع              

ظـةمما  . هةصتة ظاخعرعدا آعنوخانعغا ظئلعص بارعمةن دةص دادعسع ظوغلعغا ؤةدة بةرضةن ظعدع          
ضـئزعت  . سعرتقا هئح حعقعشنع خالعمعغانلعقع ظىحىـن بعـر باهانـة تئصعـشع آئـرةك ظعـدع           

  .علةن بعرضة بئرعلضةن دذنيا خةرعتعسعضة آأزع حىشتعب
  :ظاؤؤال دذنيا خةرعتعسعنع يعرتعص آعحعك صارحعالرغا بألدع ؤة ظوغلعغا

  . دعدع-.  ظةضةر بذ خةرعتعنع تىزعتةلعسةث سئنع آعنوغا ظاصعرعمةن-
ظةمــدع قذتذلــدذم، ظــةث ظــالعي جذغراصــعية صروفــسورعنع ظةآةلــسةثمذ بــذ «ظعحعــدة بولــسا 

  .دةص ظويلعدع» .عتعنع ظاخشامغعحة تىزعتةلمةيدذخةر
  : معنوت ظأتكةندعن آئيعن بالعسع يىضىرىص آةلدع ؤة دادعسعغا10ظارعدعن 

  . دعدع–. ظةمدع آعنوغا بارايلع.  خةرعتعنع تىزةتتعم-
خــةرعتعنع آأرضــعنعدة . آعــشع باشــتا ظعــشةنمعدع، خــةرعتعنع آــأرىص باقمــاقحع بولــدع 

  .نداق قعلغانلعقعنع سورعدعبذنع قا. هةيران قالدع
  : بالعسع

ظـادةمنع تىزةتكعنعمـدة دذنيـا    .   ماثا بةرضةن خةرعتعنعث ظارقعسعدا بعـر ظـادةم بـار ظعـدع       -
  .     دةص جاؤاص بةردع–. ظأزلعضعدعن تىزةلدع

     
  مةجبذرعيعتعنع ظادا قعلغذحعالرنعث ؤةزعصعلعرع

  :قةدعرلعك ياشالر
ــادةتلعرعمعزنع  ــان ظعب ــا قعلغ ــسعنع ؤة   اهللا غ ــةرنعث دةرعجع ــعنعمعزدة ظعبادةتل ــا آةلتىرض  بعج
بــذنعث ظىحىــن هــةر مةجبــذرعيعتعنع ظــادا قعلغــذحعنعث  . ظــةهمعيعتعنع بئلعــشعمعز آئــرةك

ع ظأضعنعـش قئلعش ياآع قعلماسلعق بعلةن مةسظذل بولغان دعنعي هأآىملةرنعث مةنعسعنع          
  .آئرةك

  مةجبذرعيعتعنع ظادا قعلغذحع دئضةن نئمة؟. 1
هوشع جايعدا ؤة مةلذم مةجبذرعيةتلةرنع ظادا قئلعشتعن مةسظذل        -ةتكة يةتكةن، ظةقعل  باالغ

  .بولغان آعشع دئضةنلعكتذر
  
  مةجبذرعيعتعنع ظادا قعلغذحعالرنعث ؤةزعصعلعرع قانحعضة بألعنعدذ؟. 2

  :مةجبذرعيعتعنع ظادا قعلغذحعالرنعث ؤةزعصعلعرع سةآكعزضة بألعنعدذ
  صةرز) 1
  ؤاجعص) 2
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  تسىننة) 3
  مذستةهةب) 4
  مذباه) 5
  هارام) 6
  مةآرذه) 7
  مذفسعد) 8
  
  صةرز دئضةن نئمة؟. 3

دعنعمعزدا ظعجرا قعلعنعشع قـةتظعيلعك بعلـةن تةلـةص قعلعنغـان ظعالهعـي ظةمعرلـةر صـةرز دةص          
  .ظاتعلعدذ

  
  صةرز قانحعضة بألعنعدذ؟. 4

  :صةرزضة ظعككعضة بألعنعدذ
  .صةرز ظةين) 1
  .صةرز آذصاية) 2
  
  ظةين دئضةن نئمة؟صةرز . 5

. بعرلةص ظادا قئلعشع قةتظعي مةجبذرعي بولغـان ظعالهعـي ظةمعرلـةردذر          -هةر مذسذلماننعث بعر  
  .)ناماز قئلعش، روزا تذتذشقا ظوخشاش(
  
  صةرز آىصاية دئضةن نئمة؟. 6

مذسذلماننعث هةممسعضة بعردةك ظةمعر قعلعنغـان، صـةقةت بعـر قعـسم مذسـذلمانالرنعث ظـادا                
معيعــت نامعزعغــا . (قالغــانلعرع مةســظذلعيةتتعن قذتذلعــدعغان صــةرزلةردذر قئلعــشع بعلــةن 

  .)ظوخشاش
  
  صةرزنعث دعنعي هأآىمع نئمة؟. 7

سةؤةبسعز ظادا قعلمعغان اهللا غا بولغان قةرزعنع ظأتعمعضةن بولعـدذ، ظعنكـار قعلغـان بولـسا                
  .دعندعن حعققان يةنع آاصعر بولعدذ

  
  ؤاجعص دئضةن نئمة؟. 8

قـذربانلعق  . (عي بولمعسعمذ يةنعال ظادا قعلعنعشع صةرزدةك بولغان ؤةزعـصعلةردذر        صةرزدةك قةتظ 
  .)قئلعشقا ظوخشاش

  
  ؤاجعصنع تةرك قئلعشنعث دعنعي هأآىمع نئمة؟. 9

  . ضذناه قعلغان بولعدذ ؤة ظاخعرةتتة ظازاب تارتعدذ
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  سىننةت دئضةن نئمة؟. 10

ا ظعبادةت نعيعتع بعلـةن قعلغـان ضـىزةل       صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمنعث صةرز ؤة ؤاجعصتعن باشق     
  .هةرعكةتلعرع ؤة قعلغان سأزلعرع سىننةت دةص ظاتعلعدذ-ظعش

  
  قانحة خعل سىننةت بار؟. 11

  :ظعككع خعل سىننةت بار
  .سىننةتع مذظةآكعدة) 1
  .سىننةتع غةيرع مذظةآكعدة) 2
  

  سىننةتع مذظةآكعدة دئضةن نئمة؟. 12
حان تةرك قعلماستعن ظعبـادةت نعيعتـع داؤاملعـق قعلغـان           صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمنعث هئحقا  

  .)بامدات نامعزعنعث سىننعتعضة ظوخشاش. (بعلةن سىننةتلعرعدذر
  

  سىننةتع غةيرع مذظةآكعدة دئضةن نئمة؟. 13
ــان         ــةرك قعلغ ــتالردا ت ــةزع ؤاقع ــص، ب ــتالردا قعلع ــةزع ؤاقع ــساالمنعث ب ــةيغةمبةر ظةلةيهع ص

  .)ث سىننعتعضة ظوخشاشظةسعر نامعزعنع. (سىننةتلعرعدذر
  

  باشقا سىننةتلةرمذ بارمذ؟. 14
-ظعحعشع، يىرىش -صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمنعث ظاددةتتعكع تذرمذشعدا بعزضة ظوخشاش يةص      

  .هةرعكةتلعرعمذ سىننةت هعسابلعنعدذ-تذرىشع ؤة ظعجتعماظعي ظعش
  

  سىننةتنع تةرك قئلعشنعث دعنعي هأآىمع نئمة؟. 15
ظعنكـار  . تةرك قعلغـان سـاؤابتعن مـةهرذم قالعـدذ        . ساؤابقا ظئرعشعدذ سىننةتنع ظادا قعلغان    

  .قعلغان ظعمانعنع تةهلعكعضة حىشىرىص قويعدذ
  

  مذستةهةص دئضةن نئمة؟. 16
  .هةرعكةتلعرعدذر-ظارعالص قعلغان بةزع ضىزةل ظعش-صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمنعث ظارعالص

  
  مذباه دئضةن نئمة؟. 17

  .هةرعكةتلةردذر-عمعزنعث ظعختعيارعدا بولغان ظعشقئلعش ياآع قعلماسلعق ظأز
  

  هارام دئضةن نئمة؟. 18
دعنعمعزدا قعلعنعشع ؤة قعلعنماسلعقع قةتظعيلعك بعلةن مةنظعي قعلعنغـان هأآىملـةر هـارام             

  .)هاراق ظعحعش، نامازنع تةرك قئلعشقا ظوخشاش. (دةص ظاتعلعدذ
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  هارامنعث دعنعي هأآىمع نئمة؟. 19

هارامنع ظعنكار قعلغـان دعنـدعن حعقعـدذ        .  ظاخعرةتتة جازا ؤة ظازاب آأرعدذ     هارام ظعشلعضةن 
  .يةنع آاصعر بولعدذ

  
  مةآرذه دئضةن نئمة؟. 20

ــةص        ــشع تةل ــزدا قعلعنع ــسعمذ دعنعمع ــان بول ــةنظعي قعلعنمعغ ــةتظعي م ــشاش ق ــا ظوخ هارامغ
  .هةرعكةتلةردذر-قعلعنمايدعغان ظعش

  
  مةآرذه قانحعضة بألعنعدذ؟. 21

  :عككعضة بألعنعدذمةآرذه ظ
  .هارامغا يئقعن بولغان مةآرذه) 1
  .هااللغا يئقعن مةآرذه) 2
  

  هارامغا يئقعن مةآرذه دئضةن نئمة؟. 22
تةهرعمةن مةآرذه دئضةنلعك بولذص، بعكار، بوش ظولتذرذص آىننعث صئتشعغا يئقعن ظةسعر           

  .هةرعكةتلةرضة دئيعلعدذ-نامعزعنع قعلغانغا ظوخشاش ظعش
  

  يئقعن مةآرذه دئضةن نئمة؟هااللغا . 23
تةنزعبةن مةآرذه دئضةنلعك بولذص، آىن نذرعدا ظذزذن تـذرذص ظعـسعص قالغـان سـذ بعلـةن                 

  .هةرعكةتلةرضة دئيعلعدذ-تةرةت ظعلعشقا ظوخشاش ظعش
  

  مذفسعد دئضةن نئمة؟. 24
  .باشالنغان بعر ظعبادةتنع بذزغان نةرسعدذر

  
  :هئكاية

  خةلعصعنع يعغالتقان باال
ــاز آىنل ظةرةبعــستان حــأللعرعنع قــذياش صــىتىن هــارارعتع بعلــةن   . عرعنعــث بعــرع ظعــدع ي

  . ضويا ظادةمنعث معثعسع قاينايتتع. آأيدىرىؤاتاتتع
هةممة آعشع سالقعن يةرلةرضة تاراص آةتكةن، ظةتراصنع جعمجعتلعق قاصلعغان بعـر ؤاقعتتـا             

ظاسـتا  -عنع ظـئلعص ظاسـتا    ظةزان ؤاقتعنعث يئقعنالشقانلعقعنع آأرضةن خةلعصة نامازغـا تـةرعت        
تئــز مئــثعص ظالــدعغا ظــأتىص  -بعــر ظأســمىرنعث تئــز . مةســحعتكة قــاراص يىرمةآتــة ظعــدع 

آعحعــك بالعنعــث بــذ ظالــدعراص  مئثعــشعنعث ســةؤةبع نئمــة؟   . آئتعؤاتقــانلعقعنع آــأردع
ظةجـةبا بعـر قئيعنحعلعقعمـذ    . ظالدعراص مئثعشعنعث حوقذم بعر سةؤةبع بار بولذشـع مـذمكعن   

  .ةر قئيعنحعلعقع بار بولسا بذنع هةل قئلعش خةلعصةنعث ؤةزعصعسع ظعدعبار؟ ظةض
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  :خةلقنعث دةردعنع ظأزعنعث دةردع دةص بعلعدعغان خةلعصة ظأسمىردعن سورعدع
باالم، بذ ظالدعراص مئثعشعثنعث سةؤةبع نئمة؟ بعـر دةردعثمـذ بـار؟ نئمعـشقا بذنـداق تئـز                  -

  ماثعسةن؟
  .ن ظعدعظأسمىر باال خةلعصةنع تونذيالمعغا

  . دةص جاؤاص بةردع–.  تاغا مةسحعتكة آئتعؤاتعمةن-
ظـةمما ضةصـلعرع حـوث ظادةمنعـث ضعـصع          . باال تئخع آعحعـك ظعـدع     . خةلعصة هةيران بولدع  

  :يةنعمذ ظعحكعرلةص سوراشقا باشلعدع. ظعدع
نئمعــشقا بــذنحعلعك . نامــاز ســاثا صــةرز ظةمــةس .  بــاالم ســئنعث يئــشعث تئخــع آعحعــك -

  ظالدعرايسةن؟
  :باال ظةيعبلةش نةزعرع بعلةن خةلعصعضة قاراص

آعحعكلعضع بارمـذ؟ تئخـع تأنىـضىنال مةهـةلعمعزدعكع بعـر           - بعراق تاغَا بذ ظعشنعث حوث     -
 آعحعـك دةص    -ظـألىم حـوث   . يةنـة آـئلعص يئـشع مئنعثـدعن آعحعـك ظعـدع           . باال ظألـدع  

ة آـئلعص بـذ ياشـتا       يةنـ . ظةث ياخشعسع هةر ياشتا تةييار تذرذش الزعم      . ظايرعص ظولتذرمايدذ 
  .نامازغا ظادةتلةنمعسةم حوث بولغاندا ناماز ظوقذش تةس آئلعشع مذمكعن

آأزلعرعدعن ياشالر ظاققعنعدا ظاغزعدعن شـذ جذملعلـةر        . خةلعصة حوثقذر ظويغا صئتعص قالدع    
  :حعقتع

ظـذ حـوثالردا بذلذشـقا تئضعـشلعك بعـر          . بذ باال نئمعدئضةن ظـةقعللعق    !  ظع صةرؤةردعضارعم  -
  ! غا ظعضة ظعكةنظاث

  
  تاهارةت

  :قةدعرلعك ياشالر
ناماز قـئلعش ظىحىـن     . دعننعث تأؤرىضع ؤة مذسذلمانلعقنعث دةسلةصكع باشالنغذحع نامازدذر      

  .تاهارةت ظئلعش ظىحىن بولسا سذ الزعم. تاهارةت آئرةك
 -صـاآعزلعق «صـةيغةمبةر ظةلةيهعـساالم     . بعزنعث دعنعمعز تازعلعققا بةآمذ ظةهمعيـةت بئرعـدذ       

تـازعلعق قـئلعش ظـارقعلعق هـةم بـةدعنعمعزنعث، هـةم            . دئـضةن ظعـدع   » ظعماننعث يئرعمعدذر 
  .روهعمعزنعث، هةمدة قةلبعمعزنعث هوزذرلذق ياشعشعنع قولغا آةلتىرةلةيمعز

  تاهارةت دئضةن نئمة؟. 1
ظعسالمدا بةزع ظعبادةتلةرنع ظادا قئلعش ظىحىن صاآعز سذ بعلةن يىزنع، قولالرنـع، صـذتالرنع              

  .يذش ؤة باشنع مةسه قئلعش شةآلعدة قعلعنغان ظعبادةتكة تاهارةت دئيعلعدذيذ
  
  تاهارةتنعث صةرزلعرع قانحة؟. 2

  :تاهارةتنعث صةرزلعرع تأتتذر
  .يىزنع يذيذش) 1
  .بعلةآلةرنع جةينةآلعرع بعلةن قذشذص يذيذش) 2
  .باشنعث تأتتعن بعر قعسمعغا مةسعه قئلعش) 3
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  .وشذص يذيذشصذتالرنع ظوشذقع بعلةن ق) 4
  
  تاهارةتنعث سىننةتلعرع قايسعالر؟. 3
  .تاهارةت ظئلعشقا نعيةت قئلعش) 1
رحيم         «) 2 قوغالنـدع شـةيتاننعث    «يـةنع   » اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرحمن ال

شةررعندعن اهللا غا سئغعنئمةن، ناهـايعتع شةصـقةتلعك ؤة مئهرعبـان اهللا نعـث ظعـسمع بعلـةن                 
  .ص باشالش دة»باشاليمةن

  .ظاؤؤال قوللعرعنع يذيذش) 3
ــذش  ) 4 ــوتكعالص يذي ــةن ح ــسؤاك بعل ــاغزعنع مع ــسع   . (ظ ــش حوتكع ــسا حع ــسؤاك بولمع مع

  .)ظعشلةتسعمذ بولعدذ
  .بعر ظةزاسع قذرذص بولغعحة يةنة بعرسعنع يذيذش) 5
  .ظةزالعرعنع يذيغاندا ياخشع سعيالص يذيذش) 6
  .لعص تىكىرىشغةر قع-ظاغزعغا ظىح قئتعم سذ ظئلعص غةر) 7
  .  ظاغزعنع ياخشع حايقاص يذيذش) 8
ــذص      ) 9 ــذرنعنع تذت ــدا ب ــئلعص، ســول قذلع ــةن ســذ ظ ــع بعل ــوث قول ــتعم ظ ــذرنعغا ظىــح قئ ب

  .معشقعرعش
  .تاهارةت ظالغاندا رةت تةرتعصعضة دعققةت قئلعش) 10
  .هةر بعر ظةزاسعنع ظىح قئتعم يذيذش) 11
  .يذيذشنع ظوث تةرةصتعن باشالش) 12
  .ع ؤة صذتعنع يذيغاندا بارماق ظذحعدعن باشالشقولعن) 13
  .بارمعقعدا ظىزىك بولسا ظذنع ظايالندذرذش) 14
  .ساقعلع قذيذق بولغانالر بارماقلعرع بعلةن ساقعلعنع ظارعالش) 15
  .قذالقلعرعغا مةسعه قئلعش) 16
  .بوينعغا مةسعه قئلعش) 17
  .صىتىن بئشعغا مةسعه قئلعش) 18
  .سعنع قولع بعلةن ظذؤذالص تولذق يذيذشبارماقلعرعنعث ظارع) 19
  
  تاهارةتنعث مةآرذهلعرع قايسعالر؟. 4
  .سذنع ظعسراص قئلعش) 1
  .سذنع يىزضة ؤة باشقا ظةزاالرغا قاتتعق سئصعش) 2
  .تاهارةت ظئلعش جةريانعدا بعهذدة صاراثلعشعش) 3
  .صاسكعنا يةردة تاهارةت ظئلعش) 4
  .ردةم تةلةص قئلعشظئهتعياجع بولمعسعمذ باشقعسعدعن يا) 5
  .تاهارةتنعث سىننةتلعرعنع تةرك قئلعش) 6
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  .تاهارةت ظةزالعرعنع ظىح قئتعمدعن آأص ياآع ظاز يذيذش) 7
  .آىن نذرعدا ظعسعص قالغان سذ بعلةن تاهارةت ظئلعش) 8
  
  تاهارةتنع بذزعدعغان ظامعلالر قايسعالر؟. 5
قـان ظـارعالش   (ث ؤة سـئرعق سـذ    بةدةننعث هةرقانداق بعر يئرعـدعن حعققـان قـان، يعرعـ          ) 1

  ).حعققان سذ
  .)بةلغةم حعققانغا تةرةت بذزذلمايدذ(ظاغزع توشقعدةك قذسذش ) 2
  .ظاغزعدعن تىكىرىضعنعث يئرعمعدعن آأصرةك قان حعقعشع) 3
  .آعحعك تةرةت حعقعشع-ظالدع ؤة ظارقا تةرةصتعن حوث) 4
  .ظارقا تةرةصتعن حعققان يةل) 5
  .ت بذلذشهوشعدعن آئتعش ؤة مةس) 6
  .ناماز ظوقذؤاتقاندا يئنعدعكع آعشعلةرضة ظاثالتقذدةك ظاؤازدا آىلىش) 7
  .ظذخالش) 8
  
  مةسعه قئلعش دئضةن نئمة؟. 6

تاهارةت ظالغاندا صذتنع يذيذشنعث ظورنعغا صذتقا آئيعلضةن ؤة بةلضعلةنـضةن ظألحةمـدعكع            
 بعلـةن سـىرتىش مةسـعه       ظاياق تىرعدعكع قاتتعق ظاياق آعيعملعرعنعث ظىستعضة هأل بارماق       

  .قئلعش دةص ظاتعلعدذ
  
  مةسعه قايسع ؤاقعتتا قئلعنعدذ؟. 7

  .سوغذقتعن ساقلعنعش، سةصةردة ؤةياآع آئرةك بولغان هةر ؤاقعتتا مةسعه قئلعنعدذ
  
  مةسعهنعث قذبذل قعلعنعشعنعث شةرتلعرع قايسعالر؟. 8
  .مةسة تاهارةتلعك هالدا آئيعنضةن بذلعنعشع آئرةك) 1
  . هوشذقالرنع آأرسةتمةيدعغان شةآعلدة بذلعشع آئرةكمةسة) 2
 .   مةسة تأشىك ؤة يعرتعق بولماسلعقع آئرةك) 3
   
  مةسعهنعث مذددعتع قانحعلعك؟. 9

  . ساظةتتذر72 ساظةتتذر، سةصةردة بولسا 24مةسعهنعث مذددعتع 
  

  تئثعق ظىستعدعن قانداق مةسعه قئلعش آئرةك؟. 10
ــارةت   ــدة جاه ــر يئرع ــةدةننعث بع ــا     ب ــث زعيانغ ــسا جاهارةتنع ــق بول ــةؤةبعدعن تئثع ــارا س ، ي

  .ظىحرعشعدعن ساقلعنعش ظىحىن هأل بارماق بعلةن تئثعقنعث ظىستعضة مةسعه قئلعنعدذ
  

  تئثعق ظىستعضة قاحانغعحة مةسعه قئلعنعدذ؟. 11
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  .جاهارةت، يارا ساقايغعحعلعك
  

