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نایدا

: هدنسیون

ینید تالاوس  هب  یئوگخساپ  یلم  زکرم 

: یپاچ رشان 

ینید تالاوس  هب  یئوگخساپ  یلم  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

49نایدا

باتک 49تاصخشم 

49تایلک

؟  تسیچ رد  یگتخاس  نایدا  اب  یهلا  نایدا  یلصا  49قرف 

49شسرپ

49خساپ

؟ دوب هچ  دش  نایدا  فالتخا  ثعاب  هک  یملع  نارمع  لآ  هروس  هیآ 19  هب  هجوت  49اب 

49شسرپ

49خساپ

؟ دنک یم  یفرعم  هنوگچ  ار  اه  نآ  نآرق  دریگ و  یم  همشچرس  اجک  زا  دنشاب  یمن  مه  یهلا  ًاضعب  هک  نایدا  50تیقفوم 

50شسرپ

50خساپ

تسا حیحص  دسرارف ، دیاقع  لوصا  نیودت  هلحرم  دوش و  فیعض  نامیا  هرطیس  ات  درذگ  یم  اهلاس  تسا و  هدرک  روهظ  باذجنا  بذج و  هدیدپ  کی  طقف  زاغآ  رد  دینک  یسررب  دنا  ینایحو  نایدا  هک  ار  مالسا  تیحیسم و  تیدوهی ، نایدا  لوا  ياهلاس  خیرات  رگا  دنیوگ : یم  هک  یناسک  نخس  51ایآ 

51شسرپ

51خساپ

؟  تسیچ یمالسا  فلتخم  ياه  هقرف  نایدا و  نیب  فالتخا  54للع 

54شسرپ

54خساپ

یهلا 59نایدا 

یمیهاربا 59نایدا 

59تیدوهی

تیدوهی 59هچخیرات 

؟ دننک یم  دای  يدب  هب  ار  دوهی  موق  59ارچ 

59شسرپ

59خساپ

.دیراد نایب  ام  يارب  ار  یبلاطم  رصتخم  روط  هب  دوهی  نید  دروم  62رد 

62شسرپ

62خساپ

.دیهد رارق  ام  رایتخا  رد  ار  یتاعالطا  نایدوهی  تایقلخ  دوهی و  موق  هچخیرات  صوصخ  67رد 

67شسرپ

67خساپ

وب هدش  هدنز يا  دوجوم  هب  لیدبت  لیئربج  ياپ  كاخ  رطاخ  هب  هکلب  دوبن  ییالط  هلاسوگ  دنیوگ :  یم  هک  ار  یناسک  هدیقع  نیا  هدوب و  نتخوس  لباق  مسج  هلاسوگ  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  نیا  مینازوس و  یماعطق  ار  نآ  ام  دیوگ :  یم  دندیتسرپ  ار  نآ  لیئارسا  ینب  هک  هلاسوگ يا  هرابرد  نآرق 

73شسرپ

73خساپ

؟  دنیوگ یم  لیئارسا  ینب  ار  نایدوهی  74ارچ 

74هراشا

74شسرپ

74خساپ

؟  دراد ناکما  ءایبنا  يارب  نایسن  ایآ  دوش  یشومارف  راتفرگ  تسا  نکمم  یسوم  نوچمه  يربمایپرگم  دندرک  شومارف  ار  ناش  یهام  امهتوح  ایسن  دیوگ :  یم  یسوم  دروم  رد  74نآرق 
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؟  دراد ناکما  ءایبنا  يارب  نایسن  ایآ  دوش  یشومارف  راتفرگ  تسا  نکمم  یسوم  نوچمه  يربمایپرگم  دندرک  شومارف  ار  ناش  یهام  امهتوح  ایسن  دیوگ :  یم  یسوم  دروم  رد  74نآرق 

74شسرپ

74خساپ

؟  نآ ریغ  هن  تسا و  یهلا  يادن  ادن ,  نیا  هکدرک  ادیپ  نیقی  اجک  زا  یسوم  ممیکح  زیزع و  دنوادخ  نم  دش  هتفگ  یسوم  هب  75هکنیا 

75شسرپ

75خساپ

؟  دندشن عقاو  ادخ  وفع  لومشم  دندش  نامیشپ  یتسرپ  هلاسوگ  لمع  زا  هک  لیئارسا  ینب  هنوگچ  دبای ,  یم  ققحت  هبوت  تقیقح  ینامیشپ  تمادن و  اب  میا  هدینش  75ام 

75شسرپ

75خساپ

؟  دندش یهنراک  نیا  زا  دوهی  هنوگچ  تسین  یفالخ  راک  نانیشن  لحاس  يارب  ایرد  زا  یهام  ندرکن  75دیص 

76شسرپ

76خساپ

؟  دوب ییاذغ  هچ  دش  لزان  دوهی  رب  هک  يولس  76نم و 

76شسرپ

76خساپ

؟  تسیچ دوهی  رد  يداژن  ضیعبت  حور  شیادیپ  76اشنم 

76شسرپ

76خساپ

؟ تسیچ 77تاّیلیئارسا 

77شسرپ

77خساپ

؟ دنک تیؤر  ار  وا  هک  تساوخ  ادخ  زا  یسوم  77ارچ 

77شسرپ

77خساپ

؟  تسا هدوب  هچ  یقیقح  تیدوهی  78تیحیسم و 

78شسرپ

78خساپ

؟ دندوب یناسک  هچ  تیحیسم  دوهی و  نید  80ناوریپ 

80شسرپ

80خساپ

؟ دناد یم  هچ  ار  نایدوهی  شیادیپ  زاغآرس  لاعتم  82دنوادخ 

82شسرپ

82خساپ

اب يا دوب و  ینخس  مه  نیا  دوب و  حرطم  دنتشاد  ار  وا  نتشک  هئطوت  هچ  ربمایپ  نامز  رد  دندرک و  هچ  یسوم  نامز  رد  هک  مینیب  یم  ار  دوهی  موق  ام  اما  .درک  باذع  ار  اهنآ  دنوادخ  دندرک و  متس  ملظ و  ناشدوخ  ربمایپ  نامز  رد  طول  دومث و  داع و  موق  هکنیا  اب  .تسا  نایدوهی  دروم  رد  ههبش يا 

84شسرپ

84خساپ

؟ دنتسه هچ  دنتسه و  اجک  اقلباج  84اسرباج و 

84شسرپ

85خساپ

؟ دراد دوجو  نآرق  رد  دننیزگ ) تنوکس  اجنآ  رد  ات  دنا  هداد  نایدوهی  هب  ار  سدقم  نیمزرس   ) هک بلطم  نیا  86ایآ 

86شسرپ

86خساپ
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؟ دراد داقتعا  یناربمایپ  هچ  هب  یسوم  ترضح  زا  ریغ  هب  دوهی  87نید 

87شسرپ

87خساپ

؟ تسا هدش  میسقت  هقرف  ای 71  هب 61  دوهی  ياه  بهذم  ایآ  مرکا  لوسر  هتفگ  قبط  تسا ؟ مادک  اهنآ  نیرتمهم  دوش و  یم  میسقت  بهذم  دنچ  هب  دوهی  87نید 

87شسرپ

87خساپ

تیدوهی سدقم  87ياهباتک 

؟ تسا نانآ  يارب  ام  ینامسآ  باتک  مکح  رد  نایدا  ریاس  ياه  باتک  87ایآ 

87شسرپ

88خساپ

؟  تسا هتفرگ  تروص  فیرحت  لیجنا  تاروت و  ياجک  89رد 

89شسرپ

89خساپ

؟ دنراد يرتشیب  داقتعا  یسوم  یسیع و  ترضح  هب  نایدوهی  نایحیسم و  ارچ  90فلا 

90هراشا

90شسرپ

90خساپ

؟ دراد دوجو  یتوافت  هچ  اوتحم  فده و  ظاحل  زا  لیجنا   ) دیدج دهع  ای  تاروت   ) قیتع دهع  باتک  ياه  ناتساد  نآرق و  ياه  ناتساد  95نیب 

95شسرپ

95خساپ

؟ دنراد لوبق  یناسک  هچ  ار  اه  باتک  نیا  دندمآ و  دوجو  هب  لیجنا  تاروت و  اه  باتک  نیا  هنوگچ  دراد ؟ دوجو  هریغ  تاروت و  لیجنا و  ياه  باتک  تسا  ناناملسم  ام  ینامسآ  باتک  هک  نآرق  زا  ریغ  هب  97ارچ 

97شسرپ

97خساپ

؟ دشاب یم  دوجوم  هدشن  فیرحت  ياهباتک  لصا  ایآ  .دینک و  نایب  اهنآ  ءهمجرت  اهنآ و  یناشن  اب  اهباتک  نیا  زا  کی  ره  تافیرحت  زا  هنومن  دنچ  تسا  یفیرحت  رگا  و  تسا ؟) یلصا  باتک  هب  کیدزن   ) دنراد لوبق  ار  لیجنا  مادک  تاروت و  مادک  مالسا  ياملع  دیئوگب  دشاب  نکمم  98رگا 

98شسرپ

98خساپ

.دشاب یم  ییاهباتک  هچ  لماش  ( قیتع دهع   ) سدقم 102باتک 

102شسرپ

102خساپ

؟ لیجنا رد  دیدج  دهع  هن  اگ  ریاعش 7  تاروت و  رد  میدق  دهع  نامرف  هراب 10  103رد 

103شسرپ

103خساپ

؟ دراد تحص  يدح  هچ  ات  تاروت  106فیرحت 

106شسرپ

106خساپ

رگا دنیوگ : یم  هدشن و  فیرحت  لیجنا  تاروت و  هک  دنتسه  دقتعم  دیسرپب " باتک  لها  زا  دیناد  یمن  رگا   " هک نآرق  زا  هیآ يا  دانتسا  هب  باتک  لها  زا  یخرب  یلو  .دشاب  یمن  حیحص  هک  هداد  ناربمایپ  یخرب  دنوادخ و  هب  ییاه  تبسن  دراد و  مرش  شنایب  زا  یمدآ  هک  هدمآ  یبلاطم  لیجنا  تاروت و  رد 

108شسرپ

108خساپ

؟  دنک یم  قیدصت  ار  لیجنا  تاروت و  تاجردنم  نآرق  111ایآ 

111شسرپ

111خساپ
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؟  دینک نایب  ار  تاروت  فیرحت  ياه  هناشن  زا  112یخرب 

112شسرپ

112خساپ

؟  تسا هداد  ربخ  مالسا  روهظ  زا  تاروت  112ایآ 

112شسرپ

112خساپ

؟  تسا هداد  ربخ  مالسا  ربمایپ  زا  تاروت  116ایآ 

116شسرپ

116خساپ

؟  تسا هداد  ربخ  مالسا  ربمایپ  زا  تاروت  124ایآ 

124شسرپ

124خساپ

؟  تسا هداد  ربخ  مالسا  ربمایپ  زا  تاروت  127ایآ 

127شسرپ

127خساپ

؟  میوش لاکشا  راچد  هکم  رب  نآ  قیبطت  رد  هک  دیآ  یم  ناراپ  زا  تفگ  دنامن و  ههبش  اتات  دور  یم  هنیدمب  دیآ و  یم  نوریب  هکم  زا  مالسا  ربمغیپ  دومرفن  تاروت  رد  ادخ  127ارچ 

127شسرپ

127خساپ

؟  دینک نایب  ار  تاروت  فیرحت  ياه  هناشن  زا  127یخرب 

128شسرپ

128خساپ

؟  تسا هداد  ربخ  مالسا  ربمایپ  زا  تاروت  128ایآ 

128شسرپ

128خساپ

؟  تسا هداد  ربخ  مالسا  ربمایپ  زا  تاروت  129ایآ 

129شسرپ

129خساپ

؟  تسا مادک  تاروت  رد  طول  ناتساد  اب  نآرق  رد  طول  ناتساد  131توافت 

131شسرپ

131خساپ

؟ تسیچ نیرهاط  همئا  متاخ و  لوسر  ترضح  مالسا و  روهظ  هب  تبسن  تاروت  131هاگدید 

131شسرپ

131خساپ

؟ تسیچ نیمز  رب  ادخ  هتسیاش  ناگدنب  تیمکاح  هب  تبسن  روبز  132هاگدید 

132شسرپ

132خساپ

؟ تسا هنوگچ  دراد  دوجو  لیئارسا  ینب  نایم  رد  یسوم  هزور  لهچ  تبیغ  نامز  رد  هلاسوگ  هدنزاس  صخش  رس  رب  تاروت  نآرق و  نیب  هک  134یفالتخا 

134شسرپ

134خساپ

؟ دراد دوجو  تاروت  هلیسو  هب  لوقنم  ناتساد  رد  یمهم  تاکن  هچ  تسا و  هدرک  لقن  دوب ، یهلا  شیامزآ  کی  مالسا  رظن  زا  هک  ار  (ع ) دواد ترضح  فورعم  تواضق  ناتساد  هنوگچ  135تاروت 

135شسرپ
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135خساپ

؟ دنا هدرک  نایب  ار  فسوی  نداد  تسد  زا  رد  بوقعی  مغ  هصق  هنوگچ  مادک  ره  تاروت  137نآرق و 

137شسرپ

138خساپ

؟ دوش یم  قالطا  يزیچ  هچ  رب  تاروت » »138

138شسرپ

138خساپ

؟ تسا ییاهزیچ  هچ  لماش  نایدوهی  ینید  138بتک 

138شسرپ

138خساپ

؟ تسا هنوگچ  ع )  ) میهاربا دروم  رد  نآرق  تاروت و  هاگدید  140توافت 

140شسرپ

140خساپ

؟ تسا هنوگچ  ع )  ) طول دروم  رد  نآرق  تاروت و  هاگدید  142توافت 

142شسرپ

142خساپ

؟ تسا هنوگچ  ع )  ) بوقعی دروم  رد  نآرق  تاروت و  هاگدید  146توافت 

146شسرپ

146خساپ

؟ تسا هنوگچ  ع )  ) دواد دروم  رد  نآرق  تاروت و  هاگدید  150توافت 

150شسرپ

150خساپ

؟ تسا هنوگچ  ع )  ) نامیلس دروم  رد  نآرق  نیدهع و  هاگدید  153توافت 

153شسرپ

153خساپ

تسا هدش  لزان  ینابز  هچ  هب  رگید  ینامسآ  157بتک 

157شسرپ

157خساپ

دوهی یمالک  157ءارآ 

؟  تسا هداد  اهنآ  هب  ار  یتبسن  نینچ  نآرق  ارچ  لاح  نیا  ابدناد  یمن  ادخ  رسپ  ار  ریزع  سکچیه  درادن و  دوجو  هدیقع يا  نینچ  دوهی  نایم  رد  158زورما 

158شسرپ

158خساپ

؟  دنناد یم  ادخ  دنزرف  ار  ریزع  اهیدوهی  158ایآ 

158شسرپ

158خساپ

 . تسا یفاک  مالسلا  هیلع  یسیع  نید  میلاعت  هکلب  تسین .  مالسا )  دیدج (  نید  هب  يزاین  نیاربانب  دنا .  هدشاه  ناسنا  همه  ناهانگ  هرافک  هیدف و  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  هک  دندقتعم  159نایحیسم 

159شسرپ

160خساپ

؟  تسیچدشاب یم  دنزرف  ياراد  دنوادخ  دنتسه  لئاق  نایدوهی  نایحیسم و  هک  هدیقع  نیا  160اشنم 

160شسرپ

160خساپ
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؟ دندرک یم  هدافتسا  ار  بقل  نیا  ناشیاه  هقرف  زا  یضعب  طقف  ای  دندرک  یم  هدافتسا  ار  ریزع  بقل  نیا  اهیدوهی  همه  ایآ  دننز , یمن  ار  فرح  نیا  الصا  اهیدوهی  زورما  یلو  .دنداد  ادخ  رسپ  بقل  ریزع  هب  دوهی  هک  هدمآ  نآرق  160رد 

160هراشا

160شسرپ

161خساپ

؟ دنناد یم  ادخ  دنزرف  ار  ریزُع »  » اهیدوهی 162ایآ 

162شسرپ

162خساپ

دندوب یناسک  هچ  یسوم  ترضح  یقیقح  164ناوریپ 

164شسرپ

164خساپ

؟  تسیچ ع )   ) لیئربج ترضح  اب  دوهی  ینمشد  164تلع 

164شسرپ

164خساپ

.دییامرفب حیضوت  ًافطل  تسا ؛) یناحور  طقف  ًالامتحا   ) تسا صقان  يراصن  دوهی و  نیب  رد  داعم  هب  نامیا  هک  ما  165هدناوخ 

165شسرپ

165خساپ

؟  تسا هنوگچ  منهج ,  تشهب و  اب  هطبار  رد  نایدوهی  170مکح 

170شسرپ

170خساپ

؟ تسیچ ادخ  هرابرد ي  مسیسکرام  نایتشدرز و  نایئادوب و  تیحیسم و  تّیدوهی و  173رظن 

173شسرپ

173خساپ

دوهی 175یهقفءارآ 

؟ دراد قرف  ناناملسم  اب  اه  نآ  يدابع  مسارم  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  نایدهی  نایحیسم و  تدابع  175هوحن 

175شسرپ

175خساپ

؟ دراد دوجو  یماکحا  باجح  دروم  رد  حیسم  دوهی و  رد  176ایآ 

176شسرپ

176خساپ

؟ دراد دوجو  یماکحا  باجح  دروم  رد  حیسم  دوهی و  رد  178ایآ 

178شسرپ

178خساپ

؟  هدماین دندوب  زین  باتک  ياراد  هک  یلبق  عیارش  رد  دوش و  یم  دیکات  هراشا و  نادب  مالسا  نیئآ  رد  ارچ  سپ  مارح  تسا و  ثئابخ  زا  دنوادخ  دزن  رد  اعقاو  كوخ  تشوگ  180رگا 

180شسرپ

180خساپ

تفرگ یم  ماجنا  هنوگچ  هتشذگ  نایدا  رد  زامن  180هزور و 

181شسرپ

181خساپ

؟ ارچ دش و  مارح  نایدوهی  يارب  یتاناویح  هچ  دنوادخ  مکح  182هب 

182شسرپ

182خساپ
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؟ دنناوخ یم  زامن  هنوگچ  تسا  تبثم  باوج  رگا  دنناوخ ؟ یم  زامن  نایحیسم  نایدوهی و  183ایآ 

183شسرپ

183خساپ

تسا هدوب  هنوگچ  حیسم  دوهی و  لثم  رگید  نایدا  رد  184زامن 

184شسرپ

184خساپ

تسا هدوب  هنوگچ  ناربمایپ  رگید  یسوم و  ترضح  نامز  رد  زامن  186تیفیک 

186شسرپ

186خساپ

؟ تسا هنوگچ  نایدوهی  نایحیسم و  تدابع  شور  188تعیرش و 

188شسرپ

188خساپ

؟ تسا هتشادن  دوجو  نادرم  نانز و  يارب  باجح  مکح  تیحیسم  تیدوهی و  نایدا  رد  195ایآ 

195شسرپ

195خساپ

مالسا 195تیدوهی و 

؟ دنشاب یم  ینییآ  هدیقع و  هچ  ياراد  دنا ، هدش  دای  يدب  هب  نآرق  رد  هک  اراصن  195دوهی و 

195شسرپ

195خساپ

؟ تسیچ دوهی  موق  هرابرد  مالسا  198رظن 

198شسرپ

198خساپ

؟ تسیچ تیحیسم  تیدوهی و  مالسا ، نیب  200قرف 

200شسرپ

200خساپ

؟ دنشاب یم  باتک  ياراد  مزعلاولوا و  ناربمایپ  زا  اهنآ  هکنآ  اب  دنرادن  لوبق  ار  یسیع  یسوم و  نید  ناناملسم ، 200ارچ 

200شسرپ

200خساپ

؟  دندش یهنراک  نیا  زا  دوهی  هنوگچ  تسین  یفالخ  راک  نانیشن  لحاس  يارب  ایرد  زا  یهام  ندرکن  202دیص 

202شسرپ

202خساپ

؟  هدش یمن  بوسحم  فارسا  هدوب و  زاجم  ایرد  هب  الط  همه  نیا  نتخیر  ایآ  دنتخیر  ایرد  هب  ار  شتارذ  سپس  هدرک ,  درخ  یلیاسو  اب  دعب  دندنازوسار و  نآ  هک  هدمآ  نآرق  رد  دندیتسرپ  یم  ار  نآ  لیئارسا  ینب  هک  ییالط  هلاسوگ  دروم  202رد 

202شسرپ

202خساپ

؟  دیامرف لوبق  يزیرنوخ  نیا  نودب  ار  اهنآ  هبوت  دنوادخ  دوبن  نکمم  ایآ  دنناسرب  لتق  هب  ار  رگیدکی  دیاب  هک  دوب  هنوگنیا  اهنآ  هبوت  دندش و  هبوت  هب  رما  دنداد  رارق  دوخ  دوبعم  ار  يرماس  هلاسوگ  دوهی  هکنآ  زا  203سپ 

203شسرپ

203خساپ

ارداعم مه  دنراد و  لوبق  ار  ادخ  مه  مینیب  یم  رهاظ  هب  هکنیا  اب  دنرادن ,  زیخاتسرزور  ادخ و  هب  نامیا  يراصن  دوهی و  دننام  باتک  لها  هنوگچ  اما  دینک  راکیپدنرادن  تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  باتک  لها  زا  اب  یناسک  اب  دیوگ :  یم  203نآرق 

203شسرپ

203خساپ

ادخ ت زا  یسوم  تسا و  رتدنمشنادوت  زا  هک  میراد  هدنب يا  ام  دش  یحو  یسوم  هب  ماگنه  نیا  رد  مرادن  غارس  دوخ  زارتملاع  یسک  تفگ :  یسوم  تسا ؟  ملعا  همه  زا  یسک  هچ  نیمز  يور  رد  دیسرپ  وا  زا  یسکدوب  هباطخ  لوغشم  لیئارسا  ینب  نایم  رد  یسوم  زور  کی  هدمآ :  ص )   ) ربمایپ زا  یثیدح  رد 
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204شسرپ

204خساپ

؟  دنراد توافت  دننک  یم  دیلقت  دوخ  ياملع  زا  هک  ام  ماوع  اب  دوهی  ماوع  ایآ  دنک ؟  یم  تمذم  نانآ  زا  شریذپ  ءاملع و  زا  دیلقت  هب  تبسن  ار  اهنآ  نآرق  تایآ  رد  دنوادخ  هنوگچدنتشادن  ناشیاملع  قیرط  زا  زج  دوخ  ینامسآ  باتک  زا  یعالطا  دوهی  ماوع  هکنیا  204اب 

204شسرپ

204خساپ

؟  تسا هدوب  مالسا  ربمایپ  نامز  رد  هتفای  فیرحت  تاروت  نیمه  دناد و  یم  هتفای  فیرحت  ار  تاروت  نآرق  تایآ  رگید  ياج  رد  هک  یلاح  رد  تسا  هدش  رکذ  تاروت  رد  ادخ  مکح  دیوگ :  یم  هدئام  هروس  هیآ 43  رد  204نآرق 

204شسرپ

205خساپ

؟  دنک یم  قیدصت  ار  لیجنا  تاروت و  تاجردنم  نآرق  205ایآ 

205شسرپ

205خساپ

؟  دوش یم  نانآ  تاجن  بجوم  اهنآ  نامیا  هرخالاب  دننام و  یمن  یهلا  باذع  رد  هشیمه  يارب  هک  دندقتعمزین  ناناملسم  هک  یلاح  رد  تسا  دودحم  رایسب  دنشاب  هتشاد  یتازاجم  رگا  دندوبدقتعم  دندوب و  لئاق  یهلا  تازاجم  لباقم  رد  یتینوصم  دوخ  يارب  دوهی  دیوگ :  یم  205نآرق 

205شسرپ

205خساپ

رصع خ مدرم  لضفا  هک  دندوب  یناربمایپ  اهنآ  هکنیا  اب  نانموم ;  همه  رب  هن  هدیشخب ,  تلیضف  نانموم  زا  يرایسبرب  ار  ام  دنتفگ  يرازگرکش  ماقم  رد  ارچ  هدیشخب  يرترب  شنموم  ناگدنب  زا  يرایسبرب  ار  ام  هک  يدنوادخ  شیاتس  دمح و  دنتفگ :  نامیلس  دواد و  هک  هدمآ  نآرق  206رد 

206شسرپ

206خساپ

وخ لامعاربارب  رد  صاخشا  نیا  هنوگچ  تسادخ  راک  نیا  لعاف  هکنیا  اب  دیآ  یم  شیپ  لاوئس  نیا  لاح   , دوش یم  یناهانگ  تافارحنا و  همشچرس  قح  لباقم  رد  فاطعنا  مدع  یلدگنس و  نیا  هک  تسا  نشور  دهد و  یم  تبسن  دوخ  هب  ار  دوهی  یلدگنس  تواسق و  دنوادخ  هدئام  هروس  هیآ 13  رد 

206شسرپ

206خساپ

؟  دوش یم  نانآ  تاجن  بجوم  اهنآ  نامیا  هرخالاب  دننام و  یمن  یهلا  باذع  رد  هشیمه  يارب  هک  دندقتعمزین  ناناملسم  هک  یلاح  رد  تسا  دودحم  رایسب  دنشاب  هتشاد  یتازاجم  رگا  دندوبدقتعم  دندوب و  لئاق  یهلا  تازاجم  لباقم  رد  یتینوصم  دوخ  يارب  دوهی  دیوگ :  یم  206نآرق 

206شسرپ

207خساپ

؟  دوش یم  نانآ  تاجن  بجوم  اهنآ  نامیا  هرخالاب  دننام و  یمن  یهلا  باذع  رد  هشیمه  يارب  هک  دندقتعمزین  ناناملسم  هک  یلاح  رد  تسا  دودحم  رایسب  دنشاب  هتشاد  یتازاجم  رگا  دندوبدقتعم  دندوب و  لئاق  یهلا  تازاجم  لباقم  رد  یتینوصم  دوخ  يارب  دوهی  دیوگ :  یم  207نآرق 

207شسرپ

207خساپ

؟  دنراد توافت  دننک  یم  دیلقت  دوخ  ياملع  زا  هک  ام  ماوع  اب  دوهی  ماوع  ایآ  دنک ؟  یم  تمذم  نانآ  زا  شریذپ  ءاملع و  زا  دیلقت  هب  تبسن  ار  اهنآ  نآرق  تایآ  رد  دنوادخ  هنوگچدنتشادن  ناشیاملع  قیرط  زا  زج  دوخ  ینامسآ  باتک  زا  یعالطا  دوهی  ماوع  هکنیا  207اب 

207شسرپ

208خساپ

؟  دنک کلمت  ار  اهنآ  لاوما  ناناملسم  دهد  یم  هزاجا  مالسا  اریز  دوش ,  یم  هدید  ناگناگیب  لاوما  هب  تبسن  مکح  نیمه  زین  مالسا  رد  هک  یلاح  رد  دنناد  یم  زاجم  دوخ  ياربار  نارگید  قوقح  هب  زواجت  يدعت و  هنوگره  اهنآ  هک  دهد  یم  تبسن  باتک  لها  هب  208نآرق 

208شسرپ

208خساپ

؟  درادن یتمذم  هکنیا  دندوب  هتشون  نآ  دننام  اهذغاک و  يور  ار  ینامسآ  یحو  اهنآ  هک  هدش  دوهی  زا  تمذم  نآرق  رد  208ارچ 

208شسرپ

208خساپ

؟  دراد يدوس  هچ  يرابجا  نامیپ  میتفرگ  نامیپ  امش  زا  ام  دیوگ  یم  لیئارسا  ینب  هب  باطخ  دنوادخ  209هکنیا 

209شسرپ

209خساپ

؟ تسیچ دهد  یم  یسوم  ترضح  هب  متس  هانگ و  تبسن  هک  یتایآ  209موهفم 

209شسرپ

209خساپ
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؟ درکن يریگولج  تیحیسم  دوهی و  نید  فیرحت  زا  ارچ  دراد ، تردق  ادخ  هک  نیا  210اب 

210شسرپ

210خساپ

؟ هن ای  تسا  هدمآ  تاروت  باتک  رد  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ام ربمغیپ  مان  212ایآ 

212شسرپ

212خساپ

تسین تیانج  تسا و  زیاج  لتق  عون  نیا  زین  نونکا  ایآ  هدوب  ملاظ  نتشک  ای  دمع  ریغ  لتق  هثداح  نیا  رگا  ب  دندش ; یم  همکاحم  نآ  رطاخ  هب  ناشیا  دیابن  دوبن و  تیانج  هط 40 )  ) یسوم غ ترضح  يوس  زا  یطبق  درم  نتشک  هب  مادقا  ایآ  213فلا 

213شسرپ

213خساپ

یلقع یملع و  ياه  تشادرب  هیاپ  رب  رگید  ینامسآ  باتک  ره  ای  نآرق  تسا  نکمم  ایآ  .دراد ب  یفانت  یملع  تاقیقحت  اب  بلطم  نیا  هک  یلاح  رد  دناد  یم  مدآ  ترضح  هدند  زا  ار  اوح  ترضح  شنیرفآ  تاروت  باتک  دننامه  ( 6 رمز ، " ) ...اهنم لعج  مث  هدحاو  سفن  نم  مکقلخ   " هیآ دسر  یم  رظن  هب  فلا 

215شسرپ

215خساپ

؟  هدشن يروج  نیا  ارچ  دنشاب  ماوقا  نیرت  فیعض  نیرتراوخ و  زا  دیاب  دوهی  موق  هدئام  هروس  هیآ 64  هب  هجوت  224اب 

224شسرپ

224خساپ

؟ تسا هنوگچ  هدیرفآ  دوخ  هیبش  ار  ناسنا  ادخ  هک  هدمآ  تاروت  رد  هکنیا  ای  و  یش ء » هلثمک  سیل   » دیوگ یم  هک  تسه  هیآ يا  نآرق  225رد 

225شسرپ

225خساپ

؟  تسیچ نارگید  رب  دوهی  تلیضف  تلع  نیملاعلا )  یلع  مکتلضف  ینا  دیامرف (  یم  لییارسا  ینب  هب  باطخ  هرقب  هروس  رد  225دنوادخ 

225شسرپ

225خساپ

؟  تسیچ نارگید  رب  دوهی  تلیضف  تلع  نیملاعلا )  یلع  مکتلضف  ینا   ) دیامرف یم  لیئارسا  ینب  هب  باطخ  هرقب  هروس  رد  229دنوادخ 

229شسرپ

229خساپ

232تیحیسم

تیحیسم 232هچخیرات 

؟ دراد دوجو  يرگید  بهذم  ع )  ) حیسم نید  رد  ایآ  تسیچ ؟ حیسم  نید  رد  کیلوتاک  سکدترا و  بهذم  نیب  232قرف 

232شسرپ

232خساپ

 ، متشاد یتالاؤس  تسا ، تّیحیسم  نید  زا  هخاش يا  هک  سکدترا  بهذم  دروم  236رد 

236هراشا

236شسرپ

236خساپ

؟ دنراد ییاه  توافت  هچ  هک  دینک  نایب  ار  ناتستورپ  کیلوتاک و  سکودترا  تیحیسم  هخاش  244هس 

244شسرپ

244خساپ

؟ تسا مارح  مالسا  رد  بارش  ارچ  دراد ،  تیعقاو  رگا  دراد ؟ تیعقاو  هیضق  نیا  ایآ  داد ، دوخ  نانامهیم  هب  درک و  بارش  هب  لیدبت  ار  بآ  دوخ  نید  غیلبت  يارب  حیسم  250ترضح 

250شسرپ

250خساپ

؟ دش یم  هرادا  لکش  هچ  هب  هعماج  يربهر  تشادن ، رگا  تشاد ، ماما  هعماج  ایآ  ربمایپ ، ات  (ع ) یسیع ترضح  تماما  252زا 

252شسرپ
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252خساپ

؟  تسین ءایبنا  متاخ  حیسم  253ارچ 

253شسرپ

253خساپ

؟  تسا هداد  ربخ  مالسا  ربمایپ  روهظ  زا  حیسم  ترضح  254ایآ 

254شسرپ

254خساپ

؟  دشاب هتشاد  دوجو  یترتف  نینچ  دوب  هلصاف  لاس  دصشش  دودح  هک  مالسا  ربمایپ  تثعب  حیسم و  ترضح  نارود  نایم  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  دش  دهاوخن  یلاخ  وا  ناگداتسرف  ادخ و  هدنیامن  زا  هظحل يا  تیناسنا  هعماج  ام ,  هدیقع  266قبط 

266شسرپ

266خساپ

؟  دنتفرگ مان  نویراوح  ع )   ) حیسم نادرگاش  266ارچ 

266شسرپ

266خساپ

؟  تسا هدش  قالطا  یسیع  رب  ور  هچ  زا  هدش  حسم  ای  هدننک  حسم  يانعم  هب  266حیسم 

266شسرپ

267خساپ

؟  تسا لطاب  اهنآ  نید  هکنآ  اب  تسا  هدرک  طلسم  ناهج  رب  ار  يراصن  ارچ  267دنوادخ 

267هراشا

267شسرپ

267خساپ

؟  تسیچ يراصن  هب  نایحیسم  يراذگمان  270تلع 

270شسرپ

270خساپ

؟  تسیچ نابهار  رابحا و  تیبوبر  زا  270دوصقم 

270شسرپ

270خساپ

؟ تسا هدش  فیرحت  راچد  نید  نیا  لیلد  هچ  هب  هدوب و  هنوگچ  یحیسم  هشیدنا ي  رییغت  دنور  : 273

273شسرپ

273خساپ

؟ دوب هنوگچ  تیحیسم  مالسا و  خیرات  قبط  (ع ) ییحی 277تداهش 

277شسرپ

277خساپ

؟ دنتسه یناسک  هچ  باتک  279لها 

279شسرپ

279خساپ

تسیچ حیسم  نید  رد  بیلص  280هفسلف 

280شسرپ

280خساپ

؟ دنتسه تیحیسم  نید  زا  هخاش يا  هچ  نایروشآ  280هنمارا و 

280شسرپ

280خساپ
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.دوب دهاوخن  رت  مکحتسم  دنوادخ  دزن  جاودزا  زا  ییانب  چیه  هکنآ  لاح  دنا ؟ هدرکن  جاودزا  "ع " یسیع 281ترضحارچ 

281شسرپ

281خساپ

؟  تسا هدمآ  دوجو  هب  حیسم  نید  رد  یتافیرحت  282هچ 

282شسرپ

282خساپ

.دینک نایب  رگیدکی  اب  ار  اهنآ  یلوصا  ياه  توافت  .دیربب و  مان  ار  تیحیسم  نید  ياه  282هقرف 

283شسرپ

283خساپ

؟ تسا هدرک  یمک  شرتسگ  ذوفن و  تسا ، یفارحنا  نودب  حیحص و  نییآ  هک  مالسا ، لباقم ، رد  هتفای و  شرتسگ  ناهج  رد  هدش  هدیشک  هفارخ  فارحنا و  هب  ینونک  تیحیسم  هکنیا  اب  284ارچ 

284شسرپ

284خساپ

تیحیسم سدقم  285ياهباتک 

؟  تسا هدش  فیرحت  لیجنا  285ایآ 

285شسرپ

285خساپ

 . تسین رتاوتم  286لیجنا 

286شسرپ

286خساپ

؟  دینک تباث  ار  دوجوم  لیجنا  رابتعا  288مدع 

288شسرپ

288خساپ

؟  دراد دوجو  ینونک  لیجانا  رد  هلمج  نیا  ایآ  تسا ;  هداد  شرازگ  تسا  مالسا  ربمایپ  هک  دمحا  مان  هب  دوخ  زا  سپ  ربمایپ  ندمآ  هب  حیسم  ترضح  هک  میناوخ  یم  دیجم  نآرق  288رد 

288شسرپ

288خساپ

؟  تسا هتفرگ  تروص  فیرحت  لیجنا  تاروت و  ياجک  296رد 

296شسرپ

296خساپ

 . دنرادن هنیمز  نیا  رد  يزیچ  یهافش  روط  هب  زین  نایحیسم  دنا و  هدرکن  لقن  ار  ناتساد  نیا  لیجانا  هکیلاح  رد  دومرف .  تباجا  زین  ترضح  دندرک و  ادخ  هیحانزا  ماعط  تساوخرد  یسیع  ترضح  زا  نوییراوح  هک  دنک  یم  لقن  هدئام  هروس  زا  297هیآ 112 

297شسرپ

297خساپ

؟ تسا دودرم  (ع ،) یسیع اب  رگید  یصخش  نتفرگ  اجباج  هابتشا و  رب  ینبم  نآرق  راتفگ  لباقم  رد  یسیع  ندش  بولصم  هتشک و  رب  ینبم  لیجانا  ياهراتفگ  297ارچ 

297شسرپ

297خساپ

؟ تسا تروص  هچ  هب  هدمآ  انحوی  لیجنا  رد  هچنآ  و  ع )  ) حیسم ترضح  هرابرد  نآرق  تایآ  300هسیاقم 

300شسرپ

300خساپ

؟ دنراد یهلا  رابتعا  يزورما  لیجانا  ایآ  تسا و  ییاهزیچ  هچ  لماش  تسانعم و  هچ  هب  (ع ) یسیع ترضح  باتک  302لیجنا ،

302شسرپ

302خساپ

؟ تسا هنوگچ  حیسم  يامیس  دروم  رد  نآرق  لیجنا و  هاگدید  305توافت 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


305شسرپ

305خساپ

؟ تسا هدش  هداد  ربخ  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) مالسا ربمایپ  روهظ  یسیع  ترضح  ینامسآ  باتک  رد  308ایآ 

308شسرپ

308خساپ

.دینک ریسفت  میارب  ًافطل  تسانعم  هچ  هب  311لیجنا 

311شسرپ

311خساپ

؟ دنا هدش  فیرحت  يوحن  هچ  هب  تاروت  لیجنا و  311باتک 

311شسرپ

311خساپ

؟ تسا هدش  هداد  ربخ  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » مالسا ربمایپ  روهظ  یسیع  ترضح  ینامسآ  باتک  رد  312ایآ 

312شسرپ

312خساپ

؟ تسا هدش  هراشا  مالسا  ربمایپ  توبن  هب  لیجنا  تاروت و  رد  315ایآ 

315شسرپ

315خساپ

تیحیسم یمالک  316ءارآ 

316ثیلثت

؟ دنراد لوبق  یتسه  قلاخ  ناونع  هب  ار  دنوادخ  هک  نیا  اب  دنرفاک , ارچ  یلو  دنتسه ; ثیلثت  هب  لئاق  نوچ  تسا ,  عضاو  اه  نآ  كرشو  دنا  كرش  رفک و  دالب  ءزج  اهروشک  یضعب  دش  هدینش  ماما  موحرم  هلمج  زا  ناگرزب  نابز  زا  316اهراب 

316شسرپ

316خساپ

؟ دنا هدرک  ریبعت  سدقلا  حور  هب  تسا  حیسم  ترضح  هدژم  هک  طیلقراف  زا  نایحیسم  316ارچ 

316شسرپ

317خساپ

؟  تسا هنوگچ  ثیلثت  در  رد  نآرق  319لالدتسا 

319شسرپ

319خساپ

؟  تسین كرش  سدقلا  حور  هرابرد  نایحیسم  هدیقع  321ایآ 

321شسرپ

321خساپ

؟ دوشیمن بوسحم  یتسرپ  هناگ  هس  عون  کی  دنوادخ »  » ربارب رد  لیئربج » و« ربمایپ »  » هب ام  هدیقع  ایآ  هثالث » میناقا   » هرابرد نایحیسم  هدیقع  هب  هجوت  321اب 

321شسرپ

321خساپ

؟  تسا ثیلثت  نالطب  هب  لیاق  هعیش  322ارچ 

322شسرپ

322خساپ

؟ دمآ دیدپ  ینامز  هچ  زا  نایحیسم  نایم  رد  ثیلثت   " هب داقتعا  326فلا 

326هراشا

326شسرپ

326خساپ
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.دیهد حیضوت  نآ  در  رب  ام  لیالد  تابثا و  رب  اه  نآ  لیالد  یحیسم و  ثیلثت  دروم  330رد 

330شسرپ

330خساپ

؟ تسا حیحص  هیرظن  نیا  ایآ  هچ و  ینعی  ثیلثت » »332

332شسرپ

332خساپ

یسیع 336ترضح 

.دییامرفب حیضوت  دنهد ، یم  (ع ) یسیع ترضح  هب  نایمیلک  نایحیسم و  هک  یتبسن  دروم  336رد 

336شسرپ

336خساپ

رم نب  حیسم  مارتحا  هب  مه  ام  دییوگ  یم  هراث  نبو  هللاراث  (ع ) نیسح ماما  هب  مارتحا  يارب  امش  نوچ  دنیوگب  ام  هب  نایحیم  رگا  .تساهدش  رکذ  ترابع  نیا  (ع ) نیسح ماما  نوخ  فرش  راهظا  يارب  سپ  تسین ، مسج  ادخ  میناد  یم  هک  نیا  اب  هراث "...  نباو  هللاراث  ای   " میناوخ یم  اروشاع  ترایز  رد 

337شسرپ

338خساپ

؟  تسادخ رسپ  یسیع  339ایآ 

339شسرپ

339خساپ

؟  تسیچ هراب  نیا  رد  نآرق  رظن  تسا .  هدش  ناسنا  ناهانگ  يادف  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هک  دندقتعم  343نایحیسم 

343شسرپ

343خساپ

؟  تسا هدش  قالطا  هّللادی  ع )   ) یلع هب  دراوم  زا  هراپ يا  رد  ای  دییوگ و  یم   ( ادخ نوخ  دنزرف  ادخ و  نوخ  هراث (  نبا  هّللاراث و  ع )   ) نیسح ماما  هب  ناناملسمامش  هک  تسا  نآ  دننام  تسرد  مییوگ  یم  هّللا  نبا  ار  حیسم  ام  رگا  دنیوگ :  یم  345نایحیسم 

345شسرپ

345خساپ

؟  تسا ششخب  لباق  تعافش و  لباق  كرشم  رگم  یمیکح  زیزع و  وت  یشخبب  ار  اهنآ  رگا  دنک :  یم  ضرع  دیوگ و  یم  نخس  دوخ  تما  ناکرشم  هرابرد  دهد  یم  تعافش  يوب  هک  یترابع  اب  ع )   ) حیسم ترضح  346هنوگچ 

346شسرپ

346خساپ

؟ تسا یلطاب  هدیقع  دوش ، هدوشخب  اهنآ  ناهانگ  ات  دش  هتشک  حیسم  هکنیا  و  ع )  ) حیسم ندوب  يدان »  » و یجان »  » رب ینبم  نایحیسم  هدیقع  346ارچ 

346شسرپ

346خساپ

دراوم 347ریاس 

؟  تسیچ تلع   . ییادوب مالسا و  فالخ  رب  تسا ,  هدش  هتفرگ  راک  هب  يدایز  ياه  هقیلس  تیحیسم  شیاین  بادآ  347رد 

347شسرپ

347خساپ

؟  دنهد رارق  دوخ  هلا  ار  تردامو  ار  وت  هک  هتفگ يا  مدرم  هب  وت  ایآ  دیوگ  ع )   ) یسیع هب  هدئام  هیآ 116  رد  هنوگچ  سپ  دنتسین  دقتعم  مالسلااهیلع  میرم  تیهولا  هب  نایحیسم  هک  دننک  یم  لاکشا  نینچ  348یهاگ 

348شسرپ

348خساپ

؟  دنک کلمت  ار  اهنآ  لاوما  ناناملسم  دهد  یم  هزاجا  مالسا  اریز  دوش ,  یم  هدید  ناگناگیب  لاوما  هب  تبسن  مکح  نیمه  زین  مالسا  رد  هک  یلاح  رد  دنناد  یم  زاجم  دوخ  ياربار  نارگید  قوقح  هب  زواجت  يدعت و  هنوگره  اهنآ  هک  دهد  یم  تبسن  باتک  لها  هب  348نآرق 

348شسرپ

348خساپ

؟  دهد یم  تبسن  اهنآ  هب  ار  يزیچ  نینچ  نآرق  ارچ  سپ  دنرادن  داقتعا  میرم  تیهولا  هب  348نایحیسم 

349شسرپ

349خساپ
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؟  تسا یفارخ  نایحیسم  دئاقع  ناکرا  لیلد  هچ  349هب 

349شسرپ

349خساپ

؟  دنهد رارق  دوخ  هلا  ار  تردامو  ار  وت  هک  هتفگ يا  مدرم  هب  وت  ایآ  دیوگ  ع )   ) یسیع هب  هدئام  هیآ 116  رد  هنوگچ  سپ  دنتسین  دقتعم  مالسلااهیلع  میرم  تیهولا  هب  نایحیسم  هک  دننک  یم  لاکشا  نینچ  351یهاگ 

351شسرپ

351خساپ

؟ دراد داهج  گنج و  نوناق  تیحیسم  فالخ  رب  مالسا  351ارچ 

351شسرپ

351خساپ

؟ تسیچ هیرظن  نیا  رب  دراو  تاداریا  زین  مدآ و  ترضح  تشذگرس  دروم  رد  نایحیسم  352رظن 

352شسرپ

352خساپ

.دیهد حیضوت  هراب  نیا  رد  ًافطل  دریگ ; یم  ماجنا  قالط  دوش  یم  هدهاشم  نویزیولت  زا  هدش  شخپ  ییامنیس  ياه  ملیف  رد  هک  یلاح  رد  درادن ، دوجو  قالط  تیحیسم  رد  هک  تسا  هدمآ  هحفص 151  هنومن  ریسفت  مود  دلج  354رد 

354شسرپ

354خساپ

؟ دنراد لوبق  حیسم  زا  لبق  ربمایپ  ناونعب  ار  یسوم  ترضح  اه  یحیسم  356ایآ 

356شسرپ

356خساپ

؟  تسانعم هچ  هب  یمالسا  یحیسم و  مالک  رد  356نامیا 

356شسرپ

357خساپ

؟ دنراد جاودزا  دقع  هبطخ  مه  اه  یحیسم  362ایآ 

362شسرپ

362خساپ

مالسا 362تیحیسم و 

 . منک توعد  مالسا  هب  ار  وا  یهار  هچ  زا  مناد  یمن  تسا .  یعقاو  یحیسم  هک  مراد  362یتسود 

362شسرپ

363خساپ

؟ تسا یهلا  برق  لامک و  هب  ندیسر  يارب  ناسآ  یهار  تیحیسم  364ایآ 

364شسرپ

364خساپ

تسیچ تیحیسم  مالسا و  نید  367قرف 

367شسرپ

367خساپ

؟ دننک یمن  يوریپ  ناشیا  ياه  هتفگ  ناشیا و  زا  یسیع  ناوریپ  371ارچ 

371شسرپ

371خساپ

؟ دراد املع  يارب  یهاگیاج  هچ  ع )   ) یلع ماما  حیسم  نید  371رد 

371شسرپ

371خساپ

؟ ارچ دوب ؟ مالسا  ربمایپ  ندمآ  هب  يزاین  ایآ  دش  یمن  فیرحت  تیحیسم  374رگا 
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374شسرپ

374خساپ

؟ دراد یمکح  هچ  دنراد  تماقا  ناریا  رد  هک  ینایحیسم  اب  ترشاعم  هدئام ,  هروس  هیآ 5  هب  هجوت  374اب 

374شسرپ

374خساپ

.دنکیم مالسا  هب  توعد  ار  یحیسم  کی  نونکا  هک  هدوبن  صقان  هک  دنوادخ  فرح  دش ؟ هداتسرف  مالسا  هک  دندوبن  ییامنهار  لماک و  ياهنید  تیحیسم  تیدوهی و  376ایآ 

376هراشا

376شسرپ

376خساپ

باوخ د رد  ار  (ع ) یسوم ترضح  دیوگب  هکنیا  ای  تسا  هداد  افش  ار  وا  (ع ) حیسم ترضح  دیوگب  ألثم  دنک  ادیپ  افش  دارفا  نیا  زا  یسک  تسا  هدشن  ایآ  دنوش و  یمن  لسوتم  دوخ  اسیلک  هب  یحور ) یمسج و  زا  معا   ) دوخ تالکشم  رد  دنراد ) داقتعا  ربمغیپ  ادخ و  هب  هک  یناسک   ) ...نایدوهی نایحیسم ، ایآ 

384شسرپ

384خساپ

.دییامن هراشا  ثیدح  هیآ و  رکذ  اب  ًافطل  دوب  هچ  نآ  مهم  مایپ  دروآ و  دوخ  اب  يدیدج  زیچ  هچ  مالسا  دیسرپ  نم  زا  هک  مراد  یحیسم  تسود  عقاو  رد   ) دنرادن دوجو  لیجنا  تاروت و  رد  یمالسا  ماکحا  زا  کی  388مادک 

388شسرپ

388خساپ

؟ دش هداتسرف  مالسا  هک  دندوبن  ییامنهار  لماک و  ياهنید  تیحیسم  تیدوهی و  395ایآ 

395هراشا

395شسرپ

( لوا تمسق  ) 396خساپ

( مود تمسق  ) 404خساپ

( موس تمسق  ) 412خساپ

؟ دشاب یم  یحیسم  درف  کی  هدشن و  ناملسم  هدناوخ و  ار  هغالبلا  جهن  راب  جرج 200  ياقآ  421ارچ 

421شسرپ

421خساپ

؟ تسیچ )ع ( حیسم ترضح  هرابرد  نایحیسم  اب  ناناملسم  ام  فالتخا  422تلع 

422هراشا

422شسرپ

422خساپ

؟ تسا نید  نیرت  لماک  مالسا  هک  درک  تباث  نایحیسم  يارب  ناوت  یم  423روطچ 

423شسرپ

423خساپ

؟ دهد ماجنا  دیاب  يراک  هچ  دوش ، ناملسم  دهاوخب  یحیسم  درف  کی  423رگا 

423شسرپ

423خساپ

؟ تسا هسیاقم  لباق  مالسا  فراعم  اب  تیحیسم  میلاعت  424ایآ 

424شسرپ

424خساپ

؟ دننک یمن  غیلبت  نایحیسم  هزادنا  هب  ناناملسم  426ارچ 

426شسرپ

426خساپ

؟ تسیچ مالسا  يرترب  تیحیسم و  فیرحت  426لیالد 
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427شسرپ

427خساپ

؟ تسا ییاه  تریاغم  هچ  تیحیسم  مالسا و  431نیب 

431شسرپ

431خساپ

؟ تسیچ یحیسم  روشک  اب  یمالسا  روشک  کی  نیب  قرف  سپ  دماجنا ، یم  قالط  هب  یکی  اکیرمآ ،  ناریا و  رد  جاودزا  هس  ره  زا  رامآ  434ربانب 

434شسرپ

434خساپ

؟ تسا هدش  دای  یتسود  حلص و  زا  رت  شیب  ام  نید  رد  هک  یتروص  رد  دراد ، دوجو  گنج  ریشمش و  شلابند  هب  دیآ ، یم  مالسا  مسا  هک  ییاج  ره  یلو  دنا ، هدرک  دای  یتسود  حلص و  زا  هشیمه  ع )  ) یسیع ترضح  نید  زا  441ارچ 

441شسرپ

441خساپ

؟  دنناد یمنربتعم  ار  یلعف  لیجنا  دندقتعم  ینامسآ  ياهباتک  ءایبنا و  همه  هب  هک  ناناملسم  447ارچ 

447شسرپ

447خساپ

؟  دینک زواجت  وا  رب  وا  دننام  هب  دنک  زواجت  امش  هب  سک  ره  دیوگ :  یم  هک  مالسا  روتسد  زا  تسا  رتراگزاس  یناسنا  عبط  اب  نادرگب  وا  يوس  ار  رگید  هراسخر  دنز  هچناپت  وت  هراسخر  هب  هک  سک  ره  هک :  تیحیسم  هتفگ  454نیا 

454شسرپ

454خساپ

نروآ یمن  نامیا  دنرادن و  دندرواین و  نامیا  یسیع  هب  باتک  لها  زا  يرایسب  هکیلاح  رد  هتوم 000 .  لبق  هب  نمویل  الا  باتکلا  لها  نم  نا  و  دروآ .  دنهاوخ  نامیا  ناشیا  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  تافوزا  لبق  ای  ناشدوخ  گرم  زا  لبق  باتک  لها  همه  هک  تسا  هدمآ  ءاسن  هروس  هیآ 159  رد 

454شسرپ

455خساپ

؟ تسیچ دروم  نیا  رد  نآرق  رظن  هدش و  دراو  ناهج  یبهذم  خیرات  رد  نز »  » دروم رد  نایحیسم  طسوت  یطلغ  رکفت  455هچ 

455شسرپ

455خساپ

؟ دنک یم  لاطبا  هنوگچ  ار  دندقتعم  نآ  هب  نایحیسم  هک  هناگ » هس  نایادخ  ثیلثت و  هلأسم   » 456نآرق

456شسرپ

456خساپ

؟ تسیچ داهج  هلاسم  اب  (ع ) یسیع ترضح  دروخرب  هرابرد  نآرق  457هاگدید 

457شسرپ

457خساپ

؟  تسا هدش  هداد  نانآ  هب  منهج  هدعو  ارچ   ، تسا ناناملسم  زا  یضعب  زا  رتهب  نایحیسم ،  یخرب  راتفر  هک  نیا  هب  هجوت  459اب 

459شسرپ

459خساپ

؟ تساهنآ یقالخا  لیاضف  یقرت  لیلد  اپورا  یتعنص  تفرشیپ  459ایآ 

459شسرپ

459خساپ

؟ دمآ ایند  هب  يدنزرف  نانآ  زا  تفرگ و  سامت  مالسلا )) اهیلع  )) میرم ترضح  اب  هتشرف  هنوگچ  دنرادن ، توهش  ناگتشرف  461رگا 

461شسرپ

461خساپ

؟ دمآ (( هلآو هیلع  هللا  یلص  )) دّمحم ترضح  هک  یتروص  رد  دیآ  یم  دمحا  مانب  یصخش  هک  داد  دیون  مالسلا )) هیلع  )) یسیع 461ترضح 

461شسرپ

461خساپ
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؟ تسا هسیاقم  لباق  مالسا  فراعم  اب  تیحیسم  میلاعت  462ایآ 

462شسرپ

462خساپ

؟ دنراد قرف  ینید  تاروتسد  رد  ناناملسم  اب  نایحیسم  الثم  ارچ  هدوب  یکی  رگا  تسا ؟ هدوب  یکی  ناربمایپ  همه ي  تاروتسد  463ایآ 

463شسرپ

463خساپ

؟ دراد دوجو  ناتستورپ ) ًاضرف   ) تیحیسم و  هعیش )  ) مالسا نیب  يداقتعا  یلک  گرزب و  ياه  توافت  هچ  سدقلا ) حور  رسپ و  ردپ ،  ) نایحیسم ندوب  ییادخ  هس  هب  داقتعا  زج  464هب 

464شسرپ

464خساپ

؟  دش انثتسا  میرم  ترضح  ارچ  سپ   ، تسا نم  تنس  جاودزا  دوب  هتفگن  ربمایپ  466رگم 

466شسرپ

466خساپ

؟ دراد دوجو  یتوافت  یحیسم  صخش  کی  ناملسم و  کی  نیب  يوهام  رظن  زا  467ایآ 

467شسرپ

467خساپ

؟ دوش یم  بوسحم  تیحیسم  بیقر  مالسا  469ارچ 

469شسرپ

469خساپ

نیا رد  امش  خساپ  .دش  مهاوخ  ناملسم  نم  موشب  تشهب  یهار  مهد  یم  ماجنا  نم  هک  ییاهراک  اب  رگا  هک  دیهد  ربتعم  دنس  نم  هب  امش  طقف  هتفگ  هدرک و  لوبق  ار  زیچ  همه  هاگشناد  سیئر  .دنوش  ناملسم  هللاأش  نا  ات  دنا  هدیشک  تمحز  یلیخ  ناشیا  نادرگاش  زا  یکی  دنتسه و  یحیسم  هاگشناد  سیئر 

471شسرپ

471خساپ

تسا هدماین  ادخ  فرط  زا  اه  نید  همه  رگم  دراد ؟ یتوافت  هچ  اه  نید  رگید  تیحیسم و  نید  اب  مالسا  483نید 

483شسرپ

483خساپ

؟ دننک یمن  ظفح  ار  دوخ  باجح  ایح و  نانآ  زا  یضعب  ارچ  دنتسه ، یسیع غ  ترضح  عبات  نایحیسم  485رگا 

485شسرپ

485خساپ

هن ای  تسا  هتفر  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  یسیع غ  ترضح  ایآ  نآرق  رظن  486هب 

486شسرپ

486خساپ

؟ دراد دوجو  هیآ يا  هراب  نیا  رد  نآرق  رد  ایآ  تسیچ  ادخ  رسپ  ناونع  هب  يو  یفرعم  رد  یسیع غ  ترضح  ناوریپ  486فادها 

486شسرپ

487خساپ

.دینک ییامنهار  ما  هدش  دنمقالع  لیجنا  تاروت و  هعلاطم  هب  سدقم  میرم  ملیف  ندید  زا  489دعب 

489شسرپ

489خساپ

491مالسا

نایدا ریاس  اب  مالسا  491هسیاقم 

؟ دشاب یم  هچ  تسا  هدمآ  نیشیپ  ینامسآ  بتک  ناوریپ  طسوت  مالسا  ربمایپ  راتفگ  قدص  دییأت  نوماریپ  هک  491یتایآ 

491شسرپ

491خساپ
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؟ تسا ناماسبان  یمالسا  عماوج  نیملسم و  عضو  ارچ  سپ  تسا  تداعس  نید  مالسا  495رگا 

495شسرپ

496خساپ

؟ تسیچ تسارگ » عقاو  مالسا  :» يرهطم دیهش  موحرم  هتفگ  نیا  497يانعم 

497شسرپ

497خساپ

تاداقتعا ظاحل  زا  497هسیاقم 

؟  تسا ییاهرایعم  هچ  ياراد  497یناملسم 

497شسرپ

498خساپ

؟ تسیچ تیدوهی  تیحیسم و  لثم  یهلا  نایدا  ریاس  اب  مالسا  نید  500قرف 

500شسرپ

500خساپ

؟ دندقتعم مه  نایدا  نیا  ناوریپ  رگید و  ینامسآ  نایدا  ای  هدش  هتفریذپ  ناناملسم  طسوت  اهنت  نآ  لوبق  جارعم و  502ایآ 

502شسرپ

503خساپ

What I know of, (please correct me if I am wrong) is that Hazrate Eesa and Hazrate Mahdi are still religious leaders of their followers to Allah with respect to each of the different books they were given for Christian and Islamic believers but guide the

504شسرپ

508خساپ

تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  روبز ، لیجنا و  تاروت  زا  یبلاطم  510هچ 

510شسرپ

510خساپ

؟  دنتسه دنوادخ  نید  وریپ  زین  اهنآ  هکیلاح  رد  دنیوگ  یم  رفاک  یهلا  نایدا  ناوریپ  هب  ارچ   1514

514شسرپ

514خساپ

 . دناد یمن  یکشزپ  ياه  تفرشیپ  عبات  ار  دنوادخ  ریدقت  دنادیم و  گرم  زا  رتهبار  ریدقت  مالسا  یلو  دنادیم  زیاج  دشاب  هک  یتمیق  ره  هب  ار  ندوب  هدنز   ، ییارگ تایح  بتکم  هک  ینعم  نیا  هب  دنناد  یم  یگدنز  زا  رترب  ار  گرم   ( مالسا یحیسم و   ، يدوهی  ) یهلا گرزب  نید  هس  هک  تسا  تسرد  ایآ 

515شسرپ

515خساپ

؟  دنشاب قح  دنناوت  یم  نید  هس  ره  هکنیا  ای  دوب  قح  نید  اهنت  مالسا  نید  مه  زاب  ایآ  دندوب  هدشن  فیرحت  راچد  خیرات  لوط  رد  تیحیسم  يدوهی و  نایدا  هک  یتروص  515رد 

515شسرپ

516خساپ

؟ دینک نایب  رگید  نایدا  ندوب  لوبق  لباق  ریغ  لیالد  رگید و  نایدا  ریاس  اب  مالسا  توافت  هرابرد  يرتشیب  518تاحیضوت 

518شسرپ

518خساپ

؟ تسا رتلماک  هتشذگ  نایدا  زا  مالسا  528ارچ 

528شسرپ

528خساپ

؟ تخانش رتهب  ناوت  یم  یقیبطت  هعلاطم  هار  زا  ار  مالسا  528ایآ 

528شسرپ

529خساپ

؟ دییامن نایب  ار  یهلا  نایدا  نیب  529توافت 
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529شسرپ

529خساپ

؟ دشاب هتشاد  دوجو  توافت  همه  نیا  نانآ  ناوریپ  نیب  دیاب  ارچ  دنا ؛ هدش  هداتسرف  دنوادخ  هلیسو  هب  باتک  هس  ره  دنتسه و  ینامسآ  ياه  باتک  نآرق  تاروت و  لیجنا ، باتک  هک  میناد  533یم 

533شسرپ

533خساپ

.دنتسه اراد  ار  ناسنا  ندناسر  لامک  هب  تیلباق  ...و  دوهی  ادوب ، تشدرز ، دننام  مالسا  زا  ریغ  یبهاذم  اه و  کلسم  535ایآ 

535شسرپ

535خساپ

؟ دنراد داقتعا  نآ  هب  زین  اه  يدوهی  اه و  یحیسم  ای  تسا  اه  ناملسم  هب  صتخم  طقف  حور  ياقب  هب  داقتعا  537ایآ 

537شسرپ

537خساپ

؟ تسیچ رگید  نایدا  مالسا و  رظن  زا  منهج  تشهب و  نیب  539توافت 

539شسرپ

539خساپ

؟ دراد دوجو  یهلا  نایدا  نیب  یکرتشم  تاکن  ای  هتکن  544ایآ 

544شسرپ

544خساپ

؟ تسیچ رگید  نایدا  مالسا و  رظن  زا  منهج  تشهب و  نیب  549توافت 

549شسرپ

549خساپ

؟ تسیچ رگید  نایدا  ناوریپ  هب  تبسن  نیملسم  تازایتما  زا  554یکی 

554شسرپ

554خساپ

؟ دراد دوجو  يرامثتسا  دض  تازرابم  هنانامرهق و  مایق  یتسیلایرتام ، ياهکلسم  یخرب  دننام  مالسا ، یهلا و  بهاذم  رد  556ایآ 

556شسرپ

556خساپ

؟ تسیچ منهج  دروم  رد  فلتخم  نایدا  559هاگدید 

559شسرپ

559خساپ

یتسرپ هناگ  هس  عون  کی  دنوادخ  راربرد  لیئاربج  ربمایپ و  هب  ام  هدیقع  ایآ  دنتسرپ  هناگ  هس  هک  مینک  یم  شنزرس  ار  نایحیسم  ام  زین  و  تسین ؟ یتسرپ  هناگود  عون  کی  تسا  رورش  اه و  یهارمگ  ءاشنم  هک  ناطیش  دوجو  هب  ام  هدیقع  ایآ  دنتسه ، تسرپ  هناگود  هک  مینک  یم  تمالم  ار  نایتشترز  ام 

560شسرپ

560خساپ

؟ تسا نید  نیرتلماک  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ام ربمایپ  نید  هنوگچ  دنلماک  یهلا  نایدا  همه  561رگا 

561شسرپ

561خساپ

؟ دش یمن  نانآ  نیشناج  ماما  ناشربمغیپ  زا  سپ  نایدا  ریاس  رد  562ارچ 

562شسرپ

562خساپ

؟ دنرتلماک رگید  یضعب  هب  تبسن  نایدا  یضعب  ارچ  و  تسا ؟ ینییآ  هچ  لماک  562نییآ 

562شسرپ

562خساپ
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تسیچ ینامسآ  رگید  بتک  هرابرد  نآرق  563هاگدید 

563شسرپ

563خساپ

؟ دنا هدشن  لزان  دنوادخ  يوس  زا  اه  نآ  همه  رگم  دنا ؟ هدش  فیرحت  نآرق  زج  هب  ینامسآ  ياه  باتک  564ارچ 

564شسرپ

564خساپ

تسیچ نایدا  رگید  ناوریپ  ربارب  رد  میرک  نآرق  565هویش 

565شسرپ

565خساپ

تسیچ لبق  ینامسآ  ياه  باتک  رب  نآرق  ندوب  رترب  567لیلد 

567شسرپ

567خساپ

؟ تسیچ رد  نایدا  ریاس  هب  تبسن  مالسا  نید  569يرترب 

569شسرپ

569خساپ

؟ درکن ظفح  فیرحت  زا  نآرق  دننامه  ار  لیجنا  تاروت و  دنوادخ  569ارچ 

569شسرپ

570خساپ

؟  تسا راگزاس  تسا  هدمآ  عیارش  ریاس  خسن  مالسا و  نید  تیناقح  هرابرد  هک  یتایآ  اب  هنوگچ  نیا  دنروجام , نایدا  ریاس  ناوریپ  هک  دوش  یم  هدافتسا  نآرق  تایآ  یضعب  570زا 

570شسرپ

570خساپ

.دیهد حیضوت  نآرق  ياه  هیآ  اب  هارمه  ار  نایدا  ریاس  اب  طابترا  رد  مالسا  نید  تیناقح  574هلأسم 

574شسرپ

574خساپ

؟ دییامن یفرعم  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  یباتک  رگا.دیهد  حیضوت  افطل  دراد ? دوجو  تمایق  داعم و  هرابرد  ناناملسم  اب  باتک  لها  هاگدید  رد  یتوافت  582ایآ 

582شسرپ

582خساپ

؟ تسا نید  نیرترب  مالسا  نید  ًاتقیقح  یلیلد  هچ  هب  اما  دناد ، یم  نید  نیرترب  ار  دوخ  نید  سک  ره  نیاربانب ، درادنپ ،) یم  ای   ) دناد یم  قح  رب  حیحص و  ار  دبای  یم  طابترا  يو  هب  هک  هچنآ  هورگ و  بزح و  سک  ره  نوحرف » مهیدل  امب  بزح  لک  : » دیامرف یم  نآرق  هک  روط  588نامه 

588شسرپ

588خساپ

.درک باختنا  ار  ینید  ره  ناوتب  دیاب  نامز  نیا  رد  نیاربانب  درادن  دوجو  صقن  هک  ادخ  فرح  رد  .دنک  لماک  ار  اهنآ  دیایب و  مالسا  هک  دنا  هدوب  صقان  مالسا  زا  لبق  ياه  نید  590ایآ 

590شسرپ

590خساپ

؟  تسیچ نارمع  لآ  هروس  هیآ 19  رد  مالسا  نی  زا د  599دارم 

599شسرپ

599خساپ

ماکحا ظاحل  زا  599هسیاقم 

؟ دشاب یم  یسیع 7 ترضح  زامن  دنهد , یم  ماجنا  نایحیسم  هک  یتدابعایآ  تسا ؟  تعکر  دنچ  هنوگچ و  تیدوهی  تیحیسم و  ریظن  رگید  نایدا  رد  زامن  ندناوخ  599ءهقیرط 

599شسرپ

599خساپ

؟  تسا زیچ  هچ  رگ  ناشن  هزور  دننام  ماکحا  زا  یخرب  رد  یهلا  نایدا  601تهابش 
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601شسرپ

601خساپ

؟ تسا هدمآ  يزیچ  زامن  هزور و  دروم  رد  تشتدرز  تیدوهی و  تیحیسم و  نید  رد  601ایآ 

602شسرپ

602خساپ

تسا هدش  بجاو  ص   ) مرکا ربمایپ  رب  تثعب  مود  لاس  رد  زامن  هک  یلاح  رد  هدوب  یتروص  هچ  هب  حون  دوه و  لثم  یهلا  يایبنا  دروم  رد  تاکز  602زامن و 

602شسرپ

602خساپ

؟ دنا هتشاد  تموصخ  مه  اب  خیرات  زا  يدایز  ياه  ههرب  رد  يدایز و  دراوم  رد  زین  اه  نآ  ناوریپ  نینچمه  دراد و  توافت  مه  اب  نایدا  نیا  ماکحا  .تسا  هدش  لزان  دنوادخ  بناج  زا  همه  مالسا ، تیحیسم و  تیدوهی ، ریظن  ینامسآ ، فلتخم  نایدا  هک  نیا  اب  604ارچ 

604شسرپ

604خساپ

؟ ناناملسم ریغ  ای  تسا  حیحص  ناناملسم  هنتخ  شور  تسا ؟ رتهب  ینس  هچ  رد  ای  دومن ، هنتخ  دیاب  ینس  هچ  رد  یعرش  رظن  زا  ار  نارسپ  دنیامن ؟ یم  هنتخ  ار  نادرم  زین  مالسا  زا  ریغ  رگید  نایدا  رد  607ایآ 

607شسرپ

607خساپ

؟ تسا هدوب  توافتم  نایدا ، رد  نتفرگ  هزور  هوحن  609ارچ 

609شسرپ

609خساپ

.دیهد رارق  ام  رایتخا  رد  یتاعالطا  هن ، ای  دنروآ  یم  اج  هب  ار  زامن  ادخ  هب  یکیدزن  يارب  مالسا  نید  لثم  زین  رگید  نایدا  ایآ  هک  نیا  دروم  رد  ًافطل  راد " اپ  رب  ار  زامن  نک و  شتسرپ  ارم  يرکذل ؛ هولصلا  مقأ  ینودبعاف و   " هیآ هب  هجوت  613اب 

613شسرپ

613خساپ

؟  تسا هدوبن  موسرم  نآ  زا  شیپ  ات  تسا و  مالسا  صوصخم  صاصق  مکح  614ایآ 

614شسرپ

614خساپ

؟  تسیچ رگید  نایدا  رد  دترم  616مکح 

616شسرپ

616خساپ

دنراد یمن  اپ  رب  هوکش  اب  ار  زامن  ناناملسم  لثم  نایدا  ناواریپ  ارچ  سپ  هتشاد  دوجو  نایدا  ریاس  رد  زامن  618رگا 

618شسرپ

618خساپ

دنا هدوب  هروس  دمح و  اب  زین  مالسا  زا  لبق  نایدا  ياهزامن  620ایآ 

620شسرپ

620خساپ

.دیئامرفب ار  اهنآ  هرابرد  مالسا  رظن  تسیچ ؟  یتشترز  يدوهی و  یمیلک ,  یحیسم ,  ینمرا ,  نیب  620قرف 

620شسرپ

620خساپ

؟  تشاد دوجو  مه  مالسا  زا  لبق  هزور ,  زامن و  لثم  یتادابع  621ایآ 

621شسرپ

621خساپ

؟  تسا قیرط  هچ  هب  دنراد و  هزور  و  Ř مه  نایدا  ریاس  621ایآ 

621شسرپ

622خساپ
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؟  تسا هدرک  مارح  ار  نآ  راب  نیدنچ  مالسا  نید  رد  دعب  دنناد و  یمن  مارح  ار  نآ  مالسا  زا  لبق  نایدا  ارچ  تسا  تسرد  رگا  ؟ هن ای  تسا  تسرد  تسا  هدیدرگ  مارح  ناسنا  رب  رشب  تقلخ  زاغآ  زا  بارش  هلمج  زا  هدیدرگ  مارح  مالسا  رد  هک  يزیچ  دنیوگ  یم  623هکنیا 

623شسرپ

623خساپ

؟ دشن هدایپ  لمکا  وحن  هب  نیشیپ  ینامسآ  نایدا  نیناوق  625ارچ 

625شسرپ

625خساپ

؟ دراد دوجو  ماکحا  ریاس  هزور و  زامن و  رد  توافت  ارچ  سپ  دنا  هدومرف  لزان  ناربمایپ  رب  ار  ماکحا  مامت  دنوادخ  هک  یلاحرد  دراددوجو  توافت  یهلا  نایدا  نیب  ارچ   1625

625شسرپ

626خساپ

؟  دنتسه دنوادخ  نید  وریپ  زین  اهنآ  هکیلاح  رد  دنیوگ  یم  رفاک  یهلا  نایدا  ناوریپ  هب  ارچ   1627

627شسرپ

628خساپ

؟ دراد دوجو  یهلا  نایدا  همه  رد  مرحمان  هب  هاگن  زا  بانتجا  باجح و  ایآ  دراد ؟ دوجو  یهلا  نایدا  همه  رد  هزور  زامن و  629ایآ 

629شسرپ

629خساپ

دراوم 629ریاس 

؟ دنا هدش  لزان  ربمایپ  مادک  رب  اه  باتک  نیا  .دشاب  یم  دلج  ینامسآ 104 ياه  باتک  629دادعت 

629شسرپ

629خساپ

اتک رد  یلو  تسا ,  ناوارف  ياه  تّقشم  اب  هارمه  تشز و  یناهج  گرم ,  زا  سپ  ناهج  یناچوق ,  ياقآ  رثا  برغ  تحایس  باتک  ءهعلاطم  رد  ًالثم  دوش , یم  هدید  گرم  زا  سپ  ملاع  ءهرابرد  نایحیسم  دیاقعاب  ناملسم  مدرم  دیاقع  نیب  شحاف  ياه  توافت  ارچ  تسا ,  یلماک  نید  مالسا  نید  هک  نیا  دوجو  اب 

630شسرپ

630خساپ

؟ تسا هنوگچ  مالسا  تعیرش  ندوب  هلهس  ثیداحا  هیجوت  مالسا ، رد  بعل  وهل و  تمرح  هب  هجوت  631اب 

631شسرپ

632خساپ

؟ دناد یم  بوخ  ار  سوجم  لیجنا و  تاروت ، ینعی  رگید  ياه  باتک  نآرق  633ارچ 

633شسرپ

633خساپ

؟ تسا هدش  هدید  روط  نیا  دراد و  دوجو  رگید  نایدا  زا  رتشیب  گنج  ام  نید  رد  634ارچ 

634شسرپ

634خساپ

؟ دنا هدرواین  ور  مالسا  نید  هب  هتشذگ ، ناربمایپ  ناوریپ  ارچ  مالسا  نید  ندوب  لماک  دوجو  640اب 

640شسرپ

640خساپ

؟  تسا هدش  هدرب  مان  باتک  ود  نیا  زااهنت  ینامسآ ,  بتک  نایم  رد  ارچ  درب  دنهاوخ  ثرا  هب  ام  حلاص  ناگدنب  ار  نیمز  نیا  هک  میتشون  نینچ  تاروت ,  زا  دعب  روبز ,  رد  ام  دیوگ :  یم  ءایبنا  هروس  رد  642نآرق 

642شسرپ

643خساپ

؟ گنج نید  ای  تسا  حلص  نید  مالسا  643ایآ 

643شسرپ

643خساپ

؟ تسا هدرک  ادیپ  تیمها  ذوفن و  تسد  رود  مدرم  اهنیمزرس و  نایم  رد  هدش و  جراخ  دوخ  یلصا  نیمزرس  زا  هک  تسا  هدوب  مالسا  اهنت  643ایآ 
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643شسرپ

644خساپ

تسا حیحص  دسرارف ، دیاقع  لوصا  نیودت  هلحرم  دوش و  فیعض  نامیا  هرطیس  ات  درذگ  یم  اهلاس  تسا و  هدرک  روهظ  باذجنا  بذج و  هدیدپ  کی  طقف  زاغآ  رد  دینک  یسررب  دنا  ینایحو  نایدا  هک  ار  مالسا  تیحیسم و  تیدوهی ، نایدا  لوا  ياهلاس  خیرات  رگا  دنیوگ : یم  هک  یناسک  نخس  ایآ 

644شسرپ

644خساپ

؟ دوبن رادروخرب  دوخ  هیلوا  زاتمم  تیعقوم  زا  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ تلحر  زا  سپ  مالسا  648ارچ 

648شسرپ

648خساپ

؟ دور یم  رامش  هب  يزیامت  هجو  نانآ  یناکم  یگدنکارپ  ندوب و  ادج  ایآ  تسا  هدومرف  هچ  ناناملسم  هرابرد  648نآرق 

648شسرپ

648خساپ

.دییامن رکذ  نآ  يزورما  قیداصم  نایب  اب  ار  تسا  هدرک  هراشا  دراوم  نآ  هب  نآرق  هدش و  لیدبت  شزرا  دض  هب  نیشیپ  ماوقا  رد  هک  یشزرا  ياه  هژاو  زا  هنومن  دنچ  650ًافطل 

650شسرپ

650خساپ

؟ دنورگ یم  مالسا  هب  هک  ینایحیسم  ای  دنرتشیب  دندنویپ , یم  رگید  نایدا  هب  هک  ییاه  ناملسم  دادعت  653ایآ 

653شسرپ

653خساپ

؟ دنک یم  تیافک  مالسا  دروم  رد  قیقحت  طقف  ای  مینک و  هسیاقم  رگید  نایدا  اب  ار  نآ  تسا ,  مزال  ایآ  مالسا  نید  يرترب  فشک  653يارب 

653شسرپ

653خساپ

؟ دراد دوجو  میهاربا  ترضح  نید  مالسا و  نید  نیب  هطبار يا  654هچ 

654شسرپ

654خساپ

؟  تسین روط  نیا  ارچ  دوش  هدرپس  یشومارف  هب  جیردت  هب  نایدا  رگید  مالسا  نید  هب  دارفا  نتسویپ  اب  دیاب  هک  دریگ  یم  لکش  هیرظن  نیا  لاؤس 3  هب  هجوت  655اب 

655شسرپ

655خساپ

.منادب رتشیب  نآ  للع  زین  نوتیز و  نیدامن  فلتخم  ياه  هبنج  هب  عجار  مراد  تسود  تسا  سدقم  اه  تیلم  یضعب  رظن  زا  زین  ینید و  رظن  زا  657نوتیز 

657شسرپ

657خساپ

؟ تسا رتشیب  نانآ  هافر  يژولونکت و  دنتسه و  رت  هتفرشیپ  ام  زا  یهلا  نایدا  ریاس  رما  رهاظ  رد  هک  تسا  658هنوگچ 

658شسرپ

658خساپ

؟ دنتسه فیعض  ناناملسم  ایند  مامت  رد  661ارچ 

661شسرپ

661خساپ

؟ تسیچ رون  نآ  هناشن  تمالع و  دراذگ .» یم  نمؤم  لد  رد  دنوادخ  هک  تسا  يرون  مالسا  دیامرف «: یم  میرک  661نآرق 

661شسرپ

661خساپ

نایدا ریاس  دید  زا  662مالسا 

؟ تسا هتشاد  دوجو  (( هلآو هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ زا  لبق  مالسا  ایآ  دندوب و  هداد  ربخ  ار  مالسا  روهظ  یناونع  هچ  اب  نیشیپ  662نایدا 

662شسرپ
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662خساپ

؟ دنزرو یمن  ینمشد  هنوگ  نیا  نایدا  ریاس  اب  هک  یلاح  رد  دنراد  ینمشد  مالسا  اب  همه  نیا  نایدوهی  663ارچ 

663شسرپ

663خساپ

.دیهدب حیضوت  مالسا  نید  هب  تبسن  نانآ  ناوریپ  هاگدید  تیحیسم و  دوهی و  نید  هب  665عجار 

665شسرپ

665خساپ

؟ دنا هدرواین  ور  مالسا  نید  هب  هتشذگ ، ناربمایپ  ناوریپ  ارچ  مالسا  نید  ندوب  لماک  دوجو  669اب 

669شسرپ

669خساپ

شاب رایتخا  يور  زا  دیاب  نآ  فراعتم  يانعم  هب  مالسا  ایناث  دندوب و  ناملسم  اهنآ  الوا  هکیلاح  رد  کل 000 ]  نیملسمانلعجاو  انبر  دهد [  رارق  ناملسم  ار  شدنزرف ,  لیعامسا  ترضح  وا  هک  دنک  یم  تساوخرددنوادخ  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هک  تسا  هدمآ  هرقب  هروس  زا  هیآ 128  رد 

672شسرپ

673خساپ

؟ تسیچ اپورا ، رد  مالسا  ریثأت  ذوفن و  دروم  رد  نوبولواتسوگ  675رظن 

675شسرپ

675خساپ

؟ دشاب یم  هچ  تسا  هدمآ  نیشیپ  ینامسآ  بتک  ناوریپ  طسوت  مالسا  ربمایپ  راتفگ  قدص  دییأت  نوماریپ  هک  675یتایآ 

675شسرپ

675خساپ

؟ دنریذپ یمن  ارچ  دنناد  یم  رگا  هن و  ای  تسا  قحرب  مالسا  دنناد  یم  يراصن  دوهی و  نادنمشناد  زورما  679ایآ 

679شسرپ

680خساپ

؟ تسیچ برغ  رد  مالسا  شرتسگ  مدع  680لیلد 

680شسرپ

680خساپ

؟ دندرک یم  لوبق  ار  نآ  یناسک  هچ  دنتساخ و  یم  رب  هلباقم  هب  مالسا  ربارب  رد  یهورگ  681هچ 

681شسرپ

681خساپ

؟ دنیامن یمن  يوریپ  نآ  زا  ایند  للم  همه  ارچ  تسا ، نید  نیرتلماک  مالسا  681رگا 

681شسرپ

681خساپ

؟ تسا هتشاد  دوجو  (( هلآو هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ زا  لبق  مالسا  ایآ  دندوب و  هداد  ربخ  ار  مالسا  روهظ  یناونع  هچ  اب  نیشیپ  681نایدا 

681شسرپ

682خساپ

.دراد يرترب  نایدا  رگید  رب  مالسا  نید  دیامرف : یم  هک  روکذم ، هروس  هیآ 85  تسین و  یقرف  ناربمایپ  نایم  دیامرف  یم  هک  نارمع  لآ  هروس  هیآ 84  هب  هجوت  682اب 

682هراشا

682شسرپ

683خساپ

؟ ریخ ای  هدش  هدرب  راک  هب  اه  نآ  رد  دیجم  نآرق  زا  هراشا يا  هاتوک و  ای  رصتخم و  دنچ  ره  یتاراشا  ای  ینخس و  هدمآ  مزعلااولوا  ناربمایپ  يوس  زا  هک  رگید  ینامسآ  ياه  باتک  رد  688ایآ 

688شسرپ

688خساپ
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؟ دنراد لوبق  ار  نآرق  تیناقح  زین  یبهذم  ياه  تیلقا   ) اه باتک  نآ  ناوریپ  میراد  لوبق  ار  ینامسآ  ياه  باتک  رگید  ام  هک  هنوگ  نامه  689ایآ 

689شسرپ

689خساپ

؟ دننک یم  لوبق  ار  مالسا  نید  ای  دنوش ، یم  ناملسم  هدرک  ضوع  ار  دوخ  نید  اه ، یحیسم  ای  اه  يدوهی  ارچ  سپ  تسا  یکی  ادخ  نید  690رگا 

690شسرپ

690خساپ

؟ دنروآ یمن  مالسا  ایند  مدرم  همه  692ارچ 

692شسرپ

692خساپ

؟ تسین روطنیا  ارچ  ؟  دشاب ناملسم  ریغ  دارفا  زا  رتشیب  ناناملسم  دادعت  دیاب  ماجنارس  دشاب و  رتشیب  يدعب  نایدا  ناوریپ  دیاب  سپ  تسا  هداد  ار  رگید  ربمایپ  ندمآ  هدژم  دوخ  ناوریپ  هب  ربمایپ  ره  هکنیا  هب  هجوت  692اب 

693شسرپ

693خساپ

تسا هتشاد  دوجو  زین  يرگید  نایدا  مالسا  روهظ  نامز  رد  هک  یلاح  رد  تسا  هدربمان  يدوهی  نید  یحیسم و  نید  دننام : یصاخ  نایدا  زا  نآرق  رد  696ارچ 

696شسرپ

696خساپ

؟ تسیچ مالسا  نید  هب  ناگناگیب  ندروآ  يور  696تلع 

696شسرپ

697خساپ

ناناملسم 697یمالکءارآ 

697دیاقع

؟ دشاب دیاب  یحطس  هچ  رد  ناسنا  يدام  یگدنز  مالسا  رظن  697زا 

697شسرپ

697خساپ

؟ دنکب دیاب  هچ  دوش  یقیقح  نمؤم  هک  نیا  يارب  ناملسم  699کی 

699شسرپ

699خساپ

؟ تسا مالسا  دییأت  دروم  تسا  نایدا  یخرب  رد  هک  ییاه  تضایر  701ایآ 

701شسرپ

701خساپ

؟ تسیک یعقاو  ناملسم  تسا ؟ ناملسم  دنک  لوبق  ار  مالسا  نید  دنادب و  یکی  ار  ادخ  هک  701یسک 

701شسرپ

701خساپ

؟  تسیچ مالسا  توعد  703ساسا 

703شسرپ

703خساپ

؟ تفای تسد  فادها  نیا  هب  ناوتیم  هنوگچ  تسیچ و  مالسا  نید  توعد  716فده 

716شسرپ

716خساپ

؟ دراد دوجو  ریغتم  رصانع  مالسا ، نید  رد  719ایآ 

719شسرپ

719خساپ
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؟ دراد یثیدح  هشیر  باتک  لها  اب  لهاست  حماست و  721ایآ 

721شسرپ

721خساپ

؟ تسا مزال  ناربمایپ  همه  هب  نامیا  ایآ  یتروص  نینچ  رد  تسا و  هدوب  یکی  عیارش  همه  رد  نید  ایآ  نآرق  هاگدید  722زا 

722شسرپ

722خساپ

؟ دراد جایتحا  ناناملسم  ششوک  هب  دنک و  یمن  تفرشیپ  هزجعم  اب  مالسا  729ارچ 

729شسرپ

729خساپ

؟ دنشاب مالسا  ربمایپ  مالسا و  نید  وریپ  هک  دومرف  رما  ار  رگید  نایدا  مدرم  دنوادخ  729ارچ 

729شسرپ

729خساپ

؟ تسیچ ندش  ناملسم  هدیاف  و  تسا ؟ نکمم  هنوگچ  نآ  زا  يوریپ  تسیچ و  مالسا  730تقیقح 

730هراشا

730شسرپ

730خساپ

؟ دنرتلماک رگید  یضعب  هب  تبسن  نایدا  یضعب  ارچ  و  تسا ؟ ینییآ  هچ  لماک  732نییآ 

732شسرپ

732خساپ

؟ ریخ ای  دش  دهاوخ  هذخأوم  تمایق  رد  ایآ  دهد ، ماجنا  ار  يرهاظ  لامعا  لاح  نیع  رد  دوش و  اه  ناملسم  تعامج  گنرمه  حالطصا  هب  عامتجا  ای  ردام  ردپ و  زا  دیلقت  ساسا  رب  دشابن و  انشآ  یمالسا  تاروتسد  حور  اب  دیاب ، هک  نانچ  نآ  یناملسم  732رگا 

732هراشا

732شسرپ

733خساپ

؟ تسیچ مینک ، تباث  ناملسمریغ  کی  يارب  ار  دوخ  ندوب  ناملسم  میناوت  یم  نآ  اب  هک  يزیچ  734نیرتهب 

734شسرپ

734خساپ

؟ تسیچ نآ  ياه  هیاپ  مالسا و  نید  یلصا  734روحم 

734شسرپ

734خساپ

؟ دناد یم  هچ  ار  مالسا  سدقم  نید  ینادواج  يراگدنام و  زمر  دیجم ، 735نآرق 

735شسرپ

735خساپ

هچ ینعی  مالسا  736نید 

736شسرپ

736خساپ

؟  تسا هدش  شرافس  نانمشد  اب  توادع  مشخ و  مالسا  رد  737ارچ 

737شسرپ

737خساپ

لباقم فرط  رگا  الک  مینک ? لالدتسا  مینیبب  نامدوخ  مشچ  اب  هک  نامز  نیا  رد  دوجوم  تمارک  ای  هزجعم  کی  زا  ای  .دشاب  ناسنا  راک  تسا  لاحم  هک  مینک  تابثا  القع  مینک و  یسررب  دوجوم  باتک  کی  ناونع  هب  ار  نآرق  الثم  درک ? تابثا  القع  ار  مالسا  خیرات ، هب  يدانتسا  چیه  نودب  ناوت  یم  ایآ 

737شسرپ

738خساپ
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.دشابن نیا  ناشیروئت  هچرگ  دنهدیم  ناشن  تروص  نیا  هب  لمع  رد  ای  دنک و  یم  هیجوت  ار  هلیسو  فده  هک  دنک  یم  نایب  ًانلع  ای  تسا  هدمآ  دوجوب  ایند  رد  ریخا  نرق  دنچ  نیا  رد  صوصخب  رشب و  تسد  هب  هک  یبتاکم  741رد 

741هراشا

741شسرپ

741خساپ

؟ تسا هدش  هتخانش  مارح  یتعدب  عون  هچ  مالسا  رظن  744زا 

744شسرپ

744خساپ

؟ تسیچ مالسا  ندوب  قحرب  يانعمو  تسا ؟  رترب  نید  کی  مالسا  نید  لیلد  هچ  748هب 

748شسرپ

748خساپ

؟ درک توعد  مالسا  نیبم  نید  هب  ار  وا  كرشم  کی  اب  دروخرب  رد  ناوت  یم  ینابز  لوصا و  اهرایعم ، هچ  اب  ناهج  رد  كرش  یگدرتسگ  هب  هجوت  750اب 

750شسرپ

750خساپ

؟ دنیوگ یم  یسک  هچ  هب  ناملسم  و  دشاب ؟ یم  انعم  هچ  هب  مالساو  تسیچ ؟ مالسا  751نید 

751شسرپ

751خساپ

؟ تسا هنوگچ  مالسا  رد  752تاواسم 

752شسرپ

752خساپ

؟ تسا يرطف  مالسا  هب  لیامت  ایآ  و  تسیچ ؟ ندش  ناملسم  753هدیاف 

753شسرپ

753خساپ

مالسا هیلع  754تاهبش 

یمالسا تموکح  754شرتسگ و 

؟ درادن دوجو  يرابجا  قیفوت  نیا  زونه  ایآ  تسا ، هتشذگ  نرق  هدراهچ  هک  لاح  هدوب ، يرابجا  قیفوت  نآ  شریذپ  مالسا و  نید  754دورو 

754شسرپ

754خساپ

 . دنتخانش یمن  يربمغیپ  هب  ار  ربمغیپ  ودنتشادن  نامیا  مالسا  ردص  ناناملسم  تفر و  شیپ  مئانغ  رد  عمط  ریشمش و  روزب  755یناملسم 

755شسرپ

755خساپ

؟ تسا هدوب  هنوگچ  مالسا  شرتسگ  یخیرات  762ریس 

762شسرپ

762خساپ

؟ تسا هدوب  هچ  ییور  ایور  نیا  هجیتن  و  هدش ،  وربور  یلئاسم  هچ  اب  دوخ  خیرات  لوط  رد  یمالسا  763جوم 

763شسرپ

763خساپ

؟ دنک یم  تیافک  نآ  شرتسگ  يارب  مالسا  نیناوق  تیعماج  765ایآ 

765شسرپ

765خساپ

؟ دنک تموکح  مدرم  رب  تسناوتن  دشن و  ءارجا  ارچ  تسارجا ، لباق  ینید  مالسا  765رگا 

765هراشا
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765شسرپ

766خساپ

؟ دنوش یمن  ناملسم  اهناسنا  همه  ارچ  تسا ، يرطف  ینید  مالسا  هکنیا  768اب 

768هراشا

768شسرپ

768خساپ

؟ تسه رضاح  رصع  ياهیناماسبان  تالکشم و  ّلح  هب  رداق  مالسا  769ایآ 

769شسرپ

769خساپ

؟ تشگن یلمع  هیواعم  ندمآ  راک  يور  زا  سپ  ارچ  تسا  یلماک  نید  مالسا  770رگا 

770شسرپ

770خساپ

؟ دراد دوجو  یحیضوت  هچ  دوش  یم  ادیپ  ًارهاظ  یضقانت  اجنیا  رد  تاحوتف  اهگنج و  اب  درک  ادیپ  شرتسگ  مالسا  عقاو  رد  دندش و  ناملسم  ناناملسم  طسوت  ناملسمریغ  کلامم  فرصت  هیاس  رد  ناناملسم  زا  يرایسب  یفرط  زا  نیدلا  یف  هارکا  ال  دیامرف :  یم  770نآرق 

770شسرپ

770خساپ

؟ دندیورگ مالسا  نید  هب  ناناملسم  776هنوگچ 

776شسرپ

777خساپ

؟  میتسینرتربالماک هعماج  کی  ناهجردارچو  مینک  هئارا  يزیچ  هچ  نامیاعدا  تابثا  يارب  هدشانب ؟  نونکات  مالسا  هیاپربدصرددص  یتموکح  یلمع  هنومنایآ  مالسا  ندوب  لماک  779ياعدااب 

779شسرپ

779خساپ

؟  تسیچ خساپ  دنروآ  یمدهاشار  هیزج  نتفرگ  ودوهی  اب  گنج  ناریا و  هب  هلمح  لثم  یخیرات  ياه  تیعقاواهنآ  تفای  شرتسگروز  اب  مالسادنیوگیم  780یخرب 

780شسرپ

780خساپ

؟  تسا هدوب  ریشمش  روز  اب  هدش  دراو  هک  اجک  ره  رد  مالسا  هک  دسر  یمن  رظن  هب  781ایآ 

781شسرپ

781خساپ

!؟ ینید یهلا و  یفیلکت  هن  دوب ، هعماج  زاین  ربانب  دومن ، تموکح  لیکشت  هب  مادقا  شیوخ  نامز  رد  ترضح  نآ  رگا  نیاربانب  .درادن  نید  ادخ و  هب  یطبر  تسا و  يرشب  هلأسم يا  (ص ) ربمایپ تموکح  هک  دندقتعم  785یخرب 

785شسرپ

785خساپ

؟ دش تباث  ناریا  هب  ناناملسم  هلمح  رد  هک  يروطنامه  تسین *  نید  رد  هارکا  یبلط و  هعسوت  هدنهد  ناشن  ییادتبا  داهج  793ایآ 

793شسرپ

793خساپ

؟ دش لزان  تشاد ,  ار  گنهرف  نیرتطحنم  هک  ینیمزرس  رد  مالسا  797ارچ 

797شسرپ

797خساپ

؟ تسا هدوب  هچ  مالسا  شرتسگ  799للع 

799شسرپ

799خساپ

؟ دنک یم  تیافک  نآ  شرتسگ  يارب  مالسا  نیناوق  تیعماج  799ایآ 

799شسرپ
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800خساپ

؟ رترود ای  دنوش  یمرتکیدزن  مالسا  اب  زورب  زور  مدرم  800ایآ 

800شسرپ

800خساپ

هلبق 802رییغت 

تشگرب هوحن  .دندوب  زامنشیپ  ترضح  دنرگیدکی و  فلاخم  تهج  رد  هجرد  ًاقیقد 180  هبعک  سدقملا و  تیب  هک  یتروص  رد  دندوب ، تعامج  زامن  لوغشم  ناناملسم  ربمایپ و  هظحل  نآ  .دنک  هبعک  هب  ور  سدقملا  تیب  تهج  زا  هک  دش  یحو  ربمایپ  هب  زامن  نیب  رد  نیتلبقلاوذ  دجسم  رد  هلبق  رییغت  هلئسم  رد 

802شسرپ

803خساپ

 . تسا نید  فارحنا  یهارمگ و  ببس  نیا  دوب  هدومرفن  دنوادخ  رگا  داد و  رارق  هلبق  ار  سدقملا  تیب  لوا  دنوادخ  ارچ  سپ  دوب  دنوادخ  يوس  زا  هبعک  هب  سدقملا  تیب  زا  هلبق  رییغت  مکح  804رگا 

804شسرپ

804خساپ

؟  تسیچ دنا  هدناوخ  سدقملا  تیب  يوس  هب  ناناملسم  هک  ییاهزامن  804مکح 

804شسرپ

805خساپ

؟  تسا هدیمان  هنایم  هلبق  کی  ار  ناناملسم  هلبق  نآرق  805ارچ 

805شسرپ

805خساپ

؟  دوب ربمایپ  يدونشخ  رطاخ  هب  هلبق  رییغت  ایآ  يوش  یمدونشوخ  نآ  زا  هک  هلبق يا  هب  میداد  رییغت  ار  هلبق  ام  دیوگ  یم  ربمایپ  هب  نآرق  805هکنیا 

805شسرپ

805خساپ

؟  تسا هدیمان  هنایم  هلبق  کی  ار  ناناملسم  هلبق  نآرق  806ارچ 

806شسرپ

806خساپ

؟ دراد یصاخ  داژن  هورگ و  هب  صاصتخا  هبعک  ایآ  نآرق  هاگدید  806زا 

806شسرپ

806خساپ

؟  دوب هنوگچ  هلبق  رییغت  هرابرد  نارفاک  تاضارتعا  نآرق  هاگدید  807زا 

807شسرپ

807خساپ

؟ دشن عیرشت  ناناملسم  لوا  هلبق  ناونع  هب  هبعک  808ارچ 

808شسرپ

808خساپ

؟ تسا هدوب  اجک  یهالا  ناربمایپ  همه  هلبق  نآرق  هاگدید  809زا 

809شسرپ

809خساپ

؟ درک رییغت  هبعک  فرط  هب  ناناملسم  لّوا  هلبق  811ارچ 

811شسرپ

811خساپ

؟ تسا هدش  هبعک  هکم و  نیملسم  هلبق  نیمود  هنوگچ  هدوب و  نیملسم  مامت  هلبق  نیلوا  سدقملا  تیب  811ارچ 

811شسرپ

812خساپ
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؟ دراد یموهفم  هچ  هلبق  هب  814هجوت 

814شسرپ

814خساپ

؟ دوب هچ  هبعک  فرط  هب  سدقملا  تیب  زا  هلبق  رییغت  814تلع 

814شسرپ

814خساپ

: دوش یم  هچ  ریز  هلاسم  ود  خساپ  نونکا  دندنادرگ  هکم  يوسب  ار  ص)  ) مرکا ربمابپ  يور  مود  تعکر  رد  لییربج  ترضح  نیتلبقوذ  دجسم  816رد 

816هراشا

816شسرپ

816خساپ

؟ درک رییغت  هبعک  هب  سدقملا  تیب  زا  ناناملسم  هلبق  817ارچ 

817شسرپ

817خساپ

؟ دنداد هلبق  رییغت  هبعک  يوس  هب  هک  دش  هچ  دندناوخ و  یم  زامن  سدقملا  تیب  يوس  هب  ناناملسم  820ارچ 

821شسرپ

821خساپ

؟ تسا هدوب  اجک  یهالا  ناربمایپ  همه  هلبق  نآرق  هاگدید  824زا 

824شسرپ

824خساپ

؟ تسیچ هدش  رما  نآ  هب  هرقب  هروس  هیآ 196  رد  هک  هرمع  جح و  مامتا  زا  روظنم  تایاور  هاگدید  827زا 

827شسرپ

827خساپ

همرکم 830هکم 

؟ دوش یمن  بوسحم  یتسرپ  تب  یعون  نآ  لوحرب  شدرگ  ادخ و  هناخ  تدابع  ایآ  تسا ؟ هلبق  نودب  ادخ  هناخ  ماب  830ایآ 

830شسرپ

830خساپ

؟ تسا هدشن  نایب  هزجعم  نیا  زا  يرکذ  ارچ  تسه ، رگا  تسین ؟ دمحم  ترضح  تازجعم  زا  دنمشناد ) نیا  ياه  هتفگ  تحص  تروص  رد   ) قیرط نیا  هب  هبعک  هناخ  باختنا  ایآ  .دشاب  یم  رفص  نآ  رد  هلزلز  عوقو  ناکما  هک  تسا  یناکم  اهنت  همظعم  هکم  هک  دنا  هدرک  مالعا  سانش  نیمز  نادنمشناد  زا  یخرب 

831شسرپ

831خساپ

؟ دنیوگ یم  هرّونم  همّرکم و  هکم  هنیدم و  هب  832ارچ 

832شسرپ

832خساپ

.تسیچ مارحلا  دجسم  رد  میهاربا  ماقم  زا  833روظنم 

833شسرپ

833خساپ

؟ دنیاجک رد  مارحلا  دجسم  836هبعک و 

836شسرپ

836خساپ

؟ تسین یتسرپ  تب  نیا  ایآ  تسا ؟ رت  کیدزن  ام  هب  ندرگ  گر  زا  ادخ  هک  میراد  لوبق  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا ، هدش  تسرد  ادخ  هناخ  لبمس  ناونع  هب  هبعک  836ارچ 

836شسرپ

836خساپ
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؟  دنتشکن هکم  رد  ار  ناناملسمزا  یضعب  رگم  دندزن ؟  ربمایپ  ندب  رب  گنس  همه  نآ  رگم  دندادن ؟  هجنکش  رازآ و  اجنآرد  ار  ناناملسم  زا  یهورگ  رگم  دوبن ,  ناما  نما و  مه  ردقنآ  ناناملسم  يارب  هکم  مرح  دهد  یم  ناشن  خیرات  هک  یلاح  رد  هدومن  نما  مرح  هب  ریبعت  هکم  نیمزرس  زا  نآرق 

840شسرپ

840خساپ

؟  تسا زکرم  هرک  حطس  رد  ینک  روصت  هک  هطقن  ره  تسا و  نآ  رهاظ  حطس  رد  اهرهش  تسین و  يرهش  چیه  ياج  هک  تسا  نآ  نطاب  رد  نآ  زکرم  تسا و  هرک  نیمز  هکنآ  اب  تسا  نیمز  طسو  رد  هبعک  841هنوگچ 

841شسرپ

841خساپ

؟ تسا هنوگچ  نید  يرادیاپ  رد  هبعک  841شقن 

841شسرپ

841خساپ

؟ تسا هنوگچ  ناناملسم  داحتا  رد  هبعک  يروحم  844شقن 

844شسرپ

844خساپ

؟ تسا هنوگچ  هکم  ینیوکت  تینما  هرابرد  نآرق  845هاگدید 

845شسرپ

845خساپ

؟ تسا هنوگچ  ناشیا  نخس  دقن  تسیچ و  هکم  یعیرشت )  ای  ینیوکت  ) تینما هرابرد  یئابطابط  همالع  847رظن 

847شسرپ

847خساپ

؟ تسیچ رطاخ  هب  هکم  هژیو  هاگیاج  مارتحا و  تلع  نآرق  هاگدید  قبط  849رب 

849شسرپ

849خساپ

؟  دنرادار مارحلادجسم  ًاصوصخ  دجاسم ، يزاسون  ریمعت و  تیحالص  یناسک  هچ  نآرق  هاگدید  852زا 

852شسرپ

852خساپ

؟ تسا یسک  هچ  رایتخا  هطیح  رد  ادخ  هناخ  تّیلوت  تسرپرس و  855نییعت 

855شسرپ

855خساپ

؟ تسا هنوگچ  نید  يرادیاپ  رد  هبعک  857شقن 

857شسرپ

857خساپ

؟ تساجک دنوادخ  شتسرپ  تدابع و  يارب  لحم  نیرت  هقباس  اب  نیلوا و  نآرق  هاگدید  859زا 

859شسرپ

859خساپ

؟ دراد یصاخ  داژن  هورگ و  هب  صاصتخا  هبعک  ایآ  نآرق  هاگدید  861زا 

861شسرپ

861خساپ

؟ تسا هدوب  اجک  یهالا  ناربمایپ  همه  هلبق  نآرق  هاگدید  862زا 

862شسرپ

862خساپ

؟ تسا هنوگچ  هکم  ینیوکت  تینما  هرابرد  نآرق  864هاگدید 

864شسرپ
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864خساپ

؟ تسیچ نآ  تّیصاخ  تسا و  هدمآ  اجک  زا  866دوسالارجح 

866شسرپ

866خساپ

؟ تسین مسج  ادخ  هک  نیا  اب  دنمان ، یم  ادخ  هناخ  ار  هبعک  هناخ  866ارچ 

866شسرپ

867خساپ

؟ تسین اوه  بآ و  شوخ  ییاج  رد  هبعک  867ارچ 

867شسرپ

867خساپ

؟ تسا هتفرگ  رارق  یناریو  ضرعم  رد  رابدنچ  سدقم ، تسا  ییاج  هک  ادخ  هناخ  867ارچ 

867شسرپ

867خساپ

؟  تسین يرگید  گنر  ای  دیفس  ارچ  تسا .  هایس  هایس ،  گنر  تهارک  دوجو  اب  هبعک  هناخ  هدرپ  گنر  868ارچ 

868شسرپ

868خساپ

؟ دراد رارق  دنتسین ، ناملسم  اه  نآ  زا  یمین  هک  ناتسبرع  رد  تسین و  ناریا  رد  ادخ  هناخ  دنتسه ، ناملسم  ناریا  مدرم  رثکا  هک  نیا  اب  869ارچ 

869شسرپ

869خساپ

؟  تسیچ دوسالارجح  سدقت  871لیلد 

871شسرپ

871خساپ

؟ دنا هدش  عنم  هبعک  هناخ  ترایز  زا  مالسا  رد  باتک  لها  871ارچ 

871شسرپ

871خساپ

؟  تساجک نیمز  هرک  رگید  فرط  رد  هبعک  لباقم  876هطقن 

876شسرپ

876خساپ

؟ دمانیم نایناهج  يارب  تیاده  تکرب و  أشنم  ار  هبعک  نارمع  لآ  هروس  هیآ 96  رد  دنوادخ  876ارچ 

876شسرپ

876خساپ

تاهبش 878ریاس 

؟ تسا هدرک  رادروخرب  تیاده  تمعن  زا  اه  نآ  تسا و  ناسنا  دادعت  نیمه  رکف  هب  دنوادخ  طقف  ایآ  دنتسه ، ناملسم  يدودحم  دادعت  هک  یلاح  رد  تسا ، نید  نیرت  لماک  هک  میا  هدیزگرب  ار  مالسا  نید  ام  دیامرف  یم  878دنوادخ 

878هراشا

878شسرپ

882خساپ

؟ تسا هدش  هدید  روط  نیا  دراد و  دوجو  رگید  نایدا  زا  رتشیب  گنج  ام  نید  رد  884ارچ 

884شسرپ

884خساپ

؟ دنار یم  دوخزا  بضغو  مشخاب  هکلب  دنک  یمن  بلج  دوخ  يوس  هب  تفوطعورهمابار  دارفا  نیا  مالسا  ارچ  دوش  يراج  فلختمرب  دح  يدراومردایو  دوش  هدیرب  شتسد  درک  يدزد  یسک  رگا  هکنیا  لثم  دراد  مالسا  تنوشخزا  ناشن  یعرش  ماکحازا  890یضعب 

890شسرپ
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890خساپ

؟ دراد تحص  يدح  هچ  ات  تسا  هیرگ  هودنا و  مغ و  نید  مالسا  نید  دنیوگ  یم  هک  895نیا 

895شسرپ

895خساپ

؟  تسا هتفریذپ  ار  یسارکمد  مالسا  ارچ  و  تسیچ ؟  نآرق  رد  نوملعی )  ال   ) ای نولقعی )  مهرثکا ال   ) تارابع زا  898روظنم 

898شسرپ

898خساپ

نارگید يرگید و  اب  ار  قشع  ینعی  یتسه  يالاک  نیرت  هدبز  ات  دنتسین  رداق  زگره  ترطف  نوناق  قبط  زین  نانز  هک  تسا  نهربم  رایسب  هکیلاح  رد  هغیص يا ) نارسمه  زا  ریغ   ) درامش یم  زاجم  ار  رسمه  راهچ  ندومن  رایتخا  نادرم  يارب  هک  تسا  هنوگچ  سپ  تسا  ترطف  نید  مالسا  نید  فیرش  نآرق  صن  قبط 

902شسرپ

902خساپ

؟ درادن ییایوپ  هجیتن  رد  دهد  یمن  رارق  لمع  دروم  هتشاذگ و  رانک  ار  نآ  دعب  دنک و  یم  هدافتسا  هفسلف  زا  دوخ  تابثا  يارب  مالسا  هک  دراد  تحص  بلطم  نیا  909ایآ 

909شسرپ

909خساپ

؟ دیهد حیضوت  دروم  نیا  رد  افطل  دنرادن  دوجو  يربیس  دننام  يرگید  ياهاج  ردو  دوش  یم  تفای  رتشیب  ناتسبرع  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  دروم  رد  تاکز  الثم  تسا  ناتسبرع  هقطنم  صوصخم  هک  دنشاب  هدش  عضو  يروط  دسریم  رظن  هب  مالسا  911نیناوق 

911شسرپ

911خساپ

؟ مینک لح  هنوگچ  ار  لکشم  نیا  تسا  حیحص  مالسا  ياعدا  رگا.دریذپب  قیقحت  اب  ار  نید  دناوتب  ات  هدیسرن  یلقع  دشر  هب  رتخد  زونه  نس  نیا  رد  تسا و  لاس  هن  نارتخد  فیلکت  نس  یفرط  زا.دروآ  تسد  هب  نیقی  قیقحت و  اب  ار  نید  لوصا  دیاب  سک  ره  هک  تسا  نیا  مالسا  914ياعدا 

914شسرپ

914خساپ

افطل دنشاب ، هتشاد  روما  هنوگ  نیا  هب  یهجوت  نیرتمک  یتح  هک  نیا  نودب  دنسر  یم  مولع  زا  ییالاب  تاجرد  هب  دارفا  رگید ، ياهروشک  رد  میدهاش  ام  هک  یلاح  رد  دشاب ، یم  ...و  لسوت  سفن و  بیذهت  رثا  رد  دنسر ، یم  لیاضف  رگید  شناد و  ملع و  زا  یتاجرد  نامیا و  هب  هک  یناسک  دیوگ  یم  مالسا 

916شسرپ

917خساپ

؟  تسا هدرکن  رییغت  مالسا  نید  هک  مولعم  اجک  918زا 

918شسرپ

918خساپ

.دوش مکح  نیا  لومشم  ات  دشاب  هتشاد  دیاب  یطیارش  هچ  قراس  الوصا  دهد و  یمن  هولج  نشخ  ناهذا  رد  ار  مالسا  نید  تسین و  زیمآ  تنوشخ  مالسا  رد  دی  عطق  تازاجم  925ایآ 

925شسرپ

925خساپ

؟ دنتسه هدرکن  لیصحت  داوسیب و  ناناملسم  زا  يرایسب  زورما  ارچ  تسا  هدرک  توعد  شناد  لیصحت و  هب  ار  مدرم  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » مالسا ربمایپ  هکنیا  932اب 

932شسرپ

932خساپ

؟ دنراد قرف  ینید  تاروتسد  رد  ناناملسم  اب  نایحیسم  ًالثم  ارچ  هدوب  یکی  رگا  تسا ؟ هدوب  یکی  ناربمایپ  همه ي  تاروتسد  932ایآ 

932شسرپ

933خساپ

؟ تسا هتفریذپ  يرگید  نید  مالسا  زا  ریغ  رضاح  لاح  رد  ارچ  دنتسه  قح  رب  هدش ، ثوعبم  دنوادخ  يوس  زا  ناربمایپ  همه  933رگا 

933شسرپ

933خساپ

هاوخ هدیدنسپ  رایسب  شور  نیا  دشاب ، موق  نامهب  صوصخم  ربمایپ  کی  توبن  رگا  نیاربانب  تسا .» هدوب  مدرم  نامه  نابز  هب  زین  يو  ینامسآ  باتک  هتفگ و  نخس  اهنآ  اب  تیعمج  نامه  نابز  اب  هک  نیا  رگم  تساوخن  رب  یتیعمج  نایم  زا  يربمایپ  چیه  هموق ؛ ناسلب  الا  لوسر  نم  انلسرا  ام  و   » هیآ قبط 

934شسرپ

935خساپ

رت زیخاتسر  زور  رد  يدارفا  نینچ  يارب  دیوگ :  یم  دناد و  یم  تاجن  لها  دهد ,  ماجنا  کین  لمع  دشاب و  هتشاد  نامیا  ادخ  هب  هک  یتروص  رد  یحیسم و 000  يدوهی و  ناملسم و  زا  معا  ار  ناهج  للم  ودارفا  زا  کی  ره  نآرق ,  تایآ  زا  یخرب  رد  ارچ  تسا ,  رگید  ياهنید  خسان  مالسا  هاگره 
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936شسرپ

936خساپ

؟  هدشدای يرایسب  ياهدنگوس  نآرق  رد  ارچ  سپ  تسین  یبوخ  راک  مالسا  رد  ندرک  دای  مسق  942رگا 

942شسرپ

942خساپ

رد طیارش  نآ  دجاو  ناشیا  زا  يدحا  هک  تسا  هتشون  یطیارش  زامن  ندش  لوبق  يارب  باتک  نامه  رد  زاب  دش و  دهاوخن  لوبق  رگید  لامعا  دوشن  لوبق  زامن  ات  هک  دننک  یم  لقن  ثیدح  هقف و  بتک  رد  ناناملسم  ياملع  دوب :  هتشون  ناناملسم  رب  داریا  ناونع  هب  ار  بلطم  نیا  مدید  یباتک  رد   000

942شسرپ

943خساپ

کی م ناونع  هب  ار  رقف  مالسا  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  نایاونیب  هب  کمک  رب  مالسا  ررکم  ياهدیکات  ایآ  دنا ,  هدش  یفرعم  نادنمتسم  ارقف و  تاکز ,  هناگتشه  فراصم  زا  تمسق  ود  هک  اجنآ  ات  مینک  کمک  مورحم  دنمزاین و  دارفا  هب  هک  هدش  هداد  روتسد  یمالسا  تایاور  دیجم و  نآرق  تایآ  رد 

944شسرپ

944خساپ

؟  دریگ یم  همشچرس  اجک  زا  داقتعا  نیا  دنتسناد  یم  نز  سنج  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  هب  باستنا  رکذ  نودب  ای  دنتشادنپ  یمادخ  نارتخد  ار  ناگتشرف  برع ,  ناکرشم  هک  میناوخ  یم  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  947رد 

947شسرپ

947خساپ

؟  دنک تیاده  میقتسم )  طارص  تسار (  هار  هب  ار  اهنآ  هک  دنهاوخ  یم  ادخزا  زامن  رد  ناناملسم  ارچ  سپ  تسا ,  یهلا  عیارش  نیرترب  نیرتلماک و  مالسا  تعیرش  947رگا 

947شسرپ

947خساپ

؟ دنا هداتفا  بقع  نینچنیا  زورما  ناناملسم  ارچ  سپ  تسا ، يونعم  يدام و  یگدنز  تاهج  مامت  رد  ناناملسم  تفرشیپ  تدحو و  یقرت ، تیقفوم ، زمر  ینامسآ  گرزب  باتک  نیا  نآرق ، 948رگا 

948شسرپ

948خساپ

؟ تسا هدمآ  باسح  هب  ناملسم  میهاربا  نارمع  لآ  هروس  هیآ 67  رد  هنوگچ  فصو  نیا  اب  .تسا  هدش  لزان  وا  زا  دعب  نآرق  اریز  هدوبن  مه  ناملسم  میهاربا  سپ  هدش  لزان  وا  زا  دعب  لیجنا  تاروت و  نوچ  هدوبن  ینارصنو  يدوهی  میهاربا  مییوگب  949رگا 

949شسرپ

949خساپ

؟ ددرگن لصاح  نآ  رد  هفقو يا  هک  دهد  رارق  يروط  ار  مالسا  یحالصا  همانرب  دنوادخ  دوبن  نکمم  ایآ  دنتشگرب ؟ تیلهاج  هب  دندز و  زابرس  مالسا  لماک  يارجا  زا  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ تلحر  زا  سپ  ناناملسم  949ارچ 

949شسرپ

950خساپ

؟ دنتسه هدرکن  لیصحت  داوسیب و  ناناملسم  زا  يرایسب  زورما  ارچ  تسا  هدرک  توعد  شناد  لیصحت و  هب  ار  مدرم  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) مالسا رمایپ  هکنیا  950اب 

950شسرپ

950خساپ

؟ دنتسه هدنام  بقع  ناناملسم  ارچ  تسا  قفاوم  رگا  تسا و  قفاوم  کینکت  اب  مالسا  951ایآ 

951هراشا

951شسرپ

951خساپ

؟ تسین نآرق  میهافم  ندوب  كرد  لباق  ریغ  ناناملسم  یگدنام  بقع  تلع  952ایآ 

952شسرپ

952خساپ

؟ درادن تافانم  مالسا  تیناقح  اب  ناناملسم  نیب  رد  هقرفت  فالتخا و  دوجو  952ایآ 

952شسرپ

952خساپ

؟ تسا ماکحا  همه  نیا  ياراد  زامن  ًالثم  هدش  هداد  رارق  هدیچیپ  نیناوق  ردق  نیا  مالسا  رد  953ارچ 

953شسرپ
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953خساپ

؟ دوش یمن  هتفریذپ  يو  زا  دریذپب  ار  ینید  مالسا  زج  هک  ره  هک  تسا  هدمآ  رگید  تایآ  یخرب  رد  هنوگچ  تسین .» یهارکا  نید  رد  ...نیدلا ; یف  هارکاال  : » تسا هدمآ  نآرق  رد  هکنیا  953اب 

953شسرپ

953خساپ

؟ دنک ظفح  ار  دوخ  یگزات  دناوت  یم  نامز  تشذگ  اب  مالسا  میلاعت  954ایآ 

954شسرپ

954خساپ

؟ تسا نید  نیرخآ  تسا ، رتلماک  اهنید  همه ي  زا  هک  مالسا ، 954ارچ 

954هراشا

955شسرپ

955خساپ

؟ دشاب رضاح  رصع  رد  يرشب  هعماج  تالکشم  يوگخساپ  دناوت  یم  تسا  هدش  هدایپ  یمالسا  کلامم  رد  هک  یمالسا  956ایآ 

956شسرپ

956خساپ

؟ تسین ندش  هدایپ  لباق  مالسا  هک  دشاب  نیا  رب  یلیلد  دناوت  یمن  تسه ، مالسا  مان  طقف  یمالسا  ياهروشک  رد  زین  زورما  دش و  یلمع  ربمایپ  نامز  رد  اهنت  خیرات  لوط  رد  مالسا  هک  958نیا 

958شسرپ

958خساپ

؟ دنک یم  بلس  دنشاب ، مالسا  فالخرب  هک  ار  یناسک  يدازآ  ارچ  تسا ، لمع  هدیقع و  يدازآ  هیاپرب ي  مالسا  میلاعت  هکنیا  958اب 

958شسرپ

958خساپ

؟ درک روهظ  یلهاج  بارعا  نایم  رد  تسا ، نایدا  نیرتلماک  تسا  یعدم  هک  مالسا  نییآ  959ارچ 

959شسرپ

959خساپ

؟» دوسلا قدحلا  حالملا و  هوجولاب  مکیلع  « ؟ دراد ینعم  هچ  تیاور  هلمج  نیا  سپ  تسین  يداژن  ضیعبت  مالسا  رد  هکنیا  960اب 

960شسرپ

960خساپ

؟ تسا هتخاس  رختفم  مالسا ، تمعن  هب  ار  ناناملسم  ام  اهنت  هدرکن و  تیاده  ار  ماوقا  اه و  تّلم  همه  دنوادخ ، 960ارچ 

960شسرپ

960خساپ

افطل دنشاب ، هتشاد  روما  هنوگ  نیا  هب  یهجوت  نیرتمک  یتح  هک  نیا  نودب  دنسر  یم  مولع  زا  ییالاب  تاجرد  هب  دارفا  رگید ، ياهروشک  رد  میدهاش  ام  هک  یلاح  رد  دشاب ، یم  ...و  لسوت  سفن و  بیذهت  رثا  رد  دنسر ، یم  لیاضف  رگید  شناد و  ملع و  زا  یتاجرد  نامیا و  هب  هک  یناسک  دیوگ  یم  مالسا 

962شسرپ

962خساپ

ثحابم 963ریاس 

؟ تسیچ دنک  لمع  اه  نآ  هب  ناملسم  کی  دیاب  هک  یعرش  ینید و  تاررقم  963لوصا و 

963شسرپ

963خساپ

؟ دشاب یعقاو  ناملسم  کی  قادصم  یلو  رفاک , رفن  کی  یهقف  رظنزا  تسا  نکمم  ایآ  سکعرب ؟  میشابن و  ناملسم  عقاو  رد  یلو  میشاب ,  ناملسم  یهقف  ظاحل  زا  ام  963ایآ 

963شسرپ

963خساپ

؟ رت مک  منهج  اب  هسیاقم  رد  اما  دوش ، یم  تبحص  مه  تشهب  زا  مالسا  رد  هک  مراد  لوبق  هتبلا  دننک ؟ بیغرت  کین  لمع  ماجنا  يوس  هب  ار  نانآ  تشهب  ياه  یبوخ  نتفگ  اب  دنناوت  یم  هک  یتروص  رد  دنناسرت ، یم  ترخآ  باذع  خزود و  زا  ار  نانآ  ناناملسم  تیاده  يارب  مالسا  نید  رد  ارچ 

966شسرپ
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966خساپ

لها دیاقع  هرابرد  ًافطل  دریگ ؟ یم  رارق  هورگ  مادک  رد  ثیلثت  هدیقع  هب  هجوت  اب  باتک  لها  تسا و  تقیقح  هدنناشوپ   " يانعم هب  هک  رفاک  هشیر  هب  هجوت  اب   ) تسیچ نآرق  هاگدید  زا  رفاک  كرشم و  قرف  تسناد  رفاک  ار  اه  نآ  ناوت  یم  ایآ  باتک  لها  هرابرد  نآرق  تایآ  هب  دانتسا  967اب 

967شسرپ

968خساپ

تسین راگزاسان  ینآرق  عضوم  نیا  اب  نیملسم  دروم  رد  ینید  ردارب  هب  ریبعت  ایآ  دنا ، هدحاو  تما  اه  ناسنا  همه  هک  میرک  نآرق  يریگ  تهج  نیا  هب  هجوت  970اب 

970شسرپ

970خساپ

تسین زیاج  سسجت  مالسا  رظن  زا  یلئاسم  هچ  972رد 

972شسرپ

972خساپ

؟ تسا ینعم  هچ  هب  مالسا  نیناوق  یلومش  ناهج  تسیچ ؟  یندم  هعماج  دروم  رد  مالسا  973رظن 

973شسرپ

973خساپ

؟ تخانش رتهب  ناوت  یم  یقیبطت  هعلاطم  هار  زا  ار  مالسا  ایآ  تسیچ ؟  نآ  ناکرا  مالسا و  رد  قیقحت  973هار 

973شسرپ

973خساپ

؟ ریخ ای  تسا  ینتفریذپ  مالسا  رد  ایآ  هچ و  ینعی  ندرک  رکف  976یطاقتلا 

976شسرپ

976خساپ

دوش و یم  هداد  شزومآ  ام  ياههاگشناد  رد  یناسنا  مولع  هنیمز  رد  هک  یعبانم  ارچ  .تساطخ  شیامزآ و  قیرط  زا  یبرجت و  دنروآ ، یم  تسد  هب  ناملسم  ریغ  ياهروشک  هک  یملع  اما  .تسا  ریذپاناطخ  ناشیا  راتفگ  موصعم و  ام  ناماما  دراد ؛ یناسنا  مولع  هنیمز  رد  یفاک  عماج و  یتاروتسد  مالسا  نید 

976شسرپ

978خساپ

؟ دهد یم  افش  ار  رگید  رفاک  رفاک ، کی  هنوگچ  هک  دیهد  حیضوت  دروم  نیا  رد  دنا ، هدرک  دییأت  ار  عوضوم  هتفر و  اجنآ  هب  زین  یحیسم  یناحور  ردپ  دنچ  یتح  تسا و  هتفای  افش  بهار  کی  ياعد  طسوت  يدرف  هک  دوب  هدش  هتشون  منکن ،) هابتشا  رگا   ) رخآ هحفص  هبنشجنپ 1/7  يرهشمه  همانزور  رد 

980شسرپ

980خساپ

هکنیا م دوجو  اب  دنناد  یم  لوبق  دروم  ار  دوخ  نید  رایسب  هدوب ، مالسا  نید  نیا  زا  ریغ  رد  هک  سک  ره  دنزرو و  یمن  رارصا  نآ  تاروتسد  مامت  ماجنا  رد  سک  چیه  هدرک و  یهاتوک  نآ  يارجا  ياتسار  رد  دارفا  رثکا  ارچ  دوجو  نیا  اب  دشاب ، یم  نایدا  نیرتلماک  زا  یکی  مالسا  نید  هکنیا  دوجو  اب 

984شسرپ

985خساپ

یصخش هک  تسا  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ   . تسا هدش  هداد  نامز  نآ  تایصوصخ  هب  انب  مکح  نآ  هدش  هداد  مکح  کی  ربمایپ  نامز  رد  هکنیا  ایآ  تسا  هتشذگ  نامز  هب  طوبرم  ردق  نیا  مالسا  هب  طوبرم  لئاسم  ای  اه و  مکح  ارچ  سپ  تساجرب  اپ  لقع  تلادع و  هیاپ  رب  هک  ینید  تسا  یلماک  نید  مالسا  هک  مناد  یم 

991شسرپ

992خساپ

؟ هدوب هدرک  یفن  ای  هتفریذپ  ارنآ  ایآ  تسا ؟ هدوب  هچ  يراد  هدرب  دروم  رد  مالسا  995رظن 

995شسرپ

995خساپ

؟ دراد یتاصخشم  هچ  ناشخرد  هدنیآ  مالسا ، هاگدید  998زا 

998هراشا

998شسرپ

999خساپ

؟ میدروآ يور  مالسا  هب  ام  999ارچ 

999شسرپ

1000خساپ
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؟ دنک عورش  ار  دوخ  تاعلاطم  دیاب  هنوگچ  مالسا  تخانش  يارب  ناملسم ,  هزات  درف  1003کی 

1003شسرپ

1003خساپ

؟  تسا لوبق  لباق  یسانش  مالسا  هنیمز  رد  شورس  یتعیرش و  رتکد  نوچمه  ینادنمشیدنا  تارظن  1003ایآ 

1003شسرپ

1004خساپ

؟ دیهد حیضوت  رضاح  لاح  رد  مالسا و  زا  دعب  لبق و  نایدا  ناوریپ  هبساحم  1004تیفیک 

1004شسرپ

1004خساپ

اک نید  مالسا  نید  ادابم  هک  منک  یم  رکف  منک و  تابثا  دوخ  يارب  ار  اهنآ  تیناقح  مناوت  یمن  منک و  یم  کش  زامن  اعد و  تایوتحم  مامت  هب  ندناوخ  زامن  ای  ندناوخ و  اعد  ماگنه  رد  ما و  هدش  ههبش  کش و  ياراد  دنوادخ  دوجو  تابثا  دروم  رد  نینچمه  مالسا و  نید  تیناقح  دروم  رد  هک  تسا  یتدم 

1005شسرپ

1006خساپ

؟ دنمادک اقادصم  مادک  ره  تسیچ ؟ نیملسم  مولع  زا  روظنم  ؟ تسیچ یمالسا  مولع  زا  1008روظنم 

1008شسرپ

1008خساپ

.دیهد مناشن  ار  مالسا  ياه  هولج  نیرتابیز.مینک  لمع  دیاب  هنوگچ  مینک  دنم  هقالع  فیرش  نید  نیا  هب  دراد  مالسا  برع و  زا  ییا  هتفشآ  یفنم و  الک  تینهذ  هک  ار  درف  کی  میهاوخب  1009رگا 

1009شسرپ

1009خساپ

؟ تسا نکمم  هنوگچ  نآ  زا  يوریپ  تسیچ و  مالسا  1014تقیقح 

1014شسرپ

1014خساپ

؟ دوش بالقنا  ءاشنم  دناوت  یم  هزادنا  هچ  ات  1014مالسا 

1014شسرپ

1015خساپ

؟ هن ای  دنک  لوبق  ار  مالسا  نید  هدنیآ  رد  اپورا  دراد  ناکما  1015ایآ 

1015شسرپ

1015خساپ

؟ دنک لمع  مالسا  ماکحا  زا  یشخب  هب  اهنت  دناوت  یم  ناملسم  1015ایآ 

1015شسرپ

1015خساپ

؟ میا هدوبن  مدقشیپ  رما  نیا  رد  ناناملسم  ام  ارچ  تروص  نیا  رد  .تسا  هدش  هراشا  تارک  رگید  هام و  هب  ناسنا  رفس  هب  نآرق  تایآ  زا  یخرب  رد  دوش  یم  1016هتفگ 

1016شسرپ

1016خساپ

؟ هنوگچ ارچ و  دنک ؟ یم  دییأت  ار  یگدرب  مالسا ، 1017ایآ 

1017شسرپ

1017خساپ

؟ تسیچ هعیش )  ) مالسا نید  جیورت  ياه  هار  1019نیرترثؤم 

1019شسرپ

1019خساپ

؟  تسین لوبق  مرگید  لامعا  زامن و  متسه و  ناملسم  منادب  اجک  1024زا 

1024شسرپ
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1024خساپ

؟ هچ ینعی  نمؤم  دراد ؟ ییاه  هناشن  هچ  یعقاو  ناملسم  ودوش  یم  هتفگ  یسک  هچ  هب  1025ملسم 

1025شسرپ

1025خساپ

؟ داد ناشن  نارگید  هب  ار  یعقاو  مالسا  تخانش و  ار  مالسا  دوش  یم  1027هنوگچ 

1027شسرپ

1027خساپ

؟ دومن یفرعم  ار  مالسا  ناوت  یم  ییاه  هار  هچ  اب  دنوش ، انشآ  مالسا  نید  هب  دنهاوخب  ناناملسم  ریغ  1028رگا 

1028شسرپ

1028خساپ

؟ تسیک یعقاو  ناملسم  تسا ؟ ناملسم  دنک  لوبق  ار  مالسا  نید  دنادب و  یکی  ار  ادخ  هک  1033یسک 

1033شسرپ

1033خساپ

؟  درامش یم  كرشم  ار  اهنآ  نآرق  ارچ  دندوب  ینامسآ  باتک  نیتسار و  توبن  هب  یکتم  سوجم  يراصن و  دوهی و  هکنآ  1034اب 

1034شسرپ

1034خساپ

؟ تشاد يرگید  هفایق  زورما  ام  هعماج  میدرک  یم  لمع  تاروتسد  مادک  هب  ام  رگا  نآرق ، تاروتسد  نایم  1034زا 

1034شسرپ

1035خساپ

تسا یتسرد  ياعدا  دننک ، يدنبزرم  ار  دوخ  يداقتعا  لوصا  قیقد  روط  هب  دندش  روبجم  دندش ، هجاوم  هناگیب  ياه  هفسلف  نایدا و  اب  ناناملسم  هک  ینامز  دنیوگ : یم  هک  یناسک  نخس  1035ایآ 

1035شسرپ

1035خساپ

؟ تسیچ ءارعش  رعش و  تیعقوم  ماقم و  دروم  رد  مالسا  1037رظن 

1037شسرپ

1037خساپ

؟ دینک حیرشت  ار  مالسا  رد  تسادق , 1043هاگیاج 

1043شسرپ

1043خساپ

؟  منک عورش  اجک  زا  نآرق  مالسا و  هب  تبسن  رت  قیمع  تخانش  یهاگآ و  1045يارب 

1045شسرپ

1045خساپ

؟ دندرک یم  لوبق  ار  نآ  یناسک  هچ  دنتساخ و  یم  رب  هلباقم  هب  مالسا  ربارب  رد  یهورگ  1045هچ 

1045شسرپ

1046خساپ

؟ هچ ینعی  يرامعتسا  1046مالسا 

1046شسرپ

1046خساپ

؟ تسیچ مالسا  رد  شنیزگ  1046رایعم 

1046شسرپ

1046خساپ

؟ دنهد یم  ماجنا  مه  هانگ  دنراد ، نامیا  ادخ  هب  هک  ناناملسم  یضعب  ارچ  دنک ؟ لمع  مالسا  ماکحا  زا  یشخب  هب  اهنت  دناوت  یم  ناملسم  1047ایآ 
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1047شسرپ

1047خساپ

؟ تسیچ ناناملسم  فعض  همه  نیا  1047تّلع 

1047شسرپ

1047خساپ

یهلا پ تامّرحم  زا  هن  دریگ و  یم  هزور  هن  دهد و  یم  تاکز  هن  دناوخ و  یم  زامن  هن  هک  ار  یصخش  ناوت  یم  روطچ  الثم  .دشاب  یصخش  ندوب  ناملسم  طرش  اهنت  نیا  رگا  تسناد ، ناملسم  ار  وا  ناوت  یم  دیامنب  هللا » لوسر  ًادّمحم  نا  دهشا  هللا و  هلا  نا ال  دهشا   » هب فارتعا  یسک  ره  دنیوگ  یم 

1048شسرپ

1048خساپ

؟ تسا مادک  ناناملسم  یلصا  1048دایعا 

1048شسرپ

1049خساپ

؟ تسا هنوگچ  لطاب  ياهتنس  زا  مالسا  سدقم  نییآ  ندومن  1049ادج 

1049شسرپ

1049خساپ

؟ تسیچ یعقاو  مالسا  هب  ندیسر  1049هار 

1049شسرپ

1049خساپ

؟ دننکیم تبحص  يدابع  لامعا  هزور و  زامن و  دروم  رد  طقف  مالسا  زا  دنناسانشیمن و  ناناوج  هب  ار  نید  مالسا و  قمع  ارچ  تسا ؟ هدش  هداد  اهنآ  هب  یحطس  یتاعالطا  طقف  تسین و  هدش  هتخانش  هعماج  مدرم  ناناوج و  يارب  دیاب  هک  روط  نآ  نید ، مالسا و  1051ارچ 

1051شسرپ

1051خساپ

تسیچ يراد  هدرب   " هرابرد مالسا  1053رظن 

1053شسرپ

1053خساپ

؟ دش یم  هچ  دوبن  مالسا  1059رگا 

1059شسرپ

1059خساپ

؟ دنراد نارفاک   ) ناکرشم اب  یتوافت  هچ  باتک  1060لها 

1060شسرپ

1060خساپ

یمیهاربا ریغ  Ơ1060

مالسلا هیلع  حون  ترضح  1060نید 

؟  تسیچ تاروت  رد  حون  ناتساد  اب  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  حون  ناتساد  1060توافت 

1060شسرپ

1061خساپ

؟ تسا هنوگچ  ع )  ) حون يامیس  دروم  رد  نآرق  تاروت و  هاگدید  1061توافت 

1061شسرپ

1061خساپ

؟ دنا هدیسرن  لقعت  فیلکت و  دح  هب  ناکدوک  هکنیااب  دندش  باذع  لومشم  نارفاک  ناکدوک  حون  نافوت  رد  1065ارچ 

1065شسرپ

1065خساپ

؟ تسا هدش  هراشا  حون  نافوت  يارجام  هب  یمالسا  ریغ  عبانم  رد  1065ایآ 
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1065شسرپ

1065خساپ

؟ درواین نامیا  ادخ  هب  حون  رسپ  1068ارچ 

1068شسرپ

1068خساپ

؟ تسا هدش  هراشا  مالسلا )) هیلع  )) حون نافوط  يارجام  هب  یمالسا  ریغ  عبانم  رد  1068ایآ 

1068شسرپ

1068خساپ

روبز ا باتک  بحاص  دنتسین  تعیرش  بحاص  هک  دوواد  ترضح  یلو  هدشن  لزان  ناشیا  رب  یباتک  ارچ  سپ  دنتسه  تعیرش  بحاص  هک  حون  ترضح  و  دنا ؟ هدرک  غیلبت  ار  ینید  هچ  اهنآ  هدوب و  هچ  ناشیا  زا  لبق  ناربمایپ  تعیرش  هدمآ  دوجوب  "ع " حون ترضح  ندش  ثوعبم  عقوم  زا  نید  تعیرش و  هکنیا  هب  هجوت  اب 

1071شسرپ

1071خساپ

امت دناوت  یمن  رتگرزب  یتح  ای  هدش  رکذ  داعبا  اب  یتشک  کی  .دریگب 2 - ربرد  ار  نیمز  هرک  تاعافترا  هرک  مامت  دناوتب  هک  تسین  هزادنا يا  هب  ...و  اه  سونایقا  نورد  نیمزریز و  اوه و  رد  طولخم  هلمج  زا  نیمز  هرک  ياهبا  مامت  عومجم  ایف  ارغج  ملع  جیاتن  قبط  رب  - 1 100557 همان : باوج  رد 

1072شسرپ

1073خساپ

1080یئباص

ار هام  تیور  اه و  تب  هرابرد  هجاحم  ینعی  هعقاو  ود  نیا  نآرق  هکیلاح  رد  دنا .  هدرک  ترجاهم  رهش  نیا  هب  اهتب  نتسکش  هجاحم و  زا  سپ  یتدم  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  و  دنا ;  هدرک  یم  یگدنز  نارحرهش  رد  نیئباص  تسا و  نیئباص  ضرعتم  ابکوک 000  يار  لیلا  هیلع  نج  املف  1080هیآ 

1080شسرپ

1081خساپ

؟  تسیچ اهنآ  دیاقع  دنتسه و  یناسک  هچ  1081نابئاص 

1081شسرپ

1081خساپ

؟ دنتسه یناسک  هچ  1081نیئباص 

1081شسرپ

1081خساپ

؟ دنوش یمن  تسرپ  هراتس  ربمایپ  ییحی  ناوریپ  هک  یتروص  رد  دراد  يرگید  يانعم  هک  نیا  ای  دنیوگ  یمن  ناتسرپ  هراتس  هب  نائباص  ایآ  نائباص  يراصن و  دندیورگ و  دوهی  نییآ  هب  هک  یناسک  هدمآ  هرقب  هروس  هیآ 62  1082همجرت 

1082شسرپ

1082خساپ

تشترز  - 1083سوجم

؟ دنتسه سوجم  یناسک  هچ  هچ و  ینعی  1083سوجم 

1083شسرپ

1083خساپ

؟ دراد یقارتفا  كارتشا و  هچ  مالسا  نید  اب  هسیاقم  رد  تشترز  1084نید 

1084شسرپ

1084خساپ

؟ تسا مالسا  دییأت  دروم  تشترز  نید  ایآ  و  دراد ؟ دوجو  یبلطم  وا  ینامسآ  ياه  باتک  تشترز و  نید  هب  عجار  نآرق  رد  1086ایآ 

1086شسرپ

1087خساپ

؟ دیهد حیضوت  ار  دوهی  حیسم و  تشترز ، 1090نایدا 

1090شسرپ

1090خساپ

؟ دوب نییآ  باتک و  ياراد  هکنآ  دوجو  اب  دوبن ، مزعلاولوا  تشترز  1101ارچ 
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1101شسرپ

1101خساپ

؟ يونث ای  تسا  يدیحوت  تشدرز ، نییآ  1104ایآ 

1104شسرپ

1104خساپ

؟ دراد یقرف  هچ  مالسا ، نید  ناطیش  اب  یتشدرز ، شیک  1105نمیرها 

1105شسرپ

1106خساپ

؟ یعقاو تیصخش  کی  ای  رایدنفسا ، متسر و  دننام  تسا ؟ هناسفا يا  تیصخش  کی  تشدرز  1109ایآ 

1109شسرپ

1109خساپ

؟ دروآ دوجوب  یتاحالصا  هچ  1109تشدرز 

1109شسرپ

1110خساپ

؟ دش یتالوحت  هچ  راچد  تشدرز  زا  دعب  اه  ییایرآ  1112دیاقع 

1112شسرپ

1112خساپ

؟ تسا یبلاطم  هچ  هدنرادربرد  ادیدنو »  » 1114باتک

1114شسرپ

1114خساپ

؟ دنوش یم  بوسحم  باتک  لها  نایتشدرز  یمالسا ، هقف  رظن  زا  1115ایآ 

1115شسرپ

1115خساپ

؟ تسا هدوب  فلاخم  هدوب ، هک  یلکش  نامه  هب  شتآ  میظعت  سدقت و  اب  تشدرز  1115ایآ 

1115شسرپ

1115خساپ

؟  تسا هدوب  یهلا  نید  تشترز  نید  1118ایآ 

1118شسرپ

1118خساپ

؟ دراد تحص  بلطم  نیا  ایآ  .تسا  راک  نیا  هجیتن  برغ  تفرشیپ  زا  يرایسب  رضاح  لاح  رد  هدومن و  تشادرب  نآ  زا  برغ  هدرک و  یگدنز  دراو  ار  هفسلف  هک  هدوب  نیا  تشترز  يراگدنام  ندش و  یناهج  1118تلع 

1118شسرپ

1119خساپ

؟ دراد دوجو  ربگ  مان  هب  ینیئآ  نید و  1119ایآ 

1119شسرپ

1119خساپ

دراد تقباطم  هزادنا  هچ  ات  دیحوت  باب  رد  مالسا  اب  تشترز  داقتعا  1119ایآ 

1119شسرپ

1119خساپ

؟  تسا هدوب  ناجیابرذآ  تشترز  نید  اشنم  1120ایآ 

1120شسرپ

1120خساپ
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.دیهد هئارا  ار  لماک  تاحیضوت  افطل  دنا  هداد  رارق  کش  دروم  ار  نآ  رگید  هدع يا  یلو  دنا  هدومن  دییات  ار  ندوب  ینامسآ  املع  زا  هدع يا  هکنیا  هب  هجوت  اب  ؟ ارچ ؟ ریخ ای  تسا  ینامسآ  نید  تشترز  نید  1120ایآ 

1120شسرپ

1120خساپ

ك  ، کین راتفگ  ینعی  تشترز  نییا  فورعم  راعش  هس  نامه  رد  مالسا  تاروتسد  یمامت  نم  نامگ  هب  دوب  کیدزن  مالسا  هب  رایسب  هک  درک  توعد  ییاهزیچ  هب  ار  مدرم  دوب و  يدیاقع  راذگ  هیاپ  تشترز  مداد  ماجنا  ار  یتاعلاطم  نایتشترز  يداقتعا  لوصا  تشترز و  نید  رد  یسرد  قیقحت  کی  یپ  رد  شیپ  يدنچ 

1121شسرپ

1121خساپ

؟ تسیچ نایسوجم  زا  1123روظنم 

1123شسرپ

1123خساپ

؟ دنتسه باتک  لها  ءزج  تشترز  ناوریپ  1125ایآ 

1125شسرپ

1125خساپ

ماوقا زا  یضعب  رد  ارچ  تسا ، تبثم  خساپ  رگا  هدرکن و  روهظ  يربمایپ  چیه  ناریا  رد  ایآ  هدوبن ، ربمایپ  رگا  هدوب و  ربمایپ  تشترز  اعقاو  ایآ  .دناد  یم  وگ  غورد  کی  ار  وا  ثیداحا  زا  یضعب  دن و  اد  یم  ربمایپ  ار  تشترز  ثیداحا  یضعب  میراد ، تشترز  دروم  رد  ضیقن  دض و  ثیداحا  تایاور ، 1125رد 

1125شسرپ

1125خساپ

؟  درامش یم  كرشم  ار  اهنآ  نآرق  ارچ  دندوب  ینامسآ  باتک  نیتسار و  توبن  هب  یکتم  سوجم  يراصن و  دوهی و  هکنآ  1130اب 

1130شسرپ

1130خساپ

یهلا ریغ  1130نایدا 

1130تیئاهب

.دیهد حیضوت  تیئاهب  تیباب و  هلاض  هقرف  صوصخ  1130رد 

1130شسرپ

1130خساپ

.دیراذگب ام  رایتخا  رد  ار  یتاعالطا  تیئاهب  تیباب و  هقرف  دروم  1134رد 

1134شسرپ

1134خساپ

؟  تسیچ 1139تیئاهب 

1139شسرپ

1139خساپ

؟ دینک یفرعم  ار  اه  نآ  دراد  دوجو  هراب  نیا  رد  ییاه  باتک  ای  باتک  هک  نانچ  دییامن و  نایب  لماک  نشور و  تروص  هب  ار  عوضوم  تسا  دنمشهاوخ  نآرق  تایآ  ثیداحا و  هب  هجوت  اب  دراد ؟ دوجو  یتادنتسم  نآ  ّدر  تیئاهب و  هرابرد  1141ایآ 

1141شسرپ

1141خساپ

؟ دشاب یلکش  هچ  هب  دیاب  ییاهب  دارفا  اب  راتفر , 1144زرط 

1144شسرپ

1144خساپ

.دیهد حیضوت  اهنآ  دیاقع  تییاهب و  هقرف  شیادیپ  هرابرد  1144افطل 

1144شسرپ

1145خساپ

؟ دیهدب یلماک  حیضوت  میارب  تیئاهب  هقرف  دروم  1148رد 

1148شسرپ

1148خساپ
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.دینک یفرعم  ار  مهف  لباق  هداس و  اتبسن  باتک  دنچ  .تسا  بایان   ، باتک ردق  نیا  اهنآ  تاداقتعا  هب  عجار  ارچ  میراد  رواب  لوبق و  اکرتشم  ار  ماما  نیرخآ  ات  هکنیا  اب  میروآ  یمن  باسح  هب  نیملسم  ءزج  ار  تیئاهب  تیباهو و   ، تیباب ناوریپ  1152ارچ 

1152شسرپ

1152خساپ

هدننک ي هارمگ  دیاقع  زاربا  رد  مه  اه  ییاهب  هکنیا  ای  دناد  یم  اهنآ  اب  دروخرب  هب  مزلم  ار  دوخ  تموکح  ایآ  الصا  .میا  هدرک  اهنآ  اب  تفلاخم  رد  یتامادقا  هچ  هعیش  تموکح  کی  ناونع  هب  ام  اهنآ  عفادم  هب  لبون  هزیاج  ياطعا  یتح  تیئاهب و  ياه  هقرف  زا  رابکتسا  هدرتسگ ي  تیامح  دوجو  1159اب 

1159شسرپ

1159خساپ

.تسا هعیش  زا  هخاش يا  تییاهب  هقرف  1161ایآ 

1161شسرپ

1161خساپ

.دیهد حیضوت  تیئاهب )   ) هقرف 1163هرابرد 

1163شسرپ

1163خساپ

؟ تسیچ ینید  تیلقا  نیا  اب  ناریا  یمالسا  تموکح  تفلاخم  توادع و  لیلد  دوش و  یمن  راتفر  یبهذم  ياه  تیلقا  رگید و  نایدا  دننام  تیئاهب  نیا  اب  1165ارچ 

1165شسرپ

1165خساپ

یهلا ریغ  نایدا  1166ریاس 

؟ تسا هدوب  يونث  ینام ، بهذم  1166ایآ 

1166شسرپ

1166خساپ

؟  تسا هتفرگ  تئشن  وا  نداد  وب  هدرم و  ندنازوس  زا  ایآ  هچ ؟  ینعی  1167ادوب 

1167شسرپ

1167خساپ

؟ دنراد يداقتعا  هچ  دنتسه و  ینییآ  هچ  ینادلک  يروسآ و  1167نییآ 

1167شسرپ

1167خساپ

؟ دنراد شیارگ  نید  مادک  هب  نیمزرس  نآ  مدرم  رثکا  دنمادک و  ناتسودنه  رد  جیار  بهاذم  1169نایدا و 

1169شسرپ

1169خساپ

؟ تسیچ ییادوب  نید  رد  امراک )  ) ْهَمْرَک نوناق  زا  1169روظنم 

1169شسرپ

1169خساپ

.دیراذگب ام  رایتخا  رد  یتاعالطا  ادوب "  " دروم 1171رد 

1171شسرپ

1171خساپ

.دیراذگب ام  رایتخا  رد  یتاعالطا  ادوب "  " دروم 1173رد 

1173شسرپ

1173خساپ

؟ دوش یم  بوسحم  باتک  لها  یهلا  نایدا  ءزج  مسیدوب  1175ایآ 

1175شسرپ

1175خساپ

؟  تسیچ ناتسرپ  ناطیش  هدیقع  1176ینابم 
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1176شسرپ

1176خساپ

رکشت اب  منادب  نا  دروم  رد  متساوخ  یم  دراد و  جاور  یبرغ  ياه  روشک  رد  هک  تسا  یتسرپ  ناطیش  هقرف  مروظنم  یلو  مدوب  هدیسرپ  یتسرپ  ناطیش  هرابرد  امش  زا  ار  یلاوس  بناجنیا  دیشابن  هتسخ  مالس و  ضرع  1176اب 

1176شسرپ

1176خساپ

11176

21182

31187

؟ دنتسه یناسک  هچ  ینایداق  ای  هیدمحا  1193هقرف 

1193شسرپ

1193خساپ

زکرم 1195هرابرد 
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نایدا

باتک تاصخشم 

ینید تالاوس  هب  یئوگخساپ  یلم  زکرم  هدنسیون : 

ینید تالاوس  هب  یئوگخساپ  یلم  زکرم  رشان : 

تایلک

؟  تسیچ رد  یگتخاس  نایدا  اب  یهلا  نایدا  یلصا  قرف 

شسرپ

؟  تسیچ رد  یگتخاس  نایدا  اب  یهلا  نایدا  یلصا  قرف 

خساپ

لوزن هزجعماب  هطبار  رد  ...و  اهشور  میلاعت  فادها  اه  هاگتـساخ  هیحان  رد  هلمج  زا  .تسا  رایـسب  یگتخاس  یهلا و  نایدا  نیب  توافت 
.تسین نشور  امش  روظنم  یلعج  نایدا  رد  ایبنا و ...  صصق  ناگتشرف 

يرادـیرخرگید نید ) ناونع  هب  ) دـننکن رگا  تسا  یعیبط  هک  دـننک  یم  غیلبت  ار  یتاداقتعا  نینچ  هک  تسا  نیا  ناتدوصقم  رگا  فلا )
ات دنزیمآ  یم  دوخلطاب  نانخـس  اب  دـنروآ و  یم  درگ  يوس  نآ  يوس و  نیا  زا  ار  یقح  بلاطم  لطاب  لها  هشیمه  تشاد و  دـنهاوخن 

.دنناوخارف دوخ  ناهنپ  یهارمگ  يوس  هب  ار  نارگید  نآ  ياه  ییابیز  قیرط  زا 

نخـس نیاتـسا  هدـش  لزان  نانآ  رب  هتـشرف  هتـشاد و  هزجعم  اعقاو  مه  توبن  نیغورد  نایعدـم  الثم  هک  تسا  نیا  ناـتروظنم  رگا  ب ) 
هداس دارفا  یحابـصدنچ  رحـس  قیرط  زا  تسا  نکمم  هلب  .دروایب  يا  هزجعم  تسا  هتـسناوتن  ینیغورد  یعدـم  چـیه  تسا و  یتسردان 

هزجعم فالخرب  .تسا  لاطبالباق  زین  نارگید  طسوت  هک  تسا  هژیو  ياه  شزومآ  اـب  يرـشب  یتکرح  لـمع  نیا  یلو  دـبیرفب  ار  حول 
J} .ریذپ لاطبا  هن  تسا و  میلعت  لباق  هن  تسا و  یبن  سفن  ریثأت  راگدرورپ و  هدارا  اب  هک 

؟ دوب هچ  دش  نایدا  فالتخا  ثعاب  هک  یملع  نارمع  لآ  هروس  هیآ 19  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟ دوب هچ  دش  نایدا  فالتخا  ثعاب  هک  یملع  نارمع  لآ  هروس  هیآ 19  هب  هجوت  اب 

خساپ

فـالتخا بجوم  ملع ) )  هک ( (  تسین  نیا  تسا  هدـمآ  هیآ  رد  هچنآ  تسین .  حیحـص  دـش ) )  فـالتخا  ثعاـب  هک  یملع  ریبعت ( ( 
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 ) ) ملع زا  دوصقم   . دـندرک فالتخا  دـش  هداد  ناـنآ  هب  ملع ) )  هک ( (  نآ  نیع  رد  باـتک  لـها  هک  تسا  نآ  هیآ  ینعم  هکلب  دـش ،
هب نآ  نتـشاد  رایتخا  رد  مغر  یلع  نانآ  یلو  دوب  هدـش  هداد  اهنآ  هب  ناربمایپ  طسوت  هک  تسا  يرگید  تاـنیب  و  لـیجنا ) )  تاروت و 

 .; دنتخادرپ فالتخا 

؟ دنک یم  یفرعم  هنوگچ  ار  اه  نآ  نآرق  دریگ و  یم  همشچرس  اجک  زا  دنشاب  یمن  مه  یهلا  ًاضعب  هک  نایدا  تیقفوم 

شسرپ

؟ دنک یم  یفرعم  هنوگچ  ار  اه  نآ  نآرق  دریگ و  یم  همشچرس  اجک  زا  دنشاب  یمن  مه  یهلا  ًاضعب  هک  نایدا  تیقفوم 

خساپ

روما رد  سک  ره  تسین  نتشاد  نید  هب  طورشم  ییاه  تفرشیپ  نینچ  دشاب ، يویند  يدام و  روما  رد  تفرشیپ  تیقفوم  زا  روظنم  رگا 
نَِمل ُءآَشَن  اَم  اَهِیف  ُ و  َهل اَْنلَّجَع    َ هَلِجاَْعلا ُدیُِری    َ ناَک نَّم  : " دیامرف یم  دروم  نیا  رد  میرک  نآرق  .دـسر  یم  هجیتن  هب  دـنک  شالت  ییایند 

مُُهیْعَس   َ ناَک َکَغلْوُأَف    ٌ نِمُْؤم َوُه  اَهَیْعَـس َو  اََهل    َ یَعَـس َو    َ هَرِخ  ?َ ْالا َداَرَأ    ْ نَم اًروُحْدَّم َو  اًمُومْذَم  اَه  غَلْـصَی    َ مَّنَهَج ُ و  َهل اَْنلَعَج   ّ َ ُمث ُدیِرُّن 
دوز يایند  ناهاوخ  سک  ره  ( 1820، أرـسا  ;) اًروُظْحَم َّکِبَر  ُءآَطَع    َ ناَک اَم  َّکِبَر َو  ِءآَطَع    ْ نِم ّ ِء  َ َالُؤَََّه ّ ِء َو  َ َالُؤَََّه ُّدِـمُّن  الُک  اًروُکْـشَّم 

يارب دش ، دهاوخ  لخاد  هدنار  راوخ و  نآ  رد  هک  ار  منهج  هاگ  نآ  میهد  یم  نآ  زا  یبیـصن  میهاوخ  ار  هک  ره  يدوز  هب  تسا  رذگ 
اه نآ  شالت  هک  دـننانآ  دـشاب ، نمؤم  دـنکب و  نآ  يارب  ار  شـشوک  تیاهن  تسا و  ترخآ  ناـهاوخ  سک  ره  میراد و  یم  ررقم  وا 
زا تراگدرورپ  ياطع  میـشخب و  یم  ددم  تراگدرورپ  ياطع  زا  ار  نانآ  نانیا و  هتـسد  ود  ره  .دش  دهاوخ  عقاو  یـسانش  قح  دروم 

 " تسا هدشن  عنم  یسک 

.دسرب هجیتن  هب  دنک ، شالت  ییایند  يدام و  روما  رد  سک  ره  هک  تسا  نینچ  یهلا  تنس  سپ 

يوریپ قح  نید  زا  هک  دنسر  یم  یتیقفوم  نینچ  هب  یناسک  اهنت  دشاب ، تاجن  یعقاو و  تداعـس  هب  ندیـسر  تیقفوم  زا  روظنم  رگا  و 
 َ نیِذَّلا  ّ َ نِإ : " دیامرف یم  دروم  نیا  رد  میرک  نآرق  .دنهد  ماجنا  حلاص  لمع  هتـشاد و  نامیا  یهلا  نالوسر  تمایق و  ادخ و  هب  دنک و 

 َ نی  ?›ِ ِبََّصلا َو    َ يَرََصَّنلا ْاوُداَه َو    َ نیِذَّلا ْاُونَماَء َو 
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رد هرقب 62 )   َ;) نُونَزْحَی   ْ مُه َو َال    ْ مِْهیَلَع   ٌ فْوَخ َو َال    ْ مِّهِبَر َدـنِع    ْ مُهُرْجَأ   ْ مُهَلَف اًِحلََـص    َ لِمَع ِرِخ َو   ?َ ْـالا   ِ مْوَْیلا َو    ِ هَّللاـِب   َ نَماَء   ْ نَم
تشاد و نامیا  نیـسپزاب  زور  ادخ و  هب  سک  ره  نائباص  اراصن و  دنا و  هدش  يدوهی  هک  یناسک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  تقیقح 

" .دش دنهاوخ  كانهودنا  هن  تسا و  نانآ  رب  یمیب  هن  تشاد و  دنهاوخ  ناشراگدرورپ  شیپ  ار  ناشرجا  سپ  درک ، هتسیاش  راک 

رد دینک  یسررب  دنا  ینایحو  نایدا  هک  ار  مالسا  تیحیسم و  تیدوهی ، نایدا  لوا  ياهلاس  خیرات  رگا  دنیوگ : یم  هک  یناسک  نخـس  ایآ 
دیاقع لوصا  نیودت  هلحرم  دوش و  فیعض  نامیا  هرطیس  ات  درذگ  یم  اهلاس  تسا و  هدرک  روهظ  باذجنا  بذج و  هدیدپ  کی  طقف  زاغآ 

تسا حیحص  دسرارف ،

شسرپ

دینک یسررب  دنا  ینایحو  نایدا  هک  ار  مالسا  تیحیسم و  تیدوهی ، نایدا  لوا  ياهلاس  خیرات  رگا  دنیوگ : یم  هک  یناسک  نخـس  ایآ 
نیودت هلحرم  دوش و  فیعـض  نامیا  هرطیـس  ات  درذگ  یم  اهلاس  تسا و  هدرک  روهظ  باذـجنا  بذـج و  هدـیدپ  کی  طقف  زاغآ  رد 

تسا حیحص  دسرارف ، دیاقع  لوصا 

خساپ

لیئارسا ینب  تسین ، راگزاس  بهذم  ود  ره  خیرات  اب  دنک  یم  دای  تیحیـسم  تیدوهی و  ياه  نییآ  هرابرد  هک  یباذجنا  بذج و  نیا 
 / فارعا .دندوب  ناتسرپ  تب  نایادخ  دننام  ییادخ  ناهاوخ  یسوم  زا  دوب و  لدج  عازن و  رد  یـسوم  اب  هتـسویپ  ایرد  زا  روبع  زا  سپ 
هب .دـمآ و  شیپ  ثداوح  نآ  152 و  فارعا /  .دندیتسرپ  ار  يرماس » لجع   » لیئارـسا ینب  موس  ود  هکلب  یمین  یـسوم  بایغ  رد   138

يزور هچ  رد  باذجنا  بذج و  نیا  دندشن ، دراو  دوعوم  ضرا  هب  و  دـندرب ، رـس  هب  هیت »  » رد لاس  لهچ  بیرق  ینامرفان  نیمه  رطاخ 
.تسا هدوب 

يافتخا لحم  ییوگزاب  رب  مّمـصم  وا  ناگتفای  تیبرت  زا  یخرب  و  دنک ، تیبرت  رفن  هدزاود  زا  شیب  تسناوتن  شالت  همه  نآ  اب  حیـسم 
عون کی  تسخن  زور  زا  هکنیا  هن  هدرک  ادـیپ  یناوریپ  برغ  رد  اهدـعب  تسا ، یقرـش  وا  نییآ  یقرـش و  درف  کـی  حیـسم  دـندش ،! وا 

ناـفلاخم رامـش و  تشگنا  ناـمیا  اـب  دارفا  ناربماـیپ ، خـیرات  رد  ًاـقافتا  .داد  قوس  حیـسم  نییآ  يوس  هب  ار  مدرم  باذـجنا ، بذـج و 
.دوب طول  نآ  تشادن و  شیب  وریپ  کی  میهاربا  هک  اجنآ  ات  دندوب ، ناوارف  نادناعمو 

رب ار  نافـصنم  هدوب و  قفاوم  نانآ  ترطف  اب  هک  ییاوتحم  دوب ، اوتحم  هب  طوبرم  دوب ، باذـجنا  هبذـج و  مالـسا  سدـقم  نییآ  رد  رگا 
.درک یم  راداو  نامیا 

زور زا  و 
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، دندیـسرت ربمایپ  تردق  زا  ای  هدـش و  دراو  فاصنا  قیرط  زا  یهورگ  دـش ، زاغآ  ناتـسرپ  تب  ربمایپ و  نایم  ثحب  ّرج و  یحو ، لوزن 
داقتعا هدیقع و  زا  نخس  دوب ، هچره  .دندوب  یقاب  دوخ  دانع  رب  هتسناد و  ناکاین  نییآ  فالخ  رب  ار  نآ  رگید  یهورگ  دندروآ ، نامیا 

و دنوش ، لد  هدیروش  اوتحم ، رد  ندیشیدنا  نودب  .دننکن و  كرد  تسرد  ار  دوخ  شیارگ  تلع  هک  هناهلاو  هنارعاش و  نامیا  هن  دوب ،
هکم رد  یمارگ  لوسر  رصعرد  تکرح  رصنع  هکلب  دوبن  يرکف  تکرح  تعاب  ماوقا  اب  طالتخا  اهنت  .دندرگ  مالسا  عمش  ناگ  هناورپ 

نایحیـسم هنیدـم و  نایدوهی  مالـسا ، روهظ  رـصع  رد  دوب ، اهتکرح  هیاـم  ناـنآ  ءوس  تاـغیلبت  و  تشاد ، دوجو  زین  نارجن  هنیدـم و  و 
لقن ار  اهنآ  تاهبش  زا  یتمسق  نآرق  تهج ، نیا  زا  دندوب و  تالاکشا  تاهبش و  هدنرآ  دیدپ  دوخ  هریزج  هبش  ناتـسرپ  تب  نارجن و 

.تسه ام  ناماما  رگید  نانمؤم و  ریما  تاملک  رد  رگید  یتمسق  هدرک ،

نیا هناشن  همه  همه و  دنا ، هدرک  هیواعم  زا  ًادعب  نانمؤم و  ریما  زا  هناگ و  هس  يافلخ  زا  یحیسم  نابهار  دوهی و  رابحا  هک  ییاهـشسرپ 
یهاگآ ایند  چیه  زا  هک  دوبن  يا  هتسب  هعماج  ناتسبرع ، هریزج  هبش  هعماج  .تسا  هتشاد  دوجو  تسخن  زور  زا  رکفت  رـصنع  هک  تسا 

هب ربمایپ  نامز  رد  هک  یهورگ  یتح  .دـندوب  راذـگ  تشگ و  لاح  رد  هتـسویپ  هک  دـندوب  هشیپ  تراجت  یمدرم  نانآ  .دنـشاب  هتـشادن 
وا دنتفگ و  یمارگ  لوسر  هب  دندروآ و  هارمه  هب  هنیدم  يارب  ار  يراکفا  هتـشر  کی  يواکجنک  سح  رثا  رب  دندرک ، ترفاسم  هشبح 

(2/66 دجاسم : باتک  ملسم ، حیحص   ) .درک دقن  ار  اهنآ 

طیسب نامیا  هلحرم  ینعی  هلحرم ، ود  نیاربانب ،
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رورم هب  هتبلا  هدوب ، هارمه  هدیقع  اب  نامیا  لوا  زا  هکلب  درادن  یخیرات  كردم  حیحص ، هدیقع  هب  طیسب  نامیا  لیدبت  هلحرم  یمود ، و 
، هدـیقع هن  دـشاب  نامیا  يراگزور  هک  تسا  نیا  میرکنم  ام  هچنآ  .تسا  هدـش  رتشیب  اهلادـج  رتددـعتم و  نیهارب  رتغاد ، اهثحب  ناـمز 

.ددرگ هدیقع  هب  لدبم  روشرپ ، نامیا  هاگنآ 

نودب و  دندرک ، یم  قیدصت  روصت ، نودب  اهنآ  هک  تسا  نیا  هدـیقع »  » و نامیا »  » مان هب  ناربمایپ  ناوریپ  يارب  هلحرم  ود  ریوصت  دافم 
رد هک  دوب  يا  هبذـج  رطاخ  هب  مدرم  نامیا  ًالوصا  .دـندش  یم  ادیـش  ندیـشیدنا ، نودـب  دـندروآ و  یم  نامیا  هدـیقع ، کـی  نتـشاد 

.دنوش تفص  ادیش  و  دندرگ ، لد  هدیروش  ات  دوبن  يا  هبذاج  اوتحم ، نیا  ياهنم  و  تشاد ، دوجو  تعیرش  نآرق و  ياوتحم 

! دنک یم  متس  ناگدنب  هب  تراگدرورپ  ایآ  وگب  نم  هب  دیسرپ : ربمایپ  زا  يدوهی  درم  کی 

.هن دومرف : (ص ) ربمایپ

.تسا زاین  یب  نآ  زا  وا  تسا  تشز  متس  دناد  یم  نوچ  دومرف : ارچ  تفگ : يدوهی 

یم توعد  غیلبت و  مکحم  نیهارب  اب  دوخ ، موق  و  رزآ »  » اب زین  نامحرلا  لـیلخ  تفگ : یم  نخـس  قطنم  اـب  هک  تسین  ربماـیپ  اـهنت  نیا 
ماگنه هب  ناتـسرپ  تب  اب  وا  تارظانم  رزآ ،»  » دوخ يومع  اب  میهاربا  تارظانم  يوامـس ، مارجا  ناگدنتـسرپ  اب  میهاربا  تارظانم  .درک 
نودـب حـلاص  فلـس  اههد  رباج و  دادـقم و  رذوبا و  ناملـس و  نامیا  تفگ  ناوت  یم  ایآ  .تسه  نآرق  رد  یگمه  هاگداد ، يرازگرب 

هب نآرق  ناهرب  قطنم و  هیاـس  رد  هک  دـنک  یم  یفرعم  ار  ناـیدوهی  زا  یلیلق  نایحیـسم و  زا  یهوبنا  اـم  هب  خـیرات  دوب ؟ لـمأت  رکفت و 
و لـیلد ، یب  شیارگ  عوـن  کـی  زج  اـهلیلحت ، نـیا  هـمه  هـک  تـسا  نـیا  يا  هـلحرم  ود  ریوـصت  ینعم  .دـندرک  ادـیپ  شیارگ  مالـسا 

لیدبت ًادعب  هک  هدوب  ساسا  یب  ياهیگدیروش 
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هنافـسأتم .درادن  يرگید  يانبم  نالد ، هدیروش  زا  رفن  ود  یکی  لاوحا  هعلاطم  اب  هتـسب  رادم  ياهلیلحت  عون  نیا  تسا ، هدش  هدـیقع  هب 
.تسا هدشن  هعجارم  ربمایپ  نارای  تالاح  مالسا و  خیرات  هب  ًادبا  اهیرواد  نیا  رد 

؟  تسیچ یمالسا  فلتخم  ياه  هقرف  نایدا و  نیب  فالتخا  للع 

شسرپ

؟  تسیچ یمالسا  فلتخم  ياه  هقرف  نایدا و  نیب  فالتخا  للع 

خساپ

: یهلا نایدا  فالتخا 

بتکم کی  هب  ناربمایپ  همه  تسا و  یکی  (ص ) دـمحم ات  مدآ  زا  دـخ  نید  ینآرق  گـنهرف  هاگدـید  زا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ًـالوا 
(. 19 و 67 نارمع /  لآ  اگن : ، ) دنا هدرک  یم  توعد 

نوچ یلوصا  دـندرک ، یم  يوریپ  يدـحاو  تباـث و  ياهتنـس  كرتـشم و  لوصا  هلـسلس  کـی  زا  ناربماـیپ  همه  ساـسا ، نیا  رب  اـیناث :
...و یلاعت  هب  توعد  نالهاج ، يازهتسا  ینمشد و  لمحت  راذنا ، ریشبت و  تدحو ، هب  توعد  یتسرپ ، تیـصخش  یفن  اوقت ، هب  توعد 

ج 1376 ش ، لّوا ، پاچ  ءارسا ، رشن  زکرم  مق ، یلمآ ، يداوج  هللا  هیآ  ترضح  میرک ، نآرق  یعوضوم  ریـسفت  اگن : صوصخنیا  رد  )
: دنا هدوب  توافتم  رگیدکی  اب  نایداو  ناربمایپ  تهج  هس  هب  لاح  نیع  رد  اّما  صص 41 123 .) ، 6

؛ دنا هدمآ  مدرم  تیاده  يارب  ناربمایپ  هک  تسا  راکنا  لباق  ریغ  تهج  نیا  مدرم ، دادعتسا  جایتحا و  حطـس و  طیحم و  توافت  فلا )
نورق رد  رشب  اعبط  .دشاب  طیحم  ياهزاین  هعماج و  كرد  دشر و  دودح  رد  دیاب  فراعم  بلاطم و  حطس  اهروتسد و  عون  ور ، نیا  زا 

يدودحم نیناوق  ور ، نیا  زا  تشادن  يدایز  لیـصفت  شرتسگ و  يو  یعامتجا  ماظن  تشاد و  يدودحمرایـسب  یعامتجا  طباور  هیلوا 
يارب اـت  دوـب ، هدـشن  زاربا  هعماـج  رد  یفلتخم  دـیاقع  راـکفا و  ءاوـها ، ءارآ ، روـط  نـیمه  درک و  یم  يربـهر  هرادا و  ار  وا  یگدـنز 

هتفر هتفر  اهیدـنمزاین  یعیبط و  لماوع  اب  دروخرب  تخانـش و  ، طباور راکفا ، شرتسگ  نیا  دـشاب و  ناوارف  تارکذـت  هب  زاـین  حالـصا ،
غالبا نآ ، طیارـش  یمالـسا و  توعد  طیحم  ماجنارـس  ات  درک  یم  مهارف  ار  يدـیدج  ربمایپ  تلاـسر و  توعد و  شیادـیپ  تاـبجوم 

ار لماک  ییاهن و  توعد 
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.درک باجیا 

تاماقم یبهذـم و  ناربهر  نادان و  ناوریپ  طـسوت  هتـشذگ  ناـیدا  رد  یفارحنا  فیرحت و  ناـمز  یط  رد  کـش  نودـب  فیرحت ؛ ب )
ار فیرحت  فارحنا و  تاهج  دیایب و  يرگید  ربمایپ  ات  دوب  مزال  تروص  نیا  رد  دـمآ ، یم  دوجو  هب  هعماج  تسرپ  دوس  هاوخدوخ و 

طبض هب  رشب  طلست  نامز  عورش  مالسا  دوخ  نارود  هک  اجنآ  زا  اّما  .دزاس  هتساریپ  اه  یگدولآ  زا  ار  هتـشذگنید  هتخاس و  ناشنرطاخ 
و (ص ) مرکا لوسر  راثآ  زا  يرایـسب  دندرک و  ظفح  يرییغت  تساک و  مک و  چیه  نودـب  ار  نآرق  دوب ، دوخ  راثآ  ظفح  نیودـت و  و 

.درادن ترورض  دیدج  يربمایپ  ندمآ  توعددیدجت و  رگید  دنتشاد ، هاگن  ناگدنیآ  يارب  یبوخ  هب  ار  يده  همئا 

يا هعماج  رد  یسوم  ترـضح  ًالثم  .تشاد  توافت  ناربمایپ  روهظ  نامز  رد  يور  جک  یهارمگ و  عون  یهارمگ ؛ عون  رد  توافت  ج )
ات درک  یم  باجیا  دش و  ادیپ  دندوب ، هتفرگ  وخ  ندیشک  ملظ  تموکح و  تردق و  یعامتجا و  ماظن  نتشادن  تراسا و  تلذ و  اب  هک 

نیا ياه  هبنج  یسوم  ترـضح  توعد  رد  ور ، نیا  زا  دنک ، توعد  شـشوک  هزرابم و  تردق و  ندروآتـسد  هب  یگدنز و  هب  ار  نانآ 
بلط هعسوت  ماشآ و  نوخ  نارادرس  اهرازت و  طیحم  رد  یسیع  ترضح  اّما  .دروخ  یم  مشچ  هب  تنوشخ  يویند و  یگدنز  یناهج و 

باجیا ور  نیا  زا  درک و  مایق  لاوما  لواپچ  یتسودایند و  تاّیدامهب و  دـیدش  هجوت  ینامرهق و  اه و  ییامزآروز  نارود  وجگنج و  و 
.دنک حرطم  ار  تایونعم  هب  هجوت  دهز و  و  تایّدام ، زا  ندنکرب  لد  یتسود و  عون  ّتبحم و  دوخ ، توعد  رد  هک  درک  یم 

هقطنم صوصخم  تسا و  تیرشب  اب  هجاوم  نوچ  مالسا  رد  هتبلا 
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هک یطیرفت  طارفا و  يور و  جـک  فارحنا و  عون  ره  هب  دوبن و  تهج  کـی  هماـنرب  لوـصا و  توـعد و  عوـن  تسین ، یـصاخ  داژن  اـی 
رـشن رتفد  رنهاب ، داوجدـمحم  رتکد  یمالـسا ، فراعم  : اگن باب  نیا  رد  ، ) تسا رظان  دـیآ ، دوجو  هب  مما  ماوقا و  نیب  رد  تسا  نکمم 

(. 121 123 و 124 160 صص 79 81 ، زییاپ 1361 ، نارهت ، یمالسا ، گنهرف 

یتوافتم اضعب  نوگانوگ و  ياه  شیارگ  اه و  هخاش  اـه و  هقرف  دوخ  نورد  رد  ناـیدا  یماـمت  فلتخم : ياـه  هقرف  يرادـیدپ  هفـسلف 
هقرف يرادیدپ  للع  رکذهب  اهنت  هتشادن و  ناکما  اجنیا  رد  یحیـسم  يدوهی و  گرزب  نید  ود  رد  عوضوم  نیا  یلیـصفت  حرط  دنراد ،

اب نایرج  کی  شیادیپ  رد  یهاگ  للع  نیا  ًالّوا  تسا  يرورض  هتکن  ود  رکذت  نآ  زا  لبق  اّما  دوش ؛ یم  هراشا  مالسا  رد  فلتخم  ياه 
نآ سـسؤم  رد  یتلع  یعقاوم  رد  هتـشگ و  یـصاخ  هورگ  ندمآ  دیدپ  بجوم  یتلع  ره  تاقوا  یخرب  ودـننک  یم  لخادـت  رگیدـکی 

.تسا هدوب  رثؤم  نآ  هدنریذپ  وریپ و  رد  يرگید  تلع  هتشاد و  ریگمشچشقن  نایرج 

نیتسخن رد  یکی  .تسا  هتـشگ  مالـسا  رد  نوگانوگ  قرف  ندـمآ  دـیدپ  يارب  يزاسرتسب  أشنم  يا  هشیر  صخاـش و  هلأـسم  ود  اـیناث ،
گنج نایرج  رد  ّتیمکح  يارجام  اب  طـبترم  يرگید  تسا و  تماـما  تفـالخ و  هلأـسم  هب  طوبرم  و  (ص ) مرکا لوسر  توف  ناـمز 

(. صص 32 34 ج 1 ، 1405 ق ، لّوا ، پاچ  هضهنلا ، راد  توریب  یحبص ، دومحم  دمحا  مالکلا ، ملعیف  اگن : ، ) نیفص

: للع اما 

زا يداقتعا ، لئاسم  همه  یعطق  ّلح  يارب  وا  ییاناوت  مدـع  ناـسنا و  یکاردا  ياوق  تیدودـحم  ًـالوصا  یگنهرف : يرکف و  فعـض  . 1
تسین ّلح  لباق  ینشور  هب  هلأسم  هک  يدراوم  رد  تساه ، ناسنا  فالتخا  للع  نیرت  مهم  هلمج 
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فالتخا هک  تسا  تروص  نیا  رد  .دشاب  توافتم  نارگید  نامگو  سدح  اب  تسا  نکمم  هک  دـسر  یم  نامگ  سدـح و  هب  سک  ره 
، ور نیا  زا  تفاین ؛ مدرم  يارب  ار  بلاطم  همه  نایب  تصرف  شتلاسر  هاتوک  تدـم  رد  (ص ) لوسر ترـضح  .دوش  یم  راکـشآ  اهرظن 
نآرق و فراعم  نییبت  نیملـسمتماما و  ناونع  هب  ار  راک  دـشاب  موصعم  هک  وا  نوچمه  ینیـشناج  (ص ) ادـخ لوسر  يوس  زا  دوب  مزال 
، راونـالاراحب اـگن : ، ) تسج ناوـت  یم  رما  نـیمه  رد  ار  تـالغ  شیادـیپ  لـلع  زا  یکی  .دـشن  نـینچ  یلو  دـنهد  هـمادا  يوـبن  تـنس 

(. تیاور 44 ج 25،ص 288 ، 1983 م ، مّود ، پاچ  ءافولا ، هسسؤم  توریب  یسلجم ، رقابدمحم 

دش یعدم  یهورگ  ره  دننک ، تکرش  يراپسکاخ  مسارم  رد  هک  نیا  ياج  هب  مدرم  (ص ،) ربمایپ تافو  زا  سپ  يا : هیلبق  تابصعت  . 2
تنـس نآرق و  زا  (ص ) ربمایپ نیـشناج  نییعت  رد  نارجاهم  راصنا و  زا  کی  چیه  یخیرات  دهاوش  ربانب  .تسوا  نآ  زا  تفالخ  قح  هک 

رجاهم و ای  تسا  راصنا  هورگ  قح  ربمایپ  ینیشناج  هک  دوب  نیا  رد  نخـس  هکلب  تفگن ، نخـس  تما  تحلـصمزا  ای  (ص ) ادخ لوسر 
، دـندش بلاغ  نارجاهم  تفلاخم  نیمه  لیلد  هب  دنتـساخرب و  تباقر  هب  زین  ود  نیا  دوب  جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  راصنا  ناـیم  رد  نوچ 

یمالسا ياهـشهوژپ  داینب  دهـشم ، ...و  یمـساق  داوج  ییامن ، دمحا  همجرت  گنولودامدرفلیو ، (ص ،) دمحمترـضح ینیـشناج  اگن : )
گنهرف رشن  رتفد  نارهت ، يدیهش ، رفعج  دیـس  رتکد  (ع ،) نیـسحمایق صص 47 65 و  1377 ش ، لّوا ، پاچ  يوضر ، سدق  ناتـسآ 

(. صص 26 36 نمهب 1359 ، یمالسا ،

، نآ راشتنا  زیمآولغ و  رابخا  بلاطم و  لعج  اب  ًالثم  هک  دنتـسه  هدوب و  یهورگ  دوش  یم  مولعم  ییاور  یخیرات و  عبانم  زا  يداـم : . 3
ار يا  هدع  هجوت 
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رد دوخ  رمع  مامت  رد  هک  دیعـس  نب  هریغم  دننام  دنوش ؛ دنم  هرهب  نانآ  يدام  ياهـششخب  لضف و  بهاوم و  زا  هدرک و  بلج  دوخ  هب 
یبا نبا  اگن : ، ) دـسرب دوخ  ییایند  يدام و  فادـها  هب  ات  دروآ  دـیدپ  لکـشتم  یهورگ  هدرک و  ثادـحا  يدـیدج  مارم  اتدوب  شالت 

ص 21 ج 8 ، 1385 ق ، مّود ، پاچ  ، هیبرعلا بتکلا  ءایحا  راد  توریب ، میهاربا  لضفلاوبا  دمحم  قیقحت : هغالبلا ، جهن  حرـش  دیدحلا ،
یم هک  نآ  يارب  یخرب  ای  ص 83 .) ات ، یب  مّود ، پاچ  رشنلا ، هعابطلل و  هفرعملا  راد  توریب ، لحنلا ، للملا و  حتفلاوبا ، یناتـسرهش  و 

هیجوت اب  مأوت  ترشع  شیع و  طاسب  نتخاس  مهارف  تابجاو و  كرت  ناهانگ و  ندرک  حابم  يارب  یهار  یمالـساطیحم  رد  دنتـساوخ 
دوجو هب  یتالیکـشت  هاگآان  ياه  هدوت  نیمه  کمک  هب  هاگنآ  هدروآ  نامیا  نآ  هب  ناملـسم  هاگآان  ياه  هدوت  اـت  دـننک  ادـیپ  یعرش 

هقرف شیادـیپ  للع  زا  یکی  لحن  للم و  ناخروم  زا  یخرب  .دـنبای  تسدـهدوب  يرگ  هحابا  طسب  نامه  هک  دوخ  فادـها  هب  هدروآ و 
، روکـشم داوجدـمحم  حیحـصت  قرفلا ، تالاقملا و  فلخ ، نبا  هللادـبع  نب  دعـس  يرعـشالا ، اگن : ، ) دـنا هتـسناد  رما  نیمه  ار  تالغ 

(. صص 51 52 1360 ش ، مّود ، پاچ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنازکرم  نارهت ،

هدافتسا ینوگانوگ  ياه  هبرح  زا  دوخ  دوصقم  هب  لین  يارب  دنشیدنا  یم  دوخ  طلغ  فادها  هب  رتشیب  هک  ینازاب  تسایـس  یـسایس : . 4
نینچ ندروآ  دوجو  هب  اب  نانیا  .تسا  یبهذم  نوگانوگ  ياه  هلحن  قرف و  داجیا  دمآراک  يوق و  ياه  هبرح  نیا  زا  یکی  دننک و  یم 
هدرک دراو  بیسآ  نآ  هب  ات  دندرک  یم  دوخ  فلاخم  نایرج  دراو  ار  لقع  نهذ و  زا  رود  ياه  هزومآ  ولئاسم  هلسلس  کی  ییاه  هقرف 

هولج نومیمان  نارگید  مشچ  لباقم  رد  ار  نآ  و 
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نب دمحا  نبدمحم  هللادبع  یبا  یبهذلا ، اگن : ، ) تسا تیعقاو  تقیقح و  زا  رود  هب  هک  (ع ) همئا دروم  رد  رابخا  زا  یخرب  دننام  .دـنهد 
ص ج 2 ، ق ،  1382 لّوا ، پاچ  هیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  راد  يواجبلا ، دـمحم  یلع  قیقحت  لاـجرلا ، دـقن  یف  لادـتعالا  نازیم  ناـمثع ،

يوس زا  راتخم  تکرح  هاگدید و  فیعـضت  يارب  دنا  هدش  یقلت  یفقث  هدیبع  یبا  نب  راتخمناوریپ  هک  هیناسیک  هقرف  يرادیدپ  ای  (. 45
پاچ ، يوضر سدق  ناتـسآ  یمالـسا  ياهـشهوژپ  داینب  دهـشم ، نایلاغ ، هللا ، تمعن  یناشورف ، يرفـص  اگن : ، ) دش رادیدپ  شنافلاخم 

(. صص 83 89 1378 ش ، لّوا ،

یمالـسا تموکح  هزوح  دراو  رگید  دـیاقع  نایدا و  ناوریپ  جـیردت  هب  ناناملـسم ، تاحوتف  اب  مالـسا  ییاـیفارغج  هزوح  شرتسگ  . 5
نید رب  هک  اهنآ  دنتخادرپ و  اهناملـسم  يارب  دوخ  تالکـشم  لئاسم و  حرط  هب  دندوب  هدش  ناملـسم  هک  دارفا  نیا  زا  یهورگ  .دـندش 

تموکح لئاوا  هیما و  ینب  تموکح  رخاوا  رد  هلأـسم  نیا  دـندرک  یم  هلداـجم  ناناملـسم  اـب  لـئاسمنیا  رد  دـندوب  هدـنام  یقاـب  دوخ 
نیسح رتکد  شرازگ  ساسا  رب  .دش  اه  هقرف  زا  یخرب  يرادیدپ  ثعاب  تفرگ و  يرتشیب  تدش  نانوی  هفسلف  همجرت  لیلد  هب  نایسابع 

ياه هقرف  اگن : ، ) دنداد یم  تروص  یماش  هدـش  ناملـسم  نایحیـسمو  نایدوهی  يریذـپریثأت  زا  ار  دوخ  ياههاگدـید  هیردـق  ناوطع ،
ناتسآ یمالسایاهشهوژپ  داینب  دهشم ، یخیـش ، اضردیمح  همجرت  ناوطع ، نیـسح  رتکد  يوما ، رـصع  رد  ماش  نیمزرـس  رد  یمالـسا 

راد هرهاق ، هرهز ، وبا  دمحم  لدجلا ، خیرات  اگن : زین  صص 31 33 و  1371 ش ، لّوا ، پاچ  يوضر ، سدق 

یهلا نایدا 

یمیهاربا نایدا 

تیدوهی

تیدوهی هچخیرات 

؟ دننک یم  دای  يدب  هب  ار  دوهی  موق  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یم  دای  يدب  هب  ار  دوهی  موق  ارچ 

خساپ

ار هیقب  دـنوادخ و  هیزگرب  تلم  ار  دوخ  دوهی  .دور  یم  رامـش  هب  ناهج  خـیراوت  نیرت  هثداحرپ  نیرت و  بیجع  زا  یکی  دوهی  خـیرات 
نآ کچوک  ًاتبـسن  تلم  نیا  .دننک  یمن  هقیاضم  یکانرطخ  تسیاشان و  لمع  مرج  چیه  باکترا  زا  دـنناد و  یم  امن  ناسنا  تاناویح 

هدوب و اه  تلم  روفنم  دوهی  موق  خیرات  لوط  رد  ور  نیا  زا  تسا و  جراخ  رصح  دح و  زا  هک  هداد  ناشن  دوخ  زا  هئطوت  گنرین و  ردق 
 . دنتسه

(1 :) دیوگ یم  يوسنارف  نویول  اتسوگ و 
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ترـضح اب  ردق  نآدوخ  شیادیپ  ياهزور  نامه  رد  رگ  هعدخ  وراکم  موق  نیا  تسا  تجاجل  رهظم  داسف و  هموثرح  ًاعقاو  دوهی  موق 
(. 2) دش لزان  هیلا  باذع  ناشیارب  هبترم  نیینچ  هک  ندندرک  يراتفردب  يور و  جک  یسوم 7 

مه نسح  نامیپ  هنیدـم  ناـیدوهی  اـب  يا  هماـن  دـهع  یط  هنیدـم  رهـش  هب  دورو  ضحم  هب و  ترجه  زاـغآ  رد  مالـسا 6 یمارگ  لوسر 
نومضم فالخرب  یناهنپ  رد  هتسوسیپ  ییوج  هدسفم  يراکهبت و  یبوخ  هب  نانآ  اما  تسب ,  تمحازم  مدع  ضرعت و  مدع  يراوج و 

هتفاتـش و شیرق  رافک  يراکمه  هب  اراکـشآ  بازحا  گنج  رد  هک  نیا  ات  دـنتخارپ  یم  ناناملـسمو  ربمغیپ  رازآ  تیذا و  هب  هماندـهع 
برعلا هریزج  زا  ار  دوهی  مامتات  داد  دوتـسد  ربمایپو  دناشن  تلذ  كاخ  هب  ار  نانآ  دنوادخ  یلو  دـنتخارپ , دربن  هب  مالـسا  ربمغیپ  هیلع 

(. 3) دننک نوریب 

زا يدادعت  روزره  هتفرگ و  رارق  بلقلا  یسق  موق  نیا  رگ  ناریو  كانتشحو و  تابرض  ریز  رد  نیطسلف  یمالـسا  نیمزرـس  نونکا  مه 
.دنا هدش  هراوآ  دوخ  یلصا  نطو  زا  زین  ینیطسلف  نارازه  دنتشون و  یم  تداهش  تبرش  نانآ 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


; هلولغم هللادـی  دوهیلا  تلاقو  دـیامرف : یم  دـیجم  نآرق  .دـننک  یم  دروخرب  هناکاب  یب  مه  دـنوادخ  اب  یتح  كاتهو  بدا  یب  موق  نیا 
تنعل دنوش و  رود  یهلا  تمحر  زا  نحن  نیا  رطاخ  هب  داب و  هتسب  ناشیاه  تسد  تسا .  هتـسب  ریجنز ) اب  ) ادخ تسد  دنتفگ : دوهی  (4)

يا  ) وت رب  هک  نآرق  تاـیآ  زا  رادـقمره  .دـنک و  یم  قاـفنا  دـهاوخب  هنوـگ  ره  تسا و  زاـب  هشیمه  تسد  هکلب  داـب ; اـه  نآ  رب  ادـخ 
 . میتخورفا اه  نآ  نایم  رد  ار  توادع  مینک و  شتآ  تمایق  ات  نآ  رفیک  هب  ام  دیازفیب و  اه  نآ  رفک  یـشکرس و  رب  دیآ  دورف  دـمحم )

دنوادـخ دـنوشکب و  داسف  هب  نیمز  يور  رد  نانآ  ودـناشنورف  ار  نآ  دـنوادخ  دـنزورفا  رب  شتآ  ناناملـسم  اـب  گـنج  يارب  هاـگ  ره 
.درادن تسود  ار  نادسفم 

نیذلا دوهیلا و  اونمآ  نیذلل  هوادع  سانلا  دشا  نذجتل  : دیامرف یم  نآرق  .دنناکرشم  ياپ  مه  مالسااب  نمـشد  رد  قح  زا  رازیب  موق  نیا 
هک تسا  تفارش  یب  تسپ و  یتلم  دوهی  .دنشاب  یم  ناکرشم  دوهس و  ناناملـسم ,  اب  ینمـشد  رد  مدرم  نیرت  تخـسرس  ( 5 ;) اوکرشا
زا ار  اه  نآ  ررمکم  تسا و  رفنتم  نانآ  زا  ور  نیا  زا  دراد و  نت  رب  رایـسب  ياه  مخز  ناـنآ  تسد  زا  تیناـسنا  ملاـع  يرـشب و  هعماـج 

دندنار نوریب  ناتسلکنا  زا  ار  مه  دندمآ و  هوتس  هب  دوهب  تسد  زا  ناتسلگنا  مدرم  لاس 1290 رد  .دنا  هدرک  نوریب  ناهج  ياهروشک 
زا ندندش و  درط  راب  نیدـنچ  مه  ناملآ  رد  دـندش , هنار  راب  دـنچ  هسنارفزا.دـش  عونمم  ناتـسلگنا  هب  ناشدورو  لاسدـصر  اهچ  ات  و 

تافص زا  ( 6) .دندش هدنار  ناتسراجم  ناتسراغلب و  سیوس ,   $ ینامور ایلاتیا $ ناتسهل $ يوروش ,  ایناپسا ,
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هدرک داـی  هدـننک  فیرحت  موق  ار  ناـنآ  مه  نآرق  دـنا و  هدومن  فیرحت  ار  تاروت  هچ  ناـنچ  تسا ,  يرگ  فـیرحت  موـق  نیا  تشز 
(7  .) تسا

ص 11 دوهی , ایند و  يزاریش ,  دمحمدیس  یقرواپ 1  )

ص 173 نامه ,  یقرواپ 2  )

.دوهی هدام  فیراعم ,  فراعم و  یتشد ,  ینیسح  یفطصم  نامه و  یقرواپ 3  )

هیآ 64  5  ) هدئام یقرواپ 4  )

هیآ 82 نامه ,  یقرواپ 5  )

.دوهی هدام  فیراعم $ فراعم و  یتشد $  نیسح  یفطصم  یقرواپ 6  )

هیآ 46  4) ءاسن یقرواپ 7  )

.دیراد نایب  ام  يارب  ار  یبلاطم  رصتخم  روط  هب  دوهی  نید  دروم  رد 

شسرپ

.دیراد نایب  ام  يارب  ار  یبلاطم  رصتخم  روط  هب  دوهی  نید  دروم  رد 

خساپ

یـسوم ترـضح  بقل  هللا ،  میلک   ) دـنیوگ یم  یمیلک  نایدوهی  هب  تهج  نیمه  هب  .تسا  ع )  ) یـسوم ترـضح  هب  بستنم  دوهی  نید 
(. تسا (ع )

زا ار  لیئارسا  ینب  دیگنج و  نوعرف  اب  وا  دهد ؛ تاجن  یتخبدب  زا  ار  لیئارسا  ینب  موق  تفای  تیرومأم  ادخ  روتسد  هب  یسوم  ترضح 
نتـشک یتسرپ و  هلاسوگ  نآ  هلمج  زا  هک  دندرک  مادقا  هتـسیاشان  ياهراک  هب  يزوریپ  زا  دعب  موق  نیا  نکیل  دیناهر ؛ یتخبدب  ملظ و 

مشخ و هب  اهراب  ناش  هلاس  رازه  هس  خیرات  لوط  رد  نانآ  .دـندش  لیلذ  دومن و  بضغ  نانآ  رب  دـنوادخ  تهج  نیدـب  .تسا  ناربمایپ 
.دنتشگ راچد  ادخ  بضغ 

.دوبن ینید  تعیرش و  یسوم  زا  لبق  .تسا  (ع ) یسوم ترضح  اب  نآ  ياهتنا  ادتبا و  .تسا  یکی  تعیرـش  هک  دنرواب  نیا  رب  نایدوهی 
خـسن اریز  دوب ، دـهاوخن  دوبن و  يرگید  ماـکحا  تعیرـش و  زین  یـسوم  زا  سپ  .دوب  یتحلـصم  ماـکحا  یلقع و  دودـح  دوب ، هچ  نآ 

(1) .تسین زیاج  یهلا  ياهروتسد  ماکحا و 
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مهم رایسب  مکح  هد  تفگ و  نخس  یسوم  ترـضح  اب  دنوادخ  رـصم ، زا  لیئارـسا  ینب  جورخ  زا  هام  هس  زا  سپ  قیتع  دهع  لقن  قبط 
.تسا روهشم  نامرف "  هد   " هب هک  داد  وا  هب 

: تسا رارق  نیدب  مکح  هد  نیا 

.دیریگن نم  زج  ییادخ  دوخ  يارب   1

.دینکن هدجس  تب  هب   2

.دیربن لطاب  هب  ار  ادخ  مان   3

.دیراد یمارگ  ار  هبنش   4

.دینک مارتحا  ار  ردام  ردپ و   5

.دیناسرن لتق  هب  ار  یسک   6

.دینکن انز   7

.دینکن يدزد   8

.دیهدن غورد  تداهش  هیاسمه  رب   9

(2) .دیزرون عمط  هیاسمه  سومان  لاوما و  هب   10

تفای جاور  لیئارسا  ینب  موق  رد  اه  نامرف  نیا 
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 ، نآ نیرت  مهم  هک  دندومن  نیودت  دوهی  موق  تلم  تناید و  يارب  یلوصا  قیتع ، دهع  ياه  باتک  زا  هدافتـسا  اب  دوهی  ياملع  ًادـعب  و 
: حرش نیدب  دش ؛ تئارق  يدالیم  لاس 1204  رد  نوعمش  نب  یسوم  طسوت  هک  تسا  يا  هناگ  هدزیس  لوصا 

.تسا رظان  رضاح و  دنوادخ   1

.تسا اتکی  دنوادخ   2

.تسین یسک  هیبش  مسج و  دنوادخ   3

.تسا یلزا  میدق و  دنوادخ   4

.درک تدابع  دیابن  وا  زج  ار  سک  چیه   5

.تسا ناربمایپ  همه  رورس  وا   6

.تسا حیحص  (ع ) یسوم ترضح  توبن   7

.تسا فقاو  رشب  عون  راکفا  رب  ادخ   8

.تسا ادخ  بناج  زا  تاروت   9

.تسا لیدبت  رییغت و  لباق  ریغ  تاروت   10

.دهد یم  اداپ ش  ار  لداع  دنک و  یم  تازاجم  ار  ملاظ  دنوادخ   11

.درک دهاوخ  روهظ  دوواد  لسن  زا  حیسم  ناطلس   12

(3) .دنشاب یم  ندش  هدنز  دعتسم  ناگدرم   13

هاگیاج دـهع " قودنـص   " دوهی نید  رد  روما  نیا  رب  نوزفا  .درمـش  رب  دوهی  نید  یتدـیقع  ياـه  هیاـپ  لوصا و  ناوت  یم  ار  روما  نیا 
: تسا رارق  نیدب  نآ  حرش  هک  دراد  يا  هژیو 

یحبْذَم هوک  هنماد  رد  تشگزاب ؛ لیئارسا  ینب  نایم  هب  دومن ، تفایرد  تاقیم  رد  ار  نامرف " هد  هک "  نآ  زا  سپ  (ع ) یسوم ترـضح 
حبذم و رب  ار  هدش  ینابرق  تاناویح  نوخ  فصن  دومن و  ینابرق  اج  نآ  رد  درک ، انب  لیئارسا ) ینب  طابـسا  دادعت  هب   ) نوتـس هدزاود  اب 

.تسا هتسب  امش  رب  دنوادخ  هک  تسا  يدهع  نیا  تفگ :  دیشاپ و  دوخ  موق  رب  ار  رگید  فصن 

دهع همیخ  نورد  .دندناوخ  دهع " همیخ   " ار نآ  هک  دندرک  اپ  رب  تدابع  يارب  يا  همیخ  (ع ) یـسوم ترـضح  روتـسد  هب  نآ  زا  سپ 
حول ود  نآ ،  نورد  تشاد .  رارق  یقودنص 
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قودنـص ای  تداهـش  توبات  دهع ، توبات  قودنـص ، نیا  .دوب  شوقنم  لیئارـسا  ینب  موق  اب  یهلا  قاثیم  صن  نآ  يور  هک  دوب  یگنس 
هبارا رد  ناوارف  تمرح  اب  ار  قودنـص  اه  گنج  اه و  ترجاهم  رد  .تشاد  يا  هژیو  هاگیاج  لیئارـسا  ینب  خیرات  رد  هک  تسا  تاروت 

(4) .دنیامن سمل  ار  نآ  دنتشادن  هزاجا  نوینابر  نانهاک و  زج  سک  چیه  .دنداد  یم  تکرح  دوخ  شیپاشیپ  دنداهن و  یم  يا 

نآ راب ، کی  یلاس  دناوت  یم  دوهی  یبهذم  ماقم  نیرتالاب  اهنت  .تسا  مارح  نآ  ظفلت  هک  تسا  هوهی "  " دوهی نید  رد  ادخ  صاخ  مان 
.دنک يراج  نابز  رب  ار  مان  نیا  صاخ  ناکم  رد  نامیلس و  دبعم  رد  مه 

.تسا نآ  هلمج  زا  هک  ( 5 ، ) تسا بجاو  مکح  مارح و 248  مکح  هک 365  هدش  نایب  یعرش  مکح  قیتع 613  دهع  رد 

(6) .تسا بجاو  یعمج  يدرف و  ياه  زامن   1

بکترم دـیاب  وا  يوش ، یم  هتـشک  هنرگو  يوش  ناـهانگ  بکترم  دـیاب  دـنتفگ : رگا  دـنیوگ : یم  .دراد  دوجو  هیقت  دوـهی  نید  رد   2
(7) .سفن لتق  انز و  یتسرپ ،  تب  هریبک : هانگ  هس  زج  دوش ، ناهانگ 

(8) .دهد قالط  ار  وا  دیاب  رهوش  دوش ، هنصحم  يانز  بکترم  هک  ینز   3

(9) .دهد قالط  ار  وا  نز  تیاضر  نودب  ای  تیاضر  اب  دناوت  یم  درم   4

جاودزا هدرچ  هیس  نز  اب  هدرچ  هیس  درم  ور ، دیفس  نز  اب  ور  دیفس  درم  دق ، هاتوک  نز  اب  دق  هاتوک  درم  دق ، دنلب  نز  اب  دق  دنلب  درم   5
(10) .دنکن

(11) .تسا زیاج  تاجوز  ددعت   6

(12) .تسا لطاب  شجاودزا  دناشوپن ، ار  دوخ  رس  دور و  نادرم  نایم  هب  ینز  رگا   7

مارتحا ردام ، مارتحا  ردپ و  مارتحا  نیب  ضراعت  تروص  رد  .تسا  مزال  ردام  ردپ و  مارتحا   8
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(13) .دنک تعاطا  رهوش  زا  دراد  هفیظو  نز  نوچ  تسا ، مدقم  ردپ 

(14) .تسا یگلاس  هدزیس  نس  رد  نارسپ  غولب  یگلاس و  هدزاود  نس  رد  نارتخد  غولب   9

.تسا مارح  يدوهی  ریغ  هحیبذ   10

.تسا بجاو  نادرم  يارب  هنتخ   11

.تسا مارح  هبنش  ياه  زور  ندرکراک   12

: یقرواپ

ص 297. ج 1 ، للملا ، حیضوت  . 1

لصف 20. جورخ ، رفس  قیتع ، دهع  .2

ص 590 و 589. ج 2 ، یغّلبم ، ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات  ص 80 ؛ ینامسآ ، بتک  یفرعم  . 3

ص 496 و 497. نایدا ، عماج  خیرات  ساز ، یب .  ناج .  . 4

ص 98. دوملت ، زا  يا  هنیجنگ  . 5

ص 102 و 103. نامه ، .6

ص 115. نامه ، . 7

ص 185. نامه ، . 8

ص 185. نامه ، . 9

ص 182. نامه ،  . 10

ص 184. نامه ، . 11

.186 نامه ، . 12

ص 200. نامه ، . 13

ص 181 و 92. نامه ، . 14
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.دیهد رارق  ام  رایتخا  رد  ار  یتاعالطا  نایدوهی  تایقلخ  دوهی و  موق  هچخیرات  صوصخ  رد 

شسرپ

.دیهد رارق  ام  رایتخا  رد  ار  یتاعالطا  نایدوهی  تایقلخ  دوهی و  موق  هچخیرات  صوصخ  رد 

خساپ

: دبای یم  ناماس  روحم  ود  رد 

دوهی موق  هنیشیپ  أ )

یم بوسحم  حون  رـسپ  ماس ، باقعا  زا  اه  یماس  دنتـسه و  اه  یماـس  زا  دوش ، یم  داـی  زین  لیئارـسا " ینب   " هب ناـنآ  زا  هک  دوهی  موق 
 . اه برع  اه و  یمارکا  اه ، یناعنک  اه ، يروشآ  میدق ، ) ياه  یلباب   ) اه يدکا  زا : دنترابع  یماس  ماوقا  ( 1  ) .دنوش

.دندرک یم  یگدنز  ناتسبرع  هریزج  هبش  رد  رگیدکی  اب  دالیم  زا  شیپ  لاس  رازه  راهچ  ات  یگمه  ماوقا  نیا 

نآ زا  ناـنآ  ترجاـهم  یعیبـط ، ياــیفارغج  يّوـج و  تارییغت  رثا  رد  ( 2  ) اـما دوب  زیخ  ناراـب  ینیمزرـس  ناـمز  نآ  رد  برعلاـهریزج 
لوحت و ترجاهم  زا  سپ  هک  دوب  یبرع  لیابق  نیا  همه  نابز  نیاربانب  دـندروآ  يور  نیطـسلف  يوس  هب  اه  برع  .دـش  زاغآ  نیمزرس 

.دش زاغآ  دالیم  زا  لبق  متشه  نرق  زا  نایدوهی  ترجه  هک  دهد  یم  ناشن  تاروت  تایاور  ( 3  . ) هتفای رییغت 

ناش یگدنکارپ  ترجه و  يارب  .دهد  یم  ناشن  يدرگنایب  یگدـنکارپ و  ینامناخ و  یب  رد  رتشیب  ار  موق  نیا  هنیـشیپ  یخیرات ، عبانم 
(4) .دنا هدوب  رثؤم  زین  رگید  لماوع  یعیبط ، ییایفارغج و  لماوع  زا  ریغ 

 ، دندیزگ تماقا  اج  نآ  رد  دوش ؟ یم  هدیمان  نیطـسلف  زورما  هک  دندیـسر ، هنارتیدم  لحاوس  هب  رایـسب  ینادرگرـس  زا  سپ  دوهی  موق 
نانآ .دندوب و  هدمآ  نیطسلف  هب  هژا  يایرد  لحاوس  زا  نانآ  دندوب .  برع  داژن و  یماس  نیطسلف  یموب  یلصا و  نانکاس  هک  یلاح  رد 

.دندرک ترجاهم  نیمزرس  نیا  هب  ادعب  نایدوهی  دندوبن ، يدوهی  اه  نیا  .دنتفگ  یم  ناعنک  ضرا  ار  نیطسلف  نیمزرس  نایناعنک و  ار 

طسوت نیطسلف  عقاو  رد 
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(5) .دش لاغشا  نایدوهی 

هبوت نآ  تلع  تسا و  هتفای  تیاده  يانعم  هب  دوهی "  " هک دنا  هتفگ  یخرب  .تسا  فالتخا  دوهی  هب  موق  نیا  هیمـست  هجو  صوصخرد 
ترضح مراهچ  دنزرف  هب  هک  دش  هتفگ  دوهی "  " تهج نآ  زا  موق  نیا  هب  دنا  هتفگ  رگید  یخرب  .تسا  یتسرپ  هلاسوگ  زا  یسوم  موق 

(6) .تسا هدیدرگ  فذح  نآ  هطقن  تسا و  دوه  بّرعم  ذوهی "  " دنتسه بوسنم  تشاد ، مان  اذوهی "  " هک بوقعی 

: درک میسقت  هرود  تفه  هب  ناوت  یم  ار  دوهی  موق  یسایس  خیرات 

؛ رصم رد  هلاس  دص  راهچ  فقوت  هرود  یسوم ، هرود  ات  لیلخ  میهاربا  زا   - 1

شدرگ لاس  لهچ  انیس و  هوک  رد  یسوم  ترضح  تثعب  رصم و  رد  یگدرب  زا  لیئارسا  ینب  یصالخ  هرود  لوئاش ، ات  یـسوم  زا   - 2
؛ تشد رد  موق 

؛ تسا نامیلس  دوواد و  تنطلس  تحت  دوهی  یقرت  نارود  لماش  لاس و  انیمخت 120  هک  دوهی  تکلمم  میسقت  ات  لوئاش  زا   - 3

تنطلـس ضارقنا  نامیلـس و  تافو  لماش  دیـشک و  لوط  لاس  ابیرقت 500  هک  تاروت )  ) میدـق دـهع  فیلأت  ياهتنا  اـت  میـسقت  زا   - 4
؛ تسا لیئارسا 

؛ حیسم تثعب  ات  يریسا  زا  تعجارم   - 5

؛ میلشروا مادهنا  ات  حیسم  ندمآ   - 6

(7) .دندش هدنکارپ  ناهج  رد  نایدوهی  هک  دعب  هب  میلشروا  مادهنا   - 7

شرافـس یقالخا  لیاضف  بسک  هب  دوهی  ینید  ياهروتـسد  .دـنا  هتفرگ  هلـصاف  نید  یقالخا  ياه  هزومآ  زا  نایدوهی  رتشیب  هنافـسأتم 
هب مارتحا  نارگید ، هب  ملظ  زا  یهن  ناریقف ، زا  تیامح  هب  ار  اه  ناسنا  دوهی  نید  الثم  دـنا ، هتـشاد  رذـحرب  یقالخا  لـیاذر  زا  هدرک و 
زا يریگ  هرهب  مدع  رد  موق  نیرت  فورعم  نایدوهی  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  ( 8  ) .دنا هدرک  توعد  یعامتجا  قوقح  تیاعر  نیدلاو و 

هزومآ

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


یم يوسنارف  نوبولواتسوگ  دنا ! هدوب  اه  ناسنا  نیرت  یشحو  نایدوهی  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  یخیرات  ياه  هداد  .دنتسه  یقالخا  ياه 
: دسیون

دننام هشیمه  هک  ارچ  دنا ، هدوب  هرهب  یب  یناسنا  تافص  زا  هشیمه  هدش و  رهش  دراو  لگنج  زا  هزات  هک  دنتسه  ییاه  ناسنا  نایدوهی  "

...دننک یم  یگدنز  نیمز  يور  مدرم  نیرت  تسپ 

نوخ زا  تسا ، هدرک  یم  تموکح  اهروشک  رب  دوهی  هک  مه  ینامز  یتح  دنا ، هدوب  تریغ  یب  زیرنوخ و  یمدرم  هشیمه  لیئارـسا  ینب 
(9) .دنا هتشادنرب  تسد  يزیر 

: دوش یم  هراشا  نایدوهی  یقالخا  تایصوصخ  زا  رگید  یضعب  هب  همادا  رد 

یهلا ناربمایپ  نتشک   - 1

نشور ّهلدا  هب  ار  میرم  رسپ  یسیع  میداتسرف و  یناربمغیپ  وا  یپ  زا  میدرک و  اطع  تاروت  باتک  یـسوم  هب  ام  تسا " : هدمآ  نآرق  رد 
بناج زا  امش  سفن  ياوه  فالخ  رب  هک  يربمایپ  ره  ایآ  .میدیشخب  ییاناوت  رادتقا و  سدقلا  حور  هطساو  هب  ار  وا  میداد و  اه  تجح 
(10 ("!؟ دیناسر یم  لتق  هب  ار  یهورگ  دینک و  یم  بیذکت  ار  یهورگ  دسح  هار  زا  هدرک ، یچیپرس  شرما  زا  دروآ ، يرما  ادخ 

عولط ات  رجف  عولط  زا  يزور  هک  دوب  یعیبط  دوهی  يارب  يا  هزادـنا  هب  یهلا  ناربمایپ  نتـشک  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  یخرب  زا 
ار هنازور  راک  رگید  ياهزور  دننام  هتفر و  دوخ  ياه  هزاغم  هب  سپس  هدرک و  ادج  اه  نآ  ندب  زا  رـس  هتـشک ،  ار  ربمایپ  داتفه  باتفآ 

لیلد هب  ربمایپ  ود  نیا  .دندوب  ع )  ) ایرکز ترضح  ییحی و  ترـضح  دندش ، هتـشک  دوهی  طسوت  هک  یناربمایپ  هلمج  زا  دندرک ! عورش 
(11 !) دندش هتشک  یناسنا  ریغ  تشز و  لامعا  زا  دوهی  عنم 

گنرین هلیح و   - 2

ریغ تفص  ود  نیا 
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نیدـب نآرق  رد  هدز ،  هیکت  اه  نآ  رب  دوخ  ياهراک  رد  دوهی  هشیمه  هک  هدوب  یمکحم  ياـصع  ود  نوچمه  خـیرات  لوط  رد  یناـسنا 
: تسا هدش  هراشا  نایدوهی  تفص 

(12 ".) دیامن رکم  دناوت  یم  رتهب  یصخش  ره  زا  دنوادخ  دومن و  رکم  اه  نآ  اب  لباقم  رد  مه  ادخ  دندرک ، رکم  ادخ  اب  دوهی  "

ینکش نامیپ   - 3

يرایسب ياهدهع  اه و  نامیپ  نایدوهی  اریز  دنک ، هاگن  نایدوهی  هب  دیاب  دنیبب ، اه  ناسنا  بلاق  رد  ار  ینکش  نامیپ  دهاوخب  یسک  رگا 
دنتسب و ص )  ) ربمایپ اب  نایدوهی  هک  ییاه  نامیپ  .دنا  هدرک  لامدگل  ار  یناسنا  تمارک  تفارش و  نآ  هطـساو  هب  هتـشاذگ و  اپ  ریز  ار 

(13) .دنک یم  تابثا  ار  اعدم  نیا  دندرک ، ینکش  نامیپ  سپس 

يرگیشحو  - 4

هدرک نایب  یلدگنس  ار  نایدوهی  تایصوصخ  زا  یکی  زین  نآرق  .تسا  هدراذگ  شیامن  هب  ار  دوهی  یلدگنـس  اه  نامز  همه  رد  خیرات 
باتک رد  سویساک "  " .تسا نایدوهی  يرگیـشحو  یلدگنـس و  زا  یکاح  نیطـسلف  مدرم  هیلع  لیئارـسا  تایانج  هزورما  ( 14  ) .تسا

: دسیون یم  يدالیم  لاس 117  ثداوح  صوصخ  رد  دوخ 

ار همه  هدرک ، جورخ  ایردنا "  " يربهر هب  اه  ینانوی  اه و  یمور  نتـشک  يارب  سلبارط  يایرد  برغ  رد  دوهی  خیرات ، نیمه  قباطم  " 
هب هدرک ، هعطق  هعطق  ار  اه  ناوختـسا  اهرـس و  سپـس  دندروخ ، زین  ار  ناش  اه  تشوگ  هدیماشآ ،  ار  ناشیاه  نوخ  دندناسر و  لتق  هب 

هب 0000/22 تیانج  نیا  ناگدش  هتـشک  دادعت  هک  دندرک  روبجم  رگیدکی  راتـشک  هب  تاناویح  دننام  زین  ار  ام  مدرم  .دنداد  اه  گس 
(15 ".) دیسر رفن 

یبلط هطلس  يداژن و  يرترب  - 5

 . دنراد ناهج  رد  یگدنز  قح  نانآ  اهنت  هک  دنراد  رواب  هتسناد ، رترب  تادوجوم  ار  دوخ  نایدوهی 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


یتموکح نینچ  زاغآ  دنتـسه  یناهج  تموکح  لیکـشت  ددصرد  هدروآ و  رد  فرـصت  تحت  ار  ایند  همه  دـنراد  دـصق  ساسا  نیا  رب 
دنهاوخ يرت  گرزب  ياه  ماگ  هار  نیا  رد  تارف " اـت  لـین   " رب یباـیتسد  زا  سپ  هک  دوب  دـهاوخ  لیئارـسا  زا  اـه )  يدوهی  رظن  قبط  )

ار نیمز  : " تسا هدومرف  میهاربا  هب  باطخ  دنوادخ  اریز  هدش ،  هراشا  يرترب  نیا  هب  تاروت  رد  هک  دنراد  هدیقع  اه  يدوهی  .تشادرب 
(16 ".) داد میهاوخ  وت  لسن  هب 

دنوادخ ءزج  دوهی  حاورا  اریز  تسا ، لضفا  نارگید  حور  زا  اه  يدوهی  حور  : " تسا هدـمآ  دوملت  باتک  ياه  تمـسق  زا  یخرب  رد 
.دنشاب یم 

...دوش یمن  نآ  لخاد  اهنآ  زا  ریغ  هب  سک  چیه  تسا و  دوهی  صوصخم  تشهب 

دوهی اب  يداصتقا  هطلس  هشیمه  دنشابن و  یکلم  بحاص  اه  نآ  ات  دنک  يرادیرخ  ار  نارگید  ياه  کلم  هک  تسا  مزال  يدوهی  ره  رب 
(17 ".) دشاب

یتسرپ تورث  يزودنا و  لام   - 6

لیئارـسا ینب  يارب  هرقن  ـالط و  زا  يا  هلاـسوگ  يرماـس  تفر و  روط  هوک  هب  حاوـلا  ندروآ  يارب  (ع ) یـسوم ترـضح  هک  یناـمز  زا 
رایتخا رد  ار  ناهج  ياه  تورث  هک  تسا  نآ  رب  دوهی  یعس  دور .  یم  رامـش  هب  دوهی  دوبعم  نیرت  گرزب  تورث ، لاح  هب  ات  تخاس ،

(18) .دنک تموکح  هطلس و  مدرم  رب  هلیسو  نیدب  دشاب  هتشاد  دوخ 

: قیاقح فیرحت   - 7

ار ادـخ  نامرف  دـنیوگ : یم  و  هدرک ) فیرحت   ) هداد رییغت  دوخ  ياـج  زا  ار  ادـخ  تاـملک  دوهی  زا  یهورگ  تسا " :  هدـمآ  نآرق  رد 
(19  " . ) مینک یم  یچیپرس  نآ  زا  هدینش و 

.تسا لیئارسا  ینب  دوهی و  موق  تایحور  نتخانش  يارب  عبنم  نیرتهب  نآرق  تایآ 

 : اه تشون  یپ 

، ینایدق سابع   - 1
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ص 127. ناریا ، رد  بهاذم  نایدا و 

.574 ص 573 -  ج2 ، ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات  یغلبم ، هللااادبع   - 2

ص 128. نامه ، ینایدق ، سابع   - 3

ص 57 و 58. حیسم ، دوهی و  ياه  نید  رد  لوحت  ریس   - 4

ص 574. نامه ، یغلبم ، هللادبع   - 5

ص 8. یسردم ) يداه  دیس  همجرت  ، ) دوهی هچیزاب  ایند  يزاریش ،  دمحم  ج1 ص 549 ؛ ریبکلا ، ریسفت  يزار ،  رخف   - 6

ص 631. ج10 ، فیراعم ، فراعم و   - 7

.635 ص 632 -  نامه ، یغلبم ، هللادبع   - 8

ص 58. یلوالا ، تاراضحلا  خیرات  یف  دوهیلا  زا :  لقن  هب  ص 16 ،  نامه ، يزاریش ،  دمحم   - 9

هیآ 87. ( 2  ) هرقب  - 10

ص 21. نامه ، يزاریش ،  دمحم   - 11

هیآ 54. ( 3 ، ) نارمع لآ   - 12

ص 37. نامه ، يزاریش ، دمحم   - 13

هیآ 74. هرقب ،  - 14

ص 18. نامه ، يزاریش ، دمحم   - 15

ص 15 و 17. حاحصا ، شیادیپ  رفس  تاروت ، زا  لقن  هب   ، 39 ص 38 -  نامه ،  - 16

ص 122. نامه ،  - 17

ص 25. نامه ،  - 18

هیآ 71. نارمع ، لآ   - 19

مسج هلاسوگ  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  نیا  مینازوس و  یماعطق  ار  نآ  ام  دیوگ :  یم  دندیتسرپ  ار  نآ  لیئارسا  ینب  هک  يا  هلاسوگ  هرابرد  نآرق 
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يا هدنز  دوجوم  هب  لیدبت  لیئربج  ياپ  كاخ  رطاخ  هب  هکلب  دوبن  ییالط  هلاسوگ  دنیوگ :  یم  هک  ار  یناسک  هدـیقع  نیا  هدوب و  نتخوس  لباق 
وب هدش 

شسرپ

هک تسا  نآ  رب  لـیلد  نیا  مینازوـس و  یماـعطق  ار  نآ  اـم  دـیوگ :  یم  دـندیتسرپ  ار  نآ  لیئارـسا  ینب  هک  يا  هلاـسوگ  هراـبرد  نآرق 
لیئربج ياپ  كاخ  رطاخ  هب  هکلب  دوبن  ییالط  هلاسوگ  دـنیوگ :  یم  هک  ار  یناسک  هدـیقع  نیا  هدوب و  نتخوس  لـباق  مسج  هلاـسوگ 

دنک یم  دییات  دوب  هدش  يا  هدنز  دوجوم  هب  لیدبت 

؟  دوب هچ  لیئارسا  ینب  واگ  يارجام  و 

خساپ

هلاسم اما  تساخ و  یمرب  نآ  زا  هلاـسوگ  يادـص  هیبش  ییادـص  هک  دوب  یناـج  یب  همـسجم  هلاـسوگ  هک  تسا  نیا  نآرق  هیآ  رهاـظ 
هتفر راک  هب  نآ  رد  مه  بوچ  الامتحا  هکلب  هدوبن  الط  زا  اهنت  همسجم  هکنیا  یکی  دشاب :  تلع  ود  زا  یکی  هب  تسا  نکمم  ندنازوس 

زا نیهوت و  ریقحت و  يارب  نآ  ندـنازوس  هدوب ,  الط  زا  مه  نآ  مامت  هک  ضرف  هب  هکنیا  رگید  تسا و  هدوب  نآ  يارب  یـششوپ  الط  و 
 . دش رارکت  ام  رصع  رابج  ناهاشداپ  يزلف  ياه  همسجم  دروم  رد  لمع  نیا  هک  هنوگنامه  هدوب ,  نآ  رهاظ  لکش و  ندرب  نایم 

طابـسا لئابق و  نایم  رد  تسین .  مولعم  هجو  چـیه  هب  لتاق  هک  یلاح  رد  دوش ,  یم  هتـشک  يزومرم  زرط  هب  لیئارـسا  ینب  زا  رفن  کی 
 , دنوش یم  راتساوخ  وا  زا  ار  لکـشم  لح  دنرب و  یم  یـسوم  دزن  تموصخ  لصف  ياربار  يرواد  دوش  یم  ریگرد  عازن  لیئارـسا  ینب 

دیاب دیوگ  یم  دوخ  موق  هب  هکنیا  نآ  دزادرپ و  یم  لکشم  نیا  لح  هب  يزیمآ  زاجعا  قیرط  زا  راگدرورپ  فطل  زا  دادمتسااب  یـسوم 
دیوگ یم  خساپ  رد  یسوم  يواگ ؟  هنوگچ  دنیوگ  یم  موق  دیربب  رس  ار  يواگ 
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درز داد  خساپ  دندرک  لاوئـس  نآ  گنر  زا  دشاب  ناوج  رکب و  هنو  هداتفا  راک  زا  ریپ و  هن  هک  يا  هدام  واگ  دـیاب  دـیامرف  یم  دـنوادخ 
تسد هبار  واگ  لیئارـسا  ینب  سپـس  دشاب  هتـشادن  یبیع  چیه  دنکن و  یـشکبآ  تعارز  يارب  هدشن و  مار  ندز  مخـش  يارب  تسدکی 

 . دنک یفرعم  ار  دوخ  لتاق  ودوش  هدنز  ات  دندز  لوتقم  هب  ار  واگ  زا  یتمسق  دندیرب و  رس  ار  نآ  دندروآ و 

؟  دنیوگ یم  لیئارسا  ینب  ار  نایدوهی  ارچ 

هراشا

؟  دنتشادن يربمایپ  تیحالصدندش  هانگ  بکترم  دوخ  ردارب  دروم  رد  هک  اهنآ  دنیوگ  یم  طابسا  بوقعی  نادنزرف  هب  ارچ  و 

شسرپ

؟  دنیوگ یم  لیئارسا  ینب  ار  نایدوهی  ارچ 

؟  دنتشادن يربمایپ  تیحالصدندش  هانگ  بکترم  دوخ  ردارب  دروم  رد  هک  اهنآ  دنیوگ  یم  طابسا  بوقعی  نادنزرف  هب  ارچ  و 

خساپ

یبلاطم ناملـسم  ریغ  ناخروم  مان  نیا  هب  بوقعی  يراذگمان  تلع  رد  دشاب ,  یم  فسوی  ردپ  بوقعی ,  ياهمان  زا  یکی  لیئارـسا )  ) 
يو تشگ  رفظم  ادخ  رب  هک  تسا  یـسک  ینعم  هب  لیئارـسا  هدمآ :  سدقم  باتک  سوماق  رد  تسا  هتخیمآ  تافارخ  اب  هک  دـنا  هتفگ 

بقلم نآ  هب  ادـخ  هتـشرفاب  نتفرگ )  یتـشک  هعراـصم (  ماـگنه  رد  هک  تسا  قاحـسا  نب  بوـقعی  بقل  هملک  نیا  دـنک :  یم  هفاـضا 
میهاربا رسپ  قاحسا  دنزرف  بوقعی  نامه  لیئارـسا  دسیون :  یم  هراب  نیا  رد  یـسربط  موحرم  دننام  یمالـسا  نادنمـشناد  یلو  دیدرگ 

 . دشخب یمار  هّللادبع  ینعم  اعومجم  هملک  نیا  دشاب و  یم  هّللا  ینعم  هب  لیئ  دبع و  ینعم  هب  رسا   : دیوگ یم  وا  تسا 

اهنآ نایم  رد  دـندمآ و  دوجوب  بوقعی  هناگ  هدزاوددالوا  زا  هک  تسا  ینادـنزرف  اـی  لیئارـسا  ینب  لـیابق  اـه و  هریت  طابـسا  زا  روظنم 
 . تسا هدش  یم  لزان  اهنآ  ربادخ  تایآ  هک  هتشاد  دوجو  یناربمایپ 

یشومارف راتفرگ  تسا  نکمم  یسوم  نوچمه  يربمایپرگم  دندرک  شومارف  ار  ناش  یهام  امهتوح  ایـسن  دیوگ :  یم  یـسوم  دروم  رد  نآرق 
؟  دراد ناکما  ءایبنا  يارب  نایسن  ایآ  دوش 

شسرپ

راتفرگ تسا  نکمم  یـسوم  نوچمه  يربمایپرگم  دـندرک  شومارف  ار  ناش  یهام  امهتوح  ایـسن  دـیوگ :  یم  یـسوم  دروم  رد  نآرق 
؟  دراد ناکما  ءایبنا  يارب  نایسن  ایآ  دوش  یشومارف 

خساپ
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یهلا و ماکحا  توبن و  توعد  ساسا  هب  یطابترا  چیه  هک  یلئاسم  رد  درادن  یعنام  اریز  تسین  دیعب  ناربمایپ  زا  ینایسن  نینچ  رودص 
ماقم اب  هنو  تسا  دیعب  ربمایپ  کی  زا  هن  نیا  دوش  نایـسن  راتفرگ  هرمزور  یگدنز  رد  يداع  لئاسمرد  ینعی  دشاب  هتـشادن  یغیلبت  روما 

 . دراد تافانم  تمصع 

؟  نآ ریغ  هن  تسا و  یهلا  يادن  ادن ,  نیا  هکدرک  ادیپ  نیقی  اجک  زا  یسوم  ممیکح  زیزع و  دنوادخ  نم  دش  هتفگ  یسوم  هب  هکنیا 

شسرپ

؟  نآ ریغ  هن  تسا و  یهلا  يادن  ادن ,  نیا  هکدرک  ادیپ  نیقی  اجک  زا  یسوم  ممیکح  زیزع و  دنوادخ  نم  دش  هتفگ  یسوم  هب  هکنیا 

خساپ

رما کی  نیا  هک  دوب  يا  هدنز  هاوگ   , زبس تخرد  هخاش  نورد  زا  شتآ  ندیـشخرد  ینعی  نشور  زاجعا  کی  اب  ادـص  نیا  ندوب  ماوت 
ءاضیب دی  اصع و  هزجعم  هک  دش  هداد  یـسوم  هب  يروتـسد  ادن  نیا  لابند  هب  هدمآ ,  نآ  زا  دـعب  هیآ  رد  هک  نانچ  هوالعب  تسا .  یهلا 

یتیـصوصخ یگژیو و  یهلا  يادـن  اتدـعاق  هتـشذگ  اهنیا  همه  زا  دوب  ادـن  نیا  تیعقاو  رب  رگید  قداـص  هاوگ  ود  نیا  تشادربردار و 
هک دراذگ  یم  رثا  شناج  بلق و  رد  نانچ  دونش  یم  ار  نآ  ناسنا  هک  یماگنه  هبو  دنک  یم  زاتمم  رگید  يادن  ره  زا  ار  نآ  هک  دراد 

 . دنام یمن  یقاب  تسا  دنوادخ  يوس  زا  ادن  نیا  هکنیا  رد  يدیدرت  کش و  هنوگچیه 

وفع لومشم  دندش  نامیشپ  یتسرپ  هلاسوگ  لمع  زا  هک  لیئارسا  ینب  هنوگچ  دبای ,  یم  ققحت  هبوت  تقیقح  ینامیشپ  تمادن و  اب  میا  هدینـش  ام 
؟  دندشن عقاو  ادخ 

شسرپ

دندش نامیـشپ  یتسرپ  هلاسوگ  لمع  زا  هک  لیئارـسا  ینب  هنوگچ  دبای ,  یم  ققحت  هبوت  تقیقح  ینامیـشپ  تمادـن و  اب  میا  هدینـش  ام 
؟  دندشن عقاو  ادخ  وفع  لومشم 

خساپ

یلو تسا  هبوت  ناکرا  زا  یکی  تمادن  هک  تسا  تسرد  دـشاب ,  هدوب  یفاک  اج  همه  رد  ییاهنت  هب  ینامیـشپ  هک  میرادـن  یلیلد  چـیه 
یتلم يارب  مه  نآ  هدرتسگ ,  عیـسو و  سایقم  رد  مه  نآ  هلاسوگ  ربارب  رد  هدجـسو  یتسرپ  تب  هانگ  ناکرا .  همه  هن  ناکرا  زا  یکی 

معط دـنیبب و  ار  راگدرورپ  بضغ  تلم  نیا  دـیاب  هکلب  دوش  هدوشخب  یناسآ  هب  هک  دوبن  یهاـنگ  دـندوب  هدـید  تازجعم  همه  نآ  هک 
 . دتفین یگرزب  هانگ  نینچ  رکف  هب  یگداس  یناسآ و  نیا  هب  رگید  راب  ات  دشچب  یگدنز  نیا  رد  ار  تلذ 

؟  دندش یهنراک  نیا  زا  دوهی  هنوگچ  تسین  یفالخ  راک  نانیشن  لحاس  يارب  ایرد  زا  یهام  ندرکن  دیص 
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شسرپ

؟  دندش یهنراک  نیا  زا  دوهی  هنوگچ  تسین  یفالخ  راک  نانیشن  لحاس  يارب  ایرد  زا  یهام  ندرکن  دیص 

خساپ

نـشور اهنآ  يراکادف  رادقم  ات  دـنک  یهن  عوضوم  نیا  زا  اتقوم  ار  یتیعمج  شیامزآ ,  ناحتما و  يارب  دـنوادخ  تسا  نکمم  یهاگ 
يارب دنتـشاد  روتـسد  دوب و  یـسدقم  زور  دوهی ,  نییآ  رد  هبنـش  زور  هوالع  هب  تسا  دـنوادخ  ناحتما  لاکـشا  زا  یکی  نیا  و  دوش , 

 . دنشکب راک  بسک و  زا  تسد  یبهذم  ياه  همانرب  تدابع و  هب  ندیسر  وزور  نآ  مارتحا 

؟  دوب ییاذغ  هچ  دش  لزان  دوهی  رب  هک  يولس  نم و 

شسرپ

؟  دوب ییاذغ  هچ  دش  لزان  دوهی  رب  هک  يولس  نم و 

خساپ

اه هفوکـش  اهلگ و  عاونا  ترثک  هب  هسدـقم  یـضارا  میناوخ ( :  یم  زین  سدـقم  باـتک  سوماـق  رد  هدوب  یعیبط  لـسع  عون  کـی  نم 
دننیـشن یم  مدرم  ياه  هناخ  ناتخرد و  خاش  اهگنـس و  فاکـش  رد  هراومه  ناروبنز  تعامج  هک  تسا  ظاحل  نیدب  تسا و  فورعم 

هیبـش و هک  تسا  یتـشوگ  رپ  صوصخم  هدـنرپ  عون  کـی  زین  يولـس )  دروخ ( . )  دـنناوت  یم  ار  لـسع  مدرم  نیرتریقف  هک  يروـطب 
 , يرپاک هریزج  رد  دنور  یم  لامـش  هب  هدرک  تکرحدایز  روطب  اقیرفآ  زا  يولـس  هدمآ ( :  سدـقم  باتک  رد  تسا و  رتوبک  هزادـنا 
هار نیب  رد  هک  یتمحز  بعت و  ترثـک  زا  دوش و  یم  لـخاد  انیـس  هریزج  هبـش  رد  هدومندیـص ,  لـصف  کـی  رد  ار  اـهنآ  زا  رازه   16

تسا نیمز  کیدزن  ابلاغ  دیامن  زاورپ  نوچ  دوش و  یم  هتفرگ  تسد  اب  یناسآ  هب  تسا  هدیشک 

؟  تسیچ دوهی  رد  يداژن  ضیعبت  حور  شیادیپ  اشنم 

شسرپ

؟  تسیچ دوهی  رد  يداژن  ضیعبت  حور  شیادیپ  اشنم 

خساپ

نآ زا  هدش  ناوارف  ياهیتخبدب  همـشچرس  ایندرد  زین  زورما  هک  دوهی  يداژن  ضیعبت  حور  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هرقب  هروس  هیآ 80  زا 
زونه لاس  نارازه  نتـشذگ  زا  دعب  هنافـساتم  دنا و  هدوب  لئاق  لیئارـسا  ینب  داژن  يارب  یموهوم  تازایتما  تسا و  هدوب  دوهی  رد  نامز 

نیا رد  طقف  هن  اهنآ  تسا  یتسرپ  داژن  حور  نیمهزین  لیئارـسا  بصاغ  روشک  اـشنم  عقاو  رد  و  تسا ,  مکاـح  اـهنآ  رب  هیحور  نآ  مه 
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ناش ناراکهنگ  دباتـش و  یم  اهنآ  کمک  هب  زین  ترخآ  رد  يداژن  زایتما  نیا  هک  دـندقتعم  هکلب   , دنتـسه لئاق  يرترب  دوخ  يارب  ایند 
 . دید دنهاوخ  یفیفخ  تدم و  هاتوک  تازاجم  اهنت  رگید  دارفا  فالخ  رب 

؟ تسیچ تاّیلیئارسا 

شسرپ

؟ تسیچ تاّیلیئارسا 

خساپ

: درک میسقت  عون  ود  هب  ناوت  یم  ار  تاّیلیئارسا  یلک  روطب 

يایبنا هب  نآ  نداد  تبـسن  هک  تسا  مولعم  تسا و  فلاخم  ّتنـس  باتک و  رهاظ  ای  حیرـص  و  لقع ، اب  هک  یئاه  هشیدنا  خـیراوت و   1
.ءایبنا هب  هریبک  هکلبو  تیصعم  رفک و  نداد  تبسن  ای  هّربجم »  » و همّسجم » » دیاقع دننام  تسا  تمهت  طلغ و  زین  هتشذگ 

دـشاب و یم  رابحألا » بعک  لاـثما « لـقن  نآ  دنتـسم  طـقف  تسین و  مولعم  اـهنآ  یتسرداـن  اـی  یتسرد  هک  یئاـه  هشیدـنا  خـیراوت و   2
.درادن ثیدح  نآرق و  زا  یمالسا  كردم 

ای نارادـمامز و  تسایـس  ءوس  رثا  رب  هک  یمالـسا  ياهرایعم  لقع و  فالخ  ای  ربتعم  ریغ  ساـسا و  یب  تاـّیلقن  هنوگنیا  تسا  یهیدـب 
تسا هّزنم  نآ  زا  مالـسا  تسین و  دامتعا  انتعا و  دروم  هجو  چیه  هب  هدش ، دراو  مالـسا  گنهرف  رد  اهنآ  سیاسد  ناگناگیب و  ضارغا 

.تسا صخشم  دنراد  یمالسا  تلاصا  هک  یفراعم  ثیداحا و  زا  تاّیلقن  نیا  ًالماک  هللا  دمح  هب  و 

؟ دنک تیؤر  ار  وا  هک  تساوخ  ادخ  زا  یسوم  ارچ 

شسرپ

؟ دنک تیؤر  ار  وا  هک  تساوخ  ادخ  زا  یسوم  ارچ 

خساپ

هک دنتشاد  رارصا  لیئارـسا  ینب  نالهاج  زا  یعمج  اریز  درک ، موق  نابز  زا  ار  اضاقت  نیا  (ع ) یـسوم هک  تسا  نیا  باوج  نیرتنـشور 
یفاک خـساپ  ناگمه  ات  دـنک  حرطم  ار  اضاقت  نیا  هک  درک  ادـیپ  تیرومأم  ادـخ  فرط  زا  وا  دـنروآ و  نامیا  اـت  دـننیبب  ار  ادـخ  دـیاب 

عوضوم نیا  هب  زین  تسا  هدـش  لـقن  (ع ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ماـما  زا  (ع ) اـضرلا راـبخا  نویع  باـتک  رد  هک  یثیدـح  رد  دنونـشب ،
.تسا هدش  حیرصت 
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؟  تسا هدوب  هچ  یقیقح  تیدوهی  تیحیسم و 

شسرپ

؟  تسا هدوب  هچ  یقیقح  تیدوهی  تیحیسم و 

خساپ

؟  تسا هدوب  هچ  تیدوهی  تیحیـسم و  ناـیدا  هدـشن  فـیرحت  لـصا  تقیقح و  هک  تسا  نیا  لاوـس  هک  دـسر  یم  رظن  هب  هنوـگ  نیا 
دنتسه يربمایپ  ود  یـسیع  یـسوم و  ترـضح  هکنیا  نآو  تسا  هدش  نایب  میرک  نآرق  طسوت  هک  تسا  يزیچ  نآ  نایدا ،  نیا  لوصا 

دنا و هدرک  هناگی  يادخ  شتـسرپ  دیحوت و  هب  توعد  ار  مدرم  دنا و  هدش  ثوعبم  لییارـسا  ینب  تیادـه  يارب  دـنوادخ  يوس  زا  هک 
دنتـسه یتسرپاتکی  دیحوت و  نیبم  یهلا  ناربمایپ  يدیحوت و  نایدا  مامت  نآرق  دید  زا   . دـنا هدوب  تعیرـش  ینامـسآ و  باتک  بحاص 

رد ص )  دمحم (  ترضح  یسیع و  ترـضحو  یـسوم  ترـضح  تلاسر  دننک و  یم  بیقعت  ار  فده  کی  تلاسر و  کی  یگمهو 
یعقاو و لیجنا  تاروت و  رد  هک  هچنآ  هدـنهد  همادا  هدـننک و  دـییات  ار  مرکا  ربمایپ  میرک  نآرقاذـل   . دـشاب یم  اتـسار  تهج و  نیمه 
هیدـی و نیب  امل  اقدـصم  قحلاب  باتکلا  کیلع  لزن  مویقلا  یحلا  وه  الا  هلا  هللا ال  دـنک ( ( :  یم  یفرعم  تسا ،  هدـمآ  هدـشن  فیرحت 
ار باتک  نیا  تسا  هدنیاپ  هدنز   ، تسین ییادـخ  وا  زج  اتکی ، يادـخ  ...ناقرفلا ؛  لزنا  سانلل و  يدـه  لبق  نم  لیجنالا  هاروتلا و  لزنا 

ياربداتـسرف ورف  نآ  زا  شیپ  ار  لیجنا  تاروت و  داتـسرف و  ورف  وت  رب  یتسرد  یتسار و  هب  تسا  نیـشیپ  ياهباتک  هدـننک  قیدـصت  هک 
ربمایپ ندمآ  تراشب  هک  دیوگ  یم  رگید  يوسزا  و   ( . 2-3-4 نارمع ،  لآ  داتسرف ( ، ) )  ورف  ار  نآرق )  ناقرف (  مدرم و  ییامنهار 

بتک نآ  رد  مالسا 
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" ارـشبم هاروتلا و  نم  يدـی  نیباـمل  اقدـصم  مکیلا  هللا  لوسر  ینا  لییارـسا  ینب  اـی  میرم  نب  یـسیع  لاـق  ذا  و  تسا ( ( :  هدـش  هداد  ، 
يا تفگ  میرم  رـسپ  یـسیع  هک  هاگنآ  نک  دای  نیبم ؛  رحـس  اذـه  ولاق  تاـنیبلاب  مهیاـج  اـملف  دـمحا  همـسا  يدـعب  نم  یتاـی  لوسرب 

يرمایپ هب  ما  هدنهد  هدژم  منک و  یم  قیدصت  هدمآ  نم  زا  شیپ  هک  ار  تاروت  میامش ،  يوس  هب  ادخ  هداتسرف  نم  لییارسا ،  نادنزرف 
تیحیـسم و ماـن  هب  يا  هدـیدپ  نآرق  رد  ور ، نـیمه  زا   ( . 6 فـص /  هروـس  تسا ( ، ) ) ...  دـمحاوا  ماـن  دـیآ و  یم  نم  زا  سپ  هک 

دیحوت هب  ناگدننک  توعد  ار  یهلا  ناربمایپ  مامت  هتسناد و  هناگیو  دحاو  ار  نید  نآرق ،  تسا .  هدشن  هتخانـش  تیمـسر  هب  تیدوهی 
اوتوا نیذـلا  فلتخا  ام  مالـسالا و  هللا  دـنع  نیدـلا  نا  دـیامرف ( ( :  یم  دـنک و  یم  یفرعم  دـنوادخ  ربارب  رد  میلـستو  یتسرپ  ادـخ  و 

يراصن دوهی و  باتک (  لها  فالتخا  تسا و  مالـسا  طقف  دنوادخ  هاگـشیپرد  نید  مهنیب ؛  ایغب " ملعلا  مهیاج  ام  دعب  نم  الا  باتکلا 
تراشب یـسیع  یـسوم و  ترـضح  يدـیحوت  توعد  رد  هک  ارچ  تسین .  نآ  هب  ملع  زا  دـعب  قح  زا  یـشکرس  ناـیغط و  زج  يزیچ  ( 

 . دوب هدمآ  مرکا  ربمایپ  ندمآ 

 ، نارمع لآ  تسین ( ،  مالسا  نید  نامه  ینعیدنوادخ  ربارب  رد  میلست  زج  يزیچ  یـسیع  یـسوم و  ترـضح  توعد  تقیقح  نیاربانب 
 ( . هیآ 19

 : هب دینک  هعجارم  یقیقح  تیدوهی  تیحیسمرتشیب و  تخانش  يارب 

دلج 12، نآرق ، )  یعوضومریسفت  دیواج (  روشنم  - 1
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یناحبس رفعج  هللا  تیآ  فیلات 

 .; داژن ییابیز  اضردمحم  فیلات  تیحیسم ،  مالک  خیرات و  - 2

؟ دندوب یناسک  هچ  تیحیسم  دوهی و  نید  ناوریپ 

شسرپ

؟ دندوب یناسک  هچ  تیحیسم  دوهی و  نید  ناوریپ 

خساپ

قاحسا و میهاربا  ناشیا  دادجا  اب  دوهی  خیرات  .دنشاب  یم  یناربع  یماس و  داژن  زا  بارعا  دننام  هک  دنتـسه  یـسوم  نید  ناوریپ  دوهی ،
نیمزرـس هب  میهاربا غ  ترـضح  دورو  زا  سپ  ار  یناربـع  ماـن  ناـیناعنک  هک  دـندقتعم  نادنمـشناد  زا  یخرب  .دوش  یم  عورـش  بوقعی 

نیـسح گرزب  نایدا  اب  ییانـشآ  ) .دنام یقاب  يو  نادناخ  رد  دش و  وا  باقلا  وزج  اهدعب  هک  دندناوخ  یناربع  ار  يو  دـنداد و  ناعنک 
.( تمس ص 72 اههاگشناد ، یناسنا  مولع  بتک  نیودت  هعلاطم و  نامزاس  رشن  یقیفوت 

لیدبت لاد  هب  لاذ  سپـس  تسا  هدش  هتفرگ  دنوش  یم  هدیمان  تسا  بوقعی  نادنزرف  زا  یکی  مان  هک  اذوهی "  " هدام زا  لصا  رد  دوهی ،
ص 300، حوتفلاوبا ج 5 ، ریـسفت  ) .دـنوش یم  هدـیمان  يدوهی  دنـشاب  نآ  هب  بوـسنم  هک  یناـسک  تسا و  هتفرگ  ماـن  ادوـهی  هدـش و 

 ( هیمالسا یشورفباتک  تاراشتنا 

هتبلا دراد ; دوجو  يدایز  نیناوق  ماکحا و  تاروت  رد  اریز  تسا  نوناق  ياـنعم  هب  يربع و  هژاو  تاروت  تسا  تاروت  ناـیدوهی  باـتک 
: دننام یلئاسم  تسا  یعقاو  ریغ  نآ  ماکحا  زا  یـشخب  هدش و  فیرحت  تسا  نایدوهی  رایتخا  رد  نونکا  هک  یتاروت  تشاد  هجوت  دیاب 

.دنا هدوزفا  نآ  هب  دنوادخ ، ندوب  مسج  نوچ  مه  یتافارخ  فذح و  تاروت  زا  مرکا  ربمغیپ  تثعب  روهظ و  هب  تراشب 

: زا دنا  ترابع  دوهی  تایصوصخ  زا  یخرب 

نآ اب  تسا  هدشن  هدید  دوهی  زا  رت  ساپـسان  یمدرم  خیرات  رد  دیاش  دنتـسه و  ساپـسان  یموق  دوهی ، تمعن  نارفک  یـساپسان و  فلا 
.دندیزرو تمعن  نارفک  اه  نآ  نکل  درک ، اطع  اهنآ  هب  يدایز  ياه  تمعن  دنوادخ  هک 

، دوب ذیذل  ياذغ  ود  هک  يولس  نم و  دنوادخ  تسا  دوهی  موق  ياه  یگژیو  زا  ییوج  هناهب  ییوج  هناهب  تجاجل و  ب 
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هرقب 57) ) .دوش هدییور  اه  نآ  يارب  رایخ  سدع و  زایپ ، يزبس  هک  دنتساوخ  یسوم غ  زا  اهنآ  یلو  داتسرف ، یم  نانآ  يارب 

رس لگ  ار  دوخ  دنلئاق ، يدایز  زایتما  دوخ ، يارب  دنتـسه و  يداژن  ضیعبت  راتفرگ  تسرپ و  داژن  یتّلم  دوهی ، یتسرپداژن  بّصعت و  ج 
باذع راتفرگ  زین  ترخآ  رد  تسا و  اه  نآ  صوصخم  نآ  ياه  تمعن  تشهب و  دندقتعم  هک  ییاج  ات  دنناد ، یم  تقلخ  ملاع  دـبس 

هیقب هن  تسا  اه  نآ  صوصخم  ترخآ  يارـس  رگا  وگب : نانآ  هب   " تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  نآرق  یهاتوک  تدـم  رگم  دـنوش ، یمن 
(61 هرقب /  " ) .دییوگ یم  تسار  رگا  دینک ، گرم  يوزرآ  سپ  مدرم 

.دننک یم  شالت  لام  عمج  رد  لالح  مارح و  هار  زا  دنتسه و  لام  عمج  ایند و  هب  صیرح  یمدرم  ایند : هب  صرِح  د 

رمع لاس  رازه  هک  دنراد  تسود  اه  نآ  زا  کی  ره  هک  اج  نآ  ات  دنرت ، صیرح  ایند  یگدنز  رب  ناکرـشم  زا  یتح  دـیامرف : یم  نآرق 
80 و 94) هرقب /  " ) .دننک

نیمز يور  رد  هک  دنا  هدیمان  حیسم  تهج  نآ  زا  ار  یـسیع غ  هدش  هتفگ  بقل  نیا  يراذگ  مان  هجو  رد  تسا  یـسیع غ  بقل  حیـسم 
.درک یم  شدرگ  تحایس و  ناوارف 

ص نیرحبلا ج 3 ، عمجم   ) تفاـی یم  افـش  دز ، یم  يراـمیب  هب  ـالتبم  درد و  بحاـص  ره  هب  ار  دوخ  تسد  نوـچ  دـنا : هتفگ  یـضعب 
.دش هدیمان  حیسم  حسم )  هدام  ، 1694

تـسخن دنا : هداد  یفلتخم  تالامتحا  تسیچ  مسا  نیا  هب  نایحیـسم  يراذگ  مان  تلع  هک  نیا  رد  .دـنیوگ  یم  ینارـصن  ار  نایحیـسم 
مه نآ  هک  هدش  هتفرگ  نارصن  زا  ینارصن  دنا ، هداد  لامتحا  زین  تفای و  شرورپ  هرصان  رهش  رد  ار  یکدوک  ناورد  یـسیع غ  هک  نیا 

يزاریش مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریسفت  ) .دنراد هقالع  نآ  هب  اراصن ، هک  تسا  يا  هیرق 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


 ( هیمالسالا بتکلاراد  ص 317 ، نارگید ج 4 ، و 

ای تراشب  يانعم  هب  هک  تسا  ینانوی  هملک  لصا  رد  لیجنا  تسا  هدـش  لزان  یـسیع غ  ترـضح  رب  هک  تسا  لیجنا  نایحیـسم  باتک 
یفرعم ادخ  فرط  زا  ار  نآ  لوزن  رد  هدروآ  درفم  تروص  هب  ار  نآ  تسا  هدرب  مان  لیجنا  زا  اجک  ره  نآرق  هدـمآ و  دـیدج  شزومآ 

هب اه  نیا  هک  دـندقتعم  زین  نایحیـسم  همه  و  دنتـسین ، یهلا  یحو  اّنحوی ،" یتم و  سقرم  اقول ،  " هناگراهچ لیجانا  نیاربانب  دـنک ; یم 
 ( هیمالسالا بتکلاراد  ص 311 ، نارگید ج 2 ، يزاریش و  مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریسفت   ) تسا هدش  هتشون  حیسم  نادرگاش  تسد 

نایحیسم زا  یلیخ  نایم  رد  هدیقع  نیا  مه  زونه  نارسفم  زا  یضعب  هتفگ  هب  دنتسناد و  یم  ادخ  رسپ  ار  یـسیع غ  ترـضح  نایحیـسم 
 ( هیمالسالا بتکلاراد  ص 142 ، نارگید ج 13 ، يزاریش و  مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریسفت   ) تسا یقاب 

فیاظو هب  ندز  اپ  تشپ  جاودزا و  كرت  نآ  يدام  ياه  تذل  ایند و  كرت  ینعی  تسا  تینابهر  نایحیـسم  نیب  جیار  دیاقع  هلمج  زا 
هدرک یهن  نآ  زا  ار  دوخ  ناوریپ  هدوب و  فلاخم  تدـش  هب  تینابهر  عون  نیا  اب  مالـسا  تداـبع  يارب  اـه  هعموص  باـختنا  یعاـمتجا 

تسا

 ( بَهَر هدام  نیرحبلا  عمجم   .) مالسالا یف  هینابهرال  : " دنا هدومرف  مرکا  ربمایپ 

؟ دناد یم  هچ  ار  نایدوهی  شیادیپ  زاغآرس  لاعتم  دنوادخ 

شسرپ

؟ دناد یم  هچ  ار  نایدوهی  شیادیپ  زاغآرس  لاعتم  دنوادخ 

خساپ

تفگ ناوت  یم  هصالخ  روط  هب  هک  دراد  لییارسا  ینب  دوهی و  ياه  هژاو  حیضوت  هب  زاین  شسرپ  نیا  خساپ 

یلئازخ ص 690، دمحم  نآرق  مالعا   ) تسا هدرک  قالطا  یـسوم  ترـضح  تما  مامت  رب  دیجم  نآرق  هک  تسا  یمان  هژاو  نیا  دوهی ;
( .ریبکریما

هب تسا  هداد  ربمغیپ  بوقعی  هب  تاروت  رد  هک  تسا  یمسا  تسا و  میهاربا غ  دنزرف  قاحـسا  دنزرف   ) بوقعی بقل  لییارـسا  لییارـسا 
رب دـنا  هورگ  هدزاود  لییارـسا  ینب  .دنتـسه  وا  لسن  زا  دـنادوهی ، موق  هخاـش  نیرت  یلـصا  نیرت و  گرزب  هک  لییارـسا  ینب  یلک  روط 

تشاد بوقعی  ترضح  هک  يدنزرف  هدزاود  بسح 

زا لبق  ات  هرود  نیا  رد  یـسوم غ ، ترـضح  روهظ  ات  میهاربا غ  ترـضح  نامز  زا  . 1 دوش : یم  میـسقت  هرود  دنچ  هب  تلم  نیا  خیرات 
زا سپ  .دـش 2 . لییارـسا  ینب  هب  فورعم  تما  نیا  بوقعی غ  ترـضح  زا  سپ  دوب  ناـیناربع  هب  فورعم  تما  نیا  بوـقعی  ترـضح 
ات لییارسا  ینب  تنطلس  لیکـشت  زا  .دوواد 3 . ترضح  تولاط و  هلیسو  هب  لییارسا  ینب  تنطلـس  لیکـشت  ات  یـسوم  ترـضح  روهظ 
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لباب تراسا  زا  تشگزاب 

دـنتفریذپن و ار  وا  تنطلـس  هورگ  هد  .دیـسر  تنطلـس  هب  ماعبحر   " ماـن هب  يدرف  نامیلـس  دوواد و  تولاـط  ترـضح  تنطلـس  زا  سپ 
هدیمان ادوهی "  " نیمزرس ناشیا  روشک  دندنام و  یقاب  وا  تموکح  تحت  هورگ  ود  دنداد و  لیکـشت  لییارـسا  مان  هب  يرگید  تکلمم 

.دش

دوهی مان  ور  نیا  زا  .دندیتسرپ  تب  رتمک  دـندرک و  ظفح  ار  ادـخ  شتـسرپ  رگید  هورگ  زا  رتشیب  ادوهی "  " مدرم دـنیوگ  یم  ناخروم 
هژاو یلئازخ  رتکد  نآرق  مالعا  ك.ر  ) .دـنام یقاب  دوب  هدرک  توعد  ادـخ  شتـسرپ  هب  ار  مدرم  هک  یـسوم  ترـضح  تما  ماـمت  يارب 

 ( لییارسا دوهی ،

زا هک  دوش  یم  مولعم  الاب  بلاطم  زا 
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جاور ادوهی "  " تنطلس زا  دعب  دوهی  قالطا  یخیرات  رظن  زا  یلو  دنیوگ ; یم  يدوهی  یمیلک و  یـسوم  ترـضح  ناوریپ  هب  ینید  رظن 
.درک ادیپ 

زا دارم  ًالومعم  نآرق  فرع  رد  تسا و  دنا  هدرک  قالطا  یسوم غ  ترـضح  تما  مامت  رب  ار  دوهی  هژاو  دیجم  نآرق  تسا  رکذ  نایاش 
.دنشاب یم  نآ  فارطا  هنیدم و  رد  نکاس  6 و  ربمایپ اب  رصاعم  نایدوهی  دوهی ، زا  دارم  میدق و  دوهی  لییارسا  ینب 

.درک باذع  ار  اهنآ  دنوادخ  دندرک و  متس  ملظ و  ناشدوخ  ربمایپ  نامز  رد  طول  دومث و  داع و  موق  هکنیا  اب  .تسا  نایدوهی  دروم  رد  يا  ههبش 
دوب ینخس  مه  نیا  دوب و  حرطم  دنتشاد  ار  وا  نتشک  هئطوت  هچ  ربمایپ  نامز  رد  دندرک و  هچ  یسوم  نامز  رد  هک  مینیب  یم  ار  دوهی  موق  ام  اما 

يا اب  و 

شسرپ

ار اهنآ  دـنوادخ  دـندرک و  متـس  ملظ و  ناشدوخ  ربمایپ  نامز  رد  طول  دومث و  داع و  موق  هکنیا  اب  .تسا  نایدوهی  دروم  رد  يا  ههبش 
دوب حرطم  دنتشاد  ار  وا  نتشک  هئطوت  هچ  ربمایپ  نامز  رد  دندرک و  هچ  یسوم  نامز  رد  هک  مینیب  یم  ار  دوهی  موق  ام  اما  .درک  باذع 

؟ تسین متـس  نیا  ایآ  .مولظم  ناینیطـسلف  راتـشک  ینعی  دنهد  یم  ماجنا  ام  نامز  رد  نالا  هک  ییاهراک  نیا  اب  دوب و  ینخـس  مه  نیا  و 
؟ درب یمن  نایم  زا  ار  اهنآ  تعیبط  رازبا  اهزیچ و  ای  یموق  ءهلیسو  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  ارچ  سپ  تسا  متس  رگا 

خساپ

یم دـساف  ار  تیرـشب  لسن  ناهانگ  یخرب  .تسا  راکهانگ  دارفا  هانگ و  عون  اب  بسانتم  یهلا  ياه  باذـع  تسناد ، دـیاب  هراب  نیا  رد 
تایآ هدهاشم  زا  دعب  یتح  دنا و  هتـشاذگن  یقاب  دوخ  رد  ار  يریذپ  قح  هنوگ  چـیه  ناراکهانگ  یخرب  طول و  موق  هانگ  دـننام  دـنک 

هب ار  نانآ  یهلا  باذع  تروص  ود  نیا  رد  (ع .) حلاص ترـضح  موق  دننام  دندوب  نادرگ  يور  ادخ  هب  نامیا  زا  مه  زاب  یهلا  راکـشآ 
.دنک یم  هطاحا  لماک  روط 

راتفرگ ار  نانآ  یهاگ  مه  دـنوادخ  اذـل  دـندوبن ، لماک  تعاط  لها  اما  دـندروآ  یم  نامیا  دـندوب ، وج  هناهب  رتشیب  لیئارـسا  ینب  اـما 
.دنشاب یم  يا  هدیشک  رجز  موق  زین  خیرات  لوط  رد  تهج  نیمه  هب  .تخاس  یم  اهر  یهاگ  دوش و  یم  باذع 

ار و ماوقا  يدوبان  باذع  دنوادخ  تسا  هدیـسر  ارف  تمحر  ربمایپ  نارود  (ص ) مالـسا ربمایپ  تثعب  زا  سپ  تسا  نآ  رگید  مهم  هتکن 
.تسا هدرک  وغل  ار  اه  ناسنا  خسم  باذع 

؟ دنتسه هچ  دنتسه و  اجک  اقلباج  اسرباج و 

شسرپ

؟ دنتسه هچ  دنتسه و  اجک  اقلباج  اسرباج و 
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خساپ

: اسرباج . 1

: دراد دوجو  نوگانوگ  هاگدید  ود  دوهی  ریغ  دوهی و  يوس  زا  اسرباج  هرابرد 

نادـنزرف رارف  يارجاـم  رد  دـنوادخ  هک  دـشاب  یم  قرـشم  هطقن  نیرترود  رد  يرهـش  سرباـج  دوهی  رواـب  هب  دوهی : هاگدـید  فـلا -
هب سک  چیه  هک ، يا  هنوگ  هب  دروآ  دوزف  اج  نادب  هداد و  تکرح  ار  نانآ  رصن » تخب   » ای تولاط »  » گنج رد  (ع ) یـسوم ترـضح 

ناسکی نانآ  رب  ار  زور  بش و  هدیدرون و  رد  ار  اهنآ  نیمز  .دندوب  ناناملـسم  زا  ناگدـنام  ياج  رب  نانآ  .تشادـن  یـسر  تسد  اهنآ 
.دندیسر سرباج »  » هب هک  نیا  ات  داد  رارق 

ار اهنآ  نتسویپ  گنهآ  هک  مه  یسک  .تسناد  یمن  ار  ناشرامش  یـسک  دنوادخ  زج  دندرک و  یم  یگدنز  سرباجرب  نانچ  مه  نانآ 
دوخ نییآ  ندراذگ  اپ  ریز  اب  تسردان و  یهار  زا  وت  امتح  ددنویپب ، ام  هب  دناوت  یمن  یسک  نوچ  دنتفگ : یم  هتـشک و  ار  يو  تشاد ،

.دندرمش یم  لالح  ار  وا  نوخ  لیلد ، نیمه  هب  يا و  هتسویپ  ام  هب 

.دندوب دومث  موق  زا  هدنام  ياج  رب  نینمؤم  سرباج ، دوهی ، ریغ  رواب  هب  دوهی : ریغ  هاگدید  ب - 

: اقلباج . 2

يرهـش مان  زین  قلباج  .تسا  هدش  هداد  تبـسن  قلباج  هب  هک  دـشاب  یم  یهورگ  مان  هدوب و  بوسنم  مسا  اسرباج ، نوچ  مه  زین  اقلباج 
زا نانآ  هک  تسا  نآ  دوهی  رواب  زین  هراـب  نیا  رد  هتبلا  .دـندوب  داـع  نادـنزرف  زا  نآ  ناـنکاس  هک  دـشاب  یم  برغم  هطقن  نیرترود  رد 

، يومحلا  ) تسا هدش  دای  زین  ناهفصا  ياهاتسور  زا  یکی  ناونع  هب  قلباج  زا  یخیرات  عبانم  رد  .دندوب  (ع ) یـسوم ترـضح  نادنزرف 
، توریب رداص ، راد  ، 90 ص 91 -  ج 2 ، نادلبلا ، مجعم 
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( توریب یملعالا ، هسسؤم  ص 74 ، ج 7 ، هماعلا ، هیعیشلا  فراعملا  هرئاد  يرئاحلا ،

كاپ ياه  ناسنا  زا  يا  هعومجم  هک  هورگ ، ود  نیا  باستنا  اب  تسرپداژن ، دوهی  دیآ  یم  رظن  هب  هتفگ ، نیـشیپ  بلاطم  هب  هجوت  اب  . 3
هب دش ، نایب  هک  نانچمه  هک  یلاح  رد  .دنـشاب  یم  دوهی  داژن  هنیـشیپ  نداد  هولج  كاپ  ددص  رد  دوخ ، هب  دـندوب  یهلا  دـییأت  دروم  و 

هباشم دراوم  هب  يدـعب  هورگ  دومث و  موق  زا  هدـنام  ياج  رب  نمؤم  ياه  ناسنا  هب  هدـش  دای  هورگ  ود  زا  تسخن  هورگ  دوهی ، ریغ  رواب 
.دنا هتسویپ  داع  موق  زا  نآ 

؟ دراد دوجو  نآرق  رد  دننیزگ ) تنوکس  اجنآ  رد  ات  دنا  هداد  نایدوهی  هب  ار  سدقم  نیمزرس   ) هک بلطم  نیا  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  نآرق  رد  دننیزگ ) تنوکس  اجنآ  رد  ات  دنا  هداد  نایدوهی  هب  ار  سدقم  نیمزرس   ) هک بلطم  نیا  ایآ 

خساپ

اوءاـبو هنکـسملاو  هلذـلا  مهیلع  تبرُـض  و  دـیامرف « : یم  نآرق  سکعرب ، هکلب  تسین ، میرک  نآرق  رد  هـجو  چـیه  هـب  یبـلطم  نـینچ 
(. 112 نارمع ، لآ  هیآ 61 -  هرقب ،  «) هّللا نم  بضغب 

ياهدنب 19 و باب 8، ياهدنب 25 و 26 -  باب 4 ، هینثت ، رفس  کن : عالطا  يارب  .درادن  دوجو  مه  تاروت  رد  یتح  یبلطم  نینچ  اقافتا 
(. ياهدنب 17 و 19 و 24 و 25و 26 اب 27 ، هب  هجوت  اب  صوصخ  هب   ) ياهدنب 16 و 17 و 26 و 27 باب 11 ،  - 20

.دعب هب  ياهدنب 15  باب 32 دعب -  هب  ياهدنب 15  باب 31  دعب - ) هب  ياهدنب 14  باب 26 ، نایوال  زین  دعب و  هب  ياهدنب 15  باب 28 ،

ماکحا و هدومنتعاطا و  ار  ادخ  هک  تسا  ساسا  نیارب  لیئارـسا  ینب  هب  یهلا  هدعو  هک  تسا  هدش  هتفگ  اهدنب  نیا  رد  هصالخ  روط  هب 
تلذ و تسکـش و  بیاصمو و  اهالب  عاونا  زین  گرزب  يادخ  دـننک  تیـصعم  هدومن و  یچیپرـس  هچنانچ  دـنیامن و  ارجا  ار  وا  نیمارف 
هب ادخ  هینثت  رفـس  نامه  رد  دعب .) هب  ياهدنب 15  باب 28 ، هینثت ، رفـس  کن : صوصخ  هب   ) دومن دهاوخ  ررقم  اهنآ  هب  ار  یگدـنکارپ 

.دننکش یمارم  دهع  هدومن و  تنایخ  نم  هب  موق  نیا  وت  گرم  زا  سپ  هک  دیوگ  یم  یسوم  ترضح 

: کن هلمج  زا   ) دـندش بکترم  لیئارـسا  ینب  هک  یتایانج  زا  تسا  رپ  زین  خـیراوت  مود  لوا و  باـتک  ناـهاشداپ و  مود  لوا و  باـتک 
نآرق رد  هن  نیاربانب  باب 34 ) خیراوت  مود  باتک  باب 22 و 23 و  ناهاشداپ  مود  باتک 
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.تسا هدماین  یبلطم  نینچ  یلعف  تاروت  رد  یتح  هن  و 

؟ دراد داقتعا  یناربمایپ  هچ  هب  یسوم  ترضح  زا  ریغ  هب  دوهی  نید 

شسرپ

؟ دراد داقتعا  یناربمایپ  هچ  هب  یسوم  ترضح  زا  ریغ  هب  دوهی  نید 

خساپ

زا ناربمایپ  همه  هب  اهنآ  رگید  ریبعت  هب  .دنا  هتـشاد  داقتعا  (ع ) یـسوم ترـضح  زا  شیپ  ناربمایپ  لیئارـسا و  ینب  ناربمایپ  همه  هب  اهنآ 
ار (ع ) یسیع ترضح  ییحی و  ترـضح  زا  شیپ  لیئارـسا  ینب  ناربمایپ  ات  (ع ) یـسوم ترـضح  زا  و  (ع ) یـسوم ترـضح  ات  (ع ) مدآ

.دنرادن لوبق  ار  يدعب  ناربمایپ  اما  .دنراد  لوبق 

ترضح تعیرش  یگمه  هک  دنتسه  ربمایپ   47 قیتع ) دهع   ) نایدوهی سدقم  باتک  تیاور  هب  انب  (ع ) یسوم ترضح  زا  سپ  ناربمایپ 
ص ج 2 ، ینادابآ ، یغلبم  ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات   ) دنا هدوب  باتک  ياراد  اهنآ  زا  رفن  هدفه  دنا و  هدرک  جیورت  ار  (ع ) یـسوم

(. 666  - 657

میسقت هقرف  ای 71  هب 61  دوهی  ياه  بهذم  ایآ  مرکا  لوسر  هتفگ  قبط  تسا ؟ مادک  اهنآ  نیرتمهم  دوش و  یم  میسقت  بهذم  دنچ  هب  دوهی  نید 
؟ تسا هدش 

شسرپ

ای 71 هب 61  دوهی  ياه  بهذم  ایآ  مرکا  لوسر  هتفگ  قبط  تسا ؟ مادک  اهنآ  نیرتمهم  دوش و  یم  میـسقت  بهذم  دـنچ  هب  دوهی  نید 
؟ تسا هدش  میسقت  هقرف 

خساپ

زا هقرف  نونکا 27  مه  .تسا  هتفای  تاجن  هقرف  کی  اهنت  نایم  نیا  زا  هک  دندش  میسقت  هقرف  هب 71  یسوم  موق  (ص ) يوبن تیاور  قبط 
(. 678 ص 669 -  ج 2 ، ینادابآ ، یغلبم  ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات   ) تسا هدش  هتخانش  دوهی  نید 

تیدوهی سدقم  ياهباتک 

؟ تسا نانآ  يارب  ام  ینامسآ  باتک  مکح  رد  نایدا  ریاس  ياه  باتک  ایآ 

شسرپ
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؟ تسا نانآ  يارب  ام  ینامسآ  باتک  مکح  رد  نایدا  ریاس  ياه  باتک  ایآ 

خساپ

هک دـنراد  رواب  نانآ  .دـنناد  یم  باتک  نیرت  سّدـقم  ار  نآ  هتـشاذگ و  مارتحا  دوخ  سّدـقم  ياه  باـتک  هب  زین  ناـیدا  ریاـس  ناوریپ 
ياه هزومآ  ینید و  ياهروتـسد  لماح  هک  نآ  لیلد  هب  اـه  باـتک  نیا  .تسا  هدـش  لزاـن  ادـخ  يوس  زا  ناشـسّدقم  باـتک  ياوتحم 

.دنزادرپ یم  اه  باتک  میلاعت  يریگدای  ظفح و  هب  نایدا  ناوریپ  دنتسه ، یقالخا 

لـصف ار  شیوخ  ینامـسآ  ياه  باتک  ياهروتـسد  هدرک و  دای  مسق  اه  نآ  هب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ینامـسآ  ياه  باتک  هب  مارتحا 
.دنناد یم  شیوخ  لیاسم  همه  ماتخلا 

یهلا ياه  باتک  هب  تبـسن  نایدا  ناوریپ  زا  یخرب  هدوبن و  ناسکی  دوخ  ینید  ياه  باتک  هب  مامتها  مارتحا و  رد  یهلا  ناـیدا  ناوریپ 
.دنتسه كرتشم  دوخ  نید  نییآ و  هب  مارتحا  لصا  رد  یهلا  نایدا  ناوریپ  همه  یلو  دنشاب ، یم  لیاق  يرتشیب  مارتحا  دوخ 

.تسا ناناملـسم  يارب  ام  ینامـسآ  باتک  هزادـنا  هب  رگید  نایدا  ناوریپ  دزن  ینامـسآ  ياـه  باـتک  تیمها  هک  تفگ  ناوت  یمن  هتبلا 
باتک اه  نآ  .درادـن  دوجو  شرگن  نیا  نایجیـسم  ناـیم  هک  یلاـح  رد  دـنناد ، یم  ادـخ  نخـس  یحو و  تاـملک  ار  نآرق  ناناملـسم 
باتک تسا و  (ع ) یسیع دوخ ، یلصا  یقیقح و  یحو  عقاو  رد  .دنناد  یم  ادخ  اب  (ع ) یسیع ترضح  نخـس  ار  لیجنا )  ) ناش سّدقم 
يارب تاروت  لیجنا و  سدقت  زارت  رب  دراد ، ناناملسم  نایم  نآرق  هک  یـسدقت  .تسا  نآ  ندومن  وگزاب  ای  یحو  نآ  نامجرت  سّدقم ،

.تسا رتشیب  رایسب  یحو  ظفح  يارب  ناناملسم  مامتها  رطاخ ، نیمه  هب  تسا ، نایدا  ریاس 

تایآ هدش و  يروآ  عمج  ربمایپ  نامز  رد  نآرق  هک  یلاح  رد 
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ياه باتک  هتفرگن ، تروص  نایدا  ریاس  سدـقم  باتک  رد  رما  نیا  .تسا  هتفای  بیترت  (ص ) مالـسا ربمایپ  رظن  ریز  نآ  ياـه  هروس  و 
ترـضح گرم  هک  تسا  نآ  اعدم  رب  دـهاش  نیرتهب  هک  هدـش  هتـشون  يروآ و  عمج  ناربمایپ  گرم  زا  دـعب  اه  لاس  اه  نآ  سدـقم 

تهج هب  .تسا  نانآ  گرم  زا  دعب  سدقم  باتک  شراگن  رگناشن  نیا  هدش و  رکذ  نانآ  سّدقم  ياه  باتک  رد  (ع ) یسیع یـسوم و 
خر رگید  نایدا  رد  رما  نیا  مینیب  یم  اما  هتـشگن ، فیرحت  راچد  نآرق  نآ ، ظـفح  يارب  ناـنآ  شـالت  ناناملـسم و  دزن  نآرق  تیمها 

.تسا ینامسآ  ياه  باتک  ریاس  نآرق ، یساسا  ياه  توافت  زا  دروم  نید  هداد و 

هتـشون همان و  باتک و  نیدنچ  زا  يا  هعومجم  دوش ، یم  هتخانـش  سدقم  باتک  ناونع  هب  نایحیـسم  نایم  زورما  هچ  نآ  ینایاپ : هتکن 
.تسا لیجنا  نآ  شخب  کی  اهنت  هک  تسا 

؟  تسا هتفرگ  تروص  فیرحت  لیجنا  تاروت و  ياجک  رد 

شسرپ

؟  تسا هتفرگ  تروص  فیرحت  لیجنا  تاروت و  ياجک  رد 

خساپ

زا تافالتخا  تافیرحت و  طالغا و  زا  رایـسب  عضاوم  قحلا  راهظا  شیوخ  ریظن  یب  باتک  رد  نمحرلا  لیلخ  نب  هّللا  هبه  يدنه  لضاف 
ار اهنآ  زا  عضوم  دـنچ  ام  دـنراد و  رارقا  دوخ  اـهنآ  هک  تسا  هدرک  لـقن  یحیـسم  يامدـق  ریاـس  ناتـستورپ و  ياـملع  ناـگرزب  لوق 

هخـسن هس  تاروت   : تسا هدرک  باختنا  دوخ  مه  وا  دـنچ  ره  تسین  رـصتخم  نیا  بسانم  اهنآ  همه  ندروآ  نوچ  مینک  یم  رکذاجنیا 
ینب زا  رگید  هفئاط  نییرماـس (  دزن  هک  يرماـس  هخـسن  مود   : تساربتعم ناتـستورپ  ياـملع  دوهی و  دزن  هک  یناربع  هخـسن  لوا  دراد : 
لماش طقف  نایرماس  هخسن  دنرامـش .  یم  ربتعم  ارنآ  ناتـستورپ  ریغ  یحیـسم  ياملع  هک  ینانوی  هخـسن  موس  تسا .  ربتعم  لیئارـسا ) 

فیرحت دنرامش .  یمن  ربتعم  ار  قیتع  دهع  رگید  بتک  و  تسا ,  نارواد  عشوی و  باتک  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  ترـضح  باتک  جنپ 
میس 1262 هخـسن  رد  و   . 1307 میود هخـسن  رد  و  تسا .  لاس  لوا 1656  هخـسن  رد  حون  نافوط  ات  مدآ  تقلخ  زا  نامز  تدـم  لوا 
نانیق 70 شونا 90 90 170 مالسلا 105 105 205 هیلع  ثیش  مالـسلا 130 130 230 هیلع  مدآ  ینانوی  يرماس  یناربع   : بیترت نیاـب 
مالسلا 600 هیلع  حون  لمال 182 53 188 حلس 187 67 187 روتم  خونخ 65 65 165 دراب 163 62 262 لیئالهم 65 65 165 170 70

دنزرف هکیماـگنه  میدروآ  لوا  نوتـس  رد  هک  تسا  ناـسکنآ  رمع  لاـس  تسا  هدـش  رکذ  لودـج  نیا  رد  هک  اـهلاس  نیا  600 600و 
ات مالسلا  هیلع  حون  نافوط  زا  زین  و  نافوط .  ماگنه  تسا  وا  رمع  لاس  هک  حون  رگم  دندروآ 
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دشحفرا 35 135 ماس 2 2 2 یناـنوی  يرماـس  یناربع   : تسا فـالتخا  خـسن  ناـیم  لودـج  نیا  قبط  رب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  تدـالو 
روحان 29 79 غورس 30 130 130 وعر 32 132 132 علاف 30 130 130 راع 34 134 134 حلاش 30 130 130 130 ناـنیق * *  135

خرات 70 79

؟ دنراد يرتشیب  داقتعا  یسوم  یسیع و  ترضح  هب  نایدوهی  نایحیسم و  ارچ  فلا 

هراشا

تسا هدش  فیرحت  ربمایپ  ود  نیا  ياه  باتک  ارچ  ب 

؟ دیربب مان  ار  اه  فیرحت  زا  ییاه  هنومن  ج 

شسرپ

؟ دنراد يرتشیب  داقتعا  یسوم  یسیع و  ترضح  هب  نایدوهی  نایحیسم و  ارچ  فلا 

تسا هدش  فیرحت  ربمایپ  ود  نیا  ياه  باتک  ارچ  ب 

؟ دیربب مان  ار  اه  فیرحت  زا  ییاه  هنومن  ج 

خساپ

رد ربمایپ  ود  نیا  هک  یغیلبت  اب  يرایسب  هدع  .دندوب  تعیرش  ياراد  مزعلااولوا و  ناربمایپ  زا  یسیع  ترـضح  یـسوم و  ترـضح  فلا 
.دنتفریذپ ار  ود  نآ  تعیرش  هدش و  نانآ  وریپ  دنتشاد ، دوخ  نامز 

ناملسم ار  مالسا  مرکمربمایپ  ناوریپ  هک  نانچ  مه  .دنمان  یم  یحیسم  ار  یسیع  ترضح  ناوریپ  يدوهی و  ار  یسوم  ترضح  ناوریپ 
تسا ربمایپ  ود  نیا  زا  اه  نآ  يوریپ  راوگرزب ، ربمایپ  ود  نآ  هب  نایحیسم  نایدوهی و  داقتعا  لیلد  نیلوا  نیاربانب  دنمان  یم 

مالـسا نامه  هک  رت  لماک  تعیرـش  اب  تعیرـش  ود  نیا  خـسن  دوجو  اب  هک  تسا  اه  هسینک  اـهاسیلک و  هدرتسگ  تاـغیلبت  رگید  لـیلد 
.دندنام یقاب  تعیرش  ود  نیا  وریپ  يدایز  دارفا  زونه  دشاب ،

ترـضح هب  ناناملـسم  زا  رتشیب  یـسوم  یـسیع و  ترـضح  هب  نایدوهی  نایحیـسم و  هک  تسا  نیا  رتشیب  داقتعا  زا  ناتدارم  هچ  ناـنچ 
تسا لکشم  شتابثا  هک  تسا  یبلطم  دنراد  داقتعا   9 دمحم

ندوب یلاخ  نانآ  میلاـعت  هب  ندرکن  لـمع  گرزب  ربماـیپ  ود  نیا  هب  راـجنهان  روما  زا  یخرب  نداد  تبـسن  لـیجنا و  تاروت و  فیرحت 
ود نیا  هب  یقیمع  داقتعا  نایدوهی  نایحیـسم و  همه  دـنک  یم  تباث  هک  تسا  یلیالد  ناـیدوهی  نایحیـسم و  زا  اـه  هسینک  اـهاسیلک و 

.دنمان یم  دوهی  ای  یحیسم  ار  دوخ  رهاظ  رد  اهنت  دنرادن و  ربمایپ 
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: زا تسا  ترابع  میرک  نآرق  رظن  زا  روکذم  عیارش  فیرحت  للع  زا  یخرب  ب 

یتمسق همشچرس  هتخاس و  رورغم  دوخ  هب  ار  نانآ  هک  دوهی  ساسا  یب  ياه  هتفگ  زا  یکی  نایدوهی  يداژن  بصعت  یتسرپداژن و  . 1
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زج خزود  شتآ  زگره  دـنتفگ : و  هرقب 80 )  ;ً) هَدوُدـْعَّم اًماَّیَأ   ّ َ آلِإ ُراَّنلا  اَنَّسَمَت  َنل  اُولاَق  َو   " هک دوب  نیا  دوب  هدـش  اـه  نآ  تاـفارحنا  زا 
" .دیسر دهاوخن  ام  هب  يزور  دنچ 

ینکس هنیدم  نیمزرـس  رد   6 ادـخ لوسر  هب  نامیا  يارب  یـصوصخم  هقالع  قشع و  اب  دوهی  یتسرپاوه  یـصخش و  عفاـنم  دـسح و  . 2
اما دـندوب ، شروهظ  راظتنا  رد  يربص  یب  اب  دـندناوخ و  یم  تاروت  دوخ  ینامـسآ  باتک  رد  ار   6 ربمایپ ياه  هناشن  دندوب و  هدـیزگ 
رفاک وا  هب  دزادـنا  یم  رطخ  هب  ار  ناشیـصخش  عفانم  اـی  تسین و  لیئارـسا  ینب  زا  وا  هکنیا  رطاـخ  هب  اـهنت  مالـسا  ربماـیپ  روهظ  زا  سپ 
اَِمب   َ نوُرُفْکَی اَْنیَلَع َو    َ لِزنُأ آَِمب    ُ نِمُْؤن اُولاَق    ُ هَّللا   َ لَزنَأ آَِمب  اُونِماَء    ْ مَُهل   َ لِیق اَذِإ  َو  : "... دنتخادرپ شیوخ  تعیرـش  فیرحت  هب  دندش و 

هب ام  دـنیوگ : یم  دـیروایب ، نامیا  تسا  هدومرف  لزان  دـنوادخ  هچنآ  هب  دوش ، هتفگ  اـه  نآ  هب  هک  یماـگنه  و  هرقب 91 )  .ُ..;) هَءآَر َو 
نآ رب  هک  ار  یتایآ  تسا و  قح  هک  یلاح  رد  دـنوش ، یم  رفاک  نآ  ریغ  هب  تسا و  هدـش  لزان  ام  دوخرب  هک  میروآ  یم  ناـمیا  يزیچ 

ناربمایپ ارچ  سپ  دیراد ، نامیا  هدش  لزان  ناتدوخ  رب  هک  یتایآ  هب  دییوگ و  یم  تسار  رگا  وگب : دـنک ، یم  قیدـصت  هدـش  لزان  اه 
هاـنگ ار  سفن  لـتق  هک  یتاروت  دنتـشاد ، ناـمیا  تاروت  هب  اـه  نآ  یتسار  هب  رگا  يرآ  دـیدناسر "؟ یم  لـتق  هب  نیا  زا  شیپ  ار  ادـخ 

! دننزب اه  نآ  عیارش  فیرحت  هب  تسد  دنناسرب و  لتق  هب  ار  ادخ  گرزب  ناربمایپ  تسیاب  یمن  درمش  یم  یگرزب 

رد دوهی  نایم  رد  ار  دوخ  یعامتجا  تیعقوم  هک  یماگنه  باتک  لـها  دوهی و  نادنمـشناد  زا  یعمج  يداـصتقا  یـسایس و  ضارغا  . 3
تاروت رد  هک  ییاه  هناشن  هک  دندرک  ششوک  دندید ، رطخ 
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دای دنگوس  یتح  دنیامن و  فیرحت  دندوب ، هتشاگن  دوخ  تسد  اب  تاروت  زا  یخسن  رد  ًاصخـش  تشاد و  دوجو  ربمایپ  نیرخآ  هرابرد 
مَُهل   َ قََلَخ َِکئَََّلوُأ َال  ًالِیلَق  اًنَمَث    ْ مِِهنََْمیَأَو   ِ هَّللا ِدْهَِعب    َ نوُرَتْشَی   َ نیِذَّلا  ّ َ نِإ  " تسا ادخ  هیحان  زا  هدش  فیرحت  ياه  هلمج  نآ  هک  دننک 

رد يا  هرهب  دننک ، یم  هلماعم  یمک  ياهب  اب  وا [ سدـقم  مان  هب   [ ار دوخ  ياهدـنگوس  یهلا و  نامیپ  هک  یناسک  نارمع 77 ) لآ  ْ...; )
 .." تشاد دنهاوخن  ترخآ 

ره زا  لاوما  يروآ  عمج  رد  هک  دـش  یم  ثعاب  صرح  نیا  یبلطراصحنا  ایند و  ندرک  هضبق  رد  تایدام  هب  اه  نآ  دـیدش  صرح  . 4
هرقب 96)  .ٍ..;) هَوَیَح   َ یَلَع   ِ ساَّنلا   َ صَرْحَأ   ْ مُهَّنَدِجََتل َو  : " دنراذگب اپ  ریز  زین  ار  دوخ  تعیرش  باتک و  دنـشاب و  هتـشادن  یکاب  یهار 

هنومن ریـسفت  .ر ك  تفای ("  یهاوخ  تورث  نتخورفا  ایند و  نیا   [ یگدنز رب  ناکرـشم  زا  رتصیرح  یتح  مدرم  نیرتصیرح  ار  اه  نآ 
 ( هیمالسالا بتکلاراد  ص 313 ، ج 4 ، ص 459 484 ; ج 2 ، ص 348 361 ; نارگید ج 1 ، يزاریش و  مراکم  هللا  تیآ 

تمحر زا  ار  لیئارسا  ینب   [ اه نآ  ینکـش  نامیپ  رطاخ  هب  اما  : " دیامرف یم  هدئام  هروس  هیآ 13  رد  لاعتم  يادخ  تاروت  فیرحت  ج 
یم فیرحت  دوخ  دروم  زا  ار  ادـخ [  [ ادـخ نانخـس  هک  اجنآ  ات   [ میدومن نیگنـس  تخـس و  ار  نانآ  ياه  لد  میتخاـس و  رود  شیوخ 
رگم يوش  یم  هاگآ  اه  نآ  زا  هزات   [ یتنایخ زا  نامز  ره  و  دندرک ، شومارف  دوب ، هدش  دزشوگ  اه  نآ  هب  ار  هچ  نآ  زا  یشخب  دننک و 

!" دراد تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  هک  نک  رظن  فرص  رذگرد و  اه  نآ  زا  یلو  اه ; نآ  زا  یمک  هدع 

هدش دیکأت  تاروت  فیرحت  رب  رگید  راب  زین  هروس  نیمه  هیآ 41  رد 
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". دننک یم  فیرحت  دوخ  لحم  زا  ار  نانخس  نایدوهی   [ نانآ هِعِضاَوَم  ِدَْعب  نِم    َ ِملَْکلا   َ نُوفِّرَُحی  "... تسا هدمآ  و 

میناوخ یم  ناناملسم  هب  باطخ  رد  هرقب  هروس  هیآ 75  رد  نینچمه 

ار ادخ  نانخـس  نانآ  زا  یهورگ  هک  نیا  اب  دنروایب ، نامیا  امـش  نییآ  تاروتـسد  هب  دوهی [  [ موق نیا  هک  دـیراد  راظتنا  هنوگچ  امـش  "

اه نآ  دینیب  یم  رگا  نیاربانب  دنتـشاد "!؟ عالطا  ملع و  هک  یلاح  رد  دندرک ، یم  فیرحت  ار  نآ  كرد  مهف و  زا  سپ  دندینـش و  یم 
ناونع هب  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  نادـنزرف  اه  نیا  دیـشابن ، نارگن  دـنوش ، یمن  مالـسا  ربمایپ  زاـجعا  نآرق و  هدـنز  تاـنایب  میلـست 
ماـگنه هب  و  دـندرک ، كرد  ار  وا  ياهروتـسد  دندینـش و  ار  ادـخ  نانخـس  دـنتفر و  روط  هوـک  هب  یـسوم غ  هارمه  موـق  ناگدـیزگرب 

هرقب ج 4 هروس  هیآ 159  ریسفت  ص 547  دیرگنب ج 1 ، زین  ص 313 ; هنومن ج 1 ، ریـسفت  ك.ر  .دندومن ( فیرحت  ار  نآ  تشگزاب 
 ( هدئام تایآ 13 و 41  ریسفت 

لیجنا فیرحت 

دودرم هدرک و  حرطم  تسا  نآ  زا  هتـساخرب  قبطنم و  اه  نآ  لیجنا  رب  هک  ار  نایحیـسم  یفارحنا  راکفا  يددـعتم  تاـیآ  رد  دـنوادخ 
ادخ و  " هدش فیرحت  لطاب و  هدـیقع  رطاخ  هب  ار  نایحیـسم  تدـش  هب  هبوت  هروس  هیآ 30  رد  لاعتم  يادـخ  لاثم  يارب  تسا  هتـسناد 

رـسپ حیـسم  دنتفگ :   َ يراصن تسادـخ و  رـسپ  ریزع " : " دـنتفگ دوهی   " تسا هدرک  خـیبوت  یـسیع غ  ترـضح  نتـسناد  ادـخ  دـنزرف 
هنوگچ داب ، اه  نآ  رب  ادـخ  تنعل  تسا  نیـشیپ  نارفاک  راتفگ  دـننامه  هک  دـنیوگ  یم  دوخ  نابز  اـب  هک  تسا  ینخـس  نیا  تسادـخ 

. ( ص 361 367 هنومن ج 7 ، ریسفت  ك.ر  رتشیب  یهاگآ  يارب  دنیوگ ("!؟ یم  غورد 

هس يادخ   ) ثیلثت ادخ و  يارب  حیسم غ  ترضح  ندوب  دنزرف  هب  داقتعا 
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 . ( هناگ هس  میناقا   " حیسم و  " ثحب سدقم  باتک  سوماق  ك.ر  تسا (  دوجوم  نایحیسم  سدقم  ياه  باتک  رد  مه  زونه  هناگ ، 

يارب أیبنا  شالت  همه  هداد  لیکشت  ار  رشب  خیرات  نایدا  همه  یلصا  نکر  هک  تسا  یلوصا  زا  دیحوت "  " لصا هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
تسا هدوب  رواب  نیا  جیورت 

؟ دراد دوجو  یتوافت  هچ  اوتحم  فده و  ظاحل  زا  لیجنا   ) دیدج دهع  ای  تاروت   ) قیتع دهع  باتک  ياه  ناتساد  نآرق و  ياه  ناتساد  نیب 

شسرپ

دوجو یتوافت  هچ  اوتحم  فده و  ظاحل  زا  لیجنا   ) دیدج دهع  ای  تاروت   ) قیتع دـهع  باتک  ياه  ناتـساد  نآرق و  ياه  ناتـساد  نیب 
؟ دراد

خساپ

ناربمایپ ياه  باتک  زین  میرک  نآرق  دنکرتشم و  رگیدـکی  اب  ...و  توبن  دـیحوت ، لثم  یلوصا  لئاسم  رد  ینامـسآ  ياه  باتک  هچرگ 
ار نیـشیپ  ياه  باـتک  هک  یلاـح  رد  میداتـسرف  ورف  وت  رب  قح  هب  ار  نآرق   [ باـتک نیا  : " دـیامرف یم  دـنک و  یم  قیدـصت  ار  نیـشیپ 
یسررب و دروم  دوخ  ياج  رد  هک  یلماوعو  ثداوح  رثا  رب  لیجنا  تاروت و  یلـصا  ياه  هخـسن  یلو  هدئام 48 ) ") ...دنک یم  قیدصت 

نایحیـسم ناـیدوهی و  راـیتخا  رد  هزورما  هک  یلیجنا  تاروت و  تفرگ و  رارق  رییغت  فیرحت و  شوـخ  تسد  تسا  هتفرگ  رارق  لـیلحت 
تسا هتفای  رییغت  هدش و  فیرحت  ياه  هخسن  .دراد  رارق 

: زا دنترابع  دیدج  دهع  قیتع و  دهع  ياه  باتک  ياه  ناتساد  اب  میرک  نآرق  ياه  ناتساد  ياه  توافت  یخرب 

چیه نونکات  دشاب و  یم  مرکا  ربمایپ  نادـیواج  هزجعم  دنتـسه و  زاجعا  ياراد  نآ  ياه  ناتـساد  هلمج  زا  میرک  نآرق  تایآ  مامت  . 1
ياه ناتـساد  رگا  زین  نارگید  و  دـسرب ، نآرق  ياه  ناتـساد  تاـیآ و  ياـپ  هب  هک  درواـیب  یناتـساد  اـی  يا  هروس  یتح  هتـسناوتن  سک 

قیتع و دهع  ياه  باتک  ناتـساد  یلو  دنا ، هدرک  يریذپوگلا  يرادرب و  هنومن  میرک  نآرق  زا  دـیدرت  یب  دـنا ، هدرک  قلخ  ار  یباذـج 
تسا تافارخ  اب  هتخیمآ  هکلب  دنتسین ، زاجعا  ياراداهنت  هن  دیدج 

تسا جوا  رد  يزومآ  تربع  یشزومآ و  یناسر  مایپ  رظن  زا  هتفرگ و  لکش  تایعقاو  ساسا  رب  نآرق  ياه  ناتساد  . 2

، دوبن نیغورد  ناتساد  اه  نیا  فسوی 111 ...) ;) ْ ٍء یَـش  ِ ّ لُک   َ لیِـصْفَت َو    ِ ْهیَدَی   َ ْنَیب يِذَّلا    َ قیِدْصَت نَِکَلَو    َ يَرَتُْفی اًثیِدَح    َ ناَک اَم  "...
حرش دراد و  رارق  نیشیپ  ینامسآ  بتک  زا   [ وا يور  شیپ  هچ  نآ  اب  تسا  گنهامه  تسا و [ ینامسآ  یحو   [ هکلب
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!." دنروآ یم  نامیا  هک  یهورگ  يارب  تسا  یتمحر  تیاده و  و  تسا ،  ناسنا  تداعس  هیاپ  هک   [ يزیچ ره 

یم ناربمایپ  هرابرد  یعقاو  ریغ  لئاسم  اه و  تمهت  اب  هتخیمآ  دنتـسه و  رود  هب  تیعقاو  زا  ینونک  لـیجنا  تاروت و  ياـه  باـتک  یلو 
ج 9، ص 364379 ; ج 6 ، ص 189210 ; نارگید ج 1 ، يزاریش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  ك.ر  رتشیب  یهاگآ  يارب  ) .دشاب

 ( هیمالسالا بتکلاراد  ص 294 ،

كرـش و ینادان  لهج و  اب  هزرابم  اه  نآ  فدـه  تسا و  بسانتم  گنهامه و  اه  ناسنا  مامت  قطنم  لقع و  اب  نآرق  ياـه  ناتـساد  . 3
تاروت ياه  باتک  ناتساد  یلو  دشاب ، یم  ...و  ملع  يریگارف  هب  توعد  هشیدنا و  رکف و  زا  نتفرگ  هرهب  هدافتسا و  هب  قیوشت  قافن و 

.دنتسین رادروخرب  ییاه  یگژیو  نینچ  زا  ینونک  لیجنا  و 

يارب دـیدج  قیتع و  دـهع  بتک  رد  یلو  دوش ، یم  دـیکأت  لاعتم  دـنوادخ  یگناـگی  دـیحوت و  رب  هراومه  نآرق  ياـه  ناتـساد  رد  . 4
! دنشاب یم  سودقلا  حور  رسپ و  ردپ ، هب  لئاق  دنوش و  یم  لئاق  کیرش  دنوادخ 

هنوگره میرک  نآرق  ياه  ناتـساد  رد  هک  یلاح  رد  هدـش  هداد  مسج  تبـسن  لاعتم  دـنوادخ  هب  لـیجنا  تاروت و  ياـه  باـتک  رد  . 5
ضرع تفگ  نخـس  وا  اب  شراگدرورپ  و  دمآ ، ام  هاگداعیم  هب  یـسوم  هک  یماگنه  و   " تسا هدـش  یفن  لاعتم  دـنوادخ  زا  تیمـسج 

نآرق و ك.ر  () فارعا 143 !...") دـید یهاوخن  ارم  زگره   " تفگ منیبـب "  ار  وت  اـت  هد  ناـشن  نم  هب  ار  تدوـخ  اراـگدرورپ ! : " درک
 ( هیمالسالا بتکلاراد  نارهت  نارگید ص 127132 ، يزاریش و  مراکم  هّللا  تیآ  ربمایپ ، نیرخآ 

يداقتعا و لوصا  اب  گنهامه  تایعقاو  رب  ینتبم  يزومآ  تربع  تبثم  یـشزومآ  ياه  مایپ  ياراد  میرک  نآرق  ياه  ناتـساد  نیارباـنب 
نایب بسانم  ياهوگلا  هئارا  یهلا  ناربمایپ  تیصخش  تمظع  میرکت و  يروحمادخ 
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.دنتـسین رادروخرب  ییاه  یگژیو  نینچ  زا  لیجنا   ) دیدج دهعو  تاروت   ) قیتع دهع  ياه  باتک  یلو  دشاب ; یم  ...و  یهلا  ياه  تنس 
تاغیلبت رتفد  تاراشتنا  يودـهم ص 22310 ، دیعـس  دیـس  نآرق  رد  نآ  یتیبرت  تاکن  هصق و  هب  یهاگن  ك.ر  رتشیب  یهاـگآ  يارب  )

 ( مق هیملع  هزوح  یمالسا 

تاروت و اه  باتک  نیا  هنوگچ  دراد ؟ دوجو  هریغ  تاروت و  لیجنا و  ياه  باتک  تسا  ناناملـسم  ام  ینامـسآ  باـتک  هک  نآرق  زا  ریغ  هب  ارچ 
؟ دنراد لوبق  یناسک  هچ  ار  اه  باتک  نیا  دندمآ و  دوجو  هب  لیجنا 

شسرپ

اه باتک  نیا  هنوگچ  دراد ؟ دوجو  هریغ  تاروت و  لیجنا و  ياه  باتک  تسا  ناناملـسم  اـم  ینامـسآ  باـتک  هک  نآرق  زا  ریغ  هب  ارچ 
؟ دنراد لوبق  یناسک  هچ  ار  اه  باتک  نیا  دندمآ و  دوجو  هب  لیجنا  تاروت و 

خساپ

 ، یسوم ترضح  اه  نآ  هلمج  زا  هک  دنا  هدوب  باتک  ياراد  دنا ، هدش  هداتسرف  دنوادخ  فرط  زا  مالـسا  زا  شیپ  هک  ناربمایپ  یـضعب 
رد دنا و  هدرک  تفایرد  باتک  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  ناربمایپ  نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  نآرق  تایآ  زا  .دوب  دوواد : میهاربا  یسیع 
لآ  ) ساَّنّلِل   ً يدُـه   ُ ْلبَق نِم  لیِجن   ?ً

ِ
ْالاَو   َ غَرْوَّتلا ه   َ لَزنَأَو  " تسا هتـشاد  دوجو  ناربمایپ  نآ  زا  کی  ره  تما  فیاظو  اه ، باـتک  نآ 

بتک رد  یلعا 19 )   َ;) یَـسُوم َو    َ میِه  َ َْربِإ   ِ فُحُـص "; " .داتـسرف مدرم  تیادـه  يارب  نآ  زا  شیپ  ار  لیجنا  تاروت و  و  نارمع 3و4 )
 " یسوم میهاربا و 

نامیا مالسا  نیبم  نید  هب  ات  تساوخ  مدرم  همه  زا  درک و  مالعا  هتفای  نایاپ  ار  هتشذگ  ياه  نییآ  مالـسا  نید  ندمآ  زا  سپ  دنوادخ 
نید رب  دندرواین و  نامیا  نایحیـسم  نایدوهی و  زا  يا  هدع  یلو  دننک ، لمع  تسا  نآرق  هک  دیدج  ینامـسآ  باتک  هب  اهنت  دنروایب و 
ادخ فرط  زا  هک  لیجنا  تاروت و  ینعی  ار  دوخ  ینامسآ  بتک  سپس  دندیزرو ، رفک  یهلا  رما  ربارب  رد  عقاو  رد  دندنام و  یقاب  دوخ 

دوجو نایدوهی  نایحیسم و  دزن  سدقم  بتک  ناونع  هب  زورما  هچ  نآ  دندرک و  فیرحت  دوب  هدرک  لزان  یسوم  یسیع و  شناربمایپ  و 
.دش لزان  شناربمایپ  رب  ادخ  فرط  زا  هک  تسین  یلیجنا  تاروت و  نامه  دراد ،

دنتسه كردم  یب  ساسا و  یب  لصا  زا  ای  دنا  هدوب  حرطم  ینامسآ  باتک  ناونع  هب  هک  مه  يرگید  ياه  باتک 
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دنراد لوبق  نید  نامه  ناوریپ  دنتسه ، حرطم  هک  ینید  ره  رد  ار  بتک  هنوگ  نیا  و  دنراد ، لیجنا  تاروت و  هب  هیبش  یتشذگرـس  ای  و 
.دنریذپ یمن  ار  نآ  نارگید  و 

دنچ تسا  یفیرحت  رگا  و  تسا ؟) یلصا  باتک  هب  کیدزن   ) دنراد لوبق  ار  لیجنا  مادک  تاروت و  مادک  مالـسا  ياملع  دیئوگب  دشاب  نکمم  رگا 
؟ دشاب یم  دوجوم  هدشن  فیرحت  ياهباتک  لصا  ایآ  .دینک و  نایب  اهنآ  ءهمجرت  اهنآ و  یناشن  اب  اهباتک  نیا  زا  کی  ره  تافیرحت  زا  هنومن 

شسرپ

یفیرحت رگا  و  تسا ؟) یلصا  باتک  هب  کیدزن   ) دنراد لوبق  ار  لیجنا  مادک  تاروت و  مادک  مالسا  ياملع  دیئوگب  دشاب  نکمم  رگا 
هدـشن فیرحت  ياهباتک  لصا  ایآ  .دـینک و  نایب  اهنآ  ءهمجرت  اهنآ و  یناشن  اب  اهباتک  نیا  زا  کی  ره  تاـفیرحت  زا  هنومن  دـنچ  تسا 

؟ دشاب یم  دوجوم 

خساپ

: درک یسررب  ناوت  یم  هاگدید  هس  زا  ار  سدقم  باتک  رابتعا 

ییاسیلک تیحیـسم  داقتعا  هب   » دـیوگ یم   ] ص 14 میـسانشب ، رتهب  ار  سدـقم  باتک   ] باتک رد  یکیچاخوراس  اـسیلک : هاگدـید  - 1
طقف ییاطخ  یب  هتبلا  ...تسا  هدش  ماهلا  سدقلا  حور  هلیسو  هب  اریز  دامتعا ، لباق  ًالماک  اطخ و  زا  نوصم  تسا  یباتک  سدقم  باتک 

يدمآرد زا  لقن  «، ) میرادن رایتخا  رد  ار  سدقم  باتک  ياه  هخسن  زا  کی  چیه  ام  ...تسا و  سدقم  باتک  یلصا  ياه  هخسن  لماش 
(. قارشا تاراشتنا  داژن ، ییابیز  اضردمحم  تیحیسم ، مالک  خیرات و  رب 

تسا یسیع  ترضح  نانخس  همان و  یگدنز  ینونک  لیجانا  هک  دنتسه  هدوب و  دقتعم  اج  همه  هشیمه و  نایحیـسم  همه  هک  نیا  رگید 
هب ع )  ) یـسیع ترـضح  يارب  زگره  نایحیـسم  دهد  یم  ناشن  خیرات  هک  اجنآ  ات  .دنا  هتـشون  ار  اهنآ  انحوی  اقول و  سقرم ، یتم و  هک 

.دنا هتسناد  یم  يو  نانخس  یگدنز و  رگنایب  افرص  ار  لیجانا  دنا و  هدوبن  لئاق  یباتک 

رد نایحیسم  هدیقع  هب  یسیع  تشاد  دوجو  یهافـش  تنـس  کی  لیجانا  ندش  هتـشون  زا  سپ  : » دیوگ یم  باب  نیا  رد  لشیم  ساموت 
دندوـب هدینـش  ار  شنانخـس  هدـید و  ار  شیاـهراک  هتخانـش ، ار  يو  هدرک  يوریپ  وا  زا  هـک  یناـسک  تفاـی و  تاـفو  لاس 30  دودـح 

لقن تارطاخ  نآ  دندمآ  یم  درگ  تدابع  يارب  نیتسخن  نایحیسم  هک  یماگنه  دنتشاد  یم  هگن  هظفاح  رد  ار  وا  زا  شیوخ  تارطاخ 
تفای یصخشم  لکش  تالوقنم  نیا  كدنا  كدنا  دش  یم 
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(. یقیفوت نیسح  همجرت : لشیم ، ساموت  ص 43 و 44 ، یحیسم ، مالک  «، ) دش هدوزفا  اهنآ  مجح  رب  و 

هدمآ دیدپ  اه  ناسنا  تسد  هب  هک  دنناد  یم  یمیدق  يا  هتشون  افرص  ار  سدقم  باتک  نادنمشناد  فرط : یب  نادنمـشناد  هاگدید  - 2
کیدزن یخیرات  لیجانا -  دیدج -  دهع  يارب  دنلئاق و  تمدـق  لاس  تاروت 2500   ) قیتع دهع  يارب  فرط  یب  نادنمشناد  ...و  تسا 
(. تمس تاراشتنا  یقیفوت ، نیسح  ص 136 ، گرزب ، نایدا  اب  ییانشآ  «، ) دندقتعم ار  لاس  ینعی 1900  اسیلک  یتنس  خیرات  هب 

هتفرگ رارق  فیرحت  شوختسد  تسا  هدرک  لزان  ادخ  هک  لیجنا  تاروت و  دنا  هدوب  دقتعم  زابرید  زا  ناناملسم  ناناملسم : هاگدید  - 3
.تسا هدش  فذح  اهنآ  زا  (ص ) دمحم ترضح  تراشب  دننام  یلئاسم  تسا و 

«، ...لبق نم  لیجنالاو  هاروتلا  لزناو  .دـنک ...«  یم  حیرـصت  لیجانا ) هن  و   ) لیجنا تاروت و  ندـش  لزان  هب  هیآ  اـه  هد  رد  دـیجم  نآرق 
(. 4 هیآ 3 -  نارمع ، لآ  )

یم هراشا  رارق  هدافتـسا  دروم  لیجنا  تاروت و  فیرحت  تابثا  يارب  هک  یتایآ  تسا : هدـمآ  نآرق  رد  لیجنا  تاروت و  فیرحت  هلأسم 
.دوش

فیرحت ار  نآ  ندیمهف ، زا  سپ  دندینـش و  یم  ار  ادخ  نانخـس  نانآ  زا  يا  هدع  هک  نیا  اب  دـننک  رواب  ار  امـش  دـیراد  راظتنا  ایآ  - » 1
(. هیآ 75 هرقب ، ( ،»؟ دنتشاد عالطا  ملع و  هک  یلاح  رد  دندرک ، یم 

...و هیآ 41  هدئام ، هیآ 79 -  هرقب ، هیآ 46 -  ءاسن ، هیآ 78 -  نارمع ، لآ  - 2

: دیسر میهاوخ  هجیتن  دنچ  هب  فیرحت  هلأسم  رد  ددعتم  تایاور  ینآرق و  تایآ  هعلاطم  رد 

تاروت ماکحا  يرایـسب  .تسا  هدـنام  اجرب  یهلا  لیـصا  بتک  زا  هک  تسا  ینیماضم  قیتع  دـهعرد  دوجوم  نیماـضم  یخرب  اـعطق  - 1
هدئام هروس  هیآ 45  رد  ًالثم  .دوش  یم  هدهاشم  مه  (ص ) مالسا ربمایپ  میلاعت  رد  هک  تسا  یماکحا  نامه 
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.تسا دوجوم  مه  ینونک  نتم  رد  هک  هدش  هراشا  تاروت  زا  یماکحا  هب 

تارابع و فذح  ینعی  یظفل  فیرحت  بلاق  رد  هاگ  فیرحت  نیا  تسا  هدش  عقاو  فیرحت  دروم  سدقم  باتک  زا  يرایسب  دراوم  - 2
يدادعت .تسا  هتفرگ  تروص  سدـقم  باتک  تایآ  طلغ  ریـسفت  ینعی  يونعم  فیرحت  بلاق  رد  هاگ  نیماضم و  یخرب  ندومن  هفاضا 

هئارا مدرم  هب  یهلا  دییأت  دروم  سدقم و  باتک  ناونع  هب  ار  دوخ  بلاطم  یناگدنسیون  ینعی  تسا  لوعجم  ًالصا  مه  دوجوم  بتک  زا 
.دنا هدرک 

تاضقانت زا  يرایـسب  دراوم  هب  سدـقم  باتک  فلتخم  نیماضم  رد  تقد  اـب  فیرحت ، دروم  رد  تاـیاور  تاـیآ و  زا  رظن  فرـص  - 3
.دنا هدومن  زیگناداسف  لمع  نیا  هب  مادقا  هنایشان  هک  هدوب  ینیلعاج  ياه  تسد  دوجو  رگناشن  هک  میسر  یم  راکشآ  حضاو و 

، سقرم یتم ، رگید -  هناگ  هس  لیجانا  اب  انحوی  لیجنا  فالتخا  لیلد  هب  .تسا  نایحیسم  همه  لوبق  دروم  دیدج  دهع  هعبرا و  لیجانا 
ینابر و ياشع  حیسم و  دوعص  دالیم و  تیاکح  نوچ  يروما  رکذ  زا  اما  هدومن  نایب  تحارص  اب  ار  حیـسم  تیهولا  بلطم  هک  اقول - 

.دنا هداهن  مان  نوگمهریغ  ار  انحوی  مراهچ  لیجنا  نوگمه و  اقول ) یتم ، صقرم ،  ) هناگ هس  لیجانا  هدومن ، يراددوخ  رگید  لئاسم 

هیلوا ناـغلبم  زا  اـبانرب  تسا  هداد  تراـشب  مالـسا  ربماـیپ  هب  لـیجنا  نیا  رد  دـش  فـشک  اـبانرب  لـیجنا  زا  يا  هخـسن  مهدـفه  نرق  رد 
ابانرب لیجنا  نامه  دوجوم  لـیجنا  هک  نیا  رب  یمکحم  لـیلد  نکلو  تسا  هدـش  داـی  تمظع  هب  سدـقم  باـتک  رد  تسا و  تیحیـسم 

.تسج دانتسا  باتک  نیا  هب  ناوت  یمن  تسا و  هدشن  هماقا  تسا 

: ك.ر رتشیب  یهاگآ  يارب 

داژن ییابیز  اضردمحم  تیحیسم  مالک  خیرات و  رب  يدمآرد  - 1

یقیفوت نیسح  گرزب  نایدا  اب  ییانشآ  - 2

ییاوتحم یخیرات و  درکیور  اب 
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دنتـسم ربتعم و  قثوم و  تاشرازگ  ساسا  رب  ًالثم  .دومن  تابثا  ار  نآ  فیرحت  ناوت  یم  لیجنا ) تاروت و   ) سدـقم باتک  نیماضم  هب 
هویـش زا  يرادروخرب  رب  هوالع  هک  تسور  نیمه  زا  تسا ، هدـش  يروآدرگ  فیلأت و  لاـس  لوط 1500  رد  سدـقم  باتک  یخیرات ،

یم هک  نایحیـسم  زا  زیچ  اـن  یتـیلقا  زا  رظن  فرـص  .تسا  هدرک  هبرجت  ار  يدـنک  مارآ و  لوحت  ناـمز  تشذـگ  اـب  یبدا  عونتم  ياـه 
ار ییاهزیچ  يو  لقتنم و  يرـشب  بتاک  هب  هملک  هب  هملک  ار  دوخ  مایپ  ادخ  هدش و  ماهلا  ظافلا  نیمه  اب  سدـقم  ياه  باتک  دـنرادنپ 

يرشب ینافلؤم  هلیسو  هب  ار  سدقم  ياه  باتک  دنوادخ  هک  دندقتعم  نایحیـسم  رثکا  تسا ، هدرک  تبث  تناما  اب  هدومن ، الما  ادخ  هک 
، ندمت خیرات  اگن : ، ) دراد يرشب  فلؤم  کی  یهلا و  فلؤم  کی  سدقم  ياه  باتک  هک  دنراد  داقتعا  ساسا ، نیا  رب  تسا و  هتـشون 

(. ص 695 721 ج 3 ، 1370 ش ، مجنپ ، پاچ  یمالسا ، بالقنا  شزومآ  تاراشتنا  نارهت ، تنارود ، لیو 

باتک تاروت و 27  ینعی  دوهی  قیتع  دـهع  باتک  یتیاور 39  هب  ای  عومجم 46  رد   ) سدقم ياهباتک  دادـعت  هک  دـینادب  تسا  بلاج 
رپ تروص  نیا  رد  و  ص 51 ) نامه ، یحیـسم ، مالک  ، ) تسا هدش  لصاح  یعامجا  قفاوت  یعون  ساسا  رب  لیجنا ) ینعی  دیدج  دـهع 

.تسین اطخ  زا  نوصم  رشب  هک  تسا  حضاو 

يارب يراوگان  ياهدمایپ  دیدرگ  ثعاب  نآ  فیرحت  هجیتن  رد  سدقم و  باتک  نیودـت  رد  یهلا  فلؤم  رانک  رد  يرـشب  فلؤم  حرط 
اـضردمحم برغ ، رد  تیحیـسم  گـنهرف و   ) تسین نکمم  كدـنا  لاـجم  نیا  رد  نآ  شرازگ  هـک  دـیآ  دوـجو  هـب  سدـقم  باـتک 

(. سدقم باتک  ثحبم  مّود ، لصف  یفشاک ،

باتک نیماضم  هب  ییاوتحم  شرگن  هب  هجوت  اب  اما 
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ناصقن هدایز و  راچد  باتک  نیا  رگا  اریز ، دنا ؛ هتشگ  فیرحت  راچد  ینامسآ  نایدا  بتک  زا  یخرب  هک  ددرگ  یم  نشور  زین  سدقم 
لئاسم بتک  نیا  هب  هعجارم  اب  هک  نآ  لاح  تشاد و  دهاوخن  زیتس  درخ  ضقانتم و  بلاطم  هاگ  چـیه  دوشن  میهافم  ظفل و  رد  رییغت  و 

مالک اگن : باب  نیا  رد  ، ) تسا سدـقم  باتک  فیرحت  رب  لیلد  دوخ  نیا  دوش و  یم  تفای  ناوارف  ینالقع  ریغ  رگیدـکی و  اب  یفاـنم 
گنهرف رـشن  رتفد  نارهت ، ریبد ، هللا  حـیبذ  سدـنهم  همجرت  ياکوب ، سیروم  ملع ، نآرق و  لیجنا ، تاروت ، صص 66 80 و  یحیسم ،

(. باتک عومجم  1374 ش ، مراهچ ، پاچ  یمالسا ،

.دشاب یم  ییاهباتک  هچ  لماش  ( قیتع دهع   ) سدقم باتک 

شسرپ

.دشاب یم  ییاهباتک  هچ  لماش  ( قیتع دهع   ) سدقم باتک 

خساپ

دهع اهباتک  نیا  عومجم  .تسا  رگید  ياهباتک  هیقب  تسا و  تاروت  اـهنیا  زا  باـتک  جـنپ  .دـنراد  سدـقم  باـتک  دودح 39  نایدوهی 
.دوش یم  هدیمان  قیتع 

: تساهباتک نیا  لماش  قیتع  دهع 

هفیحص . 6 دوش ) یم  هدیمان  تاروت  باتک ، جـنپ  نیا   ) هینثت رفـس  دادعا 5 . رفس  نایوال 4 . رفس  جورخ 3 . رفِس  شیادیپ 2 . رفِس  . 1
ناهاشداپ لوا  باتک  یبن 11 . لیئومـس  مود  باتک  یبن 10 . لیئومـس  لوا  باتک  تور 9 . باتک  نارواد 8 . رفس  نون 7 . نب  عشوی 

باتک ایمحن 17 . باتک  ارزع 16 . باتک  مایا 15 . خـیراوت  مود  باتک  مایا 14 . خـیراوت  لوا  باتک  ناهاشداپ 13 . مود  باـتک  . 12
باتک نامیلـس 23 . ياهلزغ  لزغ  باتک  هعماج 22 . باتک  نامیلـس 21 . لاثما  باتک  ریمازم 20 . باتک  بویا 19 . باـتک  رَتِسا 18 .

یبن عشوه  باتک  یبن 28 . لایناد  باتک  یبن 27 . لایقزح  باتک  یبن 26 . ءایمرا  یثارم  باتک  یبن 25 . ءایمرا  باتک  یبن 24 . ءایعشا 
باتک یبن 34 . ءاکیم  باـتک  یبن 33 . سنوی  باـتک  یبن 32 . ءایدـبوع  باتک  یبن 31 . سوماع  باـتک  یبن 30 . لیئوی  باـتک  . 29

یبن ئکالم  باتک  یبن 39 . ایرکز  باتک  یبن 38 . یّجح  باتک  یبن 37 . ءاینفص  باتک  یبن 36 . قوقبح  باتک  یبن 35 . موحان 

نیا .تسا  هدـش  پاچ  یـسراف  همجرت  اب  يدـلجم و  کی  هعومجم  کی  رد  نایحیـسم  سدـقم  ياـهباتک  همه  زین  اـهباتک و  نیا  همه 
باتک نیا  دـیناوت  یم  .تسا  دوجوم  یمومع  ياه  هناخباتک  زین  اـه و  یـشورفباتک  رد  نـآلا  نیمه  سدـقم » باـتک   » ماـن هب  هعومجم 

باتک لوا  شخب  .دیریگب  سکاریز  دیناوت  یم  دیهاوخب  هنومن  ناونع  هب  هحفص  کی  مادک  ره  زا  رگا  دینک و  هیهتار 
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راهچ هک  تسا  باتک  لماش 27  دیدچ و  دهع  مان  هب  سدقم  باتک  مود  شخب  تسا و  باتک  لماش 39  تسا و  قیتع  دهع  سدقم ،
یهاگآ يارب  .تسا  لئاسر  باتک و  دـنچ  هیقب  تسا و  انحوی  اقول و  سُقرم ، یّتم ، هناـگراهچ  ياـه  لـیچنا  باـتک  نیا 27  زا  باتک 
تنارود لیو  خـیرات  يرـشب و  ءارآ  دـیاقع و  مالـسا و  توریب ، پاـچ  نازیملا چ3 ص307  هب  دـیناوت  یم  اـهباتک  نیا  هیاـبرد  رتشیب 

.دینک هعجارم 

؟ لیجنا رد  دیدج  دهع  هن  اگ  ریاعش 7  تاروت و  رد  میدق  دهع  نامرف  هراب 10  رد 

شسرپ

؟ لیجنا رد  دیدج  دهع  هن  اگ  ریاعش 7  تاروت و  رد  میدق  دهع  نامرف  هراب 10  رد 

خساپ

: میدق دهع  هناگ  هد  نیمارف 

عشوی یسوم و  ترضح  .دندیسر  انیس  هوک  هب  هام  هس  زا  دعب  دندش  جراخ  رصم  زا  نایلیئارـسا  هوبنا  اب  نوراه  یـسوم و  هکنیا  زا  دعب 
تـشگنا اب  هوهی  هک  ار  یگنـس  هحول  تشگزاـب  رد  و  ناـم یم  اـجنآ  رد  زور  لـهچ  دـنوریم و  هوک  هلق  هب  هوهی  اـب  تروـشم  يارب 

شیب دوش  یم  مالعا  هوهی  مانب  جورخ  باتک  رد  هک  یتاروتسد  نیمارف و  هتبلا  هک  دنروآ  یم  دوخ  اب  هتـشون  اهنآ  رب  ј نیمارف شیوخ 
قاثیم هب  فورعم  هوهی و  مهم  قاثیم  نیموس  هک  تسا  هناـگ  هد  نیمارف  لیئارـسا  موق  اـب  هوهی  قاـثیم  هیاـپ  نکل  دـشاب  یم  ددـع  هد  زا 

يوس هب  ینابرق  واگ  نوخ  ندیشاپ  اب  قاثیم  نیا  هک  .دننک  ارجا  ار  هوهی  ماکحا  نیمارف و  دنوش  یم  فظوم  لیئارسا  ینب  هک  تسانیس 
دییأت نامیپ  دننک  یم  فرص  دوهی  روضح  رد  موق  دارفا  هک  یماش  اب  دمان و  یم  قاثیم ، نوخ  ارنآ  (ع ) یسوم دوش و  یم  تیبثت  مدرم 

: دنترابع هصالخ  تروصب  نیمارف  نیا  هک  دوش  یم 

ادخ زا  دیابن  وت  یـشاب  هتـشاد  يرگید  يادخ  دـیابن  نم  رانک  رد  وت  متخاس  جراخ  یمالغ  هناخ  رـصم  زا  ار  وت  هک  وت  يادـخ  منم  . 1
 ... ینک تسرد  لاثمت  ای  يزاس  لکش 

رویغ و يادخ  وت  يادخ  هوهی  نم  نوچ  يدرگ  فظوم  نانآ  تمدـخ  هب  ینکفا و  ورف  رگید  نایادـخ  لباقم  رد  ار  دوخ  دـیابن  وت  . 2
 ... مدوسح

درب لطاب ) هب   ) ار دنوادخ  مان  هکنآ  اریز  نکن  هدافتسا  ءوس  نآ  زا  رب و  نطاب  هب  ار  شیوخ  يادخ  هوهی  مان  . 3
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.دنام دهاوخن  تازاجم  نودب 

متفه زور  دنهدب و  اهنآ  هب  یصاخ  مان  هکنیا  نودب  هدرک  يدنب  هرامش  ار  هتفه  مایا  نایدوهی   ] راد سدقم  ارنآ  شیدنیب و  تبس  هب  . 4
شیپ گرم  مکح  روتسد  نیا  زا  فلخت  يارب  باتک  رد  عونمم و  نتـشاد  او  راک  هب  ندرکراک و  زور  نیا  رد  هک  دنا  هدیمان  تبـس  ار 

ص 306) لوا ، پاچ  ینایتشآ ، نیدلا  لالج  داتسا  دوهی ، نید  رد  یقیقحت   ) .تسا هدش  ینیب 

.یشاب رادروخرب  ینالوط  یناگدنز  زا  هدرک  اطع  وتب  تیادخ  هوهی  هک  ینیمزرس  رد  هکنآ  ات  راذگ  مارتحا  ار  دوخ  ردام  ردپ و  . 5

ینک لتق  دیابن  وت  . 6

ینک انز  دیابن  وت  . 7

ینک يدزد  دیابن  وت  . 8

یهد غورد  تداهش  تا  هیاسمه  هیلع  هب  دیابن  وت  . 9

عمط دراد  قلعت  وا  هب  هچنآ  ره  ای  شواگ  ای  شرخ  ای  شمالغ  تا ، هیاسمه  نز  هب  یشاب و  هتـشاد  عمط  هیاسمه  هناخ  هب  دیابن  وت  . 10
ص 313_312) لوا ، پاچ  ینایتشآ ، نیدلا  لالج  داتسا  دوهی ، نید  رد  یقیقحت   ) .يزرو

: دییامرف هعجارم  لیذ  عبانم  هب  دیناوت  یم  قوف  عبنم  رب  هوالع  هنیمز  نیا  زا  یفاک  عالطا  يارب 

ص 5 و 134؛ ینایدق ، سابع  ناریا ، رد  بهاذم  نایدا و  خیرات  .فلا 

ص 123؛ روکش ، داوج  دمحم  رتکد  نایدا ، هصالخ  .ب 

ص 496؛ تمکح ، رغصا  یلع  همجرت  سان ، یب _  ناج  نایدا  عماج  خیرات  .پ 

.27  _ 14034 جورخ ، رفس  تاروت  .ت 

هناگ تفه  رئاعش 

شخب تاجن  تقیقح  زا  يرهاظ  هناشن  کی  ناونع  هب  اسیلک  رد  تسیاب  یم  هک  تسا  یلامعا  سدـقم  ياه  نیئآ  ای  هناگ  تفه  رئاعش 
، ینابر ياشع  دیمعت ، زا  دنترابع  هک  دنـشاب  یم  ددـع  تفه  ام  نیئآ  نیا  کیلوتاک  ياسیلک  هدـیقع  هب  هک  دوش  ارجا  یحیـسم  نامیا 

، دییأت يراذگ ، تسد 
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.دنک یم  یقلت  سدقم  نیئآ  ار  ینابر  ياشع  دیمعت و  طقف  ناتستورپ  ياسیلک  یلو  هبوت  رخآ و  نیهدت  سدقم ، جاودزا 

دیمعت يایحی  نامز  هب  سدقم  باتک  رظن  هب  هک  حیـسم  اب  صخـش  ندش  هباشم  زا  يا  هناشن  ناونعب  تسا  یلـسغ  عون  کی  دیمعت ، . 1
صوصخم ناتـستورپ  هقرف  رد  هک  سقرم 1/4 ) و  یتم 3/1  لیجنا   ) هتفرگ دـیمعت  ییحی  زا  دوخ  مه  (ع ) یـسیع دـسر و  یم  هدـنهد 

، یحیـسم تایهلا   ) .دنهد یم  دیمعت  مه  ار  نادازون  اه  کیلوتاک  نکل  .دنا  هتفریذپ  ار  لیجنا  مایپ  لماک  تیاضر  اب  هک  تسا  یناسک 
ص 309) نایلیئاکیم ، همجرت  نسیت ، يرنه 

رد (ع ) یـسیع هک  تسا  یبارـش  نان و  نامه  سیدقت  هک  هدـش  هتفریذـپ  یحیـسم  قرف  یمامت  رد  هک  سدـقم ) ماش   ) ینابر ياشع  . 2
ص 178) روکش ، داوج  رتکد  نایدا ، هصالخ   ) .دومن لوانت  رمع  رخآ  بش 

نامیا هب  هتفر و  شیشک  دزن  یگلاس  ات 13   10 دنـسر ، یم  غولب  نس  هب  نوچ  دنا  هتفای  دیمعت  یکدوک  رد  هک  یناسک  قاثیم  دییأت  . 3
( داژن یئابیز  اضردمحم  تیحیسم  مالک  خیرات و  رب  يدمآرد   ) .دننک یم  فارتعا  دوخ  یبلق 

هـس لحارم  ياراد  هک  .دـنک  یم  ادـیپ  ییاسیلک  بصانم  زارحا  تیحالـص  صخـش  نآ  بجوم  هب  هک  باصتنا ، ای  يراذـگ  تسد  . 4
( قوف عبنم   ) .تسا هناگ 

ص 178) نایدا ، هصالخ   ) .دوش ماجنا  اسیلک  رد  تافیرشت  یط  دیاب  یحیسم  درم  نز و  جاودزا  هک  سدقم ، جاودزا  . 5

صوصخم یئاعد  وا  رب  شیشک  دنلام و  یم  نوتیز  نغور  وا  ندب  هب  صخـش  گرم  ماگنه  رد  هک  یئاهن  نیهدت  ای  رـضتحم  حسم  . 6
ص 179) قوف ، عبنم   ) .دناوخ یم 

یم هبوت  یصاعم  زا  فارتعا و  دوخ  ناهانگ  هب  یتافیرشت  یط  کیلوتاک  نایحیسم  هانگ ، هب  رارقا  هبوت و  . 7
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( قوف عبنم   ) .دننک

باتک هب  دـیناوت  یم  دـش  هراشا  الاب  رد  هک  یعبانم  و  سقرم و ..  اـنحوی ، یتم ، لـیجانا  رب  هوـالع  هنیمز  نیا  رد  لـماک  عـالطا  تهج 
.دییامرف هعجارم  ینایتشآ  نیدلا  لالج  داتسا  رثا  حیسم  نیا  رد  یقیقحت 

؟ دراد تحص  يدح  هچ  ات  تاروت  فیرحت 

شسرپ

؟ دراد تحص  يدح  هچ  ات  تاروت  فیرحت 

خساپ

ندش هتفایزا  نخس  باب 34  مایا  خـیراوت  مود  باتک  میدـق  دـهع  رد  هلمج  زا  تسا ، یعطق  یملع  یخیرات و  رظن  زا  تاروت  فیرحت 
هدش تفای  هخـسن  تسین  مولعم  هزات  دوب و  هدش  دوقفم  هدوبن و  لیئارـسا  ینب  دزن  رد  تاروت  دوش  یم  مولعم  هک  تسا  تاروت  هرابود 

.هن ای  دشاب  تاروت  حیحص  هخسن  نامز  نآ  رد 

رفس  34 باب رد  اریز  تسین  راوگرزب  نآ  باتک  املـسم  ینونک  تاروت  تسا و  هدوب  یـسوم  ترـضح  باتک  یلـصا  تاروت  هوالع  هب 
ترـضح زا  سپ  بلاطم  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  تسا و  یـسوم  ترـضح  نفد  تافو و  حرـش  شیاریپ  رفـس  باـب 36  رد  زین  هینثت و 

.تسا هدش  يراکتسد  تاروت  تسا و  هدش  هفاضا  تاروت  هب  یسوم 

هیآ 75 و ، هرقب  «) نوملعی مه  هولقع و  ام  دعب  نم  هنوفرحی  مث  هّللا  مالک  نوعمـسی  مهنم  قیرف  ناک  دق  و  دـیامرف «: یم  زین  نآرق  تایآ 
13 و 15) هدئام ،  - 78 نارمع ، لآ   - 79 هرقب ، کن : زین 

: کن رتشیب  یهاگآ  يارب 

قح هار  رد  تاراشتنا  تاروت  یخیرات  ریس 

یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  ریبد ، هّللا  حیبذ  سدنهم  همجرت : ياکوب ، سیروم  ملع  لیجنا و  تاروت ، نآرق ،

رد هلمجزا  دـنا  هدومن  یفن  ءاـیبنا  سدـقم  تحاـس  زا  ار  اـهارتفا  اـه و  تمهت  نیا  (ص ) یبـن تیب  لـها  میرک و  نآرق  تروص  ره  رد 
(. هیآ 124 هرقب ، هروس   «) نیملاظلا يدهع  لانی  ال  دیامرف « : یم  نآرق  تایآ 

هروس ءایبنا و24  هروس  هیآ 73  کن  نینچمه  تسا ) تیاده  توبن و  یهلا  دـهع  نیا  هلمج  زا  هک   ) دـسر یمن  نیملاظ  هب  یهلا  دـهع 
یلا 84. هیآ 75  تافاص ، هروس  کن : حون  ترضح  صوصخ  رد  هدجس و  ملا 

ریسفت کن  حون  ترضح  تیصخش  هاگیاج و  زا  رتشیب  عالطا  يارب 
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دنچ رد  حون  ترـضح  هصق  هرابرد  ییاهثحب  لوصف  یف  حون  هصق  لوح  ثاـحبا  دوه  هروس  ات 49  تایآ 36  ریسفت  نازیملا ، فیرش 
.لصف

: میشاب هتشاد  هجوت  بلطم  دنچ  هب  تسا  بسانم 

نامزنآ رد  يراتـشون  گنهرف  يراپـس و  دای  هب  طبـض و  يریگدای و  تردق  شناد و  تفرعم و  گنهرف و  كرد و  مهف و  حطـس  لوا 
.تسا نامز  نآ  رد  لیجنا  تاروت و  فیرحت  دعاسم  ياه  هنیمز  زا  بلطم  نیا  تسا و  هدوب  نییاپ  كدنا و  فیعض و 

ار ییاوران  ياهتبـسن  رطاخ  نیمهب  دـننک و  هیجوت  ار  دوخ  فالخ  ياهراک  دـنا  هتـساوخ  یم  تورث  تردـق و  نابحاص  اـسب  هچ  مود 
زین یهلا  ناربمایپار  يا  هتـسیاشان  تشز و  لامعا  نینچ  هک  دـننک  راهظا  مالعا و  بیترت  نیا  هب  اـت  دـندومن  یم  یهلا  ناربماـیپ  هجوتم 

.دنداد یم  ماجنا 

.تسین تورث  تردق و  نابحاص  هنوگنیا  هجوتم  يداقتنا  نادنچ  نیاربانب 

سدـقم تحاس  هب  ارتفا  تمهت و  لیجنا و  تاروت و  فیرحت  زا  دـنا و  هدوب  میهـس  گرزب  تیانج  نیا  رد  زین  ینید  نادنمـشناد  موس 
کمک ياربو  دـندومن  یم  هیجوت  زین  ار  دوخ  ياه  يراکتفاثک  تاـفارحنا و  بیترت  نیا  هب  دـنا و  هدرب  یم  دوس  یهلا  ءاـیلوا  ءاـیبنا و 

.دنا هدروآ  یم  تسد  هب  یلام  يدام و  عفانم  نارادمروز  تورث و  تردق و  نابحاص  هب  ندناسر 

تاروت و یخیراتریس  کن :  ) دوش هدناوخ  مدرم  يارب  راب  کی  لاس  تفه  ره  تاروت  دوب  رارق  هکنیا  هب  هجوت  اب  هک  اسب  هچ  مراهچ و 
هدش میرک  نآرق  يراپس  دای  هب  ظفح و  يارب  هک  یتادیکأت  نآ  دنا و  هتسناد  یمن  یهلا  مالک  نیع  ار  لیجنا  تاروت و  و  هینثت ) ؤس  زین 

هب تسا  هدوبن  حرطم  لیجنا  تاروت و  هرابرد  تسا  ادخ  مالک  ظافلا  نیا  نیع  هک  داقتعا  نیا  تسا و 
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دننام هک  نیا  امک  دـشاب  هتخیمآ  تاروت  ياهناتـساد  اب  تافارخ  هروطـسا و  هناسفا و  ناتـساد و  هدـنکارپ و  نوگانوگ و  بلاطم  رورم 
عیاـقو هک  دومن  هدـهاشم  ناوتیم  دـنراد  یکدـنا  هرهب  اـی  دـنرادن و  هرهب  تباـتک  داوس و  زا  هک  یمدرم  ناـیم  رد  ار  تاـینرت  هنوـگنیا 

.دننک ظفحار  ثداوح  یخیرات  طابترا  بیترت و  یتح  دنناوت  یمن  دننک و  یم  یطاق  رگیدکی  اب  ار  فلتخم  ياهناتساد  فلتخم و 

.دشاب یمن  حیحص  هک  هداد  ناربمایپ  یخرب  دنوادخ و  هب  ییاه  تبـسن  دراد و  مرـش  شنایب  زا  یمدآ  هک  هدمآ  یبلاطم  لیجنا  تاروت و  رد 
فیرحت لیجنا  تاروت و  هک  دنتسه  دقتعم  دیـسرپب " باتک  لها  زا  دیناد  یمن  رگا   " هک نآرق  زا  يا  هیآ  دانتـسا  هب  باتک  لها  زا  یخرب  یلو 

رگا دنیوگ : یم  هدشن و 

شسرپ

یمن حیحـص  هک  هداد  ناربمایپ  یخرب  دنوادخ و  هب  ییاه  تبـسن  دراد و  مرـش  شنایب  زا  یمدآ  هک  هدمآ  یبلاطم  لیجنا  تاروت و  رد 
تاروت و هک  دنتـسه  دقتعم  دیـسرپب " باتک  لها  زا  دیناد  یمن  رگا   " هک نآرق  زا  يا  هیآ  دانتـسا  هب  باتک  لها  زا  یخرب  یلو  .دشاب 

.دیهد حیضوت  تشادن ؟ دوجو  يا  هیآ  نینچ  امش  نآرق  رد  دوب  هدش  فیرحت  رگا  دنیوگ : یم  هدشن و  فیرحت  لیجنا 

خساپ

یتـح هدـش و  فیرحت  شوختـسد  خـیرات  لوط  رد  دراوم  زا  يرایـسب  رد  لـیجنا  تاروت و  تسا  تسد  رد  هک  يدـهاوش  هب  هجوت  اـب 
همدقم ي رد  روب " راب  نایا   " هلمج زا  دنا  هدرک  فارتعا  هلئسم  نیا  هب  مه  تیحیـسم  دوهی و  نارظن  بحاص  ناگدنـسیون و  زا  یخرب 

: دسیون یم  نید " ملع و   " باتک

رد یسوم  ترـضح  تلحر  ناتـساد  و  ( 1) هدش هتـشون  (ع ) یـسوم ترـضح  تافو  زا  دعب  لاس  تاروت 800  ياـه  تمـسق  زا  یخرب 
زا یخرب  هدـش ، يروآ  عمج  یـسوم  ترـضح  تلحر  زا  دـعب  لاس  اهدـص  هک  یبلاـطم  نیا  دوخ  هب  دوخ  و  ( 2) هدش هتشاگن  تاروت 

" .تسا هدش  هفاضا  نآ  هب  بلاطم  یخرب  ای  هدش  مک  ای  هدش ، لخاد  نآ  رد  یفارحنا  هنایماع ي  بلاطم 

"؟ دینک لاوس  باتک  لها  زا  دیناد  یمن  رگا  : " دیامرف یم  نآرق  ارچ  فاصوا  نیا  اب  هک  تسا  نیا  شسرپ  لاح 

؟ تسا هدومرف  ار  هلمج  نیا  نآرق  ارچ  دوش  مولعم  ات  مینک  یسررب  یفرعم و  ار  هیآ  نیا  لوا  تسا  مزال  خساپ  يارب 

(3 ") َنوُمَْلعَتَال ُمتنُک  نِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَأْسَف  : " دیامرف یم  لحن  هروس ي  رد  لاعتم  دنوادخ 

تاروت ینعی  رکذ "  " هک تسا  نیا  روهشم  رظن  دنراد : هاگدید  دنچ  نآرق  نارسفم  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  رکذ " لها   " هکنیا دروم  رد 
! دیسرپب اهنآ  زا  دیناد  یمن  رگا  دیامرف : یم  نآرق  هک  دوهی ، نادنمشناد  ینعی  رکذ  لها  و 

نیا مهف  يارب 
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يور هک  میبای  یم  رد  تایآ  نیا  رد  یـسررب  تقد و  اب  میریگب ، رظن  رد  ار  هیآ  نیا  دعب  لبق و  تایآ  هیآ و  ياضف  هک  تسا  مزال  هیآ 
: دنتفگ یم  ناکرشم  اریز  تسا ، ناکرشم  اب  تایآ  نیا  رد  نخس 

و دنک ، يربمایپ  ام  يارب  هک  داتسرفن ، يا  هتشرف  کی  ادخ  ارچ  ...و  دور  یم  هار  رازاب  رد  دروخ ، یم  هک  هداتسرف  يربمایپ  ادخ  ارچ  "

"؟ دوش یحو  مه  رشب  رب  دوش  یم  ایآ 

.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  رگید  ياه  هروس  هروس و  نیا  رد  هک  هدوب  حرطم  تالاوس  هنوگنیا 

ربمایپ يا   1" ْمِْهَیلِإ یِحُونًالاَجِر  اَّلِإ  َِکْلبَق  نِم  اَْنلَـسْرَأ  اَمَو  : " دـیامرف یم  تسا و  ناکرـشم  هب  ییوگ  خـساپ  ماـقم  رد  روکذـم  هیآ ي 
ار یسیع  دش  یم  یحو  وا  هب  دوب و  ناسنا  میداتسرف  ار  یسوم  دش  یم  یحو  اهنآ  يوس  هب  هک  میداتسرف  ینادرم  زین  وت  زا  لبق  مالسا 

يا : " دیامرف یم  ناکرشم  هب  باطخ  سپ  دندوب  رشب  مه  هک  يرگید  ناربمایپ  نینچمه  و  دش ، یم  یحو  وا  هب  دوب و  ناسنا  میداتسرف 
یناربمایپ امش  زا  لبق  هک  دیسرپب  یناسک  زا  دیورب  دوش ؟ یحو  اه  ناسنا  هب  تسا  نکمم  ایآ  هک  دینک  یم  لاکشا  هک  امـش  ناکرـشم 

!" دیسرپب دوهی  زا  دیورب  دیناد  یمن  رگا  " ؛" َنوُمَْلعَتَال ُمتنُک  نِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَأْسَف  : " دش هداتسرف  اهنآ  يوس  هب 

زا و  دـندوب ، نکاس  هنیدـم  لـثم  برعلا  هریزج  زا  ییاـه  شخب  رد  دـندوب  ناکرـشم  هیاـسمه ي  برعلا  هریزج  رد  تیحیـسم  دوهی و 
اهنیا اریز  دنتشاد  لوبق  ار  تیحیسم  دوهی و  یملع  تیعجرم  یتح  دنتـشاد و  يرتالاب  حطـس  یلهاج  برع  زا  یملع  یگنهرف و  ظاحل 

دندوب ملاع  اهنآ  هب  تبسن  باتک  لها  دندوب و  لهاج  اهنآ  هک  ارچ  دندوب  رتالاب  ناکرشم ، هب  تبسن  یملع  حطس  گنهرف و  ظاحل  زا 
ارچ امش  دیامرف : یم  نیکرشم  هب  نآرق  اذل 
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رگا دندوب ، رشب  سنج  زا  هک  میداتـسرف  یناربمایپ  زین  ربمایپ ، نیا  زا  لبق  ام  دشاب  یمن  هتـشرف  ارچ  ربمایپ  هک  دینک  یم  ار  لاکـشا  نیا 
.دندوب ناسنا  ای  دندوب  هتشرف  یلبق  ناربمایپ  ایآ  هک  دیسرپب  اه  یحیسم  اه و  يدوهی  زا  دیسرپب  باتک  لها  زا  دیورب  دیراد  کش  امش 

.درادن یطابترا  تاروت  فیرحت  مدع  ای  فیرحت  اب  عوضوم  نیا  و 

؛ دـننک لاوس  اه  يدوهی  اه و  یحیـسم  ینعی  رکذ  لها  زا  دـنورب  اه  ناملـسم  هک  دـشاب ، یمن  اه  ناملـسم  هب  باطخ  هیآ  نیا  رد  اریز 
، مه یلبق  ناربمایپ  هک  دـننک  لاوس  نایدا  كرتشم  یلک و  لوصا  زا  یکی  دروم  رد  باتک  لها  زا  هک  تسا  ناکرـشم  هب  باطخ  هکلب 

.دندوب رشب 

یخرب رد  هک  تسا ، هیآ  نطاب  یعون  هب  ریـسفت ، نیا  هک  دنرواب  نیا  رب  ناگرزب  یخرب  هک  هدش ، هیآ  زا  يرگید  ریـسفت  مود : هاگدید 
.تسا هدش  نآ  قیداصم  هب  یتاراشا  تایاور 

تیصوصخ ءاغلا  اب  اما  تسا  یصاخ  هعقاو ي  کی  هب  طوبرم  شرهاظ  هک  دراد  یتایآ  یناوارف  دراوم  رد  میرک  نآرق  هکنیا : حیـضوت 
.دیآ یم  تسدب  یلک  هدعاق ي  کی  میراذگب ) رانک  ار  ناکم  نامز و  تایصوصخ  ینعی  )

: دیامرف یم  هیآ  هک  بیترت  نیا  هب  دنا  هدروآ  تسدب  یلک  هدعاق ي  کی  هیآ  نیا  زا  نیرسفم  یخرب 

ياه ناسنا  هب  لهاج ، ياه  ناسنا  : " دـیامرف یم  هیآ  تقیقح  رد  دـنرکذ "! لها  هک  یناسک  زا  دـینک  لاوس  " ؛" ِرْکِّذـلا َلْهَأ  اُولَأْـسَف  "

رگید هنومن ي  .دـشاب  یم  باتک  لـها  هب  ناکرـشم  هعجارم ي  ملاـع ، هب  لـهاج  عوجر  قیداـصم  زا  یکی  هک  .دـننک " هعجارم  ملاـع 
هعجارم بلق  صـصختم  هب  تسا  راـمیب  بلق  هیحاـن ي  زا  يدرف  رگا  تسا  صـصختم  هب  دارفا  عوجر  ناـمه  ملاـع ، هب  لـهاج  عوجر 

دیلقت عجارم  هب  ینعی  نآ  صصختم  هب  درادن  ار  ماکحا  طابنتسا  ییاناوت  رگا  زین  یعرش  لئاسم  رد  نینچمه  و  دنک ،
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هدش دراو  بلطم  نیا  تنـس  لها  هعیـش و  تایاور  زا  یخرب  رد  هک  تسور  نیا  زا  .دشاب  یم  یلک  هدعاق ي  کی  نیا  .دنک و  هعجارم 
و .دیـسرپب " (ع ) تیب لها  زا   " ینعی ِرْکِّذـلا " َلْهَأ  اُولَأْسَف   " هدـمآ هیآ  نیا  رد  رگا  و  ( 4 ") .دنتـسه (ع ) تیب لها  نامه  رکذ  لها   " هک

.دنشاب یم  (ع ) تیب لها  شزراب  قیداصم  زا  یکی  هک  میدروآ  تسدب  ام  هک  تسا  یلک  هدعاق ي  نامه  نیا 

نیا نیاربانب  .دنک  لاوس  اهنآ  زا  تسا  لهاج  یعوضوم  رد  دراد و  یشسرپ  یصخش  رگا  هک  دنتـسه  تما  نایاناد  ناونع  هب  تیب  لها 
زا یکی  ناـمز ، کـی  رد  دراد  يددـعتم  قیداـصم  هـک  دـنک  یم  ناـیب  اـم  يارب  ار  صـصختم  هـب  عوـجر  یلک  هدـعاق ي  کـی  هـیآ ،

قادصم تسا و  هدوب  صـصختم  دارفا  هب  صـصختمریغ  ناسنا  ره  هعجارم ي  ای  هدوب  باتک  لها  هب  ناکرـشم  هعجارم ي  شقیداصم 
.دشاب یم  تیب  لها  هب  اه  ناملسم  هعجارم ي  شزراب 

: يروآدای

نآرق زا  یتایآ  هتبلا  درادـن  لیجنا  تاروت و  فیرحت  مدـع  ای  فیرحت  اب  یطاـبترا  هیآ  نیا  میریذـپب  ار  اـه  هاگدـید  نیا  زا  مادـک  ره 
هعجارم اـم  هکنیا  زا  مه  (ص ) مرکا ربماـیپ  تاـیاور  رد  نآ  رب  هوـالع  دراد و  لـیجنا  تاروت و  زا  يونعم  فیرحت  هب  یتراـشا  میرک ،

.تسا هدش  یهن  باتک  لها  هب  مینکب 

.دنرادن ار  لیجنا  تاروت و  فیرحت  مدع  ياعدا  زین  یحیسم  يدوهی و  نارظن  بحاص  دش  نایب  هچنانچ  و 

: یقرواپ

ص 130. یهاشمرخ ، نیدلا  ءاهب  همجرت  روبراب ، نایا  نید ، ملع و   . 1

باب 34. هینثت ، رفس  سدقم ، باتک   . 2

.43 لحن /   . 3

.43 لحن /   . 4

؟  دنک یم  قیدصت  ار  لیجنا  تاروت و  تاجردنم  نآرق  ایآ 

شسرپ

؟  دنک یم  قیدصت  ار  لیجنا  تاروت و  تاجردنم  نآرق  ایآ 

خساپ

قیدصت ینعم  اما  دنک ;  یم  قیدصت  ار  نیشیپ  بتک  دافم  نآرق  هک :  دروخ  یم  مشچ  هب  ریبعت  نیا  دیجم  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  رد 
تاروت رد  هک  ییاه  هناشن  اب  نآرق  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ياهیگژیوو  تافص  هک  تسا  نیا  لیجنا  تاروت و  هب  تبـسن  نآرق 
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ار لیجنا  تاروت و  تایآاهنآ  هک  دـنک  یم  نیا  زا  تیاکح  نآرق  زا  يددـعتم  تایآ  هوـالعب  دراد .  لـماک  تقباـطم  هدـمآ  لـیجنا  و 
 . دندومن فیرحت 

؟  دینک نایب  ار  تاروت  فیرحت  ياه  هناشن  زا  یخرب 

شسرپ

؟  دینک نایب  ار  تاروت  فیرحت  ياه  هناشن  زا  یخرب 

خساپ

رد ندـش  بولغم  و  بوقعی ,  ترـضحاب  نتفرگ  یتشک  هاـگآان و  زجاـع و  ناـسنا  تروصب  هّللاـب , )  ذاـیعلا  لاـعتم (  يادـخ  میـسرت 
ترضح هب  مراحم  اب  يانز  رمخ و  برش  و  ع , )   ) دواد ترضح  هب  هنصحم  يانز  تبسن  لثم  ءایبنا  هب  نداد  اوران  ياهتبـسن  شربارب و 

 . طول

؟  تسا هداد  ربخ  مالسا  روهظ  زا  تاروت  ایآ 

شسرپ

؟  تسا هداد  ربخ  مالسا  روهظ  زا  تاروت  ایآ 

خساپ

لیئارـسا و ینب  رگم  دندوب  تسرپ  تب  ناهج  مدرم  همه  مالـسلا  هیلع  حیـسم  دالیم  زا  لبق  دناد  یم  تسا  هدناوخ  خـیرات  هک  سکنآ 
یتسرپ و تب  تداع  هتـسویپ  دنک  یم  ایوقا  زا  يوریپ  تاداع  دیاقعرد و  یفیعـض  موق  ره  نوچ  دـندوب و  فیعـض  كدـنا و  مه  اهنآ 

ینب ناـهاشداپاما  دـندرک  یم  یهن  ار  مدرم  ناربـمغیپ  تفاـیم و  جاور  اـهنآ  ناـیم  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  عرـش  هب  نیهوـت 
تـسا نافیعـض  تداع  نیا  دنداد و  یمن  شوگ  اهنآ  رکنمزا  یهنب  دنتـشک و  یم  دـندیناسر و  یم  رازآ  هجنکـش و  ار  ءایبنا  لیئارـسا 

رد تسینرثوم ,  دننک  یهن  هچ  ره  املع  تسا و  هدرک  تیارس  ناناملـسمب  دنرتیوق  هک  نایگنرف  زااشحف  يراوخبارـش و  زورما  هکنانچ 
ار لیئارـسا  يادخ  دنوش و  یم  دحوم  ایند  مدرم  همهرمالا  رخآ  هک  دنداد  یم  ربخ  تقو  نامه  رد  ناربمغیپ  اما  دوب  نینچ  مه  تقونآ 

دندوب نیمز  ياـهتلود  نیرتـگرزب  تقونآ  هک  قرـشم  رد  روـشآ  برغم و  رد  رـصم  تنطلـسو  دـننک  یم  هدجـس  ار  وا  دنتـسرپ و  یم 
مدرم ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللادبع  نب  دمحم  ترـضح  دیـسر و  ماجناب  ءایبنا  هدعو  نیا  دـندروآ ,  یم  نامیا  هناگی  يادـخب 

مالسلا هیلع  ایعشا  ترضح  هکنانچ  دندش  قح  هاگرد  بوضغم  لیئارسا  ینب  امادندروآ  نامیا  اهنآ  دناوخ و  قح  نیدب  ار  نیمز  يور 
7  : 17 رد (  ددرگ و  یم  يرغالب  لدبم  شنت  یهبرف  هتسکش و  بوقعی  تکوش  هک  دوش  یم  عقاو  زور  نآ  رد  و  دیوگ :   ( 17:4 رد ( 

سودقب شنامشچ  هتسیرگن  دوخ  قیالخب  ناسنا  زورنآ  رد  و  دیوگ :   ( 8 , 
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دنتخاس دوخ  ياهتشگنا  هب  هک  یئاهزیچب  تسیرگن و  دنهاوخن  ناشدوخ  ياهتسد  لومعم  ياه  حبذم  هب  درک و  دهاوخ  رظن  لیئارـسا 
فورعم نایرصمب  دنوادخ  و  دیوگ :  رخآ )  ات  هیآ 21  زا  باب 19  رد  ایعـشا (  مه  و  دنکفادنهاوخن .  رظن  اه  تب  اهراز و  تخرد  زا 

ادا هدرک  رذن  دنوادخب  تاروذن  دومندنهاوخ و  ینابرق  ار  هیدـه  هحیبذ  هدومن  فارتعا  دـنوادخب  زورنآ  رد  نایرـصم  دـش و  دـهاوخ 
هک هدومن  عوجر  دنوادخب  زین  ناشیا  دیشخب و  دهاوخ  افش  ندیناسر  همدص  زا  دعبو  هدز  همدص  ار  نایرصم  دنوادخ  درک و  دنهاوخ 

رـصمب و ناـیروشآ  هک  دوب  دـهاوخروشآ  هب  اـت  رـصم  زا  یهارهاـش  زورنآ  رد  ( 23  ) داد دـهاوخ  تحـص  هدومن  تباجتـسا  ار  ناشیا 
هدش یمیس  روشآ  رـصم و  اب  لیئارـسا  زور  نآ  رد  ( 24  ) دومن دنهاوخ  یگدنباعم  روشآ  اب  رـصم  تفر و  دنهاوخ  روشآ  هب  نایرـصم 

و رـصم ,  لها  نم  موق  هک  تفگ  دهاوخ  هتخاس  كربتم  ار  ناشیا  اهرکـشل  دنوادخ  هک  دـیدرگ  دـهاوخ  تکرب  لحم  نیمز  نایم  رد 
ار كاپ  بلاهموقب  ناـمز  نآ  رد  اریز  دـیوگ :   ( 9  : 3 هاینفصو (  دنـشاب .  كرابتم  لیئارـسا  نم  ثراو  روشآ ,  لها  میاهتـسد  لمع 

میرب یم  هدئاف  ود  رابخا  نیا  زا  دنیامن .  تدابع  لدکیب  ار  وا  هدومن  اعدتـسا  دنوادخ  مساب  ناشیا  یگمه  هکنآ  اتدینادرگ  میهاوخرب 
دنداد و ار  رابخا  نیا  دـندوب  فیعـض  تیاهن  هک  یتقو  لیئارـسا  ینب  ناربمغیپ  کش  یب  نوچ  هدـحالم  رب  تسا  یتجح  هکنیا  لوا -  :
هب ای  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  ببـسب  ای  دندش  دحوم  دندوب  تسرپ  تب  تقو  نآ  هک  اهتما  همه  دش و  عقاو  دندوب  هتفگ  هکنانچ 

ءایبنا متاخ  توعد 
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هداراب تسا و  قح  مالـسا  نید  هکنیا  مود -  دـندوب .  هدـیدرگ  هاگآ  بیغ  زا  دنتـشاد و  هار  ادـخ  اب  ءایبنا  سپ  هلآ ,  هیلع و  هّللا  یلص 
نید هن  دوش  یم  قبطنم  مالـسا  بهذـم  اب  دـنداد  ءایبنا  هک  اهناشن  زا  يرایـسب  نوچ  دـندمآرد  نید  نیاب  ناهج  مدرم  یلاعت  دـنوادخ 
یم تسرپادخ  روشآ  رصم و  تکلمم  هک  داد  ربخ  مالسلا  هیلع  ایعشا  ترضح  نوچ  روشآ  رـصم و  ندش  ناملـسم  هلمج  زا  حیـسم , 

ناریا ماش و  برع و  قارع  رصم و  مدرم  ندش  ناملسمب  رابخا  نیا  دوب و  ناریاو  قارع  رب  لمتـشم  نامزنآ  رد  روشآ  تکلمم  دنوش , 
یتشدرز ای  تسرپ  تب  همه  حیـسم  ترـضح  دهعب  دندشن و  تسرپادخ  کلامم  نیا  زا  کیچیه  مالـسا  زا  شیپ  نوچ  تشگ  ققحم 

زین و  یکدنا .  رگم  دندشن  یحیـسم  برع  قارع  مدرم  نایناریااما و  دندیورگ  واب  نایرـصم  هچرگ  حیـسم  ترـضح  زا  سپ  دـندوب و 
ترضح نآ  دوبن و  دنوادخ  یلصا  دوصقمودب  فئاوط  نیا  ندیورگ  تشگ و  ثوعبم  لیئارسا  ینب  رب  اهنت  حیـسم  ترـضح  میئوگ : 
لاـمعا زا  تـسا و   ( 5/6  : 10 یتـم (  رد  هکناـنچ  دوـمرف  یهن  اـهنآ  توـعد  لیئارـسا و  ینب  ریغ  ياهرهـش  رد  نتفر  زا  ار  نییراوـح 

نوچ دندوب و  لیئارـسا  ینب  توعد  هب  رومام  طقف  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  لسر  هک  دوش  یم  مولعم  مه   ( 43  : 13 نایراوح ( 
دوش یمن  قبطنم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  نید  اـب  زگره  هکیتاـیآ  زا  و  دـنتخادرپ .  رگید  لـئابق  توعد  هب  دـندرکن  اـنتعا  اـهنآ 

قحب مناهد  زا  مالک  مدروخ  دنگوس  مدوخ  اب  دیوگ :   ( 13  : 45 ایعشا (  باتک  رد  هک  تسیتیآ 
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هک دهد  یم  ربخ  دـنوادخ  اجنیا  رد  دروخ .  دـهاوخ  دـنگوس  نم  اب  نابز  ره  هدـش  مخ  نمب  وناز  ره  هک  ددرگ  یمنرب  دـمآ و  نوریب 
حیـسم ترـضح  بهذم  رد  تسا و  مالـسا  بهذم  رد  نیا  دنروخ و  یمدنگوس  ادخ  مانب  دـنوش و  یم  تسرپادـخ  نیمز  مدرم  همه 

 : دیوگ  ( 000 11  : 1 یکالم (  باتک  رد  و  تسا .  حرصم   ( 37-33  : 5 یتم (  رد  هکنانچ  تسا  مارح  ندروخ  دنگوس  مالسلا  هیلع 
ینابرق رهاط  هیده  روخب و  نم  مساب  ناکم  رهرد  دوب و  دهاوخ  میظع  فئاوط  نایم  رد  نم  مسا  شبرغم  یلا  باتفآ  علطم  زا  هک  اریز 

لیئارـسا ینب  يا  امـش (  اما  دوب  دهاوخ  میظع  فئاوط  نایم  رد  نم  مسا  هک  دیامرف  یماهرکـشل  دنوادخ  هک  ورناز  دش  دهاوخ  هدرک 
هک دـیئوگ  یم  تسا و  ریقح  شا  همعطا  شا و  هویم  تسا و  ثولم  دـنوادخ  هرفـس  هک  دـیئوگ  یم  هکنوچ  دـیزاس  یم  ثوـلم  ارنآ  (

دیدروآ ار  رامیب  گنل و  هدش و  هدیرد  زین  دیدیمد و  هخفن  نآ  هب  هک  دـیامرف  یم  اهرکـشل  دـنوادخ  يرآ  تسا ,  تمحز  هچ  کنیا 
تیلح و رهاط و  ینابرق  و  هآ .  درک ؟  مهاوخ  لوبق  امـش  تسد  زا  ار  نیا  ایآ  دیامرف  یم  دنوادخ  سپ  دیدروآار  هیدـه  لاونم  نیدـب 
 ) ایعشا رد  و  تسین .  اهنآ  نید  رد  رهاط  ریغ  رهاط و  نایم  زایتماو  دنرادن  ینابرق  نایحیـسم  تسا و  مالـسا  بهذم  رد  ناویح  تمرح 

دومن دنهاوخ  تمدـخ  ار  وت  ناشیا  كولم  هدرک  انب  ار  تیادـه  راوید  ابرغ  نارـسپ  دـیوگ :  سدـقملا  تیب  هب  باطخ   ( 000 1  : 60
مبضغ رد  ار  وت  هچرگا 
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یم سک  همه  هآ  دیدرگ -  دـهاوخن  هتـسب  هدـش  حوتفمزور  بش و  تیاه  هزاورد  دومرف ,  مهاوخ  تمحر  ار  وت  مفطل  رد  نکل  مدز 
مالسا دهعب  ات  دش  بارخ  دوب  هک  مه  يدابآ  نآددرگ  دابآ  سدقملا  تیب  هکنآ  ياجب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نامز  زا  هک  دناد 

دندرکانب شروک  رما  هب  هک  تسا  سدقملا  تیب  مود  يدابآ  نیا  زا  دارم  دیاش  دیوگ :  یسکرگا  و  درک ,  انب  ار  نآ  باطخلا  نب  رمع 
رگید راب  دیوگ :   ( 20  : 60 باب (  نامه  ردو  دش  بارخ  زاب  يدابآ  نیا  زا  سپ  سدقملا  تیب  هک  اریز  تسین  حیحـص  نیا  میئوگ   ؟

سدقملا تیب  رد  زین  و  دوب .  دهاوخ  يدـبا  رون  تیاربزا  دـنوادخ  هک  اریز  دـیدرگ  دـهاوخن  دـیدپان  تهام  هدرکن  بورغ  وت  باتفآ 
وت هک  یناسک  نارسپ  دیوگ :   ( 14  : 60 رد (  و  مالسا .  نامز  دننامدندرک  یمن  هدجس  دبعم  نآ  رد  لیئارـسا  ریغ  فئاوط  همه  یناث 

نویصو دنوادخ  رهـش  ار  وت  دومن و  دنهاوخ  هدجـس  تیاهیاپ  فکب  ناگدننک  راوخ  یمامت  دنیآ و  یم  وتب  هدش  مخ  دندرک  التبم  ار 
 . دراد مالسا  هب  رظن  همه  رابخا  نیا  دناوخدنهاوخ .  لیئارسا  سودق 

؟  تسا هداد  ربخ  مالسا  ربمایپ  زا  تاروت  ایآ 

شسرپ

؟  تسا هداد  ربخ  مالسا  ربمایپ  زا  تاروت  ایآ 

خساپ

 : دومرف  ( 18  : 18 ینثم (  تاروت  رد  دنوادخ  و 

ربید ویفب و  يرابد  یتتان  ووت  دـننام  ناشیا  ناردارب  نایم  زا  ناشیا  يارب  منازیخیمرب  يربمغیپاخوماک  مهیحا  برقیم  مهـال  میقآ  یباـن 
رگا و  دـیوگ :  هیآ  نیا  زا  سپ  وارنآ  مدومرفاونوصا  هک  زیچ  ره  ناشیاب  دـیوگب  ات  شنهدـب  ار  ممالک  مراذـگ  یم  ورـشا  لاـک  مهیلا 

هب هک  ینخـس  نم  مسا  رد  هناربکتم  هک  يربمغیپ  اما  منک ,  یم  شیتفت  وا  زا  نم  دونـشن  دیوگب  نم  مساب  وا  هک  ارم  تاملک  یـصخش 
دنوادخ هک  یمالک  یئوگب :  تلد  ردرگا  دریمب و  دیاب  هتبلا  ربمغیپ  نآ  دیامن  ظفلت  ریغ  نایادخ  مساب  ای  دیوگب و  مدرکنرما  شنتفگ 

هک تسا  يرما  نیا  دسرن  ماجناب  دوشن و  عقاو  زیچ  نآ  دیوگب و  دـنوادخ  مانب  يزیچ  يربمغیپ  هچنانچ  مینادـب ؟  هنوگچ  تسا  هتفگن 
 . یهتنا سرتم .  وا  زا  تسا  هتفگ  رورغ  يور  زا  ارنآ  ربمغیپ  نآ  هکلب  تسا  هدومرفندنوادخ 

لطاب لوق  ود  ره  تسا و  حیـسم  ترـضح  دارم  دـنیوگ  يراـصن  و  تسا ,  عشوی  ترـضح  ربمغیپ  نیا  زا  دوصقم  دـنیوگ  دوهی  ضعب 
 : لیلد دنچب  تسین  ع )   ) عشوی ربمغیپ  نیا  زا  دوصقم  تسا . 

یم دوب و  تقونآ  شدوـخ  عـشوی  منازخیمرب و  يربـمغیپ  زا  دـعب  ینعی  مهـال  میقآ  یباـن  تسا  لبقتـسم  تاروـت  تراـبع  هکنیا  لوا : 
 . مدرک ثوعبم  يربمغیپ  هب  ار  عشوی   : دومرف یم  دوب  وا  دوصقم  رگا  شدنتخانش و 

درک و ملکت  ادخ  اب  دوب و  تاروت  تعیرش و  بحاص  مزعلاولوا  ربمغیپ  مالسلا  هیلع  یسوم  نوچ  دوبن  یسوم  دننام  عشوی  هکنیا  مود : 
 . دوب وا  عبات  عشوی 
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 ) ینثم رد  و 
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 . دیوگ نخس  ادخاب  وربور  هک  تساخنرب  یسوم  دننام  يربمغیپ  لیئارسا  ینب  رد  دیوگ :   ( 10  : 34

هک دنـسانشب  تمالع  نآ  هب  ار  وا  لیئارـسا  ینب  هک  دومرف  نیعم  تمالع  ربمغیپ  بذک  قدص و  صیخـشت  يارب  دنوادخ  هکنیا  موس : 
یم ادخ  دوبن و  مزال  ناحتما  تمالع و  دوب  عشوی  دوصقم  رگا  و  وگتـساردش ;  عقاو  رگا  تسا و  وگغورد  دشن  عقاو  داد  يربخ  رگا 

 . دنسانش یمنار  وا  هک  تسا  یسک  يارب  ندرک  نیعم  تمالع  دنتسناد و  یم  همه  و  تسا ,  ربمغیپ  عشوی  نیا  دومرف 

باتک زا  اـضرلا ص 240  لوقنم  رد  دـندوبوا .  رظتنم  دنتـسناد و  یم  عـشوی  ریغ  ار  ربـمغیپ  نیا  اـهنآ  قباـس  ياـملع  هکنیا  مراـهچ : 
یم هک  يدوعوم  ربمغیپ  نآ  تفگ :  وا  هک  هدرک  تیاور  نانحوی  یبر  زاوهابا  یبر  هک  تسا  هدرک  لقن  لصف 53  نیردهنس  يارامگ 
تب هب  رما  ار  اـم  دوعومربـمغیپ  نآ  هکنآ  زجب  تشادرب  تسد  دـیاب  رادرب  تسد  تاروت  ماـکحا  عیمج  زا  هک  دـیوگبوتب  هاـگره  دـیآ 

ثیداحا بتک  زا  ارامگ  باتک  نیا  دـنک و  سمـش  در  ای  دـیامنب  مهرمقلا  قش  لثملا  یف  هچرگا  درک  دـیابن  شتعاطا  دـیامرف  یتسرپ 
رد نآ  زا  شیپ  ربمغیپدهع و  نایدوهی  و  عشوی .  زا  سپ  يرایـسب  ياهلاس  تسا و  هدش  هتـشون  یناث  سدـقملا  تیبرد  هک  تسا  دوهی 
ام مهءاج  املف  اورفک  نیذـلا  یلع  نوحتفتـسی  لـبق  نم  اوناـک  و  تسا :  هیآ 83 هرقب  هروس  نآرق  رد  هکناـنچ  دـندوب  وا  رظتنم  هنیدـم 

لطاب ام و  ندوب  قح  ودوش  یم  ثوعبم  يربمغیپ  اجنیا  دنتفگ  یم  ناتسرپ  تب  اب  دوش  ثوعبم  ربمغیپ  هکنآ  زا  شیپ  هب .  اورفک  اوفرع 
تباث ار  امش  نید  ندوب 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


 (* لیلد دنچب  دوبن  ع )   ) یسیع دوعوم  ربمغیپ  نآ  دنتشگ (* .  رفاک  واب  دمآدنتخانش  یم  هک  يربمغیپ  نآ  نوچ  دنک  یم 

ایلیا دنتفگ  هن  تفگ  یحیـسم ؟  وت  دندیـسرپو  دندمآ  ییحی  دزن  دوهی  ياملع  دـیوگ   ( 000 20  : 1 اـنحوی (  لـیجنا  رد  هکنآ  لوا : 
دوب هدومرف  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  يربـمغیپ  نآ  دوش  یم  هتـسناد  اـجنیا  زا  هن .  تفگ  ؟  يربـمغیپ نآ  دندیـسرپ  هن  تفگ  یتـسه ؟ 

 . دندوب فرتعم  نامز  نآ  لها  حیسمریغ و  دوب  يرگید 

دشاب یسوم  دننام  دوبن  نکمم  دوب و  لیئارسا  ینبزا  یسیع  ترضح  دشاب و  مالسلا  هیلع  یسوم  دننام  دیاب  دوعوم  ربمغیپ  هکنآ  مود : 
 : دـیوگ اـضرلا  لوقنم  رد  و  یـسوم .  دـننام  يربمغیپ  لیئارـسا  ینب  رد  رگید  دزیخیمنرب  دـیوگ :   ( 10  : 34 ینثم (  رفـس  رد  نوـچ  . 