  :هئكاية
  فاتعهنعث تةآلعصع

اتعه سذلتان مذهةممةد ظعستانبذلنع فةتعـه قعلغانـدعن        ظوسمانعية ظعمصعريعسعنعث سىلتانع ف   
سـعربعية  . آئيعن ياؤرذصانع فةتعه قئلعش ظىحىن ظةسكعرعي يىرىـشعنع داؤامالشـتذرذؤاتاتتع         

نعث حعضرعسعغا يئتعص آةلدع، سـعربعيةنع فةتعـه قـئلعش ؤاقتـع            ) سابعق يىضىسعالؤعية (
  . يئقعنلعشعشقا باشلعدع

بعر تةرةصتعن ؤئنضعرعية، يةنة بعر تةرةصتعن تىرآلةر ظارعسعدا        سعربعية صادعشاهع برانكوؤعح    
هـةر ظعككـع بىيىـك دألـةتنعث بعرسـعدعن       . قورشاؤدا قئلعص قئيعن ظةهؤالدا قالغـان ظعـدع       

باشباناهلعق تعلةش، ظذنعثدعن ياردةم تةلةص قئلعش ظويعـدا هـةر ظعككـع تةرةصـكة ظـةلحع                
ظـذالرنعث  دةص  »  مذظامعلـة قعلـسعلةر؟    قانـداق سعربعيةنع فةتعه قعلسعثعز بعزضـة      «. ظئؤةرتتع

  .آأزقارعشعنع ظىضةنمةآحع بولدع
آاتولعــك  . ســعربالر خعرعــستعيان دعنعنعــث ظورتــودوآعس مةزهعبعــضة ظئتعقــاد قئالتتــع      

  :مةزهعبعضة مةنسذص بولغان ؤئنضعرعية صادعشاهع هىنياد ظذالرغا شذ جاؤابنع بةردع
ىن سـعربالر آاتولعـك بولغعحعلعـك مذجادعلـة          ظةضةر سعربعيةنع قولغـا آعرضىزسـةك صـىت        -

  .قعلعمعز، صىتىن حعرآاؤالرنع حئقعص تاشالص ظورنعغا آاتولعك حعرآاؤع قذرذص حعقعمعز
  :قاتعه سذلتان مذهةممةد هةزرةتلعرعنعث ظالدعغا بارغان ظةلحع شذ جاؤابنع ظئلعص قايتتع

عـــضانة مةقبـــذل دعـــن  بعـــز ســـعربعيةنع ظالـــساق ظعـــسالمعيةتنعث اهللا نعـــث نةزعرعـــدة ي -
ــز  ــئالن قعلعمع ــضعنع ظ ــدعن ؤاز   . ظعكةنلع ــع ظأزعنعــث دعنع ــةن بعرضــة هئحكعمن ــذنعث بعل ب

خالعغـان آعـشع آونـا دعنعنعـث آأرسةتمعـسع بويعحـة حعرآاؤغـا              . آئحعشكة زورلعمـايمعز  
بارعدذ، خالعغان آعشع اهللا نعث نةزعرعدة يعضانة دعن بولغـان ظعـسالمعيةتنع قذبـذل قعلعـص           

  .ظاخعرةت ساظادعتعضة ظئرعشعدذدذنيا ؤة 
  

  غذسذل
  :قةدعرلعك ياشالر

تاهـارةت  . ظعسالم ظعبادةت بعلةن صاآعزلعق ظارعسعدا زعح بعـر مذناسـعؤةت شةآعللةندذرضـةن           
ظئلعش ظىحىن آىندة بـةش قئـتعم ظـةزاالرنع تازعالشـنع شـةرت قوشـقعنعدةك بـةدعنعمعزنعث                 

  . قوشعدذتازعلعقع ظىحىنمذ  صىتىن بةدةن تازعلعقعنع شةرت
ظادةم بةدعنعنعث ماددعي تازعلعققا ظئهتعياجع بولغعنعدةك مـةنعؤعي تازعلعققعمـذ ظئهتعيـاجع            

مةنعؤعي تازعلعق بولسا ناحـار     . ماددعي تازعلعق آأزضة آأرىنضةن آعرلةرنع صاآعزالشتذر     . بار
  .صةرمانلعرعنع ظعجرا قئلعشتذر-هةرعكةتلةردعن ظأزعنع ساقالص اهللا نعث ظةمعر-ظعش

   غذسذل قئلعش دئضةن نئمة؟.1
ظئهتعالم ياآع جذنذص بولغان ظةر آعشعنعث، هةيز ؤة نعفاس هالعتع ظاخعرالشقان ظايالنعـث             

  .صىتىن بةدعنعنع باشتعن ظاخعرغعحة يذيذشع دئضةنلعكتذر
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  غذسذلنعث صةرزع قانحة؟. 2

  :غذسذلنعث صةرزع ظىحتذر
  .غةر قئلعش- غةرظاغزعغا لعق سذ ظئلعص ضئلعغعحة: ظاغزعنع حايقاش) 1
  .بذرنعغا توشقعحة سذ ظئلعص، بذرنعنعث ظعحعنع صاآعزة يذيذش: بذرنعغا سذ ظئلعش) 2
  .صىتىن بةدةننع حاال قويماي تولذق يذيذش) 3
  
  غذسذلنعث سذننةتلعرع قايسعالر؟. 3
  .دةص باشالش) اهللا نعث ظعسمع بعلةن باشاليمةن(غذسذل قئلعشقا بسم اهللا ) 1
  . نعيةت قئلعشغذسذل قئلعشقا) 2
  .بةدعنعدة صاسكعنا نةرسعلةر بولسا ظاؤؤال ظذنع تازعالش) 3
  .ظاؤؤال جعنعسع ظةزاسعنع يذيذش) 4
  .غذسذل قئلعشقا باشلعماستعن ظاؤؤال تاهارةت ظئلعش )5
  .يذيذنغاندا صىتىن بةدةننع ياخشع ظذؤذالص يذيذش) 6
  
  غذسذلنعث باشقا تىرآىملعرع بارمذ؟. 4

  :بألعنعدذغذسذل تأت خعلغا 
  .جذنذصلذق ياآع هةيز ؤة نعفاس تذصةيلع يذيذنذش: صةرز بولغان غذسذل) 1
  .مئيعتالرنع يذيذش: ؤاجعص بولغان غذسذل) 2
  .جىمة ؤة هئيت آىنلعرع يذيذنذش: سىننةت بولغان غذسذل) 3
خـةيعرلعك ظعـشالر ؤة دعنعـي زعيارةتلـةرنع قـئلعش ظىحىـن             : مذستةهةص بولغان غذسـذل   ) 4

  .يذيذنذش
  

  :هئكاية
  حألدعكع مويسعصعت

تأضعــسع بعلــةن بعرضــة حألــدة آئتعؤاتقــان بعــر مويسعــصعت آالــصذآلعرع سذســعزلعقتعن   
  .يئرعلعص آةتكةن، هالسعزلعقتعن ظاران مئثعص آئتعؤاتقان بعر ظادةمضة ظىحراصتذ

مويسعـصعت تأضعـسعدعن حىـشىص ظـذنعثغا سـذ          . ظادةم مويسعصتتعن سـذ بئرعـشنع سوراصـتذ       
ذنع ظعحكةن ظادةم بعردعنال مويسعصعتنع ظعتتعرعؤئتعص تأضعضة مئـنعص قئحعـشقا           س. بئرعصتذ
  :مويسعصعت ظارقعسعدعن ؤارقعراص تذرذص. باشالصتذ

بــذ ظعــشنع . ظــةمما ســةندعن بعــر تةلعــصعم بــار.  مــةيلع بوصــتذ تأضــعنع ظــئلعص آــةتكعن-
  !هةرضعزمذ باشقعالرغا سأزلعمعضعن

  ... ثحع تأضعنع سةل توختعتعص سةؤةبعنع سوراصتذبذ تةلةصنع ظاثالص ظةجةبلةنضةن بذال
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.  بـذ هـةر تةرةصـكة يئـيعلعص آئتعـدذ          -دةصـتذ مويسعـصعت     - ظةضةر باشقعالرغا سأزلعسةث،   -
شذنعث بعلةن ظعنسانالر بذندعن آئيعن هةرضعزمذ حألدة ظاح، سذسعز قالغان بعـر آعشعـضة               

  .  ياردةم قعلمايدذ
  

  تةيةممذم
  :قةدعرلعك ياشالر

عنعمعز ظعنساننع هاياتنعث مةرآعزعضة قويغان بذلذص بعز ظعنسانغا مةرآةزلةشـكةن          بعزنعث د 
حىنكع ياراتعلغانالرنعـث ظعحعـدعكع ظـةث       . ؤة ظعنساننع يادرو قعلغان بعر دعننعث ظةزاسعمعز      

بـذ ســةؤةبتعن جانـابع اهللا ظعنــساننع بـةخعتلعك قــئلعش    . قعممـةتلعك مةؤجـذدات ظعنــساندذر  
ــانلع   ــل ظاس ــةر خع ــن ه ــةتكةندذر  ظىحى ــع آأرس ــئلعش يوللعرعن ــةل ق ــذم . قنع ؤة ه تةيةمم

  .مةسعلعسعمذ بذ ظاسانلعقالرنعث بعرعسع هعسابلعنعدذ
  تةيةممذم دئضةن نئمة؟. 1

سذ تئصعش ياآع ظعشلعتعش ظعمكانع بولمعغان ظةهؤالالردا قولنع توصـعغا تةآكـذزذص باشـقا              
  .لعقتذرتاهارةت ظةزالعرعغا سذرذش ظارقعلعق ظئلعص بئرعلغان تازع

  
  قانداق ظةهؤالالردا تةيةممذم قئلعش آئرةك ؟. 2
  .تاهارةت ظئلعشقا ؤةياآع غذسذل قئلعشقا سذ تاصالمعسا) 1
  .سذ بذلسعمذ هةر قانداق بعر سةؤةبتعن تىصةيلع سذنع ظعشلعتةلمعسة) 2
  .بةدةننعث نذغذنلعغان يئرعدة يارا بولسا بةدةن يذيذلمايدذ، تةيةممذم قئلعنعدذ) 3
  .ظةضةر سذنع ظعشلةتسة ظعحعشكة سذ قالماسلعق ظئهتعمالع بولسا) 4
  
  تةيةممذمنعث صةرزلعرع قانحة؟. 3

  :تةيةممذمنعث صةرزلعرع ظعككعدذر
تاهارةت ظئلعش ظىحىن ياآع جذنذصلذقتعن صاآلعنعش ظىحىن ؤةيـاآع         «: نعيةت قئلعش ) 1

  .دةص نعيةت قئلدعم» ناماز ظوقذش ظىحىن نعيةت قئلدعم
ــع     ظال) 2 ــع ؤة قولن ــذرذص يىزن ــضة ظ ــر نةرسع ــدعكع بع ــا تىرآىمع ــاآع توص ــعغا ي ــاننع توص ق

  .جةينةآلعرع بعلةن قوشذص سعالش
  
  تةيةممذمنعث سىننةتلعرع قايسعالر؟. 4
  .بسم اهللا دةص باشالش) 1
  .آةينعدعن تةيةممذم قئلعش-ظارعلعقنع ظىزىلدىرىص قويماي آةينع) 2
  .رةت تةرتعصعضة دعققةت قئلعش) 3
يـةنع  . (القاننع تذصراققا سىرتكةندة ظاؤؤال ظالدعغا ظعتتعرعص، ظاندعن ظارقعغا تـارتعش         ظ) 4

  .)نذغذح بعلةن خعمعر يايغانغا ظوخشاش
  .بارماقلعرعنعث ظارعسع ظوحذق بذلذش) 5
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  تةيةممذمنع بذزعدعغان ظةهؤالالر قايسعالر؟. 5
  .تاهارةتنع بذزعدعغان ظةهؤالالر تةيةممذمنعمذ بذزعدذ) 1
تةيةممذم قعلغان آعشع سـذنع آأرضـعنعدة   . (يعتةرلعك سذ تئصعلسا تةيةممذم بذزعلعدذ ) 2

ؤة يــاآع ســذنع ظعشلعتعــشكة توســقذنلذق قعلغــان ظــةهؤالالر بعكــار بولغعنعــدا تةيةممــذم   
  .)بذزعلعدذ

  
  :هئكاية

  ظةضرع مذنارة
ان آىنـع   ظعستانبذلدعكع سذاليمانعية جامةسعنعث ظعنشاظاتع صـىتىص ظعبادةتكـة ظئحعلعـدعغ         

ظذ آىنع يئتعص آةلضعنعدة ظعستانبذلنعث هةر تةرعصعدعن آعـشعلةر         . ظئالن قعلعنغان ظعدع  
  .بذ تةثداشسعز ظابعدةنعث ظئحعلعشعغا قاتنعشعش ظىحىن جةم بولغان ظعدع

تذيذقـسعز خـةلعقنعث    . هةممة آعشع هةيرانلعق بعلةن بذ تىرك مأجعزعسعضة باقماقتا ظعـدع         
دةص » .بةآمـذ قعثغعـر بولـذص قاصـتذ       قـاراثالر شـذ مذنارعـضة،        «:ظعحعدعن بعر آعحعـك بـاال     

  .ؤاقعراشقا باشلعدع
بالعنعـث مذنارعلـةرنعث بعرسـع      . ظةمما بعـر ظةضـرعلعك آأرةلمعـدع      . هةممة مذنارعضة قارعدع  

ظةضرع بذلذص قاصتذ دئضعنع بذ جامةنعث باش ظعنـآئنعرع، ظاتـاقلعق بعناآـارلعق ظىستعـسع                
ظذلـذغ بعناآـارلعق ظذستعـسع دةرهـال آعحعـك          .  يئـتعص آةلـدع    معمار سـعناننعث قـذلعغعغا    

ــذنعثغا  ــاردع ؤة ظ ــتذ ماثــا   «: بالعنعــث يئنعغــا ب ــذص قاص ــذنارة قعيــسعق بذل ــاالم قايــسع م ب
  :باال. دعدع» آأرسةتكعنة؟

  . دةص مذنارعلةرنعث بعرسعنع آأرسةتتع–...  مانا بذ-
ــادةملعرعنع حاقعرعــدع  ــذزذن ظارغــا. معمــار ســعنان دةرهــال ظ ــرظ بعرعــضة ظــذالص -محعالرنع بع

  :بالعغا. دةص تارتقذزذشقا باشلعدع» !يذقعرعغا تارتعثالر«. مذنارعضة باغلعدع
تىـز  . سـةن دعققـةت بعلـةن قـاراص تـذرغعن         .  ظوغلذم قـارا مـةن مـذنارعنع تىزىتعؤاتعمـةن         -

  .دعدع» .بولغاندا ماثا ظئيتقعن
ــاننع ت   ــدةك قعلعــص ظارق ــةر راســعتنال تىزىتعؤاتقان ــدعظادةمل ــا ظع ــت  . ارتماقت ــاال ســةل ؤاقع ب

  :ظأتكةندعن آئيعن
ظعــشحعالر تارتعــشنع تــوختعتعص يوغــان  .  دةص ؤاقعــردع–.  بولــدع، مــذنارة تىــز بولــدع -

  . ظارقانالرنع يئشعشكة باشلعدع
بذ ظةهؤالنع باشتعن بئـرع آـأرىص تـذرغان سـعناننعث بعـر ياردةمحعـسع هةممـة آعـشعنعث                   

  :نع معمار سعنانغا سورعدعآاللعسعنع قاتتذرعؤاتقان سذظال
. مذنارعدة بعـر قعثغعرلعـق يـوق      .  ظذلذغ ظذستعكارعمعز، سعز هةممعمعزدعن ياخشع بعلعسعز      -

  نئمة ظىحىن تىزةتمةآحع بولدعثعز؟
معمار سعناننعث جاؤابع ظةسـتايعدعللعقنعث، سـةمعيمعلعكنعث، سـةؤعرحانلعقنعث سـعموؤذلع        

  :ظعدع



www.islamyoli.net 

 45

ظـةمما بالعنعـث آاللعـسعدعكع    . ع ظةلؤةتتـة بعلعمـةن   مةن مذنارعنعث قعثغعر ظةمةسلعضعن  -
بذ ظذسذل بعلةن بالعنعـث     . دئضةن قاراشنع ظذنداق تاشالص قذيالمايمةن    » مذنارة ظةضرعكةن «

بولمعـسا هةممـة يـةردة بـاال        . دئضةن قاراشنع ظأحىرمةآحع بولدذم   » ظةضرع«آاللعسعدعكع  
. عكةنلعــضعنع ظئيــتعص يىرعــدذظأزعنعــث بــالعلعق ســاددعلعقع بعلــةن مــذنارعنعث قعثغعــر ظ 

  .آئيعن هةقعقةتةن ظةضرع ظعكةن دئضةن قاراش هةممة تةرةصكة تاراص آئتعدذ
  

  تأتعنحع باب
  ظةزان

  :قةدعرلعك ياشالر
ــدذر    ــشذمذل باياناتع ــث ظالةم ــسالم دعنعنع ــةزان ظع ــحعتلةرنعث   . ظ ــتعم مةس ــةش قئ ــدة ب آىن

ــاز ظ   ــذلمانالرغا نام ــارقعلعق مذس ــتلعش ظ ــدعن ظئي ــلعتعلعدذ مذنارعلعرع ــادعتع ظةس ــازنع . عب نام
ظةسلعتعش بعلةن بعرضـة ظـةزاننع ظاثلعغـان مذسـذلمانالرنعث قةلبعـدة حةآـسعز شـادلعق ؤة                 

  .هذزذر شةآعللعنعدذ
  ظةزان دئضةن نئمة؟.1

  .مذسذلمانالرغا ناماز ؤاقتعنعث آةلضةنلعكعنع بعلدذردعغان ظعالهعي حاقعرعقتذر
  
  ظةزان قايسع ؤاقعتتا ظئيتعلعدذ؟. 2
  .اماز ؤاقتع آعرضةندة ظئيتعلعدذن
  
  قايسع نامازالر ظىحىن ظةزان ظئيتعلعدذ؟. 3

  .آىندة بةش ؤاقعت ظوقذلعدعغان صةرز نامازالر ؤة جىمة نامازلعرع ظىحىن ظةزان ظئيتعلعدذ
  
  ياآع باشقا بعر تعلدا ظئيتعلسا بذالمدذ؟) ظذيغذرحة(ظةزان تىرآحة . 4

قعرعق بولغانلعقع ظىحىن ظةسلع تعلع قايسع تعل بولـسا         ظةزان ظعالهعي ؤة ظالةشذمذل بعر حا     
  .باشقا تعلالردا قةتظعي ظئيتعشقا بولمايدذ. شذنداق ظئيتعلعدذ

  
  ظةزاننعث ظةسلع تعلع قايسع؟. 5

  .ظةزاننعث ظةسلع تعلع ظةرةبحعدذر
  
  ظةزاننعث ظةرةبحة تعكعستعنع رةتكة تعزعث؟. 6

  .تعم تةآرارلعنعدذ قئ4 ..........................اهللا اآبر
  . قئتعم تةآرارلعنعدذ2................االاهللا ه شهدان الالا

  . قئتعم تةآرارلعنعدذ2 .........اشهدان محمدرسول اهللا
  . قئتعم تةآرارلعنعدذ2 .................. الةص ى علىح
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  . قئتعم تةآرارلعنعدذ2 ............... ح الفالى علىح
  . قئتعم تةآرارلعنعدذ2..........  ............اهللا اآبر

  . قئتعم تةآرارلعنعدذ2 ....................  االاهللاهالال
  

  :هئكاية
  يئشعل رةثلعك آعيعم

  .يولدا ظذحراشقعنعمعزدا ظةزان ظئيتعلعؤاتاتتع
 بىــضىن  جذمــة - دعــدعم -. ســئنع مةســحعتكة ظــئلعص بــاراي.  مئنعــث بعلــةن يىرضــعن-

  !بذنع بعلعسةنغذ؟. آىنع
  .  دعدع–!  سةنمذ مئنعث مةسحعدآة بارمايدعغانلعقعمنع بعلعسةنغذ؟-
  .ظةمما سةؤةبعنع بعلعشكة بةآمذ قعزعقعمةن.  بعلعمةن-
يةنـة آـئلعص ظعـشتعنعمنعث قعـرع بذزذلـذص          .  نئمة دعسةم بذالر، آأثلعم هئح تارتمايدذ      -

  . آةتتعمظأزةمنع تذتذؤااللماي آىلىص.  دعدع–. آئتعدذ دةصمذ ظةندعشة قعلعمةن
  ظادةم بذنعث ظىحىنمذ مةسحعدآة بارمامدذ؟.  حاقحاق قعلعؤاتعسةنغذ دةيمةن-
آعيعمضة ظةهمعيةت بئرعدعغانلعقعمنع بذلذصمذ يئـشعل رةثنـع        .  مةن راست ظئيتعؤاتعمةن   -

  . دعدع–. ياخشع آأرعدعغانلعقعمنع بعلعسةنغذ
يعملــةرنعث يــا تــوق بعرعــدعن ظعــسعل آع-ظــذ آعيعــدعغان بعــر. هةقعقةتــةن شــذنداق ظعــدع

يعــشعل، يــا ســذس يئــشعل، ظعــشقعلعص يئــشعل رةثنــع تــااليتتع ؤة هــةر ؤاقعــت دةزمــالالص  
  .  آعيةتتع

   هاياتعثدا هئح مةسحعتكة بارمعدعثمذ؟- دعدعم، – ظذنداقتا -
يةنـة آـئلعص ظـذ ياشـتا     .  بالعلعق حاغلعرعمدا بذؤام بعلةن بعر قانحة قئتعم بارغان ظعـدعم    -