هاگره و  لوا -  واو  رـسکب  ماقول -  دیوگ و  يربع  ترابع  رد  نوچ  تسا  طلغ  دـنا  هدروآ  اه  همجرت  رد  هک  یـضام  ظفلب  تساخنرب 
یم نیا  زا  رظن  عطق  دیوگ :  فلوم  تسا .  هدروآ  يدهاوش  و  دزاس ,  یم  لبقتـسم  ار  نآ  ینعم  دـیآرد  یـضام  لعف  رب  هروسکم  واو 

تعیرـش و بحاص  نوچ  درک  نآ  رب  لـمح  ار  تهابـش  قلطم  ناوتب  اـتدوبن  یـسوم  دـننام  تهج  چـیه  زا  یـسوم  ترـضح  هک  میناد 
ربمغیپ فالخرب  دشن  ثوعبم  ریـشمشب  تشادن و  تساجن  تراهط و  تاریزعت و  تسایـس و  دودـح و  دوبن و  مارح  لالح و  ماکحا و 
یـسیع دنیوگ  يراصن  زین  و  تشاد .  یـسوم  ترـضح  هب  مات  تهابـش  يربمغیپ  دوصقم  ینعم و  رد  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

دوب و ادخ  مالسلا  هیلع 
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مهب ار  زیچ  ود  تشگن و  رشب  تاجن  ببس  یسوم  تشگ و  رشب  تاجن  ببـس  دش و  هتـشک  یـسیعو  دوبن ,  ادخ  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
 . دنشاب كرتشم  هرهاظ  تافص  رد  هک  دننک  یم  هیبشت  یتقو 

نم تفگ  درک و  توبن  يوعد  ناناملـسمربمغیپ  دوش و  هتـشک  دـنک  اـعدا  غوردـب  یبن  نآ  رگا  هک  داد  ربـخ  یـسوم  ترـضح  موس : 
 . دش هتشک  يراصن  نامگب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  اما  دشن  هتشک  و   , داد ربخ  تاروت  رد  مالسلا  هیلع  یسوم  هک  منامه 

زا ربخ  رگا  دـینک  رظن  دـینادب  ار  ربمغیپ  نآ  یئوگغورد  ای  یتسار  دـیهاوخ  یم  رگا  هک  داد  ربخ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هکنیا  مراهچ : 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  مالـسا  ربـمغیپ  و  تسا ,  ربـمغیپ  تسا و  هتفگ  تسار  دـمآ  تسردرگا  تسین و  ربـمغیپ  دـشن  عقاو  داد و  بیغ 
ربخ نایوسیع  نامگب  هّللاب )  ذوعن  مالسلا (  هیلع  حیسم  ترضح  اما  دش  عقاو  دمآ و  تسرد  مورلا  تبلغ  دننام  داد  ربخ  هچ  ره  ملـسو 

نیارد دینک و  یط  ار  نیطـسلف  ياهرهـش  همه  نایراوح  امـش  هکنیا  زا  شیپ  میآ  یم  دورف  نامـسآزا  نم  دومرف  الثم  دشن  عقاو  داد و 
(1) تشگنزاب ترضحنآ  تسا و  هتشذگ  لاس  رازه  نونکا  دنیبب و  نامسآ  زا  ار  مدآ  دنزرف  نتشگزاب  هک  تسه  یسک  هقبط 

زا شیپ  نامسآ و  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  دوعص  زا  سپ  هک  دوش  یم  مولعم   ( 23-19  : 3 نالوسر (  لامعا  باتک  زا  مجنپ : 
امـش ناهانگ  ات  دینک  تشگزاب  دیئامن و  هبوت  دیوگ :  رگید و  تمالع  دـنچ  ابدـیایب  دوعوم  ربمغیپ  نآ  دـیاب  نامـسآ  زا  وا  نتـشگرب 

روضحزا ار  یشوخ  یگزات و  نامز  هک  دوش  وحم 
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دنوادخ هچنآ  همه  ات  درادهگن  ار  وا  نامسآ  دیاب  هک  یسیع  نآ  دتسرف  زاب  دوش  یم  ادن  امشب  هک  ار  حیسم  عوسی  دیبایرد و  دنوادخ 
هک تساامش  يارب  زا  نم  لثم  ار  ربمغیپ  امش  يادخ  تفگ  ام  ناردپب  یسوم  دوش ,  عقاو  دومرف  میدق  زا  دوخ  سدقم  ناربمغیپ  نابزب 
نآ ندمآ  ترابع  نیاربانب  یهتنا  دش .  دهاوخ  هدیرب  موق  زا  دونـشن  ار  ربمغیپ  نآ  نخـس  سک  ره  هک  تسا  نینچ  دـینک و  وا  تعاطا 
ربخ ناربمغیپ  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  وا  ندمآ  دوش و  عقاو  وا  جورعزا  سپ  نامـسآ و  زا  حیـسم  ندمآ  دورف  زا  شیپ  دـیاب  ربمغیپ 

ههبـش عفر  تسا (*  نامـسآ  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  لوزن  دـعوم  نآ  دـسر و  طاشن  یـشوخ و  یگزاـت و  ناـمز  اـت  دـنداد 
نوفرحی دومرف :  نآرق  رد  دـنوادخ  هکنانچ  دـننک  یم  حیحـص  ینعم  ریغ  رب  لمح  ار  تراشب  نیا  يراـصن  دوهی و  میتفگ  هکناـنچ  (*

عـشوی نآ  زا  دارم  دـنیوگ  یم  دوهی  و  تسا .  یناعم  عضاوم  و  دوخ .  ياه  ینعم  زاار  ظفل  دـننادرگ  یم  رب  ینعی  هعـضاوم  نع  ملکلا 
زا يربمغیپ  هک  دومرف  یسوم  هکنیا   - 1  : دنا هدرک  ناناملسم  رب  ههبش  دنچ  تسا و  یـسیع  ترـضح  دارم  دنیوگ  یم  يراصنو  تسا 

قالطا لیئارـسا  ینب  دوخ  رب  ناردارب  دشاب و  لیئارـسا  ینب  زا  دـیاب  دوعوم  ربمغیپ  هک  تسا  نآ  دوصقم  وت و  ناردارب  نایم  زا  وت  نایم 
توبن رب  تلـالد  رایـسب  نئارقو  دوب  دـناوت  یمن  یـسیع  عشوی و  ربمغیپ  نیا  زا  دارم  هک  میدروآ  هلدا  اـم  میئوگ :  باوج  تسا .  هدـش 

نارداربظفل اما  دراد ,  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ 
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ود لسن  زا  دندوب  هفئاط  ود  نوچ  دوش  هتفگ  زین  لیعامسا  دالوا  رب  تسا  نکمم  دوش  قالطا  لیئارـسا  ینب  رب  تسا  نکمم  هکنانچمه 
هکنانچدندوب میهاربا  لسن  زا  هک  لئابق  ریاس  وصیع و  ینب  لیعامـسا و  ینب  هب  تبـسن  تسا  رایـسب  تاروت  رد  قالطا  هنوگنیا  ردارب و 

رد لیعامسا  دالوا  اهبرع و  ینعی  دنیزگ  نکمم  ناردارب  لباقم  رد  وا  دومرف  لیعامـسا  هرابرد   ( 18  : 25 و (   ( 12  : 16 نیوکت (  رد 
سداق زا  ناگداتسرف  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دیوگ :   ( 14  : 20 ددـع (  رفـس  رد  و  دـننک .  یم  لزنم  صیع  ینب  لیئارـسا و  ینب  لباقم 

 ( 0000 3  : 2 ینثم (  رفـس  رد  دیـسرامب .  هک  الب  نآ  همه  یناد  یم  وت  دیوگ  یم  لیئارـسا  وت  ردارب  هک  داتـسرف  مودا  هاشداپ  يوسب 
دنریعاس و رد  هک  تشذگ  دیهاوخ  وصیع  ینب  دوخ  ناردارب  نیمز  رد  يدوزبامش  هک  نک  تیـصو  ار  موق  نیا  تفگ  نمب  راگدرورپ 
 ( 7  : 73 ینثم (  رد  میتشذـگ 000 و  دـننکاس  ریعاس  رد  هک  وسیع  ینب  دوخ  ناردارب  ناـیم  زا  نوچ  دیسرتدنهاوخ 0000 و  امش  زا 
 ( 29  : 22 نیوکت (  رد  و  دوب .  بوقعی  ردارب  هک  دـنا  صیع  دالوا  نایموداو  تسا  وت  ردارب  وا  هک  اریز  وشم  رفنتم  یمودا  زا  دـیوگ : 
 : 66 ایعشا (  هب  عوجر  و  دنیامن .  شنرک  ارت  تردام  نارسپ  شاب و  تناردارب  يالوم  هک  درک  اعد  ار  بوقعی  شرسپ  قاحـسا  تسا : 

تسا دئاز  تسا  اخب  رقیم  همجرت :  هک  وت  نایم  هملک  اما  دوش .   ( 1  : 2 عیشوه (  و   ( 20
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هتبلا و  وت ;  ناردارب  ناـیمزا  وت  ناـیم  زا  دومرفن  وت و  ناردارب  ناـیم  زا  منک  یم  ثوعبم  يربـمغیپ  دوـمرف  یـسوم  هب  ادـخ  هکنآ  يارب 
رد نیا  لاـثما  میتـفگ  و  دـنا .  هدوزفا  نارگید  تسا ,  هدرکن  داـیز  یحو  تراـبع  ناـیم  رد  ار  وت  ناـیم  زا  هملک  نیا  یـسوم  ترـضح 

لقن ار  هملک  نـیا   ( 37  : 22/7 موس :  باب  نالوسر (  لامعا  باتکرد  زین  و  دـنا .  هتـساک  اـی  هدوزفا  یتاـملک  تسا و  رایـسب  تاروت 
دنک یم  ثوعبم  امش  ناردارب  نایم  زا  يربمغیپ  امش  راگدرورپ  تفگ :  یسوم  دیوگ  تسین و  نآ  رد  وت  نایم  زا  هملک  تسا و  هدرک 

ام دوصقم  یفاـنم  زاـب  دـشاب  حیحـص  هملک  نیا  مینک  ضرف  رگا  و  تسا .  هدـش  لـقن  هملک  نیا  یب  سونافتـسا  سرطپ و  لوـق  زا  و  . 
و تسا .  وت  زا  تقیقح  ردوا  دتسرپب  یگناگیب  ار  ادخ  سک  ره  دیوگ :  دوملت  رد  و  تسا .  یکی  ناسنا  اب  ناسناردارب  هک  اریز  تسین 
رد هظیرق  ینب  ریـضن و  ینب  عاقنیق و  ینب  ربیخ و  هنیدـم و  مدرم  نوچ  تساخرب  نایدوهی  ناـیم  زا  اـم  ربمغیپ  دـیوگ :  قحلا  راـهظا  رد 

هیلع یـسیع  ترـضح  اب  قبطنم  ار  تراشب  نیا   ( 46  : 5 انحوی (  لـیجنا  رد  هکنیا   : رگید ههبـش  دـندوب .  يدوهی  همه  هنیدـم  فارطا 
ینک رظن  اهنآ  رد  نوچ  هک  دنا  هدرک  یسیع  رب  قبطنم  لیجنا  رد  ار  تاروت  تایآ  زا  يرایسب  میئوگ :  باوج  رد  تسا .  هدرک  مالسلا 

حیسم رب  قیبطت  رد  ار  اهنآ  طلغ  دنچ  لیجناطالغا  باب  رد  ام  تسا و  اهنآ  زا  یکی  مه  نیا  دنا  هدرک  طلغ  ینیب 
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نم هرابرد  یـسوم  دومرف  لامجا  هب  هکلب  منم  دوعوم  ربمغیپ  نآ  دومرفن  قوف  هیآ  رد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  میئوگ  زین  و  میدرک .  رکذ 
 . تسا (49  ) نیوکت رفس  رد  ولیش  شدوصقم  دیاش  هداد  ربخ 

؟  تسا هداد  ربخ  مالسا  ربمایپ  زا  تاروت  ایآ 

شسرپ

؟  تسا هداد  ربخ  مالسا  ربمایپ  زا  تاروت  ایآ 

خساپ

( ) 1  ) نم هدیزگرب  مهد و  یم  هیکت  ار  وا  هک  نم  هدـنب  کنیا  دـیامرف :  مود  لهچ و  باب  رد  مالـسلا  هیلع  ایعـشا  باتک  رد  دـنوادخ 
زاوآ هدرکن و  دایرف  (2  ) دزاس رداص  ار  مکح  فئاوط  يارب  زا  ات  منکفا  یم  وا  رب  ار  دوخ  حور  تسا  یضاروا  زا  مناج  هک  یفطصم ) 

یقطنم ار  رون  یب  هلیتف  تسکـش و  دهاوخن  ار  هدش  فاکـش  ین  (3  ) درک دـهاوخن  عومـسم  اه  هچوک  رد  ار  نآ  هدومنن  دـنلب  ار  دوخ 
دهد رارق  نیمزرب  ار  مکح  هکنآ  ات  دومن  دـهاوخن  لیجعت  هدرکن  تلفغ  ( 4 ( . ) 2  ) دنادرگ رداص  یتساربار  مکح  ات  تخاس  دهاوخن 
نهپ دیور  یم  نآ  زا  هک  هچنآ  نیمز و  هکنآ  اهنآ  هدنرتسگو  اهنامـسآ  قلاخ  ادخ  دـنوادخ  ( 5 ( ) 3  ) دنشاب شتعیرـش  رظتنم  رئازج  و 

ارت مدنوادخ  هک  نم  ( 6  : ) دـیامرف یم  نینچ  دـهد  یم  دـننکاس  نآ  رد  هک  یناسک  رب  حور  دـننآرد و  هک  یموقب  سفن  دزاس و  یم 
نامشچ هکنآ  ات  ( 7 ( ) 4  ) داد مهاوخ  فئاوطرون  موق و  دـهع  ياجب  ارت  تشاد و  مهاوخ  هاگن  ارت  هتفرگ  ارت  تسد  مدـناوخ  قدـصب 

تسا نامه  نم  مسا  منم  دنوادخ  ( 8 ( ) 5  ) يروآ نوریب  هناخ  سبح  زا  ار  یکیرات  ناگدننیشنو  نادنز  زا  ار  ناریـسا  هدوشگ  ناروک 
ثداوح نم  دـندمآ و  دوجوب  نیتسخن  تاعقاو  کـنیا  ( 9  ) مهد یمن  هدـش  هدیـشارت  ناـتب  هب  ار  دوخ  شیاتـس  ریغب و  ار  دوخ  لـالج 

يا شیولمم و  ایردب و  ناگدـننک  طوبه  يا  ( 10  ) منادرگ یم  امـش  عومـسم  هدرک  نایب  دنا  هدماین  روهظ  هصرعب  زونه  هک  يدیدج 
شیاتس دیدج و  دورس  دنوادخب  اهنآ  نانکاسو  رئازج 
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رد ناگدننیـشنو  دنزاس  دنلب  ار  دوخ  زاوآ  ( 6  ) رادیق نوکسم  ياه  هیرق  شیاهرهـش و  نابایب و  (11  ) دیئارـسب نیمز  ياصقا  زا  ار  يو 
(13  ) دنیامن راکـشآ  رئازج  رد  ار  وا  دمح  هدومن  دنوادخب  تمظع  فصو  ( 12  ) دننز گنابلگ  اههوک  رـس  زا  هدومن  منرت  ( 7  ) علاس

نانمـشدرب دز و  دهاوخ  هرعن  هدومن  شورخ  هدروآ  تکرحب  ار  دوخ  تریغ  یگنج  درم  دننام  دیآ و  یم  نوریب  ناریلد  لثم  دـنوادخ 
مد رابکی  منک و  یم  دایرف  هدنیاز  نز  لثم  نونکا  مدرک  طبـض  ار  دوخ  هدوب  شوماخ  تکاس و  یتدـم  ( 14  ) دش دهاوخ  بلاغ  دوخ 

هدرک لدـبم  رئازجب  ار  اهرهن  مزاس و  یم  کشخ  ار  شیاههایگ  همه  هدرک  بارخار  اـه  هویرگ  اـههوک و  ( 15  ) مشک یم  سفن  هدز 
تیادـه دـنربخ  یب  هک  یقیرطبار  ناشیا  هدومن  يربهر  دنتـسین  فراـع  هک  یهارب  ار  ناروک  ( 16  . ) منادرگ یم  کـشخار  اـه  هکرب 

هدومن لمع  ار  اهزیچ  نیا  ناشیا  يارب  زا  تخاس  مهاوخ  لدـبم  یتساربار  اـه  یجک  رونب و  ار  تملظ  ناـشیا  روضح  رد  درک  مهاوخ 
دیئامش ام  نایادخ  هک  دنیوگ  یماه  هدش  هتخیرب  هدومن و  دامتعا  هدش  هدیشارت  مانصاب  هکیناسک  ( 17  ) دومن مهاوخن  كرت  ار  ناشیا 

روک نم  هدـنب  زا  ریغب  ( 19  ) دیرگنب ندـید  دـصقب  ناروک  يا  دیونـشب و  نارک  يا  ( 18  ) دش دنهاوخ  راسمرش  رایسب  هتـشگرب  بقعب 
ياهزیچ ( 20  ) تسیکروک دـنوادخ  هدـنب  دـننام  انیبان و  هدـش  لماک  لثم  تسیک و  رک  مدومن  لاـسرا  هک  نم  لوسر  لـثم  تسیک و 

تسا ذتلم  وا  تقادص  زا  دنوادخ  ( 21  ) دونش یمن  نکل  دنیامنیمزاب  ار  دوخ  ياهشوگ  هکنآ  و  یئامن ,  یمن  هجوت  اما  ینیب  یم  رایسب 
اما ( 22  ) تسا هدینادرگ  زیزعو  میظع  ار  تعیرش  هک 
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تراغ تسین ,  هدـنناهر  دـندش و  امغی  دـنا ,  یفخم  اهناخ  سبح  رد  دـنمادرد و  اه  هراغم  رد  ناشیا  یماـمت  ( 8  ) هدـش امغی  موق  نیا 
دونـشب هدنیآ  ثداوح  يارب  زا  هدومن  هجوت  دـهدب و  شوگ  نیاب  هک  تسیک  امـش  نایم  رد  ( 23  ) امن در  هک  تسین  هدنیوگ  دـندش و 

هکنوچ میدـش  راـکهانگ  واـب  هک  دوبن  دـنوادخ  اـیآ  تسا  هدومن  ضیوـفت  اـمغیب  ار  لیئارـسا  جاراـتب و  ار  بوـقعی  هک  تسیک  ( 24)
تـسا هتخیر  وارب  ار  گنج  تدحو  دوخ  رهق  تدش  نیاربانب  دندومنن  تعاطا  ار  شتعیرـش  دنیامن و  راتفر  هک  دنتـساوخن  شیاههارب 

ار ایعشا  باتک  لصف  نیا  دزاس .  یمن  لوغشم  ار  دوخ  بلق  امادنازوس  یم  ار  وا  دناد و  یمن  اما  دنادرگ  یم  هلعـش  درگ  زا  ار  وا  هکلب 
بعک مالـس و  نب  هّللادبع  زا  هکنانچ  دنتـسناد  ترـضح  نآ  اب  قبطنمدـندوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  دـهعب  هک  مدرم  نآ 

باخـس ظیلغ و ال  ظفب و ال  سیل  تسا :  نینچ  هبنم  نب  بهو  زا  میعنوبا  تیاور  رد  تسا و  لقن  نارگید  هبنم و  نب  بهو  راـبحالا و 
عارعرلا بصقلا  یلع  یشمی  ول  و  هنیکس ,  نم  هفطی  مل  جارـسلا  بنج  یلا  رمیول  انخلاب ,  لاوق  شحفلاب و ال  نیزتم  قاوسالا و ال  یف 

طلغ نآ  دندرک و  حیشام  رب  لمح  دوهی  یضعب  ار  ایعـشا  تایآ  نیا   : دیوگ اضرلا  لوقنم  بحاص  خلا .  هیمدق -  تحت  نم  عمـسی  مل 
هتـشون و رهوز  باتک  رد  لابنربا  و  دنک .  یمن  لوبق  دـنورب  حیـشام  نیدـب  دـنهاوخب  مما  ریاس  رگا  دـنیوگ  ناشیا  ياملع  نوچ  تسا 

هکنآ اب  تسا  شروک  وا  دیوگ  نوواگ  هایدعس  لوق  زا  عوبراه 
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هایدعس دندوب و  مالسا  دعب  همه  نیرسفم  نیا  تعیرش .  بحاص  تسا  يربمغیپ  دهد  یم  ربخ  ایعـشا  هک  نیا  دوب و  یـسوجم  شروک 
 . درک همجرت  یبرعب  ار  تاروت  تسیز و  یم  لفکلا  يذ  رد  دیفم  خیش  رصاعم  نوواگ 

؟  تسا هداد  ربخ  مالسا  ربمایپ  زا  تاروت  ایآ 

شسرپ

؟  تسا هداد  ربخ  مالسا  ربمایپ  زا  تاروت  ایآ 

خساپ

زا نیمز  درک و  روتسم  ار  اه  نامسآ  شلالج  هالس  دمآرب  ناراپ  زا  سودق  نامیت و  زا  ادخ  دیوگ :   ( 000 4  : 3 قوقبح (  باتک  رد 
ار ناشوک  ياهرداچ  دوب 00000  یم  نآ  رد  شتوق  راتتـسا  نایامن و  شتـسد  زا  اهوترپ   , دوب رون  لثم  شئایـض  ( 4  ) دش رپ  شدمح 
تسا و هدمآ  رایسب  تاروت  رد  امیت  نامیت و  دیوگ :  فلوم  هآ .  دننازرل -  هک  ار  نایدم  نیمز  ياه  هدرپ  مدید و  بارطـضا  تحترد 
15  : 25 شیادیپ (  هب  دوش  عوجر  تسا .  نیطسلف  بونج  رد  هک  دش  یم  قالطا  ناتسبرع  رب  تسا و  یبونج  يارحـص  ینعمب  ود  ره 
هک تسا  هدمآ  تاروت  رد  لیعامسا  هرابرد  هکنانچ  تسا  ناتسبرع  زین  ناراف   ( . 7  : 49 ایمرا (  باتک  و   ( 19  : 6 بویا (  باتک  و  ( 

فصنم و درم  تسا و  رایـسب  میتفگ  هک  اهنیا  زا  ریغ  و  تسا .  ناریا  نایدـم  تسا و  هشبح  نیمز  شوک  و  دـش .  نکاـس  ناراـف  رد  وا 
رگا و  دوش ,  یم  هدنیآ  عیاقو  زا  کی  مادک  اب  قبطنم  هک  دنادب  دناوخب و  ار  رابخا  نآ  دیاب  ناشیا  ریغو  لیئارسا  ینب  خیراوت  زا  هاگآ 

 . دیآ یم  مهبم  شرظنب  ءایبنا  تارابع  نآ  دشابن  خیرات  زا  هاگآ  یسک 

نآ قیبطت  رد  هک  دیآ  یم  ناراپ  زا  تفگ  دنامن و  ههبش  اتات  دور  یم  هنیدمب  دیآ و  یم  نوریب  هکم  زا  مالسا  ربمغیپ  دومرفن  تاروت  رد  ادخ  ارچ 
؟  میوش لاکشا  راچد  هکم  رب 

شسرپ

هک دیآ  یم  ناراپ  زا  تفگ  دنامن و  ههبـش  اتات  دور  یم  هنیدمب  دـیآ و  یم  نوریب  هکم  زا  مالـسا  ربمغیپ  دومرفن  تاروت  رد  ادـخ  ارچ 
؟  میوش لاکشا  راچد  هکم  رب  نآ  قیبطت  رد 

خساپ

اهنآ مه  میمهف و  یم  ام  مه  هک  تفگ  ناراپاما  دـندیمهف  یمن  نامز  نآ  لها  دوب  هدومرف  هکم  رگا  دوب و  ناراـپ  ناـمز  نآ  هکم  مسا 
 . تسا مهبم  دنشابن  هاگآ  نامز  نآ  عاضوا  خیراوت و  زا  هکیناسک  يارب  ءایبنا  تاراشب  زا  يرایسب  لاح  رهب  دندیمهف . 

؟  دینک نایب  ار  تاروت  فیرحت  ياه  هناشن  زا  یخرب 
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شسرپ

؟  دینک نایب  ار  تاروت  فیرحت  ياه  هناشن  زا  یخرب 

خساپ

رد ندـش  بولغم  و  بوقعی ,  ترـضحاب  نتفرگ  یتشک  هاـگآان و  زجاـع و  ناـسنا  تروصب  هّللاـب , )  ذاـیعلا  لاـعتم (  يادـخ  میـسرت 
ترضح هب  مراحم  اب  يانز  رمخ و  برش  و  ع , )   ) دواد ترضح  هب  هنصحم  يانز  تبسن  لثم  ءایبنا  هب  نداد  اوران  ياهتبـسن  شربارب و 

 . طول

؟  تسا هداد  ربخ  مالسا  ربمایپ  زا  تاروت  ایآ 

شسرپ

؟  تسا هداد  ربخ  مالسا  ربمایپ  زا  تاروت  ایآ 

خساپ

دوب برع  هاگتراجت  هک  تسا  ماش  دـح  لوا  نآ  ماـش و  هنیدـم و  ناـیم  تسا  يرهـش  يرـصب   (* توبن رهم  بهار و  ياریحب  هصق  *) 
تفر اجنادب  بلاطوبا  دوخ  مع  اب  مه  ملس  هلآو و  هیلع  هّللا  یلص  ربمغیپ  دنتخورف ,  یم  اجنادب  ار  دوخ  هراجتلا  لام  ناتـسبرع  مدرمو 

وا تسا و  هدـنکفا  هیاـس  ادـخلوسر  رـس  رب  دـید  دیفـس  يربا  دـیوگ :  قاحـسا  نـب  دـمحم  و  اریحب .  شماـن  دوـب  اـجنآ  رد  یبـهار  ; 
ربمغیپ رگم  دـنتفر  همه  درک  توعدار  شیرق  دوب و  هتخاس  یماعط  اریحب  تسا ,  هتخیوآ  وا  رب  تخرد  ياـهخاش  هتفخ و  یتخردریز 

زا تسیرگن و  دنت  دنت  وا  رد  دـمایب  نوچ  تساوخ و  زین  ار  وا  اریحب  دنتـشاذگ .  هعتما  ظفحب  ار  يو  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
رب توبن  رهم  دوشگب و  ار  وا  شود  درک و  توبن  سرفت  اریحب  داد ,  باوج  ترـضح  نآ  دیـسرپ ,  وا  يرادـیب  باوخ و  راکو و  لاح 

میعنوبا و  میدروآ .  راصتخاب  ام  هک  هرخآ  یلا  ناش  اذه  کیخا  نبال  درادـهاگندوهی  رـش  زا  ار  وا  تفگ  بلاطوبا  اب  دـید و  وا  شود 
یم تقرافم  ای  تسا  یگـشیمه  ترمح  نیا  دیـسرپدید  ترـضح  نآ  مشچ  رد  یترمح  اریحب  هک  تسا  هدرک  لقن  يدقاو  تیاور  زا 

رد زین  دعس  نبا  و  دباوخ .  یمن  ملد  اما  دباوخ  یم  ممشچ  دومرف :  دیسرپ ؟  وا  باوخ  زااریحب  هاگنآ  تسا ,  یگشیمه  دنتفگ  دنک ؟ 
ار وا  مشچ  ربمغیپ و  يور  ار  وا  يور  تفگ  اریحب  هک  تسا  هدرک  لقن  مه  تسا و  هدروآ  نیا  ریظن  تاقبط 
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 . منیب ربمغیپ  مشچ 

دـش هداد  امب  يرـسپ  دلوتم و  ام  يارب  يدـنزرف  دـیوگ :   ( 15  : 9 باـب (  رد  هک  دوب  هدرک  وا  رب  قـبطنم  ار  یبـن  يایعـشا  ربـخ  اریحب 
ملاع رد  ایعـشا  دـنمان .  یتمالـس  رورـس  تیدـبا و  ردـپ  يوق و  دـنوادخ  رواشم و  بیجعار و  وا  تسوا و  هناـش  رب  تنطلـس  تمـالع 

اب مودا  زا  هک  تسیک  نـیا  دـیوگ :  لوا  هـیآ  زا  بابرد 63  درک و  هملاکم  وا  اب  دیآ و  یم  يرـصب  زا  دـید  ار  ترـضح  نآ  هفـشاکم 
يارب هدـش  ملکتم  قدـص  اب  هک  منم  تسا ,  ناـمارخ  شتوق  ترثکرد  یلجتم و  شـسابل  رد  هکنیا  دـیآ  یم  هارـصب  زا  نیگنر  ساـبل 

زا مدز  مدـق  تشخرچ  رد  اهنت  ( 3  ) تشخرچ رد  هدـننز  مدـق  لثم  تیاه  هماج  تسا و  ماف  خرـس  ارچ  تسابل  ( 2  ) میظع یگدنناهر 
میاه هماج  رب  ناشیا  نوخ  مدومن و  لاماپ  ار  اهنآ  مرهق  تدش  اب  بوکدگل و  ار  ناشیا  دوخ  بضغب  دوبن ,  هارمه  نم  اب  يدحا  لئابق 

 . تسا هدمآ  مناگتفای  تاجن  لاس  هدوب  مبلق  رد  ماقتنا  زور  هک  اریز  مدرک  هدولآ  ار  مسابل  یمامت  هدش  هدیشاپ 

؟  تسا هداد  ربخ  مالسا  ربمایپ  زا  تاروت  ایآ 

شسرپ

؟  تسا هداد  ربخ  مالسا  ربمایپ  زا  تاروت  ایآ 

خساپ

لباب هاشداپ  رصن  تخب  دوب و  لباب  تراسا  رد  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  ناربمغیپ  زا  لایناد   ( ع  ) لایناد ریبعت  و   (* رـصن تخب  باوخ  *) 
مه دیاب  ما  هدید  یباوخ  تفگ  رـصن  تخب  ودندمآ  اهنآ  دـیبلط  باوخ  ریبعت  يارب  ار  لباب  نادنمـشناد  دیـسرتب و  نآ  زا  دـید  یباوخ 

نایبار باوخ  وت  دیوگب ,  ار  نآ  ریبعت  مه  باوخ و  مه  دناوت  یمن  سکچیه  دنتفگ  نادنمـشناد  ار  نآ  ریبعت  مه  دیئوگب و  ار  باوخ 
تخب دندنامورف و  اهنآ  مشک  یم  ار  امـش  همهدیئوگن  ار  باوخ  رگا  تفگ  دـیدرگ و  نیگمـشخ  رـصن  تخب  مینک ,  ریبعت  ام  ات  نک 

ار کلم  دوصقم  ات  دـیبلط  تلهم  يو  دوب  اهنآ  نایم  رد  مه  لایناد  دـشکب  ات  درب  نوریب  اراهنآ  بضغریم  دومرف .  اهنآ  نتـشکب  رـصن 
 : تفگ تفر و  بضغریم  دزن  دیدرگ و  فوشکموا  رب  هاشداپ  زار  ات  درک  يراز  یلاعت  دـنوادخ  هاگردـب  هتفر  اجنآ  زا  دـهد و  ماجنا 

نیا رد  یتفر  رتسب  رد  یتقو  وت  تفگ :  تفر و  هاش  دزن  هاگنآ  زاسم ;  كاله  ار  لباب  ياـمکح  وت  میوگ و  یم  ار  هاـشداپ  بلطم  نم 
مکـش و میـس و  زا  شیوزاب  هنیـس و  رز و  زا  شرـس  یگرزب  همـسجم  يدید  باوخ  رد  دـماجنایم  هچب  ناهج  راک  هک  يدوب  هشیدـنا 
دشاب و مولعم  نآ  هدنزادنا  هکنآ  یب  دش  هدنکفا  یگنـس  يدـید  دوب و  نهآ  زا  یـشخب  لگ و  زا  یـشخب  شیاهقاسو  جـنرب  زا  شنار 

هوک دوب  هدز  ار  همسجم  نیا  هک  گنس  نآ  دش و  یشالتماپ  ات  رس  همه  تخیرورف و  تسکش و  ار  نآ  دروخ و  همسجم  نآ  قاسب 
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تراشا همـسجم  زا  هعطق  ره  هک :  تسا  نیا  ریبعت  تفگ  لایناد  و  درک ؟  قیدـصت  رـصن  تخب  تخاسرپ  ار  نیمز  همه  دـش و  یگرزب 
نآ زا  سپ  و  میـس ,  زا  دیآ  رت  تسپ  یتلودوت  زا  سپ  و  تسا ,  وت  تلود  دوب  رز  هک  لاثمت  نآ  رـس  دیآ  راک  يور  هک  تسا  یتلودب 

يرگید دـنمورین و  نهآ  نوچ  یکی  لاـثمت  نآ  قاـس  ود  دـننام  دوش  شخب  ود  هب  ناـهجاهنآ  زا  دـعب  و  رت ,  تسپ  جـنرب  زا  یتکلمم 
ادبا دنک و  بولغم  هتفوکار و  همه  دوشن و  لئاز  زگره  هک  دتسرف  یتلود  نامسآ  زا  يادخ  كولم ,  نآ  مایا  رد  تسـس و  لگ  نوچ 

تـسااهزار هدـننک  فشک  كولم و  دـنوادخ  نایادـخ و  يادـخ  امـش  يادـخ  یتسار  تفگ :  لاینادـب  کلم  خـلا  دـشاب 000  رارقرب 
تلود تسمولعم  هکنانچ  میدرک و  رـصتخم  یکدـنا  ار  باوخ  ربخ  ام  دـیوگ :  فلوم  يدـش .  رداق  زار  نیا  ندومن  فشکب  هکنوچ 
شخب ود  رب  هک  مراهچ  تلودو  ردنکـسا ,  موس  تلود  نایـشنماخه و  مود  تلود  و  تسا ,  لباب  ناهاشداپ  رـصن و  تخب  تلود  لوا 

يور همه  تسکش و  ار  همـسجم  نیا  هک  گنـس  نآ  دوب و  لگ  هک  مور  تلود  یمین  دوب و  نهآ  زا  هک  تسا  ناریا  تلود  یمین  دش 
ار دوـخ  يادـخ  دـمآ  راـک  يور  کـی  ره  دنتـشاد و  صاـخ  يادـخ  کـی  ره  اـهتلود  نآ  تسا و  مالـسا  تلود  تفرگارف  ار  نـیمز 

یم هچ  ره  ءایبنا  دروآ و  همه  يارب  نید  کی  همه و  يارب  ادخ  کی  تسکش و  ار  نایادخ  همه  مالسا  تلود  اما  تخاس  مدرمدوبعم 
 . دننیب یم  ینید  تهج  هب  هتخیمآ  دننیب 
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؟  تسا مادک  تاروت  رد  طول  ناتساد  اب  نآرق  رد  طول  ناتساد  توافت 

شسرپ

؟  تسا مادک  تاروت  رد  طول  ناتساد  اب  نآرق  رد  طول  ناتساد  توافت 

خساپ

هـس نآ  نیرتمک  هک  هدمآ  عمج  تروص  هب  نآرق  رد  اما  تسا ,  هدـش  رکذ  ات  ود  باذـع  تراشب و  کئالم  دادـعت  تاروت  رد  فلا : 
 . تسا

 . دنا هدرکن  لوانت  نآرقرد  هکیلاح  رد  دنا ,  هدرک  لوانت  ناشیا  ياذغ  زا  میهاربا  ياه  نامهیم  تاروت  رد  ب : 

 . رتخد هس  مک  تسد  نآرق  رد  هکیلاح  رد  تسا ,  هدش  تابثا  طول  يارب  رتخد  ود  تاروت  رد  ج : 

 . تسا هدش  هداد  شنارتخداب  اشحف  تبسن  طول  هب  و  میسجت ,  ای  تینامسج  تبسن  ادخ  هب  احیرص  تاروت  رد  د : 

 . تسا كاپ  هانگ  یتشز و  زا  ناربمایپ  تحاس  هزنم و  مسجت  زا  یهلا  سدقا  تحاس  نآرق  رد  اما 

؟ تسیچ نیرهاط  همئا  متاخ و  لوسر  ترضح  مالسا و  روهظ  هب  تبسن  تاروت  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ نیرهاط  همئا  متاخ و  لوسر  ترضح  مالسا و  روهظ  هب  تبسن  تاروت  هاگدید 

خساپ

: تسا هدمآ  هنوگنیا  (ع ) لیلخ میهاربا  هب  لیلج  دنوادخ  لوق  زا  اخلخل  شاراپ  رد  تاروت 

، مالعالا سینا  «. ) لداک يوغل  ویتت  نا  دـلوی و  میـسن  راساعمنـش  دامدامب  اوتوا  یتبره  ووتو  یتخریب  هنیه  اخیتعمـش  یلع  امـشی  لـیو  »
ج7/383 و 384 و 385)

همجرت زا  ار  نآ  یبرع  همجرت  دـیدج و  ینایرـس  زا  قیتع و  ینایرـس  زا  ار  تاملک  نیا  نتم  نتم ، نیا  رب  هوالع  مـالعالا  سینا  فلؤم 
هک اجنیا  ات  دهد  یم  همادا  ار  نخس  تسا و  هدروآ  س1895 )  ) ندنل عبط  همجرت  زا  ار  نآ  یسراف  همجرت  و  س1870 )  ) توریب عبط 

، داد (ع ) لیلخ ترـضح  هب  تراشب  هدـفه  هکنیا  زا  سپ  لـیلج  دـنوادخ  هک  میئوگ  نونکا  یتسناد  ار  ظاـفلا  ینعم  نوچ  دـیوگ : یم 
درک انمت  داتفا و  رد  رب و  ّادجاس هللا  روکذـم  تراشب  عامتـسا  زا  دـعب  میهاربا  ترـضح  دنتـشگ  روطـسم  روکذـم  شاراپ » » رد هکنانچ 

.تسا تراشب  هدفه  زا  رتهب  نم  دزن  رد  وا  یناگدنز  اریز  دنام ، یم  هدنز  لیعامسا  شاک 
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داد و میهاوخ  رارق  دالوالا  ریثک  هداد و  تکرب  ار  وا  مدـیناسر  تباـجا  هب  لیعامـسا  قح  رد  ار  وت  ياـعد  دومرف : ملاـع  دـنوادخ  سپ 
و (ص ) دّمحم هکنیا  ببـس  هب  دینادرگ ، مهاوخ  گرزب  ار  وا  دوب  دـهاوخ  وا  بلُـص  زا  برع ، هلیبق  زا  دـشاب  ترابع  هک  گرزب  هلیبق 

… . دروآ میهاوخ  دیدپ  وا  بلص  زا  دنادمحم  ترضح  يایصوا  هک  ار  ماما  هدزاود 

؟ تسیچ نیمز  رب  ادخ  هتسیاش  ناگدنب  تیمکاح  هب  تبسن  روبز  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ نیمز  رب  ادخ  هتسیاش  ناگدنب  تیمکاح  هب  تبسن  روبز  هاگدید 

خساپ

: تسا هدمآ  نینچ  تسا  هیآ  لهچ  هک  دوواد  ریمازم  زا  روبز 37  یسراف  هممجرت  رد  مالسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  دوواد  روبز 

.دش دنهاوخ  نیمز  ثراو  دنوادخ  هب  نالّکوتم  اما  دنوش  یم  عطقنم  ناریرش  هک  اریز   9

.دوب دهاوخ  ادیپان  یئامن  راسفتسا  ار  شناکم  دنچ  ره  هک  دوش  یم  تسین  ریرش  هک  تسا  كدنا  لاح  10 و 

.دش دنهاوخ  ذذلتم  یتمالس  ترثک  زا  هدش  نیمز  ثراو  ناعضاوتم  اما   11

.دراشف یم  وا  رب  ار  شیوخ  ياه  نادند  دیامن و  یم  همومذم  راکفا  قداص ، فالخ  هب  ریرش   12

.دیآ یم  وا  زور  هک  دنیب  یم  هکنوچ  ِتسا ، مسبتم  وا  هب  دنوادخ   13

.دنشکب ار  ناور  تسار  دنزادنیب و  ار  نیکسم  مولظم و  هکنآ  ات  دندرک  هلچ  ار  نامک  دندیشک و  ار  ریشمش  ناریرش   14

.دش دهاوخ  هتسکش  ناشیا  ياهنامک  تفر و  دهاوخ  ورف  ناشلد  رب  ناشیا  ریشمش   15

.تسا رتهب  رایسب  ناریرش  یناوارف  زا  قیدص  یمک   16

.تسا هاگ  هیکت  ار  ناقیدص  دنوادخ  دوش و  یم  هتسکش  ناریرش  ياهوزاب  هکنوچ   17

.دش دهاوخ  يدبا  ناشیا  ثاریم  دناد و  یم  ار  ناحلاص  ياهزور  دنوادخ   18

.دش دنهاوخ  عطقنم  يو  نانوعلم  اما  دش  دنهاوخ  نیمز  ثراو  دنوادخ  ناکّربتم  اریز   19

هیرذ هک  یتلاح  رد  دـنوش  یم  ظوفحم  ًادـبا  دراذـگ ، یمن  او  ار  دوخ  ناسدـقم  دراد و  یم  تسود  ار  تلادـع  دـنوادخ  هک  اریز   23
.تسا عطقنم  ناریرش 
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.دوب دنهاوخ  نکاس  نآ  رد  ًادبا  هدش ، نیمز  ثراو  ناقیدص   29

.تسا ایوگ  مکح  هب  شنابز  ملکتم و  تمکح  هب  قیدص  ناهد   30

.دیزغل دهاوخن  شمادقا  هدوب ، شبلق  رد  ادخ  تعیرش   31

هک تسا  نیا  رهاظ  هکنانچ  تسا  قبطنم  ِرُوبَّزلا »… ِیف  اْنبَتَک  ْدََقل  َو  همیرک « : هیآ  اب  ًالماک  تاراشب  نیا  دییامرف  یم  هظحالم  هکنانچ 
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یم (ع ) يدهم ترضح  تسا ، هدش  نایب  نآ  تفـص  هیآ 32  هیآ و  نآ  رد  هدش و  روکذـم  هیآ 31  تراشب  رد  هک  قیدـص »  » زا دارم 
.دشاب

هنوگچ دراد  دوجو  لیئارسا  ینب  نایم  رد  یسوم  هزور  لهچ  تبیغ  نامز  رد  هلاسوگ  هدنزاس  صخش  رـس  رب  تاروت  نآرق و  نیب  هک  یفالتخا 
؟ تسا

شسرپ

دراد دوجو  لیئارسا  ینب  نایم  رد  یسوم  هزور  لهچ  تبیغ  نامز  رد  هلاسوگ  هدنزاس  صخش  رس  رب  تاروت  نآرق و  نیب  هک  یفالتخا 
؟ تسا هنوگچ 

خساپ

مان هب  لیئارـسا  ینب  نایم  زا  یـصخش  نوراه ، هن  هتخاس و  لیئارـسا  ینب  ار  هلاسوگ  دوش ، یم  هدافتـسا  نآرق  تایآ  زا  هک  يروطنامه 
راک هب  ار  شـشوک  شالت و  رثکادح  تسـشنن و  ياپ  زا  یـسوم  روای  نواعم و  ردارب و  نوراه  اما  درک ، يراک  نینچ  هب  مادقا  يرماس 

.دناسرب لتق  هب  ار  وا  دوب  کیدزن  هک  نانچنآ  درب ،

(ع) یـسوم ریزو  نیـشناج و  ردارب و  نوراه ، هب  ار  یتسرپ  تب  هب  توعد  يزاس و  هلاـسوگ  ینونک  تاروت  هک  تسا  نیا  بیجع  یلو 
! دهد یم  تبسن 

میناوخ یم  نینچ  تاروت  جورخ  رفس  زا  لصف 32  رد 

زیخرب و هک  دنتفگ  ار  يو  هدمآ  عمج  نوراه  دزن  موق  نآ  دیامن ، یم  گنرد  هوک  زا  ندمآ  دورف  زا  یـسوم  هک  موق  ندید  ماگنه  «و 
هک میناد  یمن  دروآ  نوریب  رـصم  کلم  زا  ار  ام  هک  يدرم  یـسوم  نیا  هک  اریز  دنورب ، ام  شیپاشیپ  رد  هک  زاسب  ینایادخ  ام  يارب  زا 

هدرک نوریب  دنیامش ، نارتخد  نارسپ و  نانز و  ياهشوگ  رد  هک  ینیرز  ياه  هراوشوگ  تفگ  ناشیا  هب  نوراه  دش و  عقاو  هچ  ار  يو 
ار اهنآ  دندروآ و  نوراه  دزن  هب  هدرک  نوریب  دندوب  ناشیا  ياهـشوگ  رد  هک  ینیرز  ياه  هراوشوگ  موق  یمامت  سپ  دـیروایب  نم  دزن 

دننانیا لیئارـسا  يا  دـنتفگ  تخاس و  هدـش  هتخیر  يا  هلاسوگ  نآ  زا  دومن ، ریوصت  یکاـکح  تلآ  هب  ار  نآ  هتفرگ ، ناـشیا  تسد  زا 
 ...« دندروآ نوریب  رصم  نیمز  زا  ار  وت  هک  وت  نایادخ 

یمسارم نآ  لابند  هب  و 
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! دنک یم  نایب  دوب  هدرک  نییعت  تب  نیا  ربارب  رد  ندرک  ینابرق  يارب  نرواه  هک  ار 

دوخ هک  یلاح  رد  دوب ، ترابع  نیع  اب  ینونک  تاروت  رد  لیئارـسا  ینب  یتسرپ  هلاـسوگ  ناتـساد  زا  یتمـسق  دـش  هتفگ  ـالاب  رد  هچنآ 
تسد هب  (ع ) یسوم تازجعم  زا  یضعب  دنک  یم  حیرصت  هلمج  زا  تسا  هدرک  رگید  لوصف  رد  نوراه  هتسجرب  ماقم  هب  هراشا  تاروت 

(. تاروت جورخ  رفس  زا  متشه  لصف   ) تشگ راکشآ  نوراه 

(. جورخ رفس  زا  متشه  لصف   ) دنک یم  یفرعم  (ع ) یسوم فرط  زا  ربمغیپ  ناونع  هب  ار  نرواه  و 

اما تسا ، لئاق  ییالاو  ماقم  وا ، تعیرـش  هب  فراـعم  هب  فراـع  دوب و  (ع ) یـسوم نیـشناج  ًامـسر  هک  نوراـه  يارب  تروص  ره  رد  و 
هانگ زا  رتدب  رذع  نوراه  هب  (ع ) یسوم ضارتعا  ربارب  رد  یتح  هدومن و  یفرعم  یتسرپ  تب  لماع  زاس و  تب  ار  وا  هک  دینیبب  ار  هفارخ 

ود نیا  ناماد  نآرق  هک  یلاح  رد  مدرک ! ناشقیوشت  يدـب  هب  مه  نم  دـندوب  يدـب  هب  لـیام  موق  نیا  نوچ  هک  تسا  هدرک  لـقن  وا  زا 
.دناد یم  كاپ  یتسرپ  تب  كرش و  یگدولآ و  هنوگره  زا  ار  ربهر 

رد یمهم  تاکن  هچ  تسا و  هدرک  لقن  دوب ، یهلا  شیامزآ  کی  مالسا  رظن  زا  هک  ار  (ع ) دواد ترضح  فورعم  تواضق  ناتـساد  هنوگچ  تاروت 
؟ دراد دوجو  تاروت  هلیسو  هب  لوقنم  ناتساد 

شسرپ

هچ تسا و  هدرک  لـقن  دوب ، یهلا  شیاـمزآ  کـی  مالـسا  رظن  زا  هک  ار  (ع ) دواد ترـضح  فورعم  تواـضق  ناتـساد  هنوگچ  تاروت 
؟ دراد دوجو  تاروت  هلیسو  هب  لوقنم  ناتساد  رد  یمهم  تاکن 

خساپ

هک دوش  یم  نینچ  ناتساد  نآ  هصالخ  هک  دنک  یم  لقن  یناتساد  ات 27  ياه 2  هلمج  هدزای  لصف  لیئومشا »  » مود باتک  رد  تاروت 

رد وا  قشع  دـنیب  یم  وشتـسش  لاح  رد  هنهرب  ار  ینز  دـتفا ، یم  رواجم  هناـخ  هب  شمـشچ  دور و  یم  رـصق  ماـب  تشپ  هب  يزور  دواد 
.دوش یم  رادراب  دواد  زا  وا  و  دروآ ، یم  دوخ  هناخ  هب  ار  وا  دوب  يا  هلیسو  ره  هب  دریگ ، یم  ياج  شلد 

هنادرمناوجان هئطوت  اب  هللاابذوعن )  ) ار وا  دواد  دوب ، یئافصاب  تنیط و  كاپ  درم  و  دواد ، رکشل  هتسجرب  نارـسفا  زا  یکی  نز  نیا  رهوش 
«!! دروآ یم  رد  دوخ  جاودزا  هب  ًامسر  ار  وا  رسمه  و  دناسر ، یم  لتق  هب  گنج  رد  یکانرطخ  هقطنم  هب  وا  نداتسرف  قیرط  زا  يا 

دیونشب ینونک  تاروت  نابز  زا  ار  ناتساد  هیقب  نونکا 

دزن دواد ) رواشم  لیئارـسا و  ینب  ناربمایپ  زا  یکی   ) ار ناثان  دنوادخ   » تسا هدـمآ  نینچ  لیئومـشا  مود  باتک  نامه  زا  لصف 12  رد 
کی زج  ار  ریقفو  تشاد ، رایـسب  واگ  دنفـسوگ و  ینغ  ریقف ، يرگید  ینغ و  یکی  .دندوب  مدآ  ود  يرهـش  رد  تفگ  و  داتـسرف ، دواد 
تفرگ ار  ریقف  درم  هرب  دنک ، هیهت  نامهیم  يارب  اذغ  دوخ  نادنفـسوگ  زا  هک  درک  غیرد  وا  دمآ  ینغ  دزن  يرفاسم  دوبن ، کچوک  هرب 
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!؟ درک دیاب  هچ  نونکا  تشک ، و 

دیاب وا  تسا ،! لتق  قحتسم  هدرک  ار  راک  نیا  هک  یسک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  ناثان  هب  دش و  نیگمشخ  تخس  دواد 
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! یئوت درم  نآ  تفگ  دواد  هب  ناثان  اما  دهدب ! دنفسوگ  کی  ياج  هب  دنفسوگ  راهچ 

.دروآ دواد  رس  رب  نیگنس  ياهالب  لاح  نیع  رد  تفریذپ ، ار  وا  هبوت  دنوادخ  درک ، هبوت  دش و  شیوخ  تسردان  راک  هجوتم  دواد 

مینک یم  رظن  فرص  نآ  زا  اذل  دراد ، مرش  نآ  رکذ  زا  ملق  هک  دراد  یتاریبعت  تاروت  اجنیا  رد 

.تسا تقد  لباق  ًاصوصخم  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  یتاکن  تاروت  ناتساد  زا  تمسق  نیا  رد 

وا يارب  زردنا  ودـنپ  يارب  لاثم  لیبس  رب  ار  یناتـساد  وا  رواشم  ناربمایپ  زا  یکی  هکلب  دـماین ، دواد  دزن  یهاوخداد  ناونع  هب  یـسک   1
ناواگ و یکی  هک  تسا  ریقف  ینغ و  مدآ  ود  زا  نخس  هکلب  تسین ، اجنیا  رد  رگید  زا  یکی  ياضاقت  ردارب و  ود  زا  نخـس  درک ، رکذ 

الاب زا  نخس  هن  اجنیا  ات  هتشک ، دوخ  نامهیم  يارب  ار  ریقف  درم  هرب  ینغ  درم  یلو  هرب ، کی  طقف  يرگید  و  هتشاد ، رایسب  نادنفـسوگ 
.ششخب ياضاقت  هن  ردارب و  ود  نایم  اوعد  حرط  هن  و  دواد ، تشحو  هن  تسا ، بارحم  راوید  زا  نتفر 

)؟ ارچ لتق  دنفسوگ  کی  يارب   ) تسناد لتق  قحتسم  ار  رگتمس  ینغ  درم  نآ  دواد   2

.)؟ ارچ ( ؟ دهدب دنفسوگ  راهچ  دنفسوگ ، کی  ضوع  هب  دیاب  تفگ  درک و  رداص  مکح  نیا  دض  رب  یمکح  هلصافالب   3

.درک فارتعا  ایروا  رسمه  هب  تنایخ  دروم  رد  دوخ  هانگ  هب  دواد   4

)؟ ارچ یگداس  نیا  هب   ) درک وفع  ار  وا  دنوادخ   5

.تسا رتهب  شندرکان  لقن  هک  دش  لئاق  دواد  هرابرد  یبیجع  تازاجم  دنوادخ   6

! دش نامیلس  ردام  ناشخرد  قباوس  نیا  اب  نز  نیمه  7 و 

؟ دنا هدرک  نایب  ار  فسوی  نداد  تسد  زا  رد  بوقعی  مغ  هصق  هنوگچ  مادک  ره  تاروت  نآرق و 

شسرپ

هنوگچ مادک  ره  تاروت  نآرق و 
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؟ دنا هدرک  نایب  ار  فسوی  نداد  تسد  زا  رد  بوقعی  مغ  هصق 

خساپ

تسا نم  رـسپ  يابق  نیا   » تفگ نینچ  دید  ار  فسوی  دولآ  نوخ  نهاریپ  هک  یماگنه  بوقعی  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  ینونک  تاروت  زا 
تسب و رمک  هب  سالپ  دـیرد و  ار  دوخ  ياه  هماـج  بوقعی  سپ  تسا  هدـش  هدـیرد  فسوی  هک  نیقی  هدروخ  ار  وا  هدـنرد  روناـج  و 
وا اما  دنتساخرب ، وا  هب  نداد  یلست  يارب  زا  شنارتخد  یمامت  نارسپ و  یمامت  دومن و  يرگ  هحون  شرـسپ  يارب  زا  يرایـسب  ياهزور 

« .تفر مهاوخ  دورف  ًانوزحم  ربق  هب  دوخ  رسپ  هب  تفگ  دومن و  عانتما  نتفرگ  یلست  زا 

یبات یب  عزف و  عزج و  تبیـصم  نیا  رد  دش و  هاگآ  نادنزرف  غورد  زا  تسارف  يرایـشوه و  اب  بوقعی  دیوگ  یم  نآرق  هک  یلاح  رد 
یم يراج  شکشا  تخوس و  یم  شبلق  دنچ  ره  تشاد  يا  هناروبص  روخرب  تبیصم  نآ  اب  تسا  ءایبنا  تنس  هک  نانچنآ  هکلب  درکن ،

یئاهراک زا  درک  یعـس  يراد  نتـشیوخ  اب  لیمج و  ربص  اب  نآرق  ریبعت  هب  یلو  داد ، تسد  زا  ار  شمـشچ  هیرگ  ترثک  زا  ًاعبط  دش و 
.دنک يراددوخ  دوب  صوصخم  يرادازع  تمالع  هک  نتسب  رمک  هب  سالپ  يرگ و  هحون  هماج و  ندیرد  نوچمه 

؟ دوش یم  قالطا  يزیچ  هچ  رب  تاروت » »

شسرپ

؟ دوش یم  قالطا  يزیچ  هچ  رب  تاروت » »

خساپ

یسوم رب  دنوادخ  فرط  زا  هک  یباتک  هب  سپس  دشاب و  یم  نوناق » تعیرش و   » ینعم هب  هک  تسا  يربع  تغل  کی  لصا  رد  تاروت » »
.دوش یم  هتفگ  زین  نآ  هناگجنپ  رافسا  هب  یهاگ  قیتع و  دهع  بتک  هعومجم  هب  یهاگ  دش و  هتفگ  دیدرگ  لزان  (ع ) نارمع نب 

؟ تسا ییاهزیچ  هچ  لماش  نایدوهی  ینید  بتک 

شسرپ

؟ تسا ییاهزیچ  هچ  لماش  نایدوهی  ینید  بتک 

خساپ

تسا شخب  جنپ  ياراد  تاروت  دشاب ، یم  رگید  باتک  نیدنچ  تاروت و  زا  بکرم  هدش ، هدیمان  قیتع » دهع   » هک دوهی  بتک  عومجم 
دهع بتک  زا  تمسق  نیا  تسا ، هدش  هدیمان  هنیثت »  » رفس و  دادعا »  » رفس نایوال ،»  » رفس جورخ ،»  » رفس شیادیپ ،»  » رفس ياهمان  هب  هک 

لیئارـسا و ینب  نارمع و  نب  یـسوم  نیـشیپ و  ءایبنا  یگدـنز  زا  یتمـسق  رگید و  تاقولخم  ناسنا و  ناـهج و  شیادـیپ  حرـش  میدـق ،
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.دشاب یم  نیئآ  نیا  ماکحا 

ناهاشداپ و كولم و  ناربمایپ و  تـالاح  حرـش  دـشاب ، یم  (ع ) یـسوم زا  دـعب  ناـخروم  ياـه  هتـشون  عقاو  رد  هک  نآ  رگید  بتک  و 
.دنا هدمآ  دوجو  هب  نارمع  نب  یسوم  زا  دعب  هک  تسا  یماوقا 

ار یئاعدا  نینچ  زین  دوهی  دوخ  دنتـسین و  ینامـسآ  بتک  بتک ، نیا  زا  کیچیه  تاروت ، هناگچنپ  رافـسا  زا  ریغ  هک  تسادـیپ  هتفگان 
.تسا دواد  ياهزردنا  اهتاجانم و  حرش  دنمان ، یم  ریمازم »  » ناونعب ار  اهنآ  هک  دواد  روبز »  » یتح دنرادن و 

اهنآ رد  اریز  دنا ، هدش  هتشون  نارمع  نب  یسوم  زا  دعب  هک  دراد  دوجو  اهنآ  رد  ینشور  نئارق  تاروت ، هناگجنپ  رافسا  دروم  رد  اما  و 
رفـس لصف  نیرخآ  ًاصوصخم  تسا ، هدـمآ  وا  تافو  زا  دـعب  ثداوح  زا  يا  هراـپ  وا و  نیفدـت  یگنوگچ  و  (ع ) یـسوم تاـف  حرش و 

.تسا هدمآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  نارمع  نب  یسوم  تافو  زا  دعب  اهتدم  باتک ، نیا  هک  دنک  یم  تباث  حوضو  هب  هینثت ) رفس   ) مجنپ

دـشابیم هناکدوک  نانخـس  یـضعب  ناربمایپ و  ءایبنا و  هب  اوران  ياهتبـسن  ناوارف و  تافارخ  اب  هتخیمآ  هک  بتک  نیا  تاـیوتحم  هوـالعب 
یم ناشن  زین  یخیرات  دهاوش  .تسا  اهنآ  ندوب  یگتخاس  رب  يرگید  هاوگ 
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.دندروآ رد  ریرحت  هتشر  هب  ار  اهباتک  نیا  نارمع ، نب  یسوم  ناوریپ  ًادعب  تفر و  نایم  زا  یلصا  تاروت  هک  دهد 

؟ تسا هنوگچ  ع )  ) میهاربا دروم  رد  نآرق  تاروت و  هاگدید  توافت 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  ع )  ) میهاربا دروم  رد  نآرق  تاروت و  هاگدید  توافت 

خساپ

هدوب راوتسا  تباث و  یتسرپ  رشب  یتسرپ و  تب  اب  هزرابم  هار  رد  هک  تسا  یمزعلا  ولوا  ناربمایپ  زا  نآرق  رظن  زا  نمحرلا  لیلخ  میهاربا 
تیـصخش نیا  هب  تبـسن  ناهج  ياهتلم  مامت  دـشاب و  یم  هارمه  تعیرـش  باتک و  اـب  يو  تلاـسر  هک  تسا  یناربماـیپ  زا  يو  تسا ،

.دنک یم  میسرت  هنوگچ  ار  ناهج  گرزب  درم  نیا  يامیس  تاروت  هک  دید  دیاب  نونکا  .دنلئاق  يدایز  مارتحا 

نوعرف درک ، یفرعم  دوخ  رهاوخ  دوب ، يو  رسمه  هک  ار  هراس »  » نوعرف سلجم  رد  میهاربا  دنک : یم  یفرعم  نینچ  ار  میهاربا  تاروت ،
يدایز رادـقم  زینک و  مالغ و  داد و  رارق  ماعنا  دروم  هراس  رطاخ  هب  ار  میهاربا  و  درب ، دوخ  هناخ  هب  ار  وا  دـیدرگ ، هراس  ییابیز  هتفیش 

: تفگ میهاربا  هب  يو ، رهاوخ  هن  تسا  میهاربا  نز  هراس  دیمهف  نوعرف  یتقو  .دیشخب  وا  هب  رگید  تاناویح  غالا و  واگ و  دنفـسوگ و 
وا نم  ات  دـشاب  یم  نم  رهاوخ  وا  یتفگ  ارچ  یتخاسن ؟ هاگآ  نایرج  زا  ارم  تسا و  نم  رـسمه  تسین و  نم  رهاوخ  وا  هک  یتفگن  ارچ 

رفـس تاروـت ، ،) تاروـت رد  تسا  میهاربا  يامیـس  نیا  .دـنادرگ  زاـب  میهاربا  هب  ار  هراـس  نوـعرف  عـقوم  نیا  رد  مریگن  يرـسمه  هب  ار 
(. لصف 12 نیوکت ،

زا يو  مییوگب  هک  تسا  حیحص  ایآ  .دشاب  ناربمایپ  دمآرس  دناوت  یم  دشاب  هجوت  یب  دح  نیا  ات  دوخ  سومان  هب  تبـسن  هک  يدرف  ایا 
دروم شیابیز  رسمه  بحاصت  رطاخ  هب  دوب  نکمم  درک ، یم  یفرعم  دوخ  رسمه  رگا  درک و  یفرعم  دوخ  رهاوخ  ار  وا  نوعرف ، سرت 

زا هک  دناد  یم  نآ  زا  رتالاب  ار  میهاربا  ماقم  نآرق  .دریگ  رارق  دصق  ءوس 
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يا هناسفا  ناتـساد  نیا  زا  دیجم  نآرق  رد  تهج  نیا  زا  دـنک  یفرعم  شیوخ  رهاوخ  ار  دوخ  رـسمه  هک  دـسرتب  يا  هزادـنا  هب  يرابج 
هدرک میسرت  تفای  ناوت  یمن  ناربمایپ  متاخ  زج  يربمایپ  چیه  رد  هک  یناسنا  یلاع  تافص  اب  ار  وا  يامیـس  نآرق  هکلب  تسین ، يربخ 

.تسا

: نآرق رد  ع )  ) میهاربا يامیس 

124/ هرقب ًامامِإ .» ِسانِلل  َُکلِعاج  ینِا  : » تسا اهناسنا  ياوشیپ  و  ماما »  » وا - 1

130/ هرقب َنیِحلاصلا .» َنَِمل  ِهَرِخآلا  ِیف  : » تسا ناکاپ  و  ناحلاص »  » زا وا  - 2

67/ نارمع لآ  ًافینَح » َناک  نِکل  َو   » .تسا تسرپ  اتکی  و  فینح »  » وا - 3

67/ نارمع لآ  ًاِملسُم » ًافینَح  َناک  نِکل  َو   » .تسا ادخ  ربارب  رد  میلست  و  ملسم »  » وا - 4

65/ لافنا َنیِنقوُملا » َنِم  َنوُکَِیل  َو   » .دوب لماک  نیقی  ياراد  نقوم و   » وا - 5

114/ هبوت ٌهاوَأل » َمیهاربِإ  َنِإ   » .دوب سرت  ادخ  درف  و  هاوا »  » وا - 6

114/ هبوت ٌمیلَح » ٌهاوََأل  َمیهاربِإ  َنِإ   » .تسا رابدرب  و  میلح »  » وا - 7

75/ دوه ٌبینُم » ٌهاوَأ  ٌمیلََحل  َمیهاربِإ  َنِإ   » .تسا عیطم  و  بینم »  » وا - 8

120/ لحن هَمُأ » َناک  َمیهاربِإ  َنِإ   » .دوب تما  ییاهنت  هب  وا  - 9

120/ لحن ًاِتناق » ًهَمُأ  َناک  َمیهاربِإ  َنِإ   » .دوب دباع  درف  و  تناق »  » وا - 10

121/ لحن ِهِمُعنَأل » ًارِکاش   » .دوب رازگساپس  و  رکاش »  » وا - 11

110/ تافاص َنینِمؤُملا » اَنِدابِع  نِم  ُهَنِإ   » .دوب نامیا  اب  درف  و  نمؤم »  » وا - 12

ص/47 ِنیَفَطصُملا » َنَِمل   » .تسا ادخ  هدیزگرب  و  یفطصم »  » وا - 13

ص/47 ِرایخَالا » ِنیَفَطصُملا  ِنَِمل   » .دوب راکوکین  و  ریخ »  » وا - 14

گرزب و ماقم  رگنـشور  دـناوت  یم  تافـص  نیا  زا  کـی  ره   84/ تاـفاص ٍمِیلَـس » ٍبلَِقب  َُهبَر  َءاـج  ذِإ   » .دوب میلـس  بلق  ياراد  وا  - 15
یب تبسن  تسا  هدرک  دای  یتافـص  نینچ  اب  ار  وا  ادخ  هک  يدرم  نینچ  هب  تسا  هتـسیاش  ایآ  دشاب  وا  صالخا  نامیا و  كاپ و  هیحور 

میهاربا .میهدب  رسمه  هرابرد  ییانتعا 
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َتوُکَلَم َمیهاربِإ  َيُِرن  َِکلذَـک  َو  : » دـیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  هدرک  هدـهاشم  لد  هدـید  اب  ار  اهنامـسآ  توکلم  هک  تسا  یتیـصخش 
عینش هب  سرت ، تهج  زا  هک  تسا  حیحص  یتیـصخش  نینچ  رب  ایآ  میداد .] ناشن  میهاربا  هب  ار  اهنامـسآ  تیعقاو   ] 75/ ماعنا ِتاومَسلا »

( دورمن  ) دوخ نامز  رگمتـس  تردق  اب  هنت  کی  هک  يدرم  دنک ؟ یفرعم  شیوخ  رهاوخ  ار  دوخ  رـسمه  دـهدب و  نت  تشز  راک  نیرت 
دـنک و یم  لالدتـسا  دوخ  هدـیقع  رب  قطنم  نیرتدـنمورین  اب  نارواد  تئیه  ربارب  رد  دنکـش و  یم  ار  اهتب  ماـمت  اورپ  یب  دـگنج و  یم 

تردـق نآرق  .تهج  یب  مه  نا  دـسرت  یمن  نوعرف  زا  زگره  دراد ، یمن  رب  تسد  دوـخ  هدـیقع  زا  دوـش و  یم  شتآ  دراو  ماـجنارس 
* َنوُقِطنَت مَُکل ال  ام  َنُولُکأَت * الَأ  َلاقَف  مِِهتَِهلآ  یلِإ  َغازَف   » .دـنک یم  ناـیب  نینچ  هدـکتب  ياـهتب  نتـسکش  ندـیبوک و  رد  ار  وا  یحور 

یمن ارچ  تفگ : تفر و  نانآ  ياـهدوبعم  دزن  یناـهنپ  روط  هب   ] 91-99/ تافاص َنُوفِزَی » …* هَیلِإ  اُولَبقَأَف  َنیمَیلِاب * ًابرَـض  مِهیَلَع  َغارَف 
ار ییاهتب  ارچ  تفگ  وا  دندمآ ، وا  يوس  هب  ناتسرپ  تب  داهن ، اهنآ  رب  یتبرض  سپـس  دییوگ ، یمن  نخـس  هک  تسا  هدش  هچ  دیروخ ،
رد دیزاسب و  ییاج  وا  يارب  دنتفگ : تسا  هدیرفآ  تسامـش  عونـصم  هک  ار  ییاهتب  ادخ  هک  یتروص  رد  دـیتسرپ  یم  دیـشارت  یم  هک 
یم میادـخ  يوسب  نم  تفگ : میهاربا  .میداد  رارق  کچوک  ار  اهنآ  ام  دـنرب  راکب  یگنرین  وا  هرابرد  دنتـساوخ  دـینکفیب ؛ شتآ  ناـیم 

-107/ تافاص  ) .دنک حبذ  ادخ  هار  رد  ار  لیعامـسا  دوخ  دنزرف  دـش  رـضاح  هک  سب  نیمه  ادـخ  هار  رد  وا  يراکادـف  رد  مور . … ]
(. 102

؟ تسا هنوگچ  ع )  ) طول دروم  رد  نآرق  تاروت و  هاگدید  توافت 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  ع )  ) طول دروم  رد  نآرق  تاروت و  هاگدید  توافت 

خساپ

يربمایپ طول  .تسا  مدقم  میهاربا ، هون  قاحسا و  دنزرف  بوقعی  رب  نامز ، رصع و  رظن  زا  هک  تسا  میهاربا  اب  رصاعم  ناربمایپ  زا  طول 
تالیامت هدوب و  یصاخ  مسیداس »  » راچد دندش  یم  بکترم  ار  لامعا  نیرت  عینش  هک  درب  یم  رسب  یهورگ  اب  ابیکـش ، رابدرب و  تسا 

هب دـیدهت  فرحنم ، هورگ  نیا  اـب  هزراـبم  هار  رد  یهلا  درم  نیا  .دـندرک  یم  اـضرا  قفاوم  سنج  اـب  شزیمآ  قیرط  زا  ار  دوخ  یـسنج 
یم هدنار  يرادنرب ، دوخ  غیلبت  زا  تسد  رگا   ] 167/ ارعـش َنیجَرخُملا » َنِم  َنَنوُکََتل  ُطُول  ای  ِهَتنَت  َمل  ِنَئل  : » تفگ نینچ  دیدرگ و  دیعبت 

هقطنم یهلا  ناگتشرف  هک  نآ  زا  شیپ  دندش و  دوخ  لامعا  هجیتن  راتفرگ  توهش ، رد  یگتفر  ورف  رثا  رب  رس ، هریخ  هورگ  نیا  يوش .]
نارابگنس ناگتـشرف  فرط  زا  نیمزرـس  نیا  هلـصافالب  تفگ و  كرت  ار  نیمزرـس  نآ  دوخ  هداوناخ  اب  طول  دننک  نارابگنـس  ار  نانآ 

.دندش دوبان  یگمه  دیدرگ و 

تاروت هاگدید  زا  طول 

ود وا و  دندیـسرت و  رعوص  رد  تنوکـس  زا  هک  اریز  دندوب  يو  هارمه  هب  وا  رتخد  ود  دش و  نکاس  هوک  رد  دمآ و  رب  رعوص  زا  طول  »
نیمز يور  رد  یـسک  هدش و  توترف  ریپ و  ام  ردـپ  تفگ : کچوک  رتخد  هب  گرزب  رتخد  دـندیزگ و  تنوکـس  هراغم  رد  يو  رتخد 
هاگن هدـنز  ار  یلـسن  دوخ ، ردـپ  زا  میباوخب و  وا  اب  میناشونب و  بارـش  ار  ردـپ  ایب  دـیآرد  اـم  هب  نیمز ، لـک  تداـع  قفاوم  هک  تسین 
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هن ندیباوخ و  تقو  هن  وا  دیباوخ و  ردپ  اب  دش  لخاد  گرزب  رتخد  دندیناشون و  بارش  ار  نتشیوخ  ردپ  بش  نآ  رد  سپ  .میراد 
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زین بشما  مدیباوخ  دوخ  ردپ  اب  بشید  هک  تفگ  گچوک  رتخد  هب  گرزب  رتخد  رگید  زور  دیناسر و  مه  هب  عالطا  نتـساخرب  تقو 
بارـش ار  دوخ  ردـپ  زین  بش  نآ  میراد و  هاگن  هدـنز  ار  یلـسن  دوخ  ردـپ  زا  باوخب و  وا  اب  هدـش  لخاد  وت  میناـشون و  بارـش  ار  وا 

ود دـیناسر و  مه  هب  عالطا  نتـساخرب  تقو  هن  ندـیباوخ و  تقو  هن  زین  وا  هدـیباوخ و  وا  اب  هتـساخرب و  کـچوک  رتخد  دـندیناشون و 
وا نایبآوم »  » ردپ لاح  هب  ات  هک  دیمان  بآوم »  » ار شمـسا  دییاز و  يرـسپ  گرزب  رتخد  دندش و  هلماح  ناشدوخ  ردـپ  زا  طول  رتخد 

رفـس تاروت  ) .تسا وا  نومع » ینب   » ردـپ لاح  هب  اـت  هک  دـیمان  یمع » نب   » ار شمـسا  دـییاز و  يرـسپ  زین  وا  کـچوک  رتخد  تسا و 
: نآرق رد  وا  نارتخد  طول و  یقالخا  لیاضف  هیآ 30-38 ) زا  باب 19  نیوکت 

ود هب  ام  مینک  هسیاقم  دـیوگ  یم  نانآ  هراـبرد  نآرق  هک  هچنآ  اـب  هدومن  لـقن  وا  نارتخد  طول و  هراـبرد  تاروت  هک  ار  هچنآ  هاـگره 
نیا زا  تسین و  ود  نآ  نایم  یتهباـشم  عون  چـیه  اریز  تسا  هتفرگن  تاروت  زا  ار  دوخ  تاـیوتحم  نآرق  ـالوا : .میرب  یم  یپ  مهم  هتکن 

هب اریز  تسا  یهلا  یحو  نآرق  ایناث : .درادـن  دوجو  يرثا  نآرق  رد  تسا  قلطم  هدولآ  ياههورگ  یلکلا و  ياهزغم  هتخاس  هک  هناـسفا 
هعماج رفنت  هیام  هک  يرایتخا  ریغ  ياه  شزغل  هتـشر  کی  زا  یتح  ینامرفان  هانگ و  عون  ره  زا  ینامـسآ  ناربمایپ  درخ ، لـقع و  مکح 
بارـش هکرـس و  نایم  هک  دـسرب  يدـح  هب  يربمایپ  كاردا  هک  میئوگب  تسا  حیحـص  ایآ  .دنـشاب  هتـساریپ  نوصم و  دـیاب  ددرگ  یم 

تسم يا  هزادنا  دراذگن و  توافت 
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مود رتخد  هنرگو  دـیامنن  هیبنت  زین  ار  دوخ  رتخد  هجوت ، زا  سپ  دـنکن و  ساسحا  ار  رتخد  یکیدزن  یتشز  یتسم ، لاـح  رد  هک  ددرگ 
راب هک  دنکن  ذاختا  يریبدـت  هک  دـشاب  انتعا  یب  يا  هزادـنا  هب  تفرگ و  یمن  دوخ  موش  دوصقم  يارجا  رب  میمـصت  تازاجم ، سرت  زا 

ار وا  نارتـخد  طول و  هفاـیق  نآرق  هک  مینیبـب  میدرگرب  نونکا  .دـشابن  هدوـلآ  شزیمآ  هجیتـن  ناـسنا  لـسنات  دوـشن  رارکت  لـمع  رگید 
: هک هدیسر  یماقم  هب  تلیضف  رظن  زا  هک  تسا  يدرم  نآرق  رظن  زا  طول  .دنک  یم  میسرت  هنوگچ 

86/ ماعنا َنیَملاعلا .» یَلَع  انلَضَف  َالُک  ًاطول َو  َو  تشاد ...« :] يرترب  نیمز  يور  مدرم  مامت  رب  - ] 1

74/ ایبنا ًاملِع » ًامکُح َو  ُهانیَتآ  ًاطُول  َو  [: » دوب یهلا  تموکح  زکرم  وا  بلق  - ] 2

مُهوُجَرخَأ اُولاق  نَأ  الِإ  [: » دندرک دیعبت  هب  دیدهت  ار  وا  هک  درک  یم  هزرابم  دوخ  موق  كاپان  لمع  اب  دوب و  كاپ  يا  هزادنا  هب  وا  - ] 3
82/ فارعا َنوُرَهَطَتَی » ٌسانُأ  مُهَنِإ  مُِکتَیرَق  نِم 

َتناک ُهَتَأَرمَا  الِإ  ُهَلهَأ  هانیَجنَأَف َو  : » دیامرف یم  هکنانچ  .وا  ریپ  رـسمه  زج  دـندوب  كاپ  یگمه  طول  نادـناخ  هکلب  دوب  كاپ  وا  اهنت  هن 
نیمز يور  رـشب  اهنت  هن  نآرق  دوب .] ناگدش  دوبان  وزج  هک  وا  رـسمه  زج  میداد  تاجن  ار  وا  هداوناخ  وا و   ] 83/ فارعا َنیِرباغلا » َنِم 
تـسا دقتعم  هکلب  دناد  یمن  مارح  شیزیمآ  هجیتن  دـنا  هدـمآ  دوجو  هب  دوخ  نارتخد  اب  طول  شزیمآ  زا  یگمه  تاروت  رظن  زا  هک  ار 

هک دیحوت )  ) ادخ شنیرفآ   ] 30/ مور اهیَلَع » َسانلا  َرَطَف  یَتلا  ِهللا  َهَرِطف  : » دیامرف یم  هک  نانچ  دنا ، هدش  هدیرفآ  یکاپ  ترطف  اب  یگمه 
« ًاریـَصب ًاعیمَـس  ُهانلَعَج  انِإ  : » دیامرف یم  هکنانچ  دشاب  یم  یهلا  تافـص  ءامـسا و  رهظم  نآرق  رظن  زا  ناسنا  دـیرفآ .] نآ  يور  ار  همه 

وا  ] 2/ ناسنإلا
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[. میدیرفآ تسا ) یهلا  تافص  زا  هک   ) انیب اونش و  ار 

؟ تسا هنوگچ  ع )  ) بوقعی دروم  رد  نآرق  تاروت و  هاگدید  توافت 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  ع )  ) بوقعی دروم  رد  نآرق  تاروت و  هاگدید  توافت 

خساپ

يو هراـبرد  ار  تاروـت  رظن  اـم  کـنیا  دراد  یبوـبحم  سب  يامیـس  نآرق  رد  تسا  لییارـسا » ینب   » ناربماـیپ هلـسلس  رـس  هک  بوـقعی 
: مینک یم  سکعنم 

عولط حبص  هک  درک  ساسحا  صخش  نآ  هک  یماگنه  تفرگ  یتشک  وا  اب  رجف  عولط  ات  یـصخش  دوب و  اهنت  دوخ  همیخ  رد  بوقعی  »
وت ماـن  تفگ : بوقعی  هب  يو  یهد  تکرب  ارم  اـت  منک  یمن  اـهر  ار  وت  نم  تفگ  بوقعی  نک  اـهر  ارم  تفگ  بوـقعی  هب  تسا  هدرک 
اریز دـناوخ  لیئونپ »  » ار ناـکم  نآ  مسا  بوقعی  داد  تکرب  بوقعی  هب  اـجنآ  رد  : » دـیوگ یم  هکنیا  اـت  بوقعی .» ....  تفگ  تسیچ ؟
دوخ نار  رب  تسا و  هدومن  عولط  وا  رب  باتفآ  تشذـگ  لیئونپ »  » زا هک  یماگنه  تسا  هتفای  اهر  مناج  مدـید و  وربور  ار  ادـخ  تفگ :

تسس هک  بوقعی  نار  فک  هک  اریز  دنروخ  یمن  زورما  هب  ات  نار ، فک  هدش  تسس  قورع  زا  لیئارـسا  ینب  ببـس  نآ  زا  دیگنل  یم 
همیخ رد  ادـخ  اـب  بوقعی  رادـید  هک  تسین  وـگتفگ  ثحب و  ياـج  لصف 9 ) شیادـیپ  باتک  تاروت  «) .درک سمل  صخـش  نآ  دـش 

تسد و دوخ  ناگدنب  اب  ددرگ و  لثمتم  یناسنا  تروص  هب  یهانتمان  دوجوم  هک  تسین  نکمم  زگره  تسین و  شیب  يا  هناسفا  لیئونپ 
، ادخ زا  طلغ  یفرعم  نینچ  کی  یلو  .دنک  نیمز  رب  شقن  ار  وا  ینف  هبرـض  قیرط  زا  دسرن و  دوخ  هدیرفآ  هب  شروز  دنک و  مرن  هجنپ 
هک یلیئارـسا  ناوـج  نآ  دـنک ، یمن  ناربـج  ار  نآ  يزیچ  زگره  هک  دراذـگ  یم  رکفنـشور  ناـناوج  هـیحور  رد  ریثأـت  ءوـس  ناـنچنآ 

ادخ و اعطق  دشاب ، ینونک  تاروت  نیمه  ادخ  بهذم و  زا  وا  یتاعالطا  كردم 
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اپورا ناناوج  هک  تسا  طلغ  ياه  یفرعم  نیمه  تسناد و  دهاوخ  نیشیپ  نورق  ياهرادنپ  ماهوا و  هدییاز  قولخم و  ار  تعیبط  ءاروام 
.تسا هدروآ  رد  ییایفارغج  یحیسم  کی  تروص  هب  ار  نانآ  هداد  قوس  يرگید  ام  يوس  هب  هتسد  هتسد  ار 

تاروت رد  بوقعی  رگید  يامیس 

ییاذغ ردپ  يارب  درک و  یفرعم  وسیع »  » ار دوخ  دش و  دراو  هلیح  رد  زا  بوقعی » ، » دهد تکرب  وسیع »  » شرـسپ هب  تساوخ  قاحـسا  »
هب قاحسا  دریگب  تکرب  تسناوت  یپایپ  ياهغورد  هلیح و  قیرط  زا  بوقعی »  » دیشون ار  بارـش  دروخ و  ار  اذغ  قاحـسا  دومن ؛ مهارف 
ره داب  كرابم  دنک ، تنعل  ار  وت  یسک  ره  داب  نوعلم  دننک ، یم  هدجـس  وت  رب  تردام  نارـسپ  شاب و  دوخ  ردارب  رورـس  وت  تفگ : وا 
زین ارم  ردپ  تفگ : درک و  ردـپ  هب  ور  هدرب  امغیهب  ار  تکرب  بوقعی »  » وا ردارب  دـیمهف  دـمآ و  وسیع »  » یتقو دـهاوخ ، كرابم  ارت  هک 

: تفگ قاحـسا » ! » یتشادن هاگن  یتکرب  نم  يارب  ایآ  تفگ : ردپ  هب  وسیع  .تفرگ  ار  تکرب  هلیح  اب  دمآ  تردارب  تفگ : هدب ! تکرب 
نآلا سپ  دیامرف ، اطع  بارش  هلغ و  هک  متساوخ  ادخ  زا  متخاس و  وا  مالغ  ار  شناردارب  همه  متشاد و  هاگن  وت  رورـس  اقآ و  ار  وا  نم 

ایآ ياه 26-1 ) هلمج  لصف 27 ، نیوکت ، رفـس  تاروت  «.) تسیرگ دـنلب  يادـص  اـب  وسیع  عقوم  نیا  رد  منک ، هچ  وت  يارب  مرـسپ  يا 
ضرف دیامرف ؟ اطع  وگغورد  رگ و  هلیح  هب  ار  ماقم  نیا  ادخ  هک  تسا  هتسیاش  ایآ  و  دربب ؟ تراغ  هب  ار  توبن  یسک  هک  تسا  لوقعم 

تراغ هب  توبن  هک  دوبن  رداق  ادخ  ایآ  دش  دراو  رکم  هلیح  رد  زا  وا  لوسر  ادخ و  اب  یصخش  دینک 
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«. ًاریبَک ًاُولُع  َِکلذ  نَع  ُهللا  َیلاعَت   » .دنادرگ زاب  شلها  هب  ار  هتفر 

.دنهدب يراوخ  بارش  تبسن  قاحـسا  هب  دنزاسب و  ار  ییاه  هناسفا  نینچ  هک  هتـشاد  نآ  رب  ار  یهورگ  یلکلا  ياهزغم  ملـسم  روط  هب 
تقایل و لـحم  رد  اـت  تسا و  یـصاخ  طیارـش  دـعاسم و  ياـه  هنیمز  ورگ  رد  يونعم ، هیاـپ  دـنلب  ياـهماقم  رگید  تلاـسر و  توبن و 
: تسا ریز  هیآ  يونعم  بهاوم  هرابرد  نآرق  قطنم  دوش  یمن  هداد  یـسک  هب  یتبهوم  نینچ  ادـخ ، بناج  زا  زگره  دـشابن ، یگـستیاش 

ادخ : ] 124/ ماعنا ُهََتلاسِر » ُلَعجَی  ُثیَح  ُمَلعَأ  ُهللا  [. » دـسر یمن  رگمتـس  دارفا  هب  ییاوشیپ  ماـقم  : ] 124/ هرقب َنیِملاظلا » يِدـهَع  ُلانَی  «ال 
گرزب و ماـقم  نینچ  ناوت  یم  تاروت  قطنم  رد  یلو  دراذـگ .» یم  اـج  ناـمه  ار  شیوخ  تلاـسر  دـنیب  تحلـصم  اـجره  تسا  اـناد 

یتقو هک  دوب  يا  هدنزرا  يونعم  ماقم  کی  هک  تسا  ادیپ  دشاب  هچ  ره  تکرب  زا  دوصقم  دروآ ! تسد  هب  ریوزت  هلیح و  هب  ار  دنمجرا 
هب هک  نیا  اب  يونعم  ماقم  نیا  هک  تسا  اج  نیا  تفگـش  ياج  درک  هیرگ  دـنلب  يادـص  اب  دـیدرگ ، هاـگآ  دوخ  تیمورحم  زا  وسیع » »
درف کی  رایتخا  رد  يربهر  میظع  ماـقم  هک  ددرگ  یـضار  ادـخ  ربماـیپ و  دـشابن و  تشگزاـب  لـباق  تسا ، هدـش  هتفرگ  هلیح  ریوزت و 

: دیجم نآرق  رد  ع )  ) بوقعی يامیس  .دنامب  یقاب  وگغورد 

ریوزت هلیح و  قیرط  زا  دشاب و  وگغورد  درف  کی  اهنیا  هدنراد  تسین  نکمم  هک  دـنک  یم  یفرعم  یتافـص  اب  ار  بوقعی  دـیجم  نآرق 
ادخ بناج  زا  ترافس  توبن و  ماقم  هتسیاش  هک  يا  هنوگ  هب  لیئارسا  ینب  ناربمایپ  هلسلس  رس  باتک  نیا  رد  .دروآ  تسد  هب  ار  توبن 

: دیوگ یم  هدیدرگ و  یفرعم  تسا ،

نیرخآ رد  هک  تسا  یهلا  درم  گرزب  نآ  بوقعی  - 1
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ذِإ : » تفگ نینچ  درک و  اهنآ  هب  ور  يو  .دندرگ  فرحنم  دیحوت  هداج  زا  ادابم  هک  دوب  دوخ  نادـنزرف  نییآ  رکف  هب  یگدـنز  تاظحل 
« َنوُِملـسُم َُهل  ُنَحن  ًادـحاو َو  ًاهلِإ  َقاحـسِإ  َلیِعامـسِإ َو  َمیهاربِإ َو  َِکئابآ  َهلِإ  َکَـهلِإ َو  ُدـُبعَن  اُولاـق  يِدـَعب  نِم  َنوُدـُبعَت  اـم  ِهینَِبل  َلاـق 
ار وت  ناردپ  يادخ  وت و  يادـخ  دـنتفگ : یگمه  دـیتسرپ ، یم  ار  یـسک  هچ  نم  زا  سپ  تفگ : دوخ  نادـنزرف  هب  بوقعی   ] 133/ هرقب

[. میتسه میلست  وا  ربارب  رد  یگمه  ار و  هناگی  يادخ  قاحسا ، لیعامسا و  میهاربا و 

َقاحـسِإ َو َُهل  انبَهَو  َو  : » دـیامرف یم  هکنانچ  دـنک  یم  یفرعم  راکوکینو  نسحم  درف  کی  قاحـسا  شردـپ  ناسب  ار  بوقعی  نآرق  - 2
میدرک تیاده  ار  همه  میدیشخب و  ار  بوقعی  قاحسا و  میهاربا ، يارب   ] 84/ ماعنا َنینِسحُملا » َيِزَجن  َِکلذَک  َو  انیدَه ...  ًالُک  َبوُقعَی 

[. میهد یم  شاداپ  ناراکوکین  هب  نینچ  نیا  ام  ... 

يارب  ] 72/ ءایبنا َنیِحلاص » انلَعَج  ًالُک  ًهَِلفان َو  َبوُقعَی  َقاحسِإ َو  َُهل  انبَهَو  َو  : » دیامرف یم  درامش و  یم  ناحلاص  زا  ار  بوقعی  نآرق  - 3
[. میداد رارق  ناحلاص  زا  ار  همه  میدیشخب و  ار  بوقعی  قاحسا و  میهاربا ،

َو : » تسا هداهن  تعیدو  هب  دندوب  میهاربا  هیرذ  هک  وا  نادنزرف  رد  ار  باتک  لازنا  توبن و  ادـخ  هک  دوب  يدـح  هب  بوقعی  یگتـسیاش 
رد میدیـشخب و  ار  بوقعی  قاحـسا و  میهاربا ، يارب   ] 27/ توبکنع َباتِکلا » هَُوُبنلا َو  ِِهتَیِرُذ  ِیف  اـنلعَج  َبوُقعَی َو  َقاحـسِإ َو  َُهل  اـنبَهَو 

[. میداد رارق  ار  باتک  توبن و  بوقعی ) قیرط  زا  میهاربا   ) وا نادناخ 

َمیهاربِإ َو انَدابِع  رُکذا  َو  : » درک یم  راـک  نآ  يارب  هدوب و  ترخآ  داـی  هب  هتـسویپ  دـنمورین و  ریـصب و  درف  کـی  نآرق  رظن  زا  بوقعی 
يِدیَألا َو یلوُأ  َبوُقعَی  َقاحسإ َو 
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میهاربا ار  ام  ناگدنب  رآ  دای  هب   ] ص/45-47 ِرایخَألا » َنیِفَطصُملا  َنَِمل  انَدنِع  مُهَنِإ  َو  ِرادلا * يرَکِذ  ٍهَِصلاِخب  مُهانصَلخَأ  انِإ  َراصبَألا *
زا ام  دزن  نانآ  میدرک و  ناـنآ  صوصخم  ار  ارـس  نآ  داـی  تبهوم  اـم  هک  دـندوب  تریـصب  توق و  ياراد  هک  ار  بوقعی  قاحـسا و  و 

ار لیاضف  نآ  همه  ساسا  هک  تسا  يا  هدـنزرا  تایحور  یقالخا و  لیاضف  همه  نیا  ياراد  هک  يدرف  ایآ  دـندوب ] ناـکین  ناگدـنب و 
.دشاب اه  یگتسیاش  ياراد  سپس  دروآ  تسد  هب  ریوزت  هلیح و  هب  ار  نآ  تسا  نکمم  دهد  یم  لیکشت  توبن 

؟ تسا هنوگچ  ع )  ) دواد دروم  رد  نآرق  تاروت و  هاگدید  توافت 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  ع )  ) دواد دروم  رد  نآرق  تاروت و  هاگدید  توافت 

خساپ

رد دراد ، مرـش  نآ  ریرحت  زا  ملق  هک  يدنـسپان  سب  تروص  هب  تسا ، لیئارـسا  ینب  گرزب  ناربماـیپ  زا  یکی  هک  ع )  ) دواد ترـضح 
شرتـسب زا  دواد  میناوخ : یم  نینچ  ياه 2-28  هلمج  زا  هدزای  لصف  مود ،» لیئومـس   » باتک رد  .تسا  هدیدرگ  میـسرت  میدـق  دـهع 

وکین رایسب  نز  نآ  دهد و  یم  وشتسش  ار  نتشیوخ  هک  دید  ار  ینز  ماب ، تشپ  زا  درک و  شدرگ  هاشداپ ، هناخ  ماب  تشپ  رد  هتساخرب 
داتسرف دصاق  دواد  تسا  یتح » يایروا   » نز وا  هک  دنتفگ  وا  هب  هک  دنک  قیقحت  نز  نآ  هرابرد  هک  داتـسرف  ار  یـسک  دواد  .دوب  رظنم 

هلماح نز  نآ  تشگرب ، دوخ  هناخ  هب  هدش  رهاط  دوخ  تساجن  زا  وا  دش و  رتسبمه  وا  اب  هدروآ  يو  دزن  ار  وا  تفرگ و  غارس  وا  زا  ات 
تـشون نومـضم  نیا  هب  بوتکم  هتـشون و  بآوی »  » يارب دواد  نادادماب  .متـسه  هلماح  نم  هک  تفگ  تخاس و  ربخ  اب  ار  دواد  دش و 

درک هرـصاحم  ار  رهـش  بآوی »  » نوچ .دریمب و  هدـش ، هدز  ات  دـیورب  شبقع  زا  دـیراذگب و  تخـس  گنج  همدـقم  رد  ار  اـیروا »  » هک
دندرک گنج  بآوی »  » اب هدمآ  نوریب  رهش  نادرم  تشاذگ و  دنشاب  یم  اجنآ  رد  عاجـش  نادرم  تسناد  یم  هک  یناکم  رد  ار  ایروا » »

يارب تسا  هدرم  ایروا »  » شرهوش هک  دینـش  ایروا »  » نز نوچ  .درمب و  زین  یتح » يایروا   » دـنداتفا و دواد »  » ناگدـنب موق  زا  یـضعب  و 
دییاز يرسپ  شیارب  دش و  يو  نز  وا  دروآ و  هناخ  هب  ار  وا  داتسرف  ار  یسک  دواد  تشذگ  متام  مایا  نوچ  تفرگ و  متام  دوخ  رهوش 

هدرک دواد  هک  يراک  اما 
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«. دمآ دنسپان  دنوادخ  رظن  رد  دوب 

: دیجم نآرق  رد  ع )  ) دواد يامیس 

وا يرگداد  تلادع و  يرابدرب ، ربص و  شناد ، ملع و  يدرمیاپ ، تعاجش و  زا  یگمه  هک  يا  هدنزرا  تافص  اب  ار  دواد »  » دیجم نارق 
.تسا هدوـب  وا  ریخـست  رد  ناـغرم  اـههوک و  نمد و  تشد و  هک  سب  نیمه  وا  یگرزب  تمظع و  رد  .دـنک  یم  یفرعم  تسا  یکاـح 

.دنک یم  یفرعم  ار  هدش  دای  تافص  هک  یتایآ  نتم  هکنیا 

زوریپ وا  رب  ماجنارـس  تفای و  تیرومأم  تولاج )  ) دوخ نامز  رگمتـس  راـبج و  اـب  دربن  گـنج و  هب  هک  تسا  یـصخش  نیتسخن  وا  -1
[. تشک ار  رگمتس  تولاج  دواد   ] 251/ هرقب َتولاج .» ُدواد  لَتَق  و  : » دیدرگ

یمولع دیدرگ ، ییادخ  مولع  یهلا و  تمکح  زکرم  وا  بلق  دـش و  هداد  ییاورنامرف  يو  هب  دـنوادخ  فرط  زا  هک  تسا  يدرف  وا  - 2
تمکح تنطلس و  وا  هب  ادخ   ] 251/ هرقب ُءاشَی » اِمِم  ُهَمَلَع  َهَمکِحلا َو  َکلُملا َو  هللا  ُهاتآ  َو   » .دزومآ یم  دـهاوخب  سک  ره  رب  ادـخ  هک 

[ داد دای  وا  هب  تساوخ  یم  هچنآ  زا  درک و  اطع 

ار رویط  نابز  هب  ییانشآ  هکلب  دیدرگ  وا  تورث  لاوما و  ییاورنامرف و  ثراو  اهنت  هن  نامیلس  هک  دوب  هدرتسگ  يا  هزادنا  هب  وا  لع  - 3
ًاملِع َو َنامیَلُـس  َدُواد َو  انیَتآ  دََقل  َو  : » دیامرف یم  هکنانچ  تسا  هداد  ام  هب  زیچ  همه  دنوادخ  هک  دومن  راختفا  سپـس  درب  ثرا  هب  وا  زا 

نِم انِیتوُأ  ِریَطلا َو  َقِطنَم  انِملع   ُ ُسانلا اَُهیَأ  ای  َلاق  َدُواد َو  ُنامیَلُـس  َثِرَو  َو  َنِینِمؤُملا * ِهِدابِع  نِم  ٍریثَک  یَلَع  انلَـضَف  يَذلا  ُدـمَحلَا ِهللا  الاق 
هک دندوب  رازگساپس  ار  ادخ  ود ، ره  میتخومآ و  شناد  نامیلس  دواد و  هب  ام   ] 15-16/ لمن َنیبُملا » ُلضَفلا  َوَُهل  اذه  َنِإ  ٍءیَش  ِلُک 
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انشآ ناگدنرپ  نابز  هب  مدرم ! يا  تفگ : دیدرگ  دواد »  » ثراو نامیلس  میداد ؛ يرترب  دوخ  نامیا  اب  ناگدنب  زا  يرایسب  رب  ار  نانآ  ام 
«. تسا هداد  ام  هب  زیچ  همه  ادخ  میتسه و 

«. ًارُوبَز َدُواد  انیَتآ  َو  : » دـیامرف یم  هکناـنچ  تسا  هدـیدرگ  لزاـن  وا  رب  ادـخ  فرط  زا  هک  ینامـسآ  ياـهباتک  زا  یکی  بحاـص  وا  - 4
: دیامرف یم  هکنانچ  تسا  وا  هب  تبسن  ندیـشخب  يرترب  عون  کی  يو ، رب  روبز  لازنا  تقیقح  رد  و  میداد .] وربز  دواد  هب  : ] 163/ ءاسن

55/ ءاسن ًارُوبَز » َدُواد  انیَتآ  ٍضَعب َو  یلَع  َنیِیبَنلا  َضَعب  انلَضَف  دََقل  «َو 

يرواد قح  هب  هک  تشاد  تیرومأم  وا  فرط  زا  دوب و  نیمز  يور  رد  ادخ  هفیلخ  هک  سب  نیمه  گرزب  ربمایپ  نیا  یگتسیاش  رد  - 5
رارق دوخ  نیشناج  نیمز  يور  رد  ارت  ام  دواد  يا  . ] ص/26 ِقَحلِاب .» ِسانلا  َنَیب  مُکحاَف  ِضرَألا  ِیف  هفِیلَخ  َكانلعَج  انِإ  َدُواد  ای  : » دنک

ص/20 ٍباطِخلا .» َلصَف  َهَمکِحلا َو  ُهانیَتآ  ُهَکُلم َو  اندَدَش  َو  [. » نک تموکح  قح  هب  مدرم  نایم  رد  میداد 

هک تسا  حیحـص  ایآ  میداد .] لطاب  زا  قح  هدننک  ادـج  یقطنم  میتخومآ و  تمکح  وا  هب  میدرک و  مکحم  ار  وا  تموکح  ياه  هیاپ  ]
تمکح ياراد  هک  یـسک  ایآ  دشکب  ار  مدرم  لتق  هشقن  ای  دنک  شزیمآ  راد  رهوش  نز  اب  تسا  مدرم  نایم  رد  ادخ  هدـنیامن  هک  يدرف 

لام و هک  نیا  ضوع  هک  تسا  هتـسیاش  تسا ، وا  رایتخا  رد  مدرم  لام  ناج و  هک  یـسک  ای  دـهد و  یم  ماـجنا  ار  يراـک  نینچ  تسا 
؟ دنک يزاب  نینچ  مدرم  اب  دنک  ظفح  ار  مدرم  ناج 

دندیدرگ ادصمه  وا  اب  اههوک  اهگنس و  اه و  هرخص  هنامیکح ، هدارا  وترپ  رد  هک  دوب  هدیسر  يدح  هب  وا  یحور  تردق  -6
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یلاح رد  ار  ناگدنرپ  اههوک و   ] 79/ ایبنا َریَطلا » َنحِّبَُسی َو  َلابِجلا  َدُواد  َعَم  انرَخَس  َو  : » دنزاس هتساریپ  یبیع  ره  زا  ار  وا  ادخ  دمح  اب  ات 
[ میدرک دواد  مار  دنتفگ  یم  حیبست  هک 

دهد یم  روتسد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  هب  دنوادخ  هک  اجنآ  ات  تسا  هظحالم  لباق  زین  دواد  ربص  تسا ، فورعم  بویا  ربص  هچ  رگا  - 7
َو : » دیامرف یم  هکنانچ  دوب ، ادخ  رکف  هب  هتـسویپ  تردق  ياراد  رباص و  يدرف  هک  دنک  دای  ار  دواد  ربص  دشاب  رابدرب  غیلبت  هار  رد  هک 

تـشگزاب ام  يوس  هب  تردق و  ياراد  هک  نک  دای  ار  دواد  ام  هدـنب   ] ص/17 ٌباوَأ » ُهَنِإ  ِدـیَألا  اَذ  انَدـبَع  رُکذا  َنُولوُقَی َو  ام  یلَع  ِربصا 
[. دوب هدننک 

یم میـسرت  وا  زا  تاروت  هک  دشاب  ییامیـس  ياراد  تسا  لاحم  دناوخ  یم  ریز  باقلا  اب  ار  وا  ادخ  هک  یتیـصخش  هک  تسناد  دیاب  - 8
رُکذا َو  [. » عیطم هدنب  تسا  وا  میدیشخب ، ار  نامیلس  دواد  هب   ] ص/30 ٌباوَأ » ُهَنِإ  ِدبَعلا  َمِعن  َنامیَلُـس  َدُواِدل  انبَهَو  َو  : » تایآ هکنیا  دنک 

وا  ] ص/25 ٍبآَم .» َنسُح  یفلَُزل َو  انَدنِع  َُهل  َنِإ  َو  [. » تسا تردق  بحاص  هک  ار  دواد  ام  هدنب  رآ  دای  هب   ] ص/17 ِدیَألا » اذ  َدُواد  انَدبَع 
[. تسا تبقاع  نسح  برقت و  ياراد  ام  شیپ 

ناربمایپ ماقم  هتسیاش  میسرت  ود  نیا  زا  کی  مادک  هک  مینک  هجوت  دیاب  نونکا  میدش  فقاو  دواد  ناشخرد  خیرات  هب  یـسررب ، نیا  اب 
نآرق رب  ار  یتـمهت  نینچ  تسا و  تاروـت  زا  ذـختم  نآرق  تاـیوتحم  هـک  تـفگ  ناوـت  یم  هدـش  رکذ  تاـیآ  هدـهاشم  اـب  اـیآ  تـسا 

؟ تفریذپ

؟ تسا هنوگچ  ع )  ) نامیلس دروم  رد  نآرق  نیدهع و  هاگدید  توافت 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  ع )  ) نامیلس دروم  رد  نآرق  نیدهع و  هاگدید  توافت 

خساپ

دواد دروآ و  ار  هاشداپ  دواد  ءاسی » و  : »» دیوگ یم  هکنانچ  دمآ  دوجوب  ایروا »  » نز اب  دواد  شزیمآ  رثا  رب  نامیلـس  نیدـهع  رظن  زا  -1
اب هدمآ ، رد  يو  دزن  داد و  یلست  ار  عبش » تب   » دوخ نز  دواد  ( » هیآ 6 / لوا باب  / یتم لیجنا   ) دروآ ایروا »  » ینز زا  ار  نامیلس  هاشداپ 

باب 12) لیئومس / مجود  باتک   ) .داهن نامیلس  ار  وا  دییاز و  يرسپ  وا  دیباوخ و  وا 

تقوم نز  دصیس  یمیاد و  نز  دصتفه  هدومن و  زاب  نانز  اب  ار  هلزاغم  هقـشاعم و  باب  هتفر  ار  ردپ  هار  زین  نامیلـس  نیدهع  رظن  زا  - 2
و ناـیمور » «، » ناـینومع  » و ناـیبآوم »  » زا يرایـسب  بیرغ  ناـنز  نوعرف ، رتـخد  ياوس  هاـشداپ ، نامیلـس  : » دـیوگ یم  هکناـنچ  تشاد 
رد ناشیا  اب  امش  هک  دوب  هدومرف  رما  لیئارسا  ینب  هب  ناشیا  هرابرد  دنوادخ  هک  ییاهتما  زا  تشاد  یم  تسود  نایتح »  » و ناینودیص » »
وا دش و  قحلم  تبحم  هب  اهنیا  اب  نامیلس  دننادرگ و  لیام  دوخ  نایادخ  يوریپ  هب  ار  امـش  لد  ادابم  دنیاین ، رد  امـش  اب  ناشیا  دییاین و 

(1  - 3 هیآ / مهدزای باب  / ناهاشداپ لوا  باتک  «. ) دندینادرگرب ار  وا  لد  شنانز  دوب و  هعتم  دصیس  وناب و  نز  دصتفه  ار 
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هعلاطم ار  هدش  دای  باب  ياه  هلمج  هدنامیقاب  یتقو  یلو  تسا  هدمآ  نیـشیپ  ياه  هلمج  رد  هک  دوب  نیمه  نامیلـس  هانگ  شاک  يا  - 3
خیرات زا  شخب  نیا  هکنیا  تخاس  یم  اهدبعم  اهتب  يارب  دیتسرپ و  یم  ار  اهتب  یتسرپادـخ ، ياج  هب  يو  هک  دوش  یم  مولعم  مینک  یم 

« موکلم  » و ناینودیص »  » تب تروتـشع »  » لابند هب  نامیلـس  دنتخاس  لیامتم  اهتب )  ) رگید ياهدوبعم  هب  ار  وا  لد  نانز  : » ناشیا یگدنز 
دنوادخ رظن  رد  نامیلس  تفر ، ناینومع »  » تب
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« هوهی  » زا شلد  اریز  دش  هتخورفا  رب  نامیلـس  رب  دنوادخ  مشخ  درکن ، لماک  يوریپ  ار  ادـخ  دواد  دوخ  ردـپ  لثم  هدـیزرو و  ترارش 
تا هدنب  هب  ار  نآ  هدرک  هراپ  وت  زا  ار  تنطلـس  يدرک  يراک  نینچ  نوچ  تفگ : نامیلـس  هب  دـنوادخ  تشگ  فرحنم  لیئارـسا  ادـخ 

يارب و  ناینودیص »  » تب تروتـشع »  » يارب ار  اهنآ  نامیلـس  هک  يدنلب  عفترم و  طاقن  ( » 1 لـصف ناهاشداپ / لوا  باتک  «. ) داد مهاوخ 
تسکـش و ار  اـه  همـسجم  درک و  سجن  ار  اـهنآ  ایـشوی  هاـشداپ  دـندوب  هتخاـس  نومع » ینب   » تب موکلم » « » ناـیباوم  » تب شوـمک » »

لصف 23) ناهاشداپ / مود  باتک  «.) درب نیب  زا  ار  یتسرپ  تب  راثآ  مامت  زرط  نیمه  هب  دیرب و  ار  اهراز  تخرد 

یلو دنک  یم  تباث  ار  ناربمایپ  تمـصع  یعطق ، لیالد  هک  یتروص  رد  دشاب  هانگ  زا  موصعم  ادخ  ربمایپ  هک  دشابن  مزال  دـینک  ضرف 
ياـهانب دـنک و  توعد  یتـسرپ  تب  هب  ار  مدرم  تسا ، هدـش  هتخیگنارب  دـیحوت  نییآ  هب  توعد  يارب  هک  يربماـیپ  تسا  حیحـص  اـیآ 

؟ دیامن توعد  وا  شتسرپ  ادخ و  یگناگی  هب  ار  مدرم  سپس  دزاسب  اهنآ  شتسرپ  يارب  يدنلب 

: نآرق رد  ع )  ) نامیلس يامیس 

کنیا دشاب  یتوکلم  تردـق  یناسنا و  تافـص  نینچ  ياراد  هک  دراد  وزرآ  یناسنا  ره  هک  تسا  یتروص  هب  نآرق  رد  نامیلـس  هرهچ 
: مینک یم  هراشا  نآرق  رد  وا  هتسجرب  تافص  زا  یخرب  هب 

ِهِدَعب نِم  َنیِیبَنلا  ٍحُون َو  یلِإ  انیَحوَأ  امَک  َکَیلِإ  انیَحوَأ  انِإ  : » دیامرف یم  هکنانچ  دوب  یهلا  یحو  لوزن  لحم  رارـسا و  زکرم  وا  بلق  - 1
یحو وا  زا  سپ  ناربماـیپ  حون و  هب  هکناـنچمه  میداتـسرف  یحو  وت  هب  اـم   ] 163/ ءاسن َنامیَلُـس » َنوراه َو  َو  َمیهاربِإ ...  یلِإ  اـنیَحوَأ  َو 

 ... میهاربا و هب  زین  میدرک و 
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[. میدومن یحو  نامیلس  نرواه و 

َنوُراـه َو یـسُوم َو  َفُسُوی َو  َبوـُیَأ َو  َنامیَلُـس َو  َدُواد َو  ِِهتَیِرُذ  نِم  َو  : » دـیامرف یم  هکناـنچ  تسا  هدوـب  ناراـکوکین  هرمز  زا  وا  - 2
ناراکوکین نانچمه  ام  .نوراه  یـسومو و  فسوی  بویا و  نامیلـس و  دواد و  تسا  وا  هیرذ  زا   ] 84/ ماعنا َنِینِسحُملا » يِزَجن  َِکلذَک 

[. میهد یم  شاداپ  ار 

انیَتآ ًـالُک  َنامیَلُـس َو  اـهانمَهَفَف  : » درک اـطع  يو  هب  شناد  ملع و  دـیزگرب و  ار  وا  دـنوادخ  هک  سب  نیمه  وا  تیعقوم  ماـقم و  رد  - 3
یم زین  و  میتـخومآ .] شناد  تمکح و  دواد ) نامیلـس و   ) ود ره  رب  میدـینامهف و  نامیلـس  هب  ار  قح  مکح   ] 79/ ءایبنا ًاملِع » ًامکُح َو 

ار ادـخ  ود ، ره  میدرک و  اـطع  ملع  نامیلـس  دواد و  هـب  اـم   ] 15/ لمن ِهِلل » ُدـمَحلا  الاق  ًاملِع َو  َنامیَلُـس  َدُواد َو  اـنیَتآ  دََـقل  َو  : » دـیامرف
[. دندوب راذگساپس 

ِریَطلا َو َقِطنَم  انِملُع  َسانلا  اَُهیَأ  ای  َلاق  َدُواد َو  َُنامیلُس  َثِرَو  َو  : » دیامرف یم  هکنانچ  دوب  هتخاس  انـشآ  ناگدنرپ  نابز  هب  ار  وا  ادخ  - 4
هداد ام  هب  زیچ  همه  ناگدـنرپ و  ناـبز  زا  یهاـگآ  مدرم ! تفگ  نامیلـس   ] 16/ لمن نیبُملا » ُلضَفلا  َوَُهل  اذـه  َنِإ  ٍءیَـش  ِلُک  نِم  انِیتوَُأ 

[. نشور تلیضف  تسا  نیا  تسا  هدش 

ِداو یلَع  اوَتَأ  اذِإ  یتَح  : » دـیامرف یم  هکنانچ  دوب  طلـسم  الماک  ناـگچروم  ناـبز  هب  هکلب  تسناد  یم  ار  ناگدـنرپ  ناـبز  اـهنت  هن  - 5
هب نامیلس  یتقو   ] 18/ لمن َنوُرَعـشَی » ... * مُه ال  ُهُدُونُج َو  ُنامیَلُـس َو  مُکَنَمِطحَی  مُکَنِکاسَم ال  اُولُخدا  ُلمَنلا  اَُهیَأ  ای  ُهَلمَن  َتلاق  ِلـمَنلا 
هک یلاح  رد  وا  نازابرـس  نامیلـس و  ات  دوخ  ياه  هنال  هب  دـیورب  تعرـس ، هب  ناـگچروم ! تفگ : يا  هچروم  دـش  دراو  هچروم  يداو 

هچروم نخس  زا  نامیلس  دننکن  وحم  ار  امش  دنتسین  هجوتم 
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 ...[. اراگدرورپ تفگ  دیدنخ و  وا  راتفگ  زا  دز و  يدنخبل 

تیالو رظن  زا  وا  درادن  غارس  مدآ  نادنزرف  نایمرد  یتردق  نینچ  رشب  زگره  تساز  تریح  رایسب  نامیلس  يونعم  يدام و  تردق  - 6
َنامیلُِـسل َو  : » دیامرف یم  هکنانچ  درک  یم  تکرح  وا  نامرف  هب  داب  هک  دوب  هدیـسر  يدـح  هب  تعیبط ، ناهج  رد  فرـصت  رب  تردـق  و 

دوب رایتخا  رد  هدنزو  داب  نامیلس  يارب   ] 81/ ءایبنا َنیِملاع .» ٍءیَش  ِلُِکب  انُک  اهِیف َو  انکَراب  یَتلا  ِضرَألا  َیلِإ  هِرمَِأب  يرجَت  ًهَفِصاع  َحیِرلا 
هب داب  هک  ار  یتفاسم  رادقم  رگید  هیآ  رد  میتسه ] ملاع  زیچ  همه  هب  ام  دش و  یم  هناور  میداد  تکرب  هک  ینیمزرس  هب  وا  نامرف  هب  هک 
«. ُرهَـش اهِحاوَر  ٌرهَـش َو  اهُوُدُغ  َحیِرلا  َنامیَلُِـسل  َو  : » دیامرف یم  دنک و  یم  نایب  درب  یم  ار  وا  درک و  یم  یط  زور  مین  ود  رد  وا  نامرف 

[. دومیپ یم  تفاسم  هزادنا  نامه  هب  زین  بورغ  ات  رهظ  زا  هام و  کی  تفاسم  رهظ  ات  دادماب  دوب  نامیلس  رایتخا  رد  داب   ] 12/ أبس

ياهراک یـصاوغ و  وا  يارب  هدوب و  وا  ریخـست  رد  نیطایـش  هک  دوب  دنمورین  يوق و  نانچنآ  وا  هدارا  هک  نیا  زا  رتالاب  یتردـق  هچ  - 7
82/ ایبنا َنیِظفاح » مَُهل  انُک  َِکلذ َو  َنوُد  ًالَمَع  َنُولَمعَی  َُهل َو  َنوُصوُغَی  نَم  ِنیطایَشلا  َنِم  َو  : » دیامرف یم  هکنانچ  دنداد  یم  ماجنا  رگید 
ار تب  یتدـم  هک  دراد  ناکما  تمظع  نیا  اب  درف  کی  ایآ  میدوب .] اهنآ  نابهگن  اـم  دـندرک و  یم  راـک  یـصاوغ و  وا  يارب  نیطایـش  ]

!؟ دنک جیورت  ار  تب  ای  دتسرپب و 

تسا هدش  لزان  ینابز  هچ  هب  رگید  ینامسآ  بتک 

شسرپ

تسا هدش  لزان  ینابز  هچ  هب  رگید  ینامسآ  بتک 

خساپ

شموق نابز  هب  زج  ار  يربمایپ  چیه  ام  و  میهاربا 4 )  "ْ ) مَُهل   َ ِیَُبِیل نّ   ِ هِمْوَق   ِ ناَِسِلب ّالِإ    ٍ لوُسَّر نِم  اَْنلَسْرَأ  آَمَو  : " دیامرف یم  میرک  نآرق 
.دنک نایب  نانآ  يارب  ار  قیاقح   [ ات میداتسرفن 

رد ناربمایپ  تساهنآ  هتفای  لوحت  ایند  ینونک  ياه  نابز  هک  دندرک  یم  تبحص  ...و  يربع  یماس  ییایرآ  ياه  نابز  هب  هتشذگ  ماوقا 
یم نخس  یماس  نابز  هب  مدآ غ  ترـضح  هک  دوش  یم  هتفگ  ًالثم  دنتفگ ; یم  نخـس  نامز  هقطنم و  نامه  نابز  هب  نامز  هقطنم و  ره 

 ( ج ص این ، بجر  دوعسم  مجرتم  خیرات  تایلک  ك.ر  ) .دندرک یم  تبحص  يربع  نابز  هب  یسوم غ  ترضح  دنا و  هتفگ 

هب لیجنا  يربع  نابز  هب  تاروت  ًالثم : تسا  هدوب  موق  نامه  نابز  هب  يربمایپ  ره  ینامـسآ  باتک  دوش  یم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  نیا  زا 
تسا یبرع  نابز  هب  نآرق  هک  روط  نامه  تسا  هدش  لزان  ...و  ینایرس  نابز 

]." دیشیدنیب و   [ دینک كرد  امش  ات  میدرک  لزان  یبرع  ینآرق  ار  نآ  ام  فسوی 2 )   َ;) نُولِقْعَت   ْ مُکَّلَعَّل اِیبَرَع  اًن   َ َءُْرق   ُ هََْنلَزنَأ آَّنِإ  "

دوهی یمالک  ءارآ 
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هداد اهنآ  هب  ار  یتبسن  نینچ  نآرق  ارچ  لاح  نیا  ابدناد  یمن  ادخ  رسپ  ار  ریزع  سکچیه  درادن و  دوجو  يا  هدیقع  نینچ  دوهی  نایم  رد  زورما 
؟  تسا

شسرپ

هب ار  یتبـسن  نینچ  نآرق  ارچ  لاح  نیا  ابدناد  یمن  ادخ  رـسپ  ار  ریزع  سکچیه  درادن و  دوجو  يا  هدیقع  نینچ  دوهی  نایم  رد  زورما 
؟  تسا هداد  اهنآ 

خساپ

دوهی ناـیم  رد  نآرق  تاـیآ  لوزن  رـصعرد  هک  تسا  ملـسم  ردـق  نیمه  دنـشاب ,  هتـشاد  ار  يداـقتعا  نینچ  دوـهی  همه  درادـن  یموزل 
دـندومن و هیجوت  ار  نآ  اـهنت  دـندرکن و  راـکنا  ار  قوف  تبـسن  هاـگ  چـیه  هکنیا  لـیلد  هب  دـنا  هتـشاد  دوـجو  دـیاقع  نیا  اـب  یهورگ 

 . دندرک یفرعم  مارتحا  کی  ناونع  هب  هّللا  نبا  هب  ار  ریزع  يراذگمان 

؟  دنناد یم  ادخ  دنزرف  ار  ریزع  اهیدوهی  ایآ 

شسرپ

؟  دنناد یم  ادخ  دنزرف  ار  ریزع  اهیدوهی  ایآ 

خساپ

يدنزرف نیا  زا  دوصقم  تسا .  ادخ  دنزرف  نایحیسم  رظنرد  حیسم  دننام  اهیدوهی ,  رظن  رد  ریزع  هک  دوش  یم  هدافتسا  نآرق  تایآ  زا 
دبعم درک و  حـتف  ار  نیطـسلف  لباب ,  ياورنامرف  رـصنلا  تخب  دـیوگ :  یم  خـیرات  تسا .  دوهی  ناسل  رد  ءارزع  نامه  ریزع  تسیچ ؟ 

درک و ریـسا  ار  هداتفا  راک  زا  ناریپو  ناکدوک  نانز و  تشک ,  ار  اهنآ  لاـجر  دـینازوس ,  ار  ناـنآ  ياـهباتک  تخاـس ,  ناریوار  دوهی 
 , دوشگ ار  لـباب  شروـک ,  دـالیم ,  زا  شیپ  لاس 457  رد  دـندنام .  اـجنآ  رد  هورگ  نیا  نرق  کـی  هب  بیرق  و  تخاـس ,  لـباب  هناور 

ءارزع عقوم ,  نیا  رد  دنـسیونب .  هرابود  ار  تاروت  دـندرگزاب و  دوخ  زکارم  هب  نانآ  هک  داد  هزاـجاو  تخاـس ,  دازآ  ار  دوهی  ناریـسا 
 , دـیجم نآرق  ه . ماـن هّللا  نبا  ناـیدوهی  ناـیم  رد  دـیدرگ ,  يو  بیـصن  هک  یتیعقوم  نیا  رطاـخب  و  تشون .  ظـفح  ار  تاروـت 
هک دنتفگ  دوهی  ( . 1  ) هّللا نبا  حیـسملا  يراصنلا  تلاق  هّللا و  نبا  ریزع  دوهیلا  تلاق  و  دنک :  یم  تیاکح  ریز  هیآ  رد  ار  تقیقح  نیا 
هک دنریگ  یم  هجیتن  نینچ  ریزع  رب  حیـسم  فطع  زا  یخرب ,  تسا .  ادخ  دنزرف  حیـسم  هک  دنتفگ  يراصن  تسا و  ادـخ  دـنزرف  ریزع 
زا یئزج  نانآ  نامگ  هب  و   , تسا وا  ندوب  دوبعم  تیهولا و  ینعم  هب  حیـسم و  ندوب  دـنزرف  ناسب  دوهی ,  داقتعارد  ریزع  ندوب  دـنزرف 

تسا هدش  هدرمش  اهدوبعم  وزج  زین  ریزع   , نیسیدق نایم  زا  ساسا ,  نیا  يور  تسا .  وا  رد  تیهولا 
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مارتحا و روظنم  هب  هقالع و  راهظا  رطاخ  هب  و  يزاجم ,  یفیرشت و  هفاضا  کی  وا  ندوبرسپ  هک  دهد  یم  یهاوگ  يرگید  نئارق  یلو  . 
یم هکنانچ  دـنناوخ ,  یم  ادـخ -  نادـنزرف  هّللا -  ءانبا  ار  دوخ  تلم  عومجم  نایحیـسم ,  نایدوهی و  هکناـنچمه  تسا ,  هدوب  میرکت 

 . میتسه وا  ناتـسود  ادخ و  نادنزرف  ام  هک  دنتفگ  يراصن  و  دوهی ,  ( . 2  ) هوابحا هّللاءانبا و  نحن  يراصنلا  دوهیلا و  تلاق  و  دـیامرف : 
حیـسم هک  نیا  رب  يرگید  نئارق  رگا  دشاب .  یفیرـشت  هفاضا  عون  کی  ریزع ,  ترـضح  ندوب  هّللا  نبا  هک  تسین  دـیعب  چـیه  نیا  ربانب 

نیا هکنیا  رب  نشور  هاوگ  دوب .  يراـج  مکح  نیمه  زین  وا  هراـبرد  دوبن ,  تسد  رددوش  یم  هدرمـش  ادـخ  دـنزرف  اـعقاو  يراـصن  دزن 
یم حیسم  زا  یمان  دیوگ ,  یم  نخس  نابهار  رابحا و  تیبوبر  زا  هک  یماگنه   , ریز هیآ  رد  هک  تسا  نیا  دراد ,  یفیرـشت  هبنج  هفاضا 
نبا حیسملا  هّللا و  نود  نم  ابابرا  مهنابهر  مهرابحا و  اوذختا  دیامرف :  یم  هکنانچ  دروآ ,  نایم  هب  ینخـس  ریزع  زا  هکنیا  نودب  درب , 

هرابرد دوهی  هدـیقع  یتسار  هب  رگا  زینار .  میرم  نب  حیـسم  و  دـنا ,  هدرک  ذاختا  ادـخ  زج  ینادوبعم  ار  ناشنابهار  ءاملع و  ( . 3  ) میرم
 . دوش هدرب  زین  ریزع  زا  یمان  هیآ  نیا  رد  هک  دوب  بسانم  رایسب  دوب ,  تیهولا  ریزع , 

 ( مالسا دیدج (  نید  هب  يزاین  نیاربانب  دنا .  هدشاه  ناسنا  همه  ناهانگ  هرافک  هیدف و  مالسلا  هیلع  حیسم  ترـضح  هک  دندقتعم  نایحیـسم 
 . تسا یفاک  مالسلا  هیلع  یسیع  نید  میلاعت  هکلب  تسین . 

شسرپ

 ) دیدج نید  هب  يزاین  نیاربانب  دنا .  هدشاه  ناسنا  همه  ناهانگ  هرافک  هیدف و  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  هک  دـندقتعم  نایحیـسم 
مالسلا هیلع  یسیع  نید  میلاعت  هکلب  تسین .  مالسا ) 
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 . تسا یفاک 

خساپ

یهاون رماوا و  زا  تعاطا  ورگ  رد  ناسنا  ندیـسر  لامک  هب  تسا .  تاقولخم  زا  عون  ره  ندناسر  لامک  هب  تقلخ  زا  دـنوادخ  فدـه 
وا و يدبا  یمئاد و  تکاله  ببـس  مدآ  طسوت  عونمم ,  تخرد  زا  ندروخ  لثم  هانگ  کی  باکترا  مینک  ضرف  رگا  اما  تسا .  یهلا 

دوخ حیـسم و  زا  لبق  ناربمایپ  ندـمآو  نایدا  عیرـشت  هدـیاف  سپ  دـشابن ,  حیـسم  ادـف  زج  هب  یتاجن  هار  چـیه  دوش و  اـه  ناـسنا  همه 
هنوگچ دننک  یم  هدرک و  یگدنز  رمع  رسارس  رد  اوقت  حلاص و  لمع  اب  هک  یناسک  هوالع  هب  تسیچ ؟  مالسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح 

 . دوش یم  نانآ  هرافکو  هیدف  یسیع  ترضح 

؟  تسیچدشاب یم  دنزرف  ياراد  دنوادخ  دنتسه  لئاق  نایدوهی  نایحیسم و  هک  هدیقع  نیا  اشنم 

شسرپ

؟  تسیچدشاب یم  دنزرف  ياراد  دنوادخ  دنتسه  لئاق  نایدوهی  نایحیسم و  هک  هدیقع  نیا  اشنم 

خساپ

دودحم دوجو  اب  زیچ  همه  رد  ار  ادـخ  هک  تسا  ییاهناسنا  ناوتان  راکفا  هدـییاز  کش  نودـب  دراد  يدـنزرف  دـنوادخ  هک  نخـس  نیا 
لـسن همادا  يارب  تسا و  دودحم  شرمع  وسکی  زا  دراد :  دنزرف  دوجو  هب  زاین  یفلتخم  لئالد  هب  ناسنا  دـندرک  یم  هسیاقم  ناشدوخ 

چیه تسا  یهیدب  دنک  کمکوا  هب  اهراک  رد  هک  دراد  ینواعم  هب  زاین  تسا  دودحم  وا  تردق  رگید  يوس  زا  تسا  مزالدنزرف  دـلوت 
نتشاد هوالعب  درادن  موهفم  تسا  يدبا  یلزا و  زیچ و  همه  رب  رداق  یتسه و  ملاع  هدننیرفآ  هک  يدنوادخ  دروم  رد  روما  نیا  زا  کی 

 . تسا هزنم  زین  نآ  زا  ادخ  هک  تسا  ندوب  مسج  شا  همزال  دنزرف 

ار ریزع  بقل  نیا  اهیدوهی  همه  ایآ  دننز , یمن  ار  فرح  نیا  الصا  اهیدوهی  زورما  یلو  .دنداد  ادخ  رـسپ  بقل  ریزع  هب  دوهی  هک  هدمآ  نآرق  رد 
؟ دندرک یم  هدافتسا  ار  بقل  نیا  ناشیاه  هقرف  زا  یضعب  طقف  ای  دندرک  یم  هدافتسا 

هراشا

زع سکچیه  درادن و  دوجو  يا  هدیقع  نینچ  دوهی  نایم  رد  زورما 

شسرپ

نیا اهیدوهی  همه  ایآ  دـننز , یمن  ار  فرح  نیا  الـصا  اهیدوهی  زورما  یلو  .دـنداد  ادـخ  رـسپ  بقل  ریزع  هب  دوهی  هک  هدـمآ  نآرق  رد 
؟ دندرک یم  هدافتسا  ار  بقل  نیا  ناشیاه  هقرف  زا  یضعب  طقف  ای  دندرک  یم  هدافتسا  ار  ریزع  بقل 
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هب ار  یتبـسن  نینچ  نآرق  ارچ  لاح  نیا  ابدناد  یمن  ادخ  رـسپ  ار  ریزع  سکچیه  درادن و  دوجو  يا  هدیقع  نینچ  دوهی  نایم  رد  زورما 
؟  تسا هداد  اهنآ 

خساپ

هن اـی  هدوب  ربماـیپ  ریزع  هک  نیا  رد  تساـّنحوی و  بّرعم  ییحی  عوسَی و  یبرع  هک  یـسیع  لـثم  تسا ، ءارزع  هدـش ي  یبرع  ریزع ،» : »
رد هکنآ  زا  سپ  اریز  .تفاـی  دوهی » یجنُم   » بقل هک  هدوب  دوهی  گرزب  ياـملع  زا  یکی  ریزع  تسا  ملـسم  هک  هچنآ  تسا ، فـالتخا 

هکنآ ات  تفر  نیب  زا  یلک  هب  ناشیا  ياهباتک  ندـنازوس  دـبعم و  ندومن  ناریو  دوهی و  دالب  ریخـست  لباب و  هاشداپ  رـصنلا  تخب  هعقاو 
رظن رد  نوچ  .دومن و  تعافـش  يدـیعبت  ناـیدوهی  يارب  هتفر و  يو  دزن  ارزع  .دـش و  حـتف  ناریا  هاـشداپ  ریبک  شروک  تسد  هب  لـباب 

هتـشون ون  زا  ناشتاروت  دندرگ و  زاب  دوخ  دالب  هب  دوهی  داد  هزاجا  و  دش ، هتفریذـپ  شتعافـش  اضاقت و  دوب ، یمارتحا  بحاص  شروک 
رسپ روظنم  نیمهب  هدومن و  میظعت  ار  وا  دش ، نیطسلف  هب  ناشیا  تشگرب  نانآ و  تاجن  هلیسو ي  ارزع  هک  تهج  نآ  زا  دوهی  و  دوش ،

...تسادخ رسپ  ریزع  دنتفگ : یم  نایدوهی  ...ٌریزع و  ُدوهیلا  تلاق  و  دیوگ : یم  هفیرش  هیآ  .دندیمان و  شیادخ 

داقتعا نیا  هچ  رگا  هتـشاد  يا  هدیقع  نینچ  (ص ) مالـسا ربمایپ  نامز  رد  یلو  دـنناد ، یمن  ادـخ  دـنزرف  ار  ریزع  زورما ، نایدوهی  هتبلا 
اهنآ زا  یشخب  اهنت  و  دوبن ، نایدوهی  همه ي 
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نآ هب  تبـسن  دندوب ، نکاس  هنیدم  رد  هک  (ص ) مرکا ربمایپ  رـصاعم  نایدوهی  هفیرـش  هیآ  لوزن  ماگنه  رد  اما  دنا ، هدوب  داقتعا  نیا  هب 
دنا هدوب  رـصاعم  (ص ) مرکا ربمایپ  اب  هک  ینایدوهی  لقادح  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  نیاربانب  دندومنن .  یتفلاخم  دندرک و  توکس 

.دنا هدوب  لوقلا  قفتم  يداقتعا  نینچ  رد  .دنا  هدوب  مالسا  اب  هضراعم  باطخ و  دروم  و 

دوهی ناـیم  رد  نآرق  تاـیآ  لوزن  رـصعرد  هک  تسا  ملـسم  ردـق  نیمه  دنـشاب ,  هتـشاد  ار  يداـقتعا  نینچ  دوـهی  همه  درادـن  یموزل 
دـندومن و هیجوت  ار  نآ  اـهنت  دـندرکن و  راـکنا  ار  قوف  تبـسن  هاـگ  چـیه  هکنیا  لـیلد  هب  دـنا  هتـشاد  دوـجو  دـیاقع  نیا  اـب  یهورگ 

 . دندرک یفرعم  مارتحا  کی  ناونع  هب  هّللا  نبا  هب  ار  ریزع  يراذگمان 

؟ دنناد یم  ادخ  دنزرف  ار  ریزُع »  » اهیدوهی ایآ 

شسرپ

؟ دنناد یم  ادخ  دنزرف  ار  ریزُع »  » اهیدوهی ایآ 

خساپ

.تسا دوهی  ناسل  رد  ءارزع »  » نامه زیزع » »

، دـینازوس ار  نانآ  ياهباتک  تخاس ، ناریو  ار  دوهی  دـبعم  درک و  حـتف  ار  نیطـسلف  لباب ، ياورناـمرف  رـصنلا  تخب  : دـیوگ یم  خـیرات 
رد هورگ  نیا  نرق  کی  بیرق  و  تخاس ، لـباب  هناور  درک و  ریـسا  ار  هداـتفاراک  زا  ناریپ  ناـکدوک و  ناـنز و  تشک ، ار  اـهنآ  لاـجر 

.دندنام اجنآ 

دندرگ زاب  دوخ  زکرم  هب  نانآ  هک  داد  هزاجا  و  تخاس ، دازآ  ار  دوهی  ناریـسا  دوشگ ، ار  لباب  شروک ، دالیم ، زا  شیپ  لاس 457  رد 
رد دـیدرگ ، يو  بیـصن  هک  یتیعقوم  نیا  رطاخب  .تشون و  ظفح  زا  ار  تاروت  ءارزع » ، » عقوم نیا  رد  .دیـسیونب  هراـبود  ار  تاروت  و 

.دش هدیمان  هللا » نبا   » نایدوهی نایم 

: دنک یم  تیاکح  ریز  هیآ  رد  ار  تقیقح  نیا  دیجم ، نآرق 

30/ هبوت ِهللا » ُْنبا  ُحیسَْملا  َيراصَّنلا  َِتلاق  ِهللا َو  ُْنبا  ٌریزع  ُدوُهَْیلا  َِتلاقَو  »

[. تسا ادخ  دنزرف  حیسم  هک  دنتفگ  يراصن  تسا و  ادخ  دنزرف  ریزع  هک  دنتفگ  دوهی  ]

ینعم هب  حیسم و  ندوب  دنزرف  ناسب  دوهی ، داقتعا  رد  ریزع  ندوب  دنزرف  هک  دنریگ  یم  هجیتن  نینچ  زیزع »  » رب حیسم  فطع  زا  یخرب ،
وزج زین  ریزع  نیـسیدق ، نایم  زا  ساـسا ، نیا  يور  .تسا  وا  رد  تیهولا  زا  یئزج  ناـنآ  ناـمگ  هب  و  تسا ، وا  ندوب  دوبعم  تیهولا و 

راهظا رطاخ  هب  و  يزاجم ، یفیرشت و  هفاضا  کی  وا  ندوب  رسپ  هک  دهد  یم  یهاوگ  يرگید  نئارق  یلو  .تسا  هدش  هدرمـش  اهدوبعم 
یم ادخ - نادـنزرف  هللاءانبا »  » ار دوخ  تلم  عومجم  نایحیـسم ، نایدوهی و  هکنانچمه  تسا ، هدوب  میرکت  مارتحا و  روظنم  هب  هقالع و 
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: دیامرف یم  هکنانچ  دنناوخ ،

18/ هدئام ُهُواّبِحَا » ُِهللا َو  ءاْنبَا  ُنَْحن  يراصَّنلا  ُدُوُهَْیلا َو  َِتلاق  «َو 

ادخ نادنزرف  ام  هک  دنتفگ  يراصن  و  دوهی ، ]
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[. میتسه وا  ناتسود  و 

دزن حیسم  هک  نیا  رب  يرگید  نئارق  رگا  .دشاب  یفیرشت  هفاضا  عون  کی  زیزع ، ترـضح  ندوب  هللا » نبا   » هک تسین  دیعب  چیه  نیاربانب 
.دوب يراج  مکح  نیمه  زین  وا  هرابرد  دوبن ، تسدرد  دوش  یم  هدرمش  ادخ  دنزرف  ًاعقاو  يراصن 

یم نخـس  نابهار  راـبحا و  ّتیبوبر  زا  هک  یماـگنه  ریز ، هیآ  رد  هک  تسا  نیا  دراد ، یفیرـشت  هبنج  هفاـضا  نیا  هکنیارب  نشور  هاوگ 
: دیامرف یم  هکنانچ  دروآ ، نایم  هب  ینخس  ریزع  زا  هکنیا  نودب  دنرب ، یم  حیسم  زا  یمان  دیوگ ،

31/ هبوت َمَیْرَم » َْنبا  َحیسَْملا  ِهللا َو  ِنوُد  ْنِم  ُابابْرَا  ْمُهَنابهُر  ْمهَرابْحَا َو  اوُذَخَِّتا  »

[. زین ار  میرم  نب  حیسم  و  دنا ، هدرک  ذاختا  ادخ  زج  ینادوبعم  ار  ناشنابهار  ءاملع و  ]

.دوش هدرب  زین  ریزع  زا  یمان  هیآ  نیا  رد  هک  دوب  بسانم  رایسب  دوب ، تیهولا  زیزع ، هرابرد  دوهی  هدیقع  یتسار  هب  رگا 

دندوب یناسک  هچ  یسوم  ترضح  یقیقح  ناوریپ 

شسرپ

دندوب یناسک  هچ  یسوم  ترضح  یقیقح  ناوریپ 

خساپ

سک ره  هک  روط  نامه  رهاظ  رظن  زا  یلو  دنتسویپ ، (ع ) حیسم ترضح  هب  هک  دندوب  یناسک  (ع ) یسوم ترضح  یقیقح  ناوریپ 

روط نیمه  زین  نایحیـسم  نایدوهی و  رب  ناملـسم ; مییوگ  یم  داد ، (ص ) دـمحم ترـضح  تلاسر  دـنوادخ و  تینادـحو  هب  تداـهش 
مکح

.دوش یم 

؟  تسیچ ع )   ) لیئربج ترضح  اب  دوهی  ینمشد  تلع 

شسرپ

؟  تسیچ ع )   ) لیئربج ترضح  اب  دوهی  ینمشد  تلع 

خساپ
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نم لق  هرقب  هیآ 98  ریـسفت  رد  هچنآ  هب  انب  ربمایپ  نامز  دوهی  هلب  .دشاب  هتـشاد  دوجو  ناوت  یمن  لیئربج  اب  دوهی  ینمـشد  يارب  یلیلد 
رب یحو  هک  يربمایپ  رگا  .دنتفگمالـسا  ربمایپ  توعد  نتفریذـپن  تهج  یئوج  هناهب  تلع  هب  تسا  هدـمآ  ...هناف  لیئربجل  اودـع  ناـک 

دروآ و یم  ار  گنج  تخـس و  فیلاـکت  دـنوادخ  يوس  زا  لـیئربج  هک  ارچ  میدروآ  یم  ناـمیا  دوبن  لـیئربج  دـنک  یم  لزاـن  اـمش 
هدش دای  تایآ  تهج  نیمه  هب  .دوبن  شیب  یئوج  هناهب  نانآ  نخس  نیا  تقیقح  رد  .دروآ  یم  زیمآرورـس  ناسآ و  فیلاکت  لیئاکیم 

0(1/360 هنومن ، ریسفت   ) .تسا هدش  لزان  نانآ  هبخساپ  ماقم  رد 

.دییامرفب حیضوت  ًافطل  تسا ؛) یناحور  طقف  ًالامتحا   ) تسا صقان  يراصن  دوهی و  نیب  رد  داعم  هب  نامیا  هک  ما  هدناوخ 

شسرپ

.دییامرفب حیضوت  ًافطل  تسا ؛) یناحور  طقف  ًالامتحا   ) تسا صقان  يراصن  دوهی و  نیب  رد  داعم  هب  نامیا  هک  ما  هدناوخ 

خساپ

: دوش ثحب  هناگادج  شخب  ود  رد  دیاب  خساپ  ندش  نشور  يارب 

: دوهی نیب  رد  داعم  فلا )

لوصا وزج  ایآ  لوبق  ضرف  رب  ریخ ؟ ای  دنتشاد  لوبق  ار  زیخاتـسر  داعم و  اساسا  نایدوهی  ایآ  .دوش  یم  حرطم  لاوس  هس  هنیمز  نیا  رد 
؟ یناحور ای  دنلئاق  ینامسج  داعم  هب  ایآ  و  ریخ ؟ ای  تسا  اهنآ 

تیدوهی و نید  خیرات  تداهـش  میرک و  نآرق  حیرـصت  هب  الوا  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  اه  لاوس  نیا  باوج  هب  نتخادرپ  زا  لبق 
يارآ ياراد  هاـگ  هک  دنتـسه  عونتم  نوگاـنوگ و  رایـسب  ياـه  هقرف  ياراد  نید  ود  نیا  اـیناث  .تسا  هدـش  فـیرحت  راـچد  تیحیـسم 

.دنتسه هنیمز  کی  رد  ضقانتم 

: زیخاتسر دوهی و  - 1

رب هکنیا  رب  دـنک  یم  حیرـصت  نایدا  هصالخ  باتک  زا  دروم  ود  رد  روکـشم  داوج  رتکد  ياقآ  زیخاتـسر  هب  نایدوهی  داقتعا  دروم  رد 
ناهج نیا  رد  رتشیب  ار  ناشلامعا  يازج  ازـس و  دنرادن و  ازج  زور  ترخآ و  هب  ینـشور  داقتعا  نایدوهی  يراصن ، نیملـسم و  فالخ 

زا سپ  ار  هدـیقع  نیا  میتفگ  شیپ  زا  هجنانچ  تسین و  میدـق  يداقتعا  هدـش  رکذ  ناشیا  نید  رد  هک  ریخاتـسر  هب  داقتعا  دـنناد و  یم 
دمحم رتکد  نایدا ، هصالخ  ) .دـنتفرگ ارف  یتشترز  نایناریا  اب  تساخرب  تسـشن و  زا  شروک  تسد  هب  لباب  تراسا  زا  ناـشیا  يدازآ 
يدوهی يدنمشناد  طسوت  لاس 216م  رد  دوهی  یـسانش  ثیداحا   ) دوملت زا  هنیجنگ  باتک  رد  نکیل  ص134 و 142 ) روکشم ، داوج 

هاتشیم باتک  نوچ  دش  هدیمان  هاتشیم  دش و  يروآ  عمج  دوهی  املع  زا  نت  هاجنپ  دصکی و  هارمه  ادوهی  یبار  مانب 
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دیاقع نایب  رد  میظع  یباتک  اراـمگ  اـب  هاتـشیم  بیکرت  زا  اراـمگ  ماـن  هب  دنتـشون  یحورـش  نآ  رب  دوهی  ياـملع  تشاد  حرـش  هب  زاـین 
ناـیدوهی هک  دوش  یم  هدافتـسا  هتخادرپ  ثحب  نیا  هب  یلیـصفت  تروـص  هب  هک  دوـملت ) هب  تسا  فورعم  هک  دـمآ  دوـجوب  تیدوـهی 
نادنمشناد ینید  تامیلعت  رد  هک  دنک  یم  حیرصت  باتک  نیا  رد  هدنـسیون  .تساهنآ  نید  لوصا  وزج  داعم  دنتـسه و  داعم  رب  دقتعم 

ریخاتـسر هب  داقتعا  تسین  تیمها  ياراد  ناگدرم  زیخاتـسر  هب  داقتعا  دـننام  هدـنیآ  ناـهج  هب  طوبرم  تاـعوضوم  زا  کـیچیه  دوهی 
هب هک  یـسک  : » تسا هدـمآ  نینچ  دوملت  رد  دوش  یم  بوسحم  گرزب  یهانگ  نآ  راـکنا  تسا و  دوهی  ناـمیا  نید و  لوصا  زا  یکی 
زا لقن  ص362 ، دوملت ، زا  يا  هنیجنگ  «) تشاد دهاوخن  یمهـس  زیخاتـسر  زا  دنک  راکنا  ار  نآ  دـشابن و  ددـقتعم  ناگدرم  زیخاتـسر 

نایقوداص مان  هب  رگید  یهورگ  رگا  لاح  تسا  نایـسرف  مان  هب  نایدوهی  زا  یهورگ  داقتعا  نیا  تفگ  دیاب  نکیل  فلا ) نیردهنس 90 
در رب  نایقوداص  لیلد  تسا و  ناسنا  تیدوجوم  نایاپ  گرم  دوش و  یم  مودـعم  زین  حور  مسج  ندرم  اـب  هک  دـنداد  یم  میلعت  نینچ 

هدرک و تفلاخم  نایـسرف  لباقم  رد  هدـماین  نایم  هب  عوضوم  نیا  زا  يرکذ  تاروت  هاگجنپ  رافـسا  رد  هک  دوب  نیا  ناگدرم  زیخاتـسر 
.تسین لیصفت  ياج  العف  هک  دراد  زیخاتسر  هلئسم  هب  هراشا  تاروت  هک  دنا  هدرک  رگذ  ار  يدراوم 

: داعم ندوب  یناگمه  - 2

دنلئاق یـضعب  تسا ؟ دارفا  همه  يارب  داعم  ایآ  هک  هدش  عقاو  دنتـسه  داعم  هب  دقتعم  هک  دوهی  زا  ییاملع  نیب  رد  رگید  میظع  فالتخا 
رت دودحم  رگید  هدع  هتسناد و  نایدوهی  صتخم  ار  داعم  یخرب  ناگدرم و  همه  يارب 
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زا دعب  یگدنز  شاداپ  زا  دنشاب  هدرکن  بسک  ار  مزال  تازایتما  تقایل و  هک  ینایدوهی  یتح  هک  دنا  هدرک  حیرصت  دنا و  هتفگ  نیا  زا 
تایح دیدجت  زا  دنا  هتفخ  لیئارـسا  كاخ  رد  هک  یناگدرم  طقف  هک  دنا  هدش  لئاق  ار  هیرظن  نیا  یخرب  دوب و  دنهاوخ  مورحم  گرم 

.دوب دنهاوخ  دنم  هرهب 

: ینامسج ای  یناحور  داعم  - 3

رد هچرگ  دوش  یم  هدافتسا  ینامسج  داعم  اهنآ  ياه  هتشون  عومجم  زا  یناحور  ای  دناد  یم  ینامسج  دوهی  ار  داعم  هکنیا  هراب  رد  اما 
.دنراد یتافالتخا  ینامسج  داعم  نیا  هوحن 

: ینامسج داعم  یگنوگچ  - 4

نیا رد  دوب  دهاوخن  ناهج  نیا  رد  وا  نتفای  لکـش  دننام  هدـنیآ  ناهج  رد  ناسنا  نتفای  لکـش  دـنیوگ  یم  يامـش  بتکم  ناوریپ  الثم 
زا سکع  رب  هدنیآ  ناهج  رد  یلو  دبای  یم  همتاخ  اهناوختـسا  اهگر و  اب  هدش و  عورـش  تشوگ  تسوپ و  زا  ندب  نتفای  لکـش  ناهج 

ناوریپ اما  لایقزح 8:37 ) زا  لـقن  دوملت ص368  زا  يا  هنیجنگ  ) .دریذـپ یم  نایاپ  تشوگ  تسوپ و  اب  زاـغآ و  اهناوختـسا  اـهگر و 
تسوپ و زا  ینعی  دوب  دهاوخ  ناهج  نیا  رد  شنتفای  لکش  دننام  هدنیآ  ناهج  رد  ناسنا  ندب  نتفریذپ  لکش  دنیوگ  یم  للیه  بتکم 

.دبای یم  همتاخ  اهناوختسا  اهگر و  اب  هدش و  عورش  تشوگ 

هدوب ینامسج  صیاقن  ياراد  ایند  نیا  رد  هک  تسا  يدارفا  هرابرد  تسا  حرطم  زیخاتسر  هرابرد  دوهی  ياملع  نیب  رد  هک  رگید  لاوس 
لئاق رگید  عبانم  تاروت و  زا  دراوم  یخرب  هب  دانتـسا  اب  دوهی  ياملع  .ریخ  ای  دـنراد  ار  ینامـسج  صیاقن  نیا  مه  ترخآ  رد  ایآ  دـنا 

هدش لقن  نامیلس  هعماج  باتک  رد  الثم  .دنوش  یم  هتخیگنارب  یمسج  صیاقن  نامه  اب  هک  دنا  هدش 
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دور یم  هک  روط  نامه  لسن  کی  دـنیوگ  یم  دوملت  رد  دوهی  ياملع  هلمج  نیا  حرـش  رد  دـیآ  یم  يرگید  لسن  دوریم و  یلـسن  هک 
.دـش دـهاوخ  هتخیگنارب  روک  مشچ  گنل و  ياپ  اب  تفر  ایند  زا  روک  مشچ  ای  گنل  ياپ  اب  یـسک  رگا  درگ و  یم  زاـب  زین  هنوگناـمه 
لقن دـلج 9 ص15  اطوساشیم  رد  هچنانچ  تسا  یبن  سایلا )  ) سایلیا زیخاتـسر  میظع  هعقاو  رومأم  هک  دـنلئاق  و  نامیلس 4:1 ) هعماج  )

.دش دهاوخ  یلمع  ایلیا  طسوت  ناگدرم  زیخاتسر  هک  هدش 

: نخس لصاح 

اهنآ تلالد  یضعب  هک  تسا  یتاراشا  هکلب  تسین  داعم  رب  یحیرص  صن  تاروت  رد  هک  دیآ  یم  تسد  هب  میدرک  رکذ  هک  یبلاطم  زا 
ایناث تسا و  فالتخا  لحم  لیاوا  دوهی  اصوصخ  دوهی  ياملع  نیب  رد  داعم  دوجو  لصا  اذـهل  هدرک  راـکنا  یـضعب  هتفریذـپ  داـعم  رب 

دندراد و فالتخا  دارفا  یضعب  ای  تسا  همه  يارب  ایآ  هک  نیا  رد  نکیل  هتسناد و  لوصا  ءزج  ار  نآ  دنتسه  داعم  هب  لئاق  هک  يا  هقرف 
یم ینامـسج  ار  داعم  دوهی  زا  داعم  هب  نیدـقتعم  هک  دـش  نشور  میدرک  نایب  للیه  يامـش و  هقرف  زا  رخآ  رد  هک  ياـه  لـقن  زا  اـثلاث 

.یناحور هن  دنناد 

هب مالـسالا ص129  رخف  قداص  دمحم  فیلأت  نایدا  ریاس  هب  مالـسا  راختفا  باتک  هب  دـیناوت  یم  بلاطم  نیا  تادنتـسم  نتفای  يارب  )
( .دیئامرف هعجارم  دعب  هب  نایدا ص134  هصالخ  باتک  دعب و  هب  دوملت ص362  زا  يا  هنجنگ  باتک  دعب و 

: تیحیسم رد  داعم  ب )

زیخاتـسر هب  دقتعم  نایحیـسم  همه  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  تسد  هب  هدش  هتـشون  تیحیـسم  هرابرد  هک  یبتک  سدقم و  باتک  زا  هچنآ 
تسا لوصا  زا  زیخاتسر  هکنیا  هراب  رد  دنتسه و 
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خزود هب  داقتعا  دیوگ  یم  متسین » یحیسم  ارچ   » باتک رد  لسار  دنارترب  نکیل  دنناد  یم  لوصا  ءزج  ار  نآ  یحیـسم  ياملع  ریخ ، ای 
ءزج دنتخانـشن ، تیمـسر  هب  ار  نآ  تروپ  مظعا  فقـسا  يرب و  تناـک  مظعا  فقـسا  هک  دـنچره  یـصوصخ ، ياروش  میمـصت  وریپ 

لوصا ءزج  نـالوسر  رگید  سلوپ و  حیرـصت  هب  سدـقم و  باـتک  یـساسا  میلاـعت  رد  نکیل  دـشاب  یمن  تیحیـسم  يداـقتعا  لوـصا 
هیآ 15) باب 15  سلوپ  يالوا  هلاسر  هیآ 27-20 ، باب 5  انحوی  هیآ 49-43 ،  9 باب سقرم  لیجنا  ) .دوش یم  بوسحم  يداقتعا 

هچنانچ هدش  داعم  ندوب  ینامـسج  هب  حیرـصت  سدقم  باتک  زا  ددـعتم  عضاوم  زا  یناحور  ای  تسا  ینامـسج  داعم  هکنیا  هراب  رد  اما 
تایرورـض زا  ینامـسج  رـشح  داعم و  هب  رارقا  : » دیوگ یم  نایدا  ریاس  رب  مالـسا  راختفا  باتک  رد  مالـسالا  رخف  قداص  دمحم  خـیش 

صوصنم ینامـسج  رـشح  هب  رارقا  دنرادن و  یفالتخا  چـیه  ام  اب  هلئـسم  نیا  رد  تسا و  ناشیا  قرف  عیمج  هیلع  عمجم  يراصن و  نید 
هدش داعم  ندوب  ینامسج  هب  حیرصت  فلتخم  لیجانا  رد  هک  ار  يدراوم  زا  دروم  شش  ناشیا  و  .هریثک » عضاوم  رد  تسا  لیجانا  هیلع 

ولو هک  تسا  يروآدای  هب  مزـال  هک  يا  هتکن  نکیل  مالسالا ص120 ) رخف  قداص  دمحم  خیش  مالـسا ،...  راختفا.دنیامرف  یم  رکذ  ار 
درد تذـل و  تمایق  رد  دـنیوگ  یم  مالآ  تاذـل و  هرابرد  یلو  دـنراد  داـعم  ندوب  ینامـسج  هب  حیرـصت  لـیجانا  یحیـسم و  ياـملع 

ص121) نامه ، ) .تسا تیحیسم  دیاقع  رد  ضقانت  دراوم  زا  یکی  دوخ  نیا  هک  تسا  یناحور 

هدش داعم  تیناحور  هب  لئاق  راکنا و  ار  سدقم  باتک  ياه  تیعقاو  سکدـترا  ون  لاربیل و  نیهلأتم  زا  یهورگ  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
.دنا

هلئسم
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هدنز گرم  زا  دعب  درم و  حیسم  دنلئاق  هک  تسا  يراصن  نیب  رد  حیسم  ترضح  زیخاتسر  هلئـسم  درک  تلفغ  نآ  زا  دیابن  هک  يرگید 
سقرم انحوی 1/23 ، لیجنا  ) .تسا هدش  حیرـصت  لیجانا  زا  يددـعتم  دراوم  رد  بلطم  نیا  رب  هک  دوب  ینامـسج  زیخاتـسر  نیا  دـش و 

.دوش طلخ  داعم  هلئسم  اب  دیابن  حیسم  زیخاتسر  هلئسم  نیا  هک  رگید ) دراوم  انحوی 20/25 و  اقول 24/34 و  یثم 28/9 ، ، 15/45

ياهباتک هب  دوهی  شیک  رد  داعم  هراب  رد  دیناوت  یم  رتشیب  هعلاطم  يارب 

، روکشم داوج  دمحم  رتکد  فیلأت  نایدا  هصالخ 

یناگرگ و ینودیرف  ریما  همجرت  بار  فیلأت  دوملت  زا  يا  هنجینگ 

ياه باتک  هب  تیحیسم  هرابرد 

داژن یئابیز  اضر  دمحم  فیلأت  تیحیسم  مالک  خیرات و  رب  يدمآرد 

قیفوت نسح  همجرت  لشیم  ساموت  فیلأت  یحیسم  مالک  ، 

.دییامرف هعجارم  رگید  عبانم  و 

؟  تسا هنوگچ  منهج ,  تشهب و  اب  هطبار  رد  نایدوهی  مکح 

شسرپ

؟  تسا هنوگچ  منهج ,  تشهب و  اب  هطبار  رد  نایدوهی  مکح 

خساپ

: منهج تشهب و  اب  هطبار  رد  نایدوهی  مکح 

: تسا لیذ  تاکن  درک ، هدافتسا  ناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  هدراو  تایاور  تایآ و  زا  هک  هچنآ 

نافعضتسم نارفاک ، ، نانمؤم دنوش : یم  میسقت  هتسد  شش  هب  لاعتم  دنوادخ  ياهدیعو  هدعو و  ربارب  رد  ناشعـضو  بسح  رب  مدرم   1
.فارعالها دنا و  هدرک  طولخم  ار  حلاصان  حلاص و  لمع  هک  هانگ  هب  نافرتعم  هللا ، رمال  نوجرم  ،

.تسا تشهب  ناشهاگیاج  دنا و  هدروآ  نامیا  دنوادخ  هب  هک  دنتسه  يدارفا  نانمؤم 

دنرـصقمهورگ و نیا  .دنا  هتفات  رب  رـس  نآ  زا  تجاجل  دانع و  تلع  هب  یلو  دنا  هتخانـش  ار  قح  ملع  يور  زا  هک  دـنا  یناسک  نارفاک 
هتـسناوتن رگا  ینعی.دنرذع  ياراد  هک  دـنا  یناسک  مه  هللا  یلا  نوجرم  فعـضتسم و  هورگ  اّما  .تسا  منهج  متح  روط  هب  ناشهاگیاج 

هلـسلس کی  تهجزا  هکلب  تسا ، هدوبن  نانآ  ندرک  یهاتوک  ای  ریـصقت و  ظاـحل  هب  دـننکب  لـمع  نادـب  دـندنویپب و  قح  نید  هب  دـنا 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 170 

http://www.ghaemiyeh.com


نید تاروتـسد  هب  اهنآ  ندرکنلمع  ای  تلفغ و  اـی  لـهج  بجوم  لـماوع  نیمه  .تسا  هدوب  جراـخ  اـهنآ  راـیتخا  زا  هک  هدوب  یلماوع 
یمدآ رایتخا  زا  جراخ  لماوع  لولعمو  هدوبن  دنتـسم  یمدآ  راـیتخا  هب  كرت  تروص  نیا  نوچ  هک  تسا  یهیدـب  .تسا  هدـش  مالـسا 

هک يوحن  هب  شدوخ  دنوادخ  .دوب  دهاوخ  دنوادخیناسک  نینچ  راک  عجرم  .يررـض  هن  تشاد و  دـنهاوخ  یعفن  هن  یمدآ  يارب  دـنا ،
.درک دهاوخ  لمع  دنک  یم  باجیا  شتمحر  تمکح و 

لیلد هبار  دارفا  رذع  تایآ  نآ  رد  دـنوادخ  .دـننک  یم  تلالد  تشذـگ  الاب  رد  هک  یبلطم  رب  ءاسن  هروس  زا  تایآ 96 و 97 و 98   2
.تسا هدرک  لوبق  یطیارش  اب  ندوب  فعضتسم 

راک مه  هبوت  هروس  زا  هیآ 106  رد 
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هداد رارق  فعـض  رد  هکلب  تسین ، يداصتقارقف  اـجنیا  رد  فعـضتسم  زا  دارم  .تسا  هدرک  هلاـحا  دـنوادخ  دوخ  هب  ار  دارفا  هنوگ  نیا 
هب ًالیبس  نودتهی  هلیح و ال  نوعیطتـسی  هلمج ال  ءاسنهروس  تایآ  رد  هک  تسا  نیا  .تسا  تیادـه  عبنم  هب  یـسرتسد  تهج  زا  ندـش 

همه ندوب  روذعم  تلع  هک  درک  هدافتسا  ار  بلطم  نیا  ناوت  یم  تفصنیا  زا  هدش ، رکذ  نیفعضتسم  يارب  رذع  تلع  طرـش و  ناونع 
رب هرقب  هروس  زا  هیآ 286  اهنیا ، رب  نوزفا  .دوش  یم  مه  دـناعم  ریغ  لفاغ  لهاجلماش  هک  تسا  نتـشادن  هراچ  هار و  مومع  روطب  اج و 
رب هدرک  يدـب  هچ  ره  وا و  عفن  هب  هدرک ، یبوخ  هچ  ره  ناسنا ، هک  هدـمآ  بلطم  نیاـقوف  هیآ  لـیذ  رد  اریز  دراد  تلـالد  هتفگ  نیمه 

دوخ هدـهع  هب  شتیلوؤسم  هچنآ  ینعی  باـستکا  هب  يزیچ  رگا  هک  دوـب  دـهاوخ  نیا  قوفنخـس  موـهفم  نشور  روـط  هب  .تسوا  ررض 
.تشاد دهاوخن  ناسنا  يارب  تیلوؤسمو  هانگ  دشابن  دنتسم  تسا ، صخش 

ینیمزرس ردنکاس  دارفا  هک  نیا  رب  هوالع  فعضتسم  يانعم  تشذگ ، دنب 2  رد  هک  یلالدتسا  ساسا  رب  ییابطابط ، همالع  هدیقع  هب   3
شنهذ هک  مه  يدرفهب  نینچمه  .دشاب  یم  لماش  تسین ، اجنآ  رد  مالـسا  نید  نتفرگ  رارق  يارب  یهار  دنمـشناد  ندوبن  رثا  رب  هک  ار 

لاح نیع  ردو  هدـشن  يربهرقح  هب  هک  یـصخش  ینعی  .ددرگ  یم  لماش  هتفاین ، هار  قح  هب  شرکف  هدـشن و  لقتنم  قح  بلطم  کی  هب 
لماوع هب  یلو  درک  دهاوخ  يوریپنآ  زا  ددرگ  حضاو  شیارب  قح  رگا  هک  تسا  يروط  هکلب  .درادـن  دانع  قح  اب  هک  تسا  یناسک  زا 

لفاغ مدآ  هکارچ  دوب  دهاوخ  فعضتسم  دارفا  ءزج  یسک  نینچ  هدنام ، یفخم  وا  يارب  قح  فلتخم 
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.تفای تقیقح  هب  یهار  دوش  یمن  هک  مه  یتلاهج  نانچ  اب  درادن و  تردق 

تهج ردشتاناکما  ییاناوت و  رگا  .درک  یسررب  دیاب  دنک  یم  یگدنز  ًالثم  لیئارسا  رد  هک  یسک  تیعضو  هک ، نیا  نخـس  لصاح   4
زا ادمعت  تلفغ  مدعو  طیارش  ندوب  مهارف  اب  ای  درواین و  نامیا  مالسا  هب  دمع  ملع و  يور  زا  هک  یتروص  رد  .تشاد  قح  نتفرگ  ارف 

نییعت هدش و  هتخانـش  رـصاق  درفتروص  نیا  ریغ  رد  .دـش  دـهاوخ  هتخانـش  رـصقم  دارفا  ءزج  دز  زابرـس  تقیقح  يوجتـسج  قیقحت و 
.دوب دهاوخ  دنوادخ  اب  تمایق  زور  رد  وا  فیلکت 

: ك.ر رتشیب  عالطا  يارب 

دعب هب  ص 80  ج 5 ، نازیملا ، ریسفت  همجرت   1

ص 601 ج 9 ، نازیملا ، ریسفت  همجرت   2

نامیا رفک و  باب  ج 3 ، یفاک ، لوصا   3

ص 352 یهلا ، لدع  یضترم ، يرهطم ،  4

؟ تسیچ ادخ  هرابرد ي  مسیسکرام  نایتشدرز و  نایئادوب و  تیحیسم و  تّیدوهی و  رظن 

شسرپ

؟ تسیچ ادخ  هرابرد ي  مسیسکرام  نایتشدرز و  نایئادوب و  تیحیسم و  ّتیدوهی و  رظن 

خساپ

نامسآ نیمز و  رد  يرامش  یب  نایادخ  یئادوب  نید  هچرگ : دسیون  یم  ادوب ، نید  هرابرد ي  گرزب  نایدا  رـصتخم  خیرات  باتک  رد 
رد ار  ییادـخ  یب  نیا  اما  دنتـسه  ناهج  یمومع  تـالوحت  عباـت  نیریاـس  لـثم  یتادوجوم  نایادـخ  تسا  ادـخ  یب  ًـالوصا  یلو  دراد 

یهاگیاج تسین و -  یثحب  تسا  نایدا  رئاس  رد  هک  ییانعم  هب  ادخ  زا  دنا و  هدرکن  حیرصت  یئادوب  نید  لوصا  نیناوق و  زا  کیچیه 
 . هفحص 143 ....تسین  نیئآ  نیا  رد  نآ  يارب 

( یگناگود  ) تیونث لوصا  رب  ینتبم  یتشدرز -  نید  تسا : هدـمآ  نینچ  یتشدرز  نید  هرابرد ي  یـسراف  فراـعملاهرئاد  باـتک  رد 
دیآ دـیدپ  يرگید  زا  یکی  تسین  نکمم  تسادـج و  يدـب  زا  یکین  ناـیتشدرز  رظن  رد  ...دـیدرگ  سیـسأت  تشدرز  هلیـسوب ي  هک 

 - هبنج ي بوسنم  ادخب  ناوت  یمن  ار  ّرش  نوچ  و  ادزم ) روها   ) ادخب تسا  ّرش  باستنا  هلزنم ي  هب  ّرش ، يارب  يا  هناگادج  أدبم  راکنا 
هک تسا  ور  نیمه  زا  .تسا و  مّلـسم  ریخ  هوق ي  هبلغ ي  رهق و  لوا  ناـمه  زا  ...تسین و  لداـعت  تیونث  نیا  نیفرط  نیب  دراد  تیونث 
لاح ره  هب  دـنا  هتـسناد  یتسرپاتکی  تناید  یعون  ًالـصا  ار  نآ  نیققحم  زا -  یـضعب  تسا و  هدرک  ریثأت  نآ  رد  یتسرپاتکی  تالیامت 

ثیبخ ناور  نمیرها  دنیوا  هدارا ي  يرجم  نادزیا  زا  رایسب  هورگ  دنپـساشسا و  تفه  تسا و  گرزب  يادخ  ادزم ، روها  نیئآ  نیا  رد 
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.دنیوا رای  ناوید  زا  یهورگ  تسا و  ّرش  لصا  و 

رد هک  يریوصت  .تسناد و  يدـیحوت -  نیئآ  ار  نآ  ناوت  یمن  تسا و  یگناـگود  تیوـنث و  ساـسارب  یتـشدرز  نیئآ  بیترت  نیا  اـب 
دننام هک  تسا  يدوجوم  دنوادخ ، هرابرد ي  دنهد  یم  دوهی  هدش ) فیرحت   ) ینامسآ باتک 
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تاروت هب  هنیمز  نیا  رد  .تسا  فیعـض  ناوتان و -  دـیوگ ، یم  غورد  تسا و  نادان  لـهاج و  دـناوخ  یم  زاوآ  دور و  یم  هار  ناـسنا 
تـسا ییاسیع  نامه  دننک  یم  یفرعم  لیجانا  هک  ییادخ  .دـیئامرف و  هعجارم  هیآ ي 24  باب 32  موس و  مود و  باب  شیادـیپ ، رفس 
راتفرگ نایدوهی  تسد  رد  دومن  یم  تجاح  ءاضق  دش ، یم  هنـشت  هنـسرگ و  دروخ ، یم  اذغ  تفر ، یم  هار  هدش  هدـیئاز ، ردام  زا  هک 

هیآ باب 12  یترم  لیجنا  هیآ ي 30 و -  مهد  باب  انحوی  لیجنا  هب  دیناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  تفر !!؟ یم  راد  يالاب  رب  دـیدرگ و  یم 
یم لیجانا  رد  دراوم  زا  يرایـسب  رد  زین  دیئامرف و  هعجارم  هیآ 2  باب 21  یتم  لیجنا  هیآ 42 و  باب 22  یتم  لـیجنا  نینچمه  35 و 

يدام شنیب  کی  مسیـسکرام  شنیب  ًاساسا  دـشاب و  یم  راکنا  دروم  ادـخ  سکرام ، بتکم  رد  .تفاـی و  ار  تاحیرـصت  هنوگنیا  ناوت 
بلطم نیا  مسیـسکرام  ناربهر  رگید  سکرام و  راثآ  هب  هعجارم  تسا  هتفرگ  رارق  راکنا  دروم  یکیزیفاـتم  تقیقح  هنوگ  ره  تسا و 

.دهد یم  ناشن  حوضو  هب  ار 

تسد دنوادخ  تخانش  هب  رذگهر  نآ  زا  دومن و  هعجارم  تسا  نآرق  هک  مالسا  ینامسآ  باتک  هب  دیاب  دنوادخ  لماک  تخانش  يارب 
.تفای

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  » 

دوهی یهقفءارآ 

؟ دراد قرف  ناناملسم  اب  اه  نآ  يدابع  مسارم  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  نایدهی  نایحیسم و  تدابع  هوحن 

شسرپ

؟ دراد قرف  ناناملسم  اب  اه  نآ  يدابع  مسارم  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  نایدهی  نایحیسم و  تدابع  هوحن 

خساپ

.امش يارب  رتشیب  تیقفوم  قیفوت و  يوزرآ  زکرم و  نیا  اب  امش  هبتاکم  دامتعا و  زا  رکشت  ریدقت و  نمض 

هک دراد  یُبتُک  هعلاطم  هب  زاین  هک  دـشاب  یم  فلتخم  ياه  هقرف  اب  نایدوهی  نایحیـسم و  تداـبع  هوحن  ناـیب  نّمـضتم  امـش  لّوا  لاؤس 
.تسا هدش  هتشون  اه  نآ  هرابرد 

يارب هعلاطم  تهج  هدش و  هیهت  بتک  یخرب  یپک  .دنرت  کیدزن  ناناملـسم  هب  تدابع  هوحن  رد  دوهی  نید  نایدا ، نیا  نیب  هسیاقم  رد 
.تسا هدش  هراشا  بترم  یمتخ  ترضح  تلاسر  هب  اه ، نآ  یلصا  سّدقم و  بتک  رد  نید و  ود  ره  رد  .ددرگ  یم  لاسرا  امش 

ياه باتک  زا  دیناوت  یم 

، یقیفوت ینیسح  همجرت  لشیم ، ساموت  فیلأت  یحیسم  مالک 
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، بهاذم نایدا و  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  رشن  يربنق ، نسح  همجرت  رویو  يوج  يرم  هتشون  ّتیحیسم ، هب  يدمآرد 

، راشفا نسح  همجرت  نوسلیو ، نایارب  هتشون  حیسم  نید  ناهج _  نایدأ 

نیزرف اضر  همجرت  نمرتنآ ، نلآ  هتشون  يدوهی ، بادآ  دیاقع و 

.دیئامرفب هدافتسا  روپ  يردص  نیسح  ریما  مامتها  هب  ندنل ، هاگشناد  زا  ارتکد  نهک ، ا ، رتکد ، بار ، فیلأت ، دوملت ، زا  يا  هنیجنگ  و 

؟ دراد دوجو  یماکحا  باجح  دروم  رد  حیسم  دوهی و  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  یماکحا  باجح  دروم  رد  حیسم  دوهی و  رد  ایآ 

خساپ

هرهب هوحن  هچرگ  دراد ، ینالوط  هقباس  هدوب و  حرطم  فلتخم  للم  ماوقا و  ناـیم  باـجح " لـصا   " دوش یم  هدافتـسا  نوتم  یخرب  زا 
(1) .تسا هدوب  توافتم  عماوج  بادآ  تنس و  بسح  رب  نآ  ماکحا  دودح و  باجح ، زا  يریگ 

.تسا هدش  هراشا  باجح  هلئسم  هب  تیحیسم  دوهی و  نایدا  رد 

(: (ع یسوم تعیرش  رد  باجح 

يزیچ هک  نآ  یب  ًالثم  تخادرپ ، یم  دوهی  نوناق  ضقن  هب  ینز  رگا  : " دـسیون یم  دوملت  نوناق  دوهی و  موق  هب  عجار  تنارود " لیو  "

نآ شیادص  ای  درک  یم  لد  درد  نادرم  زا  ینخـس  ره  اب  ای  دیـسیر  یم  خن  ماع  عراش  رد  ای  تفر و  یم  مدرم  نایم  هب  تشاد ، رـس  رب 
قح درم  تروص  نآ  رد  دنونـشب ، ار  وا  نانخـس  دنتـسناوت  یم  شناـگیاسمه  درک ، یم  مّلکت  شا  هناـخ  رد  نوچ  هک  دوـب  دـنلب  ردـق 

(2 ".) دهد قالط  ار  وا  هیرهم  تخادرپ  نودب  تشاد 

(3) .دنتخادنا یم  تروص  هب  دنبور ) " ) ْعَقُرب ، " ندب شـشوپ  رب  هوالع  نانز  (ع ) نامیلـس دهع  رد  هک  دیآ  یم  رب  زین  سدقم  باتک  زا 
(4) .تخادنا تروص  هب  عقرب  دید ، ار  قحسا  هک  ادتبا  هْقفِر "  " قحسا دزمان  .دوب  جیار  (ع ) میهاربا نامز  رد  تنس  نیمه 

(: (ع یسیع تعیرش  رد  باجح 

دینکن رکف  : " تفگ یسیع  نوچ  دراد ، دوجو  زین  (ع ) یسیع ترضح  تعیرش  رد  دش ، نایب  (ع ) یسوم تعیرش  رد  باجح  زا  هچ  نآ 
(5 ".) مناسرب ققحت  هب  ار  اه  نآ  ات  ما  هدمآ  هکلب  میامن ، خوسنم  ار  ناربمایپ  ياه  هتشون  تاروت و  ات  ما  هدمآ  نم  هک 

یم رامش  هب  هدنبیرف  ناشناوسیگ  اریز  دننک ، تکرش  يدابع  مسارم  رد  دنتسناوت  یم  رداچ  اب  اهنت  تیحیسم  هیلوا  ياه  نرق  رد  اه  نز 
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عقوم رد  تسا  نکمم  ناگتشرف  یتح  دنتفگ  یم  تفر و 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 177 

http://www.ghaemiyeh.com


(7) .دناشوپب ار  دوخ  رس  هتشاد و  باجح  دیاب  نانز  داد  نامرف  سولواپ " ( " 6 !) دوش ترپ  ناشساوح  اه  نآ  ندید  زا  زامن  يارجا 

رادـقم هچ  هک  باـجح  تاـیئزج  رد  هلب  تیحیـسم ، نید  رد  مه  دراد و  دوجو  دوـهی  نید  رد  مه  ناـنز  شـشوپ  باـجح و  نیارباـنب 
.دراد دوجو  ییاه  توافت  بهاذم  نایدا و  نیب  تسا ، مزال  ششوپ 

: اه تشون  یپ 

.83 ص 80 -  ش 20 ، 71 ؛ ص 69 -  ش 19 ، نز ، مایپ  هلجم  . 1
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باب 5. دیشانالا ، دیشن  رفس  میدق ، دهع  سّدقم ، باتک  . 3

باب 24. نیوکت ، رفس  نامه ، . 4

باب 20. یتم ، لیجنا  دیدج ، دهع  . 5

.83 ص 80 -  ش 20 ، نز ، مایپ  هلجم  زا  لقن  هب  ص 242 ، ج 9 ، ندمت ، خیرات  . 6
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؟ دراد دوجو  یماکحا  باجح  دروم  رد  حیسم  دوهی و  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  یماکحا  باجح  دروم  رد  حیسم  دوهی و  رد  ایآ 

خساپ

هرهب هوحن  هچرگ  دراد ، ینالوط  هقباس  هدوب و  حرطم  فلتخم  للم  ماوقا و  ناـیم  باـجح " لـصا   " دوش یم  هدافتـسا  نوتم  یخرب  زا 
(1) .تسا هدوب  توافتم  عماوج  بادآ  تنس و  بسح  رب  نآ  ماکحا  دودح و  باجح ، زا  يریگ 

.تسا هدش  هراشا  باجح  هلئسم  هب  تیحیسم  دوهی و  نایدا  رد 

(: (ع یسوم تعیرش  رد  باجح 

يزیچ هک  نآ  یب  ًالثم  تخادرپ ، یم  دوهی  نوناق  ضقن  هب  ینز  رگا  : " دـسیون یم  دوملت  نوناق  دوهی و  موق  هب  عجار  تنارود " لیو  "

نآ شیادص  ای  درک  یم  لد  درد  نادرم  زا  ینخـس  ره  اب  ای  دیـسیر  یم  خن  ماع  عراش  رد  ای  تفر و  یم  مدرم  نایم  هب  تشاد ، رـس  رب 
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قح درم  تروص  نآ  رد  دنونـشب ، ار  وا  نانخـس  دنتـسناوت  یم  شناـگیاسمه  درک ، یم  مّلکت  شا  هناـخ  رد  نوچ  هک  دوـب  دـنلب  ردـق 
(2 ".) دهد قالط  ار  وا  هیرهم  تخادرپ  نودب  تشاد 

(3) .دنتخادنا یم  تروص  هب  دنبور ) " ) ْعَقُرب ، " ندب شـشوپ  رب  هوالع  نانز  (ع ) نامیلـس دهع  رد  هک  دیآ  یم  رب  زین  سدقم  باتک  زا 
(4) .تخادنا تروص  هب  عقرب  دید ، ار  قحسا  هک  ادتبا  هْقفِر "  " قحسا دزمان  .دوب  جیار  (ع ) میهاربا نامز  رد  تنس  نیمه 

(: (ع یسیع تعیرش  رد  باجح 

دینکن رکف  : " تفگ یسیع  نوچ  دراد ، دوجو  زین  (ع ) یسیع ترضح  تعیرش  رد  دش ، نایب  (ع ) یسوم تعیرش  رد  باجح  زا  هچ  نآ 
(5 ".) مناسرب ققحت  هب  ار  اه  نآ  ات  ما  هدمآ  هکلب  میامن ، خوسنم  ار  ناربمایپ  ياه  هتشون  تاروت و  ات  ما  هدمآ  نم  هک 

یم رامش  هب  هدنبیرف  ناشناوسیگ  اریز  دننک ، تکرش  يدابع  مسارم  رد  دنتسناوت  یم  رداچ  اب  اهنت  تیحیسم  هیلوا  ياه  نرق  رد  اه  نز 
عقوم رد  تسا  نکمم  ناگتشرف  یتح  دنتفگ  یم  تفر و 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 179 

http://www.ghaemiyeh.com


(7) .دناشوپب ار  دوخ  رس  هتشاد و  باجح  دیاب  نانز  داد  نامرف  سولواپ " ( " 6 !) دوش ترپ  ناشساوح  اه  نآ  ندید  زا  زامن  يارجا 

رادـقم هچ  هک  باـجح  تاـیئزج  رد  هلب  تیحیـسم ، نید  رد  مه  دراد و  دوجو  دوـهی  نید  رد  مه  ناـنز  شـشوپ  باـجح و  نیارباـنب 
.دراد دوجو  ییاه  توافت  بهاذم  نایدا و  نیب  تسا ، مزال  ششوپ 

: اه تشون  یپ 

.83 ص 80 -  ش 20 ، 71 ؛ ص 69 -  ش 19 ، نز ، مایپ  هلجم  . 1

ص 186. دوملت ، زا  يا  هنیجنگ  نهک ، ماهاربا  ص 461 ؛ نامیا ، رصع  ج 4 ، ندمت ، خیرات و  تنارود ، لیو  . 2

باب 5. دیشانالا ، دیشن  رفس  میدق ، دهع  سّدقم ، باتک  . 3

باب 24. نیوکت ، رفس  نامه ، . 4

باب 20. یتم ، لیجنا  دیدج ، دهع  . 5

.83 ص 80 -  ش 20 ، نز ، مایپ  هلجم  زا  لقن  هب  ص 242 ، ج 9 ، ندمت ، خیرات  . 6

ص 286. حیسم ، نید  رد  قیقحت  ینایتشآ ، نیدلا  لالج  . 7

هک یلبق  عیارش  رد  دوش و  یم  دیکات  هراشا و  نادب  مالـسا  نیئآ  رد  ارچ  سپ  مارح  تسا و  ثئابخ  زا  دنوادخ  دزن  رد  اعقاو  كوخ  تشوگ  رگا 
؟  هدماین دندوب  زین  باتک  ياراد 

شسرپ

رد دوش و  یم  دـیکات  هراـشا و  نادـب  مالـسا  نیئآ  رد  ارچ  سپ  مارح  تسا و  ثئاـبخ  زا  دـنوادخ  دزن  رد  اـعقاو  كوخ  تشوگ  رگا 
؟  هدماین دندوب  زین  باتک  ياراد  هک  یلبق  عیارش 

خساپ

نمـض رد  دـنا و  هدـش  هیبشت  كوخ  هب  ناراکهانگ  لـیجانا  رد  تسا و  هدـش  مـالعا  زین  كوخ  تشوگ  تمرح  یـسوم  تعیرـش  رد 
 , ادخ نییآ  دنک  یم  ادیپ  يا  هزات  هولج  نامز  رورم  هب  شتاروتـسد  هک  ینیئآ  هتبلا  تسا  هدش  یفرعم  كوخ  ناطیـش  رهظم  اهناتـساد 

 . تسا مالسا  نییآ 

تفرگ یم  ماجنا  هنوگچ  هتشذگ  نایدا  رد  زامن  هزور و 
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شسرپ

تفرگ یم  ماجنا  هنوگچ  هتشذگ  نایدا  رد  زامن  هزور و 

خساپ

یم لقن  ناربمایپ  نابز  زا  میرک  نآرق  تسا  دنوادخ " شتـسرپ  ، " دندرک یم  توعد  نآ  هب  یهلا  ناربمایپ  همه  هک  ییاهزیچ  زا  یکی 
50 دوه ، فارعا 59 و 65 و 73 و 85 ; هدئام 72 و 117 ; ") دینک شتـسرپ  ار  ادخ  هللا ; اودبعا   " دنتفگ یم  ناشیاه  تما  هب  هک  دنک 

هتشاد توافت  نآ  تیفیک  لکش و  یلو  هتشاد  دوجو  یهلا  ياه  تعیرـش  همه  رد  دنوادخ  شتـسرپ  تدابع و  لصا  ...و ) و 61 و 84 
تسا

تسا هدوب  مه  نیشیپ  ياه  تّما  رد  زامن  هزور و  هک  دوش  یم  هدافتسا  میرک  نآرق  زا 

 ْ مُکَّلََعل   ْ مُِکْلبَق نِم    َ نیِذَّلا یَلَع    َ ِبتُک اَـمَک    ُ ماَیِّـصلا   ُ مُْکیَلَع   َ ِبتُک اوـُنَماَء    َ نـیِذَّلا اَـهُّیَأَََّی  : " دـیامرف یم  دـیجم  نآرق  هزور  دروـم  رد 
دندوب امـش  زا  لبق  هک  یناسکرب  هک  هنوگ  نامه  دـش ، هتـشون  امـش  رب  هزور  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا  هرقب 183 )  ;َ) نوُقَّتَت

" .دیوش راکزیهرپ  ات  دش ، هتشون 

توکس هزور   " نیشیپ ياه  تّما  رد  ور ، نیا  زا  تسا  هتشاد  توافت  مالـسا  رد  هزور  اب  هتـشذگ  ياه  تّما  رد  هزور  تیفیک  رادقم و 
تعیرش رد  یلو  هیمالسالا )  بتکلاراد  ص 45 ، نارگید ج 13 ، يزاریش و  مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  میرم 29 /   ) هتشاد دوجو 

تسین عورشم  یمالسا 

َو   ِ هَوَلَّصلاـِب ِینََـصْوَأ  َو  : " دـیامرف یم  یـسیع غ  ترـضح  ناـبز  زا  میرک  نآرق  دروم ، نیمه  رد  هدوب  مه  زاـمن  نیـشیپ  ياـه  تّما  رد 
 " تسا هدرک  ما  هدنز  ات  تاکز  زامن و  هب  شرافس  ارم  و  میرم 31 ) ;) ایَح   ُ ْتمُد اَم    ِ هَوَکَّزلا

هراومه وا  میرم 55 ) ;) ایِضْرَم   ِ ّهِبَر َدنِع    َ ناَک َو    ِ هَوَکَّزلا َو    ِ هَوَلَّصلِاب   ُ هَلْهَأ ُُرمْأَی    َ ناَک َو  : " دیامرف یم  لیعامسا  ترـضح  نابز  زا  زین  و 
تیاضر دروم  هراومه  درک و  یم  توعد  تاکز  زامن و  هب  ار  دوخ  هداوناخ 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 181 

http://www.ghaemiyeh.com


تسین صخشم  ام  يارب  نآ  تیفیک  یلو  تسا  هتشاد  دوجو  هزور  زامن و  مه  هتشذگ  ياه  تعیرش  رد  نیاربانب  .دوب " شراگدرورپ 

تسا هتشاد  توافت  مالسا  تعیرش  اب  نیشیپ  عیارش  رد  هزور  زامن و  تیمک  تیفیک و  کش  نودب 

؟ ارچ دش و  مارح  نایدوهی  يارب  یتاناویح  هچ  دنوادخ  مکح  هب 

شسرپ

؟ ارچ دش و  مارح  نایدوهی  يارب  یتاناویح  هچ  دنوادخ  مکح  هب 

خساپ

تسا یلمع  ماکحا  زا  يا  هراپ  تعیرش و  رد  نایدا  توافت  تسا  ناسکی  ینامسآ  نایدا  همه  یلک  طوطخ 

 ..". میا هداد  رارق  ینشور  هار  تعیرش و  اه [ تّما   [ امش زا  کی  ره  يارب  (... هدئام 48 ;) ...اًجاهنِمو   ً هَعرِش مُکنِم  انلَعَج   ٍ ّ لُِکل "...

تسا هداد  صیخشت  دنوادخ  هک  تسا  يدسافم  حلاصم و  ساسا  رب  مه  توافت  نیا 

تسا لالح  مالسا  تعیرش  رد  هک  دش  مارح  دوهی  تعیرش  رد  اه  یندروخ  زا  یخرب  نیاربانب 

ام ِّالا  امُهَموحُـش  مِهیَلَع  اـنمَّرَح    ِ مَنَغلاو ِرَقَبلا    َ نِمو ٍرُفُظ  يذ   ّ َ لُـک اـنمَّرَح  اوداـه    َ نیذَّلا یَلَع  : " دـیامرف یم  دروم  نیا  رد  میرک  نآرق 
راد نخان  ناویح  ره  نایدوهی  رب  و  ماعنا 146 )  ) نوقِدََـصل ّانِاو  مِِهیغَِبب  مُهَنیَزَج  َِکلَذ    ٍ مظَِعب َطَلَتخا  اَم  وَا  ایاوَحلا  ِوَا  امُهُروهُظ  تَلَمَح 
رب هک  ییاه  یبرچ  رگم  میدومن  مارح  ار  ناشیبرچ  هیپ و  دنفـسوگ ، واگ و  زا  میدرک و  مارح  ار  دـنراد ) هچراپکی  مس  هک  یتاناویح  )

یمتـس رطاخ  هب  ار  نیا  تسا  هتخیمآ  ناوختـسا  اب  هک  اه  نآ  اب  اهولهپ و  فرط  ود  اه و  هدور  يالبال  رد  ای  دراد و  رارق  اه  نیا  تشپ 
 " مییوگ یم  تسار  ام  میداد و  رفیک  نانآ  هب  .دندرک  یم  هک 

تاروت زا  بلطم  نیا  .دوب  هدـش  مارح  دوهی  رب  ناگدـنرپ  ای  نایاپراهچ  زا  معا  دنتـسین ، كاـچ  مس  هک  یتاـناویح  ماـمت  هیآ  نیارباـنب 
، دوب هدش  مارح  نانآ  رب  زین  دنفـسوگ  واگ و  ندـب  رد  دوجوم  یبرچ  هیپ و  تاناویح  عون  نیا  رب  هوالع  .دوش  یم  هدافتـسا  زین  ینونک 
ود نیا  ياه  هدور  يـالبال  اـهولهپ و  رد  هک  ییاـه  یبرچ  . 2 دنفـسوگ ; واگ و  تشپ  ياـه  یبرچ  . 1 دوب : لـالح  هک  دروم  هس  رگم 

تسا هدش  هتخیمآ  ناوختسا  اب  هک  ییاه  یبرچ  . 3 دراد ; رارق  ناویح 

تمرح
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.دندرک یم  هک  دوب  یمتس  رطاخ  هب  دوب و  یضرع  تمرح  هکلب  دوبن ، یتاذ  تمرح  کی  دراوم ، نیا 

زا يریگولج  نافیعـض  رب  متـس  زا ; تسا  ترابع  هک  تسا  هدـش  ناـیب  لیئارـسا  ینب  ملظ  عون  أـسن ، هروس  و 161  ياـه 160  هیآ  رد 
مدرم لاوما  ندروخ  قحان  هب  يراوخابر و  مدرم  تیاده  هار  رد  ناربمایپ  توعد 

.دش مارح  دندوب ، هدرک  هک  یمتـس  رطاخ  هب  لیئارـسا  ینب  رب  اه ، هیپ  یبرچ و  زا  یخرب  دنتـسین و  كاچ  مس  هک  یتاناویح  نوچ  سپ 
يزاریش مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریسفت  توریب /  تاعوبطملل  یملعالا  هسسؤم  ص 365 ، یئابطابط ج 7 ، همالع  نازیملا  ریسفت  ك.ر  )

 ( هیمالسالا بتکلاراد  ص 1719 ، نارگید ج 6 ، و 

؟ دنناوخ یم  زامن  هنوگچ  تسا  تبثم  باوج  رگا  دنناوخ ؟ یم  زامن  نایحیسم  نایدوهی و  ایآ 

شسرپ

؟ دنناوخ یم  زامن  هنوگچ  تسا  تبثم  باوج  رگا  دنناوخ ؟ یم  زامن  نایحیسم  نایدوهی و  ایآ 

خساپ

هط 14)  ّ;َ) يِرْکِِذل   َ هَوَلَّصلا   ِ ِمقَأ ِینُْدبْعاَف َو  اَنَأ   ّ َ آلِإ   َ َهَلِإ  ّ َ َال   ُ هَّللا اَنَأ   ّ َ ِینَّنِإ : " دیامرف یم  َ غ  یـسوم ترـضح  هب  باطخ  لاعتم  دـنوادخ 
" .راداپ هب  نم  دای  يارب  ار  زامن  نک و  شتسرپ  ارم  تسین  نم  زج  يدوبعم  متسه  هللا "  " نم

اَم   ِ هَوَکَّزلا َو    ِ هَوَلَّصلِاب ِینََـصْوَأ  َو    ُ تنُک اَم    َ ْنیَأ اًـکَراَبُم  ِینَلَعَج  َو  : " دـیامرف یم  َ غ  یـسیع ترـضح  زا  لـقن  هب  میرک  نآرق  نینچمه 
یمادام هدرک  هیـصوت  تاکز  زامن و  هب  ارم  دـنوادخ [  [ مشاب و اجک  ره  رد  هداد  رارق  تکرب  رپ  يدوجو  ارم  و  میرم 31 ) ;) ایَح   ُ ْتمُد

 " ما هدنز  هک 

هب ناربمایپ  مامت  هتشاد و  دوجو   8 َ یسیع و    َ یسوم یهلا  گرزب  ربمایپ  ود  بتکم  رد  زامن  هک  دوش  یم  نشور  فیرـش  تایآ  نیا  زا 
َُکتَوَلَصَأ   ُ ْبیَعُشََی ْاُولاَق   " تسا هدمآ  بیعش غ  ترضح  هرابرد  هک  نانچ  دنا ; هدرک  هیـصوت  هراشا و  تیمها  اب  گرزب و  هضیرف  نیا 

یم نامناردـپ  ار  هچنآ  هک  دـهد  یم  روتـسد  وت  هب  تزامن  اـیآ  بیعـش  يا  : " دـنتفگ ( 87، دوه ;) َآنُؤَآباَء ُدـُبْعَی  اَم  َكُْرتَّن  نَأ  َكُُرمْأَـت 
 .. ." مینک كرت  دندیتسرپ ،

شیاین ناونع  هب  نایحیسم   ) َ غ یسیع ترـضح  ناوریپ  نایدوهی و   ) َ غ یـسوم ترـضح  ناوریپ  هزورما  هچنآ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما 
نییآ اریز  تسا  توافتم  رایسب  دوب ، هدش  هدروآ  یهلا  ناربمایپ  نیا  هلیسو  هب  هک  یکـسانم  اب  دنروآ ، یم  ياج  هب  هسینک  اسیلک و  رد 
هنومن ریـسفت  ك.ر  تسا (  هدـش  اهنآ  ناوریپ  تافارحنا  شوختـسد  فیرحت و  راچد  گرزب  ربماـیپ  ود  نیا  ینامـسآ  ياـه  باـتک  و 

 ( نارهت هیمالسالا  بتکلاراد  ص 163 و 164 ، نارگید ج 14 ، يزاریش و  مراکم  هللا  تیآ 

ناربمایپ و متاخ  ناونع  هب  یمارگ  ربمایپ  تثعب  زا  سپ  هک  اج  نآ  زا 
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فلکم فظوم و  اه  ناسنا  مامت  دـنتفرگ و  رارق  خـسن  دروم  تیدوهی  تیحیـسم و  هلمج  زا  لبق  نایدا  ترـضح  نآ  یناـهج  تلاـسر 
، دریگ یمن  رارق  لاعتم  دنوادخ  شریذـپ  دروم  نایحیـسم  ياعد  تدابع و  نیاربانب  دـنیامن ، يوریپ  مالـسا  یناهج  نید  زا  هک  دـندش 

  َ; نوُمَْلعَی َال    ِ ساَّنلا َرَثْکَأ   ّ َ نَِکَل اًریِذـَن َو  اًریَِـشب َو    ِ ساَّنّلِل   ً هَّفآَک آلِإ  َکََْنلَـسْرَأ  آَـم  َو  ; " دـنتفرگ شیپرد  ار  فارحنا  هار  اـه  نآ  نوچ 
رثکا یلو  یناسرتب  وا [ باذع  زا   [ یهد و تراشب  یهلا  ياه  شاداپ  هب  ار  اه  نآ   [ ات میداتسرفن  مدرم  همه  يارب  زج  ار  وت  ام  ( 28، ابس )

" .دنناد یمن  مدرم 

نارمع 85) لآ    َ;) نیِرِـسََْخلا   َ نِم   ِ هَرِخ  ?َ ْالا ِیف  َوُهَو    ُ ْهنِم   َ لَبُْقی نَلَف  اًنیِد    ِ مََلْـس  ?ً
ِ

ْالا َْریَغ    ِ غَْتبَی نَمَو  : " دـیامرف یم  رگید  ییاـج  رد  و 
 " تسا ناراک  نایز  زا  ترخآ  رد  دوش و  یمن  لوبق  وا  زا  دنیزگرب  مالسا  زا  ریغ  ینید  هک  ره 

. ( ص 405408 نامه ج 6 ، ك.ر  .دندش ( لطاب  همه  نایدا  ریاس  مالسا  نید  ندمآ  اب  تسا و  یناهج  مرکا  ربمایپ  تلاسر  نیاربانب 

لقن زا  دوب ، هدـننک  هارمگ  دـنناوخ  یم  اعد  ناونع  هب  هک  هچ  نآ  نایحیـسم و  تدابع  یگنوگچ  نایب  هک  اج  نآ  زا  مرتحم  رگـشسرپ 
.دش يراددوخ  نآ 

تسا هدوب  هنوگچ  حیسم  دوهی و  لثم  رگید  نایدا  رد  زامن 

شسرپ

تسا هدوب  هنوگچ  حیسم  دوهی و  لثم  رگید  نایدا  رد  زامن 

خساپ

نآ تیفیک  اما  تشاد ، دوجو  زین  نیشیپ  نایدا  رد  تسا  ناسنا  ناهج و  راگدیرفآ  اب  هژیو  طابترا  شتسرپ و  تدابع و  یعون  هک  زامن 
رد

هب یمسارم  تسا  ملسم  هچنآ  .تسین  تسد  رد  ینید  ره  رد  نآ  یگنوگچ  زا  یلماک  تروص  تسا و  هدوب  توافتم  فلتخم  نایدا 

.دراد هتشاد و  دوجو  نایدا  هیلک  رد  شتسرپ  تدابع و  ناونع 

زا تسا  نکمم  دـنچ  ره  تسا ; هدـش  هراشا  هلاسم  نیا  هب  يدایز  تایاور  تایآ و  رد  هدوب و  بجاو  هتـشذگ  نایدا  یماـمت  رد  زاـمن 
رظن

.دشاب هتشاد  قرف  ناناملسم  زامن  ظافلا ; راکذا و  ناکرا ، لامعا  يرهاظ ، لکش 

وا دوب ; یبن  هداتسرف و  لیعامسا  ;] ...هاکزلا هالصلاب و  هلها  رمای  ناک  ایبن و  الوسر  ناک  و  : )) دیامرف یم  (ع ) لیعامسا هرابرد  نآرق 

((. ...دناوخ یم  ارف  تاکز  زامن و  هب  ار  دوخ  هداوناخ  هشیمه 
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رصم رد  ییاه  هناخ  دوخ  تلم  يارب  هک  میداتسرف  یحو  شردارب  یسوم و  هب  و  : )) دیامرف یم  نوراه  شردارب  یسوم و  زامن  هرابرد 

((. هد تراشب  نانموم  هب  و  هالصلا ) اومیقا  و   ) دیراد اپ  هب  ار  زامن  دیهد و  رارق  رگیدکی  لباقم  ار  ناتیاه  هناخ  دینک و  باختنا 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  هالـصلا ) مقا   ) راداپرب ار  زامن  مرـسپ ! : )) دـیوگ یم  شرـسپ  هب  دوخ  ياهزردـنا  ظعاوم و  رد  نامقل 
((. نک

منامدود زا  یخرب  نم  ادنوادخ ! : )) تفگ تشادرب و  اعد  هب  تسد  تشاذگ  اهنت  نابایب  رد  ار  دوخ  دنزرف  نز و  (ع ) میهاربا ترـضح 
رد ار 

هیآ 37 و 38) میهاربا ، ((. ) دنراد اپرب  ار  زامن  ات  مداد  ياج  تسا  وت  مرح  هک  يا  هناخ  رانک  رد  هایگ  بآ و  یب  ینیمزرس 

هتشاد دوجو  ناسنا  یمامت  نیب  رد  یتح  نایدا  همه  رد  شیاین  تدابع و  زامن ، سپ 
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هک دنک  یم  قرف  نآ  عون  لکش و  اما  دراد ; و 

یلماکت دـنور  زین  زامن  نید ، لماکت  اب  بسانتم  هک  تروص  نیدـب  .تسا  ناناملـسم  هدـش  حیرـشت  زامن  نامه  تادابع ، نیرت  لـماک 
هتشاد

عماج زین  تاداـبع  رد  تسا ؤ  نید  نیرت  لـماک  یعاـمتجا  تاررقم  نیناوق و  فراـعم و  رد  هک  ناـنچمه  مالـسا ؤ  نیبم  نید  تسا و 
نیرت

.دومرف عیرشت  تسا ؤ  تیمتاخ  رصع  هتفای  دشر  ناسنا  اب  بسانتم  هک  ار ؤ  اهنآ  نیرت  لماک  و 

تسا هدوب  هنوگچ  ناربمایپ  رگید  یسوم و  ترضح  نامز  رد  زامن  تیفیک 

شسرپ

تسا هدوب  هنوگچ  ناربمایپ  رگید  یسوم و  ترضح  نامز  رد  زامن  تیفیک 

خساپ

ناسنا ناهج و  راگدیرفآ  اب  هژیو  طابترا  شتسرپ و  تدابع و  یعون  هک  زامن 

فلتخم نایدا  رد  نآ  تیفیک  اما  تشاد ، دوجو  زین  نیشیپ  نایدا  رد  تسا 

تسد رد  ینید  ره  رد  نآ  یگنوگچ  زا  یلماک  تروص  تسا و  هدوب  توافتم 

.دراد هتشاد و  دوجو  نایدا  هیلک  رد  شتسرپ  تدابع و  ناونع  هب  یمسارم  تسا  ملسم  هچنآ  .تسین 

زا تسا  نکمم  دـنچ  ره  تسا ; هدـش  هراشا  هلاسم  نیا  هب  يدایز  تایاور  تایآ و  رد  هدوب و  بجاو  هتـشذگ  نایدا  یماـمت  رد  زاـمن 
رظن

.دشاب هتشاد  قرف  ناناملسم  زامن  ظافلا ; راکذا و  ناکرا ، لامعا  يرهاظ ، لکش 

اکزلا هشیمه و  وا  دوب ; یبن  هداتسرف و  لیعامسا   ...;] رمای ناک  ایبن و  الوسر  ناک  و  : )) دیامرف یم  (ع ) لیعامسا هرابرد  نآرق 

((. ...دناوخ یم  ارف  تاکز  زامن و  هب  ار  دوخ  هداوناخ  الصلاب  هلها 

رصم رد  ییاه  هناخ  دوخ  تلم  يارب  هک  میداتسرف  یحو  شردارب  یسوم و  هب  و  : )) دیامرف یم  نوراه  شردارب  یسوم و  زامن  هرابرد 

((. هد تراشب  نانموم  هب  و  اومیقا )  و   ) دیراد اپ  هب  ار  زامن  دیهد و  رارق  رگیدکی  لباقم  ار  ناتیاه  هناخ  دینک و  باختنا 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 186 

http://www.ghaemiyeh.com


((. نک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  ار )  زامن  مرسپ ! : )) دیوگ یم  شرسپ  هب  دوخ  ياهزردنا  ظعاوم و  رد  نامقل  الصلا 

! ادـنوادخ : )) تفگ تشادرب و  اعد  هب  تسد  تشاذـگ  اهنت  نابایب  رد  ار  دوخ  دـنزرف  نز و  (ع ) میهاربا ترـضحهالصلا  مقا   ) راداپرب
یخرب نم 

((. دنراد اپرب  ار  زامن  ات  مداد  ياج  تسا  وت  مرح  هک  يا  هناخ  رانک  رد  هایگ  بآ و  یب  ینیمزرس  رد  ار  منامدود  زا 

هیآ 37 و 38) میهاربا ، )

دوجو ناسنا  یمامت  نیب  رد  یتح  نایدا  همه  رد  شیاین  تدابع و  زامن ، سپ 
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هک دنک  یم  قرف  نآ  عون  لکش و  اما  دراد ; هتشاد و 

یلماکت دـنور  زین  زامن  نید ، لماکت  اب  بسانتم  هک  تروص  نیدـب  .تسا  ناناملـسم  هدـش  حیرـشت  زامن  نامه  تادابع ، نیرت  لـماک 
هتشاد

عماج زین  تاداـبع  رد  تسا ؤ  نید  نیرت  لـماک  یعاـمتجا  تاررقم  نیناوق و  فراـعم و  رد  هک  ناـنچمه  مالـسا ؤ  نیبم  نید  تسا و 
نیرت

.دومرف عیرشت  تسا ؤ  تیمتاخ  رصع  هتفای  دشر  ناسنا  اب  بسانتم  هک  ار ؤ  اهنآ  نیرت  لماک  و 

؟ تسا هنوگچ  نایدوهی  نایحیسم و  تدابع  شور  تعیرش و 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  نایدوهی  نایحیسم و  تدابع  شور  تعیرش و 

خساپ

ارف عوضوم  نیا  رد  یلک  عماج و  یهاگدید  دناوت  یم  یـساسا  هتکن  دـنچ  هب  هراشا  یلو  تسین ؛ نکمم  باب  نیا  رد  یلیـصفت  خـساپ 
.دهد رارق  امش  يور 

: تیحیسم .کی 

کی ناونع  هب  زین  تیحیسم  .دهد  یم  ناماس  ار  ینید  ره  ناکرا  زا  یکی  هک  تسا  یماکحا  تاررقم و  هعومجم  ناونع  هب  تعیرـش » »
فیرحت و راچد  خیرات  لوط  رد  نید -  نیا  رگید  ياه  هصرع  دننام  تحاس -  نیا  فیک  مک و  اما  تسا ؛ تعیرش  ياراد  یهلا ، نید 

.تسا هتشگ  فارحنا 

ییاه هزومآ  دوب ؛ تعیبط  ناسنا و  دنوادخ ، هرابرد  يداقتعا  ياه  هزومآ  ياراد  هکنآ  رب  هوالع  دروآ ، (ع ) یسیع ترـضح  هک  ینید 
: ك.ر.درک دـیکأت  تشاد  دوهی  نییآ  هک  يا  هدرتسگ  ماکحا  تعیرـش و  ماجنا  رب  يو  .تشاد  زین  يدابع  ماـکحا  قـالخا و  باـب  رد 
هب ًابترم  هزور  همه  دـندرک و  یم  تیاـعر  ار  دوهی  تعیرـش  موسر  بادآ و  ماـمت  ًارهاـظ  زین  نییراوح  . 5  / 19 یتم ، سدـقم ، باتک 

یلع همجرت  نایدا ، عماج  خـیرات  سان ، .یب  .ناـج  ك.ردـنداهن : یم  مارتحا  ناـیدوهی -  رگید  دـننام  ار -  يوسوم  نییآ  هتفر ، دـبعم 
..دعب هب  ص 611  تمکح ، رغصا 

هحص اب  وا  عقاو  رد  تسا ! یگرزب  تصقنم  دشابن ، مکاح  قالخا  یهقف ، يدابع و  ماکحا  نیا  حور  رب  رگا  یـسیع ، میلاعت  قبط  رب  اما 
نودـب يرهاظ  لامعا  تعیرـش و  اهنت  نید ، هک  تخاس  ناشن  رطاخ  ار  فرژ  قیمع و  هتکن  نیا  يدوهی ، تنـس  تعیرـش  رب  نتـشاذگ 

: ك.ردـشاب نورد  هشیدـنا  اب  قباطم  لمع  هدروخ ، دـنویپ  هناـصلخم  كاـپ و  تین  اـب  دـیاب  تعیرـش  هکلب  تسین ؛ زغم  ُبل و  نطاـب و 
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هک سلوپ - »  » روهظ اب  اما  ..روهظ  زاغآ  رد  تیحیسم  ثحبم  یفشاک ، اضردمحم  برغ ، رد  گنهرف  تیحیسم و 
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يو هب  ار  اه  تما  تیرومأم  یـسیع  ترـضح  هک  دش  یعدم  تشگ و  یحیـسم  يدادخر ، ندمآ  دیدپ  زا  سپ  دوب و  يدوهی  تسخن 
صص ج 3 ، تنارود ، لیو  ندمت  خیرات  ك.ر : يو ، یناگدنز  زا  رتشیب  عالطا  يارب  دـعب و  هب   614 نایدا ، عماج  خیرات  تسا  هدرپس 

.دیدرگ خسن  تشاذگ ، دییأت  رهم  نآ  رب  یسیع  ترضح  هک  یتعیرش  . - 679  - 693

يروط هب  دنک ؛ یم  يربهر  يراگتسر  باوص و  لزنم  رس  هب  ار  وا  دنک و  یم  یّلجت  نمؤم  درم  نطاب  رد  حیـسم  تقیقح  وا  داقتعا  هب 
هب ًاـمئاد  هـک  درادـن  ترورــض  وا  يارب  تـهج  نـیا  زا  دـنک  یم  زیهرپ  يدـب  زا  هداد و  ماـجنا  کـین  ياـهراک  حور ، يدازآ  اـب  هـک 
ره هب  ص 616 . نایدا ، عماج  خیراتدهد  صیخـشت  اهنآ  يور  زا  ار  مارح  لالح و  هدرک ، عوجر  ینید  نیناوق  یمـسر و  ياهروتـسد 
 - 10 نایطالغ ، هب  سلوپ  هلاسر  سدـقم ، باتک  ك.ر : تعیرـش  هب  لمع  هن  تسا  حیـسم  هب  ناـمیا  تسا ، مهم  وا  دزن  رد  هچنآ  يور 

.. 2 نایطالغ 16 /  هب  سلوپ  هلاسر  5 و   / 13  - 20 نایمور /  هب  سلوپ  هلاسر  3 و   / 13

« راتفر لمع و  رهاظ و  هب  ییانتعا  یب  لد و  نطاب و  هب  هجوت   » ای تعیرـش » نودـب  تقیرط   » ياعدا هک  دوش  یم  صخـشم  اج  نیمه  زا 
.تسا تیحیسم  هب  بستنم  یگتخاس  هدش و  فیرحت  ياه  هزومآ  زا 

لیجنا تاـیآ  زا  یـضعب  ساـسا  رب  .تسا  هتـشاد  يرترب  اـهنآ  رب  هـکلب  هدوـب ؛ نوـیراوح  زا  یکی  يو  .دراد  رارق  سرطپ  وا  لـباقم  رد 
زا سپ  یـسیع -  تیؤر  راـختفا  هب  هک  تسا  وا  و  . 16  / 18 یتم /  تسا  هداد  بقل  تبالـص ) رپ  اراخ و  گنـس  « ) افیک  » ار وا  یـسیع 

نتساخرب
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: دوش یم  هدافتـسا  نالوسر  لامعا  باتک  هیلوا  باوبا  زا  هکنیا  رب  هوالع  . 2  / 15 انحوی /  تسا  هدـمآ  لیان  نارگید  زا  شیپ  ربق -  زا 
رب و  . 21  / 15 انحوی 17 -  16 و   / 18  - 19 ، 15  / 24 یتم ، ك.ر : اگن : تسا  هتشاد  يروحم  شقن  یسیع  ترـضح  زا  سپ  سرطپ 

باب رد  ار  ناتستورپ  کیلوتاک و  یلـصا  هخاش  ود  هدنیآ  سرطپ ، سلوپ و  نایم  قاقـش  نیا  .درـشف  یم  ياپ  دیکأت و  تعیرـش  ظفح 
.درک میسرت  تعیرش  يدابع و  لامعا 

دنتسه وا  رکف  ناجورم  دنناد و  یم  سرطپ  زا  ار  دوخ  تیعورـشم  دنراد و  زکرمت  ناکیتاو  رد  نونکا  مه  هک  اه -  کیلوتاک  رظن  رد 
تسا ترابع  ادخ  ماکحا  یحیسم ، هورگ  نیا  داقتعا  هب  .دوش  یم  لصاح  حلاص ) لامعا  ادخ و  ضیف   ) طرـش ود  اب  يدبا  تداعـس  - 
هلسلس کی  زا  تسا  بکرم  هک  قالخا  سپس  تیحیسم و  لماک  قالخا  و  هبنش -  زور  مارتحا  يانثتـسا  هب  قیتع -  هناگهد  ماکحا  زا :

، یناـبر ياـشع  رد  تکرـش  اـسیلک ، ياـه  نشج  رد  روضح  دـننام  تسا ؛ هدـش  هتـشاذگ  دارفا  هدـهع  هب  هک  صخـشم  یلمع  نیناوـق 
اج هب  راب ، کی  یلاس  لقادـح  (ع ) یـسیع ماش  نیرخآ  دوبدای  مسارم  رد  تکرـش  فارتعا و  يارب  روضح  دایعا ، هبنـشکی و  ياهزور 
رب يدـمآرد  اضردـمحم ، داژن ، ییابیززیهرپ  ياـهزور  رد  تشوگ  ندروخ  زا  يراددوخ  رذـن و  ياـه  هزور  زین  هلچ و  هزور  ندروآ 

.. ص 156 و 157 تیحیسم ، مالک  خیرات و 

لماع اهنت  دـنا -  هتـسناد  سلوپ  هدـش  شومارف  هشیدـنا  رگایحا  ار  وا  هک  رتول -  زا  تیعبت  هب  اه  ناتـستورپ  اه ، کـیلوتاک  لـباقم  رد 
، نایلیئاکیم .ط  همجرت  ندروه ، مایلیو  ناتـستورپ ، تایهلا  ياـمنهار  ك.ردـنناد : یم  یهلا  ضیف  زا  يرادروخرب  ناـمیا و  ار  تاـجن 

یملع تاراشتنا  تکرش 
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اقترا ار  هتفای  تاجن  صخـش  دـناوت  یم  حـلاص  لامعا  هک  دـندقتعم  لاـح  نیع  رد  اـما  ص 8 .. ش ،  1368 لوا ، پاــچ  یگنهرف ، و 
 - صـص 160 نامه ، تیحیـسم ، مالک  خیرات و  رب  يدمآرد  ك.ر : زین  5 و  انحوی 24 /  ، 6 یتم 20 /  ، 2  / 8 نایـسنا /  ك.ر.دهد :

.159

هب .دومن  یقلت  ناـنآ  يداـبع  لاـمعا  ناونع  هب  ار  اـهنآ  نونکا  مه  ناوـت  یم  هک  دراد  داـقتعا  ییاـه  نییآ  هب  تیحیـسم  لاـح  نیع  رد 
نامه هتسویپ  وا  .تسا  نآ  هارمه  دنک و  یم  یگدنز  یحیـسم  هعماج  رد  تساخرب ، گرم  زا  هکنآ  زا  سپ  حیـسم  نایحیـسم ، هدیقع 

ياهراک اه ، نییآ  نیا  هلیسو  هب  دندقتعم : نایحیسم  .داد  یم  ماجنا  نیطـسلف  رد  دوخ  تایح  لوط  رد  هک  دهد  یم  ماجنا  ار  ییاهراک 
اه نییآ  زا  یکی  هب  طوبرم  مسارم  رد  یحیسم  کی  هک  یماگنه  ینعی ، دوش ؛ یم  راکشآ  ییاسیلک ، یگدنز  رد  حیـسم  راکـشآ  ریغ 
يو هب  ار  شخب  تاجن  يادـخ  ضیف  هتـساخرب و  گرم  زا  هک  حیـسم -  تاـقالم  هب  لـمع  نیا  اـب  هک  دراد  ناـمیا  دـنک ، یم  تکرش 

.دور یم  هدیشخب - 

ترورـض همه  يارب  دیمعت ،» : » ینابر ياشع  دیمعت و  زا : تسا  ترابع  دـنراد ، رظن  قافتا  نآ  رد  نایحیـسم  همه  هک  یلـصا  نییآ  ود 
هلیسو هب  ادخ  شخب  تاجن  ياهراک  هب  نداد  یهاوگ  زا  تسا  ترابع  راک  نیا  .دوش  یم  تیحیسم  هعماج  دراو  نآ  اب  ناسنا  هتشاد و 

شیـشک .تسه  فالتخا  اهاسیلک  نایم  وشو  تسـش  تیفیک  رد  یلو  دریگ ، یم  ماجنا  وشتـسش  زا  يا  هنوگ  اب  ًالوصا  دـیمعت  .یـسیع 
ياـهاسیلک زا  یـضعب  هتبلا  مهد .» یم  دـیمعت  سدـقلا  حور  رـسپ و  ردـپ ، ماـن  هب  ار  وـت  : » دـناوخ یم  ار  تراـبع  نـیا  دـیمعت  ماـگنه 

، یحیسم کی  دید  رد  ینابر ، ياشع  .دنهد  یم  دیمعت  یسیع  مان  هب  اهنت  ناتستورپ ،
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دای کی  لاح ، نیع  رد  تسا و  تیحیسم  يدابع  رئاعش  نامیا و  یـساسا  لئاسم  زا  یکی  لمع  نیا  هکلب  تسین ؛ اه  نییآ  زا  یکی  اهنت 
تشوگ ناونع  هب  ار  بارش  نان و  لمع ، نآ  رد  یسیع  .تسا  وا  گرم  زا  لبق  بش  رد  نادرگاش  اب  یـسیع  رخآ  ماش  يزاسزاب  دوب و 

هک دنراد  رواب  دننک ، یم  تکرش  مسارم  نیا  رد  هک  یماگنه  نایحیسم  .دنـشونب  دنروخب و  ار  اهنآ  ات  داد  نادرگاش  هب  دوخ ، نوخ  و 
رب اه  ینابرق  نوخ  طسوت  دوهی ، موق  اب  ادخ  دهع  هک  روط  نامه  دنراد  رواب  نینچمه  .دوش  یم  رضاح  نانآ  دزن  دوخ ، مسج  اب  حیسم 

.دوش یم  راوتسا  مکحم و  یسیع  نوخ  هلیسو  هب  تیرشب ، ادخ و  نیب  دیدج  دهع  بیترت  نامه  هب  دیدرگ ؛ راوتسا  انیس  هوک 

یساسا رصنع  ود  یلو  تسا ؛ هدروآ  دیدپ  یتاراکتبا  ینابر ، ياشع  يرازگرب  ياه  نییآ  رئاعش و  رد  یحیـسم  ياهاسیلک  زا  کی  ره 
: تسا تباث  مسارم  ره  رد 

، سدقم باتک  زا  عطقم  هس  ای  ود  ندناوخ  .فلا 

.سدقم ینابرق  ندروخ  .ب 

رب هوالع  دـشاب و  مسارم  ياوشیپ  دـناوت  یمن  یـسک  شیـشک ،)  ) وا نیـشناج  ای  فقـسا  زج  سکودـترا  کـیلوتاک و  ياـهاسیلک  رد 
يرایسب .دوش  یم  ماجنا  زین  هحفاصم  هظعوم و  اب  هارمه  رکش ، لسوت و  ياعد  یناوخمه و  ینابرق ، ندروخ  سدقم و  باتک  ندناوخ 
هبنشکی ياهزور  رد  ار  مسارم  نیا  اه  سکودترا  .دننک  یم  اپ  رب  راب  کی  یهام  ای  راب  راهچ  یلاس  ار  ینابر  ياشع  اه ، ناتـستورپ  زا 

ره ار  مسارم  نآ  لیلد ، نیمه  هب  تسا و  هنازور  تادابع  بلق  ینابر  ياشع  دنیوگ : یم  اه  کیلوتاک  یلو  دننک ؛ یم  رازگرب  دایعا  و 
، بهاذم نایدا و  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  مق ، یقیفوت ، نیسح  همجرت  لشیم ، ساموت  یحیـسم ، مالک  ك.ر.دنراد : یم  اپ  رب  زور 

پاچ
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.92 ص 97 -  1377 ش ، لوا ،

، تسین نآ  حرط  تصرف  هک  دنا  هدوزفا  دروم  ود  نیا  رب  ار  رگید  نییآ  جنپ  سکودترا  کیلوتاک و  نایحیسم  ًالوا ، هک  دنامن  هتفگان 
رد یتـح  فسـالا  عم  هک  دوـب  يوـسوم  تعیرـش  درـشف ، یم  ياـپ  نآ  يور  رب  یـسیع  ترـضح  زا  تیعبت  هب  سرطپ  هک  هچنآ  ًاـیناث ،

.دوش یم  يریگ  یپ  حرط و  هتشذگ  زا  رت  گنر  مک  رما  نیا  اه  کیلوتاک 

: تیدوهی .ود 

هدش غالبا  لیئارسا  ینب  موق  هب  دنوادخ  يوس  زا  نایدوهی  داقتعا  هب  هک  نامرف -  هد  رد  ناوت  یم  ار  تیدوهی  يدابع  لئاسم  هیام  ناج 
: زا تسا  ترابع  نآ  تفای و  تسا - 

زا هک  دیابن  وت  .یشاب  هتـشاد  يرگید  يادخ  دیابن  نم  رانک  رد  وت  .متخاس  جراخ  یمالغ  هناخ  رـصم و  زا  ار  وت  هک  وت  يادخ  منم  . 1
 ... . ینک تسرد  لاثمت  ای  يزاسب و  لکش  ادخ 

ار اهنآ  نکم و  هدجـس  رگید  نایادخ  دزن   ] يدرگ فظوم  نانآ  تمدخ  هب  ینکفاورف و  رگید ، نایادخ  لباقم  رد  ار  دوخ  دیابن  وت  . 2
[. امنم تدابع 

.نکم هدافتسا  ءوس  نآ  زا  ربم و  لطاب  هب  ار  شیوخ  يادخ  هوهی  مان  . 3

(. تسا عونمم  ندرک  راک  زور  نیا  رد   ) رادب سدقم  ار  هبنش  زور  . 4

.راذگب مارتحا  دوخ  ردام  ردپ و  هب  . 5

(. شکن ار  یسک  ای   ) نکن لتق  . 6

.نکن انز  . 7

.نکم يدزد  . 8

.هدم غورد  تداهش  تا  هیاسمه  هیلع  رب  . 9

، دوهی نید  رد  یقیقحت  نیدلا ، لالج  ینایتشآ ، ك.ر : یشاب  هتـشاد  عمط  تا  هیاسمه  تاقلعتم  لام و  مالغ ، نز ، هناخ ، هب  دیابن  . 10
.. صص 312-313 ات ، یب  لوا ، پاچ  فلئوم ، نارهت ،

یم تروص  لمع  نیا  هراـفک ، هزور  ینعی ، روپیک ؛»  » زور رد  اـهنت  یلو  دراد ؛ جاور  تیدوهی  رد  يداـبع  لـمع  کـی  ناونع  هب  هزور 
زور نیا  رد  .دریگ 
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مامحتـسا و ندـیماشآ ، ندروخ و  زا  دـنریگ و  یم  هزور  ناهانگ  هرافک  روظنم  هب  زور ، نیا  هاگنابـش  ات  لبق  زور  بورغ  زا  نایدوهی 
، تمس نارهت ، یقیفوت ، نیسح  گرزب ، نایدا  اب  ییانشآدنوش  یم  لوغشم  رافغتـسا  تدابع و  هب  اه  هسینک  رد  دننک و  یم  زیهرپ  راک 

.. ص 94 ناتسمز 1379 ش ، موس ، پاچ  یمالسا ، مولع  یناهج  زکرم  هط و 

یهن نوچ : يا  يدابع  ماکحا  تسا ؛ توافتم  مالسا  نید  اب  یلک  هب  هک  دراد  دوجو  نید  نیا  رد  زین  رگید  يدابع  ماکحا  هلسلس  کی 
نیـسح شـشوک  هب  نیرئاحلا ، هلالد  نومیم ، نب  یـسوم   ... تراهط و تساجن ، قالط ، حاکن ، تـالماعم ، ماـکحا  صاـصق ، رکنم ، زا 

.. 25 ياهلصف 30 -  موس ، ءزج  1974 م ، هینیدلا ، هفاقثلا  هبتکم  تسفا  ياقآ 

هک تسا  هتفرگ  لکـش  هقطنم  نیا  گنهرف  ریثأت  تحت  و  ناعنک »  » رد دوهی  موق  لیئارـسا و  ینب  ینید  رئاعـش  رتشیب  هک  دـنامن  هتفگاـن 
، نامه سان ، ناج  نایدا ، خیرات  360 ؛ صص 361 -  نامه ، دوهی ، نید  رد  یقیقحت  ك.ر.تخادرپ : نآ  یلیصفت  حرط  هب  ناوت  یمن 

صص 499-505.

؟ تسا هتشادن  دوجو  نادرم  نانز و  يارب  باجح  مکح  تیحیسم  تیدوهی و  نایدا  رد  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هتشادن  دوجو  نادرم  نانز و  يارب  باجح  مکح  تیحیسم  تیدوهی و  نایدا  رد  ایآ 

خساپ

یقاب ياه  هتفگ  یتح  لـیجنا و  تاروت و  قبط  رب  تسا و  هتـشاد  دوجو  یهلا  ناـیدا  همه  رد  هزور  زاـمن و  میرک ، نآرق  حیرـصت  قبط 
.تسا هدوب  مارح  مرحمان  هب  هاگن  هدوب و  بجاو  نانز  رب  باجح  تشترز ، زا  هدنام 

.دنتسین دنب  ياپ  نآ  هب  هزورما  دنچ  ره  تسا ، هدوب  یمالسا  باجح  زا  رت  تخس  یمک  هتشذگ  یهلا  نایدا  زا  یضعب  رد  باجح  هتبلا 

.ینانشآ يدمحم  یلع  یهلا ، نایدا  رد  باجح  ك.ر : رتشیب  یهاگآ  يارب 

مالسا تیدوهی و 

؟ دنشاب یم  ینییآ  هدیقع و  هچ  ياراد  دنا ، هدش  دای  يدب  هب  نآرق  رد  هک  اراصن  دوهی و 

شسرپ

؟ دنشاب یم  ینییآ  هدیقع و  هچ  ياراد  دنا ، هدش  دای  يدب  هب  نآرق  رد  هک  اراصن  دوهی و 

خساپ
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اضر دیـشر  دمحم  .تسا  هتفگ  نخـس  ناشراتفر  یتشز  هرابرد  هدومن و  نایب  ار  دوهی  دسافم  هک  دراد  دوجو  نآرق  رد  یناوارف  تایآ 
رگید فرط  زا  دراد و  یمومع  هبنج  فرط  کـی  زا  تسا ، دوهی  عضو  هب  عجار  نآرق  رد  هک  یتاـباطخ  : " دـیوگ یم  دوخ  ریـسفت  رد 

(1 ".) تسا نارگید  يارب  تربع  هیام 

زا نآرق  ياجک  ره  رد  .تسا  هدومن  زیهرپ  یتشز  ازـسان و  زا  هدرک و  ار  تکازن  تیاعر  اه  ییوج  بیع  اه و  شهوکن  مامت  رد  نآرق 
لیئارسا ینب  زا  هک  نانآ  : " دیامرف یم  هدئام  هروس  رد  .دناد  یم  قح  تمحر  زا  يرود  قحتسم  ار  نانآ  دنک ، یم  ثحب  لیئارـسا  ینب 

هجیتـن نیا  .دـش  يراـج  میرم  نب  یـسیع  دوواد و  ناـبز  رب  هک  دو  یعوـضوم  نیا  دـندش و  راـگدرورپ  نعل  راوازـس  دـندیزرو ، رفک 
هچ .دنتـشاد  یمن  رب  تسد  دـنداد ، یم  ماجنا  هک  یتنارکنم  زا  نانآ  .دـندوب  زواجتم  یمدرم  دوهی  هک  یلاـح  رد  دوب ، ناـنآ  یناـمرفان 

هـشیمه ترخآ  رد  دـندش و  یهلا  باذـع  راچد  نانآ  .دنتـشاد  یم  تسود  ار  رفاـک  مدرم  ناـنآ  زا  یهورگ  دنتـشاد ! يراـتفر  تشز 
(2 ".) دش دهاوخ  باذع 

قح و ياه  هناشن  تایآ و  هب  ندش  رفاک  نامیپ و  دهع و  نتسکش  تلع  هب  : " دیامرف یم  نآرق  .دندوب  فورعم  ینکـش  نامیپ  هب  نانآ 
سپ .درک  رهُم  رفک ، اب  ار  نانآ  ياه  لد  دـنوادخ  تسا  تواسق  رد  اـم  بلق  هک  نیا  هب  نتفگ  نخـس  مرج و  نودـب  ناربماـیپ  نتـشک 

(3 ".) يزیچان هتسد  رگم  دندرواین  نامیا 

ینکش نامیپ  بلق ، تواسق  یلدگنس و  قیاقح ، نامتک  یهلا ، میلاعت  نتخاس  ناهنپ  یهلا ، نییآ  زا  یچیپرـس  تهج ، زا  ار  دوهی  نآرق 
(4) .تسا هداد  رارق  تمذم  دروم  تشز ، لامعا  ماجنا  و 

دوهی نارق 
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(5 ". ) دنتسه دوهی  نانمؤم ، اب  ینمشد  رد  مدرم  نیرت  تخس  : " دناد یم  ناناملسم  يارب  دارفا  نیرت  نمشد  ار 

همانرب اب  تسا ، تلم  تایونعم  هیاپ  ساسا و  اه  هاگـشناد  نوچ  تسا : هتـشون  دوهی  یفخم  نامزاس  رارـسا  باـتک  رد  نلبمـال ، جرج  "

انشآ زا  مییامن و  یم  باختنا  طایتحا  تقد و  تیاهن  اب  ار  ناداتسا  مینک و  یم  سیـسأت  دوش ، یم  حرط  ام  رظن  اب  هک  صوصخم  ياه 
تاقباسم و اه ، يزاب  زا  یمرگرس  هنوگ  همه  تهج  نیا  يارب  .مینک  یم  يریگولج  تدش  هب  یـسایس  تازومر  هب  نایوجـشناد  ندش 

ناشرکف ات  مینک  یم  حرطم  يدـیدج  لئاسم  اه  نآ  يارب  زور  ره  هتـشگ و  ام  نامرف  عیطم  ناناوج  ات  میزاس  یم  مهارف  ناشیارب  هریغ 
رد ار  اه  نآ  دنتسه ، رثؤم  مهم و  هوق  ود  همانزور ، تایبدا و  هک  اج  نآ  زا  .دننک  شومارف  ار  یلصا  فده  هتشگ و  لوغشم  اه  نآ  هب 

هتـسویپ دوش و  دساف  لسن  ات  میرب  یم  نیب  زا  ار  نارگید  یبهذـم  تادـقتعم  مامت  دوخ  ياه  هشقن  يارجا  يارب  ام  .میریگ  یم  رایتخا 
(6 ".) مینک دوبان  دنتسه  ام  ياه  هشقن  محازم  هک  ار  یبهذم  ناربهر  زا  هتسد  نآ  هاگتسد ، هک  مینک  یم  یعس 

حیسم دنیوگ  یم  اه  یحیسم  تسا و  ادخ  رـسپ  ریزع  دنیوگ  یم  اه  يدوهی  :" دنک یم  میـسرت  روط  نیا  ار  اراصن  دوهی و  هرهچ  نآرق 
(7 ".) دننک یم  يراج  نابز  رب  هک  تسا  یشزرا  رب  نخس  نیا  .تسا  ادخ  رسپ 

ار نانمؤم  ناتـسود  نیرت  کیدزن  :" دیامرف یم  هدئام  هروس  رد  .دنتـسه  دییأت  دروم  رتشیب  اه  يدوهی  زا  نایحیـسم  نآرق ، هاگدـید  زا 
نآ دنتـسه و  ایند  كرات  ملاع و  يدارفا  اه ، نآ  نایم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  .میتسه  اراصن  ام  دـنیوگ : یم  هک  یبای  یم  یناـسک 

". دنزرو یمن  ربکت  قح  ربارب  رد  اه 

: اه تشون  یپ 

ص 130. نآرق ، رد  دوهی  هرهچ  یهللا ، تیآ  يدهم  دیس   - 1

هیآ 81. (، 5  ) هدئام  - 2

هیآ (، 4  ) ءاسن  - 3
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.صیخلت اب  دعب ، هب  ص 128  نآرق ، رد  دوهی  هرهچ   - 4

هیآ 81. (، 5  ) هدئام  - 5

.دوهی یفخم  رارسا  باتک  زا  لقن  هب  دعب ، هب  ص 11  نآرق ، رد  دوهی  هرهچ   - 6

هیآ 30. (، 9  ) هبوت  - 7

؟ تسیچ دوهی  موق  هرابرد  مالسا  رظن 

شسرپ

؟ تسیچ دوهی  موق  هرابرد  مالسا  رظن 

خساپ

گرزب ناربماـیپ  زا  هَّللا ، میلک  هب  بقلم  نارمع و  دـنزرف  (ع ) یـسوم ترـضح  .تسا  بستنم  (ع ) یـسوم ترـضح  نید  هب  دوهی  نید 
.درک روهظ  دالیم  زا  لبق  مهدزیس  ات  هدزناپ  ياه  نرق  نیب  هک  تسا  لیئارسا  ینب  ناربمایپ  نیرت  گرزب  وا  .تسا  مزعلاولوا  یهلا و 

یپ رد  وا  .دـنیچ  یم  رب  ار  شتموکح  طاـسب  طابـسا )  ) لیئارـسا ینب  زا  يدرف  هک  دوب  هدـش  علطم  (ع ) یـسوم ناـمز  هاـشداپ  نوـعرف 
: نآرق نایب  هب  .دمآرب  يریگشیپ 

(1) .دنشکب دلوت  ماگنه  هب  ار  رسپ  نادازون  لیئارسا  ینب  موق  هک  دوب  هداد  روتسد  نوعرف   - 1

(2) .داد بآ  هب  لین  دور  رد  داهن و  دودناریق  یقودنص  ای  دبس  رد  یهلا  ماهلا  هب  ندش  هتشک  میب  زا  ار  وا  (ع ) یسوم ردام   - 2

(3) .تفای هار  نوعرف  رصق  هب  (ع ) یسوم هلیسو  نیدب  تفرگ و  بآ  زا  دید و  ار  وا  نوعرف  رسمه  هیسآ   - 3

هیاد ناونع  هب  ار  شردام  (ع ) یـسوم رهاوخ  میرمات  تفرگن  ناهد  هب  ار  یناتـسپ  چیه  يدنوادخ  ماهلا  رما و  هب  دازون  (ع ) ياسوم  - 4
(4) .دش تیبرت  دوخ  ردام  هناخ  رد  یلوق  هب  ای  نوعرف ، رصق  رد  (ع ) یسوم ترضح  بیترت  نیدب  .درک  یفرعم  نوعرف  نادناخ  هب 

هب درک و  هلخادـم  (ع ) یـسوم ترـضح  دوب ، هتخادرپ  عازن  هب  یطبق  کی  اب  یناربع  کی  هک  قافتا  يور  زا  يزور  دـشر  نس  رد   - 5
دنام و شدزن  لاس  هد  دش  یبن  بیعـش  داماد  اج  نآ  رد  .تخیرگ  نیدـم  هب  رـصم  زا  راچان  هب  وا  .دـش  هتـشک  یبطق  وا ، تشم  برض 

(5) .دش ثوعبم  تلاسر  هب  یهلا  یلجت  رون  نید  اب  نمیا " يداو   " رد دومن و  تمیزع  رصم  هب  شرسمه  هارمه  هب  سپس 

نوعرف دور و  رصم  هب  تفای  تیرومأم  (ع ) یسوم  - 6
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(6) .دنک توعد  دیحوت  هب  ار 

(7) .تشادنپ رحس  ار  نآ  نوعرف  یلو  دومن ، توعد  قح  نید  هب  تازجعم  هئارا  اب  ار  نوعرف  (ع ) یسوم  - 7

دـش و هتفاکـش  ایرد  دـنوادخ  رما  هب  .دـنتخادرپ  نانآ  بیقعت  هب  ناینوعرف  داد و  خر  يریگرد  (ع ) یـسوم هاپـس  ناـینوعرف و  نیب   - 8
(8) .دندش قرغ  ایرد  رد  دندوب ، نانآ  بیقعت  رد  هک  ناینوعرف  اما  دنتشذگ ، ایرد  زا  (ع ) یسوم نایهاپس 

نایب هب  دندش ، لیان  يدنوادخ  ياه  تمعن  هب  دنتفای و  تاجن  (ع ) یـسوم ترـضح  طسوت  هک  دوهی  موق  لیئارـسا و  ینب  هرابرد  نآرق 
یهلا تایآ  راکناهب  دـندش و  تسرپ  هلاسوگ  دنتـشاذگ ، ياج  هب  هتـسیاشان  راتفر  دوخ  زا  اـه  نیا  هک  دزادرپ  یم  ناـنآ  ياـه  فعض 

ار نانآ  دـیزرو و  مشخ  نانآ  رب  دـنوادخ  ماجنا  رـس  و  ( 10) دنتـشک ار  لیئارـسا  ینب  ناربمایپ  دندش و  بلقلا  یـسق  زین  ( 9) .دنتخادرپ
(11) .دومن يراوخ  تلذ و  راچد 

دننک یهارمه  شیرق  ناکرشم  اب  دنتشگ  رضاح  دندش و  ناناملسم  تخسرس  نانمـشد  زا  یکی  نایدوهی  (ص ) مالـسا ربمایپ  نامز  رد 
.دنتخورفا رب  ار  بازحا  گنج  شتآ  نانآ  .دنگنجب  مالسا  اب  و 

تلذ رهم  دندروخ و  تسکش  ربیخ  هوزغ  رد  زین  عاقو  سیق  ینب  هظیرق و  ینب  ریضن ، ینب  گنج  رد  .دندیگنج  ناناملسم  اب  راب  دنچ  و 
ناناملـسم هب  تبـسن  ار  ینمـشد  نیرتدـیدش  دوهی  موق  هک  ینیب  یم  : " دـیوگ یم  دوهی  موق  هرابرد  نآرق  .دـش  هداهن  ناش  یناشیپ  رب 

(12 ".) دراد

.تسا مالسا  ناهج  اب  ینمشد  یلا  روحم  لیئارسا  تسینویهص  تسرپ  داژن  میژر  زورما 

: اه تشون  یپ 

هیآ 5. صصق ،  - 1

هیآ 8. نامه ،  - 2

هیآ 39. هط ،  - 3

هیآ 12 و 13. صصق ،  - 4

ات 31. هیآ 23  صصق ، و  هیآ 40 ، هط ،  - 5

هیآ 43. هط ،  - 6

ات 122. هیآ 119  فارعا ،  - 7

هیآ سنوی ،  - 8
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هیآ 54. هرقب ، هیآ 85 ؛ هط ،  - 9

هیآ 61. هرقب ،  - 10

.61 نامه ،  - 11

هیآ 82. هدئام ،  - 12

؟ تسیچ تیحیسم  تیدوهی و  مالسا ، نیب  قرف 

شسرپ

؟ تسیچ تیحیسم  تیدوهی و  مالسا ، نیب  قرف 

خساپ

ناسکی یناسنا  ياهـشزرا  یقالخا و  مراکم  هب  اهنآ  ییاـمنهار  داـعم و  دـیحوت و  هب  اـهناسنا  توعد  لوصا  رد  ینامـسآ  ناـیدا  ماـمت 
هدرک یم  باجیا  يرشب  هعماج  ياهدادعتسا  طیارـش و  نامز  ره  رد  تسه  هک  يزیچ  .تسین  اهنآ  نایم  یتوافت  هنوگ  چیه  دنتـسه و 

هک نآ  زا  سپ  .دراد  لاسرا  یناربمایپ  هلیـسو  هب  یـصاخ  نیناوق  دوخ ، ياـهتنا  یب  ملع  تمکح و  لـیلد  هب  یلاـعت  دـنوادخ  هک  تسا 
یم يرت  لماک  نیناوق  اب  دـیدج  يربمایپ  دـنوادخ  دـندرک ، ادـیپ  يرت  لماک  نیناوق  هب  جایتحا  تفر و  لماکت  هب  ور  اهناسنا  دادعتـسا 

، وا تعیرـش  ربمایپ و  نیرخآ  هک  دوش ؛ یم  ثوعبم  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » هّللادـبع نبدـمحم  ترـضح  مرکا  لوسر  هکنیا  اـت  داتـسرف 
، تسا نید  نیرتلماک  مالسا 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  » 

؟ دنشاب یم  باتک  ياراد  مزعلاولوا و  ناربمایپ  زا  اهنآ  هکنآ  اب  دنرادن  لوبق  ار  یسیع  یسوم و  نید  ناناملسم ، ارچ 

شسرپ

؟ دنشاب یم  باتک  ياراد  مزعلاولوا و  ناربمایپ  زا  اهنآ  هکنآ  اب  دنرادن  لوبق  ار  یسیع  یسوم و  نید  ناناملسم ، ارچ 

خساپ

ینامـسآ باـتک  هک  دـیجم  نارق  .دـنرگن و  یم  مارتحا  میرکت و  هدـید  اـب  اـهنآ  هب  دـنراد و  لوبق  ار  یهلا  ناربماـیپ  ماـمت  ناناملـسم ،
یم هّزنم  تسیاشان  تافـص  هنوگ  ره  زا  ار  ناشـسّدقم  تحاس  .درب و  یم  مان  فاصوا  نیرتهب  اـب  نیـشیپ  ناربماـیپ  زا  تسا  ناناملـسم 
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ربمغیپ نآ  تعیرش  زا  هشیمه  يارب  میشاب  هتـشاد  قح  ام  هک  تسین  ینعم  نیدب  ناربمایپ  زا  يربمغیپ  لوبق  هک  تسا  حضاو  یلو  دناد ؛
لماک شنیناوق  ماکحا و  راکفا  یجیردت  لماکت  ياضتقم  هب  ًاعبط  هک  ادخ  فرط  زا  يدیدج  ربمغیپ  ره  ندمآ  اب  هکلب  .مییامن  يوریپ 
ندمآ اب  هک  دنیوگ  یم  ناناملـسم  ور  نیا  زا  .تسین  زیاج  قباس  ربمغیپ  نید  رب  ندنام  یقاب  دومن و  يوریپ  وا  زا  دـیاب  دوب  دـهاوخ  رت 

رب نیا  دـنام و  یقاب  حیـسم  نید  رب  تسین  زیاـج  رگید  مالـسا ، ینادواـج  لـماک و  نید  ندروآ  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » متاـخ ربماـیپ 
هب يربمایپ  هک  داد  تراشب  دوخ  ناوریپ  هب  ترضح  نآ  هک  اریز  دشاب ؛ یم  زین  مالسلا » هیلع  » حیسم ترـضح  دوخ  تاروتـسد  فالخ 

نید رب  هک  نایدوهی  هب  زین  نایحیـسم  دوخ  هکنیا  دننام  ًانیع  .دییامن  يوریپ  وا  زا  دیاب  دـش و  دـهاوخ  ثوعبم  مالـسلا » هیلع  » دـمحا مان 
دیدرگ یمن  وا  وریپ  دیروآ و  یمن  نامیا  وا  هب  یـسیع  ندمآ  زا  دعب  ارچ  هک  دننک  یم  ضارتعا  دنا  هدنام  یقاب  مالـسلا » هیلع  » یـسوم

دننک یم  ضارتعا  دوهی  هب  لاح  نیع  رد  دنراد ، هدیقع  مالسلا » هیلع  » یسوم ترضح  هب  هکنآ  اب  نایحیسم  هک  مینک  یم  هظحالم  سپ 
نایحیسم هب  ناناملسم  ار  ضارتعا  نیمه  تسرد  .تسین  زیاج  یسوم  نید  رب  ندنام  یقاب  یسیع  ندمآ  زا  دعب  هک 
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ترـضح هدـمآ  زا  دـعب  یلو  تسا ، باـتک  بحاـص  مزعلاولا و  ناربماـیپ  زا  یـسیع  ترـضح  هک  تسا  تسرد  دـنیوگ : یم  دـنراد و 
E روآدای مه  ار  هتکن  نیا  .تسین  زیاج  حیسم  نید  زا  يوریپ  رگید  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » دّمحم

اریز ار ؛ یلعف  لیجنا  تاروت و  هن  دنناد  یم  ینامـسآ  باتک  ار  نآ  دنراد و  لوبق  ار  یعقاو  لیجنا  تاروت و  ناناملـسم ، هک  میوش  یم 
.تسا رابتعا  هنوگ  ره  دقاف  تسردان و  هدش و  فیرحت  اه  باتک  نیا 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  » 

؟  دندش یهنراک  نیا  زا  دوهی  هنوگچ  تسین  یفالخ  راک  نانیشن  لحاس  يارب  ایرد  زا  یهام  ندرکن  دیص 

شسرپ

؟  دندش یهنراک  نیا  زا  دوهی  هنوگچ  تسین  یفالخ  راک  نانیشن  لحاس  يارب  ایرد  زا  یهام  ندرکن  دیص 

خساپ

نـشور اهنآ  يراکادف  رادقم  ات  دـنک  یهن  عوضوم  نیا  زا  اتقوم  ار  یتیعمج  شیامزآ ,  ناحتما و  يارب  دـنوادخ  تسا  نکمم  یهاگ 
يارب دنتـشاد  روتـسد  دوب و  یـسدقم  زور  دوهی ,  نییآ  رد  هبنـش  زور  هوالع  هب  تسا  دـنوادخ  ناحتما  لاکـشا  زا  یکی  نیا  و  دوش , 

 . دنشکب راک  بسک و  زا  تسد  یبهذم  ياه  همانرب  تدابع و  هب  ندیسر  وزور  نآ  مارتحا 

سپـس هدرک ,  درخ  یلیاسو  اب  دعب  دندنازوسار و  نآ  هک  هدمآ  نآرق  رد  دـندیتسرپ  یم  ار  نآ  لیئارـسا  ینب  هک  ییالط  هلاسوگ  دروم  رد 
؟  هدش یمن  بوسحم  فارسا  هدوب و  زاجم  ایرد  هب  الط  همه  نیا  نتخیر  ایآ  دنتخیر  ایرد  هب  ار  شتارذ 

شسرپ

 , هدرک درخ  یلیاسو  اب  دـعب  دـندنازوسار و  نآ  هک  هدـمآ  نآرق  رد  دـندیتسرپ  یم  ار  نآ  لیئارـسا  ینب  هک  ییالط  هلاسوگ  دروم  رد 
؟  هدش یمن  بوسحم  فارسا  هدوب و  زاجم  ایرد  هب  الط  همه  نیا  نتخیر  ایآ  دنتخیر  ایرد  هب  ار  شتارذ  سپس 

خساپ

هدام ادابم  دوش  هلماعم  نینچ  نیا  یتب  اب  هک  دوش  یم  مزال  یتسرپ  تب  رکف  ندـیبوک  دـننام  رتمهم  یلاع و  فدـه  کـی  يارب  یهاـگ 
هلاسوگ نتخاس  رد  هک  ار  ییاهالط  ع )   ) یسوم رگا  نیاربانب  دشاب .  زیگنا  هسوسو  یـضعب  يارب  مه  زاب  دنامب و  مدرم  نایم  رد  داسف 

رظن هب  نادان  لـهاج و  دارفا  يزور  دوب  نکمم  زاـب  درک  یم  میـسقت  مدرم  ناـیم  رد  لـثملا  یف  اـی  دراذـگ  یم  یقاـب  دوب  هتفرراـک  هب 
ظفح يادف  ار  تمیقنارگ  هدام  نیا  دـیاب  یم  اجنیا  رد  دوش  هدـنز  اهنآ  ردون  زا  یتسرپ  هلاسوگ  هرطاخ  دـننک و  هاگن  نآ  هب  تسادـق 

 . دومن مدرم  داقتعا 
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ایآ دنناسرب  لتق  هب  ار  رگیدکی  دیاب  هک  دوب  هنوگنیا  اهنآ  هبوت  دندش و  هبوت  هب  رما  دنداد  رارق  دوخ  دوبعم  ار  يرماس  هلاسوگ  دوهی  هکنآ  زا  سپ 
؟  دیامرف لوبق  يزیرنوخ  نیا  نودب  ار  اهنآ  هبوت  دنوادخ  دوبن  نکمم 

شسرپ

لتق هب  ار  رگیدکی  دیاب  هک  دوب  هنوگنیا  اهنآ  هبوت  دندش و  هبوت  هب  رما  دـنداد  رارق  دوخ  دوبعم  ار  يرماس  هلاسوگ  دوهی  هکنآ  زا  سپ 
؟  دیامرف لوبق  يزیرنوخ  نیا  نودب  ار  اهنآ  هبوت  دنوادخ  دوبن  نکمم  ایآ  دنناسرب 

خساپ

همه تقیقح  رد  دشاب  تشذگ  لباق  یناسآ  نیا  هب  هک  دوبن  يا  هداس  هلاسم  یتسرپ  تب  هب  شیارگ  دـیحوت و  لصا  زا  فارحنا  هلاسم 
ینابم مامت  نتفر  نایم  زا  اب  تسا  لداعم  لصا  نیا  لزلزت  درک  هصالخ  یتسرپ  هناگیو  دـیحوت  رد  ناوت  یم  ار  ینامـسآ  ناـیدا  لوصا 

هداد اهنآ  هب  یلامشوگ  نانچ  دیاب  اذل  تشگ  یم  ناگدنیآ  يارب  یتنـس  دیاش  دش ,  یم  یقلت  هداس  یتسرپ  هلاسوگ  هلاسم  رگا  نید , 
 . دتفین یتسرپ  تب  رکف  هب  نآ  زا  دعب  زگره  یسک  دنامب و  یقاب  راصعا  نورق و  مامت  رد  نآ  هرطاخ  هک  دوش 

يراصن دوهی و  دننام  باتک  لها  هنوگچ  اما  دینک  راکیپدـنرادن  تمایق  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  باتک  لها  زا  اب  یناسک  اب  دـیوگ :  یم  نآرق 
ارداعم مه  دنراد و  لوبق  ار  ادخ  مه  مینیب  یم  رهاظ  هب  هکنیا  اب  دنرادن ,  زیخاتسرزور  ادخ و  هب  نامیا 

شسرپ

دوهی و دننام  باتک  لها  هنوگچ  اما  دینک  راکیپدنرادن  تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  باتک  لها  زا  اب  یناسک  اب  دـیوگ :  یم  نآرق 
ارداعم مه  دنراد و  لوبق  ار  ادخ  مه  مینیب  یم  رهاظ  هب  هکنیا  اب  دنرادن ,  زیخاتسرزور  ادخ و  هب  نامیا  يراصن 

خساپ

تقیقح ادـبم و  هب  نامیا  دروم  رد  اما  تسا  یناوارف  ساسا  یب  بلاطم  تافارخ و  هب  هتخیمآ  ناـنآ  ناـمیا  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا 
هـس نایادخ  ثیلثت (  حیـسم و  تیهولا  اب  نامیا  امومع ,  نایحیـسم  دنتـسناد و  یم  ادخدنزرف  ار  ریزع  دوهی ,  زا  یهورگ  الوا  دـیحوت 

نایاوشیپ نادنمـشناد و  المع  دندوب و  تدابع  رد  كرـش  راتفرگ  اهنآ  هدرک  هراشا  نآ  هب  زین  نآرق  هک  هنوگنامه  ایناث  دـنراد  هناگ ) 
فیرحت اهنآ  هک  ار  یهلا  ماکحا  دنتـساوخ و  یم  اهنآ  زا  تسا  ادخ  صوصخم  هک  ار  هانگ  شـشخب  دندیتسرپ ,  یم  ار  دوخ  یبهذم 

اهنآ نانخس  زا  هکنانچ  ار  داعم  اریز  تسا  هتفای  فیرحت  نامیا  کی  داعم  هب  اهنآ  نامیا  اما  و  دنتخانش .  یم  تیمـسر  هب  دندوب  هدرک 
 . داعم هب  مه  تسا و  شودخم  ادبم  هب  ناشنامیا  مه  نیاربانب  دنناد  یم  یناحورداعم  هب  رصحنم  دوش ,  یم  هدافتسا 

زا یسک  هچ  نیمز  يور  رد  دیسرپ  وا  زا  یسکدوب  هباطخ  لوغشم  لیئارسا  ینب  نایم  رد  یـسوم  زور  کی  هدمآ :  ص )   ) ربمایپ زا  یثیدح  رد 
رتدنمشنادوت زا  هک  میراد  يا  هدنب  ام  دش  یحو  یسوم  هب  ماگنه  نیا  رد  مرادن  غارس  دوخ  زارتملاع  یـسک  تفگ :  یـسوم  تسا ؟  ملعا  همه 

ادخ ت زا  یسوم  تسا و 
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شسرپ

هچ نیمز  يور  رد  دیسرپ  وا  زا  یسکدوب  هباطخ  لوغـشم  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  یـسوم  زور  کی  هدمآ :  ص )   ) ربمایپ زا  یثیدح  رد 
هک میراد  يا  هدنب  ام  دش  یحو  یسوم  هب  ماگنه  نیا  رد  مرادن  غارس  دوخ  زارتملاع  یسک  تفگ :  یسوم  تسا ؟  ملعا  همه  زا  یسک 

دیابن ایآ  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاوس  نیا  ددرگ  لیان  ملاع  درم  نیا  رادـید  هب  هک  درک  اـضاقت  ادـخ  زا  یـسوم  تسا و  رتدنمـشنادوت  زا 
؟  دشاب شدوخ  نامزدرف  نیرتدنمشناد  تلاسر  بحاص  مزعلا و  اولوا  ربمایپ 

خساپ

شملاع تسود  تیرومام  ورملق  اما  دوب  نینچ  یسوم  دشاب و  عیرشت  ماظن  ینعی  شتیرومام ,  ورملق  هب  تبسن  اهنآ  نیرتدنمشناد  دیاب 
توبن توعد  هک  دوب  هاگآ  يرارـسا  زا  ملاع  درم  نآ  رگید  ریبعت  هب  تشادـن و  عیرـشت  ملاع  هب  یطابترا  هک  دوب  يا  هناگادـج  ورملق 

 . دوبن یکتم  نآرب 

زا دیلقت  هب  تبسن  ار  اهنآ  نآرق  تایآ  رد  دنوادخ  هنوگچدنتشادن  ناشیاملع  قیرط  زا  زج  دوخ  ینامسآ  باتک  زا  یعالطا  دوهی  ماوع  هکنیا  اب 
؟  دنراد توافت  دننک  یم  دیلقت  دوخ  ياملع  زا  هک  ام  ماوع  اب  دوهی  ماوع  ایآ  دنک ؟  یم  تمذم  نانآ  زا  شریذپ  ءاملع و 

شسرپ

تبـسن ار  اهنآ  نآرق  تایآ  رد  دنوادخ  هنوگچدنتـشادن  ناشیاملع  قیرط  زا  زج  دوخ  ینامـسآ  باتک  زا  یعالطا  دوهی  ماوع  هکنیا  اب 
؟  دنراد توافت  دننک  یم  دیلقت  دوخ  ياملع  زا  هک  ام  ماوع  اب  دوهی  ماوع  ایآ  دنک ؟  یم  تمذم  نانآ  زا  شریذپ  ءاملع و  زا  دیلقت  هب 

خساپ

هدرک تمذم  زین  ار  ام  ماوع  دـنوادخاریز  دنتـسه  يواسم  تاواسم  تهجکی  زا  تسا و  قرف  تهج  کی  زا  ام  ماوع  دوهی و  ماوع  نیب 
یم مارح  دـنیوگ ,  یم  غورد  احیرـص  اهنآ  دنتـسناد  یم  دـندوب  هاگآ  دوخ  ياملع  عضو  زا  دوهی  ماوع  هک  تسا  نیا  رد  تواـفت  اـما 

یـصاخشا نینچ  هک  دندوب  هتفایرد  ار  تقیقح  نیا  دوخ  ترطف  اب  اهنآ  دنهد ,  یم  رییغت  ار  ادخ  ماکحا  دنریگ و  یم  هوشر  دنروخ و 
زا ام  ماوع  رگا  دنتـسین و  یئاملع  نینچ  وریپ  ام  ماوع  یلو  دـنریذپبوا  ماکحا  ادـخ و  هرابرد  ار  اـهنآ  نانخـس  تسین  زیاـج  دنقـساف و 

 . تسا دوهی  لثم  دنک  يوریپ  اهنآ  زا  سک  ره  دننیبب  مارح  لاوما  راکشآ و  قسف  دوخ  ياملع 

فیرحت ار  تاروت  نآرق  تایآ  رگید  ياج  رد  هک  یلاح  رد  تسا  هدش  رکذ  تاروت  رد  ادخ  مکح  دیوگ :  یم  هدـئام  هروس  هیآ 43  رد  نآرق 
؟  تسا هدوب  مالسا  ربمایپ  نامز  رد  هتفای  فیرحت  تاروت  نیمه  دناد و  یم  هتفای 

شسرپ

ار تاروت  نآرق  تایآ  رگید  ياج  رد  هک  یلاح  رد  تسا  هدش  رکذ  تاروت  رد  ادخ  مکح  دیوگ :  یم  هدئام  هروس  هیآ 43  رد  نآرق 
؟  تسا هدوب  مالسا  ربمایپ  نامز  رد  هتفای  فیرحت  تاروت  نیمه  دناد و  یم  هتفای  فیرحت 
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خساپ

هدئام هروس  هیآ 43  هک  یمکح  اقافتا  میناد و  یم  عقاو  قباطم  ار  نآ  زا  یتمسق  هکلب  میناد  یمن  هتفای  فیرحت  ار  تاروت  مامت  ام  الوا 
هتفایان فیرحت  ینامـسآ و  باتک  کی  نایدوهی  دزن  هدوب  هچ  ره  تاروت  ایناث  دـشاب  یم  هتفایان  فیرحت  ماکحا  زا  هدرک  هراشا  نآ  هب 

 . دندرک یمن  لمع  نآ  هب  اهنآ  هک  تسا  بجعت  ياج  لاح  نیا  اب  هدش  یم  بوسحم 

؟  دنک یم  قیدصت  ار  لیجنا  تاروت و  تاجردنم  نآرق  ایآ 

شسرپ

؟  دنک یم  قیدصت  ار  لیجنا  تاروت و  تاجردنم  نآرق  ایآ 

خساپ

قیدصت ینعم  اما  دنک ;  یم  قیدصت  ار  نیشیپ  بتک  دافم  نآرق  هک :  دروخ  یم  مشچ  هب  ریبعت  نیا  دیجم  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  رد 
تاروت رد  هک  ییاه  هناشن  اب  نآرق  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ياهیگژیوو  تافص  هک  تسا  نیا  لیجنا  تاروت و  هب  تبـسن  نآرق 

ار لیجنا  تاروت و  تایآاهنآ  هک  دـنک  یم  نیا  زا  تیاکح  نآرق  زا  يددـعتم  تایآ  هوـالعب  دراد .  لـماک  تقباـطم  هدـمآ  لـیجنا  و 
 . دندومن فیرحت 

دودحم رایسب  دنـشاب  هتـشاد  یتازاجم  رگا  دندوبدقتعم  دندوب و  لئاق  یهلا  تازاجم  لباقم  رد  یتینوصم  دوخ  يارب  دوهی  دیوگ :  یم  نآرق 
؟  دوش یم  نانآ  تاجن  بجوم  اهنآ  نامیا  هرخالاب  دننام و  یمن  یهلا  باذع  رد  هشیمه  يارب  هک  دندقتعمزین  ناناملسم  هک  یلاح  رد  تسا 

شسرپ

رایـسب دنـشاب  هتـشاد  یتازاجم  رگا  دندوبدقتعم  دندوب و  لئاق  یهلا  تازاجم  لباقم  رد  یتینوصم  دوخ  يارب  دوهی  دـیوگ :  یم  نآرق 
تاجن بجوم  اهنآ  نامیا  هرخالاب  دننام و  یمن  یهلا  باذع  رد  هشیمه  يارب  هک  دـندقتعمزین  ناناملـسم  هک  یلاح  رد  تسا  دودـحم 

؟  دوش یم  نانآ 

خساپ

ار یهانگ  ره  دنزاجم  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئاو  ربمایپ  هب  نامیا  مالـسا و  هانپ  رد  هک  دندرگ  دـقتعم  يدارفا  ناناملـسم  نایم  رد  رگا 
یم رانکرب  نآ  تاـمیلعت  مالـسا و  حور  زا  دنهابتـشا و  رد  تخـس  دوب  دـهاوخن  شیب  يزور  دـنچ  اـهنآ  تازاـجم  دـنوش و  بکترم 

ربمایپ هب  هک  دوخ  نامز  رصع و  رد  یتما  ره  ناوریپ  میدقتعم  هکلب  میتسین  لئاق  ناناملسم  يارب  هلاسم  نیا  رد  يزایتما  ام  هوالعبدنشاب 
نیا دوهی  هکیلاح  رد  دنشاب  هک  يداژن  ره  زا  دنتـسه  نوناق  نیا  لومـشم  دنا  هدش  یهانگ  بکترم  انمـض  هتـشاد و  نامیا  دوخ  رـصع 

 . رگید ماوقا  هن  دندوب  لئاق  لیئارسا  داژن  يارب  ار  زایتما 
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ماقم رد  ارچ  هدیشخب  يرترب  شنموم  ناگدنب  زا  يرایسبرب  ار  ام  هک  يدنوادخ  شیاتـس  دمح و  دنتفگ :  نامیلـس  دواد و  هک  هدمآ  نآرق  رد 
رصع خ مدرم  لضفا  هک  دندوب  یناربمایپ  اهنآ  هکنیا  اب  نانموم ;  همه  رب  هن  هدیشخب ,  تلیضف  نانموم  زا  يرایسبرب  ار  ام  دنتفگ  يرازگرکش 

شسرپ

ارچ هدیشخب  يرترب  شنموم  ناگدنب  زا  يرایـسبرب  ار  ام  هک  يدنوادخ  شیاتـس  دمح و  دنتفگ :  نامیلـس  دواد و  هک  هدمآ  نآرق  رد 
هک دـندوب  یناربمایپ  اهنآ  هکنیا  اب  نانموم ;  همه  رب  هن  هدیـشخب ,  تلیـضف  نانموم  زا  يرایـسبرب  ار  ام  دـنتفگ  يرازگرکـش  ماـقم  رد 

؟  دندوب شیوخ  رصع  مدرم  لضفا 

خساپ

رطاخب ای  دنادن و  ناگمه  زا  رترب  ار  دوخ  یماقم  چیه  رد  ناسنا  هک  دـشاب  عضاوت  بدا و  لوصا  تیاعر  يارب  تسا  نکمم  ریبعت  نیا 
زا یناربماـیپ  میناد  یم  دنتـشاد و  رظن  رد  ار  اـهنامز  ماـمت  هکلب  دـندرک  یمن  هاـگن  یناـمز  صاـخ  عطقم  کـی  هب  اـهنآ  هک  تسا  نیا 

 . دنا هدوب  تیرشب  خیرات  لوط  رد  رتگرزباهنآ 

لباقم رد  فاطعنا  مدع  یلدگنس و  نیا  هک  تسا  نشور  دهد و  یم  تبسن  دوخ  هب  ار  دوهی  یلدگنس  تواسق و  دنوادخ  هدئام  هروس  هیآ 13  رد 
رد صاخـشا  نیا  هنوگچ  تسادخ  راک  نیا  لعاف  هکنیا  اب  دـیآ  یم  شیپ  لاوئـس  نیا  لاح   , دوش یم  یناهانگ  تافارحنا و  همـشچرس  قح 

وخ لامعاربارب 

شسرپ

مدـع یلدگنـس و  نیا  هک  تسا  نشور  دـهد و  یم  تبـسن  دوخ  هب  ار  دوهی  یلدگنـس  تواـسق و  دـنوادخ  هدـئام  هروس  هـیآ 13  رد 
تـسادخ راک  نیا  لعاف  هکنیا  اب  دـیآ  یم  شیپ  لاوئـس  نیا  لاح   , دوش یم  یناهانگ  تافارحنا و  همـشچرس  قح  لباقم  رد  فاـطعنا 

؟  تسین ربج  نیا  ایآ  دنلووئسم و  دوخ  لامعاربارب  رد  صاخشا  نیا  هنوگچ 

خساپ

هلسلس کی  همـشچرس  ناشلمع  تقیقحرد  دنوش و  یم  مورحم  وا  تیاده  دنوادخ و  فطل  زا  فالخ  لامعا  رثا  رب  دارفا  زا  يرایـسب 
نیا هک  تسا  نشور  دـنراد  رانک  رب  نآ  بقاوع  زا  هجو  چـیه  هب  ار  دوخدـنناوت  یمن  هاگ  هک  ددرگ  یم  یقـالخا  يرکف و  تاـفارحنا 

ره هک  اجنآ  زا  اما  درادـن .  هدارا  يدازآ  رایتخا و  حور  اب  یتافانم  هنوگچیه  دریگ  یم  همـشچرس  ناـسنا  دوخ  لـمعزا  هک  ءوس  راـثآ 
 . تسا هدش  هداد  تبسندنوادخ  هب  نآرق  رد  راثآ  هنوگنیا  تسادخ  نامرف  هب  شرثا  یببس 

دودحم رایسب  دنـشاب  هتـشاد  یتازاجم  رگا  دندوبدقتعم  دندوب و  لئاق  یهلا  تازاجم  لباقم  رد  یتینوصم  دوخ  يارب  دوهی  دیوگ :  یم  نآرق 
؟  دوش یم  نانآ  تاجن  بجوم  اهنآ  نامیا  هرخالاب  دننام و  یمن  یهلا  باذع  رد  هشیمه  يارب  هک  دندقتعمزین  ناناملسم  هک  یلاح  رد  تسا 

شسرپ
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رایـسب دنـشاب  هتـشاد  یتازاجم  رگا  دندوبدقتعم  دندوب و  لئاق  یهلا  تازاجم  لباقم  رد  یتینوصم  دوخ  يارب  دوهی  دـیوگ :  یم  نآرق 
تاجن بجوم  اهنآ  نامیا  هرخالاب  دننام و  یمن  یهلا  باذع  رد  هشیمه  يارب  هک  دـندقتعمزین  ناناملـسم  هک  یلاح  رد  تسا  دودـحم 

؟  دوش یم  نانآ 

خساپ

ار یهانگ  ره  دنزاجم  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئاو  ربمایپ  هب  نامیا  مالـسا و  هانپ  رد  هک  دندرگ  دـقتعم  يدارفا  ناناملـسم  نایم  رد  رگا 
یم رانکرب  نآ  تاـمیلعت  مالـسا و  حور  زا  دنهابتـشا و  رد  تخـس  دوب  دـهاوخن  شیب  يزور  دـنچ  اـهنآ  تازاـجم  دـنوش و  بکترم 

ربمایپ هب  هک  دوخ  نامز  رصع و  رد  یتما  ره  ناوریپ  میدقتعم  هکلب  میتسین  لئاق  ناناملسم  يارب  هلاسم  نیا  رد  يزایتما  ام  هوالعبدنشاب 
نیا دوهی  هکیلاح  رد  دنشاب  هک  يداژن  ره  زا  دنتـسه  نوناق  نیا  لومـشم  دنا  هدش  یهانگ  بکترم  انمـض  هتـشاد و  نامیا  دوخ  رـصع 

 . رگید ماوقا  هن  دندوب  لئاق  لیئارسا  داژن  يارب  ار  زایتما 

دودحم رایسب  دنـشاب  هتـشاد  یتازاجم  رگا  دندوبدقتعم  دندوب و  لئاق  یهلا  تازاجم  لباقم  رد  یتینوصم  دوخ  يارب  دوهی  دیوگ :  یم  نآرق 
؟  دوش یم  نانآ  تاجن  بجوم  اهنآ  نامیا  هرخالاب  دننام و  یمن  یهلا  باذع  رد  هشیمه  يارب  هک  دندقتعمزین  ناناملسم  هک  یلاح  رد  تسا 

شسرپ

رایـسب دنـشاب  هتـشاد  یتازاجم  رگا  دندوبدقتعم  دندوب و  لئاق  یهلا  تازاجم  لباقم  رد  یتینوصم  دوخ  يارب  دوهی  دـیوگ :  یم  نآرق 
تاجن بجوم  اهنآ  نامیا  هرخالاب  دننام و  یمن  یهلا  باذع  رد  هشیمه  يارب  هک  دـندقتعمزین  ناناملـسم  هک  یلاح  رد  تسا  دودـحم 

؟  دوش یم  نانآ 

خساپ

ار یهانگ  ره  دنزاجم  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئاو  ربمایپ  هب  نامیا  مالـسا و  هانپ  رد  هک  دندرگ  دـقتعم  يدارفا  ناناملـسم  نایم  رد  رگا 
یم رانکرب  نآ  تاـمیلعت  مالـسا و  حور  زا  دنهابتـشا و  رد  تخـس  دوب  دـهاوخن  شیب  يزور  دـنچ  اـهنآ  تازاـجم  دـنوش و  بکترم 

ربمایپ هب  هک  دوخ  نامز  رصع و  رد  یتما  ره  ناوریپ  میدقتعم  هکلب  میتسین  لئاق  ناناملسم  يارب  هلاسم  نیا  رد  يزایتما  ام  هوالعبدنشاب 
نیا دوهی  هکیلاح  رد  دنشاب  هک  يداژن  ره  زا  دنتـسه  نوناق  نیا  لومـشم  دنا  هدش  یهانگ  بکترم  انمـض  هتـشاد و  نامیا  دوخ  رـصع 

 . رگید ماوقا  هن  دندوب  لئاق  لیئارسا  داژن  يارب  ار  زایتما 

زا دیلقت  هب  تبسن  ار  اهنآ  نآرق  تایآ  رد  دنوادخ  هنوگچدنتشادن  ناشیاملع  قیرط  زا  زج  دوخ  ینامسآ  باتک  زا  یعالطا  دوهی  ماوع  هکنیا  اب 
؟  دنراد توافت  دننک  یم  دیلقت  دوخ  ياملع  زا  هک  ام  ماوع  اب  دوهی  ماوع  ایآ  دنک ؟  یم  تمذم  نانآ  زا  شریذپ  ءاملع و 

شسرپ

تبـسن ار  اهنآ  نآرق  تایآ  رد  دنوادخ  هنوگچدنتـشادن  ناشیاملع  قیرط  زا  زج  دوخ  ینامـسآ  باتک  زا  یعالطا  دوهی  ماوع  هکنیا  اب 
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؟  دنراد توافت  دننک  یم  دیلقت  دوخ  ياملع  زا  هک  ام  ماوع  اب  دوهی  ماوع  ایآ  دنک ؟  یم  تمذم  نانآ  زا  شریذپ  ءاملع و  زا  دیلقت  هب 

خساپ

هدرک تمذم  زین  ار  ام  ماوع  دـنوادخاریز  دنتـسه  يواسم  تاواسم  تهجکی  زا  تسا و  قرف  تهج  کی  زا  ام  ماوع  دوهی و  ماوع  نیب 
یم مارح  دـنیوگ ,  یم  غورد  احیرـص  اهنآ  دنتـسناد  یم  دـندوب  هاگآ  دوخ  ياملع  عضو  زا  دوهی  ماوع  هک  تسا  نیا  رد  تواـفت  اـما 

یـصاخشا نینچ  هک  دندوب  هتفایرد  ار  تقیقح  نیا  دوخ  ترطف  اب  اهنآ  دنهد ,  یم  رییغت  ار  ادخ  ماکحا  دنریگ و  یم  هوشر  دنروخ و 
زا ام  ماوع  رگا  دنتـسین و  یئاملع  نینچ  وریپ  ام  ماوع  یلو  دـنریذپبوا  ماکحا  ادـخ و  هرابرد  ار  اـهنآ  نانخـس  تسین  زیاـج  دنقـساف و 

 . تسا دوهی  لثم  دنک  يوریپ  اهنآ  زا  سک  ره  دننیبب  مارح  لاوما  راکشآ و  قسف  دوخ  ياملع 

زین مالسا  رد  هک  یلاح  رد  دنناد  یم  زاجم  دوخ  ياربار  نارگید  قوقح  هب  زواجت  يدعت و  هنوگره  اهنآ  هک  دهد  یم  تبسن  باتک  لها  هب  نآرق 
؟  دنک کلمت  ار  اهنآ  لاوما  ناناملسم  دهد  یم  هزاجا  مالسا  اریز  دوش ,  یم  هدید  ناگناگیب  لاوما  هب  تبسن  مکح  نیمه 

شسرپ

هک یلاح  رد  دنناد  یم  زاجم  دوخ  ياربار  نارگید  قوقح  هب  زواجت  يدـعت و  هنوگره  اهنآ  هک  دـهد  یم  تبـسن  باتک  لها  هب  نآرق 
دنک کلمت  ار  اهنآ  لاوما  ناناملسم  دهد  یم  هزاجا  مالسا  اریز  دوش ,  یم  هدید  ناگناگیب  لاوما  هب  تبسن  مکح  نیمه  زین  مالسا  رد 

؟

خساپ

تسین زیاج  تناما  رد  تنایخ  هک  تسا  نیا  مالسا  یعطق  ماکحا  هلمج  زا  اریز  تسا  تمهت  دیدرت  نودب  مالسا  هب  یتبسن  نینچ  نداد 
دوهی مادقا  دروم  رد  نآرق  رد  هچنآ  نیاربانب  ناتـسرپ  تب  ناکرـشم و  یتح  اهنآریغ و  ای  دـشاب  ناناملـسم  هب  طوبرم  تناما  نیا  هاوخ 

اهنآ تسا و  هدـشن  هداد  هزاجا  ناناملـسم  هرابرد  هجو  چـیه  هب  هدـش  هتفگ  تنایخ  نیا  هیجوت  يارب  اهنآ  قطنم  تناما و  رد  تنایخرب 
 . دننکن تنایخ  ءانثتسا -  هنوگچیه  نودب  مدرم -  تاناما  رد  هک  دنفظوم 

؟  درادن یتمذم  هکنیا  دندوب  هتشون  نآ  دننام  اهذغاک و  يور  ار  ینامسآ  یحو  اهنآ  هک  هدش  دوهی  زا  تمذم  نآرق  رد  ارچ 

شسرپ

؟  درادن یتمذم  هکنیا  دندوب  هتشون  نآ  دننام  اهذغاک و  يور  ار  ینامسآ  یحو  اهنآ  هک  هدش  دوهی  زا  تمذم  نآرق  رد  ارچ 

خساپ

هک دندوب  هتـشون  نآ  دـننام  هدـنکارپ و  ياهذـغاک  يور  ار  تاروت  بلاطم  اهنآ  هک  تسا  رظن  نیا  زا  هکلب  تسین  رظن  نیا  زا  تمذـم 
 . دنزاس یفخم  دوب  ناشنایز  هب  هچنآ  دنهد و  ناشن  رگید  مدرم  هب  دوب  اهنآ  دوس  هب  ار  هچنآ 
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؟  دراد يدوس  هچ  يرابجا  نامیپ  میتفرگ  نامیپ  امش  زا  ام  دیوگ  یم  لیئارسا  ینب  هب  باطخ  دنوادخ  هکنیا 

شسرپ

؟  دراد يدوس  هچ  يرابجا  نامیپ  میتفرگ  نامیپ  امش  زا  ام  دیوگ  یم  لیئارسا  ینب  هب  باطخ  دنوادخ  هکنیا 

خساپ

یتقوم هبنج  هک  راشف  دیدهت و  نیا  دننک ,  میلست  قح  ربارب  رد  تازاجم  هب  دیدهت  اب  ار  شکرـس  درمتم و  دارفا  هک  درادن  یعنام  چیه 
فئاظو هبرایتخا  هدارا و  اب  هار  همادا  رد  دنک و  یم  حیحص  رکفت  هشیدنا و  هب  راداو  ار  اهنآ  ودنکـش  یم  مه  رد  ار  اهنآ  رورغ  دراد , 

 . دنک یم  لمع  شیوخ 

؟ تسیچ دهد  یم  یسوم  ترضح  هب  متس  هانگ و  تبسن  هک  یتایآ  موهفم 

شسرپ

؟ تسیچ دهد  یم  یسوم  ترضح  هب  متس  هانگ و  تبسن  هک  یتایآ  موهفم 

خساپ

رد رگا  تسا ، همکحم  تاـیآ  وزج   51/ میرم ًاّیبن ) ًالوسَر  َناکَو  ًاصََلُخم  َناـک  هَّنِإ  یـسُوم  باـتِْکلا  ِیف  رُکْذاَو   ) هیآ هکنیا  هب  هجوت  اـب 
نآ دننام  /16 و  صصق ُتْمَلَظ ) ّینِإ   ) ای  87/ ءایبنا نیملاْظلا ) َنِم  ْْتنُک  ّینِا   ) ای  14/ ءارعش ٌبنذ ) َّیلَع  ْمَُهلَو   ) زا نخس  تایآ  زا  یخرب 

ملاظ و ار  میلک  ياسوم  نوعرف ، لآ  اریز  درک ، هیجوت  رگید  يا  هنوگ  هب  ای  دوش و  اـنعم  یبسن  بنذ  یـسایق و  ملظ  هب  دـیاب  اـی  تسا ،
هب هکلب  مراد .) یهلا  هاـنگ  نم  : ) دـیوگ یمن  وا  ْبنَذ .) َّیَلَع  ِهِّلل   ) هن بنذ ،) َّیلَع  ْمَُهل  : ) دوـمرف میلک  ياـسوم  دنتـشادنپ و  یم  بنذـم 

.ممرجم يو  ِشیک  مه  ناراکهبت  ریاس  دزن  متشک و  ار  راکهبت  یناسنا  نم  ینعی  مراکهنگ ، نم  ناینوعرف  ناراکهبت و  نامگ 

ياسوم تایح  داعبازا  يدُعب  چیه  رد  سپ  .تسا  صَلخم  هدنب  وا  دومرف : تشاذـگ و  هحـص  ع )  ) یـسوم صالخا  رب  ناحبـس  يادـخ 
ملع رد  هن  درادـن ، هار  يو  ياهـشنیب  اـه و  هشیدـنارد  يا  هطلاـغم  چـیه  نیارباـنب  .تسین  یهار  ار  نوریب  ناطیـش  نورد و  مهَو  میلک ،

تسین هطلاغم  ياج  تسا  رارقرب  يدوجو  طابترا  لصفنم ، ِعقاو  نتم  اب  هک  یمادام  يدوهـش  ملع  رد  .يروضح  ملع  رد  هن  یلوصح و 
اج درادن  هار  صالخا  ماقم  رد  هسوسو  مهو و  نوچ  دیسر  صالخا  ماقم  هب  ناسنا  رگا  زین  يرکف  ياهلالدتـسا  یلوصح و  ملع  رد  و 
ای رگید  عوضوم  ياج  هب  یعوضوم  دوش و  هابتشارگید  همدقم  اب  يا  همدقم  ات  تسین  لومحم  عوضوم و  یلات و  مدقم و  هابتـشا  يارب 

.دوش عقاو  رگید  لومحم  ياج  هب  یلومحم 

مزاول زا  هیضق  ره  لومحم  صَلخم  ناسنا  رکفت  رد 
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ملع ياـیاضق  لوـمحم  عوـضوم و  نیب  هـک  دـنک  رکف  يا  هنوـگ  هـب  وا  تـسین  نـکمم  دوـب و  دـهاوخ  نآ  عوـضوم  یلوا  يرورض و 
یناسفن ياهلثمت  لایخ و  هسوسو ، وا  دوهش  مرح  رد  دنک و  هدهاشم  ار  يزیچ  تسین  نکمم  هکنانچ  دشابن ، حیحص  هطبار  شیلوصح 

.تسا نوصم  موصعم و  یلمع ، یملع و  دـُعب  رد  زین  ًاروضح و  ًالوصح و  صلخم  ِلماک  ناـسنا  نیارباـنب  .دـنک  ادـیپ  هار  یناطیـش  اـی 
.ناکما ناهج  هب  تبسن  تسا  قلطم  صلخم  وا  .دوب  دهاوخ  موصعم  دنکن ، ادیپ  هار  هسوسو  وا  هتساوخ  رد  دنکن و  اطخ  ناسنا  یتقو 

یمادام ات  هک  دش  نشور  وا  يارب  دـعب  درک و  تلئـسم  یبلق  تیؤر  میلک  ياسوم  زین   143/ فارعا ْکَیِلا ) ْرُْظنَا  ینِرَا  ِّبَر   ) ياـعد رد 
( نینمؤُْـملا ُلَّوَأ  اـنَأَو  َکـَْیلِإ  ُْتُبت  : ) درک ضرع  ور  نیا  زا  .درادـن  ار  هدـهاشم  نآ  ناوـت  تـسا ، ندـب  ریبدـت  مرگرـس  اـیند و  رد  هـک 

تاِئیَس راربألا  تانَـسَح   ) هک نیا  زا  هتـشذگ  بنذ ؛ زا  هبوت  هن  دوب  هدرک  تساوخرد  هچنآ  زا  تسا  عوجر  هبوت و  نیا  و  . 143/ فارعا
اهنآ همه  روسیم  مات  دوهـش  هب  لین  دنتـسین و  ناسمه  نیلـسرم  اـیبنا و  اریز  تسا ، ناـیب ) ) تمـسق   ) ح16 ، 25/204، راحب ( ) نیبَرَقُْملا

.دننک هبوت  نآ  زا  هک  تسا  هتسیاش  دننک  رترب  هبترم  تساوخرد  رگا  تسا و  رسیم  دودحم  دوهش  مادک  ره  يارب  تسین و 

؟ درکن يریگولج  تیحیسم  دوهی و  نید  فیرحت  زا  ارچ  دراد ، تردق  ادخ  هک  نیا  اب 

شسرپ

؟ درکن يریگولج  تیحیسم  دوهی و  نید  فیرحت  زا  ارچ  دراد ، تردق  ادخ  هک  نیا  اب 

خساپ

هک نیا  يارب 

 ( ع یـسیع (  یـسوم و  ترـضح  ناوریپ  هدـهع  ربدـنوادخار  نآ  تظفاحم  دـندوبن و  لماک  متاخ و  نید  تیدوهی  تیحیـسم و  الوا "
تیاده و لماک  همانرب  ياریذـپ  دـنناوتب  هک  دـندوب  هدیـسرن  يرکف  غولب  یگدامآ و  زا  یحطـس  رد  هک  نآ  لیلد  هب  نانآ  تشاذـگ و 
 : اگن باب ، نیا  رد   . دـندرب نایم  زا  ار  شیوخ  بتک  یناتـسبد  ناکدوک  نانوچ  ، دنـشاب نآ  هدـنرادهگن  يونعم و  یگدـنز  یلک  هشقن 
 ، لوا 1377 ش پاچ  مق ،  بهاذم  نایدا و  تاقیقحتو  تاعلاطم  زکرم  نایقیفوت ،  نیـسح  همجرت :  لشیم ،  ساموت  یحیـسم ،  مالک 

پاچ مق ،  هط  یگنهرف  هسـسوم   ، یناتـسدرا ینامیلـس  میحرلادبع  همجرت :  يدیرگا ،  ياوج  اه ، تعدب  تیحیـسم و  ؛  28 ص 51 - 
یتاذ لامک  دـنوادخ و  تمکح  دوب  نآ  نیرت  لـماک  متاـخ و  نید  مالـسا ،  نید  هک  اـجنآ  زا  اـما  باـتک .  عومجم  زییاـپ 77 ، لوا ، 

یحو و عاطقنا  تعیرـش و  لیمکت  ساسارب  هکارچ  دـشاب  فیرحت  زا  نوصم  نآرق  هک  درک  یم  اضتقا  شنیرفآ  فدـه  ققحت  ياربوا 
ثداوح دـنزگ  زا  تسازیخاتـسر  زور  ات  رـشب  يانبا  همه  یـساسا  نوناق  ینامـسآ و  بتک  همه  نایاپ  هک  نآرق  رگا  توبن ،  تیمتاـخ 

مایپ زا  يرـشب  هعماج  هک  تسا  نآ  شا  همزال  دریگن ، تروص  ناطیـش  دربتـسدزا  نتم  نیا  تنایـص  يارب  مزال  ریبادت  دـنامن و  نوصم 
دنوادخ تیشم  ور  نیا  زا  تسا .  بتک  لازنا  لسر و  لاسرا  تنس  شنیرفآ و  تمکح  فالخرب  رما  نیا  ددرگ و  مورحم  یهلا  یحو 

 : دومرف تفرگ و  رارق  فیرحت  زا  نآ  ندنام  ظوفحم  رب 
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میرک نآرق  زا  تشادرب  رد  داهتجا  یمالک  ینابم  اگن :  باب ، نیا  رد  هیا 9 .)  رجح ، نوظفاحل ( ، ) )  هل  انا  رکذلا و  انلزن  نحن  انا  ) ) 
خیرات تداهش  ساسارب  هک  نآ  رب  هوالع   . 66  - ص 67 لوا 1377 ، پاچ  مق ،  درخ  هناخ  یگنهرف  هسسوم  ینارهت ،  يوداه  يدهم  ، 
دندوب هدومرف  نیعم  دـش  یم  لزان  هک  یتاـیآ  نتـشون  يارب  ار  شیوخ  ناوریپ  زا  یهورگ  نآرق ،  ظـفح  يارب  ص )  یمارگ (  لوسر 
تخـس نآ  زا  تظفاـحم  تباـتک و  رب  تفارظ  تقد و  اـب  هباحـصزین  وا  زا  سپ  قح  هب  دوـب و  اـهنآ  سار  رد  ع )  یلع (  ترـضح  هک 

یملع و تاراشتنا  تکرـش  یتیآ ،  میهاربادمحم  همجرت  یبوقعی ،  قاحـسا  نب  دمحا  یبوقعی ،  خیرات  اگن :  باب ، نیارد   . دندیـشوک
یضرلا فیرشلا  تاروشنم  یطویس ،  نیدلا  لالج  نآرقلا ،  مولع  یف  ناقتالا  ص 158 ؛  ج 2 ، مشش 1371 ، پاچ  نارهت ،  یگنهرف 

 ... ص 57 و ج 1 ، ات ، یب  مق ،  ، 

تینوصم باب  رد  اصوصخ " دـنک ، يراج  راو  هزجعم  يا  هنوگ  هب  ییاـج  ره  رد  ار  دوخ  تردـق  تساوخ  یم  رگا  دـنوادخ  اـیناث : "
لوئـسم و یهلا  گرزب  تمعن  نیا  ربارب  رد  زینرـشب  هـک  یلاـح  رد  تشادـن ،  اـنعم  نـید  لاـبق  رد  اـه  ناـسنا  تیلوئـسم  رگید  نـید ، 

ضرغم ای  هاگآان  يا  هدـع  يوس  زا  هک  میتسه  ینید  ياه  هزومآ  زا  یخرب  رد  یتافیرحت  دـهاش  تاـقوا  یهاـگ  اـم  تسا .  وگخـساپ 
روذـعم میراد ،  نآ  ياـه  هزومآ  نید و  زا  تظفاـحم  رد  هک  یتیلوئـسم  لاـبقرد  ار  اـم  تاـفیرحت  نیا  دوجو  اـیآ  دریگ ، یم  تروص 

؟ درکدهاوخ

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 211 

http://www.ghaemiyeh.com


ام دریگب ؟ ) )  ار  تافیرحت  نیا  يولج  هک  دوب  رداق  تساوخ  یمنادخ  رگا  دوش و  نینچ  هک  هتـساوخ  ادخ  تفگ ( (  ناوت  یم  ایآ  و 
ناوریپ مینک .  یگداتـسیا  یفیرحت  هنوگره  ربارب  رد  هدرک و  تظفاحم  نآ  زا  ناکما  دح  رـس  ات  دـیاب  میتسه و  لووسم  نید  لابق  رد 

ع همیاو (  ادخ  لوسر  هباحص  یلو  دنشاب ، وگخساپ  دیاب  دنوادخ  لباقم  رد  دندرکن و  نینچ  ع )  یسوم (  ترضح  یسیع و  ترضح 
نید نیا  نوچ  هک  تفرگ  رارق  نآ  رب  زین  دنوادخ  تیـشمو  دـنا  هدرک  یناوارف  ياه  شـشوک  هنیمز  نیا  رد  یمالـسا  نادنمـشناد  و  ( 

 .; دشاب نوصم  فیرحت  هنوگره  زا  نآرق   ، تسا لماک  متاخ و 

؟ هن ای  تسا  هدمآ  تاروت  باتک  رد  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ام ربمغیپ  مان  ایآ 

شسرپ

؟ هن ای  تسا  هدمآ  تاروت  باتک  رد  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ام ربمغیپ  مان  ایآ 

خساپ

هک میرک  نآرق  تسا و  هدمآ  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) مرکا لوسر  ندمآ  تراشب  تایـصوصخ و  مان و  تاروت  لیجنا و  ياهباتک  رد 
فارعا هروس ي  رد  هلمج  زا  دـنک  یم  دزـشوگ  ار  عوضوم  نیا  ًاحیرـصت  تسا  ترـضح  نآ  تازجعم  نیرت  هنادواج  نیرت و  گرزب 

هک وا  زا  دـندروآ و  نامیا  هدـناوخان  سرد  ربمایپ  هب  هک  دـنیادخ  تمحر  رد  هتـسد  نآ  يراصن  دوهی و  زا  : » دـیامرف یم  هیآ ي157 
هک نانآ  : » تسا هدـمآ  هیآ 147 ، هرقب ، هروس  رد  اـی  دـننک » یم  يوریپ  دـنبای  یم  هتـشون  دوخ  لـیجنا  تاروت و  رد  ار  شا  یگنوگچ 

ار قح  نانآ  زا  یهورگ  اّما  دسانش ، یم  ار  شیوخ  دنزرف  هک  نانچمه  دسانش ، یم  ار  مالـسا  ربمایپ  وا  میداد  اهنآ  هب  ینامـسآ  باتک 
ندمآ هب  ار  مدرم  هتشذگ  ناربمایپ  هک  دیآ  یم  رب  ینشور  هب  تایآ  زا  ور  نیا  زا  .دنراد  ملع  قح  هب  هک  یلاح  رد   Ù نامتک م̠�
هتـشاد دوجو  نانآ  یبهذم  باتک  رد  نشور  ياهتراشب  دندوب  هداد  دیون  شتایـصوصخ  و  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) دّمحم ترـضح 

یکش چیه  ياج  يراصن ) دوهی و  ) باتک لها  يارب  مالسا  و  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) دّمحم ترـضح  روهظ  زا  سپ  هک  اجنآ  ات  تسا 
تراشب نآ  رد  هک  تاروت  لیجنا و  نیدهع  باتک  زا  یعـضاوم  یقداص  دّمحم  رتکد  فیلأت  نیدـهع ، تاراشب  بتک  رد  .دوبن و  یقاب 
هعجارم نآ  هب  یلیـصفت  یهاـگآ  يارب  ناوت  یم  هک  تسا  هدـش  ثحب  نآ  هراـبرد  رکذ و  هدـش  هداد  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  توـبن  هب 

لیجنا بتک  رد  تراشب  دوجو  رب  تلالد  ، دوخ رکذلا  قوف  تایآ  ریدقت  ره  هب  دومن ،
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یمن دوجو  ییاهدـیون  نینچ  (( هلآو هیلع  هللا  یلـص  )) دّـمحم ترـضح  ناـمز  رد  يراـصن  دوهی و  بتک  رد  رگا  اریز  دراد ، تاروـت  و 
تابثا يارب  هک  تفر  یمن  راـظتنا  (( هلآو هیلع  هللا  یلـص  )) دّـمحم ترـضح  نوچ  یـسک  نشور  هشیدـنا ي  كاـنبات و  درخ  زا  تشاد 

رد نونکا  مه  هک  یلیجنا  تاروت و  رد  میاه  یگنوگچ  نم و  مان  دـیوگب  دتـسیاب و  باـتک  لـها  همه ي  يوراـیور  شیوخ  تلاـسر 
اریز تسا  هدمآ  تسامش  تسد 

2

یم درگ  ار  تاروت  لیجنا و  ياـه  هخـسن  وا  تلاـسر  يدوباـن  يارب  دنتـسشن و  یمن  ياـپ  زا  (( هلآو هیلع  هللا  یلـص  )) دّـمحم نانمـشد 
تـشاد دوجو  هک  ار  ییاههار  همه ي  نانآ  هک  تسا  هاوگ  خیرات  تسین  دوجوم  اهباتک  نآ  رد  یتاراشب  نینچ  دننک  تباث  ات  دندروآ 

لهس و هار  نیا  زا  زگره  اّما  دنتساخرب  راکیپ  گنج و  هب  وا  اب  یّتح  دندومیپ و  (( هلآو هیلع  هللا  یلص  )) دّمحم ترضح  اب  تفلاخم  رد 
لیجنا تاروت و  سدـقم  بتک  رد  هک  دـنک  یم  راکـشآ  یبوخ  هب  رما  نیا  .تسا  هدوبن  راک  رد  یتاراشب  دـننک  تباث  ات  دـنتفرن  هداـس 

یگنوـگچ و ماـن و  تـسا  هتـشاد  دوـجو  هـلآو )) هـیلع  هللا  یلـص  )) مرکا لوـسر  ترـضح  ناـمز  رد  هـک  یلیجنا  تاروـت و  نآ  هـتبلا 
.تسا هدوب  دوجوم  مالسا  ربمایپ  هرابرد  یتاراشب  اهدیون و  هتشاد و  دوجو  ترضح  نآ  تایصوصخ 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

3

رگا ب  دندش ; یم  همکاحم  نآ  رطاخ  هب  ناشیا  دیابن  دوبن و  تیانج  هط 40 )  ) یسوم غ ترضح  يوس  زا  یطبق  درم  نتشک  هب  مادقا  ایآ  فلا 
تسین تیانج  تسا و  زیاج  لتق  عون  نیا  زین  نونکا  ایآ  هدوب  ملاظ  نتشک  ای  دمع  ریغ  لتق  هثداح  نیا 

شسرپ

یم همکاحم  نآ  رطاـخ  هب  ناـشیا  دـیابن  دوبن و  تیاـنج  هط 40 )  ) یـسوم غ ترـضح  يوس  زا  یطبق  درم  نتـشک  هب  مادـقا  اـیآ  فلا 
تسین تیانج  تسا و  زیاج  لتق  عون  نیا  زین  نونکا  ایآ  هدوب  ملاظ  نتشک  ای  دمع  ریغ  لتق  هثداح  نیا  رگا  ب  دندش ;

خساپ

، دوب ناینوعرف  زا  يرگید  لیئارـسا و  ینب  زا  یکی  هک  ار  رفن  ود  .دش  رهـش  دراو  يو  هک  میناوخ  یم  یـسوم غ  ترـضح  یگدـنز  رد 
درم هنیس  رب  یتشم  ندز  اب  تفاتش و  وا  کمک  هب  زین  ترضح  .دیبلط  کمک  هب  ار  ترضح  یلیئارسا  ینب  .دندید  دروخ  دز و  لوغشم 
نیا صصق 15 )  ) نِیبُّم  ّ ُ لِضُّم ُّوُدَع  ُ و  هَّنِإ   ِ نََْطیَّشلا   ِ لَمَع   ْ نِم اَذََه  : " دومرف ترضح  عقوم  نیا  رد  .دُرم  دش و  نیمز  رب  شقن  وا  یطبق 
بلط دنوادخ  زا  سپس  دناوخ و  نتشیوخ  رب  ملاظ  ار  دوخ  دعب  تسا "  راکشآ  و [  [ هدننک هارمگ  ینمشد  هک  ارچ  تسا  ناطیـش  راک 

 ..". شخبب ارم  مدرک  متس  نتشیوخرب  نم  اراگدرورپ  صصق 16 )  ..") ِیل ْرِفْغاَف  یِسْفَن    ُ تْمَلَظ ّیِنِإ   ِ ّ بَر  " تفگ درک و  ترفغم 

تسا هجوت  نایاش  یتاکن  درک ، رافغتسا  دعب  تشک و  ار  یطبق  درم  نآ  ترضح  ارچ  هک  نیا  دروم  رد 
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نیا اب  ًارهاظ  هک  يدراوم  نیاربانب  تسام  يداقتعا  لوصا  زا  نانآ  تمصع  تسا و  هدش  تباث  ایبنا  تمصع  یلقن  یلقع و  لیالد  اب  . 1
.دوش یسررب  ناشقیقد  يانعم  دیاب  دنضراعتم  لصا 

ابا یتیانج  هنوگ  چـیه  زا  دـندوب و  هدـیرب  رـس  ار  لیئارـسا  ینب  دازون  نارازه  هک  دـندوب  یمحر  یب  نادـسفم  ینوعرف  ناراکتیانج  . 2
.دشاب مرتحم  لیئارسا  ینب  يارب  ًاصوصخم  ناشنوخ  هک  دندوبن  يدارفا  بیترت  نیا  هب  .دنتتشادن 

هک ارچ  دوب ; زیاج  ههرب  نآ  رد  درف  نیا  نتشک  . 3
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یطبق درم  نیاربانب  تسا  زیاج  مولظم  زا  عافد  نمؤم و  اـب  هلتاـقم   " ماـگنه رد  يدرف  نینچ  نتـشک  دوب و  كرـشم  رفاـک و  یطبق  درم 
تسا هدوبن  مدلا  مرتحم  "

شراداو یلوغـشم  لد  نیا  ددرگ ، یلاـعت  قح  ترـضح  يدنـسرخان  بجوم  دروـخرب  نیا  دـندرک ، یم  ساـسحا  ترـضح  نوـچ  . 4
.دیشخب ار  وا  تفریذپ و  ار  وا  هثاغتسا  زین  دنوادخ  دیامن ; ترفغم  بلط  درب و  يدزیا  هاگرد  هب  هثاغتسا  هک  تخاس 

، دوش هتـشک  يدمع  ریغ  ای  يدـمع   ) یتلع ره  هب  دـشابن و  مرتحم  شنوخ  ظفح  يدرف  رگا  هک  دوش  یم  نشور  هتـشذگ  تاکن  زا  . 5
تسین مزال  مه  هید  تخادرپ  دش و  دهاوخن  تازاجم  لباقم  فرط 

هک دوش  تخادرپ  هید  دـیاب  اهنت  هکلب  دوش ; یمن  صاصق  مهتم  دـسرب ، لتق  هب  ًاـطخ  دـشاب و  مرتحم  لوتقم  نوخ  هک  یتروص  رد  . 6
تفرعم هّللا  هیآ  أیبنالا ، هیزنت  .ر ك   ) تسا مهتم  ماوقا  هلقاـع  هدـهع  هب  یهاـگ  لاـملا و  تیب  هدـهع  هب  دراوم  یخرب  رد  هید  تخادرپ 

امنهار هار و  رد  نآرق  فراعم  یمالـسا  تاراشتنا  ص 67 116 ، یناحبـس ج 5 ، هّللا  تیآ  دیواج ، روشنم  غوبن  تاراشتنا  ص 297 ،
 ( ینیمخ ماما  یشهوژپ  هسسؤم  ص 172 ، يدزی 4 و 5 ، حابصم  هّللا  هیآ  یسانش ، 

ترضح هدند  زا  ار  اوح  ترضح  شنیرفآ  تاروت  باتک  دننامه  ( 6 رمز ، " ) ...اهنم لعج  مث  هدحاو  سفن  نم  مکقلخ   " هیآ دسر  یم  رظن  هب  فلا 
تشادرب هیاپ  رب  رگید  ینامـسآ  باتک  ره  ای  نآرق  تسا  نکمم  ایآ  .دراد ب  یفانت  یملع  تاقیقحت  اب  بلطم  نیا  هک  یلاح  رد  دناد  یم  مدآ 

یلقع یملع و  ياه 

شسرپ

زا ار  اوح  ترضح  شنیرفآ  تاروت  باتک  دننامه  ( 6 رمز ، " ) ...اهنم لعج  مث  هدحاو  سفن  نم  مکقلخ   " هیآ دـسر  یم  رظن  هب  فلا 
ینامسآ باتک  ره  ای  نآرق  تسا  نکمم  ایآ  .دراد ب  یفانت  یملع  تاقیقحت  اب  بلطم  نیا  هک  یلاح  رد  دناد  یم  مدآ  ترضح  هدند 

؟ دشاب هدرک  نایب  نانآ  هب  ار  قیاقح  لیثمت  اب  شدوخ و  نامز  مدرم  یلقع  یملع و  ياه  تشادرب  هیاپ  رب  رگید 

خساپ

 ّ َ َثبَو اَهَجْوَز  اَْهنِم    َ قَلَخَو   ٍ هَدِح  َ َو   ٍ سْفَّن نِّم  مُکَقَلَخ  يِذَّلا    ُ مُکَّبَر اوُقَّتا    ُ ساَّنلا اَهُّیَأَََّی  : " دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  فلا 
ناتیادخ زا  مدرم  يا  ( 1 أسن ، ;) اًبِیقَر   ْ مُْکیَلَع   َ ناَک   َ هَّللا  ّ َ نِإ   َ ماَحْر  ?َ ْالاَو   ِ ِهب   َ نُولَءآَـسَت يِذَّلا    َ هَّللا اوُقَّتاَو  ًءآَِـسنَو  اًرِیثَک  ًـالاَجِر  اَـمُْهنِم 
يرایسب نانز  نادرم و  ود ، نآ  زا  و  دروآ ، دیدپ  سفن  نآ  زا  زین  ار  شرسمه  و  دیرفآ ، نت  کی  زا  ار  امـش  همه  هک  یئادخ  دیـسرتب ،

امش بقارم  ادخ  هک  محر  عطق  زا  دیـسرتب  و  دینک ، یم  اه  شهاوخ  رگید  کی  زا  وا  مان  هب  هک  یئادخ  زا  دیـسرتب  تخاس و  هدنکارپ 
 " تسا

دهاش .دندرگ  یم  رب  ود  نآ  هب  همه  هدنکارپ  دارفا  نیا  تسا و  عون  نیمه  زا  شدوخ  لثم  مه  درف  نیا  جوز  دـیامرف : یم  هفیرـش  هیآ 
یکی راگدرورپ  تایآ  زا  مور 21 ) ;) اَْهَیلِإ اَُّونُکْسَّتِل  اًج   َ َوْزَأ   ْ مُکِـسُفنَأ   ْ ِم نّ مَُکل    َ قَلَخ   ْ نَأ   ِ ِهتََیاَء   ْ نِم َو   " تسا لیذ  تایآ  انعم  نیا  رب 

 ْ مُکِـسُفنَأ   ْ ِم نّ مَُکل    َ لَعَج   ُ هَّللا َو  " ; " .دینک ادیپ  شمارآ  وا  هب  ات  دـیرفآ  نات  يارب  امـش  دوخ  سنج  زا  ار  امـش  تفج  هک  تسا  نیا 
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نیا زا  و  داد ، رارق  ینانز  ناتدوخ  سنج  زا  امش  يارب  دنوادخ  و  لحن 72 )  ..;) هَدَفَح َو    َ نِیَنب مُکِج   َ َوْزَأ   ْ ِم نّ مَُکل    َ لَعَج اًج َو   َ َوْزَأ
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" .دروآ دوجو  هب  یلسن  نادنزرف و  نات  يارب  نانز 

هتفرگ شدوخ  زا  درف  نیا  تفج  هک  تسا  بلطم  نیا  نایب  ددـص  رد  هیآ  هک  هدـش  رکذ  ریـسفت  بتک  زا  یـضعب  رد  هچ  نآ  نیارباـنب 
یم دنوادخ  هک  نآ  نمـض  تفای  ناوت  یمن  نآ  رب  هیآ  دوخ  زا  يدهاش  چیه  تسا  هدـیرفآ  يو  ندـب  ءزج  زا  ار  وا  دـنوادخ  هدـش و 

" اوح  " هک تسا  نیا  مدآ  لِگ  يدایز   " زا دارم  تروص  نیا  رد  .دیرفآ  دـهاوخ  ار   8 اوح مه  مدآ و  مه  لِگ  هعومجم  نآ  زا  تسناد 
.دنادحاو سفن  زا  ود  ره  مدآ و  سنج  زا 

؟ دنیوگ یم  هچ  مدرم  نیا  دومرف : دـیرفآ ؟ هچ  زا  ار  اوح  دـنوادخ  هدـش  هدیـسرپ   7 رقاب ماما  زا  تسا  قوف  بلطم  دـیؤم  مه  تاـیاور 
دوب زجاع  دنوادخ  ایآ  دنیوگ ; یم  غورد  دومرف : تسا  هدیرفآ  مدآ غ  ياه  هدند  زا  يا  هدند  زا  اروا  دنوادخ  دنیوگ : یم  دـش ، هتفگ 

( .أفولا هسسؤم  ص 116 ، ج 11 ، یسلجم ،  راونالاراحب ، (!؟ دنیرفایب يرگید  زیچ  زا  ار  يو  هک  نیا  زا 

تسا تیسنج  يانعم  هب  هدش  هدیرفآ  مدآ غ  هدنام  یقاب  تمسق  زا  اوح "  " هک هدمآ  يریسفت  بتک  ای  تایاور  یخرب  رد  رگا  نیاربانب 
یگنهرف یملع و  داـینب  ص 229 234 ، ج 4 ، یئاـبطابط ،  همـالع  نازیملا  ریـسفت  همجرت  ك.ر   ) تـسا هدـش  قـلخ  وا  سنج  زا  ینعی 

 ( هیمالسالا بتکلاراد  ص 245 ، نارگید ج 3 ، يزاریش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریسفت  همالع / 

ناماما زا  هک  تسا  ساسا  یب  ینخـس  تسا  هدش  هدـیرفآ  مدآ  پچ  هدـند  نیرخآ  زا  اوح "  " دـنیوگ یم  هک  یتایاور  هک  نآ  لصاح 
نیوکت رفـس   " زا مود  لـصف  رد  هک  تسا  یبلطم  اـب  گـنهامه  هدـش و  هتفرگ  یلییارـسا  تاـیاور  یخرب  زا  هکلب  تسا  هدـشن  رداـص 

تسا هدمآ  ینونک  هدش  فیرحت  تاروت 
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نینچ هک  یلاح  رد  دـنراد ، رت  مک  هدـند  کی  پچ  فرط  رد  نادرم  تیاور  نیا  ساسارب  اریز  تسا  سح  هدـهاشم و  فالخ  ًایناث  و 
تسین درم  نز و  نایم  یتوافت  تسین و 

ینآرق مولع  نادنمـشناد  نایم  تسا  یثحب  ریخ ؟ ای  هتفگ  نخـس  شیوخ  نامز  مدرم  گنهرف  ساسارب  میرک  نآرق  ایآ  هک  نیا  رد  ب 
.دینک تفایرد  ار  دوخ  شسرپ  خساپ  نآ  خساپ  ثحب و  نیا  حرط  اب  میراودیما 

فراعم و مولع و  هعومجم  موسر و  بادآ و  هعومجم  تغل  باتک  بدا  شناد و  ملع و  تیبرت  میلعت و  يانعم  هب  تغل  رد  گـنهرف  "

بادآ هفسلف  تایبدا  رنه ، يرکف  ياه  يریگ  عضوم  اه ، تشادرب  هعومجم  هب  یحالطصا  رظن  زا  تسا  هتفر  راک  هب  موق  کی  ياهرنه 
تسا هدش  فیرعت  عامتجا  رب  مکاح  طباور  موسر و  ننس و 

هتـشگرس و اه  نآ  هک  هدـش  دراو  اه  ناـسنا  رب  یطیحم  رد  تسا و  هدـش  لزاـن  رـشب  رب  هک  تسا  ینامـسآ  ماـیپ  نیرخآ  میرک  نآرق 
تشاد دوجو  حیحصریغ  حیحـص و  رـصانع  زا  يا  هتخیمآ  ناشگنهرف  رد  دندرب و  یم  رـس  هب  تافارخ  بّصعت و  لهج و  رد  ناریح و 
يدیفم یهلا و  یگنهرف  رصانع  اذل  دندوب ، فینح  نید  لیعامسا 8 و  میهاربا و  ترضح  ناثراو  برعلا  هریزج  بارعا  یفرط  زا  نوچ 
گنهرف رد  لطاب  رصانع  تافارخ و  جیردت  هب  یهلا  يایبنا  زا  يرود  اب  يدامتم و  راصعا  لوط  رد  رگید  فرط  زا  دنتشاد و  جح  لثم 

.دوب هدرک  خوسر  نانآ 

تلصف 42)  .ِ" ) هِْفلَخ   ْ نِم َو َال    ِ ْهیَدَی   ِ ْنَیب نِم    ُ لِطََْبلا   ِ هِیتْأَی آل  : " درادن هار  نآ  رد  لطاب  تسا و  قح  هدمآ  میرک  نآرق  رد  هچ  نآ 

باتک ره  رد  راچان ، هب  یگنهرف  رصانع  نیا  دشاب ، تایبدا  لثم  يرصانع  برع  هنامز  گنهرف   " زا دارم  رگا  لاح 
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لطاب بلاطم  تافارخ  هنامز ،  گنهرف   " زا دارم  رگا  اّما  تسا  مزال  بلاطم  میهفت  يارب  نآ  يریگراک  هب  دراد و  دوجو  ینارنخـس  اـی 
اب هتشاد  هک  یتاناکما  مامت  اب  تدش و  هب  هکلب  تسا  هدشن  رثأتم  گنهرف  نیا  زا  میرک  نآرق  ًاعطق  دشاب ، یلهاج  برع  دولآ  كرش  و 

 . ...و ادخ  هب  كرش  یتسرپ و  تب  ای  و  ( 8 ریوکت ،  ) نارتخد ندرک  روگ  هب  هدنز  تمذم  لثم  تسا  هدرک  هزرابم  گنهرف  نیا 

، دوش یمن  هدـهاشم  نآرق  نابز  ربمایپ و  راتفر  رد  یتاشامم  دولآ ، كرـش  یلهاج و  یفارخ و  رکفت  ّدر  رد  هک  تروص  نامه  هب  سپ 
ندومن ایحا  هک  ارچ  تسا  هتفرگن  ماجنا  یتاشامم  اـی  یهاـتوک و  یهلا  ناربماـیپ  يدـیحوت  رکفت  حالـصا  دـییأت و  رد  هنوگ  ناـمه  هب 

هتفرگ رارق  گـنهرف  نآ  ریثأـت  تحت  نآرق  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  تسا  هتـشاد  یمیهاربا  ناـیدا  رد  هشیر  هک  تبثم  یگنهرف  رـصانع 
تسا یهلا  ننس  نآ  ندیشخب  لماکت  ندومن و  شیاریپ  ایحا و  يانعم  هب  هکلب  تسا 

 ُ نَسْحَأ   ْ نَمَو   َ نوُْغبَی   ِ هَِّیلِهََْجلا   َ مْکُحَفَأ : " دـیامرف یم  هدرک و  ریبعت  بازحا 33 )  "َ ) یلوُألا هیلهاجلا   " هب لوزن  زا  لبق  رـصع  زا  نآرق 
رتهب ادخ  زا  یـسک  هچ  يرواد  دـنراد ، نیقی  هک  یمدرم  يارب  و  دـنا ؟ تیلهاج  مکح  راتـساوخ  ایآ  هدـئام 50 ) ; ) ...اًمْکُح   ِ هَّللا   َ نِم

 " تسا

ياه سوه  اوه و  زا  یـشان  تیلهاج و  مکح  تسا  هدش  لزان  لاعتم  دـنوادخ  بناج  زا  هک  یّقح  عیارـش  ماکحا و  زا  ریغ  یمکح  ره 
مالـسا روهظ  زا  لبق  ياـه  تنـس  گـنهرف و  مییوگب  هک  تسین  نآرق  لوزن  رـصع  هب  طوبرم  یلهاـج  گـنهرف   " سپ تسا  نـالهاج 

يوما و گنهرف  هکلب  تسا  یمالسا  گنهرف   " مالسا روهظ  زا  دعب  بادآ  گنهرف و  یلهاج و  گنهرف  "
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نردـم و گنهرف   " هب زورما  هچ  نآ  زا  يرایـسب  ياه  شخب  یتح  دـیآ ; یم  رامـش  هب  یلهاج  گنهرف   " قیداصم زا  زین  ...و  یـسابع 
تسا تیلهاج  گنهرف   " زراب قیداصم  زا  زین  دوش ، یم  دای  برغ  ندمتم 

يزاس ناسنا  باتک  نآرق  تسین  یـسانش  ناهیک  ای  یـسانش و  نیمز  یـسانش  هاـیگ  کـیزیف  باـتک  نآرق ،   " هک نیا  رگید  مهم  هتکن 
سپ دزومایب ; وا  هب  دراد ، زاین  نآ  هب  دـنوادخ ) هب  برقت   ) شا یقیقح  لماکت  هار  رد  رـشب  هک  ار  هچ  نآ  ات  تسا  هدـش  لزان  تسا و 

یـسررب ار  نآ  هدومرف  میلعت  نآرق  دوخ  هک  هژیو  يا  هویـش  هب  دـیاب  هکلب  تخادرپ  نآ  یـسررب  هب  یبرجت  موـلع  شور  اـب  ناوـت  یمن 
: زا تسا  ترابع  دراد ، دوجو  میرک  نآرق  رد  هک  يریذپان  راکنا  ياه  تیعقاو  .درک 

هدـش هدافتـسا  یتاملک  فورح و  ظافلا ، بلاق  رد  نآرق  یناعم  قیاقح و  هک  نیا  رـشب : مالک  اب  دـنوادخ  مالک  گـنتاگنت  طاـبترا  . 1
هرهب نآ  زا  زین  نارگید  هک  هدش  هدرب  هرهب  یتغالب  نونف  بدا و  دعاوق  زا  نآرق  رد  تسا  یتسرد  بلطم  دراد ، يرـشب  هبنج  هک  تسا 

یظافلا بلاق  رد  ار  ینامـسآ  نخـس  دنلب  یناعم  هک  درادن  نیا  زج  يا  هراچ  نابطاخم  هب  دوخ  مایپ  ياقلا  يارب  يربمایپ  ره  .دـنا  هدرب 
، دـییأت لقن  ار  دوخ  نابطاخم  تاملک  نیع  یهاـگ  نآرق  هک  مینیب  یم  زین  لـیلد  نیمه  هب  تسا  سونأـم  اـه  نآ  اـب  رـشب  هک  دروآ  رد 

.دنک یم  در  ای  حیحصت 

هنرگ تسا و  هدوب  یحو  نابطاخم  ینوگانوگ  زا  یشان  ...و  يربع  نابز  هب  تاروت  هدمآ و  یبرع  نابز  هب  نآرق  هک  نیا  نآرق  نابز  . 2
هک تسا  هدش  لزان  یـصاخ  ییایفارغج  تیعقوم  هماگنه و  رد  نآرق  نیاربانب  درادن ; یتیـصوصخ  ...و  تیربع  تیبرع  دنوادخ ، يارب 

نآرق تسا و  هتشاد  دوجو  نوگانوگ  بهاذم  ماوقا و  نآ  رد 
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مدرم هک  ییاج  نآ  زا  ًالثم  تسا  هدرکن  ادا  ار  بلاطم  مهافت  میهفت و  تیاعر  نودب  تاملک و  اه و  هژاو  تخانـش  هب  هجوت  نودب  زین 
هب يرایـسب  دراوم  رد  ًادمع  زین  نآرق  دندوب ، هّکم  رهـش  رد  نانآ  زا  یهورگ  دندرک و  یم  ریبعت  نامحر   " هب ادخ  زا  هک  نمی  هشبح و 

تسا هدرک  هدافتسا  نامحر   " هملک زا  قح  تاذ  أمسا  رگید  ياج 

چیه هک  تسین  انعم  نیا  هب  نآرق  یگنادواج  اذـل  تسا  لوزن  ياه  ببـس  ریذـپانراکنا ، ياـه  تیعقاو  زا  رگید  یکی  لوزن  بابـسا  . 3
طیارش اهزاین و  هب  هجوت  اب  نآرق  هکلب  تسا  یلک  دنوادخ  ياه  مایپ  همه  تسا و  هتشادن  دوخ  رـصع  ياه  تیعقاو  اب  يا  هطبار  هنوگ 

نآ يریگ  تهج  دراوم ، نیا  همه  رد  یلو  دوش ; یم  هدهاشم  نآ  رد  تثعب  رـصع  گنهرف  نامز و  گنر  هدش و  لزان  تلاسر  رـصع 
تسا هدش  ظاحل  یناسنا  هعماج  يرگ  تیاده  يزومآ و  سرد  هبنج  هدوب و  یلک  ماع و 

یهاگآ نآرق  لوزن  رصع  گنهرف  كرد  يارب  اریز  تسا  هدش  هتفریذپ  ياه  تیعقاو  رگید  زا  زین  نیا  لوزن  رصع  یخیرات  طیارش  . 4
هتخانش نآرق  هیلوا  نابطاخم  دوش ، یم  بجوم  نوچ  تسا  يرورض  زاجح  هقطنم  یسایس  يداصتقا و  ییایفارغج  یخیرات  طیارـش  زا 

.دنوش

نئمطم ملاس و  بسک  هوبنا و  يزرواشک  دوبن  یلوصحم و  مک  یناسنا  ندـمت  گنهرف و  زا  رود  کشخ و  تعیبط  اـب  زاـجح ، هقطنم 
مکاح لئاسم  اه و  تیعقاو  هب  هجوت  اب  مالـسا  دروآ و  یم  دوجو  هب  راجنهان  ياهراتفر  اب  زیرنوخ و  تسرپ  تب  یتافارخ  ییاه  ناسنا 

تساخرب هزرابم  هب  نانآ  دساف  دیاقع  اب  كدنا  كدنا  درک و  يزیر  یپ  ار  دوخ  میلاعت  طیحم ، نآ  رب 

دنور اّما  تسا  بیشن  زارف و  رپ  نآرق  لوزن  تلاسر و  نارود  هچرگا  یگتسویپ  ماجسنا و  . 5
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تسا هدش  تیاعر  لحارم  مامت  رد  توعد  یلک  طخ  مایپ و  ریس  نیاربانب  تسا  یکی  نآ  مایپ  هرهوج  توعد و 

هک نیا  ای  هدوب و  مالساردص  ینعی  لوزن  رـصع  گنهرف  میلـست  ًالماک  نآرق  هک  دش  لئاق  ناوت  یمن  دوجوم  ياه  تیعقاو  هب  هجوت  اب 
ار نآ  دنوادخ  هدش و  اریذـپ  هدوب  یملع  دـض  تافارخ  اب  هتخیمآ  برع و  یلهاج  گنهرف  نامه  هک  ار  شیوخ  نامز  گنهرف  نآرق 

ناگدنـسیون رب  هنامز  گنهرف  ریثأت  هنیمز  رد  هک  تسا  يا  هیرظن  هیبش  يدودح  ات  هیرظن  نیا  هک  ارچ  تسا  هدرک  دراو  نآرق  نتم  رد 
دناوت یم  ناشیملع  دـض  لئاسم  تاـفارخ و  همه  نآ  اـب  لـیجنا  تاروت و  دروم  رد  ناـیب  نیا  هتبلا  تسا  هدـش  هتفگ  لـیجنا  تاروت و 

تسین لوبق  لباق  زگره  میرک  نآرق  دروم  رد  اّما  تسا  بترتم  نآ  رب  زین  يدهاوش  دشاب و  قداص 

تسا هدرکن  تاشامم  لطاب  اب  هتفریذپن و  ار  یلهاج  طحنم  گنهرف  هاگ  چیه  نآرق  هک  دوش  یم  تباث  تشذگ  هچ  نآ  هب  هجوت  اب 

تسا يزرو  قشع  راوازس  هک  نآ  هب  قشع  قشع  شطع  اب  يا  هدنیوج  تسود و  يوک  رد  یناریح  هدیسر  یلد  هتخوس  زا  يا  همان  زاب 
یگدـنامرد راهظا  هار  نیا  رد  همه  دـشابن ، ناریح  دوخ  هار  نیا  رد  هک  تسیک  یلو  تسا  اه  ییابیز  اه و  لاـمک  همه  أدـبم  هک  وا  و 

دوخ رگم  میدرکن و  تداـبع  تسیاـب  یم  هک  هنوگ  نآ  میتخانـشن و  دـیاب  هک  هنوگ  نآ  ار  وت  اـم  هدومرفن  شربماـیپ  رگم  دـنا ، هدرک 
؟ دنا هتخانشن  هدیجنسن و  تسا  وا  هتسیاش  هک  هنوگ  نآ  ار  ادخ  جح 74 )  ّ)َ ِ ي هِرْدَق  ّ َ قَح   َ هَّللا ْاوُرَدَق  اَم   " تسا هدومرفن 

دودح ات  خساپ  همدقم  زا  میدناوخ  دراد ، لامک  هب  امش  قشع  زا  تیاکح  هک  ار  امش  همان  مرتحم  رهاوخ 
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يراک مک  زا  دوخ  دـح  رد  نید  ناگرزب  یتح  تسا و  ریگارف  يرما  دـنوادخ ، ربارب  رد  یگدنمرـش  ساسحا  هک  دـش  نشور  يداـیز 
يروآدای اب  میراودـیما  هک  دراد  دوجو  امـش  همان  رد  یتاکن  اهتنم  دـننالان ، یهلا  تیاهن  یب  ياـه  تمحر  اـه و  تمعن  ربارب  رد  دوخ 

: دوش لح  امش  تالکشم  يروما 

ارام رما  نیا  .دـیوش  هاگآ  اه ، نآ  طیارـش  اه و  هناشن  زا  هدرک  فیرعت  ربتعم  عبانم  زا  دوخ  يارب  لماک  روط  هب  ار  اـه  هژاو  هراومه  . 1
يرایـسب زا  میـشاب  هتـشاد  یقیقد  فیرعت  صولخ  ایر و  زا  ام  هچنانچ  هنومن  يارب  دراد ، یم  زاب  يدابع  لاـمعا  رد  طـیرفت  طارفا و  زا 

.دوب میهاوخ  ناما  رد  اه  هغدغد 

تعاط تدابع و  هلیـسو  هب  مدرم  ياه  بلق  رد  ماقم  تلزنم و  بلط  زا : تسا  تراـبع  نآ  فیرعت  تسا و  تیؤر  زا  هدـش  هتفرگ  اـیر 
یعقاو عیطم  صلخم و  هک  دهد  یم  ناشن  نینچ  مدرم  دزن  راکایر  تسا  تدابع  ندـش  لطاب  ثعاب  مارح و  ییامن  دوخ  هنوگ  نیا  .اه 

هب هتـسباو  ًایناث  تسایر و  دصق  هب  طرـش  ایر  ققحتًالوا  تشاد  هجوت  دـیاب  تسین  نینچ  تقیقح  رد  هک  یتروص  رد  تسا ;  دـنوادخ 
نارگید ج 1، يزاریـش و  مراکم  هللا  هیآ  نارق  رد  قالخا   ) تسا تسایر  تورث و  تیبوبحم  دننام  يویند  ضارغا  زا  یـضرغ  نتـشاد 

.( بلاط 7 یبا  نب  یلع  ماما  هسردم  ،296 ص 266 -

ینارگن نیا  دینک ، يرادساپ  نآ  زا  دینادب و  ردق  ار  نآ  دیاب  هکلب  دیـشاب ;  نارگن  دـیابن  اهنت  هن  ناتدوخ  رد  يراکایر  زا  سرت  زا  . 2
یفنم شنکاو  هب  دوش و  جراـخ  لادـتعا  دـح  زا  دـیراذگن  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هچنآ  نکل  تسا  اـیر  اـب  هزراـبم  لـماوع  زا  یکی 

دوش ثعاب  ایر  زا  سرت  دیابن  رگید ، ترابع  هب  دماجنایب ،
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سرت نیا  دیدرک  ساسحا  رگا  تسا و  یفارحنا  يا  هسوسو  یناطیـش و  یماد  دوخ  نیا  هچ  دراذگب ، رانک  ار  حـلاص  لامعا  ناسنا  هک 
.دیشاب توافت  یب  نآ  هب  تبسن  دینک  یعس  تسا  هدنهد  رازآ  هدش و  جراخ  یعیبط  دح  زا 

هب دـیاب  اهراک ، رد  تین  صولخ  هلمج  زا  اه  لامک  هب  یباـی  تسد  يارب  هک  تسا  نیا  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  هک  يرگید  هتکن  . 3
نینچ دنوادخ  دنک و  ادیپ  تسد  تایـصوصخ  نیا  هب  یناهگان  تروص  هب  دـناوت  یمن  سک  چـیه  تفای و  تسد  مهم  نیا  هب  جـیردت 

صولخ يوس  هب  دیناهر و  ار  دوخ  ییامندوخ  ایر و  لاگنچ  زا  جـیردت  هب  درک و  نیرمت  دـیاب  اذـل  .درادـن  دوخ  ناگدـنب  زا  يراظتنا 
نیرمت رگادیـشاب  نئمطم  جـیردت و  هب  یلو  تسا ;  ریذـپ  ناکما  يرما  نیا  تفاـی و  تسد  لاـمعا  ندرک  صلاـخ  هب  هرخـألاب  تین و 

توبکنع 69)  "َ ) نِینِسْحُْملا   َ عََمل   َ هَّللا  ّ َ نِإ اَنَُلبُس َو    ْ مُهَّنَیِدْهََنل اَنِیف  ْاوُدَهََج    َ نیِذَّلا َو   ; " دیوش قفوم  دیناوت  یم  مک  مک  دینک 

هب تسا  دـیما  صولخ  ایر و  ياه  هناشن  نتـشاد  رظن  رد  اب  دـیهد ، همادا...و  بش  زامن  دـننام  دـیتشون  همان  رد  هک  ار  یبوخ  لاـمعا  . 4
تسا تایونعم  نیا  دوجو  زا  يا  هناشن  راکشآ  ناهن و  رد  يدابع  لامعا  رارمتسا  یهاگ  .دوش  هدوزفا  امش  تایونعم  رب  جیردت 

هرواشم يارب  زکرم  نیا  نفلت 7740804  هرامـش  .دـینک  هضرع  وا  هب  ار  دوخ  راتفر  دیـشاب و  طابترا  رد  نئمطم  نمؤم و  يدرف  اـب  . 5
تساامش تمدخ  رد  رتشیب 

؟  هدشن يروج  نیا  ارچ  دنشاب  ماوقا  نیرت  فیعض  نیرتراوخ و  زا  دیاب  دوهی  موق  هدئام  هروس  هیآ 64  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟  هدشن يروج  نیا  ارچ  دنشاب  ماوقا  نیرت  فیعض  نیرتراوخ و  زا  دیاب  دوهی  موق  هدئام  هروس  هیآ 64  هب  هجوت  اب 

خساپ

نایدوهی رگید  اه و  تسینویهـص  نیب  رد  نونکا  مه  هنومن  يارب  .دـنراد  یقیمع  تافالتخا  رگیدـکی  اب  دوهی  فلتخم  ياه  هقرف  ًالوا ؛
.دراد دوجو  یمیظع  ياه  شنت  زین 

روفو هب  دوهی  خیرات  رد  زین  نآ  هچرگ   ) تسین ناشدوخ  نیب  رد  تموصخ  يانعم  هب  افرـص  دوهی  نیب  رد  هنیک  توادـع و  ياقلا  ایناث ؛
قالخا رد  زین  تقیقح  نیا  .دوش  یم  لـماش  زین  ار  نارگید  هب  تبـسن  ناـنآ  نیب  رد  هنیک  ینمـشد و  دوجو  هکلب  دوش .) یم  هدـهاشم 

نیا رب  یقداص  دهاش  هتشذگ  نرق  نیمه  رد  نانآ  درکلمع  دنتـسه و  يزوت  هنیک  هب  روهـشم  اهنآ  .تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  نایدوهی 
.تسا اعدم 

نم لبحب  الا  تسا  نارگید  تردق  رب  هیکت  اب  اهنت  دنـشاب  هتـشاد  ییادص  رـس و  رگا  دوهی  دش  هتفگ  هک  نانچ  دوهی ؛ تردق  دروم  رد 
 . سانلا نم  لبح  هّللا و 

تـسا یناهج  ياه  تردق  ینابیتشپ  اهنت  .دید  دهاوخن  تسا و  هدیدن  شمارآ  يور  نونکات  لیکـشت  زور  زا  زین  نانآ  یلاغـشا  روشک 
يدج يرطخ  رد  اهنآ  تیدوجوم  دمآ ) دهاوخ  دیدپ  هک   ) دیآ دیدپ  یللخ  تهج  نیا  رد  يزور  رگاو  تسا  هتشاد  هاگن  ار  نانآ  هک 
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تباقر لباق  زگره  یلو  تسا  هجوت  لباق  هچرگ  زین  نانآ  يداصتقا  تردق  مهم و  تکرش  دنچ  نتشاد  رایتخا  رد  .تفرگ  دهاوخ  رارق 
.تسا لالحمضا  رطخ  رد  هراومه  تسین و  نایدا  رگید  ناوریپ  تردق  اب 

؟ تسا هنوگچ  هدیرفآ  دوخ  هیبش  ار  ناسنا  ادخ  هک  هدمآ  تاروت  رد  هکنیا  ای  و  یش ء » هلثمک  سیل   » دیوگ یم  هک  تسه  يا  هیآ  نآرق  رد 

شسرپ

هنوگچ هدیرفآ  دوخ  هیبش  ار  ناسنا  ادخ  هک  هدمآ  تاروت  رد  هکنیا  ای  و  یـش ء » هلثمک  سیل   » دـیوگ یم  هک  تسه  يا  هیآ  نآرق  رد 
؟ تسا

خساپ

 - تاذ دنوادخ  اریز  تسا  طلغ  مینادب  ادخ  هیبش  ار  ناسنا  هکنیا  درادن و  دننام  لثم و  دنوادخ  هدمآ  هفیرش  هیآ ي  رد  هک  هنوگنامه 
اپارـس ناسنا  درادـن و  هار  وا  رد  تیدودـحم  بیکرت و  زجع و  صقن و  هنوگچیه  تسا و  راد  ار  تالامک  ماـمت  هک  تسا  يدودـحم 
ناسنا تافـص  فالخرب  تسین  دنوادخ  تافـص  اب  سایق  لباق  مه  ناسنا  تافـص  تسا و  تیدودـحم  بیکرت و  یناوتان و -  صقن و 

.تسا تاذ  هب  مئاق  تاذ و  زا  جراخ  هک 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  » 

؟  تسیچ نارگید  رب  دوهی  تلیضف  تلع  نیملاعلا )  یلع  مکتلضف  ینا  دیامرف (  یم  لییارسا  ینب  هب  باطخ  هرقب  هروس  رد  دنوادخ 

شسرپ

؟  تسیچ نارگید  رب  دوهی  تلیضف  تلع  نیملاعلا )  یلع  مکتلضف  ینا  دیامرف (  یم  لییارسا  ینب  هب  باطخ  هرقب  هروس  رد  دنوادخ 

خساپ

وا نید  باتک و  ایـصوا و  ایبنا و  لـضفا  ص )  مرکا (  ربمغیپ  هک  تسا  ملـسم  هک  نیا  اـب  نیملاـع ،  رب  لییارـسا  ینب  تلیـضف  هجو  رد 
یم ناشدوخ  نامز  نیملاع  ، دارم دنا  هتفگ  یضعب   . 1 دنا :  هتفگ  هجو  دـنچ  دـشاب ، یم  اه  تما  لضفا  وا  تماو  نایدا  باتک و  لضفا 

يرترب دوصقم  ور ، نیا  زا  یقیقح .  مومع  هن  تسا  یفرع  مومع  يارب  نیملاعلا ) )  رد ( (  مال  فلا و  اریز  اه ؛ ناـمز  همه ي  هن  دـشاب 
، دنا هتفگ  یخرب   . 2 ص 198 . )  ج 1 ، نایبلا ،  عمجم  یسربط ،  ك.ر :  راصعا (.  مامت  هن  تسا  ناشدوخ  رصع  دارفا  هب  تبسن  اه  نآ 
رد هچ  رگا  دـنا  هدوب  لضفا  نارگید  زا  تلیـضف  دـنچ  ای  کی  رد  یلییارـسا  ینب  دراد و  شزاس  مه  تلیـضف  کی  اب  تیلـضفا  قالطا 

تفگ ناوت  یمن  ببـس  نیا  هب  اه ؛ نامز  مامت  رد  هاوخو  دوخ  نامز  رد  هاوخ   . دنا هدوب  لضفا  اه  نآ  زا  نارگید  لیاضف ،  زا  يرایـسب 
تلیضف هک  تسا  نشورو  ص 95 . )  ج 1 ، فشاکلا ،  هینغم ،  داوجدمحم  ك.ر :  دنراد (.  يرترب  تاهج  مامت  زا  لییارـسا  ینب  هک 

هیآ ي 137 داـفم  قبط  هک  دـنا  هدرک  رکذ  مه  یـضعب   . 3  . دـنک یمن  تلالد  یمومع  یقالطا و  تلیـضف  رب  تهج ،  کی  رد  نتـشاد 
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 ( ، میدرک نیمز  برغم  قرش و  ثراو  ار  لییارسا )  ینب  فعضتسم (  موق  نیا  ام  فارعا (  هروس ي 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 226 

http://www.ghaemiyeh.com


هقطنم ي برغ  قرـش و  ثراو  هک  تسا  نیا  دوـصقم  سپ  دـندشن  ناـهج  ماـمت  ثراو  ناـمز  نآ  رد  لییارـسا  ینب  هک  تسا  نـشور 
 ، يزاریـش مراکم  ك.ر :  تسا ( .  طیحم  نامه  دارفا  هب  تبـسن  يرترب  زین ، نایناهج  رب  اـه  نآ  تلیـضف  نیارباـنب  دنتـشگ ؛ ناـشدوخ 
اما دوب ؛ اه  نآ  رایتخا  فالختسا و  نامز  هب  دیقم  لییارسا ،  ینب  لیضفت  هک  دنا  هتفگ  مه  یخرب   . 4 ص 221 . )  ج 1 ، هنومن ،  ریسفت 

نامیپ دهع و  زا  دندرک و  راکناار  ادخ  ياه  تمعن  دندومن و  نایـصع  ناشناربمایپ  رب  دندرک و  درمت  راگدرورپ  رمازا  هک  نیا  زا  دـعب 
یف بطق ،  دیس  ك.ر :  دومن (.  نالعا  ار  تنکـسم  تلذ و  بضغ و  نعل و  مکحاه  نآ  هب  تبـسن  دنوادخ  دندرک ، یلاخ  هناش  دوخ 

هاج و يدابع ،  يداقتعا ،  یقالخا ،  لیاضف  ندوباراد  يانعم  هب  تیلـضفا  هک  تسا  نیا  قیقحت  اما   . 5 ص 69 )  ج 1 ، نآرقلا ،  لالظ 
 ، هرهاـب تازجعم   ، نقتم نیهارب  حـضاو و  هلدا ي  هب  تجح  ماـمتا  دارم  هکلب  تسین ؛  اـه  نیا  دـننامو  یبوـبر  ماـقم  هب  برق  تلزنم ، 

لباق هتکن ي  ص 23 . )  ج 1 ، نایبلا ،  بیطا  بیط ،  تساه ( .  نیا  لاثما  و  تنطلـس )  تسایر و  تورث ،  لام ،  يویند (  ياه  تمعن 
باسح هب  یهلا  نومزآ  یعون  دوخ  هکاه  تمعن  هیارا  رد  یهلا  لضفت  هلیـسم ي  یتسیاب  هک  تسا  نیا  اج ، نیا  رد  تیمهااـب  هجوت و 

نآ لابند  هب  لضفت و  هک  نیا  اریز  مینکب ؛  ادج  مه  زا  ار  یتیصخشو  یناسفن  تلیضف  هلیسم ي  دیآ و  یم 
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دشاب یم  ناشیا  رادرک  یتشز  یتنیطدبرب و  ینـشور  لیلد  ات 80 )  هیآ 78  هدیام ،  هروس ي  موق (  نآ  رب  دـنوادخ  نیرفنو  نعل  راهظا 
يا دیوگ :  یم  نانآ  هب  هدرک ،  دیکات  دوهی ، تلیضف  یفن  هرابرد ي  هدیام ،  هروس ي  زا  هیآ ي 18  رد  دوخ  دنوادخ  نآ ،  رب  نوزفا  .

باذع رفیک و  هب  ار  امش  دنوادخ  هنوگچ  سپ  دیراد ، تیحجرا  رـشب  هدوت ي  رب  امـش  دیرادنپ  یم  هک  هنوگ  نآ  رگا  دوهی ! تعامج 
 ، يرادرکدـب رظن  زاو  تخاس  هدـنکارپ  ار  امـش  دـیراد ، هک  ینایـصع  تلع  هب  درک و  التبم  دـیتشگ ، راچد  نآ  هب  هک  یکاندرد  ياه 

هیآ ي 96 یتسرپ (  هدام  فلا .  زا :  تسا  ترابع  درامـش ، یم  دوهی  موق  يارب  نآرق  هک  یفاصوا   . دیدش تیرـشب  ملاع  لثملا  برض 
هیآ ي زارد (  رود و  ياهوزرآ  نتشاد  ج .  هدیام ؛ )  هیآ ي 18  داژن (  يرترب  هب  دوهی  رورغ  ب .  اسن ؛ )  هیآ ي 160 و 161  هرقب و 

هیآ دوهی (  تاـیانج   . ه نارمع ؛ )  لآ  هیآ ي 112  دوهی (  ندوب  وسرت  یلدـیب.د و  اسن ؛ )  هیآ ي 122 و 133  فارعا و  168 و 169 
يزیگنارحس يرگوداج و   . ر هدیام ؛ )  هیآ ي 64 ینیمز (  ناراـکهبت   . و هرقب ؛ )  هـیآ ي 10  نارمع و  لآ  هیآ ي 23  هدیام و  ي 70

هیآ هدیام و  هیآ ي 12 و 13  ینکش (  نامیپ  چ .  هدیام ؛ )  ات 80  هیآ ي 78  دوـهی (  يرادرک  تشز   . ز هرقب ؛ )  هیآ ي 102  دوهی ( 
ي
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یب ص .  هرقب ؛ )  هیآ 159  ادخ (  میلاعت  ندرک  ناهنپ   . ذ هدـیام ؛ )  هیآ ي 59 و 60  یهلا (  تعیرـش  زا  یچیپرـس  خ .  اسن ؛ )   154
1 ك.ر :  رت  شیب  حیــضوت  يارب  هرقب . )  هیآ ي 76  یلدگنـس (  تواـسق و  ض .  هعمج ؛ )  هیآ ي 5 یهلا (  تیادـه  زا  ندوـب  هرهب 
لاس 55 یهللا ،  تیآ  يدهم  دیـس  همجرت ي  نآرقرد ،  دوهی  هرهچ   . 2 مزینویهص .  هطلس ي  ریز  ناهج  نارادساپ ،  هاپـس  تاراشتنا  .

 . ; یسردم يداهدمحم  همجرت ي  دوهی ، هچیزابایند ي  يزاریش ،  دمحم  دیس   . .3

؟  تسیچ نارگید  رب  دوهی  تلیضف  تلع  نیملاعلا )  یلع  مکتلضف  ینا   ) دیامرف یم  لیئارسا  ینب  هب  باطخ  هرقب  هروس  رد  دنوادخ 

شسرپ

؟  تسیچ نارگید  رب  دوهی  تلیضف  تلع  نیملاعلا )  یلع  مکتلضف  ینا   ) دیامرف یم  لیئارسا  ینب  هب  باطخ  هرقب  هروس  رد  دنوادخ 

خساپ

لضفا وا  نید  باتک و  ایصوا و  ایبنا و  لضفا  ص )   ) مرکا ربمغیپ  هک  تسا  ملسم  هک  نیا  اب  نیملاع ,  رب  لیئارسا  ینب  تلیضف  هجو  رد 
: دنا هتفگ  هجو  دنچ  دشاب , یم  اه  تما  لضفا  وا  تما  نایدا و  باتک و 

یفرع مومع  يارب  نیملاعلا ))   )) رد مال  فلا و  اریز  اه ; نامز  همه ي  هن  دشاب  یم  ناشدوخ  نامز  نیملاع  دارم , دنا  هتفگ  یـضعب  . 1
 , یـسربط ك.ر :   ) .راصعا مامت  هن  تسا  ناـشدوخ  رـصع  دارفا  هب  تبـسن  اـه  نآ  يرترب  دوصقم  ور , نیا  زا  یقیقح .  مومع  هن  تسا 

(. ص 198 ج 1 , نایبلا ,  عمجم 

هدوب لضفا  نارگید  زا  تلیضف  دنچ  ای  کی  رد  یلیئارسا  ینب  دراد و  شزاس  مه  تلیضف  کی  اب  تیلضفا  قالطا  دنا , هتفگ  یخرب  . 2
ببـس نیا  هب  اه ; نامز  مامت  رد  هاوخ  دوخ و  نامز  رد  هاوخ  .دنا  هدوب  لضفا  اه  نآ  زا  نارگید  لیاضف ,  زا  يرایـسب  رد  هچ  رگا  دـنا 
نشور و  ص 95 .) ج 1 , فشاکلا ,  هینغم ,  داوجدـمحم  ك.ر :   ) .دـنراد يرترب  تاهج  ماـمت  زا  لیئارـسا  ینب  هک  تفگ  ناوت  یمن 

.دنک یمن  تلالد  یمومع  یقالطا و  تلیضف  رب  تهج ,  کی  رد  نتشاد  تلیضف  هک  تسا 

قرش و ثراو  ار  لیئارـسا )  ینب   ) فعـضتسم موق  نیا  ام   ) فارعا هروس ي  هیآ ي 137  دافم  قبط  هک  دـنا  هدرک  رکذ  مه  یـضعب  . 3
دوصقم سپ  دندشن  ناهج  مامت  ثراو  نامز  نآ  رد  لیئارسا  ینب  هک  تسا  نشور  میدرک ,)  نیمز  برغم 
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نامه دارفا  هب  تبسن  يرترب  زین , نایناهج  رب  اه  نآ  تلیضف  نیاربانب  دنتـشگ ; ناشدوخ  هقطنم ي  برغ  قرـش و  ثراو  هک  تسا  نیا 
(. ص 221 ج 1 , هنومن ,  ریسفت  يزاریش ,  مراکم  ك.ر :   . ) تسا طیحم 

راگدرورپ رما  زا  هک  نیا  زا  دعب  اما  دوب ; اه  نآ  رایتخا  فالختسا و  نامز  هب  دیقم  لیئارسا ,  ینب  لیـضفت  هک  دنا  هتفگ  مه  یخرب  . 4
, دـندرک یلاخ  هناش  دوخ  نامیپ  دـهع و  زا  دـندرک و  راکنا  ار  ادـخ  ياـه  تمعن  دـندومن و  نایـصع  ناـشناربمایپ  رب  دـندرک و  درمت 
ص ج 1 , نآرقلا ,  لالظ  یف  بطق ,  دیس  ك.ر :   ) .دومن نالعا  ار  تنکسم  تلذ و  بضغ و  نعل و  مکح  اه  نآ  هب  تبـسن  دنوادخ 

(69

یبوبر و ماقم  هب  برق  تلزنم ,  هاج و  يدابع ,  يداقتعا ,  یقالخا ,  لیاضف  ندوب  اراد  يانعم  هب  تیلضفا  هک  تسا  نیا  قیقحت  اما  . 5
 , تورث لام ,   ) يویند ياه  تمعن  هرهاب ,  تازجعم  نقتم ,  نیهارب  حضاو و  هلدا ي  هب  تجح  مامتا  دارم  هکلب  تسین ;  اه  نیا  دننام 

نیا اج , نیا  رد  تیمها  اـب  هجوت و  لـباق  هتکن ي  ص 23 .) ج 1 , نایبلا ,  بیطا  بیط ,   . ) تساه نیا  لاـثما  و  تنطلـس )  تساـیر و 
تلیـضف هلئـسم ي  دـیآ و  یم  باـسح  هب  یهلا  نومزآ  یعون  دوخ  هک  اـه  تمعن  هئارا  رد  یهلا  لـضفت  هلئـسم ي  یتسیاـب  هک  تسا 

هروس ي  ) موق نآ  رب  دـنوادخ  نیرفن  نعل و  راهظا  نآ  لاـبند  هب  لـضفت و  هک  نیا  اریز  مینکب ;  ادـج  مه  زا  ار  یتیـصخش  یناـسفن و 
ات 80) هیآ 78  هدئام , 
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هرابرد ي هدئام ,  هروس ي  زا  هیآ ي 18  رد  دوخ  دنوادخ  نآ ,  رب  نوزفا  .دشاب  یم  ناشیا  رادرک  یتشز  یتنیطدب و  رب  ینشور  لیلد 
رـشب هدوت ي  رب  امـش  دـیرادنپ  یم  هک  هنوـگ  نآ  رگا  دوـهی ! تعاـمج  يا  دـیوگ : یم  ناـنآ  هب  هدرک ,  دـیکأت  دوـهی , تلیـضف  یفن 
تلع هب  درک و  ـالتبم  دـیتشگ , راـچد  نآ  هب  هک  یکاـندرد  ياـه  باذـع  رفیک و  هب  ار  امـش  دـنوادخ  هنوگچ  سپ  دـیراد , تیحجرا 

موق يارب  نآرق  هک  یفاصوا  .دیدش  تیرـشب  ملاع  لثملا  برـض  يرادرکدب ,  رظن  زا  تخاس و  هدنکارپ  ار  امـش  دیراد , هک  ینایـصع 
: زا تسا  ترابع  درامش , یم  دوهی 

(; ءاسن هیآ ي 160 و 161  هرقب و  هیآ ي 96   ) یتسرپ هدام  فلا . 

 (; هدئام هیآ ي 18   ) داژن يرترب  هب  دوهی  رورغ  ب . 

(; ءاسن هیآ ي 122 و 133  فارعا و  هیآ ي 168 و 169   ) زارد رود و  ياهوزرآ  نتشاد  ج . 

 (; نارمع لآ  هیآ ي 112   ) دوهی ندوب  وسرت  یلدیب و  .د 

 (; هرقب هیآ ي 10  نارمع و  لآ  هیآ ي 23  هدئام و  هیآ ي 70   ) دوهی تایانج  .ه 

 (; هدئام هیآ ي 64   ) ینیمز ناراکهبت  .و 

 (; هرقب هیآ ي 102   ) دوهی يزیگنارحس  يرگوداج و  .ز 

 (; هدئام ات 80  هیآ ي 78   ) دوهی يرادرک  تشز  .ح 

(; ءاسن هیآ ي 154  هدئام و  هیآ ي 12 و 13   ) ینکش نامیپ  ط . 

 (; هدئام هیآ ي 59 و 60   ) یهلا تعیرش  زا  یچیپرس  ي . 

 (; هرقب هیآ 159   ) ادخ میلاعت  ندرک  ناهنپ  .ك 

 (; هعمج هیآ ي 5   ) یهلا تیاده  زا  ندوب  هرهب  یب  ل . 

هرقب هیآ ي 76   ) یلدگنس تواسق و  م . 
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(.

 : ك.ر رت  شیب  حیضوت  يارب 

مزینویهص هطلس ي  ریز  ناهج  نارادساپ ,  هاپس  تاراشتنا  . 1

لاس 55 یهللا ,  تیآ  يدهم  دیس  همجرت ي  نآرق ,  رد  دوهی  هرهچ  . 2

یسردم يداهدمحم  همجرت ي  دوهی , هچیزاب ي  ایند  يزاریش ,  دمحم  دیس  . 3

تیحیسم

تیحیسم هچخیرات 

؟ دراد دوجو  يرگید  بهذم  ع )  ) حیسم نید  رد  ایآ  تسیچ ؟ حیسم  نید  رد  کیلوتاک  سکدترا و  بهذم  نیب  قرف 

شسرپ

؟ دراد دوجو  يرگید  بهذم  ع )  ) حیسم نید  رد  ایآ  تسیچ ؟ حیسم  نید  رد  کیلوتاک  سکدترا و  بهذم  نیب  قرف 

خساپ

زین يدایز  کچوک و  ياه  هقرف  هک  دنا  هدش  میسقت  ناتستورپ  سکودوترا و  کیلوتاک ، گرزب : هقرف  هس  هب  تیحیـسم  یلک  روط  هب 
تسا و یمومع "  " يانعم هب  یناـنوی  تغل  رد  هک  تسا  کـیلوتاک  یحیـسم ، دوجوم  هقرف  نیرت  مهم  .تسا  هدـش  بعـشنم  اـه  نآ  زا 

.دراد رارق  پاپ  هیلاع  تسایر  تحت  دشاب و  یم  حیسم  نید  بعش  هیلک  لماش  انعم  نیا  هب  کیلوتاک  ياسیلک 

تبـسن دوخ  هب  هشیمه  ار  قوف  هلمج  اه  کیلوتاک  .داّحتا  تفلأ و  تمدـق ، ّتیمومع ،  زا :  تسا  ترابع  کیلوتاک  ياـسیلک  ساـسا 
.دنهد یم 

یبهذـم ضیارف  دادـعت  .تسا  یموـب  ناـبز  هب  هاـگ  نیتـال و  ناـبز  هب  زاـمن  هیعدا و  هبطخ و  لـماش  اـه ،  کـیلوتاک  یبهذـم  مـسارم 
: دوش یم  تیاعر  نونک  ات  يدالیم  لاس 1160  زا  هک  تسا  ات  تفه  اه  کیلوتاک 

یم ار  كدوک  تیامح  دنوادخ  زا  شیشک  دیمعت ، زا  سپ  هک  دنا  یحیـسم  اه  نآ  ردام  ردپ و  هک  یناکدوک  يراذگ  مان  دیمعت و   1
.دنک یم  باختنا  یمان  وا  يارب  دهاوخ و 

دوخ یبلق  نامیا  هب  دنور و  یم  شیشک  دزن  دنـسرب ، غولب  ّنس  هب  نوچ  دنا ، هتفای  دیمعت  یکدوک  رد  هک  یناسک  ینعی  قاثیم ، دییأت   2
.دنیامن یم  فارتعا 
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بش رد  ع )  ) یسیع ترضح  ناشدوخ  هدیقع  هب  هک  تسا  یبارش  نان و  سیدقت  تسا و  هلئـسم  نیرت  مهم  هک  ینابر  ياشع  مسارم   3
.درک لوانت  دوخ  تایح  رخآ 

دزن مسر  نیا  یلو  دننک ، یم  هبوت  هدومن و  فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  یتافیرشت  یط  کیلوتاک  نایحیسم  هک  ناهانگ  هب  رارقا  هبوت و   4
.تسین لومعم  اه  ناتستورپ 

5
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.دریگ ماجنا  شیشک  روضح  اب  اسیلک و  رد  تافیرشت  قبط  دیاب  یحیسم  نز  درم و  جاودزا  مسارم  جاودزا ،

کیلوتاک یحیـسم  کی  لوبقو  مارتحا  دروم  دـیاب  یناحور ، هبترم  نیرت  نییاپ  ات  هتفرگ  پاـپ  ماـقم  زا  اـسیلک ،  یناـحور  ناـمزاس   6
.دشاب

یلام نغور  سّدقم ،  نوتیز  نغور  اب  ار  نداد  ناج  لاح  رد  رامیب  دـیاب  کیلوتاک  کی  .گرم  لاح  رد  نارامیب  ای  رـضتحم  حـسم   7
.دناوخ یم  صوصخم  ییاعد  وا  رب  شیشک  دنک و 

پاـپ هک  تسا  کـیلوتاک  بهذـم  یحیـسم ، بهذـم  ّتیفیک ،  هن  ّتیمک و  ظاـحل  هب  نیرت ،  گرزب  نیرت و  مهم  هـک  نـیا  هصـالخ 
.تسا نآ  ياوشیپ 

هیزجت زا  سپ  یناملآ و  ینید  حلصم  ( 1546 1483  ) نیترام رتول  طسوت  تسا ،  یتّنس  يانعم  هب  تغل  رد  هک  سکودوترا  بهذم  اما 
مان سکودـترا  هب  هب  قرـش  ياسیلک  دـمآ و  دوجو  هب  هّینطنطـسق ، مُر و  تختیاـپ  ود  دوجو  یبرغ و  یقرـش و  مور  هب  مور  يروتارپما 

.تفرگ

ياسؤر ینعی  دوب ؛ پاپ  ناشیشک و  فرط  زا  ناهانگ  شزرمآ  هلئسم  رـس  رب  یناحور  دادبتـسا  کیلوتاک و  ياسیلک  ّدض  رب  رتول  مایق 
هب دّدجم  دورو  ناهانگ و  شزرمآ  يارب  دعب  دندرک و  یم  ریفکت  حالطصا  هب  يو ا  جارخا  اسیلک  زا  ار  صاخـشا  هاوخلد  هب  یناحور 

هعـسوت دندوب ، خزرب  رد  هک  یحاورا  هب  ار  شزرمآ  هنماد  پاپ  یتح  دنرخب ، لوپ  اب  ار  دوخ  ناهانگ  دوب  نکمم  صاخـشا  نیا  اسیلک 
.داد

یمـسر شورف  هب  مادقا  تخیگنا ، رب  عاضوا  نیا  ّدض  رب  مایق  هب  ار  وا  هچنآ  اما  دوب  هدرک  هظعوم  لامعا  نیا  ّدـض  رب  بلغا  دوخ  رتول 
ربتکا رد 31  تخیر و  حرط  تقیقح  جارختسا  روظنم  هب  هلئسم  رتول 95  .دوب  اسیلک  طسوت  همانشزرمآ 
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.درک بصن  گربنتیو  رهش  کیلوتاک  ياهاسیلک  زا  یکی  رد  رب  ار  اه  نآ   1517

ریاـس زا  زیاـمتم  دـنناوخ و  یم  یلیجنا  ار  دوـخ  بـلغأ  يرتوـل  ياـهاسیلک  تـسا و  ناتـستورپ  بهذـم  زا  يا  هبعـش  يرتوـل  بهذـم 
.دنرامش یم  هدش  حالصا  ياهاسیلک 

تئارب و رگید ي  تسا و  لـیجنا  سّدـقم  باـتک  ربـتعم  كردـم  دنـس و  هناـگی  هک  نیا  یکی  تسا : یکتم  لـصا  ود  رب  بهذـم  نیا 
[9] .نامیا هلیسو  هب  شزرمآ 

کیلوتاک شیـشک  پاپ و  هابتـشا  ناکما  مدع  یهارمگ و  زا  تئارب  شیالآ ، یب  موهفم  خزرب ، دیاقع : سکودوترا  ياسیلک  نازوریپ 
هک روشک  يا و  هقطنم  نابز  هب  ار  يدابع  مسارم  دـننک ، یم  جاودزا  اه  کیلوتاک  فالخ  رب  هقرف  نیا  ناشیـشک  .دـنرادن  لوبق  ار  اـه 

نیا ایوگ  .ددرگ  یم  ارجا  بارـش  یلومعم و  نان  هعطق  ود  اب  نانمؤم  تدحو  سیدقت و  دنهد و  یم  ماجنا  دننک ، یم  یگدنز  نآ  رد 
، تسا نانوی  یمالک  قوذ  لوصحم  سکودوترا  بهذم  مالک  ینابم  .دیآ  یم  باسح  هب  (ع ) یسیع ترضح  نید  رد  هیزجت  نیتسخن 

ماجنا هیلوا  نایحیسم  دننام  ار  دوخ  رئاعش  مسارم و  دنشوک  یم  هقرف  نیا  ناوریپ  .دندوب  ینانوی  بهذم ، نیا  ناملکتم  املع و  هک  ارچ 
سیئر پاپ  نانآ  .دنیامن  ظفح  یتافاضا ، رییغت و  نودب  ار  دوخ  یمیدق  یتّنس و  دیاقع  دنـشوک  یم  دنتـسه و  ارگ  ّتنـس  نانآ  .دنهد 

هدـش هصالخ  دروم  تفه  رد  يدـالیم  لاس 1274  زا  اه  نآ  ینید  ضئارف  .دـنناد  یمن  هابتـشا  زا  يراـع  موصعم و  ار  اـه  کـیلوتاک 
: تسا

.دیمعت - 1

.تداهش يادا  - 2

.سدقم نغور  حسم  - 3

.هدش سیدقت  بارش  نان و  لوانت  - 4

.هبوت - 5

.گرم لاح  رد  نارامیب  حسم  - 6

[10] .جاودزا - 7

.نیترامرتول هدام  ص 2514 2516 ، ج 2 ، یسراف ، فراعملا  ْْهریاد  [ 9]1

، ینادابآ ینغلبم  هللادبع  [ 10]1
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.نیترام رتول  هدام  ص 2514 2516 ؛ ج 2 ، یسراف ، فراعملا  ْْهریاد  ص 784 822 ؛ ج 2 ، ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات 

زا یناوت  یم  رتشیب  عالطا  يارب  .میدرک  هعلاطم  ار  هقرف  هاجنپ  زا  شیب  هب  اه  باتک  رد  ام  هک  دراد  دوجو  يدایز  کـچوک و  بهاذـم 
هحفـص زا  مود  دـلج  یـسراف ، "  فراعملا  ْْهریاد   " و ینادابآ ، یغلبم  هللادـبع  فیلأت  ناهج " بهاذـم  نایدا و  خـیرات  ياه "  باـتک 
فیلأت نایدا " عماج  خـیرات   " زین روکـشم ، هتـشون  نایدألا " ْْهصالخ   " یبارت و رتکد  نایدا " خـیرات   " زین ،و  نیترام رتول  تحب   2514
ضرع یهلا  یعقاو  نید  صوصخ  رد  ار  دیجم  نآرق  رظن  رخآ  رد  .دییامن  هدافتسا  تمکح  رغـصأ  یلع  همجرت  هب  سان ،  یب .  ناج . 
مالـسا زا  ریغ  ینید  هک  یـسک  ره  و  [ 11 [؛ نیرـساخلا نم  ْْهرخـآلا  یف  وه  هنم و  لـبقی  نلف  ًاـنید  مالـسإلا  ریغ  غتبی  نم  و  مینک " : یم 

". تسا ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  دوش و  یمن  هتفریذپ  وا  زا  زگره  دنیزگرب ،

هیآ 85. ( 3  ) نارمع لآ  [ 11]1

 ، متشاد یتالاؤس  تسا ، تّیحیسم  نید  زا  يا  هخاش  هک  سکدترا  بهذم  دروم  رد 

هراشا

؟ تسا یسک  هچ  بهذم  نیا  راذگ  ناینب 

، دمآ دوجو  هب  یلاس  هچ  رد  بهذم  نیا 

؟ تسیچ بهذم  نیا  دیاقع  لوصا و  يرکف و  طوطخ 

.دینک لاسرا  میارب  دنک ، یم  کمک  بهذم  نیا  تخانش  رب  هک  یتاعالصا  رگید  و 

شسرپ

 ، متشاد یتالاؤس  تسا ، ّتیحیسم  نید  زا  يا  هخاش  هک  سکدترا  بهذم  دروم  رد 

؟ تسا یسک  هچ  بهذم  نیا  راذگ  ناینب 

، دمآ دوجو  هب  یلاس  هچ  رد  بهذم  نیا 

؟ تسیچ بهذم  نیا  دیاقع  لوصا و  يرکف و  طوطخ 

.دینک لاسرا  میارب  دنک ، یم  کمک  بهذم  نیا  تخانش  رب  هک  یتاعالصا  رگید  و 

خساپ

کنیا .تسا  هدروخ  هرگ  یطسو  نورق  میدق و  هرود  رد  مور  يروتارپما  خیرات  اب  يدودح  ات  نآ  تاباعـشنا  تیحیـسم و  نید  خیرات 
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.میزادنایب مور  میدق  تلود  هچخیرات  هب  یهاگن  مین  تسا  مزال  سکدترا  بهذم  حیضوت  يارب 

.تشاذگ رس  تشپ  ار  يروتارپما  يروهمج و  یهاشداپ ، هرود  هس  یطسو  نورق  هرود  زا  لبق  مور  میدق  تلود 

.دالیم زا  لبق  ات 500  لاس 753  زا  ًادودح  یهاشداپهرود   1

(. یفارشا يروهمج  هرود  ) دالیم زا  لبق  ات 27  لاس 500  زا  ًادودح  يروهمج  هرود   2

.يدالیم لاس 395  ات  دالیم  زا  لبق  لاس 27  زا  يروتارپما  هرود   3

ياـسیلک هرود  هک  حیـسم  نید  نیزاـغآ  لاـس  جـنپ  تسیب و  رد  .تشاد  دروخرب  ّتیحیـسم  نید  اـب  مور  يروتارپـما  مّوـس ، هرود  رد 
و دندز ، یم  زابرـس  یمـسر  نید  تلود و  نیناوق  زا  اه  نیا  .دـندوب  ریگرد  مور  يروتارپما  تلود  اب  نایحیـسم  دـنداهن ،  مان  تداهش 

.تشک یم  ار  نایحیسم  درک و  یم  راتفر  تنوشخ  هب  نانآ  اب  مه  تلود 

.دش جرم  جره و  راچد  مور  يروتارپما  ناریا ، شترا  طسوت  مور  روتارپما  سونایرلاو "  " ندش ریسا  اب  لاس 260 م .  رد 

ار يروتارپما  هجیتن  رد  هک  دمآ  رب  یعامتجا  مظن  تموکح و  حالـصا  ددص و  رد  دش ، روتارپما  نیـسلک " وید   " هک لاس 284 م .  رد 
.دش يروتارپما  هیزجت  همدقم  میسقت  نیا  هک  دومن  میسقت  یبرغ  یقرش و  شخب  ود  هب 

.م لاس 313  رد 
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وتخانـش نایدا  ریاس  اب  زارط  مه  ار  نید  نیا  يو  .دـش  دازآ  تیحیـسم  نید  لوا  نیتناتـسنک  روتارپما  طـسوت  نـالیم  روشنم  بجوم  هب 
لاس رد  داهن و  انب  ار  هینیطسق )  ) سنازیب رهش  يو  .دنشاب  هتشاد  یبهذم  تیلاعف  هنادازآ  مور  يروتارپما  هزوح  رد  دنتسناوت  نایحیـسم 

.درک لقتنم  سنازیب  هب  مور  زا  ار  تختیاپ  .م   330

.تخانش دوخ  یتموکح  ورملق  رد  یمسر  نید  اهنت  ار  حیسم  نید  ریبک " سودوئت   ، " روتارپما .م  لاس 380  رد 

برغ رد  .دـش  هیزجت  یبرغ  یقرـش و  روـشک  ود  هـب  مور  يروتارپـما  لوا " سویـسودوئت   " روتارپـما تاـفو  زا  سپ  .م  لاـس 395  رد 
.دنتسشن تنطلس  هب  سویداکرآ "   " قرش رد  و  سویرونوه " "

هلیـسو نیدـب  دـش و  علخ  اه  توگ  هدرکرـس  رکآودوا "  " طسوت سولرتسوگوآ " سولومور   " یبرغ مور  روتارپما  .م  لاس 476  رد 
هبنج داد و  تسد  زا  ار  شیوخ  یـسایس  ّتیمها  مور  دعب  هب  خیرات  نیا  زا  .دـش  زاغآ  یطـسو  نورق  ضرقنم و  یبرغ  مور  يروتارپما 

.دنتفرگ رارق  مور  ياسیلک  رادتقا  رتچ  ریز  یبرغ  ياه  تموکح  دعب  هب  خیرات  نیا  زا  .درک  ادیپ  يرتشیب  تیمها  نآ  ینید 

.دنیوگ ینانوی  سکدترا و  ياسیلک  ار  هینطنطسق  ای  سنازیب  ياسیلک  ینیتال و  کیلوتاک و  ياسیلک  ار  يور  ياسیلک 

کیلوتاک تسا و  رتشیب  اهاسیلک  رگید  زا  کیلوتاک  ياسیلک  هقباس  .تسا  یمومع  يانعم  هب  کیلوتاک  یتنـس و  يانعم  هب  سکدترا 
 ، دـش ریگتـسد  حیـسم  ياـسیع  هک  یتقو  دـنیوگ :  یم  هک  تسا  نیا  شتلع  .دـنلئاق و  يروحم  شقن  پاـپ  مور و  ياـسیلک  يارب  اـه 
رتپ  ، " یسیع ترضح  ندش  بولصم  زا  دعب  .دوب  یسیع  اب  رخآ  تاظحل  ات  هک  يراوح  سرطپ  زج  دنتشاذگ  اهنت  ار  یسیع  نویراوح 

ارق ّتیحیسم  تالیکشت  سأر  رد  سورطپ "  " ای " 
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ترجاهم رگید  راید  هب  راچان  هب  دـنتفرگ ، یم  رارق  ناـیدوهی  رازآ  دروم  هک  نویراوح  .دراذـگ  ناـینب  ار  اـسیلک  ناـکرا  وا  .تفرگ  ر 
.دش رهش  نآ  شیشک  نیتسخن  درک و  ترجه  مور  هب  تشاد ، تسد  رد  ار  یحیسم  ياه  هتسد  هتـسه و  يربهر  هک  سورطپ  .دندومن 
لئاق يا  هژیو  تیمها  مور  شیـشک  يارب  دریگ و  رارق  یـسدقم  ناکم  نایحیـسم  زا  يرایـسب  هدید  رد  اج  نآ  هک  دـش  ببـس  رما  نیا 
دعب دنروآ و  یم  رامش  هب  رگید  ياه  شیشک  اه و  فقسا  سیئر  سدقم و  رتپ "  " ماقم مئاق  نیـشناج و  ار  مور  فقـسا  نانآ  .دنوش 

(1  ) .دنا هداد  پاپ "  " بقل وا  هب  اه 

" سویرالوراک لیئاخیم   " ناـمز رد  يدـالیم  لاس 1054  رد  هک  تسا  یـسنازیب  يرواخ  نایحیـسم  ياـهاسیلک  ناونع  سکدـترا  اـما 
.دش ادج  کیلوتاک  ياسیلک  زا  هینطنطسق  هفیلخرس )  ) قیرطب

مه زا  یمـسر  تروص  هب  دعب  هب  خیرات  نیا  زا  اما  دنتـشاد ، يراکمه  هدوارم و  مه  اب  ینانوی  ینیتال و  ساسیلک  عون  ود  خیرات  نیا  ات 
سیئر هینطنطـسق  قیرطب  کیلوتاک ، ياسیلک  سیئر  مور  پاپ  لاس ، نیا  رد  هک  دوب  نیا  اسیلک  ود  نیا  ندش  ادج  تلع  .دـندش  ادـج 

تافالتخا جوا  تکرح  نیا  .درک  یفرعم  دحلم  ار  پاپ  داد و  ناشن  شنکاو  زین  هینطنطـسق  قیرطب  درک ، ریفکت  ار  سکدـترا  ياسیلک 
.دش يرگید  زا  کی  ره  لالقتسا  هب  رجنم  هک  دوب  یبرغو  یقرش  مور  يروتارپما  ود  رد  رقتسم  ياسیلک  ود 

دوجو حرـش  نیدـب  یتاـفالتخا  مور  يروتارپـما  هزوح  ود  رد  رقتـسم  یحیـسم  ناـملاع  نیب  فـالتخا ،  جوا  هطقن  نیا  قـقحت  زا  لـبق 
: تشاد

.دوش یم  ثعبنم  يواسم  روط  هب  رسپ "  " زا مه  و  ردپ "  " زا مه  سدقلا  حور  هک  داد  میلعت  ار  یلصا  سونیتسوگوآ ،
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هماـن داـقتعا  رد  ار  روکذـم  لـصا  نیا  نـتم  دـش و  لیکـشت  سلدـنا  رد  برغ  ياـسیلک  ياـمعز  زا  ییاروـش  يدـالیم  لاـس 589 رد 
هب نیا  دنتفگ : دندرک و  ضارتعا  لمع  نیا  رب  قرـش  ياسیلک  يامعز  .دـندیناجنگ  نبا ) كویلیف =( "  " ناونع تحت  یـسویساناتآ " "

نیدنچ يداقتعا  شکمـشک  نیا  .تسا  یهلا  لماک  تردق  راکنا  تقیقح  رد  تسا و  دـنوادخ  تاذ  زا  قلطم  تیردـصم  یفن  يانعم 
لیلد ود  هب  ار  پاپ  دش و  لیکشت  هینطنطسق  رهـش  رد  املع  ياروش  يدالیم  لاس 876  رد  مجنارـس  .تشاد  دوجو  اسیلک  ود  نیب  نرق 

زا ار  اسیلک  رب  قلطم  تموکح  قح  عقاو  رد  .دـنتخاس  موکحم  كویلیف )"  " لصا هب  يدـنم  هقـالع  يرگید  یـسایس و  ّتیلاـعف  یکی  )
.دش رارقرب  اسیلک  ود  نیب  قلطم  ییادج  لاس 1054  رد  ماجنارس  دندرک و  بلس  پاپ 

.تشاد رارق  برع  نایوجگنج  هلمح  دروم  زین  یقرش  بونج  فرط  زا  اه و  نمرژ  موجه  ضرعم  رد  لامـش  فرط  زا  مور  يروتارپما 
رد موـسوئل  روتارپـما  .درک  هیزجت  تمـسق  ود  هب  ار  اـسیلک  ینعی  دروآ ، راـب  هـب  هدـمع  هجیتـن  کـی  ناناملـسم  تاـحوتف  میقتـسم  رثا 
هب مالـسا  میلاعت  ذوفن  رطخ  زا  يریگولج  يارب  داد ، تسکـش  روفـسوب  رانک  رد  ار  برع  نیدهاجم  رکـشل  هک  نآ  زا  سپ  هینطنطـسق 
هک دومن  هظحالم  روتارپما  .تخاـس  یـضاران  ار  مود " سویروگرگ   " پاـپ ببـس  نیا  زا  دـش و  ممـصم  یبهذـم  تاحالـصا  یخرب 

ریواصت و هب  تبـسن  شتـسرپ  دح  رد  مارتحا  دـنهد و  یم  رارق  داقتنا  ضرعم  رد  ار  اسیلک  نایحیـسم  دوخ  زا  یخرب  یتحو  ناناملـسم 
نیا .دـنریگ ا  یم  هدرخ  اسیلک  هب  دـنروآ و  یم  رامـش  هب  یتسرپ  تب  زا  یعون  ار  دوب  لومعم  هک  اـه  هناـخ  زاـمن  رد  سدـقم  لـیثامت 

رد كور 
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.درک عونمم  اهاسیلک  رد  ار  ریواصت  بصن  درک و  رداص  ینامرف  يدالیم  لاس 726 

مور رهش  رد  یلو  درک ، ارجا  یقرش  هزوح  رد  ار  دوخ  نامرف  یماظن ، يورین  اب  روتارپما  .تشاد  یپ  رد  ار  يدیدش  شنکاو  لمع  نیا 
اسیلک رد  سدقم  لیثامت  سک  ره  هک  درک  رداص  اوتف  داد و  لیکشت  یتروشم  هسلج  پاپ  دندرک و  یچیپرـس  رـصیق  مکح  يارجا  زا 
پاپ هیبنت  ددص  رد  روتارپما  راک  نیا  لابندهب  دومن و  ریفکت  ار  روتارپما  پاپ ،  .دوش  یم  جراخ  نامیا  زا  دـهدنرارق ، مارتحا  دروم  ار 

هفیلخرـس قیرطب و  رما  تحت  ار  قطانم  نیا  تخاس و  جراـخ  پاـپ  تموکح  هزوح  زا  ار  اـیلاتیا  بونج  رد  لیـسیس  هیحاـن  دـمآ و  رب 
هداد تسکـش  ار  مالـسا  رکـشل  هسنارف  رد  هک  رترام  لراش  زا  يدعب  شنکاو  رد  پاپ  .داد  رارق  سکدـترا ) ياسیلک   ) نانوی ياسیلک 

ود ره  رترام " لراش   " و سویروگرگ "  " پاپ نامز  نیا  رد  .تسج  دادمتـسا  دوب ، هدرک  بسک  ییوربآ  دوخ  يارب  راـکنیا  زا  دوب و 
ایلاتیا قرش  لامش  رد  عقاو  انوار "  " هیحان درک و  فرصت  ار  اج  نآ  دیشک و  رکشل  ایلاتیا  هب  دش  ردپ  نیـشناج  هک  رترام  رـسپ  دندرم ،

زاغآ رد  درک ، یم  تیاعر  ار  مارتحا  تیاهن  پاپ  اسیلک و  هب  تبـسن  هک  یناملراش  هاشداپ  نیا  .داد  هیده  پاپ  هب  دومن و  فرـصت  ار 
سپ نآ  زا  وا  داـهن و  وا  رـس  رب  ار  يروتارپـما  اـت ج  موـسوئل  پاـپ  حیــسم  دـالیم  دـیع  زور  رد  و  دـمآ ، مور  هـب  يدـالیم  لاس 800 

.دش یفرعم  سدقمر  وتارپما  یناملراش 

ار سدقم "  بقل "  نیا  مجنپوئل  دعب  لاس  دنچ  دش و  شخب  ود  هب  تیحیسم  ملاع  لاصفنا  زاغآ  تقیقح  رد  هثداح  نیا 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 241 

http://www.ghaemiyeh.com


هعومجم رد  سکدـترا  ساسیلک  .دـش  مسقنم  شخب  ود  هب  اسیلک  يروتارپما و  نامز  نآ  زا  تخانـش و  تیمـسر  هب  یناـملراش  يارب 
.یبرغ مور  يروتارپما  رد  کیلوتاک  ياسیلک  یقرش و  مور  يروتارپما 

.دنتـسیرگن یم  یقوقح  ییاـضق و  هبنج  زا  رت  شیب  ّتیحیـسم  هب  کـیلوتاک ) ياـسیلک   ) اـسیلک باحـصا  يروتارپما  یبرغ  شخب  رد 
زا اه  سکدـترا  روصت  .تشاد  یفـسلف  هبنج  رتشیب  ناشهاگن  سکدـترا ) ياسیلک   ) یقرـش شخب  رد  یلو  سوناـیلوترت ، "  " دـننامه

.دنتسه يدیدج  نوناق  زاغآرس  یتامدقم ، تروص  هب  اه  نآ  هک  دوب  نیا  هناگ  راهچ  ياه  لیجنا 

نالوسر میلاعت  .دـنراد  لوبق  همه  ار  نیرید  ياه  همان  داـقتعا  .دـنا  هملکلا  قفتم  توهـال  ملع  یلـصا  داوم  رد  سکدـترا  ياـهاسیلک 
دومن عضو  یقـشمد  ییحی  ینعی  اسیلک ، يابآ  نیرت  یمیدق  هک  يدعاوق  يدابم و  زا  دنناد و  یم  ریذپان  لاوز  يدـبا و  همه  ار  میدـق 
عـضو اه  قیرطب  يابآ  همان  داقتعا  هرابرد  هیروس  رب  ناناملـسم  هبلغ  زا  دعب  نرق  کی  یقـشمد  ییحی  هک  هچ  نآ  .دنا  هدیزرون  فلخت 

.تسا نینچ  نآ  هصالخ  هک  .تسا  سکدترا  ياهاسیلک  صاخ  تفص  یّلک  هطباظ  نآ  لصا  دومن ،

رگید هعبـس و  تاسدقم  هلیـسو  هب  رـضاح  نامز  رـصع و  هب  هک  یـسیع  صخـش  رد  تایح  هدیقع  دنوادخ ، مسجت  هب  راوتـسا  نامیا  "

(2 ". ) .اسیلک رد  تسین  صولخ  يور  زا  ینید  کسانم  لامعا و  ماجنا  .تسا و  هدیسر  ام  هب  هدش و  لقتنم  تادابع 

یم وا  .درادن  ار  ینید  روما  رد  هلخادـم  قح  رـصیق  تفگ  درک و  عافد  ریواصت  شوقن و  زا  موسوئل ، روتارپما  ربارب  رد  یقـشمد  ییحی 
ادخ هک  روط  نامه  ًانیع  دنا ، هداد  صیخـشت  ار  سدـقلا  حور  مسجت  یبهذـم  ياه  تروص  رد  اهدونیـس )  ) املع ياروش  نوچ  تفگ 

) یسیع رکیپ  رد  ردپ ) )
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یهلا تمحر  فطل و  لاقتنا  لقن و  هلیـسو  دنا و  هتفرگ  رارق  تاسدقم  دادع  رد  روکذم  ياه  تروص  ور  نیا  زا  تفای ، مسجت  رـسپ )
.دنشاب یم  نانمؤم  هب 

تروص دراد ، داوس  اب  نانمؤم  يارب  سدقم  باتک  یبهذم  هژاو  هک  تلزنم  نامه  ینعی  دنتـسه ، سدـقم  ياه  باتک  هب  هیبش  تسرد 
.تسا اراد  ار  رثا  نامه  ناداوس  یب  يارب  لیثامت  اه و 

.دنا یسدق  تمرح  هجرد و  نامه  ياراد  همه  اسیلک  تاسسؤم  تاملک و  کسانم و  بادآ و  مامت  هکلب  لیثامت ، اه و  تروصاهنت  هن 
.دوب دنهاوخ  نانمؤم  هب  يدنوادخ  فطل  یهلا و  حور  لاقتنا  هطساو  همه 

ریواصت هب  کیلوتاک ) ) مور ياهاسیلک  یلو  دنناد ، یم  یهلا  حور  تعیبط و  ياراد  ار  سدقم  ریواصت  سکدـترا )  ) قرـش ياهاسیلک 
.دنهد یم  يرشب  تلزنم  نیسیدق  رگید  میرم و 

ياهاسیلک رد  یلو  دـنراذگ ، یم  مارتحا  تسا  يردام  تاساسحا  ياراد  هک  یـسیع  ردام  تهج  هب  ار  میرم  کیلوتاک  ياهاسیلک  رد 
.دنناد یم  يرشب  قوف  يدوجوم  ار  وا  دننک و  یم  شتسرپ  یلاعت  يادخ  ننام  ار  وا  سکدترا 

اّما دـشاب ، هتـشاد  ار  ییاسیلک  هعماج  مامت  رب  یلاع  تسایر  مور  رهـش  فقـسا  هک  دـنرادن  لوبق  ار  نخـس  نیا  سکدـترا  ياـهاسیلک 
.دنا هتفریذپ  ار  نیا  اه  کیلوتاک 

یم کیلوتاک  ياهاسیلک  اّما  دندرک ، بسک  یناحور  يورین  یـسیع ، زا  يواسم  روط  هب  نویراوح  دنیوگ : یم  سکدـترا  ياهاسیلک 
مدرم فقـسا  درک و  بسک  همه  زا  شیب  دوب  نانآ  سیئر  هک  يراوح  سورطپ  هکلب  دـندرکن ، بسک  يواـسم  روط  هب  ناـنآ  دـنیوگ 

.تسا سورطپ  نیشناج 

: دوش یم  هصالخ  زیچ  تفه  رد  لاس 1274 م .  زا  ینید  ضیارف  سکدترا  ياسیلک  رد 

مسارم نارامیب و  حسم  هبوت ، لوانت ،  سدقم ، نغور  اب  حسم  تداهش ، يادا  دیمعت ،
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جاودزا و لوانت ، نید ، ياسؤر  یناحور  ماقم  هب  رارقا  هبوت ، ینابرق ، دـیمعت ،  تسا : رارق  نیدـب  کیلوتاک  ياهاسیلک  رد  اّما  جاودزا ،
.توم لاح  رد  نارامیب  حسم 

نامـسآ هلزنم  هب  نید و  يایلوا  لحم  عفترم  تمـسق  رد  .دراد  رارق  حطـس  ود  رد  تسا و  شوگ  راهچ  سکدـترا :  ياهاسیلک  لکش 
رارق حطـس  کی  رد  کیلوتاک  ياهاسیلک  لکـش  اما  تسا ، نیمز  فرعم  نایحیـسم و  داحآ  عامتجا  لحم  نآ  نییاـپ  تمـسق  تسا و 

 . تسین ادج  یلصا  يانب  زا  بارحم  .دنراد 

.دنرادن لوبق  ار  نیا  اه  سکدترا  اّما  دنراد ، لوبق  ار  پاپ  تمصع  اه  کیلوتاک 

هب سکدـترا  ياهاسیلک  تیزکرم  هک  هینطنطـسق  حـتف  زا  دـعب  .دوش  یم  ارجا  ینانوی  نابز  هب  سکدـترا  ياـهاسیلک  رد  ینید  مسارم 
کیلوتاک ياـهاسیلک  رد  اـّما  دوش ، یم  ارجا  میدـق  يوالـسا  ناـبز  هب  ینید  مسارم  اـج  نآ  رد  لاس 1589 ) رد  دـش (  لقتنم  وکـسم 

(3  ) .دوش یم  ارجا  ینیتال  نابز  هب  ینید  مسارم 

ص 727 730. ج 2 ، ناهج ، بهاذم  نایدا و  یغلبم ، هللادبع  .1

ص 648. تمکح ،  رغصا  یلع  همجرت  نایدا ، عماج  خیرات  سان ، یب .  ناج  .2

ص 333. ج 1 ، للملا ، حیضوت  .3

؟ دنراد ییاه  توافت  هچ  هک  دینک  نایب  ار  ناتستورپ  کیلوتاک و  سکودترا  تیحیسم  هخاش  هس 

شسرپ

؟ دنراد ییاه  توافت  هچ  هک  دینک  نایب  ار  ناتستورپ  کیلوتاک و  سکودترا  تیحیسم  هخاش  هس 

خساپ

لیکشت نآ  هیزجت  نیلوا  هک  هدش  میسقت  يرت  کچوک  ياه  هقرف  زین  ناتستورپ  سکدترا و  کیلوتاک  گرزب  هقرف  هس  هب  تیحیـسم 
 . تسا سکدترا  ياسیلک 

اه همان  داقتعا  قبط  یحیسم  نامیا  ناوریپ  دروم  رد  ًاصوصخم  تسا و  داقتعا  تسرد  يانعم  هب  ینانوی و  سکودتوا  ظفل  سکودترا 
یقرـش سکودـتوا  ياسیلک  ناوریپ  هب  صاخ  فصو  ناونع  هب  یلو  دور ، یم  راک  هب  یحیـسم  گرزب  ياه  هقرف  ياه  همان  فارتعا  و 

هدیقعلا میقتسم  یتنس و  تیحیسم  هعماج  ینعی  سکودتوا ؛  ياسیلک  .ددرگ  یم  قالطا 

زین دوش ؛  یم  هتفگ  عماج  ماع و  ياسیلک  دروم  رد  یحیسم  ینید  حالطصا  رد  تسا و  يومع  یلک و  يانعم  هب  کیلوتاک  کیلوتاک 
هدش بعشنم  سکودترا و  مان  هب  یقرش  هدش  بعشنم  ياسیلک  هدش  بعشنم  یبرغ  ياسیلک  میدق و  هدشن  بعشنم  ياسیلک  دروم  رد 
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تسا هدش  هتخانش  کیلوتاک  مان  هب  یبرغ 

: دوب تهج  ود  هب  دش ، میسقت  کیلوتاک  سکودترا و  شخب  ود  هب  اسیلک  هک  زاغآ  رد  قاقشنا :  لماوع  زاغآ و 

سلان ناج  هتشون  هب  یعامتجا :  یسایس  لماع  فلا 

رد موس  وئا  روتارپما  .درک  هیزجت  تمـسق  ود  هب  ار  اـسیلک  ینعی  دروآ ؛  راـب  هب  هدـمع  هجیتن  کـی  ناناملـسم  تاـحوتف  میقتـسم  رثا  "

میلاعت ذوفن  رطخ  زا  يریگولج  يارب  داد ، شحاـف  تسکـش  روفـسوی  راـنک  رد  ار  برع  نیدـهاجم  رکـشل  هک  نآ  زا  سپ  هینطنطـسق 
 . تخاس یضاران  ار  مود  سویروگرگ  پاپ  ببس  نیا  زا  دش و  ممصم  یبهذم  تاحالطصا  یضعب  هب  مالسا 

دح هب  مارتحا  دـنا و  هداد  رارق  داـقتنا  فرعم  رد  ار  اـسیلک  نایحیـسم  دوخ  زا  یـضعب  یتـح  نایمالـسا و  هک  دومن  هظحـالم  روتارپـما 
هک ار  شتسرپ 
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لاس 726 رد  ور  نیا  زا  .دنرامـش  یم  یتسرپ  تب  زا  یعون  دوش ، یم  لومعم  اه  هناـخزامن  رد  سدـقم  لـیثامت  ریواـصت و  هب  تبـسن 
رد ینکـش  تروص  هقیرط  رد  هک  تسا  یمدـق  نیلوا  نیا  .دومرف  نغدـق  اهاسیلک  رد  ار  ریواصت  بصن  درک و  رداص  ینامرف  يدالیم 

روتارپما قرشم  رد  .دروآ  دوجو  هب  برغم  رد  مه  قرشم و  رد  مه  يدیدش  شنکاو  لمع  نیا  یلو  تسویپ  روهظ  هب  تیحیـسم  ملاع 
هسلج پاپ  دندز و  زابرس  رـصیق  مکح  ارجا و  زا  تفاسم  دعب  هطـساو  هب  مر  رهـش  رد  یلو  درک ، ارجا  ار  دوخ  نامرف  یماظن  يورین  اب 
لها هگرج  زا  دـشاب ، اسیلک  رد  لاثمت  تروص و  مارتحا  فـالخ  رب  سک  ره  هک  درک  رداـص  ییاوتف  داد و  لیکـشت  یبهذـم  ياروش 

بونج رد  لیـسیس  هیحان  پاپ  هیبنت  يارب  لمع  نیا  ربارب  رد  روتارپما  .درک  ریفکت  ار  روتارپما  پاپ  تقیقح  رد  تسا و  جراـخ  ناـمیا 
لیابق فرصت  هب  تقو  نآ  رد  ایلاتیا  لامـش  .دادرارق  نانوی  كرطب 35 ] رما  تحت  تخاس و  جراخ  پاـپ  تموکح  هزوح  زا  ار  اـیلاتیا 

درک و ادـیپ  یکانرطخ  لکـشم و  عضو  پاپ  ور  نیا  زا  .دـندید  یم  ار  مر  رهـش  حـتف  هلمح و  هیهت  اه  نآ  دوب و  هدـمآرد  درابمول " "