ظـةمما هـازعر    . زع ظذصـراص آئتعـدذ دةيـدعغان بعـر ظةندعـشةممذ يـوق ظعـدع              ظعشتعنعمنعث تع 
  .مةسحعتكة بارعمةن دةص ظويالصمذ قويمايمةن

شـذنعثدةك بـذ مةسـلة هةققعـدة ظـذنعث          . ظئيتقانلعرع مئنع بةآمذ هةيران قالدذرغان ظعدع     
علـةن  ظـذنعث ب  . قـول ظئلعـشعص ظايرعلـدذق     . بعلةن صاراثالشقانلعقعمغا صذشـايمانمذ قئلـدعم     

. آأرىــشىص ظعككــع ظايــدعن آئــيعن ظــذنعث مةســحعتتة ظعكةنلعــضعنعث خــةؤعرع آةلــدع
مةسـحعتنعث هويلعـسعدعكع نامـاز سةصـلعرعنعث ظـةث ظالـدعنقع            . دةرهال مةسحعتكة بـاردعم   

  :ظاستا يئنعغا باردعم ؤة صةس بعر ظاؤازدا. ظذستعدة يئشعل بار ظعدع. سئصعدة تذراتتع
  . دعدعم-تعثغذ؟ مةسحعتكة آةلمةيمةن دئضةن-

حىنكع يئشعل رةثلعك يذصذق يئصعلغان تاؤذتنعث ظعحعدة       . هئحقانداق جاؤاب قايتذرالمعدع  
  . ياتاتتع

  
  ناماز

  :قةدعرلعك ياشالر
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نامازنعـث ظعحعـدة صـىتىن      . ناماز صـةقةت شـةآعلدعن تـةرآعص تاصـقان بعـر ظعبـادةت ظةمـةس              
عــسع بعلــةن سأزلعشعــشع ؤة   بةنــدعنعث ياراتقذح. ظعبادةتلــةرنعث ظةســلع مــاهعيعتع بــار   

: صةيغةمبةر ظةلةيهعـساالم  . صةرؤةردعضارعغا يئقعن بذلعشع نامازنعث ؤاستعسع بعلةن بولماقتا      
ظعمانــدعن آئــيعن صــةرزلةرنعث ظــةث مــذهعمع  . دئــضةن ظعــدع» نامــاز دعننعــث تأؤرىــضع«

  .نامازدذر
. صايدعـسع بـار   ظعسالمنعث ظاساسلعرعنعث هةممعسعنعث ظأزعضة خـاس بعـر ظاالهعيدعلعـضع ؤة            

هةرعكةتلـةردعن يعـراق    -نامازنعث صايدعلعرعدعن بعرع ظادةمنع صىتىن ظةسكع ؤة ناحار ظعـش         
بعر آعشعنعث مذسذلمان ياآع ظةمةسلعضع نامـاز       . ظعسالمنعث سعموؤذلع نامازدذر  . تذتذشعدذر

ؤة قعسقعسع ناماز بعزنعـث بـةدةن       . ظةسلع نعيعتعنع صةقةت اهللا بئلعدذ    . ظوقذشعدعن بئلعنعدذ 
  .روهمعزنع تازعاليدعغان نذردذر

  ناماز قانداق ظعبادةتتذر؟. 1
  .بةدةن ؤة زئهعن بعلةن ظادا قئلعندعغان صةرز بعر ظعبادةتتذر

  
  ناماز نئمة ظىحىن مذهعم ظةهمعيةتكة ظعضة؟. 2
  .اهللا نعث بذيرعقع بولغانلعقع ظىحىن) 1
  .ظىحىناهللا غا يئقعن بذلعشنعث ظةث تةسعرلعك يولع بولغانلعقع ) 2
  .ناماز دعننعث تأؤرىضع بولغانلعقع ظىحىن) 3
  .مأمعن بعلةن آاصعر ظارعسعدعكع صةرق ناماز بعلةن ظايرعلدعغانلعقع ظىحىن) 4
  .ظعبادةتلةرنعث ظةث صةزعلةتلعضع بولغانلعقع ظىحىن) 5
هةرعكةتلـــةردعن -هــةقعقعي مةنعـــسع بعلـــةن ظوقــذلغان نامـــاز ظـــادةمنع ناحــار ظعـــش   ) 6

ع ؤة هاياتنعث ظةث ياخشع ظعساله قعلغذحعـسع، تىزةتكىحعـسع بولغـانلعقع           توسعيدعغانلعق
  .  ظىحىن

  .ناماز صىتىن ظعبادةتلةرنع ظأز ظعحعدة بعرلةشتىرضةنلعكع ظىحىن) 7
  .ناماز هةم بةدعنعمعزنع، هةمدة روهعمعزنع تئنحالندذرغانلعقع ظىحىن) 8
  .مذهعم ظةهمعيةتكة ظعضةناماز جةننةتكة آعرعشنعث ظاحقذحع بولغانلعقع ظىحىن ) 9
  
  ناماز آعملةرضة صةرزدذر؟. 3
  .مذسذلمانالرغا) 1
  .هوشع جايعدا بولغانالرغا-ظةقعل) 2
  .باالغةتكة يةتكةنلةر ظىحىن) 3
  
  نامازغا باشالش يئشع قانحة؟. 4
  . يئشعدعن باشالص نامازنع ياخشع آأرسعتعش ظىحىن سعناق تةرعقعسعدة ظوقذش7) 1
  . مةجبذرعي هالغا آةلتىرىش يئشعدعن آئيعن10) 2
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  نامازنعث تىرلعرع بارمذ؟. 5
A .صةرز نامازالر.  
B .ؤاجعص نامازالر.  
C .سىننةت نامازالر.  
D .نةصلة نامازالر.  
  
A .صةرز نامازالر  
  صةرز نامازالر قايسعالر؟. 6
  . ؤاقعت ظوقذلعدعغان نامازالر5بعر آىندة ) 1
  .جىمة نامازلعرع) 2
  ).رز آىصايعدذرصة(معيعت نامعزع ) 3
  
  رةآةت دئضةن نئمة؟. 7

  .نامازنعث تةرآعبلعرعدعن بعرعدذر
  
  بامدات نامعزع قانحة رةآةتتذر؟. 8
  : رةآةت بذلذص4
  . رةآةت سىننةت2* 
  . رةآةت صةرز2* 
  
  صعشعن نامعزع قانحة رةآةتتذر؟. 9

  : رةآةت بذلذص10
  . رةآةت ظالدعنقع سىننةت4* 
  . رةآةت صةرز4* 
  .عرقع سىننةت رةآةت ظاخ2*
  

  ظةسعر نامعزع قانحة رةآةتتذر؟. 10
  : رةآةت بذلذص8
  . رةآةت سىننةت4* 
  . رةآةت صةرز4* 
  

  شام نامعزع قانحة رةآةتتذر؟. 11
  : رةآةت بذلذص5
  . رةآةت صةرز3* 
  . رةآةت سىننةت2* 
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  خذصتةن نامعزع قانحة رةآةتتذر؟. 12
  : رةآةت بذلذص13
  . رةآةت ظالدعنقع سىننةت4* 
  . رةآةت صةرز4 *

  . رةآةت ظاخعرقع سىننةت2* 
  .)ؤاجعص ناماز( رةآةت ؤئتعر نامعزع 3* 
  

  نامازنعث صةرزلعرع
  نامازنعث صةرزلعرع قانحة؟. 13

  : بولذص12نامازنعث صةرزلعرع 
  )نامازنعث سعرتعدعكعلةر. ( سعغا نامازنعث شةرتلعرع دئيعلعدذ6* 
  )نامازنعث ظعحعدعكعلةر. ( سعغا نامازنعث تةرآعبلعرع دئيعلعدذ6* 
  

  نامازنعث شةرتلعرع قايسع؟. 14
  .تاهارةت ؤة غذسذل ظئلعش: تاهارةتسعزلعكتعن صاآلعنعش) 1
آئحةآلـةرنع ؤة نامـاز ظوقذيـدعغان يـةرنع     -بـةدةننع، آعـيعم  : نعجاسةتتعن صـاآلعنعش  ) 2

  .صاآعزالش
  .رنع يئصعشدعندا آأرسعتعشكة بولمايدذ دةص بةلضعلةنضةن يةرلة: سةترع ظةؤرةت) 3
  .نامازنع قعبلعضة يةنع آةبعضة يىزلعنعص ظوقذش: قعبلعضة يىز آةلتىرىش) 4
  .هةر بعر نامازنع ظأز ؤاقتعدا ظوقذش: ؤاقعت) 5
  .  قايسع نامازنع ظذقذماقحع بولسا شذ ناماز ظىحىن نعيةت قئلعش: نعيةت) 6
  

  نامازنعث تةرآعبلعرع قايسعالر؟. 15
  .باشلعغاندا تةآبعر آةلتىرىشنامازغا : تةآبعر تةهرعم) 1
  .ناماز ظوقذغاندا ظأرة تذرذش: قعيام) 2
  .نامازدا قذرظان آةرعمدعن ظايةتلةر ظوقذش: قعراظةت) 3
  .ظعككع قذلع بعلةن ظعككع تعزعنع تذتذص ظعضعلعش: رذآذ) 4
  .يىكىنىص صعشانعسعنع يةرضة قذيذش: سةجدة) 5
  .نع ظوقذش» ظةتتةهعيياتذ«لعنعص ظولتذرذص نامازنعث ظاخعرعدا تعز: ظاخعرقع ظولتذرذش) 6
  

  نامازغا قانداق نعيةت قئلعنعدذ؟. 16
) صــةرزنع(نعيــةت قئلــدعم اهللا رازعلعقــع ظىحىــن بىــضىنكع بامــدات نامعزعنعــث ســىننعتعنع 

  .)بذ نعيةت نامازنعث ؤاقعتلعرعغا قاراص ظأزضعرعدذ. (ظوقذشقا دةص تةآبعر ظئلعنعدذ
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  تةآبعر دئضةن نئمة؟. 17
  .هللا اآبر دئضةنلعكتذرا
  

  تةششاهذد دذظاسع دئضةن نئمة؟. 18
تأت ؤة ظىح رةآةتلعك نامازالرنعث ظعككعنحع رةآعتعـدة ؤة ظـاخعرقع رةآعتعـدة ظولتذرغانـدا               

  .ظوقذلعدعغان ظةتتاهعيياتذ دذظاسعدذر
  

  نامازنعث ؤاجعصلعرع
  نامازنعث ؤاجعصلعرع قايسعالر؟. 19
  .شنامازغا اهللا اآبر دةص باشال) 1
  .نامازنعث هةر رةآعتعدة فاتعهة سىرعسعنع ظوقذش) 2
ــةر      ) 3 ــث ه ــلة نامازلعرعنع ــر ؤة نةص ــدة، ؤعتع ــدعنقع ظعككــع رةآعتع ــث ظال ــةرز نامازلعرعنع ص

  .رةآعتعدة فاتعهةدعن آئيعن سىرة ياآع ظايةت ظوقذلعدذ
  .فاتعهةنع باشقا سىرعنعث ظالدعدا ظوقذش) 4
  .نعمذ يةرضة تةآكىزىشسةجدعدة صعشانة بعلةن بعرضة بذرذن) 5
  .يالغذز ناماز ظوقذغاندا سىرعلةرنع، دذظاالرنع تأؤةن ظاؤازدا ظوقذش) 6
  .نامازنع ظالدعرماستعن سالماقلعق بعلةن ظوقذش) 7
  .ظىح ؤة تأت رةآةتلعك نامازالردا ظعككع رةآةتتة بعر ظولتذرذش) 8
  .قذشظالدعنقع ؤة ظاخعرقع ظولتذرذشتا ظةتتاهعيياتذ دذظاسعنع ظو) 9

  .ؤعتعر نامعزعدا قذنذت دذظاسع ظوقذش) 10
  .ظعمامغا ظعقتعدا قعلغان جاماظةتنعث فاتعهة ؤة باشقا سىرعلةرنع ظوقذماسلعقع) 11
جاماظةت بعلةن ظوقذلغان نامازالردا ظعمام بامدات، شـام ؤة خذصـتةن نامعزعـدا قاتعهـة ؤة                ) 12

  .امعزعدا ظعحعدة ظوقذيدذسىرعلةرنع يذقعرع ظاؤازدا ظوقذيدذ، صعشعن ؤة ظةسعر ن
  .هئيعت نامازلعرعدا مةخسذس هئيعت نامعزعغا ظاظعت بولغان تةآبعرلةرنع ظوقذش) 13
  .نامازدعن آئيعن ظوثغا ؤة سولغا ساالم بئرعش) 14
  .نامازدا خاتالعشعص قالغان بولسا سةهؤة سةجدعسع قئلعش) 15
علعقعدا ظةث ظـاز سـذبهةنةلاله      رذآذ ؤة سةجدعضة ظوخشاش نامازنعث تةرآعبلعرعنعث ظار      ) 16

  .دئضعحعلعك تىرىش
صةرز بولغان صئظعلالرنعث تةرتعصعضة رعظايـة قـئلعش، سـةجدة قعلغانـدا ظـارعنع ظىـزىص                ) 17

  .ظارقعدعن قئلعش-قويماي ظارقا
ظعككع قئتعمدعن آأص سةجدة قئلعش نامازنعث ؤاجعصعنع بذزغانلعقع ظىحىـن سـةهؤة            ) 18

  .سةجدعسع قئلعش آئرةك
  .امازنعث ؤاجعصلعرعغا ظةمةل قئلعشمذ ؤاجعصتذرن) 19
  

  نامازنعث سىننةتلعرع
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  نامازنعث سىننةتلعرع قايسعالر؟. 20
ظايــالالر . (بــةش ؤاقعــت نامــاز بعلــةن جىمــة نــامعزع ظىحىــن ظــةزان ؤة قامــةت ظئيــتعش ) 1

  ).ظئيتمايدذ
  .ظوث قولنع سول قولنعث ظىسعتعضة قويذش) 2
  .رعغا آأتىرىشتةآبعر ظالغاندا قولنع يذقع) 3
  .تةآبعر ظالغاندعن آئيعن دةرهال قولالرنع باغالص تذتذش) 4
  .دئيعش» ربنا لك الحمد«دةص آةينعدعن » هسمع اهللا لمن حمد«رذآذدعن تذرغاندا ) 5
  .دئيعش» بسم اهللا الرحمن الرحيم«صىتىن رةآةتلةردة ) 6
   .نع ظوقذشدذظاسع» نكاسبح«بعرعنحع رةآةتلةردة ) 7
  .نع ظوقذش» باهللا من الشيطان الرجيماعوذ« رةآةتلةردة بعرعنحع) 8
  .نع ظعحعدعن ظوقذش» باهللا من الشيطان الرجيماعوذ«ؤة » نكاسبح«) 9

  .دئيعش» اهللا اآبر«رذآذغا ظعضعلضةندة ) 10
  .دئيعش» زیمن ربى العاسبح«رذآذدا ظذح قئتعم ) 11
  .ماق آةثلعكعدة تذتذشقعيامدا تذرغاندا ظعككع صذتعنعث ظارعلعقعنع تأت بار) 12
  . رذآذدا تعزعنع قولع بعلةن تذتذش) 13
  .)ظايالالر ظاحمايدذ(رذآذدا بارماقلعرعنع ظئحعش ) 14
ــذش، صىكمةســلعك   ) 15 ــةآلعرعنع تىــز تذت ــع، بعل ــاز صىكــسة  (رذآــذدا تعزعن ــالالر بعرظ ظاي

  .)بولعدذ
  .رذآذغا ظعضعلضةندة دىمبعسعنع تىز تذتذش) 16
  .دعضعدةك تذرذش» ن اهللااسبح«لعقعدا ظعككع سةجدة ظارع) 17
  .فاتعهة سىرعسعنع ظوقذغاندعن آئيعن ظامعن دئيعش) 18
  .دئيعش» اهللا اآبر«سةجدعضة بارغاندا ؤة سةجدعدعن تذرغاندا ) 19
  .سةجدعدة يىزعنع قولعنعث ظارعلعقعغا قويذش) 20
  .دئيعش» ن ربى العلىاسبح«سةجدعدة ظىح قئتعم ) 21
 جةينـــةآلعرعنع يةرضـــة تةآكىزمةســـلعك ؤة يوتعـــسعنع ظـــئحعش ظةرلـــةر ســـةجدعدة) 22
  ).قوسعقعغا تةآكىزمةسلعك(

  .ظايالالر سةجدعدة جةينةآلعرعنع يةرضة قويذش ؤة يوتعسعنع ظاحماس) 23
ظةرلةر ظةتتاهعيياتذ ظولتذرذشعدا ظـوث صـذتعنعث بارمـاقلعرعنع قعبلـة تةرةصـكة قـارعتعص               ) 24

  .  اتقذزذص ظذنعث ظىستعدة ظولتذرذشظوث صذتعنع تعكلةش، سول صذتعنع ي
ظايالالر ظولتذرغاندا ظعككـع صـذتعنع ظـوث تةرةصـكة ياتقـذزذص سـول صـاحعقع ظىـستعدة                  ) 25

  .ظولتذرذش
  .ساالم بةرضةندة ظاؤؤال ظوثغا، آئيعن سول تةرةصكة ساالم بئرعش) 26
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» سـاالؤةت «دعـن آئـيعن     » ظةتتاهعيياتـذ دذظاسـع   «ظاخعرقع ظةتتاهعيياتـذ ظولتذرذشـعدا      ) 27
  .ظوقذش

  
  نامازنعث مةآرذهلعرع

  نامازنعث مةآرذهلعرع قايسع؟. 21
  .ظةدةصكة ظذيغذن بولمعغان بعر آعيعم بعلةن ناماز ظوقذش) 1
  .ظةسنةش) 2
  .آئرعلعش) 3
  .قاس حعقعرعش-بارماقلعرعدعن قاس) 4
  .ظةقلعنع باشقا ظعشالر بعلةن مةشغذل قعلعدعغان بعر ظةهؤالدا نامازغا تذرذش) 5
  .بعرعضة آعرعشتىرىش-بارماقلعرعنع بعر) 6
  .بةدعنع ياآع آعيعمع بعلةن ظويناش) 7
  .قولنع ظعككع يئنعغا قويذش) 8
بذنـداق نامـاز ظوقـذش ظايالالرنعـث        (آعيعمعنعث يئثـع تىرىلـضةن هالـدا نامـاز ظوقـذش            ) 9

  ).نامعزعنع بذزعدذ
  .بعر سةؤةبع بولماستعن نامازدا بةدةشقان قذرذص ظولتذرذش) 10
  .سةجدعضة بارغاندا آعيعمعنع تارتعش) 11
  .صةلتعسعنع ياآع حاصعنعنع مذرعسعضة ظئسعص ناماز ظوقذش) 12
  .رذآذدا قولنع تعز ظىستعدة قويماسلعق) 13
  .قعيامدا سول قولنع ظوث قولنعث ظىستعضة قويذش) 14
  .نامازدا آأزعنع يذمذش) 15
  .آأزعنع يذقعرعغا قارعتعش) 16
  .ئقعن بعر يةردة ناماز ظوقذشمةينةت جايغا ي) 17
  .جانلعق بعر نةرسعنعث رةسعمع ظىستعدة سةجدة قئلعش) 18
  .ظالدعدعكع سةصتة يةر بار ظعكةن ظارقا سةصتة تذرذش) 19
  .ناماز ظوقذلغان يةردة ظادةم، هايؤانات قاتارلعق جانلعقالرنعث رةسعمع بذلذش) 20
  .نامازدا بعر يةرلعرعنع تاتالش) 21
  .تةرعنع سىرتىشنامازدا ) 22
  .نامازدا ظةتراصعغا قاراش) 23
  .بعر يةرضة يألعنعص تذرذص ناماز ظوقذش) 24
  .ظعككعنحع رةآةتنع بعرعنحع رةآةتتعن ظذزذن ظوقذش) 25
جاماظةت ظعمام بعلةن ناماز ظوقذؤاتقان بولسا جاماظةتكـة قوشـذلماي ظـأز ظالـدعغا نامـاز               ) 26

  .ظوقذش
  .نامازدا بعر نةرسعنع صذراش) 27
  .ظعمامدعن ظاؤؤال رذآذ ؤة سةجدة قئلعش) 28
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  .ظعمامدعن ظاؤؤال رذآذ ؤة سةجدعدعن تذرذش) 29
  .ظايالالرنعث ظةزان ؤة قامةت ظئيتعشع) 30
  .يادقا بعلعدعغان باشقا سىرة بولسعمذ هةر ظعككع رةآةتتة ظوخشاش سىرعنع ظوقذش) 31
  .نامازنعث سىننةتلعرعنع قةستةن تةرك قئلعش) 32
  

  نع بذزعدعغان ظعشالرناماز
  هةرعكةتلةر بذزعدذ؟-نامازنع قايسع ظعش. 22
  .نامازدا بعلعص ياآع بعلمةستعن صاراثلعشعش) 1
  .نامازدا بعر نةرسة يئيعش ياآع ظعحعش) 2
  .آأآسعنع قعبلعدعن باشقا تةرةصكة قارعتعش) 3
ــدة آىلىــش  ) 4 ــأزع ظاثلعغعــدةك دةرعجع ــازدا ظ ــةر ظاثلعغعــدةك دةر(نام ــدة يئنعدعكعل عجع

  ).آىلسة تاهارعتعمذ بذزعلعدذ
  .بعرسعضة ساالم بئرعش ؤة ساالم ظئلعش) 5
  .نامازدا دذنيالعق ظىحىن يعغالش) 6
  .دةص قايغذرذش» ظاه، ؤاه«نامازدا ) 7
  .يأتةل آةلمعسعمذ يأتعلعش) 8
  .ظايةتنع خاتا ظوقذص مةنعسعنع بذزذش) 9

  .ظةر بعلةن ظايال بعر سةصتة يئقعن تذرذش) 10
  .نامازدا نامازنعث بعر تةرآعبعنع ظادا قعلغذحعلعك ؤاقعت ظةؤرةت يئرع ظوحذق قالسا) 11
  .تةيةممذم قعلغان بعر آعشعنعث نامازدا سذ آأرىص قئلعشع) 12
  . بامدات نامعزعنع قعلؤاتقاندا آىن حعقعص قالسا) 13
  .مةسة ظىستعضة قعلعنغان مةسعهنعث ؤاقتعنعث ظأتىص آئتعشع) 14
  .وشعدعن آةتسةنامازدا ه) 15
  .نامازدا سئغعز حاينعسا) 16
  

  نامازدا تةظدعل ظةرآان دئضةن نئمة؟. 23
نامازنعث صىتىن تةرآعبلعرعنع، شةرتلعرعنع توغرا ؤة تةرتعصلعك هالدا ظعجرا قئلعش، نامـازنع           

  .ظالدعرماي سالماقلعق بعلةن ظوقذش دئضةنلعكتذر
  

  ق بار؟ظةزان بعلةن قامةتنعث ظارعسعدا قانداق صةر. 24
  . ؤاقعت نامازنع ظةسلعتعش ظىحىن5: ظةزان
ظةرلةرنعث صةرز نامازنع ظوقذشتعن بـذرذن ظئيتعـشع آئـرةك بولغـان ظـةزانغا قامـةت                : قامةت

  .دئيعلعدذ
  

  قامةتنعث ظةزاندعن صةرقع قايسع؟. 25



www.islamyoli.net 

 54

ة    «تعـن آئـيعن ظعككـع قئـتعم         »  على الفالح  ىح«ظةزان بعلةن ظوخشاش بولسعمذ،      د قام ق
  .   عالؤعسع بارظ» الصالة

  
  سةهؤة سةجدعسع دئضةن نئمة؟. 26

خاتالعقنع تىزعتعش سةجدعسع دئضةنلعك بولذص نامازدا ظذنتذص قعلعص بعرةر خاتـالعق سـادعر         
  .قعلغان بولسا ساالم بةرضةندعن آئيعن ظعككعنحع قئتعم قعلعنغان سةجدعدعن ظعبارةتتذر

  
  سةهؤة سةجدعسع قايسع هالالردا قئلعنعدذ؟. 27
تــأت رةآــةتلعك (نامازنعــث ظولتذرذشــع آئــرةك بولغــان تةرآعبعــدة ظورنعــدعن تذرســا   ) 1

نامــازالردا ظعككــع رةآــةتنع ظوقــذص بولغانــدعن ظولتذرذشــنع ظذنذتــذص ظىحعنحــع رةآةتكــة  
  ).تذرسا

  .تذرذشع آئرةك بولغان تةرآعبعدة ظولتذرسا) 2
  .ظىنلىك ظوقذشع آئرةك بولغان يئرعدة ظعحعدعن ظوقذسا) 3
  .حعدعن ظوقذشع آئرةك بولغان يئرعدة ظىنلىك ظوقذساظع) 4
فاتعهــة سىرعــسعنعث ظورنعغــا (ظايــةت ظوقذشــع آئــرةك  بولغــان يئرعــدة دذظــا ظوقــذش  ) 5

  ).ظةتتةهعيياتذ دذظاسع ظوقذغانغا ظوخشاش
  .نامازنع تىضةتمةي تذرذص ساالم بةرسة) 6
هةدعن آئيعن يةنة باشقا سـىرة  صةرز نامازلعرعنعث ظىحعنحع ؤة تأتعنحع رةآةتلعرعدة فاتع    ) 7

  .ظوقذسا
  .صةرز نامازلعرعنعث ظاؤؤالقع ظعككع رةآعتعدة فاتعهةدعن آئيعن باشقا سىرة ظوقذمعسا) 8
  .ؤعتعر نامعزعدا قذنذت دذظاسعنع تةرك قعلسا) 9
   

  جاماظةت بعلةن ناماز ظوقذشنعث ظةهمعيعتع نئمة؟. 28
ــأز ظالــدعغا ظ   ــاز ظوقذشــنعث ظ  هةســسة آــأص ساؤاصــلعق  27وقذغانــدعن جاماظــةت بعلــةن نام

بذلعدعغانلعقع ؤة مذسذلمانالر ظارعسعدا بعرلعكنع، باراؤةرلعكنع هاسعل قعلغـانلعقع ظىحىـن           
  . ظةهمعيةتكة ظعضة

  
  جىمة نامعزعنعث هأآىمع نئمة؟. 29

  .هوشع جايعدا صىتىن مذسذلمان ظةرلةرضة صةرزدذر-جىمة نامعزع باالغةتكة يةتكةن، ظةقلع
  

  ة نامعزع قانحة رةآةتتذر؟جىم. 30
  : رةآةتتذر10
  . رةآةت ظالدعنقع سىننةت4* 
  . رةآةت صةرز2* 
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  . رةآةت ظاخعرقع سىننةت4* 
  

  جىمة نامعزعنعث صةرز بذلعشعنعث شةرتلعرع قايسعالر؟. 31
  ).ظايالغا صةرز ظةمةس، خالعسا ظوقذيااليدذ(ظةر آعشع بذلعشع ) 1
  .هأر، ظةرآعن بذلعشع) 2
  ).يةنع يولذحع، سةصةردة بولماسلعق(لعق بذلعشع ظولتذراق) 3
  .تةن ساقلعقع ياخشع بذلعشع) 4
  .قارعغذ بولماسلعقع) 5
  .جذمة نامعزعغا بئرعشقا توسالغذ بولماسلعقع) 6
  

  جىمة نامعزعدا خذتبة قاحان ظوقذلعدذ؟. 32
  .جىمة نامعزعدا خذتبة ظعككع رةآةت صةرز نامعزعنعث ظالدعدا ظوقذلعدذ

  
  ة دئضةن نئمة؟خذتب. 33

دذظـا  «جىمة ؤة هئيعت نامازلعرعدا مةسحعتكة توصالنغان جاماظةتكة ظعبادةت مةقسعتع بعلـةن            
  .قئلعشتذر» ؤة نةسعهةت

  
  معيعت نامعزعنعث ظةسلع ماهعيعتع نئمة؟. 34

  .دعن ظعبارةتتذر» دذظا«معيعت نامعزع ناماز دةص ظاتالغان بولسعمذ ظةسعلعدة ظذ بعر 
  

  عنعث هأآىمع نئمة؟معيعت نامعز. 35
  .معيعت نامعزع صةرز آذصايعدذر

  
  آعملةرنعث معيعت نامعزع ظوقذلعدذ؟. 36
  ).مذسذلمان هالعتعدة جان ظىزضةن آعشعنعث(مذسذلماننعث ) 1
  ).شئهعدلةر آعصةنلةنمعسعمذ بولعدذ(يذيذلذص آعصةنلةنضةن آعشعنعث ) 2
عشع بعلةن بـةدعنعنعث يئرعمـع      بةدعنعنعث صىتىن هةممعسعنعث ياآع هئح بولمعغاندا ب      ) 3

  .بولغان آعشعنعث
  

  آعملةرنعث معيعت نامعزع ظوقذلمايدذ؟. 37
  .ظألىك تذغذلغان بذؤاقالرنعث) 1
  .ظانعسعنع ظألتىرضةن قاتعلنعث-قةستةن ظاتا) 2
  .بذالثحع ؤة قاراقحعالرنعث) 3
  .آاصعر ؤة مذناصعقالرنعث) 4
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  معيعت نامعزعنعث سىننةتلعرع قايسعالر؟. 28
ــةردة    ) 1 ــةث ي ــسمعغا ت ــدعغان ظعمامنعــث جعنازعنعــث آــأآرةك قع ــامعزعنع ظوقذي معيعــت ن

  .تذرذشع
  .نع ظوقذشدذظاسع» نكاسبح«بعرعنحع تةآبعردعن ) 2
  .دذظاسعنع ظوقذش»  اللهم باركواللهم صلى «ظعككعنحع رةآةتتعن آئيعن ) 3
عنعشع، ماآانعنعث  ظىحعنحع تةآبعردعن آئيعن معيعتنعث ضذناهلعرعنعث مةغفعرةت قعل      ) 4

  .جةننةت بذلعشع ظىحىن دذظا ظوقذش
  

  يولذحع دئضةن نئمة؟. 29
ــزدا     80 ــضة دعنعمع ــان آعشع ــضة سةصةرضــة حعقق ــراق مذساصع ــذ يع ــاآع تئخعم ــومئتعر ي  آعل
  .دئيعلعدذ» يولذحع«
  

  سةصعرع نامازنعث ظاالهعيدعلعضع قايسع؟. 30
  . رةآةت قعلعص ظوقذلعدذ2زلعرع  رةآةتلعك صعشعن، ظةسعر ؤة خذصتةن نامازلعرعنعث صةر4
  

  يولذحع مذسذلمان سىننةتلةرنع ظوقذسا بوالمدذ؟. 31
  .ظةضةر ؤاقتع بولسا ظوقذسا بولعدذ

  
  يولذحع مذسذلمان جىمة نامعزعنع ظوقذسا بذالمدذ؟. 32

  .ظةمما ؤاقتع بولسا ظوقذسا ساؤابقا ظئرعشعدذ. مةجبذرعي ظةمةس
  

نلذق قعلعدعغان باشقا سةؤةبلعرع بولغانالرنعـث نامـاز        آئسةل، معيعص ؤة نامازغا توسقذ    . 33
  ظوقذشعغا دعنعمعزدا ظاسانالشتىرغذحع هأآىملةر بارمذ؟ 

دعنعمعــز هــةر ؤاقعــت ظعنــسانالرنعث مةنــصةظةتعنع آأزلةيــدعغان دعــن بولغــانلعقع ظىحىــن   
ذص آئسةل، معيعص ؤة نامازغا توسـقذنلذق قعلعـدعغان باشـقا سـةؤةبلعرع بولغانالرغـا ظولتـذر       

بعلـةن  ) باش ظعشارعتع بعلةن، بذنعثغا ظعمكان بولمعـسا آـأز ظعـشارعتع          (ؤةياآع ظعشارةت   
ظـةمما قايـسع سـةؤةب بعلـةن بولـسا بولـسذن نامـاز              . نامازلعرعنع ظوقذشـقا روخـسةت قعلعـدذ      
  . ظوقذماسلعققا قةتظعي روخسةت قعلمايدذ

  
  :هئكاية

  ظاتا ؤة ظوغذل
ــار ظعكــة   ــوؤاي ب ــر ياشــانغان ب ــدة بع ــرعش ظىحىــن ظأيعنعــث  -ســةي. نخوتةن ــات تئ آأآت

ظـةمما بـوؤاي ياشـعنعص قالغـانلعقع        . ظارقعسعدعكع بئغعنعث توصعسعنع ظاغـدذرماقحع بوصـتذ      
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يالغذز ظوغلـع داؤذت بـذ ظعـشقا يـاردةمحع          . ظىحىن بذ ظعش ظذنعثغا بةآمذ ظئغعر توختاصتذ      
  .ظةمما ظذ تىرمعدة ظعدع. بذالاليتع

  :ةردعنع ظئيتعصتذبذؤاي ظوغلعغا بعر خةت يئزعص د
  :جئنعم ظوغلذم«

-آأآتات سئتعص ظأينعث ماددعي ظئهتعياجلعرعنع قامـداش ظىحىـن بئغعمعزغـا سـةي            -سةي
باغنعث توصعسعنع ظاغدذرذش ياشـانغان جئنعمغـا ظـأزةم يالغـذز           . آأآتات تئرعماقحع ظعدعم  

ولساث بـذ   ظةضةر سةن يئنعمدا بولغان ب    . ظاغدذرالماي تاشالص قويدذم  . بةآمذ ظئغعر آةلدع  
  .ظعشنع ظأزةث قئلعؤعتةر ظئدعث

  ».داداث: سئنع سئغعنعص
  :بعر قانحة آىندعن آئيعن ظوغلعدعن خةت آةصتذ

  :قةدعرلعك دادا«
  .ياراق آأمىص قويغان ظعدعم-مةن ظذيةرضة قذرال. اهللا رعزالعقع ظىحىن باغنع قازمعغعن

  ».داؤذت: سئنع سئغعنعص، ظوغلذث
صـىتىن بـاغنع آـوالص ظاغـدذرذص        . سعز ظأيضة ساقحعالر آةصتذ   ظةتعسع سةهةر ؤاقعتعدا تذيذق   

. بوؤايدعن آةحىرىم سوراص آئـتعص قاصـتذ      . ظةمما قذرالنعث سذنذقعمذ ظذحرعماصتذ   . حعقعصتذ
  :ظذ آىنع بوؤاي ظوغلعدعن يةنة بعر صارحة بعر خةت تاصشذرذؤاصتذ

  :قةدعرلعك دادا«
ظعتتا ظأزةمنعـث آىحـع يئتعـدعغان    شـارا -بـذ شـةرت  . ظةمدع آأآتـاتالرنع تئرعـساث بولعـدذ      

  .ظعشنعث ظةث ياخشعسعنع قئلدعم
  ».داؤذت: سئنع سىيىص، ظوغلذث

  
B .ؤاجعص نامازالر  

  ؤاجعص نامازالر قايسعالر؟. 34
  .ؤعتعر نامعزع) 1
  .هئيعت نامازلعرع) 2
  .باشالص يئرعمدا تاشالص قويغان نةصلة ناماز) 3
  

  ؤعتعر نامعزع قانحة رةآةتتذر؟. 35
  . رةآةتتذر3 نامعزع ؤعتعر

  
  ؤعتعر نامعزع قايسع ؤاقعتتا ظوقذلعدذ؟. 36

  .خذصتةن نامعزعدعن آئيعن ظوقذلعدذ
  

  هئيعت نامازلعرع فاحان ظوقذلعدذ؟. 37
  آىنعدة-1روزع هئيتنعث ) 1
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  .آىنعدة-1قذربان هئيتنعث ) 2
  

  هئيعت نامعزع آعملةرضة ؤاجعصتذر؟. 38
  .يعت نامعزعمذ ؤاجعصتذرجىمة نامعزع ؤاجعص بولغان آعشعضة هئ

  
  هئيعت نامعزع قانحة رةآةتتذر؟. 39

  .ظعككع رةآةتتذر
  

  هئيعت نامعزعدا خذتبة قاحان ظوقذلعدذ؟. 40
  .ظعككع رةآةت هئيعت نامعزع ظوقذلغاندعن آئيعن ظوقذلعدذ

  
  تةشرعك تةآبعرلعرع قايسع هئيعتتا ظوقذلعدذ؟. 41

  .قذربان هئيعتتا ظوقذلعدذ
  

  عرع دئضةن نئمة؟تةشرعك تةآب. 42
سانا ظئيـتعش ظىحىـن ظئيتعلغـان تةآبعرلـةر         -تةشرعك تةآبعرع اهللا نع ظذلذغالش ؤة هةمدذ      

  هللا الحمد واهللا اآبر اهللا اآبرواهللا اآبر اهللا اآبر الاله اال اهللا  :بذلذص، تئكعستع
  

  تاشالص قويذلغان نةصلة نامازنعث هأآىمع نئمة؟ظوقذشقا باشالص يئرعمعدا . 43
يـاآع ؤاجعـص بولمعغـان، صـةقةت اهللا رعزالعقـع ظىحىـن نامـاز ظوقـذماقحع بولغـان بعـر                     صةرز  

آعشعنعث نامازغا باشالص نامازنع يئرعمدا تاشالص قذيذشع بذ نامازنع ظذ آعـشعنعث ظىستعـضة              
  .ؤاجعص قعلعدذ

  
C .سىننةت نامازالر  

  ناماز دئضةن نئمة؟) ساؤاص(نةصلة . 44
  .ا ظئرعشعش ظىحىن ظوقذلغان نامازغا نةصلة ناماز دئيعلعدذصةرز ياآع ؤاجعص ظةمةس، ساؤاصق

  
  سىننةت نامازالر قانحعضة بألعنعدذ؟. 45

  :نةصلة نامازالر ظعككعضة بألعنعدذ
  .صةرز نامازلعرعغا ظاالقعدار ظوقذلعدعغان سىننةت نامازالر) 1
  .صةرز نامازلعرعغا ظاالقعدار بولماستعن ظوقذلعدعغان سىننةت نامازالر) 2
  

  صةرز نامازلعرعغا ظاالقعدار ظوقذلعدعغان سىننةت نامازالر قايسعالر؟. 46
  .بامدات نامعزعنعث سىننعتع) 1
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  .صعشعن نامعزعنعث سىننةتلعرع) 2
  .ظةسعر نامعزعنعث سىننعتع) 3
  .شام نامعزعنعث سىننعتع) 4
  .خذصتةن نامعزعنعث سىننةتلعرع) 5
  .جىمة نامعزعنعث سىننةتلعرع) 6
  . ظئيعدا ظوقذلعدعغان تةراؤعه نامعزعرامعزان ) 7
  

  صةرز نامازلعرعغا ظاالقعدار بولماستعن ظوقذلعدعغان سىننةت نامازالر قايسعالر؟. 47
  .حاشكا نامعزع) 1
 .ظةؤؤابعن نامعزع) 2
  .تةهةججىد نامعزع) 3
  .مةسحعد نامعزع) 4
  .سةصةرضة حعقعش نامعزع) 5
  .سةصةردعن قايتعش نامعزع) 6
  .نامعزعظعستعهارة ) 7
  .هاجةت نامعزع) 8
  .تةسبعه نامعزع) 9

  .تأؤبة نامعزع) 10
  .يامغذر تعلةش نامعزع) 11
  .تاهارةت ؤة غذسذلدعن آئيعن ظوقذلعدعغان ناماز) 12
  

  بةشعنحع باب
  روزا تذتذش

  :قةدعرلعك ياشالر
روزا تذتـــذش هـــةم . رامعــزان ظئيعـــدا روزا تذتـــذش ظعـــسالمنعث بــةش شـــةرتعدعن بعرعـــدذر  

  .عزنعث ساغالملعقع، هةمدة زئهنعمعزنعث قذؤةتلعنعشع ظىحىن مذهعم بعر ظعبادةتتذربةدعنعم
 بويعحة هةر خعل يئمةآلعكلةر بعلةن حارحعغـان ظاشـقازعنعمعز روزعنعـث ؤاستعـسع      بعر يعل

شــذنعثدةك روزا تذتــذش . بعلــةن ظــارام ظــئلعش ؤة ظــأزعنع تةثــشةش ظعمكانعغــا ظئرعــشعدذ 
ظــاح . عنع ظالغــانلعقع ظىحىــن ؤذجــذدعمعزنع تئتعــك تذتعــدذبعرمذنحــة آئــسةللعكنعث ظالــد

قــالغعنعمعز ظىحىــن بعزدعكــع مةرهةمــةت، ظعــح ظــاغرعتعش ؤة ســةؤعر قــئلعش هعــسياتعنعث  
مــاددعي . ظعبادةتتــة ظاســاس بولغــان اهللا نعــث رعزالعقعــدذر. آىحعيعشعــضة يــاردةمحع بولعــدذ

  .مةنصةظةتلةر بولسا قوشذمحة صايدعسعدذر
  ئيعن ساؤابع ظةث آأص بولغان ظعبادةتلةردعن بعرسع قايسعدذر؟ نامازدعن آ. 1

  .روزا تذتذشتذر
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  روزا تذتذش دئضةن نئمة؟. 2
ــاح      ــدا ظ ــاثلعق هال ــصتار ؤاقتعغعحعلعــك اهللا نعــث رعزالعقــع ظىحىــن ظ ــدعن ظع ســىبهع ؤاقتع

  .قئلعشتذر
  
  روزا تذتذشنعث هأآىمع نئمة؟. 3

  .روزا تذتذش صةرز بعر ظعبادةتتذر
  
  ا ظعبادعتعنعث ظةهمعيعتع نئمة؟روز. 4

  .آأز قئلعش ظاز بولغانلعقع ظىحىن تئخعمذ ظةهمعيةتكة ظعضة-روزا ظعبادعتعدة آأز
  
  روزا تذتذشنعث صايدعلعرع قايسعالر؟. 5

  :روزا تذتذشنعث ظةث مذهعم ظعككع صايدعسع بار
  .روهعي صايدعلعرع) 1
  .بةدةنعي صايدعلعرع) 2
  
  علعرع قايسعالر؟روزا تذتذشنعث روهعي صايد. 6
جانابعي اهللا نعث ظةمرعنع ظورونلعغـانلعقع ظىحىـن آعـشعنعث ظـأزعنع بـةخعتلعك هـئس                ) 1

  .قئلعشع
  .ظأضعنعشظاح قئلعش ظارقعلعق سةؤعرحان بذلعشنع ) 2
  .ظةهؤالعنع بعلعش-ظاحنعث ؤة يوقسذلنعث هال) 3
  .روزا تذتقان آعشعنعث يالغان ؤة ناحار سأزلةردعن يعراق تذرعشع) 4
  .روزا تذتقان آعشعنعث ظاح قالغعنعدا اهللا نع تئخعمذ آأص ياد ظئتعشع) 5
  .خاهعشعنع آونترول قئلعشع-روزا تذتقان آعشعنعث ظاح قالغانلعقع ظىحىن نةصسع) 6
  .قعممعتعنع ظىضعتعدذ-ظاحلعق آعشعضة نئمةتلةرنعث قةدعر) 7
  .بئسعق قعلعدذ-روزا تذتذش آعشعنع ظعقتعسادحان ؤة ظئغعر) 8
  
  روزا تذتذشنعث بةدةنعي صايدعلعرع قايسعالر؟. 7
  . دئضةن ظعدع».روزا تذتذثالر، تئنعثالر ساغالم بذلعدذ«: صةيغةمبةر ظةلةيهعساالم) 1
  .ظاحلعققا بةردةشلعق بةرضةن بةدةنننعث حعدامحانلعقع آىحعيعدذ) 2
  .روزا تذتذش بعر مذنحة آئسةللعكنعث ظالدعنع ظالعدذ) 3
تتــة مةشــغذالت ظــئلعص بارعــدعغان ظاشــقازان روزا تذتــذش بعلــةن دةم  جعــددعي بعــر هالة) 4

  .ظالعدذ
  
  روزا تذتذش آعملةرضة صةرز؟. 8
  .مذسذلمانالرغا) 1
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  .ظةقلع هوشع جايعدا، باالغةتكة يةتكةنلةرضة) 2
  ).يولذحع بولمعغان آعشعلةر(سةصةرضة حعقمعغانالرغا ) 3
  . ؤة تذغذتلذق هالةتتة بولماسلعقع آئرةكظايالالر روزا تذتذش ظىحىن هةيز آئلعؤاتقان) 4
  
  روزعنعث تىرلعرع بارمذ؟. 9
A .صةرز روزا.  
B .ؤاجعص روزا.  
C .سىننةت روزا.  
D .نةصلة روزا.  
  