نیا تسج ..  رارمتسا  دوب ، هدرک  ادیپ  میظع  یتردق  ترهش و  هداد و  تسکش  ار  مالـسا  رکـشل  هسنارف  رد  هک  رترام  لراش  زا  ریزگان 
دالیم دـیع  زور  رد  دـمآ و  مر  هب  ژیدالیم  لاس 800  لوا  درک ، یم  تیاعر  ار  مارتحا  تیاهن  اسیلک  هب  تبـسن  هک  یناـملراش  هاـشداپ 

زاغآ تقیقح  رد  هعقاو  نیا  .دیدرگ  مالعا  سدقم  روتارپما  سپ  نآ  زا  هداهن و  وا  رس  رب  ار  يروتارپما  جات  موسوئل  پاپ  حیسم 
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بقل نیا  مجنپ  وئل  هب  بقلم  هینطنطـسق   ) یقرـش مور  روتارپما  نآ  زا  دـعب  لاـس  دـنچ  و  دوب ، تمـسق  ود  هب  تیحیـسم  ملاـع  لاـصفنا 
مسقنم یبرغ  یقرش و  تمسق  ود  هب  مر  ياسیلک  لامل  اب  و   ) مور يروتارپما  ًامسر  نامز  نآ  زا  تخانش و  یناملراش  يارب  ار  سدقم  "

" .دیدرگ

: دسیون یم  اسیلک  ناملاع  نیب  يداقتعا  تافالتخا  هرابرد  سپ  ناج  يداقتعا  لماع  ب 

يدالیم لاـس 589  رد  .دوـش  یم  ثعبنم  اـیواستم  نید  زا  مه  بآ و  زا  مه  سدـقلا  حور  هـک  داد  مـیلعت  ار  یلـصا  سونیتـسوگوآ  "

كویلیف  " هملک ناونع و  تحت  یسویساناتآ  همان  داقتعا  رد  ار  لصا  نیا  نتم  دیدرگ و  لیکـشت  ایناپـسا  رد  اسیلک  يامعز  زا  ییاروش 
هملک نیا  قاحلا  دنتفگ : دندرک و  ضارتعا  لمع  نیا  رب  قرـش  ياسیلک  نایتوهال  ناملکتم و  ندرک  هفاضا  دـندیناجنگ و  نبا  ینعی   ؛

ياسیلک نایاوشیپ  یلو  دشاب ، یم  یهالا  لماک  تردق  راکنا  تیقح  رد  تسا و  یلاعت  يراب  تاذ  زا  قلطم  تیردـصم  یفن  يانعم  هب 
رب دیدش  یلادج  هکرعم و  اسیلک  ود  نیب  نرق  نیدنچ  یمالک  شکمـشک  نیا  .دندومن  یگداتـسیا  نانچمه  كویلیف   " أدبم رد  برغ 

تیلاعف یکی  لیلد  ود  هب  ار  پاپ  و  دش ، لیکشت  هینطنطـسق  رهـش  رد  نایناحور  زا  ییاروش  لاس 876  رد  تبقاع  هک  نآ  ات  تخاس  اـپ 
پاپ زا  ار  اسیلک  رب  قلطم  تموکح  قح  عقاو  رد  اوتف  نیا  تخاـس  اـطخ  هب  موکحم  كویلیف  لـصا  هب  يدـنم  هقـالع  رگید  یـسایس و 

مور پاپ  لاـس  نآ  رد  تسویپ  عوقو  هب  يدـالیم  لاس 1054  رد  اسیلک  ود  نیب  یعطق  ییاهن  لاـصفنا  ییادـج و  هرخـالاب  .درک  بلس 
ياسیلک هخاش  ود  لاس  نآ  زا  تسناد و  هحلم  ار  پاپ  زین  كرطب  .درک  ریفکت  ار  هینطنطسق  كرطب 
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[36 ".] دنتفای لالقتسا  دنتفرگ و  شیپ  دوخ  يارب  يرگید  هار  کی  ره  سکودترا  و   ) کیلوتاک

سدقلا حور  نبا و  با   ) دندقتعم ثیلثت  هب  نایحیسم  اه : کیلوتاک  سکودترا و  نیب  توافت 

[37] .تسا رسپ  زا  یشان  دنیوگ : یم  اه  کیلوتاک  اما  تسا  ردپ  زا  یشان  سدقلا  حور  سکودترا  رظن  زا  * 

 . دنرادن لوبق  اه  سکودترا  یلو  دنراد ، لوبق  ار  ساپ  هابتشا  ناکما  مدع  یهارمگ و  زا  تئارب  خزرب  اه  کیلوتاک  * 

.دنناد یم  مارح  کیلوتاک  نایناحور  یلو  دنناد ، یمن  مارح  دوخ  رب  ار  جاودزا  اه  سکودترا  نایناحور  * 

نابز هب  اه  کیلوتاک  یلو  .دـنروآ  یم  اج  هب  نابز  نیا  هب  ار  يدابع  مسارم  تسا و  ینانوی  نابز  اه  سکودـترا  دزن  سدـقم  ناـبز  * 
 . ینیتال

.دنناوخ پاپ  " اراه کیلوتاک  هقرف  سیئر  یلو  هفیلخ   ) قیرطب ار  سکودترا  هقرف  یناحور  سیئر  * 

نامسآ هلزنم  هب  نید و  يایلوا  لحم  نآ  عفترم  تمسق  .دراد  رارق  حطس  ود  رد  تسا و  شوگ  راهچ  سکودترا  ياهاسیلک  لکـش  * 
[38] .درادن دوجو  یگژیو  نیا  کیلوتاک  ياهاسیلک  رد  یلو  تسا  نیمز  هلزنم  هب  ناوریپ و  عامتجا  لحم  نییاپ  تمسق  و 

ياـهاسیلک رد  اـما  دنـسدقم ، هقرف  نـیا  دزن  تـسا و  هتـسب  شقن  نایـسیدق  مـیرم و  یـسیع و  ریواـصت  سکودـترا  ياـهاسیلک  رد  * 
[39] .دنتسین سدقم  تسین و  يربخ  اه  نیا  زا  کیلوتاک 

ياـهاسیلک نایدـصتم  باوصاـن  درکلمع  هب  ضارتعا  تهج  هب  ناتـستورپ  ياـسیلک  تسا  ضرتـعم  ياـنعم  هب  ناتـستورپ  ناتـستورپ : 
شیـشک دوخ  هک  لشیم  ساموت  .دـمآ  دوجو  هب  یناحور  ناردـپ  ياه  همانوفع  تشهب و  هانگ و  شورف  دـیرخ و  هلمج  زا  کیلوتاک 

یم ارف  نید  حالـصا  هـب  ار  مدرم  اـسیلک  نارازگراـک  زا  يرایـسب  هـک  یلاـح  رد  : " دـسیون یم  هراـب  نـیا  رد  تـسا  رـصاعم  یحیـسم 
دوب رارق  نیا  زا  هیـضق  .دومن  یعطق  ار  یبرغ  ياسیلک  رد  فاکـش  داجیا  و  درک ، ادص  پوت  دننام  اه  همان  شـشخب  نایرج  دـندناوخ ،

هک

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 248 

http://www.ghaemiyeh.com


تخادرپ اب  دناوت  یم  ینمؤم  ره  هک  دـندرک  مالعا  اج  همه  رد  دنتـشاذگ و  اپ  ریز  ار  اپورا  فلتخم  قطانم  روشرپ  ناظعاو  زا  يرامش 
رد درک و  مایق  م 1546 ) " ) رتول نیترام   " ماگنه نیا  رد  .دهد  تاجن  دـنک و  دـیرخ  زاب  تازاجم  زا  ار  دوخ  اسیلک  هب  لوپ  يرادـقم 
ریغ دودرم و  کیلوتاک  نامیا  رظن  زا  وا  ياهداهنـشیپ  زا  یخرب  .داد  راـشتنا  يداهنـشیپ  هداـم  رب 95  لمتـشم  يا  هیمالعا  لاس 1517 

هلمج زا  تشاد  دوجو  اه  نآ  نایم  زین  يا  هزات  ياهزیچ  یلو  دوب ، لوبق  لباق 

.دیآ یم  تسد  هب  نامیا  هار  زا  طقف  تاجن 

 . تسا یحیسم  نامیا  عبنم  اهنت  سدقم  باتک 

 . تسا ینابرق  ینابر  ياشع  هک  دوب  دقتعم  دیابن 

 . تسا لطاب  نآ  يارب  ندرک  رذن  تینابهر و 

.دنشاب هتشاد  ینید  يربهر  يدابع و  مسارم  رد  يرت  مهم  شقن  دیاب  یناحور  ریغ  دارفا 

...دنوش لقتسم  حور  ياسیلک  زا  دیاب  یلحم  ياهاسیلک 

 . هانگ هب  فارتعا  دننام  یکیلوتاک  لامعا  زا  یخرب  در 

.دوش دروخرب  یناحور  بصانم  شورف  و  اه " همان  ششخب   " دننام ینوناق  ریغ  ياهراک  اب  دیاب 

هدیمان یلیجنا  حالـصا   " ار يو  تضهن  لیلد  نیا  هب  و   ) دـنک حالـصا  سدـقم  باتک  یلـصا  میلاعت  قبط  ار  اسیلک  دوب  ددـصرد  رتول 
[40 (.] دنا

: اه کیلوتاک  ناتستورپ و  نیب  توافت 

 . دنتسین لئاق  تمصع  پاپ  يارب  نانآ  فالخربودننک  یم  تفلاخم  پاپ  یهلا  تردقاباه  ناتستورپ  * 

.دننک یم  تیاعر  ار  یسارکومد  اسیلک  تالیکشت  روما  رد  * 

.دنرادن نایناحور  هب  جایتحا  ادخ  اب  طابترا  يارب  نانمؤم  دنیوگ : یم  اه  کیلوتاک  فالخرب  * 

 . اه کیلوتاک  فالخ  هب  دنناد ؛ یمن  مارح  دوخ  رب  ار  جاودزا  ناتستورپ  هقرف  ناشیشک  * 

 . تسین بجاو  اه  ناتستورپ  دزن  هانگ  هب  فارتعا  * 

اهیاروش ياه  هینایب  زا  تعیرش  اه  کیلوتاک  دزن  یلو  اسیلک ، ياه  هینایب  هن  تسا  سکروم  باتک  اه  ناتستورپ  دزن  تعیرش  ساسا  * 
و
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.دوش یم  ذخا  زین  نایناحور  ياواتف 

[41] .دنتسین دقتعم  میرم  ترضح  ندوب  هرکاب  هب  زین  دنرادن ، هدیقع  خزرب  هب  اه  نیا  * 

( يرگ هفیلخ  رـس  يروش   ) هفیلخ هب  یـسراف  رد  نآ  زا  دوش ؛ یم  هتفگ  قیرطب  ای  كرطب  سکودـترا ، هقرف  یناحور  سیئر و  هب  [ 35]
.ددرگ یم  دای 

ص 647. نامه ، [ 36]

ص 784. ج 2 ، هللادبع ، یغلبم ، ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات  [ 37]

ص 790. نامه ، [ 38]

نامه ص 649. سان ، ناج  [ 39]

ص 108 و 109. یقیفوت ، نیسح  مجرتم  یحیسم ، مالک  لشیم ، ساموت  [ 40]

ص 792و نامه ، یغلبم ، [ 41]

 ، دراد تیعقاو  رگا  دراد ؟ تیعقاو  هیضق  نیا  ایآ  داد ، دوخ  نانامهیم  هب  درک و  بارش  هب  لیدبت  ار  بآ  دوخ  نید  غیلبت  يارب  حیـسم  ترـضح 
؟ تسا مارح  مالسا  رد  بارش  ارچ 

شسرپ

تیعقاو رگا  دراد ؟ تیعقاو  هیضق  نیا  ایآ  داد ، دوخ  نانامهیم  هب  درک و  بارش  هب  لیدبت  ار  بآ  دوخ  نید  غیلبت  يارب  حیسم  ترضح 
؟ تسا مارح  مالسا  رد  بارش  ارچ  دراد ، 

خساپ

اـه و هزومآ  رتشیب  هنافـسأتم  .درادـن  تیعقاو  دومن ، لـالح  ار  بارـش  درک و  بارـش  هب  لیدـبت  ار  بآ  ع )  ) یـسیع ترـضح  هک  نیا 
رد فیرحت  ياه  هنومن  زا  یکی  ع )  ) یـسیع ترـضح  طسوت  بارـش  هب  بآ  ندش  لیدبت  .تسا  هدش  فیرحت  حیـسم  ینید  تامیلعت 

.تسا تیحیسم  ینید  ياه  هزومآ 

(1) .دنا هدرک  هراشا  دروم  نیمه  هب  تیحیسم ،  نید  رد  فیرحت  زا  ییاه  هنومن  رکذ  ماگنه  رد  ناگدنسیون  ناخروم و  زا  یخرب 

.تسا هدوب  مارح  زین  هتشذگ  نایدا  رد  بارش  هک  هدش  حیرصت  تایاور  یضعب  رد 

مارح لّوا  زا  بارش  دوب و  تلاسر  همانرب  ءزج  بارش  تمرح  هک  نیا  زج  داتسرفن  ار  يربمغیپ  چیه  دنوادخ  : " دومرف ع )  ) قداص ماما 
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(2 ".) دوب

رد روهط " بارـش   " زا تایآ  رد  هک  هنوگ  نامه  دـشاب ، رهاط  كاپ و  یندیـشون  بارـش ، زا  دوصقم  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 
مالسا رد  نآ  تمرح  اب  تمرح  مدع  تسا ، هدوبن  مارح  حیـسم  نید  رد  بارـش  میریذپب  هک  نیا  ضرف  رب  .تسا  هدش  هدرب  مان  تشهب 

رد تافالتخا  نیا  .دـنراد  فالتخا  عورف  تاـیئزج و  رد  دـنراد  كارتشا  لوصا  رد  هک  نآ  مغر  هب  یهلا  ناـیدا  اریز  درادـن ، تاـفانم 
کی رد  تسا  نکمم  تاعوضوم  زا  يا  هراپ  هک  انعم  نیدـب  دـنک ، یم  زورب  روهظ و  بارـش  تمرح  تیلح و  دـننام  لیاسم  زا  یخرب 

.دشاب هتشاد  رگید  مکح  رگید  نید  رد  دنشاب و  هتشاد  مکح  کی  نید ، 

يدعب ربمایپ  طسوت  هتشاد و  دوجو  هتشذگ  عیارش  نایدا و  رد  یماکحا 
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.تسا هدش  هداد  رارق  نآ  ياج  هب  يرگید  مکح  ای  هدش  خسن 

 : اه تشون  یپ 

.758 ص 757 -  ج2 ، بهاذم ، نایدا و  خیرات  یغلبم ، دمحا   - 1

ص 469. ج6 ، فیراعم ، فراعم و   - 2

؟ دش یم  هرادا  لکش  هچ  هب  هعماج  يربهر  تشادن ، رگا  تشاد ، ماما  هعماج  ایآ  ربمایپ ، ات  (ع ) یسیع ترضح  تماما  زا 

شسرپ

؟ دش یم  هرادا  لکش  هچ  هب  هعماج  يربهر  تشادن ، رگا  تشاد ، ماما  هعماج  ایآ  ربمایپ ، ات  (ع ) یسیع ترضح  تماما  زا 

خساپ

نادنچ یخیرات  ياه  باتک  رد  (ص ) مالـسا ربمایپ  روهظ  ات  (ع ) حیـسم ترـضح  زا  سپ  تیحیـسم  هعماج  يربهر  تماما و  دروم  رد 
.تسا هدشن  رکذ  فافش  نشور و 

، ترضح یصو  دهع ? رب  (ع ) یسیع ترضح  زا  سپ  نایحیسم  يربهر  هک  تسا  هدمآ  نایحیـسم  سدقم  باتک  یمالـسا و  نوتم  رد 
رب وا  زا  دـعب  ار  (ع ) یـسیع ترـضح  تیلوئـسم  تشاد ، رارق  نویراوح  سأر  رد  هک  وا  .دوب  سرطپ ) هب  فورعم   ) نومح نب  نوـعمش 

(1) .مراپس یم  وت  هب  ار  نامسآ  توکلم  ياهدیلک  تفگ : وا  هب  یسیع  ترضح  یتم "  " لیجنا هتشون  هب  .تفرگ  هدهع 

.دوب نومح  نب  نوعمش  نانآ  نیلوا  هک  ( 2) تشاد یصو  هدزاود  (ع ) یسیع ترضح  تسا : هدمآ  یمالسا  تایاور  رد 

(3) .دوب (ع ) یسیع ترضح  يایصوا  زا  رگید  یکی  المث  نب  بیرذ  تسا : هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد 

(4) .دیآ یم  رامش  هب  (ع ) یسیع ترضح  يایصوا  زا  دوب ، هبزور  شیلصا  مان  هک  یسراف  ناملس  تسا : هدمآ  زین 

: تشون یپ 

لصف 16. یتم ، لیجنا   1

ص 532. ج 1 ، یفاک ،  2

ص 142. ج 1 ، دئاوفلا ، زنک   3

ص 278. ج 2 ، نیظعاولا ، هضور   4
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؟  تسین ءایبنا  متاخ  حیسم  ارچ 

شسرپ

؟  تسین ءایبنا  متاخ  حیسم  ارچ 

خساپ

 : لیلد دنچب  تسازئاج  رگید  ناربمغیپ  ندمآ  يو  زا  سپ  دوبن و  ءایبنا  متاخ  لیجنا  صنب  مالسلا  هیلع  حیسم 

 . دیایب نیا  زا  دعب  دیاب  سپ  دوب  هدماین  دوعوم  ربمغیپ  نآ  ییحی  ترضح  نامز  رد  تشذگ  هک  انحوی  لیجنا  صنب   - 1

سوباغآ هک  اهنآ  زا  نتکی  دـنتفر و  هیکاطناب  میلـشروا  زا  ناربمغیپ  مایا  نآ  رد  دـیوگ :  مهدزای  باب  نییراوح  لامعا  باتک  رد   - 2
رد طـحق  نیا  و  دریگارف .  ار  نیمز  نینکاـس  هـمه  اـت  تـسا  هداـمآ  یمیظع  یطحق  هـک  درک  تراـشا  حورب  تساـخرب و  تـشاد  ماـن 
هک دیوگ  زین  و 11  هیآ 10  مکی  تسیب و  رد  و  دـندوب ,  مالـسلا  هیلع  حیـسم  زا  سپ  ءاـیبنا  نیا  و  یهتنا ,  دـش  عقاو  سویدولکدـهع 

 . دوب ربمغیپ  سوباغآ 

 ) دنا هدنرد  گرگ  نطاب  رد  هدیشوپ و  هرب  ياه  هماج  هک  دینک  زیهرپ  وگغورد  ناربمغیپ  زا  دومرف :  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح   - 3
اهنآ ياه  هویم  زا  اراهنآ  دومرف  حیسم  میسانشب ؟  ار  بذاک  قداص و  ناربمغیپ  اجک  زا  دندیـسرپ  نآ  زا  سپ  و  باب 7 . )  یتم  لیجنا 

زا سپ  ربمغیپ  ندـمآ  هک  ددرگ  یم  مولعم  تاـیآ  نیا  زا  و  دـینیچ . ؟  یمریجنا  کـسخ  زا  روگنا و  راـخ  تخرد  زا  اـیآ  دیـسانشب , 
 , دیهد صیخشت  ار  اهنآ  بذک  قدص و  ءایبنا  راثآ  دیفم و  میلعت  کین و  نخـس  زا  دومرف  ترـضحنآ  دوب و  نکمم  حیـسم  ترـضح 

 . تسا قداص  ربمغیپ  هیآ  نیا  صنب  دوب  وکین  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللادبع  نب  دمحم  ام  ربمغیپ  راثآ  نوچو 

دیوگ باب 4  انحوی  لوا  هلاسر   - 4
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هکنآ يارب  دـنا  هدـش  هداتـسرف  یلاعت  يادـخ  بناج  زا  اـیآ  هک  دـینک  شیاـمزآ  ار  اـهنآ  هکلب  دـینکن  رواـب  ار  یحور  ره  لـئابق  يا  : 
شیامزآ ار  اهنآ  تفگ  هکلب  دینک  بیذکت  ار  توبن  یتدم  هک  تفگن  انحوی  دنا .  هدمآدیدپ  ملاع  رد  دنرایـسب و  وگغورد  ناربمغیپ 

يوعد نیا  زا  سپ  سک  ره  دومرف  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ام  ربمغیپ  دننام  دوب  ءایبنا  متاخ  مالـسلا  هیلع  یـسیعرگا  دینک و 
 . دینک بیذکت  دنک  توبن 

؟  تسا هداد  ربخ  مالسا  ربمایپ  روهظ  زا  حیسم  ترضح  ایآ 

شسرپ

؟  تسا هداد  ربخ  مالسا  ربمایپ  روهظ  زا  حیسم  ترضح  ایآ 

خساپ

رسکب تسا (  سوتیلکرپ  لصا  رد  ینانوی و  تغل  نیا  داد و  طیلقراف  ندمآ  هب  تراشب  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  هک  تسناد  دیاب 
اروا سک  همه  دشاب و  اهنابز  رـس  رب  وا  مان  هک  تسا  یـسک  سوتیلکرپ  دـش و  طیلقراف  دـندرک  برعم  نوچ  هک  ءار )  یـسراف و  ياپ 

یسیلگنا نابز  نایانشآ  هب  ارنآ  تسه  یـسیلگناب  ینانوی  تغل  باتک  فلوم  هدنب  نیا  دزن  تسا و  نیمه  دمحا  ینعم  و  دنک ,  شیاتس 
رد و   ( رت هدوـس  ینعی  تسا (  دـمحا  رد  هک  یلیـضفت  ینعم  یتـح  تسا  هدرک  همجرت  ینعم  نیمهبار  سوـتیلکرپ  دـنتفگ  مداد  ناـشن 

نیا ياجب  زورما  يراصن  و  تسا .  ناتـسلگنا  عبط  تغل  باتک  نیا  و  دوش ,  یم  هدیمهف  زین  ینانوی  سوتیلکرپ  هملک  زا  تسین  دـمحم 
نآ ياجب  لیجنا  لصا  رد  دـننادب  دـندید  ار  هملک  نیا  اج  ره  ناگدـنناوخ  دـنروآ و  یم  هدـنهد  یلـست  لیجنا  ياه  همجرت  رد  هملک 

دمحا ینعمب  دوب  فرح  ود  نیا  رـسکب  رگا  دنیوگ  تسا و  ءار  اپ و  حـتفب  سوتیلکرپ  هملک  نایحیـسم  هدـیقعب  تسا و  طیلقراف  هملک 
و دومرف :   ( هیآ 6 فص  هروس  نآرق (  رد  تسا و  حیحص  لوا  همجرت  ام  هدیقعب  و  تسا ؟  هدنهد  یلـست  ینعمب  تسا  حتفب  نوچ  دوب 

هقیقح رگا  درک  یم  يوعد  غوردب  هّللاب  ذوعن  ای  دوب  ربمغیپ  هقیقح  ای  مالسا  ربمغیپ  نوچ  دمحا .  همسا  يدعب  نم  یتای  لوسرب  ارـشبم 
حیحـص وا  لوق  زاب  درک  یم  اعدا  غوردـب  هّللاب  ذوعن  رگا  تسا و  رـسکب  سوتیلکرپ  تحـص  رب  لیلد  نآرق  مالک  نیا  سپ  دوب  ربمغیپ 

یبن تسین  لوقعم  نوچ  تسا 
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دوب و يراصن  تسد  رد  هک  یباتکب  کسمت  دوخ  يوعد  تحـصب  نانیمطا  نودـب  توبن  يوعد  اب  ملـس  هلآو و  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا 
نآ دوب و  هتفگ  واب  تسناد  یم  ینانوی  هک  يراصن  ياملعزا  یکی  ار  هملک  نیا  تشادن و  ینانوی  تغل  لیجنا و  زا  ربخ  شدوخ  نوچ 

ملاعو دـناوخب ,  ار  ینانوی  طخ  تسناوت  یم  دوب و  هاـگآ  ـالماک  یناـنوی  تغل  زا  داد  ترـضح  نآ  هب  ار  ربخ  نیا  هک  ینارـصن  ملاـع 
اپ و رسکب  سوتیلکرپ (  لیجنا  باتک  رد  و  تسناد .  دهاوخ  یلوا  قیرطب  ار  هدنهد  یلـست  ینعم  دنادب  ار  دمحا  ینعم  هک  ناد  ینانوی 

فرح ود  نآ  حتفب  رگید  ياه  هخسن  رد  یئوگ  رگا  درک .  همجرت  دمحا  هب  ارنآ  ضارعا و  هدنهد  یلست  زا  هناملاع  دوب و  هدید  ءار ) 
نداد یلستاما  میا ,  هدیدن  رتشیب  اجکی  لیجنا  رد  هکنانچ  تسا  هدش  لامعتسا  رتمک  دمحا  ینعم  هب  سوتیلکرپ  میئوگ  تسا .  هتـشون 

ار میجب  یـسودس  جروم  الثم  دـننک ;  یم  لیدـبت  سونام  هملکب  ار  ردان  هملک  هداع  نابتاک  تسا و  رایـسب  لیجنا  رد  نآ  تاقتـشم  و 
نیا زا  شیپ  و  دنسیون .  یم  هطقن  کی  ياب  هب  نادنباپ  ار  نماض  ینعمب  هطقن  ود  يای  هب  نادنیاپو  ءاخب -  دنسیون  یم  یسودس  خروم 

 ) ارنآ ثیدـح  لها  و  هفوک ;  دجـسم  رد  راد  هطقن  ءاـخب   ( همخر ماـنب (  یطمرق  ندـمآ  زا  داد  ربخ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  میتفگ 
دندـیمهف مدرم  همخر )  ای  دـندرک (  ادـن  مانب  ار  وا  دـمآ و  یطمرق  نآ  یتقو  دوب ,  رتروهـشم  هکدنتـشون  یم  هطقن  یب  ءاـحب  همحر ) 

رتگرزب و فیحصت  و  تسا .  فیحصت  همحر 
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سوتیلکرپ هن  دوب  هتشون  دمحا  ینعمب  ءارو )  اپ  رسکب  سوتیلکرپ (  نامز  نآ  لیجنا  خسن  رد  سپ  میدیداه .  لیجنا  رد  نیا  زا  رتمهم 
تافیرحت رد  هک  یباـب  هظحـالم  زا  و  دنتـشون ,  فیحـصتب  ارنآاـه  هخـسن  ناـبتاک  و  هدـنهد ,  یلـست  ینعمب  فرح )  ود  نآ  حـتفب  ) 

مه هدنهد  یلـست  ینعمب  حـتفب و  سوتیلکرپ  هکنآ  ضرف  رب  تسین و  یلعف  لیجنا  طخ  تایـصوصخ  نیابرابتعا  دـش  هتـسناد  میدروآ 
هک سدقلا  حور  هن  تسا  یناسنا  يربمغیپ  نآ  زا  دارم  هکنیارب  دراد  تلالد  لیجنا  مالک  رد  مه  جراخ و  زا  مه  رایسب  نئارق  زاب  دشاب 

یلـست طـیلقراف  وا  تساوخ و  مهاوخ  ردـپ  زا  نم  و   ( : 0000 21  : 14 انحوی (  لیجنا  ترابع  کـنیا  دـنیوگ .  یم  زورما  ناـیوسیع 
اریز تفریذپدناوت  یمن  ناهج  ار  وا  هک  ( 2  ) یتسار حور  ( 17 ( ) 1  ) دنام دهاوخ  امـش  اب  دبا  هب  ات  هک  داد  دهاوخ  امـشب  رگید  هدنهد 
میتی ار  امش  ( 18 ( ) 3  ) دوب دهاوخ  امش  رد  دنام و  یم  امشدزن  هک  اریز  دیـسانش  یم  ار  وا  امـش  اما  دسانـش  یمن  دنیب و  یمن  ار  وا  هک 

هک اجنآ  زا  ( 4) دینیب یم  ارم  امش  اما  دنیب  یمن  ارم  رگید  ناهج  هک  تسه  رگید  یکدنا  ( 19  ) دمآ مهاوخامش  دزن  تشاذگ  مهاوخن 
امش رد  نم  نم و  رد  امـش  متـسه و  دوخ  ردپ  رد  نم  هک  تسناددیهاوخ  امـش  زور  نآ  رد  دوب و  دیهاوخ  هدنز  زین  امـش  ما  هدنز  نم 
زیچ ره  ار  امش  نامه  داتـسرف  دهاوخ  نم  مسا  هب  ار  وا  ردپ  هک  ( 6  ) كاپ حور  ینعی  طیلقراف  هدنهد  یلـست  نآ  نکل  ( 26  ) 000 ( 5)

ره تخومآ و  دهاوخ 
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نم هک  دیایب  طیلقراف  هدنهد  یلست  نآ  نوچ  و  دیوگ :   ( 26  : 15 لیجنا (  نامه  رد  و  دروآ .  دهاوخ  امش  دایب  متفگ  ار  امش  نم  هچ 
زینامش و  ( 27  ) داد دهاوخ  تداهـش  نم  هرابرد  وا  دیآ  یم  ردپ  فرط  زا  هک  یتسار  حور  ینعیداتـسرف  مهاوخ  امـشب  ردـپ  بناج  زا 

میوگ یم  تسار  امشب  نکل  دیوگ :   ( 15-7  : 16 انحوی (  لیجنا  رد  و  دیا .  هدوب  نم  اب  امـش  زاغآ  زا  هک  اریز  داد  دیهاوخ  تداهش 
مهاوخ امـش  دزنب  ار  وا  مورب  رگا  اما  دمآ ,  دهاوخن  هدنهد  یلـست  طیلقراف  نآ  مورن  نم  رگا  هک  مورب  نم  هک  تسا  دیفم  ار  امـش  هک 

 , دـنروآ یمن  نامیا  نمب  هک  اریز  هانگب   : تخاـس دـهاوخ  مزلم  فاـصنا  قدـص و  هاـنگب و  ار  ناـیناهج  دـیایب  نوچ  وا  و  ( 8  ) داتسرف
هدـش يراج  مکح  ناهج  نیا  سیئر  رب  هک  اریز  فاصنا  هب  ( 11  ) دینیب یمن  رگیدارم  امـش  مور و  یم  دوخ  ردپ  دزنب  هک  اریز  قدصب 

 - یتسار حور  ینعی  وا -  نوچ  اـما  ( 13  ) دش لمحتم  دیناوت  یمن  الاح  نکل  میوگب  امـشب  هک  مراد  رایـسب  ياهزیچ  رگید  (12  ) تسا
تفگ و دهاوخ  دونـش  یم  هچنآ  ره  هکلب  تفگ  دهاوخن  نخـس  دوخ  شیپزا  وا  هک  اریز  درک  دهاوخ  داشرا  یمامتب  ار  امـش  وا  دیایب 

ربخ ار  امـش  تفایدـهاوخ و  تسا  نم  نآ  زا  ار  هچنآ  وا  هک  اریز  داد  دـهاوخ  لـالج  ارم  وا  و  ( 14  ) داد دهاوخربخ  هدـنیآ  هب  ار  امش 
امش تفای و  دهاوخ  تسنم  نآ  زا  هچنآ  هک  متفگ  ببس  نیمه  زا  تسنم  نآ  زا  دراد  ردپ  هچنآ  ره  ( 15  ) داد دهاوخ 
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 . داد دهاوخ  ربخ  ار 

 , دوش لزان  نییراوح  رب  واداد  هدعو  مالسلا  هیلع  حیسم  تسا و  سدقلا  حور  طیلقراف  دندقتعم  يراصن  میئوگ :  نونکا  یهتنا 

 : سدقلا حور  هن  دیآ ,  حیسم  زا  سپ  هک  تسا  نیعم  يدرم  طیلقراف  زا  دارم  هکنیارب  میراد  دنچ  يا  هلدا  ام  و 

هدـنهد یلـست  رگا  و  دـندروآ ,  همجرت  رد  ار  نآظفل  نیع  اذـل  دنتـسناد  یناسنا  صاـخ  ملع  ار  طـیلقراف  میدـق  نیمجرتم  هکنیا  لوا : 
هک يربع  رد  دندروآ ,  ار  طیلقراف  نیع  میدق  یبرع  يربع و  میدق و  ینایرـس  همجرت  رد  الثمدندروآ  یم  ارنآ  همجرت  دندوب  هدـیمهف 

لاـس 1821 و هعوبطم  یبرع  همجرت  ردو  فلا  یب  تسا  ءاـف  رـسکب  طـلقرف )  تسا (  دوجوم  تسا  هدـنب  نیا  دزن  نآ  هعوبطم  هخـسن 
 . تسا طیلقراف  تسا  هدرک  لقن  قحلا  راهظا  هک  1831 و 1844 

یم نیعم  يدرم  اب  قبطنم  ارنآ  مالسا  زا  شیپ  نایحیـسم  هکنیا  رب  دراد  تلالد  تسا  يرگید  دیوم  کی  ره  هک  هفلتخم  خیراوت  مود : 
نم درک  يوعد  ریغـص  يایـسآ  رد  دوب  سنتنم  شمان  يدـالیم  مود  نرق  رد  يراـصن  ناـیاسراپ  ناراـکزیهرپ و  زا  یکی  ـالثم  دـندرک 

يراصن دوهی و  دنک :  یم  لقن  تسا  هتـشون  یحیـسم  يدرم  هک  خیراوتلا  بل  زا  قحلا  راهظا  و  دـندیورگ .  ودـب  یتعامجو  مطیلقراف 
يدوس ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دـمحماهنآ  راـظتنا  نیا  زا  دـندوب و  يربمغیپ  رظتنم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دـمحم  دـهعب 

رد داتـسرف و  همان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  باوج  رد  نایطبق  گرزب  سقوقم  منم .  رظتنم  نآ  درک  يوعد  نوچ  درب  گرزب 
دوش ثوعبم  دیاب  يربمغیپ  متسناد  نم  دوب :  هتشون  نآ 
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 . دش دهاوخ  ثوعبم  ماش  رد  مدرک  یم  نامگ  و 

مدوخ نم  هک  تسا  نیا  مالک  دافم  دتـسرفرگید .  طیلقراف  امـشب  هک  مهاوخ  یم  ردـپ  زا  نم  دـیوگ :   16 هیآ :  لـصف 14  رد  موس : 
همه تساه و  نابز  رب  شمان  هکنآ  هدوتـس و  ینعی  دـشاب  دـمحا  ینعمب  طیلقرافرگا  دـیآ  یم  رگید  طـیلقراف  نم  زا  سپ  مطیلقراـف و 

يدرم مهاوخ  ردـپ  زاو  مماـن  شوـخ  يدرم  دوـخ  نم  ینعی  درک :  ناوـت  ینعم  نینچ  ار  تراـبع  نیا  دـنک ,  داـی  یکین  هب  ار  وا  سک 
دمحمو دوب  هدنهد  یلست  دوخ  یـسیع  تفگ  ناوت  یمن  دشاب  هدنهد  یلـست  ینعمب  طیلقراف  رگا  اما  دتـسرف .  امـش  يارب  رگید  مانکین 
مالـسلا هیلع  حیـسم  ترـضح  دوعـص  زا  نییراوـح  نوـچ  تسا ,  رگید  هدـنهد  یلـست  سدـقلا  حور  اـی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

دشاب رگید  هدنهد  یلست  سدقلا  حور  ددرگ و  اهنآ  یلست  ببس  ات  دوبن  شدوخدوعص  زا  سپ  حیسم  ترـضح  و  دندوب ,  كانهودنا 
 . دیوگب دیابن  رگید  هملک  و  دیآ ,  یم  هدنهد  یلست  دیروخم  هودنا  نم  نتفر  زا  دیامرفبدیاب  . 

ترابع نیا  دروآ .  دهاوخ  امـش  دایب  متفگامـش  يارب  نم  هچنآ  تخومآ  دهاوخ  امـش  هب  ار  زیچ  ره  وا  دـیوگ :  هیآ 26  رد  مراهچ : 
شومارف ارم  نانخس  نم  تما  امش  دیامرف  یم  و  ایندرخآ ;  ات  تسا  تما  همه  اب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  باطخ  هک  دراد  تلالد 
امادندوب هدرکن  شومارف  ار  ترضح  نآ  مالک  اهنآ  نوچ  تسین  نییراوح  صاخ  باطخ  و  دروآ ,  یمامـش  دایب  طیلقراف  دینک و  یم 

هتخیمآ مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  مالک  اب  ناتسرپ  تب  دیاقع  تشذگ و  اهتدم  نوچ 
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نب دمحم  ینعی  طیلقراف  دنوادخ  دنتشگ  لئاق  ثیلثتب  دنتفگ و  ادخ  رسپ  ادخ و  ار  وا  دندرک ,  شومارف  ار  ترضح  نآ  نانخـسو  دش 
 . دوب ادخ  هدنب  وا  هک  دروآ  اهنآ  دایب  ار  مالسلا  هیلع  حیسم  مالک  ات  داتسرفار  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللادبع 

سدقلا حور  یتقو  میئوگ  دیرآ .  نامیا  دوش  عقاو  یتقو  ات  متفگ  امش  يارب  دوش  عقاو  هکنآ  زا  شیپ  نالا  دیوگ :  هیآ 30  رد  مجنپ : 
دـننک و کش  نآ  تحـصرد  یحو  لوزن  زا  سپ  مه  ءایبنادـیاب  هنرگو  دـننک  یمن  کش  نییراوح  اصوصخ  دوش  لزان  یـسک  لد  رب 
و  , دننک رواب  وا  لوزن  تقو  ات  دهدب  سدقلا  حور  زا  ربخ  یسیع  ترضح  هک  دندوبن  جاتحم  نییراوح  سپ  تسین ,  نینچ  هکنیا  لاح 

کش ات  داد  ربخ  شیپ  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  دننک و  یم  کشر  وا  قدص  رد  مدرم  هک  تسا  يربمغیپ  طیلقراف  زا  دوصقم 
 . دننکن

دیدوب نم  اب  تسخن  زا  هکنآ  يارب  دیهد  یم  تداهش  زین  امش  دهد و  یم  تداهش  نم  هرابرد  وا  دیوگ :  هیآ 26  باب 15  رد   : 7  - 6
طیلقراف دیامرف :  یم  و  دنتشاد ,  رطاخ  هدیجنر  ار  وا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نارکنم  هک  دوش  یم  موهفم  احیرـص  مالک  نیا  زا  . 

ار رگیدکی  دییات  تداهش  ود  نیا  دیهد و  یم  تداهش  دیدید  ارم  تازجعم  هک  مه  امش  دهد و  یم  نم  تیناقحب  تداهش  دیآ و  یم 
حور تداهش  هک  اریز  درادن  تبسانم  چیه  نییراوح  رب  سدقلا  حور  لوزن  اب  اهنیا  و  دوش .  یم  رتمامت  نارکنم  رب  تجح  دننک و  یم 

هیلع حیسم  ترضح  تیناقحب  سدقلا 
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هکنیا و  تشاد ؟  ترورـض  هچ  دوب و  جایتحا  هچ  دندید  ار  وا  تازجعم  دندوبوا و  اب  تسخن  زا  ناشدوخ  هک  نییراوح  يارب  مالـسلا 
تداهش الا  تسا و  نارکنم  لباقم  رد  دینک  یم  رگیدکی  دییات  ینعی  دیهد  یم  تداهـش  مه  امـش  دهد و  یم  تداهـش  وا  دیامرف  یم 

 . دنک یمن  ار  يرگید  دییات  کیچیه  دنونش و  یمن  نییراوح  ریغ  ار  سدقلا  حور 

یمن قبطنم  دمآ  دورف  نییراوح  رب  هک  سدقلا  حور  رب  ترابع  نیا  دیآ .  یمن  طیلقراف  مورن  نم  رگا  دیوگ :   ( 7  : 16 باب (  رد   - 8
ياهرهشبار اهنآ  حیسم  ترضح  هک  هاگنآ  لیجنا  صنب  دوب  هدش  لزان  اهنآ  رب  سدقلا  حور  مه  یسیع  ترـضح  دهع  رد  نوچ  دوش 

 . داتسرف لیئارسا 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  ام  ربمغیپ  رب  نیا  تخاسدهاوخ .  مزلم  لدـع  قدـص و  هانگ و  رب  ار  ملاع  دایب  یتقو  وا  دـیوگ :  هیآ 8  رد   : 9
رس نایناهج  اب  دش و  لزان  نییراوح  لد  رب  دوب و  نطاب  رد  سدقلا  حور  اما  تشاد  راکو  رس  نایناهج  اب  وا  نوچ  دیآ  یم  قداص  ملس 

 . تشادن راکو 

نیا دهد .  یم  ربخ  هدنیآ  زا  دیوگ و  یمار  نامه  دونشب  هچ  ره  هکلب  دیوگ ,  یمن  نخـس  دوخ  شیپ  زا  وا  دیوگ :  هیآ 13  رد   - 10
دیوگ یم  ار  نامه  دونـشب  هچ  ره  هک  مالک  نیاو  تسا  یکی  ادخ  اب  نایوسیع  هدیقعب  سدقلا  حور  تسا و  یناسنا  اب  قبطنم  مه  هرقف 

تسنم لام  هک  یئاهزیچ  زا  هکنآ  يارب  دنک  یم  گرزب  ارم  وا  دیوگ :  هیآ 14 و 15  رد  مه  و  درادن .  ینعم 
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یم تسنم  نآ  زا  هک  یئاهزیچ  زا  متفگ  تهج  نیا  زا  تسا  نم  نآ  زا  تسا  ردـپ  نآ  زا  هچ  ره  و  دـهد ,  یم  ربخ  امـشب  دریگ و  یم 
رد هکنآ  لوا :  ههبـش   : دنا هدرک  ههبـش  دنچ  لیجنا  تارابع  رد  دوش .  یمن  قبطنم  سدقلا  حور  اب  اهنیا  دهد .  یم  ربخ  امـشب  دریگ و 

حور دارم  سپ  دوش  یمن  قبطنم  ناناملـسم  ياعدـم  اـب  نآ  تسا و  هدـمآ  اـجکی  كاـپ  حور  اـج و  هس  یتسار  حور  طـیلقراف  ریـسفت 
ینعی یتسار  حور  سپ  هتساوخربمغیپ ,  نآ  زا  تسا و  هدمآ  حور  هملک  رایسب  انحوی  حالطصا  رد  میئوگ :  باوج  رد  تسا .  سدقلا 

 ( 6-1  : 4 انحوی (  هلاسر  رد  هکناـنچ  دـنا  هدرک  عارتخا  ناـیوسیع  هک  موس  مونقا  هن  كاـپ ,  ربمغیپ  ینعی  كاـپ  حور  و  قح ,  ربمغیپ 
ادـخ بناج  زا  ایآ  هک  دـینک  شیامزآار  اـه  حور  هکلب  دـینکن  قیدـصت  ار )  يربمغیپ  ره  ینعی  ار (  یحور  ره  ناتـسود  يا  دـیوگ : 

 ( ار ادخ  بناج  زا  ثوعبم  ربمغیپ  ینعی  ار (  ادخ  حور  دـنا .  هدـمآ  نوریب  ناهجبو  دنرایـسب  وگغورد  ناربمغیپ  هکنآ  يارب  دنتـسه , 
سک ره  سپ  میئادخ  زا  ام  تساادخ 000  فرط  زا  وا  دمآ  مسج  رد  هک  دنک  فارتعا  حیسم  ياسیع  هب  هک  یحور  ره  دیسانشب  نیاب 

 ( . ار لـطاب  قح و  ربـمغیپ  ینعی  ار (  یهارمگ  حور  یتـسار و  حور  میـسانش  یماـجنیا  زا  دـهد .  شوگ  اـم  نخـسب  دسانـش  ار  ادـخ 
حور هملک  هک  میتفگ  اجنآ  رد  و  تسا ,  ینعم  نیمهب  زین  طیلقراف  ریسفت  رد  تسا  قح  رب  ربمغیپ  ینعمب  یتسار  حور  اجنیا  هکنانچمه 
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ناهج دیوگ :  هک  هرقف  نآ  مود :  ههبـش  كاپ .  ربمغیپ  ینعی  سدقم  حور  دنیوگب  دیاب  ودنا  هدروآ  همجرت  رد  طیلغت  يارب  ار  سدقلا 
تسا تباث  امش  رد  تسا و  میقم  امش  دزن  هکنآ  يارب  دیسانش  یم  امش  دسانش و  یمن  ودنیب  یمن  ار  وا  هکنآ  يارب  درادن  ار  وا  تقاط 
باوج رد  دندیدن .  ار  وا  دـندوبن و  مالـساربمغیپ  دـهع  رد  نییراوح  هک  اریز  دوش  یمن  قبطنم  مالـسا  ربمغیپ  اب  ترابع  نیا  دـنیوگ  . 

تعامجب مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هکنانچ   , دـندوب رـضاح  هک  صاخ  هدـع  نامهب  هن  تسا  تما  عیمجب  ءاـیبنا  باـطخ  میئوگ : 
نآ داد  هدـعو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  ربمغیپ  نآ  تثعب  ناـمز  و  دوش ;  یم  ثوعبمامـش  ناردارب  ناـیم  زا  يربمغیپ  داد  ربخ  رـضاح 

زورما هک  دـنوادخ  دومرف  000 و   ( : 8-10  : 29 ینثم (  تاروت  رد  دـندوبن .  نییراوح  مه  طـیلقراف  ندـمآ  ماـگنه  دـندوبن ,  مدرم 
لیئارسا ینب  نامدرم  یمامت  اب  امـش  ناراد  بصنم  خیاشم و  طابـسا و  نارورـس  ینعی  دیرـضاح  دوخ  دنوادخ  روضحرد  امـش  یمامت 

اهنت امـشب  ار  دهع  نیا  نم  امش 000 و  شک  بآ  ات  ناتخرد  هدنربزا  دنیامش  يودرا  امـش  نایم  رد  هک  نابیرغ  امـش و  نانز  لافطا و 
ترضح زین  و  دنتسینرضاح .  هکیناسک  اب  مه  تسا و  رـضاح  اجنیا  رد  زورما  هک  سک  ره  اب  هکلب  ما  هدادن  اردنگوس  نیا  ما و  هتـسبن 
نییراوح هکنآ  اب  دیآ  یم  نامسآ  زا  هتـسشن  ربا  رب  ناسنارـسپ  دید  دیهاوخ  امـش  هک  دومرف  نییراوح  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  یـسیع 

 : موس ههبش  دننیب .  یم  نیا  زا  دعب  رگید  مدرم  و  دنتفرو ,  دنتشذگرد  نوچ  دندیدن 
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یم همه  ار  مالـسا  ربمغیپ  دوش و  یمن  هدید  هک  تسا  سدقلا  حور  وا  دنـسانش و  یمن  دـنیب و  یمن  ار  وا  ناهج  دومرف :  حیـسم  هکنیا 
لیجنا رد  هکنآ  ریظن  بسن  نتخانشو  مسج  ندید  هن  تسا  يربمغیپ  نتخانـش  توبن و  ماقم  ندید  دوصقم  میئوگ :  باوج  رد  دندید 

رد هک 000 و  یسک  رسپ و  رگم  دسانش  یمن  ار  ردپ  سکچیه  ردپ و  رگم  دسانـش  یمن  ار  رـسپ  سکچیه  دیوگ :   ( 27  : 11 یتم ( 
 ) رد و  دیتخانش .  یم  مه  ار  ردپ  دیتخانش  یم  ارم  رگاو  دیسانش  یمن  مه  ار  مردپ  دیسانش و  یمن  ارم  امـش  دیوگ :   ( 19  : 8 انحوی ( 

هیلع یسیع  دیدید 0000 .  ار  وا  دیـسانش و  یم  ارم  نونکازا  دیدوب و  هتخانـش  مه  ارم  ردپ  دیدوب  هتخانـش  ارم  رگا  دیوگ :   ( 7  : 14
ندید زا  دوصقم  رخآ و  یلا  دید -  ار  ردپ  دید  ارم  هکنآ  سپلیف  يا  یتخانشن  ارم  مدوب و  امـش  اب  تدم  نیا  نم  تفگ :  وا  اب  مالـسلا 

حور نآ  دـنام و  یم  تباث  امـش  اـب  تسا و  میقم  امـش  دزن  وا  تفگ :  طـیلقراف  قح  رد  مراـهچ :  ههبـش  تسا .  تفرعم  اـهنیا  همه  رد 
نیا زا  دعب  هکتـسنآ  دارم  میئوگ :  باوج  رد  اهنآ  زا  دوب  ادج  ودمآ  اهنآ  زا  دعب  مالـسا  ربمغیپ  دوب و  نییراوح  رد  هک  تسا  سدـقلا 
تقو نآ  رد  دتـسرف و  امـش  يارب  رگید  طیلقراف  تساوخ  مهاوخ  ردـپ  زا  نم  دوب  هدومرف  نآ  زا  شیپ  هکنآ  يارب  دـش  دـهاوخ  میقم 

دیآ یمن  امش  دزن  وا  مورن  نم  ات  دومرف  دوبن و 
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دبا هب  ات  نییراوح  نوچ  تسین  نییراوح .  صوصخ  امش  زا  دوصقم  دنام و  دهاوخن  امش  اب  دبا  هب  ات  وا  دیوگ :   ( 11  : 14 رد (  زین  و 
امش متـسه و  دوخ  ردپ  رد  نم  دیوگ :   ( 18  : 14 رد (  هکنانچ  تسا  بولق  رد  تبحم  نامیا و  ندنام  ندـنام  زا  دوصقم  دـندنامن و 

هیلع و هّللا  یلص  دمحا  طیلقراف  نینچمه  تسه ,  وا  تبحم  نامیا و  هکلب  تسین  شتما  رد  ترـضحنآ  مسج  امـش و  رد  نم  نم و  رد 
هیلع حیسم  ترضح  زا  سپ  سدقلا  حور  هک  میتسین  نیا  رکنم  ام  تسناد  دیاب  دبا .  هب  ات  تسه  اهلد  رد  شتفرعم  نامیا و  ملـسو  هلآ 

ندمآ هدعو  تسا و  رگید  هدعو  نآ  میئوگ :  یم  اما  دـشاب  هداد  هدـعو  نآ  هب  مه  حیـسم  ترـضح  هدـش و  لزان  نییراوحرب  مالـسلا 
و وا ,  دوخ  ندمآ  هدعو  یکی  و  سدقلا ,  حور  هدعو  یکی  دادرایـسب  هدعو  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  و  رگید ;  هدـعو  طیلقراف 

هدـعوو دوش ,  یم  بلاغ  یتسرپادـخ  دـنیارگ و  یم  یتسرپ  ادـخب  یتسرپ  تب  زا  ناهج  مدرم  هکنیا  ینعی  ادـخ  توکلم  هدـعو  یکی 
ینعی طیلقراف  ندـمآ  مه  اه  هدـعو  نآ  زا  یکیو  دـننیب ;  یم  هجنکـش  رازآ و  دنـشک و  یم  نید  هار  رد  رایـسب  جـنر  نییراوح  هکنیا 

دـینامب و میلـشروا  رد  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یـسیع   ( 49  : 24 اـقول (  رد  تسا .  ملـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یلـص  ناـمزلارخآ  ربـمغیپ 
هراشا  ( 4  : 1 نییراوح (  لامعا  رد  اقول  مه  و  دیبایرد .  ار  تلادع  ضیف  الاب  زا  هکنآ  ات  دیشابرظتنم 
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زا هکدیـشاب  ردپ  هدعو  نآ  رظتنم  دیورن و  نوریب  میلـشروا  زا  هک  ار  ناشیا  درک  تیـصو  ناشیا  عمجم  رد  و  دنک ,  یم  هدـعو  نیا  هب 
مولعم هکنانچ  دیبای .  یم  دیمعت  سدقلا  حور  هب  مک  تدمب  نیا  زا  دعب  امـش  داد و  یم  دیمعت  بآ  هب  ییحی  هکنآ  يارب  دیدینـش  نم 
هدعو طیلقراف  هدعو  و  دیامرف .  یم  اجنیا  رد  هک  تسا  سدقلا  حور  هب  دیمعت  نیمهدومرف  هدـعو  قوف  هیآ  رد  هک  تلادـع  نآ  تسا 

 . تسارگید

نارود نایم  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  دش  دهاوخن  یلاخ  وا  ناگداتـسرف  ادخ و  هدـنیامن  زا  يا  هظحل  تیناسنا  هعماج  ام ,  هدـیقع  قبط 
؟  دشاب هتشاد  دوجو  یترتف  نینچ  دوب  هلصاف  لاس  دصشش  دودح  هک  مالسا  ربمایپ  تثعب  حیسم و  ترضح 

شسرپ

نایم رد  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  دش  دـهاوخن  یلاخ  وا  ناگداتـسرف  ادـخ و  هدـنیامن  زا  يا  هظحل  تیناسنا  هعماج  ام ,  هدـیقع  قبط 
؟  دشاب هتشاد  دوجو  یترتف  نینچ  دوب  هلصاف  لاس  دصشش  دودح  هک  مالسا  ربمایپ  تثعب  حیسم و  ترضح  نارود 

خساپ

دوجو اهنآ  يایـصوا  هک  درادـن  یعنام  چـیه  امادـندوبن  نارود  نیا  رد  ینالوسر  ینعی  لسرلا  هرتف  یلع  دـیوگ  یم  هراب  نیا  رد  نآرق 
یم راذـنا  تراـشب و  ار  مدرم  دـندز ,  یم  يراد  هـنماد  عیـسو و  تاـغیلبت  هـب  تـسد  هکدـندوب  ییاـهنآ  نـالوسر  اریز  دنـشاب  هتـشاد 

یهاگ یتح  دنتـشادن و  یتیروماـم  نینچ  یگمه  اـهنآ  يایـصوا  یلو  دنتـسکش  یم  مهرد  ار  تاـعامتجا  یـشوماخ  توکـسدنداد و 
 . دنشاب هتشاد  یگدنز  یناهنپ  روطب  مدرم  نایم  رد  یعامتجا  لماوع  هلسلس  کی  رطاخ  هب  اهنآ  تسا  نکمم 

؟  دنتفرگ مان  نویراوح  ع )   ) حیسم نادرگاش  ارچ 

شسرپ

؟  دنتفرگ مان  نویراوح  ع )   ) حیسم نادرگاش  ارچ 

خساپ

ناـیاوشیپ ثیداـحا  رد  دوش ,  یم  قالطادیفـس  زیچ  ره  هب  یهاـگ  تسا و  ندرک  دیفـس  نتـسش و  ینعم  هب  روـح  هداـم  زا  نوـیراوح 
راـکفا ندومن  نشور  نتخاـس و  هزیکاـپ  رد  دنتـشاد  افـص  اـب  یحور  كاـپ و  یبلق  هکنیا  رب  هوـالع  اـهنآ  تسا :  هدـمآ  ینید  گرزب 

 . دنتشاد ناوارف  ششوک  هانگ  یگدولآ و  زا  مدرم  يوشتسش  نارگید و 

؟  تسا هدش  قالطا  یسیع  رب  ور  هچ  زا  هدش  حسم  ای  هدننک  حسم  يانعم  هب  حیسم 

شسرپ
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؟  تسا هدش  قالطا  یسیع  رب  ور  هچ  زا  هدش  حسم  ای  هدننک  حسم  يانعم  هب  حیسم 

خساپ

یم افش  ادخ  نامرف  هب  ار  اهنآ  جالع  لباقریغ  نارامیب  ندب  رب  تسد  ندیشک  اب  وا  هک  دشاب  رظن  نیا  زا  تسا  نکمم  هملک  نیا  قالطا 
هک تسا  نآ  رطاخ  هب  ای  تشاذـگ و  حیـسم  دـلوت  زا  لبق  ار  وا  مان  ادـخ  دوب  هدـش  ینیب  شیپوا  يارب  زاغآ  زا  راختفا  نیا  نوچ  داد و 

 . دینادرگ كاپ  درک و  حسم  هانگ  یکاپان و  زا  ار  وا  دنوادخ 

؟  تسا لطاب  اهنآ  نید  هکنآ  اب  تسا  هدرک  طلسم  ناهج  رب  ار  يراصن  ارچ  دنوادخ 

هراشا

؟ تسا ناناملسم  زا  رتشیب  نایحیسم  تیعمج  ارچ 

شسرپ

؟  تسا لطاب  اهنآ  نید  هکنآ  اب  تسا  هدرک  طلسم  ناهج  رب  ار  يراصن  ارچ  دنوادخ 

؟ تسا ناناملسم  زا  رتشیب  نایحیسم  تیعمج  ارچ 

خساپ

 : درک دیاب  تمسق  ودب  ار  لاوئس  نیا 

؟  تسیچ ناتسرپ  تب  رافک و  رب  يراصن  هبلغ  تلع  لوا - 

؟  تسیچ ناناملسم  رب  اهنآ  هبلغ  تلع  هکنآ  مود - 

هکنانچ دنک  طلسم  واب  نارفاک  رب  تمایقات  ار  وا  ناوریپ  داد  هدعو  مالسلا  هیلع  حیـسم  ترـضحب  دنوادخ  هکتـسنآ  لوا  لاوئـس  خساپ 
هدعو نیا  ققحت  نوچ  ناناملسم  و  همیقلا .  موی  یلا  اورفک  نیذلا  قوف  كوعبتا  نیذلا  لعاج  و  دومرف :  هیآ 48  نارمع  لآ  هروس  رد 
لوغم هبلغ  زا  سپ  یطـسو و  نورق  رخاوا  زا  ناناملـسم  هکتـسنیا  مود  لاوئـس  خساپ  و  دندرگ .  رتخـسار  دوخ  نید  رد  دـیاب  دـننیب  ار 

مهدزناش نرق  ات  يراصن  و  تفای .  جاور  اهنآ  نایم  ملظ  دـنتفرگ و  تسـس  ار  یهلا  نیناوق  دـندرک و  اـهر  جـیردتب  ار  مالـسا  ماـکحا 
 : دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ام  ربمغیپ  دـنتخومآ و  لدـع  دـندش و  ضوع  هرابکیب  تقونآ  زا  دـندوب  ملاـظ  تیاـغب  يدـالیم 

لدعب دنشاب  نئمطم  مدرم  یکلم  رد  نوچ  و  دنامن .  متس  اب  اما  دنام  رادیاپ  رفک  اب  تلود  ملظلا  عم  یقبی  رفکلا و ال  عم  یقبی  کلملا 
دننک یم  رهاظ  ار  دوخ  رنه  نادنمرنه  دنرب و  یم  راکب  ار  دوخ  تورث  دـهد  یمن  رییغت  سکچیه  ار  هنالداع  نیناوق  ماکحا و  هکنیا  و 

نیناوق تسا  نکمم  درک  یمنروصت  سکچیه  دوب ,  دودحم  ملظ  اما  دـندوب  ملاظ  دـنچ  ره  افلخ  دـهع  رد  دریگ ;  یم  قنور  کلم  و 
نانیمطا سکچیه  نآ  زا  سپ  اما  دننک  جراخ  مسر  زا  ار  یهلا 
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تـسا زیگنا  تفگـش  دوخ  نیب  اهنآ  لدع  ناتـساد  دندوب و  نیا  سکعب  يراصن  کلامم  دـش .  دودـحمان  ملظ  تشادـن و  زیچ  چـیهب 
دهد و رییغت  ار  نآدـناوت  یمن  سکچیه  دـننک  فرـصم  اهزیچ  نیرت  هدوهیب  رد  ار  شلام  دـنک  تیـصو  یـسک  رگا  میدینـش  هکنانچ 

زین درک و  تیـصو  نآ  يرادـهاگن  يارب  ار  دوـخ  لاـمزا  يا  هرهب  تشاد  تسود  ار  يا  هبرگ  یـسک  یتـح  دـنک ;  نسحا  هـب  لیدـبت 
ناروماـم زا  سکچیه  هبوت و  يارب  دـننک  یمرارقا  شیـشک  دزن  دـننک  یمن  دوخ  هاـنگب  فارتعا  هاـگداد  رد  هک  ناراـکتیانج  دـنیوگ 

همه ندش  لوزعم  زا  سرت  یب  رطاخ و  هغدغد  یب  اهنآ  نایضاق  دبلط و  تداهش  هب  ار  شیشک  دهد و  شوگ  ناهنپ  درادن  قح  تلود 
هیلع نینموملاریما  هکدروآ  یم  دایب  ار  مالـسا  ردص  نانخـس  نیا  زا  ناسنا  و  دننک ,  یم  موکحم  ار  تلود  سیئر  یتح  ناراد  بصنم 

دیسرتن هفیلخ  زا  داد و  يدوهی  هب  مکح  حیرش  دنتفر  حیرـش  دزنو  دندرک  عازن  یهرز  رد  یمذ  يدوهی  درم  اب  شتفالخ  دهعب  مالـسلا 
مدرم هکنآ  يارب  و  دومرف ,  ضارتعا  حیرـش  مکح  رب  دـنک  هانگب  فارتعا  تساوخن  دوب و  موصعم  نوچ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  و 

يدوهی یتح  دنک  تیاکـش  یـضاق  دزن  دراد  قح  سک  همه  و  نیملـسم ,  هفیلخ  یتح  دشاب  یهلا  ماکحا  وریپ  دیاب  سک  همه  دـننادب 
ناـبراس دـندرک و  عازن  دوب  هدرب  هکمب  ار  وا  هک  یناـبراس  اـب  مه  یقیناود  روصنم  مدرم .  ریاـس  دـننام  دـمآ  حیرـش  دزن  دوـخ  یمذ , 
ناملـسم يایاعر  هکنیا  يراصن  نیطالـس  لدع  زا  رگید  و  يو .  رب  داد  مکح  درک و  رـضاح  ار  روصنم  وا  درب و  یـضاق  دزن  تیاکش 

رد ناشیا 
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رد دنا ,  هدرکن  كرتار  دوخ  نید  زونه  ات  دننک  یم  تسس  نید  رد  ار  اهنآ  ریبادتب  يراصن  هکنآ  اب  دندازآدوخ و  نید  رئاعـش  راهظا 
يایاعر شیاسآ  ات  دنتـسرف  یم  هدجب  ریفـس  اصوصخم  يراصن  نیطالـس  دـندازآ و  جـحب  نتفر  نتفگ و  ناذا  نتفرگ و  هزور  زامن و 

ملس هلآو و  هیلع  هّللا  یلص  ربمغیپ  هکنانچ  تسکلم  طسب  مدرم و  تبغر  بجوم  دشاب  تین  رهب  لدعو  دننک .  مهارف  جح  رد  ار  دوخ 
ار ناناملـسم  داـینب  هک  تسا  ملظ  نآ  هکلب  دـنیوگ ,  هدیـشیدنایندش  ناناملـسم  یقرت  عناـم  مالـسا  نید  دـنرادنپ  هک  اـهنآ  و  دومرف . 

هتفای طسب  جیردتب  نامز  رورمب  هک  تسا  مالـسا  ندمت  هلابند  يرگنب  تسرد  نوچ  يراصن  یقرت  ندمت و  نیا  هنرگو  تسا ,  هدنکرب 
رد دیاب  دوب  تیحیـسم  ندمت  اهنآ  ندمت  نیا  رگا  دنتـشادن و  یندمت  حیـسم  دالیم  زا  سپ  لاس  دصناپ  رازه و  ات  يراصن  نوچ  تسا 

همجرت رتشیب  ار  یبرع  بتک  دـش و  رتشیب  ناناملـسم  اب  اهنآ  شزیمآ  هچ  ره  هکلب  دـندوبن  دنـشاب و  رتشیپ  ناناملـسم  زا  مه  تدـم  نیا 
نامرفب ایناپـسا  ناناملـسم  هکنآ  زا  سپ  دندش و  رتکیدزن  ندمتب  دندید  رتشیب  ار  یمالـسا  دالب  عضو  یبیلـص  ياهگنج  رد  دـندرک و 

نامه یگنرف  ندـمت  نیا  سپ  دـینادرگ ؟  روراب  ار  اه  هشیر  نآ  ناـمز  رورم  تشگ و  هتخیمآ  يراـصناب  اـهنآ  مولع  دـندمآرد  اـهنآ 
 . تسا هتفای  ءاقترا  هک  تسا  یمالسا  ندمت 

مه دیجم  نآرق  تایآ  زا  یخرب  رد  .تیرثکا  رد  لطاب  دـنا و  هدوب  تیلقا  رد  نابلط  قح  اهنامز  همه  رد  الومعم  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
زا یمک  هورگ  روکشلا ; يدابع  نم  لیلقو  .دیامرف « یم  يا  هیآ  رد  .تسا  هدش  موکحم  تیرثکا 
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رتشیب رگا  ...هللا ; لـیبس  نع  كّولـضی  ضرـالا  یف  نم  رثـکا  عطت  ناو  .دـیامرف « یم  رگید  هیآ ي  رد  و  دنراذگـساپس .» نم  ناگدـنب 
«. دنزاس یم  هارمگ  ادخ  هار  زا  ار  وت  ینک  تعاطا  ار  نیمز  مدرم 

، موس ناهج  رد  صوصخب  نانآ  هدش  باسح  قیقد و  ياه  همانرب  اه و  یحیسم  یغیلبت  رایسب  تاناکما  هک  دومن  هّجوت  دیاب  نمـض  رد 
نیغورد باقن  اب  نییآ  نیا  هک  هتـشگ  ثعاب  هدـش ، فیرحت  تیحیـسم  اب  زواجتم  ردـتقم و  ياه  تلود  ياـه  هتـساوخ  یگنهاـمه  و 

ام نیمزرـس  هب  پاپ  اسیلک و  ياه  هداتـسرف  هک  نامز  نآ  ییاقیرفآ «:  نادنمـشیدنا  زا  یکی  ریبعت  هب  .دنک  لمع  یتسود  عون  حـلص و 
تورث ام  تسد  رد  دوب و  لیجنا  سدقم  باتک  اهنآ  تسد  دندمآ و 

اهنآ تسد  رد  دوب و  لیجنا  ام  تسد  رد  دـنتفر  یم  نوریب  ام  نیمزرـس  زا  پاپ  ياـه  هداتـسرف  هک  یناـمز  اـما  .اـقیرفآ  نیمزرـس  رفاو 
.دنک هدافتسا  يدب  ای  بوخ  هلیسو  ره  زا  شیوخ  تفرشیپ  يارب  هتساوخن  هاگ  چیه  هک  یلاح  رد  هایـس »! هراق  نیا  هتفر  امغی  هب  تورث 

زین یناسنا  حیحـص و  یـشور  زا  دیاب  كاپ  یلاعتم و  یفده  هب  ندیـسر  يارب  .دیامن و  یمن  هیجوت  ار  هلیـسو  فدـه  مالـسا  قطنم  رد 
ّتیمها تیفیک ) ) مهف یهاـگآ و  تفرعم و  هکلب  تسین ; لاـمک  تیمک ، تیعمج و  ترثک  مالـسا  يارب  ور  نیمه  زا  .تفرگ  کـمک 

.دراد

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

؟  تسیچ يراصن  هب  نایحیسم  يراذگمان  تلع 

شسرپ

؟  تسیچ يراصن  هب  نایحیسم  يراذگمان  تلع 

خساپ

نارصان ع )   ) حیسم هک  یماگنه  هکدشاب  نآ  رطاخ  هب  تسا  نکمم  مسا  نیا  هب  نایحیـسم  يراذگمان  تسا و  ینارـصن  عمج  يراصن 
 . دندرک تباجاار  وا  توعد  اهنآ  هدیبلط ,  مدرم  زا  یناروای  و 

؟  تسیچ نابهار  رابحا و  تیبوبر  زا  دوصقم 

شسرپ

؟  تسیچ نابهار  رابحا و  تیبوبر  زا  دوصقم 

خساپ

 : هک دوش  یم  روآدای  دیجم  نآرق 
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 , دندوب هداد  رارقدوخ  بر  ار  دوخ  نابهار  رابحا و  يراصن  دوهی و 

هب دوخ ,  نادوبعم  ار  دوخ  نابهار  ءاملع و  میرم  نب  حیـسملا  هّللا و  نود  نم  ابابرا  مهنابهر  مهرابحا و  اوذختا  دیامرف :  یم  هک  نانچ 
هب برع  تسا .  زیچ  کی  رادرایتخا  بحاص و  ینعم  هب  برع  تغل  رد  بر  میرم .  نب  حیـسم  نینچمه  دندوب و  هدرک  ذاختا  ادخ  زج 

تـسا یکالم  نامه  هب  قالطا  نیا  و  هبادلا .  بر  هعیـضلا و  بر  تیبلا و  بر  دـیوگ :  یم  ناویح  هعرزم و  بحاص  هناخ و  بحاص 
ار دوخ  نابهار  نادنمـشناد و  يراـصن ,  دوهی و  تسا .  نآ  بحاـص  تسد  رد  ناویح  هعرزم و  هناـخ و  راـیتخا  اریز  دـش ,  هتفگ  هک 

دنناوت یماهنآ  تسا و  اهنآ  رایتخا  رد  نینقت  عیرشت و  هاگتسد  هک  دندرک  یم  روصت  دنتـسناد و  یم  هلا ياهراک  زا  یخرب  رادرایتخا 
یم نشور  دوخ ,  نادنمـشناد  هب  تبـسن  دوهی  هریـس  هدیقع و  نیا  هب  هجوت  اب  دنزاس .  نوگرگد  مارح  لالح و  رظن  زا  ار  ادخ  ماکحا 

تسرپ تب  برع  دننام  ای  و  دنتـشادنپ ,  یم  شنیرفآ  ناهج  ربدم  ای  ناهج و  قلاخ  ار  اهنآ  هک  تسین  نیا  بر  ذاختا  زادوصقم  ددرگ 
ای و   ( ناهج ینادرگراک  تیبوبر (  رد  كرـش  ای  تیقلاخ و  رد  كرـش  ناـنآ  كرـش  هجیتنرد  و  دـندیتسرپ .  یم  اـهتب  دـننام  ار  اـهنآ 
رد دوب .  عیرشت  نینقت و  عوضوم  رد  نانآ  يرادرایتخا  نانآ ,  تیبوبر  هب  داقتعا  زا  دوصقم  هکلب  دشاب .  شتسرپ  تدابع و  رد  كرش 

كرش هجیتن , 
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يارب درادن  قح  یناسنا  چیهو  تسا  ادخ  صتخم  قح  يراذگ ,  نوناق  اریز  ددرگ .  یم  زاب  يراذگ  نوناق  هلئـسم  رد  كرـش  هب  نانآ 
یبوبر ماقم  نیا  رادرایتخا  ناـنآ ,  رظن  رد  ناـبهار  راـبحا و  یلو  دـنک .  عضو  لـعج و  ار  یمکح  ادـخ -  نذا  نودـب  رگید -  ناـسنا 
ریـسفت نیارگنایب  تایاورزا ,  یخرب  دـنک .  یم  تمذـم  هدرک و  دای  روکذـم  هیآ  نومـضم  هب  ار  ناـنآ  نآرق  تهج ,  نیا  زا  دـندوب . 

يارب دوهی  تلم  دـنگوسادخ ,  هب  دـنیامرف :  یم  هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلاامهیلع -  قداص -  ماما  رقاب و  ماما  میدـش .  روآدای  هک  تسا 
و دـندرک .  یم  مارح  ار  لالح  لالح و  نانآ  يارب  ار  مارح  نابهار ,  ورابحا  هکلب  دـندروآ .  یمن  ياجب  هزور  زامن و  نابهار  رابحا و 

ماش زا  نم  دیوگ :  یم  متاح  نب  يدع  دندیتسرپ .  ار  نانآ  هاگآدوخان  و  دـندرک ,  يوریپ  اهنآ  زا  ارچ  نوچ و  نودـب   , زین دوهی  تما 
دوخ ندرگ  زا  ار  تب  نیا  دومرف :  ربمایپ  متـشاد .  ندرگ  هب  الط  زا  یبیلـص  هک  یلاحرد  مدش ,  ربمایپ  دجـسم  دراو  مدمآ و  هنیدم  هب 

 , دـش غراف  هیآ  توـالت  زا  یتقو  مهنابهر 000 .  مهرابحا و  اوذـختا  دـناوخ :  یم  ار  هیآ  نیا  یمارگ  لوسر  مدـید  هاـگنآ  نکزاـب . 
زا دـننک ,  یم  لالح  ار  ادـخ  مارح  مارح و  ار  ادـخ  لالح  نانآ  هک  هاگنآ  دومرفربمایپ  مینک .  یمن  تدابع  ار  نانآ  زگره  اـم  متفگ : 

نشور تسخن  شسرپ  خساپاجنیا  ات  ( . 1  ) تسا نانآ  شتسرپ  نیمه ,  دومرف :  یلب .  متفگ :  دینک ؟  یم  يوریپاهنآ 
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يارب نانآ  هک  دوب  یتیبوبر  زا  رتـالاب  نایحیـسم ,  دزن  رد  حیـسم  تیبوبر  هک :  میوش  یم  روآداـی  مود  شـسرپ  خـساپ  رد  یلو  دـش . 
ار يدحاو  يادخ  اعومجم  هک  دندیـشیدنا  یم  هناگ  هس  نایادخ  زا  یئزج  ادخ و  دنزرف  ار  حیـسم  اریز  دـنتفرگ .  یم  رظن  رد  نابهار 
 . تسا هدماین  مه  رانک  رد  هدـش و  ادـج  نابهر  رابحا و  تیبوبر  زا  حیـسم  تیبوبر   , هیآ رد  تهج ,  نیمه  هب  و  دـنهد .  یم  لیکـشت 

 . هّللا نود  نم  ابابرا  میرم  نب  حیسملا  مهنابهر و  مهرابحا و  اوذختا  تسا :  هدومرفن  الثم 

؟ تسا هدش  فیرحت  راچد  نید  نیا  لیلد  هچ  هب  هدوب و  هنوگچ  یحیسم  هشیدنا ي  رییغت  دنور  : 

شسرپ

؟ تسا هدش  فیرحت  راچد  نید  نیا  لیلد  هچ  هب  هدوب و  هنوگچ  یحیسم  هشیدنا ي  رییغت  دنور  : 

خساپ

: یلامجا باوج 

نامسآ يوس  هب  شترضح  دندش و  مورحم  دوخ  نایم  رد  یهلا  ربمایپ  نیا  روضح  تمعن  زا  ( مالـسلا هیلع  ) حیـسم ناوریپ  هک  یماگنه 
.دندش لمحتم  ار  يدایز  ياه  جنر  دنتخادرپ و  مالسلا ) هیلع  ) حیسم نییآ  غیلبت  هب  ترضح  نآ  نویراوح  نالوسر و  درک ، دوعص  اه 

يو .تفرگ  تسد  هب  ار  تیحیـسم  يربـهر  تسناد  ینونک  تیحیـسم  راـمعم  ار  يو  دـیاب  هک  ُسلوپ »  » یهاـتوک تدـم  زا  سپ  یلو 
وا .دنک  ادیپ  ذوفن  مدرم  نایم  رد  تسناوت  دش و  یحیـسم  يدنچ  زا  سپ  اما  داد ، یم  ناوارف  رازآ  ار  نایحیـسم  دوب و  يدوهی  تسخن 

.داد یم  شرتسگ  نآ ، ندرک  نوگرگد  نمض  رد  ار  تیحیسم  هدیقع ي  درک و  یم  شدرگ  اهرهش  رد  يوسیع  لوسر  ناونع  هب 

يا هرهچ  هیجوت و  يا  هنوگ  هب  ار  ینونک  تیحیسم  رد  دوجوم  یفارحنا  دیاقع  دندرک  شالت  یحیسم  نادنمـشیدنا  یطـسو  نورق  رد 
نافوسلیف هک  یـشالت  همه ي  اب  دوبن و  یلقع  هیجوت  لباق  لـیجنا  میهاـفم  زا  يا  هراـپ  همه ، نیا  اـب  یلو  .دـننک  میـسرت  نآ  زا  لوقعم 

رد لوقعم  تروص  هب  دوب ، سدـقم  باـتک  رهاوظ  رد  هک  ار  هچنآ  همه ي  دنتـسناوتن  دـندرک ، ساـنیوکآ ،»  » نوچمه یطـسو ، نورق 
.دنروآ

یملع میهافم  زا  ییاسیلک  ریسفت  هب  لیجنا  اسیلک و  هک  يریوصت  اب  نآ  ههجاوم ي  دیدج و  مولع  شیادیپ  اب  یطـسو و  نورق  زا  سپ 
هب یحیـسم  نید  غارچ  نآ ، ییافوکـش  دـیدج و  موـلع  قـنور  تهج  هب  و  دـش ، حرطم  نید  ملع و  ضراـعت  هلئـسم ي  داد ، یم  هـیارا 

رد یحیسم  ناهلأتم  ناملکتم و  نایم ، نیا  رد  .دییارگ  یشوماخ 
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سپ نآ  زا  دنیامن و  حرطم  مدرم  نامیا  زا  يرادساپ  تیحیـسم و  زا  عافد  يارب  ار  يدـیدج  ثحابم  دـندرک  شالت  نارحب  نیا  لباقم 
، ثحاـبم هنوگ  نیا  هعومجم ي  هک  دـنتخادرپ  یـسررب  ثحب و  هب  عوضوم  نیا  هراـب ي  رد  يا  هنوگ  هب  مادـک  ره  زین  نید  ناـفوسلیف 

.دهد یم  لیکشت  ار  رصاعم  هدس  رد  یحیسم  هشیدنا  تیوه 

: یلیصفت باوج 

نادنمـشیدنا ینهذ  ياضف  اب  يدودـح  ات  میناوتب  هک  نآ  يارب  .تسا  هتـشاد  يزارد  ناتـساد  نونکات  زاـغآ  زا  یحیـسم  رکفت  خـیرات 
.مینک یم  يا  هراشا  نآ  یلک  دنور  هب  میدرگ ، انشآ  یبرغ 

نامسآ يوس  هب  شترضح  دندش و  مورحم  دوخ  نایم  رد  یهلا  ربمایپ  نیا  روضح  تمعن  زا  ( مالـسلا هیلع  ) حیـسم ناوریپ  هک  یماگنه 
لمحتم ار  يدایز  ياه  جـنر  دـنتخادرپ و  مالـسلا ) هیلع  ) حیـسم نییآ  غیلبت  هب  ترـضح  نآ  نویراوح  نالوسر و  (، 1) درک دوعص  اه 

(. 2) دندش

يو .تفرگ  تسد  هب  ار  تیحیـسم  يربـهر  تسناد  ینونک  تیحیـسم  راـمعم  ار  يو  دـیاب  هک  ُسلوپ »  » یهاـتوک تدـم  زا  سپ  یلو 
(. 3) دنک ادیپ  ذوفن  مدرم  نایم  رد  تسناوت  دش و  یحیسم  يدنچ  زا  سپ  اما  داد ، یم  ناوارف  رازآ  ار  نایحیسم  دوب و  يدوهی  تسخن 

یم شرتـسگ  نآ ، ندرک  نوـگرگد  نمـض  رد  ار  تیحیـسم  هدـیقع ي  درک و  یم  شدرگ  اهرهـش  رد  يوـسیع  لوـسر  ناوـنع  هب  وا 
(. 1) داد

) (

تیحیسم هب  درک و  سابتقا  ناکرشم  دیاقع  زا  ار  تعیرش  ياغلا  و  ناهانگ ، هار  رد  يو  ندش  ادف  مالسلا ،) هیلع  ) یـسیع تیهولا  نوچ 
بولـصم اب  دوش و  بولـصم  ات  دوب  هدمآ  هک  ییادخ  .دش  ادـخ  دوب ، ادـخ  ربمایپ  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع فصو ، نیا  اب  (. 3) دوزفا

هیلع ) یسیع ندش  بولصم  ور ، نیا  زا  .دنک  كاپ  ار  دوخ  ناوریپ  ناهانگ  شیوخ  ندش 
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هک دریذپب  ار  نآرق  رظن  دنک و  راکنا  ار  نآ  یحیـسم  کی  رگا  هک  تسا  حرطم  تیحیـسم  رد  يدیلک  موهفم  کی  ناونع  هب  مالـسلا )
مالـسا شریذـپ  زج  يا  هراـچ  دـشاب و  اریذـپ  ار  دوجوم  تیحیـسم  دـناوت  یمن  رگید  درک ، دوعـص  نامـسآ  هب  گرم  زا  لـبق  یـسیع 

.تشاد دهاوخن 

(4) تعیرـش راکنا  اب  دوب ، هدش  زاغآ  نایدوهی  نیب  رد  هتفای  شرتسگ  لطاب  دـیاقع  حالـصا  يارب  هک  یـسیع  تکرح  رگید ، يوس  زا 
، بجاو یحیسم  گنهرف  رد  .دیدرگ  راتفرگ  نادنچ  ود  یفارحنا  هب  دهد ، یم  لیکشت  ار  لمع  هزوح ي  رد  نید  یلصا  هرکیپ ي  هک 
رد لـیلد ، نیمه  هب  .تفر  ناـیم  زا  فلتخم  روما  رد  لـمع  زا  یـصاخ  لکـش  هب  مازلا  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  موهفم  لـالح  و  مارح ،

تهج نیا  رد  ینیئآ  چـیه  تیحیـسم  رد  میتسه ، نایدوهی  نیب  رد  حـبذ  صاخ  طیارـش  نییآ و  دـهاش  لاثم ، ناونع  هب  ام ،  هک  یلاـح 
.دریگب يدج  هلصاف ي  يدیحوت  نایدا  یلصا  میهافم  اب  ماّیا  رذگ  رد  تیحیسم  دش ، ثعاب  روما  هعومجم  نیا  .درادن  دوجو 

نآ زا  سپ  یتح  و  سلوپ » » راکفا ذوفن  اه و  يریگرد  اه ، تیلاعف  نایرج  رد  و  مالسلا ) هیلع  ) یسیع دوعص  زا  دعب  اه  تدم  ( 6) یبرغ
نیا تفاب  اوتحم و  رگید ، يوس  زا  .دـنا  هدـش  هتـشون  دوب  هدرک  ادـیپ  طلـست  یحیـسم  هعماج ي  رب  يو  یفارحنا  دـیاقع  هک  یماـگنه 
یم مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع یگدنز  ناتـساد  نایب  هب  هریـس  باتک  بلاق  رد  درادـن و  يراگزاس  یهلا  یحو  ینامـسآ و  ُبتُک  اب  لیجانا 
هیلع ) یـسیع تایح  خـیرات  نایب  باتک  یلک  تخاس  یلو  تفای  نآ  رد  ناوت  یم  ار  یـسیع  تاـملک  زا  ییاـهزارف  دـنچ  ره  .دزادرپ و 

، ور نیا  زا  .تسا  مالسلا )
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نادنچ وا  ياه  هزومآ  هن  یلو  تسا ، لیجنا  مان  هب  یباتک  ياراد  یهلا و  يربمایپ  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع میرک  نآرق  ناعذا  هب  دنچ  ره 
.تفای ناوت  یم  وا  یعقاو  باتک  زا  ینادنچ  ناشن  هن  هدنام و  یقاب  رصاعم  تیحیسم  رد 

يا هرهچ  هیجوت و  يا  هنوگ  هب  ار  ینونک  تیحیسم  رد  دوجوم  یفارحنا  دیاقع  دندرک  شالت  یحیسم  نادنمـشیدنا  یطـسو  نورق  رد 
ثحب نیا  هنحـص ي  ناـمرهق  درک ، یم  یگدـنز  يدـالیم  مهدزیـس  هدـس  رد  هک  ساـنیوکآ » ساـموت   » .دـننک میـسرت  نآ  زا  لوقعم 

هدش انشآ  نآ  اب  یمالسا  گنهرف  انیس و  نبا  ياه  باتک  قیرط  زا  هک  ییوطـسرا  هفـسلف ي  کمک  هب  درک  شالت  وا  .تسا  یحیـسم 
نآ نایم  يزاسزاب و  ار  یحیسم  هشیدنا ي  دوب 

همه ي اب  دوبن و  یلقع  هیجوت  لباق  لیجنا  میهافم  زا  يا  هراـپ  همه ، نیا  اـب  یلو  (. 1) دنک داجیا  يراگزاس  یحیسم  تایهلا  هفـسلف و 
هب دوب ، سدقم  باتک  رهاوظ  رد  هک  ار  هچنآ  همه ي  دنتـسناوتن  دـندرک ، سانیوکآ ،»  » نوچمه یطـسو ، نورق  نافوسلیف  هک  یـشالت 

.دنروآ رد  لوقعم  تروص 

یم ادـخ  دوخ  یـسیع  هک  تسا  نیا  لیجنا  رد  ثیلثت  رهاظ  تسا و  ادـخ  رـسپ  یـسیع  هک  تسا  نیا  نایحیـسم  داـقتعا  لاـثم ، روط  هب 
کی اما  تیـصخش ، هس  ادخ  دنتفگ : دشاب  راگزاس  نانآ  داقتعا  لیجنا و  اب  مه  دـیحوت و  اب  مه  هک  يا  هنوگ  هب  نآ  هیجوت  رد  .دـشاب 

حیحصت و لباق  نآ  ریاظن  هدیقع و  نیا  هک  تسا  یهیدب  .دنتـسه  مونقا  هس  تیـصخش و  هس  سدقلا ، حور  رـسپ و  ردپ ، .دراد  تعیبط 
رد هک  تسا  درف  هس  ياراد  هک  تفریذپ  دیاب  دشاب ، هتشاد  تیصخش  هس  تعیبط  کی  رگا  اریز  (. 2) تسین یلقع  هیجوت 
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تاذ دیحوت  اب  رگید ، يوس  زا  دراد و  یپ  رد  دنوادخ  يارب  ار  تیهام  دوجو  وس ، کی  زا  رما  نیا  .دـنراد  كارتشا  مه  اب  تعیبط  نآ 
.تسا راگزاسان  وا 

هب روما  هرادا ي  يارب  هورگ  نیا  .دوباهنآ  زا  مدرم  تیعبت  موزل  مدرم و  رب  تیمکاح  هطلس و  اهنآ  زا  یکی  هک  دندرک  اعدا  ار  یصاخ 
دندرک و یم  عضو  دوخ  هک  ینیناوق  اب  ار  تعیرـش  هزوح ي  رد  تیحیـسم  یتساک  دندیـشوک  دندرک و  مادقا  ( 6) ینید نیناوق  عضو 

.دننک ناربج  دندرمش ، یم  ینید  ار  نآ 

ییاسیلک ریـسفت  هب  لیجنا  اسیلک و  هک  يریوصت  اب  نآ  ههجاوم ي  دیدج و  مولع  شیادـیپ  اب  یطـسو و  نورق  زا  سپ  رگید ، يوس  زا 
نید غارچ  نآ ، ییافوکش  دیدج و  مولع  قنور  تهج  هب  و  دش ، حرطم  نید  ملع و  ضراعت  هلئـسم ي  داد ، یم  هیارا  یملع  میهافم  زا 
يارب ار  يدیدج  ثحابم  دندرک  شالت  نارحب  نیا  لباقم  رد  یحیسم  ناهلأتم  ناملکتم و  نایم ، نیا  رد  .دییارگ  یشوماخ  هب  یحیسم 

نیا هراب ي  رد  يا  هنوگ  هب  مادـک  ره  زین  نید  نافوسلیف  سپ  نآ  زا  دـنیامن و  حرطم  مدرم  ناـمیا  زا  يرادـساپ  تیحیـسم و  زا  عاـفد 
 ) ( هعومجم ي هک  دنتخادرپ  یسررب  ثحب و  هب  عوضوم 

.دهد یم  لیکشت  ار  رصاعم  هدس  رد  یحیسم  هشیدنا  تیوه  ثحابم ، هنوگ  نیا 

؟ دوب هنوگچ  تیحیسم  مالسا و  خیرات  قبط  (ع ) ییحی تداهش 

شسرپ

؟ دوب هنوگچ  تیحیسم  مالسا و  خیرات  قبط  (ع ) ییحی تداهش 

خساپ

هاشداپ سیدوریه »  » هک بیترت  نیا  هب  دـش  شیوخ  مراحم  زا  یکی  اب  دوخ  نامز  ياهتوغاط  زا  یکی  عورـشمان  طـباور  یناـبرق  ییحی 
هب میمـصت  اذل  داد ، رارق  نیـشتآ  یقـشع  ورگ  رد  ار  وا  لد  يو  یئابیز  و  دـش ، دوخ  ردارب  رتخد  ایدوریه »  » قشاع نیطـسلف ، زابـسوه 

!. تفرگ وا  اب  جاودزا 

یم تاروت  تاروتسد  فلاخم  تسا و  عورـشمان  جاودزا  نیا  درک  مالعا  ًاحیرـص  وا  دیـسر ، (ع ) ییحی ادخ  گرزب  ربمایپ  هب  ربخ  نیا 
.درک مهاوخ  مایق  يراک  نینچ  اب  هزرابم  هب  نم  دشاب و 

عنام نیرتگرزب  هک  ییحی  زا  تفرگ  میمصت  وا  دیـسر ، ایدوریه »  » رتخد نآ  شوگ  هب  دیچیپ و  رهـش  مامت  رد  هلأسم  نیا  يادص  رس و 
.درادرب شیوخ  ياهسوه  هار  رس  زا  ار  عنام  نیا  دریگ و  ماقتنا  بسانم  تصرف  کی  رد  دید  یم  شیوخ  هار 

« سیدوریه  » يزور هک  درک  ذوفن  يو  رد  نانچنآ  داد و  رارق  وا  يارب  یماد  ار  دوخ  یئابیز  درک و  رتشیب  شیومع  اـب  ار  دوخ  طاـبترا 
.تفای دهاوخ  ماجنا  ًاملسم  تروظنم  هک  هاوخب  نم  زا  يراد  یئوزرآ  ره  تفگ  وا  هب 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 277 

http://www.ghaemiyeh.com


یئوجبیع هب  مدرم  همه  و  هتخادنا ، اهنابز  رس  رب  ار  وت  نم و  مان  وا  اریز  مهاوخ ! یمن  ار  ییحی  رـس  زج  زیچ  چیه  نم  تفگ  ایدوریه » »
! یهد ماجنا  ار  لمع  نیا  دیاب  ددرگ  داش  مرطاخ  دوش و  مارآ  نم  لد  یهاوخ  یم  رگا  دنا ، هتسشن  ام 

ار ییحی  رـس  هک  تشذگن  يزیچ  دش و  میلـست  راک  نیا  تبقاع  هب  هجوت  یب  دـیزرو  یم  قشع  نز  نآ  هب  راو  هناوید  هک  سیدوریه » »
ار وا  ناماد  ماجنارس  لمع ، نیا  كاندرد  بقاوع  اما  دنتخاس ، رضاح  راکدب  نز  نآ  دزن 
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.تفرگ

؟ دنتسه یناسک  هچ  باتک  لها 

شسرپ

؟ دنتسه یناسک  هچ  باتک  لها 

خساپ

تـسا هدوب  باتک  ياراد  نانآ  ربمایپ  هک  دشاب  یم  ینایدا  بهاذم و  ناوریپ  نآ  زا  دوصقم  ینآرق و  تسا  یحالطـصا  باتک ،  لها  "

تسا هدش  یحو  وا  هب  اه  ناسنا  تیاده  يارب  دنوادخ  يوس  زا  هک 

 ُ مُهََْنیَتاَء   َ نیِذَّلا  " ریباعت باتک  لها  حالطـصا  رب  هوـالع  (، 153 أسن /   ) هلمج زا  تسا  هدمآ  يددـعتم  تایآ  رد  باتک  لها  حالطـصا 
تسانعم نیمه  هب  ...و  هرقب 144 )  ) بََتِْکلا ْاُوتوُأ    َ نیِذَّلا  " و هرقب 146 )  ) بََتِْکلا

یخرب ناوریپ  سپس  دنا و  هتسناد  ناینارصن  نایدوهی  لماش  لّوا  هبتر  رد  ار  باتک  لها  ناونع  تایاور  نآرق و  تایآ  هب  دانتسا  اب  اهقف 
یم باتک  لها  مه  ار  نیئباص   " اهقف زا  یخرب  .دـنا  هدومن  قحلم  باتک  لـها  ناونع  هب  زین  ار  ناـیتشترز  سوجم و  دـننام  ار  بهاذـم 

.دنناد

نانآ ینامسآ  باتک  یسیع و  ترضح  وریپ  نایحیسم  تسا  تاروت  اه  نآ  ینامـسآ  باتک  هدوب و  یـسوم  ترـضح  ناوریپ  نایدوهی 
نب ییحی  ترـضح  هک  دنراد  هدیقع  دنـشاب و  یم  بر  زنک   " مدآ و فحـص   " مان هب  یباتک  ياراد  هئباص  تسا  دیدج  دهع  ای  لیجنا 

ناشنیدب نآ  یلعف  نودـم  تروص  هب  شیپ  لاس  رازه  ود  بیرق  ثیـش  حون و  مدآ و  هتـشذگ  ناربمایپ  تیاور  هب  ار  باتک  نیا  ایرکز 
تسا جح  هروس  هدئام و 17  هروس  تایآ 68  هرقب و  هروس  هیآ 62  دنا  هتسناد  باتک  لها  ار  نیئباص  هک  يا  هیآ  تسا  هدرک  غیلبت 

هلماعم سوجم  اب  جح  هروس  هیآ 16  هب  دانتسا  اب  أملع  هزورما  اّما  .دراد  دوجو  ییاهدیدرت  اه و  ماهبا  نادنمـشناد  نیب  سوجم  هرابرد 
.دننک یم  يراج  نانآ  رب  ار  باتک  لها  ماکحا  هدرک و  باتک  لها 

باتک لها  هرابرد  یناوارف  لیاسم  ماکحا و  تنس  لها  هعیش و  یهقف  بتک  رد 
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 .( باتک لها   " هژاو عیشت ج 2 ، فراعملا  هریاد  ) .دجنگ یمن  رصتخم  نیا  رد  اه  نآ  رکذ  هک  دراد  دوجو 

تسیچ حیسم  نید  رد  بیلص  هفسلف 

شسرپ

تسیچ حیسم  نید  رد  بیلص  هفسلف 

خساپ

یسیع ترضح  اب  تسا و  هدوب  ینمشد  فالتخا و  (ع ) یسیع ترضح  يربمایپ  نامز  رد  اه  یحیسم  اهیدوهی و  زا  يا  هدع  نیب 

یبوچ دنهدب  رتشیب  رجز  هکنیا  يارب  میتشک و  میتفرگ و  ار  یسیع  ترضح  مجاهت  کی  رد  ام  دنتفگ  دوهی  .دنا  هدرک  یم  ینمشد 

هب ار  بیلـص  لکـش  نآ  هثداح ، نآ  زا  دعب  دنتـشک و  اروا  دنتـسب و  نآ  هب  ار  یـسیع  ياه  تسد  اهاپ و  دـنتخاس و  بیلـص  لکـش  هب 
ناونع

هگن هدنز  ار  یسیع  ترضح  ندش  ادف  هرطاخ و  نآ  ات  دنراد  دوخ  هارمه  اج  همه  اسیلک و  ردو  هتسناد  سدقم  دوخ  يارب  لبمس  کی 

.دنراد

درب و اه  نامسآ  هب  دنوادخ  ار  یسیع  ترضح  میدقتعم  ام  .تسین و  لوبقم  نآ  هب  داقتعاو  بیلص  لکش  هیرظن و  نیا  مالسا  رد  هتبلا 

.تسا تایآ 158 ؤ 157  اسن  هروسرد ئ  نارق  نخس  نیا  تسا ; هدش  هتشک  دندرک  لایخ  اهنآ  تسا و  هدنز  زونه 

؟ دنتسه تیحیسم  نید  زا  يا  هخاش  هچ  نایروشآ  هنمارا و 

شسرپ

؟ دنتسه تیحیسم  نید  زا  يا  هخاش  هچ  نایروشآ  هنمارا و 

خساپ

بهاذـم ياراد  دنـشاب و  یم  یحیـسم  بهذـم  ياراد  هک  دنتـسه  یماوقا  هکلب  .تسین  تیحیـسم  ياه  هقرخ  ءزج  نایروشآ ، هنمارا و 
.دنشاب یم  سکدترا  ناتسورپ و  کیلوتاک و 

نآ رواجم  ياهناتسهوک  هلجد و  دور  یم  اطـسو  شخب  رد  نیمزرـس  رد  هک  دنـشاب  یم  روسآ ) ای   ) روشآ موق  زا  لصا : رد  نایروشآ 
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هب موق  نیا  ص 39 .) ج 5 ، نیعم ، گنهرف  ، ) دندش لقتـسم  اهدعب  هدوب و  لباب  تموکح  عبات  زاغآ ، رد  موق  نیا  .دندرک  یم  یگدنز 
ص 774) ج 2 ، ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات  ینادابآ ، یغلبم  ، ) دنشاب یم  یناریا  نایحیسم  نیرت  هقباس  اب  دندیورگ و  حیسم  نید 

رد هک  تسا  یبرغ  يایـسآ  رد  يروشک  هیحان و  مان  ناتـسنمرا  دنتـسه و  ناتـسنمرا  نکاس  ییاپورا  ودـنه  یموق  لصا  رد  هنمارا ، اـما 
ینامثع نیب  شخب  هس  هب  دیدج ، هرود  رد  هدش و  یم  بوسحم  مور  يروطارپما  ءزج  هاگ  ناریا و  ءزج  اهتدـم  مالـسا ، زا  شیپ  هرود 

.تسا لقتـسم  يروشک  زین  هزورما  دـمآرد و  اهـسور  ناکرت و  طلـست  تحت  شخب ، ود  رد  اه  دـعب  دـش و  میـسقت  ناریا  هیـسور و  و 
ج 2، نامه ، ، ) دنـشاب یم  موق  نیا  زا  ناریا  نایحیـسم  تیرثکا  زورما  دـندرک و  ترجاهم  ناریا  هب  موق  نیا  ياه  بابرا  داژن  زا  یخرب 

(. ص 775

.دوب دهاوخن  رت  مکحتسم  دنوادخ  دزن  جاودزا  زا  ییانب  چیه  هکنآ  لاح  دنا ؟ هدرکن  جاودزا  "ع " یسیع ترضحارچ 

شسرپ

.دوب دهاوخن  رت  مکحتسم  دنوادخ  دزن  جاودزا  زا  ییانب  چیه  هکنآ  لاح  دنا ؟ هدرکن  جاودزا  "ع " یسیع ترضحارچ 

خساپ

ناـهاشداپ و اـب  هار  نیاردو  تسا  هدوـب  یناـسنا  هعماـجرد  تلادـع  يارجا  سپـس  دـیحوت و  جـیورت  یهلا ، ناربماـیپ  تثعب  زا  فدـه 
.دنا هدش  لمحتم  ار  یناوارف  ياهیتخسو  اهجنر  هدوب و  ریگرد  هشیمه  دوخ  نامز  ناربکتسم 

اههوکرد و دننک و  تماقا  اهرهـش  رد  دنتـسناوت  یمن  هک  دـندرک  یم  یگدـنز  هنابیرغ  ردـق  نآ  زین  شنارای  و  "ع " یـسیع ترـضح 
یگدنز اهرید  رد  دنتخاس و  یم  هعموص  نابایب  رد  یحیسم  ياه  هبهار  اهـشیشک و  هکنیا  تلع  دندرک ، یم  یگدنز  اهتـشد  اهنابایب و 

هک دندوب  هجنکـش  رازآو و  راشف  تحت  يدح  هب  شنارای  ترـضح و  نآ  .دشاب  یم  شنارای  ترـضح و  نآ  زا  يدیلقت  دـندرک ، یم 
راشف بیقعت و  تحت  همه  نیا  هک  نأـشلا  میظع  ربماـیپ  .دـندوب  هدـیزگرب  ار  ینیـشنرید  اذـل  دـننک ، یگدـنز  رهـش  رد  دنتـسناوت  یمن 

راک دـنک ، لمع  نآ  فـالخرب  سکرهو  تسا  یعیبط  يرما  جاودزا  يرآ  دـنک ؟ جاودزا  تسا  هتـسناوت  یم  هنوگچ  هدوب  يریگردو 
( .دشاب ایهم  اهنآ  طیارش  هکنآ  طرشب  یلو   ) تسا دودرم  يرما  نینچ  مالساردو  تسا  هداد  ماجنا  یتسردان 

هب هقالع  حیسم [ ترـضح  نارای   [ بولقرد " ) اهوعدتبا هینابهر  و   : " تسا هدمآ  دیدح  هکرابم  هروس  هیآزا 27 یشخب  میرک  نآرقرد 
نارای نیب  بولطم  يزیرگایند  تینابهر و  یعون  دهد  یم  ناشن  هیآ  زا  تمـسق  نیا  دندوب ) هدرک  عادبا  ار  نآ  هک  میدـنکفا  تینابهر 

.تفرگ رظنرد  زین  ار  یناکم  ینامز و  طیارش  دیاب  نکیل  .تسا  هتشاد  دوجو  حیسم  ترضح 

 : مینک یم  رکذ  دوخ  نانخس  لمکم  ناونع  هب  ار  هنومنریسفت  زا  یتمسق  نایاپرد 

نیا اما  درکن ، جاودزا  زگره  حیسم  ترضح  خیرات  یهاوگ  قبط  هتبلا   : " تسا هدمآ  هنومن  ریسفترد 
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فلتخم طاقن  هب  یغیلبت  ياهرفـس  هب  وا  موادم  لاغتـشا  هفاضا  هب  حیـسم  هاتوک  رمع  هکلب  دوبن ، رما  نیا  اب  وا  تفلاخم  رطاخ  هب  زگره 
" دادن ار  رما  نیا  هزاجا  وا  هب  ناهج 

ثیداحارد رتمکحتـسم )  . ) تسین رتبوبحم  دـنوادخ  دزن  جاودزا  زا  ییاـنب  چـیه  مییوگ  یم  هدرک و  حیـصت  ارامـش  نخـس  ناـیاپرد ،
.میرادن

ياـه هگرب  تسا  یعدتـسم  ییوگخـساپ ،  دـنور  دوبهب  راـک و  بویع  صقاوـن و  ندوـمن  فرط  رب  تهج  یمارگ  رگـشسرپ  رکذـت : 
دییامرف لاسرا  هسسؤم  نیا  هب  ار  خساپ  یجنسرظن 

23،ص390 دلج ، هنومنریسفت * 

؟  تسا هدمآ  دوجو  هب  حیسم  نید  رد  یتافیرحت  هچ 

شسرپ

؟  تسا هدمآ  دوجو  هب  حیسم  نید  رد  یتافیرحت  هچ 

خساپ

امهرس سدق 

(. سدقلا حور  رسپ +  ردپ +   ) هناگ هس  ياه  مونقا  ییادخ  هب  داقتعا  فلا )

«. تسا رسپ  يادخ   » رگید ترابع  هب  تسا و  ادخ  رسپ  یسیع  ب ) 

.وا گرم  یسیع و  ترضح  ندش  هدیشک  بیلص  هب  ج ) 

.رشب شزرمآ  تهج  یسیع  ندش  ادف  د ) 

.ناهانگ دیرخ  ه ) 

تشهب دیرخ  و ) 

.يدعب ياه  ناسنا  طسوت  ابانرب  اّنحوی و  اقول ، یّتم ، سقِرم ، ياه  لیجنا  ینیزگیاج  یلصا و  لیجنا  نتفر  نیب  زا  ز ) 

J .} ص 693 ج 2 ، ینادابآ ، یغلبم  ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات  ك.ر : رتشیب  یهاگآ  يارب 

.دینک نایب  رگیدکی  اب  ار  اهنآ  یلوصا  ياه  توافت  .دیربب و  مان  ار  تیحیسم  نید  ياه  هقرف 
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شسرپ

.دینک نایب  رگیدکی  اب  ار  اهنآ  یلوصا  ياه  توافت  .دیربب و  مان  ار  تیحیسم  نید  ياه  هقرف 

خساپ

دوجو رـصاعم  ناهج  رد  یحیـسم  لاعف  هتخانـش و  هقرف  دودـح 50  نونکا  مه  تسا و  هدـش  میـسقت  یفلتخم  ياه  هقرف  هب  تیحیـسم 
سکودـترا و کـیلوتاک ، : » زا دـنترابع  هـک  دنتـسه  يرتـشیب  تـیفورعم  یناوریپ و  ياراد  گرزب ، هـقرف  هـس  ناـیم  نـیا  زا  اـما  .دراد 

«. ناتستورپ

: کیلوتاک بهذم  کی - 

کیلوتاـک ياـسیلک  ساـسا  .دوـش  یم  هرادا  ناـکیتاو -  رد  عـقاو  پاـپ -  هیلاـع  تساـیر  تـحت  هـک  دنتــسه  مود  ياــسیلک  ناوریپ 
يارب لیلد  نیا  هب  دـناد و  یم  حیـسم  یـسیع  یقیقح  هدـنیامن  ار  دوخ  کیلوتاک  ياسیلک  .تسا  داحتا » تفلا و  تمدـخ ، تیمومع ، »

.تسا لئاق  سدقت  تیالو و  تمدخ و  یبهذم و  بادآ  هدیقع و  داحتا  تیمومع و  دوخ 

: تسناد ددعتم -  تاحالصا  زا  سپ  هتبلا  کیلوتاک -  بهذم  ساسا  ناوت  یم  ار  ریز  لصا  جنپ 

.دشاب یم  یناحور  تارایتخا  همشچرس  تقیقح و  عبنم  تسا و  سدقم  بتک  نزو  مه  ربارب و  کیلوتاک  ننس  رابخا و  . 1

.تسا نآ  ینیتال  هخسن  نامه  ربتعم  سدقم  باتک  . 2

.تسا کیلوتاک  ياسیلک  يراصحنا  قح  ینیتال ، نابز  زا  سدقم  باتک  همجرت  . 3

نورق رد  اسیلک  هک  تسا  نامه  گرم ) لاح  رد  نارامیب  حـسم  جاودزا ، لوانت ، فارتعا ، هبوت ، ینابرق ، دـیمعت ،  ) هعبـس تاسدـقم  . 4
.تسا هتفریذپ  امسر  یطسو 

نارفغ وفع و  بجوتـسم  یحلاص  لامعا  تسین و  نآ  لوصح  لماع  نامیا  یلو  دراد  نامیا  هب  یگتـسب  اـهنت  يراگتـسر  تاـجن و  . 5
.تسین یهلا 

: سکودترا بهذم  ود - 

ماـن هـب  یقرـش  ياـسیلک  دـش و  لـصاح  یباعــشنا  کـیلوتاک  ياـسیلک  رد  یبرغ ، یقرــش و  مور  هـب  مور  يروتارپـما  هـیزجت  زا  سپ 
رد سکودترا  ناوریپ  .دش  ادج  کیلوتاک  ياسیلک  زا  تفرگ و  مان  سکودترا 
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ناشیـشک .دنرادن  لوبق  ار  پاپ  هابتـشا  ناکما  مدع  یهارمگ و  زا  تئارب  شیالآ ، یب  خزرب ، میهافم ، کیلوتاک ، ياسیلک  اب  تفلاخم 
یتح .نیتال  نابز  هن  دنناوخ  یم  یلحم  نابز  هب  ار  يدابع  مسارم  دننک و  یم  جاودزا  کیلوتاک  بهذم  ناشیـشک  فالخ  هب  زین  نانآ 

حـسم تداهـش ، يادا  دـیمعت ،  » رد بهذـم  نیا  ضئارف  لوصا  .تسا  توافتم  کیلوتاک  ياهاسیلک  اب  سکودـترا  ياهاسیلک  لـکش 
.دوش یم  هصالخ  جاودزا » نارامیب و  حسم  هبوت ، لوانت ، سدقم ، نغور 

: ناتستورپ بهذم  هس - 

ماجنا بهذم  نیا  یناوارف  تافارحنا  اه و  يریگ  تخس  ربارب  رد  هک  تسا  کیلوتاک  بهذم  نورد  رد  باعـشنا  نیرتگرزب  نیمود و 
رب زاین  مدع  ناشیـشک ، جاودزا  .تسا  کیلوتاک  بهذم  اب  مزیناتـستورپ  لباقم  هطقن  نیرت  یلـصا  پاپ  یهلا  تردق  اب  تفلاخم  .دـش 

رگید زا  دـیاقع  لوصا  مهف  رد  تیناحور  اسیلک و  هب  زاین  مدـع  هانگ ، هب  فارتعا  رد  رابجا  مدـع  ادـخ ، اب  طابترا  رد  یناـحور  دوجو 
: زا تسا  ترابع  ناتـستورپ  یبهذـم  مسارم  رئاعـش و  لوصا  .تسا  يددـعتم  ياه  هقرف  ياراد  بهذـم  نیا  .تسا  بهذـم  نیا  لوصا 

.تسا جاودزا » رتول و  هیعدا  تئارق  اسیلک و  رد  روضح  سدقم ، باتک  توالت  راطفا ، لوانت و  يرابجا ، ریغ  فارتعا  دیمعت ، »

: اگن رتشیب  عالطا  يارب 

نارهت رح ، تاراشتنا   ، 784 ص 815 -  ج 2 ، ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات  ینادابآ ، یغلبم  - 

406 ص 473 -  تمکح ، رغصا  یلع  همجرت  زورما ، ات  زاغآ  زا  نایدا  عماج  خیرات  سان ، ناج  - 

یفارحنا نودب  حیحص و  نییآ  هک  مالسا ، لباقم ، رد  هتفای و  شرتسگ  ناهج  رد  هدش  هدیشک  هفارخ  فارحنا و  هب  ینونک  تیحیسم  هکنیا  اب  ارچ 
؟ تسا هدرک  یمک  شرتسگ  ذوفن و  تسا ،

شسرپ

حیحـص و نییآ  هک  مالـسا ، لباقم ، رد  هتفای و  شرتسگ  ناهج  رد  هدـش  هدیـشک  هفارخ  فارحنا و  هب  ینونک  تیحیـسم  هکنیا  اب  ارچ 
؟ تسا هدرک  یمک  شرتسگ  ذوفن و  تسا ، یفارحنا  نودب 

خساپ

، ینییآ ندرکن  تفرـشیپ  هکنانچمه  دشاب ؛ بهذـم  نید و  نآ  یتسرد  لیلد  دـناوت  یمن  ینید  ای  بهذـم و  هب  مدرم  تیرثکا  شیارگ 
حیحـص تاغیلبت  دـشاب و  هتـشادن  دوجو  قح  نییآ  هار  رـس  رب  یعنام  رگا  .دـشاب  نآ  ندوب  لطاب  لـیلد  دـناوت  یمن  عیـسو ، حطـس  رد 

نآ يارب  هک  یعیـسو  تاغیلبت  رثا  رد  تسا  نکمم  مه  لطاب  نییآ  هکنانچمه  .دـنک  یم  تفرـشیپ  دریگ ، ماجنا  نآ  يارب  يا  هدرتسگ 
دروم ار  تیرثـکا  دراوم  زا  یخرب  رد  دـیجم  نآرق  ور  نیا  زا  دـنک ، ذوفن  مدرم  زا  یعیـسو  رـشق  رد  رگید  لـماوع  رثا  رد  دوـش و  یم 
تایح میلاعت  رشن  يولج  مالـسا  نانمـشد  هراومه  دننک .» یمن  لقعت  نانآ  رتشیب  ؛ نولقعیال مهرثکا  :» دیوگ یم  دهد و  یم  رارق  خیبوت 

هک نیا  دوجو  اـب  .دـنبای  یهاـگآ  تسه ، هکناـنچ  نآ  مالـسا ، قیاـقح  هب  مدرم  هک  دـنا  هتـشاذگ  یمن  دـنا و  هتفرگ  یم  ار  نآ  شخب 
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هب يرایسب  دارفا  هراومه  تسا و  نوزفازور  رضاح  رـصع  رد  مالـسا  ذوفن  تفرـشیپ و  تسا  هدوبن  دنمورین  ناناملـسم  یتاغیلبت  لیاسو 
.دننک یم  ادیپ  شیارگ  مالسا  نییآ 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  » 

تیحیسم سدقم  ياهباتک 

؟  تسا هدش  فیرحت  لیجنا  ایآ 

شسرپ

؟  تسا هدش  فیرحت  لیجنا  ایآ 

خساپ

نایم زا  دوب , یسیع 7 ترـضح  باتکو  ادخ  مالک  هک  یلیجنا  یلو  تسا ,  هدش  لزان  حیسم 7 ترـضح  رب  هک  تسا  یباتک  مان  لیجنا 
یـسیع ترـضح  زا  دـعب  تسا $ انحوی  اقول و   , سقرم  , یتم ياه  مان  هب  هک  ینونک  ياه  لیجنا  نایحیـسم  دوخ  داـقعا  هب  تسا .  هتفر 

 . تسا هتشاذگن  راگدای  هبدوخ  زا  ینامسآباتک  یسیع 7 ترضح  تسا و  هدش  نیودت 

لیجا هرابرد  ارچ  سپ  دیا , هتفای  ندرک  مگ  زا  سپ  ار  یلصا  لیجا  امـش  هچ  نانچ  دومرف : وا  هب  قیلثاج  اب  هرظانم  کی  رد  7 اضر ماما 
شوگ سپ  دیهد ؟ یم  لیدبت  رییعت ئ  نآ  رد  هداد و  لیشکت  یعامتجا  هسلجچ و  ینامز  ره  رد  ارچ  دیراد ؟ رظن  فالتخا  یلعف  ياه 

 : منک فیرعت  ار  لیجنا  هچخیرات  نم  ات  نک 

مگ شلیجا  و  دیـسر , لتق  هب  یـسیع  دنتفگ : دندمآ و  املع  دزن  هب  اراصن  دـش , دوقفم  لیجنا  تفر و  نایم  زا  یسیع 7 ترضح  یتقو 
يدـنچ ره  ام  تسا و  ام  ياه  هنیـسرد  لیجنا  دـنداد : باوج  سقرم  اقول.دـیزاس و  نشورار  ام  فیلکت  هدیـشیدنا و  يا  هراچ  هدـش , 
انحوی سقرم و  اقول و  مینک .  یم  توالت  امش  يارب  میتشون  تقو  ره  .دیوشن  تاحران  اذل  میهد ,  یم  امش  هب  ار  نآ  زا  کی  راب  کی 

لـصفالب نارگاش  دندوب و  ناینیـشیپ  نادرگاش  رفن  راهچ  نیا  هک  یلاح  رد  , دـندرک نیدـت  ار  یلعف  ياه  لیجنا  نیا  دنتـسشن و  یتم  و 
(1) .دندونب یسیع  ترضح  دوخ 

کی چیه  دیدجدهع , ياه  هلاسر  اه و  باتک  ریاس  لیجانا و  دوخ  حیرـص  یهاوگ  قبط  یحیـسم و  ناخروم  حیرـصت  قبط  نیاربانبًا  [
هتشاگن حیسم  ترضح  زا  دعب  هکلب  دنتسین , ینامسآ  باتک  دوجوم , لیجانا  زا 
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هتخادرپ هتخاس و  ًاساسا  هکلب  تسا ,  هدش  فیرحت  یتمسق  مییوگب  ات  دنتسین  یسیع  ترضح  باتک  اه  باتک  نیاًالصا  سپ  دنا  هدش 
; دنشاب یم  زین  یقطنم  ریغ  یلقع و  ریغ  نانخس  تافارخ و  زا  ولمم  هک  نیا  رب  هوالع  .دنرادن  يرابتعا  هنوگ  چیهو  تسا  يرـشب  نهذ 

(2) ..و ادخ  اب  بوقعی  ترضح  نتفرگ  یتشک  موصعم ,  يایبنا  هب  نداد  يراوخ  بارش  تبسن  دننام 

ص 8 حیسم ,  لیجنا و  یهاش ,  ورسخ  يداهدیس  یقرواپ 1  )

فراعم و یتشد ,  نیسح  یفطصم  ص 38و ص 62  تیحیسم ,  تقیقح  ج 2 ص 311 و ج 23ص 391  هنومن ,  ریسفت  یقرواپ 2  )
 . لیجنا هدام  فیراعم , 

]س

 . تسین رتاوتم  لیجنا 

شسرپ

 . تسین رتاوتم  لیجنا 

خساپ

مدرم درک و  توبن  يوعد  سدـقملا  تیبرد  یناربع و  شنابز  دوب و  لیئارـسا  ینب  زا  مالـسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یـسیع  ترـضح 
هک سدقملا  تیب  مدرم  زا  نت  دنچ  اما  میرادن ,  عالطا  اهنآ  لاح  زا  ام  هک  یکدـنارگم  دـندرواین  نامیا  واب  دـندوب و  يربع  مه  اجنآ 

نابزب یئاهباتک  دندرک و  حیسم  ترضح  نیدب  توعد  ار  مدرم  دنتشگ و  قرفتم  ریغص  يایسآ  ياهرهش  رد  دنتسناد  یم  ینانوی  نابز 
ترـضح هک  یئاهنآ  درک ,  نانچ  تفگ و  نینچ  یـسیع  دنتفگ :  مور  نانوی و  مدرمب  دندیناجنگ و  یبلاطم  نآ  رد  دنتـشون و  ینانوی 

ار مالسلا  هیلع  یسیع  ترضحو  دندوب  نیطسلف  رد  دنتـسناد  یم  ار  وا  نابز  دندوب و  وا  لاوقا  لامعا و  دهاش  دندوب و  هدید  ار  یـسیع 
لوبق ار  تایاکح  بتک و  نیا  هک  اهنآ  دنتـسناد و  لوعجم  تسا  هتـشون  ینانوی  نابزب  هک  یئاهتیاکح  نآ  دندرکن و  لوبق  يربمغیپ  هب 

و دنتسناد ,  یم  ار  وا  نابز  هن  ودندرک  هدهاشم  ار  حیـسم  ترـضح  هن  دندید و  ار  سدقملا  تیب  رهـش  هن  هک  دندوب  رود  مدرمدندرک 
 . بیذکتب یهار  ناگدنونش  هن  دنتـشاد و  نتـشون  زا  عنام  ناگدنـسیون  هن  دوب  مه  غورد  تسا  هتـشون  لیجنا  رد  هک  یئاهناتـساد  رگا 

تفر یم  ایند  زا  ات  دندروآ  یمن  نامیا  دندرک و  یم  درط  اهبرع  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  مینک  ضرف  هکنانچ 
دـندوب و هتفر  مور  روشکب  برع  نت  دـنچ  لاس  هاجنپ  زا  سپ  دوب و  هتفر  ناـیمزا  برع  ندرواـین  ناـمیا  هجیتن  رد  هّللاـب  ذوعن  نآرق  و 

هجو هاجنپ  هب  دندوب  هتشون  ترضحنآ  زا  یئاه  تیاکح  یمور  نابزب 
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میئوگ دـش .  یمن  ادـیپ  اهنیا  لوق  تحـصب  نانیمطا  زگره  دـنتفریذپ  یم  نایمور  دـندرک و  یم  راکناارنآ  اهبرع  رگیدـکی و  فلاخم 
ناتساد یموق  نایم  رد  مه و  فلاخم  دنتـشون  لیجنادص  کیدزن  لیجنا  ناگدنـسیون  تسین و  رتاوتم  دراد و  لاح  نیمه  هنیعب  لیجنا 

هک مالـسا  ثیداحا  فالخ  رب  تسا ,  غورد  تسناد  یمن  سکچیه  دـنتفگ  یم  مه  غوردرگا  هک  دـندرک  رـشتنم  ار  حیـسم  ترـضح 
هدـید و ار  ترـضح  نآ  همه  هک  دـندرک  لقن  یتعامج  روضح  رد  وا  نابزب  ار  وا  مـالک  دـندروآ و  ناـمیا  ترـضحنآ  هب  دوخ  برع 
رد الثم  دـندرک .  یم  راکنا  وا  رب  تفگ  یم  رگا  دـیوگب و  غورد  اهنآ  روضح  رد  تسناوت  یمن  یـسک  دـندوب و  هدـیمهف  ار  وا  مالک 

دلوتم هزات  هک  دوهی  هاشداپ  نآ  دندیسرپو  دندمآ  قرـشم  زا  سوجم  نت  دنچ  دش  دلوتم  حیـسم  ترـضح  نوچ  هک  تسا  یتم  لیجنا 
يالاب ات  درک  تکرح  نامسآ  رد  دندید  ار  هراتس  نامه  هاگان  دندادن  ناشن  اهنآ  میدید  قرـشم  رد  ار  وا  هراتـس  ام  و  تساجک ؟  دش 

لوعجم اعطق  هک  یتیاکح  نینچ  کی  تسا  هناخ  نآ  رد  دنتسناد  داتسیاب  دوب  هناخ  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  هناخ  نآ 
نابیرغ يارب  هکلب  دنتـشونن  سدـقملا  تیب  لها  يارب  يربع  نابزب  هکنآ  يارب  دنتـشادن ,  یئاوسر  زا  كاب  دنتـشون و  لیجنا  رد  تسا 

دوش و یم  ادیپ  يا  هراتس  یـسک  ره  تدالواب  تسین  دقتعم  مجنم  چیه  میراد  نیقی  ام  و  دز ,  ناوت  رایـسب  فال  یبیرغ  رد  دنتـشون و 
ترـضح ندش  هتـشک  رد  نایحیـسم  يامدق  میئوگ  زین  و  سوجم .  ریغ  هن  ودـندقتعم  نیاب  سوجم  هن  دـنک  یم  تکرح  وا  رـس  يالاب 

حیسم
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ترثک زا  دوش  هتشک  يرهش  رد  یسک  رگا  هکنآ  اب  دشن  هتشک  ترضح  نآ  الصا  هک  دوب  موقرم  لیجانا  ضعب  رد  ودنتـشاد  فالتخا 
نیا دنتـشون و  ابرغ  نابز  ابرغ و  يارب  لیجنا  ناگدنـسیون  نوچ  اما  نتخیوآ  رادـب  اصوصخ  دـنام  یمن  یفخم  روما  نیاـب  مدرم  هجوت 

هچ ره  مامت  يدازآ  هب  لیجنا  ناگدنسیون  دنـشاب  هاگآ  ترـضحنآ  ندشن  ای  ندش  هتـشک  تقیقح  زا  اتدندوبن  سدقملا  تیب  رد  ابرغ 
تروشم يراصن  ياملع  دنداد و  لیکشت  یسلجم  حیسم  ترضح  زا  سپ  لاس  دصیس  دنتشادن و  كاب  دنتـشون و  دنتـسناد  تحلـصم 

دننک باختنا  لیجنا  راهچ  اه  لیجنا  نایم  زا  هک  دـش  نیا  رب  ناشیار  تخادـنارب و  ارروما  نیا  رد  فـالتخا  دـیاب  هنوگچ  هک  دـندرک 
رارق دودرم  ياه  لیجنا  رد  ترضح  نآ  ندشن  هتشک  دنناد و  لطاب  تشادن  رصح  دح و  هک  یقبام  دنناد و  حیحـص  ار  اهنآ  بلاطمو 

 . دش یمسر  ریغ  تفرگ و 

؟  دینک تباث  ار  دوجوم  لیجنا  رابتعا  مدع 

شسرپ

؟  دینک تباث  ار  دوجوم  لیجنا  رابتعا  مدع 

خساپ

لزان ع )   ) یـسیع ترـضح  رب  هک  دـنرادنءاعدا  مه  اهنآ  دوخ  تسا ,  نایحیـسم  تسد  رد  هک  یلعف  لیجنا  باتک  ماـن  هب  يزیچ  ـالوا 
باب 2 انحوی  لیجنا  دنک -  یم  دادملق  یسیع  هزجعم  ناونعب  ار ,  نآ  نتخاس  رمخ و  برش  زیوجت  نآ  رب  هوالع  تسا و  هدش 

نیا ایآ  تسا ;  هداد  شرازگ  تسا  مالسا  ربمایپ  هک  دمحا  مان  هب  دوخ  زا  سپ  ربمایپ  ندمآ  هب  حیسم  ترـضح  هک  میناوخ  یم  دیجم  نآرق  رد 
؟  دراد دوجو  ینونک  لیجانا  رد  هلمج 

شسرپ

 ; تسا هداد  شرازگ  تسا  مالسا  ربمایپ  هک  دمحا  مان  هب  دوخ  زا  سپ  ربمایپ  ندمآ  هب  حیسم  ترضح  هک  میناوخ  یم  دیجم  نآرق  رد 
؟  دراد دوجو  ینونک  لیجانا  رد  هلمج  نیا  ایآ 

خساپ

املف دمحا  همـسا  يدعب  نم  یتای  لوسرب  ارـشبم  000 و  دـشاب :  یم  ریز  رارق  هب  تسا  هدـش  دراو  هراـب  نیا  رد  نآرق  رد  هـک  يا  هـیآ 
وا هک  یماگنه  تسا  دمحا  وا  مان  دیآ و  یم  نم  زا  دعب  هک  یلوسر  هب  هدـنهد  تراشب  000 و  نیبمرحس ;  اذه  اولاق  تانیبلاب  مهءاج 

(1  ) تسا 000 راکشآ  يرحس  نیا  دنتفگ :  دمآ ,  نانآ  غارس  هب  نشور  لیالد  تازجعم و  اب  دمحا ]  ] 

دراو ياهباب 14 و 15 و 16  رد  انحوی  لیجنا  رد  دنک ,  یم  لقن  حیسم  ترـضح  زا  هیآ  نیا  هک  یتراشب  دنیوگ  یم  یمالـسا  ناققحم 
يدایز نیارق  تسا و  هداد  ربخ  طیلقراف  مان  هب  دوخ  زا  سپ  یـصخش  ندـمآ  زا  انحوی  لـیجنا  لـقن  هب  حیـسم  ترـضح  تسا و  هدـش 
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باب و نییعت  اب  ار  تایآ  نوتم  میراچان  بلطم  ندـش  نشور  يارب  ام  دـشاب و  یم  مالـسا  ربماـیپ  نآ  زا  دوصقم  هک  دـهد  یم  یهاوگ 
زا نم  دـیراد و  هاگن  ارم  ماکحا  دـیراد ,  تسود  ارم  امـش  رگا  لیجنا :  تارابع  نوتم  کنیا  مییامن ,  لقن  هدـش  دای  لیجنا  زا  هراـمش 

یمن ناهج  هک  تسا  یتسار  قح و  حور  وا  دـنام .  دـهاوخ  امـش  اب  دـبا  ات  دـهدب ,  امـش  هب  يرگید  طیلقراف  ات  تساوخ  مهاوخ  ردـپ 
 , دسانش یم  ار  امشاما  دسانش ,  یمن  دنیب و  یمن  ار  وا  هک  اریز  دنک :  لوبق  ار  وا  دناوت 
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طیلقراف نآ  نکل  مدوب ,  امش  اب  هک  یتقو  ما  هتفگ  امش  هب  ار  اهنخـس  نیا  نم  ( 2  . ) دوب دهاوخ  امش  رد  دنام و  یم  امـش  دزن  هک  اریز 
 . دروآ دهاوخ  امش  دای  هب  ما  هتفگ  امش  هب  نم  زیچ  ره  تخومآ و  دهاوخ  زیچ  ره  ار  امش  داتـسرف ,  دهاوخ  نم  مسا  هب  ار  وا  ردپ  هک 

امش هب  ردپ  بناج  زا  نم  هک  طیلقراف  نآ  نوچ  ( 4  . ) دیروآ نامیا  ددرگ  عقاو  هک  یتقو  ات  مداد  ربخ  امـش  هب  عوقو  زا  لبق  الاح  ( 3)
دیفم ار  امش  هک  میوگ  یم  تسار  ( 5  . ) داد دهاوخ  تداهش  نم  هرابرد  وا  دیآ  یم  ردپ  فرط  زا  هک  یتسار  حور  داتـسرف ,  مهاوخ 
دیاـیب نوـچ  وا  داتـسرف و  مهاوـخ  امـش  دزن  ار  وا  مورب  رگا  اـما  دـمآ  دهاوخنامـش  دزن  طـیلقراف  نآ  مورن  نم  رگا  مورب  نم  هک  تسا 

ردپ دزن  هک  اریز  قدص  هب  دنروآ ,  یمن  نامیا  نم  رب  هک  اریز  هانگ ,  هب  تخاس :  دهاوخ  مزلم  فاصنا  قدص و  هانگ و  هبار  نایناهج 
رایسب ياهزیچ  رگید  تسا و  هدش  يراج  مکح  ناهج  نیا  سیئر  رب  هک  اریز  فاصنا  هب  دینیب ,  یمن  رگید  ارم  امش  و  مور ,  یم  دوخ 

اریز درک  دهاوخ  داشرا  یتسار  یمامت  هب  ار  امـش  وا  دیایب  وا  نوچ  اما  دش ,  لمحتم  دـیناوت  یمن  الاح  نکیل  میوگب  امـش  هب  هک  مراد 
ارم داد و  دـهاوخ  ربـخ  هدـنیآ  زا  ار  امـش  و  تفگ .  دـهاوخ  دنونـش  یم  هچنآره  هکلب  تفگ ,  دـهاوخن  نخـس  دوـخ  شیپ  زا  وا  هک 

نم زا  هچنآ  وا  هک  اریز  دومندهاوخ ,  دیجمت 
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تـسا نم  نآ  زا  هچنآ  هک  متفگ  تهج  نیا  زا  تسا  نم  زا  تسا  ردپ  نآ  زا  هچ  ره  داد .  دهاوخ  ربخ  ار  امـش  تفای و  دـهاوخ  تسا 
زا سپ  هک  تسا  يربمایپ  طیلقراف  زا  دارم  دهد  یم  یهاوگ  هک  میراد  ینـشور  نیارق  اجنیا  رد  (6  . ) دهد یم  ربخامش  هب  دریگ و  یم 

 : سدقلا حور  هن  دیآ  یم  حیسم 

لیجنا نیرـسفم  ءاملع و  نایم  رد  مالـسازا  شیپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یحیـسم  خیراوت  زا  یخرب  زا  هک  درک  هجوت  دیاب  تسخن   - 1
یفرعمدوعوم طـیلقراف  ار  دوخ  هدرک و  هدافتـسا  ءوس  بلطم  نیا  زا  یهورگ  یتح  تسادوعوم  ربماـیپ  ناـمه  طـیلقراف  هک  دوب  ملـسم 

یعدم ریغص  يایـسآ  رد  لاـس 187 رد  تسیز ,  یم  يدـالیم  مود  نرق  رد  دوب و  یـشک  تضاـیر  درم  هک  رـستنم  ـالثم :  دـنا .  هدومن 
(7  . ) دندرک يوریپ  يو  زا  یهورگ  تسا و  هداد  ربخ  وا  ندمآ  زا  یسیع  هک  متسه  طیلقراف  نامه  نم  تفگ :  دیدرگ و  تلاسر 

ربمایپ تثعب  ياهزور  رد  تیحیسم  ناهج  یناحور  یسایس و  نارس  هک  دوش  یم  هدافتسا  الماک  یمالسا  ملـسم  خیراوت  راثآ و  زا   - 2
هب اروا  همان  ربمایپ  ریفس  هک  یماگنه  تهج  نیا  زا  دندوب ,  لیجنا  دوعوم  ربمایپ  راظتنارد  یگمه  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مالـسا 

لها هک  تسا  يربماـیپ  ناـمه  وا  هک  مهد  یم  یهاوـگ  نم  تفگ :  درک و  ریفـس  هب  ور  هماـن  ندـناوخ  زا  سپ  داد ,  هـشبح  رادـمامز 
نامزلا رخآ  ربمایپ  توبن  هب  زین  وا  هداد ,  ربخ  حیسم  ترضح  توبن  زا  یـسوم  ترـضح  هک  روط  نامه  دنتـسه و  شراظتنا  رد  باتک 

مئالع هداد و  تراشب 
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مالـسا ربمایپ  هرابرد  درک و  هعلاطم  ار  هماـن  دیـسر و  رـصیق  تسد  هب  ربماـیپ  هماـن  یتقو  (8  . ) تـسا هدرک  نـیعم  ار  وا  ياـه  هناـشن  و 
یم نم  مدـش ,  هاگآ  امـش  توعد  زاو  مدـناوخ  ار  امـش  همان  تشون :  نینچ  ترـضح  نآ  همان  خـساپ  رد  دروآ ,  لمع  هب  یتاـقیقحت 

یخیرات صوصن  نیا  زا  (9  . ) تساخ 000 دهاوخرب  ماش  زا  ربمایپ  نیا  هک  مدرک  یم  نامگ  یلو  دمآ ,  دـهاوخ  يربمایپ  هک  متـسناد 
 . تسا هتشاد  یلیجنا  هشیر  ملسم  روطب  يراظتنا  نینچ  دندوب و  يربمایپ  راظتنا  رد  نانآ  هک  دوش  یم  هدافتسا 

یعطق ار  بلطم  نیا  تسا ,  هدرمش  وا  ندمآ  يارب  هک  یجیاتن  طیارش و  هدش و  لئاق  طیلقراف  يارب  حیسم  ترـضح  هک  یتازایتما   - 3
مییامن ریسفت  سدقلا  حور  هب  ار  نآ  هک  تسا  نآ  زا  عنام  مئالع  نیا  دوب و  دهاوخن  دوعوم  ربمایپزج  طیلقراف  زا  روظنم  هک  دزاس  یم 

 : هک نیا  حیضوت 

مهاوخ مردپ  زا  نم  دیراد و  هاگن  ارم  ماکحا  دیراد ,  تسود  ارم  امش  رگا  درک :  زاغآ  نینچ  ار  دوخ  نخس  حیـسم  ترـضح  فلا - 
 . دهدب امش  هب  يرگید  طیلقراف  ات  تساوخ 

زا یهورگ  دهد  یم  لامتحا  وا  هک  تسا  یکاح  دنک ,  یم  يروآدای  اهنآ  هب  ار  دوخ  تبحم  رهم و  حیـسم  ترـضح  هک  نیا  زا  الوا : 
هب ار  نانآ  دهاوخ  یم  فطاوع  کیرحت  قیرط  زا  اذل  تفر و  دنهاوخن   , دهد یم  تراشب  شندـمآ  هب  يو  هک  یـسک  راب  ریز  وا  تما 

نیا رد  دـنا ,  هدرک  روصت  لیجنا  نارـسفم  هک  روط  نآ  دـشاب ,  سدـقلا  حور  نامه  طیلقراف  زا  روظنم  رگا  دزاسراداو و  وا  نتفریذـپ 
هب تروص 
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ياج یـسک  يارب  هک  دـنک  یم  ریثاـت  حاورا  بولق و  رد  ناـنچنآ  لوزن  زا  سپ  سدـقلا  حور  اریز  دوبن .  جاـیتحا  يزاـس  هنیمز  نینچ 
اریز تسه ;  دیدش  زاین  يزاس  هنیمز  نینچ  کی  هب  دشاب ,  دوعوم  ربمایپ  دوصقم  رگا  یلو  دـنام ,  یمن  یقاب  راکنا  کش و  دـیدرت و 
یم يو  هب  فصنم  یهورگ  هظحالم  نیا  يور  دنک و  یمن  یفرـصت  يریثات و  حاورا  بولقرد و  غیلبت  نایب و  قیرط  زا  زج  دوعوم  یبن 
نیا رد  باـب 14  زا  هیآ 29  رد  هدرکن ,  اـفتکا  رکذـت  رادـقم  نیا  هب  حیـسم  ترـضح  دـننادرگ .  یمرب  ور  يو  زا  یهورگ  ودـنورگ 
حور هب  نامیا  هک  یتروص  رد  دیروآ  نامیاددرگ  عقاو  هک  یتقو  ات  متفگ  امش  هب  عوقو  زا  لبق  نالا  دومرف :  هدرک و  يراشفاپ  تمسق 

يراشف اپ  هزادنا  نیا  هب  دسر  هچ  ات  درادن  هیصوت  هب  يزاین  سدقلا , 

دهاوخ حیحص  الماک  ینخس  تسا  يرگید  ربمایپ  نآ  زا  دوصقم  مییوگب  رگا  داد  دهاوخ  امش  هب  يرگید  طیلقراف  هدومرف  يو  ایناث : 
تسا یکی  سدقلا  حور  اریز  دوب  دهاوخن  فلکت  زا  یلاخ  رگید  ظفل  ندرب  راک  هب  دشاب ,  سدقلا  حور  نآ  زا  دوصقم  رگا  یلو  دوب 

 . درادن ینعم  رگید  و 

تداهش نم  هرابرد  دیآ ,  یم  ردپ  فرط  زا  هک  یتسار  حور   ( 26  : 14 دروآ (  دهاوخ  امش  دای  هب  ما  هتفگ  امش  هب  نم  زیچ  ره  ب - 
هدیدرگ لزان  نایراوح  رب  یسیع  نتشگ  بولـصم  زا  سپ  زور  هاجنپ  سدقلا  حور  دنیوگ  یم   ( 26 هلمج  , 15 باب -  داد ( .  دهاوخ 

تدم نیا  رد  ار  وا  تاروتسد  همه  هدیزگرب  دارفا  نیا  ایآ  ,
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ات دنتـشاد  وا  تداهـش  هب  يزاین  هچ  حیـسم  نادرگاش  ایآ  ؟  دهد میلعت  نانآ  هب  هبترم  ود  سدـقلا  حور  اتدـندوب  هدرک  شومارف  هاتوک 
رثا رب  حیسم  تما  اریز  تشاد ,  دهاوخ  حیحص  يانعم  هلمج  ود  ره  دشاب  دوعوم  ربمایپ  دوصقم  رگا  یلو  دهد  تداهش  حیسم  هرابرد 

هدرپس یـشومارف  تسد  هب  ار  اهنآ  مه  یهورگو  هدرک  شومارف  ار  وا  تاروتـسد  زا  يرایـسب  لـیجنا ,  ياـملع  دربتـسد  ناـمز و  لوط 
داد و تداهـش  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  توبن  هب  درک و  وگزاب  ار  همه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  ترـضح  دـندوب و 

تیهولا ياعدا  زا  ار  حیـسم  سدـقم  تحاـس  دومن و  هئربت  اوراـن  ياهتبـسن  زا  ار  حیـسم  رداـم  هدوب و  ربماـیپ  نم  دـننام  زینوا  تفگ : 
 . تخاس هتساریپ 

دوصقم رگا  تسا و  هدرک  دوخ  نتفر  هب  طورـشم  ار  طیلقراف  ندـمآ  وا   ( 7  : 15 دـیآ ( .  یمن  امـش  دزن  طیلقراف  مورن  نم  رگا  ج - 
رب سدـقلا  حور  نایحیـسم  هدـیقع  هب  اریز  تسا ;  هدوـبن  وا  نتفر  هب  طورـشم  نییراوـح  رب  ووا  دوـخ  رب  شلوزن  دـشاب  سدـقلا  حور 
وا لوزن  هاگ  چـیه  نیا ,  رباـنب  ( 10  . ) دـیدرگ لزان  دتـسرفب ,  فارطا  هب  غیلبت  يارب  ار  ناـنآ  تساوخ  حیـسم  ترـضح  هک  نویراوح 

نیا رد  یناهج -  تعیرش  مه  نآ  تعیرش -  بحاص  تسا  يربمایپ  دوصقم  مییوگب  رگا  یلو  تسا ;  هدوبن  حیـسم  نتفر  هب  طورـشم 
 . دوب دهاوخ  وا  نییآ  نتشگ  خوسنم  حیسم و  ترضح  نتفر  هب  طورشم  وا  ندمآ  تروص 

 ; تخاس دهاوخ  ( 11  ) مزلم فاصناو  قدص  هانگ و  هب  ار  ناهج  تسا :  هدش  یفرعم  زیچ  هس  طیلقراف  لوزن  رثا  د - 
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ندش بولـصم  زا  سپ  زور  هاجنپ  سدقلا  حور  نایحیـسم  هدیقع  قبط  میناد  یم   ( 8  : 16 دـنروآ ( .  یمن  نامیا  نم  هب  اریز  هاـنگ  هب 
رب وا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  لیذزا  و  دومنن ,  فاصنا  قدـص و  هانگ و  هب  مزلم  ار  اهنآ  زگره  دـیدرگ و  لزاـن  نویراوحرب  یـسیع 

دوعوم ربماـیپ  دوصقم  مییوگب  رگا  یلو  دـندرک .  یمن  بیذـکت  ار  حیـسم  ترـضح  زگره  هک  نوـیراوح  رب  هن  ددرگ  رهاـظ  نارکنم 
 . دشاب یم  عمج  وا  فیرش  دوجو  رد  تازایتما  نیا  مامت  تسا ,  مالسا 

 . ) دومن دهاوخ  دیجمت  ارم  داد و  دهاوخ  ربخ  هدنیآ  زا  ار  امش   ( 26  : 15 داد ( .  دهاوخ  تداهش  حیسم )  نم (  هرابرد  طیلقراف  ه - 
دنتـشادن و وا  قیدـصت  هب  يزاـین  نوـیراوح  اریز  تسین  سدـقلا  حور  يو  هک  تسا  یکاـح  حیـسم  ترـضح  رب  تداهـش   ( 13  : 16

داد ماجنا  حیسم  ترضح  هرابرد  دوعوم  ربمایپ  هک  تسا  ییاهفیرعت  شیاتس و  دیشخب  دهاوخ  لالج  وا  هب  هک  نیا  زا  روظنم  نینچمه 
دنا هدیسر  نآ  هب  مالـسا  ناققحم  هک  یتقیقح  هب  ار  ام  دناوت  یم  نیارق  رد  تقد  نیا  زا  رتالاب  یلالج  هچ  درک ;  لیمکت  ار  وا  نییآ  و 

رد دروآ .  تسد  هب  يرگید  نیارق  ناوـت  یم  رتـشیب  تقد  اـب  هکلب  تسین ;  دـش  هتفگ  هچنآ  هب  رـصحنم  نیارق  هتبلا  ددرگ ,  نوـمنهر 
یم ناگدنناوخ  رظن  زا  دراد  هراب  نیا  رد   4174 هحفص دـلج 23 ,  هسنارف ,  گرزب  فراعملا  هرئاد  هک  ار  یهجوت  لباق  بلطم  نایاپ , 

هب دمحم  هملک  تسا ;  ناربمایپ  متاخ  ادخ و  هداتسرف  مالسا و  نید  سسوم  دمحم  مینارذگ : 
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فداصت بسح  رب  هدـیدرگ .  قتـشم  تسا  لیلجت  دـیجمت و  يانعم  هب  هک  دـمح  ردـصم  هشیر  زا  تسا و  هدـش  دـمح  رایـسب  ياـنعم 
یم يوق  لامتحا  هک  تسا  دـمحا  نآ  دـشاب و  یم  دـمحم  ظفل  لماک  فدارتم  تسا  دـمح  هشیر  ناـمه  زا  هک  يرگید  ماـن  بیجع , 

همجرت للجمرایـسب ,  هدش و  هدوتـس  رایـسب  ینعی  دمحا  دندرب ;  یم  راک  هب  طیلقراف  نییعت  يارب  ارظفل  نآ  ناتـسبرع ,  نایوسیع  دور 
ررکم ناملـسم  یبهذـم  ناگدنـسیون  بیترت ,  نیا  هب  دـندراذگ .  نآ  ياج  ار  سوتیلکاراپ  ظـفل  اهابتـشا  هک  تسا  سوتیلکیرپ  ظـفل 

هروس زیگنا  تفگش  هیآ  رد  ینلع  روط  هب  زین  دیجم  نآرق  تسا .  مالسا  ربمایپ  روهظ  تراشب  ظفل ,  نیا  زادارم  هک  دنا  هدرک  دزشوگ 
هدش هدافتسا  مالـسالا  رخف  فیلات  مالعالا  سینا  سیفن  باتک  زا  تمـسق  نیا  میظنت  رد  (12  . ) دـنک یم  هراشا  عوضوم  نیا  هب  فص 

 . تسا

؟  تسا هتفرگ  تروص  فیرحت  لیجنا  تاروت و  ياجک  رد 

شسرپ

؟  تسا هتفرگ  تروص  فیرحت  لیجنا  تاروت و  ياجک  رد 

خساپ

زا تافالتخا  تافیرحت و  طالغا و  زا  رایـسب  عضاوم  قحلا  راهظا  شیوخ  ریظن  یب  باتک  رد  نمحرلا  لیلخ  نب  هّللا  هبه  يدنه  لضاف 
ار اهنآ  زا  عضوم  دـنچ  ام  دـنراد و  رارقا  دوخ  اـهنآ  هک  تسا  هدرک  لـقن  یحیـسم  يامدـق  ریاـس  ناتـستورپ و  ياـملع  ناـگرزب  لوق 

هخـسن هس  تاروت   : تسا هدرک  باختنا  دوخ  مه  وا  دـنچ  ره  تسین  رـصتخم  نیا  بسانم  اهنآ  همه  ندروآ  نوچ  مینک  یم  رکذاجنیا 
ینب زا  رگید  هفئاط  نییرماـس (  دزن  هک  يرماـس  هخـسن  مود   : تساربتعم ناتـستورپ  ياـملع  دوهی و  دزن  هک  یناربع  هخـسن  لوا  دراد : 
لماش طقف  نایرماس  هخسن  دنرامـش .  یم  ربتعم  ارنآ  ناتـستورپ  ریغ  یحیـسم  ياملع  هک  ینانوی  هخـسن  موس  تسا .  ربتعم  لیئارـسا ) 

فیرحت دنرامش .  یمن  ربتعم  ار  قیتع  دهع  رگید  بتک  و  تسا ,  نارواد  عشوی و  باتک  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  ترـضح  باتک  جنپ 
میس 1262 هخـسن  رد  و   . 1307 میود هخـسن  رد  و  تسا .  لاس  لوا 1656  هخـسن  رد  حون  نافوط  ات  مدآ  تقلخ  زا  نامز  تدـم  لوا 
نانیق 70 شونا 90 90 170 مالسلا 105 105 205 هیلع  ثیش  مالـسلا 130 130 230 هیلع  مدآ  ینانوی  يرماس  یناربع   : بیترت نیاـب 
مالسلا 600 هیلع  حون  لمال 182 53 188 حلس 187 67 187 روتم  خونخ 65 65 165 دراب 163 62 262 لیئالهم 65 65 165 170 70

دنزرف هکیماـگنه  میدروآ  لوا  نوتـس  رد  هک  تسا  ناـسکنآ  رمع  لاـس  تسا  هدـش  رکذ  لودـج  نیا  رد  هک  اـهلاس  نیا  600 600و 
ات مالسلا  هیلع  حون  نافوط  زا  زین  و  نافوط .  ماگنه  تسا  وا  رمع  لاس  هک  حون  رگم  دندروآ 
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دشحفرا 35 135 ماس 2 2 2 یناـنوی  يرماـس  یناربع   : تسا فـالتخا  خـسن  ناـیم  لودـج  نیا  قبط  رب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  تدـالو 
روحان 29 79 غورس 30 130 130 وعر 32 132 132 علاف 30 130 130 راع 34 134 134 حلاش 30 130 130 130 ناـنیق * *  135

خرات 70 79

رد دومرف .  تباجا  زین  ترضح  دندرک و  ادخ  هیحانزا  ماعط  تساوخرد  یسیع  ترضح  زا  نوییراوح  هک  دنک  یم  لقن  هدئام  هروس  زا  هیآ 112 
 . دنرادن هنیمز  نیا  رد  يزیچ  یهافش  روط  هب  زین  نایحیسم  دنا و  هدرکن  لقن  ار  ناتساد  نیا  لیجانا  هکیلاح 

شسرپ

تباجا زین  ترضح  دندرک و  ادخ  هیحانزا  ماعط  تساوخرد  یسیع  ترـضح  زا  نوییراوح  هک  دنک  یم  لقن  هدئام  هروس  زا  هیآ 112 
 . دنرادن هنیمز  نیا  رد  يزیچ  یهافش  روط  هب  زین  نایحیسم  دنا و  هدرکن  لقن  ار  ناتساد  نیا  لیجانا  هکیلاح  رد  دومرف . 

خساپ

هتشادن یتقد  نادنچ  عیاقو  ثداوح و  ظفحو  طبض  رب  لیجانا  بتک  هک  دنهاگآ  الماک  ناسانش  لیجنا  تیحیسم و  خیرات  اب  نایانـشآ 
هب دوخ  هاگدید  زا  ناسیون  لیجنا  زا  کی  ره  هک  دراذگ  یمن  یقاب  یسک  يارب  یکش  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  اهنآ  نایم  توافت  دنا و 

نیا زا  تسین .  لصتم  ع )   ) یسیع ترـضح  هب  رتاوتم  یهافـش و  تروص  هب  عطق  روط  هب  زین  زورما  تیحیـسم  دنا .  هدرک  هاگن  لئاسم 
 . تسین نآ  عوقو  مدع  رب  یلیلد  لیجانا  بتک  رد  ینامسآ  هدئام  تساوخرد  ناتساد  رکذ  مدع  ور 

اب رگید  یـصخش  نتفرگ  اجباج  هابتـشا و  رب  ینبم  نآرق  راتفگ  لباقم  رد  یـسیع  ندش  بولـصم  هتـشک و  رب  ینبم  لیجانا  ياهراتفگ  ارچ 
؟ تسا دودرم  (ع ،) یسیع

شسرپ

رگید یصخش  نتفرگ  اجباج  هابتشا و  رب  ینبم  نآرق  راتفگ  لباقم  رد  یسیع  ندش  بولـصم  هتـشک و  رب  ینبم  لیجانا  ياهراتفگ  ارچ 
؟ تسا دودرم  (ع ،) یسیع اب 

خساپ

هلیـسوب (ع ) حیـسم زا  دعب  اهلاس  یگمه  دنهد  یم  (ع ) یـسیع ندـش  بولـصم  هب  یهاوگ  هک  ینونک  هناگراهچ  لیجانا  میناد  یم  - 1
.دنفرتعم نآ  هب  یحیسم  ناخروم  هک  تسا  ینخس  نیا  دنا و  هدش  هتشون  وا  نادرگاش  ای  نادرگاش و 

لیجنا  ) .دشاب یم  بلطم  نیا  رب  هاوگ  زین  لیجانا  و  دندرک ، رارف  وا  هب  نانمشد  هلمح  ماگنه  هب  (ع ) حیسم نارگاش  هک  میناد  یم  زین  و 
هک دمآ  شیپ  نانچ  لاوحا  عاضوا و  دنا و  هتفرگ  مدرم  هاوفا  زا  ار  (ع ) یسیع ندش  بولـصم  هلأسم  نیاربانب  هلمج 57 ) باب 26  یتم 

.تشگ هدامآ  (ع ) حیسم ياجب  يرگید  صخش  ندرک  هابتشا  يارب  تیعقوم 
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نتخاس ریگتـسد  يارب  هک  یناسک  هک  تسا  نیا  دنک  یم  ریذـپ  ناکما  رگید  صخـش  هب  ار  یـسیع  ندـش  هابتـشا  هک  رگید  لماع  - 2
لوغـشم اههاگودرا  رد  هک  دـندوب  یمور  نایرکـشل  زا  یهورگ  دـندوب ، هتفر  رهـش  جراـخ  رد  یناـمیتسج »  » غاـب هب  یـسیع  ترـضح 

یسیع نادرگاش  هن  دنتسناد و  یم  ار  اهنآ  موسر  نابز و  بادآ و  هن  دنتخانش و  یم  ار  نایدوهی  هن  هورگ  نیا  دندوب ، يرکشل  فئاظو 
.دنداد یم  صیخشت  ناشداتسا  زا  ار 

دنک و رارف  رظن  دروم  صخش  رادوریگ  نیا  رد  هک  تسا  ناسآ  هچ  تفای و  ماجنا  هنابش  (ع ) حیسم لحمب  هلمح  دیوگ  یم  لیجانا  - 3
.دوش راتفرگ  وا  ياجب  يرگید 

توکـس سدـقملا ) تیب  رد  یمور  مکاح  « ) سطالیپ  » روضح رد  راـتفرگ  صخـش  هک  دوش  یم  هدافتـسا  لـیجانا  همه  هتـشون  زا  - 4
عافد دوخ  زا  تفگ و  نخس  اهنآ  نانخس  ربارب  رد  رتمک  درک و  رایتخا 
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یصاخ تماهش  تعاجـش و  اب  دوخ و  يایوگ  اسر و  نایب  نآ  اب  دنیبب و  رطخ  رد  ار  دوخ  یـسیع  هک  دسریم  رظن  هب  دیعب  رایـسب  درک ،
هب هک  یطویرخـسا  يادوـهی  يوـق  لاـمتحا  هب   ) يرگید هک  تسین  لاـمتحا  نـیا  ياـج  اـیآ  .دـشاب  هدرکن  عاـفد  دوـخ  زا  تـشاد  هـک 

هدش و ریگتـسد  وا  ياجب  تشاد ) (ع ) حیـسم هب  یلماک  تهابـش  دـنیوگ  یم  دومن و  افیا  ار  سوساج  شقن  درک و  تنایخ  (ع ) حیـسم
یم لـیجانا  رد  هکنیا  صوصخب  دـیوگب  ینخـس  دـنک و  عاـفد  دوـخ  زا  تسناوـتن  یتـح  هک  هتفر  ورف  بارطـضا  تشحو و  رد  ناـنچ 

! درک راحتنا  لیجانا  هتفگ  قبط  دشن و  هدید  رگید  هعقاو  نیا  زا  دعب  یطویرخسا » يادوهی   » میناوخ

رد مه  رگید  ناتسود  ًاعبط  و  دندرک ، رارف  لیجانا ، تداهـش  قبط  رطخ ، ساسحا  ماگنهب  (ع ) حیـسم نارگاش  میتفگ  هک  روطنامه  - 5
هدوب و یمور  نایماظن  هرـصاحم  هقلح  رد  هدـش  ریگتـسد  صخـش  نیارباـنب  دنتـشاد ، رظن  عاـضوا  رب  رود  زا  دـندش و  یفخم  زور  نآ 

.دشاب هدش  عقاو  یهابتشا  هک  بجعت  ياج  هچ  بیترت  نیا  هب  دندوبن ، وا  فارطا  وا  ناتسود  زا  کیچیه 

يارب نمشد  تسد  هب  هدراذگ و  اهنت  ار  وا  ارچ  هک  درک  تیاکش  ادخ  زا  راد  هبوچ  رب  موکحم  صخش  هک  میناوخ  یم  لیجانا  رد  - 6
! تسا هدرپس  لتق 

هجوچیه هب  وا  زا  یئاوران  نخـس  نینچ  ددرگ  رـشب  ناهانگ  یناـبرق  دوش و  هتخیوآ  رادـب  هک  هدـمآ  اـیند  هب  نیا  يارب  (ع ) حیـسم رگا 
رودـص هک  تسا  هدوب  یناوتان  وسرت و  فیعـض و  مدآ  بولـصم  صخـش  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخب  هلمج  نیا  تسا ، هدوبن  تسرد 

.دشاب حیسم  دناوت  یمن  وا  و  تسا ، هدوب  ریذپ  ناکما  وا  زا  ینخس  نینچ 

7
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یفن ار  (ع ) یسیع ندش  بولصم  ًامسر  ابانرب  لیجنا  دننام  نایحیسم ) لوبق  دروم  هناگراهچ  لیجانا  زا  ریغ   ) دوجوم لیجانا  زا  یـضعب 
یسیع ود  دوجوب  دقتعم  ناققحم  زا  یضعب  یتح  دندرک و  دیدرت  (ع ) یـسیع ندش  بولـصم  رد  یحیـسم  قرف  زا  یـضعب  زین  هدرک و 

! تسا هدوب  هلصاف  لاس  دصناپ  ود  نآ  نایم  هک  بولصم » ریغ  ياسیع   » يرگید و  بولصم » ياسیع   » یکی دنا  هدش  خیرات  رد 

.دزاس یم  نشور  حیسم  بلص  لتق و  رد  هابتشا  دروم  رد  ار  نآرق  هتفگ  هک  تسا  ینئارق  دش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  عومجم 

؟ تسا تروص  هچ  هب  هدمآ  انحوی  لیجنا  رد  هچنآ  و  ع )  ) حیسم ترضح  هرابرد  نآرق  تایآ  هسیاقم 

شسرپ

؟ تسا تروص  هچ  هب  هدمآ  انحوی  لیجنا  رد  هچنآ  و  ع )  ) حیسم ترضح  هرابرد  نآرق  تایآ  هسیاقم 

خساپ

دیوگ یم  تحارص  اب  و  درمش ، یم  كاپ  تیهولا  هنیمز  رد  اوران  ياعّدا  هنوگ  ره  زا  ار  ع )  ) یسیع ترضح  ناماد  تحارص  اب  نآرق 

ٍّقَِحب یل  َْسَیل  ام  َلُوقَا  ْنَا  یل  ُنوُکَی  ام  َکَناحبُس  َلاق  ِهللا ، ِنُود  ْنِم  َیُِّماَو  ینوُذِخَّتا  ِساّنِلل  َْتُلق  َْتناَء  َمَیرَم  ْنب  یَـسیع  ای  ُهللا  َلاق  ِْذاَو  »
اوُدـُبْعا ِنَا  ِهب  ینَتْرَمَا  ام  ِّالا  ْمَُهل  ُْتُلق  ام  ِبُویُْغلا  ُمّالَع  َْتنَا  َکَّنِا  َکِسْفَن  یف  ام  ُمَلْعَا  الَو  یـسْفَن  یف  اـم  ُمَْلعَت  ُهَتِْملَع  ْدَـقَف  ُُهْتُلق  ُْتنُک  ْنِا 

116 هدئام / ٌدیهَـش » ِءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َْتنَاَو  ْمِْهیَلَع  َبیقَّرلا  َْتنَا  َْتنُک  ینَْتیَّفَوَت  اَّمَلَف  ْمِهیف  ُْتمُد  ام  ًادیهَـش  ْمِْهیَلَع  ُْتنُکَو  ْمُکَّبَرَو  ّیبَر  َهللا 
ار مردام  نم و  هک  یتفگ  مدرم  هب  وت  ایآ  دیوگ  یم  ع )  ) میرم نب  یسیع  هب  تمایق ) رد   ) دنوادخ هک  ار  یماگنه  روایب  رطاخ  هب   ] 117

نینچ رگا  میوگب  تسین  نم  هتـسیاش  هچنآ  مرادن  قح  زگره  نم  یهزنم ، ادنوادخ ! دیوگ  یم  یـسیع  دیهد ، رارق  دوبعم  ادـخ  زا  ریغ 
نم یناهنپ  رارـسا  ياناد  وت  مناد و  یمن  تسا  وت  تاذ  رد  هچنآ  نم  یناد و  یم  تسا  نم  لد  رد  ار  هچنآ  یتسناد ، یم  وت  مدوب  هتفگ 

رد نم  هک  ینامز  ات  تسا و  امـش  نم و  راگدرورپ  هک  دیتسرپب  ار  ادـخ  اهنت )  ) هک يدومرف  رما  نم  هب  هچنآ  زج  متفگن  يزیچ  اهنآ  هب 
بقارم وت  یتفرگ ، زاب  ارم  هک  یماگنه  اما  دـنوشن ) فرحنم  كرـش  يوس  هب  دـیحوت  ریـسم  زا  ات   ) مدوب ناشیا  هاوگ  مدوب  اـهنآ  ناـیم 

[ یهاوگ يزیچ  ره  رب  وت  و  يدوب ، نانآ 

لاح
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.دنیوگ یم  هچ  ع )  ) حیسم هرابرد  لیجانا  مینیبب 

میناوخ یم  انَحوی  لیجنا  رد 

ردپ بناج  زا  ار  بوخ  ياهراک  رایسب  نم  هک  داد  باوج  اهنآ  هب  یسیع  دننک  راسگنس  ار  وا  ات  دنتـشادرب  زاب  ار  اهگنـس  نایدوهی  «و 
بوخ راک  يارب  دنتفگ  هداد  باوج  وا  هب  نایدوهی  دینک  یم  راسگنس  ارم  امش  هک  تساهنآ  زا  مادک  تهج  هب  ما  هدومن  امش  هب  دوخ 
باوج اهنآ  هب  یـسیع  ینادرگ  یم  ادـخ  ار  دوخ  یتسه و  ناسنا  وت  هکنیا  تهج  هب  رفک و  تهج  هب  هکلب  مینک ، یمن  راسگنـس  ار  وت 

رسپ نم  متفگ  هک  اجنآ  زا  ییوگ  یم  رفک  وت  هک  دییوگ  یم  هداتسرف  ناهج  هب  درک ، هزنم  ار  وا  ردپ ، هک  سک  نآ  هب  امش  ایآ  داد ... 
ارم ياهراک  دینکن  رواب  ارم  هک  دنچ  ره  مرآ  اج  هب  رگا  دینکم و  رواب  ارم  مرآ  یمن  اج  هب  ار  دوخ  ردپ  ياهراک  نم  رگا  متسه ، ادخ 

(. ياه 31 و 326 هلمج  باب 10  انحوی  لیجنا  « ) يو رد  نم  تسا و  نم  رد  ردپ  هک  دینک  رواب  دینادب و  امش  ات  دینک ، رواب 

دوش یم  نشور  هتکن  دنچ  تارابع  نیا  زا 

.دنداد شندومن  راسگنس  وا و  ریفکت  هب  مکح  تسا و  هدرک  ییادخ  ياعدا  وا  هک  دندرک  یم  مهتم  ار  یسیع  نایدوهی  - 1

ياهراک نم  دیوگ  یم  هاگ  و  تسا ، نم  ردپ  ادخ  و  متسه ، ادخ  رسپ  ما  هتفگ  نم  دیوگ  یم  هاگ  دوخ ، زا  عافد  ماگنه  هب  حیـسم  - 2
.ادخ رد  نم  تسا و  نم  رد  ادخ  هک  دینک  رواب  مداد  ماجنا  رگا  و  دینکن ، رواب  ارم  نخس  مدادن  ماجنا  رگا  مهد ، یم  ماجنا  ییادخ 

رسپ هب  ریبعت 
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ياهرایعم زا  کی  چـیه  اب  هک  تسا  زیمآرفک  یتاریبعت  ناسنا ، رد  ادـخ  ادـخ و  رد  ناسنا  لولح  ییادـخ و  ياـهراک  ماـجنا  ردـپ و  و 
دنوادخ دوخ و  دروم  رد  ار  تاریبعت  هنوگ  نیا  يزاجم  ناونع  هب  یتح  ربمایپ ، کی  هک  درادن  یلیلد  ًالوصا  و  تسین ، راگزاس  یقطنم 

.دننک راسگنس  ار  وا  دنهاوخب  هک  دنهد  هناهب  نانمشد  تسد  هب  دزادنیب و  هابتشا  هب  ار  یناربخ  یب  دنک ، نایب 

زا تلاسر  توبن و  دـنوادخ و  یگدـنب  زج  ییاعدا  هنوگچیه  حیـسم  دـیوگ  یم  تحارـص  اب  یتایآ  رد  نآرق  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
زا هچنآ  دـیوگ  یم  زین  رگید  تایآ  رد  دوب ، عضاخ  رایـسب  زین  ادـخ  نامرف  ربارب  رد  میلـست  تیدوبع و  ماـقم  رد  و  تشادـن ، وا  يوس 

میناوخ یم  هیآ 110  هدئام  هروس  رد  دوب ، ادخ  نامرف  نذا و  هب  یگمه  داد  یم  ماجنا  تازجعم 

« ینْذِِاب یتوَْملا  ُجِرُْخت  ِْذاَو  ینْذِِاب  َصَْربَْالاَو  َهَمْکَْالا  ُئْرُبت  ینْذِِاب و  ًاْریَط  ُنوکَتَف  اهیف  ُخُْفنَتَف  ینْذِِاب  ِْریَّطلا  ِهَْئیَهَک  ِنیّطلا  َنِم  ُُُقلْخَت  ِْذاَو  »

یم يا  هدنرپ  نم  نذا  هب  و  يدـیمد ، یم  نآ  رد  یتخاس و  یم  هدـنرپ  تروص  هب  يزیچ  لگ  زا  نم  نذا  هب  هک  ار  یماگنه  رآ  دای  هب  ]
[ .يدرک یم  هدنز  نم  نذا  هب  ار  ناگدرم  و  يداد ، یم  افش  نم  نذا  هب  ار  یسیپ  يرامیب  هب  يالتبم  دازردام و  روک  دش و 

هتفای و فیرحت  مادک  و  تسادخ ، يوس  زا  مادک  دهد  یم  ناشن  رگیدکی  اب  لیجنا  رد  نآرق و  رد  یخیرات  لئاسم  هنوگ  نیا  هسیاقم 
.رشب زغم  هتخاس 

؟ دنراد یهلا  رابتعا  يزورما  لیجانا  ایآ  تسا و  ییاهزیچ  هچ  لماش  تسانعم و  هچ  هب  (ع ) یسیع ترضح  باتک  لیجنا ،

شسرپ

؟ دنراد یهلا  رابتعا  يزورما  لیجانا  ایآ  تسا و  ییاهزیچ  هچ  لماش  تسانعم و  هچ  هب  (ع ) یسیع ترضح  باتک  لیجنا ،

خساپ

ترـضح رب  هک  تسا  یباـتک  ماـن  تسا و  هدـمآ  دـیدج » شزوـمآ   » اـی تراـشب »  » ینعم هب  هک  تسا  یناـنوی  هملک  لـصا ، رد  لـیجنا 
، تسا هدروآ  درفم  تروص  هب  ار  لیجنا »  » هدرب مان  (ع ) یسیع باتک  زا  هک  اج  ره  نآرق  هکنیا  هجوت  لباق  تسا ، هدش  لزان  (ع ) سیع

ینعی اهنآ ، نیرتفورعم  یتح  تسا ، لوادتم  نایحیسم  نیب  هک  يرایـسب  لیجانا  نیاربانب  دنک ، یم  یفرعم  ادخ  فرط  زا  ار  نآ  لوزن  و 
نیا هک  دـننک  یمن  راکنا  زین  نایحیـسم  دوخ  هک  هنوگنامه  دنتـسین ، یهلا ، یحو  انحوی ) و  یتم ، سقرم ، ءاـقول ،  ) هناـگراهچ لـیجانا 
نانآ اهتنم  دنا  هدش  هتشون  وا  زا  دعب  اهتدم  و  (ع ) حیسم ترـضح  نادرگاش ، ِنادرگاش  ای  نادرگاش  تسدب  همه  دوجوم ، ياه  لیجنا 

.دنا هتشون  یهلا  ماهلا  اب  ار  لیجانا  نیا  حیسم ، نادرگاش  هک  دننک  یم  اعدا 

، دننک یم  هیکت  اهنآ  يور  ینامسآ  باتک  نوچمه  دشاب و  یم  یحیـسم  قرف  مومع  هاگ  هیکت  هک  نایحیـسم  یبهذم  باتک  نیرتمهم 
باتک زا 27  تسین  میدق  دهع  موس  کی  زا  شیب  نآ  هعومجم  هک  دیدج  دهع  .دنمان  یم  دـیدج » دـهع   » ارنآ هک  تسا  يا  هعومجم 

بیترت نیا  هب  هتفای  لیکشت  فلتخم  ًالماک  تاعوضوم  رد  هدنکارپ  هلاسر  و 

هدزاود نادرگاش  زا  یکی  یتم »  » هلیـسو هب  لـیجنا  نیا  .تسا ) هدوب  شخب  ادـخ  ینعم  هب  لـصا  رد  یتح  نزو  رب  یتم   ) یتم لـیجنا   1
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.تسا هتفای  شراگن  يدالیم  ات 60  ياهلاس 50  نیب  رگید  یضعب  هدیقع  هب  يدالیم و  لاس 38  رد  (ع ) حیسم هناگ 

هتفگ ود  ره  مدرم  نزو  رب  ای  زمره  زنو  رب  سقرم   ) سقرم لیجنا   2
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هتشک يدالیم  لاس 68  رد  سقرم  .تسا  هدومن  فینصت  سرطپ »  » رظن ریز  ار  دوخ  لیجنا  یلو  هدوبن ، نیراوح  زا  سقرم  .تسا ) هدش 
.دش

زا يو ، ناـمز  رد  دـیورگ و  حیـسم  نید  هب  یـسیع  زا  سپ  یتدـم  سلوپ  دوب ، لوسر  سلوپ »  » رـسفمه قیفر و  اـقول »  » اـقول لـیجنا   3
ًانیمخت 63 یمومع  معز  هب  اقول  لیجنا  شراگن  خیرات   » دـنا هتـشون  يدالیم  لاس 70  دودـح  رد  ار  اقول  تافو  دوب ، بصعتم  نایدوهی 

«. تسا يدالیم 

هب ار  نآ  فیلأت  نیققحم  بلغا  تداهـش  هب  .دشاب و  یم  سلوپ  ياهرفـسمه  اقفر و  زا  حیـسم و  نادرگاش  زا  انحوی »  » انحوی لیجنا   4
.دنهد یم  تبسن  لوا  نرق  رخاوا 

دوش یم  تباث  یبوخ  هب  دنهد  یم  حرش  ار  نآ  زا  دعب  ثداوح  حیـسم و  نتخیوآراد  هب  ناتـساد  ًامومع  هک  لیجانا  نیا  تاجردنم  زا 
.دنتسین (ع ) حیسم رب  لزان  ینامسآ  باتک  مادکچیه  دنا و  هدش  هتشاگن  حیسم  زا  دعب  اهلاس  لیجانا ، همه  نیا  هک 

(. لوا ردص  ناغلبم  نایراوح و  لامعا   ) نالوسر لامعا   5

.فلتخم دارفا  ماوقا و  هب  سلوپ  ياه  همان  زا  هلاسر   14 6

(. دیدج دهع  هناگتفه  تسیب و  ياه  هلاسر  بتک و  زا  هلاسر  نیمتسیب   ) بوقعی  ) هلاسر  7

( دیدج دهع  هلاسر 21 و 22   ) سرطپ ياه  همان   8

( دیدج دهع  هلاسر 23 و 24 و 25   ) انحوی ياه  همان   9

( دیدج دهع  هلاسر 26   ) ادوهی همان   10

( دیدج دهع  تمسق  نیرخآ   ) انحوی هفشاکم   11

، اه نیا  زا  کیچیه  دیدج ، دهع  يااه  هلاسر  بتک و  ریاس  لیجانا و  حیرص  یهاوگ  قبط  یحیـسم و  ناخروم  حیرـصت  قبط  نیاربانب 
، نایب نیا  زا  دنا و  هدش  هتشاگن  (ع ) حیسم زا  دعب  هک  دنتسه  یئاهباتک  ًامومع  دنتسین و  ینامسآ  باتک 
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نادرگاش ار  نآ  زا  یئاهتمسق  اهنت  تسین ، تسد  رد  زورما  هتفر و  نایم  زا  حیـسم  ینامـسآ  باتک  لیجنا ، هک  میریگ  یم  هجیتن  نینچ 
.تسا هدش  یتافارخ  اب  هتخیمآ  زین  نآ  هنافسأتم  هک  دنا  هدروآ  دوخ ، لیجانا  رد  حیسم 

؟ تسا هنوگچ  حیسم  يامیس  دروم  رد  نآرق  لیجنا و  هاگدید  توافت 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  حیسم  يامیس  دروم  رد  نآرق  لیجنا و  هاگدید  توافت 

خساپ

زا وا  هک  نیا  زا  رتالاب  یتفص  هچ  دنک  یم  دای  تافص  نیرت  وکین  هب  ار  مالسلا  هیلع  میرم  وا  یمارگ  ردام  و  ع )  ) حیسم ترضح  نآرق 
َمَیرَم َنب  یَـسیِع  انیَتآ  َو  : » دیامرف یم  هکنانچ  دـش  یم  دـییأت  تسا  یهلا  هتـشرف  نیرتگرزب  هک  سدـقلا » حور   » هلیـسو هب  ادـخ  بناج 

یحور لامک  رظن  زا  میدرک .] دـییأت  سدـقلا  حور  هب  ار  وا  میداد و  تازجعم  حیـسم  هب  ام   ] 87/ هرقب ِسُدُقلا » ِحوِرب  ُهاندَـیَأ  ِتاِنیَبلا َو 
رد مدرم  اب   ] 110/ هدـئام ِدـهَملا » ِیف  َسانلا  ُِملَُکت  : » دـیامرف یم  هکنانچ  تفگ ، یم  نخـس  مدرماب  یکدوک  نارود  رد  هک  سب  نیمه 

[ یتفگ یم  نخس  هراوهگ 

ُجِرُخت ذِإ  ِینذِِإب َو  َصَربَـألا  َهَمکَـألا َو  ُيِرُبت  َو  : » درک یم  هدـنز  ار  ناـگدرم  داد و  یم  افـش  ار  ناراـمیب  ناـیانیبان و  توبن ، نارود  رد 
[. يدرک یم  هدنز  نم  نذا  هب  ار  ناگدرم  يداد و  یم  افش  نم  نذا  هب  ار  نارامیب  نایانیبان و   ] 110/ هدئام ِینذِِإب .» یتوَملا 

«. َمَیرَم َنب  یَسیِع  َحیسَملا  ُهُمسا  ُهنِم  ِهَمَلَِکب  َكُرِشَُبی  هللا  َنِإ  : » دیامرف یم  تسا و  هدناوخ  هللا  هملک  دروم  ود  رد  ار  حیـسم  دیجم  نآرق 
ُُهتَِملَک ِهللا َو  ُلوسَر  َمَیرَم  َنب  یَـسیِع  َحیـسَملا  امَنِإ  [. » دهد یم  تراشب  حیـسم  مان  هب  يا  هملک  هب  میرم  يا  وت  هب  ادـخ   ] 45/ نارمع لآ 

یم ناحلاص  زا  ار  وا  نآرق  درک .] اقلا  میرم  رب  هک  تسوا  هملک  ادخ و  ربمایپ  میرم  نب  یسیع  حیـسم و   ] 171/ ءاسن َمَیرَم .» یلِإ  اهاقلَأ 
ناـحلاص زا  ساـیلا  یــسیع و  ییحی و  و   ] 85/ ماعنا َنیِحلاـصلا .» َنِم  ٌلُـک  َساـیلِإ  یـسیِع َو  ییحَی َو  َو  : » دـیامرف یم  هکناـنچ  دراـمش 

[. دنتسه

َلیجنِإلا ِهاروَتلا َو  َلَزنَأ  َو  : » دیامرف یم  نینچ  وا  باتک  هرابرد  دنک و  یم  فیصوت  نینچ  نیا  ار  وا  تیصخش  نآرق 
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یم رگید  هیآرد  تسا .» مدرم  تیادـه  هیام  ود  ره  هک  میدرک  لزاـن  ـالبق  ار  لـیجنا  تاروت و   ] 3/ نارمع لآ  ِسانِلل .» ًيدُـه  ُلبَق  نِم 
شیاتس رد  تسا .] مدرم  يارب  رون  تیاده و  نا  رد  میداد  حیـسم  هب  ار  لیجنا   ] 46/ هدئام ٌرُون .» ًيدُه َو  ِهِیف  َلیجنِإلا  ُهانیَتآ  َو  : » دیامرف

هدعو نیا   ] 111/ هبوت ِنآرُقلا » َلیجنِإلا َو  ِهاروَتلا َو  ِیف  ًاقَح  هیَلَع  ًادَعَو  : » دـنک یم  رکذ  نآرق  فیدر  رد  وا  هک  سب  نیمه  لیجنا  ماقم 
ذِإ َو  : » دیامرف یم  و  تخومآ ، تمکح  وا  هب  دنوادخ  هک  تسا  یتیصخش  حیـسم  ترـضح  نآرق .] لیجنا و  تاروت و  رد  تسا  یقح 

یفرعم دنمقالع  نابرهم و  ردام ، هب  تبـسن  ار  وا  نآرق  متخومآ .] تمکح  باتک و  وت  رب  نم   ] 10/ هدئام َهَمکِحلا » َباتِکلا َو  َُکتمَلَع 
هدیرفاین رگمتس  ارم  دنوادخ  منابرهم و  ردام ، هب  تبـسن   ] 32/ میرم ًایِقَـش » ًارابَج  ِینلَعجَی  َمل  ِیتَِدلاِوب َو  ًاِرب  َو  : » دیامرف یم  دـنک و  یم 

[. تسا

: لیجنا رد  ع )  ) حیسم يامیس 

دراد تیانع  نآرق  ارچ  هک  ددرگ  یم  نشور  اـج  نیا  زا  دـیامن  یم  یفرعم  رداـم  هب  هقـالع  یب  زاـس و  بارـش  درم  کـی  ار  وا  لـیجنا 
دوخ ردام  هب  یـسیع  لیجنا : ياه  یفرعم  هکنیا  .دیامن  یفرعم  ردام  هب  نابرهم  ار  وا  صخـش  و  سانلل » يدـه   » تیادـه هیام  ار  لیجنا 
یم دندوب و  هداتسیا  سلجم  نوریب  يو  ناردارب  ردام و  دوب ، نتفگ  نخـس  لوغـشم  دوخ  نادرگاش  اب  یـسیع  یتقو  : » دنک یم  نیهوت 

دنیوگب نخس  وتاب  دنهاوخ  یم  دنا و  هداتسیا  سلجم  نوریب  وت  ناردارب  ردام و  تفگ  یـسیع  هب  یـسک  .دننک  وگتفگ  وا  اب  دنتـساوخ 
ناردام و اهنیا  تفگ : درک و  زارد  دوخ  نادرگاش  يوس  هب  تسد  سپـس  دـنمادک ؟ نم  ناردارب  و  تسیک ؟ نم  رداـم  داد ، خـساپ  وا 

ردپ شهاوخ  سک  ره  دنتسه  نم  ناردارب 
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تقد اه  هلمج  نیا  رد  رگید  راب  امش  ( 12 لصف / یتم لیجنا  «. ) تسا نم  ردام  رهاوخ و  ردارب و  وا  دروآ  اجب  تساهنامـسآ  رد  هک  ارم 
راکوکین نمادکاپ و  ردام  تحاس  هب  حیسم  هک  تسا  نیا  نخس  نیا  حیرص  اریز  دیـشیدنیب  يردق  ساسا  یب  نانخـس  نیا  رد  دینک و 

هک یتروـص  رد  تـسا  هتــشاد  مدـقم  وا  رب  ار  دوـخ  نادرگاـش  تـسا و  هتخاـس  مورحم  دوـخ  رادـید  زا  ار  وا  هدرک ، تراـسج  دوـخ 
هزادنا هب  نانآ  لد  رد  دنرادن و  نامیا  نانآ  : » تسا هتفگ  نینچ  اهنآ  هرابرد  يو  هک  دنتسه  یناسک  لیجنا  هدیقع  هب  حیـسم  نادرگاش 

هک هدومن  تساوخرد  نانآ  زا  حیـسم  هک  دنتـسه  يدارفا  نامه  نانآ  ( » 4 لـصف / سقرم لیجنا  «. ) درادن دوجو  نامیا  یلدرخ  ینیگنس 
ریگتـسد ار  حیـسم  دوهی  هک  یماگنه  دـندادن و  وا  نامرف  هب  شوگ  نانآ  یلو  دـننامب  رادـیب  دروآ ، یم  موجه  وا  رب  دوهی  هک  ار  یبش 

.دوب نییراوح  هرابرد  لیجنا  ياه  ییوگدب  زا  يا  هنومن  ( 17 لصف / یتم لیجنا  «. ) دنداهن رارف  هب  اپ  هتفگ  كرت  ار  وا  درک 

: زاجعا قیرط  زا  بارش  هب  بآ  لیدبت 

بارـش هب  ار  بآ  فرظ  شـش  زاجعا  هار  زا  حیـسم  دمآ  مک  دارفا  يارب  بارـش  درک و  تکرـش  یـسورع  سلجم  رد  حیـسم  يزور  »
تحاس اـم  ( 11 لـصف / یتم لیجنا  «. ) دوب يراـسگیم  صخـش  هکلب  دروخ  یم  بارـش  حیـسم  ( » 12 لـصف / انحوی لیجنا  «. ) درک لیدبت 

حیرـصت بارـش  تمرح  هب  ارارک  نیدهع  رد  نیا ، زا  هتـشذگ  مییامن  یم  هزنم  گرزب  يارتفا  نیا  زا  ار  ع )  ) حیـسم ترـضح  سدـقم 
نیا دیریمب  هک  ادابم  دیروخن  بارـش  دیدش ، عامتجا  همیخ  دراو  تنادنزرف  وت و  یتقو  تفگ  نوراه  هب  دـنوادخ  : » دـننام تسا  هدـش 

كاپ و لالح و  مارح و  بارش ، زا  بانتجا  وترپ  رد  «. » تسا اهنرق  مامت  هرابرد  ادخ  يدبا  نوناق 
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ترسمه دش و  باجتسم  وت  ياعد  تفگ : ایرکز  هب  يا  هتـشرف  ( » ياه 8و9 هلمج  /10 لصف / نایولرفـس «. ) دنهد زیمت  مه  زا  ار  سجن 
لیجنا «. ) دیــشون دـهوخن  بارــش  دوـش و  یم  گرزب  ادـخ  دزن  وا  .دـیمان  یهاوـخ  ییحی  ار  وا  وـت  دروآ  دــهاوخ  يرــسپ  وـت  يارب 

يا هنومن  هتـشذگ  ياهراتفگ  یلو  تسا  مارح  زین  نیدهع  بتک  رد  بارـش  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اه  هلمج  نیا  دننام  (. 1 لصف / اقول
.دهد یمن  قفو  حیحص  قطنم  ناهرب و  اب  زگره  هک  تسا  ینونک  نیدهع  بتک  ياه  هناسفا  تافارخ و  زا 

؟ تسا هدش  هداد  ربخ  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) مالسا ربمایپ  روهظ  یسیع  ترضح  ینامسآ  باتک  رد  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدش  هداد  ربخ  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) مالسا ربمایپ  روهظ  یسیع  ترضح  ینامسآ  باتک  رد  ایآ 

خساپ

میناوخ یم   15 زا 20 -  لصف 43  ابانرب  لیجنا  رد  . 1

سپ تسوا 16 -  تسد  رتشگنا  هلزنم ي  هب  هک  ار  هچنآ  وا  هب  ادخ  دهد  یم  دیایب  تقو  ره  ادخ  لوسر  نکیل  میوگ و  یم  قح  - 13)
رب ییاـناوت  دـیایب  تسا  دورو  دـنریذپ 17 -  یم  ار  وا  میلعت  هک  ناـنآ  نـیمز  ياـهتما  يارب  ار  تـمحر  صـالخ و  دوـش  یم  لـصاح 
رب هدوـمرف  هدـعو ، يادـخ  نینچ  نیا  هک  اریز  دوش 19 -  اوسر  ناطیـش  هک  يروـط  هب  ار  ناـتب  تداـبع  دزادـنارب  و  ناراکمتس 18 - 
دوز وت  لسن  یتسکـش  ار  ناتب  میهاربا  يا  ناـنچ  مه  مهد و  یم  تکرب  ار  لـیابق  همه  وت  لـسن  هب  هک  یتسرد  هب  نیب  هب  هک  میهاربا - 
دینک قیدصت  دـیامرف ) یم  تسین  قحـسا  زا  لسن  نیا  هک  نیا  عوضوم  رد  دـنچ  یتالمج  زا  سپ  هیآ ي 31( رد  و  دـنک ) نینچ  تسا 

قحسا هب  هن  لیعمسا  هب  تسا  هدش  هتسب  دهع  هک  یتسرد  هب  میوگ  یم  تسار  امش  هب  هک  ارم 

دهع هک  هدش  هتشون  نینچ  یسوم  باتک  رد  ملعم  يا  دنتفگ  نادرگاش  تقونآ  ( 1  ) دیامرف یم  دروم  نیا  رد  زین  لصف 44  ابانرب  رد  و 
هکلب ( 4  ) عوسی هن  هتـشون و  یـسوم  هن  نکیل  و  ( 3  ) تسا نیمه  هدش  هتـشون  داد  باوج  هدیـشک  هآ  عوسی  ( 2  ) هدش هتسب  قاحـسا  هب 

لیئربج هتـشرف  نخـس  رد  ار  رظن  دیرب  راکب  هاگره  هک  یتسرد  هب  امـش  هب  میوگ  یم  قح  ( 5  ) يادخ زا  دنـسرت  یمن  هک  نانآ  رابحا 
ار ام  نایاناد  دننک  تثابخ  تسناد  دیهاوخ 
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هنوگچ نکیلو  ( 7  ) ارت دراد  یم  تسود  يادخ  هنوگچ  هک  دننادب  نایناهج  همه ي  تسا  دوز  میهاربا  يا  تفگ  هتـشرف  هک  اریز  ( 6)
میهاربا ( 9  ) يادـخ ّتبحم  يارب  زا  يزیچ  ینکب  هکنیا  وـت  رب  تسا  بـجاو  یتـسار  هـب  ( 8  ) يادـخب ارت  تبحم  تبحم  دـنادب  ناهج 

نخـس هب  میهاربا  اب  يادـخ  سپ  ( 10) دـهاوخ یم  يادـخ  هک  ار  هچنآ  ره  دـنکب  هک  تسا  هدامآ  يادـخ  هدـنب ي  اـنامه  داد  باوج 
قحسا هنوگچ  سپ  ( 11) ینابرق هب  ار  وا  ینک  شیپ  اـت  وشرب  هرک  رب  ار و  لیعامـسا  دوخ  هداز  لّوا  ار  دوخ  رـسپ  ریگب  دومرف  دـمآرد 

(. دوب هلاس  تفه  لیعامسا  دش  دلوت  نوچ  وا  هکنآ  لاح  دوش و  یم  هداز  لّوا 

( ینایرس ) دسیون یم   14 انحوی 16 -  لیجنا  رد  . 2

دهاوخ امـش  هب  يرگید  ياطیلق  راپ  وا  تساوخ  مهاوخ  ردپ  زا  نم  دبا :  له  نوخول  لبی  تبا  طیلقراپ  نیخ  ینب و  نم  نبلاط  تبانا  و 
...انحوی لیجنا  رد  اطیلقراپ -  نآ  دیایب  نوچ  ...دوها  طیلقراپ  یئاد  نمیا  نیا  ( 26  - 15) انحوی لیجنا  رد  .دشاب  امش  اب  دبا  ات  هک  داد 

لـصا زا  نآ  همجرت ي  تسا  ینایرـس  هملک  اـطیلقراپ  دـمآ ، دـهاوخن  امـش  دزن  اـطیلقراپ  مورن  نم  رگا  یتا ،  یلا  طـیلق  اـب  نزا  ـال  نا 
.دوش یم  همجرت  دمحا ) دمحم و   ) هب یبرع  رد  تسا و  رادمان  تیاهن  یب  هدوتس و  رایسب  ینعم  هب  هک  تسا  سوطیلکیرپ ) ) ینانوی

نیرسفم ءاملع و  نایم  رد  یفالتخا  زگره  دیآ  یم  حیسم  زا  سپ  هک  تسا  يربمغیپ  لیجنا  دوعوم  اطیلقراپ  هک  نیا  رد  مالـسا  زا  لبق 
- رویم میلو  میتسه  دوعوم  ياطیلقراپ  نامه  ام  دندرک  اعدا  نامز  نآ  رد  نایحیسم  زا  یهورگ  هکنانچ  تسا  هدوبن  لیجنا 
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يایسآ رد  لاس 177  هب  دوب  هضایرلا  دیدش  یحیـسم و  یـصخش  هک  یحیـسم  ستنم  دـسیون  یم  خیراتبلا 1848م  بلرد  یحیـسم - 
ار شیوعد  یهورگ  دنیوا و  راظتنا  رد  نایحیسم  هک  مشاب  یم  حیسم  دوعوم  ياطیلقراپ  نامه  نم  تفگ  درک و  تلاسر  يوعد  ریغص 

.دندروآ نامیا  يوب  هتفریذپ 

دعاسم هنیمز  نیا  زا  دـندوب و  اطیلقراپ  دوعوم  ربمغیپ  راظتنا  هب  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) دـمحم نامز  رد  يراصن  دوهی و  دـیوگ  زین  و 
نوچ هک  تسا  دراو  راثآ  خـیراوت و  رد  متـسه و  دوعوم  ياطیلقراپ  نامه  نم  درک  يوعد  هک  دـش  لصاح  دـمحم  يارب  یمیظع  عفن 

نیا هللااب  دهشا  تفگ  يو  داتسرف  هشبح  یحیسم  هاشداپ  یشاجن  يارب  مالسا  هب  توعد  همان ي  (( هلآو هیلع  هللا  یلص  )) مالسا ربمایپ 

رـصیق یلو  هللا  لوسر  کنا  دهـشا  تشون  ترـضح  نآ  خساپ  رد  دـنا و  هدوب  شراظتنا  رد  باتک  لها  هک  تسا  دوعوم  ربمغیپ  نامه 
نایم زا  هک  مدرب  یمن  نامگ  یلو  دـش  دـهاوخ  ثوعبم  يربماـیپ  یـسیع  زا  سپ  هک  متـسناد  یم  تشون  ترـضح  نآ  باوج  رد  مور 

.درک دهاوخ  روهظ  تاماش  زا  هک  متشادنپ  یم  هکلب  دزیخرب  بارعا 

دنچ یبتک  هدیورگ و  مالسا  نیئآ  هب  قیمع  یسررب  لمأت و  زا  سپ  هک  تسا  هدوب  یحیـسم  ققحم  ياملع  زا  یکی  هک   ) مالـسالا رخف 
هحفـص رد  دشاب ) یم  يو  بتک  نیرتهب  هک  دلج  ود  رد  تسا  مالعالا  سینا  باتک  اهنآ  هلمج  زا  هک  هتـشاگن  يراصن  دوهی و  در  رد 

يایاصو وزج  رد  دوب  هدش  هتـشون  تسوپ  ملق و  اب  هک  مالـسا  زا  لبق  یطخ  لیجانا  زا  یکی  رد  دسیون  یم  مالعالا  سینا  ي 99 ج 2 
هدومرف نم  هب  ادخ  نوعمش  يا  تسا : هتشون  مدید  نوعمش  هب  حیسم 
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هام و نوچمه  یتروص  خرـس و  رتش  بحاص  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) دمحا دوخ  بیبح  نیلـسرملا و  دیـس  هب  منک  تیـصو  ارت  تسا 
.تسا یما  ربمغیپ  نایناهج و  يارب  تمحر  مدآ و  نادنزرف  گرزب  هک  يوق  يا  هینب  كاپ و  یلد 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

.دینک ریسفت  میارب  ًافطل  تسانعم  هچ  هب  لیجنا 

شسرپ

.دینک ریسفت  میارب  ًافطل  تسانعم  هچ  هب  لیجنا 

خساپ

باتک هب  تسا و  هدـش  نایب  راب  هدزاود  نآرق  رد  لـیجنا  ظـفل  .دـشاب  یم  تراـشب  ياـنعم  هب  تسا و  یناـنوی  لـصا  رد  لـیجنا  هملک 
تـسا یباتک  نآرق  لیجنا  تسا  نایحیـسم  نایم  رد  لیجنا  زا  ریغ  نآرق  گنهرف  رد  لیجنا  .دوش  یم  هتفگ  لیجنا  یـسیع غ  ترـضح 
شرازگ نایحیـسم  ینونک  لیجنا  یلو  تسا  هدش  لزان  ترـضح  نآ  رب  اجکی  یخرب  هتفگ  هب  هدش و  یحو  یـسیع غ  ترـضح  هب  هک 

تسا ترضح  نآ  نانخس  خیرات و  زا  یسیع غ  ترضح  نویراوح  زا  نت  راهچ 

تاراشتنا نآرق ص 228 230 ، مالعا  یلئازخ  دمحم  ) .دـشاب یم  اه  تمکح  مولع و  داینب  لصا و  يانعم  هب  زین  یبرع  تغل  رد  لیجنا 
.( ناتسود 1380 ص 304 ، یهاشمرخ ج 1 ، نیدلا  أهب  نآرق  مولع  همانشناد   ; 1378 ریبکریما ،

؟ دنا هدش  فیرحت  يوحن  هچ  هب  تاروت  لیجنا و  باتک 

شسرپ

؟ دنا هدش  فیرحت  يوحن  هچ  هب  تاروت  لیجنا و  باتک 

خساپ

شیادیپ للع  زا  یکی  .دـنراد  ناعذا  هلأسم  نیا  رب  یحیـسم  نادنمـشیدناو  نارکفتم  هکلب  تسین ، ناناملـسم  ياعدا  افرـص  هلأسم  نیا 
: تسا مزال  هتکن  دنچ  هب  هجوت  هراب  نیا  رد  .تسا  هدوب  هلأسم  نیمه  مزیتناتستورپ » »

.تسا بلاطم  نآ  ندوب  یهلا  ریغ  هاوگ  نیرتهب  نوتم  نیا  رد  زیمآ  ضقانت  بلاطم  دوجو  فلا )

سپ ًالامتحا  هک  تسا  نویراوح  ینید  هبرجت  هکلب  دنتسین ، ظوفلم  یحو  سدقم  باتک  نوتم  یبرغ  نادنمشیدنا  نایم  رد  اساسا  ب ) 
.تسا هدمآ  رد  شراگن  هب  اه  نرق  زا 
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ترـضح نامز  زا  سپ  اه  نرق  ات  سدـقم ، نوتم  رد  هتفر  راـک  هب  ظاـفلا  زا  يرایـسب  دـهد  یم  ناـشن  یتخانـش  ناـبز  تاـقیقحت  ج ) 
اه یبرغ  يوس  زا  هنیمز  نیا  رد  زین  يرگید  هلدا  .تسا  هتـشادن  ناشیا  هب  یطبر  بلاطم  نیا  دهد  یم  ناشن  هدوبن و  جـیار  (ع ) یـسیع

.دوش یم  يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  بلطم  حوضو  تهج  هب  هک  هدش  رکذ 

.دننک یم  عیزوت  ار  اهنآ  یحیسم  يدوهی و  ینید  زکارم  نارشان و  نینچ  مه  .تسا  دوجوم  اه  هناخباتک  رد  لیجنا  تاروت و 

؟ تسا هدش  هداد  ربخ  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » مالسا ربمایپ  روهظ  یسیع  ترضح  ینامسآ  باتک  رد  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدش  هداد  ربخ  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » مالسا ربمایپ  روهظ  یسیع  ترضح  ینامسآ  باتک  رد  ایآ 

خساپ

وا هب  ادخ  دـهد  یم  دـیایب  تقو  ره  ادـخ  لوسر  نکیل  میوگ و  یم  قح  - 13) میناوخ یم   15 زا 20 -  لصف 43  ابانرب  لـیجنا  رد  . 1
وا میلعت  هک  نانآ  نیمز  ياهتما  يارب  ار  تمحر  صالخ و  دوش  یم  لصاح  سپ  تسوا 16 -  تسد  رتشگنا  هلزنم ي  هب  هک  ار  هچنآ 
 - دوش 19 اوسر  ناطیـش  هک  يروط  هب  ار  ناتب  تدابع  دزادنارب  و  ناراکمتس 18 -  رب  ییاناوت  دیایب  تسا  دورو  دنریذپ 17 -  یم  ار 

نانچ مه  مهد و  یم  تکرب  ار  لیابق  همه  وت  لسن  هب  هک  یتسرد  هب  نیب  هب  هک  میهاربا -  رب  هدومرف  هدعو ، يادخ  نینچ  نیا  هک  اریز 
زا لسن  نیا  هک  نیا  عوضوم  رد  دـنچ  یتالمج  زا  سپ  هیآ ي 31( رد  و  دـنک ) نینچ  تسا  دوز  وت  لسن  یتسکـش  ار  ناتب  میهاربا  يا 

قحسا هب  هن  لیعمسا  هب  تسا  هدش  هتسب  دهع  هک  یتسرد  هب  میوگ  یم  تسار  امش  هب  هک  ارم  دینک  قیدصت  دیامرف ) یم  تسین  قحسا 
دهع هک  هدش  هتشون  نینچ  یسوم  باتک  رد  ملعم  يا  دنتفگ  نادرگاش  تقونآ  ( 1  ) دیامرف یم  دروم  نیا  رد  زین  لصف 44  ابانرب  رد  و 
هکلب ( 4  ) عوسی هن  هتـشون و  یـسوم  هن  نکیل  و  ( 3  ) تسا نیمه  هدش  هتـشون  داد  باوج  هدیـشک  هآ  عوسی  ( 2  ) هدش هتسب  قاحـسا  هب 

لیئربج هتـشرف  نخـس  رد  ار  رظن  دیرب  راکب  هاگره  هک  یتسرد  هب  امـش  هب  میوگ  یم  قح  ( 5  ) يادخ زا  دنـسرت  یمن  هک  نانآ  رابحا 
دننادب نایناهج  همه ي  تسا  دوز  میهاربا  يا  تفگ  هتشرف  هک  اریز  ( 6  ) ار ام  نایاناد  دننک  تثابخ  تسناد  دیهاوخ 
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وت رب  تسا  بجاو  یتسار  هب  ( 8  ) يادخب ارت  تبحم  تبحم  دنادب  ناهج  هنوگچ  نکیلو  ( 7  ) ارت دراد  یم  تسود  يادخ  هنوگچ  هک 
يادخ هک  ار  هچنآ  ره  دنکب  هک  تسا  هدامآ  يادخ  هدنب ي  انامه  داد  باوج  میهاربا  ( 9  ) يادخ ّتبحم  يارب  زا  يزیچ  ینکب  هکنیا 
شیپ ات  وشرب  هرک  رب  ار و  لیعامسا  دوخ  هداز  لّوا  ار  دوخ  رسپ  ریگب  دومرف  دمآرد  نخـس  هب  میهاربا  اب  يادخ  سپ  ( 10) دهاوخ یم 

(. دوب هلاس  تفه  لیعامسا  دش  دلوت  نوچ  وا  هکنآ  لاح  دوش و  یم  هداز  لّوا  قحسا  هنوگچ  سپ  ( 11) ینابرق هب  ار  وا  ینک 

ردـپ زا  نم  دـبا :  له  نوخول  لبی  تبا  طیلقراپ  نیخ  ینب و  نم  نبلاط  تباـنا  و  ینایرـس ) ) دـسیون یم   14 انحوی 16 -  لـیجنا  رد  . 2
یئاد نمیا  نـیا  ( 26  - 15) انحوی لیجنا  رد  .دـشاب  امـش  اب  دـبا  ات  هک  داد  دـهاوخ  امـش  هب  يرگید  ياـطیلق  راـپ  وا  تساوخ  مهاوخ 

دهاوخن امـش  دزن  اطیلقراپ  مورن  نم  رگا  یتا ،  یلا  طیلق  اب  نزا  نا ال  ...انحوی  لـیجنا  رد  اـطیلقراپ -  نآ  دـیایب  نوچ  ...دوها  طـیلقراپ 
رادمان تیاهن  یب  هدوتس و  رایـسب  ینعم  هب  هک  تسا  سوطیلکیرپ ) ) ینانوی لصا  زا  نآ  همجرت ي  تسا  ینایرـس  هملک  اطیلقراپ  دمآ ،

.دوش یم  همجرت  دمحا ) دمحم و   ) هب یبرع  رد  تسا و 

نیرسفم ءاملع و  نایم  رد  یفالتخا  زگره  دیآ  یم  حیسم  زا  سپ  هک  تسا  يربمغیپ  لیجنا  دوعوم  اطیلقراپ  هک  نیا  رد  مالـسا  زا  لبق 
 - یحیـسم رویم - میلو  میتسه  دوعوم  ياطیلقراپ  نامه  ام  دندرک  اعدا  نامز  نآ  رد  نایحیـسم  زا  یهورگ  هکنانچ  تسا  هدوبن  لیجنا 

ریغص يایسآ  رد  لاس 177  هب  دوب  هضایرلا  دیدش  یحیسم و  یصخش  هک  یحیسم  ستنم  دسیون  یم  خیراتبلا 1848م  بلرد 
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ار شیوعد  یهورگ  دـنیوا و  راـظتنا  رد  نایحیـسم  هک  مشاـب  یم  حیـسم  دوعوم  ياـطیلقراپ  ناـمه  نم  تفگ  درک و  تلاـسر  يوعد 
.دندروآ نامیا  يوب  هتفریذپ 

عفن دعاسم  هنیمز  نیا  زا  دندوب و  اطیلقراپ  دوعوم  ربمغیپ  راظتنا  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » دمحم نامز  رد  يراصن  دوهی و  دـیوگ  زین  و 
ربمایپ نوچ  هک  تسا  دراو  راثآ  خیراوت و  رد  متـسه و  دوعوم  ياطیلقراپ  نامه  نم  درک  يوعد  هک  دش  لصاح  دمحم  يارب  یمیظع 
نامه نیا  هللااب  دهـشا  تفگ  يو  داتـسرف  هشبح  یحیـسم  هاشداپ  یـشاجن  يارب  مالـسا  هب  توعد  همان ي  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » مالـسا

رد مور  رصیق  یلو  هللا  لوسر  کنا  دهشا  تشون  ترـضح  نآ  خساپ  رد  دنا و  هدوب  شراظتنا  رد  باتک  لها  هک  تسا  دوعوم  ربمغیپ 
بارعا نایم  زا  هک  مدرب  یمن  ناـمگ  یلو  دـش  دـهاوخ  ثوعبم  يربماـیپ  یـسیع  زا  سپ  هک  متـسناد  یم  تشون  ترـضح  نآ  باوج 

.درک دهاوخ  روهظ  تاماش  زا  هک  متشادنپ  یم  هکلب  دزیخرب 

دنچ یبتک  هدیورگ و  مالسا  نیئآ  هب  قیمع  یسررب  لمأت و  زا  سپ  هک  تسا  هدوب  یحیـسم  ققحم  ياملع  زا  یکی  هک   ) مالـسالا رخف 
هحفـص رد  دشاب ) یم  يو  بتک  نیرتهب  هک  دلج  ود  رد  تسا  مالعالا  سینا  باتک  اهنآ  هلمج  زا  هک  هتـشاگن  يراصن  دوهی و  در  رد 

يایاصو وزج  رد  دوب  هدش  هتـشون  تسوپ  ملق و  اب  هک  مالـسا  زا  لبق  یطخ  لیجانا  زا  یکی  رد  دسیون  یم  مالعالا  سینا  ي 99 ج 2 
دوـخ بیبـح  نیلـسرملا و  دیـس  هب  منک  تیـصو  ارت  تسا  هدوـمرف  نم  هب  ادـخ  نوعمـش  يا  تسا : هتـشون  مدـید  نوعمـش  هـب  حیـسم 

گرزب هک  يوق  يا  هینب  كاپ و  یلد  هام و  نوچمه  یتروص  خرس و  رتش  بحاص  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » دمحا
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.تسا یما  ربمغیپ  نایناهج و  يارب  تمحر  مدآ و  نادنزرف 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  » 

؟ تسا هدش  هراشا  مالسا  ربمایپ  توبن  هب  لیجنا  تاروت و  رد  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدش  هراشا  مالسا  ربمایپ  توبن  هب  لیجنا  تاروت و  رد  ایآ 

خساپ

ربمایپ هیآ  کی  رد  دـیجم  نآرق  مینیب  یم  ام  هکنآ  دراد و  دوجو  مالـسا  ربمایپ  روهظ  زا  لـیجنا  تاروت و  نداد  ربخ  دروم  رد  یعطاـق 
نانآ ...لیجنالا ؛ هاروتلا و  یف  مه  دنع  ًابوتکم  هنودجی  يذلا  یمالا  یبنلا  لوسرلا  نوعبتی  نیذلا  : » دنک یم  فیصوت  هنوگنیا  ار  مالسا 

« .دننیب یم  بوتکم  لیجنا  تاروت و  رد  دوخ  دزن  ار  نآ  هک  يربمایپ  دننک  یم  يوریپ  تسا  یّما  هک  ییبن  هداتسرف و  زا  هک 

زا تسا  نرق  نیدـنچ  نآرق  هیآ  نیا  میناد  یم  ام  تسا  بوتکم  لیجنا  تاروت و  رد  مالـسا  ربمایپ  هک  هدـمآ  تحارـص  اـب  هیآ  نیا  رد 
يرایـسب نانمـشد  نانآ  ریغ  يراصن و  دوهی و  زا  دـیجم  نآرق  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تسا و  هدوب  يراصن  دوهی و  ربارب  رد  هک  لوزن  زاغآ 

تاروت رد  دوب و  یمن  تسرد  هدرک  اعدا  نآرق  هک  يا  هلمج  رگا  دنتساخ  یمرب  نآرق  اب  زیتس  ینمـشد و  هب  دوجو  مامت  اب  هک  هتـشاد 
نیا تحارص  اب  دنداتسیا و  یم  نآرق  ربارب  رد  نانمـشد  رگید  هکلب  يراصن  دوهی و  دوب  هدشن  مالـسا  ربمایپ  زا  يدای  یمان و  لیجنا  و 
نیب زا  نآرق و  اب  هزرابم  يارب  هار  نیرت  ناـسآ  نیا  دـندروآ و  یم  باـسح  هب  نآرق  ياـهغورد  فعـض و  طاـقن  زا  یکی  ناونع  هب  ار 
هملج نیا  هب  لاح  هب  ات  یـسک  هک  هدـشن  لقن  خـیرات  رد  يزیچ  نینج  هک  یلاح  رد  دوب  یناـهج  حطـس  رد  نآ  شزرا  راـبتعا و  ندرب 

هک نیگنـس  ياه  همانرب  هدش و  جرخ  نآ  اب  هزرابم  نآرق و  ندیبوک  يارب  تفگنه  ياه  هجدوب  مینیب  یم  ام  دـشاب و  هدرک  یـضارتعا 
هتفگ هچنآ  زا  یلو  هدش  حرط  تسا  يرایسب  جراخم  مزلتسم 
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شیوخ بتک  رد  ار  ربمایپ  مان  نوچ  يراصن  دوهی و  تسا و  قح  هلمج  نیا  هک  مکحم  عطاـق و  تسا  یلیلد  نیا  تسا  هدـشن  هدافتـسا 
.دنتساخنرب هلباقم  هب  دنتفای  یم 

تیحیسم یمالک  ءارآ 

ثیلثت

هب لئاق  نوچ  تسا ,  عضاو  اه  نآ  كرشو  دنا  كرش  رفک و  دالب  ءزج  اهروشک  یضعب  دش  هدینـش  ماما  موحرم  هلمج  زا  ناگرزب  نابز  زا  اهراب 
؟ دنراد لوبق  یتسه  قلاخ  ناونع  هب  ار  دنوادخ  هک  نیا  اب  دنرفاک , ارچ  یلو  دنتسه ; ثیلثت 

شسرپ

 , تسا عضاو  اه  نآ  كرـشو  دنا  كرـش  رفک و  دالب  ءزج  اهروشک  یـضعب  دـش  هدینـش  ماما  موحرم  هلمج  زا  ناگرزب  نابز  زا  اهراب 
؟ دنراد لوبق  یتسه  قلاخ  ناونع  هب  ار  دنوادخ  هک  نیا  اب  دنرفاک , ارچ  یلو  دنتسه ; ثیلثت  هب  لئاق  نوچ 

خساپ

: دوش یم  قالطا  رفاک  ریزدارفا  هب  نید ,  ياملع  ناهیقف و  حالطصا  رد  و  هدنناشوپ ,  ینعی  رفاک  ندناشوپ و  ینعی  تغل  رد  رفک 

تلاسر توبن و  رکنم  3 تسا ;  لئاق  کیرش  شیارب  دراوم  زا  یضعب  رد  اّما  دراد , لوبق  ار  ادخ  هک  یسک  كرـشم :   2 ادخ ; رکنم   1
ای هزور  اـی  زاـمن  لـثم  نید ,  تایرورـض  زا  یکی  رکنم   4 دراد ; لوـبق  متاـخ  ربماـیپ  زج  ار  ناربماـیپ  ادـخ و  ینعی   6 دمحم ترضح 

ییاه نآ  تالُغ :   5 ددرگ ; یم  رب  مرکا 6 ربمایپ  تلاسر  ای  ادـخ  راکنا  هب  نآ ,  راکنا  دـنادب  هک  یتروص  رد  باجح ,  ای  صاـصق و 
: راهطا ءهمئا  اب  هک  ییاه  نآ  بصاون :  جراوخ و   6 تسا ;  هدرک  لولحوا  رد  ادخ  دنیوگب  ای  دننادب , ادخ  ار  راهطا : همئا  زا  یکی  هک 

.دننک یم  ینمشد  توادع و 

ياهروشک زاار  دالب  زا  یخرب  هیلع  هّللاـهمحر  ینیمخ  ماـما  هلمج  زا  ناـگرزب  زا  یـضعب  مینیب  یم  رگا  رفک , دراوم  ناـیب  هب  هجوت  اـب 
(1) .دنشاب هتشاد  لوبق  زین  ار  ادخ  دنچ  ره  تسین ,  یتسردان  فرح  دنا , هدرک  یفّرعم  رفک 

هعجارم ج 1 ص 84 85 عجارم ,  لئاسملا  حیـضوت  هب  ًافطل  تسا .  نید  ِناـهیقف  تاـیرظن  زا  هتفرگ  رب  هدـش ,  رکذ  دراوم  یقرواپ 1. )
.دوش

؟ دنا هدرک  ریبعت  سدقلا  حور  هب  تسا  حیسم  ترضح  هدژم  هک  طیلقراف  زا  نایحیسم  ارچ 

شسرپ
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؟ دنا هدرک  ریبعت  سدقلا  حور  هب  تسا  حیسم  ترضح  هدژم  هک  طیلقراف  زا  نایحیسم  ارچ 

خساپ

زا یهلا  ناربمایپ  هک : نیا  حیـضوت  .دنیامن  وحم  ار  (ص ) مالـسا ربمایپ  نید  هب  تراشب  ات  هک  دنا  هدرک  انعم  نینچ  هزیگنا  نیا  اب  دـیاش 
رد هدش و  ثوعبم  رشب  تیاده  يارب  همه  .دنراد و  رارق  ریس  طخ  کی  رد  یگلمج  ص ،)  ) متاخ ترـضح  ات  رـشبلاوبا  مدآ  ترـضح 

دییأت  ) قّدصم کی  ره  و  دنـشاب ، یم  یقالخا  لیاضف  یهلا و  نیناوق  داعم ، ات  أدبم  زا  ناهج  نیتسار  تخانـش  هب  رـشب  ندناسانـش  یپ 
لیئارسا ینب  هب  هک  دراد  یم  نایب  (ع ) یسیع ترضح  نابز  زا  تقیقح ر  نیا  فص  هروس  رد  نآرق  .دنا  نیسپ  رّـشبم  نیـشیپ و  هدننک )

[11] .متسه دمحا  رّشبم  یسوم و  قّدصم  متسه و  ادخ  ربمایپ  نم  هک  دومن  باطخ 

: يرتسبش دمحم  لوق  هب 

رفاسم هلمج  ادخ  قلخ  وا  رب  رخآ  هب  ات  لّوا  زا  تسا  طخ  یکی 

دنناوراک يامنهار  لیلد و  دننابراس  نوچ  ایبنا  هر  نیا  رد 

راک نیا  رد  رخآ  وا  مه  لّوا  وا  مه  رالاس  هتشگ  ام  دیس  ناشیا  زو 

، تافیرحت دوجو  اب  ینونک ، لیجنا  تاروت و  رد  دـنک و  یم  تیاکح  (ص ) مالـسا ربمایپ  هراـبرد  هتـشذگ  ناربماـیپ  تراـشب  زا  نآرق 
[12] .دراد دوجو  (ص ) مالسا ربمایپ  روهظ  هب  تراشب  یعون 

نایدوهی ندش  ناملسم  يارب  يا  هنیمز  و  (ص ) مالسا ربمایپ  تلاسر  يارب  یلیلد  نیشیپ  ینامسآ  ياه  باتک  رد  دوجوم  ياه  تراشب 
.دیآ یم  رامش  هب  نایحیسم  و 

یپ رد  دندوب ، دونشخان  نارگید  ندش  ناملسم  زا  دنروایب و  نامیا  مالسا  ربمایپ  هب  مدرم  دنتـساوخ  یمن  هک  نانآ  باتک ، لها  ناملاع 
لیبق نیا  زا  طیلقراف "  " ظفل .دندومن  همجرت  سردان  ار  یخرب  فذح و  ار  یخرب  .دندمآ  رب  اه  تراشب  نیا  فیرحت 
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ینانوی و هملک  لصا  رد  طیلقراف  .تسا  هدـمآ  طیلقراف  ظفل  مهدزناش  مهدزناپ و  مهدراهچ ، ياه  لـصف  رد  اـنحوی  لـیجنا  رد  .تسا 
.دنا هدرک  هابتشا  هدنهد  یلست  يانعم  هب  سوتیلقارپ  اب  هک  دوب  هدوتس  رایسب  يانعم  هب  سوتیلقیرپ "  " نآ هشیر 

"، هنمال  " فیلأت سیراپ ، پاچ  لیجانا ، هب  موسوم  باتک  زا  ار  انحوی  لیجنا  نیتـال  نتم  نیع  يا  هوزج  رد  غارچ "  " باـتک هدنـسیون 
اج نآ  رد  طیلقراف  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  تسا و  هدروآ  دوخ  باتک  زاغآ  رد  یمالـسا ، ياروش  سلجم  هناـخباتک  رد  دوجوم 

صاخ مسا  تیلکرپ "  " ظفل زا  اراصن  يامدق  تسا : هتشون  زین  .تسا  هدمآ  دمحا ) هدوتس =  رایـسب  يانعم  هب  " ) تیلکرپ  " تروص هب 
، دـمحا ياه  هژاو  دـننام  هژاو  نیا  عقاو  رد  دـندروآ  ار  طیلقاراف  ظـفل  نیع  یناربعو  ینایرـس  ياـه  همجرت  رد  نوچ  دـندوب ، هدـیمهف 

.دوش یم  ٌّیلع " ءاج   " هلمج همجرت  ًالثم  دوش ، یم  هدروآ  ياه  هژاو  نیمه  ینیع  همجرت  رد  هک  تسا  یلع  دمحم و 

یحیسم ياملع  هنافسأتم  اّما  .هبترم  دنلب  هن  تسا  صاخ  مسا  يانعم  هب  اج  نیا  رد  یلع  .دمآ  هبترم  دنلب  مییوگب  هک  نیا  هن  دمآ ، یلع 
تروص زا  ار  نآ  ًایناث  دندرک و  لیدبت  تیلکاراپ  هب  ار  تیلکرپ  ًالّوا : (ص ) مالـسا ربمایپ  توبن  هناشن  وحم  يارب  يدعب  ياه  نامز  رد 

[13] .دندرک همجرت  هدنهد  یلست  هب  ار  نآ  دندروآ و  رد  یفصو  يانعم  هب  دندروآ و  نوریب  صاخ  مسا 

رب هک  یسک  هدوتس و  رایسب  يانعم  هب  ار  طیلقراف "  " هک ما  هدید  ینانوی  تغل  کی  رد  دیوگ : یم  یبوط  رثن  باتک  رد  ینارعش  همالع 
[14] .دنا هدرک  همجرت  دننک  یم  دای  یکین  هب  وا  زا  هداتفا و  اه  نابز  همه  رس 

هدمآ هسنارف  گرزب  فراعملا  هریاد  رد 
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زا و  تسا ، هدش  دمح  رایـسب  يانعم  هب  دـمحم "  " هملک .تسا  ناربمایپ  متاخ  ادـخ و  هداتـسرف  مالـسا و  نید  سـسؤم  دـمحم  تسا :
دمح هشیر  زا  مه  نآ  هک  يرگید  مان  بیجع ، فداصت  رثا  رب  هدـیدرگ و  قتـشم  تسا ، دـیجمت  لـیلجت و  ياـنعم  هب  هک  دـمح  هشیر 
ياج هب  ار  ظفل  نآ  ناتـسبرع  نایحیـسم  دور ، یم  يوق  لامتحا  هک  هدـش  رکذ  دـمحا  ینعی  دـشاب ؛ یم  دـمحم  ظـفل  فدارم  تسا و 
ظفل ًاهابتـشا  هک  تسا  سوتلکریپ "  " ظفل همجرت  للجم ، رایـسب  هدـش و  هدوتـس  رایـسب  ینعی  دـمحا ، .دـندرب  یم  راک  هب  طـیلقراف " "

تراشب ظفل  نیا  زا  دارم  هک  دنا  هدرک  دزشوگ  ررکم  ناملسم  یبهذم  ناگدنـسیون  بیترت  نیا  هب  دندراذگ ؛ نآ  ياج  ار  سوتلکاراپ 
[15] .دنک یم  هراشا  عوضوم  نیا  هب  فص  هروس  زیگنا  تفگش  هیآ  رد  اراکشآ  زین  دیجم  نآرق  .تسا  مالسا  ربمایپ  روهظ  هب 

ینحوی لیجنا  5 ؛ تالمج 1 _  لصف 33  هینثت ، رفس  هلمج 10 ؛ لصف 49 ، 20 ؛ تالمج 17 -  لصف 7 ، نیوکت ، رفـس  تاروت ، [ 12]
هلمج 7. لصف 16 ، هلمج 26 و  لصف 15 ، زین  هلمج 16 ؛ لصف 14 ،

.389 ص 388 -  ج 8 ، نآرق ، مایپ  يزاریش ، مراکم  رصان  [ 13]

ص 197. ج1 ، ینارعش ، یبوط ، رثن  ص 389 ؛ نامه ، [ 14]

ص 76. ج 24 ، هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  رصان  [ 15]

؟  تسا هنوگچ  ثیلثت  در  رد  نآرق  لالدتسا 

شسرپ

؟  تسا هنوگچ  ثیلثت  در  رد  نآرق  لالدتسا 

خساپ

 . تسا هدرک  لالدتسا  ثیلثت  در  رد  شور  ود  هب  میرک  نآرق 

اریز دشاب .  هتشاد  دنزرف  دنوادخ  تسا  لاحم  هک  تسا  نآ  لوا  شور 

 . تسا نآ  مزاول  هدام و  زا  هزنم  دنوادخ  هکیلاح  رد  تسا  دنوادخ  تینامسج  مزلتسم  نتشاد  دنزرف  الوا : 

لقتسم يرگید  دوجوم  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  دنرادن .  وا  زا  لقتـسم  يدوجو  دنادنوادخ و  هبدنمزاین  تادوجوم  همه  ایناث ; 
 . دشاب ماکحا  فاصوا و  نامه  ياراد  هدوب و  وا  زا 

رییغت و عوقو  رما  نیا  همزال  دشاب و  یجیردت  لاعفا  تحت  جاردنا  لباق  یهلا  لاعفا  دیاب  دشاب ,  زیاج  دنوادخرب  لثم  دیلوت  رگا  اثلاث ; 
 . تسا یهلا  هدارا  تاذ و  رد  تکرح  ریغت و 
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نآ اریز  تسین .  تیهوـلا  ردوا  کیرـش  ادـخ و  دـنزرف  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  تسا  نـیا  ثـیلثت  در  رد  نآرق  مود  شور 
ار وا  میرم  ترـضح  دـمآ و  ایند  هب  سپـس  درک و  دـشر  میرم  ترـضح  محر  رد  ینینج  یتروص  هب  اه  ناـسنا  ریاـس  دـننام  ترـضح 

ياراد اه  ناسنا  همه  دـننام  نیارباـنب  درک 000  یم  تحارتـسا  دـش  یم  هتـسخ  دروـخ ,  یم  اذـغ   , دـش یم  هنـسرگ  وا  داد .  شرورپ 
تردق تساوخ و  هب  مه  ترضح  نآ  تازجعم  اما  درادن .  یفعض  صقن و  چیه  یلاعت  دنوادخ  هکیلاح  رد  دوب .  رایـسب  ياه  فعض 

باتک تایآ  زین  رایـسب و  ینآرق  تایآ  دنتـشادن .  روما  نیا  ماـجنا  يارب  يورین  چـیه  القتـسم  ناـشیا  تفرگ و  یم  تروص  دـنوادخ 
ار دوخ  تشادـن  انعم  رگید  دوب  ادـخ  حیـسم  رگا  هکیلاح  رد  درک .  یم  تدابع  ار  ادـخ  حیـسم  ترـضح  هک  دـنراد  تلـالد  سدـقم 

تدابع
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 . دنک

؟  تسین كرش  سدقلا  حور  هرابرد  نایحیسم  هدیقع  ایآ 

شسرپ

؟  تسین كرش  سدقلا  حور  هرابرد  نایحیسم  هدیقع  ایآ 

خساپ

سدقم دنیوگ و  حور  ار  نآ  تسا و  هدـش  هدـناوخ  هیهلا  هثالث  میناقا  زا  موس  مونقا  سدـقلا  حور  هدـمآ :  سدـقم  سوماق  باتک  رد 
دنیوگ یم  زین  حیسملا  حور  هّللا و  حور  ار  وا  حیسم  ادخ و  هب  هقالع  هطساوب  دیامرف و  سدقت  ار  نینموم  بولق  هکنیا  هطساوب  دنیوگ 

لوبق يارب  ار  ام  هراومه  هک  تسنامهدشاب  یم  ام  هدنهد  یلست  هک  سدقلا  حور  اما  هدمآ :  باتک  نیمه  رد  زاب  هک  يرگید  ریـسفت  . 
ینعم ود  هب  سدقم  باتک  سوماق  تارابع  نیا  رد  دوش  یم  هظحالم  هکنانچ  دیامرف .  یم  بیغرت  تعاطا  نامیا و  یتسار و  كرد  و 

يدولآ كرش  هدیقع  نامه  تسا  ثیلثت  هدیقع  قفاوم  هک  تسا  هناگ  هس  نایادخ  زا  یکی  سدقلا  حور  هکنیا  یکی  تسا  هدش  هراشا 
 . میناد یم  دودرم  رظن  ره  زا  ار  نآ  هک 

بوسحم یتسرپ  هناگ  هس  عون  کی  دنوادخ »  » ربارب رد  لیئربج » و« ربمایپ »  » هب ام  هدیقع  ایآ  هثالث » میناقا   » هرابرد نایحیسم  هدیقع  هب  هجوت  اب 
؟ دوشیمن

شسرپ

یتسرپ هناگ  هس  عون  کی  دنوادخ »  » ربارب رد  لیئربج » و« ربمایپ »  » هب ام  هدـیقع  ایآ  هثالث » میناقا   » هرابرد نایحیـسم  هدـیقع  هب  هجوت  اب 
؟ دوشیمن بوسحم 

خساپ

تهباشم سدقلا  حور  نبا و  با ، هثالث » میناقا   » هرابرد يراصن  هدـیقع  اب  هج  چـیه و  هب  مه  دـمحم ص ) لیئربج و  ادـخ و  هب  داقتعا 
(ص) دّمحم ترـضح  یّتح  وا  زا  ریغ  میناد و  یم  یتسه  ناهج  رـسارس  هناگی  قلاخ  اتکی و  راگدیرفآ  دوبعم و  اهنت  ار  ادخ  ام  درادن ؛

یتسه روانهپ  ناهج  نیا  رد  يرایتخا  هنوگ  چیه  دوخ  زا  هک  میناد  یم  وا  هدیرفآ  قولخم و  ار  ناگتشرف  ناربمایپ و  ریاس  لیئربج و  و 
.تسوا هدیزگرب  هداتـسرف و  هدنب و  دّمحم ص ) وا و  یحو  کیپ  لیئربج  .دنراد  وا  نامرف  رب  رـس  همهو  دنتـسه  وا  هدنب  همه  دنرادن ؛
یترابع هنوگ  ره  تسا و  هدرک  نایب  تایآ  زا  يرایسب  رد  اراکشآ  ار  تقیقح  نیا  تسام ، دیاقع  مامت  لیصا  كردم  هک  دیجم  نآرق 

.دش دهاوخ  دودرم  مالسا  فرط  زا  تّدشب  دهدب ، لیئربج  ای  ربمایپ  ّتیهولا  يوب  هک 
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؟  تسا ثیلثت  نالطب  هب  لیاق  هعیش  ارچ 

شسرپ

؟  تسا ثیلثت  نالطب  هب  لیاق  هعیش  ارچ 

خساپ

لطاب ًاساسا  هک  تسا   ( Thriad ثیلثت (  هزومآ  ینعی ،  يداقتعا ؛  شرگن  یعون  رب  ینتبم  دراد ، دوجو  ینونک  تیحیـسم  رد  هچنآ 
باتک هداـتفاوپاکت و  هب  نآ   ( Justification یلقع (  هیجوت  يارب  یحیسم  نادنمـشیدنا  زا  يرایـسب  نونکات  دشاب و  یم  لاحم  و 

Christian یحیــسم (  مـالک  هراوـمه  دـش و  هجاوـم  تـسب  نـب  اـب  اـه  شـالت  نـیا  هـمه  یلو  دـنا ؛ هدروآرد  شراـگن  هـب  ییاـه 
لاعتم دنوادخ  و  رـسپ )  يادخ  تسا (  ادخ  یـسیع  ترـضح  یحیـسم  شرگن  رد  تسا .  دنم  بیـسآ  تهج  نیا  زا   ( Theology

ادـخ هطبار  زا  یمیـسرت  نینچ   ( Functionologic کیژولونویـسکنوف (  یتخانـش و  درکراک  رظن  زا  ایآ  اما  .تسا  ردـپ  يادـخ 
شور یمالـسا  تایبدا  رد   . دراد يا  هدیدع  تالاکـشا  یمیـسرت  نینچ  دـسر  یم  رظن  هب  نیزگیاج ؟  ياه  هویـش  ای  تسارتهب  ناسناو 

 : زا تسا  ترابع  دراد  دوجو  یحیسم  میسرت  رد  هک  یتالاکشا.دراد  دوجو  نآ  ياج  هب  يرتهب   ( Alternative لیدب (  ياه 

دنایامن و یم   ( Manlike راو ( ) )  ناسنا  ینامـسج و ( (  يدوجوم  ار  دنوادخ  دـهد و  یم  لزنت  ار  دـنوادخ  هب  ناسنا  شرگن  - 1
.تسا راگزاسان  گرزب  دنوادخ   ( Exhaltness یلاعت (  هزنتاب و  نیا 

 ( Patriavchic هنارالاسردپ (  شرگن  ضراوع  زا  تسا و  یصاخ  تیسنج  اب  طابترا  دامن  تسا و  رکذم  سنج  زا  ردپ ) )  - ) ) 2
.دشاب یم  یبیاوش  نینچ  زا  يراع  ادخ  ناسنا و  هطبار  هک  یلاح  رد  تسین ،  یهت 

يرگید ياه  هژاو  تسین و  یناسنا  تابسانم  رد  رهم  فطل و  نایب  يارب  هژاو  نیرتالاب  ردپ ) )  هملک ( (  - 3
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ردپ هژاو  هک  دننآرب  یحیسم   ( Theologist ناملکتم (  زا  یخرب  یتح  ور  نیازا   . دراد يرت  نوزفا  یفطاع  راب  ردام ) )  دـننام ( ( 
نز یـسانشادخ  مان ( (  هب  یمالک  يا  هلحن  ًاریخا  دینادب  تسا  بلاج   . دننک نیزگیاج  ار  ردام ) )  هملک ( (  نآ  ياج  هب  فذـح و  ار 

ار ردپ ) )  هملک ( (  دیاب  لیجانا  ياج  همه  رد  تسا  دقتعم  هک  تسا  هدمآ  دـیدپ  برغ  رد   ( Feminist Theology ارگ ( ) ) 
دیلوت و رییغت  نیا  اب  لیجانا  زا  يدـیدج  ياه  پاچ  دـنا و  هداد  يا  هزاجا  نینچ  زین  ناشیـشکزا  یخرب  درک و  لیدـبت  ردام ) )  هب ( ( 
اـه و ینوگرگد  هنوگ  نیا  دوش ، میظنت  يرـشب  ياـه  هقیلـس  ساـسارب  ینید  صوصن  دـشاب  رارق  هک  یتـقو  يرآ  .تسا  هدـش  عـیزوت 

ینید صوصن  دراو  رشب  تسد  هب  ردپ ) )  ادخ ( ( ، ) )  ياج ( (  هب  هک  روط  نامه  ینعی ،  تسا ؛  ریذپ  ناکما  یگداس  هب  تافیرحت 
 ... .و همع  هلاخ و  رهاوخ و  رگید  یلاس  دنچ  دزاس و  ادخ  نیزگیاج  ار  ردام ) )  يزور ( (  دنچ  دناوت  یم  مهرشب  نامه  دش ،

نیاربانب.دشاب یم  ادخ )  ردپ  ردپ ، يادخ  یـسیع (  ترـضح  ردپ  هکلب  تسین ،  اه  ناسنا  ردپ  يانعم  هب  یحیـسم  تایبدا  رد  ردپ  - 4
.تسا یتسه  راگدیرفآ  اه و  ناسنا  هطبار  میسرت  دقاف  يا  هژاو  نینچ 

عینم هاگیاج  رگنایب  هناتـسود  یمیمـص و  دنویپ  فیـصوت  رب  نوزفا  دیاب  دور  یم  راک  هب  ادـخ  ناسنا و  هطبار  هرابرد  هک  یناگژاو  - 5
یمیاد تیعم  یمویق و  هطاحا  تیبوبر ،  تیکلام ،  یهلا ، 
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ادـخ ناسنا و  نیب  زیمآ  تبحم  دـنویپ  مه  یناگژاو  نینچ  یتخانـشدرکراک  رظن  زا   . دـشاب زین  ناسنا  رب  دـنوادخ  يرایتخا  بحاـص  و 
 ، تسا وا  هراک  همه  هک  تسوربور  یـسک  اب  دنامهف  یم  دوش و  یم  روآدایادـخ  هاگـشیپ  رد  ار  ناسنا  هاگیاج  مه  دـنک و  یم  داجیا 

یناگژاو نینچ   . دـیامن لکوت  وا  هب  روما  همه  رد  مه  دـنک و  عضاوت  شنرک و  واربارب  رد  دـیاب  مه  نیاربانب  تسا ،  وا  رایتخا  بحاص 
هژاو زا  یمالـسا  تایبدا  رد  ور  نیازا   . دزورفا یمرب  یمدآ  لد  رد  ار  اجرو ) )  دـیما  لعـشم ( (  ود  و  تبیه ) )  قشع و  غارچ ( (  ود 
 ( (. اونما نیذلا  یلو  هللا  تسا ( ( :  هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  هک  نانچ  یلو . ) )  هژاو ( (  هلمج  زا  تسا ؛  هدـش  هدافتـسا  يرگید  ياه 

تسیناراد و ار  ردپ ) )  هژاو ( (  رب  دراو  تالاکشا  زا  کی  چیه  يا  هژاو  نینچ  تسا .  يرادمامز  یتسود و  یکیدزن ،  يانعم  هب  یلو 
 : هلمج زا  تسا ،  رادروخرب  زین  ییاه  تیزم  زا 

امنیا مکعم  وه  و  هیآ ( (  دننام  يدافم  ینمـض  روط  هب  رگید  ترابع  هب  تسا .  ناسنا  ادـخ و  نیب  یمیاد  کیدزن و  هطبار  رگنایب  - 1
هژاو هک  یلاح  رد   . دنک یم  تباجا  ار  وا  ياه  هتـساوخ  دونـش و  یم  ار  وا  يادـص  تسا .  ناسنا  اب  هراومه  وا  ینعی ،  دراد ؛ متنک ) ) 

.تسین  ( Insepareable ریذپان (  ییادج  تیعم  نینچ  دیفم  زگره  ردپ 

.تسا قولخم  قلاخ و  نیب  زیمآ  تبحم  یمیمص و  دنویپ  رگنایب  - 2

دنوادخ يرایتخا  بحاص  يرادمامز و  هطبار  رگنایب  - 3
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 : هلمج زا  دراد ، یفلتخم  لحارم  بتارم و  تیالو  نیا  تسا . 

 ، یتسه ماظن  لک  رب  یهلا  ینیوکت  تیمکاح  تیالو و  فلا ) 

، اه ناسنا  لک  رب  دنوادخ  ماع  یعیرشت  تیبوبر  تیالو و  ب ) 

زا فلتخم  لیاسم  رد  هدومن و  حالـصا  ریبدت و  ار  ناشروما  نآ  بجوم  هب  هک  هتـسیاش  حلاص و  ناگدـنب  رب  یهلا  صاخ  تیالو  ج ) 
 ، تشاد هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  يرگید  هتکن.دـشاب  یم  تیالو  زا  مسق  نیا  هب  رظان  دـش  هراشا  هک  يا  هیآ   . دـنک یم  يریگتـسد  نانآ 

نینچ یفاـن  نآرق  ًاـساسا  هکلب  تسا ؛  هدـیدرگن  میـسرت  هدـنب ) )  باـبرا و  تروـص ( (  هب  زگره  ادـخ  ناـسنا و  هطبار  هک  تسا  نیا 
بر تسا ( (  مالسا  رد  هچنآ  هیآ 39 .)  فسوی ،  راهقلا ( ، ) )  دحاولا  هللا  ما  ریخ  نوقرفتم  بابرا  دیامرف ( ( :  یم  تسا و  يدـنویپ 

تسا هناهاوخریخ  هنامیحرو و  تسا  ینیوکت  یقیقح و  هطبار  کی  بوبرم ) )  و ( (  بر ) )  هطبار ( (  و  بابرا ) )  هن ( (  تسا ،  ( ( 
بوبرملا و انا  برلا و  تنا  يالوم  ای  يالوم  دـنیامرف ( ( :  یم  هفوک  دجـسم  تاجانم  رد  ع )  نینموملاریما (  .هناملاظ  يدادرارق و  هن 

هدنوش تیبرت  بوبرم (  نم  یتسه و  هدننک )  تیبرت  هدـنهد ،  شرورپ  بر (  وت  نم ،  ياقآ  نم  ياقآ  برلا ؛  الا  بوبرملا  محری  له 
مه تسه .) ) ؟  یهاوخریخ  يا و  هدننک  محرت  بر ) )  زج ( (  ار  بوبرم ) )  ایآ ( (  ما .  هدنبای )  شرورپ  و 
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هک تسا  شیوخ  ربدم  راگدیرفآ و  اب  ناسنا  هطبار  نییبت  ياه  هنوگ  نیرترادانعم  نیرتهب و  زا  ادخ ) )  هدنب -  هطبار ( (  میسرت  نینچ 
؛ دنیاتـس یمو  دـنیوج  یم  ار  يا  هطبار  نینچ  زیچ  ره  زا  شیب  نافرع  تقیقح و  اـنعم و  لـها  دـبلط و  یم  يرت  عساو  لاـجم  نآ  حرش 

یگدنب يراپـسرس و  هیبوبرلا ؛ اههنک  هرهوج  هیدوبعلا  دـنا ( ( :  هتفگ  هک  نانچ  تسا .  یگدـنب  تیدوبع و  رد  ناسنا  لامک  جوا  اریز 
شنکاوریباعت نیا  هب  تبـسن  یهلا  فیلکت  زا  زیرگ  يارب  برغ  ناهج  هنافـساتم  یلو  تسا . ) )  تیبوبر  نآ  يافرژ  هک  تسا  یقیقح 

ياه هنوگ  هرابرد  رتشیب  ییانشآ  يارب  .تسا  هتفای  هار  زین  مالسا  ناهج  هب  یطاقتلا  ياه  بلاق  رد  نآ  راب  نایز  راثآ  داد و  ناشن  یفنم 
; .دینک هعجارم  هفوک  دجسم  رد  ع )  نینموملاریما (  تاجانم  هب  ادخ  ناسنا و  هطبار  میسرت 

؟ دمآ دیدپ  ینامز  هچ  زا  نایحیسم  نایم  رد  ثیلثت   " هب داقتعا  فلا 

هراشا

؟ دندقتعم ثیلثت   " هب یحیسم  ياه  هقرف  همه  ایآ  ب 

؟ دنا هدروآ  یلیالد  دنراد ، یمکحم  لیالد  یگناگی  دیحوت و  رب  هک  ناناملسم  دننام  نانآ  ایآ  ج 

ادحو هب  نانآ  تسیچ  هراب  نیا  رد  دوهی  موق  دیاقع  د 

شسرپ

؟ دمآ دیدپ  ینامز  هچ  زا  نایحیسم  نایم  رد  ثیلثت   " هب داقتعا  فلا 

؟ دندقتعم ثیلثت   " هب یحیسم  ياه  هقرف  همه  ایآ  ب 

؟ دنا هدروآ  یلیالد  دنراد ، یمکحم  لیالد  یگناگی  دیحوت و  رب  هک  ناناملسم  دننام  نانآ  ایآ  ج 

؟ وا یگناگدنچ  ای  دندقتعم  دنوادخ  تینادحو  هب  نانآ  تسیچ  هراب  نیا  رد  دوهی  موق  دیاقع  د 

خساپ

رـسپ و ردپ ، مونقا  أدبم و  هس  هب  ندوب  لئاق  يانعم  هب  حالطـصا  رد  تسا و  یتسرپ  هناگ  هس  يراگنا و  هس  يانعم  هب  تغل  رد  ثیلثت  "

تـسا هدـش  هتفگ  نخـس  نآ  هب  يراصن  داـقتعا  ثیلثت و  هراـبرد  حیرـصت  هب  هیآ  راـهچ  رد  میرک  نآرق  رد  .دـشاب  یم  سدـقلا  حور 
Ùș نَا َي   ُ هَنَحبُس ٌدِحاو    ٌ َهِلا   ُ هّللا اَمَّنِا  مَُکل  اًریَخ  اوهَتنا    ٌ هَثََلث اولوقَت  الو  دیامرف ..." : یم  أسن "  " هروس هیآ 171  رد  هکنانچ 

نآ  [ ات دییآ  زاب  هتفگ  نیا  زا   [ دنا نکر  هس  نایادخ  : [ دـییوگم و  الیکو ;   ِ هّللِاب   َ یفَکو   ِ ضرَالا ِیف  امو    ِ تَوَمَّسلا ِیف  ام    ُ َهل ٌدـَلو    ُ َهل َ 
اه و نامسآ  رد  چنآ تسا  هّزنم  كاپ و  دشاب  هتشاد  يدنزرف  هک  نآ  زا  تسا  هناگی  دوبعم  ادخ  هک  تسین  نیا  زج  دشاب  رتهب  ناتیارب 
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 " تسا سب  زاسراک  ناونع  هب  دنوادخ  تسوا و  نآ  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ 

رد ینامـسآ  نایدا  همه  دننامه  تیحیـسم  نییآ  یخیرات  دهاوش  میرک و  نآرق  تایآ  هب  تیانع  اب  نایحیـسم  نایم  رد  ثیلثت  شیادیپ 
میدق و نایرصم  زا  سابتقا  هب  نایدوهی و  ياه  باتک  یخرب  هب  دانتسا  اب  نانهاک  یخرب  هاگنآ  دش ، هتشاذگ  انب  دیحوت  ساسا  رب  زاغآ 

نوماریپ هک  ییاپورا  يوج  تسار  ناروشناد  زا  يرایسب  .دندرپس  یـشومارف  هب  ار  یتسرپاتکی  هدرک و  جیورت  ار  ثیلثت  دنه  نایامهرب 
، دنا هدرک  قیقحت  یتسرپ  تب  لصا و  نیا 
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ذاختا مسیدوب   " زا شیپ  يدـنه  ياه  نییآ  زا  ثیلثت  ساسا  هک  دـنا  هدرک  تباث  خـیراوت  نیرید و  ياه  باتک  زا  يرایـسب  دـهاوش  اب 
تسا هدوب  تیحیسم  ثیلثت  زا  شیپ  یخیرات  رظن  زا  افیس  ونـشیف ، امهرب ، هناگ  هس  نایادخ  هب  نامیا  يدنه و  ثولاث  منیب  یم  اذل  هدش 

نانخـس هیبش  نانآ  راتفگ  رد  دـیامرف : یم  حیـسم  ریزع و  هراـبرد  يراـصن  دوهی و  ولغ  رکذ  زا  سپ  هبوت  هیآ 30  رد  زین  مـیرک  نآرق 
زا هدوب و  تیحیـسم  زا  شیب  ثیلثت  هب  هدیقع  دنچ  ره  دنبای !؟ یم  فارحنا  قح  زا  هنوگچ  دـشکب  ار  نانآ  ادـخ  تسا  نیـشیپ  نارفاک 
ون یفـسلف  هلحن  هقلحرـس  اـت  نیطولفا  تاداـقتعا  أرآ و  رد  رما  نیا  ادـتبا  هکلب  هدوبن  میقتـسم  نیا  اـما  تسا  هدـش  هتفرگ  ماو  اهودـنه 

نیتسوگآ سیدـق  لطاب  هدـیقع  نیا  دورو  لماع  یلو  درک ، زورب  صخـشم  روط  هب  تسیز  یم  يدـالیم  مود  نرق  رد  هک   ) ینوطـالفا
هیقین ياروش  درک  تیحیـسم  نییآ  دراو  ار  هثالث  میناقا  هب  داقتعا  نیتسوگآ  هک  نیا  زا  سپ  تشاد  ییانـشآ  نیطولفا  راکفا  اب  هک  دوب 

نیتـسوگآ لراـک  سرپساـی  ك.ر  ) .داد نآ  تیمـسر  هب  مکح  تفریذـپ و  حیرـص  روـط  هـب  ار  داـقتعا  نـیا  يدـالیم  مراـهچ  نرق  رد 
 ( یمزراوخ تاراشتنا 

حور نبا و  با  طباور ، رد  یحیـسم  نویناحور  ناملکتم و  تسا  هدمآ  ارجام  نیا  حرـش  رد  سان  ناج  نایدا  عماج  خیرات   " باتک رد 
هب اه  عازن  نیا  .دنتـسناد  یم  یلزا  دـنوادخ  دـننام  ار  وا  یخرب  ثداـح و  ار  یـسیع  ترـضح  یخرب  .دـندوب  فلاـخم  مه  اـب  سدـقلا 
هک رفن  دصیس  هب  کیدزن  راشف ، روز و  اب  نیطنطسق   " يدالیم ناتسبات 325  رد  هک  نیا  ات  .دش  رجنم  یتخس  ياه  يریگرد  هلداجم و 

رهش رد  ار  دندوب  قرشم  دالب  نافقسا  زا  ًابلاغ 
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تاداـقتعا زا  یکی  ثیلثت  نآ  رد  هک  دـندناسر  بیوـصت  هـب  ار  هـیقین  هماـن  داـقتعا  ناوارف  تاـثحابم  زا  سپ  ناـنآ  .درک  عـمج  هـیقین 
بـالقنا شزومآ  تاراـشتنا و  تمکح ص 634 ، رغـصا  یلع  همجرت  سان  ناـج  ناـیدا  عماـج  خـیرات  ) .دوب هدـش  هدرمـش  نایحیـسم 

زا .دنک  ادیپ  سدقت  هبنج  نآ  ات  دیشک  لوط  لسن  دنچ  هک  نیا  ات  تشاد  لابند  هب  ار  يرایـسب  ياهوگتفگ  همان  داقتعا  نیا  یمالـسا ) 
عضوم داقتعا  نیا  هیلع  ینافلاخم  رـضاح ، لاح  رد  یتح  ینامز  ره  رد  دندوب و  فلاخم  داقتعا  نیا  اب  اه  فقـسا  زا  یلیخ  ادتبا  نامه 

سپ يو  تسا  سوتورس  لئاکیم  مان  هب  ییایناپسا  يدرم  نانآ  ياوشیپ  هک  مسینایر  تینوا   " مان هب  یهورگ  هلمج  زا  .دنا  هدرک  يریگ 
لجـسم يرما  نایحیـسم  مومع  يارب  همان  داقتعا  بسح  رب  هک  ثیلثت ،   " هلأسم هک  درک  تابثا  دـیدج  دـهع  هحفـص  قیقد  هظحالم  زا 

هعمط هدنز  لاس 1553  رد  ار  وا  هک  نیا  ات  تسا  لطاب  ضحم و  رفک  هدیقع  نیا  دش  دقتعم  درادن و  دوجو  فحص  نآ  رد  دوب ، هدش 
یتسرپادـخ و يدابم  وریپ  دـندرک و  راکنا  ار  ثیلثت  مزیدـتم   " مان هب  یهورگ  زین  مهدـجیه  نرق  رد  نامه ص 680 ). ) .دندرک شتآ 

.( نامه ص 694 ) .دندش ضحم  دیحوت 

یلقع دیحوت  يارب  یحیسم  نادنمـشیدنا  زا  يرایـسب  نونکات  دشاب و  یم  لاحم  لطاب و  ًاساسا  ثیلثت  هزومآ  ثیلثت  ندوب  ینالقع  ریغ 
مالک هراومه  هدـش و  هجاوم  تسب  نب  اـب  اـه  شـالت  نیا  همه  یلو  دـنا ، هدروآ  رد  شراـگن  هب  ییاـه  باـتک  هداـتفا و  وپاـکت  هب  نآ 

تسا دنم  بیسآ  تهج  نیا  زا  یحیسم 

تهج هب  تسین  یلقع  لیالد  هب  زاین  تفریذپ و  ًادبعت  دیاب  ار  نآ  دنیوگ  یم  هزومآ  نیا  ندوب  ینالقع  ریغ  رطاخ  هب  نایحیـسم  یخرب 
زیهرپ
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هیآ لیذ  هنومن  ریسفت  هب  رتشیب  هعلاطم  يارب  ار  امـش  مینک و  یم  يراد  دوخ  اه  خساپ  اه و  لیلد  در  رکذ و  زا  خساپ  ندش  ینالوط  زا 
میهد یم  عاجرا   171

هدـش انب  دوهی  نافوسلیف  امکح و  تسد  هب  هیردنکـسا  رد  ثیلثت  بهذـم  ساسا  هک  تسا  نیا  رب  داـقتعا  ار  یخرب  ثیلثت  ناـیدوهی و 
نیب رد  يداـقتعا  ناونع  هب  نیا  اـما  دـنرب ، یم  ماـن  یفـسلف  ثیلثت  بهذـم  سـسؤم  ناونع  هب  يدوهی  میکح  نولیف  زا  هک  ناـنچ  تسا 

یفـسلف ثیلثت  زا  ار  سدـقلا  حور  نبا و  با   " ثـیلثت نـییآ  یحیـسم  ياـه  فقـسا  اـمکح و  وا  زا  دـعب  یلو  تفاـین  جاور  ناـیدوهی 
ریما تاراشتنا  یلیازخ ص 455 ، نآرق  مـالعا  ) .دـنداد نایحیـسم  دروخ  هب  یعقاو  يا  هدـیقع  ناونع  هب  ار  نآ  دـنتفرگارف و  ناـیدوهی 

( .ریبک

هدرک نایب  هبوت  هیآ 30  رد  ار  عوـضوم  نیا  میرک  نآرق  هک  ناـنچ  دـندوب ; نبا  با و  هـب  دـقتعم  يا  هرود  رد  زین  ناـیدوهی  زا  یخرب 
یگژیو زا  یتسرپ  دیحوت  تسا و  هتـسب  رب  تخر  دوهی  نایم  زا  یلک  هب  نامز  رورم  هب  هدـیقع  نیا  هّللا  نبا  ریزع  دوهیلا  تلاقو   " تسا

.دیآ یم  رامش  هب  نایدوهی  زراب  ياه 

.دیهد حیضوت  نآ  در  رب  ام  لیالد  تابثا و  رب  اه  نآ  لیالد  یحیسم و  ثیلثت  دروم  رد 

شسرپ

.دیهد حیضوت  نآ  در  رب  ام  لیالد  تابثا و  رب  اه  نآ  لیالد  یحیسم و  ثیلثت  دروم  رد 

خساپ

 - هدنام ياج  هب  تیحیسم  تسا ;  اربم  ثیلثت  كرش و  زا  تسا و  يدیحوت  ینید  ع )   ) یسیع ترضح  نید   ) لیـصا تیحیـسم  اعطق "
زا دناد و  یم  دـحاو  ار  دـنوادخ  وس  کی  زا  تیحیـسم ,  تسا .  هدوب  ثیلثت  هشیدـنا  هب  هدولآ  نآ -  زا  سپ  هچ  مالـسا و  زا  لبق  هچ 

 : تسا لئاق  دوجو ) هولج   (( ) مونقا  )) هس وا  تاذ  يارب  رگید , يوس 

تسا و لاعف  يادخ  هک  سدقلا ,  حور  يادخ  - 3 تسا ,  حیسم  نامه  هک  رسپ , يادخ  - 2 تسا ,  ناهج  قلاخ  هک  ردپ , يادخ  - 1
یفرعم هتساریپ  كاپ و  ثیلثت  كرش و  زا  ار  دوخ  تسا  هدرک  یعس  مالـسا ,  زا  سپ  تیحیـسم  .دمد  یم  تایح  ناگدنب  ياه  لد  رد 
هدودزن نانآ  دـیاقع  زا  ار  كرـش  زگره  تاهیجوت  نیا  اما  .دروایب  یتاـهیجوت  ادـخ -  یگناـگی  نیع  رد  یگناـگ -  هس  يارب  دـنک و 

رد ار  تدـحو  اهنآ , زا  یـشخب  دراد و  هراشا  راثآ  تیـصاخ و  رد  یگناگ  هس  تاذ و  یگناگی  هب  تاهیجوت ,  نیا  زا  یـشخب  تسا . 
یگناگ هس  زار  دنیوگ : یم  تیاهن  رد  درب ; یمن  ییاج  هب  هار  تاهیجوت  نیا  هک  اجنآ  زا  ...و  دناد  یم  ادـخ  هس  زا  کی  ره  تدـحو 

نیا اما  .دروآ  نامیا  نآ  هب  دـیاب  طقف  تسین و  نایب  لباق  زین  يرـشب  ظافلا  اب  تسین .  مهف  لباق  دوش و  یمن  هیجوت  لقع  اـب  دـنوادخ ,
ار كرش  هبئاش  دناوت  یم  ینامز  دنوادخ , تینادحو  هب  فارتعا  رانک  رد  ثیلثت )  ندوب  یلقع  هیجوت  لباقریغ   ) اعدا
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چیه هک  يا  هنوگ  هب  دشاب ; ...و  تیبوبر  تیقلاخ ,  تیهولا ,  رد  وا  تینادـحو  يانعم  هب  .دـنوادخ  تینادـحو  هب  فارتعا  هک  دـیادزب 
زگره تیحیـسم  هک  یلاـح  رد  .دـشاب  هتـشادن  تیبوبر  تیقلاـخ و  تیهولا ,  اـتکی -  دـنوادخ  زا  لقتـسم  روط  هب  يرگید -  دوجوم 

هتفریذپ و ار  هیجوت  نیا  یحیـسم ,  نارکفتم  زا  یخرب  هچرگ  .دنک  راکنا  ار  شیوخ  هناگ  هس  نایادخ  لقتـسم  تیهولا  تسین  رـضاح 
نیا هدـیقع  عقاو  رد  تسا و  هدـشن  هتفریذـپ  اـسیلک  باـبرا  يوس  زا  زگره  هیجوت  نیا  اـما  .دـنناد  یم  ادـخ  کـی  رهاـظم  ار  مونقا  هس 

 . تسا تیحیسم  ماع  هدیقع  زا  جراخ  نارکفتم , 

 : ك.ر رتشیب  هعلاطم  يارب 

سوت تاراشتنا  یبحم ,  رایادخ  رهچونم  رتکد  یقیبطت ,  نید  یسانش ,  مالسا  - 

بهاذم نایدا و  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  یقیفوت ,  نیسح  لشیم ,  ساموت  یحیسم ,  مالک  - 

شاقن رشن  ینایتشآ ,  نیدلا  لالج  یحیسم ,  نید  رد  یقیقحت  - 

رابون راد  يوشیب ,  ابنالا  نومیلف  صمق  دیحوتلا , ثیلثتلا و  رس  - 

هیرصملا هضهنل  هبتکم  یبلش ,  دمحا  هیحیسملا )   ) نایدالا هنراقم  - 

قح هار  رد  هسسئوم  تیحیسم ,  تقیقح  - 

دننک هیبشت  هسیاقم و  نانآ  یمالک  لئاسم  زا  یخرب  اب  ار  ثیلثت  هشیدـنا  دـننک  یم  یعـس  ناناملـسم  اـب  دوخ  تارظاـنم  رد  نایحیـسم 
 . تسا توافتم  نآ  هب  نایحیسم  خساپ  اب  ناناملـسم  خساپ  اما  یقیفوت )  نیـسح  لشیم ,  ساموت  یحیـسم ,  مالک  ك.ر :  هنومن  يارب  )

مامت رد  دیحوت  اهنآ , ریسفت  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دنراد ; حیرص  نشور و  یعضوم  تسا ,  میـسجت  مهوم  هک  یتایآ  هرابرد  ناناملـسم 
دیفم ناشسدقم  باتک  رد  هچنآ  اب  دروخرب  رد  نایحیسم  یلو  تسا ;  نایام  نآ  رهاظم 
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.دنرادن نینچ  نیا  يدروخرب  تسا ,  كرش  میسجت و 

 (( هللادی  )) ترابع .دنریذپ  یمن  ار  دیحوت  مزاول  روما , نآ  هیجوت  ریـسفت و  رد  رگید  يوس  زا  دننک و  یم  دـیحوت  ياعدا  وس  کی  زا 
رـسپ  )) ای رـسپ )) يادخ   )) نایحیـسم هک  یلاح  رد  دـشاب ; یم  تردـق ))   )) يانعم هب  تسا و  ییانک  يریبعت  دـش , هتفگ  هک  نانچ  زین 

; دنناد یم  ادخ  ربمایپ  قولخم و  هدنب ,  ار  ع )   ) حیسم ترـضح  ناناملـسم  .دنناد  یم  یقیقح  يانعم  هتـسنادن و  هیانک  ار  ندوب  ادخ ))
ترضح نآ  يارب  دنشاب و  هتـشادن  يداقتعا  نینچ  رگا  هتبلا  ادخ .) رـسپ  رـسپ -  يادخ   ) دنناد یم  ادخ  ار  وا  تقیقح  نایحیـسم  یلو 

تورز مایلیو   )) دننام نایحیـسم  زا  یخرب  هک  یلاح  رد  دوب ; دنهاوخ  اوآ  مه  دیحوت  رد  ناناملـسم  اب  دنـشابن , لئاق  یهولا  نأش  چیه 
مادعا دـیدرگ و  یفرعم  دـترم  درط و  یحیـسم  هعماج  زا  دـییارگ -  دـیحوت  هب  تشادرب و  ثیلثت  هراگنا  زا  تسد  هک  ییایناپـسا -  (( 

.دش

؟ تسا حیحص  هیرظن  نیا  ایآ  هچ و  ینعی  ثیلثت » »

شسرپ

؟ تسا حیحص  هیرظن  نیا  ایآ  هچ و  ینعی  ثیلثت » »

خساپ

دننام نیئآ ، نیا  رد  يا  هلأسم  رتمک  تسا و  یگدـیچیپ  یکیرات و  ماـهبا و  راـچد  ینونک  تیحیـسم  دـننام  ناـهج ، رد  یبهذـم  رتمک 
.دشاب یم  لوقعمان  رت  حیحص  ریبعت  هب  ای  موهفمان و  مهبم و  ثیلثت 

یحیـسم نادنمـشناد  زا  یهورگ  راکفا  رد  ییاه  ینوگرگد  یبهذـم ، ياوران  ياهبـصعت  شهاـک  يرکف و  ياـهلماکت  ناـمز و  رورم 
هجو چیهب  هک  يا  هلصاف  دیآ ، دوجوب  یقیمع  هلصاف  نانآ  هنیرید  تادقتعم  دیدج و  راکفا  نایم  هک  تسا  هدش  ببـس  هدروآ و  دیدپ 

.درک رپ  ار  نآ  ناوت  یمن 

: دنزاس یم  عناق  ار  دوخ  قیرط  ود  نیا  زا  و  دننک ، یم  رکف  عون  ود  بلطم  نیا  ربارب  رد  نانآ 

( دنک یم  در  ار  نآ  رـشب ، ینونک  قطنم  هک   ) تیحیـسم هنیرید  تادقتعم  هب  نامـسیر  نامـسآ و  نتفاب  مهب  اب  دنـشوک  یم  یهورگ   1
.دنا هداد  ماجنا  ثیلثت  هرابرد  ار  راک  نیا  هکنانچ  دنروآرد ، دنسپزور  تروص  هب  ار  اهنآ  و  دنهد ، یقطنم  گنر 

ملع و داضت  هلأسم  دـننز و  یم  يرت  لوقعمان  فرح  و  هتخاس ، اهر  لـیوأت  هیجوت و  هتـشر  کـی  لاـگنچ  زا  ار  دوخ  رگید  یهورگ   2
ناهرب اب  ار  نآ  ملع  هک  دریذپب  ار  یلـصا  نید  تسا  نکمم  و  تسا ، ادج  مه  زا  نید  ملع و  هار  دـنیوگ : یم  هدیـشک و  شیپ  ار  نید 
ناسنا داقتعا  اریز  دروآ ، یمن  رابب  يزیچ  نید  نتخاس  لطاب  زج  ماجنارـس  نید ، ملع و  داضت  نتفریذپ  هک  دنلفاغ  هتـسد  نیا  .دنک  در 
تیناقح یلقع  لوصا  اـب  ناوت  یم  هنوگچ  تروص  نیا  رد  دریگ ؛ یم  همـشچرس  یملع  یلقع و  تالالدتـسا  زا  نیئآره ، تیناـقح  هب 
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.درامش یم  دودرم  ار  نآ  دیاقع  زا  یضعب  ملع  لقع و  دوخ  هک  درک  تابثا  ار  ینیئآ 

نایحیسم ینید  ياهباتک  ثیلثت و 

نایدا رد  ثیلثت  عوضوم  دیوگ  یم  دیجم  نآرق 
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هک حیسم  كاپ  نیئآ  اب  ار  نآ  دنا و  هتفرگ  رگید  دارفا  زا  ار  یتسرپ  هناگ  هس  حیسم ، نتفر  زا  سپ  نایحیسم  هتشادن و  هقباس  ینامسآ 
: دیامرف یم  هک  اجنآ  دنا ، هتخیمآ  مهرد  تسا  هدوبن  یتسرپ  هناگی  زج 

.30/ هبوت نوُکَفُْؤی » ّینَا  هللا  ُمُهَلَتاق  ْلبَق  ْنِم  اُورَفَک  َنیذَّلا  َلوَق  َنُوئِهاُضی  ْمِهِهاْوفَِاب  ْمُُهلوَق  َِکلذ  هللا  ُْنبا  ُحیسَملا  يراصَنلا  َتلاق  «َو 

، راتفگ نیا  رد  درادن ) تیعقاو  و   ) دـنیوگ یم  نابزب  ار  نآ  هک  تسا  ینخـس  نیا  تسا  ادـخ  دـنزرف  حیـسم  هک  دـنا  هتفگ  نایحیـسم  ]
اب  ) هنوگچ دنـشاب ؛ رود  ادخ  تمحر  زا  دنا ، هدیزرو  رفک  هدیقع  نیا  هلیـسو  هب  ناشیا  زا  شیپ  هک  یناسک  راتفگ  زا  دـننک  یم  دـیلقت 

[. دنوش یم  فرحنم  قح  هار  زا  ادخ ) یگناگی  لئالد  ندید 

نشور نانچنآ  ار  تقیقح  نیا  ناققحم ، ياهیسررب  نامز و  رورم  تسا و  هدومن  وگزاب  لبق  نرق  هدراهچ  ار  تقیقح  نیا  دیجم  نآرق 
.دنراد فارتعا  نآ  هب  نایحیسم  دوخ  هک  تسا  هدرک 

ءاوغا رثا  رب  ناـنآ  ناوریپ  زا  یهورگ  ناـنآ ، تبیغ  نارود  رد  اـی  نیتـسار و  ناربماـیپ  تشذـگرد  زا  سپ  هک  دـهد  یم  ناـشن  خـیرات 
.دنا هتفگ  گرت  تسا ، ناربمایپ  یساسا  فده  هک  ار  یتسرپ  هناگی  دیحوت و  هدروآ و  يور  یتسرپ  تب  هب  نارگ  تلالض 

.تسا هدش  تبث  خیرات  رد  هک  دشاب  یم  عوضوم  نیا  رزاب  ياه  هنومن  زا  یتسرپ ، هلاسوگ  هب  لیئارسا  ینب  شیارگ 

هب تسا ، یتـسرپ  تب  كرـش و  زا  یعون  هک  یتـسرپ ، هناـگ  هس  عوضوم  (ع ،) حیـسم نتفر  زا  سپ  هک  درک  میهاوخن  بجعت  نیارباـنب 
.تسا هتفای  هار  نایحیسم  لفاحم 

ات هس  مه  تسا  یکی  مه 

سدـقم باـتک  سوماـق  رد  هک  تسا  ناـمه  ثیلثت  تقیقح  يارب  ناـیب  نیرت  نشور  تسیچ ؟ ثیلثت  زا  دوصقم  هک  دـید  دـیاب  نونکا 
.تسا هدمآ 

يادخ رسپ و  يادخ  ردپ و  يادخ  ینعی  دشاب ، یم  رهوجلا  يواستم  مونقا  هس  زا  ییادخ  تعیبط  : » دسیون یم  باتک  نیا  فلؤم 
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دیاب نکلو  دشاب ، یم  هدننک  كاپ  سدقلا  حور  و  يداف »  » رسپ و  رـسپ ، هطـساوب  تسا  تانئاک  عیمج  قلاخ  ردپ  يادخ  .سدقلا  حور 
« .تسا لمع  هبتر و  کی  ار  مونقا  هس  ره  نیا  هک  تسناد 

ود دوـش  یم  روـصت  نخـس  نیا  حیـضوت  رد  هچنآ  تسیچ !؟ فرح  نیا  زا  دوـصقم  هک  دیـسرپ  بهذـم  نـیا  ناوریپ  زا  دـیاب  نوـنکا 
.دشاب یمن  یبوبر  ماقم  بسانم  تروص  ود  نآ  زا  مادک  چیه  تسین و  رتشیب  تروص 

روطنامه ًالثم ، دننک ؛ یم  یئامندوخ  یصاخ  صیخـشت  دوجو و  اب  مادک  ره  دنراد و  لقتـسم  دوجو  هناگ  هس  نایادخ  زا  مادک  ره   1
کی ره  مییوگب  نینچمه  دنتسه ، یتیصخش  ياراد  مادک  ره  دنراد و  لقتسم  دوجو  دوخ  يارب  جراخ  رد  ناسنا  دارفا  زا  کی  ره  هک 
يدرف ره  دراد و  درف  هس  هک  تسا  تعیبـط  کـی  رگید  تراـبع  هب  .دـنراد  هناگادـج  يدوجو  یلـصا و  دوـخ  يارب  موـنقا  هس  نیا  زا 

هس نایادخ  تروص  هب  تیحیسم  رد  هدوب و  ناکرشم  نایم  رد  هک  تسا  كرش  نامه  ینعم  نیا  هب  ثیلثت  تسا ؛ لقتسم  مات و  يادخ 
.تسا هدرک  هولج  هناگ 

یلاح رد  وا  دنیوگب  دننک و  گنهامه  دیحوت  اب  ار  ثیلثت  نینچ  کی  دنراد  رارصا  اسیلک  لفاحم  نارازگ  تعدب  هک  تسا  روآ  هدنخ 
.دشاب یم  ات  هس  تسا  یکی  هکنیا  نیع  رد  و  تسا ، یکی  تسا  ات  هس  هک 

هک دوش  یم  ادـیپ  يدرف  ناهج  رد  ایآ  تسه ؟ يرگید  زیچ  نهپ » نشیر  هسوک و   » حالطـصا هب  ییوگ و  ضقاـنت  زج  هیجوت  نیا  اـیآ 
.تسا کی  اب  يواسم  هس  دیوگب 

بیکرت و رثا  رب  یلو  دنشاب ، هتشادن  لالقتسا  مونقا ، هس  نیا  زا  مادک  ره  هک  تسنیا  دوش  یم  روصت  ثیلثت  يارب  هک  يرگید  ریسفت   2
.دنهد لیکشت  ار  ناهج  يادخ  یگتسویپ ، مهب 

عون نیا  لاکشا 
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هار ادـخ  تاذ  رد  جایتحا  تسا و  جاـیتحا  اـب  مزـالم  بیکرت ، دـش و  دـهاوخ  ءزج  هس  زا  بکرم  ادـخ  نیارباـنب  هک  تسا  نیا  ریـسفت 
.درادن

نخـس نیا  اریز  تسا  ادـخ  کـی  لاـح  نیع  رد  دنتـسه و  ادـخ  هس  تفگ  ناوت  یمن  تسا و  كرـش  ادـخ  هس  هب  هدـیقع  هکنیا  هجیتن 
تسا و ادـخ  ندوب  جاتحم  ندوب و  بکرم  نآ  همزال  اریز  ءزج ، هس  زا  بکرم  تسا  ادـخ  کـی  تفگ  ناوت  یمن  زین  تسا و  ضقاـنت 

.درادن شزاس  ندوب  ادخ  اب  جایتحا 

یسیع ترضح 

.دییامرفب حیضوت  دنهد ، یم  (ع ) یسیع ترضح  هب  نایمیلک  نایحیسم و  هک  یتبسن  دروم  رد 

شسرپ

.دییامرفب حیضوت  دنهد ، یم  (ع ) یسیع ترضح  هب  نایمیلک  نایحیسم و  هک  یتبسن  دروم  رد 

خساپ

یم دنناد و  یم  ادخ  زا  یئزج  ار  وا  دنتسه و  هثالث  میناقا  هب  لئاق  دنناد و  یم  ادخ  رسپ  ینعی  نبا )  ) ار (ع ) یسیع ترضح  نایحیـسم ،
باتکلا ال لها  ای  : " دیامرف یم  نایحیـسم  هب  باطخ  نآرق  رد  اذل  .تسا  ادخ  زا  يا  هبعـش  سپ  هدش ، هدیمد  وا  رد  ادخ  حور  دـنیوگ 

اونمآف هنم  حور  میرم و  یلا  اهاقلا  هتملک  هَّللا و  لوسر  میرم  نب  یـسیع  حیـسملا  اّمنا  ّقحلا  ّـالا  هَّللا  یلع  اولوقت  ـال  مکنید و  یف  اولغت 
رد اراصن !) ياملع  ) باتک لها  يا  ( 1 (؛ دلو هل  نوکی  نأ  هناحبـس  دـحاو  هلا  هَّللا  اّمنا  مکل  ًاریخ  اوهتنا  هثالث  اولوقت  هلـسر و ال  هَّللاب و 

هملک ادخ و  لوسر  میرم ، رسپ  یسیع  حیـسم ، .دییوگن  نخـس  یتسار  هب  زج  ادخ  هرابرد  دیراد و  هگن  هزادنا  دینکن و  ّولغ  دوخ  نید 
و سدقلا ) حور  نبا و  بأ و   ) دییوگن دیروایب و  نامیا  شناربمایپ  ادخ و  هب  سپ  .تسا  هدرک  اطع  میرم  هب  ار  وا  ادـخ  هک  تسا  یهلا 

هتـشاد يدـنزرف  هک  نیا  زا  تسا  هزنم  كاپ و  وا  .تسا  هناگی  یکی و  ادـخ  .تسا  رتهب  امـش  يارب  نیا  .دـیرادرب  فرح  نیا  زا  تسد 
". دشاب

یسیع  ) میرم نب  یسیع  تروص  هب  هدروآ ، نایم  هب  نخس  (ع ) یـسیع زا  هک  ییاهاج  بلغا  نآرق  رد  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاج  هتکن 
.دننادب دودرم  ار  نآ  دنک و  هلباقم  تسا ، ادخ  رسپ  یسیع  هک  دنیوگ  یم  نایحیسم  هک  هچ  نآ  اب  ات  هدمآ  میرم ) رسپ 

: اه تشون  یپ 

هیآ 171. ( 4  ) ءاسن . 1

(ع) نیسح ماما  نوخ  فرـش  راهظا  يارب  سپ  تسین ، مسج  ادخ  میناد  یم  هک  نیا  اب  هراث "...  نباو  هللاراث  ای   " میناوخ یم  اروشاع  ترایز  رد 
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مارتحا هب  مه  ام  دییوگ  یم  هراث  نبو  هللاراث  (ع ) نیسح ماما  هب  مارتحا  يارب  امش  نوچ  دنیوگب  ام  هب  نایحیم  رگا  .تساهدش  رکذ  ترابع  نیا 
رم نب  حیسم 

شسرپ

ماما نوخ  فرـش  راهظا  يارب  سپ  تسین ، مسج  ادـخ  میناد  یم  هک  نیا  اب  هراث "...  نباو  هللاراث  ای   " میناوخ یم  اروشاـع  تراـیز  رد 
ام هب  نایحیم  رگا  .تساهدش  رکذ  ترابع  نیا  (ع ) نیسح
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یم ادخ  رـسپ  ار  وا  میرم  نب  حیـسم  مارتحا  هب  مه  ام  دییوگ  یم  هراث  نبو  هللاراث  (ع ) نیـسح ماما  هب  مارتحا  يارب  امـش  نوچ  دـنیوگب 
؟ تسیچ باوج  میناد ،

خساپ

: هک تسا  ینعم  نیا  هب  رگید  ياهاج  اروشاع و  تراـیز  رد  هللاراـث " اـی  کـیلع  مالـسلا   " تراـبع .تسا  یهاوخ  نوخ  ینعم  هب  هراـث 
هار رد  ار  دوخ  زیچ  همه  ناج و  صالخا  لامک  اب  ادهشلادیس  ترضح  نوچ  .تسادنوادخ  وت  هاوخ  نوخ  هک  یسک  يا  وت ، رب  مالس 
يا ینعی  ادـخراث ، يا  دـنیوگ  یم  دـنهد و  یم  ادـخ  هب  تبـسن  ار  وا  نوخ  درک ، ادـف  قسف  رفک و  اب  تفلاخم  دـیحوت و  هملک  يالعا 

.تسا ادخ  دهاوخ  نوخ  مد و  ّیلو  هک  یسک 

( یفیرـشت هفاضا  حالطـصا ( هب  تسا و  (ع ) نیـسح ماما  سدقم  نوخ  هب  ندیـشخب  تفارـش  سدقت و  يارب  دوش  هتفگ  ادخ  نوخ  رگا 
هفاـضا .دـشاب  هتـشاد  نوـخ  اـت  تسین  مسج  ادـخ  هک  دـنناد  یم  (ع ) هللادـبعابا ناوریپ  نایعیـش و  همه  اریز  یقیقح ، هفاـضا  هن  تـسا ،

ادخ و هناخ  لثم  دنهد  یم  تبسن  ادخ  هب  ار  نآ  يزیچ  تمظع  تفارش و  نایب  يارب  هک  تسا  جیار  نآرق  عرـش و  فرع  رد  یفیرـشت 
همظعم هبعک  تفارش  نایب  يارب  هچ  نانچ  سپ  .دراد  هناخ  هب  يزاین  هن  تسا و  مسج  هن  دنوادخ  تسا  نشور  هک  یلاح  رد  ادخ  هام 

دوش و یم  هتفگ  ادـخ  نوخ  (ع ) نیـسح ماـما  كاـپ  نوـخ  تفارـش  تسادـق و  تمظع و  ناـیب  يارب  دوـش ، یم  هتفگ  مارحلا  هللا  تیب 
فیلکت يادتبا  زا  یناملـسم  ره  نوچ  دمهفب ، ارادخ  نوخ  یقیقح  ینعم  ترابع  نیا  زا  هک  دوش  یمن  تفای  ناشیا  ناوریپ  زا  يدـحا 

، درادن ادخ  هک  یتافص  زا  یکی  هدرک  نیقی  هتسناد و 
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.تسا وا  ندوب  مسج 

لحم هن  ییرم و  هن  مسج ، دوب و و  بّکرم  هن 

[5] قلاخ ناد  ینغ  وت  یناعم  تسا و  کیرش  یب 

.تسا میظعت  فیرشت و  باب  زا  هکلب  تسین  تقیقح  لیبس  رب  دراد  نیقی  هللاراث "  " ندینش ای  نتفگ  عقوم  رد  سپ 

قالطا وا  رب  یعقاو  ینعم  هب  هکلب  تافیرشت  مارتحا و  ناونع  هب  هن  ار  مان  نیا  دنناد و  یم  ادخ  یقیقح  دنزرف  ار  حیـسم  نایحیـسم  ماما 
ًاعقاو نایحیسم  [ 6] .تسین زیاج  یعقاو  ینعم  هب  حیسم  ریغ  رب  مان  نیا  قالطا  هک  دنیوگ  یم  دوخ  ياه  باتک  رد  ًاحیرـص  دننک و  یم 

نامیا وا  ربمایپ  ادخ و  هب  : " تسا هدرک  داقتنا  لقن و  نانآ  زا  ار  فارحنا  نیا  یهلا  یحو  ناونع  هب  نآرق  .دندقتعم  هناگ  هس  يادخ  هب 
[7 ".] دشاب هتشاد  يدنزرف  هک  تسا  هّزنم  وا  تسا ، هناگی  دوبعم  اهنت  ادخ  .تسا  هناگ  هس  دنوادخ )  ) دییوگن دیروایب و 

یفرعم ادخ  دنزرف  ناونع  هب  یـسک  هک  نیا  زا  نآرق  نیا  رب  نوزفا  .ًازاجم  هن  دندقتعم ، هناگ  هس  يادـخ  هب  ًاعقاو  تیحیـسم  ملاع  سپ 
.تسا هدرک  یهن  دوش 

شسرپ 87. ص 82 ، بیغتسد ، نیسحلادبع  [ 5]

ص 363. ج 7 ، هنومن ، ریسفت  [ 6]

هیآ 171. ( 4  ) ءاسن [ 7]

؟  تسادخ رسپ  یسیع  ایآ 

شسرپ

؟  تسادخ رسپ  یسیع  ایآ 

خساپ

دـننک و یم  هدارا  ار  یتقیقح  هچ  ادـخ  هملک  زا  ناناملـسم  هک  میهد  حیـضوت  تسا  مزال  میزادرپب  خـساپ  لصا  هب  هک  نآ  زا  شیپ  ام 
مالسا رظن  زا  ادخ  هک  دناد  یم  یبوخب  دشاب  هتشاد  مالـسا  يداقتعا  ینابم  زا  یعالطا  رـصتخم  سک  ره  ؟  تسیچ ادخ  زا  اهنآ  روظنم 

مامت درادن و  هار  وا  رد  یتیدودـحم  جایتحا و  بیع و  صقن و  هنوگ  چـیه  تسا و  لامک  تافـص  هنوگ  همه  ياراد  هک  تسا  یئدـبم 
هب دناوت  یم  هن  ییادخ  نینچ  تسا  یهیدـب  درادـن .  زاین  يدوجوم  چـیه  هب  وا  دنتـسه و  وا  هبدـنمزاین  وا و  هدـیرفآ  ناهج  تادوجوم 

دناوـت یم  هن  دـشاب و  یـسک  هدـییاز  اـی  دـیازب و  دـناوت  یم  هن  دـشاب و  یجراـخ  ینهذءازجا و  ياراد  هن  دـشاب و  هتـشاد  زاـین  یـسک 
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 , روـم نیا  زا  مادـک  ره  اریز  (1  . ) دـشاب ناکم  ای  نامز و  هب  دودـحم  تسا  نکمم  هن  دوش و  هدـید  مشچ  اب  اـی  دـشاب و  هتـشادرسمه 
ادـخ هاگره  الثم  دـهد  یم  رارق  شتاقولخم  اه و  هدـیرفآ  ءزج  هدروآ ,  نییاپ  ییادـخ  هبترم  زا  ار  وا  دـشاب  دوجوم  ادـخ  رد  هاـگره 

نژیـسکا و ینعی  رـصنع  ود  زا  بکرم  بآ  مییوگ  یم  هک  نیا  لـثم  دـشاب -  ءازجا  ياراد  بکرم و  يداـم ,  تادوجوم  رگید  دـننام 
نودـب دوب و  دـهاوخ  ءازجا  نآ  زا  مادـک  ره  هب  دـنمزاین  دوخ  یتـسه  لـصا  رد  تروـص  نیا  رد  هک  تسا  ملـسم  تسا -  نژوردـیه 

 . دشاب یمن  راگزاس  تسا  ندوب  ناهج  راگدیرفآ  یتسه و  همـشچرس  ینعم  هب  هک  وا  ییادخ  اب  ینعم  نیا  دمآ و  دهاوخن  دـیدپاهنآ 
رد نایحیسم  باسح ,  نیا  يور 
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رد هدروآ ,  نییاپ  تیهولا  ماقم  زا  ار  ادخ  دنشاب  هتشاد  هجوت  هک  نآ  نودبدنناد  یم  ادخ  رسپ  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هک  هدیقع  نیا 
ادجار دوخ  زا  یئزج  درادن ,  هار  وا  رد  بیکرت  هجو  چیه  هب  هک  ییادخ  تسا  نکمم  هنوگچ  دنهد .  یم  رارق  اه  هدـیرفآرگید  هرمز 

دناوخب وا  ردـپ  ار  دوـخ  دوـخ و  رـسپ  ار  واو  دروآرد  تسا  هداـم  مسج و  ياراد  رـشب  دارفا  همه  دـننام  هک  یـسیع  لکـش  هب  هدرک و 
لیوات هیجوت و  ددصرد  ریزگان  تسینراگزاس ,  ملع  لقع و  ملسم  لوصا  اب  یسیع  ندوب  رسپ  عوضوم  دندید  نوچ  یحیـسم  تاماقم 

 : دنا هتفگ  هتفرگ و  ریز  یناعم  زا  یکی  هب  ار  یسیع  ندوب  رسپ  هدمآرب 

هتخیمآ وا  یگدنز  نارود  ياهراکو  هتفرگ  تروص  ردپ  نتـشاد  نودب  یلومعم و  شور  فالخ  رب  یـسیع  شنیرفآ  هک  اجنآ  زا   - 1
نیمه هب  تسادـخ و  يامن  مامت  هنیآ  رهظم و  یـسیع  تفگ  ناوت  یم  تهج  نیازا  هدوب ,  هداعلا  قراـخ  ثداوح  تازجعم و  عاونا  اـب 
رـسپ ار  وا  تهج  نیازا  تشاد  یم  تسود  هداعلا  قوف  ار  یـسیع  دـنوادخ  نوچ  اـی  تسا و  هدومن  رـسپ  هب  ریبعت  وازا  دـنوادخ  تهج 

 : تسا ریز  داریا  ود  ياراد  هیجوت  نیا  تسا .  هدناوخ  دوخ 

دش هدییاز  نز  زا  هک  داتسرف  ار  دوخرسپ  ادخ  دیـسر  لامک  هب  نامز  نوچ  نکیل  دیوگ :  یم  هک  دیدج  دهع  تایآ  حیرـص  اب  فلا - 
ردپدحاو يادخ  هب  میراد  نامیا  ام  تسا :  جردنم  تسا  حرش  نیدب  هیقین  همان  داقتعارد  هک  نایحیـسم  مومع  تادقتعم  اب  نینچمه  و 

دحاو دنوادخ  هب  و  یندیدان ,  یندید و  ياهزیچ  همه  قلاخ  قلطم ,  رداق  , 
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زا یقیقح  يادخ  رون ,  زا  رون  ادخزا ,  ادـخ  تسا ;  ردـپ  تاذ  زا  هک  يدولوم  هناگی  ردـپ ,  زا  دولوم  ادـخ ,  رـسپ  حیـسم ,  یـسیع  , 
رد حیرص  قوف ,  تارابع  اریز  دوب  دهاوخن  راگزاس  ردپ 000  اب  تاذ  مه  تاذ  کی  زا  قولخم ,  هن  تسا  دولوم  هک  یقیقح ,  يادخ 

میرم محر  رد  هدش و  ادج  ادخزا  مه  یسیع  دوش ,  یم  ادج  رون  زا  رون  هک  يروط  نامه  تسادخ  رسپ  حیـسم  یـسیع  هک  تسا  نیا 
 . تسا هتشاذگ  ملاع  نیا  هب  اپ  مدرم  تداعس  تیاده و  يارب  اجنآ  زا  هتفرگ و  رارق 

ادخ رـسپ  هب  یـسک  ندیمان  رد  یفاک  هداعلا ,  قراخ  روما  تازجعم و  عاونا  هب  هتخیمآ  یگدنز  ای  ردپ و  نودـب  شنیرفآ  هاگره  ب - 
هدـش هدـیرفآ  ردام  ردـپ و  نودـب  مه  مدآ  اریز  درادـن ;  یـسیع  هب  یـصاصتخا  هنوگ  چـیه  تبـسن  ماـن و  نیا  تروص  نیا  رد  دـشاب 
هدوب هتخیمآ  تازجعم  هداعلا و  قراخ  ثداوح  عاونا  اب  اهنآ  یناگدـنز  رـسارس  زین  حون و 000  یـسوم و  میهاربا و  دـننام  یناربمایپو 

 . دنوش هدیمان  ادخ  رسپ  زین  اهنآ  دیاب  سپ  هتشاد  تسود  ار  اهنآ  همه  دنوادخ  نینچمه  تسا و 

 , هدرک لولح  یـسیع  رکیپ  رد  دنوادخ  هک  تسا  نیا  تسادخ  رـسپ  یـسیع  هک  نیا  زا  روظنم  دنیوگ :  یم  هک  نیا  رگید  هیجوت   - 2
ندرک طوقـس  هرد  هب  هلاچ  زا  هکلب  تسین  لاکـشا  لصا  زا  رارف  اهنت  هن  هیجوت  نیا  دـنک .  یم  لولح  بآ  رد  ترارح  هک  ناس  نامه 

دشاب مسج  دناوت  یم  هن  دنوادخ  دش ,  هداد  رکذت  ثحب  يادتبا  رد  هک  روط  نامه  اریز   ; تسا
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یناسنا ندب  رد  دناوت  یم  هنوگچ  تسا  ناکم  نامز و  هب  دودحم  ریغ  دوجو و  فرـص  هک  يدنوادخ  ناکم ;  نامز و  هب  دودحم  هنو 
هدرک لولح  دوب  دودحم  ناکم  نامز و  ظاحل  زا  تفر و  یم  هار  دیباوخ و  یمو  دروخ  یم  اذغ  رشب  دارفا  همه  دننام  هک  یسیع  دننام 
سپ  , دوش یمن  رگا  دریگ و  اج  یکچوک  هساک  کی  رد  دوش  یم  تسا  دودـحم  هک  نآ  اـب  اـیرد  بآ  اـیآ  دـشاب ؟  هدـش  دودـحم  و 
رـسپ عوضوم  لاح ,  ره  هب  ؟  ددرگروصحم دودـحم و  یـسیع  نوچ  یناسنا  رکیپ  رد  دـنوادخ  دودـحمان  دوجو  تسا  نکمم  هنوگچ 

نیا دشاب ,  هتشاد  مالسا  يداقتعا  ینابم  زا  یعالطا  رتمک  یسک  هاگره  هکلب  تسین ,  یقطنم  لوقعم و  اهنت  هن  ادخ  يارب  یسیع  ندوب 
؟  دور یمن  هار  ادخارچ  دروخ و  یمن  اذغ  دنوادخ  ارچ  دسرپب :  یسک  هک  تسا  روآ  بجعت  وا  يارب  هزادنا  نامه  هب  اهلاوس  عون 

؟  تسیچ هراب  نیا  رد  نآرق  رظن  تسا .  هدش  ناسنا  ناهانگ  يادف  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هک  دندقتعم  نایحیسم 

شسرپ

؟  تسیچ هراب  نیا  رد  نآرق  رظن  تسا .  هدش  ناسنا  ناهانگ  يادف  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هک  دندقتعم  نایحیسم 

خساپ

ود زا  ار  بلطم  نیا  نآرق  هکیلاـحرد  دروخ .  عوـنمم  تخرد  زا  دـش و  هاـنگ  بکترم  مدآ  ترـضح  هک  دـندقتعم  نایحیـسم  ـالوا ; 
 . دنک یم  عفد  تهج 

دوب ترضح  نآ  دشر  تحلصم و  يارب  افرص  هک  دوب  يداشرا  یهن  هکلب  دوبن  يولوم  یهن  تخردزا ,  ندروخ  زا  یهن  هکنآ  تسخن 
تعاطا مدـع  رثا  اهنت  دوش .  یمن  بترتم  يورخا  باقع  باوث و  يداشرا  یهن  ای  رما  تعاطا  مدـع  ای  تعاطا  رب  هک  تسا  نشور  و  , 
تـشهب شیاسآ  یهلا و  برق  عونمم  تخرد  زا  ندروخ  اب  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  تساـهنآ  یعـضو  رثا  یهاون  رماوا و  عون  نیا 

 . داد تسد  زا  ار  ینامسآ 

ماـقم ياراد  ناربماـیپ  و  تسا .  هدوـب  یهلاءاـیبنا  زا  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هک  دـهد  یم  ناـشن  یلقن  یلقع و  ناـهرب  هـکنآ  مود 
 . دنوش یمن  هانگ  راچد  دنا و  تمصع 

 . دوش یمن  کفنم  وا  زا  تسا و  مدآ  تایتاذ  زا  ندرک  هانگ  هک  دندقتعم  نایحیسم  ایناث ; 

دنک و یم  در  ار  هدیقع  نیا  میرک  نآرق  هکیلاح  رد 

 ( 122 هط /  يده (  هیلع و  باتف  هبر  هابتجا  مث  دیامرف :  یم 

 ( . 37 هرقب /  میحرلا (  باوتلاوه  هنا  هیلع  باتف  تاملک  هبر  نم  مدآ  یقلتف  زین  و 

و دنا .  هتفرگ  رارق  ادخ  ششخب  وفعدروم و  دنشاب  هدرک  یهانگ  رگا  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هک  تسا  نآ  دیوم  زین  یلقع  رابتعا 
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نآ يادف  دهاوخب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ات  دنام  یمن  یقاب  هانگ  زا  يرثا  رگید  وفع  ششخب و  شدوجو  اب 
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 . دشاب

اریز تسا .  تسردان  دیـسر ,  ثرا  هب  اهنآ  هب  دـنام و  یقاب  زین  وا  نادـنزرف  رد  مدآ  ترـضح  هاـنگ  هک  نایحیـسم  داـقتعا  نیا  اـثلاث ; 
 . یتلادع یب  ملظ و  ینعی  بلطم  نیا  دوش و  راب  دنا  هدرکن  هانگ  هک  یناسکرب  مدآ  ترضح  هانگ  راثآ  هک  تسا  نآ  مزلتسم 

 ( . 39 مجن /  يرخا (  رزو  هرزاو  رزت  نا ال  دیامرف :  یم  میرک  نآرق 

رد دشابن .  ناهانگ  نایم  یتوافت  دنوش و  نادیواج  باقع  تکاله و  ببس  ناهانگ  همه  هک  تسا  نیا  نایحیسم  داقتعا  همزال  اعبار ; 
 . دنوش میسقت  هریبک  هریغص و  هب  ناهانگ  دراد و  دوجو  توافت  ریثات  ظاحل  هب  ناهانگ  نایم  هک  دنراد  تلالد  لقن  لقع و  هکیلاح 

 ) هراث نبا  هّللاراث و  ع )   ) نیسح ماما  هب  ناناملسمامش  هک  تسا  نآ  دننام  تسرد  مییوگ  یم  هّللا  نبا  ار  حیسم  ام  رگا  دنیوگ :  یم  نایحیـسم 
؟  تسا هدش  قالطا  هّللادی  ع )   ) یلع هب  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  ای  دییوگ و  یم   ( ادخ نوخ  دنزرف  ادخ و  نوخ 

شسرپ

هّللاراث و ع )   ) نیـسح ماما  هب  ناناملـسمامش  هک  تسا  نآ  دننام  تسرد  مییوگ  یم  هّللا  نبا  ار  حیـسم  ام  رگا  دـنیوگ :  یم  نایحیـسم 
؟  تسا هدش  قالطا  هّللادی  ع )   ) یلع هب  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  ای  دییوگ و  یم   ( ادخ نوخ  دنزرف  ادخ و  نوخ  هراث (  نبا 

خساپ

قالطا مد  نوخ  هب  برع  تغل  رد  تساهبنوخ و  ینعم  هب  راث  اریز  دنا  هدرک  ینعم  نوخ  هب  ار  راث  یضعب  هک  تسا  یگرزب  هابتشا  نیا 
کی هب  قلعتم  وت  ینعی  دریگ ,  یم  ار  وت  ياهبنوخ  وا  تسادخ و  هب  قلعتم  وت  ياهبنوخ  هک  یسک  يا  ینعی  هّللاراث  نیاربانب  دوش .  یم 

وت دریگب  هلیبق  سیئر  ار  وت  ياـهبنوخ  هک  یتسین  هلیبق  کـی  هب  قلعت  زین  دریگب و  هداوناـخ  سیئر  ار  وت  ياـهبنوخ  هک  یتسین  هداوناـخ 
دریگب و دیاب  واار  وت  ياهبنوخ  نیاربانب  ییادخ  كاپ  تاذ  یتسه و  ملاع  هب  قلعتم  وت  یـشاب ,  یم  تیرـشبو  تیناسنا  ناهج  هب  قلعتم 
رد یترابع  رد  رگا  ایناث  دریگب .  دیاب  ادخ  زین  ار  وا  ياهبنوخو  دوب  ادـخ  هار  دیهـش  هک  یتسه  بلاط  یبا  نب  یلع  دـنزرف  وت  نینچمه 
نبا تسا  رـضاح  یعقاو  یحیـسم  چیه  ایآ  یلو  تسا  زاجم  هیانک و  هیبشت و  عونکی  اعطق  دوش  هّللا  دی  هب  الثم  ریبعتادـخ  نادرم  دروم 
یم دنرمـش و  یم  یعقاو  دنزرف  ناونع  هب  ار  نبا  تیحیـسم  لیـصا  عبانم  اریز  تسیناملـسم  دنادب ؟  هیانک  زاجم و  عونکی  ار  ندوب  هّللا 

ار هّللا  نبا  هک  دوش  یم  هدید  یحیسم  یتاغیلبت  یحطس  ياه  هتشون  زا  یضعب  رد  هکنیا  وا و  ریغ  هن  تسا  حیسم  صوصخم  نیادنیوگ 
هیبشت هیانک و  تروصب 
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 . دراد یبیرف  ماوع  هبنج  رتشیب  دنا  هتفرگ 

ار اهنآ  رگا  دنک :  یم  ضرع  دیوگ و  یم  نخس  دوخ  تما  ناکرشم  هرابرد  دهد  یم  تعافش  يوب  هک  یترابع  اب  ع )   ) حیـسم ترـضح  هنوگچ 
؟  تسا ششخب  لباق  تعافش و  لباق  كرشم  رگم  یمیکح  زیزع و  وت  یشخبب 

شسرپ

 : دنک یم  ضرع  دیوگ و  یم  نخس  دوخ  تما  ناکرشم  هرابرد  دهد  یم  تعافـش  يوب  هک  یترابع  اب  ع )   ) حیـسم ترـضح  هنوگچ 
؟  تسا ششخب  لباق  تعافش و  لباق  كرشم  رگم  یمیکح  زیزع و  وت  یشخبب  ار  اهنآ  رگا 

خساپ

ماقم اب  بسانتم  دنوادخ  ندوب  میحر  وروفغ  اریز  یمیحر ,  هدنشخب و  وت  دشاب :  هتفگ  دیاب  یم  دوب  تعافش  ع )   ) یـسیع فده  رگا 
روظنم هک  دوـش  یم  هدافتـسا  نیا  زا  دـنک ,  یم  فیـصوت  ندوـب  میکح  زیزع و  هب  ار  ادـخ  وا  مینیب  یم  هک  یلاـح  رد  تسا  تعاـفش 

راگدرورپ رایتخا  هب  رما  ندرک  راذـگاو  دوخ و  زا  رایتخا  هنوگره  بلـس  فدـه  هکلب  تسین  اهنآ  يارب  شـشخب  ياضاقت  تعافش و 
لیلد و نودب  وت  تازاجم  هن  دنچ  ره  ینک  یم  تازاجم  یهاوخب  رگا  یـشخب و  یم  یهاوخب  رگا  تساوت ,  تسد  هب  راک  ینعی  تسا 
هب یعمج  اهنآ  نایم  رد  تسا  نکمم  هوالع  هب  تسا .  نوریب  نم  ییاناوت  تردـق و  زا  لاحره  رد  تسا و  تلع  نودـب  وت  شـشخب  هن 

 . دشاب هدوب  تیعمج  نآ  هرابرد  هلمج  نیا  دنشاب و  هتفرگ  شیپ  ار  هبوت  هار  هدرک و  هجوت  دوخ  هابتشا 

یلطاب هدیقع  دوش ، هدوشخب  اهنآ  ناهانگ  ات  دش  هتشک  حیـسم  هکنیا  و  ع )  ) حیـسم ندوب  يدان »  » و یجان »  » رب ینبم  نایحیـسم  هدیقع  ارچ 
؟ تسا

شسرپ

هدـیقع دوش ، هدوشخب  اهنآ  ناهانگ  ات  دـش  هتـشک  حیـسم  هکنیا  و  ع )  ) حیـسم ندوب  يدان »  » و یجان »  » رب ینبم  نایحیـسم  هدـیقع  ارچ 
؟ تسا یلطاب 

خساپ

اریز

ریظن و هیبش و  تسا و  هناگی  اتکی و  دنوادخ  ادخ ، دنزرف  هن  دوب و  ادـخ  هن  دوب ، ادـخ  ناربمایپ  ریاس  نوچمه  يربمایپ  (ع ) حیـسم ًالوا 
.درادن دنزرف  رسمه و  دننام و  لثم و 
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زین تاجن  هار  تسا و  شیوخ  لامعا  ورگ  رد  سک  ره  تسا  یقطنم  ریغ  ًالماک  یبلطم  ندـش  نارگید  ناهانگ  ینابرق  و  ءادـف »  » ًاـیناث
.تسا ناسنا  دوخ  حلاص  لمع  نامیا و  اهنت 

.تسا یگدولآ  یهابت و  داسف و  هب  هدننک  قیوشت  رورپ و  راکهانگ  ادف »  » هدیقع ًاثلاث 

یم رظنب  يا  هداس  عوضوم  ًارهاظ  هکنیا  اب  تسا ، هدرک  هیکت  (ع ) حیسم ندشن  بولـصم  هلأسم  يور  ًاصوصخم  نآرق  مینیب  یم  رگا  و 
یفارخ هدیقع  نیا  زا  ار  نایحیـسم  دبوکب > تدش  هب  ار  تما  ناهانگ  دیرخزاب  ءادف و  یفارخ  هدیقع  هک  تسا  نیمه  رطاخ  هب  دـسر 

.بیلصب ندرب  هانپ  رد  هن  دننیبب ، شیوخ  لامعا  ورگ  رد  ار  تاجن  ات  دراد  زاب 

.دنک یم  فیعضت  ار  (ع ) یسیع ندش  بولصم  هلأسم  هک  تسا  تسد  رد  ینئارق  ًاعبار 

دراوم ریاس 

؟  تسیچ تلع   . ییادوب مالسا و  فالخ  رب  تسا ,  هدش  هتفرگ  راک  هب  يدایز  ياه  هقیلس  تیحیسم  شیاین  بادآ  رد 

شسرپ

؟  تسیچ تلع   . ییادوب مالسا و  فالخ  رب  تسا ,  هدش  هتفرگ  راک  هب  يدایز  ياه  هقیلس  تیحیسم  شیاین  بادآ  رد 

خساپ

؟  تسیچ تیحیسم  شیاین  بادآ  رد  دایز  ياه  هقیلس  يریگراک  هب  زا  دارم  میدشن  هجوتم 

رییغت مدرم  ياـه  تساوخ  لـیامت و  قبط  دـننک و  یم  ضوع  ار  دوخ  شیاـین  ّتیوه  لکـش و  يراـب  دـنچ  ره  هک  تسا  نیا  دارم  رگا 
ای نتفرگ و  هزورای  ندناوخ  زامن  تیفیک  درادن  قح  يدـحا  مالـسا  رظن  زا  اریز  تسین ,  یتسرد  راک  ای  فرح  نیا  دـنهد , یم  لکش 

.دهدب رییغت  ار  جح  کسانم 

 . تسا لطاب  دناوخب , زامن  ربمایپ  راتفر  هتفگ و  فالخ  رب  یسک  رگا  هک  تسا  نیا  دومرف : مربکا 6 ربمایپ 

, دنتـسین نینچ  ناناملـسم  دـنرب و  یم  راک  هب  يدّدـعتم  ياه  هقیلـس  دـنوادخ , اب  زاین  زار و  اعد و  ّتیفیک  رد  هک  دـشاب  نیا  دارم  رگا 
.دییامن تفایرد  ار  خساپ  ات  دینک  رکذ  ار  تیحیسم  ءهقیلس  دنچ  تسا  یعدتسم 

اه و هلـصافو  هتـسناد  کـیدزن  یلیخ  ار  ادـخ  اـب  ناـسنا  ءهطبار  هک  تسا  نیا  تسا ,  هجوت  بلاـج  یمالـسا  شیاـین  رد  هک  يا  هتکن 
: دومرف دیجم  نآرق  هک  نانچ  دزادرپب , زاین  زار و  هب  ادخ  اب  یناسآ  هب  یسک  ره  ات  هتشادرب ,  ار  تافیرشت 
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خـساپ نم  يادـن  هب  سپ  مهد .  یم  خـساپ  دـناوخب , ارم  هک  یـسک  يادـن  هب  کـیدزن و  نم  هک  وگب  دنـسرپب , وت  زا  نم  ءهراـبرد  نم 
<. دنبای تسار  هار  ات  دنروآ  نامیا  نم  هب  ودنهد 

دیوگ ع )   ) یسیع هب  هدئام  هیآ 116  رد  هنوگچ  سپ  دنتسین  دقتعم  مالسلااهیلع  میرم  تیهولا  هب  نایحیسم  هک  دننک  یم  لاکـشا  نینچ  یهاگ 
؟  دنهد رارق  دوخ  هلا  ار  تردامو  ار  وت  هک  يا  هتفگ  مدرم  هب  وت  ایآ 

شسرپ

ع  ) یسیع هب  هدئام  هیآ 116  رد  هنوگچ  سپ  دنتسین  دقتعم  مالسلااهیلع  میرم  تیهولا  هب  نایحیسم  هک  دننک  یم  لاکشا  نینچ  یهاگ 
؟  دنهد رارق  دوخ  هلا  ار  تردامو  ار  وت  هک  يا  هتفگ  مدرم  هب  وت  ایآ  دیوگ  ( 

خساپ

 . دـندوب مالـسلااهیلع  میرم  تیهولا  هب  لباق  نانآ  هکنآ  هن  دـنداد .  رارق  هلا  ار  شردام  و  ع )   ) یـسیع مدرم  هک  دـیوگ  یم  هیآ  الوا ; 
بهذـم شیادـیپ  زا  شیپ  ات  هک  تسا  نآ  هاوگ  تیحیـسم  خـیرات  ایناث ;  تسا .  رایـسب  توافت  بلطم  ود  نیا  ناـیم  هک  تسا  نشور 

 . تسا هتفرگ  یم  رارق  تدابع  دروم  میرم  ترضح  ناتستورپ 

زین مالسا  رد  هک  یلاح  رد  دنناد  یم  زاجم  دوخ  ياربار  نارگید  قوقح  هب  زواجت  يدعت و  هنوگره  اهنآ  هک  دهد  یم  تبسن  باتک  لها  هب  نآرق 
؟  دنک کلمت  ار  اهنآ  لاوما  ناناملسم  دهد  یم  هزاجا  مالسا  اریز  دوش ,  یم  هدید  ناگناگیب  لاوما  هب  تبسن  مکح  نیمه 

شسرپ

هک یلاح  رد  دنناد  یم  زاجم  دوخ  ياربار  نارگید  قوقح  هب  زواجت  يدـعت و  هنوگره  اهنآ  هک  دـهد  یم  تبـسن  باتک  لها  هب  نآرق 
دنک کلمت  ار  اهنآ  لاوما  ناناملسم  دهد  یم  هزاجا  مالسا  اریز  دوش ,  یم  هدید  ناگناگیب  لاوما  هب  تبسن  مکح  نیمه  زین  مالسا  رد 

؟

خساپ

تسین زیاج  تناما  رد  تنایخ  هک  تسا  نیا  مالسا  یعطق  ماکحا  هلمج  زا  اریز  تسا  تمهت  دیدرت  نودب  مالسا  هب  یتبسن  نینچ  نداد 
دوهی مادقا  دروم  رد  نآرق  رد  هچنآ  نیاربانب  ناتـسرپ  تب  ناکرـشم و  یتح  اهنآریغ و  ای  دـشاب  ناناملـسم  هب  طوبرم  تناما  نیا  هاوخ 

اهنآ تسا و  هدـشن  هداد  هزاجا  ناناملـسم  هرابرد  هجو  چـیه  هب  هدـش  هتفگ  تنایخ  نیا  هیجوت  يارب  اهنآ  قطنم  تناما و  رد  تنایخرب 
 . دننکن تنایخ  ءانثتسا -  هنوگچیه  نودب  مدرم -  تاناما  رد  هک  دنفظوم 

؟  دهد یم  تبسن  اهنآ  هب  ار  يزیچ  نینچ  نآرق  ارچ  سپ  دنرادن  داقتعا  میرم  تیهولا  هب  نایحیسم 
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شسرپ

؟  دهد یم  تبسن  اهنآ  هب  ار  يزیچ  نینچ  نآرق  ارچ  سپ  دنرادن  داقتعا  میرم  تیهولا  هب  نایحیسم 

خساپ

هداد یم  ماجنا  ار  تدابع  مسارم  شا  همسجمو  وا  ربارب  رد  لاح  نیع  رد  یلو  دنتـسناد  یمن  ادخ  ار  میرم  نایحیـسم  هک  تسا  تسرد 
قرف رتنـشور :  ترابع  هب  دندرک و  یم  روصت  تدابع  رد  ادخ  کیرـش  یلو  دنتـسناد  یمنادخ  ار  تب  ناتـسرپ  تب  هک  هنوگنامه  دنا 

ار دوبعم  هلا و  هملک  هچرگا  ادخ  هن  دنتسناد  یمدوبعم  ینعی  هلا  ار  میرم  نایحیسم  دوبعم ,  ینعم  هب  هلا  ادخ و  ینعم  هب  هّللا  نایم  تسا 
نیا هاوخ  دنراد  وا  ربارب  رد  ار  شتـسرپ  شیاین و  مسارم  المع  یلو  دنناد  یم  دنوادخ  ردام  اهنتار  وا  هکلب  دننک  یمن  قالطا  میرم  رب 

 . دوب جیار  نایحیسم  نایم  رد  میرم  تیهولا  نآرق  لوزن  رصع  رد  هکنیا  رگید  خساپ  هن  ای  دنراذگبوا  رب  ار  مان 

؟  تسا یفارخ  نایحیسم  دئاقع  ناکرا  لیلد  هچ  هب 

شسرپ

؟  تسا یفارخ  نایحیسم  دئاقع  ناکرا  لیلد  هچ  هب 

خساپ

همه هکنانچ  دیحوت ,  ترطف  رب  هانگ و  یب  كاپ ,  همه  دیرفآ  مه  ربارب  داژن  گنر و  ره  زا  ار  مدرم  همه  ناناملـسم  ام  رظنب  دـنوادخ 
هن تسا  دولآ  لـگ  هن  ترطف  رد  بآ  دنـشاب ,  یمن  ریغب  هتخیمآ  گـنرب و  هتـشغآ  دنتـسین و  شغب  هدولآ  لـصا  رد  ادـخ  ناگدـیرفآ 

ماکحا غیلبت  يارب  دناسرب  یناسنا  لامک  تداعسب و  ار  اهنآ  تساوخ  دنوادخ  تسا و  نینچ  زین  ناسنا  حالما ,  هب  هتخیمآ  هن  يوبدب و 
اررـش ریخ و  هار  مدرم  ات  درک  يراج  اهنآ  تسد  رب  هزجعم  داتـسرف و  دیزگرب و  یناربمغیپ  تسا  هتـساوخ  ناگدنب  زا  هچنآ  شیوخ و 

بقاعم دـنک  ینامرفان  هک  ره  دوش و  راگتـسر  يوخ  تعیبط و  نابز و  گنر و  داژن و  ره  زا  دـنک  ناـمرف  تعاـطا  سک  ره  دـننادب و 
لقتنم وا  نادنزرف  هب  ثراب  وا  هانگ  درک و  هانگ  رشب  عون  ردپ  مدآ  دنیوگ  یم  يراصن  اما  نآ .  ضرغ  تسا و  نید  ینعم  نیا  ددرگ . 

هکلب دهد  یمن  ماجنا  سکچیه  ار  تعیرـش  ماکحا  دنراکهانگ و  دـننادب  مدرم  ات  تعیرـش  اب  داتـسرف  ار  ناربمغیپ  دـنوادخ  تشگ و 
مه ءایبنا  تعیرـشب  لمع  هکنیا  رب  هوـالع  دـندوزفا ,  دوخ  هاـنگ  رب  تفلاـخمب  دـندوبراکهانگ و  دـندادن و  ماـجنا  مه  ناربمغیپ  دوخ 

كاپ هانگ  زا  ار  مدرم  هکنیا  يارب  دوخدنوادخ  اذل  تسا  هدیسر  ثراب  ردپ  زا  هک  دنک  یمن  ار  ناسنا  یلبج  هانگ  عفر  ناکما  ضرفرب 
ببـس هب  ات  تشگ  هدنز  زاب  دش و  هتـشک  درک و  راوخ  دـینادرگ و  لیلذ  نادوهی  تسدـب  ار  دوخ  درک و  هولج  حیـسم  تروصب  دـنک 

ندش هتشک 
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رد درک و  دهاوخ  نایب  ریرقت  نیمهب  ار  دوخ  نید  لوصا  یسرپب ,  يوسیع  رکف  نشور  غلبم  ره  زا  رگا  و  درادرب ,  ار  ناهج  هانگ  دوخ 
حیرـص فلاخم  تسا  یتافارخ  نانخـس  نیا  تسا و  روکذم  لصفم  قحلا  نازیم  باتک  رد  یتح  دنا ,  هتـشون  لیـصفتب  شیوخ  بتک 

رگا دنک و  یمن  باقع  هدرکن  تیصعم  ار  یـسک  تفرگ و  دهاوخن  ردپ  هانگب  ار  نادنزرف  زگره  نیمحارلا  محرادنوادخ  نوچ  لقع 
نوچ هک  تسا  رتشیب  رداـم  ردـپ و  زا  وا  شیاـشخب  تمحرو و  دـشخبیم  ار  وا  ددرگزاـب  وا  يوس  دـنک و  هبوت  يراـکهانگ  ضرفلاـب 

هک تسین  نآ  مزلتسم  هانگ  شزرمآ  رگید  و  دننک .  یم  ینابرهم  دنریذپ و  یم  ار  وا  ددرگ  زاب  دوش و  نامیـشپ  دزیرگب و  اهنآ  دنزرف 
كرابت و دنوادخ  زین  و  تسا . ؟  مدرم  هانگ  شزرمآ  وا و  ندش  هتشک  نایم  یطابترا  هچ  دوش و  هتشک  دنک و  نایدوهی  لیلذ  ار  دوخ 

دوش یضتقم  وا  لدع  رگا  دیامرف و  یم  وفع  ار  همه  دنک  اضتقا  وا  تمحررگا  تسا  هزنم  اربم و  نآ  مزاول  لولح و  مسجت و  زا  یلاعت 
نآ زا  مالـسلا  هیلعو  هلآ  انیبن و  یلع  حیـسم  ترـضح  ادـخ و  یهاو و  تسا و  تسـس  هیاـپ  نیا  دـناسر ,  یم  باـقع  هب  ار  ناقحتـسم 

تسین و لئاسم  ریاس  رد  ثحب  تقدـب و  جاتحم  ددرگ و  رهاظ  يو  رب  نآ  نالطب  دـنیب  ارناـنآ  نید  لـصا  نیمه  سک  ره  و  دـنرازیب , 
تسا و هدمآ  نینچ  سدقم  باتک  رد  نوچ  تفریذپ  ارنآ  راچان  دیاب  نکیلو  تسا  لوقع  اب  فلاخم  بلطم  نیا  دنیوگ  یم  اهنآ  دوخ 

یم امش  هک  ینک  ضارتعا  اهنآ  رب  رگا 
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باتک دنک و  یحو  اب  طولخم  ار  غورد  نآ  دیوگ و  غورد  دیاش  دـشاب  راکهانگ  هک  یـسک  دـندوب و  راکهانگ  فلـس  يایبنا  دـیئوگ 
ادخ مالـسلا  هیلع  یـسیع  هک  دیتسناداجک  زا  دـندوبن و  اطخ  زا  موصعم  هک  تسا  فلـس  يایبنا  نیمه  راتفگ  زا  هدـمآ  مهارف  سدـقم 

یئادخ نوچ  دندرکن ؟  لیجنا  رد  لخاد  دندادن و  وا  هب  تبـسن  ار  غورد  دنتفگن و  غورد  وا  نییراوح  هک  دـش  مولعم  اجک  زا  تسا و 
دنک يراج  هزجعم  وگغورد  يدرم  تسدب  تسا  نکمم  دسارهن  نآ  حبق  زا  دنک و  باقع  ردپ  هانگب  ار  دنزرف  تلادـع  فالخ  رب  هک 
رهاظ وا  تسد  رب  هزجعم  درک و  هدنز  هدرم  وا  يارب  مه  ادخ  درک ,  یئادخ  يوعد  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  يارب  هک  يراوح  و 

 . دنک یمن  حیبقراک  تسا و  لداع  ادـخ  دـیئوگ  رگا  و  تسین .  لداع  ادـخ  امـش  هدـیقعب  نوچ  دیـسارهن ,  راک  نیا  حـبق  زا  تخاس و 
 . دوبن نتفر  راد  رب  ندش و  هتشکو  ندمآ  هب  جاتحم  دنک و  یمن  باقع  ناشردپ  مرجب  ار  مدآ  دالوا  سپ  میئوگ 

دیوگ ع )   ) یسیع هب  هدئام  هیآ 116  رد  هنوگچ  سپ  دنتسین  دقتعم  مالسلااهیلع  میرم  تیهولا  هب  نایحیسم  هک  دننک  یم  لاکـشا  نینچ  یهاگ 
؟  دنهد رارق  دوخ  هلا  ار  تردامو  ار  وت  هک  يا  هتفگ  مدرم  هب  وت  ایآ 

شسرپ

ع  ) یسیع هب  هدئام  هیآ 116  رد  هنوگچ  سپ  دنتسین  دقتعم  مالسلااهیلع  میرم  تیهولا  هب  نایحیسم  هک  دننک  یم  لاکشا  نینچ  یهاگ 
؟  دنهد رارق  دوخ  هلا  ار  تردامو  ار  وت  هک  يا  هتفگ  مدرم  هب  وت  ایآ  دیوگ  ( 

خساپ

 . دـندوب مالـسلااهیلع  میرم  تیهولا  هب  لباق  نانآ  هکنآ  هن  دـنداد .  رارق  هلا  ار  شردام  و  ع )   ) یـسیع مدرم  هک  دـیوگ  یم  هیآ  الوا ; 
 . تسا رایسب  توافت  بلطم  ود  نیا  نایم  هک  تسا  نشور 

 . تسا هتفرگ  یم  رارق  تدابع  دروم  میرم  ترضح  ناتستورپ  بهذم  شیادیپ  زا  شیپ  ات  هک  تسا  نآ  هاوگ  تیحیسم  خیرات  ایناث ; 

؟ دراد داهج  گنج و  نوناق  تیحیسم  فالخ  رب  مالسا  ارچ 

شسرپ

؟ دراد داهج  گنج و  نوناق  تیحیسم  فالخ  رب  مالسا  ارچ 

خساپ

هک دراد  ار  راختفا  نیا  مالـسا  مییوگ  یم  ام  اما  .تسین  نآ  رد  گنج  زا  یمـسا  چـیه  هک  دراد  ار  راـختفا  نیا  تیحیـسم  دـنیوگ  یم 
درادن تیحیسم  ساسا  رب  یعامتجا  تالیکشت  نوناق و  هعماج و  درادنزیچ ، چیه  نوچ  درادن  داهج  هک  تیحیـسم  .دراد  داهج  نوناق 
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هک نیا  لیبق  زا  تساهتحیصن  هلسلس  کی  تسا ، یقالخا  روتسد  ات  راهچ  تسین ، يزیچ  تیحیسم  رد  .دشاب  هتشاد  مه  داهج  نوناق  ات 
دهعت هفیظو و  هک  تسا  ینید  کـی  مالـسا  .دـهاوخ  یمن  داـهج  رگید  نیا  دـیروخن ؛ ار  مدرم  لاـم  دـییوگن ، غورد  دـییوگب ، تسار 
تلود هدمآ  دهدب ، لیکشت  روشک  هدمآ  دهدب ، لیکشت  هعماج  هدمآ  مالسا  .دهدب  لیکـشت  هعماج  کی  هک  دناد  یم  نیا  ار  شدوخ 
دناوت یمن  دشاب ، توافت  یب  دناوت  یمن  ینید  نینچ  تسا ؛ ناهج  حالـصا  شتلاسر  دهدب ، لیکـشت  تموکح  هدمآ  دـهدب ، لیکـشت 

شا هریاد  مالسا  تسا و  دودحم  شا  هریاد  تیحیسم  .دشاب  هتـشادن  شترا  دناوت  یمن  شتلود  هکنانچمه  دشاب ، هتـشادن  داهج  نوناق 
، دراد یعامتجا  نوناق  دراد ، رظن  ریز  ار  رشب  یگدنز  نوئش  مامت  مالسا  اما  دنک ، یمن  زواجت  زردنا  دودح  زا  تیحیسم  .تسا  عیـسو 

هتـشادن شترا  دـناوت  یم  روطچ  تقونآ  تموکح ؛ لیکـش  تلود ، لیکـشت  يارب  هدـمآ  دراد ، یـسایس  نوناق  دراد ، يداصتقا  نوناق 
؟ دشاب هتشادن  داهج  نوناق  دناوت  یم  روطچ  دشاب ؟

؟ تسیچ هیرظن  نیا  رب  دراو  تاداریا  زین  مدآ و  ترضح  تشذگرس  دروم  رد  نایحیسم  رظن 

شسرپ

؟ تسیچ هیرظن  نیا  رب  دراو  تاداریا  زین  مدآ و  ترضح  تشذگرس  دروم  رد  نایحیسم  رظن 

خساپ

.دش رود  قح  تمحر  زا  تشگ و  هدولآ  هانگ  هب  دروخ ، هّیهنم  هرجش  هویم  زا  هک  هاگنآ  (ع ) مدآ ترضح  تیرشب ، گرزب  ردپ  .فلا 

.دندش یثوروم  هانگ  نیا  ثراو  نانآ  همه  .دش و  زین  وا  نادنزرف  ریگنماد  هکلب  تخاس ، هدولآ  ار  وا  اهنت  هن  هانگ  نیا  .ب 

نیا اب  حیـسم  ترـضح  یلو  .دوب  یقاـب  دـش ، هتخیوآ  راد  هب  يداـف »  » ناونع هب  حیـسم  هک  يزور  اـت  وا  نادـنزرف  مدآ و  یگدولآ  .ج 
.دومن كاپ  نارگید  مدآ و  نماد  زا  ار  هانگ  يراکادف ،

.تسویپ تیهولا  هب  تفر و  نامسآ  يوس  هب  تشگ و  هدنز  رگید  راب  يراپسکاخ ، زا  ینامز  تشذگ  يزیوآ و  راد  هب  زا  سپ  وا  .د 

: مینک یم  هراشا  اهنآ  هب  يا  هنوگ  هب  هک  تسا  حرطم  ییاهشسرپ  ینیب  ناهج  نیا  نوماریپ 

رس زا  هک  تسا  نیا  وا ، هدرتسگ  رهم  تفأر و  همزال  تسا ، تفأر  تبحم و  قشع و  رهظم  یحیسم  ینیب  ناهج  رد  گرزب  دنوادخ  . 1
ات دنامب ، یقاب  وا  لسن  رد  نمزم  يرامیب  کی  تروص  هب  هانگ  ماجنارس  دنک ، رهق  وا  اب  هک  نیا  هن  درذگب ، رشب  ياین  نیتسخن  ریـصقت 

.دزاس كاپ  ار  وا  هانگ  شندش ، بولصم  اب  اهنرق ، زا  سپ 

نییآ ناثراو  یلو  درذگ ؛ یمن  دوخ  هدنب  ناهانگ  زا  قشع ، رهظم  ِدنوادخ  یفرط  زا  دراد  دوجو  ضقانت  یعون  ینیب  ناهج  نیا  رد   . 2
!؟ تسا حیسم  يادخ  رهم  زا  رترب  رتالاب و  یناحور  ناردپ  رهم  تفأر و  ایآ  دنشخب ، یم  ار  نایحیسم  ناهانگ  هتسویپ  حیسم 
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دنزوسب و ردپ  شتآ  هب  وا  نادنزرف  ارچ  دیدرگ ، یهلا  هاگرد  بوضغم  و  دش ، هانگ  هب  هدولآ  ردپ  مینک  ضرف  . 3
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.دنوش ردپ  هانگ  ثراو  دنشکب و  شود  هب  ار  وا  هانگ  راب 

ِردام ردـپ و  زا  یناسنا  چـیه  هک  یلاح  رد  دـشن  یثوروم  ناکاین ، رگید  ناهانگ  دـیدرگ و  یثوروم  تسخن ، ردـپ  هانگ  اـهنت  ارچ ، . 4
ناهانگ راب  درذـگب  نامز  هچ  ره  دـیاب  دراد  نژ »  » تثارو لماع  رد  يریثأت  ناردـپ  هانگ  رگا  دـیاشگ ، یمن  ناـهج  هب  هدـید  موصعم ،

زا دنـشاب ، یم  زین  وا  زا  سپ  ناکاین  ناهانگ  ثراو  تسخن ، ياین  هانگ  رب  هوالع  زورما  نادنزرف  اریز  ددرگ ، رتنوزف  رتشیب و  نادـنزرف 
.دوش رت  نیگنس  رایسب  دیاب  هورگ  نیا  هانگ  راب  تهج  نیا 

شیوخ ریهطت  رد  وا  دوخ  دـیاب  دـش  هانگ  هب  هدولآ  ناسنا ، نیتسخن  رگا  .يرگید  هن  دزادرپب ، راکهنگ  دوخ  دـیاب ، ار  هانگ  تمارغ  . 5
زا سپ  ددرگ ، دلوتم  یناسنا  تروص  هب  میرم  مان  هب  ینز  قیرط  زا  و  دزادرپب ، ار  وا  هانگ  تمارغ  گرزب  يادـخ  هک  نیا  هن  دـشوکب ،

رـشبلاوبا مدآ  ماـن  هب  یناـسنا »  » هاـنگ يادـف  ار  دوخ  و  دوش ، هتخیوآ  راد  هب  یهورگ  هلیـسو  هب  یناوج ، یکدوک و  نارود  ندـنارذگ 
: تسا فورعم  رعش  دافم  رگ  میسرت  ینیب  ناهج  عون  نیا  دزاس ،

يرگسم ندرگ  دندز  رتشوش  هب  يرگنهآ  خلب  رد  درک ، هنگ 

زا یبش  و  درک ، لّزنت  ناـنچ  نآ  نیمز ، نامـسآ و  راگدـیرفآ  يادـخ  هنوگچ  دراد ؟ ینعم  هچ  ادـخ  دـلوت  اـهنیا ، همه  زا  هتـشذگ  . 6
.دش دلوتم  میرم  مان  هب  يردام 

زا هدش  شخپ  ییامنیـس  ياه  ملیف  رد  هک  یلاح  رد  درادن ، دوجو  قالط  تیحیـسم  رد  هک  تسا  هدمآ  هحفص 151  هنومن  ریسفت  مود  دلج  رد 
.دیهد حیضوت  هراب  نیا  رد  ًافطل  دریگ ; یم  ماجنا  قالط  دوش  یم  هدهاشم  نویزیولت 

شسرپ

شخپ ییامنیس  ياه  ملیف  رد  هک  یلاح  رد  درادن ، دوجو  قالط  تیحیسم  رد  هک  تسا  هدمآ  هحفص 151  هنومن  ریسفت  مود  دلج  رد 
.دیهد حیضوت  هراب  نیا  رد  ًافطل  دریگ ; یم  ماجنا  قالط  دوش  یم  هدهاشم  نویزیولت  زا  هدش 

خساپ

نایب اب  ار  نآ  رت  قیقد  یناشن  تسا  مزال  ور  نیا  زا  دـشن ; تفای  هراب  نیا  رد  یبلطم  هنومن  ریـسفت  رد  رایـسب  يوج  تسج و  دوجو  اـب 
لباق یتاکن  تیحیسم  نییآ  رد  قالط  دروم  رد  یلو  دینک ، نایب  يدعب  شسرپ  رد  دوخ ، سر  تسد  دروم  پاچ  لماک و  تاصخـشم 

زا جاودزا  طرش  دیق و  یب  ندروخ  مه  هب  حیـسم و  نید  روهظ  زا  شیپ  نانز  تیعـضو  ندوب  ناماسبان  هب  هجوت  اب  تسا 1 . يروآ  دای 
يارچ نوچ و  یب  قلطم و  رایتخا  نیا  تقیقح  رد  یـسیع  ترـضح  تعیرـش  رد  قالط  فذـح  اـب  نآ  رد  يور  هداـیز  نادرم و  يوس 

يرگید اب  هداد  قالط  ار  دوخ  نز  سک  ره   " تسا هدـمآ  هراب  نیا  رد  ( 16:18  ) تایآ اقول  لیجنا  رد  دش ، دودـحم  قالط  رد  نادرم 
تابجوم ") .دوش یم  بوسحم  راک  اـنز  دروآ ، رد  دوخ  حاـکن  هب  ار  يدرم  هقلطم  نز  سک  ره  زین  .دوب  دـهاوخ  یناز  دـنک ، جاودزا 

(2 : 10  ) تایآ سقرم  لیجنا  رد  زین  سلطا )  تاراـشتنا  یملع ص 29 ، ياناد  هژینم  ناملـسم  ریغ  ياهّیلقا  ناریا و  قوقح  رد  قـالط 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 354 

http://www.ghaemiyeh.com


، دنک حاکن  ار  يرگید  دهد و  قالط  ار  دوخ  نز  سک  ره  تفگ  ناشیدب  دندومن ، لاؤس  وا  زا  شنادرگاش  زاب  هناخ  رد   " تسا هدمآ 
.( نامه ص 30 ") .دوش انز  بکترم  ددرگ ، يرگید  هحوکنم  دوش و  ادج  دوخ  رهوش  زا  نز  رگا  و  دشاب ، هدرک  انز  يو  قح  رب 

هدوب لومعم  هیور  نیا  ناریا  نکاس  نایحیسم  نایم  رد  . 2
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ار خساپ  اه  نادب  نتخادرپ  هک  دشاب  یم  دایز  روبزم  دراوم  هتبلا  .دـعب ;) هب  نامه ص 175  تسا  زیاج  قالط  یّـصاخ  دراوم  رد  یلو 
.دییامن هعجارم  هدش  یفرعم  یقرواپ  رد  هک  یعبنم  هب  رت ، شیب  یهاگآ  يارب  ور ، نیا  زا  دنک ; یم  ینالوط 

،230 هرقب 229 ،  ) ياه هیآ  هب  دـیناوت  یم  هنومن  يارب  تسا  هدومرف  مالعا  زاجم  ار ، قالط  يرایـسب  تایآ  نمـض  زین ، میرک  نآرق  . 3
.دینک هعجارم  ...و  قالط 1 )  ) و ( 237 ، 236 ، 232 ، 231

رد هک  هنوگ  نامه  دنچ  ره  دریگ ، رارق  یعرـش  دنتـسم  دناوت  یمن  دییامرف ، یم  هدهاشم  نویزیولت  ییامنیـس  ياه  ملیف  رد  هچ  نآ  . 4
تسا زیاج  قالط  یلعف  نایحیسم  رب  مکاح  هیور  رد  یصاخ  دراوم  رد  دش ، هراشا  مّود  دنب 

؟ دنراد لوبق  حیسم  زا  لبق  ربمایپ  ناونعب  ار  یسوم  ترضح  اه  یحیسم  ایآ 

شسرپ

؟ دنراد لوبق  حیسم  زا  لبق  ربمایپ  ناونعب  ار  یسوم  ترضح  اه  یحیسم  ایآ 

خساپ

هتشاد لوبق  تسا  دوهی  سدقم  باتک  هک  ار  قیتع  دهع  دنراد و  لوبق  حیسم  زا  لبق  ربمایپ  ناونع  هب  ار  (ع ) یسوم ترضح  نایحیسم ،
.دنرامش یم  سدقم  و 

نید نیا  .تسا  هداد  رارق  دوخ  ياه  تیلاعف  سأر  رد  ار  نانآ  تیاده  هتساخرب و  لیئارسا  ینب  موق  نتم  زا  هک  تسا  ینییآ  تیحیـسم 
یجنم ياحیـسم  نانآ ، هک  تسا  نیا  رد  نایدوهی ، اب  نایحیـسم  فالتخا  .تسا  هدمآ  یم  باسح  هب  دوهی  نید  زا  يا  هخاش  ادـتبا  رد 

.دنریذپ یمن  ار  رما  نیا  نایدوهی  یلو  دنناد ؛ یم  یسیع  ، ار دوهی  نید  هدش  هداد  هدعو 

: ك.ر رتشیب  یهاگآ  يارب 

ص 35. داژن ، ییابیز  اضردمحم  تیحیسم ، مالک  خیرات و  . 1

J .} ص 383 تمکح ، رغصا  یلع  همجرت  سان ، ناج  نایدا ، خیرات  . 2

؟  تسانعم هچ  هب  یمالسا  یحیسم و  مالک  رد  نامیا 

شسرپ

؟  تسانعم هچ  هب  یمالسا  یحیسم و  مالک  رد  نامیا 
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خساپ

فالتخانآ تیهام  لیلحت  رد  یحیـسم  یمالک ، ياه  هقرف  تسا و  يراد  هنماد  ياه  ثحب  روحم  یحیـسم  مـالک  رد  [ Faith  ] نامیا
یکی یحیسمملکتم  ود  هاگدید  هب  اهنت  ور  نیازا  درک ، هراشا  اهنآ  یمامت  هب  ناوت  یمن  كدنا  لاجم  نیا  رد  ور  نیازا  .دنراد  يدایز 
دیدج ناتـستورپیلصا  هرهچ  خیلیت  لپ  يرگید  میدـق و  کیلوتاک  یلـصا  هرهچ  ( St . Thomas Aquinas) ساینوکآ ساموت 

.مینک یم  افتکا 

« اهنآیبلق لوبق  هدـش و  یحو  ياه  هرازگ  قیدـصت   » زا تسا  ترابع  ناـمیا  (: St . Thomas Aquinas) سانیوکآ ساموت  رظن 
[. ص 25 ، 1375 نارهت ، یگنهرف  یملع و  تاراشتنا  نایلیئاکیم ، سو  هطاط  همجرت  یحیسم ، نامیا  هفسلف و  نیلاک ، نوارب  ]

زا يأر  .تساهتفرگ  رارق  شناد  ای  ملع  نامگ و  ای  يأر  نایم  یتفرعم  بتارم  رد  دراد و  یتفرعم  یتیهام  نامیا  سانیوکآ ، هاگدید  زا 
رب ینتبم  داقتعا  زا  تساترابع  شناد  اما  .دور  یم  نآ  فالخ  لامتحا  ور  نیازا  لیلد  یب  دهاش و  یب  داقتعا  زا  تسا  ترابع  يو  رظن 

دنوادـخ روضح  هک  ارچ  تساصقان  یفاکان و  دـهاوش  رب  ینتبم  نامیا  هک  یلاح  رد  .تسا  ینیقی  ور  نیازا  قدـص ، رب  یفاـک  دـهاوش 
یمدآ تساوخ  هدارا و  اجنیا  رد  سانیوکآهاگرظن  زا  اما  .درک  ادیپ  وا  دوجو  هب  ملع  يارب  يوق  یلیلد  ناوتب  هک  تسین  سوملم  نانچ 
رجنم هک  دنک  یم  ادیپ  داقتعا  ینید  لوصا  رگیدو  دنوادخ  دوجو  هب  تخس  دکؤم و  نانچ  ناسنا  لقع  نآ  رثا  رد  دنک و  یم  تلاخد 

؛ یهولا تقیقح  هب  قیدـصت  نامه  تسا و  لقع  راک  نامیاسانیوکآ  رظن  زا  هک  نآ  هجیتن  دوش ، یم  دـنوادخ  زا  وا  ضحم  تعاـطا  هب 
اهنآ صقن  هدمآ ، یفاک  كرادم  نادـقف  کمک  هب  هک  تسام  هداراو  تساوخ  سپ  .دراد  یمدآ  تساوخ  رد  هشیر  هک  یقیدـصت  اما 

رد .دنک  یم  ناربج  ار 
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هب میمـصت  دناد  یمن  یفاک  دنوادخ  دوجو  هب  داقتعا  يارب  ار  اهنآ  هک  نیا  اب  اه ، هزجعم  لیبقزا  یـصاخ  دهاوش  ندید  اب  یمدآ  عقاو ،
.دهد یم  تبثم  خساپ  ار  دنوادختوعد  هتفرگ ، نآ  قیدصت 

هب نامیامییوگب  هک  تسا  یگرزب  ياطخ  نیا  لاح  ره  هب  یلو  تسین  نآ  حرط  لاجم  هک  تسا  هدـش  رظن  نیا  هب  يددـعتم  تالاکـشا 
تـسا یمدآ  ساوحزا  نآ  يافخ  يانعم  هب  یبیغ  رما  اریز  تسا ، جراخ  یمدآ  ملع  هطیح  زا  تسا -  یبیغ  روما  هک  شقلعتم -  رطاخ 
ناـمیا قـیقد  لـیلحت  هدـهعزا  تسا ، هتخادـنا  ملع  ناـمیا و  ناـیم  هک  یلباـقت  لـیلد  هب  ساـنیوکآ  .وا  درفم  لـقع  ملع ، هطیح  زا  هن  و 
هدروخ دنویپ  یمدآ  هدارا  تساوخاب و  هنوگچ  دیوگ ، یم  نامیا  فیرعت  رد  هک  یقیدصت  تیاهن ، رد  هک  هدرکن  صخشم  هدماینرب و 
فراعم سورد  دیتاساروما  تنواعم  نآرق ، مالک و  هصرع  رد  نامیا  هیرظن  نسحم ، يداوج ، اگن :  ] دوش یم  لصاح  نآ  رذگهر  زا  و 

یمدآ و ییاهن  یگتـسبلد  تلاح  ناـمیا  (: » Poul Tillich  ) خـیلیت لپ  [ 27 صص 19 -  ناتـسمز 1376 ، لوا ، پاچ  مق ، یمالـسا 
رد ام  یگدـنز  فدـه  تیعقاو و  دـشاب و  ام  یگدـنز  شخبانعم  هک  تسا  يوصقتیاغ  يزیچ  خـیلیت  داقتعا  هب  تسوا » ياوصق  تیاغ 
هک دـنراد  ییاه  یگتـسبلد  نایمدآ  دـنچ  ره  تسا  دوجولا  بجاو  دوجو  نآ  تسازیچ و  کی  طقف  اوصق  تیاغ  وا  رظن  رد  .نآ  ورگ 

دریگ رارق  ییاهن  یگتـسبلد  قلعتم  تسین  اتقیقح  هک  هچنآ  هک  تسا  یگرزب  هابتـشا  نیاـخیلیت  رظن  هب  یلو  دـنناد  یم  ییاـهن  ار  اـهنآ 
يو رظن  زا  یلیصفت  عالطا  يارب  ص 130 -  ، 1372 نارهت ، يدهلا ، یللملا  نیبتاراشتنا  دار ، مارهب  همجرت  نید ، هفسلف  ناج ، کیه ، ]

، يزورون نیسح  همجرت  نامیا ، ییایوپ  لپ ، خیلیت ، هب  دینک  هعجارم  باب  نیا  رد 
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[. تمکحتاراشتنا

هجوت اهنتنامیا  .دـشاب  یمن  درادـن  دوجو  هک  یتفرعم  لیـصحت  نامیا  .تسین  يزیچ  ندروآ  تسد  هب  نامیا  خـیلیت  رظن  زا  يور  ره  هب 
همه هک  یگتسباو  یعون  ، تسا دوخ  هتسباو  یقلعت و  تاذ  هب  يرایـشوه  نامیا  .دراد  دوخ  یمدآ  هک  تسا  يزیچ  هب  تافتلا  ندرک و 

ص ناـمه ، ناـمیا ، هیرظن  ] دراددوخ هک  تسا  يزیچ  زا  تلفغ  ندودز  ناـمیا  .دـنک  یم  راشرـس  قلطم  دوجو  نآ  زا  ار  یمدآ  دوجو 
[. 45

نآ وا  هاگدیدیاطخ  نیرت  مهم  یلو  درک  حرطم  ار  يددعتم  تالاکـشا  ناوت  یم  نامیا  باب  رد  خیلیت  هاگدید  هب  یلیـصفت  هعجارم  اب 
نیعتم صخـشتم و  يدوجومناونع  هب  دنوادخ  هک  تسا  نآ  نامیا  زا  وا  لیلحت  ینعی ، تسین ؛ لئاق  صخـشت  دـنوادخ  يارب  هک  تسا 
يارو دـنوادخ  صیخـشت  هب  ینامـسآنایدا  همه  هک  نآ  لاح  تسا و  ناـیمدآ  ایـشا و  دوجو  تیعقاو  ناـمه  ادـخ  هکلب  درادـن ، دوجو 

نایم رد  [ 46 صص 48 -  نامه ، اگن :  ] تسا هتفرگهدیدان  ار  یسانشادخ  رد  لقع  شقن  وا  نینچ  مه  .دنتسه  لئاق  شتاقولخم  دوجو 
نامیا لیلحت  رد  ینوگانوگیاه  هیرظن  یعیـش -  ناملکتم  زا  نینچ  مه  تنـس و  لها  زا  هلزتعم  هچ  هرعاشا و  هچ  یمالـسا -  ناـملکتم 

تاـیرظن هب  هعجارم  اـب  هک  میزاـس  یمناـشنرطاخ  ار  هتکن  نیا  اـهنت  .تخادرپ  اـهنآ  کـیاکی  حرط  هب  ناوت  یمن  هک  تسا  هدـش  هئارا 
ادخ و هب  قیدصت  اب  يواسم  ار  نامیا  یعیشناملکتم  رثکا  هبطاق و  هک  دیآ  یم  تسد  هب  مهم  هجیتن  نیا  باب ، نیا  رد  یعیـش  ناملکتم 

ناملکتم رثکا  رظن  رد  نامیا  نیارباـنب  تسا ، تخانـشو  تفرعم  ناـنآ  دزن  رد  زین  قیدـصت  زا  دارم  هتـسناد و  تسار  ياوتحم  لوسر و 
یخرب فیراعت  هب  اهنت  دوش  نشور  یمک  بلطم  نیا  هک  نآ  ياربتلاسر  ياوتحم  لوسر و  ادخ ، هب  تخانش  تفرعم و  ینعی ، یعیش ؛
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: مینک یمهدنسب  نامیا  نوماریپ  یعیش  نادنمشیدنا  ناگرزب و  زا 

، دنک قیدصت  هدرک  مزال  ار  نآ  تفرعم  دنوادخ  هچنآ  هب  ادـخ و  هب  یـسک  رگا  ینعی  تسا ، یبلق  قیدـصت  نامیا  یـضترم : دیـس  - 1
ص 536]2- ات ، یب  مق ، یمالسالا  رشنلا  هسسؤم  مالکلا ، ملع  یف  هریخذلا  یضترم ، دیـس   ] تسین ینابز  رارقاهب  يزاین  تسا و  نمؤم 
ار اهنآ  هب  ناعذا  رارقا و  دنوادخ  هک  هچنآ  هب  تسا  یناسفن  ناعذا  دنوادخ و  تفرعم  تسا و  یبلق  قیدصت  طقف  نامیا  یـسوط : خیش 

مثیم نـبا  ص 227]3 - ات ، یب  اـن ، یب  داـقتعالا ، یف  داـصتقالا  دـمحم  یـسوط ، خیـش   ] تسین مزـال  یناـسل  رارقا  تساـهدرک و  مزـال 
، مالکلا ملع  یف  مارملا  دعاوق  مثیم ، نبا  ینارحبلا ،  ] تسا هدروآ  ربمایپ  هچنآ  دنوادخ و  هب  تسا  یبلق  قیدـصت  نامه  نامیا  ینارحب :
هب ملع  نامه  لوسر  ادـخ و  هب  ناـمیا  لـها  نیهلأتملاردـص : ص 170]4 - اـت ، یب  مق ، یـشعرم ، یمظعلا  هّللا  تیآ  هناـخباتکتاراشتنا 

، نامه نامیا ، هیرظن  اگن : باب  نیا  رد  ص 249( ج 1 ، ات ، یب  مق ، رادیب  تاراشتنا  نآرقلا ، ریسفت  نیدلاردص ، يزاریش   ] تسا تایهلا 
ياه هشیدـنا  راثآ و  یگدـنز ،  ) اه هشیدـنا  رگوپاکت   ] تسا لاعف  ینادـجو  قیدـصت  نامیا  يرفعج : همالع  - 5 (] 120 صص 134 - 

ناتسبات 1376، لوا ، پاچ  نارهت ، یمالـسا ، هشیدنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  ، يرـصن هّللادبع  شـشوک  هب  يرفعج ) یقت  دمحم  داتـسا 
[. ص 133

هک تساـنآ  قـح  اـما  تسا ، رظن  ثحب و  لـحم  دراد  مزـال  ار  تفرعم  زا  شیب  يرـصنع  اـی  تسا  تفرعم  اـهنت  قیدـصت  هک  نیا  هـتبلا 
یبلق ینورد و  میلستعون  کی  نآ  رب  هوالع  دیاب  هکلب  دوش  یمن  یقلت  نامیا  یبلطم  هب  ملع  نیقی و  فرـص  تایاور  تایآ و  ساسارب 
حرش  » رد یچشوق  لضاف  ًالثم.دنراد  حیرـصت  نادب  یعیـش  ناملکتم  زا  یخرب  هک  نانچ  دشاب ، هتـشاد  دوجو  زین  هزومآ  نآ  هب  تبـسن 

« داقتعالادیرجت
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ای  ] ص 386 ات ، یب  مق ، یضر ، فیرش  تاراشتنا  ، داقتعالادیرجت حرـش  اگن :  ] تسا تفرعم  ملع و  زا  شیب  قیدصت  يانعم  دیوگ : یم 
زا نامیا  اما  ص 418 ] ج 2 ، نایبتلاریـسفت ، : اگن  ] دنک یم  یقلت  زین  میلـست  ملع ، تفرعم و  رب  هوالع  ار  قیدصت  يانعم  یـسوط  خـیش 

ینیقی ملع  تفرعمنامیا و  هک  نیا  اـما  .قح  ربارب  رد  عوضخ  میلـست و  اـب  مأوت  ینیقی  تفرعم  ملع و  : » زا تسا  تراـبع  نآرق  هاگدـید 
لیبس یف  مهسفناو  مهلاوماباودهاجو  اوباتری  مل  مث  هلوسر  هّللاب و  اونمآ  نیذلا  نونمؤملا  امنا  هک : دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  تسا 

لام و اب  هدرواین و  کش  ] رگید  ] هدروآ و نامیا  وا  ربمایپ  ادـخ و  هب  هک  دـنا  یناسک  نانمؤم  تقیقح ، رد  نوقداـصلا  مه  کـئلوا  هّللا 
(. هیآ 15 تارجح ، ، ) M} دنرادرک تسار  هک  دننانیا  .دنا  هدرک  داهج  ادخ  هار  رد  ناشناج 

اهنادب هتشادنیکش  دیدرت و  لوسر  ادخ و  هب  نامیا  رد  هک  دنا  یناسک  نامیا  لها  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگتیاکح  ینشور  هب  هیآ  نیا 
رتشیب تسا  هتخادرپ  ( دنرادن نامیا  هک  یناسک   ) نارفاک ناکرشم و  فیـصوت  هب  هک  يرگید  تایآ  اب  یگژیو  نیا  .دنراد  نیقی  ملع و 

مکئاـبآ بر  مکبرتـیمی و  ییحی و  وه  ـالا  هلا  ـال  دوش : یم  اـفتکا  هنومن  کـی  رکذ  هب  اـهنت  كدـنا  لاـجم  لـیلد  هب  دوش  یم  تیوقت 
ناردـپراگدرورپ امـش و  راگدرورپ  دـناریم ، یم  دـشخب و  یم  یگدـنز  وا  تسین ، وا  زج  ییادـخ  نوبعلی  کش  یف  مه  لـب  نیلوـالا 

(. 8 تایآ 9 -  ناخد ، ، ) M} دنمرگرس شیوخ  ههبش  کش و  هب  نارفاک ]  ] اهنآ هن ، یلو  تسامش 

هب تبسن  نامیاهلباقم  اب  هدناوخ و  دیدرت  کش و  رد  هتفر  ورف  دنرادن ، نامیا  دنوادخ  تینادحو  هب  هک  ار  یناسک  ینشور  هب  هیآ  نیا 
نیا دنوادخ و  تینادحو  هب  هک  ار  نانمؤم  رفک ،
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.دناسانش یم  تفرعم  ملع و  نابحاص  دنراد ، نامیادراد  رایتخا  رد  ار  اه  ناسنا  تامم  تایح و  هک  تسوا  اهنت  هک 

باتک مهئاج  املو  دشاب : نآ  اب  مأوت  دشاب و  هدش  هتسارآ  میلست  رویز  هب  هک  تسا  یملع  هکلب  تسین  تفرعم  ملع و  فرص  نامیا  اما 
نیرفاکلا و یلع  هّللاهنعلف  هب  اورفک  اوفرع  ام  مهئاج  املف  اورفک  نیذلا  یلع  نوحتفتسی  لبق  نم  اوناک  مهعم و  امل  قدصم  هّللادنع  نم 

رفاک هکیناسک  و  شراظتنا ] رد   ] زابرید زا  و  دـمآ ، ناشیا  رب  تسا  نانآ  دزن  هچنآ  دـیؤم  هک  یباـتک  دـنوادخ  بناـج  زا  هک  یماـگنه 
ادخ تنعل  سپ  دندرک  شراکنا  دمآ ، ناشیارب  دنتخانش  یم  ار  شفاصوا ] هک   ] هچنآ هک  نیمه  یلو  دنتـسج  یم  يزوریپ  دندوب  هدش 

(. هیآ 89 هرقب ، ، ) M} دابنارفاک رب 

زا هدـیزرورفک  ناهگان  نآ ، شریذـپ  لوبق و  يارب  یلبق  یگدامآ  یتح  تفرعم و  مغر  یلع  هک  هدـش  ناـیب  تحارـص  هب  هیآ  نیا  رد 
ات دـشاب  مأوت  تفرعمنآ  اب  دـیاب  زین  ینورد  میلـست  یبلق و  مازتلا  هکلب  تسین  ناـمیا  تفرعم  فرـص  نیارباـنب  دـندز ، زابرـس  نآ  لوبق 

ملظ و يور  زا  تشاد ، نیقی  نادبناشیاهلد  هک  نآ  اب  اولع و  املظ و  مهسفنا  اهتنفیتساو  اهب  اودجحو  .دنک  قدص  نآ  رب  نامیا  موهفم 
نا ار  نآ  ربکت 

؟ دنراد جاودزا  دقع  هبطخ  مه  اه  یحیسم  ایآ 

شسرپ

؟ دنراد جاودزا  دقع  هبطخ  مه  اه  یحیسم  ایآ 

خساپ

رادافو رگیدکی  هب  رمع  نایاپ  ات  نیجوز  هک  نیا  رب  ینبم  تسا  یتالمج  لماش  تسین و  ام  دـقع  هیبش  اهنآ  دـقع  هبطخ  اما  یلب ، فلا )
 . ...و دننام  یم 

هدعاق کی  تحت  دریگ ، یم  تروص  موق  ای  نید  نآ  روتسد  قبط  رب  فلتخم  نایدا  ماوقا و  رد  هک  ار  ییاه  جاودزا  مامت  مالـسا  ب ) 
.دناد یم  هداز  لالح  ار  اهنآ  نادنزرف  هدرمش و  زیاج  یلک 

مالسا تیحیسم و 

 . منک توعد  مالسا  هب  ار  وا  یهار  هچ  زا  مناد  یمن  تسا .  یعقاو  یحیسم  هک  مراد  یتسود 

شسرپ

 . منک توعد  مالسا  هب  ار  وا  یهار  هچ  زا  مناد  یمن  تسا .  یعقاو  یحیسم  هک  مراد  یتسود 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 362 

http://www.ghaemiyeh.com


خساپ

 . تسا نیسحت  لباق  یلاع  بانج  تیساسح  تقد و 

مالـسا و رد  ترـشاعم  بادآ  یلمع و  تقادـصو  یکاـپ  ینعی  یلمع  ءهویـش  یکی  دراد ; شور  ود  یحیـسم ,  تسود  توعد  ءهویش 
حیضوت دیرب و  یم  هیده  دیور و  یم  شتدایع  دش , ضیرم  رگا  ًالثم  دناوخ , ارف  مالسا  هبار  وا  دناوت  یم  یلاع  بانج  یقالخا  ءهویش 

 . تشاذگ مارتحا  رایسب  دش و  رفسمه  یمیلک  یصخش  اب  یلع 7 ترضح  دیا , هدرک  نینچ  مالسا  روتـسد  هب  لمع  رطاخ  هب  دیهد  یم 
تـساوخ نتـشگرب  ءهزاجا  سپـس  درک , یهارمه  يرادقم  یلو  دـش , یم  ادـج  وا  زا  دـیاب  ترـضح  دندیـسر , یهارود  رـس  هب  یتقو 

و مینک .  تعیاشم  ار  رفسمه  يرادقم  هک  تسا  6 دمحم ترضح  روتسد  دومرف : ترضح  يدشن ؟  ادج  رت  شیپ  ارچ  دیسرپ : يدوهی  .
نارگید و هب  کمک  یکاپ و  تدابع و  نامیا و  تقادـص و  یتقو  .دـیناوخب  ریخ  هار  هب  نابز  اب  طقف  هن  لمع و  اـب  ار  مدرم  دومرف : زین 

 . تشاد دهاوخ  رثا  دیدرت  نودب  مینک ,  تیاعر  ار  ناموصعم  قالخا  میهد و  زورب  ار  نیدلاو  هب  مارتحا 

بلاج هک  ار  یمالـسا  ياه  باتک  ای  دـییامن و  یفرعم  ار  یتیاـس  هک  تسا  نیا  توعد  ءهویـش  نیرتهب  تسا .  يرظن  شور  مود ,  هار 
.دوش مکحم  شنامیا  ات  دیریگب  هداس  ناسآ و  یلیخ  یتدم  ات  ندش  ناملسم  زا  سپ  .دناوخب  مالسا  زا  تسا , 

.دراد یسیلگنا  نوتمسسسخژذچذخ  حچ ح  سچ  حچرد  حرذ  مان  هب  ینانیمطا  لباق  تیاس  کی   1

ربهر دمحا , مالغ  ازیم  مان  هب  یصخش  هب  طوبرم  سز س خ  : ..سسسخژذچذرژ خچذ  تیاس 
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یهورگ یلو  دنرقتـسم , روهال  رد  دنراد و  هیدمحا  عمجم  هورگ  ای  مالـسا  یتعاشا  نمجنا  هب  موسوم  ینمجنا  تسا و  هیدمحا  هورگ 
یمن دامتعا  لباق  هجو  چـیه  هب  رامعتـسا و  لماوع  ناهارمگ و  زا  هورگ  نیا  .دـنا  هدـنکارپ  اکیرما  لامـشو  ایـسآ  اـپورا و  رد  اـهنآ  زا 

.دنشاب

.دیشاب هتشاد  دامتعا  نآ  هب  دیراد و  تفایرد  سژچر ز  رررژ  رح  سرح  تیاس س  زا  ار  دیجم  نآرق 

؟ تسا یهلا  برق  لامک و  هب  ندیسر  يارب  ناسآ  یهار  تیحیسم  ایآ 

شسرپ

؟ تسا یهلا  برق  لامک و  هب  ندیسر  يارب  ناسآ  یهار  تیحیسم  ایآ 

خساپ

ناسنا ندناسر  رد  تسا ، صقان  دوخ  زا  سپ  نیئآ  هب  تبسن  هک  ینید  دناوت  یم  هنوگچ  هک  دیامن  یم  بیجع  رایسب  شسرپ  ادتبا  رد 
هب نایحیـسم و  تاغیلبت  اب  ناسنا  هک  یماگنه  اما  دـشاب ؟ رت  ناسآ  رت و  قفوم  تسا ، نایدا  یـساسا  فدـه  هک  یهلا  برق  لاـمک و  هب 

؟ دوش یم  نایب  نینچ  ارچ  هک  دوش  یم  هجوتم  ار  هتفگ  نیا  زا  فده  دیامن ، یم  دروخرب  تیحیسم  ماکحا  اه و  هزومآ 

حماست و اب  دوش و  یم  لح  یناسآ  هب  نآ  رد  زیچ  همه  مینک ، یمن  دروخرب  ینادنچ  فیلاکت  ماکحا و  اب  ام  یلعف  تیحیـسم  نید  رد 
دوخ ناوریپ  هب  یـسیع  ترـضح  هک  ار  هچ  نآ  ایآ  تسا ؟ هدوب  نینچ  یعقاو  تیحیـسم  ایآ  اما  درذـگ  یم  يزیچ  ره  رانک  زا  لـهاست 
نخس نآرق  رد  یهلا  مکح  فالخرب  ایا  دیسرب ؟ یهلا  برق  لامک و  هب  دیناوت  یم  شالت  یعس و  نودب  امش  هک  تسا  نیا  دوب ، هتفگ 
شالت شـشوک و  هک  هزادـنا  نامه  هب  رگم  تسین  یناسنا  چـیه  يارب  ( 1 ( ؛ یعـس ام  الا  ناـسنالل  سیل  : " دـیامرف یم  هک  تسا  هتفگ 

.تسا میلس  لقع  فالخرب  حیسم و  ترضح  میلاعت  فالخرب  هلئسم  نیا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تسا ؟" هدومن 

.تسین ینامسآ  ربمایپ  مایپ  زا  نتفرگ  هلصاف  زج  دراد ، دوجو  زورما  تیحیسم  مان  هب  هک  يزیچ 

لیجنا رد  یتح  هتکن  نیا  .مناسرب  لامک  هب  ار  نآ  مهاوخ  یم  هکلب  مزاس ، لطاب  ار  تاروت  ات  ما  هدماین  نم  هک  دومرف  حیسم  ترـضح 
، دراد دوجو  تیحیسم  رد  هتشاد ، دوجو  دوهی  نید  رد  فیلاکت  ماکحا و  زا  هچنآ  مامت  بیترت  نیدب  .دراد  دوجو 
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هک میوش  یم  هجوتم  مینک ، یم  هاـگن  دوـهی  ینید  فیلاـکت  هب  هک  یماـگنه  .تسا  هدوـمرف  حیـسم  ترـضح  هک  یفیلاـکت  هفاـضا  هب 
، دولآ كرش  تدابع  يازا  رد  راسگنس  درک : هراشا  لیذ  دراوم  هب  ناوت  یم  هنومن  ناونع  هب  هک  تسا ، ناوارف  نآ  رد  نیگنس  فیاظو 

...و هبنش  زور  رد  ندرک  راک  يازا  رد  ندش  هتشک  ردام ، ردپ و  هب  یمارتحا  یب  يازا  رد  ندش  هتشک  هناگیب ، دارفا  یمامت  نتشک 

روط هب  الوصا  هدوبن و  یقطنم  هک  جاودزا  كرت  تینابهر و  دننام  ییاهزیچ  هفاضا  هب  تسا ، ربتعم  ماکحا  نیا  همه  تیحیسم  نید  رد 
.تسین ندش  هدایپ  لباق  ماع 

ایند و كرات  هک  صاخ  يا  هدـع  طقف  ای  دوش و  یم  هتفرگ  هدـیدان  یلک  هب  فیلاـکت  ماـکحا و  نیا  تیحیـسم  ياـیند  رد  هزورما  اـما 
.دنتسه يدارفا  نینچ  یعقاو  نایحیسم  عقاو  رد  دننک و  یم  لمع  هدومن و  هجوت  فیلاکت  نیا  هب  دنا ، هدش  بهار 

.تسا تسردان  الماک  تسا ، ادخ  هب  ندیسر  يارب  ناسآ  تعیرش  هار و  تیحیسم  هک  دوش  یم  دومناو  تاغیلبت  رد  هچنآ  نیاربانب 

لامک و هب  ناوت  یم  شالت  یعـس و  هجیتن  رد  اهنت  تایآ  رد  .تسا  دودرم  الماک  میلـس  لقع  تایآ و  رظن  زا  رواـب  نیا  لاـح  نیع  رد 
.دیسر یهلا  برق 

درک راک  هک  ردارب  ناج  تفرگ  نآ  دزم  دوش  یمن  رسیم  جنگ  جنر  هدربان 

، دشاب يا  هرذ  هچ  رگا  کین  لمع  ره  تاوهـش " اب  خزود  هدش و  هدیچیپ  اه  یتخـس  اب  تشهب   : " هک هدـمآ  ع )  ) موصعم نایاوشیپ  زا 
.دنتسین ناسکی  مه  اب  دب  کین و  راک  هاگ  چیه  .دنیب  یم  ار  نآ  رفیک  شاداپ و  ناسنا 

زج هب  نم  مشچ  رون  ياک  رسپ  اب  تفگ  شوخ  هچ  هدروخلاس  ناقهد 
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يوردن هتشک  زا 

.دوش یم  هدومزآ  يرایـسب  تالکـشم  اه و  یتخـس  اب  هدومن و  یط  ار  رایـسب  ياه  هار  یهلا ،  برق  ماقم  هب  ندیـسر  يارب  دیاب  ناسنا 
رـس تشپ  یناسفن و  ياهاوه  هب  ندرک  تشپ  نادد و  ناوید و  اـب  نداـتفا  رد  اـه و  یتخـس  زا  روبع  اـه و  نومزآ  رد  تیقفوم  زا  سپ 

.دسر یم  یهلا  برق  ماقم  هب  هک  تسا  رایسب  ياه  يداو  نتشاذگ 

دشاب شکالب  نادنر  هویش  یقشاع  ياج  هب  هر  دربن  معنت  هدرورپزان 

مداب كرابم  هب  ون  زا  یمغ  دیا  مد  ره  قشع  هناخیم  شوگ  هب  هقلح  مدش  ات 

اه لکشم  داتفا  یلو  لوا  دومن  ناسآ  قشع  هک  اهلوان  اساکردا و  یقاسلا  اهیا  ای  الا 

اب هدـش و  عقاو  اـیند  رد  هک  دـنا ) هلمج  نآ  زا  فیلاـکت  ماـکحا و  هک   ) یهلا ياـه  هدومزآ  هیاـس  رد  اـهنت  هک  تسا  يدوجوم  ناـسنا 
ترارح فلتخم ، ياه  هروک  رد  هک  يزلف  دننامه  دبای ، تسد  لامک  بتارم  نیرتالاب  هب  دناوت  یم  اه  نومزآ  زا  يدنلبرس  تیقفوم و 

رت صلاخ  دوش ، در  يرتشیب  ياه  یفاص  زا  دنیبب و  ترارح  رتشیب  هچ  ره  .دیآ  تسد  هب  صلاخ  زلف  ماجنارس  ات  دوش  یم  هدید  بآ  و 
.دوش یم 

توافتم اه  ناسنا  هکلب  دشاب ، هدروخ  تسکـش  تخبدـب و  هتفاین ،  تسد  هبترم  نیرتالاب  هب  ناسنا  رگا  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  هتبلا 
ياه هومزآ  رد  تیقفوم  تدهاجم و  شالت و  هچ  ره  .دوش  لئان  یهلا  برق  لامک و  زا  یبتارم  هب  دناوت  یم  اه  نآ  زا  کی  ره  و  دنا ،

.تسا رتشیب  یلاعت  قح  هب  برق  دشاب ، رتشیب  یهلا 

اما مینادب ،  هدشن  فیرحت  هدروخن و  تسد  ار  تیحیسم  تقیقح  هک  تسا  یتروص  رد  نانخس  نیا 
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یتح هکلب  تسین ، لامک  تداعس و  هب  ندیسر  يارب  هار  نیرتهب  رت و  ناسآ  اهنت  هن  یلعف  تیحیـسم  مینک ، هاگن  هلئـسم  هب  رت  قیقد  رگ 
یهلا برق  تداعـس و  هب  دـناوت  یمن  دـشاب و  یمن  قفوم  تسا ) رت  صقاـن  مالـسا  نید  هب  تبـسن  هک   ) یعقاو تیحیـسم  نید  دـح  رد 

.دناسرب

.تسا دوهشم  الماک  دش ،  هتشون  یسیع  ترـضح  جورع  زا  سپ  نویراوح  هلیـسو  هب  هک  لیجنا  نییآ  نیا  رد  فیرحت  لعج و  دوجو 
نیا هنافسأتم  .تسا  هدش  مگ  نآ  زا  ییاه  تمسق  باتک ،  نیا  حیحص  يرادهگن  ظفح و  هب  مدرم  مامتها  مدع  رثا  رب  خیرات  لوط  رد 

يرایسب دراوم  رد  هدنامن و  ناما  رد  نافرحنم  هنتف  نایوجدوس و  فیرحت  نامز و  دربتسد  زا  هک  تسا  ینایدا  هلمج  زا  ینامـسآ  نییآ 
ياپ یهلا  برق  لامک و  يارب  یقیرط  ناونع  هب  نییآ  نیا  رب  ناوت  یمن  یتح  رگید  زورما  هجیتن  رد  .تسا  هدش  ناصقن  هابتشا و  راچد 

.هار نیرتهب  نیرت و  ناسآ  هب  دسر  هچ  ات  تفریذپ ،  ار  نآ  درشف و 

 : اه تشون  یپ 

هیآ 39. ( 53  ) مجن  - 1

تسیچ تیحیسم  مالسا و  نید  قرف 

شسرپ

تسیچ تیحیسم  مالسا و  نید  قرف 

خساپ

يارب یهلا  هداتسرف  نیرخآ  هللادبع  نب  دمحم  ترضح  هلیسو  هب  يدالیم  مشـش  نرق  رد  هک  ینامـسآ  تعیرـش  نیرت  لماک  مالـسا  . 1
.دش هدروآ  تیرشب 

مدرم همه  يارب  زج  ار  وت  ام  ( 28 أبس ،  ) ساّنلل هّفاک  ّالإ  کَنلسرأ  ام  و  : " دیامرف یم  دنوادخ  هکنانچ  تسا  یناهج  ینید  مالـسا  نید 
يرگید نید  زا  دناوت  یمن  یسک  ناشیا  ندمآ  اب  فارعا 59 )  " ) تسا هدش  لاسرا  نایناهج  مامت  يارب  مالسا  ربمایپ   " و میداتسرفن " 

نارمع 58) لآ   ) نیرسَخلا نم  هرخألا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  انید  مَلـسإلا  ریغ  غتبی  نم  و  : " دیامرف یم  دنوادخ  هکنانچ  .دنک  يوریپ 
" دوب دهاوخ  ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  و  دش ، دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  دنک  باختنا  دوخ  يارب  ینییآ  مالسا  زج  سک  ره  و 

تسا هعیش  هّقح  بهذم  لوصا  تماما  لدع و  هکنانچ  تسا  داعم  توبن و  دیحوت ، مالسا  نید  لوصا 

مالـسا نید  تایلک  يّربت  ّیلوت و  رکنمزا ، یهن  فورعم  هبرما  تاکز  سمخ  داهج ، جح  هزور  زامن ، زا : دنترابع  مالـسا  نید  عورف  و 
: دیامرف یم  دنوادخ  هکنانچ  دوب  هدش  راذـگاو  ربمایپ  هب  ادـخ  ربمایپ  تایح  نامز  رد  نآ  تایئزج  نییبت  حیـضوت و  هدـمآ و  نآرق  رد 

يارب ات  میدرک  لزاـن  وت  رب  ار  نآرق   ) رکذ نیا  اـم  و  لحن 44 )  ) نورّکفتی مهّلعل  مهیلإ و  لّزن  ام  ساّنلل  نّیبتل  رکّذـلا  کیلإ  اـنلزنأ  "و 
زا سپ  همئا و  هب  ربمایپ  زا  سپ  تیلوئسم  نیا  دننک " هشیدنا  هک  دیاش  یهد و  حیضوت  تسا  هدش  لزان  ناشیا  يوس  هب  ار  هچنآ  مدرم 
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نیموصعم همئا  تایاور  نآرق و  تایآ  هب  هجوت  اب  ات  تسا  هدش  راذگاو  طیارشلا  عماج  ياهقف  هب  تعیرش  ماکحا  نایب  تیلوئـسم  اهنآ 
.دننک تیاده  ار  مدرم 

تعیرش تیحیسم  تیحیسم  . 2
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.دش هدروآ  تیرشب  يارب  هک  تسا  یسیع غ  ترضح 

نایحیسم یهلا  یقیقح  فراعم  دهاوخب  ناسنا  رگا  یتح  رضاح  لاح  رد  یلو  تسا  لیجنا  نایحیسم  سدقم  باتک  تیحیسم  فراعم 
هدـش و فیرحت  هنافـسأتم  زین  یلعف  لیجنا  اریز  دـنک  هاگن  نآرق  نابز  زا  لـیجنا  یفرعم  هب  تسا  هتـسیاش  درواـیب  تسد  هب  هک  مه  ار 
یسوط ج 1، خیش  نایبت  ریـسفت  هرامـش 2 و 15 /  لوا  باب  انحوی ، لیجنا  تسا (  هداد  دنوادخ  هب  ار  ندوب  مسج  نوچمه  ییاهتبـسن 
نآرق و رب  یقیبـطت  شرگن  بتکلاراد /  رـشن  ص 314 322 ، ییابطابط ج 3 ، همالع  نازیملا  ریـسفت  ثارت /  أـیحا  راد  رـشن  ص 479 ،

 ( نآرق فراعم  گنهرف و  زکرم  هرامش 13 14 و 15 16 ، ینآرق  ياهشهوژپ  هلجم  لیجنا 

هن تسا  نآرق  هنیمز  نیا  رد  باتک  نیرتهب  دینادب ، يزیچ  میرم  شردام  حیـسم غ و  ترـضح  هرابرد  دـیهاوخ  یم  امـش  رگا  نیاربانب 
ظفح نوچ  تسا  هدیسر  ام  تسد  هب  هدنام و  ظوفحم  دایز  مک و  نودب  هک  تسادخ  نخس  ینامـسآ و  باتک  اهنت  نآرق  اریز  لیجنا 
لزان ار  نآرق  ام  ( 9، رجح  ) نوظفَحل هل  انا  رکذلا و  انلزن  نحن  انا  : " دیامرف یم  هک  هتفرگ  هدهع  هب  دـنوادخ  دوخ  ار  نآ  زا  ینابهگن  و 

ینامـسآ باـتک  تسا  نایحیـسم  تسد  رد  هدـش و  فورعم  لـیجنا  ماـن  هب  هچنآ  یلو  میتـسه  نآ  ناـبهگن  ظـفاح و  دوخ ، میدرک و 
ترضح ینامسآ  باتک  لیجنا  ، " اهنآ ياهباتک  ریاس  اهلیجنا و  یهاوگ  یحیسم و  ناخروم  حیرصت  قبط  اریز  تسین  حیسم  ترـضح 

هتشون حیسم  ترضح  زا  دعب  اهتدم  هدوب  وا  نارای  هظفاح  رد  هک  نآ  زا  ییاهشخب  اهنت  تسین و  تسد  رد  زورما  هتفر و  نیب  زا  حیـسم 
هدش
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يزاریـش و مراـکم  هللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  زا  ساـبتقا   ) تسا هدـش  شناراـی  راـکفا  تاـفارخ و  اـب  هتخیمآ  هنافـسأتم  مه  نآ  هک  تسا 
 ( هیمالسالا بتکلاراد  ص 391 ، ص 423 425 و ج 23 ، نارگید ج 2 ،

تـسا یلاعت  قح  زا  يرادربنامرف  ندش و  قح  میلـست   ) مالـسا نآ  تسا و  یکی  ادخ  نید  هک  دوش  یم  هدافتـسا  میرک  نآرق  تایآ  زا 
: دننام

 " تسا مالسا  ادخ  دزن  رد  نید  نارمع 19 ). لآ   ) مَلسالا هللا  دنع  نیدلا    ّ نإ . " 1

.دیروایب نامیا  نم  هداتسرف  نم و  هب  هک  مداتـسرف  یحو  نویراوح  هب  : " دیامرف یم  یـسیع غ  ترـضح  نویراوح  هرابرد  دنوادخ ، . 2
.( هدئام 111  ") میناملسم ام  هک  شاب  هاوگ  میا و  هدروآ  نامیا  دنتفگ : اهنآ 

 " مشاب ناناملسم  زا  هک  مرومأم  نم  سنوی 72 ).  ) نیملسملا نم  نوکأ  نأ  ترمأ  : " دومرف دوخ  موق  هب  حون غ  ترضح  . 3

.( هدئام 48 ") .ًاجاهنم هعرش و  مکنم  انلعج    ّ لکل  " تسا توافتم  ناربمایپ  تعیرش  هتبلا 

لماکت ییاهن  هلحرم  هب  ات  هداد  رارق  وا  يارب  ار  يرت  لماک  ياهتعیرش  نامز  ره  رد  رـشب ، یجیردت  لماکت  ياضتقم  هب  لاعتم  دنوادخ 
نامز نامه  ربمایپ  زا  تعاطا  تعیرش و  لوبق  نامز  ره  رد  یهلا  نید  شریذپ  رد  رایعم  هدیـسر و  تسا   9 دمحم ترضح  تعیرش  هک 

تسا

متاخ ترـضح  تعیرـش  ینعی  تعیرـش  نییآ و  نیرترب  نیرخآ و  مان  تسا  اهنامز  مامت  رد  یهلا  نید  ماـن  هک  نیا  رب  هوـالع  مالـسا  "

ییابطابط همالع  نازیملا  هیمالسالا /  بتکلاراد  ص 16 و 17 ، یشرق ج 4 ، ربکا  یلعدیس  نآرق  سوماق  زا  سابتقا   ) تسه زین   9 أیبنالا
 ( نایلیعامسا رشن  ص 350 352 ، ج 5 ،

زا رگید  یخرب  رد  دش و  رکذ  هک  یتایآ  دننام  تسا  یهلا  نید  مالسا  هژاو   " زا دوصقم  میرک  نآرق    ِ تایآ زا  یخرب  رد 
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دنهن یم  ّتنم  وت  رب  اهنآ  : " دیامرف یم  ربمایپ  هب  باطخ  هک  تارجح  هروس  هیآ 17  دننام : تسا  متاخ  ربمایپ  تعیرش  دوصقم ، تایآ 
يوس هب  ار  امـش  هک  دهن  یم  ّتنم  امـش  رب  دنوادخ  هکلب  دیراذگن ; ّتنم  نم  رب  ار  دوخ  ندروآ  مالـسا  وگب : .دـنا  هدروآ  مالـسا  هک 

هروس نیمه  هیآ 14  و  تسا ". ..  هدرک  تیاده  نامیا 

هک تسا  نیا  یلعف  تیحیسم  اب  مالسا  نید  توافت  نیرتمهم 

انلّزن نحن  ّانإ  : " دـیامرف یم  هدرک و  حیرـصت  نآ  هب  زین  نآرق  هک  نانچ  تسا  نوصم  لیدـبت  فیرحت و  هنوگ  ره  زا  مالـسا  ماکحا  . 1
رگید نایدا  ماکحا  یلو  میتسه ;"  نآ  نابهگن  زین  دوخ  میدروآ و  دورف  ار  باـتک  نیا  دوخ  اـم  .( 9 رجح ،  ) نوظفَحل هل  ّانإ  رکذـلا و 

تسا هدش  فیرحت  راچد 

نآرق ياهدـییأت  زجب  یلوبق  لـباق  دنتـسم و  خـیرات  رگید  ناـیدا  یلو  دراد ; ظوـفحم  تباـث و  خـیرات  هک  تسا  ینید  اـهنت  مالـسا  . 2
.درادن ینیقی  نودم  صخشم و  خیرات  تسا و  دیدرت  دروم  نآ  ندوب  ینامسآ  یتح  هک  تشترز  نید  هژیوب  دنرادن ;

یعامتجا طباور  ات  هتفرگ  ادخ  اب  درف  هطبار  زا  یگدنز  نوئش  همه  رد  هک  ارچ  دنرادن ; رگید  نایدا  زا  کیچیه  ار  مالسا  تیعماج  . 3
.( ص 195 196 يرهطم ج 3 ، دیهش  راثآ  هعومجم   ) تسا هدرک  هلخادم  ناهج  ناسنا و  طباور  یگداوناخ  طباور  دارفا ،

؟ دننک یمن  يوریپ  ناشیا  ياه  هتفگ  ناشیا و  زا  یسیع  ناوریپ  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یمن  يوریپ  ناشیا  ياه  هتفگ  ناشیا و  زا  یسیع  ناوریپ  ارچ 

خساپ

نیا هتبلا  .دنـشاب  یمن  نآ  هب  دنبیاپ  مه  نید  نآ  ناوریپ  هکنآ  نمـض  تسا  هدـش  فیرحت  حیـسم  ترـضح  ناوریپ  دزن  دوجوم  لیجنا 
هنیمز تایعقاو  زا  يرودو  فیرحت  ببـس  هب  مالـسا  زا  ریغ  دوجوم  نایدا  رد  نکل  دوش ؛ یم  هدـید  مه  رگید  نایدا  ناوریپ  رد  هلأـسم 

حیـسم ع اب  ادـخ  نتفرگ  یتشک  ناتـساد  دـناد و  یم  هعونمم  هرجـش  ار  ملع  هک  ینید  ًالثم  دراد ؛ دوجو  نید  هب  ناوریپ  ندوبن  دـنبیاپ 
.دنکدوخ دنبیاپ  ار  نیزورما  هاگآ  نشور و  لسن  دراد  راظتنا  هنوگچ  دنک ، یم  فیرعتار 

؟ دراد املع  يارب  یهاگیاج  هچ  ع )   ) یلع ماما  حیسم  نید  رد 

شسرپ

؟ دراد املع  يارب  یهاگیاج  هچ  ع )   ) یلع ماما  حیسم  نید  رد 

خساپ
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ریغ یمالـسا و  بهاذـم  اه و  هقرف  همه  فرط  زا  هکلب  هعیـش ، نارظن  بحاـص  فرط  زا  اـهنت  هن  (ع ،) یلع ماـما  یگتـسیاش  هاـگیاج و 
.تسا هدش  نایب  یمالسا 

هرابرد نونکات  مالـسا  روهظ  زاغآ  زا  هک  يا  هبناج  همه  ياه  یـسررب  تاقیقحت و  هجیتن  رد  : » دـیوگ یم  يرفعج  یقتدـمحم  همالع 
رظنبحاص نارکفتم  هلیسو  هب  اهدعب  هچ  وا و  رصاعم  ناگدننک  هدهاشم  هلیـسو  هب  هچ  (ع - ) بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  تیـصخش 

یهلا ياه  بتکم  ورملق  رد  هک  نانچ  (ع ) یلع تیصخش  هک  تسا  هدش  هتفریذپ  تقیقح  نیا  هتفرگ ، تروص   - للم رگید  یمالـسا و 
لماکت هک  یناسنا -  نایناوراک  نازاتشیپ  ورملق  رد  نانچمه  دراد ؛ رارق  دمحم  یسیع و  یـسوم و  میهاربا ، دننام  یناربمایپ  فیدر  رد 

(. ص 170 ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  «، ) تسا هتفرگیاج  لّوا  فص  رد  دنا -  هدومن  يریگ  فده  ار  تیناسنا  رد 

مدآ ترـضح  هب  دـهاوخ  یم  سک  ره  : » تسا هدـش  دراو  زین  (ص ،) مالـسا ربمایپ  كرابم  نابز  زا  (ع ،) یلع ماما  دروم  رد  هلأسم  نیا 
بلاطیبا نب  یلع  هب  درگنب ، شتدابع  رد  یسیع  هب  شتبیه و  رد  یسوم  هب  شیرابدرب ، رد  میهاربا  هب  شیاوقت ، رد  حون  هب  شملع ، رد 
(. ص 201 ج 1 ، يرفعج ، یقتدمحم  هغالبلا ، جهن  حرش  زا  لقن  هب  تماما ، باب  یچشوق ، یلع  ّالم  دیرجت  حرش  «،) دنک هاگن 

یـسک اهنت  ناشیا  اریز  دراد ؛ يا  هژیو  هاگیاج  هدـنیآ -  لاح و  هتـشذگ ، رد  يرـشب -  نادنمـشیدنا  یمامت  نایم  رد  (ع ) نینمؤملاریما
نادنمشیدنا نانخس  زا  دنچ  یتارابع  هنومن  يارب  تسا ؛ (ع ) ناربمایپ یهلا  ياه  تلاسر  لماح  يرـشب و  خیرات  ّلک  هدنیامن  هک  تسا 

: ددرگ یم  نایب  اج  نیا  رد  دنا -  هدومن  نایب  (ع ) یلعماما تمظع  رد  هک  یحیسم - 

جاوم روش و  رپ  هدنسیون   ) ناربج لیلخ  ناربج  . 1
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: دیامرف یم  (ع ) یلع ماما  دروم  رد  یحیسم )

وا .دیدرگ  بش  زارمه  زاسمد و  نآ  اب  دیزگ و  ار  یلک  حور  ترواجم  تمزالم و  هک  دوب  برع  نیلوا  بلاطیبا  دنزرف  نم  هدیقع  هب  »
هدینـشن ار  همغن  نیا  نآ  زا  شیپ  هک  تخاـس  سکعنم  مدرم  شوـگ  هب  ار  یلک  حور  هـنارت  گـنهآ  شبلود  هـک  دوـب  یبرع  نیتـسخن 