  :هئكاية
  بعر دوست

ظةسكةرلعك ؤةزعصعسعنعث ظاياغلعشعشعغا بعر هةصتة قالغـان رذسـتةم تئلعفذنـدا ظاظعلعسعـضة             
عضة ظةسكةردة تذنذشـذص يـئقعن ظارعلعـشعص جـان دوسـت            رذستةم ظاظعلعس . تئلعفذن قعلعصتذ 

بذلذشقان بعر دوستعنعث ظذرذشتا معناغا دةسسةص ظعككـع صـذتع ظىـزىلىص آةتكةنلعـضعنع،              
تذققانلعرع بولمعغانلعقع ظىحىـن ظةضـةر ظـذالر بعلـةن بعللـة تذرسـا بـذ                -ظذنعث هئح ظذرذق  

  .هةقتة قانداق قارايدعغانلعقعنع سوراصتذ
  :ظانا-اخشع آأرعدعغان ظاتاظوغلعنع بةآمذ ي

دوستذثنعث يةنة آئلعص ظعككع    .  ظوغلذم، بعز ظأزعمعزنعث تذرمذشعنع ظاران قامداؤاتعمعز      -
 دةص -! هــةممعمعز بعرلعكتــة قانداقمــذ تذرمــذش آةحىرةلــةيمعز؟    . صــذتعمذ يــوق ظعكــةن  

 .ؤايساصتذ
تةلعـصعمدة    ةلكعمبـ . ظاانعسعنعث بذ سأزلعرعنع ظاثالص بةآمـذ بعظـارام بوصـتذ   -رذستةم ظاتا

حعث تذرسام دوستذم بعللـة ياشاشـقا ماقـذل دئيعـشع مـذمكعن دئـضةن ظـوي بعلـةن خعلـع                     
رذستةم ظاظعلعـسعنعث   . ظانعسعنعث صعكعرع ظأزضةرمةصتذ  -ظىزىنغعحة يالؤذرغان بولسعمذ ظاتا   

  .بذ صوزعتسعيةسعضة آأثلع بةآمذ يئرعم بوصتذ ؤة تئلعفذننع قذيذص قويذصتذ
-يتعشعغا ظعككع آىن قالغاندا قعسعمدعن آةلضةن تئلعفذن بعلةن ظاتا        ظةسكةرلعكتعن قا 

  ».ظوغلذثالر ظأزعنع ظألتىرؤالدع«: ظانعسع هوشعدعن آئتعص يئقعلعص حىشتع
ظاظعلة ظوغلعنعث جةسـعدعنع    . ظانا دةرهال ظوغلع تذرغان هةربعي قعسعمغا يئتعص آةصتذ       -ظاتا

 ظعـشنعث ظةسـلع مـاهعيعتعنع بعلـضةن         آأرضعنعدة ظعككـع صـذتعنعث يوقلعقعنـع بايقاصـتذ،        
  .بولسعمذ بةآمذ آئحعككةن ظعدع

  
A .صةرز روزا  

  صةرز بولغان روزا قايسعالر؟. 10
  .رامعزان ظئيعدا تذتذلغان روزا) 1
  .رامعزاندا تذتالمعغان روزعنعث قازاسع) 2



www.islamyoli.net 

 62

  .آةففارةت روزعلعرعنع تذتذش) 3
  

  ر قايسع؟روزعنع سذندذرذص قازا قعلغذزعدعغان ظةهؤالال. 11
قةستةنلعك بعلةن ظةمةس، دعققةتسعزلعكتعن سذنغان روزا ظىحىن آىنضة آىن         : قازا روزا (

  .)هعسابالص تذتعدعغان روزعدذر
  .تذصا، قةغةز، صاختعغا ظوخشاش نةرسعلةرنع يئيعش) 1
  .بذرنعغا دورا تعمعتعش) 2
  . قذلعقعنعث ظعحعضة دورا تعمعتعش) 3
  .ندذغذ دةص قةستةن تاماق يئيعشنع داؤامالشتذرذشظذنذتذص يةص سئلعص، روزام سذ) 4
  .ظذآذل ظذرغذزذش) 5
  .تذتقان روزعسعنعث باشقعالر تةرعصعدعن مةجبذرعي سذنغذزذلذشع) 6
  .ظأزعنعث ظعختعيارع بعلةن ظاغزعنع توشقذزذص قذسذش) 7
  .تاماآعنعث ظعسعنع ضعلعدعن ظأتكىزىش) 8
  

ةففارةت روزعـسع تذتذشـقا سـةؤةب بولعـدعغان     روزعنع سذندذردعغان هةم قازا، هةمدة آـ  . 12
  ظةهؤالالر قايسع؟

ظارقعـدعن روزا تذتـذش     - آىـن ظارقـا    60سذنغان بعر روزعنعـث ظورنعغـا       : آةففارةت روزعسع (
  .)دئمةآتذر

  .روزا تذتقانلعقعنع بعلعص تذرذص قةستةن روزعسعنع سذندذرذش) 1
  .ظايالنعث جعنعسعي مذناسعؤةت ظأتكىزىشع-ظةر) 2
  .عغا آعرضةن يامغذر، قار ؤة مألدىرنع قةستةن يذتذشظاغز) 3
  .قةستةن تاماآا ؤة حعلعم حعكعش) 4
  

  روزعنع سذندذرمايدعغان ظةهؤالالر قايسع؟. 13
ــيعص  ) 1 ــئلعص يئ ــذص ق ــذتقانلعقعنع ظذنت ــش-روزا ت ــضة  . (ظعحع ــضع ظعسع ــدار ظعكةنلع روزع

  .)ظعحعشتعن ؤاز آئحعش آئرةك-آةلضةن هامان دةرهال يةص
  .ضة دورا تعمعتعشآأز) 2
  .مةجبذرعي قذسذش) 3
  .ظذخالؤاتقاندا جذنذص بذلذص قئلعش) 4
  .قان ظالغذزذش) 5
ظأزعنعث ظعختعيارع بولماسـتعن بـذرنعغا تاماآـا ظعـسع، تـذمان ؤة حـاث تـوزاث آعـرعص                   ) 6

  .آئتعشع
  . قذلعغعغا سذ آعرعص آةتسة) 7
  .ضىل قاتارلعق خذشصذراق نةرسعلةرنع صذراش) 8
  .كع بةلغةمنع يذتذشظاغزعدع) 9
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حعـــش حوتكعـــسع حعـــش صاستعـــسعز . (ظعـــشلعتعش) حعـــش حوتكعـــسع(معـــسؤاك ) 10
  ).ظعشلعتعلعشع آئرةك

  
  قايسع خعل ظةهؤالالردا روزا تذتمعسعمذ بولعدذ؟. 14
  .آئسةل بذلذص قالسا) 1
  .سةصةرضة حعقماقحع بولسا) 2
  .ظايالالر تذغذتلذق بولسا ؤة باال ظعمعتعؤاتقان بولسا) 3
  . جةثدة)4
  .قذؤؤةتتعن قالغان بولسا-بةك قئرعص آىح) 5
  

  روزعنعث ظةث مذهعم شةرتع قايسع؟. 15
  .روزا تذتذش ظىحىن نعيةت قئلعش آئرةك

  
  سىبهع ؤاقتع قايسع ؤاقعتتذر؟. 16

  .سوهذر قئلعش مأهلعتعنعث تىضعضةنلعكع روزا تذتذش ؤاقتع باشالنغان ؤاقعتتذر
  

  زولذق دئضةن نئمة؟. 17
تــذش ظىحىــن يئــرعم آعحعــدة ظورنعــدعن تــذرذص ســىبهع ؤاقتعغعحعلعــك يئيعلــضةن  روزا تذ

  .تاماقنعث ظعسمعدذر
  
B .ؤاجعص روزا  

 ؤاجعص بولغان روزعالر قايسعالر؟. 18
  .ظاتاق روزعلعرع بعلةن سذنغان نةصلة روزعلعرعنع تذتذش ؤاجعصتذر

  
C .سىننةت روزا  

  سىننةت روزعلعرع قايسعالر؟. 19
-11،10 يـاآع    9،10آىنلعـرع، مذهـةررةم ظايعنعـث       -15 ؤة   13،14رعنعـث   قةمةرعية ظايلع 

آىنلعرع بعلةن هةر هةصتعنعث دىشةنبة، صةيشةنبة آىنلعرع ؤة رامعزان ظئيعدعن آعيعنكع           
  .سىننةت روزعلعرع هعسابلعنعدذ...  آىن روزا تذتذش6شةؤؤال ظئيعدا 

  
  روزا تذتذش مةآرذه بولغان آىنلةر قايسع؟. 20

  .آىنع بعلةن صةقةت جىمة آىنعال روزا تذتذش مةآرذهتذر-10ظايعنعث صةقةت مذهةررةم 
  

  روزا تذتذش هارام بولغان آىنلةر قايسع؟. 21
  .آىنع روزا تذتذش هارامدذر-4،3،2،1آىنع بعلةن قذربان هئيتنعث .1روزا هئيتنعث 
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  ظايالالر قايسع خعل ظةهؤالدا روزا تذتسا بولمايدذ؟. 22

  . مةزضعلدة روزا تذتذلمايدذهةيز ؤة تذغذتلذق
  

  صعدعية دئضةن نئمة؟. 23
روزا تذتذشقا آىحع يةتمةيدعغان دةرعجعـدة ياشـانغان آعـشعلةر بعلـةن ساقعيعـشعدا ظىمعـد                

  .بولمعغان آئسةللةرنعث رامعزان ظئيعنعث هةر بعر آىنعضة هعسابالص بئرعدعغان صذلدذر
  

   بار؟صعتعر بعلةن صعدعيةنعث ظارعسعدا قانداق صةرق. 24
ظأزعنعــث آىنــدعلعك ظئهتعياجعــدعن آــأص مئلــع بولغــان مذســذلمانالرنعث رامعــزان : صــعتعر

ظئيعنعث شىكرانعسع ظىحىن روزا هئيتتا ياآع روزا هئيتنعـث هارصـا آىنـع آةمبةغةللةرضـة      
  .بئرعدعغان سةدعقعدذر

ــعدعية ــضة      : ص ــث يئرع ــذتالمعغان روزعالرنع ــصةيلع ت ــسةلدعن تى ــاقايماس آئ ــق ؤة س قئرعلع
  .بئرعلدعغان صذلدذر

  
  :هئكاية

  مئهمان بولماقحع بولغان ظادةم
ؤةزعرلعـرع، ظـالعملعرع،    . سذلتان ظعبـراهعيم ظةدهـةم ظوردعـسدا مـةجلعس ظاحمـاقحع بوصـتذ            
جةمعيــةتنعث ظامــانلعقنع . قذمانــدانلعرع ؤة بعــر قعــسعم خــةلق ؤةآعللعــرع يئــتعص آةصــتذ 

بـذ ؤاقعتتـا   . توغرعسعدا مذزاآعرعلعشصتذساقالش ؤة خةلقنعث قعيعنحعلعقلعرعنع هةل قئلعش      
قعلغـان سـأز ؤة هةرعكـةتلعرع       . آةلضةن خةلقنعث ظعحعدعكع بعرسـع سأزلةشـكة باشالصـتذ        

  :سذلتان ظذنعث يئنعغا بئرعص سوراصتذ. سذلتاننعث دعققعتعنع قوزغاصتذ
   سةن آعم؟ نئمة ظعش قعلعسةن؟ -
 ظـذحراتتعغعم يـةردة     -ظـادةم،  دةصـتذ    - مةن ظعـشع يـوق، ظـأيع يـوق بعـر سةرضـةندانمةن             -

  .بىضىن سئنعثدة قذنذش ظىحىن آةلدعم. قذنعمةن
-مئهمانخانــا ظاحمعغــانلعقعنع، بــذ يــةرنعث دةث. ظعبــراهعيم ظةدهــةمنعث ظــاححعغع آةصــتذ

  :ظادةم. ظأتةث ظةمةسلعضعنع ظئيتعصتذ
  . دةص سوراصتذ- بذ يةر مئهمانخانا ظةمةسمذ؟-
  .عث ظوردعسع بذ يةر سىلتان ظعبراهعيم ظةدهةمن-
   سئنعثدعن ظاؤؤال بذ يةردة آعم بار ظعدع؟-
  . دادام-
   ظذنعثدعن ظاؤؤال، ظذنعثدعنمذ ظاؤؤال؟-
  .  بوؤام، حوث بوؤعلعرعم-
   بعرسع قذنذص آةتكةن، يةنة بعرسع آئلعص قونغان يةر مئهمانخانا بولماي نئمة؟ -

  .تاث قاصتذ-ظعبراهعيم ظةدهةم بذ ضةصنع ظاثالص هاث
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  ع بابظالتعنح

  زاآات
  :قةدعرلعك ياشالر

ظعــسالمنعث بــةش شــةرتعدعن بعرســع بولغــان زاآــات ظعبــادعتع بــاي بعلــةن آةمبةغــةلنعث  
بـاي مذسـذلمانالر ظئهتعياجلعرعـدعن      . ظارعسعدعكع مذساصعنع تةثـشةيدعغان بعـر ظعبادةتتـذر       

 بــذ. مىلعكعــدعن قعــرعقتعن بعــر صعرســةنتعنع زاآــات قعلعــص بئرعــدذ -ظارتــذق بولغــان مــال
بعرعــضة باغاليــدذ ؤة ظعنــسانالر ظارعــسعدا     -تــةدبعقالش جةمظعيــةتتعكع آعــشعلةرنع بعــر   

ظـةث مـذهعمع بـاي بعلـةن آةمبةغـةلنعث يئقنلعشعـشع         . ظعجتعماظعي ظادالةتنع بةرصا قعلعدذ   
  .شةصقةت ظةخالقع يئيعلعدذ-ظارا ياردةم قئلعش ؤة مئهعر-سةؤةبعدعن جةمظعيةتتة ظأز

  زاآات دئضةن نئمة؟. 1
ةتال اهللا رعزاسع ظىحىن مئلعنعث ياآع صذلعنعث مةلذم معقدارعنع مذسذلمان آةمبةغـةل،            صةق

  .يوقسذلغا شةرتسعز بئرعشتذر
  
  زاآات قانداق بعر ظعبادةتتذر؟. 2

  .ماددعي بعر ظعبادةتتذر
  
  زاآات ظعبادعتع نئمة ظىحىن ظةهمعيةتكة ظعضة؟. 3
  .اهللا نعث بذيرذقع بولغانلعقع ظىحىن) 1
  .       نع آةمبةغةللةرضة ياردةمحع بذلذشقا سةصةرؤةر قعلغانلعقع ظىحىنبايالر) 2

      
  .جةمظعيةتتة ياردةملعشعش ؤة هةمكارلعشعش صاظالعيعتع بةرصا قعلغانلعقع ظىحىن) 3
  .آةمبةغةل ظارعسعدعكع هةسةتخورلذقنعث ظالدعنع ظالغانلعقع ظىحىن-باي) 4
  .نع بةرصا قعلغانلعقع ظىحىنشةصقةت ظةخالقع-آعشعلةر ظارعسعدا مئهعر) 5
  .جةمظعيةتتة ظعجتعماظعي ظادالةتنع بةرصا قعلغانلعقع ظىحىن ظةهمعيةتكةظعضة) 6
  
  زاآات بئرعشنعث هأآىمع نئمة؟. 4

  .زاآات بئرعش صةرزدذر
  
  زاآات آعملةرضة صةرزدذر؟. 5
  .مذسذلمانالرغا) 1
  .هوشع جايعدا بولغانالرغا-ظةقعل) 2
  .ضةباالغةتكة يةتكةنلةر) 3
  .هأر، ظةرآعن بولغانالرغا) 4
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مىلككة ؤة صـذلغا ظعـضة      -زأرأرعي ظئهتعياجلعرعدعن باشقا مةلذم معقدارادا مال     (بايالرغا  ) 5
  .)بولغانالرغا

  .قول ظعلكعدعكع صذل ياآع مالنعث ظىستعدعن بعر يعل ظأتكةن بذلعشع آئرةك) 6
  
  قايسع خعل مالالرغا زاآات آعلعدذ؟. 6
  .ظالتذن ؤة آىمىش) 1
  .نةق صذل) 2
  .تعجارةت ماللعرع) 3
  .يةر ظاستع ؤة يةر ظىستع آان بايلعقلعرع) 4
  .زعراظةت ؤة مئؤة مةهسذالتلعرع) 5
  .آاال، قوي ؤة ظأشكعلةر) 6
  
  زاآات بئرعشتعكع ظألحةم قايسع؟. 7
  . ضعرام ياآع تئخعمذ آأص معقداردا80ظةث ظاز : ظالتذن) 1
  .تئخعمذ آأص معقداردا ضعرام ياآع 640ظةث ظاز : آىمىش) 2
   )2.5. (%نةق صذلنعث قعرعقتعن بعرع: صذل) 3
  .مالالرنعث قعرعقتعن بعرع: تعجارةت ماللعرع) 4

  .ظايرعم ظألحةملعرع بار-باشقا مالالر ؤة هايؤانالرنعثمذ ظايرعم
  
  زاآات آعملةرضة بئرعلعدذ؟. 8
  .يوقسذلالرغا-صئقعر) 1
  .نامراتالرغا-آةمبةغةل) 2
  .رغاقةرزدارال) 3
  .يولدا قالغان صاناهسعز ؤة صذلسعز يولذحعالرغا) 4
  .ظوقذغذحعالرغا) 5
  ).اهللا نعث يولعدا جعهاد قعلغانالرغا(اهللا يولعدعكعلةرضة ) 6
  
  زاآات آعملةرضة بئرعلمةيدذ؟. 9
  .بايالرغا) 1
حىنكع ظذالرغا بئقعش، هالعدعن خـةؤةر ظـئلعش صـةرزةنتنعث مةجبـذرعيعتع       (ظانعغا  -ظاتا) 2
  .)ة بذرحعدذرؤ
  .حوث ظانا ؤة حوث دادعغا) 3
  .بالعلعرع ؤة نةؤرعلعرعضة) 4
آاصــــعرالرغا، يةهــــذدعيالرغا، خعرعــــستعيانالرغا، (مذســــذلمان ظةمــــةس آعــــشعلةرضة ) 5

  .)آوممذنعستالرغا، بذدعستالرغا
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  .ظئرعضة ياآع خوتذنعغا) 6
  .دذمةسجعد، آأؤرىك ؤة آىرىسالرنعث قذرذلذشلعرعغا زاآات بئرعلمةي) 7
  

  آةمبةغةلضة زاآات بةرضةندة زاآات ظعكةنلعضعنع سأزلةش آئرةآمذ؟. 10
  .سأزلعمعسعمذ بولعدذ، ظةمما ظعحعدعن نعيةت قئلعش آئرةك

  
  زاآات بةرضةندة آعملةرنع ظالدعن آأزدة تذتذش آئرةك؟. 11
  .ؤة قئرعنداشالرنعث بالعلعرع) سعثعل-ظاآا، هةدة، ظئنع(قئرعنداشالر ) 1
دادعـسعنعث  (، آعحعـك ظاصـا    )دعـسعنعث يـاآع ظاصعـسعنعث ظاآعـسع ؤة ظعنعـسع          دا(تاغا  ) 2

  ).ظاصعسعنعث هةدعسع ياآع سعثلعسع(، هامما )هةدعسع ياآع سعثلعسع
  .   يئقعن ظةتراصعدا ظولتذرغان آةمبةغةللةر) 3
  

  قايسع مالالردعن زاآات بئرعلمةيدذ؟. 12
-علـــة ســـايمانلعرع ؤة آعـــيعمظولتـــذرؤاتقان ظـــأي، ظأيـــدعكع ظـــأي جاهـــازلعرع، ظاظ) 1

  .آعحةآلةر
  .ظأزع ظعشلعتعؤاتقان قاتناش ؤاستعلعرع) 2
  .تعجارةتكة ظعشلعتعلمعضةن مالالر) 3
  .هىنةرؤةنلةر ظعشلعتعؤاتقان سايمانالر) 4
  .ظعحمةك ظئهتعياجلعرع-آىندعلعك يئمةك) 5
  .آىمىش-زاآات بئرعش ظألحعمعدعن ظاز بولغان ظالتذن) 6
  .لحعمعدعن ظاز بولغان مالالر ؤة هايؤانالرزاآات بئرعش ظأ) 7
زاآــات بةرضــىحعنعث ظعــضعدارحعلعقعدا بولغعنعغــا بعــر يعــل توشــمعغان صــىتىن مــال ؤة ) 8

  .صذلالر
  .فابرعكا، دذآانغا ظوخشاش تعجارةت ظةسلعهةلعرع) 9
  

  زاآات بئرعش ظىحىن قانحعلعك مذددةت آئرةك؟. 13
لنعث ياآع مالنعث ظىستعدعن بعر يعـل ظأتكـةن   زاآات بئرعش ظىحىن زاآات بئرعلدعغان صذ    

  .بذلعشع آئرةك
  

  زاآات قايسع ؤاقعتتا بئرعلعش آئرةك؟. 14
زاآات بئرعلدعغان مال ياآع صذلنعث ظىستعدعن بعـر يعـل ظأتكةنـدعن آئـيعن هـةر ؤاقعـت                  

  .)رامعزاندا بئرعش تئخعمذ ظةؤزةلدذر. (بئرعلعدذ
  

  صعترة
  صعترة دئضةن نئمة؟. 15
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ندعلعك ظئهتعياجعـدعن آـأص مئلـع بولغـان مذسـذلمانالرنعث رامعـزان ظئيعنعـث               ظأزعنعث آى 
شىكرانعسع ظىحىن روزا هئيتتا ياآع روزا هئيتنعث هارصا آىنع آةمبةغةللةرضة بئرعـدعغان            

  .سةدعقعدذر
  

  صعترة بئرعشنعث دعنعي هأآىمع نئمة؟. 16
  .ؤاجعصتذر

  
  ذ؟صعترة سةدعقعسعنعث معقدارع قانداق بةلضعلعنعد. 17

-صــعتعر سةدعقعــسع ظىحىــن ظاساســلعق ظألحــةم بعــر آةمبةغــةلنعث بعــر آىنلىــك يئمــةك  
بذنعثــدعن باشــقا خــذرما، ظارصــا، قــذرذق ظىــزىم ؤة بذغــدايغا ظاساســلعنعص   . (ظعحمعكعــدذر

  .)بةلضعلةنضةن معقدارلعرعمذ بار
  

  صعترة سةدعقعسع آعملةرضة بئرعلعدذ؟. 18
  .ترة بئرعلسة بولعدذزاآات بئرعشكة بولعدعغان آعشعلةرضة صع

  
  :هئكاية

  آأزع آأرمةيدعغان باي
بارمعغـان دوختـذرخانا، آأرسةتمعـضةن      . بعر آىنع بعر باينعث آأزع آأرمةس بذلذص قاصـتذ        

  :بعر دوستع بذ بايغا. ظةمما يةنعال شعصا تاصالماصتذ. دوختذر قالماصتذ
  . دةصتذ-. سئنعث دةردعثنعث حارعسعنع مةن بعلعمةن-

  : باي حوث بعر ظىمعد بعلةنبذنع ظاثلعغان
  . دةصتذ–.  حاصسان ظئيتقعنة،  حارعسع نئمة؟ مةن دةرهال ظورذندايمةن-

. ظادةم باي بولغـانلعقع ظىحىـن هةممـة ظعـش صـذل بعلـةن هـةل بولعـدذ دةص ظوياليدعكـةن                    
  :دوستع

.  هئحقانداق دةردع بولمعغان بعر آعشعنع تئصعص ظذنعث آأينعضعنع يىزىثضة سىرتكعن          -
  .  دةصتذ–.  صةقةت شذندعال آأرىشكة باشاليدذآأزىث

بعـر آىنـع ظـذنعثغا      . باي هةممة تةرةصنع ظعزدئضةن بولسعمذ دةردع يوق آعـشع تاصالماصـتذ          
  :يئزعدعكع مويسعصعتالر شذنداق دةصتذ

ظـذنعث  . ظـذنعث يئنعغـا بـارغعن   . ظـذ يـةردة بعـر صـادعحع بـار       .  شذ يةردة بعـر تأصـعلعك بـار        -
  .هئحقانداق دةردع يوق

  :سوراص يذرذص تأصعلعككة آةصتذ ؤة صادعحعنع تئصعصتذ. باي دةرهال يولغا حعقعصتذ
   ظةسساالمذظةلةيكذم صادعحع، قانداق ظةهؤالعث؟ ياخشعمذسةن؟-
  ظأزعثعز قانداقراق؟.  اهللا غا شىكرع ياخشع-
  .صةقةت بعر دةردعم، قئيعنحعلعقعم بار.  مةنمذ ياخشع-
  .عدعغانال ظعش بولسا سعزدعن ياردعمعمعنع ظايعمايمةن دةردعثعز نئمة؟ قولعمدعن آئل-
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بـذ ضـةص توغرعمـذ؟ ظةضـةر تـوغرا بولـسا ماثـا              .  سئنعث هئحقانداق دةردعث يـوق ظعكـةن       -
  .ياردعمعث تعضعدذ

ــوغرا- ــوق .  ت ــم ي ــداق دةردع ــاردةمحع   . مئنعــث هئحقان ــداق ي ــث، سعزضــة قان ظئيــتعص بئقع
  بوالاليمةن؟

آأزىمـضة سـىرةي،    . داقتا شـذ آـأينعكعثنع بةرضـعن      ظذنـ .  سئنعث دةردعث يـوق ظعكـةن      -
  .آأزلعرعم ظئحعلسذن

  :صادعحع آىلىص آئتعصتذ ؤة دةصتذ
  .ظةمما مئنعث آأينعكعم يوق.  شذنداق بولسعغذ بوالتتع-
  

  يةتتعنحع باب
  هةج

  :قةدعرلعك ياشالر
لعق ناحار  بعر مذسذلمان ناماز قئلعش ظارقعلعق مةنعؤعي هاياتع آىحلعنعدذ، روزا تذتذش ظارقع          

ــش ــر    -ظع ــضة مئهع ــارقعلعق قةلبع ــرعش ظ ــات بئ ــاآلعنعدذ، زاآ ــةردعن ص ــقةت -هةرعكةتل شةص
  .تذيغذسع ظورنايدذ، هةج ظعبادعتعنع ظادا قئلعش ظارقعلعق ظأزعنع اهللا غا ظاتايدذ

دذنيانعث هةر خعل دألةتلعرعدعن آئلعص بعر يةرضة توصالنغان مذسذلمانالرنعث يعضانة غايـة            
ة ؤة ظارافاتتـا جـذغلعنعص، ظوخـشاش آعيعمـضة صىرآعنعـشلعرع ظألـضةندعن              ظةتراصعدا آةبعد 

  .آئيعن اهللا نعث هوزذرعغا حعقعشنعث ضويا بعر رةصعتعسعدذر
جانابع اهللا هةج صةرزعنع هةقعقعي مةنعسع ظىيغذن شةآعلدة بعجا آةلتىرضةنلةرنعث صـىتىن         

 ظىحىـن بـذ ؤةدة نئمعدئـضةن        مذسـذلمانالر . ضىناهلعرعنع ظةصذ قعلعدعغانلعقعنع ؤةدة قعلعدذ    
ظةسلعدة هةج ظعبـادعتعنع بعجـا آـةلتىرىش دئـضةنلعك بعـر مئهماننعـث              !. هة-حوث ظعمكان 

  .ضذناهلعرعدعن صاآعزلعنعشع ؤة يئثعدعن تذغذلعشع دئمةآتذر
  هةج دئضةن نئمة؟. 1

بةلضعلةنضةن بعر ؤاقعتتا ظعبادةت مةقسعتع بعلةن مةآكة شـةهرعدعكع آـةبعنع، ظارافـاتنع             
ة ظةتراصعدعكع مذقةددةس يةرلةرنع قذرظان ؤة هةدعس آأرسةتكةن قاظعدعـضة ظىيغـذن بعـر              ؤ

هالةتتة زعيارةت قئلعش، ظادا قئلعش آئـرةك بولغـان باشـقا ظعبادةتلـةرنع بعجـا آـةلتىرىش                 
  .دئمةآتذر

  
  هةجنعث قانداق ظةهمعيعتع بار؟. 2
  .السعسعدذرهةج ظعبادعتع ظعسالمنعث ؤة صىتىن ظعبادةتلةرنعث بعر خذ) 1
هةج ظعبادعتعنع هةققعي روهعغـا ظذيغـذن بعجـا آةلتىرضـةنلةرنعث صـىتىن ضـىناهلعرع            ) 2

  .ظةصذ قئلعنعدذ
ســأيىملىك صــةيغةمبعرعمعز تذغذلــذص ظأســكةن ؤة ظعــسالم دعنــع تارقالغــان مذقــةددةس  ) 3

  .يةرلةرنع آأرىش آعشعنع مةنعؤعي جةهةتتة آىحلةندىرعدذ
  .ع قذؤةتلةندذرعدذظعنساننعث دعنعي هعسياتعن) 4
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نـع  » مةهشةر آىنـع  «صىتىن مذسذلمانالرنعث ظوخشاش آعيعمضة صىرآعنعص توصلعنعشع       ) 5
  .ظةسلعتعدذ

  .صىتىن مذسذلمانالر صةقةت بعر غاية ظىحىن بعريةرضة آئلعدذ) 6
  .ظعسالم قئرعنداشلعقعنع آىحلةندىرعدذ) 7
  . ظاشذرعدذيذسذن ؤة تةجرعبة ساؤاقلعرعنع -مذسذلمانالرنعث قاظعدة) 8
  .هةج ظعبادعتع ظعنسانغا دذنيا هاياتعنعث ظأتكىنحع ظعكةنلعضعنع هئس قعلدذرعدذ) 9
  
  هةج ظعبادعتع قانداق بعر ظعبادةتتذر؟. 3

  . هةم بةدةن، هةمدة مال بعلةن قعلعنغان بعر ظعبادةتتذر
  
  هةج آعملةرضة صةرزدذر؟. 4
  .مذسذلمانالرغا) 1
  .باالغةتكة يةتكةنلةرضة) 2
  .ر، ظةرآعن بولغانالرغاهأ) 3
  .يول خعراجعتعضة يةتكىدةك دةرعجعدة ماددعي ظعمكانعي بذلذش آئرةك) 4
  .ظةقعل هوشع جايعدا بذلذش آئرةك) 5
  .تئنع ساغالم بذلذش آئرةك) 6
  .يول بعخةتةر بذلذش آئرةك) 7
  
  هةج ظعبادعتع قاحان ظادا آةلتىرعلعدذ؟. 5

آىنلعــرع، هارصــا ؤة هئيــت آىنلعــرع بذلــذص هــةج ظعبــادعتع قــذربان هئيتنعــث ظالــدعنقع 
بذ مذددةتنعث سعرتعدا قعلعنغـان هـةج زعيارعتعـضة         . ( آىن ظعحعدة ظادا قئلعنعدذ    5جةمظعي  

  .)ظىمرة دئيعلعدذ
  
  هةجضة بئرعشتعن بذرذن نئمة قئلعش آئرةك؟. 6
ــدار ظعــسالمعي قاظعــدة  ) 1 ــذرذن ظاالقع ــذرالالرنع ظالــدعن -هةجــضة بئرعــشتعن ب  ظأضــعنعشق
  .رةكآئ
  .هةجضة بئرعش ظىحىن آئرةآلعك بولغان صذل هاالل يولدعن آةلضةن بذلعشع آئرةك) 2
  .قةرزع بولسا ظأتةش آئرةك) 3
  . ظايرعم رازعلعق ظئلعش آئرةك-خوشنعلعرع، تذققانلعرع ؤة قةرز ظعضعلعرعدعن ظايرعم) 4
  .كهةرعكةتلةردعن ظأزعنع قاحذرذش آئرة-باشقعالرغا زعيان سالعدعغان ظعش) 5
  
 هةج ظعبادعتع قانداق ظادا قئلعنعدذ؟. 7
ــةردة  ) 1 ــدعغان ي ــاد دةص ظاتعل ــدذ  (معق ــدعغان يةرلةرضــة معقــات دئيعلع ــا آعرعلع ) ظئهرامغ

  .)ظعككع صارحة تعكعلمعضةن رةختتذر: ظئهرام. (ظئهرامغا آعرعلعدذ
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  .ظايالالر ظئهرامع ظأزعنعث ظادةتتة آعيعدعغان ظعسالمغا ظذيغذن آعيعمعدذر
  .دذظاسع ظوقذلعدذ» لةبةيكة« قئلعشقا نعيةت قئلعنعدذ ؤة هةج) 2
  . قئتعم تاؤاب قعلعدذ7هاجعالر مةآكعضة بارغعنعدا آةبعنع ) 3
  .تاؤابتعن آئيعن ظعككع رةآةت تاؤاب نامعزع ظوقذلعدذ) 4
ساصا بعلةن مةرؤة ظارعسعدا تةرتعـصعكة رعظايـة قعلغـان هالـدا تـأت قئـتعم بئـرعص، ظىـح                    ) 5

  .ص آئلعنعدذقئتعم قايتع
ضــة ظاراصــات دةص ظاتعلــدعغان يةرقــذربان هئيتعــدعن بعــر آىــن ظــاؤؤال هارصــا آىنعــدة  ) 6

  .)بذ يةردة ظاخشامغعحعلعك تذرعلعدذ. (بارعلعدذ
ظاراصاتتعن آئيعن ظاخشعمع مذزدةلعفة دئضةن يةرضة، ظذنعثدعن آئيعن هئيـت آىنـع            ) 7

  .سةهةردة معنا رايذنعغا بارعلعدذ
نعــث بعرعنحــع آىنــع معنــادا ســعموؤذلع بعــر شــةآعلدة حــوث شــةيتاننع   قــذربان هئيتع) 8

  .تاشلعغاندعن آئيعن اهللا نعث رازعلعقع ظىحىن قذربانلعق سويعدذ
يذقعرعدا تعلغـا ظـئلعص     . (هئيتنعث دةسلةصكع ظىح آىنعدة آةبعدة صةرز تاؤاب قئلعنعدذ       ) 9

نعثــدعن باشــقا هــةر بعــر  ظأتكــةنلعرعمعزنعث هةممعــسع نــةزةرعيعؤعي مةلــذماتالر بذلــذص، بذ 
يـــةرنعث ظأزعـــضة خـــاس دعنـــدا بةلضعلةنـــضةن صـــةرزلعرع، ؤاجعـــصلعرع، ســـىننةتلعرع ؤة 

  .)  حةآلعمعلعرع بار
  
  آةبة نئمة ظىحىن مذهعم ظةهمعيةتكة ظعضة؟. 8

يةر يىزعدعكع تىنجع ظعبادةتضاه، اهللا نعث ظأيع ؤة مذسذلمانالرنعث قعبلعضاهع بولغـانلعقع            
  .يةتكة ظعضةظىحىن مذهعم ظةهمع

  
  :هئكاية

  ظارقعغا يانغاندا
  :ظعمام نةسةفع شذنداق دةيدذ

ــصتذ    ــضة بئرع ــةؤلعيا هةج ــر ظ ــذص     . بع ــعنع ظذنت ــر نةرس ــؤعتعص بع ــايتعص آئلع ــاتتعن ق ظاراص
ظذ نةرسعنع ظئلعش ظىحىن ظارقعغا يانغعنعدا ظاراصـاتتا يعالنـالر،          . قالغانلعقعنع صةرق قعلعصتذ  

ظـةؤلعيا  . ورقـذنح هـايؤانالر ظةتراصـنع قاصـالص آةتكـةن ظعـدع           حايانالر، مايمذنالر، هةرخعل ق   
  :بةآمذ قورقذصتذ ؤة دةل ظارقعغا يئنعص آةتمةآحع بولغعنعدا بعر ظاؤاز ظاثلعنعصتذ

صـاآعز  -بعزنع بذيـةردة تاشـالص صـاك    ! بعز هاجعالرنعث ضذناهع  !...  قورقمعغعن، قورقمعغعن  -
  .بولذص مةملعكةتلعرعضة قايتعص آةتتع

. ذنتـــذص قالغـــان ظةشياســـعنع ظالغانـــدعن آئـــيعن دةرهـــال ظارقعغـــا قايتعـــصتذ ظـــةؤلعيا ظ
  .سةصةرداشلعرعغا يئرعم يولدا يئتعشؤاصتذ

  
  ظأمرة

  ظأمرة دئضةن نئمة؟. 9
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صعرعنسعصالرغا رعظايـة قعلغـان     -هةج مةزضعلعدعن باشقا ؤاقعتالردا دعندا بةلضعلةنضةن قاظعدة      
 قئـتعم تـاؤاب قئلعـشقا، ساصـا بعلـةن           7عنع  هالدا معقاتتا ظئهرام آعيضةندعن آئـيعن آـةب       

ــارقعلعق ظئهرامــدعن     ــدذرذش ظ ــدعن آئــيعن حعحعنــع ظال ــسعدا ظايلعنعــشقا ؤة ظان ــةرؤة ظارع م
  .حعقعشقا ظأمرة دةص ظاتعلعدذ

  
  ظأمرةنعث دعنعي هأآىمع نئمة؟. 10

  .ظأمرة قئلعش سىننةتتذر
  

  ظأمرة قاحان قئلعنعدذ؟. 11
قذربان هئيتعدعن باشقا هةر قانداق مةزضـعلدة      . ددةت يوق ظأمرة ظىحىن بةلضعلةنضةن بعر مذ    

  .رامعزان ظئيعدا ظأمرة قعلعنسا تئخعمذ ظةؤزةلدذر. ظأمرة قعلسا بولعدذ
 

  :هئكاية
  آئلعدعغانلعقعثنع بعلةتتعم

بعـر ظةسـكةر ظـةث      . ظذرذشنعث ظةث قاتتعق داؤاملعـشعؤاتقان آىنلعرعـدعن بعـر آىـن ظعـدع            
 مئتعــر ظالدعــدا قانغــا معلعــنعص يةرضــة يئقعلغــانلعقعنع  10يــئقعن دوســتعنعث بعــر قانحــة 

ظةتراصتا ظادةمنعـث بئـشعنع ظعـستعهكامدعن آأتىرىـشكعمذ مـذمكعن بولمايـدعغان             . آأردع
  .هالةتتة ظوق يئغعؤاتاتتع

  :ظةسكةر آوماندعرعنعث يئنعغا يىضىرىص آةلدع
  .دع دع- آوماندعرعم، يىضىرىص بئرعص دوستذمنع ظئلعص آةلسةم بوالمدذ؟-

  :آوماندعر هةيران بولذص
ــةنلعكعنع       - ــذص آةتك ــىك بول ــتذثنعث ظأتمىتأش ــذ؟ دوس ــذص قالدعثم ــاراث بول ــةن س  س

هايــاتعثنع تةهلعكعــضة .. آأرمعدعثمــذ؟ بــةلكعم ظاللعقاحــان ظألــضةن بولعــشع مــذمكعن 
  !ظئتعشعثغا ظةرزعمةيدذ

  :آوماندعر. ظةسكةر يالؤذرذص تذرذؤاصتذ
  ! ماقذل، بارساث بار-

ظةسكةر يامغذردةك يئغعؤاتقان ظوقالرنعـث     !  ظعشةنضىسع آةلمةيدعغان بعر مأجعزة    ظادةمنعث
بعرلعكتـة  . ظذنع هاصـاش قعلعـص يـذدذص قـايتعص آةصـتذ          . ظاستعدا دوستعنعث يئنعغا بئرعصتذ   

آومانـدعر قانغـا معلعـنعص ياتقـان ظةسـكةرنع          . ظعستعهكامنعث ظعحعضة سـةآرةص حىشىـصتذ     
  :هكامغا ظئلعص آةلضةن دوستعغا قاراصظاندعن ظذنع ظعستع. تةآشذرىصتذ

  . ساثا هاياتعثنع تةهلعكعضة ظئتعشعثغا ظةرزعمةس دئضةن ظعدعم، قارعغعنة ظألىصتذ-
  :آوماندعر.  دةصتذ ظةسكةر–.  ظةرزعدع آوماندعرعم-
   قانداقسعغا ظةرزعدع؟ بذ ظادةم ظألىصتذ آأرمعدعثمذ؟-

  :ظةسكةر جاؤاب بئرعصتذ
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ظـذنعث  . حىنكـع يئنعغـا بارغعنعمـدا تئخعحـة هاياتتـا ظعـدع           ! عرعم يةنعال ظةرزعدع آوماند   -
  . ظاخعرقع سأرعنع ظاثالش مئنعث ظىحىن ظةث حوث بةخت ظعدع

  :ظأآسىص يعغالص تذرذص تةآرارلعدع-دوستعنعث ظاخعرقع سأزلعرعنع ظأآسىص
  !...آئلعدعغانلعقعثنع بعلةتتعم!...  آئلعدعغانلعقعثنع بعلةتتعم-
  

  قذربانلعق
  :عك ياشالرقةدعرل

بذنعثـدعن صـةقةت    . ظوزذقلعنعش ظىحىن دذنيادا هةر آىن معليونلعغان هـايؤانالر سـويعلعدذ         
ظةمما قذربان هئيتعدا سويذلغان هايؤانالرنعـث      . ظعقتعسادعي آىحع بار آعشعلةر صايدعلعنعدذ    

ضأشــلعرعدعن، تئرعلعرعــدعن بعرمذنحــة آةمبةغــةل، يوقــسذل صــايدعلعنعش ظعمكانعيعتعــضة  
شذنعثدةك قـذربانلعق قئنـع ظاققـذزذش بعزنـع اهللا غـا يئقعنالشـتذردعغان بعـر                . ولعدذظعضة ب 

بعر يعل بويعحة بعزضة ظذحرايدعغان مذسعبةتلةردعن، بـاال ؤة قـازاالردعن           . ظعبادةت ظذسذلعدذر 
  .قذتذلعشعمعزغا ؤاستة بولعدذ