هدادلد هتفیـش و  سک  ره  سپ  .دندنام  ناریح  دوخ ، هتـشذگ  ياه  یکیرات  وا و  تغالب  غورف  رپ  ياه  هارنایم  رد  تهج  نیدب  .دندوب 
، تسا تیلهاـج  نادـنزرف  زا  دومن ، ینمـشد  وا  اـب  سک  ره  تسا و  هتـسب  ترطف  ياـه  هتـشر  هب  شیگدادـلد  یگتفیـش و  تشگ ، وا 

(. همدقم ج 1 ، بلاطیبا ، نب  یلعمامالا  دوصقملا ، دبع  حاتفلادبع  )

، یسانشن ای  یسانشب  ار  وا  تسا  ناسکی  خیرات ، تقیقح و  دزن  : » دیوگ یم  برع ) یحیـسم  ناگدنـسیون  نیرترب  زا   ) قادرج جرج  . 2
تلادع توص  بلاطیبا ، نب  یلع  نادیهش  گرزب  ردپ و  یمان ، دیهش  راّهق  رادیب و  نادجو  وا  هک  دنهد  یم  یهاوگ  تقیقح  خیرات و 

.تسا قرشنادیواج  تیصخش  یناسنا ،

نآ اب  شبلق ، نآ  اب  شلقع ، نآ  اب  يا  ّیلع »  » نامز ره  رد  يدرب و  یم  راک  هب  يراد  هوق  تردق و  هچ  ره  رگا  دـش  یم  هچ  ناهج ! يا 
، یلع ماما  باتکزا  لقن  هب  یناسنا ، تلادـع  يادـص  یلع  ماما  قادرج ، جرج  ( ،!؟ يدیـشخب یم  ملاع  هب  شراقفلاوذ  نآ  اب  شناـبز و 

(. ص 18 ج 1 ، دوصقملادبع ، حاتفلادبع 

غوبن هک  مه  هرادنا  ره  يا ، هدنسیون  خروم و  چیه  : » دیوگ یم  برع ) رکفتم  رظن و  بحاص  یحیـسم و  هدنـسیون   ) همیعن لیئاخیم  . 3
یتح هک  يا  هعومجم  رد  (ع ) یلع اوشیپ  دـننام  یگرزب  ناسنا  زا  یلماک  هفاـیق  دـناوت  یمن  دـشاب ، هدوب  رادروخرب  زاـتمم  يدرمدار  و 

وا نارود  دننام  گرزب ، ياهدادیور  زا  رپ  ینارود  دنکمیسرت و  دشاب  هحفص  رازه  ياراد 
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(. ص 174 ج 1 ، يرفعج ، یقتدمحم  هغالبلا ، جهن  حرش  زا  لقن  هب  ص 7 ؛ هیناسنالا ، هلادعلا  توص  ، ) ...و دهدب  حیضوت  ار 

: ك.ر هنیمز  نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب 

ج 1. يرفعج ، یقتدمحم  هغالبلا ، جهن  حرش  . 1

J} قادرج جرج  یناسنا ، تلادع  يادص  یلع  ماما  . 2

؟ ارچ دوب ؟ مالسا  ربمایپ  ندمآ  هب  يزاین  ایآ  دش  یمن  فیرحت  تیحیسم  رگا 

شسرپ

؟ ارچ دوب ؟ مالسا  ربمایپ  ندمآ  هب  يزاین  ایآ  دش  یمن  فیرحت  تیحیسم  رگا 

خساپ

رد هک  تسا  ییاه  لیدـبت  رییغت و  فیرحت ، هلأسم  للع  نیا  زا  یکی  .دراد  يددـعتم  للع  دـیدج ، ناربمایپ  روهظ  تلاـسر و  دـیدجت 
تیادـه يارب  ار  دوخ  تیحالـص  هتـشذگ ، میلاعت  اه و  باتک  نآ  هجیتن  رد  .تسا  هداد  خر  نیـشیپ  ناربمایپ  ياه  باتک  تاـمیلعت و 

يزاین رگید  فیرحت ؛ ققحت  مدع  تروص  رد  مییوگب  ات  تسین  دیدج ، ناربمایپ  ندمآ  تلع  اهنت  ، نیا اما  .دندوب  هداد  تسد  زا  مدرم 
هدش فیرحت  شوختـسد  تّدش  هب  نید  نیا  هداتفین و  قافتا  تیحیـسم  دروم  رد  مه  رما  نیمه  دنچ  ره   ) دوبن دیدج  ربمایپ  ندـمآ  هب 

زا دراد ؛ مه  يرگید  ياه  تلع  (ص ) دـمحم ترـضح  متاخربمایپ  ندـمآ  هژیو  هب  ناربمایپ  ندـمآ  نـالوسر و  دـیدجت  هکلب  تسا ؛)
هتشادن دوجو  نآ  میلعت  غالبا و  هنیمز  هتشذگ ، رد  هک  هچنآ  ندوزفا  لیمکت و  زین  هتـشذگ و  ناربمایپ  میلاعت  هب  ندیـشخب  قمع  هلمج 

.تسا

J} .يرهطم دیهش  توبن ، متخ  ك.ر : رتشیب  یهاگآ  يارب 

؟ دراد یمکح  هچ  دنراد  تماقا  ناریا  رد  هک  ینایحیسم  اب  ترشاعم  هدئام ,  هروس  هیآ 5  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟ دراد یمکح  هچ  دنراد  تماقا  ناریا  رد  هک  ینایحیسم  اب  ترشاعم  هدئام ,  هروس  هیآ 5  هب  هجوت  اب 

خساپ

هب هیآ  کی  دوجو  تسا و  هلأسم  ره  هلدا  تایاور و  تایآ و  عومجم  هب  هجوت  اب  دوش  یم  طابنتـسا  اهقف  هلیـسو  هب  هک  یعرـش  ماکحا 
ناوریپ باتک و  لها  هب  تبـسن  دشاب و  اشگ  هار  دناوت  یم  هدـمآ  نآ  ریـسفت  رد  هک  یتایاور  هکلب  تسین ، مکح  لیلد  هراومه  ییاهنت 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 374 

http://www.ghaemiyeh.com


زا یعون  راتفرگ  زین  اهنآ  دوش  یم  هدافتـسا  میرک  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  زا  هچ  نانچ  یلو  دنراد  لوبقار  ادخ  هچرگ  تیحیـسم  نییآ 
عون کی  نیکرـشم  نارفاک و  تساجن  .دـنراد  سدـقلا ) حور  رـسپ و  ردـپ   ) هناـگ هس  ياـه  مونقا  هب  داـقتعا  هلمج  زا  دنتـسه ؛ كرش 

قـالخا دـیاقع و  ظـفح  اـهنآ  زا  زیهرپ  هدـیاف  کـیو  هدرک  تیارـس  زین  اـهنآ  مسج  هب  نآ  راـثآ  هک  تسا  يونعم  ینطاـب و  یگدولآ 
نیا دـنوش و  یم  فرحنم  هتفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  هارمگ  فرحنم و  دارفا  اب  ترـشاعم  شزیمآ و  اـب  هک  دـشاب  یم  مدرم  زا  يرایـسب 

هارمگ دارفا  اـب  ترـشاعم  زا  هک  دـننک  یم  شرافـس  یلوـمعم  دارفا  هب  نازوـسلد  نیحلـصم و  لـیلد  نیمه  هب  .درادـن  یگزاـت  بلطم 
تسا هدش  نایب  تساجن  مکح  تروص  هب  مالسا  رد  عوضوم  نیا  هک  دنشاب  ظوفحم  یهارمگ  فارحنا و  زا  ات  دننک  يرود  فرحنمو 

یمن بانتجا  یلکلا  تابورـشم  كوخ و  تشوگ  نوخ  لثم  اـه  یگدولآ  زا  يرایـسب  زا  رگید  ناـیدا  ناوریپ  اـعون  نیا  زا  هتـشذگ  و 
یضعب تسا و  هداد  ار  روتسد  نیا  مالسا  اه  یگدولآ  نیا  زا  ناناملـسم  ظفح  يارب  ودشاب  یم  هدولآ  اهنآ  یگدنز  مامت  اعبط  دننک و 

يزیربت هّللا  تیآ  هر )  ) میکح هّللا  تیآ  دننام  رضاح  رصع  عجارم  زا  يرایسب  هژیو  هب  اهقف  زا 
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اراهنآ تساجن  اهنت  دـنا و  هداد  دنـشابن  كرـشم  هک  یتروص  رد  باتک ، لها  تراـهط  هب  اوتف  يربهر  مظعم  ماـقم  لـضاف و  هللا  تیآ 
ادیپ ملع  یسک  رگا  دوش و  یم  ادیپ  یلکلا و ...  تابورـشم  نوخ  دننام  تاساجن  هب  ندش  هدولآ  رثا  رب  هک  دنناد  یم  يرهاظ  تساجن 

ریـسافت زا  یخرب  رد  .دنـشاب و  یم  كاپ  درکن  ادیپ  اهنآ  ندب  ندوب  هدولآ  هب  ملع  ای  هدـشن  هدولآ  تاساجن  نیا  اب  اهنآ  ندـب  هک  درک 
.درادن لاکشا  همه  رظن  هب  هک  هدش  ریسفتهویم  تابوبح و  هب  هفیرش  هیآ  رد  ماعط 

J} .دییامرف هعجارم  هفیرش  هیآ  لیذ  ج 4 ، هنومن ، ریسفت  ك.ر : رتشیب  حیضوت  يارب 

ار یحیسم  کی  نونکا  هک  هدوبن  صقان  هک  دنوادخ  فرح  دش ؟ هداتسرف  مالسا  هک  دندوبن  ییامنهار  لماک و  ياهنید  تیحیـسم  تیدوهی و  ایآ 
.دنکیم مالسا  هب  توعد 

هراشا

تسا هدوب  نید  کی  نامز  ره  رد  مییوگب  رگا  درکن  تظفاحم  نآرق  دننامه  نآ  زا  دنوادخ  ارچ  هدش  فیرحت  تیحیسم  مییوگب  رگا 
ات هنوگچ 

شسرپ

کی نونکا  هک  هدوبن  صقان  هک  دنوادخ  فرح  دش ؟ هداتسرف  مالسا  هک  دندوبن  ییامنهار  لماک و  ياهنید  تیحیـسم  تیدوهی و  ایآ 
.دنکیم مالسا  هب  توعد  ار  یحیسم 

تسا هدوب  نید  کی  نامز  ره  رد  مییوگب  رگا  درکن  تظفاحم  نآرق  دننامه  نآ  زا  دنوادخ  ارچ  هدش  فیرحت  تیحیسم  مییوگب  رگا 
نامه زا  مالسا  دش  یمن  ایآ  دش ؟ تیبثت  نامزلا  رخآ  ات  مالـسا  هراب  کی  هب  تسا و  هدوب  یفلتخم  ياه  نید  مالـسا  زا  لبق  ات  هنوگچ 

؟ تشادن دوجو  فالتخا  همه  نیا  دش و  یم  یفرعم  نیرتلماک  نیرتاهنت و  ناونع  هب  لوا 

خساپ

هتـشذگ ياه  تعیرـش  ياه  هزومآ  يانعم  نیا  هب  تسا  هزومآ  کی  نایب  رد  یتساک  صقاـن »  » زا روظنم  یهاـگ  تسناد  دـیاب  تسخن 
هدوب تسرد  زین  یلبق  بلاطم  هچ  رگا  تسا  رتلماک  رت و  نوزفا  بلاطم  نایب  مدـع  صقاـن »  » زا روظنم  یهاـگ  اـما  .تسا  هدوبن  صقاـن 

ار يربج  ياهداحتا  ناتـسریبد  سالک  رد  اما  دنهد  یم  شزومآ  ار   2  * 2 برـض 4 =  ییادتبا  موس  سالک  رد  هک  نیا  دننام  .تسا 
.تسین یلیصحت  ياه  نارود  یط  هب  تهابش  یب  یخیرات  ياه  نارود  یط  دنهد  یم  شزومآ 

رگنایب ناونع  هب  ناماما  دوجو  نآ  رانک  رد  دـشاب و  یم  انعم  قیمع  رایـسب  ياه  هیال  ياراد  ظفل  رهاظ  رب  هوالع  نآرق  هک  اجنآ  زا  اـما 
.تسین دیدج  نتم  هب  يزاین  دنراد  دوجو  نامز  رخآ  ات  رشب  زا  ادخ  هتساوخ  هدننک  نییبت  تایآ و 

شیپ یفالتخا  رگید  دوب  ینامـسآ  باتک  اهنت  نآرق  دش و  یم  ثوعبم  هتـشذگ  ياه  نارود  رد  (ص ) مالـسا ربمایپ  رگا  هک  نیا  اما  و 
هب نایدا  ناوریپ  ماوقا و  همه  نایم  رد  فالتخا  زورب  اریز  .تسا  یعقاو  ریغ  ضرف  .دمآ  یمن 
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زین نآرق  ناوریپ  یتح  دـشاب و  یم  هقرف  نیدـنچ  نایحیـسم  دوخ  هک  نانچ  دـیآ  یم  شیپ  یعیبط  روط  هب  فلتخم  ياه  هزیگنا  رطاـخ 
.دنتسه فلتخم  ياه  هقرف 

: مینک یم  بلج  ریز  نتم  هب  ار  امش  هجوت  رتشیب  حیضوت  يارب 

.میریگ یم  یپ  ار  هلأسم  میرک ،) نآرق  تایآ  لقع و   ) یلک هار  ود  زا  لاؤس  نیا  هب  خساپ  يارب 

لقع هار  .کی 

دش و انـشآ  نایدا  ياه  هزومآ  دیاقع و  لوصا  اب  ادـتبا  دـیاب  رگید ، نایدا  تیناقح  مدـع  نید و  کی  تیناقح  دروم  رد  يرواد  يارب 
نید فراعم  دـیاقع و  لوصا  يا ، هعجارم  نینچ  رد  ام  .دز  کحم  تسا _ ناسنا  ینورد  تجح  هک   _ لقع هلیـسو  هب  ار  نآ  هاـگ  نآ 
یم تابثا  ینیقی  ددعتم  نیهارب  هلیـسو  هب  لوصا  نیا  کیاکی  ینعی ، میبای ؛ یم  یلقع  ینیقی  نقتم و  نیهارب  هلدا و  رب  ینتبم  ار  مالـسا 

(، ییادـخود  ) تیونث هب  داقتعا  هک   _ يدـیحوتریغ بتاکم  نایدا و  دوش ، یم  هماقا  دـیحوت  لصا  هرابرد  هک  ینیهارب  دوجو  اب  .ددرگ 
هلدا زا  هک  هچنآ  هنیمز ، نیمه  رد  .ددرگ  یم  لاطبا  دوش _ یم  بوسحم  اهنآ  يداقتعا  ناکرا  زا  ییادخ  دنچ  ای  ییادخ ) هس   ) ثیلثت

یم در  دنتـسه ، يدـیاقع  نینچ  رب  ینتبم  هک  ار  یبهاذـم  بتاکم و  دوش ، یم  هماقا  دـنوادخ  تیؤر  ای  تیمـسج  یفن  رب  یلقع  ینیقی 
هب رگا  لـقع ، ینیقی  نیهارب  ماـکحا و  ینعی ، ینورد ؛ تجح  نیمه  اـب  زین  تیحیـسم ، تیدوهی و  گرزب  نید  ود  صوصخ  رد  .دـنک 

.دیسر میهاوخ  بتاکم  ریاس  هباشم  هجیتن  هب  مینیشنب ، نید  ود  نیا  ياه  هزومآ  یسررب 

لاعتم دـنوادخ  ربارب  رد  میلـست  دایقنا و  هب  توعد  نانآ ، همه  رهوگ  تقیقح و  هک  تفگ  دـیاب  ینامـسآ  یهلا و  نایدا  صوصخ  رد 
هک ناسنا ، يورخا  يویند و  تداعس  نیمأت  یگنوگچ  هب  طوبرم  ياه  لمعلا  روتسد  نکل  تسا ،
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لمعلاروتسد نیا  بطاخم  ناکم و  نامز و  فالتخا  هب  هجوت  اب  ینعی ، تسا ؛ توافتم  دوش ، یم  دای  تعیرش »  » هب نآ  زا  حالطـصا  رد 
ماقم رد  زین  نایدا  رهوگ  دـیاقع و  لوصا  نیا ، رب  هوالع  .تسا  هدوب  لماکت  هب  ور  نآ  اب  بسانتم  هدـنارذگ و  ار  یلتخم  لـحارم  اـه ،

نا : » تسا ددعتم  عیارش  تسا و  دحاو  يدیحوت  نید  تقیقح ، رد  .تسا  هدیدرگ  رادروخرب  يرتشیب  لیـصفت  قمع و  زا  نییبت  نایب و 
«. تسا قح ) ربارب  رد  میلست   ) مالسا ادخ  دزن  رد  نید  هک  یتسرد  هب  .» هیآ 19 (، 3  ) نارمع لآ  مالسالا » هللا  دنع  نیدلا 

دحاو نید  غلبم  همه  ناربمایپ  ور  نیا  زا  .تسا  هدش  هضرع  يرت  لماک  لکـش  رد  هتفای و  شیالاپ  یلبق  تعیرـش  يربمایپ  ره  روهظ  اب 
تیدوهی و سدقم  باتک  رد  بلطم  نیا  هب  دنداد و  یم  ار  دیدج  ربمایپ  ندمآ  هدژم  يرگید  زا  سپ  یکی  تهج ، نیمه  هب  و  دندوب ،

.. یبن 9:510 عیشوه  باتک  تاروت.تسا ، هدش  حیرصت  تیحیسم 

اب حیسم  نییآ  زا  حیحص  يوریپ  دوب و  دهاوخ  ناشیا  زا  تیعبت  رد  یسیع ، ترـضح  ندمآ  اب  دوهی ، نییآ  زا  حیحـص  يوریپ  نیاربانب 
زا لماکتم  تاجرد  يانعم  هب  ینامـسآ  عیارـش  توافت  هجیتن ، رد  .دوب  دـهاوخ  مرکا  یبن  ترـضح  زا  تیعبت  رد  مالـسا ، ربمایپ  روهظ 
زا يوریپ  موزل  هب  مکح  هتـشذگ ، عیارـش  رد  فیرحت  هلأسم  زا  رظن  عطق  اب  لقع ، نایب  نیا  هب  هجوت  اب  .تسا  تقیقح  کی  هار و  کی 

، لقع نینچمه  .دیامن  یم  تسا ، هدش  یلجتم  مالـسا )  ) تعیرـش نیرخآ  رد  هک  یهلا  لمعلاروتـسد  مایپ و  نیرت  لماک  نیرت و  عماج 
.دـبای یم  دوخ  ینیقی  نیهارب  اب  فلاخم  ار  اهنآ  دوش ، یم  نییبت  يزورما  تیحیـسم  تیدوهی و  طـسوت  هک  ییاـه  هزومآ  یـسررب  رد 

نایتنرق هب  لوا  هلاسر  ، ثیلثت هب  داقتعا 
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چیه زا  ار  نآ  یلقع  نیهارب  هـک  تـسا  يروـما  (... 30 32:24 شیادـیپ ، رفـس  ناـمه و  ، تیؤر مسجت و   5/20 انحوی : لـیجنا  8:6 و 
تافیرحت زا  رگید  يا  هراپ  هب  .دـناد  یم  اـهنآ  فیرحت  عقاو  رد  تیناـقح و  مدـع  هناـشن  ار  نآ  هکلب  دریذـپ ؛ یمن  یبهذـم  بتکم و 

: دینک يرواد  دوخ  لقع ، مکح  ساسا  رب  ات  مینک  یم  ارذگ  يا  هراشا  گرزب  نید  ود  نیا  رد  هتفرگ  تروص 

دوهی تیحیسم و  تافیرحت 

یقالخاریغ اوران و  تاماهتا  يا  هراپ  سدـقم ، باتک  رد  يداقتعا  يداینب و  تافیرحت  خوسر  رب  هوالع  ناربمایپ ؛ هب  اوران  تاماهتا  . 1
19:30 38 و نیوکت ، رفس  ، 2:111 انحوی ، لیجنا  ك.ر : دراد ، مرش  نآ  نایب  زا  ملق  هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  ناربمایپ  زا  یـضعب  هب 

موزل یلقع  نیهارب  هک  یلاح  رد  ص 73 و 177 ؛ یقداص ، دمحم  نیدهع ، تاراشب  ج 3 و  مالعالا ، سینا  ك.ر : رتشیب  ییانشآ  يارب 
.دنک یم  تابثا  ار  ناربمایپ  تمصع 

هب ناوت  یم  هلمج  زا  تسا ؛ نآ  فیرحت  ياه  هبنج  زا  رگید  یکی  سدـقم ، باتک  رد  هیاپ  یب  ياه  هناسفا  دوجو  اه ؛ هناسفا  دوجو  . 2
32:3430 شیادیپ ، رفس.درک  هراشا  ادخ ، رب  وا  يا  هبلغ  ادخ و  اب  بوقعی  ترضح  نتفرگ  یتشک 

، ینعی دوش ؛ یم  لقتنم  زین  وا  نادـنزرف  همه  هب  هانگ  نیا  دـش و  هدولآ  هاـنگ  هب  تشهب  رد  مدآ  دـندقتعم ، نایحیـسم  يرطف ؛ هاـنگ  . 3
راد هب  بیلـصت و  دیـشخب و  دـهاوخن  يدوس  اطخ ، نیا  زا  ییاهر  رد  ناسنا  لمع  شالت و  هنوگره  تسا و  راک  هانگ  هرطفلاـب  ناـسنا 

.تسا ناسنا  يرطف  هانگ  هرافک  (ع ،) یسیع ترضح  ندش  هدیشک 

، ملاظ نامکاح  ربارب  رد  توکس  هب  توعد  متـس و  ملظ و  هیجوت  سدقم ، باتک  لوقعمان  ياه  هزومآ  زا  رگید  یکی  ملظ ؛ تیوقت  . 4
هیاس مکاح و  نانآ  هک  تسا  نیا  هناهب  هب 
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.نایمور هب  سلوپ  ياه  همان  رثکا  5:38 و  یتم ، لیجنا.دنا  نیمز  رد  ادخ 

رد سدقم ، باتک  نتم  رد  ددـعتم  تاضقانت  دوجو  میـسجت و  ثیلثت و  هلأسم  حرط  رانک  رد  ینالقعریغ  ياه  هزومآ  هنوگ  نیا  دوجو 
تیناقح مدـع  رب  لیلد  .تسا  هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  سدـقم  باتک  رد  دوجوم  ضقانت  دروم   125 ج 2 ، مالعالا ،» سینا   » باـتک

.تسا يزورما  تیدوهی  تیحیسم و 

يرواد اهنآ و  ياه  هزومآ  هب  هعجارم  عیارـش ، نایدا و  ریاس  تیناقح  مدع  مالـسا و  نید  تیناقح  تخانـش  هار  هکنیا  نخـس  هصالخ 
هن یعامتجا ،» يدرف و  ماکحا   » و لیاضف » قالخا و  «، » دیاقع  » يداو هس  رد  مالـسا  هک  تفای  دهاوخ  دنک ، هعجارم  یـسک  رگا  .تسا 

نیا هب  یتعیرش  دیاقع و  رـشب ، یگدنز  هرود  مامت  رد  تسین و  اهنآ  اب  تبـسن  فرط  هسیاقم و  لباق  هکلب  نایدا  ریاس  زا  رت  لماک  اهنت 
.درادن دوجو  لقع ، ناینب  رب  يراوتسا  ناقتا و  قمع و  تیعماج و 

زج درادن  همدقم  چـیه  هب  جایتحا  مالـسا ، نید  تیناقح  تابثا  : » دـسیون یم  ثیدـح  لهچ  باتک  رد  هنیمز ، نیا  رد  هر ) ) ینیمخ ماما 
ص 201. مهدزاود ، ثیدح  حرش  ینیمخ ، ماما  ثیدح ، لهچ  «. عیارش نایدا و  ریاس  نآ و  نیب  هسیاقم  نآ و  دوخ  هب  ندرک  رظن 

تیناقح مدـع  مالـسا و  نید  تیناقح  هب  لقع  مکح  شجنـس و  لقع و  يرواد  هک  مینک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  شخب ، نیا  نایاپ  رد 
.تسا مزیلارولپ  یفن  رب  یلیلد  دوخ  نایدا ، ریاس 

تایآ هار  .ود 

یخرب اب  تحارـص  هب  ینید ، ییارگرثکت  مسیلارولپ و  یفن  هجیتن  رد  مالـسا و  رد  قح  نید  راصحنا  رب  تلالد  رب  هوالع  ینآرق  تایآ 
: میهد یم  رارق  شخب  هس  رد  ار  هنیمز  نیا  رد  تایآ  عومجم  .دنک  یم  لاطبا  ار  نآ  تسا و  فلاخم  مسیلارولپ  ینابم  لوصا و  زا 

.1
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هدرک و یفرعم  لطاب  ار  نایدا  ریاس  ناوریپ  دیاقع  دنک و  یم  یفرعم  میقتسم  طارص  قح و  نید  ار  مالسا  اهنت  تحارص ، رب  هک  یتایآ 
.دنک یم  توعد  مالسا  زا  يوریپ  هب  ار  نانآ 

.85 هیآ (، 3  ) نارمع لآ  نیرسخلا ) نم  هرخالا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  انید  مالسالاریغ  غتبی  نم  (و 

نم كءاج  يذلا  دعب  مهئاوها  تعبّتا  نئل  يدهلا و  وه  هللا  يدـه  نا  لق  مهتّلم ، عبّتت  یتح  يراصنلا  دوهیلا و ال  کنع  یـضرت  نل  (و 
هیآ 120. (، 2  ) هرقب ریصن ) یلو و ال  نم  هللا  نم  کلام  ملعلا 

هللا مهلتاق  لبق  نم  اورفک  نیّذلا  لوق  نوئهاضی  مههاوفاب  مهلوق  کلذ  هللا  نبا  حیسملا  يراصنلا  تلاق  هللا و  نبا  ریزُع  دوهیلا  تلاق  (و 
هیآ 30. (، 9  ) هبوت نوکفؤی ) ینا 

هبوت هروس  نایحیـسم ؛) اب  هلهابم   ) هیآ 61 (، 3) نارمع لآ  هروس  میهد : یم  عاـجرا  میرک  نآرق  هب  ار  امـش  هک  رگید  ناوارف  تاـیآ  و 
هیآ فص ،) (  هروس  هیآ 28 ؛ حتف ،) (  هروس  هیآ 51 و 73 ؛ (، 5) هدئام هروس  هیآ 157و 171 ؛ (، 4) ءاسن هروس  هیآ 32 و 31 ؛ (، 9)

هیآ 79. (، 2  ) هرقب هروس  تایآ 91 88 ؛ میرم ،) ( هروس  9 ؛

مزیلارولپ ياه  ضرف  شیپ  ینابم و  زا  هک   _ تقیقح هب  یبایتسد  ناکما  مدـع  ییارگ و  تیبسن  تیکاکـش و  ياـنبم  اـب  هک  یتاـیآ  . 2
تـسین شریذپ  دروم  ّتیبسن  تیکاکـش و  هجو  چیه  هب  نآرق ، هاگدید  زا  هک  دهد  یم  ناشن  تسا و  لباقت  داضت و  رد  تسا _ ینید 

: زا تسا  ترابع  تایآ  نیا  .تسا  ریذپ  ناکما  تقیقح  هب  ندیسر  و 

.32 هیثاج /  66 ؛ لحن /  هروس  .دهد  یم  رارق  شنزرس  دروم  ار  ناکاکش  هک  یتایآ  .فلا 

ناکاکش ّکش  و  راکشآ ، نشور و  ار  ایبنا  هلدا  هک  یتایآ  .ب 
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.9 10 میهاربا /  هروس  .دنک  یم  یفرعم  هجو  یب  ار 

36 سنوی /  هروس  36 و  ءارـسا /  هروس.دراد  کش  نامگ و  نظ و  زا  يوریپ  زا  بانتجا  نیقی و  ملع و  زا  تیعبت  هب  رما  هک  یتاـیآ  .ج 
.28 مجن /  هروس  و 

، ینعی تماص ، ینید  نوتم  تارابع و  درادـنپ ، یم  هک  تسا  راوتـسا  کیتونمره  دـیدج  ینابم  زا  یخرب  ساسا  رب  ینید ، مزیلارولپ  . 3
تحارـص هب  انبم  نیا  اب  يرایـسب  تایاور  تایآ و  .دـشاب  یم  یـصخش  ًالماک  نید ، زا  یتخانـش  عون  ره  ارهق  دـنا و  یناـعم  زا  یلاـخ 

: دنراد تفلاخم 

،M «} دـننک مایق  لدـع  طسق و  هب  مدرم  ات  میدرک  لزان  ار  نازیم  باتک و  ( » طـسقلاب ساـنلا  موقیل  نازیملا  باـتکلا و  مهعم  اـنلزنا  (و 
نآرق رد  ملظ  تلادـع و  نیب  زییمت  رایعم  دـشاب ، هتـشاد  نآ  زا  یتشادرب  نآرق ، ندوب  تماـص  ساـسا  رب  یـسک  ره  رگا  . 25 دیدح / 

.دش دهاوخن  نکمم  هعماج ، رد  دحاو  رایعم  نآ  ساسا  رب  لدع  هماقا  عبت  هب  تشاد و  دهاوخن  دوجو 

 / لحن هروس   M «.} دنک نایب  ار  زیچ  ره  تقیقح  ات  میداتسرف  وت  رب  ار  نآرق )  ) باتک نیا  ( » یـش ء لکل  انایبت  باتکلا  کیلع  انلّزن  (و 
.89

 / هرقب هروس  M «.} دنتـسه اناد  هک  یموق  يارب  ار  نآ  دنک  یم  نایب  ادـخ ، ماکحا  تسا  نیا  ( » نوملعی موقل  اهنیبی  هللا  دودـح  کلت  (و 
.230

«. دیدرگ نشور  یهارمگ ، زا  تیاده  هار  هک  یتسرد  هب  تسین  نید  رد  یهارکا  چیه  ( » یغلا نم  دشرلا  نیبت  دق  نیدـلا  یف  هارکا  (ال 
.256 هرقب /  هروس  M}

اب نیا  دـنک و  یم  یفرعم  زیچ ، ره  رگناـیب  یهلا و  دودـح  رگناـشن  یهارمگ و  زا  تسار  هار  هدـننک  ناـیب  ار  میرک  نآرق  ـالاب ، تاـیآ 
تارابع ندوب  یلاخ  ینعی ، دیدج ، کیتونمره  يانبم 
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نیا ندوب  یتفرعم  هن  و   ) ترابع زا  اه  تشادرب  ندوب  یـصخش  هجیتن  رد  يرـشب و  ياه  شناد  زا  يریذپریثأت  ییانعم و  راب  زا  نوتم  و 
.تسا لباقم  هطقن  رد  تسرد  راگزاسان و  اه ) تشادرب 

نخس لصاح 

لباق نایدا ، همه  تیناقح  يانعم  هب  ینید ، ییارگ  ترثک  مسیلارولپ و  هجو  چـیه  هب  میرک ، نآرق  تاـیآ  لـقع و  مکح  هب  هعجارم  اـب 
ددـعتم تجح  رّذـعم و  یلو  تسا ؛ دـحاو  میقتـسم  طارـص  قح و  نید  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوـت  نکل  تسین ؛ شریذـپ 

اما دنتسه ؛ یهلا  بولطم  قح و  تعیرـش  زا  جراخ  نایدا ، ریاس  ناوریپ  .درک  ادج  تجح  تیرّذعم و  زا  ار  تیناقح  هلأسم  دیاب  .تسا 
ره ناشهار  دوب و  دنهاوخ  کسمتـسم  تجح و  ياراد  دوخ ) نییآ  هب  يدـنب  ياپ  مالسا 2  هب  لهج   1 : ) طرش ود  دوجو  تروص  رد 
هب هورگ  نیا  زا  نآرق  .دـناروذعم  دـنوادخ  دزن  تمایق  زور  رد  تسا و  راذـتعا  لـباق  اـما  تسین ؛ قح  نید  و  میقتـسم » طارـص   » دـنچ
هب درب و  دنهاوخ  تداعس  زا  يا  هرهب  اه ، شور  نآ  ققحت  تروص  رد  ندوب ، روذعم  نمـض  هورگ  نیا  .تسا  هدرک  دای  فعـضتسم » »

.دش دنهاوخ  لیان  تداعس  زا  يا  هجرد 

تدـحو لـیبق  زا  هکلب  تسین ، يددـع  تدـحو  خنـس  زا  نآ ، تدـحو  یلو  تسین ؛ شیب  زیچ  کـی  نید  تقیقح  هـکنآ  رگید  هـتکن 
لبس اما  تسا ؛ دحاو  میقتسم  طارص  .تسا  هدرک  ریبعت  لبس »  » هب بتارم  نیا  زا  نآرق  هک  تسا  بتارم  ياراد  ینعی ، تسا ؛ یکیکشت 

.69 توبکنع /  هروس ي  انلبس ) مهّنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلاو  : ) تسا ددعتم  نادبعتم  ناکلاس و  فالتخا  ددعت و  هب 

نما لبـس  زا  هک  رادـقم  نامه  هب  سک  ره  دوش و  یم  یهتنم  نآ  هب  یهلا  نما  لبـس  هک  تسا  تیادـه  هارهاش  نامه  میقتـسم  طارص 
یهلا
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روط هب  میقتـسم  طارـص  زا  دنک ، یط  ار  یهلا  نما  لبـس  همه  سک  ره  دش و  دـهاوخ  دـنم  هرهب  زین  میقتـسم  طارـص  زا  دـنک ، يوریپ 
نم مهجرخی  مالـسلا و  لبـس  هناوضر  عبّتا  نم  هللا  هب  يدـهی  نیبم  باتک  رون و  هللا  نم  مکئاـج  دـق  : ) دـش دـنهاوخ  دـنم  هرهب  لـماک 

، دمح هروس  هیآ 6 و 7  لیذ  ج 1 ، نازیملا ، هب  دینک  عوجر  18 و  هدئام /  هروس  میقتسم . ) طارـص  یلا  مهیدهی  رونلا و  یلا  تاملظلا 
.لیبس طارص و  ثحب 

: ددرگ یم  یفرعم  ریز  عبانم  رتشیب  یئانشآ  يارب 

« هانپورسخ نیسحلادبع  ینید ، مزیلارولپ  هب  ینید  نورد  یهاگن   » هلاقم ي ص 242 ، هرامش 4 ، دقن ، باتک  رصتخم :

مزیلارولپ زا  ینید  نورب  یلقع و  دقن   » ناوج هشیدنا  نوناک  یکلمارق ، نادردـق  نسحدـمحم  مزیلارولپ ، ياه  هیوس  باتک  . 1 لصفم :
« تسا ینید 

زا نآرق ، تایآ  هب  دانتـسا  اب  ینید و  نورد  دـقن   » ناوج هشیدـنا  نوناک  یکلمارق ، نادردـق  نسحدـمحم  مزیلارولپ ، نآرق و  باتک  . 2
«. تسا ینید  مزیلارولپ 

لسوتم دوخ  اسیلک  هب  یحور ) یمسج و  زا  معا   ) دوخ تالکـشم  رد  دنراد ) داقتعا  ربمغیپ  ادخ و  هب  هک  یناسک   ) ...نایدوهی نایحیـسم ، ایآ 
ترضح دیوگب  هکنیا  ای  تسا  هداد  افش  ار  وا  (ع ) حیسم ترـضح  دیوگب  ألثم  دنک  ادیپ  افـش  دارفا  نیا  زا  یـسک  تسا  هدشن  ایآ  دنوش و  یمن 

باوخ د رد  ار  (ع ) یسوم

شسرپ

دوخ اسیلک  هب  یحور ) یمسج و  زا  معا   ) دوخ تالکـشم  رد  دنراد ) داقتعا  ربمغیپ  ادخ و  هب  هک  یناسک   ) ...نایدوهی نایحیـسم ، ایآ 
هکنیا ای  تسا  هداد  افش  ار  وا  (ع ) حیسم ترضح  دیوگب  ألثم  دنک  ادیپ  افـش  دارفا  نیا  زا  یـسک  تسا  هدشن  ایآ  دنوش و  یمن  لسوتم 

( دیهد حیضوت  ( ؟ تسا هداد  افش  ار  وا  تسا و  هدید  باوخ  رد  ار  (ع ) یسوم ترضح  دیوگب 

خساپ

: دش نشور  ریز  ياه  هرازگ  مود ، شسرپ  هب  خساپ  رد 

.تسین تلع  نودب  ناهج  رد  يا  هدیدپ  چیه  هک  ینعم  نیا  هب  تسا .  لولعم  تلع و  ماظن  ساسا ، رب  شنیرفآ  ماظن  . 1

رود هک  تداع  قراخ  يونعم و  للع  مود ) .دـنلقع  سح و  سرتسد  رد  هک  يداع  يدام و  للع  لوا ) دنتـسه : مسق  ود  رب  اه  تلع  . 2
.دنتسه يداع  لقع  سح و  سرتسد  زا 

.تساه هدیدپ  يونعم  تلع  هدیشک  تمحز  دعتسم و  ناسنا  سفن  . 3

هناصلاخ يونعم و  طابترا  يرارقرب  لسوت ، اعد و  هک  بیترت  نیدب  .دوش  یم  هداد  زین  موس  شـسرپ  خـساپ  هرازگ  هس  نیا  رد  تقد  اب 
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هتـشاد ار  ضیف  زا  يرادرب  هرهب  تیلباـق  هک  ییاـهنآ  تسا و  یمئاد  ضیف  ياراد  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  تسا و  یتـسه  أدـبم  اـب 
.دنربب هرهب  دوخ  دادعتسا  هزادنا  هب  یتاذ  ضیف  نیا  زا  دنناوت  یم  دنشاب ،

رد ار  يزیچ  ره  نم  تمحر  و  یش ؛ لک  تعس  یتمحر و  و   » .تسا یهلا  هعـساو  تمحر  ساسا  رب  یتسه  ماظن  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
نـسح یلاعت و  كرابت و  يادخ  هعـسا  تمحر و  زا  هناصلاخ  تساوخرد  يانعم  هب  لسوت  اعد و  و  ( 156 فارعا /  «، ) تسا هتفرگ  رب 

نینچ هک  سک  ره  .تسا و  یهلا  سدقم  تاذ  هب  نظ 
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یب اونمویل  یل و  اوبیجتـسیلف  یناعد  اذا  عادـلا  هوعد  بیجا  بیرق  یناف  ینع  يدابع  کـلاس  اذا  و   » .دوش یم  تباـجا  شیاـعد  دـشاب ،
ارم هک  یماگنه  ای  ار _  هدـننک  اعد  ياعد  مکیدزن و  نم  وگب ] ، ] دنـسرپب نم  هراـبرد  وت  زا  نم ، ناگدـنب  هاـگره  و  نودـشری ؛ مهلعل 
هیآ (. 186 هرقب /  «، ) دنبای هار  هک  دشاب  .دنروآ  نامیا  نم  هب  دـنهن و  ندرگ  ارم  نامرف  دـیاب  نانآ ]  ] سپ منک ، یم  تباجا  دـناوخب _ 
نانآ اهتنم  .دنک  یم  تباجا  ، دـناوخب ار  وا  سک  ره  تسا و  کیدزن  دوخ  ناگدـنب  هب  دـنوادخ  هک  دراد  تلالد  تسا و  قلطم  هفیرش 

.دنوش یم  تیاده  تسار  هار  هب  دنروآ ، یم  یعقاو ) تسرد و   ) نامیا وا  هب  دنهن و  یم  ندرگ  ار  وا  نامرف  هک 

: دراد مهم  مایپ  ود  هفیرش  هیآ  رگید  ترابع  هب 

.دور یمن  نوریب  یهلا  هاگرد  زا  دیما  ان  يا  هدننک  اعد  چیه  . 1

.دننک یم  تباجا  ار  یهلا  تاروتسد  دنا  هدروآ  نامیا  ادخ  هب  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  یهلا  هصاخ  تیاده  . 2

یم رافک  هرابرد  نآرق  .دوش  یم  لماش  زین  ار  رافک  هکلب  دسانش ، یم  ار  دنوادخ  هک  تسا  یناسک  هب  تبسن  اهنت  هن  اعد ، تباجا  نیا 
.دهد یم  تاجن  ار  اهنآ  زین  دنوادخ  دنناوخ و  یم  ار  دـنوادخ  صالخا  اب  دـنریگ ، یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  هک  هاگنآ  اهنآ  .دـیامرف 

ادخ دندش ، راوس  یتشک  رب  هک  یماگنه  و  نوکرشی ؛ مه  اذا  ربلا  یلا  مهاجن  املف  نیدلا  هل  نیصلخم  هللا  اوعد  کلفلا  یف  اوبکر  اذاف  »
نینچمه ، 165 توبکنع /  «، ) دنزرو یم  كرـش  هاگانب  داد ، ناشتاجن  دناسر و  یکـشخ  يوس  هب  نوچ  یلو  دنناوخ  یم  هنالدکاپ  ار 

 / نامقل 22 و 23 ، سنوی : اگن :
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(32

لاح رب  ینتبم  دیاب  هکلب  تسین و  یفاک  لاق  یناسل  تفرعم  لها  حالطصا  هب  تسین و  ینابز  ًافرص  لسوت  اعد و  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
تباجا ًانیقی  دشاب  دادعتـسا  ناسل  رب  ینتبم  لاح  ناسل  رگا  .دننک و  یم  ریبعت  لاح  ناسل  هب  نآ  زا  هک  دشاب  يدـنمزاین  عرـضتو و  اعد 

ریبعت دادعتـسا ) ناسل  هب  نآ  زا  هک   ) .دـنک یم  زاین  ضرع  یهلا  هاگرد  هب  ناشدوجو  مامت  ندـش ، قرغ  تلاـح  رد  نارفاـک  .دوش  یم 
.دندرگ یم  زاب  لوا  تلاح  هب  زاب  دنتفای ، تاجن  ندش  قرغ  زا  هکنیا  ضحم  هب  اما  .دوش  یم  تباجا  ناشیاعد  .دوش و  یم 

رب لیلد  نیا  دوش و  یم  فرطرب  وا  زاین  درب ، زاین  ضرع  یهلا  هاگرد  هب  هناصلاخ  داـقتعا و  يور  زا  یحیـسم  يدوهی و  رگا  نیارباـنب ،
تمحر رب  ینتبم  لسوت  اعد و  تباجا  اریز  .دیآ  یم  تسد  هب  حـلاص  لمع  نامیا و  رثا  رب  يونعم  تاماقم  .تسین  يونعم  يالاو  ماقم 

تـسا یهلا  صاخ  تمحر  رب  ینتبم  يونعم  تاماقم  اما  .تسا  تمحر  نیا  بلج  لیاسو  زا  یکی  لـسوت  اـعد و  تسا و  یهلا  هعـساو 
.تسا نانمؤم  هب  صتخم  نآ  هک 

نآ یهلا  تمکح  هک  دوش  یم  تباجا  ییاعد  ینعی  تسا ، یهلا  تمکح  رب  ینتبم  اعد  تباجا  هک  تسا  يرورض  زین  هتکن  نیا  رکذت 
رد (س ) داجـس ماما  .دنوشن  تباجا  دشابن ، نآ  رب  یهلا  تمکح  ياضتقا  نوچ  اما  دشاب ، داقتعا  اب  هک  ییاهاعد  اسب  هچ  دنک  دییأت  ار 
هک یسک  يا  لئاسولا ؛ هتمکح  لدبت  نم ال  ای  : » دنیامرف یم  تساه ، هتساوخ  جئاوح و  بلط  رد  هک  هیداجس  هفیحص  مهدزیـس  ياعد 

تاراشتنا ص 71 ، هیداجس ، هفیحص  «، ) دهد یمن  رییغت  دنک و  یمن  لیدبت  لئاسو  ار  شتمکح 
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ای درف  يارب  يا  هدـسفم  نآ  رد  دـشاب و  تحلـصم  هب  هک  تسا  یتروص  رد  اـهنت  اـعد ، تباجتـسا  مق ) هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماـج 
ربخ ضوع  رد  .دوش و  یمن  تباجا  دـشابن ، ساسا  نیا  رب  هک  ییاـعد  و  دـشاب ، یتسه  ماـظن  رب  ینتبم  رتـالاب  نآ  زا  دـشابن و  نارگید 

رد ام  داسف  حالص و  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  اعد  ماقم  رد  هک  دنا  هداد  روتسد  ام  هب  لیلد  نیا  هب  .دوش  یم  هداد  هدننک  اعد  هب  يرگید 
مادک ام  داسف  حالص و  هک  میناد  یمن  میرادن و  ربخ  دوخ  دوج  هدرپ و  تشپ  زا  ام  اریز  میهاوخب  ار  راک  حالص  وا  زا  تسوا و  تسد 

: دیارس یم  ابیز  يولوم  .تسا 

قیفر يا  نآ  هدروآ  محر  ارت  هک  قیقد  نانخس  ار  ام  هد  دای 

وت مه ز  تباهم  وت  زا  ینمیا  ون  مه ز  تباجا  وت  زا  اعد  مه 

نخس ناطلس  وت  يا  وت  یحلصم  نک  وت  شحالصا  میتفگ ، اطخ  رگ 

ینک شلین  دوب ، نوخ  يوج  هچ  رگ  ینک  شلیدبت  هک  يراد  ایمیک 

تست رارسا  اهریسکا  نینچ  نیا  تسوت  راک  ام  يرگانیم  نینچ  نیا 

( مود رتفد  يونعم ، يونثم  )

اب يدیدج  زیچ  هچ  مالسا  دیسرپ  نم  زا  هک  مراد  یحیـسم  تسود  عقاو  رد   ) دنرادن دوجو  لیجنا  تاروت و  رد  یمالـسا  ماکحا  زا  کی  مادک 
.دییامن هراشا  ثیدح  هیآ و  رکذ  اب  ًافطل  دوب  هچ  نآ  مهم  مایپ  دروآ و  دوخ 

شسرپ

زیچ هچ  مالـسا  دیـسرپ  نم  زا  هک  مراد  یحیـسم  تسود  عقاو  رد   ) دـنرادن دوجو  لیجنا  تاروت و  رد  یمالـسا  ماکحا  زا  کی  مادـک 
.دییامن هراشا  ثیدح  هیآ و  رکذ  اب  ًافطل  دوب  هچ  نآ  مهم  مایپ  دروآ و  دوخ  اب  يدیدج 

خساپ

یعونصم کچوک  ياه  هچایرد  هب  ایرد  تبـسن  تیمک ، تیفیک و  تهج  زا  لیجنا  تاروت و  ینید  ماکحا  هب  یمالـسا  ماکحا  تبـسن 
لق : » تسا یمالـسا  بان  دیحوت  مایپ  تسا -  دوقفم  یلعف  هدش  فیرحت  یحیـسم  دوهی و  نایدا  رد  هک  مالـسا -  مهم  مایپ  الوا  .تسا 
وگب هللا ؛ نود  نم  ابابرا  اضعب  انضعب  ذختی  الو  ائیش  هب  كرـشن  الو  هللا  الا  دبعن  الا  مکنیب  اننیب و  ءاوس  هملک  یلا  اولاعت  باتکلا  لها  ای 

مینادرگن وا  کیرش  ار  يزیچ  میتسرپن و  ار  ادخ  زج  هک  میتسیاب  تسا  ناسکی  امش  ام و  نایم  هک  ینخس  رس  رب  دییایب  باتک ، لها  يا 
(. هیآ 94 نارمع ، لآ  دریگن » ییادخ  هب  ادخ  ياج  هب  ار  رگید  یضعب  ام  زا  یضعب  و 

، یمالـسا بان  دیحوت  هک  دهد  یم  ناشن  تسا  هتفگ  ادخ  هرابرد  لیجنا  تاروت و  هیآ  همه  اب  دـیحوت  دـمح و  كرابم  هروس  هسیاقم 
مـسارم رد  بارـش  نان و  هک  نیا  لثم  نآ ، نوماریپ  بلاـطم  ثیلثت و  ینـالقع  ریغ  هدـیقع  .دراد  یهلا  فراـعم  مهف  رد  یتفرـشیپ  هچ 
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توافت هاوگ  یگمه  .تسا  هدش  ماجنا  نید  ود  نیا  رد  هک  يرامشیب  تافیرحت  نینچمه  تسا و  یسیع  نوخ  تشوگ و  ینابر  ءاشع 
.تسا روکذم  هدش  فیرحت  نایدا  اب  مالسا  نیبم  نید  هدمع 

اب مالسا  نید  فراعم  هصالخ  تسا و  دوهـشم  زین  یـسانش  ناسنا  تمایق ، توبن ، نوچ  یثحابم  رد  یهلا  فراعم  حطـس  فالتخا  نیا 
روکذم نایدا 
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(. دینک هعجارم  دلج  رد 7  يرهطم  یضترم  دیهش  داتسا  یمالسا ، ینیب  ناهج  رب  يا  همدقم  باتک  هب  هراب  نیا  رد   ) تسین سایق  لباق 

باتک ود  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  اب  یمالـسا  ماسقا  یفیک  یمک و  توافت  هدـنهد  ناـشن  یمالـسا  ماـکحا  تسرهف  هب  یهاـگن  اـیناث ،
.تسا هدش  جرد  لیجنا  تاروت و 

، تیم كوخ ، تشوگ  هنتخ ، نوچ  يدرف  الماک  لئاسم  هب  طوبرم  مه  نآ  هک  تسا  هدمآ  تاروت  رد  اتدـمع  تیحیـسم ، نید  ماکحا 
.دشاب یم  نآ  لثم  ینابرق و  ماکحا  تبانج ، نوخ ، سافن ،

: دوش یم  میسقت  هدمع  شخب  ود  رب  یمالسا  ماکحا  اما 

يدرف يدابع -  ماکحا  - 1

.یسایس یعامتجا ، يدابع -  ماکحا  - 2

: مینک یم  هراشا  یمالسا  ماسقا  یخرب  هب  راو  تسرهف  تروص  هب  ماما  ترضح  هلیسولاریرحت  فیرش  باتک  زا  ام 

يدرف يدابع -  ماکحا  - 1

ناکم -3 سابل ، -2 ندب ، )  ) يدرف -1 یگزیکاپ : ماکحا 

ممیت لسغ ، وضو ،  - 3 اه ، یگدولآ  عفر  ياه  هار  - 2 اه ، یگدولآ  عاونا  - 1 اه : یگدولآ  ماکحا 

هضاحتسا - 3 سافن ، - 2 ضیح ، - 1 نانز : هژیو  ماکحا 

 .... نفد و نفک و  ناگدرم : هب  طوبرم  ماکحا 

اهزامن ریاس  دیع و  هعمج و  ياهزامن  - 3 تایآ ، ياهزامن  زور 2 - رد  هناگجنپ  ياهزامن  - 1 بجاو : ياهزامن  هب  طوبرم  ماکحا 

( اهزامن طیارش  ناکرا و   ) دوش یم  اهزامن  نالطب  بجوم  هچنآ  اهزامن و  لکش  بیترت و 

...و تعامج  زامن  بحتسم ، ياهزامن 

مارح هورکم و  بحتسم ، بجاو ، ياه  هزور  هزور ، هب  طوبرم  ماکحا 

نآ لئاسم  ناضمر و  هام 

نآ لئاسم  فاکتعا و 

جح تامرحم  تابجاو و  - 3 یبحتسم جح  - 2 نآ ،) طیارش  ناکرا و   ) نآ صاخ  کسانم  بجاو و  جح  -1 جح : هب  طوبرم  ماکحا 
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تیصو هب  طوبرم  ماکحا 

تابحتسم تامرحم و  تابجاو و  یناویح ) ریغ  یناویح و   ) یندیماشآ اه و  یندروخ  ماکحا 

هدافتسا شور  راکش و  دیص و  ماکحا 
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تاناویح تشوگ  زا 

دهع رذن و  مسق و  ماکحا 

یسایس یعامتجا -  يدابع -  ماکحا  - 2

مرحم و  ) یلیماـف طـباور  نآ ، طیارـش  ماـکحا و  جاودزا و  دـقع  جاودزا ، طیارـش  رـسپ ، رتخد و  طـباور  هداوناـخ : هب  طوبرم  ماـکحا 
، دنزرف ردپ و  طباور  دنزرف ، ردام و  طباور  رهم ، ییوشانز ، طباور  مرحمان ،)

، قالطزا سپ  نادرم  نانز و  قالط ، طیارش  قالط : هب  طوبرم  ماکحا 

.نارسمه توف  ماکحا 

.دنرب یم  ثرا  هک  یناسک  رگید  نادنزرف ، زا  نیدلاو  ثرا  نیدلاو ، زا  نادنزرف  ثرا  مه ، زا  نارسمه  ثرا  ثرا : ماکحا 

طیارـش و سمخ و  ماکحا  ناضمر ، هام  زا  سپ  رد  هرطف  تاکز  نآ ، ناکرا  طیارـش و  یمالـسا ، تاـیلام  تاـکز  يداـصتقا : ماـکحا 
.نآ ناکرا 

.دوش ماجنا  دیابن  هک  یتالماعم  مارح ، تالماعم  مالسا : رد  تالماعم  ماکحا 

.دوش یم  هلماعم  ندروخ  مه  هب  بجوم  هک  يدراوم  لئاسم و  شورف ، دیرخ و  طیارش  تراجت : شورف و  دیرخ و  ماکحا 

.يراد ماو  ضرق و  هعیدو ، هلاعج ، هیراع ، هعفش ، هراجا ، تاقاسم ، هعرازم ، تکرش ، هبراضم ، يداصتقا : رگید  ماکحا 

هنسحلا ضرق  بابحتسا  ابر و  تمرح 

...و تاوم  يایحا  بصغ ، فقو ، رارقا ، هبه ، تلافک ، هلاوح ، نامض ، رجح ، نهر ، ماکحا 

مالسا ياضق  ماکحا 

تلاکو - 

اوعد طیارش  یضاق ، طیارش  تافص و  اضق ، - 

ییاضق یگدیسر  ياه  شور  - 

اهنآ تافص  دوهش و  - 

یمالسا تازاجم  دودح و  - 
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نآ مزاول  هریغ و  طاول و  دح  نآ ، تابجوم  انز و  دح  - 

.نآ دراوم  يدزد و  دح  نآ ، تابجوم  یتسم و  دح  - 

یمالسا دودح  رگید  دادترا ، - 

.وضع صقن  لتق و  هب  طوبرم  لئاسم  صاصق و  - 

يدمع ریغ  ياهوضع  صقن  اه و  لتق  - 

یمالسا یسایس  ماکحا 

یمالسا تلود  نماد  رد  نادوهی  نایحیسم و  همذ و  لها  ماکحا  - 

یمالسا ینید و  مکاح  طیارش  هیقف ، تیالو  هب  طوبرم  ماکحا  - 

تموکح هب  طوبرم  لئاسم  - 

هب طوبرم  ماکحا  - 
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داهج عافد و 

ود نیا  بتارم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماسقا  طیارش و  رکنم : زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماکحا  - 

نآ زا  هتشذگ  .تسا  يددعتم  تایاور  تایآ و  ماکحا  نیا  زا  کی  ره  يارب  دشاب و  یم  هدیکچ  هصالخ و  رایسب  هدش ، هئارا  تسرهف 
.مینک یم  دروخرب  رگید  بلطم  ود  هب  یمالسا  ماکحا  رد 

بجوم هک  ینوناق  چیه  مالـسا  رد  هک  ینعم  نیا  هب  ررـض » یفن   » نوچ يدعاوق  .دنتـسه  فورعم  یهقف  دـعاوق  هب  هک  یماکحا  فلا :
مکح و ره  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هک  لـیبس » یفن   » اـی .درادـن  تیعورـشم  ینیناوـق  نینچ  دوـش و  یمن  عـضو  دوـش  نارگید  هب  ررض 

ارق هدافتسا  دروم  یجراخ  تسایـس  رد  دناوت  یم  هک  تسا  عونمم  دوش ، ناناملـسم  رب  ناگناگیب  هطلـس  بجوم  هک  یـشور  ینوناق و 
.دریگ

.دنتسه یناوارف  تایاور  تایآ و  رب  ینتبم  زین  ماکحا  نیا  .تسا  ناوارف  زین  یهقف  دعاوق 

قباس نیقی  هک   ) باحـصتسا نوچ  یماکحا  .دنیآ  یم  ناسنا  کمک  هب  لمع  ماقم  رد  دـنفورعم و  یلوصا  دـعاوق  هب  هک  یماکحا  ب :
يدـعاوق ماکحا و  رییخت ، طایتحا ، لاغتـشا و  تلاصا  تسا ) تئارب  رد  لصا  هک   ) تئارب تلاصا  درب ) نیب  زا  دـیابن  قحال  کش  هب  ار 

تایاور تایآ و  زین  دـعاوق  نیا  يارب  .دنتـسه  یلوصا  دـعاوق  ماکحا و  زا  نآ  زج  دـیآ و  یم  شیپ  مکح  ود  ضراعت  ماـگنه  رد  هک 
.تسا یناوارف 

: تسا رما  ود  مالسا ، نید  یساسا  هدمع و  عبانم  هک  نیا  رخآ  هتکن 

.دنک یم  نشور  ار  هار  هک  تسا  یغارچ  نوچمه  هک  لقع  - 1

.تسا سرتسد  رد  هک  نآرق  .تسا  ثیدح  نآرق و  زا  ترابع  لقن  لقن ، - 2

یم نایب  ار  یمالسا  ماکحا  هک  یهقف  ثیداحا  تایاور و  اما 
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: تسا هدمآ  هدمع  باتک  راهچ  رد  دنک 

.دشاب یم  ماکحا  هب  طوبرم  نآ  دلج  هک 4  دلج  رد 8  ق.ه ) يافوتم 319   ) ینیلک بوقعی  نب  دمحم  مالسالا  هقث  یفاکلا ، - 1

.دلج رد 4  ق.ه ) الس 381  يافوتم  یمقلا ) هیوباب  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا   ) قودص خیش  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 2

.دلج رد 4  لاس 460  يافوتم  یسوطلا ، نسحلا  نب  دمحم  رفعج  وبا  هقئاطلا  خیش  راصبتسالا ، - 3

.دلج رد 10  یسوط ، خیش  ماکحالا ، بیذهت  - 4

يافوتم 1104 یلماعلا  رحلا  نسحلا  نب  دمحم  خیـش  موحرم  دنا و  هدرک  يروآ  عمج  ار  هعیـش  یهقف  تایاور  هدمع  باتک  راهچ  نیا 
دلج رد 30  تیبلا  لآ  هسـسؤم  طسوت  هک  تسا  هدومن  يروآ  عمج  هعیـشلا » لئاسو   » مان اب  دوخ  باتک  رد  ار  یهقف  ثیداحا  رتشیب  ق 

كردتـسم  » مان هب  دوخ  باـتک  رد  ار  یهقف  ثیداـحا  هیقب  لاس 1320 ق  يافوتم  يرون  نیـسح  يازریم  نینچمه  .تسا  هدش  رـشتنم 
.تسا هدش  رشتنم  تیبلا  لآ  هسسؤم  طسوت  دلج  رد 18  زین  نآ  هک  هدرک  يروآ  عمج  لئاسولا »

رتفد تاراشتنا  مق ، یمالـسا  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  زا  يراـک  یهقف  دـعاوق  یـسانش  ذـخأم  باـتک  هب  زین  یهقف  دـعاوق  هراـبرد 
.دینک هعجارم  لوا 1379  پاچ  یمالسا ،  تاغیلبت 

.دینک هعجارم  باتک  نامه  هب  دیناوت  یم  زین  یلوصا  ياهباتک  هرابرد 

؟ دش هداتسرف  مالسا  هک  دندوبن  ییامنهار  لماک و  ياهنید  تیحیسم  تیدوهی و  ایآ 

هراشا

.دنکیم مالسا  هب  توعد  ار  یحیسم  کی  نونکا  هک  هدوبن  صقان  هک  دنوادخ  فرح 

تسا هدوب  نید  کی  نامز  ره  رد  مییوگب  رگا  درکن  تظفاحم  نآرق  دننامه  نآ  زا  دنوادخ  ارچ  هدش  فیرحت  تیحیسم  مییوگب  رگا 
هنوگچ ت

شسرپ

؟ دش هداتسرف  مالسا  هک  دندوبن  ییامنهار  لماک و  ياهنید  تیحیسم  تیدوهی و  ایآ 

.دنکیم مالسا  هب  توعد  ار  یحیسم  کی  نونکا  هک  هدوبن  صقان  هک  دنوادخ  فرح 

تسا هدوب  نید  کی  نامز  ره  رد  مییوگب  رگا  درکن  تظفاحم  نآرق  دننامه  نآ  زا  دنوادخ  ارچ  هدش  فیرحت  تیحیسم  مییوگب  رگا 
نامه زا  مالسا  دش  یمن  ایآ  دش ؟ تیبثت  نامزلا  رخآ  ات  مالـسا  هراب  کی  هب  تسا و  هدوب  یفلتخم  ياه  نید  مالـسا  زا  لبق  ات  هنوگچ 
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؟ تشادن دوجو  فالتخا  همه  نیا  دش و  یم  یفرعم  نیرتلماک  نیرتاهنت و  ناونع  هب  لوا 

( لوا تمسق  ) خساپ

، انعم نیا  هب  دشاب  یم  ناکم  نامز و  بسانت  تیاعر  مدع  نابطاخم و  زاین  تیاعر  مدع  صقان »  » زا روظنم  یهاگ  تسناد  دیاب  تسخن 
زاین دروم  رتلماک و  رت و  نوزفا  بلاطم  نایب  مدع  صقان »  » زا روظنم  یهاگ  اما  .تسا  هدوبن  صقان  هتـشذگ  ياه  تعیرـش  ياه  هزومآ 

عیارـش ماـمت  هتبلا  .تسا  هدوب  تیادـه  يارب  تیاـفک  دـح  رد  هدوب و  تسرد  زین  یلبق  بلاـطم  هچ  رگا  دـشاب  یم  هدـنیآ  لـسن  يارب 
یساسا ياهراکهار  رد  تسا و  مزال  شنیب )) یتسرد   )) يارب هک  يرادقم  هب  ...و  داعم  دیحوت و  دننام  یـساسا  فراعم  رد  ینامـسآ ،

.دنشاب یم  كرتشم  تسا  مزال  شیارگ )) یتسار   )) يارب هک  يرادقم  هب  ...و  تناما  تدابع ، دننام 

زاین هک  تسا  دنم  هرهب  تماما )) نآرق و   )) زاتمم مهم و  رصنع  ود  زا  هک  تسا  نآ  رد  هتشذگ ، عیارش  اب  مالـسا  تعیرـش  توافت  اهنت 
: مینک یم  بلج  ریز  بلاطم  هب  ار  امش  هجوت  هراب  نیا  رد  رتشیب  حیضوت  يارب  هک  دزاس  یم  هدروآرب  تمایق  ات  ار  تیرشب  هعماج 

باتک هب  يزاین  دش و  تیبثت  نامزلا  رخآ  ات  ینامسآ  باتک  ناونع  هب  نآرق »  » ارچ
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؟ تسین دیدج  ینامسآ 

: تسا هنوگود  ناسنا  ینید  یتیاده و  ياهزاین  تسناد ؛ دیاب  هراب  نیا  رد 

.تساه ناسنا  زیارغ  ترطف و  اب  بسانم  هک  یناسنا ؛ كرتشم  تباث و  ياهزاین  . 1

.اه ناکم  اه و  نامز  لوحت  رییغت و  یملع و  دشر  اب  بسانتم  ياهزاین  . 2

ار یلومش  ناهج  تیعماج و  یگژیو  نآرق »  » اریز تسا  زاین  ود  ره  يوگخـساپ  هک  تسا  نآ  مالـسا  تعیرـش  دیجم و  نآرق  یگژیو 
ناونع هب  نادـهتجم » ناماما و  ، » نآرق رانک  رد  دـشاب و  یم  انعم  تهج  زا  قیمع  رایـسب  ياه  هیال  ياراد  ظفل  رهاظ  رب  هوـالع  دراد و 

هژیو تازایتما  زا  نیا  .تسین و  دیدج  نتم  هب  يزاین  اذل  دنراد  دوجو  نامز  رخآ  ات  رشب ، زا  ادخ  هتـساوخ  هدننک  نییبت  تایآ و  رگنایب 
رد یهاگ  هتبلا  دراد  نامزلا  رخآ  ات  ار  رـشب  یتیادـه  ياهزاین  هب  ییوگ  خـساپ  تهج  ار  ردام  عجرم و  باـتک  تیفرظ  هک  تسا  نآرق 

؛ مینک یم  بلج  ریز  تیاور  هب  ار  امش  هجوت  هراب  نیا  رد  لیوأت »  » زا یهاگ  و  ریسفت »  » زا یهاگ  تایآ و  ظافلا » رهاظ  »

ءایلوال و فئاـطللا  صاوخلل و  هراـشالا  ماوعلل و  هراـبعلاف  قئاـقحلا  فئاـطللا و  هراـشالا و  هراـبعلا و  ءایـشا  هعبرا  یلع  هللا  باـتک  نا  »
ص 278) راحب ، ج 75  ( ؛ » ءایبنالل قئاقحلا 

ام زا  نآ  ینآرق  لیلد  سپ  متفگ  امـش  هب  ینخـس  رگا  هللا ؛  باتک  نم  ینولئـساف  ءیـشب  مکنثدح  اذا  : » هدش تیاور  (ع ) رقاب ماما  زا  و 
( هنسلاو باتکلا  یلاورلا  باب  ح 5 ، ص 60 ، ج 1 ، یفاک ، « ) دیهاوخب

خـساپ نامز  رخآ  ات  هک  تسا  ینورد  يونعم  یملع و  تیفرظ  نانچنآ  ياراد  نآرق  هک  دوش  یم  راکـشآ  یبوخ  هب  تیاور  ود  نیا  زا 
.دشاب یم  رشب  ياهزاین  يوگ 

نیا هرابرد  اما  و 
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.دمآ یمن  شیپ  یفالتخا  رگید  دوب  ینامسآ  باتک  اهنت  نآرق  دش و  یم  ثوعبم  هتشذگ  ياه  نارود  رد  (ص ) مالـسا ربمایپ  رگا  هک 
شیپ یعیبط  روط  هب  فلتخم  ياـه  هزیگنا  رطاـخ  هب  ناـیدا  ناوریپ  ماوقا و  همه  ناـیم  رد  فـالتخا  زورب  اریز  .تسا  یعقاو  ریغ  ضرف 

.دنتسه فلتخم  ياه  هقرف  زین  نآرق  ناوریپ  یتح  دشاب و  یم  هقرف  نیدنچ  نایحیسم  دوخ  هک  نانچ  دیآ  یم 

لماوع ینورد و  لماوع  هنوگ  ود  هب  تسا  مزال  هتـشذگ  ینامـسآ  ياه  باتک  ندش  فیرحت  نآرق و  يریذـپان  فیرحت  هرابرد  اما  و 
.دوش هراشا  ینوریب 

تاعلاطم و زکرم  رشن  ماهلا ,  یحو و  سدقم ,  باتک  لوا ,  شخب  یحیسم ,  مالک  لشیم ,  ساموت   ) نخس هب  هعجارم  اب  هراب  نیا  رد 
نآرق هک  میرب  یم  یپ  مهم  هلئاسم  نیا  هب  دیدج ) دـهع  قیتع و  دـهع   ) سدـقم باتک  نآرق و  نیب  هسیاقم  ماقم  رد  نایدا )  تاقیقحت 
باتک هک  یتروص  رد  هدومن ,  شرازگ  مدرم  هب  لاس  فرظ 23  نابز ,  کی  هب  طقف  صخش  کی  ار  نآ  هک  تسا  دحاو  باتک  کی 
رامـش تسا و  هدـش  يروآدرگ  لاس  لوـط 1500  رد  یناـنوی  یمارآ و  يربـع ,  ياـهنابز  هب  هک  تـسا  باـتک  هعومجم 73  سدـقم 

هب ار  سدقم  باتک  دنوادخ  دندقتعم  نایحیـسم  هک  ارچ  .دنا  هدز  تسد  يا  هدیچیپ  تایلمع  هب  نآ  هیهت  يارب  نآ  نافلئوم  زا  یگرزب 
 ( تاجن هدژم   ) مایپ لصا  رضاح  رصع  ناتستورپ  سکودترا و  کیلوتاک ,  نارکفتم  رثکا  رظن  هب  تسا .  هتشون  يرشب  نافلئوم  هلیسو 

یمن طوبرم  ادخ  هب  اهنت  هکنیا  رب  هجوت  اب  مایپ  لکش  یلو  تسا ,  قح  دوخ  هبون  هب  هدمآ  ادخ  فرط  زا  هک 
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رد دودـحم و  دـنک , یم  ادـیپ  طاـبترا  زین  تسا ,  هدوبن  موصعم  ناـشدوخ  ياـعدا  هب  هک  يرـشب  مهنآ  يرـشب ,  لـماع  هب  هکلب  دوش ,
.دوش یم  عقاو  اطخ  ضرعم 

رد .دـنام  یم  یقاب  باتک  نتم  رد  نآ  رثا  هک  دراد  يزیمآ  هابتـشا  تاعالطا  ای  طلغ  تاـیرظن  يرـشب  هدنـسیون  نیا  یهاـگ  ور  نیا  زا 
لیوحت رـشب  هب  اقیقد " ار  نآ  مه  ربمایپ  دتـسرفب و  ربمایپ  هب  امیقتـسم " ار  دوخ  مایپ  دـناوت  یم  ادـخ  هک  دـندقتعم  ناناملـسم  لباقم , 

اب یماـیپ  یقیقح و  یحو  ادـخ , یحو  نآرق  تسین .  هتـسباو  یهلا  یحو  زج  يزیچ  هـب  دـیجم  نآرق  ناناملـسم ,  دـید  زا  ینعی  .دـهد 
تـسا یلوصا  زا  یکی  دیجم  نآرق  یظفل  تمـصع  هب  داقتعا  تهج  نیا  هب  .دشاب  یم  هدـش  هتخانـش  ییامن  لماک و  نشور و  تارابع 

هک تسا  دیجم  نآرق  تمصع  لحارم  زا  هلحرم  ود  دش  هتفگ  هچنآ  .دنا  هدرک  عافد  تیامح و  نآ  زا  دندقتعم و  نآ  هب  ناناملسم  هک 
" ایناث .دوش  یم  هتخانـش  قداص  شراتفگ  رد  ادـخ  الوا " هلحرم  نیا  رد  .دوش  یم  هتفگ  یحو  غالبا  یقلت و  ماقم  رد  تمـصع  نآ  هب 

یم ربمایپ  هب  قیقد  الماک " ار  یهلا  مایپ  تسا و  نوصم  یهلا  مایپ  رد  يوهـس  يدمع و  فرـصت  هنوگ  ره  زا  یحو  هدـنروآ  هتـشرف و 
تفایرد یتسرد  هب  الماک " ار  نآ  .دوش و  یمن  ییاطخ  هنوگچیه  راتفرگ  ادخ  مایپ  تفایرد  زا  ربمایپ  یکاردا  هاگتـسد  اثلاث " .دناسر 

ام و   ) .دـنک یم  غالبا  مدرم  هب  لیدـبت  رییغت و  ای  تساک  مک و  كدـنا  نودـب  ار  تسا  هدرک  تفاـیرد  ربماـیپ  هچنآ  اـعبار " .دراد  یم 
دیجم نآرق  نیاربانب  یحوی )  یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی 
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.تسا رادروخرب  لماک  تیموصعم  تینوصم و  زا  هعماج  رد  یمومع  غالبا  ات  رودص  ئادبم  زا 

.دسر یم  خیرات  هعماج و  هصرع  رد  نآرق  يریذپان  فیرحت  یسررب  هب  تبون  هاگنآ 

 : مینکب هراشا  هنیمز  نیا  رد  ریز  تاکن  هب  میناوت  یم  (ص )  ربمایپ تایح  نامز  رد  نآرق  يریذپان  فیرحت  نییبت  يارب 

ود نآ  رب  مکاح  یگنهرف  وج  هنیدم و  هکم و  طیحم  هب  هجوت  اب  یندم  یکم و  تایآ  نآرق و  لوزن  رصع  هب  رگا  یخیرات :  لیالد  - 1
 : تسا لیذ  حرش  هب  رصانع  نآ  .دیامنب  کمک  هلئاسم  لح  رد  ار  ام  دناوت  یم  هک  میرب  یم  یپ  یمهم  رصانع  هب  میزادنیب  هاگن 

یکی يرکسع :)  یضترم  همالع  رثا  نآرق  يریذپان  فیرحت  هلاقم  هرامش 28 , هشیدنا ,  ناهیک   , ) نآرق یجیردت  لوزن  رصنع  فلا ) 
تسیب ابیرقت " تدم  رد  تسا .  هژیو  يا  همانرب  کبـس و  اب  مهنآ  نآ ,  یجیردت  لوزن  نآرق ,  ندنام  نوصم  يارب  یهلا  تادیهمت  زا 
نوزوم هاتوک و  شتایآ  هدـیدرگ ,  لزان  هکم  رد  تثعب  زاغآ  رد  هک  یتایا  تسا .  هدـش  لزاـن  لکـش  ود  هب  نآرق  تاـیآ  لاـس  هس  و 

هملع ناسنالا ,  قلخ  نارقلا ,  ملع  نمحرلا ,   )) ای و  یلق ))...,  ام  کبر و  کـعدو  اـم  یجـس ,  اذا  لـیللا  یحـضلا و  و   )) دـننام تسا 
یما هک  يراگزور  مدرم  نایم  رد  مه  نآ  تسا ,  هتـشاد  يا  هبئاش  یب  ریثئات  تایآ ,  ظفح  رد  نوزوم  هاـتوک و  عطاـقم  نیا  ناـیبلا )) 

يرتشیب شمارآ  مه  هنیدـم ,  رد  اریز  تسا ,  هدـش  لزان  هنیدـم  رد  يرتگرزب  ياه  هروس  تایآ و  دـعب , ياهلاس  رد  اـما  تسا .  هدوب 
مه هدوب و  ناناملسم  يارب 
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ربمایپ هدش ,  یم  لزان  هیآ  هس  ود و  یتقو  هک  تشاد  ار  هجیتن  نیا  نآرق ,  یجیردـت  لوزن  هرخالاب ,  تایآ .  تبث  نتـشون و  تاناکما 
 . تشگ یم  لزان  رگید  يا  هیآ  دعب  دندرک , یم  ظفح  اهنآ  دناوخ , یم  اهناملسم  يارب  ار  نآ 

هدناوخ و یم  مدرم  هب  ار  تایآ  هنوگچ  ربمایپ  هک  تسا  نیا  مینادب ,  تسا  مهم  نآرق  خـیرات  رد  هک  هچنآ  ربمایپ : میلعت  تیفیک  ب ) 
هیآ هد  تخومآ  یم  ام  هب  هیآ  هد  راب  ره  هنیدـم  رد  ربمایپ  دـیوگ : یم  نآ  يوار  هک  میراد  یتیاور  رد  داد ؟ یم  میلعت  ار  اهنآ  هنوگچ 
هداد یم  نآرق  میلعت  ار  درگاـش  قشمد 1600  دجـسم  رد  هباحـص  زا  یکی  لاثم ,  يارب  ...و  رگید  هیآ  هد  سپـس  میتفرگ ,  یم  دای  ار 

نارظان و نیا  عومجم  هک  دـنا  هتـشاد  رظان  کـی  رفن  هد  ره  هدرک و  میـسقت  يرفن  هد  ياـههورگ  هب  ار  اـهنآ  هک  لکـش  نیا  هب  تسا . 
هب توریب ,)  یملعالا ,  هسـسوم  ص 42 , نآرقلا ,  خـیرات  یناجنز ,  هللادـبع  وبا   , ) نآ رب  نوزفا  .دـنا  هدـش  یم  رفن  اههورگرس 160 
هب دـنا  هتـشون  رفن  هس  لهچ و  ات  ار  نانآ  دادـعت  هک  ناناملـسم  زا  يدایز  هدـع  ص )   ) مرکا ربمایپ  نامز  ناـمه  رد  خـیرات ,  تداـهش 

نتـشون هب  هک  ربمایپ  باحـصا  نیرت  فورعم  هلمج  زا  دنتـشون , یم  هلـصافالب  دـش  یم  لزان  هک  يا  هروس  ای  هیآ و  ره  ناشیا  روتـسد 
.دنتسه تباث  نب  دیز  و  ع )   ) یلع ترضح  دندیزرو  یم  یصاخ  مامتها  نآرق 

نآ ظیفحت  نآرق و  تئارق  رب  ربمایپ  مامتها  زا  کش  یب  هعماج :  یگنهرف  تیعضو  ج ) 
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یم تقبس  رگیدکی  رب  تهج  نیا  رد  قفانم  نمؤم و  .دوب  هدش  لئاق  نآرق  ظفح  يارب  یگرزب  تلیضف  زور  نآ  هعماج  ناناملـسم ,  رب 
.دندرک یم  هعجارم  نآ  هب  دوخ  تالکشم  لئاسم و  رد  دوب و  هدمآ  رد  مدرم  موسر  بادآ و  وزج  نآرق  اب  سنا  ترـشاعم و  .دنتفرگ 

رس زا  ار  نآرق  رییغت  هدیا  تسناوت  یمن  دوخ  هب  یسک  هک  تشاد  لابند  هب  ار  هجیتن  نیا  ناناملسم ,  دزن  نآرق  نتفای  تلیضف  سدقت و 
 ((. هر  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسئوم  رشن  ص 215 , ج 1 , یسانش ,  نآرق  یقتدمحم ,  يدزی ,  حابصم  , ) دنارورپب

هتـشذگ راصعا  رد  .دشاب  مهارف  يرما  نینچ  یعیبط  طیارـش  دـیاب  یلـصا  تروص  هب  نتم  کی  ظفح  يارب  تباتک :  طخ و  لماکت  د )
اب هتبلا  .دیامن  ظفح  لماک  تروص  هب  شیوخ و  رتسب  رد  ار  ینتم  دناوتب  هک  تسا  هدوبن  نازیم  نآ  هب  تباتک  تفرـشیپ  طخ و  لماکت 

ج 1, نایبلا ,  همجرت  یئوخ ,  همالع   , ) یخرب رظن  هب  هکنانچ  دش , یم  رادیدپ  يرما  نینچ  يارب  مزال  ياه  هنیمز  يرـشب  ندمت  دـشر 
ایهم يراک  نینچ  لوصح  تیعقوم  طیارش و  هللا  لوسر  نامز  رد  نیققحم  زا  1360 ش )  مق ,  یمالسا -  رئاخذ  عمجم  رشن  ص 309 ,

فیرحت لماع  صخـشم  تباتک  طخ و  نادقف  هکنانچ  دسر  یم  رظن  هب  اما  .دروآ  مهارف  نآرق  تنایـص  ظفح و  يارب  ار  هنیمز  دـش و 
خاسنتسا رب  مدرم  ندروآ  يور  اب  هکنیا  ظاحل  هب  دشاب  فیرحت  بجوم  یتح  مه  طخ  ندوب  دوجوم  تسا  نکمم  روطنیمه  دشاب  یم 

روط هب  شراگن ,  رما  رد  يا  هطباض  نادقف  رانک  رد  تباتک  ترثک  و 
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عوضوم رد  یـساسا  لـماع  ناونع  هب  ار  طـخ  لـماکت  دـشر و  فرـص  تهج  نیا  زا  .دـنام  دـهاوخن  نوصم  اـطخ  زا  شراـگن  یعیبط 
.درک ظاحل  ناوت  یمن  نآرق  تنایص 

لثم دـنک  یم  ظفح  ار  نآرق  دوخ  دـنوادخ  هکنیا  رب  ینبم  نآرق ,  دوخ  رد  هدـش  لزان  تایآ  رب  نوزفا  یثیدـح :  ینآرق و  لیالد  - 2
هنوگ ره  ذوفن  هک   » تلصف هروس  هیآ 42  و  مینک » یم  ظفح  ار  نآ  میا و  هدرک  لزان  ار  نآرق  ام  : » دـیامرف یم  هک  رجح  هروس  هیآ 9 

مه نآرق  هک  دوش  یم  نیا  هیآ  ود  ص 217 ) ج 1 , یسانش ,  نآرق   ) دافم مینک  تقد  رگا  دناد .» یم  یفتنم  نآرق  رد  ار  لطاب  رییغت و 
 , نآرق رانک  رد  تسا .  هدـش  نیمأت  شتینوصم  دـنوادخ -  ینابهگن  لیلد  هب  نورب -  زا  مه  و  يریذـپان -  ذوفن  ظاـحل  هب  نورد -  زا 

یکی متـشاذگ  ثرا  هب  ار  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  دومرف : هک  نیلقث  ثیدـح  لثم  میراد  ربمایپ  دوخ  كرابم  ناـبز  زا  مه  یثیداـحا 
لیوحت ناناملسم  امـش  هب  هدروخن  تسد  ملاس و  تروص  هب  ار  نآرق  هک  تسا  نیا  ثیدح  موهفم  مدوخ .  تیب  لها  يرگید  نآرق و 

رد نآرق  يریذـپان  شهاک  لیالد  تسا .  هدـیدرگ  لقن  (ع )  راهطا همئا  زا  نآرق  فیرحت  مدـع  هنیمز  رد  هک  تاـیاور  ریاـس  و  مداد , 
يداعبا زا  درک , هماقا  ربماـیپ  تلحر  زا  دـعب  ناـمز  رد  نآرق  يریذـپان  فیرحت  يارب  ناوت  یم  هک  یلیـالد  نآ  زا  دـعب  اـفلخ و  ناـمز 

.درک نییبت  یسررب و  ناوت  یم  توافتم 

 : مینک لابند  ریز  داعبا  زا  میناوت  یم  ار  یخیرات  لیلحت  یخیرات :  درکیور  - 1

نآرق فلا ) 
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تاغیلبت رتفد  رشن  ص 29 , یبارهـشدمحم ,  همجرت  فیرحت ,  زا  نآرق  تینوصم  يداهدـمحم ,  تفرعم ,   ) تسا هدوب  یباتک  دـیجم 
یتح یقالخا و  نیناوق  داصتقا و  تسایس ,  ناناملسم  هدوب و  طبترم  ناناملسم  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  نوئش  مامت  اب  هک  یمالسا ) 

اب هزادـنا  نیا  اـت  هک  یباـتک  .دـندرک  یم  هعجارم  نآ  هب  دوخ  لـئاسم  رد  دـنا و  هتفرگ  یم  نآ  زا  ار  دوـخ  یترـشاعم  موـسر  بادآ و 
ناناملـسم دوش و  ادـیپ  نآ  رد  شهاـک  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا  هدوب  اـهنآ  هعجارم  هدافتـسا و  دروـم  هتخیمآ و  رد  مدرم  یگدـنز 

دوش و عقاو  فذح  رییغت و  گرزب  تلم  کی  یـساسا  نوناق  رد  میهد  لامتحا  هک  تسا  نیا  هلزنم  هب  لامتحا  نیا  .دـنوشن  نآ  هجوتم 
ياهتلم یگدـنز  رد  یـساسا  نوناـق  کـی  شقن  زا  شیب  ناناملـسم  یگدـنز  رد  نآرق  شقن  هک  یلاـح  رد  .ددرگن  نآ  هجوتم  یـسک 

یم هجاوم  يدیدش  لمعلا  سکع  اب  دریگب  تروص  تساوخ  یم  نآ  رد  یـشهاک  یفذـح و  نیرتکچوک  رگا  اذـل  تسا .  هدوب  زورما 
.دننکب مک  نآرق  زا  يزیچ  دنناوتب  ناشیدنا  جک  تسا  نکمم  هنوگچ  لیصفت  نیا  اب  لاح  تشگ . 

( مود تمسق  ) خساپ

, رکبوبا تفالخ  نامز  رد  مرکا و  یبن  زا  سپ  هک  دوب  يا  هزادنا  هب  ناناملسم  نایم  رد  میرک  نآرق  ظفح  يراد و  هگن  هب  مامتها  ب ) 
دنهد جرخ  هب  نآرق  ظفح  رد  يرتشیب  هجوت  دنتفرگ  میمصت  ناناملسم  دندش  هتشک  نآرق  ناظفاح  زا  يدادعت  همامی  گنج  رد  یتقو 

.دـندومن يریگولج  دوش  عقاو  اهنآ  رد  یناصقن  هکنیا  زا  هدرک و  يروآ  عمج  اج  کی  رد  ار  نآرق  ياه  هخـسن  همه  روظنم  نیا  هب  و 
تدش هب  اه  هخسن  نیا  ظفح 
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.دـنداد یم  لاقتنا  دـعب  لسن  هب  دـندرک و  یم  ظفح  هنیـس  هب  هنیـس  ار  نآرق  لسن ,  زا  دـعب  لـسن  روطنیمه  تفرگ و  رارق  هجوت  دروم 
( ئاجر یگنهرف  رشن  زکرم  , 167 ص 161 -  ج 12 , نازیملا ,  همجرت  ییابطابط ,  همالع  )

فیرحت تسا .  نآرق  تایآ  اب  اهتموکح  ص 311 ) ج 1 , نایبلا ,  همجرت  یئوخ ,  همالع   ) یخیرات طابترا  یسررب  رگید , هلئاسم  ج ) 
هب یمود  نالطب  اما  .دراد  داریا  ود  ره  هکنآ  لاح  و  یـسایسریغ ,  تایآ  رد  ای  دریگب و  تروص  یـسایس  تایآ  رد  دـیاب  ای  شهاک  هب 
راک اب  تایآ  هنوگ  نیا  سامت  ظاحل  هب  نامثع  رمع و  رکبوبا , تموکح  نامز  رد  راک  نیا  يارب  يا  هزیگنا  الوا " هک  تسا  نیا  رطاخ 

.دنزب و نآرق  هب  يدربتسد  تسناوت  یمن  یسک  نامز  نآ  رد  هک  دهد  یم  ناشن  ناناملـسم  مالـسا و  تیعقوم  ایناث " .دوبن و  تموکح 
ترضح بناج  زا  نیقی  روط  هب  تشاد  دوجو  تفالخ  هرابرد  مان  رکذ  اب  يا  هیآ  نآرق  رد  رگا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  یلوا  نالطب  اما 

 . تفرگ یم  رارق  لالدتـسا  دروم  قح  يافیتسا  تقو و  تموکح  حاضیتسا  تجح و  مامتا  ماقم  رد  (س )  ارهز ترـضح  و  ع )   ) یلع
 . تسا هدیدرگن  عقاو  شهاک  عون  زا  مه  یفیرحت  هدوبن و  یتایآ  نینچ  هک  تسا  یحضاو  لیلد  لوا  زور  زا  یلالدتسا  نینچ  ندوبن 

 : ینآرق درکیور  - 2

بتک هشیدـنا )  ناهیک  رد  نآرق  يریذـپان  فیرحت  هلاقم  يرکـسع ,  یـضترم  همالع   ) فالخ رب  نآرق  نایب :  رد  نآرق  هویـش  فلا ) 
هدرک يوریپ  لوصا  تایلک و  نایب  لصا  زا  نایوج  هطلس  نادنمروز و  عفانم  اب  ضراعت  رد  نیشیپ  ینامسآ 
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یهلا تادیهمت  زا  یکی  نیا  تسا و  هتخادرپن  یئزج  یقادصم و  دراوم و  هب  شرـسمه  بهل و  وبا  مان  هب  حیرـصت  يانثتـسا  هب  تسا و 
شیپ نآ  تایآ  فیرحت  ای  نامتک  هزیگنا  یـسک  يارب  هدیدرگ ,  ثعاب  دوخ  هبون  هب  هک  دـشاب  یم  ینامـسآ  باتک  نیا  تینوصم  رد 

ریـسفت حرـش و  ددرگ و  یم  تاعارم  دج  هب  نانآ  تمذم  هرابرد  مه  دارفا و  حدم  دروم  رد  مه  نآرق  یمومع  هویـش  نیا  اریز  .دـیاین 
.دوش یم  راذگاو  تیب  لها  ربمایپ و  تنس  هب  نآ 

رد نآرق  ییابطابط ,  همالع  ص 164 و  241 و ج 3 , ج 2 , راثآ , هعومجم  یضترم ,  يرهطم ,   ) ناناملسم همه  نآرق :  تیعماج  ب ) 
رد هک  هچنآ  ره  هدومرف و  لزان  رـشب  تیاده  يارب  ار  نآرق  دنوادخ  هک  دنراد  رظن  قافتا  هتکن  نیا  رب  نآرق  دوخ  و  ص 26 ) مالسا , 

تیعماج يزیچ  ره  نایب  رد  نآرق  نیاربانب  تسا .  هدرکن  یهاتوک  اهنآ  نایب  زا  انعم  مامت  هب  هدوب  یمدآ  زاین  تیناسنا  تیاده و  ورملق 
دوخ نایب  رب  هجوت  اب  نآرق  هکنآ  لاح  دنام و  دهاوخن  یقاب  تیعماج  نیا  یعیبط  روط  هب  دهدب  خر  یشهاک  نآرق  رد  رگا  لاح  .دراد 
نیا دوجوم  همزالم  ناوت  یمن  نیاربانب  .دـناد  یم  زیچ  همه  رگناـیب  ار  دوخ  لـحن ,  هروس  هیآ 89  اهنآ  هلمج  زا  ددـعتم و  عضاوم  رد 

 . تفرگ هدیدان  ار  نآرق  تیعماج  يریذپان و  فیرحت 

دـنا و هدرک  حرطم  شهاک  یفن  يارب  لیلد  مه  ار  نآرق  يدـحت  ص 36 ) فیرحت ,  زا  نآرق  تینوـصم   ) یخرب نآرق :  يدـحت  ج ) 
هک هلمج  کی  زا  یتاملک  ای  هملک  ندش  مک  هک  دنا  هتفگ 
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یلاجم درب و  یم  نایم  زا  ار  نآ  نیتسخن  ییابرلد  ییاـبیز و  دـنز و  یم  مه  رب  ار  نآ  مظن  هتفاـی  بیکرت  زیگنا  لد  اـبیز و  یلکـش  رد 
هب فیرحت  یفن  تابثا  زا  يدـحت  تاـیآ  دـسر  یم  رظن  هب  اـما  ص 219 .) ج 1 , یـسانش ,  نآرق   ) دراذـگ یمن  نآ  اـب  يدـحت  يارب 
یم هک  يدحت  تایآ  دافم  مه  زاب  دشاب  هداد  خر  یفیرحت  نینچ  هک  یتروص  رد  اریز  تسا  ناوتان  لماک  هروس  کی  فذح  تروص 

 . تسا تسرد  دروآ , يا  هروس  ناوت  یمن  نآرق  دوجوم  روس  دننامه  دیامرف :

 : یلقع درکیور  - 3

يریگ هجیتن  تینوصم  ریز  حرـش  هب  هلوقم  ود  رب  هیکت  اب  نآرق  تینوصم  رب  لیلد  نیا  رد  ص 216 :) نامه ,   ) تمکح ناهرب  فلا ) 
فیرحت نآرق  رگا  مالـسا ,  ربمایپ  نید و  تیمتاخ  رب  هجوت  اب  تسا و  هداتـسرف  ار  نآرق  رـشب  تیاده  يارب  میکح  دنوادخ  دوش : یم 
یهارمگ نیا  رد  هکنآ  نودب  دش  دـنهاوخ  هارمگ  مدرم  دـمآ و  دـهاوخن  دـهد  ناشن  مدرم  هب  ار  حیحـص  هار  هک  يرگید  ربمایپ  دوش 

راگزاس دـنوادخ  سدـقا  تحاس  اب  رما  نیا  دوش و  یم  یهلا  ظفح  مدـع  هب  دنتـسم  یهارمگ  نیا  هکلب  دـشاب  ناـنآ  هجوتم  يریـصقت 
.دیآ یم  رامش  هب  یهلا  تمکح  اب  تفلاخم  ضرغ و  ضقن  تسین و 

هتفگ هاگره  هک  تسا  نیا  دنا , هدرک  رکذ  نآرق  رد  یتساک  لامتحا  در  رب  هک  يرگید  یلقع  لیلد  هلمج  زا  قاطیالام :  فیلکت  ب ) 
دشاب یم  ترضح  نآ  دوخ  رـصع  رد  دوجوم  باتک  نآ  زا  ریغ  شهاک  لامتحا  تهج  هب  تسه  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  هک  یباتک  دوش 

ار تلحر  زا  دعب  ياهناسنا  دنوادخ  دیآ  یم  مزال 
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رب ندومن  لمع  هب  ار  ناناملسم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  ضرف  نوچ  تسا  نوریب  اهنآ  تردق  هطیح  زا  هک  دزاس  فلکم  ییاه  همانرب  هب 
يدرجورب ك.ر :   ) یناث ققحم  دـشاب , یم  لاحم  فیلکت  عون  نیا  هلدا  قبط  هکنآ  لاح  تسا و  هتخاس  فلکم  هللا  لوسر  نامز  نآرق 

هدومن حرطم  هللا  باتک  رب  تایاور  هضرع  هرابرد  ار  لالدتسا  نیمه  نآرق )...  تینوصم  باتک  زا  لقن  هب  ص 116 و 117  ناهربلا ,  , 
دیآ یم  مزـال  هنرگ ,  تسا و  ناـگمه  سرتسد  رد  هک  دـشاب  رتاوتم  نآرق  نیا  زا  ریغ  دـناوت  یمن  هللا  باـتک  زا  روظنم  دـیوگ : یم  و 

دشابن داریا  زا  یلاخ  لیلد  نیا  هک  دیآ  یم  رظن  هب  اما  تسا .  جراخ  نامناوت  تقاط و  زا  هک  دزاس  فلکم  يا  همانرب  هب  ار  ام  دنوادخ 
ام ال و  هعـست ...  یتما  نع  عفر  ثیدح  تسا .  هدومن  فاعم  دنرادن  ملع  هک  هچنآ  هب  تبـسن  ار  اهناسنا  دوخ  دـنوادخ  هکنیا  تهج  هب 

نیا داـفم  قبط  تسا .  يرما  هب  ملع  نتـشادن  اـهنآ  هلمج  زا  هدـش  هتـشادرب  زیچ  هن  نم  تما  زا  هک  دومرف  (ص )  ربماـیپ ینعی  نوـملعی 
رظن رد  اب  ایناث " دـیآ و  یم  شیپ  قاطی  امب ال  فیلکت  هکلب  دـیآ  یمن  مزال  قاـطی  ـال  اـم  فیلکت  ـالوا " هک  تفگ  ناوت  یم  ثیدـح 
لیلد نیا  اب  ار  هصیقن  لامتحا  ناوت  یمن  نیاربانب  .دـیآ  یمن  دـیدپ  قاطی )  اـمب ال  فیلکت   ) فیلکت عون  نیا  مه  ـالاب  ثیدـح  نتفرگ 
نامز زا  دعب  نآرق  مینک  تباث  هکنیا  يارب  نآ  زا  دعب  افلخ و  نامز  رد  يدایز  عون  زا  نآرق  يریذـپان  فیرحت  لیالد  تخاس .  دودرم 

اب ربمایپ  تلحر 
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 : مینکب هجوت  لیذ  تاکن  هب  یتسیاب  تسا ,  هدوبن  هجاوم  يدایز  عون  زا  یفیرحت  هنوگچیه 

و فلا ))   )) ياهدنب رد  قوف  لیلد  حورشم  ص 215 و 216 :) ج 1 , یـسانش ,  نآرق  ك.ر :  رتشیب  یهاگآ  يارب   ) یخیرات لیالد  - 1
 : مینکب هراشا  ریز  روما  هب  میناوت  یم  رصتخم  روط  هب  زین  اجنیا  رد  دش , نایب  لصفم  تروص  هب  یلبق  شخب  زا  ج ))   )) و ب ))  ))

 . نآ توالت  ظفح و  رارمتسا  نآرق و  اب  ناناملسم  ناوارف  سنا  فلا ) 

 . نآ رد  رییغت  هنوگ  ره  هب  تبسن  نانآ  ندوب  ساسح  ناناملسم و  دزن  رد  نآرق  سدقت  ب ) 

 . نآرق يروآ  عمج  ظفح و  تباتک ,  توالت ,  دروم  رد  ربمایپ  هژیو  ياه  هیصوت  اهروتسد و  هب  ناناملسم  ندومن  لمع  ج ) 

 . تسا هدش  هللا  لوسر  زا  سپ  تقو  نارادمامز  هب  هک  یتاداقتنا  نمض  رد  نآرق  فیرحت  ندشن  حرطم  ه )'

 : یلقع لیالد  - 2

هکلب دوش  یمن  دودـحم  هاتوک  تالمج  هژیو و  تاملک  صاخ ,  فورح  دربراـک  هب  نآرق  زاـجعا  کـش ,  یب  نآرق :  زاـجعا  فلا ) 
کی تالمج  تایآ و  هعومجم  رب  هک  تسا  صاـخ  مظن  رد  نآ و  قح  رـسارس  گـنهامه و  فراـعم  ینغ و  ياوتحم  رد  نآ  زاـجعا 

نیا رد  رـشب  يراکتـسد  هنوگ  ره  تسا ,  رـشب  ناوت  قوف  نآرق  هژیو  ياوتحم  مظن و  رگا  ور , نیا  زا  تسا  مکاح  اهنآ  داـفم  هروس و 
یف قیقحتلا  یلعدیـس ,  ینالیم ,  ینیـسح   ) درک دـهاوخ  زاجعا  دـح  زا  رتورف  ار  نآرق  دـناسر  بیـسآ  مظن  اوتحم و  نآ  هب  هک  تایآ 

 , نآرق خیرات  يداهدمحم ,  تفرعم ,  یضر و  فیرش  تاراشتنا  ص 55 , فیرحتلا ,  یفن 
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فیرحت مدع  هب  داقتعا  اب  مزالم  نآرق ,  زاجعا  نتـشاد  رواب  نآ و  زاجعا  راکنا  مزلتـسم  نآرق ,  فیرحت  شریذپ  نیاربانب  ص 160 .)
دوجو مدـع  دـننام  نآرق  ییاوتحم  زاـجعا  ص 69 ,) داـهتجا , یمـالک  یناـبم  يدـهم ,  ینارهت ,  يوداـه  ) رگید ناـیب  هـب  تـسا .  نآ 
دناوت یم  نآرق  یغالب  یظفل و  زاجعا  زین  و  نآرق ,  فراعم  لاطبا  زا  زجع  نآرق و  فراـعم  مولع و  یبیغ ,  راـبخا  نآ ,  رد  فـالتخا 

.دنک یفن  ار  تدایز  هب  فیرحت  عوقو 

یم لالـض  لزه و  مه  ار  دوخ  لباقم  دـنک و  یم  یفرعم  قح  لصف و  لوق  ار  دوخ  يددـعتم  دراوم  رد  نآرق  نآرق :  یگنادواج  ب ) 
هچنآ اریز  دراد  همزالم  یگنادواج  اب  ندوب  قح  لصف و  هک  تسا  حضاو  يرسا ,  هروس  هیآ 105  قراط و  هروس  هیآ 14  دننام  .دمان 

فرحم نآرق  نوچ  تسا و  يدبا  نآرق  نیاربانب  .دشابن  یگـشیمه  دناوت  یمن  دشاب  تباث  تقیقح  ای  لطاب و  زا  قح  هدـننک  ادـج  هک 
ندوب هنادواج  ور , نیا  زا  دشاب , دناوت  یمن  مه  هنادواج  دشاب , تباث  تقیقح  ای  لطاب و  زا  قح  هدننک  ادـج  هشیمه  يارب  دـناوت  یمن 
هدوزفا يزیچ  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  راـصعا  رد  نآرق  هب  هک  دـهد  یم  ناـشن  .دـشاب و  یم  فیرحت  زا  نآرق  تینوصم  زا  ناـشن  نآرق 

 . تسا هدشن 

باتک تسا و  توبن  دنـس  ادـخ و  مالک  هک  دـنک  یم  حیرـصت  اج  نیدـنچ  رد  یفرط ,  زا  نآرق  مینیب  یم  مالـسا :  نید  تیمتاخ  ج ) 
یفرعم متاخ  نید  ار  مالسا  نید  رگید , فرط  زا  و  يرسا ,  هروس  هیآ 88  روط و  هروس  هیآ 34  دننام  دیآ , یم  رامش  هب  مالسا 
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 . تسا فیرحت  زا  تینوصم  تیمتاـخ ,  ياـنعم  هک  تسا  نشور  بازحا ,  هروس  هیآ 40  نارمع و  لآ  هروـس  هیآ 85  دننام  دنک  یم 
یهلا تیادـه  هعومجم ي  نید و  مان  هب  هچنآ  انیقی " دـشاب ؟ فیرحت  زا  نوصم  دـیاب  نید  زا  يزیچ  هچ  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  اـما 
تسا فیرحت  زا  نید  تینوصم  مزال  طرش  نیا  دشاب و  فیرحت  زا  نوصم  دیاب  وا  باتک  ینعی  تسا ;  هتـشگ  لزان  ربمایپ  کی  يارب 

(. ص 153 ص 183 و ج 3 , ج 2 , يرهطم ,  داتسا  راثآ  هعومجم  ك.ر :  تیمتاخ  هرابرد  ص 66 و  نامه ,  , )

 : ینآرق لیالد  - 3

باتک زا  لـقن  هب   54 ص 56 -  تالاقملا ,  لـئاوا  دـیفم , خیـش  ص 218 و  ج 1 , یــسانش ,  نآرق   , ) نآرق یمئاد  يدـحت  فـلا ) 
رگا دروایب , دـناوت  یمن  ار  نآرق  روس  زا  کی  چـیه  دـننامه  ناسنا  دراد  تلالد  هک  يدـحت ,  تایآ  هب  هجوت  اـب  نآرق :)...  تینوصم 
یفن يدحت  تایآ  ار  اعدم  نیا  تسا  هدش  هفاضا  ادعب " هدوبن و  ربمایپ  رب  هدـش  لزان  نآرق  رد  نآرق ,  روس  زا  یکی  دـنک  اعدا  یـسک 

تسین ادخ  نخس  هروس ,  کی  نآ  نوچ  دروآ ; مهارف  يا  هروس  هروس ,  کی  نآ  دننام  ناوتب  دیاب  سپ  دوب  نینچ  رگا  اریز  دنک  یم 
اهنآ نیب  رد  هک  دوش  یم  مولعم  دروآ  ناوت  یمن  ار  نآرق  روس  زا  کی  چـیه  دـننام  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دروآ و  ار  نآ  لـثم  ناوتن  اـت  , 

.دشاب رشب  رکف  هتخادرپ  هتخاس و  هک  درادن  دوجو  يا  هروس 

زا نآرق  تینوصم   ) لیالد نیرت  نشور  زا  یکی  نآرق :  يریذپانذوفن  ب ) 
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هتفرگ دوخ  هدهع  رب  ار  نآ  ماجنا  دنوادخ  دراد و  ار  نآ  ياعدا  دوخ  نآرق  هک  تسا  یتنامض  نآرق ,  تمالس  رب  ص 37 ) فیرحت , 
ضراع زگره  نالطب  و  تسا .  هدوب  نوصم  ثداوح  دنزگ  زا  هتسویپ  هکنیا  رد  دراد  تحارـص  تلـصف  هروس  هیآ 42  رد  نآرق  تسا 

عون نیارباـنب  .دزاـس  رود  شیوخ  تلاـصا  زا  دـنک و  طـقاس  راـبتعا  زا  ار  نآرق  هک  تسا  يروما  نـالطب ,  زا  دوصقم  .دوـش  یمن  نآ 
ناـیم رد  دوش , هدوزفا  نآ  رب  یبـلطم  رگا  هک  دوش  یم  بوـسحم  مکحتـسم  يژد  دوـخ  نآرق ,  بلاـطم  ياوـتحم  تاـملک و  شنیچ 
تایآ دیاش  مولعم  اجک  زا  هک  دنکب  اعدا  یسک  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا  ههبش  نآ :  خساپ  ههبش و  .دنام  دهاوخن  هدیشوپ  شبلاطم 

ص ج 1 , یسانش ,  نآرق  ( ؟  تسا رود  اب  مزالم  اهنیا  اب  لالدتسا  اذل  دنشاب و  اه  هدش  هدوزفا  هلمج  زا  نآ  لاثما  رکذ و  هیآ  يدحت و 
رگا ایناث " .دنا و  هدرکن  اعدا  ار  تایآ  هنوگ  نیا  ندوب  یفیرحت  فیرحت ,  نایعدم  زا  مادـکچیه  الوا " هک  تسا  نیا  شخـساپ  ( 220

زاجعا تابثا  قیرط  زا  اثلاث " .دـنروایب و  لیلد  دوخ  ياعدا  تابثا  يارب  یتسیاب  دنتـسه , اه  هدوزفا  هلمج  زا  اـهنیا  دوخ  ناـنآ ,  رظن  هب 
تایآ دـننام  تایآ  زا  هتـسد  نیا  اعبار " .دـنریگ و  یم  دوخ  هب  تلاصا  گنر  نآرق  لـک  هعومجم  تحت  رد  تاـیآ  هنوگ  نیا  نآرق , 

 . تسا هدیدرگ  لقن  نیملسم  نایم  رتاوتم  تروص  هب  هنیس  هب  هنیس  رگید 

( موس تمسق  ) خساپ

: دومن یسررب  ار  هلئاسم  ناوت  یم  نوگانوگ  داعبا  زا  يدبعت :  یلقن و  لیالد  - 4

نآرق خیرات  تفرعم ,   ) نآرق رتاوت  موزل  فلا ) 
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یمالـسا ياملع  قافتا  دروم  مالـسا و  يرورـض  لئاسم  زا  یکی  ص 31 :) فیرحت ,  زا  نآرق  تینوـصم  تمـس و  رـشن  ص 159 , , 
تاـکرح و رد  یتـح  هملک و  ره  فرح و  ره  رد  نآرق  هک  تسا  نیا  نآ  زا  روـظنم  تسا .  نآرق  تاـیآ  رد  رتاوـت  ترورـض  هلئاـسم 

هدرک لقن  یناگمه  روط  هب  هنیس ,  هب  هنیس  تسد و  هب  تسد  ار  نآ  نیملـسم )  روهمج   ) ناگمه ینعی  دشاب ; رتاوتم  دیاب  زین  تانکس 
هجیتن نیا  ناوت  یم  دنا , هدوب  اراد  رتاوت  تفـص  نیا  هب  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ياهنامز  رد  ینآرق  تایآ  مامت  نوچ  ور , نیا  زا  .دنـشاب 

لیلد نیمه  اـب  هکناـنچ  تسا .  هدـشن  هدوزفا  نآ  رب  يزیچ  هنوـگچیه  هدوـب و  نآرق  دوـخ  زا  نآرق  تاـیآ  همه  هـک  تـفرگ  نآ  زا  ار 
اب هچرگ  .دـندرگ  یم  لقن  دـحاو  ربخ  تروص  هب  ناش  همه  ییاعدا ,  هدـش  طقاس  تایآ  اریز  ددرگ , یم  یفتنم  مه  شهاک  لاـمتحا 

.درک در  ناوت  یمن  ار  ییانعم  رییغت  ییاج و  هباج  لامتحا  لیلد  نیا 

هب هعجارم  ترورـض  هلئاسم  دزاـس , یم  دودرم  ار  شیازفا  هنوگ  ره  لاـمتحا  هک  یلیـالد  زا  رگید  یکی  نآرق :  هب  هعجارم  موزل  ب ) 
 : تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  تهج  دنچ  زا  هتکن  نیا  تایاور  رد  تسا .  نآرق 

.دینک هضرع  نآرق  رب  ار  اهنآ  دنیوگ : یم  هک  تسا  تایاور  دوخ  یتسردان  یتسرد و  ییاسانـش  يارب  تایاور  زا  هتـسد  نآ  یکی  - 1
 ( ع  ) همئا تارـضح  زا  هکلب  هدش ,  دراو  ربمایپ  زا  یتایاور  اهنت  هن  هنیمز  نیا  رد  .دینک  درط  ار  نآ  نیفلاخم  و  ذخا , ار  باتک  نیقفاوم 

رد تسا .  هدش  لقن  یتایاور  مه 
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فلاخ ام  هوذـخف و  هللا  باتک  قفاو  امف  ...و , هقیقح  قح  لک  یلع  نا  دـنک : یم  لقن  نینچ  (ص )  ربمایپ زا  ع )   ) قداص ماما  یثیدـح 
فلاخم ادـخ  باتک  اب  هچنآ  دـیریگب و  تسادـخ  باتک  قفاوم  هچنآ  سپ  ...و  تسا  یتقیقح  یقح ,  ره  رگناشن  هوعدـف ;  هللا  باتک 

هک تفر  یم  نآ  لاـمتحا  رگا  هک  دوش  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  نوـنکا  ص 69 .) ج 1 , یفاک ,  لوصا  ینیلک ,  ((, ) دـینک اـهر  تسا 
؟ دریگ رارق  تایاور  مقـس  تحـص و  شجنـس  رایعم  هک  دوب  نآ  ياج  ایآ  ددرگ , طـقاس  راـبتعا  زا  دریگ و  رارق  دربتـسد  دروم  نآرق 
هب تایاور  هنوگ  نیا  دافم  قبط  ور , نیا  زا  .دشاب  رایعم  دـناوتب  ات  دـشاب  هتـشاد  شیپ  رد  ار  تمالـس  هار  هراومه  یتسیاب  نآرق  .زگره 

ههبـش هنوگ  ره  مه  ربمایپ  تافو  زا  دـعب  یتح  ربمایپ , تایح  نامز  رد  فیرحت  لامتحا  در  رب  نوزفا  هک  مینک  اـعدا  میناوت  یم  یتحار 
و هدیدرگ .  لقن  دـنا , هدوب  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  هک  ع )   ) همئا نابز  زا  هضرع  تایاور  فرط  کی  زا  اریز  ددرگ  یم  دودرم  فیرحت 
ص 162, همهملا ,  لوصف  نیدلا ,  فرـش  دیـس  یلماع ,   ) .دـنناوارف هکلب  دنتـسین  ات  ود  یکی و  هضرع  تایاور  دوخ  رگید , فرط  زا 
 , لوا پاچ  ص 325 , ج 17 , لـئاسولا ,  كردتـسم  يرون ,  ص 45 و  فیرحت ,  زا  نآرق  تینوصم  ناـمعنلا و  راد  فـجن ,  پاـچ 

 ( توریب تیبلا ,  لآ  هسسوم 

نآرق راشرس  عبنم  زا  ار  ماکحا  فراعم و  مولع و  .دینک  هعجارم  نآرق  هب  دنهد  یم  روتسد  هک  تسا  تایاور  زا  هتسد  نآ  يرگید  - 2
اب سنا  .دیریگ  ارف 
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 , توریب پاـچ  ص 17 , ج 89 , راونـالاراحب , رقابدـمحم , یـسلجم ,   ) ثیدـح نیا  دـننام  .دـینک  مـتخ  ار  نآرق  .دـینک  رارقرب  نآرق 
هب داب  امش  رب  دندش  هبتشم  امـش  رب  هریت  بش  ياه  هراپ  نانوچ  اه  هنتف  هک  هاگنآ  ینعی  نتفلا ....  مکیلع  تسبتلا  اذا  ئافولا :) هسـسوم 
اب هکنیا  نآ  دوزفا و  زین  ار  يرگید  همدقم  دیاب  تایاور  نیا  رودص  نامز  زا  دعب  نآرق  تینوصم  تابثا  يارب  هک  تسا  نشور  نآرق . 
ات نآرق  تینوصم  دنـشاب , یم  لومـش  ناهج  مکح  نایب  رد  هک  تایاور  ناـمز  هب  هجوت  اـب  و  ع )   ) موصعم ناـماما  یهلا  ملع  هب  هجوت 

ص 64) داهتجا , یمالک  ینابم   ) .دوش یم  تابثا  تمایق  مایق 

اهنآ رهاظ  دراد و  تلالد  ع )   ) همئا نامز  رد  فیرحت  زا  نآرق  تینوصم  رب  یعطق  همزالم  اب  ای  تحارص و  اب  هک  یناوارف  تایاور  - 3
رد ترـضح  نآ  دوش و  یم  لاوس  نآرق  هرابرد  ع )   ) قداص ماما  زا  نآ  رد  هک  یتیاور  دننام  تسا .  خـیرات  لوط  رد  نآرق  تینوصم 
ای و  هلیزنت ))...  هللا و  یحو  هللا و  باتک  هللا و  مـالک  وه  (: )) ص 117 ج 89 , راونالاراحب , رقابدمحم , یـسلجم ,   ) دنیامرف یم  خساپ 

یلا هتحتاف  نم  قح  هنا  و  (: )) ص 120 ج 2 , همعنلا ,  مامت  نیدلا و  لامکا  دمحم , رفعج  وبا  قودص ,   ) دـیامرف یم  رگید  یتیاور  رد 
 (( . تسا قح  شنایاپ  ات  زاغآ  زا  نآرق  هتمتاخ ; 

رب لاـعتم  دـنوادخ  ياـه  تجح  نیرتاـسر  زا  نآ ,  صوصن  تاحیرـصت و  هب  دـسر  هچ  اـت  نآرق ,  رهاوظ  نآرق :  رهاوظ  تیجح  ج ) 
زا هدیقع ,  نیا  تسا و  نایوج  قح  هلدا  نیرتیوق  ناگدنب و 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 415 

http://www.ghaemiyeh.com


 , ینیمخ ماما   ) ینیمخ ماـما  ص 165 ) همهملا ,  لوصف  نیدلا ,  فرـش  دیـس  یلماع ,   ) .دـشاب یم  هیماما  هعیـش  دـیاقع  نیرت  یهیدـب 
رثا رد  نآرق  دـنا  هتـشادنپ  هک  یناـسک  ربارب  رد  نآرق  رهاوـظ  تیجح  هراـبرد  مق )  رهم , هـعبطم  ص 165 , ج 2 , لوصالا ,  بیذـهت 

هدشن فیرحت  زگره  نآرق  هک  ارچ  تسا ,  چوپ  عونمم و  اعدا  نیا  دیوگ : یم  تسا ,  هدش  بلاطم  یگنک  لامجا و  راچد  فیرحت , 
همه هدرتـسگ و  روـط  هب  نآرق  رهاوـظ  تیجح  هنیمز  رد  مه  ص 367 ) ج 1 , ناـیبلا ,  همجرت  یئوخ ,  همـالع   ) یئوخ همـالع  تسا . 
مدـع دـناوت  یم  تسا  رارقرب  طاـبترا  اـهنآ  ناـیم  هک  یتاـیآ  زا  شخب  نآ  هب  تبـسن  لـیلد  نیا  تسا  نشور  .دـنا  هدرک  ثحب  هبناـج 
لیالد تسا .  تکاس  دـنرادن , یطابترا  دوخ  دـعب  لبق و  هب  ینعم  رظن  زا  هک  یتارقف  نآ  هب  تبـسن  اما  دـنکب  تاـبثا  ار  اـهنآ  فیرحت 

, دنا هدش  اجباج  ینآرق  تایآ  تاملک و  ایآ  هک  دننک  یم  ثحب  هراب  نیا  رد  نیققحم  نآرق  روس  تایآ و  لیدبت  هب  يریذپان  فیرحت 
ناهذا رد  ار  دنوادخ  دارم  زج  ییانعم  دـشاب , هتخاس  ناهنپ  اهرظن  زا  یلک  روط  هب  ار  ییانعم  هداد و  رییغت  ار  نآ  دافم  هک  يا  هنوگ  هب 

: درک ثحب  ناوت  یم  هیواز  هس  زا  نآرق  عمج  هلئاسم  رد  هک  تسا  نیا  شخساپ  هن ؟  ای  دشاب  هداد  لکش 

(: ص 54 داهتجا , یمالک  ینابم   ) دراد دوجو  رظن  هس  نآرق  يروآ  عمج  هرابرد  یخیرات ,  فلا ) 

رتشیب ار  رظن  نیا  تسا .  هدش  يروآ  عمج  یحو  وترپ  رد  ترضح  نآ  تراظن  اب  ربمایپ و  دوخ  نامز  رد  نآرق  - 1
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.دنا هتفریذپ  هعیش  ياملع 

 . تسا هدش  نیودت  ع )   ) یلع ترضح  طسوت  نآرق  - 2

لوا و رظن  قبط  تسا ,  نشور  هکنانچ  .دـنلئاق  رظن  نیا  هب  تنـس  لها  رتشیب  تسا .  هدـیدرگ  نودـم  هباحـص  یخرب  طـسوت  نآرق  - 3
هدوب یهلا  یحو  وترپ  رد  زین  اـهنآ  بیترت  اـه و  هروس  شیادـیپ  هدوب و  دنتـسم  دـنوادخ  هب  نآرق  يروآ  عمج  تفگ :  ناوـت  یم  مود 
.دـننک تاـبثا  ار  اـهنآ  بیترت  اـه و  هروس  شیادـیپ  ندوب  یهلا  تسناوت  دـنهاوخن  دـنا , هتفریذـپ  ار  موس  رظن  هک  یناـسک  اـما  تسا . 

.دننک هدافتسا  يرگید  هلدا  زا  رییغت  هب  فیرحت  در  رد  تسا  مزال  ریخا  هورگ  يارب  نیاربانب 

هب ار  هدش  لزان  نآرق  ییاوتحم  ای  رهاظ  مظن  هک  دـشاب  يدـح  رد  لیدـبت  رییغت و  رگا  ص 220 :) ج 1 , یـسانش ,  نآرق   ) یلقع ب ) 
یم یفن  يدحت  تایآ  ار  یفیرحت  نینچ  دشاب , نشور  نف  لها  يارب  زیمآزاجعا  مظن  اب  دوجوم  مظن  توافت  هک  دـهد  رییغت  يا  هنوگ 

يدحت تایآ  دنیرفاین  ار  یمظن  لالتخا  نینچ  هک  دشاب  يرییغت  رگا  یلو  دروآ  ار  نآ  لثم  ناوتب  دـیاب  لیدـبت  تروص  رد  اریز  .دـنک 
زا رادقم  نآ  فیرحت ,  زا  نآرق  تینوصم  لیلد  هب  دنا : هتفگ  اجنیا  رد  ص 59 ) داهتجا , یمالک  ینابم   ) یخرب .دنک  یمن  یفن  ار  نآ 

هروس بیترت  زین  تایآ و  ریاس  دروم  رد  یلو  تسا .  ینایحو  اعطق " دـنراد , تلاخد  نآرق  زا  دافتـسم  یناـعم  رد  هک  بیترت  عیمجت و 
.درادن یمکح  لقع  اه ,

اب هک  تسا  نیا  ناشرظن  یخرب  مق :)  هیملع  هزوح  تیریدم  زکرم  رشن  ص 312 , ج 1 , دیهمتلا , يداهدمحم ,  تفرعم ,   ) یظفل ج ) 
نآرق زاجعا  هکنیا  هب  هجوت 
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یمالک ینابم   ) رگید یخرب  .دوب  دـهاوخن  زیاـج  کـی  چـیه  رییغت  تهج  نادـب  نآ ,  ياوتحم  ینعم و  هب  مه  تسا و  نآ  ظـفل  هب  مه 
بیکارت تادرفم و  دروـم  رب  نوزفا  هک  تسا  نیا  نآ  زا  روـظنم  .دـنا  هتفگ  نخـس  يددـع  زاـجعا  زا  هنیمز  نیا  رد  ص 55 ) داهتجا ,

یـصاخ يددـع  طباور  اه  هروس  دوخ  نیب  هروس و  کی  تایآ  نیب  ینعی  تسا  تباث  زاجعا  اهنآ  بیترت  اـه و  هروس  هزوح  رد  ینآرق 
يزاین رگید  دوب و  دهاوخ  یعطق  یحو  هب  اه  بیترت  نیا  دانتـسا  لیلد  نیا  قبط  تسین .  رودـقم  رـشب  يارب  نآ  داجیا  هک  تسا  رارقرب 

.تشاد دهاوخن  دوجو  فیرحت  زا  نآرق  تینوصم  هلدا  ای  یخیرات  دهاوش  هب 

نآرق يریذپان  فیرحت  لیالد 

زا یشخب  نایب  هب  اجنیا  .درمـش  رب  ینونک  نامز  رد  نآرق  يریذپان  فیرحت  تابثا  يارب  ناوت  یم  ار  یناوارف  نیهارب  رـضاح  رـصع  رد 
 : مینک یم  افتکا  راصتخا  روط  هب  اهنآ 

رـشب تیادـه  يارب  نآرق  ماـن  هب  ار  دوخ  ینامـسآ  باـتک  نیرخآ  دـنوادخ  ص 216 :) ج 1 , یـسانش ,  نآرق   ) تـمکح ناـهرب  - 1
.دوش یم  یقلت  رـشب  تیاده  عبنم  نیرخآ  نیلوا و  نآرق  نیاربانب  يربمایپ .  هن  دتـسرف و  یم  یباتک  هن  رگید  دنوادخ  تسا .  هداتـسرف 

راگزاس دنوادخ  ندوب  میکح  دـیمح و  اب  نیا  تسا و  رـشب  یهارمگ  اب  يواسم  دـنوادخ و  ظفح  مدـع  اب  ربارب  یباتک  نینچ  فیرحت 
.دنک یم  ظفح  ار  باتک  نیا  شندوب  میکح  ياضتقم  هب  دوخ  دنوادخ  نیاربانب  تسین . 

لیلد نیرت  نقتم  نیرتـهب و  ص 117 ) مالـسا ,  رد  نآرق  ییابطابط ,  همالع   ) ییابطابط همـالع  ریبعت  هب  لـیلد  نیا  زاـجعا : ناـهرب  - 2
هب ینونک  نامز  رد  نآرق  تنایص  يارب 
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تحاصف يدـحت ,  لثم :  تشاد  دوجو  هللا  لوسر  نامز  نآرق  يارب  هک  يزاجعا  هوجو  نامه  هک  تسا  نیا  شریرقت  .دور  یم  راـمش 
یلیخ هرخالاب  نآ و  بلاطم  قلطم  قدص  قح ,  يوس  هب  ناسنا  تیاده  نآ ,  ندوب  يونعم  یناحور و  نآ ,  ظافلا  ییابیز  تغالب و  و 

نیرتـمک یناـمز  هلـصاف  نیا  نیب  هک  یتروص  رد  دـیدرت  یب  .دوش  یم  تفاـی  قبطنم و  اـم  ینوـنک  نآرق  نیمه  رب  رگید , فاـصوا  زا 
رد اهنآ  همه  هکنآ  لاح  دـنام و  یمن  يربخ  فاصوا  نآ  زا  رگید  نیقی  روط  هب  تسویپ ,  یم  عوقو  هب  نآ  رد  يا  هفاضا  ای  ناـصقن و 

.دوش یم  تفای  مه  زاب  ینونک  نآرق 

ینونک نآرق  تینوصم  لقع  ياضتقم  هب  مالسا ,  نید  تیمتاخ  زا  لیلد  نیا  رد  ص 71 :) داهتجا , یمالک  ینابم   ) تیمتاخ ناهرب  - 3
 : تسا حرش  نیا  هب  فرص ,  یلقع  لیلد  نیا  .دوش  یم  جاتنتسا 

 . تسا مالسا  باتک  نآرق ,  فلا ) 

 . تسا متاخ  نید  مالسا ,  نید  ب ) 

 (. لقع ياضتقم  هب   ) تسا فیرحت  زا  نوصم  متاخ ,  نید  باتک  ج ) 

 . تسا فیرحت  زا  نوصم  نآرق  هجیتن : 

يارب ار  رـشب  ینهذ  يرکف و  تردـق  ناوت و  رـضاح , ناـمز  رد  یتـح  اـهناکم و  اـهنامز و  همه  رد  نآرق  یمئاد :  يدـحت  ناـهرب  - 4
زا .دوش  یم  اریذپ  ار  تسکـش  نآ  لباقم  رد  هنازجاع  هتـشذگ  ياهناسنا  لثم  رـضاح  رـشب  اما  .دناوخ  یم  ارف  هزرابم  هب  يزاسدننامه 

 . تسا هدیدرگن  یلتبم  فیرحت  هب  ینونک  نآرق  یتح  هک  درب  یپ  ناوت  یم  یتحار  هب  دوجوم  یناوتان  نیا 

هک يزیچ  نایب  زا  رشب  ییامنهار  تیاده و  ياتسار  رد  نآرق  تیعماج :  ناهرب  - 5
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تساراد تفص  نیا  هب  اه  هتشذگ  رد  دوجوم  نآرق  دننامه  رضاح  نآرق  تسا .  هدرکن  يراذگورف  دشاب , تداعس  رما  رد  رـشب  همزال 
نیاربانب .داد  نآ  رد  ار  تدایز  ای  ناصقن  لامتحا  ناوت  یم  هنوگچ  دشاب  یم  دجاو  یتفص  نینچ  هب  رضاح  نامز  رد  نآرق  رگا  لاح  . 

 . تسا نوصم  يرییغت  هنوگ  ره  زا  ینونک  نآرق 

یناگمه روط  هب  هنیـس  هب  هنیـس  تسد و  هب  تسد  هتـشذگ ,  نآرق  دـننامه  دـیجم  نآرق  ینونک  روس  تایآ و  ماـمت  رتاوت : ناـهرب  - 6
هتـساک نآرق  زا  هن  يا ,  هروس  ای  هیآ  هملک و  چیه  هکنیا  رب  دنک  یم  تلالد  یقطنم  رتاوت  نیا  تسا .  هدـیدرگ  لقن  ناناملـسم  طسوت 

یم ملاـس  یفیرحت  هنوگره  زا  رتاوت  تفـص  هب  ندوب  دـجاو  رب  هجوت  اـب  ینونک  نآرق  نیارباـنب  تسا .  هدـش  هدوزفا  نآ  رب  هن  هدـش و 
.دشاب

دندقتعم ناناملـسم  تسا .  نآ  زا  نایحیـسم  زیامت  یحو و  هلئاسم  رب  ناناملـسم  شرگن  عون  رب  ینتبم  ناهرب  نیا  یخیرات :  ناهرب  - 7
ار ظافلا  نامه  نیع  تسا  فظوم  ربمایپ  دـسر و  یم  ربمایپ  هب  لیئربج  طسوت  هک  تسا  دـنوادخ  یظفل  راتفگ  ملکت و  عقاو  رد  یحو 
دنک و یم  یلجت  رـشب  رد  هک  تسا  ناسنا  هبرجت  ادخ و  فاشکنا  تقیقح  رد  یحو  هک  دنرواب  نیا  رب  نایحیـسم  اما  .دناسرب  مدرم  رب 

نـشور .دوشب  مه  هابتـشا  بکترم  شریبعت  رد  تسا  نکمم  اذـل  دـنک و  یم  ریبعت  وگزاب  ماقم  رد  ار  نآ  هک  تسا  یناـسنا  لـماع  نیا 
نتفریذـپ زج  يا  هراـچ  ور , نیا  زا  .دوـش  رثئاـتم  یناـسنا  لـماع  شقن  زا  ناوـت  یمن  نآرق  ظاـفلا  نیقی  هب  لوا  شرگن  قـبط  هک  تسا 

ساسا رب  نآرق  يریذپان  فیرحت 
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.دنام یمن  نیب  رد  ناناملسم  هاگدید 

؟ دشاب یم  یحیسم  درف  کی  هدشن و  ناملسم  هدناوخ و  ار  هغالبلا  جهن  راب  جرج 200  ياقآ  ارچ 

شسرپ

؟ دشاب یم  یحیسم  درف  کی  هدشن و  ناملسم  هدناوخ و  ار  هغالبلا  جهن  راب  جرج 200  ياقآ  ارچ 

خساپ

، یعامتجا ياه  تیعقوم  لئاسم و  نوچ  یلیالد  هب  اما  .دننک  ادـیپ  ملع  يرما  تیناقح  اب  یخرب  دـیاش  .تسا  توافت  نامیا  ملع و  نیب 
يرود تقیقح  قح و  زا  دـننک و  رظن  فرـص  دوخ  ملع  زا  یگداوناخ  ياهتیبرت  ای  يدرف  صاخ  ياه  هیحور  اـب  يداـصتقا  یـسایس و 

هک نانچ  .تسا  یلمع  توهـش  لیلد  هب  هکلب  تسا  یملع  لهج  لیلد  هب  هن  قح ، اب  اه  تفلاـخم  اـه و  هلباـقم  زا  يرایـسب  اریز  .دـننک 
یم زین  همئا  ناربمایپ و  نافلاخم  زا  يرایسب  .تسین  نآ  لوبق  هب  رضاح  دوخ  يرابکتسا  هیحور  لیلد  هب  اما  دسانـش  یم  ار  قح  ناطیش 

ناهرب لالدتـساو و  ملع  اب  ار  یملع  لهج  الوصا  .دندشن  قح  شریذپ  هب  رـضاح  میتفگ  هک  یلیلد  هب  اما  .دـنقح  رب  اهنآ  هک  دنتـسناد 
لهج و هنرگو  دناشوپ  یم  ار  قح  هک  تسا  تیناسفن  تاوهش و  .دوش  یم  یلاعتم  قیاقح  راکنا  ثعاب  هچنآ  دنک و  فرطرب  ناوت  یم 

یم تسا و  يدازآ  رایتخا و  ياراد  يدوجوم  ناسنا  .درک  وجتـسج  ناسنا  ندوب  راتخم  رد  دیاب  ار  رما  نِا  لیلد  .تسا  هراچ  ار  ینادان 
تنـس و لها  دنمـشناد  دـیدحلا  یبا  نبا  هغـالبلا  جـهن  ناـحراش  نیرتگرزب  زا  یکی  هکنِا  هن  رگم  .دـنکن  اـی  دـنک  لوبق  ار  قح  دـناوت 

دوخ بهذم  رب  لاح  نیع  رد  اما  .دراد  فارتعا  مالـسلا -  هیلع  یلع -  ماما  رترب  ماقم  هب  اهراب  دوخ -  باتک  رد  رد  هک  تسا  یلزتعم 
.تسا هدرک  هیجوت  ار  مالسا  رد  هدمآ  شیپ  تافارحنا  هدنام و  یقاب 

قح و هب  یبایهار  يارب  هک  تسا  نآ  تیعقاو 
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اب هاگنآ  درک ؛ دازآ  ار  دوخ  زین  اهیرواد  شیپ  زا  دراذـگ و  رانک  تسیاب  ار  ینید  اه ي  یگتـسباو  یهورگ و  تابـصعت  دـیاب  تقیقح 
.دش باریس  تسشن و  قح  هرفس  رب  هدامآ  ینهذ 

رظن هب  اما  دراد ؛ يا  هژیو  تدارا  هک  دـهد  یم  ناشن  یناسنا  تلادـع  توص  یلع  ماما  باتک  رد  یناـنبل  ریهـش  هدنـسِون  قادرج  جرج 
رد وا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  همه  نیا  هک  هدرکن  هجوت  هدـش و  ماما  نآ  یهاوختلادـع  تیناـسنا و  بوذـجم  رتشیب  ـالوا  هک  دـسر  یم 

بوذـجم هغالبلا  جـهن  رد  ایناث  .تسا و  هدیـشون  تیالو  یهلا  ماج  زا  ریـش  تسا و  هتفاـی  شرورپ  هتفاـی و  دـشر  مالـسا  یهلا  بتکم 
.تسا هدربن  یعیش  ضحم  تیالو  یمالسا و  بان  دیحوت  نآ و  دنلب  فراعم  هب  هار  لیلد  نیا  هب  .تسا  ماما  تحاصف  تایبدا و 

؟ تسیچ )ع ( حیسم ترضح  هرابرد  نایحیسم  اب  ناناملسم  ام  فالتخا  تلع 

هراشا

؟  .تسا هتفر  اه  نامسآ  هب  میدقتعم  ام  هدش و  بولصم  حیسم  ترضح  دندقتعم  اه  نآ  ارچ 

شسرپ

؟ تسیچ )ع ( حیسم ترضح  هرابرد  نایحیسم  اب  ناناملسم  ام  فالتخا  تلع 

؟  .تسا هتفر  اه  نامسآ  هب  میدقتعم  ام  هدش و  بولصم  حیسم  ترضح  دندقتعم  اه  نآ  ارچ 

خساپ

مالـسا تیحیـسم و  يوس  زا  هک  نآ  مدع  ندش و  بولـصم  .تسا  نایدا  سدقم  نوتم  ینید ، ياه  هزومآ  عبانم  نیرت  یلـصا  زا  یکی 
یسیع ترضح   1) دـیدج دـهع   ( لیجنا زا  یتایآ  ساـسا  رب  .تسا  دنتـسم  ینامـسآ  نید  ود  نیا  سدـقم  نوتم  هب  تسا ، هدـش  حرط 

2 .تخاب ناج  بیلص  يور  دش و  بولصم  نآ  زا  دعب  موکحم و  مادعا  هب  ریگتسد ، یمور  تاماقم  طسوت 

تایآ و يا  هراپ  هظحالم  اب  ناملـسم ، نارّکفتم  .دـننک  یم  راـکنا  ار  ربماـیپ  نیا  ندـش  بولـصم  ناوارف ، تاـیاور  میرک و  نآرق  اـّما 
: دنتفرگ هجیتن  نینچ  ثیداحا ،

.دیدرگ بولصم  )ع ( یسیع ياج  هب  يرگید  صخش  . 1

.تشگ دهاوخ  زاب  نامزلارخآ  رد  تسا و  هدنز  زونه  )ع ( یسیع . 2

3 .تسا هدرک  جورع  نامسآ  هب  حیسم  ترضح  . 3

ناناملسم و دنتـسم  نیاربانب ،  4 .دنتـشاد داقتعا  )ع ( حیـسم ندشن  بولـصم  هب  ییاه  هورگ  زین  هیلوا  نایحیـسم  نایم  رد  دـنامن  هتفگان 
.تسا نییآ  ود  نیا  سدقم  نوتم  تایآ و  هلأسم ، نیا  رد  نایحیسم 
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.دعب هب  باب 18  انحوی  دعب ؛ هب  باب 23  اقول ، أدعب  هب  باب 14  سقرم  دعب ؛ هب  باب 18  یتم  . 1

ص 68. بهاذم ، نایدا و  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  یقیفوت ، نیسح  همجرت  لشیم ، ساموت  یحیسم ، مالک  .ر ك : . 2

ص 201. ص 336 و 339 و ج 42 ، ج 14 ، راونالاراحب ، 3 ؛  :) 55) نارمع لآ  4 و 158 ؛  :) 157  ) ءاسن . 3

.22 ص 24 -  یمالسا ، فراعم  سورد  دیتاسا و  روما  تنواعم  مق  داژن ، ییابیز  اضردمحم  تیحیسم ، مالک  خیرات و  .ر ك : . 4

؟ تسا نید  نیرت  لماک  مالسا  هک  درک  تباث  نایحیسم  يارب  ناوت  یم  روطچ 

شسرپ

؟ تسا نید  نیرت  لماک  مالسا  هک  درک  تباث  نایحیسم  يارب  ناوت  یم  روطچ 

خساپ

ترـضح نآ  تّوبن  رب  لـیلد  هک  هلآو ،)) هیلع  هللا  یلـص  )) مرکا لوسر  ترـضح  رتاوتم  تازجعم  تّوبن و  تاـبثا  یعطق  ّهلدا  قیرط  زا 
تقیقح بلاـط  هک  یناـسک  يارب  دراد ، دوـجو  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) مرکا ربماـیپ  هراـبرد  لـیجنا  رد  هک  یتراـشب  نینچمه  .تسا 

.تسا يا  هدننک  عناق  مکحم و  لیلد  دنتسه ،

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

12

؟ دهد ماجنا  دیاب  يراک  هچ  دوش ، ناملسم  دهاوخب  یحیسم  درف  کی  رگا 

شسرپ

؟ دهد ماجنا  دیاب  يراک  هچ  دوش ، ناملسم  دهاوخب  یحیسم  درف  کی  رگا 

خساپ

باطخ دروم  ار  اه  ناسنا  همه  نآرق  رد  دنوادخ  تهج  نیدـب  تسا  زاب  دورگب ، مالـسا  نید  هب  دـهاوخب  هک  ره  يارب  مالـسا  شوغآ 
نآ مدرم  يا  ( 170، أسن  ..;) مُکَّل اًْریَخ  ْاُونِما   ?›َ َف   ْ مُّکِبَّر نِم   ِ ّ قَْحلاـِب   ُ لوُسَّرلا   ُ مُکَءآَـج ْدَـق    ُ ساَّنلا اَـهُّیَأَََّی   " تسا هدومرف  هداد و  رارق 

 .. ." تسا رتهب  امش  يارب  هک  دیروایب  نامیا  سپ  تسا  هدروآ  امش  يارب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  ار  تقیقح  دوعوم ،[  [ ربمایپ

امش يارب  تقیقح  رد  مدرم  يا  ( 174، أسن  ;) اًنِیبُّم اًرُون    ْ مُْکَیلِإ آَْنلَزنَأَو    ْ مُّکِبَّر ِم  نّ   ٌ نََهُْرب مُکَءآَج  ْدَق    ُ ساَّنلا اَهُّیَأَََّی   " تسا هدومرف  زین  و 
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 " میا هداتسرف  ورف  كانبات  يرون  امش  يوس  هب  ام  تسا و  هدمآ  یناهرب  ناتراگدرورپ  بناج  زا 

: دهد ماجنا  دیاب  ار  راک  دنچ  دروایب ، مالسا  دهاوخب  یحیسم  ریغ  ای  یحیسم  هچ  ناملسم  ریغ  صخش  کی  رگا 

 ; هّللا لوسر  ًادمحم    ّ نا دهشا  هّللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهشا   " نتفگ ینعی  تسا  نیتداهش   " نتفگ . 1

تبانج دننام  تسا  هدش  داجیا  اه  نآ  بابسا  ندروآ  مالسا  زا  شیپ  هک  ییاه  لسغ  ماجنا  . 2

; دنک ادیپ  نیقی  مالسا  نید  لوصا  هب  قیقحت  يور  زا  . 3

.دریگب ارف  ار  یعرش  ماکحا  . 4

هدـناوخن هک  ییاهزامن  نیارباـنب  تسین  مزـال  تسا  هدرک  كرت  ندروآ  مالـسا  زا  شیپ  هک  یمالـسا  تاـبجاو  ماـجنا  يدرف  نینچ  رب 
تاراشتنا رتفد  هلأسم 207 ، ص 135 ، عجارم ج 1 ، لئاسملا  حیـضوت  ك.ر  ) .درادـن اـضق  تاـبجاو  رگید  هتفرگن و  هک  ییاـه  هزور 

يدرونجب ج 1، هیهقفلا  دعاوقلا  ص 171190 /  نینمؤملاریما ج 2 ، ماما  هسردم  يزاریش  مراکم  هّللا  تیآ  هیهقفلا  دعاوقلا  یمالسا / 
 ( مق يداهلا  رشن  دعب ، هب  ص 47 

؟ تسا هسیاقم  لباق  مالسا  فراعم  اب  تیحیسم  میلاعت  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هسیاقم  لباق  مالسا  فراعم  اب  تیحیسم  میلاعت  ایآ 

خساپ

لیلد نودـب  طلغ و  راکفا  تافارخ و  یتشم  زا  ترابع  ینونک  تیحیـسم  .تسین  هسیاقم  لباق  يا  هنیمز  چـیه  رد  مالـسا  اـب  تیحیـسم 
هنیمز ي رد  هچ  و  تسا ، راوتـسا  یقطنم  ریغ  لطاب و  یتسرپ ) هناگ  هس   ) ثیلثت هیاپ ي  رب  نآ  ساسا  هک  دیاقع  هنیمز ي  رد  هچ  ؛ تسا

هنرگ تسا و  ینوـنک  تیحیـسم  هب  طوـبرم  رما  نیا  هتبلا  .تـسا  تسرداـن  میلاـعت  زا  يرایـسب  رب  لمتـشم  زین  نآ  هـک  یبهذـم  بادآ 
.تسا هدوب  تافارخ  لیطابا و  هنوگ  نیا  زا  هزنم  تسا ، هدوب  « مالسلا هیلع  » یسیع ترضح  نآ  هدنروآ ي  هک  نیتسار  تیحیسم 

اهنآ ندوـب  زارط  مه  لـیلد  دـننک  یم  توـعد  یقـالخا  لـیاضف  هب  ود  ره  دنتـسه و  نوناـق  ياراد  نید  ود  ره  هک  نیمه  لاـح  ره  رد 
رد ًالثم  دراد ؛ رارق  یناینب  هچ  رب  دـننک  یم  توعد  نآ  هب  هک  یقالخا  دنتـسه و  ینیناوق  هنوگچ  اـهنآ  نیناوق  دـید  دـیاب  هکلب  تسین ؛
اب هلباقم ي  مالسا  رد  .درادن  دوجو  یعنم  نینچ  ینونک  تیحنیسم  رد  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدش  عنم  ًادیدش  یلکلا  تابورـشم  مالـسا 

ینونک تیحیسم  میلاعت  رد  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدمآ  رامش  هب  يرورض  يرایـسب  راوم  رد  هکلب  تسا ؛ هدش  زیوجت  صاصق  رگمتس و 
دراوم يرایـسب  رد  وفع  تشذگ و  هک  دنچ  ره  .ربب  شیپ  زین  ار  پچ  هنوگ ي  دز ، یلیـس  تتـسار  هنوگ ي  هب  یـسک  رگا  هک : تسه 

هکلب دـشاب ؛ یلک  یگـشیمه و  مکح  کی  دـناوت  یمن  تشذـگ  وفع و  یلو  تسا ، هدـش  شرافـس  نادـب  زین  مالـسا  رد  تسا و  وکین 
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و ادف )  ) هلأسم نیقلت  اب  تیحیسم  قالخا ، هنیمز  رد  .تسا  ریذپان  بانتجا  ترورـض  کی  متـس  ملظ و  زا  يریگولج  صاصق و  یهاگ 
رد مالسلا » هیلع  » حیسم ترضح  هکنیا 
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.دروآ یم  دوج  هب  یقالخا  تیلوؤسم  مدـع  يرابودـنب و  یب  حور  شیوخ  ناوریپ  رد  تسا ، هدـش  ینابرق  هانگ  زا  ناسنا  صالخا  هار 
ناهج تداعـس  ناسنا و  هدنیآ  ( 8 «) نیهر بسک  امب  ءرما  لـک  و «  ( 7 «) یعـسامالا ناسنالل  سیل  ّنا  لصا «  اب  مالـسا  هک  یتروص  رد 

تعسو روما  نیا  زا  هتشذگ  .دنک  یم  یفرعم  دوخ  دب  کین و  ياهراک  لوؤسم  ار  ناسنا  دناد و  یم  صخـش  لامعا  ورگ  رد  ار  يدبا 
هنیمز ي رد  دراد : نوناق  ناسنا  یگدـنز  نوؤش  مامت  رد  مالـسا  .تسین  هسیاقم  لباق  تیحیـسم  اب  مالـسا  نیناوق  اهماظن و  تیمومع  و 

.تسا دودحم  رایسب  نایحیسم  دوخ  فارتعا  هب  تیحیسم  نیناوق  هک  یتروص  رد  ...و  يرنه  یسایس ، يداصتقا ، يدابع ، روما 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  » 

هیآ 39. مجنلا ، هروس  ( 7

هیآ 21. روطلا ، هروس  ( 8

؟ دننک یمن  غیلبت  نایحیسم  هزادنا  هب  ناناملسم  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یمن  غیلبت  نایحیسم  هزادنا  هب  ناناملسم  ارچ 

خساپ

يرت هدرتسگ  تاـغیلبت  شیوخ  نید  رـشن  يارب  هک  تسا  یعیبـط  ور  نیا  زا  دـنرادروخرب ، يرایـسب  تاـناکما  لـیاسو و  زا  نایحیـسم 
.دنشاب هتشاد 

تراغ و رطاخ  هب  رتشیب  هکلب  شیوخ  نییآ  ّتیناّـقح  هب  ناـمیا  داـقتعا و  رطاـخ  هب  هن  تیحیـسم  تاـغیلبت  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  یلو 
تسد شیوخ  دصاقم  هب  رامعتسا  هک  دنراذگ  یمن  دننک ، هّجوت  مالسا  هب  اه  ّتلم  رگا  هکنیا  هچ  تساهتّلم  زا  يریگ  هرهب  رامثتـسا و 

.درب تراغ  هب  ار  نانآ  تورث  عبانم  ریاخذ و  دبای و 

شیارگ مالـسا  هب  دارفا  جیردت ، هب  مینیب  یم  هک  تسا  ظاحل  نیمه  هب  تسا و  شرتسگ  لاح  رد  زین  یمالـسا  تاغیلبت  لاح ، نیع  رد 
.تسا دایدزا  هبور  ناناملسم  دادعت  هدرک ، ادیپ 

اهنت دـننک و  ادـیپ  شیارگ  نآ  هب  اـه  ّتلم  ماوقا و  همه  هک  يا  هنوگ  هب  دـبای ، شرتسگ  ناـهج  ماـمت  رد  مالـسا  هک  زور  نآ  دـیما  هب 
.دنک هرادا  ار  ناهج  یمالسا ، تموکح 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  » 

؟ تسیچ مالسا  يرترب  تیحیسم و  فیرحت  لیالد 
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شسرپ

؟ تسیچ مالسا  يرترب  تیحیسم و  فیرحت  لیالد 

خساپ

: دوش هراشا  هتکن  دنچ  هب  تسا  مزال  تیحیسم  فیرحت  زا  ثحب  رد 

ادخ دندقتعم : نایحیسم  هک  تسا  نآ  يراذگمان  نیا  تلع  قیتع .» دهع   » و دیدج » دهع  ، » دراد شخب  ود  نایحیسم  سدقم  باتک  . 1
يادـخ طسوت  ون ، نامیپ  يرگید  و  حیـسم ؛ یـسیع  زا  شیپ  ناربمایپ  هلیـسو ي  هب  نهک ، نامیپ  یکی  تسا ، هتـسب  نامیپ  ود  ناسنا  اـب 

.حیسم یسیع  ینعی  یلجتم 

رارق دوخ  باتک  زاغآ  رد  ار  نآ  هدـش و  لئاق  مارتحا  نآ  يارب  نایحیـسم  هک  تسا  نایدوهی  ینامـسآ  باـتک  قیتع  دـهع  تقیقح  رد 
163 .دنا هداد 

 / هدئام 3 و 65 و  نارمع /  لآ   ) .تسا هدش  اطع  وا  هب  لزان و  (ع ) یسیع ترضح  رب  یقیقح  لیجنا  دیجم ، نآرق  حیرـص  صن  قبط  . 2
یم ناشن  خیرات  هک  اجنآ  ات  اما  .درادن  دوجوم  ياه  لیجنا  اب  یتیخنـس  هنوگ  چـیه  باتک  نآ  و  ( 27 دیدح /  30 و  میرم /  46 47 و 
يو نانخـس  یگدـنز و  رگنایب  ًافرـص  ار  اه  لیجنا  نیا  دـنا و  هدوبن  لئاق  یباـتک  هب  (ع ) یـسیع ترـضح  يارب  زگره  نایحیـسم  دـهد 

.دنا هتسناد 

: دسیون یم  رصاعم  دنمشناد  لشیم ، ساموت 

تافو يدالیم  لاس 30  دودح  رد  نایحیـسم  هدـیقع ي  هب  یـسیع  .تشاد  دوجو  یهافـش  تنـس  کی  لیجانا ، ندـش  هتـشون  زا  شیپ 
ار وا  زا  شیوخ  تارطاخ  دندوب ، هدینـش  ار  شنانخـس  هدید و  ار  شیاهراک  هتخانـش ، ار  يو  هدرک ، يوریپ  وا  زا  هک  یناسک  تفای و 

كدنا كدنا  .دش  یم  لقن  تارطاخ  نآ  دندمآ ، یم  درگ  تدابع  يارب  نیستخن  نایحیسم  هک  یماگنه  دنتـشاد ، یم  هگن  هظفاح  رد 
164 .دش هدوزفا  اهنآ  مجح  رب  تفای و  یصخشم  لکش  تالوقنم  نیا 

: دیوگ یم  زین  رگید  ياج  رد 

هب یسیع  طسوت  یحو  ندروآ  .دروآ  لیجنا  مان  هب  یباتک  یسیع  دنیوگ : یمن  زگره  نایحیسم 
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.درادن ییاج  تیحیسم  رد  دندقتعم  مالسا  ربمایپ  نآرق و  دروم  رد  ناناملسم  هک  يا  هنوگ 

165 .تسا هدوب  مایپ  نیع  هکلب  مایپ  لماح  هن  يو  نانآ ، هدیقع ي  هب  دنناد و  یم  یهلا  یحو  مسجت  ار  یسیع  نایحیسم ،

: درک یسررب  ناوت  یم  هاگدید  ود  زا  ار  سدقم  باتک  رابتعا  . 3

دنراد قفاوم  ًالماک  يرظن  دیدج ) دهع  قیتع و  دهع   ) سدقم باتک  هب  تبسن  نایحیسم  دش  نایب  هک  هنوگنامه  اسیلک : هاگدید  .فلا 
رد یحو  ادخ و  باتک  دننام  شتاریبعت  دنراد و  یم  اور  نآ  هب  تبسن  ار  ینامـسآ  باتک  کی  هتـسیاش ي  تامارتحا  باقلا و  مامت  و 

166 .دنرادن لوبق  باتک  نآ  دروم  رد  ار  یفیرحت  هنوگ  چیه  هک  تسا  یهیدب  .تسا  لومعم  بتک  نآ  دروم 

.تسین نآرق  دننام  یهلا  یحو  لیجنا  دنریذپ  یم  هک  دنچ  ره 

.درادن هدش  لزان  لیجنا  هب  یطبر  سپ  تسا  یسیع  همان ي  یگدنز  ًالوصا  هکلب 

: نآرق هاگدید  .ب 

دننام یلئاسم  هتفرگ و  رارق  فیرحت  شوختـسد  تسا ، هدرک  لزاـن  ادـخ  هک  یلیجنا  تاروت و  دـنا  هدوب  دـقتعم  زاـبرید  زا  ناناملـسم 
.تسا هدش  هدوزفا  نآ  هب  لاعتم  يادخ  تینامسج  نوچ  یتافارخ  فذح و  نآ  زا  (ص ) دمحم ترضح  روهظ  هب  تراشب 

: دومن تابثا  تایاور  تایآ و  هلیسو ي  هب  ناوت  یم  قیرط  دنچ  زا  ار  سدقم  باتک  رد  فیرحت 

: دننک یم  وگزاب  باتک  نیا  رد  ار  فیرحت  اراکشآ  تایاور  تایآ و  یخرب  .فلا 

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

ِهّللا ِدنِع  ْنِم  َوُه  اَمَو  ِهّللا  ِدـنِع  ْنِم  َوُه  َنُولوُقَیَو  ِباَتِْکلا  َنِم  َوُه  اَمَو  ِباَتِْکلا  َنِم  ُهُوبَـسْحَِتل  ِباَتِْکلِاب  مُهَتَنِْـسلَأ  َنوُْولَی  ًاقیِرََفل  ْمُْهنِم  َّنِإو  »
167 ؛» َنوُمَْلعَی ْمُهَو  َبِذَْکلا  ِهّللا  یَلَع  َنُولوُقَیَو 

زا دـنناوخ ]، یم  هک  ار   ] نآ دـیرادنپب  ات  دـنناچیپ  یم  باتک  ندـناوخ   ] هب ار  ناشنابز  هک  دنتـسه  يا  هتـسد  نانآ  زا  یخرب  عقاو  رد  و 
: دنیوگ یم  .تسین و  ادخ )  ) باتک زا  نآ  هک  یلاح  رد  تسا ؛ ادخ )  ) باتک
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.دنناد یم  نانآ  هک  یلاح  رد  دندنب ، یم  غورد  ادخ  رب  و  تسینادخ ، دزن  زا  نآ  هک  یلاح  رد  .تسادخ » دزن  زا  نآ  »

.8 فص /  41 و  هدئام /  79 و  هرقب /  لثم : هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  زین  میرک  نآرق  زا  يرگید  ياهاج  رد 

اه هملک  تارابع و  دنداد و  رییغت  ار  لیجنا  تاروت و  (ع ) یـسیع و  (ع ) یـسوم تبیغ  زا  سپ  هدـش : تیاکح  (ع ) یلع زا  یتیاور  رد  و 
هدش فیرحت  یفاضا و  بلاطم  یلد  روک  نیا  هطساو ي  هب  هک  دومن  روک  ار  نانآ  لد  مه  ادخ  .دندرک و  فیرحت  دوخ  عضاوم  زا  ار 

168 .تخاس اوسر  تایعقاو  نامتک  روما و  سیبلت  گرزب و  ياه  تمهت  نیا  رد  ار  نانآ  بلطم  نیمه  و  دندراذگ ، یقاب  باتک  رد  ار 

: دننام دنراد : رظن  سدقم  باتک  رد  فیرحت  عوقو  هب  یحیولت  ینمض و  روط  هب  زین  نآرق  تایآ  یخرب  .ب 

راوازس يرـشب  چیه  يارب   169 ؛» ِهّللا ِنوُد  نِم  ِیلًاداَـبِع  اُونوُک  ِساَّنِلل  َلوُقَی  َُّمث  َهَُّوبُّنلاَو  َمْکُْحلاَو  َباَـتِْکلا  ُهّللا  ُهَِیتُْؤی  نَأ  ٍرَـشَِبل  َناَـک  اَـم  »
راوازس  ) نکیل و  .دیشاب » نم  ناگدنب  ادخ ، زا  ریغ  : » دیوگب مدرم  هب  وا ]  ] سپس دهد ؛ يربمایپ  مکح و  باتک و  وا ، هب  ادخ  هک  تسین 

، دیشاب ینّابر  یمدرم ) دیوگب : هک  تسا  نآ  ربمایپ  ماقم 

هیآ ي: نینچمه  تسا و  هدرک  یفرعم  لعج  دراوم  زا  ار  (ع ) یسیع تیهولا  نوماریپ  دیدج  دهع  رد  دوجوم  بلاطم  ینمض  روط  هب 

170 ؛» ِلیِْجنِإلاَو ِهاَروَّتلا  ِیف  ْمُهَدنِع  ًابُوتْکَم  ُهَنوُدِجَی  يِذَّلا  َّیِّمُْألا  َِّیبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا  »

لیجنا تاروت و  رد  ار  وا  تافص )  ) هک يربمایپ )  ) نآ دننک ؛ یم  يوریپ  هدناوخن  سرد  ربمایپ  ادخ ،)  ) هداتسرف زا  هک  یناسک  نامه ) )
؛ دنبای یم  هتشون  ناشدزن ،

سدقم ییاه  باتک  دوجو  ای  يونعم و  فیرحت  ای  سدقم  باتک  زا  یتارابع  فذح  هب  یحیولت  روط  هب 
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هب تراشب  هک  انحوی  لیجنا  زا  یتارابع  لاثم  ناونع  هب  دنک  یم  هراشا  دنا  هتفر  نایم  زا  هک  برعلا  هریزج  نایحیسم  نایدوهی و  نیب  رد 
هک یلاح  رد  تسا ؛ ثیلثت  موس  مونقا  هک  هدـش  انعم  سدـقلا » حور   » هب اراصن  نارـسفم  فرط  زا  تسا ، هداد  دوعوم » طیلقراف   » روهظ

ار دوخ  موس  نرق  رد  ینام »  » مود و نرق  رد  سوناتنوم »  » نوچ يدارفا  تهج  نیمه  هب  .تسا  ناسنا  عون  زا  يدرف  صخش  نیا  زا  دارم 
.دنا هدرک  عمج  دوخ  درگ  هب  ار  يدایز  دادعت  هدرک  یفرعم  دوعوم » طیلقراف  »

تسد دوجو  رگناشن  هک  میـسر  یم  راکـشآ  حضاو و  تاضقانت  زا  يرایـسب  دراوم  هب  سدقم  باتک  فلتخم  نیماضم  رد  تقد  اب  .ج 
یم هدیـسرپ  ییحی »  » زا انحوی » لیجنا   » رد هنومن  ناونع  هب  .دـنا  هدومن  مادـقا  زیگناداسف  لمع  نیا  هب  هنایـشان  هک  هدوب  ینیلعاج  ياـه 

هک دنک  یم  دیکات  ییحی  دیایب ؟ دیاب  حیـسم ) روهظ   ) دوعوم زور  ندیـسر  ارف  زا  لبق  هک  یتسه  سایلا  یبن  يایلیا  نامه  وت  ایآ  دوش :
ییحی هک  دینک  لوبق  دیهاوخ  رگا  و  : » دومرف هک  دنا  هداد  تبسن  (ع ) یسیع هب  لیجنا  رد  اما  جورخ 1/19 )  ) متسین یصخش  نینچ  نم 

171 (. 14 جورخ /  ( ) دیایب دیاب  هک  تسا  سایلا  نامه 

وا و  : » دیوگ یم  هدرک و  هیجوت  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  هلاسم  ترابع ، ود  نیا  نیب  دوجوم  یفانت  نتشادرب  يارب  اقول  لیجنا  هدنسیون ي 
ملظ ینعی  مالظنا »  » زا نخـس  یتم »  » لـیجنا رد  زین  »172 و  .دیمارخ دـهاوخ  دـنوادخ )  ) يو يور  شیپ  سایلا  توق  حور  هب  ییحی ) )

وا فرط  هب  زین  ار  دوـخ  پچ  هنوـگ ي  دز  یلیـس  وـت  تسار  هنوـگرب ي  یـسک  رگا  دـینکم و  تمواـقم  ریرـش  اـب  هک  تـسا  يریذـپ 
173 ...نادرگب

ردپ  ) یئادخ هس  ینعی  ثیلثت »  » هب هدیقع  تیحیسم  فیرحت  لیالد  نیرتمهم  زا  .د 
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ياه لیجنا  رد  ثیلثت  نیا  تسا و  هدوب  يدیحوت  نید  تیحیسم  هک  یلاح  رد  دناد  یم  ادخ  ار  یسیع  ینعی  تسا  سدقلا ) حور  رـسپ 
.دوش یمن  تفای  تحارص  هب  زین  ینونک 

: یقرواپ

ص 127 128. یقیفوت ، نیسح  گرزب ، نایدا  اب  ییانشآ   . 163

ص 43 44. یحیسم ، مالک   . 164

ص 49. یحیسم ، مالک   . 165

ص 26. یقیفوت ، نیسح  همجرت  یحیسم ، مالک  ساموت ، لشیم ،  . 166

.78 نارمع /  لآ   . 167

ح 1. ص 276 ، ح 3 و ج 77 ، ص 43 ، ج 92 ، راونالاراحب ،  . 168

.79 نارمع /  لآ   . 169

.156 فارعا /   . 170

ص 82 85. داژن ، ییابیز  اضردمحم  تیحیسم ، مالک  خیرات و  رب  يدمآرد   . 171

(17 جورخ 1 /  . ) 172

.41 39 باب 5 /  یتم ، لیجنا   . 173

؟ تسا ییاه  تریاغم  هچ  تیحیسم  مالسا و  نیب 

شسرپ

؟ تسا ییاه  تریاغم  هچ  تیحیسم  مالسا و  نیب 

خساپ

ياـه تواـفت  نید ، عورف  یگدـنز و  لـمع  روتـسد  هنیمز  رد  مه  نید و  لوـصا  يداـقتعا و  لـئاسم  رد  مه  تیحیـسم ، مالـسا و  نیب 
يا هنوگ  هب  کنیا  .دـبلط  یم  ار  يراگن  هماـن  تصرف  زا  شیب  یتصرف  اـه  تواـفت  نیا  عماـج  لـماک و  ناـیب  هک  دراد  دوجو  یـساسا 

: مینک یم  هراشا  اه  توافت  زا  یخرب  هب  ارذگ 
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: اهرواب تاداقتعا و  أ 

روما رگید  زا  یخرب  رد  نکیل  دراد ، دوجو  هدیقع  تدحو  نایحیسم  ناناملسم و  نیب  هماع ، توبن  داعم و  ادخ ، هب  داقتعا  رد  هچ  رگا 
: هلمج زا  تسا ، دوجوم  یتافالتخا  يداقتعا 

هب داقتعا  .دناد  یم  تسردان  ار  نآ  مالسا  هک  دنراد  داقتعا  سدقلا ) حور  نبا ، با ،  ) یهولا ماقم  هس  ثیلثت و  هب  نایحیـسم  ثیلثت :  1
يادـخ شریذـپ  نیع  رد  ام  دـنیوگ  یم  نانآ  .دـشاب  یم  تیحیـسم  کیتسالوکـسا  هفـسلف  رد  یتدـیقع  ياه  شلاـچ  زا  یکی  ثیلثت 

: دنیوگ یم  دنا  هدش  ناوتان  نآ  هیجوت  رد  هک  نیا  زا  .میراد  لوبق  ار  ثیلثت  هناگی ،

نآ ناوت  یمن  تسا و  زار  کی  ادخ  هناگ  هس  تعیبط  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  نایحیـسم  اسیلک  خیرات  لوط  رد  نامز و  تشذگ  اب  "
(1 ".) درک لابند  يرشب  ریباعت  اب  ار 

یم دـندقتعم و  نآ  هب  نایحیـسم  دـیدج ، دـهع  قیتع و  دـهع  ياه  باتک  زا  تسا  يا  هعومجم  هک  سدـقم  باتک  سدـقم : باتک   2
دـنرادن و يا  هدـیقع  اه  باتک  نیا  هب  ناناملـسم  اّما  ( 2 ،) تسا هتـشون  يرـشب  نافلؤم  طسوت  ار  سدقم  ياه  باتک  دنوادخ  دـنیوگ :

.دنناد یم  هدش  فیرحت  ملع و  دض  لقع ، دض  یتافارخ ، تسردان ، ار  نآ  تاجردنم  زا  يرایسب 

یحو باتک  یسیع  نایحیسم ، رواب  هب  یهلا : یحو  مسجت  یسیع و   3
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.دنرادن لوبق  ناناملسم  هک  تسا  یهلا  یحو  مسجت  شدوخ  هکلب  هدرواین ، هدش 

هدش تبث  هتشون و  وا  نادنزرف  همه  رب  هانگ  نیا  تشهب ، رد  مدآ  ترضح  هانگ  هطساو  هب  دنیوگ : یم  نایحیـسم  هیلوا : هانگ  هیدف و   4
دروم نخس  نیا  دوشب و  رشب  ناهانگ  هرافک  ات  دش  هدیشک  بیلص  هب  درک و  ادف  ار  دوخ  (ع ) یـسیع رـشب ، یتاذ  هانگ  تهج  هب  .تسا 

.تسین ناناملسم  لوبق 

تسا و یـسیع  دـسج  نان  .داد  بارـش  نان و  نویراوح  هب  رخآ  ماش  رد  حیـسم  یـسیع  دـنیوگ  یم  بارـش : نان و  یناـبر و  ياـشع   5
یم یحیـسم  ناهد  هب  یناحور  ردپ  هک  ار  یبارـش  نان و  دـنراد  داقتعا  ینابر  ياشع  مسارم  دروم  رد  نایحیـسم  .یـسیع  نوخ  بارش 

.ددرگ یم  لیدبت  یسیع  نوخ  مسج و  هب  دراذگ ،

نایحیسم اّما  تسا ، ناناملسم  ياهرواب  هلمج  زا  هک  ترضح  تیمتاخ  و  مالـسا ) ربمایپ  (: ) (ص هللادبع نب  دمحم  يربمایپ  هب  داقتعا   6
.دنریذپ یمن  ار  نآ 

.دنرادن لوبق  نایحیسم  رثکا  ار  نخس  نیا  تسا : ینامسآ  باتک  نآرق  هک  نیا  هب  داقتعا   7

: یگدنز لمع  روتسد  ماکحا و  ب 

رد توافت  تروص  نیا  رد  ( 3) .دنشاب (ع ) یسوم ترضح  تعیرش  ماکحا و  وریپ  تسیاب  یم  ناشسدقم  نوتم  ياضتقم  هب  نایحیـسم 
ود نیب  دوجو  نیا  اب  هک  دنناد  یمن  نآ  تیاعر  هب  مزلم  ار  دوخ  نایحیـسم  اّما  تسا ، كدنا  تاکرتشم  هب  تبـسن  تعیرـش  ود  ماکحا 

.دراد دوجو  يرایسب  فالتخا  تیحیسم  مالسا و  نید 

سدقم نغور  حسم  جاودزا و  ینابر ، ياشع  ای  لوانت  هانگ ، هب  فارتعا  ینابرق ، دیمعت ، لسغ  هناگ : تفه  ياه  نییآ  رد  نانآ  ماکحا 
.تسا یمدآ  یگدنز  هنهپ  همه  رد  ریگارف و  هدرتسگ و  رایسب  مالسا  رد  تعیرش  هنماد  هک  یلاح  رد  ( 4) .دوش یم  هصالخ 

تشون یپ 
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: اه

ص 75. یقیفوت ، نیسح  یحیسم ، مالک  لشیم ، ساموت  . 1

ص 26. نامه ، . 2

باب 5. یتم ، لیجنا  دیدج ، دهع  . 3

ص 787. ج 2 ، ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات  یغلبم ، . 4

؟ تسیچ یحیسم  روشک  اب  یمالسا  روشک  کی  نیب  قرف  سپ  دماجنا ، یم  قالط  هب  یکی  اکیرمآ ،  ناریا و  رد  جاودزا  هس  ره  زا  رامآ  ربانب 

شسرپ

یحیـسم روشک  اب  یمالـسا  روشک  کی  نیب  قرف  سپ  دـماجنا ، یم  قالط  هب  یکی  اکیرمآ ،  ناریا و  رد  جاودزا  هس  ره  زا  رامآ  ربانب 
؟ تسیچ

خساپ

اکیرمآ نارظن  بحاص  .تسا  رتشیب  ناریا  زا  بتارم  هب  اکیرمآ  رد  قالط  رامآ  .تسین  حیحص  هدش  رکذ  هک  یتروص  هب  روکذم  رامآ 
هاگداد و هب  هعجارم  هب  جایتحا  یتح  هک  تسا  قالط  رما  رد  يریگناسآ  شلیلد ،  دـنا و  هتـسناد  ایند  قـالطرپ  ياـهروشک  زا  یکی  ار 

(1) .دریگب قالط  شا  هناخ  رد  نیال  نآ  تروص  هب  تنرتنیا  قیرط  زا  دناوت  یم  درف  ره  هکلب  تسین ، تبث  رتفد  لیکو و 

.دوش هئارا  نآ  زا  یقیقد  رامآ  ات  دریگ  یمن  تروص  اه  قالط  جاودزا و  مامت  يارب  یمسر  تبث  رطاخ  نیمه  هب 

لاس 80 رد  قالط ؛  کی  جاودزا ،  هن  ره  زا  لاس 82  رد  رامآ  کی  ساسارب  .تسا  هدـش  شرازگ  فلتخم  ناریا  رد  قالط  رامآ  هتبلا 
(2  ) .تسا هدش  یهتنم  قالط  هب  یکی  جاودزا  ره 5/5  زا  لاس 82  رد  نارهت  رد  قالط و  کی  جاودزا ،  ره 5/10  زا 

گنهرف یناریا و  ياه  تنس  زا  رپ  هک  یمالـسا  قرـش  زا  يا  هشوگ  تسا و  قرـش  هکلب  تسین ، برغ  اجنیا  هک  درک  فارتعا  دیاب  اما 
.تسا یمالسا 

یگنهرف نالؤسم  يارب  يرطخ  گنز  قوف  رامآ  .تسا  هتـسناد  لـالح  نیرتروفنم  ار  نآ  هدرک و  دودـحم  ار  قـالط  ياـه  هار  مالـسا 
.دنشیدنیب يا  هراچ  هراب  نیا  رد  دیاب  هک  تسا  هعماج 

هداوناخ و ناکرا  لزلزت  دـهاش  ًاعطق  دوش ، ققحم  لماوع  اج  ره  .دراد  صاخ  لماوع  تسا و  یعامتجا  دـض  يراتفر  هدـیدپ و  قالط 
.اکیرمآ رد  ای  دشاب و  ناریا  روشک  رد  دنک  یمن  یقرف  .دوب  میهاوخ  قالط 
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للع یسررب 
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: قالط دشر  لماوع  و 

.دوش يریگیپ  دناوت  یم  یتوافتم  ياه  شناد  رظنم  زا  هداوناخ  نوناک  رد  اه  ییادج  اه و  نارحب  شیازفا  شیادـیپ و  للع  يوجتـسج 
مکحم و لـیالد  دوخ  هاـگن  زا  دنتـسه ، یعاـمتجا  لکـشم  نیا  لـلع  فشک  ریگیپ  هک  یفلتخم  ياـه  هتـشر  نادنمـشناد  زا  هورگ  ره 

.دنهد یم  هئارا  اه  تیعقاو  اب  ناوخمه 

: مینک یم  هدنسب  للع  یخرب  رکذ  هب 

یگداوناخ فیاظو  اب  ندوبن  انشآ   - 1

رگید یعامتجا  نامزاس  ره  دـننام  هداوناخ  نامزاس  هک  دـنادب  دـیاب  تسخن  تسا ، یگداوناخ  نوناک  لیکـشت  هشیدـنا  رد  هک  یـسک 
یهاگآان دبای  تسد  جاودزا  سدقم  ياه  فده  هب  دناوت  یم  فیاظو  ماجنا  لوصا و  تخانش  هیاس  رد  اهنت  هک  تسا  یلوصا  ياراد 

نادنزرف دوخ و  یتخبـشوخ  دنناوتن  رهوش  نز و  دیآ و  دراو  هداوناخ  رکیپ  رب  يریذپان  ناربج  ياه  بیـسآ  دوش  یم  ببـس  لوصا  زا 
.دننک نیمضت  ییوشانز  دنویپ  رد  ار  ناش 

هب شا  یگدـنز  کیرـش  قوقح  دوخ و  ياـه  تیلوئـسم  فیاـظو و  اـب  هک  نآ  یب  یلبق و  یگداـمآ  نودـب  ناوـج  ياـه  جوز  یخرب 
تشذگ زا  سپ  دننک و  یم  مادقا  هداوناخ  لیکشت  هب  دنزومایب ، ار  یگداوناخ  یگدنز  رد  كولس  شور  هار و  دنوش و  انشآ  یتسرد 

دنا هدش  بکترم  ار  یگرزب  هابتشا  هچ  دنبای  یم  رد  ینامز  تدم 

دوخ و ياه  تیلوئـسم  فیاظو و  اب  ییانـشآ  زا  سپ  تسا ،  جاودزا  هشیدنا  رد  هک  یـسک  رگیدـکی : زا  نیجوز  تخانـش  مدـع   - 2
طیارـش زا  نارظن ،  بحاص  دید  زا  هک  یمهم  ياهرایعم  زین  .دنک  یم  جاودزا  یـسک  هچ  اب  دنادب  دـیاب  شا  یگدـنز  کیرـش  قوقح 

یقالخا تیعضو  زا  رهوش  نز و  تخانش  دراد .  دوجو  نازیم  هچ  ات  هدش ، نایب  قفوم  جاودزا 
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يرما جاودزا  زا  لبق  مسینردـم ،  هب  شیارگ  ای  موسر  بادآ و  هب  يدـنب  ياپ  نازیم  يداـصتقا و  شنیب  یعاـمتجا و  رکفت  يونعم و  و 
.تسا مزال 

راک نیا  هک  یطرش  هب  دننک ، وگتفگ  مه  اب  دننیبب ،  ار  رگیدمه  دنراد ، جاودزا  دصق  درم  نز و  هک  یناگنه  تسا  هداد  هزاجا  مالـسا 
ياه سوه  نآ  أشنم  هک  سنجمه  ریغ  تسود  باختنا  اه و  ترـشاعم  اـب  قیقحت ،  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  .دـشابن  ینارـسوه  يور  زا 

دراد توافت  تسا ،  رذگدوز 

: ینید تاررقم  هب  يدنبیاپ  مدع  يداقتعا و  ینابم  ندش  تسس   - 3

لماع نیرت  مهم  هک  میبای  یمرد  میهد ، رارق  هعلاطم  دروم  دنا ، هدـش  یـشالتم  هک  ار  ییاه  هداوناخ  عضو  هنارگوجتـسج  هاگن  اب  رگا 
.دشاب یم  یقالخا  لوصا  فعض  نآ 

سپ دنشاب ، هتشاد  ییانشآ  مه  اب  اه  تدم  جاودزا  زا  لبق  رگا  یتح  دنتسه و  ینامیا  تادهعت  دقاف  هک  یناسک  دهد  یم  ناشن  هبرجت 
، بیـسآ نیرت  کچوک  اب  ینورد ، هناوتـشپ  نتـشادن  ناسکی و  تباـث و  ياـه  شزرا  نتـشادن  لـیلد  هب  كرتشم  یگدـنز  لیکـشت  زا 

(3) .دلسگ یم  مه  زا  اسب  هچ  هدش ، تسس  ناشدنویپ 

كرتـشم و هطقن  چـیه  دـشاب ) دـقتعم  نهذ  رد  هچ  رگا   ) نید زا  یلمع  ینادرگ  يور  اـه و  ییوـج  تذـل  تاـیدام و  رد  ندـش  قرغ 
.ددرگ هداوناخ  ناینب  يراوتسا  تیمیمص و  رارمتسا  بجوم  ات  دراذگ  یمن  یقاب  تدحو  يارب  یلماع 

: هتخیسگراسفا ياه  يدازآ  یسنج و  ياه  يراب  دنب و  یب  داسف و  شرتسگ  برغ و  فرصم  گنهرف  هب  شیارگ   - 4

". تسا یگداوناخ  نوناک  يرادهگن  يراوتسا و  رب  مّدقم  تذل  یشوخ و   " هک نیا  رب  ینبم  تسا ، اکیرما  هعماج  رب  مکاح  يرکفت 

هلمج زا  رگید  عماوج  رد  هشیدنا  نیا  جیورت 
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.تسا هداوناخ  ناینب  ندش  تسس  اه و  ییادج  شرتسگ  لماوع  زا  یکی  ناریا 

: دیوگ یم  دروم  نیا  رد  يرهطم  دیهش 

اهرهـش رد  اه  قالط  رامآ  تسا .  هتفای  شیازفا  مه  قالط  رامآ  تسا ، هدرک  ذوفن  رتشیب  یبرغ  دـیدج  موسر  بادآ و  هک  اج  ره  رد  "

ياه قالط  مراهچ  کی  زا  شیب  الثم  تسا ، رتدایز  دنا ، هتفریذپ  رتشیب  ار  یبرغ  بادآ  هک  يرت  گرزب  ياهرهش  اهاتسور و  زا  رتشیب 
روشک رـسارس  تیعمج  هب  نارهت  تیعمج  تبـسن  هک  یلاح  رد  تسا ، نارهت  هب  طوبرم  دـصرد ) ینعی 27   ) روشک رـسارس  هدش  تبث 

(4 ".) دشاب یم  دصرد  هد  ابیرقت 

تیصخش یحور و  یمسج ، تمالـس  رد  لالتخا  ثعاب  دسافم  ریاس  رامق و  لکلا ، قاچاق ، ردخم ، داوم  هب  دایتعا  دایتعا : دایدزا   - 5
.تسا هدرب  الاب  ار  قالط  رامآ  هجیتن  رد  هدش ، یعامتجا  یگداوناخ و 

اـه و هیرهم  تفاـیرد  تهج  ناـنز  ییارگ  سوه  اـه و  هیرهم  نازیم  ندوب  ـالاب  قـالط  لـلع  زا  یکی  اـه : هیرهم  نازیم  ندوب  ـالاب   - 6
.تسا رگید  يا  هیرهم  ذخا  رگید و  يدرم  اب  ددجم  جاودزا 

: نانز تسد  رد  فلتخم  ياه  هناهب  هب  قالط  نتفرگ  رارق   - 7

بازحا و  49 ریظن دـنچ  یتایآ  رد  هک  نآرق  رب  هوالع  تسا ، هداد  رارق  درم  تسد  رد  ار  قـالط  هک  تسا  نیا  مالـسا  ماـکحا  زا  یکی 
.تسا هدرک  ثحب  ار  نادرم  تسد  هب  قالط  نتفرگ  رارق  يدایز ،  ربتعم  ( 5  ) تایاور هرقب ،  231

ياـه هناـهب  هب  نوناـق  نیا  زا  فارحنا  اـه ،  هداوناـخ  نیب  فاکـش  لـماوع  زا  یکی  هک  نیا  و  مکح ،  نیا  شزرا  ندـش  شور  تـهج 
.دینک هجوتریز  شرازگ  هب  تسا ، توافتم 

زا شیب  هک  دهد  یم  ناشن  هسنارف  ياه  هاگداد  رد  هدش  تبث  ياه  قالط  "
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(6 ".) تسا هدوب  نانز  تساوخرد  هب  اه  قالط  دصرد  داتفه 

قالط دصرد  داتشه  هک  نیا  هجوت  لباق   :" دسیون یم  اکیرما  رد  قالط  كانلوه  ياهرامآ  نایب  نمض  ییاکیرما ،  دنمـشنا  نوسول د 
". تسا هدش  عقاو  نانز  ياضاقت  هب  اه 

: دسیون یم  روشک  نآ  رد  قالط  يازفا  تشحو  ياهرامآ  زا  دیدش  فسأت  راهظا  نمض  یسیلگنا ،  هدنسیون  اکینوم ،  مناخ 

فارتعا خـلت  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اب  تسا و  هتـسب  نانز  ندوبن  رـسکبس  تیارد و  هب  لوا  هجرد  رد  یجاودزا  ره  ماکحتـسا  ماود و  "

رد دوش ، یم  رجنم  قالط  هب  هک  یجاودزا  دص  ره  زا  هک  دـهد  یم  ناشن  سیلگنا  رد  اه  هاگداد  ياه  هدـنورپ  اهرامآ و  هک  منک  یم 
(7 ".) دنرصقم نانز  نانآ  دصرد  هن  دون و 

.تسا هتفای  شیازفا  ناریا  رد  بالقنا  زا  دعب  ياه  لاس  رد  فلتخم  ياه  هناهب  هب  تیعضو  نیا 

نادرم نانز و  یگدنز  ندش  ینیشام  یتعنص و   - 8

ار هنیمز  هتشگ و  نادرم  یهاوخ  عونت  یبلط و  هدایز  ناوناب و  تاعقوت  حطس  نتفر  الاب  بجوم  نادرم  نانز و  یگدنز و  ندش  یتعنص 
.تسا هتخاس  مهارف  اه  ییادج  فالتخا و  زورب  يارب 

هب قالط  تساوخداد  رازه  ود  هناهام  ینارهت  ياهرهوش  نز و  رامآ ،  قبط   : " دـسیون یم  لالحنا " هعجاف  ای  قالط   " باتک هدنـسیون 
.دنهد یم  يرتسگداد 

.دوـش یم  هداد  يرتـسگداد  هب  ناـنز  فرط  زا  قـالط  ياـه  تساوـخداد  رثـکا  هـک :  دراد  یم  راـهظا  هراـب  نـیا  رد  تاـضق  زا  یکی 
یهاوخ عونت  یبلط و  هدایز  ناـنز و  تاـعقوت  ندـش  رتشیب  یگدـنز و  ندـش  ینیـشام  هجیتن  رد  رتشیب  اـه  رهوش  نز و  نیا  تاـفالتخا 

(8 ".) تسا نادرم 

یحور لوحت  رییغت و  رد  هشیر  دیدج ، ياه  هداوناخ  تالکشم  زا  یشخب  : " دیوگ یم  کشزپناور  نامرذآ  رتکد 
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نیا اما  دـشک ، یم  خر  هب  ار  يرت  هزات  هرهچ  هدرک و  ضوع  لکـش  مه  دـیدج  نادرم  تالکـشم  هک  هنوگ  نامه  .دراد  نردـم  نانز 
ام هعماج  عقاو  رد  .تسا  هعماج  لکش  رییغت  لیلد  هب  هتخیهرف ، رـشق  صوصخ  هب  نانز  زا  یخرب  يریذپان  لمحت  ینعی  صاخ  لکـشم 

دنوش یم  لوحت  ریگرد  رتشیب  ینانز  ریسم  نیا  رد  هک  تسا  یعیبط  دور ، یم  شیپ  ندش  یتعنص  يوس  هب  یتنس  هعماج  زا  تعرـس  هب 
(9 ".) دنراد رارق  تارییغت  نیا  میقتسم  نایرج  رد  هک 

: تالیصحت حطس  یملع و  يداصتقا ،  تیعضو  تهج  زا  رهوش  نز و  یگنهامهان   - 9

یملع و حطـس  يرکف ،  يداـقتعا ،  تهج  زا  ینعی  دـشاب ، امـش  وـفک " مه   " هک دـینک  جاودزا  یـسک  اـب  تسا  هدرک  هیـصوت  مالـسا 
هدـیدان .دـیهدب  یبسانم  خـساپ  رگیدـکی  تاساسحا  هب  دـینک و  كرد  ار  رگیدـمه  دـیناوتب  ات  دیـشاب  کیدزن  مه  هب  یلاـم ، تیعقوم 

حطـس تهج  زا  نز  رگا  صوصخ  هب  دـشاب ، یم  اه  رهوش  نز و  ياهراگزاسان  اه و  ییادـج  للع  زا  رگید  یکی  لـصا ،  نیا  نتفرگ 
، دشاب هتشاد  رهوش  هب  تبـسن  يرترب  تیعـضو  دمآرد ،  لغـش و  ای  ثرا  هداوناخ ،  قیرط  زا  هدش  مهارف  یلام  تیعقوم  ای  تالیـصحت 

.دوش یم  مهارف  رت  عیرس  فالتخا  شنت و  يارب  هنیمز 

یم مهارف  يراگزاسان  زورب  يارب  ار  هنیمز  دوش و  یم  تاراظتنا  ندش  توافتم  بجوم  يرکف  يداصتقا و  یملع ، تردق  یگنهامهان 
.دزاس

یهاگآ تهج  قالط .  هلئـسم  رد  يرظن  ینابم  اه و  هاگدـید  قرف  دـننام  دـنراد ، تلاخد  اه  ییادـج  شرتسگ  رد  زین  يرگید  لماوع 
.دوش هعجارم  دعب  هب  زا ص 263  يرهطم ،  دیهش  هتشون  مالسا ، رد  نز  قوقح  ماظن  باتک  هب  رتشیب 

 : اه تشون  یپ 

1
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ص 51. ش 143 ، نز ، مایپ  هلجم  - 

.نامه  - 2

ص 93. یهاگشناد ،  شیپ  یمالسا  شنیب   - 3

ص 261. مالسا ، رد  نز  قوقح   - 4

.هأرملا نود  لجرلادیب  قالطلا  باب  ص 340 ، ج7 ، هعیشلا ، لیاسو   - 5

ص 86. یناجنز ، یناقح  نیسح  هداوناخ ، لالحنا  هعجاف  ای  قالط   - 6

ص 99. نامه ،  - 7

ص 94.  - 8

ص 5. يد 1382 ، هبنش 20  هرامش 17856 ،  ناهیک ، همانزور   - 9

گنج ریشمش و  شلابند  هب  دیآ ، یم  مالسا  مسا  هک  ییاج  ره  یلو  دنا ، هدرک  دای  یتسود  حلص و  زا  هشیمه  ع )  ) یسیع ترـضح  نید  زا  ارچ 
؟ تسا هدش  دای  یتسود  حلص و  زا  رت  شیب  ام  نید  رد  هک  یتروص  رد  دراد ، دوجو 

شسرپ

ریشمش شلابند  هب  دیآ ، یم  مالسا  مسا  هک  ییاج  ره  یلو  دنا ، هدرک  دای  یتسود  حلص و  زا  هشیمه  ع )  ) یسیع ترـضح  نید  زا  ارچ 
؟ تسا هدش  دای  یتسود  حلص و  زا  رت  شیب  ام  نید  رد  هک  یتروص  رد  دراد ، دوجو  گنج  و 

خساپ

نید هک  انعم  نیدـب  درادـن ، توافت  گنج ، حلـص و  دـننام  یمهم  لئاسم  رد  یهلا  ناـیدا  هک  تسا  هتـسیاب  بلطم  نیا  ناـیب  ادـتبا  رد 
رد هشیر  دراد ، دوجو  یهلا  نایدا  رد  هک  ییاه  تواـفت  تنوشخ  هب  مالـسا  دـشاب و  هدـناوخ  ارف  افـص  حلـص و  هب  ار  مدرم  تیحیـسم 
یم راذـگ  ریثات  ناکم  نامز و  طیارـش  ع )  ) ناموصعم هریـس  رد  هک  هنوگ  نامه  دراد ، اه  ناسنا  يرکف  دـشر  نازیم  ناـمز و  طـیارش 

زا یخرب  .دزادرپ  یم  داهج  عافد و  هب  رگید  ینامز  عطقم  رد  دنک و  یم  حلـص  نانمـشد  اب  ینامز  عطقم  کی  رد  ص )  ) ربمایپ دـشاب ،
.دننک یم  حلص  رگید  یخرب  مایق و  ام  ناماما 

هدش هتشاد  اور  نآ  هب  تبسن  تسا  یماهتا  هتشاد و  یتاغیلبت  هبنج  ًابلاغ  تنوشخ  ریشمش و  نید  ناونع  هب  مالـسا  یفرعم  ساسا  نیا  رب 
.تسا
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: دنا هدوب  رثؤم  تنوشخ  هب  مالسا  ندومن  مهتم  رد  ریز  لماوع  دسر  یم  رظن  هب 

نانمشد يزیتس  مالسا  تسایس   - 1

، تسا ناناملـسم  مالـسا و  هیلع  یناـهج  رابکتـسا  ياـه  تسایـس  تنوشخ ، نید  ناونع  هب  مالـسا  ندـش  یفرعم  هدـمع  لـلع  زا  یکی 
رطخ هب  ار  رامعتـسا  عفانم  نآرق ، رد  داهج  تایآ  زا  نتفرگ  ماهلا  ناناملـسم و  یبلط  لالقتـسا  هیحور  مالـسا و  نید  يزیتس  رامعتـسا 

رد هزیگنا  ساسحا و  نیا  هشیر  اب  هزرابم  رد  ار  هار  نیرتهب  دـنیآ ، رب  نآ  اب  هلباقم  ددـص  رد  اه  نآ  هک  دـش  بجوم  نیمه  هتخادـنا و 
داهج و تایآ  نتفرگ  فده  نآ  دنا و  هدید  ناناملسم 
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.دنیامن یم  یفرعم  ارگ  تنوشخ  ار  مالسا  اه  نآ  رطاخ  نیمه  هب  تسا ، هدوب  ص )  ) ربمایپ هریس 

نویلیم دودح 63  مود  لّوا و  یناهج  گنج  رد  دنتسه ، ناهج  رد  تنوشخ  راد  دروکر  برغ  نازورفا  گنج  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
نید نارادفرط  زا  هدرک و  یفرعم  تنوشخ  هب  ار  ناناملـسم  مالـسا و  هک  دندروآ  دوجو  هب  ینانآ  ار  راتـشک  نیا  دندش ، هتـشک  ناسنا 

دص ماع  لتق  ایآ  هدوب  اه  نآ  دوخ  نایم  گنج  یلصا  نادیم  ای  دنا  هدوب  ناش  دوخ  طقف  ههبج  ود  ره  رد  هک  نآ  بلاج  دنتسه  حیسم 
رد ادـص  لهاست  ییوج  حلـص  سوقان  هزورما  هک  تسا  هدـماین  دوجو  هب  اه  نامه  يوس  زا  ناتـسناغفا  مانتیو و  ابوک ، رد  ناـسنا  رازه 
ات هدروآ و  دوجو  هب  ار  یبیلـص  ياه  گـنج  هک  دـندوب  ناـنآ  تسا ، هدوب  رتراـب  هعجاـف  ناـنآ  عضو  خـیرات  هتـشذگ  رد  دـنروآ  یم 

.دنتشک ار  ناناملسم  دنتسناوت 

رد اـه ) یبیلـص   ) اـم رکـشل  : " دـهد یم  شرازگ  تشاد  روضح  گـنج  رد  دوخ  هک  بهار  تربور  لوـق  زا  یحیـسم  نوبولواتـسوگ 
یم تذـل  ماع  لتق  زا  دـشاب ، هدوبر  ار  شا  هچب  هک  يا  هدام  ریـش  لثم  دـندوب و  تکرح  رد  اه ، ماب  تشپ  اـه و  ندـیم  اـه ، هاگرذـگ 

کی رد  ار  رفن  نیدـنچ  دـندنارذگ و  یم  ریـشمش  مد  زا  فیدر  کی  رد  ار  اهریپ  ناناوج و  دـندک و  یم  هراپ  هراپ  ار  لافطا  دـندرب ،
(1 ".) دنتخیوآ یم  راد  هب  نامسیر 

تیب نایوسیع  هب  ناناملـسم  حـتاف  رادرـس  نیدـلا  حالـص  : " دـسیون یم  نایحیـسم  اـب  ناناملـسم  راـتفر  صوصخ  رد  نوبولو  اتـسوگ 
(2 ") داتسرف یم  يوقم  هیودا  هیذغا و  عاونا  زا  يرامیب  مایا  رد  راشیر "  " و پیلف ، يارب  داد و  یمومع  وفع  سدقملا 

زا یکی  نیا  هک  دنتخیر  ایرد  هب  ار  هدنام  یق  اب  دندرک و  ماع  لتق  ار  ناناملسم  ایناپسا  رد  یبیلص  ياه  گنج  زا  دعب 
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هانگیب ناملسم  رازه  اه  هد  دندروآ و  ور  ناکلاب  رد  ناناملسم  یـشک  لسن  هب  هک  مینیب  یم  رـضاح  نامز  رد  تسا  یـشک  لسن  رهاظم 
.دنناشک یم  نوخ  كاخ و  هب  ار  مولظم  ناینیطسلف  مادم  هزورما  اه  نامه  زین  دنتشک  ار  ینسوب 

زا رتشیب  رایسب  ناشدوخ  راتشک  یتح  ای  نایحیسم و  طسوت  ناناملسم  راتشک  اه و  تیانج  هک  تسا  راکـشآ  نشور و  ًالماک  نیا  ربانب 
.دنهد یم  هولج  هنوراو  ار  رما  نیا  دنراد ، هک  يا  هدرتسگ  یتاغیلبت  رازبا  اب  هنافسأتم  اما  تسا ، هدوب  ناناملسم 

مالسا خیرات  هزوح  رد  اه  گنج   - 2

لکـش مالـسا  خـیرات  هزوح  رد  هک  دوب  ییاـه  گـنج  دومن ، مهارف  ار  مالـسا  ییارگ  تنوشخ  ماـهتا  هنیمز  هک  مهم  لـماوع  زا  یکی 
نافعضتسم زا  تیامح  یلاعتم  فده  زا  تشاد و  یعافد  هبنج  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  (ص ) ربمایپ نامز  رد  هک  ییاه  گنج  نآ  دنتفرگ 

راک نیا  دـنتخادنا ، هار  رب  ار  هناملاظ  ياه  گنج  مالـسا ، مان  اـب  رگمتـس  ياـه  هلـسلس  زا  یخرب  هرود  رد  رگا  لاـح  دوب و  دـنم  هرهب 
قافتا رایسب  نایدا  رگید  ناوریپ  نایم  دراد  دوجو  یقافتا  نینچ  شیب  مک و  خیرات  لوط  رد  اهروشک  همه  رد  تسین ، نانآ  هب  رصحنم 
مالسا مان  اب  يدام و  هزیگنا  اب  یهاشداپ  رگا  نیا  ربانب  دنا ، هدروآ  ور  يزیرنوخ  هب  دوخ ، ینید  ياه  هزومآ  فالخ  رب  هک  تسا  هداتفا 

اه و گنج  دهاش  تیحیـسم  دوهی و  خیرات  هک  هنوگ  نامه  درک ، مامت  مالـسا  مان  هب  ار  راک  نیا  دیابن  دشاب و  هدروآ  ور  تنوشخ  هب 
راکفا تسا : هداـتفاین  یقاـفتا  ًالـصا  اـیوگ  هک  تسا  هدـش  هیجوت  ریـسفت و  يا  هنوگ  هب  اـه  تنوشخ  نیا  اـما  تسا  هدوب  اـه  تنوشخ 

.دریگ یم  هدیدان  ار  نآ  درادن و  هجوت  اه  نآ  هب  زین  یمومع 

مالسا داعبا  یفرعم  مدع   - 3

لماوع زا  یکی 
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تایآ هک  هنوگ  نامه  مالسا  تسا ، مالسا  تیعماج  داعبا و  یفرعم  مدع  تنوشخ ، نید  ناونع  هب  مالسا  نتخاس  مهتم  رد  رثؤم  رایـسب 
دـشابن نآ  داهج  تایآ  زا  رتشیب  نآرق  حلـص  تایآ  رگا  دراد ، زین  زیمآ  تملاسم  یگدنز  حلـص و  تایآ  دراد ، گنج  عافد و  داهج ،

مک رایـسب  مالـسا  حلـص  دُعب  یفرعم  هدوب ، مالـسا  گنج  داهج و  دُعب  هدش ، هتخادرپ  نادب  هک  هچ  نآ  هنافـسأتم  دوب ، دـهاوخن  رتمک 
! دنناد یم  اه  گنج  ار  مالسا  شرتسگ  لماع  دشاب و  یم  گنر 

.تسا هدش  در  یبرغ  فاصنا  اب  نارکفتم  زا  یخرب  یتح  هلیسو  هب  رکفت  نیا  هک  یلاح  رد 

یم حتف  ار  اجک  ره  هک  دوب  نیا  ناناملسم )  ) بارعا مسر  اریز  هدشن ، نآرق  تفرشیپ  بجوم  ریـشمش  روز  دسیون : یم  نوبولواتـسوگ 
مالسا نید  هب  دنتـشاد و  یم  رب  تسد  دوخ  نید  زا  یحیـسم  مدرم  هک  نیا  دندراذگ ، یم  دازآ  دوخ  نید  رد  ار  اج  نآ  مدرم  دندرک ،

حتاف ياه  برع  زا  هک  يداد  لدـع و  هک  دوب  تلع  نادـب  دـندیزگ ، یم  رب  دوخ  يردام  نابز  ياج  هب  ار  برع  نابز  ودـندیورگ  یم 
(3 ") .دندوب هدیدن  دوخ  نیشیپ  نارادمامز  زا  دندید ، یم 

(4) .تسا هدش  دای  افص  حلص و  ربمایپ  ناونع  هب  ص )  ) مالسا ربمایپ  زا  نآرق  رد 

(5  ) .تسا هدش  ریبعت  ریگناسآ )  ) هلهس نید  ناونع  هب  مالسا  زا  تایاور  زا  یخرب  رد 

هک اـنعم  نیدـب  دوش ، یم  غـیلبت  مالـسا  نید  سکع  رب  تیحیـسم  نید  رد  مالـسا ، دروـم  رد  یفنم  ياـهدروخرب  نیا  همه  لـباقم  رد 
حلص و روآ  مایپ  حیسم ، نید  هک  دندروآ  ور  راعش  هب  یتح  تسا  هدش  هداد  هولج  گنر  رپ  رایسب  نآ  حلـص  ياه  هزومآ  اهروتـسد و 

تیحیسم هدش  فیرحت  نید  رگید  يوس  زا  دنا  هدوب  قفوم  ارگ " حلص  نید   " ناونع هب  حیسم  نید  یفرعم  رد  نایحیسم  تسا ، افص 
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، دیامن عافد  نآ  زا  یهاگ  هدادن و  ماجنا  تاغیلبت  حیسم  نید  هیلع  رابکتسا  هک  دش  بجوم  رما  نیا  تشادن و  داضت  رابکتـسا  عفانم  اب 
ًالوصا .دراد  زین  يزیتس  متس  داهج و  ياه  همانرب  دراد ، زیمآ  حلـص  ياه  همانرب  اه و  هزومآ  هک  هنوگ  نامه  حیـسم  نید  هک  نآ  لاح 

.تسا یصقان  نید  دشاب ، هتشادن  ینخس  نایناهج  زا  متس  عفر  رد  دشاب و  هتشادن  نانمشد  اب  هلباقم  عافد و  همانرب  هک  ینید 

اه مایق   - 4

لوط رد  نایعیش  هک  ياه  مایق  دنا  هدوب  رثؤم  تنوشخ  هب  مالسا  مامتا  رد  زین  دنداد ، ماجنا  ناحلـصم  ناهاوخ و  يدازآ  هک  ییاه  مایق 
یم ماجنا  شیوخ  نیمزرس  لام و  ناج ، زا  عافد  روظنم  هب  ناناملسم  هزورما  هک  ياه  مایق  دنداد و  ماجنا  رگمتس  نامکاح  هیلع  خیرات 

.دنهد

نآ لاح  هدومن ، یفرعم  ارگ  تنوشخ  ار  نایعیش  هژیو  هب  ناناملسم  نمشد  هدومن و  مهارف  ار  نمـشد  غیلبت  هنیمز  اه  مایق  زا  هتـسد  نیا 
.تسا گنر  مک  یلیخ  ای  دنا و  هتفرگن  لکش  شخب  يدازآ  ياه  بالقنا  یحالصا و  ياه  تضهن  تیحیسم  خیرات  رد  هک 

وردنت ناناملسم  زا  یخرب  درکلمع   - 5

ییاـه هورگ  درکلمع  دنـسانشب ، تنوشخ  نید  ناونع  هب  ار  مالـسا  یخرب  تسا  هدـش  بجوم  ناناملـسم  زا  یخرب  درکلمع  هنافـسأتم 
اه و هورگ  خیرات  لوط  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدرک  هدولآ  ار  هزورما  هعماج  ياضف  وردنت ، ناناملـسم  زا  یخرب  ای  نابلاط و  دننام 

هزومآ نید و  شرتسگ  هار  اهنت  هک  دنتـشاد  رواب  هدومن و  یقطنم  ریغ  ياه  تشادرب  مالـسا ، ياـه  هماـنرب  زا  هک  دـندوب  یطارفا  دارفا 
نیا ندروآ  دوجو  هب  يارب  ار  ناهنپ  ياه  تسد  ناوت  یم  زین  اج  نیمه  رد  هتبلا  .تسا  گـنج  راـشف و  مرها  زا  يریگ  هرهب  نآ ، ياـه 

هدیدان تیئاهب  تیباهو و  دننام  یبهذم  ياه  هقرف  داجیا  مالسا و  لخاد  رد  اه  هورگ 
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.تفرگ

: اه تشون  یپ 

ص 408. ج 4 ، ندمت ، خیرات   - 1

ص 415. نامه ،  - 2

ص 1368 ج 4 ، تنارود ، لیو  خیرات   - 3

.142 ص 140 -  ج 3 ، هنومن ، ریسفت  هیآ 159 ، ( 3 ، ) نارمع لآ   - 4

ص 263. ج 22 ، راونالا ، راحب   - 5

؟  دنناد یمنربتعم  ار  یلعف  لیجنا  دندقتعم  ینامسآ  ياهباتک  ءایبنا و  همه  هب  هک  ناناملسم  ارچ 

شسرپ

؟  دنناد یمنربتعم  ار  یلعف  لیجنا  دندقتعم  ینامسآ  ياهباتک  ءایبنا و  همه  هب  هک  ناناملسم  ارچ 

خساپ

ناگدنناوخ ات  مینک  یم  افتکا  طلغ  دنچرکذب  تسا  رامـشیب  طالغا  دنمان  یم  دیدج )  دـهع  ارنآ (  نایحیـسم  هک  لیجنا  ياهباتک  رد 
اهنآزا ای  دندرک  یمن  تقد  ءایبنا  بتک  تاروت و  تایآ  رد  هریغ )  اقول و  یتم و  لیجنا (  ناگدنـسیون  تسین و  یهلا  بتک  نیا  دننادب 

 . دنتشادن لماک  یهاگآ 

 : دیوگ باب 27  یتم  لیجنا  رد   - 1

دنزیوآ رادب  ار  وا  دنهاوخ  یم  تسنادو  دنک  دوهی  میلست  ار  مالسلا  هیلع  حیـسم  ات  تفرگ  هرقن  هراپ  یـس  یطویرخـسا  يادوهی  نوچ 
يارب دـندیرخ  ار  يرگ  هزوک  هعرزم  لوپ  نآ  اب  هنهک  ياـسور  تشگزاـب و  تخادـنا و  لـکیه  رد  درب و  ار  لوپ  نآ  دـش و  نامیـشپ 

نآ سپ  تفگ  یم  هک  دوب  هدـش  هتفگ  ربمغیپ  هایمرا  تطاسوب  هچنآ  دـیدرگ  لماک  هاگنآ  دـیوگ :   ( 9  : 27 رد (  و  ابرغ .  ناتـسربق 
هعرزم ضوع  رد  ار  اهنآ  دنتفرگبدندومن و  تمیق  لیئارـسا  ینب  زا  یـضعب  هک  ار  هدـش  هدرک  تمیق  صخـش  نآ  ياهب  هرقن  هراپ  یس 

 . دنداد رگ  هزوک 

 : تسا طلغ  تهج  دنچ  زا  ترابع  نیا 

ناشیا اب  سپ  تسا :  نیا  هیبش  یتراـبع   ( 12 و13  : 11 هایرکز (  رد  و  تسین ;  دوجوم  یتراـبع  نینچ  هاـیمرا  باـتک  رد  هکنآ  یکی 
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دندرک نزو  نم  دزم  يارب  هرقن  هراپ  یـس  ناشیا  دـیهدن و  وخ یمن  رگا  دـیآ و  شوخ  امـش  رظن  رد  رگا  دـیهدب  ارم  دزم  متفگ 
ار هرقن  هراپ  یس  نآ  سپ  دوب  نم  شزرا  اهنآ  رظنب  هک  یغلبم  تسا  نیا  زادنیب ,  نزخم  رد  ارنآ  دومرف  نمب  دنوادخو 
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 . متخادنا نزخم  رد  ادخ  هناخ  رد  ار  اهنآ  هتفرگ 

رگ و هزوـک  ینعمب  نوـچ  تسا و  رـصوی  میدرک  همجرت  نزخم  هب  اـم  هک  يربـع  هـملک  و  تـسا ,  نزخم  ظـفل  رد  هابتـشا  مود  طـلغ 
دنزادنا و یم  هنیزخ  رد  ار  لوپ  تسا  مولعم  هکنآ  اب  تسا  هتفرگ  رگ  هزوک  ینعمبارنآ  لیجنا  هدنـسیون  یتم  تسا  هدمآ  مه  هدـنزاس 

ینعم رگ  هزوکب  لوپ  نتخادنا  اما  تخادنا ,  نآ  رد  ار  لوپ  لاوما و  سیافن و  يرادهاگن  يارب  دوب  یئاج  نامز  نآ  سدقملا  تیبرد 
دندرک همجرت  رگ  هزوکب  ار  رـصوی  یتم  تعباتم  يارب  مه  ناگدننک  همجرت  تسا و  تلفغ  تسا  هدیمهف  یتم  هک  ینعم  نیا  درادن و 

اهنآ هنوگچ  تسا  طلغ  همجرت  نیا  ممهفیم  يربع  نابز  زا  صقان  رایسب  عالطا  اب  هدنب  نیا  نوچ  تسا  هتـشاد  نیا  رب  ارناشیا  بصعتو 
. ؟  دندیمهفنارنآ دندرک  فرص  نابز  نیا  رد  ار  دوخ  رمع  هک 

رگ هزوک  هعرزم  ضوع  رد  هک  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  ایرکز  ترابع  رد  دـشاب  رگ  هزوگ  ینعمب  رـصوی  هکنیا  ضرف  رب  موس -  طلغ 
 . متخادنا رگ  هزوکب  تسا  نیا  هکلب  تسین ,  دوجوم  دنداد 

یم مولعم  نآ  زا  دعب  لبق و  تایآ  قایـسزا  هکلب  درادن  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  اب  یطابترا  ایرکز  ترابع  هکنیا  مراهچ -  طلغ 
 . نانآ یساپسان  ادخ و  نامرف  نایصعرب  تسا  ایرکز  نامز  مدرم  تمالم  رد  هک  دوش 

 : دیوگ  ( 35  : 23 یتم (  لیجنا  رد   - 2

لکیه و نایم  رد  هک  هایخرب  نب  هایرکز  نوخ  ات  قیدص  لیباه  نوخ  زا  تسا  هدش  هتخیر  نیمز  رب  هک  ناقیدـص  نوخ  یمامت  هکنآ  ات 
ددرگ 000 عقاو  امش  رب  دیدوب  هتشک  هاگنابرق 

یتم مه  اجنیا 
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نآ لیصفت  و  هایخرب ,  نب  هایرکز  هن  دوب  عادایوهی  نب  هایرکز  دش  هتـشک  هاگنابرق  لکیه و  نایم  هک  یـسکنآ  نوچ  تسا  هدرک  طلغ 
 . تسا هلـصاف  لاـس  تسیود  زا  شیب  اـیرکز  ود  نیا  ناـیم  و  تـسا .  روکذـم  و 22  هیآ 21  باب 24  مایا  خـیراوت  میود  باـتک  رد 

و دوب ,  هدرکن  بارخ  رـصن  تخب  ار  سدقملا  تیبزونه  هک  تقونآ  تسیز  یم  لوا  سدـقملا  تیب  رد  شآوی  دـهع  رد  لوا  يایرکز 
 ( 1  : 1 دوش (  یم  مولعم  ایرکز  باتک  زا  هکنانچ  رصن  تخب  زا  سپ  اهلاس  دوب  یشنماخه  شویراد  دهع  رد  میود  يایرکز 

دیوگ  ( 23-21  : 1 یتم (  لیجنا  رد   - 3

نیا داد و  دهاوخ  تاجن  ناشیا  ناهانگ  زا  ار  دوخ  موق  وا  هک  اجنآ  زا  داهن  یهاوخ  یسیع  ار  شمـسا  وت  دیئاز و  دهاوخ  يرـسپ  وا  و 
نتـسبآ هرکاب  رتخد  کنیا  تفگ  یم  هک  دوب  هدـش  هتفگ  ربمغیپ  هطـساوب  دـنوادخ  زا  هچنآ  دوش  لـماک  هک  دـش  عقاو  نآ  يارب  همه 

 . تسا ام  اب  ادخ  تسا  نیا  شا  همجرت  هک  دناوخ  دهاوخ  لیونامعار  وا  مان  دیئاز و  دهاوخ  ار  يرسپ  دش و  دهاوخ 

درک یم  تموکح  ادوهی  رد  یهاشداپ  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  تدالو  زا  شیپ  لاس  دصتشه  کیدزن  هکتـسنآ  هیـضق  لیـصفت  و 
رایـسب زاحا  دنریگب  وا  زا  ار  ادوهی  کلم  دننک و  گنج  يو  اب  ات  دنتـشگ  قفتم  مه  اب  دنمورین  نمـشد  ود  دوب و  ماثوی  نب  زاحا  شمان 

دزن دش  رومام  دنوادخ  فرطزا  يو  ایعشا ,  شمان  دوب  يربمغیپ  دهع  نادب  دندوب و  يو  زا  رتدنمورین  يو  نانمـشد  نوچ  دیـسرت  یم 
نئمطم ار  وا  دور و  دوهی  هاشداپ 
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دبای یلـست  شرطاخو  تسا  دـنوادخ  بناج  زا  ربخ  نیا  هک  دـنک  رواب  هاشداپ  هکنیا  يارب  ددرگ و  یمن  زوریپوا  رب  نمـشد  هک  دزاس 
دمآ تسرد  ربخ  نیا  هکنانچمه  تشگ  نئمطم  هاـشداپ  دـش و  عقاو  دوب  هتفگ  وا  هکناـنچ  ربخ  نآ  داد و  بیغ  زا  يرگید  ربخ  ایعـشا 

نب تدلویو  هاراه  هام  ولعاه  هنیه   : تسا هدـمآ  نینچ  هیآ 14  باب 7  ایعشا  باتک  رد  دیآ و  تسردزین  نمـشد  ندشن  بلاغ  ربخ  نآ 
ربخ نیا  دـید  یتقو  هاشداپ  لیئونامع و  ار  وا  مان  لیئونامع  ومـشدناوخ  یم  رـسپ و  دـیازیم  تسا و  نتـسبآ  ناوج  نز  کنیا  تاراـقو 

هکنآ یب  دـیئاز و  رـسپ  تسا و  نتـسبآ  دوـب -  زاـحا  هناـخ  مرح  لـها  زا  یکی  دـبال  و  شدنتخانـش -  یم  هک  نز  نآ  دـمآ و  تسرد 
تسا و ادـخ  بناج  زا  حیحـص و  مه  رگید  ربخ  نآ  درک  نیقی  هاـشداپ  دـنداهن  لـیونامع  ار  وا  ماـن  دنـشاب  هتـشاد  ربخ  نیاـب  یهجوت 

بستنم طلغب  هدناوخ و  ار  ایعـشا  باتک   ( 14  : 7 هیآ (  نیا  بلطم  لیذ  ردـص و  زا  لفاغ  یتم  اما  ددرگ .  یمن  بلاغ  يو  رب  نمـشد 
هچ دیاز  رسپ  زاحا  گرم  زا  لاس  دصتشه  زا  سپ  میرم  ترـضح  رگا  هک  هدشن  نیا  هجوتم  رگیدو  تسا  هدرک  مالـسلا  هیلع  حیـسمب 

ظفل هکنآ  لوا   : تسا هدرک  طلغ  تهج  دنچزا  ایعشا  باتک  هیآ  رد  یتم  سپ  دش ,  دهاوخ  زاحا  يارب  یلـست  هیام  نانیمطا و  تمالع 
 : 2 جورخ (  رد  و  تسا ,  هدش  همجرت  ناوج  نزب  مه  ینانوی  میدق  ياه  همجرت  رد  دشاب و  هتشاد  رهوش  ولو  تسا  ناوج  نز  هام  ولع 

ناوج نز  ینعمب  مه   ( 8
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ات هدرک  همجرت  هرکاـبب  ارنآ  لـیجنا  هدنـسیون  اـما  تسا  هدـمآ  رادرهوش  ناوج  نز  ینعمب  باب 30  نامیلـس  لاثما  باـتک  رد  تسا و 
هکنآ میس  میناد .  يو  رب  قبطنم  ار  نآ  ات  تسا  هدوبن  لیئونامع  حیسم  ترضح  مان  زگره  هکنآ  میود  دوش .  میرم  ترـضح  رب  قبطنم 

 . دوب لباب  تراسا  زا  شیپ  هکلب  یسیع  ترضح  دلوت  زا  شیپ  لاس  اهدص  هک  تسا  يا  هعقاوب  عجار  نخس  نیا 

دیوگ  ( 17 یتم 1 :  رد (   - 4

اب هقبط  هدراهچ  حیـسم  ات  لباب  تراسا  زا  هقبط و  هدراهچ  لباب  تراـسا  اـت  دوادزا  تسا و  هقبط  هدراـهچ  دواد  اـت  میهاربا  زا  تاـقبط 
 . دوش عوجر  یتم  باتک  نامهب  تسین  نینچ  یتم  همان  بسن  هکنیا 

 : میروآ یم  يراصن  ینامسآ  باتک  هس  قفاوم  ار  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  همان  بسن  اجنیا  رد  و 

رزاعیلا يویل   . ناـتم تاـثتم   . بوقعی یلیه   . فسوی فسوی  باـب 3 ماـیا  خـیراوت  لوا  قفاوم  لوا  باـب  یتم  قفاوم  باب 3  اـقول  قفاوم 
 . یعمـش  . . هایئاطم  . . ثام  . . یکن  . . یلها  . دوهیبا موحات   . میقایلا سوماع   . روزاع هایثاتم   . قوداص فسوی   . میکا هاـنی   . دوهیلا یخلم  .
 . یخلم هانیکی  هاـنیکی  يرین  هایادـپ  لـیئ  یتلـش  لـیئ  یتلـش  لـباب  ورز  لـباب  ورز  لـباب  ورز   . . هاـصیر  . . هاـنحوی  . . هادوهی  . . فسوی .