  قذربانلعق دئضةن نئمة؟. 1
ايؤاننع قـذربان هئيتعـدا ظعبـادةت نعيعتـع         قوي، ظأشكة، آاال ؤة تأضة تىرآىمعدعكع بعر هـ        

  .بعلةن ظعسالمعي صعرعنسعصالرغا ظذيغذن هالدا سويذش قذربانلعق دةص ظاتعلعدذ
  
  قذربانلعق سذيذشنعث دعنعي هأآىمع نئمة؟. 2

  .قذربانلعق سذيذش ؤاجعصتذر
  
  قذربانلعق سذيذش آعملةرضة ؤاجعصتذر؟. 3
  .مذسذلمانالرغا) 1
  .الرغاهأر، ظةرآعن بولغان) 2
  .هوشع جايعدا ؤة باالغةتكة يةتكةنلةرضة-ظةقعل) 3
  .ظعقتعسادعي ظةهؤالع ياخشع بولغانالرغا) 4
  ).سةصةرضة حعقمعغانالرغا(بعر جايدا مذقعم ياشايدعغانالرغا ) 5
  
  قذربانلعق قايسع ؤاقعتتا سذيذلعدذ؟. 4

  .آىنلعرع سويذلعدذ-1،2،3قذربان هئيتعنعث 
  
   مةقسةت نئمة؟قذربانلعق سويذشتعكع. 5
  .اهللا نعث بذيرذقعنع بعجا آةلتىرىشتذر) 1
  .اهللا يولعدا هةرقانداق صعداآارلعقتعن حعكعنمةسلعكتذر) 2
  .اهللا نعث بةرضةن نئمةتلةرنعث شىكرانعسعنع ظادا قئلعشتذر) 3
  .قازاالرنعث ظالدعنع ظئلعشتذر-باال) 4
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  .آةمبةغةل، يوقسذلالرغا ياردةم قئلعشتذر) 5
  
  هايؤانالردعن قذربانلعق سويذشقا بولعدذ؟قايسع . 6

  :تأت تىرآىمدعكع ظأي هايؤانلعرعدعن قذربانلعق سويذشقا بولعدذ
  .قوي) 1
  .ظأشكة) 2
  .)توصاق، ظأآىز، سذ آالعسع، سعيئرغا ظوخشاش آاال تىرآىمعدعكعلةر(آاال ) 3
  .تأضة) 4
  
  قانحة خعل قذربانلعق سذيذش بار؟. 7

  :غان قذربانلعقتعن باشقا ظىح خعل قذربانلعق سويذش باريعلدا بعر قئتعم ؤاجعص بول
دةص ظاتعغـان   » شذ ظعشعم ظةمةلضة ظاشـسا بعـر قـذربانلعق سـويذمةن          «: ظاتاق قذربانلعقع ) 1

بـذ قـذربانلعقنعث    . (آعشعنعث ظةضةر ظذ ظعشع ظةمةلضة ظاشسا قذربانلعق سويذشع ؤاجعـصتذر         
  .)ضأشعدعن ظأزع ؤة يئقعنلعرع يئيةلمةيدذ

 قوي سـذيذش  1، قعز صةرزةنتع تذغذلسا 2ظوغذل صةرزةنتع تذغذلسا   : قعيقة قذربانلعقع ظة) 2
  .)بذ قذربانلعقنعث ضأشعنع ظأزع ؤة تذققانلعرع يئسة بولعدذ. (سىننةتتذر

حعراق ظىحىن سـويذلغان    -تأآىن، نةزعر -اهللا رعزالعقع ظىحىن، توي   : نةصعلة قذربانلعقع ) 3
ــذربانلعق ــذربانلعقنعث ضأ. (ق ــذ ق ــأزع ؤة ظاظعلعــسع، تونــذش ب بعلعــشلعرع يئــسة -شــعنع ظ

  .)بولعدذ
  
  قذربانلعقنع شئرعك بولذص سذيذشقا بوالمدذ؟. 8

آاال، توصاق، ظـأآىز،    .) بذالر بعر آعشعلعكتذر  . (قوي ؤة ظأحكعدة شئرعك بولذشقا بولمايدذ     
 آعـشع شئرعكلعـشعص بعـر    7ظـةث آـأص   . (سذآالعسع ؤة تأضـعدة شـئرعك بولذشـقا بولعـدذ         

  .)بانلعق سويسا بولعدذقذر
  
  باشقعسعنعث نامعغا قذربانلعق سويذشقا بوالمدذ؟. 9

  .آعشعنعث رازعلعقعنع ظئلعص ؤاآالةتةن سويسا بولعدذ
  

  قايسع خعل هايؤانالردعن قذربانلعق سذيذشقا بولمايدذ؟. 10
  .بعر ياآع ظعككع آأزع آأرمةيدعغان هايؤان) 1
  .ظوروقالص قذؤذرغعسع حعقعص قالغان) 2
  .سويعدعغان يةرضة بارالمايدعغان دةرعجعدة ظاقساق بولغان) 3
  .قذلعقعنعث يئرعمعدعن آأصع صذحذق بولغان) 4
  .بذرنع آعسعلعص آةتكةن) 5
  .حعشلعرعنعث آأصعنحعسع تأآىلىص آةتكةن) 6
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  .مىثضىزعنعث بعرع ياآع هةر ظعككعسع تىؤعدعن سىنىص آةتكةن) 7
  .بولغانظألىص قالغعدةك آئسةلضة ضعرعصتار ) 8
  .زةآةر ؤة ظةمحةآلعرعنعث ظىحع ظىزىلىص آةتكةن) 9

بعر ياشقا آعرمعضةن قوي ؤة ظأشكة، ظعككع ياشقا آعرمعضةن سذ آالعـسع، ظـأآىز،              ) 10
  . ياشقا آعرمعضةن تأضعنع قوربانلعق قئلعشقا بولمايدذ5آاال، توصاق، 

  
  قذربانلعق ضأش قانداق بعرتةرةص قئلعنعدذ؟. 11

  :ىح صارحعغا بألعنعدذقذربانلعق ضأش ظ
  .قذربانلعق سويغان آعشع ؤة ظذنعث ظاظعلعسعضة) 1
  .بذرادةرلةرضة-بعلعش ؤة دوست-تذققان، تونذش-ظذرذق) 2
  .آةمبةغةل، يوقسذلالرغا بئرعش ظارقعلعق بعر تةرةص قئلعنعدذ) 3
  

  :هئكاية
  ظاجايعص تاماق

اشانغان ظايال آةحلعك تاماققا    ظاشصةزلعككة ظذستعلعقع بعلةن ظةتراصتا داثقع بولغان بعر ي       
بــذ . حاقعرغــان ظوغلــع ؤة يئثــع آعلعنــع ظىحىــن ظاشخانعــسعغا آعــرعص تامــاق ظئتعؤاتــاتتع

  .آةحلعك تاماققا بعر آونا دوستعنعمذ حاقعرغان ظعدع
ياشــانغان . تــاث بولــذص هــةيران قالــدع-مئهمــانالر آــئلعص داســتعخانغا ظولتذرغعنعــدا هــاث

ىـن ظةتكـةن صولذسـع داثلعـق نةصـسع بـاال تويمعغورالرنعثمـذ              ظايالنعث آةحلعك تاماق ظىح   
ضىرىح خـام صعـشمعغان ظعـدع، سـةؤزعلةر         . ظعشتعيعنع تذتذلدذردعغان دةرعجعدة ناحار ظعدع    

ظوغلـع،  . آأيىص آةتكةن ظعدع، ضأشلةر ظوبدان صعـشمعغان بولـذص قـان تـئمعص تـذراتتع              
ن قولعدعن آئلعـشعحة ظـأزلعرعنع      يئثع آعلعنع ؤة آونا دوستع ظايالغا حاندذرماسلعق ظىحى       

  .تاماققا زورلعغان بولسعمذ تاماقنغ هةزعم قئلعشتا خئلعال قئينعلعصتذ
يعـضعت ظاصعـسعغا رةهمـةت ظئيـتعص     -ظاخعرعدا تامـاق تىـضةصتذ ؤة يئثـع تـوي قعلغـان قعـز           

آونـا دوسـتع بولـسا بعـر ظـاز ظولتـذرذص ظانـدعن قايتمـاقحع                . خوشلعشعص ظأيعـضة قايتعـصتذ    
  :غذل بعلةن آعلعن آةتكةندعن آئيعن ياشانغان ظايالغاظو. بوصتذ

ــر ظايــال ظعكــةنلعكعثنع ياخــشع بعلعمــةن  - ــا ماثــا، .  ســئنعث تاماققــا ظذســتا بع ظئيتقعن
بذضىنكع آةحلعك تاماق نئمة ظىحىن بذنحعلعك ناحار ظعدع؟ مئنعثحة سـةن يـا آئـسةل،               

  . دةصتذ–. ياآع بولمعسا بذنعثدا بعر مةسعلة بار
  :ايال آىلىمسعرةص تذرذص جاؤاب بئرعصتذياشانغان ظ

بــذ تامــاقتعن آئــيعن . قةســتةن مذنــداق تامــاق ظــةتتعم.  يــاق، هئحقانــداق مةســعلة يــوق-
ظوغلذم هةرضعزمذ هـةر قئـتعم ظانعـسعنعث تامـاقلعرعنع تعلغـا ظـئلعص ظايالعنعـث آـأثلعنع                  

  .        رةنجعتمةيدذ
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  سةآكعزعنحع باب
  مذبارةك آىنلةر ؤة آئحعلةر

  :ةدعرلعك ياشالرق
بذ مـذبارةك   . مذبارةك آىن ؤة آئحعلةر اهللا نعث بةندعلعرعضة هةدعية قعلغان بعر زعياصعتعدذر          

آىــن ؤة آئحعلــةر مذســذلمانالر ظارعــسعدا بعــر يئــرعم ظةســعردعن بئــرع قعزغعنلعــق بعلــةن   
ىـن  بذ آىنلةر ؤة آئحعلةر دذظـا، ظعبـادةت، زعيـارةت ؤة ياردةملعـشعش ظىح             . تةبرعكلةنمةآتة

بعرعـضة سـوؤغا، هةدعيـة بئـرعص ظـةث          -مذسذلمانالر ظأزظـارا بعـر    . ياخشع بعر صىرسةت بئرعدذ   
ظانا ؤة حوثالرنع يـوقالص زعيـارةت      -ظاتا. ضىزةل هعسياتلعرعنع ؤة تىيغذلعرعنع ظورتاقلعشعدذ    
بعــرع بعلــةن خاصــا بذلذشــذص قالغــانالرنع -قعلعــص ظــذالرنعث آــأثلعنع خــوش قعلعــدذ، بعــر

ــتذرعلعدذ ــدذ    ياراش ــة بئرع ــارا هةدعي ــسعدا ظأزظ ــذققانالر ظارع ــانالر ؤة ت ــشعص قالغ . ، دىشمةنلع
مذسـذلمانالر اهللا غـا ؤة      . ظاثنعـث آىحةيتعـدذ   دعنعـي ؤة معللعـي      جةمظعيةتتعكع بـذ شـادلعق      

ــرا      ــصعلعرعنع ظعج ــان ؤةزع ــضة بولغ ــةد ظةلةيهعساالم ــةزرعتع مذهةمم ــةيغةمبعرعمعز ه ــذغ ص ظىل
  .لعققا حأمعدذقعلغانلعقعنعث خوشاللعقعدا شاد

  مذبارةك آىن ؤة آئحعلةر قايسعالر؟. 1
مذسـذلمانالرنعث هـةر   . جذمة آىنع مذسذلمانالر ظىحىن بعر بايرام آىنعدذر: جىمة آىنع ) 1

  .هةصتعدة بعر يةرضة توصلعنعص بعرلعك ؤة ظعتتعصاق ظعحعدة ياشعشعغا تىرتكة بولعدذ
لعق صـاآالنغاندعن آئـيعن آعـشعلةر       بعر ظـاي بويعحـة تذتـذلغان روزا ظـارقع         : روزا هئيت ) 2
  .بعرلعرعنع يوقالص شادلعقعنع ظورتاقلعشعدذ-بعر
اهللا ظىحىـن سـويذلغان قـذربانلعقالرنعث ضأشـلعرعنعث ظعكـرام قـئلعش             : قذربان هئيعـت  ) 3

  .بعلةن بعرلعكتة مذسذلمانالر دوستلذقلعرعنع ؤة خوشاللعقعنع ظورتاقلعشعدذ
غـان، معـث يعلـدعن تئخعمـذ خـةيرلعك بولغـان بعـر              قـذرظان نازعـل بول    : قةدعر آعحعسع ) 4

  .آئحعسعدذر-27رامعزان ظئيعنعث . آعحعدذر
  

  توققذزعنحع باب
  ظذمذمعي دعنعي مةلذماتالر

  :قةدعرلعك ياشالر
ــذظال     ــصالرنع س ــعي صعرعنسع ــث ظاساس ــعحعلعك دعنعمعزنع ــذ يةرض ــةن   -ب ــودع بعل ــاؤاب معت ج

  . نعث ظةهمعيعتعنع ظىضعنعمعزظةمدعلعكتة بولسا بذ معتود بعلةن دعن. ظىضةندذق
بــذ ظــةهؤال ظعنــسانعيةتنعث ؤاز آــةحكعلع . ظــادةم تىزىلعــشع جةهةتتــة دعنغــا مذهتاجــدذر 

بذ ظئهتعياج ظاؤؤال ظذمذمعي، آئـيعن تةصـسعلعي قاندذرذلـسا          . بولمايدعغان بعر رعظاللعقعدذر  
  . توغرا ؤة يئتةرلعك مةلذماتقا ظعضة بولغان بولعدذ

ةســعلعلةردة تــوغرا ؤة يعتــةرلعك مةلــذماتقا ظعــضة بولــذش هــةر بعــر  بــذنعث ظىحىــن دعنعــي م
  .مذسذلماننعث ظاساسلعق ؤةزعصعسعدذر

   ظىحىن ظاؤؤال نئمة قئلعش آئرةك؟ظأضعنعشظعسالم دعنعنع توغرا ؤة يئتةرلعك . 1
  . آئرةكظأضعنعشظوقذش ؤة ) 1
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  .ظىضةنضةن بعلعملعرعنع حعن قةلبعدعن ياقتذرذشع آئرةك) 2
  .ةن بعلعملعرعنع باشقعلعرع بعلةن ظورتاقلعشعش آئرةكظىضةنض) 3
  
  بعر مذسذلماننعث ظاساسعلق ؤةزعصعسع نئمة؟. 2

  . ؤة ياشاشتذرظأضعنعشظعسالمنع 
  
  ظعسالم قانداق بعر دعندذر؟. 3

ظعنــسانالر ظعــسالمغا تةســلعم بذلــذش . ظعــسالم ظعنــسانعيةتنعث ظأزضــةرمةس بعــر بايلعقعــدذر
  . ختعيار بولعدعغان بعر دعندذرظارقعلعق خاتعرجةم ؤة بة

  
  ظعسالم دعنعنعث غايعسع نئمة؟. 4

هةرعكـةت ظـئلعص بارغانالرغـا      -صةرمانلعرعغا ظذيغذن ظعـش   -اهللا نعث ؤة صةيغةمبعرعنعث ظةمعر    
  .دذنيا ؤة ظاخعرةت ساظادعتعضة ظئرعشتذرمةآتذر

  
  ظادةمنعث يارعتعلعشتعكع غاية نئمة؟. 5

  .اهللا نع تونذش ؤة ظذنعثغا ظعبادةت قئلعشتذرظادةمنعث يارعتعلعشتعكع غايعسع 
  
  نئمة ظىحىن ظعبادةت قعلعمعز؟. 6

  .اهللا غا قذللذق ؤة تةشةآكىر ظئيتعش ظىحىن ظعبادةت قعلعمعز
  
  ظعبادةت ظعنساننع نعمعضة ظئرعشتذرعدذ؟. 7
  .بةخعتكة) 1
  .خاتعرجةملعككة) 2
  .هةرعكةتلةردعن مذهاصعزةت قعلعدذ-ناحار ظعش) 3
  
  بع اهللا هاالل ؤة هارامنع نئمة ظىحىن ياراتتع؟جانا. 8

  .بةندعلعرعنع ظعمتعهان قئلعش ظىحىن
  
  بعز آعمنعث نةسلع؟. 9

  . بعز ظادةم ظةلةيهعساالمنعث نةسلع
  

  بعز آعمنعث معللعتعدعن؟. 10
  .بعز ظعبراهعيم ظةلةيهعساالمنعث معللعتعدعن

  
  بعز آعمنعث ظىممعتعدعن؟. 11
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  .منعث ظىممعتعدعنبعز مذهةممةد ظةلةيهعساال
  

  ظعنساننعث ظةث حوث دىشمعنع آعم؟. 12
  .هةرعكةتلةرنعث ؤة ظةسكعلعكلةرنعث ؤةآعلع بولغان شةيتاندذر-صىتىن ناحار ظعش

  
هةرعكةتلــةردعن ظــأزعمعزنع قوغــداش ظىحىــن نئمــة ظعــش -شــةيتاندعن ؤة ناحــار ظعــش. 13

  قئلعش آئرةك؟
  .ناماز ظوقذص، دذظا قئلعش آئرةك

  
  هاياتع قانداق بعر هاياتتذر؟دذنيا . 14

  .دذنيا هاياتع ظأتكىنحع بعر هاياتتذر
  

  ظةبةدعي، مةثضىلىك بولغان هايات قايسع؟. 15
  .ظةبةدعي، مةثضىلىك بولغان هايات ظاخعرةت دذنياسعدذر

  
  دعن ؤة صةيغةمبةرلةر نئمة ظىحىن ظئؤةرتعلدع؟. 16

  .ئؤةرتعلدعظعنسانالرنعث توغرا ؤة خاتانع صةرقلةندىرىشع ظىحىن ظ
  

  قذرظاننع قانداق قعلغاندا ياخشع ؤة توغرا حىشعنةلةيمعز؟. 17
  .ظاؤؤال قذرظانغا ظعشعنعش، ظاندعن آئيعن ظذقذش آئرةك

  
  قذرظان قانداق بعر آعتابتذر؟. 18

ــي     ــةرمةيدعغان ظعالهع ــدعغان ؤة ظأزض ــدعغان، آونعرعماي ــاب قعلع ــذرظان ظةسعرلةرضــة خعت ق
  .آعتابتذر

  
  نعث مةنبةلعرع قايسعالر؟ظعسالم دعنع. 19
  .قذرظان) 1
  .سىننةت) 2
  ).ظعسالم ظالعملعرع بعرلعككة آةلضةن مةسعلعلةر(ظعجعماظ ) 3
  ).ظعسالم ظالعملعرعنعث تةسةؤؤذر قئلعش ظارقعلعق قعلغان ظعزاهاتلعرع(قعياس ) 4
  

  اهللا مةنظعي قعلغان ظةث حوث ضذناه قايسع؟. 20
  . اهللا غا شعرعك آةلتىرىش

  
  سانالر ظألضةندعن آئيعن نئمة بولعدذ؟ظعن. 21
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  .تةآرار تعرعلعدذ
  

  تةآرار تعرعلعش نئمة دةص ظاتعلعدذ؟. 22
  .قعيامةت آىنع دةص ظاتعلعدذ

  
  ظعنسانالر تعرعلضةندعن آئيعن نئمة بولعدذ؟. 23

ظعنسانالر دذنيادا ياشعغان ؤاقعتعدا قعلغان ياخشعلعق ؤة ظةسكعلعكلعرع سئلعـشتذرعلعدذ ؤة            
  . ظاساسةن جةننةتلعكلةر ؤة جةهةننةملعكلةر بةلضعلعنعدذبذنعثغا

  
  قعيامةت آىنع ظعنسانالرغا نئمعلةردعن هعساب سورعلعدذ؟. 24
  ظأمىرعنع قةيةردة ظأآىزضةنلعكع،) 1
  بةدعنعنع قةيةردة ظذصراتقانلعقع،) 2
  مىلعكعنع قةيةردعن تئصعص، قةيةرضة خةجلعضةنلعكع،-مال) 3
  .ك ظةمةل قعلغانلعقعبعلضةنلعرعضة قانحعلع) 4
  

  ضذناه قعلعص قذيذص صذشايمان بولغان قانداق قئلعش آئرةك؟. 25
  .اهللا دعن ظةصذ سوراص ظذنع ظةصذ قئلعشع ظىحىن دذظا قئلعشع يةنع تأؤبة قئلعشع آئرةك

  
  ظعسالم صةقةت ظاخعرةت دعنعمذ؟. 26

لعــدعغان دةؤعــر ظعــسالم هــةم ظــاخعرةت بعلعمعنــع، هةمــدة دذنيــا بعلعمعنــع ظــأز ظعحعــضة ظا  
  .هالقعغان بعر دعندذر

  
  مذسذلمان قاحان آاصعر، قاحان ضذناهكار بولعدذ؟. 27

صةرمانلعرعنع ظعنكار قئلغعنعدا آاصعر، هورونلذق قعلعص بعجا آةلتىرمعضةندة        -اهللا نعث ظةمعر  
  .ضذناهكار بولعدذ

  
  اهللا ظةث قعممةتلعك مةؤجذدات قعلعص آعمنع ياراتتع؟. 28

  .تعظعنساننع يارات
  

  ظونعنحع باب
  رةهبةرعمعز، يولباشحعمعز صةيغةمبعرعمعز مذهةممةد ظةلةيهعساالم

  :قةدعرلعك ياشالر
ــةد     ــشتذرضةن ظعككــع جاهــان قذياشــع مذهةمم ــا ظئرع ــسانعيةتنع هأرلىككــة ؤة هوزذرغ ظعن

  . هةر بعر مذسذلماننعث ظاساسلعق ؤةزعصعسعدذرظأضعنعش هاياتعنع  ظةلةيهعساالمنعث
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تذغذلذشـعدعن ظألىمعـضعحة   . ةيهعساالمنعث هاياتع ظاددعي بعـر هايـات ظةمـةس    صةيغةمبةر ظةل 
ــشع،      ــةمعتع، ياردةملعشعـ ــةببعتع، مةرهـ ــةخالقعي، مذهـ ــدعكع ظـ ــذددةت ظعحعـ ــةن مـ ظأتكـ

تاقعتع، جةسذر، قورقماس، باتذرلذقع ؤة آعشعلةر بعلةن بولغـان         -ظعنسانصةرؤةرلعضع، سةؤعر 
  .ارعنع قوزغعشع آئرةكظعتعب-مذناسعؤةتلعرع هةممعمعزنعث دعققةت

مـذهعم بولغـان    . بعرنعث سعلةرضة بةرضةن مةلـذماتلعرعمعز قعـسقا ؤة خذالسـة مةلـذماتالردذر           
ظاساســعنع بعلعــش ظىحىــن تةصــسعلعي مةلــذماتالرغا . يةرلــةرنع بعلعــشنع ظاســاس قعلغانــدذر

جــاؤاب معتــذدع ظــارقعلعق هاســعل بولغــان ظذمــذمعي مةلــذماتالردعن -ســذظال. ظئهتعيــاج بــار
 تةرتعـصتعن آئـيعن اهللا      ظأضـعنعش بذ  . عثالر آئرةك ظأضعنعشآئيعن تةصسعلعي مةلذماتالرنع    

  .ؤة صةيغةمبعرعمعزضة بولغان ظئتعقادعمعز تئخعمذ آىحعيعدذ ؤة هةقعقي مةنعسعضة يئتعدذ
  صىتىن يارعتعلغان مةؤجذداتالرنعث ظةث ظئسعلع، ظةث ظذلذغع آعم؟. 1

  .هعساالمظاخعرقع صةيغةمبةر مذهةممةد ظةلةي
  
  صةيغةمبةر ظىحىن ظئيتعلغان باشقا ظعسعمالر بارمذ؟. 2

  .رةسذل، نةبع ؤة ظةلحع ظعسعملعرعمذ ظعشلعتعلعدذ
  
  صةيغةمبةر ظةلةيهعساالم قايسع ؤاقعتتا، نةدة تذغذلدع؟. 3

آىنعـدة، رةببعزيـذل ظـةؤؤال      -20ظاينعـث   -4يعلـع   -571صةيغةمبةر ظةلةيهعـساالم معالدعـي      
  .دة دذشةنبة آىنع سةهةردة مةآكعدة تذغذلدع آىنع-12ظايعنعث 

  
  صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمنعث دادعسع، ظانعسع ؤة يوؤعسعنعث ظعسمع نئمة؟. 4
  ظابدذلاله،: دادعسع) 1
  ظامعنة،: ظانعسع) 2
  .ظابدذلمذتةللعص: بوؤعسع) 3
  
  سىت ظانعسعنعث ظعسمع نئمة؟. 5

  .هةلعمة: سىت ظانعسعنعث ظعسمع
  
  يهعساالم قايسع قةبعلعدعن؟صةيغةمبةر ظةلة. 6

  .قذرةيعش قةبعلعسعنعث هاشعمعية ظايمعقعدعن
  
  صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمنعث نةسةبع قايسع؟. 7

  .ظعبراهعيم ظةلةيهعساالمنعث حوث ظوغلع ظعسماظعل ظةلةيهعساالمنعث نةسةبعدذر
  
  صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمنعث دادعسع قاحان ؤاصات قئلدع؟. 8

  . ظاي بذرذن ؤاصات قئلدع2ساالم تذغذلذشتعن صةيغةمبةر ظةلةيهع
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  صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمنعث ظانعسع قاحان ؤاصات قئلدع؟. 9

  . ياش ؤاقتعدا ؤاصات قئلدع6صةيغةمبةر ظةلةيهعساالم 
  

  يئتعم قالغان صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمغا آعم باقتع؟. 10
. وؤعـسع ظابدذلمذتـةللعص بـاقتع      يئشعدا يئتعم قالغان صةيغةمبةر ظةلةيهعـساالمغا باشـتا ب         6

  .آئيعن تاغعسع ظةبذتالعص باقتع
  

  صةيغةمبةر ظةلةيهعساالم صةيغةمبةرلعك آئلعشتعن بذرذن نئمة ظعش قئالتتع؟. 11
  .تعجارةت قئالتتع

  
صـــةيغةمبةر ظةلةيهعـــساالم صـــةيغةمبةرلعك آئلعـــشتعن بـــذرذن جةمظعيةتتـــة قانـــداق  . 12

  بئلعنةتتع؟
  .شةنحعلعك مذهةممةد دةص بئلعنةتتعمذهةممةد ظةمعن يةنع ظع

  
  صةيغةمبةر ظةلةيهعساالم قانحة يئشعدا، آعم بعلةن توي قئلدع؟. 13

  . ياشلعق هةزرعتع خةتعجة بعلةن توي قئلدع40 يئشعدا 25صةيغةمبةر ظةلةيهعساالم 
  

  صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمنعث قانحة صةرزةنتع بار ظعدع؟. 14
 ســع خةتعجــة ظــانعمعزدعن، بعرســع 6. ةرزةنتع بــار ظعــدع صــ7صــةيغةمبةر ظةلةيهعــساالمنعث 

  .معسعرلعق ظايالع مارعية ظانعمعزدعن تذغذلغان ظعدع
  

  صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمنعث صةرزةنتلعرعنعث ظعسمع نئمة؟. 15
  .زةينةص، رذقعية، ظذممذضذلسىم ؤة صاتعمة: قعزلعرع) 1
  .قاسعم، ظابدذلاله ؤة ظعبراهعيم: ظوغذللعرع) 2
  

  صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمنعث نةؤرعلعرع بارمذ ظعدع؟. 16
هــةزرعتع هةســةن ؤة هــةزرعتع . صــةيغةمبةر ظةلةيهعــساالمنعث ظعككــع نةؤرعــسع بــار ظعــدع 

  .هىسةيعن
  

  هةزرعتع هةسةن ؤة هةزرعتع هىسةيعن آعمنعث صةرزةنتلعرع ظعدع؟. 17
  .هةزرعتع ظةلع بعلةن هةزرعتع صاتعمةنعث صةرزةنتلعرع ظعدع

  
  ةيغةمبةر ظةلةيهعساالمنعث ظةث ياش ظايالع آعم؟ص. 18

  .ظاظعشة ظانعمعزدذر
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  صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمغا صةيغةمبةرلعك قاحان، قةيةردة آةلدع؟. 19

ــةيغةمبةرلعك معالدعــي   ــةيغةمبةر ظةلةيهعــساالمغا ص آىنــع دذشــةنبة -17يعلعنعــث – 610ص
  . آةلدعآعحعسع هعرا تئغعدعكع بعر غارادا ظعبادةت قئلؤاتقعنعدا

  
  صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمغا صةيغةمبةرلعك آةلضعنعدة قانحة ياشتا ظعدع؟. 20
  . ياشتا ظعدع40
  

  صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمغا تىنجع آةلضةن ؤةهعي ؤة شىنعثدةك صةرمان قايسع؟. 21
 ظـايعتع   5صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمغا تىنجع آةلضةن ؤةهعي ظةلةق سىرعـسعنعث دةسلةصـكع           

  .صةرمانعدذر» اراتقان صةرؤةردعضارعثنعث ظعسمع بعلةن ظوقذغعني«بولغان 
  

  اهللا نعث صةرمانلعرعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمغا آعم يةتكىزةتتع؟. 22
  .جعبرعيل ظةلةيهعساالم يةتكىزةتتع

  
  صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمغا تىنجع ظعمان ظئيتقان مذسذلمان آعم؟. 23

مان ظئيتقان مذسذلمان ظايالع هةزرعتع خةتعجـة ظـانعمعز       صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمغا تىنجع ظع   
  .ظعدع

  
  هةزرعتع خةتعجة ظانعمعزدعن آئيعن مذسذلمان بولغان آعملةر؟. 24

ظأسمىرلةردعن هةزرعتع ظةلع، قذلالردعن زةيد بعن هارعس، حوثالردعن هةزرعتع ظةبذبـةآرع           
  .ظعدع

  
ة خــةلقع قانــداق صوزعتــسعية صــةيغةمبةر ظةلةيهعــساالم ظــئلعص آةلــضةن دعنغــا مةآكــ. 25

  بعلدذردع؟
صةيغةمبةر ظةلةيهعساالم ظـئلعص آةلـضةن ظعـسالم دعنعغـا مةآكـة مذشـرعكلعرع شـعدةتلعك                

صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمنع ظأز ظعحعضة ظالغان مذسـذلمانالرغا زذلـذم قئلعـشقا           . قارشع تذردع 
  .باشلعدع

  
   قئلدع؟مذشرعكلةرنعث زذلذملعرعغا قارشع مذسذلمانالر نئمة. 26

صــــةيغةمبةر ظةلةيهعــــساالمنعث رةهبةرلعكعــــدة تــــةبلعغ صــــاظالعيعتعدعن ؤاز آةحمعــــدع، 
 يعلعــــدعن آئــــيعن ظــــاؤؤال -615آئــــيعن معالدعــــي . ظعمانلعرعــــدعن ؤاز آةحمعــــدع

  .هةبةشعستانغا، ظاندعن آئيعن مةدعنعضة هعجرةت قئلعشقا باشلعدع
  

  مذشرعكلةر قانداق زذلذم قئالتتع؟. 27
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ــازاق  ــتا م ــع باش ــص مةســخعرة قئالتت ــعؤةتلةرنع  . قعلع ــارعي مذناس ــاظعي ؤة تعج ــارلعق ظعجتعم ب
آئـيعن ظــألىم بعلــة  . قعـستاققا ظــئلعش ظــارقعلعق قورقـذتماقحع بوالتتــع  -قعــيعن. ظىزةتتـع 

  .تةهدعد قعلعص ظأزلعرع خالعغان نةتعجعضة ظئرعشةلمعضةندعن آئيعن ظألتىرةتتع
  

  ضة هعجرةت قئلدع؟صةيغةمبةر ظةلةيهعساالم قاحان، قةيةر. 28
 آىنعـــدة مةآكعـــدعن -17ظاينعـــث -7 يعلـــع -622صـــةيغةمبةر ظةلةيهعـــساالم معالدعـــي 

  .مةدعنعضة هعجرةت قعلعدع
  

  صةيغةمبةر ظةلةيهعساالم آعم بعلةن بعرلعكتة هعجرةت قئلدع؟. 29
  .صةيغةمبةر ظةلةيهعساالم هةزرعتع ظةبذبةآرع بعلةن بعرلعكتة هعجرةت قئلدع

  
   ظةلةيهعساالمنعث ظةث حوث دذشمعنع آعم ظعدع؟صةيغةمبةر. 30

  .صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمنعث ؤة ظعسالمنعث ظةث حوث دىشمعنع ظةبذجةهعل ظعدع
  

  صةيغةمبعرعمعزنعث صةيغةمبةرلعكع قانحة يعل داؤامالشتع؟. 31
  .  يعل داؤامالشتع23صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمنعث صةيغةمبةرلعكع 

  ).622 – 610( يعل مةآكعدة 13
  .داؤامالشتع) 623 -622( يعل مةدعنعدة 10
  

  صةيغةمبةر ظةلةيهعساالم قاحان ؤاصات قئلدع؟. 32
 آىنــع دذشــةنبة آىنــع -10صــةيغةمبةر ظةلةيهعــساالم هعجرعيــة رةبعظــذل ظــاؤؤال ظئيعنعــث 

  . يعلعدا مذبارةك روهعنع جانابع اهللا غا تةسلعم قئلدع-632معالدعي 
  

  م ؤاصات قعلغاندا قانحة ياشتا ظعدع؟صةيغةمبةر ظةلةيهعساال. 33
  . ياشتا ظعدع63ظذلذغ رةهبةرعمعز 

  
  صةيغةمبةر ظةلةيهعساالم قةيةرضة دةصعن قئلنعدع؟. 34

  .مذنةؤؤةرضة دةصعن قئلعندع-صةيغةمبةر ظةلةيهعساالم ؤاصات قعلغان يةر بولغان مةدعنة
  

   نئمة؟صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمنعث قةبرع بذلذنغان يةرنعث ظعسمع. 35
  .ظذلذغ صةيغةمبعرعمعزنعث قةبرعسع بذلذنغان يةرنعث ظعسمع راؤزاظع مذتاههارا دذر

  
  صةيغةمبةر ظةلةيهعساالمنعث ؤعدالعشعش خذتبعسع

  !ظع ظعنسانالر
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بةلكعم بذ يعلـدعن آئـيعن سـعلةر بعلـةن مةثـضى بـذ              . سأزىمنع دعققةت بعلةن ظاثالثالر   
  يةردة يةنة بعر قئتعم آأرىشةلمةسلعكعم 

  .مذمكعن
  !ظع ظعنسانالر

بذ آىنلعرعثالر قانداق مذقةددةس بعر آىن بولغان بولسا، بذ ظايلعرعثالر قانداق مذقـةددةس             
قانداق مذبارةك بعـر شـةهةر بولغـان بولـسا          ) مةآكة(بعر ظاي بولغان بولسا، بذ شةهرعثالر       

ــاؤذزدعن مذه      ــل تاج ــةر خع ــذنداق مذقةددةســتذر، ه ــذ ش ــانلعرعثالر، ماللعرعثالرم اصــعزةت ج
  .قئلعنغاندذر
  !ساهابعلعرعم

 هـةرعكعتعثالردعن   -بىـضىنكع صـىتىن ظعـش     . ظةتة صةرؤةردعضارعثالر بعلةن ظىحرعشعـسعلةر    
هةرضــعزمذ مئنعثــدعن آئــيعن بــذرذنقع ظازغــذن يولعثالرغــا . حذقــذم هعــسابقا تارتعلــسعلةر

ر بـذ يـةردة     بـذ ؤةسـعيعتعمنع بـذ يةردعكعلـة       ! بعرعثالرنعـث بوينعنـع حاصـماثالر     -قايتعص بعـر  
بـةلكعم ظاثلعغـان آعـشع بـذ يـةردعكع آعـشعدعن تئخعمـذ ياخـشع                ! يوقالرغا يةتكىزسذن 

  .حىشعنعص، ظعتاظةت قئلعشع مذمكعن
  !ظع ظعنسانالر

ظأسـىمنعث هـةر خعـل تىـرع     . آعمنعث يئنعدا بعر ظامانةت بولسا ظـذنع ظعضعسعـضة بةرسـذن        
بعراق قةرزنعث ظةسـلع معقـدارع      . ظايعغعمنعث ظاستعدا حةيلعدعم  ) ظذنع. (مةنظعي قئلعندع 

اهللا نعــث صــةرمانع بعلــةن . نــة زذلــذم قعلعــث، نــةدة زذلــذمغا ظــذحراثالر. بئرعلعــشع آئــرةك
جاهالةت دةؤرعدعن قالغان بذ ناحار ظادةتنعث هةر خعل تىرع         . جازانعخورلذق مةنظعي قئلندع  

غان ظأسـىملعرعنع   بعرعنحع بولـذص تاغـام ظابباسـنعث ظالـدع        . ظايعغعمنعث ظاستعدا حةيلةندع  
  .ظةمةلدعن قالدذردذم

  !ساهابعلعرعم
بعرعنحـع بذلـذص    . جاهالةت دةؤرعـدعكع خـذن داؤالعرعمـذ صـىتىنلةي ظةمةلـدعن قالدذرذلـدع            

  .جعيةنعم رةبعظانعث خذن داؤاسعنع ظةمةلدعن قالدذردذم
  !ظع ظعنسانالر

معيـةت قـذرذش    بىضىن شةيتان سعلةرنعث بذ زعمعنعثالردا يئثعدعن تةسـعر قـئلعش ؤة هاآع           
ظةمما سعلةر مةن ظةمةلدعن قالـدذرغان بـذ ظعـشالردعن باشـقا            . ظعقتعدارعنع ظةبةدعي يوقاتتع  

. آعحعك دةص بعلضةن ظعشالردا ظذنعثغا ظعتاظةت قعلساثالر بذ ظذنع بةآمـذ مةمنـذن قعلعـدذ          
  .دعنعثالرنع مذهاصعزةت قئلعش ظىحىن بذالردعنمذ هةزةر ظةيلةثالر

  !ظع ظعنسانالر
ــذثالرنع     ظايال ــن قورقذش ــة اهللا دع ــذ هةقت ــشعثالرنع ؤة ب ــة قئلع ــضة رعظاي ــث هةقلعرع عثالرنع

ــةن  ــعية قعلعم ــذالرنعث    . تةؤس ــدعثالر، ظ ــص ظال ــانعتع قعلع ــث ظام ــالعثالرنع اهللا نع ــعلةر ظاي س
  .نذمذسعنع ؤة ظعصصعتعنع اهللا غا ؤةدة بئرعص ظأزةثالرغا هاالل قئلدعثالر

ــةققعثالر،    ــالعثالردا هـ ــعلةرنعث ظايـ ــار   سـ ــةققع بـ ــعلةردة هـ ــذ سـ ــعلةرنعث . ظذالرنعثمـ سـ
ظايالعثالردعكع هةققعثالر ظذالرنعث ظأيىثلةرضة سعلةر ياقتذرمايدعغان هئحقانداق آعشعنع        
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ظةضةر سعلةر رازع بولمايدعغان هةرقانداق آعشعنع ظأيضة آعرضىزسـة         . آعرضىزمةسلعكعتذر
  .ظذالرنع ظاستا ظذرذص بذنعث ظالدعنع ظالساثالر بولعدذ

ظعحمـةك  -ظادعتع بويعحة صىتىن يئمـةك    -العثالرنعث سعلةردعكع هةقلعرع يذرتنعث ظأرص    ظاي
  .آعحةك ظئهتعياجعنع تةمعنلةشتذر-ؤة آعيعم

  !ظع مأمعنلةر
سعلةرضــة شــذنداق بعــر ظامانــةت بــةردعمكع ظــذنعثغا مةهكــةم ظئسعلــساثالر يــولعثالردعن   

  . آعتابع قذرظاندذربذ ظامانةت بولسا اهللا نعث. هةرضعزمذ ظئزعص قالمايسعلةر
  !ظع مأمعنلةر

. مذسذلمان مذسـذلماننعث قئرعندعـشعدذر    ! سأزةمنع ياخشع ظاثالثالر ؤة ياخشع حىشعنعثالر     
دعن قئرعندعشعثالرغا ظاظعت بولغـان هةرقانـداق بعـر         . شذثا صىتىن مذسذلمانالر قئرعنداشتذر   

ىـل رعزالعقـع بعلـةن      مةيلع ظذ آأث  . هوقذققا تاجاؤذز قئلعش باشقعسعغا هاالل ظةمةس     -هةق
  ...ظذنعثغا بةرضةن بولسذن

  !ساهابعلعرعم
  .نةصسعثالرنعثمذ سعلةردة هةققع بار. نةصسعثالرغا زذلذم قعلماثالر

  !ظع ظعنسانالر
معراسخور ظىحىن ؤةسـعيةتكة آئـرةك   . جانابع اهللا هةر بعر هةق ظعضعسعضة هةققعنع بةرضةن  

  .ذنعثغا ظاظعتتذرباال آعمنعث آارؤعتعدا تذغذلغان بولسا ظ. يوق
دادعــسعدعن باشقعــسعغا ظاظعــت   . زعنــا قعلغــانالر ظىحىــن مــةهرذم قــئلعش جازاســع بــار      

ظعكةنلعضعنع ظئيتقان هارامزادة يـاآع ظئرعـدعن باشقعـسع بعلـةن مذناسـعؤةت ظأتكىزضـةن               
ــذلمانالرنعث     ــىتىن مذسـ ــضة ؤة صـ ــشتعلةرنعث لةنعتعـ ــا، صةرعـ ــث ظازابعغـ ــسعز اهللا نعـ نذمذسـ

  !حار بولسذندذشمةنلعكعضة دذ
  .جانابع هةق بذ آعشعلةرنعث نة تأؤبعسعنع، نةدة شاهعتلعتلعقعنع قذبذل قعلعدذ

  !ظع ظعنسانالر
  ظةتة مئنع سعلةردعن سورايدذ، نئمة دةيسعلةر؟

  :)ظذيةردعكعلةرنعث هةممعسع بعرلعكتة شذنع سأزنع ظئيتتع(
ىزىص ظورذنلعــدعث،  اهللا نعــث ظةلحعلعــضعنع بعجــا آــةلتىردذث، ؤةزعــصةثنع ؤايعغــا يــةتك -

  .بعزضة ؤةسعيةت ؤة نةسعهةت قئلدعث
 قئـتعم شـذنداق     حساالم شاهادةت بارمعقعنع آأتىرىص ظذ    سبذنعث بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهع   (

  :)دعدع
  !ضذؤاه بول يا رةببع
  !ضذؤاه بول يا رةببع
  !ضذؤاه بول يا رةببع
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. مـة قئلعـنعص صـىتتىرعلدع     اهللا نعث تةؤفعق ؤة ياردعمع بعلةن بـذ ظةسـةر ظذيغـذرحعغا تةرجع            
جانابع اهللا ضذناه صاتقعقعغا صئتعص قالغان ظىيغذر قئرعنداشلعرعمعزنعث هعدايعتعـضة ؤةسـعلة            

  !ظامعن. قعلسذن
  ظعستانبذل. تىرآعية. آىنع-22ظاينعث -12 يعلع -2006

  
  