میروی ماثوی  ماثوی  رزاعیلازاحا  زاحا  یـسوی  هایقزح  هایقزح  ریئا  هسنم  هسنم  مادوملا  نوما  نوما  ماصوق  هایـشوی  هایـشوی  يدا  میقاـیوهی 
میقایلیااسا اسا  نانویطافاشوهی  طافاشوهی  فسوی  ماروی  ماروی  هادوهی  هایزحا  نوعمـش .  شاوی  يویل .  هایـصما  ثاتم .  هایرزع  هاـیرزع 
رایسب فالتخا  اه  همان  بسن  نیا  نایم  ودواد  دواد  دواد  نامیلس  نامیلس  ناثان   . . هاثاطم  . . نانئم ماعبحر  ماعبحر  هایلیم  هایبا  هایبا 
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 : تسا دوجوم 

 . تسا یلاهدنزرف  رگید  لیجنا  رد  و  بوقعی ,  دنزرف  لیجنا  کی  رد  میرم  رهوش  فسوی  هکنیا   - 1

 . دواد نبا  ناثان  لسن  زا  اقول  و  تسا ,  هدرمش  دواد  نب  نامیلس  لسن  ار  وا  یتم   - 2

 . نیروهشم نیطالس و  ریغ  زا  ار  اهنآ  اقولو  تسا ,  هدرمش  روهشم  نیطالس  زا  لباب  يالج  ات  دواد  نامز  زا  ار  حیسم  ناردپ  یتم   - 3
رد و  تسا ,  اصیر  يو  دوش  مولعم  اقول  زاو  تسا  دوهیبا  میرم  رهوش  فسوی  دج  لبابورز  دنزرف  مان  هک  دوش  یم  مولعم  یتم  زا   - 4

لیجنا ود  ره  سپ  تسا  هدرمـشن  وا  نادـنزرف  زا  ار  اصیر  هن  دوهیبا و  هن  تسا  هدرمـش  ار  لبابورز  نادـنزرف  هک  مایا  راـبخا  لوا  رفس 
 . تسا طلغ 

فلاخم لبابورز  ردپ  مان   ( 1  : 1 یکح (  کـلذ .  ریغ  تشپ و  اـقول 41  رد  تسا و  تشپ  یتم 26  بسح  رب  دواد  ات  حیـسم  زا   - 5
نآ وت  دـنتفگ  هن ,  تفگ  ؟  یتـسه اـیلیا  وت  اـیآ  دندیـسرپ  ییحی  زا   ( : 21  : 1 انحوی (  لـیجنا  رد  مجنپ -  طـلغ  تسا .  ماـیا  خـیراوت 
ایلیا مالسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  هک  دوش  یم  مولعم   ( 13  : 17 و (   ( 24  : 11 یتم (  لـیجنا  زا  و  هن .  تفگ :  باوج  رد  يربمغیپ ؟ 
رخآ رد  درک و  جورع  نامسآ  هب  هدنز  دوهی  هدیقعب  هک  دوب  يربمغیپ  ایلیا  و  انحوی ,  ای  تسا  هدرک  وهس  یتم  ای  ضقانت  نیا  رد  دوب و 

تسا روکذم   ( 5  : 4 یکالم (  باتک  رد  هکنانچ  دیآ  یم  زاب  نامزلا 
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اریز دش  تنعل  دروم  ام  ياجب  حیـسم  دیوگ :   ( 13  : 3 نایطالغ (  هب  سلوپ  همان  رد  مشـش -  طلغ  دنیوگ .  سایلا  ار  وا  ناناملـسم  و 
و تسا .  ادـخ  نوعلم  دوش  هتخیوآ  راد  رب  هک  ره  تسا  هدـش  هتـشون  هک  اریز  تشادرب  ار  اـم  ناـهانگ  اذـل  تشگ  هتخیوآ  راد  رب  هک 

بش اروا  دنزیوآ  رادرب  یعرـش  دحب  یتیـصعم  هانگ و  ببـسب  ار  یـسک  رگا  هک   ( 23  : 21 تسا (  ینثم  تاروت  باـتک  يو  دوـصقم 
هرابرد تسا  یلک  مکح  نیا  تسا و  ادخ  نوعلم  دوش  یم  هتخیآ  راد  رب  هکنآ  هک  اریز  دنامب  هتخیوآ  رادرب  دیراذگم  دـیروآ و  دورف 

نیا رد  هک  تسین  يا  هزادناب  اهنآ  نایم  فالتخا  و  دنزیوآ .  شرادب  ملظب  هکنآ  هن  مالـسلا و  هیلع  یـسیع  هرابرد  هن  ناراک  تیـصعم 
دنتفر رصمب  تدالوزا  سپ  يدنچ  وا  نیوبا  هک  دوش  یم  مولعم  یتم  لیجنا  زا  حیسم  ترـضح  خیرات  رد  هلمج :  زا  دجنگ .  رـصتخم 

مایا لاس  ره  دندوب و  هرـصان  رد  اهنآ  هک  دوش  یم  مولعم  اقول  لیجنازا  و  دـندوب .  رـصم  رد  دوب  هدـنز  هیدوهی  هاشداپ  سیدوریه  ات  و 
ادوهی نیمز  زا  زگره  فسوی  دنام و  میلـشروا  رد  زور  هس  نیوبا  عالطا  یب  مهدزاود  لاس  رد  حیـسم  دندمآ و  یم  میلـشروا  هب  دـیع 

 . درکن رفس  یکلم  چیهب 

روتـسد زا  تسا  رتراگزاس  یناسنا  عبط  اب  نادرگب  وا  يوس  ار  رگید  هراسخر  دنز  هچناپت  وت  هراسخر  هب  هک  سک  ره  هک :  تیحیـسم  هتفگ  نیا 
؟  دینک زواجت  وا  رب  وا  دننام  هب  دنک  زواجت  امش  هب  سک  ره  دیوگ :  یم  هک  مالسا 

شسرپ

تـسا رتراگزاس  یناسنا  عبط  اب  نادرگب  وا  يوس  ار  رگید  هراسخر  دنز  هچناپت  وت  هراسخر  هب  هک  سک  ره  هک :  تیحیـسم  هتفگ  نیا 
؟  دینک زواجت  وا  رب  وا  دننام  هب  دنک  زواجت  امش  هب  سک  ره  دیوگ :  یم  هک  مالسا  روتسد  زا 

خساپ

دـننک و یمن  لمع  نآ  هب  زین  زورما  ناهج  نایحیـسم  یتح  هک  تسا  رگزواجت  ملاظ و  تراسج  تارج و  ثعاب  یفارحنا  روتـسد  نیا 
یم قح  سک  ره  هب  داتـسیا و  دیاب  زواجتم  ربارب  رد  دیوگ :  یم  مالـسا  دنیوگ  یم  باوج  رتدیدش ,  یخـساپ  اب  ار  يزواجت  نیرتمک 

اب تسا  يواسم  تمواقم  گرماب و  تسا  يواسم  زواجتم  ربارب  رد  میلـست  دنک  هلباقم  رادقم  نامه  هب  دوش  يدـعت  وا  هبرگا  هک  دـهد 
 . مالسا قطنم  تسا  نیا  تایح , 

نامیا ناشیا  هب  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  تافوزا  لبق  ای  ناشدوخ  گرم  زا  لبق  باتک  لها  همه  هک  تسا  هدمآ  ءاسن  هروس  هیآ 159  رد 
دنرادن و دندرواین و  نامیا  یسیع  هب  باتک  لها  زا  يرایـسب  هکیلاح  رد  هتوم 000 .  لبق  هب  نمویل  الا  باتکلا  لها  نم  نا  و  دروآ .  دـنهاوخ 

نروآ یمن  نامیا 

شسرپ

ناشیا هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  تافوزا  لبق  ای  ناشدوخ  گرم  زا  لبق  باتک  لها  همه  هک  تسا  هدمآ  ءاسن  هروس  هیآ 159  رد 
نامیا یـسیع  هب  باتک  لـها  زا  يرایـسب  هکیلاـح  رد  هتوم 000 .  لـبق  هب  نموـیل  ـالا  باـتکلا  لـها  نم  نا  و  دروآ .  دـنهاوخ  ناـمیا 

 . دنروآ یمن  نامیا  دنرادن و  دندرواین و 
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خساپ

دنروایب فیرشت  ع )   ) یـسیع ترـضح  یتقو  نامز  رخآ  رد  هک  تسا  نیا  مالـسلا ,  هیلع  یـسیع  هب  باتک  لها  ندروآ  نامیا  زا  دارم 
 . دراد دوجو  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  یتایاور  هنیمز  نیمه  رد  دروآ .  دنهاوخ  نامیا  ناشیا  هب  باتک  لها  همه 

؟ تسیچ دروم  نیا  رد  نآرق  رظن  هدش و  دراو  ناهج  یبهذم  خیرات  رد  نز »  » دروم رد  نایحیسم  طسوت  یطلغ  رکفت  هچ 

شسرپ

؟ تسیچ دروم  نیا  رد  نآرق  رظن  هدش و  دراو  ناهج  یبهذم  خیرات  رد  نز »  » دروم رد  نایحیسم  طسوت  یطلغ  رکفت  هچ 

خساپ

كرت یسیع و  نتشادن  نز  هلأسم  رد  .دوب  تنایخ  اعقاو  هک  دندرک  دراو  ناهج  یبهذم  خیرات  رد  نایحیـسم  ار  طلغ  رایـسب  رکف  کی 
ناطیـش ینعی  تسا ، بیرف  هانگ و  رـصنع  نز  اساسا  هک  دـش  ادـیپ  رکف  نیا  مک  مک  اـهلانیدراک  اهـشیشک و  نتـسیز  درجم  جاودزا و 

هب ار  درم  دنک و  یم  هسوسو  هشیمه  هک  تسا  کچوک  ناطیـش  تسا ، نز  نیا  دنک و  یمن  هانگ  دوخ  يدوخ  هب  درم  تسا ؛ کچوک 
مدآ اذل  دنک ، ذوفن  مدآ  رد  تسناوت  یمن  ناطیش  هک  دش  عورـش  روط  نیا  اوح  ناطیـش و  مدآ و  هصق  اساسا  دنتفگ  .دراد  یماو  هانگ 

ار درم  نز  ار و  نز  گرزب  ناطیش  هک  تسا  لکـش  نیا  هب  هشیمه  خیرات  مامت  رد  و  داد ، بیرف  ار  مدآ  اوح  داد و  بیرف  ار  اوح  دمآ 
یم ار  نیا  فالخ  تسرد  نآرق  یلو  .دمآرد  لکش  نیا  هب  نایحیسم  نایم  رد  ناطیش  اوح و  مدآ و  ناتـساد  الـصا  .دنک  یم  هسوسو 
اوح يارب  تلاصا و  مدآ  يارب  دنک ، یم  رکذ  ار  ناطیـش  مدآ و  ناتـساد  یتقو  نآرق  .تسا  بیجع  نیا  و  دنک ، یم  حیرـصت  دـیوگ و 

(، مدآ هب  طقف  هن   ) دیوش تشهب  نکاس  هک  میتفگ  رفن  ود  نیا  هب  ام  دیوگ : یم  میتفگ ؛ ام  دـیامرف  یم  هک  لوا  .دوش  یمن  لئاق  تیعبت 
َسَوْسَوَف : » دیامرف یم  دـعب   19/ فارعا تسه ].) هچ  ره  تخرد  نآ  الاح   ) دـیوشن کیدزن  تخرد  نیا  هب  «، ] َهَرَجَـشلا ِهِذـه  ابَْرقَت  ـال  »

هسوسو ار  يرگید  وا  درک و  هسوسو  ار  یکی  هک  دیوگ  یمن   20/ فارعا .درک ] هسوسو  ار  ود  نیا  ناطیش  « ] ُناْطیَّشلا اَمَُهل 
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تساوخ هک  اجنآ   21/ فارعا َنیحِصاّنلا » َنَِمل  امَُکل  ّینِا  امُهَمَساقَو   » .تسا هینثت  ریمـض  امه »  » زاب  22/ فارعا رورُِغب .» امُهّیلَدَف   » .درک
هک درک  شزغل  رادـقم  نامه  اوح  و  اوح ، هک  درک  شزغل  رادـقم  ناـمه  مدآ  .دروخ  غورد  مسق  اـهنآ  يود  ره  يولج  دـهدب ، بیرف 

تسین نینچ  ناسنا  نایصع  نایرج  هک  تشاد  نایب  دودز و  دندوب  هتسب  اهبهذم  خیرات  هب  هک  ار  یغورد  نیا  ار ، رکف  نیا  مالـسا  .مدآ 
تیانع ییوگ  نآرق  هک  تسا  نیمه  يارب  دیاش  .هانگ و  رـصنع  ینعی  نز  نیاربانب  ار و  درم  نز  دنک و  یم  هسوسو  ار  نز  ناطیـش  هک 

.دنا هتشاد  يرترب  ولع و  نیسیدق  نآ  رب  يدراوم  رد  ناشمامت  هک  دنک  دای  گرزب  تاسیدق  زا  نیسیدق  رانک  رد  هک  دراد 

؟ دنک یم  لاطبا  هنوگچ  ار  دندقتعم  نآ  هب  نایحیسم  هک  هناگ » هس  نایادخ  ثیلثت و  هلأسم   » نآرق

شسرپ

؟ دنک یم  لاطبا  هنوگچ  ار  دندقتعم  نآ  هب  نایحیسم  هک  هناگ » هس  نایادخ  ثیلثت و  هلأسم   » نآرق

خساپ

دنک یم  هراشا  تسا  (ع ) حیسم تیهولا  ثیلثت و  لاطبا  رب  یلیلد  مکح  رد  مادکره  هک  هتکن  دنچ  هب 

.دوب (ع ) میرم دنزرف  طقف  (ع ) یسیع - 1

هک دزاـس  یم  ناـشن  رطاـخ  تسا ، هدـمآ  دـیجم  نآرق  زا  دروـم  هدزناـش  رد  هک  وا ) ماـن  راـنک  رد  یـسیع  رداـم  ماـن  رکذ   ) ریبـعت نیا 
ریش دش ، دلوتم  رشب  دارفا  ریاس  دننامه  دنارذگ و  ار  ینینج  نارود  تشاد و  رارق  ردام  محر  رد  ناسنا  دارفا  ریاس  نوچمه  (ع ) حیـسم

لومـشم و هک  یـسک  نینچ  تسا  نکمم  هنوگچ  دوـب  وا  رد  يرـشب  تافـص  ماـمت  ینعی  تفاـی ، شرورپ  رداـم  شوـغآ  رد  دروـخ و 
.دشاب يدبا  یلزا و  يدنوادخ  تسا  هدام  ناهج  تارییغت  تعیبط و  نیناوق  موکحم 

(. هللا لوسر   ) دوب ادخ  هداتسرف  (ع ) یسیع - 2

نآ زا  یتمـسق  زین  ینونک  لیجانا  رد  هک  (ع ) حیـسم فلتخم  نانخـس  هکنیا  هجوت  لباق  درادـن ، وا  تیهولا  اب  یبسانت  زین  تیعقوم  نیا 
.وا یئادخ  تیهولا و  هن  تسا ، اهناسنا  تیاده  يارب  وا  تلاسر  توبن و  زا  یکاح  یگمه  تسا  دوجوم 

.دش اقلا  میرم  هب  هک  دوب  ادخ  هملک » ( » (ع یسیع - 3

(ع) حیـسم ندوب  قولخم  هب  هراـشا  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  ریبعت  نیا  تسا و  هدـش  هملک »  » هب ریبـعت  (ع ) یـسیع زا  نآرق  هیآ  دـنچ  رد 
رارـسا تاملک  هک  روطنامه  زین  و  دنتـسه ، ادـخ  قولخم  مه  شنیرفآ  ملاع  تادوجوم  تسا ، ام  قولخم  تاملک  هک  روطنامه  دـنک ،

لالج لامج و  تافـص  رگنـشور  زین  ملاع  نیا  تاـقولخم  تسا ، اـم  تاـیحور  تافـص و  زا  يا  هناـشن  دـنک و  یم  ناـیب  ار  اـم  نورد 
تاقولخم مامت  هب  نآرق  تایآ  زا  دروم  دنچ  رد  تهج  نیمه  هب  دنیادخ ،
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و دـنکچوک ، هداس و  ًاتبـسن  یـضعب  هتـسجرب و  رایـسب  یـضعب  دـنراد ، توافت  مه  اـب  تاـملک  نیا  اـهتنم  تسا ، هدـش  هملک »  » قـالطا
.دش هدیرفآ  ردپ  نودب  اریز  تشاد  یصاخ  یگتسجرب  تلاسر ) ماقم  رب  هوالع   ) شنیرفآ رظن  زا  ًاصوصخم  (ع ) یسیع

.دش هدیرفآ  ادخ  فرط  زا  هک  تسا  یحور  یسیع  - 4

تـسا یحور  نآ  تمظع  هب  هراشا  تسا  هدمآ  نآرق  رد  زین  رـشب  مامت  شنیرفآ  ینعم  کی  هب  مدآ و  شنیرفآ  دروم  رد  هک  ریبعت  نیا 
.داد رارق  ًاصوصخ  ناربمایپ  حیسم و  ًامومع و  اهناسنا  دوجو  رد  دیرفآ و  ادخ  هک 

شومارف هک  یلاح  رد  دنریگیم  وا  تیهولا  رب  یلیلد  ردپ  دوجو  نودب  ردام  زا  ار  (ع ) یـسیع دـلوت  نایحیـسم  هک  تسا  زیگنا  تفگش 
! دناد یمن  وا  تیهولا  رب  لیلد  سکچیه  ار  صاخ  تقلخ  نیا  تفای و  دوجو  ردام  ردپ و  نودب  (ع ) مدآ هک  دنا  هدرک 

؟ تسیچ داهج  هلاسم  اب  (ع ) یسیع ترضح  دروخرب  هرابرد  نآرق  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ داهج  هلاسم  اب  (ع ) یسیع ترضح  دروخرب  هرابرد  نآرق  هاگدید 

خساپ

ار (ع ) یـسوم ًاصوصخم  هتـشذگ  يایبنا  قطنم  درک  روهظ  (ع ) یـسیع هک  یتقو  دـیوگ : یم  (ع ) حیـسم ترـضح  هراـبرد  میرک  نآرق 
زارد دربن  .دوب  تموکح  لیکشت  ادخ  میلک  یگدنز  هتـسجرب  زراب و  هطقن   6/ فص هاروتلا » نِم  ّيدی  نَیب  اِمل  ًاقِدصُم  : » دومن قیدـصت 

(ع) یـسوم ترـضح  ّتنـس  قیدـصت  يانعم  .تسا  هدوب  فدـه  نیمه  يارب  نآ  دـننام  دروخ و  دز و  نوعرف ، لآ  اب  يریگرد  تّدـم ،
تموکح لیکشت  يارب  وا  تّدم  زارد  دربن  یتخس و  لمحت  نتـسناد  عورـشم  نوعرف و  لآ  اب  وا  گنج  قیدصت  (ع ) میرم رـسپ  طسوت 

.تسا

رـسارس نوچ  تسا  گنج  هروس  تقیقح  رد  هروس  نیا  .تسا  فص »  » هروس میرک  نآرق  یندـم  ياـه  هروس  زا  یکی  هتـشذگ  نیا  زا 
مّهنأَک ًاّفـص  هلیبس  یف  نولتاُقی  نیّذلا  ّبُحی  هللا  ّنِإ  : » دیامرف یم  ادتبا  رد  .دـنک  یم  دربن  هزرابم و  هب  قیوشت  گنج و  زا  تبحـص  نآ 
تسود ار ،  دننک  يراکادف  دنتسیاب و  نید  هار  رد  نیدالوف  ناینب  نوچ  هک  ینادرم  ناحبـس  يادخ  هیآ 4 ؛) نامه ، « ) صوصرَم نایُنب 

نم مکیجُنت  ٍهراِجت  یلَع  مکلدَأ  لَه  ونَماء  نیذـّلا  اهّیأ  اـی  : » درب یم  ماـن  ادـخ  اـب  تراـجت  ناونع  هب  داـهج  زا  نآ  طـسو  رد  .دراد  یم 
، ناـمه « ) نوملعت متنُک  نِإ  مکل  ریَخ  مکلذ  مکـسفنَأ  مکلاومأـِب و  هللا  لـیبَس  یف  نودـهاُجت  هلوـسَر و  هللااـِب و  نوـنمُؤت  میلَأ *  ٍباذَـع 

كاندرد یباذـع  زا  ار  امـش  هک  دـنمدوس ، یتراجت  هب  ار  امـش  دـیهاوخ  یم  ایآ  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  [ ؛). و 11  10 تایآ
[. تسا ناج  لام و  اب  وا  هار  رد  گنج  وا و  لوسر  ادخ و  هب  نامیا  تراجت  نآ  منک ؟ تیاده  دهد ، یم  تاجن 

هللا راصنَأ  اونوُک  اونماء  نیّذلا  اهّیَأ  ای  : » دیامرف یم  نآ  نایاپ  رد 
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ْترفَک لیئارـسا و  یَنب  نِم  ٌهفئاط  تنمأف  هللا  راصنَأ  نَحن  نویراوَحلا  لاـق  هللا  یلِإ  يراـصنَأ  نَم  نییراوحِلل  میرم  نب  یـسیع  لاـق  اـمَک 
لثم هک  دـهد  یم  روتـسد  اـم  هب  دـنوادخ  هیآ  نـیا  رد  ( 14 هیآ نامه ، « ) نیرهاظ اوحَبـصأَف  مهوُدَـع  یلَع  اونماء  نیذَّلا  اندـّیَأَف  ٌهفئاـط 

يرای ادـخ  يوس  هب  ارم  هک  تسیک  دومرف : اهنآ  هب  باـطخ  ترـضح  نآ  هک  یتقو  .دیـشاب  (ع ) یـسیع نییراوح  صاـخ و  نادرگاـش 
عورـش دربن  دندش و  رفاک  يا  هدـع  نمؤم و  يا  هدـع  لالخ  نیا  رد  .میتسه  امـش  نیتسار  ناروای  ام  دـندرک : ضرع  نویراوح  دـنک ؟

.دندش دنمرفظ  زوریپ و  ناش  نانمشد  رب  اهنآ  هجیتن  رد  میدرک  يرای  ار  صلاخ  صاخ و  باحصا  نییراوح و  نآ  ام  یلو  دش ،

هللااب و انماء  هللا  راصنَأ  نَحن  نویراوحلا  لاـق  هللا  یلِإ  يراـصنأ  نَم  لاـق  رفُکلا  مهنِم  یـسیع  ّسحَأ  اّـملَف  : » دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد 
دوخ باحـصا  هب  باطخ  درک ، ساسحا  لیئارـسا  ینب  مدرم  هیحاـن  زا  ار  رفک  (ع ) یـسیع یتقو  [ ؛ 52/ نارمع لآ  نولمسُم » ّانِأب  دهْـشا 
درک میهاوخ  يرای  ارت  میتسه و  ادخ  ناروای  ام  دنتفگ : نویراوح  دنک ؟ يرای  یهلا  فادها  هب  ندیسر  هار  رد  ارم  هک  تسیک  دومرف :

[ .میتسه ادخ  نامرف  میلست  ام  هک  شاب  دهاش  و 

هک تسا  يا  هرهچ  دـنک  یم  یفرعم  (ع ) میرم نب  حیـسم  زا  میرک  نآرق  رگید  روس  تایآ  هروس و  نیا  تایآ  هک  يا  هرهچ  نیارباـنب ،
رد تمواقم  يریذپان و  شزاس  حور  ياراد  دربن و  لها  زین ، دوخ  هکلب  دنک ، یم  اضما  ار  قح  میلک  ریذپان  یگتسخ  تازرابم  اهنت  هن 

ییادج موش  همغن  شنییآ ، وا و  یفرعم  رد  دنزادرپ  یم  وا  یفرعم  هب  فّرحم  لیجنا  نابحاص  هک  یتقو  یلو  .تسا  متـس  ملظ و  لباقم 
، هک ناونع  نیا  هب  یهاگ  .دنهد  یم  رس  ار  تسایس  زا  نید 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 458 

http://www.ghaemiyeh.com


ِروتـسم ِرودزم  ناونع  هب  اهنآ  زا  یخرب  مه  یهاگ  دنتـسه و  متـس  ملظ و  ياه  هنحـص  یچاشامت  درادـن ، تموکح  اـب  يراـک  اـسیلک 
هکلب هدوبن ، دربن  گنج و  اب  هناگیب  اهنت  هن  تیحیسم  و  (ع ) حیسم میرک ، نآرق  یفرعم  قبط  هک  یلاح  رد  .دننک  یم  تیلاعف  ناگناگیب 
هتـشاد نازواجتم  اب  گنتاگنت  يّدـج و  راک  رـس و  ْگنج  هزرابم و  رد  هراومه  (ع ) حیـسم یلقن ، دـهاش  نیا  یلقع و  ناـهرب  نآ  قبط 

.دوب بلاغ  شبضغ  رب  وا  تمحر  هک  نیا  نیع  رد  .تسا 

؟  تسا هدش  هداد  نانآ  هب  منهج  هدعو  ارچ   ، تسا ناناملسم  زا  یضعب  زا  رتهب  نایحیسم ،  یخرب  راتفر  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟  تسا هدش  هداد  نانآ  هب  منهج  هدعو  ارچ   ، تسا ناناملسم  زا  یضعب  زا  رتهب  نایحیسم ،  یخرب  راتفر  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

خساپ

دوخ ینامسآ  نید  رد  هک  یفیلاکت  نامه  هب  رگاو  تسا  روذعم  رصاق  لهاج   . رصقم لهاج  رصاق و  لهاج   . دنا هنوگ  ود  هب  دارفا  نیا 
نیا ًارثکا  هک  نیاامک  دـبای (  یم  تاجن  ترخآ  رد  مه  تسا و  روجام  مه  دـشاب ، هدومن  لمع  ملاسدرخ  لقع و  ماکحا  هب  هتفایرد و 
دانع ای  درک و  یتسس  یلو  دبایرد ، یتکرح  كدنا  اب  تسناوت  یم  هک  نآ  ای  تفایرد و  ار  تقیقح  یـسک  رگا  یلو  دنتـسه . )  نینچ 

 ; .تسا هتسب  دوخ  يور  هب  ار  تداعس  هار  دیزرو ،

؟ تساهنآ یقالخا  لیاضف  یقرت  لیلد  اپورا  یتعنص  تفرشیپ  ایآ 

شسرپ

؟ تساهنآ یقالخا  لیاضف  یقرت  لیلد  اپورا  یتعنص  تفرشیپ  ایآ 

خساپ

کینکت و اریز  تسین ، اهنآ  هعماـج  ءاـقترا  یقرت و  لـیلد  تعنـص ، رد  اـهنآ  تفرـشیپ  اـپورا  ناـگرزب  نادنمـشناد و  دوخ  فارتعا  هب 
زغم هب  تسوپ  زا  دـیاب  تیرـشب  .یناسنا  هن  تسا ، يرنه  يزوریپ  عون  کی  اهنیا  عقاو  رد  .دـنیرفآ  یمن  یتخبـشوخ  ییاـهنت  هب  تعنص 

ات دهد  شرتسگ  ار  یقالخا  لیاضف  نامیا و  یناینا ، هتسجرب  تافص  يدام ، یتعنص و  هدننک  هریخ  ياهتفرشیپ  اب  شودمه  دیاب  .دسرب 
.دزادنا راکب  دوخ  یتخبکین  داعس و  ریسم  رد  ار  يدام  میظع  ياه  ییاناوت  دناوتب 

وا رگید  مین  اما  هدرک ، ومن  دشر و  تعرسب  وا  ندب  زا  یمین  هک  دنام  یم  یکدوک  هب  زورما  رشب  گرزب ، نادنمشناد  زا  یکی  هتفگ  هب 
هدـننز هزادـنا  هچ  وا  هفایق ي  دوب و  دـهاوخ  اسرف  تقاط  لکـشم و  ردـقچ  یکدوک  نینچ  يارب  یگدـنز  تسا ، هدـنام  یقاب  نانچمه 

فارتعا تحارص  هب  دوخ  يروهمج  تسایر  زاغآ  قطن  رد  اکیرمآ ، قبسا  روهمج  سییر  نوسناج ، تسا !
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راتفرگ نامدوخ  نیمز  رد  ام  دـنوش ، یم  کیدزن  هام  هب  يا  هدـننک  هریخ  بیجع و  تقد  اب  اـم  ییاـضف  ياـه  هنیفـس  هکنیا  اـب  دومن «:
هدنز ار  یناسنا  ياهـشزرا  میراچان  ام  .میفالتخا  گنج و  راتفرگ  یلو  مینز ، یم  داحتا  حلـص و  زا  .د  ام  ...میتسه  هدننکدرخ  یتتـشت 

«. مینک

صوصخ هب  ایند ، یلعف  عضو  هک  دنا  هدیسر  تقیقح  نیا  هب  یقالخا  ناربهر  یعامتجا و  نادنمشناد  هفسالف و  اهنت  هن  بیترت ، نیا  هب 
ار تیناسنا  ناهج  عضو ، نیا  همادا  هک  دـنا  هدـش  فقاو  تقیقح  نیا  هب  زین  یناهج  یـسایس  ياهلوغ  هکلب  تسا ; راجفنا  لـباق  برغ ،

دنک و لدتعم  ار  تیرشب  دناوت  یم  هچنآ  نادنمشناد  همه  رظن  هب  .دیشک  دهاوخ  هاگترپ  به 
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.تسا ینامسآ  ینابم  هب  نامیا  نید و  انامه  دروآ ، رد  هلضاف  هنیدم  تروص  هب  ار  ناهج 

؟ دمآ ایند  هب  يدنزرف  نانآ  زا  تفرگ و  سامت  مالسلا )) اهیلع  )) میرم ترضح  اب  هتشرف  هنوگچ  دنرادن ، توهش  ناگتشرف  رگا 

شسرپ

؟ دمآ ایند  هب  يدنزرف  نانآ  زا  تفرگ و  سامت  مالسلا )) اهیلع  )) میرم ترضح  اب  هتشرف  هنوگچ  دنرادن ، توهش  ناگتشرف  رگا 

خساپ

هن ناسنا و  هن  يدوجوم  چـیه  اـب  مالـسلا )) اـهیلع  )) میرم ترـضح  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  ثیداـحا  دـیجم و  نآرق  زا  هچنآ 
هک نیا  .تسا و  هتخاس  سک  چیه  اب  سامت  نودب  يو  زا  ار  مالسلا )) هیلع  )) یسیع ترضح  لاعتم  دنوادخ  هتـشادن و  شزیمآ  هتـشرف 

.دوب دنزرف  هب  نداد  هدژم  تراشب و  روظنم  هب  دش  رضاح  شدزن  هتشرف 

؟ دمآ (( هلآو هیلع  هللا  یلص  )) دّمحم ترضح  هک  یتروص  رد  دیآ  یم  دمحا  مانب  یصخش  هک  داد  دیون  مالسلا )) هیلع  )) یسیع ترضح 

شسرپ

هیلع هللا  یلـص  )) دّـمحم ترـضح  هـک  یتروـص  رد  دـیآ  یم  دـمحا  ماـنب  یـصخش  هـک  داد  دـیون  مالـسلا )) هـیلع  )) یـسیع ترـضح 
؟ دمآ (( هلآو

خساپ

دمحا ناونع  هب  یهاگ  ار  نامزلارخآ  ربمایپ  .دّمحم  مه  دوش  یم  هدید  دـمحا  مه  هدـنام  یقاب  هتـشذگ  ناربمایپ  زا  هک  ییاهتراشب  رد 
.دّمحم یهاگ  دنا  هدومن  یم  یفّرعم 

مان ود  ره  دّمحم  دمحا و  هک  دوش  یم  هدافتسا  هدش  هدورس  مالسا  زا  لبق  هکلب  مالسا  ردص  رد  هک  یبرع  راعشا  خیرات و  ياهباتک  زا 
هتبلا دّمحم ، مه  هدیمان  دمحا  ار  وا  مه  رعاش  کی  یّتح  دـمحا ، یهاگ  دـنا و  هدـناوخ  دّـمحم  ار  وا  یهاگ  تسا ، هدوب  مالـسا  ربمایپ 

.تسا هدوب  ترضح  نآ  ياهمان  زا  یکی  زین  دمحا  دیدرت  نودب  نکیل  تسا  هدوب  رت  فورعم  دّمحم 

دـیآ و یم  نم  زا  دـعب  هک  يربمایپ  هک  مهد  یم  تراشب  دـمحا ; همـسا  يدـعب  نم  یتأی  لوسرب  ًارـشبم  و  : » هک دـیامرف  یم  نآرق  رد 
« .تسا دمحا  شمان 

مان هب  دـمآ  دـهاوخ  یلوسر  هک  دـنک  یم  لقن  هنوگنیدـب  ار  تراشب  راکـشآ  حیرـص و  وحن  هب  نآرق  دوخ  هک  دـییامرف  یم  هظحـالم 
دنک ضارتعا  یسک  دوب  نکمم  دوبن  دمحا  شمان  رگا  هدش و  یم  هدناوخ  دمحا  مان  هب  نامز  نآ  رد  ترضح  دوش  یم  مولعم  دمحا ،

یـضارتعا نینچ  سک  چیه  هکنیا  اب  تسا  دّمحم  وت  مان  هک  یتروص  رد  تسا  دمحا  شمان  هدنیآ  لوسر  هک  هداد  تراشب  یـسیع  هک 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 461 

http://www.ghaemiyeh.com


نوچ دوش و  یم  هدـید  مه  دـمحم  اهتراشب  رد  هوالع  هب  تسا  هدوب  بانج  نآ  فورعم  ياـهمان  زا  زین  دـمحا  دوش  یم  مولعم  هدرکن 
.دنا هدمآ  اهتراشب  رد  تهج  نیدب  دننک  یم  تیاکح  صخش  کی  زا  مان  ود  نیا 

؟ تسا هسیاقم  لباق  مالسا  فراعم  اب  تیحیسم  میلاعت  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هسیاقم  لباق  مالسا  فراعم  اب  تیحیسم  میلاعت  ایآ 

خساپ

لیلد نودـب  طلغ و  راکفا  تافارخ و  یتشم  زا  ترابع  ینونک  تیحیـسم  .تسین  هسیاقم  لباق  يا  هنیمز  چـیه  رد  مالـسا  اـب  تیحیـسم 
هنیمز ي رد  هچ  و  تسا ، راوتـسا  یقطنم  ریغ  لطاب و  یتسرپ ) هناگ  هس   ) ثیلثت هیاپ ي  رب  نآ  ساسا  هک  دیاقع  هنیمز ي  رد  هچ  ; تسا

هنرگ تسا و  ینوـنک  تیحیـسم  هب  طوـبرم  رما  نیا  هتبلا  .تـسا  تسرداـن  میلاـعت  زا  يرایـسب  رب  لمتـشم  زین  نآ  هـک  یبهذـم  بادآ 
.تسا هدوب  تافارخ  لیطابا و  هنوگ  نیا  زا  هزنم  تسا ، هدوب  (( مالسلا هیلع  )) یسیع ترضح  نآ  هدنروآ ي  هک  نیتسار  تیحیسم 

اهنآ ندوـب  زارط  مه  لـیلد  دـننک  یم  توـعد  یقـالخا  لـیاضف  هب  ود  ره  دنتـسه و  نوناـق  ياراد  نید  ود  ره  هک  نیمه  لاـح  ره  رد 
رد الثم  دراد ; رارق  یناینب  هچ  رب  دـننک  یم  توعد  نآ  هب  هک  یقالخا  دنتـسه و  ینیناوق  هنوگچ  اـهنآ  نیناوق  دـید  دـیاب  هکلب  تسین ;
اب هلباقم ي  مالسا  رد  .درادن  دوجو  یعنم  نینچ  ینونک  تیحنیسم  رد  هک  یلاح  رد  تسا ; هدش  عنم  ًادیدش  یلکلا  تابورـشم  مالـسا 

ینونک تیحیسم  میلاعت  رد  هک  یلاح  رد  تسا ; هدمآ  رامش  هب  يرورض  يرایسب  راوم  رد  هکلب  تسا ; هدش  زیوجت  صاصق  رگمتس و 
دراوم يرایـسب  رد  وفع  تشذگ و  هک  دنچ  ره  .ربب  شیپ  زین  ار  پچ  هنوگ ي  دز ، یلیـس  تتـسار  هنوگ ي  هب  یـسک  رگا  هک : تسه 

هکلب دشاب ; یلک  یگـشیمه و  مکح  کی  دـناوت  یمن  تشذـگ  وفع و  یلو  تسا ، هدـش  شرافـس  نادـب  زین  مالـسا  رد  تسا و  وکین 
ترورض کی  متس  ملظ و  زا  يریگولج  صاصق و  یهاگ 

1112
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مالـسا یـساسا  لوصا  رد  یلو  تسا ; هتـشادن  دوجو  مالـسا  ربمایپ  روهظ  زا  لبق  نآ  ماکحا  تایـصوصخ و  مامت  اب  مالـسا  هک  تفگ 
دیحوت و دننام 

هیآ 39. مجنلا ، هروس   - 1

هیآ 21. روطلا ، هروس   - 2

تعسو روما  نیا  زا  هتشذگ  .دنک  یم  یفرعم  دوخ  دب  کین و  ياهراک  لوؤسم  ار  ناسنا  دناد و  یم  صخـش  لامعا  ورگ  رد  ار  يدبا 
هنیمز ي رد  دراد : نوناق  ناسنا  یگدـنز  نوؤش  مامت  رد  مالـسا  .تسین  هسیاقم  لباق  تیحیـسم  اب  مالـسا  نیناوق  اهماظن و  تیمومع  و 

.تسا دودحم  رایسب  نایحیسم  دوخ  فارتعا  هب  تیحیسم  نیناوق  هک  یتروص  رد  ...و  يرنه  یسایس ، يداصتقا ، يدابع ، روما 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

؟ دنراد قرف  ینید  تاروتسد  رد  ناناملسم  اب  نایحیسم  الثم  ارچ  هدوب  یکی  رگا  تسا ؟ هدوب  یکی  ناربمایپ  همه ي  تاروتسد  ایآ 

شسرپ

؟ دنراد قرف  ینید  تاروتسد  رد  ناناملسم  اب  نایحیسم  الثم  ارچ  هدوب  یکی  رگا  تسا ؟ هدوب  یکی  ناربمایپ  همه ي  تاروتسد  ایآ 

خساپ

موزل ادخ ، لدع  دیحوت ، رد  یگمه  ینعی  تسا ; هتـشادن  قرف  مه  اب  یهلا  ناربمایپ  یّلک  تاروتـسد  ینامـسآ و  نایدا  همه ي  لوصا 
مینیب یم  ار  ّتیحیـسم  نونکا  رگا  و  دـنراد ، قافّتا  اهنیا  دـننام  خزود و  تشهب و  باتک و  باسح و  داعم و  دوجو  ناربمایپ و  ندـمآ 

دیحوت دـنک و  یم  توعد  یتـسرپ  هناـگ  هس  ثیلثت و  هب  ّتیحیـسم  نونکا  رگا  و  دـنراد ، قاـفّتا  اـهنیا  دـننام  خزود و  ثیلثت و  هب  هک 
.تسا هتفرگ  تروص  نآ  دیاقع  اهباتک و  رد  هک  تسا  يرییغت  فیرحت و  رطاخ  هب  درادن  صلاخ 

هرود يارب  مالسا  زا  شیپ  نایدا  اریز  دنراد ; قرف  مالـسا  نید  اب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هتـشذگ  نایدا  یئزج ، یعرف و  ماکحا  رد  اّما ،
صاخ يروتـسد  مکح و  يا  هژیو  حـلاصم  رطاخ  هب  دراوم  یخرب  رد  اسب  هچ  تسا و  هدوب  مدرم  زا  صاـخ  يا  هّدـع  اـی  صاـخ و  يا 
ترثـک درب  داـی  زا  دـیابن  ار  هچنآ  هتبلا  تسا ; هشیمه  يارب  نآ  ماـکحا  نید و  نیرخآ  مالـسا  اـّما  تسا ; هدـش  هداد  رارق  ناـنآ  يارب 

یمن تهج  نیمه  هب  تسین ; نانیمطا  لباق  مه  نانآ  یعرف  ماکحا  یّتح  هک  تسا  رگید  نایدا  تاروتسد  ندش  دایز  مک و  فیرحت و 
دنوادخ فرط  زا  مالسلا )) هیلع  )) یسوم ترضح  هک  تسا  یماکحا  نامه  تسا  دوجوم  ینونک  تاروت  رد  هک  یماکحا  تفگ  ناوت 

.دوب هدروآ  مدرم  يارب 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

1353
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تیحیسم و  هعیش )  ) مالسا نیب  يداقتعا  یلک  گرزب و  ياه  توافت  هچ  سدقلا ) حور  رسپ و  ردپ ،  ) نایحیسم ندوب  ییادخ  هس  هب  داقتعا  زج  هب 
؟ دراد دوجو  ناتستورپ ) ًاضرف  )

شسرپ

( هعیش  ) مالسا نیب  يداقتعا  یلک  گرزب و  ياه  توافت  هچ  سدقلا ) حور  رـسپ و  ردپ ،  ) نایحیـسم ندوب  ییادخ  هس  هب  داقتعا  زج  هب 
؟ دراد دوجو  ناتستورپ ) ًاضرف   ) تیحیسم و 

خساپ

: تسا زیچ  دنچ  رد  نایحیسم ، ام و  یلک  ياه  توافت 

هجو چـیه  هب  نوـچ  دروـم  نیا  دـنناد و  یم  هناـگ  هس  یگناـگی ، نیع  رد  ار  دـنوادخ  ناـنآ  دـیا ؛) هدرک  هراـشا  نادـب  هک   ) ثیلثت - 1
.تسا نآ  كرد  زا  ناوتان  لقع  تفریذپ و  ًادبعت  ار  نآ  دیاب  هک  دنا  هتفگ  تسین ، لقع  لوبق  دروم  ریذپ و  لالدتسا 

دک 214/1) دیاقع ، یلیمکت  ثحابم  ك.ر : )

هدوب دّسجتم  یحو  (ع ) یـسیع دوخ  دنیوگ  یم  هکلب  دنرادن  لوبق  ار  ینایحو  باتک  یظفل و  یموهفم و  یحو  دـیدج ، نایحیـسم  - 2
حیـسم ترـضح  نادرگاش  نویراوح و  زا  هک   ) اهنآ ناگدنـسیون  طابنتـسا  كرد و  هکلب  یحو  نیع  هن  دوجوم ، ياه  لـیجنا  تسا و 

.تسا (ع ) یسیع ترضح  ینعی  دسجتم ، یحو  زا  دنا ) هدوب 

{P . 1375 هشیدنا ، یگنهرف  هسسؤم  ، 125 ص 117 -  نشور ، يدیعس  رقاب  دمحم  یحو ، لیلحت  ك.ر :  - P}

؛ تسا هدوب  مّسجم ) یحو   ) دسجتم یحو  هن  ادخ و  دنزرف  هن  ادخ ، دوخ  هن  (ع ) یسیع ترضح  اریز  تسین ؛ لوبق  لباق  زین  داقتعا  نیا 
هب ات  درک  لزان  وا  رب  ار  رگتیاده  ماکحا  فراعم و  دنوادخ  دش و  هدیزگرب  توبن  هب  ناربمایپ  رگید  دننام  هک  دوب  ادـخ  هدـنب  وا  هکلب 

.دنک مالعا  اه  ناسنا  هیقب  لیئارسا و  ینب 

، میناد یم  (ع ) یسیع ترـضح  هب  هدش  یحو  باتک  ار  تسین ) دوجوم  نالا  هدوبن و  شیب  باتک  کی  هک  یعقاو  لیجنا   ) لیجنا ام  - 3
دوجو هناگراهچ  ياه  لیجنا  مان  هب  زورما  هچنآ  هتفرگ و  رارق  فیرحت  دربتسد و  دروم  (ع ) یسیع ترضح  هب  هدش  یحو  لیجنا  هتبلا 

هچرگ .تسا  هدش  لزان  (ع ) یسیع ترضح  رب  هک  تسین  یباتک  نآ  دراد ،

ییاه هگر 
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.دشاب یم  مگ  اه  لعج  اه و  فیرحت  هوبنا  نیب  رد  اه  هگر  نیا  یلو  دراد  دوجو  اه  لیجنا  رد  بان  تقیقح  نآ  زا 

نآ هقلح  نیرخآ  هب  راوگرزب  نآ  هدوب و  اه  تلاـسر  هریجنز  زا  هقلح  کـی  هکلب  تسا  هدوبن  ربماـیپ  نیرخآ  (ع ) یـسیع ترـضح  - 4
P} زورما نایحیسم  یلو  درک  حیرشت  شناوریپ  يارب  ار  ترضح  نآ  فاصوا  وا و  مان  داد و  تراشب  (ص ) مالـسا ربمایپ  ینعی  هریجنز 

{P . 20 ماعنا ، 146 و  هرقب ، 6 و  فص ، ك.ر : - 

فرح تقیقح  رد  (ع ) حیسم ترضح  دوعوم  نامزلارخآ و  ربمایپ  راکنا  اب  دنا و  هدرپس  نایسن  قاط  هب  ار  (ع ) یسیع ترـضح  تراشب 
نامتک ار  نآ  دنتسه و  علطم  تراشب  نیا  زا  هک  تیحیسم  ناملاع  دننک و  یم  دنا و  هدرک  راکنا  ار  ترـضح  دوخ  حیـسم و  ترـضح 

.دنشاب یم  نانآ  ماوع  یهارمگ  لماع  دننک ، یم 

ار ناهج  دوش و  یم  رهاظ  هرابود  دهاوخب  ادخ  هک  هاگنآ  ناشیا  تسا و  نامزلارخآ  یجنم  حیسم  ترضح  هک  دندقتعم  نایحیسم  - 5
زا نامزلارخآ  رد  هچرگ  یسیع  ترضح  دشاب و  یم  جع ) ) دوعوم يدهم  نامزلارخآ  یجنم  ام  رظن  زا  یلو  دنک  یم  رپ  داد  لدع و  زا 

.تسین دوعوم  یجنم  اما  تسا ، نامزلارخآ  یجنم  کیدزن  ناروای  زا  دباتش و  یم  جع ) ) نامز ماما  يرای  هب  دوش و  یم  لزان  نامسآ 

هک (ع ) مدآ یتاذ  هانگ  زا  ار  نانآ  دشاب و  شتما  ناهانگ  هیدف  ات  تفر  راد  هب  شدوخ  (ع ) یسیع ترضح  هک  دندتقعم  نایحیـسم  - 6
.دنادرگ كاپ  دوب ، يراج  يراس و  وا  نادنزرف  همه  تاذ  رد 

، نایحیـسم نامگ  هب  دندرک و  بیقعت  ار  وا  نانآ  دش و  لیئارـسا  ینب  بوضغم  (ع ) یـسیع ترـضح  .تسا  لطاب  تاداقتعا  زا  مه  نیا 
.دنتخیوآ راد  هب  ار -  ناشیا  هیبش  يدرف  نآرق  نایب  هب  و  ار -  ناشیا 

ام و یلوصا  تافالتخا  زا  اهنیا 
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تاداقتعا و سدقم ، باتک  دنراد و  ار  حیسم  ترضح  زا  يوریپ  ياعدا  طقف  نایحیـسم  دش ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  .تسا  نایحیـسم 
يارب یلوبق  لباق  رذع  تجح و  ناشرـصاق -  نالهاج  زج  نانآ -  درادـن و  (ع ) یـسیع ترـضح  هب  يربتعم  دانتـسا  چـیه  نانآ  لامعا 

.دنرادن هدش ، فیرحت  تناید  نیا  رب  ندنام  یقاب 

؟  دش انثتسا  میرم  ترضح  ارچ  سپ   ، تسا نم  تنس  جاودزا  دوب  هتفگن  ربمایپ  رگم 

شسرپ

؟  دش انثتسا  میرم  ترضح  ارچ  سپ   ، تسا نم  تنس  جاودزا  دوب  هتفگن  ربمایپ  رگم 

خساپ

نیا دنیوگ و  نآ  معا  يانعم  هب  مالـسا  ربمایپ  شور  نییآ و  تنـس ،  هک  میوش  رکذتم  دـیاب  تسخن  تنـس ،  هملک  يانعم  اب  هطبار  رد 
لاکـشا لحم  یلک  روطب  رـشب ،  یحور  يرکف و  دشر  لحارم  هظحالم  هب  دنـشاب  هتـشاد  رگیدکی  اب  ییاهتوافت  یهلا  ءایبنا  تنـس  هک 

تنـس جیورت  رد  یهلا  ناربمایپ  همه  تفگ  نانیمطا  اب  ناوت  یم  تسا و  هدوبن  اهتوافت  نیا  هلمج  زا  جاودزا  تنـس  نکیلو  دـشاب  یمن 
هدهاشم یتائانثتسا  نید ،  ناگرزب  زا  صخاش  رایـسب  يونعم  ياهتیـصخش  یخرب  نایم  رد  هک  نیا  دنا و  هدوب  قفتم  جاودزا  هدیدنـسپ 

زا تسا  ولمم  میرک  نآرق  رسارس  ارچ  هک  نیا  اما  دشاب  جاودزا  تنـس  هدیدنـسپ  هدعاق  قرخ  هکنآ  هن  تسا  يرگید  باب  زا  دوش  یم 
رد ییحی  وا و  نتفگ  نخس  یسیع و  ترضح  دلوت  و  یسوم (  ترضح  تازجعم  شتآ و  رد  میهاربا (  نتخوس  دننام  یتاینثتسم  رکذ 

ناهج تقلخ  نایملاع  يادخ  هچ  رگ  هک  تسا  نیا  نآ  دشاب و  یم  دیحوت  قیاقح  زا  یمهم  رایسب  رما  تهج  هب  نآ ...  ریغ  هراوهگ و 
رب يریجنز  لـغ و  دوجو ، ملاوع  ریاـس  تعیبـط و  رب  مکاـح  نیناوق  نیا  نکیل  تسا  هدومن  اـنب  یمکحتـسم  نیناوق  ننـس و  هیاـپ  رب  ار 
زا یخرب  هک  تسین  نانچنآ  دزاس و  یمن  جراـخ  وا  تیـشم  هدارا و  هب  قلطم  یگتـسباو  زاـین و  زا  ار  ملاـع  هدوبن و  وا  ياـناوت  ناتـسد 

( تسا هتسب  ادخ  ياهتسد   ‹‹ ) هلولغم هللا  دی  دندومن ‹‹  یم  راهظا  دوهی 

لغ رد  ناشیاهتسد   ‹‹ ) ناتطوسبم هادی  لب  مهیدیا ، تلغ  دیامرف ‹‹  یم  هیآ  هلابند 
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هب روما  نداد  تبسن  رب  یگـشیمه  دیکات  يدیحوت  تایآ  رد  هک  تسور  نیمه  زا  زین  و  تسا )  دازآ  ادخ  تسد  ود  هکلب  داب  ریجنز  و 
کلملا عزنت  ءاشت و  نم  کلملا  یتؤت  کلملا  کلام  هللا  لق  تعیبط ‹‹  ناهج و  رد  مکاح  نیناوق  هب  هن  دوش  یم  هدهاشم  رداق  يادخ 

هتفگ ان  ضر ››  الا  تاومـسلا و  توکلم  هدیب  ‹‹ ›› ریدق یـش ء  لک  یلع  کنا  ریخلا  كدیب  ءاشت  نم  لذـت  ءاشت و  نم  زعت  ءاشت  نمم 
دیاقع دـیامن  یم  یفرعم  روما  همه  رب  مکاح  ار  وا  تیـشم  هدارا و  هراومه  هک  يدـیحوت  بان  هشیدـنا  نینچ  نیا  لـباقم  رد  تسادـیپ 
هتکن نیا  تیمها  تسا  ساسا  یب  لطاب و  رهدلا ››  الا  انکلهی  ام  و  دنناد ‹‹  یم  زیچ  همه  یعقاو  ببـسم  ار  راگزورو  رهد  هک  یناسک 

ار ادـخ  هدارا  هکنآ  رگم  درک  مهاوـخ  ناـنچ  نینچ و  ادرف  نم  هک  دـنیوگب  دـیابن  نینموـم  هک  تسا  تدـش  زا  هیاـپ  نآ  هب  يدـیحوت 
 . دننک ءانثتسا 

‹‹ هللا ءاش  نا  لوقت  نا  الا  ًادغ  کلذ  لعاف  ینا  یشل ء  نلوقت  ال  ›› 

؟ دراد دوجو  یتوافت  یحیسم  صخش  کی  ناملسم و  کی  نیب  يوهام  رظن  زا  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  یتوافت  یحیسم  صخش  کی  ناملسم و  کی  نیب  يوهام  رظن  زا  ایآ 

خساپ

.تسین ندوب  یحیسم  ای  ندوب  ناملسم  هب  طقف  وا  لوحت  رییغت و  ناسنا و  تقیقح  تیوه و 

قح و دناوت  یم  هک  تسا  يا  هنوگب  وا  ترطف  تشرـس و  ینعی  .تسا  مهلم "  " دـیجم نآرق  ریبعت  هب  فاطعنا و  لباق  يدوجوم  ناسنا 
تکرح باختنا و  نیا  رد  دـنک و  تکرح  اهنآ  يوسب  صیخـشت و  ار  لامک  صقن و  رـش و  ریخ و  ابیز ، تشز و  دـب ، کین و  لـطاب ،

.دزاسب ار  دوخ  تیصخش  تیوه و 

.دنک یمن  هلکاش "  " نآرق ریبعت  هب  تقیقح و  تیوه و  داجیا  تسا  یحیسم  ای  ناملسم  شمان  ًافرص  هکنیا  سپ 

، دروآ یم  رد  شدوخ  لکـش  هب  ار  ناسنا  ناسنا ، راتفگ  رادـنپ و  ناسنا ، لـمع  هک  دـندش  دـقتعم  یلع  وب  ناـمز  زا  یمالـسا  هفـسالف 
: دیوگ یم  ارسا  هروس  رد  دیجم  نآرق  هکنانچ 

" هلکاش یلع  لمعی  لک  لق  "

یتقو .دنک  یمن  قرف  دشابن  تفرعم  سفن و  بیهذـت  يوقت ، يور  زا  وا  رادـنپ  دـیاقع و  هک  مادام  ناملـسم ، ای  یحیـسم  ناسنا ، ینعی 
یم ادـیپ  وا  رب  لمع  نآ  تیاغ  لـمع و  نآ  روصت  دوش ، یم  ادـیپ  شحور  رد  لـمع  نآ  هشیدـنا  دوش ، یم  بکترم  ار  یلمع  ناـسنا 

ناسنا حور  رد  نآ  زا  يرثا  تفای ، نایاپ  لمع  هکنآ  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  دـنک ، یم  ادـیپ  داـحتا  یعون  لـمع  نآ  اـب  شحور  دوش و 
.دروآ یم  رد  دوخ  لکش  هب  ار  ناسنا  تیوه  حور و  ددرگ و  یم  رت  قیمع  یلوا  رثا  دوش ، رارکت  لمع  نیمه  رگا  .دنام  یم  یقاب 
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دندرک و یم  هیکت  انبم  نآ  رب  هشیمه  هک  ییاهفرح  نآ  زا  دـنتفگ ، یم  قالخا  سرد  هک  ینیمخ  ياقآ  : " دـنیامرف یم  يرهطم  داتـسا 
هک دوب  ناسنا  حور  يور  لمع  نتشاذگ  رثا  هلئسم  نیمه  دندز ، یم  فرح 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 468 

http://www.ghaemiyeh.com


" .دراذگ یم  یقاب  ناسنا  حور  يور  رب  شدوخ  اب  بسانتم  هباشم و  تروص  کی  یلمع  ره  هنوگچ 

یهایـس نآ  هانگ  رارکت  اب  دوش و  یم  ادیپ  وا  یناسنا  كاپ  ترطف  رد  یهایـس  هطقن  دـنک  یم  هانگ  ناسنا  یتقو  هک  میراد  تایاور  رد 
هعومجم زا  هک  تسا  ناسنا  یباستکا  تیـصخش  نامه  هلکاش  سپ  .دناشوپ  یم  ار  ترطف  يدیفـس  مامت  هک  اجنآ  ات  دبای  یم  هعـسوت 

.دوش لصاح  یعامتجا  یتیبرت و  لماوع  زیارغ و 

ریبع دیاین ز  يوب  یهنن  شتآ  رب  ات  میوگ  یم  نم  هک  تسیدرد  رس  زا  ثیدح  نیا 

ریمضرس زا  دهد  یم  ربخ  راسخر  گنر  تسین  یناشیرپ  لاح  ارم  هک  میوگب  رگ 

هدیقع نامه  ربمایپ  ندش  ثوعبم  زا  سپ  مالسا  زا  يوریپ  هک  تهج  نآ  زا  تسا  ینونک  تیحیسم  مالسا و  سفن  هب  طوبرم  هچنآ  اما 
لکـش رد  ار  دوخ  بولطم  ریثأـت  ملـسم  قح  نیا  زا  يوریپ  رظن  نیا  زا  دـندش  توـعد  نآ  هب  ناـیدا  ریاـس  تیحیـسم و  هک  دوـب  یقح 

لبقی نلف  ًانید  مالسالا  ریغ  غتبی  نم  و   ) میرک نآرق  دانتـسا  هب  مالـسا  ریغ  زا  يوریپ  لباقم  رد  دراذگ  دهاوخ  ناسنا  تیـصخش  يریگ 
.دشاب یم  تکاله  بجوم  هدوبن  هتفریذپ  وا  زا  زگره  هنم )

؟ دوش یم  بوسحم  تیحیسم  بیقر  مالسا  ارچ 

شسرپ

؟ دوش یم  بوسحم  تیحیسم  بیقر  مالسا  ارچ 

خساپ

؟ تسیچ تباقر  زا  دارم  تسین  مولعم  تسا و  مهبم  لاؤس  نیا 

؟ تسا دارم  ینونک  تیحیسم  مالسا و  فراعم  میلاعت و  رد  ایآ 

؟ تسا دارم  ود  نیا  جیورت  غیلبت و  تباقر  ایآ 

؟ ناناملسم نایحیسم و  تباقر  ای  و 

.دینک حرطم  هرابود  يرتشیب  حیضوت  اب  ار  لاؤس  نیا  دوش  یم  تساوخرد  یلاع  ترضح  زا 

: هک تسا  نیا  تسا  ملسم  هچنآ  اما 

ِباتِْکلَا َو َنِم  ِْهیَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلَا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو   " .تسه هدوب ، نیشیپ  نایدا  رد  هچنآ  همه  هدنراد  رب  رد  مالـسا  - 1
رب نآ ، ياه  هناشن  و   ] هدرک قیدـصت  ار  نیـشیپ  بتک  هک  یلاح  رد  میدرک  لزان  وت  رب  قح  هب  ار  ینامـسآ  باتک  نیا  اـم  ِْهیَلَع  ًاـنِْمیَهُم 
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(1  "،) تسا اهنآ  نابهگن  ظفاح و  دنک و  یم  قیبطت  هدمآ  نیشیپ  بتک  رد  هچنآ 

دنوادخ هاگدید  زا  .دنتـشادن و  تباقر  یفانت و  فالتخا ، رگیدکی  اب  زگره  دندرک و  یم  لابند  ار  تقیقح  کی  یهلا  نایدا  همه  - 2
ُمالْـسِْإلَا ِهَّللَا  َْدنِع  َنیِّدلَا  َّنِإ  .تسا "  هدشن  لامعتـسا  عمج  تروص  هب  زگره  نید  هملک  زین  نآرق  رد  .درادن و  دوجو  رتشیب  نید  کی 

(. 2 "،) تسا مالا  ادخ  دزن  نید 

ِیتَـمِْعن َو ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْـیلَا  دـش "  لـماک  یهلا  نید  ص )  ) دـمحم ترـضح  نـییآ  نییبـت  روـهظ و  اـب  - 3
مـش نییآ  ناونع  هب  ار  مالـسا  مدومن و  ماـمت  امـش  رب  ار  دوـخ  تمعن  مدرک و  لـماک  ار  امـش  نید  زورما  ًاـنیِد  َمالْـسِْإلَا  ُمَُکل  ُتیِـضَر 

(. 3 "،) متفریذپ

هتفریذـپ تسا ) تسد  رد  تیدوهی  ای  تیحیـسم  ناونع  هب  زورما  هچنآ  هب  دـسر  هچ   ) هتـشذگ ناـیدا  رگید  مالـسا ، غـالبا  زا  سپ  - 4
ات نآ  رابتعا  دوخ و  نامز  هب  طوبرم  ایبنا  ددعت  هفسلف  ربانب  نایدا  نآ  اریز  تسین ،
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زا ریغ  سک  ره  َنیِرِـساْخلَا  َنِم  ِهَرِخآـْلَا  ِیف  َوُه  ُْهنِم َو  َلَـبُْقی  ْنَلَف  ًاـنیِد  ِمالْـسِْإلَا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو   " .تسا هدوب  دوخ  زا  دـعب  ربماـیپ  روهظ 
(. هیآ 85 نارمع ، لآ  هروس  " ) تسا ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  تسین و  هتفریذپ  وا  زا  دنک  باختنا  دوخ  يارب  ینییآ  مالسا 

تسا نید  ود  نیا  هب  مدرم  شیارگ  هب  طوبرم  ای  تسام و  عماوج  رد  تیحیسم  مالـسا و  نید  غیلبت  هوحن  نازیم و  هب  طوبرم  هچنآ  - 5
: ددرگ یم  زاب  هتکن  ود  هب 

.نادواج نید  ناونع  هب  نآ  ندوبن  لماک  تیحیسم و  فیرحت  ربارب  رد  مالسا  ندوب  لماک  ندوب و  لیصا  بان و  - 1

يراگتسر ثعاب  اهنت  هن  نآ  هب  لمع  بان و  مالسا  یفرعم  .دوش  یم  ماجنا  نید  غیلبت  يارب  نایحیـسم  ای  ناناملـسم  يوس  زا  هچنآ  - 2
زا هدیشون  هک  ناریا  یمالسا  بالقنا  تکرح  .دیآ  یم  رامش  هب  زین  رضاح  رصع  رد  مالسا  غیلبت  شور  نیرتهب  هکلب  تسا ، ناناملـسم 

.تسا هتشاد  مالسا  هب  نانآ  شیارگ  زورما و  لسن  يرادیب  رد  میظع  یلوحت  تسا  یمالسا  بان  هشیدنا 

: ذخآم عبانم و 

هیآ 48) هدئام ، ( ) 1)

هیآ 19) نارمع ، لآ  ( ) 2)

هیآ 3) هدئام ، ( ) 3)

ار زیچ  همه  هاگشناد  سیئر  .دنوش  ناملسم  هللاأش  نا  ات  دنا  هدیشک  تمحز  یلیخ  ناشیا  نادرگاش  زا  یکی  دنتسه و  یحیسم  هاگـشناد  سیئر 
.دش مهاوخ  ناملسم  نم  موشب  تشهب  یهار  مهد  یم  ماجنا  نم  هک  ییاهراک  اب  رگا  هک  دیهد  ربتعم  دنس  نم  هب  امـش  طقف  هتفگ  هدرک و  لوبق 

نیا رد  امش  خساپ 

شسرپ

هاگـشناد سیئر  .دنوش  ناملـسم  هللاأش  نا  ات  دنا  هدیـشک  تمحز  یلیخ  ناشیا  نادرگاش  زا  یکی  دنتـسه و  یحیـسم  هاگـشناد  سیئر 
نم موشب  تشهب  یهار  مهد  یم  ماجنا  نم  هک  ییاهراک  اب  رگا  هک  دیهد  ربتعم  دنس  نم  هب  امش  طقف  هتفگ  هدرک و  لوبق  ار  زیچ  همه 

تسیچ دروم  نیا  رد  امش  خساپ  .دش  مهاوخ  ناملسم 

خساپ

هب یهد و  تاجن  تلالـض  یهارمگ و  زا  ار  یناسنا  رگا  یلع  ای  دیامرف : یم  ( 9  ) دمحم ترـضح  تفلا  تمحر و  ربمایپ  مرکا  لوسر 
تسود تسا 10 .) رتهب  وت  يارب  دـبات  یم  نآ  رب  باتفآ  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  زا  وت ، لمع  نیا  ینک  تیادـه  حـلاص  لمع  ناـمیا و 

، زیزع

زا تسا  مزال  مرتحم  صخـش  نیا  هب  ییوگخـساپ  يارب  اذـل  قطنم  لقع و  اـب  قباـطم  تسا  ینییآ  مالـسا  نیبم  نید  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
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هار ات  دیهدب  وا  تسد  هب  غارچ  دیاب  راک  نیا  يارب  تسیچ و  ورگ  رد  تشهب  تنامـض  هک  دینک  نشور  ادتباو  هدش  دراو  قیرط  نیمه 
 . هللاأش نا  دیسر  میهاوخ  ییاهن  هجیتن  هب  هدش و  خساپ  لصا  دراو  هتکن  دنچ  هب  تیانع  اب  نونکا  .دبایب  رت  ناسآ  ار  تشهب 

نیا زا  مه  دنا و  هدش  ثوعبم  يدحاو  يادخ  فرط  زا  أیبنا  همه  هک  تهج  نیا  زا  مه  تسا ;  يدحاو  نایرج  توبن  نایرج  لوا  هتکن 
ماوقا ای  اهناکم و  اهنامز و  بسانت  هب  نیمارف  ماکحا و  تایئزج  رد  دـنچ  ره  تسا  يدـحاو  ساـسا  أـیبنا ، همه  توعد  ساـسا  هک  رظن 

(. تسا 11 ندوب  وا  نامرف  ادخ و  ضحم  میلست   » نآ تسا و  زیچ  کی  اهنآ  همه  ساسا  یلو  دشاب  هتشاد  دوجو  ییاهتوافت  فلتخم 

وا هچ  ره  دش  ادخ  میلست  یسک  رگا  مود  هتکن 
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زا شیپ  ناربمایپ  هب  دیاب  زین  ربمایپ  ره  یتح  دریذپب و  دیاب  دومرف  لزان 

(. 12) دنک دییات  ار  نانآ  هتشاد و  نامیا  دوخ 

یناسک اّما  .دشاب  هتـشاد  نامیا  هدش  لزان  نانآ  رب  ادـخ  بناج  زا  هک  یبتک  ناربمایپ و  همه  هب  هک  تسا  یـسک  یعقاو  نمؤم  نیاربانب 
لوبقم ناـمیا  عقاو  رد  دـنریذپن ، ار  یخرب  دـنریذپب و  ار  یخرب  دنـشابن و  قلطم  میلـست  هتـشادن و  یطرـش  دـیق و  یب  ناـمیا  نینچ  هک 
نایدا مامت  ندوب  گنهامه  رگناشن  دوخ  نیا  ًانمض  (. 14) دش دنهاوخ  بوسحم  نیکرشم  رافک و  ءزج  یتح  و  تشاد 13 ) دنهاوخن 

.دروآ نامیا  همه  هب  دنک و  لوبق  ار  همه  ناسنا  هک  دوبن  نکمم  تشاد  دوجو  نایدا  نایم  یضراعت  رگا  نوچ  تسا 

ترـضح رب  لیئارـسا و  ینب  يارب  هچنآ  ًالثم  هک  انعم  نیا  هب  تسه  مه  أیبنا  ریاس  هب  ناـمیا  یـضتقم  يربمغیپ  ره  هب  ناـمیا  موس  هتکن 
لزان ( 7  ) میرم نب  یـسیع  ترـضح  رب  هچنآ  زین  تسا و  قح  حیحـص و  هدمآ  هدشن  فیرحت  تاروت  رد  هدـیدرگ و  لزان  ( 7  ) یسوم

اب نیا  یلو  تسا  هتـساوخ  هچ  ام  زا  ادـخ  نونکا  هک  دـید  دـیاب  نامز  نیا  رد  یهلا  تاروتـسد  هب  لمع  دروم  رد  هتبلا  تسا  قح  هدـش 
نمؤم زین  حیـسم  ترـضح  هب  دیاب  دراد ، نامیا  یـسوم  میهاربا و  ترـضح  هب  ًاعقاو  یـسک  رگا  .درادن  یتافانم  نیـشیپ  نایدا  قیدصت 

توعد و زا  یشخب  مه  نیا  اریز  دشاب  هتشاد  نامیا  زین  يدعب  ربمایپ  هب  دیاب  ًاعطق  هتفریذپ  ار  حیسم  یسیع  ترضح  توبن  رگا  دشاب و 
تسوا ربمایپ  تاروتسد 

ناـمیا هدرک  یفرعم  (7  ) یـسیع دوـخ  هک  يربماـیپ  نآ  هـب  یلو  دروآ  ناـمیا  ( 7  ) یـسیع ترـضح  هب  یناـسنا  تسا  نکمم  روـط  هچ 
نیا درواین ؟
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زا یشخب  هنرگ  دریذپب و  ار  ( 9  ) دمحم ترضح  توبن  هک  تسا  یسک  نآ  یقیقح  ینارصن  تسا  یسیع  ترضح  توعد  ّدر  عقاو  رد 
(7  ) حیسم ترضح  تاروتـسد  هب  دیاب  میدوب  رگا  نامز  نآ  رد  مه  ام  هلب  تسا  میلـست   » فالخ نیا  هتفریذپن و  ار  دوخ  ربمایپ  توعد 

مامت ام  رب  تّجح  ینامز  هچنانچ  میدـش و  یم  میلـست  دـیاب  زاب  درک  یم  رییغت  ماکحا  یـضعب  دـعب ، نامز  رد  رگا  میدرک و  یم  لمع 
هکنانچ میـشاب  زین  وا  نامرف  نامه  میلـست  طرـش  دیق و  یب  دیاب  هداد  تراشب  يدعب  ربمایپ  ندمآ  هب  ام  ربمایپ  هک  دیدرگ  تباث  دـش و 

نیعم ياه  هناشن  اب  دوخ  زا  دـعب  يربماـیپ  ندـمآ  هب  ( 7  ) یـسیع ترـضح  هک  دـش  تباث  نانآ  يارب  .دـش  نینچ  زین  باتک  لها  يارب 
.دنتشاد ار  وا  روهظ  راظتنا  باتک  لها  صوصخب  مدرم و  هک  يروط  هب  هداد  تراشب 

ار فلتخم  بتاکم  نایدا و  نادنمـشناد  نیرتگرزب  نومأم  يزور  دـییامرف : هجوت  یخیرات  هرظانم  نیا  هب  روکذـم ، ياعّدا  تابثا  يارب 
ماما یملع  هوکـش  زا  دناوتب  هار  نیا  زا  دیاش  دننک ، ثحب  ( 7  ) اضر ماما  اب  اـت  داد  بیترت  يا  هرظاـنم  سلجم  درک و  توعد  سوط  هب 

تاروت ناوریپ  دنیب  یم  هک  یتقو  نآ  دوش ؟ یم  نامیـشپ  دوخ  راک  زا  یک  نومأم  ینادیم  دومرف : ( 7) اضر ماما  هطبار  نیا  رد  .دهاکب 
هیرظن ره  بتکم و  ره  ناوریپ  ....و و  یناربع  تغل  اب  ار  نیبئاص  روبز و  اب  ار  روبز  ناوریپ  لیجنا و  اب  ار  لیجنا  ناوریپ  تاروت و  اـب  ار 

راک زا  نومأم  تقو  نآ  ....دندش  نم  هیرظن  میلست  هتـشادرب و  دوخ  هیرظن  زا  تسد  اهنآ  همه  منک و  یم  موکحم  ناشدوخ  نابز  اب  ار 
.دش دهاوخ  نامیشپ  شیوخ 

ياملع هلمج  زا 
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ملاع یمور  ساطـسن   » نینچمه نایدوهی و  گرزب  ياوشیپ  تولاجلا  سار   ، » قیلثاـج  » یحیـسم گرزب  دنمـشناد  سلجم  رد  رـضاح 
.دندوب ینارصن  گرزب 

هک یباتک  ساسا  رب  هک  منک  ثحب  یـسک  اب  مناوت  یم  هنوگچ  نم  تفگ  قیلثاج  .دـنک  هرظانم  ماما  اب  هک  تساوخ  قیلثاج  زا  نومأـم 
وت اب  لیجنا  ياه  هتفگ  ساسا  رب  رگا  دومرف : ماما  .دـنک  یم  هرظانم  نم  اب  مرادـن  ناـمیا  وا  هب  هک  يربماـیپ  نآرق و   ) متـسه نآ  رکنم 

.دوش مامت  منایز  هب  دنچ  ره  مریذپ  یم  يرآ  تفگ  يراد  لوبق  منک  ثحب 

هب هک  مراد  لوبق  يربماـیپ  هب  ار  یـسیع  نآ  نم  دومرف : ماـما  .درک  لاؤس  شباـتک  و  ( 7  ) حیسم ترـضح  توبن  هرابرد  قیلثاج  سپس 
وا باتک  دـمحم و  توبن  هب  فارتعا  هک  متـسه  یـسیع  نآ  توبن  رکنم  تسا و  هداد  هدژم  وا  روهظ  هب  هدرک و  فارتعا  دّـمحم  توبن 

هدرک فارتعا  دّمحم  توبن  هب  ( 7  ) یسیع هک  دییوگ  یم  اجک  زا  امـش  تفگ  قیلثاج  تسا  هدادن  شتما  هب  ار  وا  روهظ  هدژم  هدرکن و 
مه يراصن  دییات  دروم  هک  ناملـسم  ریغ  زا  لداع  دهاش  ود  اعّدا ، نیا  تابثا  يارب  دیاب  امـش  هداد  ار  وا  روهظ  هدژم  دوخ  ناوریپ  هب  و 

مّدقم نارگید  زا  ( 7  ) حیسم دزن  هک  ار  نانیمطا  دروم  لداع و  صخش  یهاوگ  رگا  یتفگ  نخس  هنافصنم  دومرف : ماما  .دیروایب  دنشاب 
هب هب  تفگ  قیلثاج  یملید .  يانحوی  دومرف : تسیک  لداع  صخـش  نیا  تفگ  قیلثاج  يریذـپ  یم  منک  تاـبثا  دـمحم  توبن  رب  دوب ،

.دوب حیسم  دزن  درف  نیرت  بوبحم  هک  يدرب  ار  یسک  مان 

داد هدژم  نم  هب  داد و  ربخ  ارم  یبرع  دمحم  نییآ  زا  حیسم   » هتفگ انحوی  هک  تسه  لیجنا  رد  ایآ  مهد  یم  دنگوس  ار  وت  دومرف : ماما 
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هب انحوی  تفگ  قیلثاج  دـندروآ »؟ ناـمیا  دـمحم  هب  اـهنآ  مداد و  نویراوح  هب  ار  هدژم  نیا  مه  نم  دـیآ و  یم  دـمحم  وا  زا  سپ  هک 
تسا هدرکن  نایب  ار  اهنآ  مان  دنک و  یم  روهظ  تقو  هچ  وا  هک  هدرکن  نشور  یلو  هداد  هدژم  وا  یّصو  نادناخ و  هب  يدرم و  توبن 

تفگ قیلثاج  يروآ  یم  نامیا  وا  هب  دـناوخب  لیجنا  زا  ار  شناوریپ  نادـناخ و  دـمحم و  ماـن  هک  میرواـیب  ار  یـسک  رگا  دومرف : ماـما 
مکحم ینامیا  يرآ 

تولاجلا سأر  هب  ور  سپس  مراد  رب  زا  ار  نآ  ًالماک  تفگ  یظفح  هنوگچ  ار  لیجنا  مّوس  رفس  دومرف : یمور  ساطسن  هب  باطخ  ماما 
يرآ تفگ  یناوخب  ار  لیجنا  یناوت  یم  وت  دومرف :

هدش دای  شناوریپ  نادـناخ و  دـمحم و  زا  هک  مدیـسر  ییاج  هب  رگا  مناوخب  نم  ات  نک  شوگ  روایب و  ار  موس  رفِـس  دومرف : ترـضح 
چیه هنرگ  دیهد و  یهاوگ  نم  عفن  هب  امش  دوب ،

نادـناخ و دـمحم و  مان  ماما  هاگنآ  ...ربماـیپ  ماـن  هب  دیـسر  اـت  دـناوخ  یم  رب  زا  ار  لـیجنا  موس  رفِـس  نادنمـشناد  هوبنا  ربارب  رد  ماـما 
دیاب ای  تسین و  لیجنا  مدـناوخ  هچنآ  ییوگب  دـیاب  ای  يراد  یخـساپ  هچ  دومرف : قیلثاـج  هب  دـعب  .دومن  تئارق  لـیجنا  زا  ار  شناوریپ 

ای ینک و  یم  فارتعا  لیجنا  رابخا  قبط  دـمحم  توبن  هب  ای  نیاربانب  .دـش  تباث  شنالطب  هک  لوا  لامتحا  تسا  غورد  لـیجنا  ییوگب 
تباث و میارب  لیجنا  رد  شدوجو  هچنآ  تفگ  قیلثاج  يا  هدش  رکنم  ار  دوخ  باتک  ربمایپ و  ادـخ و  نوچ  .دوش  یم  بجاو  تنتـشک 

ماما سپس  تفرگ  هاوگ  وا  فارتعا  رب  ار  نارضاح  ماما  منک و  یم  فارتعا  نآ  هب  منک و  یمن  راکنا  هدش  راکشآ 
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تسد 4 هب  دوجوم  لیجنا  نتـشون  نیتسخن و  لیجنا  نتفر  نایم  زا  هرابرد  تفگ و  خساپ  زین  یحیـسم  دنمـشناد  نیا  تالاؤس  رگید  هب 
رد (9  ) دـمحم ترـضح  توبن  زا  (7  ) حیسم یسیع  ترـضح  ییوگـشیپ  ( 15) .دـندومرف یتانایب  یتَم  و  اـنحوی ، سوباـقرم  اـقولا ،  ) رفن

تسا هدش  دراو  ( 16  - 15  - 14  ) باوبا رد  انحوی  لیجنا 

دنک یم  قیدصت  ارم  تیناقح  هک  تسا  یسک  نامه  وا  دمآ و  دهاوخ  (16) اطیلقراپ مور و  یم  شیوخ  امش و  راگدرورپ  يوس  هب  نم 
یسک نامه  وا  دنک و  یم  ریـسفت  امـش  يارب  ار  زیچ  همه  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  مداد و  یهاوگ  وا  تیناقح  هب  نم  هک  روط  نامه 

(. 17) دنکش یم  ار  رفک  نوتس  هک  تسا  یسک  نامه  وا  دراد و  یمرب  هدرپ  هتشذگ  ياهتما  ياه  یئاوسر  زا  هک  تسا 

: دراد دوجو  هار  هس  أیبنا ، تلاسر  تابثا  يارب  مراهچ  هتکن 

ربمایپ دروم  رد  هناشن  هس  ره  هزجعم و  نیشیپ 3 -  أیبنا  ییوگشیپ  شخب 2 -  نانیمطا  نئارق  زا  هدافتسا  ناشیا و  شنم  اب  ییانـشآ   - 1
هک دــندوب  هدــید  کـیدزن  زا  ار  وا  راـختفا  رپ  یگدــنز  لاـس  لـهچ  هـکم  مدرم  ییوـس  زا  تـشاد  دوـجو  ( 9  ) مالـسا نأـشلا  میظع 

ياعّدا غورد و   » لامتحا یـصخش  نینچ  دروم  رد  ًاعبط  .دـندوب  هداد  نیما   » بقل ار  وا  هکاجنآ  ات  تشادـن  یکیرات  هطقن  نیرتکچوک 
ماما هرظانم  رد  نآ  هنومن  کی  هکنانچ   ) دندوب هداد  ار  ترضح  نآ  تثعب  تراشب  هتـشذگ  أیبنا  رگید ، يوس  زا  .دش  یمن  هداد  بذک 

(18) .دندوب هدرک  نایب  زین  ییاه  هناشن  و  دش ) رکذ  ( 7) اضر

نآرق هدومرف  هب  هک  دوب  نشور  نانچنآ  باتک  لها  يارب  اه  هناشن 

یم ار  دوخ  نادـنزرف  هک  نانچنآ  دنـسانش  یم  ار  ربماـیپ  باـتک  لـها  ( 19  ) مُهَأَْـنبَا   َ نُوفِْرعَی اَـمَک  هَنُوـفرعَی    َ باـتکلا   ُ مُهاَـنیَتَا   َ نیذَّلا
هجوت .دنسانش 
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همه نآ  اب  باتک -  لها  دروم  رد  لاعتم  دـنوادخ  .دـهد  یم  ام  هب  يرتشیب  تخانـش  هدـش  لزان  نآ  رد  قوف  هفیرـش  هیآ  هک  يوّج  هب 
و دنسانش » یم  ناشدوخ  ياه  هچب  لثم  ار  ربمایپ  : » دیامرف یم  ًاحیرص  هبترم  ود  دنتشاد -  مالسا  هب  تبـسن  اهنآ  زا  یـضعب  هک  يدانع 
هک دننک  تاغیلبت  یلیخ  هلئسم  نیا  يور  دنتـسناوت  یم  هدوب  يا  ههبـش  کش و  ياج  رگا  ًاعطق  .دنتـشادن  نتفگ  يارب  یباوج  مه  اهنآ 

لها نیاربانب  .دندرکن  ییاعدا  نینچ  زگره  یلو  میرادن »  نامباتک  رد  وا  زا  يا  هناشن  میسانش و  یمن  ار  ربمایپ  نیا  ام  تسین  نینچ  هن  »
دوهی و يوج  تقیقح  نادنمشناد  زا  یخرب  دندیشک و  یم  ار  وا  روهظ  راظتنا  یتح  دنتـشاد و  تخانـش  ًالماک  ربمایپ  هب  تبـسن  باتک 

هدش فیرحت  یلعف  لیجنا  تاروت و  رد  هکنانچ  .دندروآ  نامیا  ترـضح  نآ  هب  اه  هناشن  اه و  ییوگـشیپ  نیمه  هب  دانتـسا  اب  يراصن 
هلمج زا  دندش  ناملسم  بلاطم  نیمه  ندید  اب  رضاح  رصع  رد  یتح  يا  هدع  دننک و  وحم  ار  نآ  دنا  هتسناوتن  مه 

فقـسا دوواد  دـحألادبع  روسفرپ  دوهیلا  ّدر  یف  دوهـشلا  هماقا  باتک  بحاص  نارهت  دوهی  گرزب  نادنمـشناد  زا  اـضر  دـمحم  ازریم 
دوهّشلا رضحم  باتک  بحاصدزی  دوهی  أملع  زا  يدزی  ینیوزق  اباب  جاح  لیجنا  تاروت و  رد  ( 9) دمحم باتک  بحاص  یحیسم  قباس 

نآ رب  دهاش  (9  ) دمحم ترـضح  روهظ  اب  اه  هدعو  نآ  ققّحت  سپـس  دـش و  هداد  هک  ییاهتراشب  تیاهن  رد  سپ  ( 20  ) دوهیلا دّر  یف 
اب تسا  قداص  شیوخ  تلاسر  ياعدا  رد  ربمایپ ، نیا  مه  دـنا و  هداد  ار  یتراـشب  نینچ  هک  هدوب  تسار  قباـس  ياـهباتک  مه  هک  دـش 

زا دعب  اریز  دیامن ; یم  رت  نشور  هار  وج  تقیقح  ناسنا  ره  يارب  نونکا  دیدرگ ، نایب  هک  یتامدقم  هب  هجوت 
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هنافراع هناهاگآ و  یتکرح  اب  دیلک و  نیااب  وا  هاگنآ  دـیدرگ ، تباث  (9  ) متاخ ربمایپ  توبن  قدص  دش و  راکـشآ  وا  رب  تقیقح  هکنیا 
زین ایند  نیا  رد  هکلب  دش ، دهاوخ  يدبا  راگتسر  ترخآ  رد  اهنت  هن  وا ، لباقم  رد  ضحم  میلست  قح و  تیالو  شریذپ  اب  مأوت 

زا یبادرگ  چـیه  رد  هدوب و  نوصم  يدـنزگ  ره  زا  یهلا  تیـالو  نیـصح  نصح  رد  هراومه  نیگمهـس  ياـهنافوط  جاوما و  ناـیم  رد 
هب دورو  زمر  نیارباـنب  تشاد  دـهاوخ  لد  هب  یفوـخ  هدـنیآ  زا  هنو  نوزحم  دوـخ  هتـشذگ  زا  هن  دـش و  دـهاوخن  قرغ  نوریب  نورد و 

تایاور و زا  هکنانچ  .دشاب  یم  یهلا  فیلاکت  ماجنا  هنـسح و  قالخا   ) حلاص لمع  اب  نآ  تیوقت  سپـس  لد و  رد  نامیا  ادتبا  تشهب 
هجوت ریز  تایآ  هب  هنومن  ناونع  هب  .دـنهد  یم  اهب »  » هب ار  تشهب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  نوگاـنوگ  ریباـعت  اـب  ناوارف  تاـیآ  زین 

: دییامرف

رگم .دننایز  لاح   ) رد اهناسنا  همه  انامه  رـصع ، هب  مسق  ( » 21  «) تاحلاصلا اولمع  اونما و  نیذلاالا  رسخ ، یفل  ناسنالا  نا  رـصعلاو ، »
ینعی دناد  یم  نامیا  نوهرم  ار  یتخبشوخ   ) يراگتسر حالف و  تایآ  یضعب  .دنهد » ماجنا  هتسیاش  لمع  دنروایب و  نامیا  هک  یناسک 

ار نینمؤم  ياهیگژیو  دعب ، تایآ  رد  هلصافالب  یلو  نُونمؤملا 22 )   َ حَلفَا دَق  .دروآ  نامیا  دیاب  تسا  یتخبـشوخ  ددص  رد  هک  یناسنا 
مهجورفل مه  نیذـلاو  نولعاف  هوکّزلل  مه  نیذـلاو  نوضرعُم  وغَّلا  نع  مه  نیذـلا  نوعـشاخ و  مهتالـص  یف  مه  نیذَّلا  دـنک  یم  رکذ 

(23  ) نوظفاحی مِهتاوَلَص  یلع  مه  نیذلا  و  مهجاوزا ....  یلع  ّالا  نوظفاح 

زا ......و  دـهع  هب  يافو  يرادـتنما  هدوهیب  ياهراک  زا  زیهرپ  تاـکز  زاـمن ،) رد  عوشخ  عوضخ و  هکلب   ) زاـمن هصـالخ  روط  هب  ینعی 
تافص تایصوصخ و 
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زا یکی  هک  سودرف  نُوِدلاَخ َ»  اَهیف    ْ مُه   َ سوَدرِفلا   َ نُوثرَی   َ نیّذلا : » دـیامرف یم  اهیگژیو  نیا  نایب  زا  دـعب  سپـس  .دـشاب  یم  نینمؤم 
يوقت و ار  تشهب  ترفغم و  زا  يرادروخرب  زمر  تایآ  ضعب  رد  نینچمه  .دـش  دـهاوخ  یناسک  نینچ  بیـصن  تسا  تشهب  تاماقم 
 َ نیذَّلَا نیقَّتُمِلل    ْ تَّدُِـعا   ُ ضرَـالا َو    ُ تاوَـمَّسلا اَهُـضْرَع    ٍ هّنَج َو    ْ مُـکِّبَر   ْ نـِم   ٍ هَرِفْغَم َیِلا  اُوعِراَـس  و  دـیامن : یم  یفرعم  سفن  لرتـنک 

ترفغم يوس  هب  دیباتـشب  (. 24  )َ نینِـسْحُمْلا  ّ ُ بُحی هـّللا  َو    ِ ساـّنلا   ِ نَـع   َ ِنیفاَْـعلا َظـْیَْغلا َو    َ نیمِظاـْکلا ِأرَّضلا َو  ِأرَّسلا َو  ِیف    َ نُوـقِْفُنی
لاوما زا  هک  نانآ  تسا  ناراکزیهرپ  يارب  اّیهم  هتفرگارف و  ار  نیمز  اهنامسآ و  همه  نآ  يانهپ  هک  یتشهب  يوس  هب  دوخ و  راگدرورپ 

یم رد  مدرم  يدـب  هب  زا  دـنناشن و  یم  ورف  ار  دوـخ  بضغ  مشخ و  دـننک و  یم  قاـفنا  ارقف  هب  یتسدـگنت  تعـسو و  لاـح  رد  دوـخ 
 ٌ تانج َو    ْ مِهِّبَر نِم    ٌ هرِفْغَم مُهُؤازَج    َ کَئلُوا دیامرف : یم  نییعت  ار  نانآ  شاداپ  سپس  .دراد و  تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  .دنرذگ و 

(25  )َ نیِلماعلاُرْجَا   َ مِْعن اِهیف َو    َ نیدلاَخ ُراْهنْالا  َاِهتْحَت    ْ نِم   ِ يرجَت

اهتـشهب نآ  رد  هشیمه  تسا و  يراـج  اـهنآ  ریز  زا  اـهرهن  هـک  ییاهتـشهب  تـسا و  ناـشراگدرورپ  بناـج  زا  ترفغم  ناـنآ  شاداـپ  »
 « ناراکوکین شاداپ  تسوکین  هچ  دوب و  دنهاوخ 

تشهب هب  دورو  زمر  نآرق  هفیرـش  تایآ  زا  يا  هراپ  رد  تسا  هدمآ  زین  روط »  » هکرابم هروس   17 تایآ 24 -  رد  اه  هدعو  نیا  هباشم 
نانچ هدـیدرگ  یفرعم  سفن  ياوه  زا  تعباتم  مدـع  رگید ، ترابع  هب  هلا و  سدـقا  تاذ  ماـقم  زا  فوخ  یتسرپاوه و  زا  سفن  لرتنک 

 َ یِه   َ هَّنَْجلا  ّ َ ناَـف   َ يوَْهلا   ِ نَع   َ سفَّنلا یَهَن  َو    ِ هِّبَر   َ ماَـقَم   َ فاَـخ   ْ نَم اـّمَا  َو  دـیامرف : یم  تاـعزان  هکراـبم  هروـس  زا  هیآ 40  رد  هـک 
 َ يوأْملا
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زا هکنیا  مـالک  لـصاح  تسوا  هاـگلزنم  تشهب  اـنامه  سپ  دـیامن ، لرتـنک  ار  سفن  ياوه  دـسرتب و  تیبوبر  ّزع  هاگـشیپ  زا  سک  ره 
برق راـید  هب  دوعـص  هک  دوـش  یم  نشور  هدـش  دراو  باـب  نیا  رد  هـک  یفیرـش  تاـیاور  زین  مـیرک و  نآرق  ددـعتم  تاـیآ  عوـمجم 

.دشاب یم  هبساحم  هبقارم و  سفن و  لرتنک  يوقت و  حلاص  لمع  نامیا و  ورگ  رد  تسا  يدبا  تداعس  نامه  هک  تشهب   ) راگدرورپ

ناگرزب بتک  هعلاطم  اب  دومن و  فرطرب  ار  تاهبش  دیاب  ادتبا  ددرگ ، لمع  أشنم  هک  خسار  يداقتعا  مکحم و  ینامیا  نتشاد  يارب  اّما 
تاهبـش هنیمز  رد  .درک  نشور  ار  کـیرات  مـهبم و  طاـقن  سانـش  نـید  هاـگآ و  درف  کـی  روـضح  رد  سپـس  ینید و  نادنمـشناد  و 
تقیقح نیطسلف 2. زا  يرتخد  هللاأش 1. نا  دوب  دهاوخ  اشگهار  دیفم و  ریز  بتک  هعلاطم  مالسا  هاگدید  زا  اهنآ  هب  خساپ  تیحیـسم و 

تیحیسم

یحیسم ناملسم و  همان  کی  هصالخ  لیجانا 4. فیرحت  .3

نیدهع تیحیسم و  هلاقم  راهچ  سدقملا 6 . تیب  کچوک  ناراذگتمدخ  .5

( .دنشاب یم  قح  هار  رد  هسسؤم  هیریرحت  تئیه  فیلأت  روکذم  بتک  )

یقیفوت نیسح  فیلأتامانرب  لیجنا  یخیرات  ریس  . 7

یبرع نابز  هب   ) يدنهلا نمحرلا  لیلخ  نب  هللا  تمحر  قحلا  راهظا  .8

مالسالا رخف  قداص  دمحم  مالعالا  سینا  . 9

موحرم هک  یفطصملا  نید  یلا  يدهلا  . » ینونک 11 تیحیسم  خیرات  اب  ییانشآ  يارب   ) سان یب  ناج   » هتـشون نایدا  عماج  خیرات  . 10
طلست یـسراف  یـسیلگنا  ياه  نابز  اب  یبرع  نابز  رب  هوالع  هک  تسا  ناققحم  دودحم  زا  هک  یفجن  یغالب  داوج  دمحم  ریهـش  ققحم 

هتفای تافو  لاس 1352  رد  هک  تسا  هدوب  یلقن  یلقع و  مولع  عماج  هیماما و  ياهقف  اـملع و  نیرت  هتـسجرب  زا  وا  تسا  هتـشاد  لـماک 
رد تیحیسم  تاهبش  هک  ار  یباتک  ود  ناشیا  تسا 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 481 

http://www.ghaemiyeh.com


روبزم باتک  لوا  دلج  .دسیون  یم  اهنآ  خساپ  رد  دلج  ود  رد  ار  یفطـصملا  نید  یلا  يدهلا   » باتک هدرک و  هعلاطم  هدـش  حرطم  نآ 
اما دوـش ; یم  رـشتنم  لاس 1360  رد  قاـفآ  رـشن  هدـیزگرب  نییآ  مالـسا   » ناونع تحت  همجرت و  ییافـص  دـمحا  دیـس  ياـقآ  طـسوت 
اهنآ هب  هدرک و  حرطم  ار  تیحیسم  تاهبش  زا  یضعب  هک  ياه  باتک  زا  رگید  تسا  هدشن  همجرت  زونه  باتک  نآ  مود  دلج  هنافساتم 

تسا رارق  نیا  زا  تسا  هتفگ  خساپ 

هتفگ خساپ  ار  نآ  حرطم و  ار  تیحیـسم  تاهبـش  دعب  هب  هحفص 244  رد  هک  يرهطم );(  یضترم  دیهش  يوبن  هریـس  رد  يریـس  . 12
تسا

دعب هب  ص 327  يرهطم );(  یضترم  مالسا  رد  تیبرت  میلعت و  . 13

دعب هب  ص 16  يرهطم ،);(  یضترم  تیمتاخ  . 14

دعب هب  ص 12  يرهطم ،);(  یضترم  داهج ، . 15

دعب هب  ص 35  نآرق ج 4 ،  اب  ییانشآ  . 16

مالسا هیلع  رب  یبلاطم  يرس  کی  اهنآ  رد  هدش و  هتـشون  نایحیـسم  دوخ  فرط  زا  تیحیـسم  تاهبـش  اب  هطبار  رد  هک  ییاهباتک  اما  و 
تسا رارق  نیا  زا  هدیدرگ  نایب 

هدرک همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  یبرع  مشاه  راعتـسم  مان  اب  یـصخش  هتـشون و  یـسیلگنا  لاص   ) لیاس سیجرج  شیـشک  هک  یباـتک  . 1
نیا  » هک هدـش  رـشتنم  ناونع  نیا  هب  تسا و  هدـشن  هدرب  مسا  پاچ  لحم  هناخپاچ و  را  یتح  هتـشادن و  یلقتـسم  ناونع  باتک  تسا و 

ناتسلگنا وا  يامن  وشن و  لحم  هاگداز و  هک  يدالیم  مهدفه  نرق  دلوتم  یسیلگنا  لاص  سیجرج  هک  مالسا  هب  عجار  تسا  يا  هلاقم 
زین یلقتسم  هلاقم  هدرک  همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  هدوب  گنرف  دالب  نکاس  هک  یبرع  مشاه  تسا و  هتشون  هدوب 
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اب یباتک  هدش  هتشون  هطبار  نیا  رد  هک  يرگید  باتک  . 2 تسا »  هدرک  هفاضا  ییاه  یقرواپ  زین  هلاقم  ياـنثا  رد  هدوزفا و  نآ  رخآ  هب 
هب هخـسن  دص  راهچ  رد  باتک  نیا  تسا  نایحیـسم  زا  یعمج  هتـشون  یلوق  هبانب  تسا  هتخانـشان  نآ  فلؤم  هک  هیادـهلا   » راعتـسم مان 

تسا هدیسر  عبط  هب  لاس 1900 

تسا هدماین  ادخ  فرط  زا  اه  نید  همه  رگم  دراد ؟ یتوافت  هچ  اه  نید  رگید  تیحیسم و  نید  اب  مالسا  نید 

شسرپ

تسا هدماین  ادخ  فرط  زا  اه  نید  همه  رگم  دراد ؟ یتوافت  هچ  اه  نید  رگید  تیحیسم و  نید  اب  مالسا  نید 

خساپ

یلو دنا ; هدـش  ثوعبم  دـحاو  نید  نیمه  يارب  ماظع  ایبنا  تسین  شیب  یکی  نآ  متخ  ات  توبن  يادـتبا  زا  يدـیحوت  گنهرف  رد  نید 
امش زا  هورگ  ره  يارب  هدئام 48 ) ; ) ًاجاَْهنِمَو   ً هَعْرِش   ْ مُْکنِم اَْنلَعَج   ّ ٍ لُِکل  " تسا توافتم  اه  نآ  شور   ) جاهنم  " نآرق ریبعت  هب  نییآ و 

هک تسا  یهار  تعیرـش  یلو  تساه  تما  مامت  يارب  یمومع  یهلا  هار  نوناق و  کی  نید  میا .  هدرک  ررقم  یـشور  نییآ و  ناربمایپ  [
تسا هدیدرگ  هدامآ  دنا  هدش  ثوعبم  نادب  هک  یناربمایپ  ای  اه و  تلم  زا  کی  ره  يارب 

نیع رد  اّما  میراد  لوبق  زین  ار  رگید  ناربمایپ  يربمایپ  میتسه  دقتعم  وا  تعیرـش  9 و  دمحم ترـضح  يربمایپ  هب  هک  نیا  رب  هوالع  ام ،
تمایق مایق  ات  اه  لسن  همه  يارب  نآ  نیناوق  ًایناث  تسا  لماک  عماج و  مالسا  ًالوا ، اریز  میناد  یم  تجح  ار  مالـسا  تعیرـش  طقف  لاح 
نارمع لآ   ;ُ ) مَالْـسِْإلا   ِ هّللا َدنِع    َ نیِّدلا  ّ َ نِإ : " دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  دنچ  ره  دشاب ، یعطقم  قباس  عیارـش  دـننام  هک  نیا  هن  تسا 

 ِ هَرِخآلا ِیف  َوُهَو    ُ ْهنِم   َ لَبُْقی نَلَف  ًانیِد    ِ مَالْـسِْإلا َْریَغ    ِ غَْتبَی نَمَو   " ; " تسا قح  ربارب  رد  ندوب  میلـست  و   [ مالـسا ادخ ، دزن  رد  نید  ( 19
ترخآ رد  وا  دش و  دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  دنک ، باختنا  دوخ  يارب  نییآ  مالـسا  زج  یـسک  ره  و  نارمع 85 ) لآ   ;َ ) نیِرِـساَْخلا   َ نِم

 .( ییابطابط همالع  یگنهرف  یملع و  داینب  ص 529 543 ، ج 5 ، ییابطابط ،  مالع  نازیملا  ریسفت  ك.ر   ") تسا نارک  نایز  زا 

يرتشیب شنیب  یهاگآ و  حطس  زا  دوخ ، زا  لبق  هرود  ياهناسنا  هب  تبسن  يا  هرود  ره  ياه  ناسنا 
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یلبق ياه  تعیرـش  هب  تبـسن  يرتشیب  تیعماج  يرـشب  ياهزاین  هب  ییوگخـساپ  ثیح  زا  زین  يدـعب  ياـه  تعیرـش  هدوب و  رادروخرب 
تسا ییاهن  همانرب  هک  مالـسا  ینعی  اهنآ  نیرخآ  هب  ات  دنا  هدوب  رتلماک  یلبق  ياهنییآ  زا  هشیمه  يدعب  ياهنییآ  سپ  دنا ; هتـشاد  دوخ 
يارب زین  ایبنا  .دنتسه  رتلماک  دوخ  یلبق  ياهـسالک  زا  رتالاب  لحارم  ياهـسالک  هک  یـشزومآ  یتیبرت و  ياهـسالک  لثم  تسا  هدیـسر 

ات دنا  هدراذگ  وا  رایتخا  رد  ار  ریـسم  نیا  هشقن  زا  یتمـسق  مادک  ره  دور ، شیپ  لماکت  زارف  بیـشنرپ و  هار  رد  دـناوتب  ناسنا  هک  نیا 
.دریگ رارق  وا  رایتخا  رد  شراگدرورپ  يوس  زا   9 ربمایپ نیرخآ  هلیسو  هب  هار  مامت  عماج  یلک و  هشقن  درک  ادیپ  یگتسیاش  هک  نیا 

تعیرـش ياهفالتخا  زا  یکی  تساه و  تعیرـش  رد  فالتخا  دـنا و  هدوب  نید  کی  همه  هدـش  لزان  اـیبنا  رب  هک  یهلا  ناـیدا  نیارباـنب 
ینامـسآ ياهباتک  رد  لامجا  روط  هب  هک  تسا  یبلاطم  هدنهد  لیـصفت  نآرق  ینعی  تسا  لیـصفت  لامجا و  رد  عیارـش  ریاس  اب  مالـسا 

.درک هراشا  لیذ  دراوم  هب  ناوت  یم  رگید  ياهتوافت  هلمجزا  .دوب  هدمآ 

یم لیجنا  ًالثم  دنتـسین ; نینچ  رگید  عیارـش  یلو  تسوا  لقع  ناسنا و  يرطف  تایـضتقم  اب  قبطنم  ًالماک  مالـسا  تعیرـش  ماـکحا  . 1
یم نآرق  هک  یلاح  رد  دنزب ; ات  دیریگب  ولج  مه  ار  ناتتروص  پچ  تمس  دز ، یلیس  امش  تروص  تسار  تمس  هب  یسک  رگا  دیوگ :

يدـعت وا  رب  هدرک  يدـعت  امـش  رب  هک  هنوگ  نامه  درک ، يّدـعت  امـش  رب  سک  ره  هرقب 194 )  .ْ...; ) مُْکیَلَع   َ يَدَـتْعا   ِ نَمَف : " دـیامرف
" .دینک

اَْنلََّزن   ُ نَْحن اَّنِإ  : " دـیامرف یم  هدرک و  حیرـصت  نآ  هب  زین  نآرق  هک  نانچ  تسا  نوصم  لیدـبت  فیرحت و  هنوگره  زا  مالـسا  ماکحا  . 2
(9 رجح ،   َ; ) نوُظِفَََحل   ُ َهل اَّنِإ  َرْکِّذلا َو 
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تسین روط  نیا  رگید  نایدا  رد  یلو  میتسه "  نآ  نابهگن  زین  دوخ  میدروآ و  دورف  ار  باتک  نیا  دوخ  ام 

طباور اـت  هتفرگ  ادـخ  اـب  درف  هطبار  زا  یگدـنز  نوؤـش  هـمه  رد  هـک  ارچ  دـنرادن ; رگید  ناـیدا  زا  کـیچیه  ار  مالـسا  تیعماـج  . 3
دیهـش راثآ ، هعومجم  ك.ر   )) تسا هدرک  هلخادـم  ناهج  ناسنا و  طـباور  عاـمتجا  درف  طـباور  یگداوناـخ  طـباور  دارفا ، یعاـمتجا 

ناگدنسیون زا  یعمج  هنومن  ریسفت  یمالسا  تاراشتنا  ص 64  ییابطابط ج 10 ، همالع  نازیملا  ص 169 195  يرهطم ج 3 ، یضترم 
 ( هیمالسالا بتکلاراد  ص 335 ، ج 5 ،

؟ دننک یمن  ظفح  ار  دوخ  باجح  ایح و  نانآ  زا  یضعب  ارچ  دنتسه ، یسیع غ  ترضح  عبات  نایحیسم  رگا 

شسرپ

؟ دننک یمن  ظفح  ار  دوخ  باجح  ایح و  نانآ  زا  یضعب  ارچ  دنتسه ، یسیع غ  ترضح  عبات  نایحیسم  رگا 

خساپ

فارحنا زا  هتفایان  ریثأت  كاپ و  ياـه  ترطف  لـیم  هک  شـشوپ  نیمه  دـناوخ و  یم  ارف  شـشوپ  یعون  هب  ار  وا  ناـسنا  يرطف  شیارگ 
تسا هدش  حرطم  نیشیپ  نایدا  رد  دراد ، قلعت  ودب  طیحم ، ياه 

رد تسا  اه  نآ  نییآ  رد  ینوناق  نینچ  دوجو  هدـنهد  ناـشن  اـه  هعماـج  یخرب  مدرم  هتـشذگ  نیـشیپ و  ماوقا  موسر  بادآ و  یـسررب 
نییآ دوملت و  یقالخا  لوصا  رد  ًالثم  تسا  هدوب  هارمه  لمع  تدـش  يریگ و  تخـس  اب  نز  شـشوپ  هلأـسم  ناـیدا  ماوقا و  زا  یخرب 
نایم رد  تشاد و  شرـس  رب  يزیچ  هک  نآ  یب  ًالثم  هک  ناـنچ  تخادرپ  یم  دوهی  نوناـق  ضقن  هب  ینز  رگا   " تسا هدـمآ  نینچ  دوهی 
نوچ هک  دوب  دنلب  ردق  نآ  شیادـص  ای  درک  یم  لد  درد  نادرم  زا  یخنـس  ره  اب  ای  تشر  یم  خـن  ماع  عراش  رد  ای  تفر و  یم  مدرم 

تخادرپ نودـب  تشاد  قح  درم  تروص  نآ  رد  دنونـشب ، ار  وا  نانخـس  دنتـسناوت  یم  ناـشناگیاسمه  دومن ، یم  مّلکت  شا  هناـخ  رد 
ناریا رد  ار  باجح  یگنهرف )  یملع و  تاراـشتنا  تکرـش  ص 461 ، تنارود ج 4 ، لیو  ندمت  خـیرات  ") .دـهد قالط  ار  وا  هیرهم 
يایرد رانک  رد  ناینمرا و  نیمزرس  زا  رتالاب  : " دسیون یم  تنارود  لیو  .درک  یبایدر  ناوت  یم  زین  لیابق  یخرب  ناملآ و  دنه و  میدق 

زا باجح  ك.ر  ص 336 /  نامه ج 1 ، ") .دنتـشاد یم  هاگن  هدرپ  رد  تخـس  ار  دوخ  نانز  دندرک و  یم  يدرگ  نابایب  اهاکـس  هایس 
 ( یمالسا تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  هداز ص 1521 ، یحاتف  هیحتف  تنس  نآرق و  هاگدید 

زا اه  نآ  يرود  اه و  هعماج  ياه  فارحنا  نامز و  رذگ  یلو  تسا  هدوب  یعون  هب  نیشیپ  نایدا  رد  باجح  نیاربانب 
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.دنورن ینوناق  نینچ  راب  ریز  مدرم  رتشیب  ًالمع  ات  دش  ثعاب  يونعم  لئاسم 

خیرات و یـسررب  تسا و  هدوب  نانز  يارب  شـشوپ  باجح و  زین  ترـضح  نآ  سدقم  نییآ  ساسا  رب  یـسیع غ و  ترـضح  نامز  رد 
عماوج بلاغ  رد  هزورما  هک  لکـش  نیا  هب  تیحیـسم  نییآ  قبط  نانز  باجح  هک  دـهد  یم  ناشن  ترـضح  نآ  يربمایپ  نامز  نارود 

.دنتسه لماک  ششوپ  ياراد  اهاسیلک  رد  سدقم  ناردام  اه و  هبهار  زین  نونکا  مه  هک  نانچ  تسا  هدوبن  دراد  جاور  یحیسم 

ناشروضح ...دندش و  یم  هتفریذپ  یبهذم  لفاحم  رد  اه  نز  نایحیسم  رـصع  رد  : "[ دیوگ یم  ندمت  خیرات  باتک  رد  تنارود  لیو 
يراددوخ ...و  رهاوج  كَزب و  لیاسو  لامعتسا  زا  یتسیاب  یم  نینچمه  یحیـسم  نانز  ...دوب  عونمم  باجح  نودب  تدابع  مسارم  رد 

شورس ج 3، رغصا  یلع  شویراد  زیورپ  تیانع  دیمح  همجرت  تنارود  لیو  ندمت  خیرات  ك.ر  رتشیب  یهاگآ  يارب  ".) ...دندرک یم 
هدوب لماک  ششوپ  ياراد  مرحمان  لباقم  رد  میرم  ترضح  لاح  ره  هب  یگنهرف )  یملع و  تاراشتنا  تکرـش  نارهت  ص 698 699 ،

تسا هدش  لومعم  سناسنر  زا  سپ  ریخا و  نورق  رد  برغ  رد  یحیسم  نانز  سابل  هویش  نیا  تسا و 

هن ای  تسا  هتفر  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  یسیع غ  ترضح  ایآ  نآرق  رظن  هب 

شسرپ

هن ای  تسا  هتفر  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  یسیع غ  ترضح  ایآ  نآرق  رظن  هب 

خساپ

ام  " هک ناشراتفگ  و  مَُهل ;"...ْ     َ ِبُـش هّ نَِکَلَو    ُ هُوبَلَـص اَمَو    ُ هُولَتَق اَمَو  دـیامرف ..." : یم  أـسن ، هروس  هیآ 157 و 108  رد  لاعتم  يادـخ 
دش و هبتـشم  نانآ  رب  رما  نکیل  دنتخیوآ ; راد  رب  هن  دنتـشک و  ار  وا  هن  هک  یلاح  رد  میتشک "  ار  ادـخ  ربمایپ  میرم  نب  یـسیع  حیـسم 

ًاعطق دننک و  یم  يوریپ  نامگ  زا  اهنت  دنرادن و  ملع  نآ  هب  دنتـسه و  کش  رد  نآ  زا  دـندرک ، فالتخا  وا  لتق   [ دروم رد  هک  یناسک 
 " تسا میکح  اناد و  دنوادخ  هدرب و  الاب  دوخ  يوس  هب  ار  وا  ادخ  هکلب  دنتشکن ; ار  وا 

يوس هب  مریگ و  یمرب  ار  وـت  نم  : " دـیامرف یم  نارمع  لآ  هیآ 55  رد  نینچمه  هدرکن  تافو  یسیع غ  ترـضح  هیآ  نیا  حیرـصت  هب 
دروم ود  نیا  رد  ناناملـسم  دـنک و  یم  دـییأت  ار  ریـسفت  نیا  زین  یتایاور  تسا و  هدـنز  ترـضح  نآ  نیا  ربانب  مرب ،"..  یم  ـالاب  دوخ 

نآ هک  دندقتعم  نانآ  هک  توافت  نیا  اب  دـنا  هدـیقع  مه  ناناملـسم  اب  وا  ندوب  هدـنز  دروم  رد  زین  نایحیـسم  یتح  دـنراد ; رظن  قافتا 
ص 568، نارگید ج 2 ، يزاریـش و  مراـکم  هللا  تیآ  هنوـمن  ریـسفت  .ر ك   ) تفر نامـسآ  هب  هدـش و  هدـنز  گرم  زا  سپ  ترـضح 

 ( ماصتعالاراد یچنابق ص 77 94  دمحا  دیس  لسرلا  جاهنم  هیمالسالا /  بتکلاراد 

؟ دراد دوجو  يا  هیآ  هراب  نیا  رد  نآرق  رد  ایآ  تسیچ  ادخ  رسپ  ناونع  هب  يو  یفرعم  رد  یسیع غ  ترضح  ناوریپ  فادها 

شسرپ

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 486 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دراد دوجو  يا  هیآ  هراب  نیا  رد  نآرق  رد  ایآ  تسیچ  ادخ  رسپ  ناونع  هب  يو  یفرعم  رد  یسیع غ  ترضح  ناوریپ  فادها 

خساپ

تیحیـسم و ) .درک دـشر  تدـش  هب  مراهچ  نرق  نیزاغآ  ياهلاس  رد  ردـپ  اب  حیـسم  طابترا  ثیلثت و  هرابرد  ثحب  یخیرات  هاگن  زا  . 1
 ( ص مق 1377 . هط  ینامیلس  میحرلادبع  همجرت  يدیرگ  اهتعدب ،

اه تسیشرانوم  ناونع  ریز  یهورگ  دراد : دوجو  یتوافتم  ياهتشادرب  نایحیسم  نایم  نآ  هب  هدیقع  و  ادخ " رسپ   " نوچ دنچ و  رد  . 2
دوب یناسنا  حیـسم  شرگن  نیا  ساسارب  .دنتفریذپ  ار  یگدناوخ  رـسپ  هب  فورعم  هاگدید  ادـخ ، یگناگی  هشیدـنا  قیقد  تیاعر  يارب 

تردق اب  يدایز  نازیم  هب  هک  دوب  یناسنا  وا  اّما  دیدرگ ; دلوتم  اسآ  هزجعم  حیـسم  دنچره  ینعی  .دش  نکاس  دـنوادخ  حور  وا  رد  هک 
هاگدید .درادن  دوجو  یلکشم  چیه  ادخ  یگناگی  مهف  رد  حیـسم  زا  یکرد  نینچ  هک  دندوب  دقتعم  هدش  دای  هورگ  .دوب  هدش  رپ  یهلا 

نایم رد  .دوب  ناسنا  لکـش  هب  یهلا  یجنم  کی  تقوم  روهظ  نیمز  يور  رب  حیـسم  هک  دوب  دقتعم  یحور  يرکف  بتکم  ینعی  رگید ;
نیا رد  نایحیـسم  زا  یکی  .دراد  دوجو  زین  دیدرگ  رکذ  هچنآ  زا  یتوافتم  شیب  مک و  دیاقع  اب  رت  یعرف  ياه  هقرف  هدش  دای  هورگ  ود 

هـس رب  وا  تعیبط  هک  میراد  نامیا  يدـحاو  يادـخ  هب  تسا  نینچ  هناگ  هس  يادـخ  دـحاو  تعیبط  زا  ام  تفاـیرد  : " دـیوگ یم  هراـب 
.دزاس یم  راکشآ  تایح  يالوم  اناوت و  راگدیرفآ  ناونع  هب  ار  دوخ  اتکی  يادخ  تسا  راوتسا  تفص 

يو نینچمه  تخاس  یّلجتم  ام  رب  ناسنا  ياسیع  رد  ار  دوخ  یلزا  هملک  ای  مایپ  ومه  .دنناوخ  یم  ام " ردپ   " ای ردپ "  " ار وا  نایحیـسم 
تاقولخم رد  شخب  تایح  لاعف و  يدوجو  ياراد 
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مق 1377، بهاذـم  نایدا و  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  یقیفوت  نیـسح  همجرت  لشیم  ساموت  یحیـسم  مـالک   ) سدـقلا حور   ) تسا
زا یسیع  ترضح  ینامـسج  دلوت  يانعم  هب  نایحیـسم  فرع  رد  بقل  نیا  : " دیوگ یم  رگید  ینخـس  رد  صخـش  نیمه  ص 76 .").

نایب ادخ  اب  ار  یـسیع غ  ترـضح  راوتـسا  هنامیمـص و  طابترا  هب  دوخ  نامیا  هک  تسا  نآ  هدش  دای  بقل  زا  فده  هکلب  تسین  ادـخ 
.( نامه ص 69  ") تسا هدش  نکاس  یسیع غ  رد  ادخ  قولخم  ریغ  یلزا و  مایپ  هک  دنیامن  مالعا  ار  بلطم  نیا  دننک و 

هن تسا  هدوب  یتدـیقع  باستنا  نیا  هزیگنا  دـسر  یم  رظن  هب  دـش  رکذ  داقتعا  نیا  هراـبرد  نایحیـسم  دوخ  زا  یتاراـبع  هک  هنوگناـمه 
.دیدرگ هراشا  نادب  نایحیسم  زا  یخرب  لوق  زا  هک  تسا  یبلطم  نیا  یعامتجا  یسایس 

حیسم یسیع  ترـضح  باستنا  زا  میرک  نآرق  تفگ  دیاب  تسیچ  هراب  نیا  رد  نآرق  هاگدید  هک  نیا  لاوئـس و  مود  شخب  هرابرد  . 3
میرم هروس  ياه 90 و 91  هیآ  هلمج  زا  .دراد  هراب  نیا  رد  يدنت  ياهریبعت  تسا و  فلاخم  تدش  هب  ادخ ، رسپ  ناونع  هب 

هدش و زجاع  یسیع غ  ترضح  دلوت  لیلحت  زا  دسر  یم  رظن  هب  تسا  هدوب  هچ  یعوضوم  نینچ  حرط  زا  نایحیسم  فادها  هک  نیا  . 4
هدارا دنرواب  نیا  رب  نانآ  .دنا  هتـشاد  زاربا  یـصقان  ياهرظن  راهظا  نآ  هرابرد  یهلا  هزجعم  هداعلا  قراخ  ياه  يدـنمناوت  هب  هجوت  یب 

رد لامک  مامت و  وحن  هبار  دوخ  ماـیپ  هک  تسا  نآ  تسخن  هویـش  تسا  هدوب  هویـش  ود  هب  خـیرات  هرتسگ  رد  رـشب  تاـجن  رب  دـنوادخ 
دروم رد  يراکهار  نینچ  .دیامن  فوشکم  رـشب  يارب  ار  ادخ  دـهد  یم  ماجنا  دـیوگ و  یم  هچنآ  همه  رد  وا  هک  دـنک  مسجم  یناسنا 

نایحیسم
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حور ریگارف  لمع   " نادب نایحیسم  هک  تسا  ناهج  رد  يو  لاعف  اناوت و  دوجو  مود  هویش  .دیدرگ  ماجنا  یـسیع غ  ترـضح  قیرط  زا 
داشرا میلعت  تحت  فلتخم  نایدا  زا  رشب  دارفا  همه  هکلب  هتفاین  صاصتخا  نایحیـسم  هب  ادخ  تیلاعف  نیا  دندقتعم  دنیوگ و  یم  ادخ "

 ( نیشیپ ص لشیم  ساموت  ) .دنتسه ادخ  تاجن  و 

، دنا هدش  لئاق  دنزرف  دنوادخ  يارب  هک  یناسک   " تسا هدرک  دروخرب  ثیلثت  دولآ  كرش  هدیقع  اب  يددعتم  تایآ  رد  میرک  نآرق  . 5
میرم 9091) ) .دندرگ هراپ  هراپ  اه  هوک  دفاکشب و  مه  زا  نیمز  دوش و  هدیشاپ  مه  زا  اه  نامسآ  دراد  اج  هک  دنا  هدز  یفرح 

 . تسا رتهب  امـش  يارب  نیا  هک  دیوشن  لئاق  ثیلثت  هب  دـیروآ و  نامیا  شناربمایپ  اتکی و  دـنوادخ  هب  : " دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  زین 
هدئام 73) ") .دنا هدش  رفاک  تسادخ  هس  زا  یکی  دنوادخ  دنیوگ  یم  هک  یناسک  : " دیامرف یم  هک  نیا  ای  و  ( 171، أسن )

دراو يریذـپن  ار  هناگی  يادـخ  ات  دـیوگ  یم  یکی  هک  ارچ  دنـشاب ; قح  حیحـص و  دـنناوت  یمن  ود  ره  ثیلثت  دـیحوت و  تسا  نشور 
ات مود  هدیقع  ربانب  تسا و  دیحوت  نآ  تیناقح  هب  رواب  مالـسا و  هب  دورو  يارب  هیلوا  طرـش  يا و  هدشن  دنوادخ  نید  مالـسا و  ورملق 
ود نیا  نایم  هلـصاف  تسا  ثیلثت  شریذـپ  هاگدـید  نیا  ساسارب  وا  تداعـس  ناسنا و  تاجن  هار  میتسین و  یحیـسم  میریذـپن  ار  ثیلثت 

تاقیقحت تاـعلاطم و  زکرم  يربنق  نیـسح  همجرت  رویووج ، يرم  تیحیـسم ،  هب  يدـمآرد  رتشیب : هعلاـطم  يارب   ) تسا رایـسب  نخس 
.( مق 1381 بهاذم  نایدا و 

.دینک ییامنهار  ما  هدش  دنمقالع  لیجنا  تاروت و  هعلاطم  هب  سدقم  میرم  ملیف  ندید  زا  دعب 

شسرپ

.دینک ییامنهار  ما  هدش  دنمقالع  لیجنا  تاروت و  هعلاطم  هب  سدقم  میرم  ملیف  ندید  زا  دعب 

خساپ

هب تبحم  تهج  نیمه  هب  .تسا  يونعم  ینید و  ياـهوگلا  زا  نتفرگ  قشمرـس  وا  يوـنعم  تیبرت  ناـسنا و  حالـصا  ياـه  هار  زا  یکی 
نیا یگدـنز  هک  ییاه  ملیف  ندـید  .دوش  یم  بوسحم  ناسنا  يونعم  لماکت  هار  نیرتهب  اهنآ  تیالو  نید و  ناـگرزب  ادـخ و  ياـیلوا 

اب ناسنا  تاساسحا  فطاوع و  هزادنا  ره  اعطق  دراذگ و  یم  لد  كاپ  ياه  ناسنا  رد  یبوخ  رایـسبریثأت  دـنک  یم  میـسرت  ار  ناگرزب 
ار وا  هدـنیآ  هاگآدوخان  روط  هب  دـش و  دـهاوخ  رتشیب  ناسنا  تبثم  لوحت  نازیم  دوش ، عقاو  ریثأت  تحت  ناـگرزب  نیا  یگدـنز  ندـید 

هکلب تسین  یفنم  اهنت  هن  دهد  یم  تسد  امش  هب  میرم  ترضحملیف  هدهاشم  اب  هک  یـصاخ  تاساسحا  نیاربانب  تخاس ، دهاوخ  رثأتم 
دیناوت یم  تبقارم  تبظاوم و  یمک  اب  هک  نیا  دشاب و  یم  امـش  یعقاو  كاپ  ترطف  ساسح و  حور  رگناشن  دشاب و  یم  تبثم  رایـسب 

.دینک ادیپ  تسد  یبوخ  يونعم  تفرشیپ  هب 

یـسوم و ترـضح  راوگرزب  ربمایپ  ود  هب  لصا  رد  باتک  ود  نیا  هچرگ  تفگ  دـیاب  تاروت  باتک  لیجنا و  باتک  هعلاطم  هرابرد  اما 
لیجنا تاروت و  مان  هب  نونکا  هچنآ  اما  تسا  مارتحا  میرکت و  دروم  نیملـسم  همه  تایاور و  نآرق و  رظن  زا  هدـش و  لزان  (ع ) یـسیع

هب نیهوت  اهنآ  زا  یضعب  رد  هکلب  تسا  لقع  عقاو و  فالخ  بلاطم  ياراد  تسا و  اراصن  دوهی و  ياملعزا  یخرب  هتشون  تسا  حرطم 
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.تسا هدش  ناربمایپ  سدقم  تحاس 

ترـضح نویراوح  زا  یکی  طسوت  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تسا  یتوافتم  ياـه  هخـسن  ياراد  لـیجنا  باـتک  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزـال 
(ع) حیسم نانخس  زا  صخش  نآ  تئارق  تسا و  هدش  هتشون  (ع ) یسیع
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.تسا هدش  هجاوم  فیرحت  اب  اهنآ  رثکا  هک  دشاب  یم 

بتک رد  هدـش  حرطم  ثحاـبم  زا  هک  دوش  یم  تفاـی  يدـنلب  رایـسب  يونعم  ثحاـبم  مالـسا  ییاور  نوـتم  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 
لاعتم دنوادخ  يورردور  یمیمص و  هملاکم  هک  درک  هراشا  ناوت  یم  جارعم  ثیدح  هب  هلمج  زا  تسا  رت  یلاع  رایسب  رگید  ینامسآ 
حرـش همجرت و  .دوش  یم  هدـید  نآ  رد  یقـالخا  یناـفرع و  نیماـضم  نیرت  یلاـع  هک  دـشاب  یمجارعم  بش  رد  (ص ) مرکاربماـیپ اـب 

یم هدافتسا  لباق  تسا و  هتـشگ  رـشتنم  يدزی  حابـصم  داتـسا  طسوت  دشاب  یم  هحفـص  دودح 40  نآ  نتم  هک  ثیدـح  نیا  رـصتخم 
.دشاب

مالسا

نایدا ریاس  اب  مالسا  هسیاقم 

؟ دشاب یم  هچ  تسا  هدمآ  نیشیپ  ینامسآ  بتک  ناوریپ  طسوت  مالسا  ربمایپ  راتفگ  قدص  دییأت  نوماریپ  هک  یتایآ 

شسرپ

؟ دشاب یم  هچ  تسا  هدمآ  نیشیپ  ینامسآ  بتک  ناوریپ  طسوت  مالسا  ربمایپ  راتفگ  قدص  دییأت  نوماریپ  هک  یتایآ 

خساپ

نآ دنـسانش ، یمار  ص )  ) مالـسا ربمایپ  یبوخ  هب  ینامـسآ  بتک  ناوریپ   » دیوگ یم  تسا  هدـمآ  نآرق  هروس  ود  رد  هک  هیآ  نیتسخن 
« دنسانش یم  ار  دوخ  نادنزرف  هک  هنوگ 

« ْمُهَءاْنبَا َنُوفِْرعَی  امَک  ُهَنوفِْرعَی  َباتِْکلا  ُمُهاِنَتَا  َنیذَّلا  »

رد هک  هیآ  لیذ  رد  و  دنناد ، یم  زین  ار  وا  تایئزج  تایـصوصخ و  اه و  هناشن  هکلب  دـنهاگآ  وا  توعد  روهظ و  لصا  زا  اهنت  هن  ینعی 
َّقَْحلا َنوُُمتْکََیل  ْمُْهنِم  ًاقیرَف  َّنِاَو  [ » دنربخ اب  نآ  زا  هکنیا  اب  دننک  یم  نامتک  ار  قح  نانآ  زا  یهورگ  اما   ] دیامرف یم  هدـمآ  هرقب  هروس 

« َنوُمَْلعَی ْمُهَو 

مالـسا ربمایپ  نم   » تفگ یم  هک  هدـش  لقن  تفریذـپ  ار  مالـسا  سپـس  دوب و  دوهی  گرزب  ياملع  زا  یکی  هک  مالـس » نب  هللادـبع   » زا
( .ثحب دروم  هیآ  لیذ  رانملا  يزار و  رخف  ریبک  ریسفت  «. ) یْنبِاب یّنِم  ِِهب  ُمَلْعَا  اَنَا  « » مسانش یم  مدنزرف  زا  رتهب  ار  (ص )

هجوت دروم  فلتخم ، يایاوز  زا  ار  وا  تیناقح  لیالد  عقاو  رد  هک  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  فاـصوا  زا  فصو  ُهن  رکذ  اـب  هیآ  نیمود  رد 
سرد یما و  دـننام  رگید  نئارق  هب  یـضعب  و  تسا ، وا  ياه  همانرب  وا و  توعد  يـالاو  ياوتحم  هب  هراـشا  یـضعب  هک  تسا  هداد  رارق 

تامالع و تافـص و  هلأسم  يور  زین  لیالد  نیا  زا  یتمـسق  رد  و  دنک ، یم  هراشا  نآ  لاثما  ندوب و  نابرهم  زوسلد و  ندوب ، هدناوخن 
یما و ربمایپ  نامه  ادخ )  ) لوسر زا  هک  یناسک   ] دیامرفیم دنک  یم  هیکت  لیجنا ) تاروت و   ) نیـشیپ ینامـسآ  بتک  رد  وا  ياه  هناشن 
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دننک یم  يوریپ  هدناوخن  سرد 
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[ دنراگتسر اهنآ  دنبای ...  یم  تسا  ناشدزن  هک  یلیجنا  تاروت و  رد  ار  شتافص  هک  یسک  نامه 

«. َنوُِحْلفُملا ُمُه  َِکئلُوا  ِلیْجنِْالاَو ...  ِهیروَّتلا  ِیف  ْمُهَْدنِع  ًابوتْکَم  ُهَنوُدِجَی  يذَّلا  َّیِّمُْالا  َِّیبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیذَّلَا  »

هک دناسر  یم  اراکـشآ  هدـیدرگ  رکذ  نآ  رد  هک  یفاصوا  یلو  هدـشن ، هدرب  ص )  ) مالـسا ربمایپ  مان  تحارـص  اب  هیآ  نیا  رد  هچ  رگ 
.تسا ترضح  نآ  روظنم ،

ینعی ُهَنوُدِـجَی »  » دـیوگ یم  هکلب  دـنبای ) یم  ار  وا  لیالد  اه و  هناشن  « ) ُهَِلئالَدَو ُهَِمئالَع  َنوُدِـجَی   » دـیوگ یمن  نآرق  هکنیا  هجوت  لـباق 
تیاهن رب  تسا  يدـیکأت  اهنآ  بتک  رد  (ص ) ربمایپ روضح  ینعی  ریبعت  نیا  دـنبای و  یم  لیجنا  تاروت و  رد  ار  ص )  ) ربمایپ نآ  دوخ 

.بلطم نیا  حوضو 

و متسه ، ادخ  لوسر  نم  هک  داد  تراشب  لیئارسا  ینب  ربارب  رد  تحارص  اب  وا  هک  میناوخ  یم  میرم  نب  یسیع  نابز  زا  هیآ  نیموس  رد 
ار امـش  تسا  دـمحا »  » وا مان  دـیآ و  یم  نم  زا  دـعب  هک  يربماـیپ  هب  تبـسن  و  منک ، یم  قیدـصت  تسا  نم  يور  شیپ  هک  ار  یتاروت 

یتْأَی ِلوُسَِرب  ًارِّشَبُمَو  ِهیروَّتلا  َنِم  ِّيَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِدَصُم  ْمُْکَیِلا  ِهللا  ُلوُسَر  ّینِا  َلیئارِسا  یَنب  ای  َمَیْرَم  ُْنب  یَسیع  َلاق  ِْذاَو   » مهد یم  تراشب 
« ُدَمْحَا ُهُمْسا  يدَْعب  ْنِم 

[ راکـشآ تسا  يرحـس  نیا  دنتفگ  هدمآ  اهنآ  غارـس  هب  تازجعم  اب  مالـسا ) ربمایپ   ) وا هک  یماگنه  یلو   ] دـیامرف یم  هیآ  نایاپ  رد  و 
« ٌنیبُم ٌرْحِس  اذه  اُولاق  ّتانِّیَْبلِاب  ْمُهَءاج  اّمَلَف  »

تفلاخم زا  ینخـس  یلو  دـنک ، یم  لقن  رحـس  هب  نآ  نداد  تبـسن  تازجعم و  اب  تفلاخم  رد  ار  اهنآ  راـتفگ  نآرق  هکنیا  هجوت  لـباق 
ینشور لیلد  نیا  تسا و  هتفگن  دمحا »  » ندمآ هب  تبسن  ع ) « ) حیسم  » رابخا دروم  رد  اهنآ 
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.دندرک یمن  راکنا  ار  ربخ  نیا  اهنآ  هکنیا  رب  تسا 

اهنآ يوس  هب  یباتک  دـنوادخ  فرط  زا  هک  یماگنه   ] دـیامرف یم  مینک ، یم  دروخرب  هطبار  نیا  رد  يا  هزات  هتکن  هب  هیآ  نیمراهچ  رد 
( دیدج ربمایپ  روهظ  تکرب  هب   ) رافک رب  حتف  دیون  دوخ  هب  نایرج  نیا  زا  شیپ  دنتـشاد و  دوخ  اب  هک  دوب  ییاه  هناشن  قفاوم  هک  دـمآ 
[ داب نارفاک  رب  ادخ  تنعل  سپ  دندش ، رفاک  نآ  هب  دمآ ، ناشغارـس  هب  دندوب  هتخانـش  لبق  زا  ار  هچنآ  هک  یماگنه  يرآ )  ) دنداد یم 

ُهَنْعَلَف ِِهب  اُورَفَک  اُوفَرَع  ام  ْمُهَءاج  اَّمَلَف  اُورَفَک  نیَذلا  یَلَع  َنوِحتْفَتْسَی  ُْلبَق  ْنِم  اُوناکَو  ْمُهَعَم  اِمل  ٌقِّدَصٌم  ِهللا  ِْدنِع  ْنِم  ٌباتِک  ْمُهَءاج  اَّملَو  »
«. َنیِرفاْکلا یَلَع  ِهللا 

دوخ بتک  رد  هک  ص )  ) مالـسا ربمایپ  زا  ییاه  هناشن  رطاخ  هب  دوهی »  » هک هدـمآ  نآ  لوزن  نأش  رد  هک  تسا  يزیچ  هب  هراشا  هیآ  نیا 
ربمایپ نیا  هاگترجه  هک  دندوب  هدناوخ  شیوخ  بتک  رد  نوچ  و  دندومن ، ترجه  هنیدم »  » هب دوخ  راید  نیمزرـس و  زا  دـندوب ، هدـید 

هب یتح  دندش و  نکاس  هنیدم  رد  دندمآ و  دراد ) رارق  هنیدـم  فرط  ود  رد  هک  یهوک  ود   ) تسا دـُحا »  » و ریع »  » هوک نایم  رد  (ص )
ام دنتفگ  دندوب  يرود  نادنچ  هن  هلصاف  رد  هک  اهنآ  دییایب ، ام  يوس  هب  و  میتفای ، ار  دوعوم  نیمزرـس  ام  هک  دنتـشون  شیوخ  ناردارب 
هک یماگنه  هب  و  دمآ ! میهاوخ  امش  يوس  هب  درک  ترجه  اجنآ  هب  دوعوم  ربمایپ  هک  یماگنه  میرادن ، يدایز  هلصاف  نیمزرـس  نآ  زا 

« دش میهاوخ  زوریپ  امش  رب  دیدج ، ربمایپ  هیاس  رد  ام   » دنتفگ یم  دندش ، یم  ریگرد  جرزخ »  » و سوا »  » هنیدم یموب  نانکاس  اب 

ربمایپ نآ  هک  یماگنه  ه 
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.دندیدن دوخ  عورشمان  فادها  لایما و  ریسم  رد  ار  وا  هک  ارچ  دنتساخرب ، تفلاخم  هب  وا  اب  درک ، روهظ 

.دوب هدمآ  حوضو  هب  اهنآ  بتک  رد  هزادنا  هچ  ات  ص )  ) مالسا ربمایپ  روهظ  هلأسم  هک  دهد  یم  ناشن  همه  اهنیا 

ص)  ) مالـسا ربمایپ  ینامـسآ  باتک  هب  نامیا  موزل  رب  دیکأت  نمـض  هتخاس و  بطاخم  ار  دوهی  ثحب  دروم  هیآ  نیرخآ  رد  هرخألاب  و 
و تسامـش ، اب  ار  هچنآ  دنک  یم  قیدصت  هک  مدرک  لزان  هچنآ  هب  دیروایب  نامیا   ] دیامرف یم  تسا ، اهنآ  دزن  ياه  هناشن  اب  قفاوم  هک 

« ِِهب ٍِرفاک  َلَّوَا  اُونوکَت  الَو  ْمُکَعَم  اِمل  ًاقّدَصُم  ُْتلَْزنَا  اِمب  اُونِمَاَو  [ » دیوش رفاک  نآ  هب  هک  دیشابن  یناسک  نیتسخن 

راظتنا امش  زا  هک  ارچ  دینک ، راکنا  ار  نآ  امـش  هک  تسا  نیا  بیجع  تسین ، بیجع  دنوش ، رفاک  نآ  هب  برع  ناتـسرپ  تب  رگا  ینعی 
دیدماین و هنیدم  هب  دوخ  راید  اهرهـش و  زا  شروضح  كرد  وا و  رادـید  قوش  رطاخ  هب  رگم  دیـشاب ، وا  هب  نانمؤم  نیتسخن  تفر  یم 

.دیشاب نارفاک  نیتسخن  امش  دوش و  سکعرب  هیضق  ارچ  سپ  دیدرک ، یمن  يرامشزور  شروهظ  راظتنا  رد 

ياهب هب  ارم  تاـیآ  و   ] دـینکن ناـهنپ  ار  قیاـقح  يداـم ، عفاـنم  رطاـخ  هب  دـیامرف  یم  هدرک  هراـشا  شور ،» رییغت   » نیا هزیگنا  هب  سپس 
«. ِنوُقَّتاَف َياِّیاَو  ًالیلَق  ًانَمَث  یتایِآب  اُورَتْشَت  الَو  [ » دیزیهرپب نم  تفلاخم  زا  دیشورفن و  يزیچان 

كدنا عفانم  رطاخ  هب  ناتمه  نود  امـش  اما  دـشاب ، ناهج  مامت  دـنچ  ره  تسا ، زیچان  دـیریگب  نآ  لباقم  رد  ییاهب  ره  هکنیا  هب  هراشا 
.دیدومن ناهنپ  درادرب  رد  ار  ص )  ) مالسا ربمایپ  ياه  هناشن  هک  یتایآ  هنایلاس ) ینامهیم  کی  يارب  ًانایحا   ) يدام

؟ تسا ناماسبان  یمالسا  عماوج  نیملسم و  عضو  ارچ  سپ  تسا  تداعس  نید  مالسا  رگا 

شسرپ

عضو ارچ  سپ  تسا  تداعس  نید  مالسا  رگا 
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؟ تسا ناماسبان  یمالسا  عماوج  نیملسم و 

خساپ

رایسب نآرق ، غیلبت  يارب  مالسا  ربمایپ  .دنهد  رارق  یگدنز  روتسد  ار  نآ  ناناملسم ، همه  ات  تسا  مزال  تسام و  ینامـسآ  باتک  نآرق 
هدایپ اه  ناسنا  یگدنز  رد  هشیمه  يارب  نآرق  هکنیا ، ّتلع  هب  ربمایپ  هک  نیا  هّجوت  لباق  هتکن  .دـش  لّمحتم  اه  جـنر  دیـشک و  تمحز 

نیـشناج مخ  ریدـغ  رد  ادـخ ، فرط  زا  ار  مالـسلا » هیلع  » بلاـط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  هک  دوب  هدرکن  تلحر  اـیند  زا  زونه  دوش ،
ره ّتنس  لها  هعیـش و  ياملع  هک  یثیداحا  قبط  ) دوب وا  دزن  لماک  روط  هب  نآرق  ملع  هک  دوب  یـسک  اهنت  وا  اریز  درک  یفّرعم  شیوخ 
هار زا  اهنت  ینعی  تسا » نآ  هزاورد  یلع  متـسه و  ملع  رهـش  نم  اـهباب ؛ یلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنا  : » دومرف ربماـیپ  هک  دـنا  هدرک  رکذ  ود 

.دیسر هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ ملع  هب  ناوت  یم  مالسلا » هیلع  » یلع شناد 

نادناخ دنتشگ  جراخ  دوب ، میقتـسم  طارـص  انامه  دوب و  هدش  رّرقم  نانآ  يارب  هک  یهار  زا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  تّما  هنافّـسأتم ، اّما 
نآ نیبم  هک  یعقاو  مالسا  هب  دیاب  دسرب ، یعقاو  يراگتسر  تداعـس و  هب  دهاوخب  مالـسا  تّما  رگا  .دندرک  نیـشن  هناخ  ار  ناشربمایپ 

.دنک هدایپ  ناهج  رد  ار  مالسا  نانآ ، يربهر  تماما و  هب  نامیا  اب  و  ددرگرب ؛ دنشاب ، یم  يو  یمارگ  نادناخ  ربمایپ و 

نیا تسا و  رظن  دروم  ناـسنا  يونعم  دـشر  رد  ناـسنا  لاـمک  ناـسنا و  ینید ، شنیب  یمالـسا و  هاـگن  رد  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  هتبلا 
نامیا تخانش و  یهاگآ و  ساسا  رب  مدرم  هک  تسا  یتموکح  یمالسا  تموکح  .تسا  یمالـسا  تموکح  یمالـسا و  هعماج  فده 

یلکشم رگا  .دنهن  یم  انب  راثیا  ّتیناسنا و  عیفر  ياه  هیاپ  دننک و  یم  طسق  هماقا  ناشدوخ ، ّتبحم  و 
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، دنک ادیپ  دشر  ینید  هعماج  وترپ  رد  دیاب  هک  ناسنا  تلزنم  ماقم و  هتفر و  تسد  زا  اه  فده  هک  تسا  نیا  تسا  یمالسا  هعماج  رد 
هک تسا  یماظن  یمالـسا ، ماظن  اریز  .تسین  تلادـع  هافر و  اهنت  هعماج ، اـی  تموکح  داـجیا  رد  فدـه  تسا و  هدـش  هتفرگ  هدـیدان 
ّدح رد  طقف  ّتیناسنا  ماقم  لّزنت  هک  تسا  یعیبط  دـنک و  یم  تیبرت  دراد ، شیپ  رد  هک  يداعم  يارب  ار  اه  ناـسنا  یتیبرت  ياـه  هنیمز 
هک یلامک  دهاوخ ، یم  ناسنا  لامک  دشر و  وترپ  رد  ار  تلادـع  هافر و  نید  اریز  تسا  نید  ّدـض  لّزنت  هّفرم ، بوخ و  یگدـنز  کی 
هک دوب  یمالـسا  ماظن  فدـه  نتفر  تسد  زا  رطاخ  هب  اه  تبیـصم  نیا  مامت  .دراد و  دوجو  نآ  شرورپ  ناکما  ینید  هعماج  رد  طـقف 

تیاده ریـسم  دـندش و  رود  مالـسلا » مهیلع  » تیب لها  تیبرت  زا  مدرم  داتفا و  قافّتا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » مرکا ربمایپ  تلحر  زا  دـعب 
نآ رد  دوش و  یم  اپرب  یناـهج  تموکح  ماـظن و  یعقاو و  نید  مالـسلا » هیلع  » تّجح ترـضح  روهظ  اـب  هَّللاءاـش  نا  هک  .دـش  ضوع 

هفیظو نیا  هک  درک  مهارف  ار  اـه  هنیمز  نونکا ، مه  زا  دـیاب  هّتبلا  هک  .دوـب  دـنهاوخ  ییاهدادعتـسا  شرورپ  دـهاش  اـه  ناـسنا  هعماـج ،
.تسا نایعیش 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  » 

؟ تسیچ تسارگ » عقاو  مالسا  :» يرهطم دیهش  موحرم  هتفگ  نیا  يانعم 

شسرپ

؟ تسیچ تسارگ » عقاو  مالسا  :» يرهطم دیهش  موحرم  هتفگ  نیا  يانعم 

خساپ

.دشاب مسیلا  هدیا  ربارب  رد  ییارگ  عقاو  ناشیا  روظنم  دیاش 

یتیعقاو نهذ  جراخ  رد  تسا  دقتعم  هک  مسیلآ  هدیآربارب  رد  تسا ، یجراخ  تادوجوم  نتـشاد  تیعقاو  هب  داقتعا  يانعم  هب  مسیلائر 
هتخاس و تسه ،  هچ  ره  هک  دـشاب  دـقتعم  ددرگ و  روصحم  نهد  ورملق  رد  هک  تسین  ینید  مالـسا  هک  ینعم  نیا  هب  .تسین  راـک  رد 

.دراد داقتعا  اهنآ  نتشاد  تیعقاو  هب  دریذپ و  یم  زین  ار  یجراخ  قیاقح  نهذ ، هب  نداد  تیمها  نید  هکلب  تسا ؛ ناسنا  نهذ  هتخادرپ 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  » 

تاداقتعا ظاحل  زا  هسیاقم 

؟  تسا ییاهرایعم  هچ  ياراد  یناملسم 

شسرپ
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؟  تسا ییاهرایعم  هچ  ياراد  یناملسم 

خساپ

ياهدربراک اب  مینادب و  ار  ینعی  نآ  ءهشیر  موهفم  تسا  مزال  دراد , ییاهرایعم  هچ  یناملسم  هک و  تقیقح  نیا  ندش  رت  نشور  يارب 
 . میوش انشآ  نآرق  رد  نآ  فلتخم 

هب ًاعومجم  هدـش و  رارکت  فلتخم  تایآ  رد  راب  دودح 140 میرک  نآرق  رد  شتاقتشم  همه  اب  تسا ,  نآ  ءهشیر  هک  ملـسم  مالـسا و 
 : تسا هدش  هدرب  راک  هب  ینعم  هس 

 ; تسا انعم  نیمه  هب  لافنا  ءهروس  تصش  ءهیآ  اسن و  هروس  دون  ءهیآ  رد  هژاو  نیا  هک  نانچ  تسا ,  يانعم  هب  کی 

 . ارعش ءهیآ 89 ; ایبنا و  ءهروس  ءهیآ 69 دننام  تسا ,  هدمآ  يانعم  هب  مود 

ره میرک  نآرق  رد  تسا  رکذ  هب  مزال  تارجحء .  هروس  هدراـهچ  ءهیآ  بازحا و  هروس  ءهیآ 22 دننامه  تسا ,  هدـمآ  يانعم  هب  موس 
اب هدنب  هک  تسا ,  ادخ  زا  هدنب  لماک  يرادربنامرف  دایقنادوصقم و  هدش ,  لامعتـسا  ادـخ  هب  تبـسن  هدـنب  دروم  رد  مالـسا  ءهملک  اج 
ای ریغ  هب  هجوت  كرـش و  ءهبئاش  نیرت  مک  هک  نیا  نودب  دـشاب , وا  رماوا  ضحم  عیطم  وا و  رد  یناف  ادـخ و  هب  میلـست  شدوجو  مامت 

(1 <.) دشاب هتشاد  هار  نآ  رد  یتسرپاوه  ای  قافن و  ای  ایر 

(3 () 2 : .) دنیامرف یم  مالسا  فیرعت  رد  هک  میربب  هرهب  هغالبلا  جهن  رد  نینمؤملاریما 7 نایب  زا  دراد  اج  موس ,  يانعم  لیمکت  رد 

نید هب  نّیدتمو  ناملـسم  نآرق ,  هاگدید  زا  هک  دیدرگ  نشور  روکذـم , تاحیـضوت  مالـسا و  ءهناگ  هس  فیراعت  هب  هجوت  اب  هجیتن : 
دوجورد كّرحم  رثؤم و  لماع و  دشاب و  ادخ  هجوتم  دوخ  یتسه  تاذ و  مامت  اب  هک  تسا  یسک  مالسا , 
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دشاب و هتشادن  ادخزج  يدوبعم  دصقم و  هزیگنا و  دشاب و  ادخ  شتوکس ,  تانکـس و  ای  شـشورخ  دایرف و  تاکرح و  راکفا و  وا و 
نم نسحا  نم  هللااهغبص و   ) دشاب هتـشاد  یهلا  گنر  تهج و  شحور  مسج و  هرخالاب  ملع و  لقع و  لد ,  بلق و  ياه  تیلاعف  ءهمه 

.دیزیهرپب تابصعت  هناروکروک و  دیلقت  یتسرپاوه ,  ییارگ ,  سوه  هنوگ  ره  زا  و  ( 4 (;) هغبص هللا 

ات هتفرگ  يراد  هناخ  قالخا و  بیذهت  زا  رشب , یگدنز  لحارم  ءهمه  يارب  هک  تسا  یعماج  نید  مالسا  هک  میناد  یم  یمارگ !  ردارب 
جردنم ادـخ  یگدـنب  ردار  حـلاصم  نیا  ءهیّلک  نکل  تسا ,  هداد  دـیفم  یلمع  ياهروتـسد  یعامتجا ,  طباور  ءهیلک  يراد و  تکلمم 

 , صولخ نیا  نمـض  رد  هاگ  نآ  دزاس , یموا  يارب  صلاخ  ادـخ و  هجوتم  دـقتعم و  ار  مدرم  تسخن  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ;  هتخاـس 
مالـسا ربمایپ  ار  تیناـسنا  تیمالـسا و  لـماک  يوگلا   , یلمع فیلاـکت  رد  هک  دـنک , یم  نّیعم  اـه  نآ  يارب  ار  یلمع  فیلاـکت  عاونا 

(5  ;) هنسح هوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دقل  تسا  هدرک  یفرعم  6

ءهیاس رد   , هملک تدحو  اب  هک  نیا  طرـش  هب  دـنریگ , یم  رارق  تیرـشب  ءهعماج  يارب  یلمع  يوگلا  ترـضح ,  نآ  یقیقح  ناوریپ  و 
تـسد زا  ار  شیوخ  یقیقح  یگتـسبمه  داحتا و  هلیـسو  نیدب  دنهد و  رارق  ادخ  طقف  ار  شیوخ  يالوم  صلاخ ,  دـیحوت  هب  ماصتعا 

 . تسا انعم  نیا  نّیبم  جح  هروس  تایآ 77و 78 دنهدن ,

ج 1 ص 45 47 ناریا ,  ویدار  زا  دشار  موحرم  ياه  ینارنخس  دشار , یقرواپ 1. )

125 مکحلا ,  راصق  یضر ,  دیس  ءهغالبلا  جهن  یقرواپ 2. )

ج 2 هنومن ,  ریسفت  یقرواپ 3. )
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 (. نومضم هب  لقن  ص 350(

ءهیآ 138 , 2  ) هرقب ءهروس  یقرواپ 4. )

ءهیآ 21  33  ) بازحا یقرواپ 5. )

؟ تسیچ تیدوهی  تیحیسم و  لثم  یهلا  نایدا  ریاس  اب  مالسا  نید  قرف 

شسرپ

؟ تسیچ تیدوهی  تیحیسم و  لثم  یهلا  نایدا  ریاس  اب  مالسا  نید  قرف 

خساپ

هک (ع ) مدآ ترضح  اریز  .دوب  وا  هارمه  رشب  شیادیپ  زور  نیتسخن  زا  دشاب  یم  يو  یگدنز  شور  ناسنا و  تداعـس  همانرب  هک  نید 
هب توعد  زا  ترابع  نآ  هتـشاد و  دـحاو  یفدـه  ینامـسآ  عیارـش  مامت  .دـشاب  یم  نید  بحاص  ربمایپ و  دوخ  تسا ، رـشب  لسن  ردـپ 

ادخ و ربارب  رد  ندـش  میلـست  هب  ار  مدرم  یهلا ، نایدا  نخـس  رگید  .دـشاب  می  یهلا  ياهروتـسد  زا  تعاطا  یتسرپ و  هناگی  دـیحوت و 
نآرق .دنا  هدومن  توعد  وا  نیناوق 

11 تسا ." مالسا  نید  ادخ  نید  : " دیامرف یم 

، تسا یکی  اج  همه  هشیر  ساسا و  رظن  زا  یهلا  نید  هعومجم  هکلب  تسا ، يدیحوت  نایدا  مامت  كرتشم  لصا  داعم  دیحوت و  اهنت  هن 
دح هب  ات  دور  لماکت  هب  ور  اه  ناسنا  لماکت  اـب  گـنهامه  یعرف  نیناوق  تافیرـشت و  هک  دـنک  یم  باـجیا  هعماـج  لـماکت  دـنچ  ره 
همه هب  (ص ) دـمحم ترـضح  تثعب  اب  یهلا  نید  نیرت  لماک  نیرخآ و  ناونع  هب  مالـسا  نید  ور  نیا  زا  .دـسر  نایدا  متاخ  ییاهن و 

؛12 دـشاب یمن  صقان  هب  يزاین  لماک  دوجو  اب  اریز  تسا ، هدـش  خوسنم  نیـشیپ  نایدا  مالـسا  ندـمآ  اب  و  هدـیدرگ ، غـالبا  ناـیناهج 
دوخ يارب  مالـسا  زا  ریغ  ینید  سک  ره  : " دـیامرف یم  نآرق  .تسین  هتفریذـپ  سک  چـیه  زا  ینید  چـیه  مالـسا  نید  زا  سپ  نیارباـنب 

13 ". دش دهاوخن  هتفریذپ  دنک  باختنا 

: هلمج زا  دراد  ییاه  توافت  یلبق  نایدا  اب  مالسا 

نآرق .درادن  صاصتخا  يا  هژیو  هقطنم  موق و  هب  تسا و  یناهج  مالسا  _ 1

14 ". میداتسرف مدرم  مومع  يارب  هدنناسرت  هدنهد و  تراشب  ار  وت  ام  : " دیامرف یم 

زا سپ  ینعی  تسا  متاخ  نید  مالسا  _ 2
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متاخ ادخ و  لوسر  يو  هکلب  هدوبنا  مش  زا  کی  چیه  ردپ  دمحم  : " دیامرف یم  نآرق  .دمآ  دهاوخن  يدیدج  تعیرـش  نید و  مالـسا 
15 ". تسا ناربمایپ 

یتسین دونشخ  ایآ  : " دومرف يو  هب  دادرارق  هنیدم  رد  دوخ  نیشناج  ار  (ع ) یلع كوبت ، گنج  نایرج  رد  هک  ینامز  (ص ) ادخ لوسر 
16 ."؟ دمآ دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  نیا  زج  دشاب ، یسوم  هب  تبسن  نوراه  تلزنم  دننامه  نم  هب  تبسن  وت  ِتلزنم  هک 

هلمج زا  نیشیپ  ناربمایپ  ینامسآ  ياه  باتک  فسأت  لامک  اب  .تسا  هدشن  فیرحت  هجو  چیه  هب  نآرق )  ) مالـسا ینامـسآ  باتک  _ 3
هتفاین و هار  فیرحت  زگره  دـیجم  نآرق  رد  یلو  هدـیدرگ ، فیرحت  شوختـسد  ناگماک  دوخ  يزرو  ضرغ  رثا  رب  لـیجنا ، تاروت و 
هب وس  چـیه  زا  لطاب  : " دومرف 17 و  ". میتسه نآ  نابهگن  زین  دوخ  میداتـسرف و  ورف  ار  نآرق  ام  : " دیامرف یم  ادخ  .تفای  دـهاوخن  هار 

18 ". درادن هار  نآرق  تحاس 

یقاب هزجعم  کی  تروص  هب  زونه  تخس  رس  نانمـشد  دوجو  اب  و  نآ ، لوزن  زا  نرق  تشذگ 15  دوجو  اب  نآرق )  ) مالسا هزجعم  _ 4
( هزرابم هب  توعد   ) يّدحت تحارص  لامک  اب  نآرق  .دشاب  یمن  نآرق  اب  هلباقم  يارای  ار  يدحا  دنام و  دهاوخ  یقاب  زین  دبا  ات  تسا و 

19 ". دنروایب ار  نآ  ریظن  دنناوت  یمن  دنروایب  نآرق  دننام  یباتک  هک  دنیآ  درگ  مه  رود  سناو  نج  رگا  : " دومرف هدرک و  نالعا  ار 

دشخرد یم  راودا  یمامت  رد  نادیواج  هزجعم  ناونع  هب  میرک  نآرق   20 ". دیروایب نآرق  لثم  هروس  کی  دیناوت  یم  رگا  : " دومرف زین 
.تسین يربخ  يرگید  نایدا  ياه  هزجعم  زا  هک  یلاح  رد 

مالسا تامیلعت  .تسا  یعامتجا  دص  رد  دص  هک  تسا  ینید  اهنت  نایدا  همه  نایم  رد  مالسا  .مالسا  ندوب  یعامتجا  _ 5
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تکاس ناـنآ  يویند  تداعـس  هراـبرد  هتفرگ و  رظن  رد  ار  مدرم  يورخا  تداعـس  اـهنت  هک  تسا  نایحیـسم  ینونک  شیـشک  دـننام  هن 
.دهد ј دوخ  تمه  ههجو  ار  یتلم  کی  تیبرت  میلعت و  اهنت  هک  تسا  دوهی  یلعف  نییآ  دننام  هن  و  دشاب ،

هتخادرپن لامعا  قالخا و  زا  دودحم  عوضوم  دنچ  هب  رگید ، بهاذم  یـضعب  سوجم و  نایندـهب  ياهروتـسد  دـننام  مالـسا  تامیلعت 
هدـش هتفرگ  رظن  رد  ناـکم  ناـمز و  ره  رد  هشیمه و  يارب  نآ  مدرم  همه  یناـهج  ود  تداعـس  تـیبرت و  مـیلعت و  مالـسا ، رد  .تـسا 

21 .تسا

22 ". دنک اهر  شیایند  يارب  ار  شترخآ  ای  دنک و  كرت  شترخآ  رطاخ  هب  ار  ایند  هک  یسک  تسین  ام  زا  : " دومرف (ع ) رقاب ماما 

هیآ 17. ( 3) نارمع لآ   11

ص 377. ج 2 ، هنومن ، ریسفت  10 و 21 ؛ ص 7 -  مالسا ، میلاعت  هصالخ  ییابطابط ، همالع   12

هیآ 85. ( 3) نارمع لآ   13

هیآ 28. ( 24) أبس  14

هیآ 40. ( 33) بازحا  15

(. ص 58 ج 3 ، يراخب ، حیحص   ) ص 136 هیماما ، دیاقع  روشنم  یناحبس ، رفعج   16

هیآ 9. ( 15) رجح  17

هیآ 44. ( 41  ) تلصف  18

هیآ 88. ( 17  ) ارسا  19

هیآ 23. ( 2  ) هرقب  20

ص 24. مالسا ، میلاعت  هصالخ  ییابطابط ، همالع   21

ص 49. ج12 ، هعیشلا ، لیاسو   22

؟ دندقتعم مه  نایدا  نیا  ناوریپ  رگید و  ینامسآ  نایدا  ای  هدش  هتفریذپ  ناناملسم  طسوت  اهنت  نآ  لوبق  جارعم و  ایآ 

شسرپ

؟ دندقتعم مه  نایدا  نیا  ناوریپ  رگید و  ینامسآ  نایدا  ای  هدش  هتفریذپ  ناناملسم  طسوت  اهنت  نآ  لوبق  جارعم و  ایآ 
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خساپ

رد هلمج  زا  .دراد  دوجو  شیب  مک و  زین  رگید  نایدا  ناوریپ  نایم  رد  هدیقع  نیا  هکلب  دنراد  هدیقع  جارعم  هب  هک  دنتسین  نیملسم  اهنت 
انحوی لیجن  ارد  مهدزناش ش 19 و  باب  سقرم  لیجنا  رد  هکنانچ  .دوش  یم  هدید  يرت  نیگنس  تروص  هب  (ع ) یسیع ترـضحدروم 

ناـگدرم ناـیم  زا  زور  هس  زا  سپ  دـیدرگ  نفد  دـش و  هتـشک  هتخیوآ و  راد  هب  هک  نآ  زا  سپ  یـسیع  هـک  میناوـخ  یم  متـسیب  باـب 
مراکم رـصان   ) تفر یگـشیمه  جارعم  هب  درک و  دوعـص  اه  نامـسآ  هب  مدرم  نایم  رد  هزور  دـنچ  هاتوک  یگدـنز  زا  سپ  تساخرب و 

(. پاچ 22 مق ، هیمالسالا ، بتکلاراد  ص 15 ، ج 12 ، هنومن ، ریسفت  نارگید ، يزاریش و 

ياه تسد  اجنآ  رد  درب  اینع » تیب   » یکیدزن ات  دوخ  اب  ار  ناـشیا  یـسیع  هاـگنآ   » تسا هدـمآ  ش 50 و 51  اقول ، لیجنا  رد  هکناـنچ 
« تفر الاب  نامـسآ  يوس  هب  دـش و  ادـج  نیمز  يور  زا  لاح  ناـمه  رد  داد و  تکرب  ار  ناـشیا  درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ 

(. ص 119 حیسم ، یسیع  لیجنا  )

حرطم دوخ  ناربمایپ  هب  تبـسن  اهنت  ار  نامـسآ  هب  رفـس  جارعم و  ثحب  رگید  نایدا  هب  نادقتعم  دوش  یم  هدـهاشم  هک  هنوگنامه  هتبلا 
رگید نایدا  هب  یطبر  زین  ادخ  لوسر  جارعم  .دنتسه  اونمه  ناناملسم  اب  يرما  نینچ  عوقو  ناکما و  لصا  رد  لاح  ره  رد  دنیامن و  یم 

.دسر یمن  ترضح  نآ  جارعم  ثحب  هب  تبون  رگید  هجیتن  رد  دنرادن ، لوبق  ار  ام  ربمایپ  الصا  اهنآ  اریز  درادن ،

مالسا ربمایپ  جارعم  هلب ،
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.تسا یعامجا  یمالسا  ياه  هقرف  همه  ینس و  هعیش و  نیب 

What I know of, (please correct me if I am wrong) is that Hazrate Eesa and Hazrate Mahdi are
still religious leaders of their followers to Allah with respect to each of the different books

they were given for Christian and Islamic believers but guide the

شسرپ

What I know of, (please correct me if I am wrong) is that Hazrate Eesa and Hazrate
Mahdi are still religious leaders of their followers to Allah with respect to each of the
different books they were given for Christian and Islamic believers but guide the
followers through their hearts and through inside knowledge. They influence them
from the inside and do "gheyb" corrections to the society just like Hazrate Khezr did.
So that's why people who try to connect to Allah through Eesa (Jesus) still get specific
answers in their hearts and feel completely like they have established a connection to
a person and also to God. If trying to establish connection to Allah through asking
Eesa and loving Eesa was incorrect and was sherk, then Allah would not have come

closer to them, but in fact would become more far away from them as they have
become mosh-rek. It is just like how we love and connect to Allah through loving
"Ahle-beyt" which are our twelve leaders and Hazrate Fatemeh and Hazrate
Mohammad (5 tan maasoomin). Sunni people would call this sherk and would

disapprove of it. But it obviously exists in both of these two holy religions sent from
the one and only Allah. "La tabdeela le hokme-lah". So if Allah has set the path to
himself through loving and obeying "selected people he designates himself" in Islam,

why wouldn't this be in Christianity through Eesa? The only thing that they
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would have to clear up in their mind would be the "trinity concept". If they love Eesa
as a selected servant of Allah, a very "pak and maasoom" prophet of Allah in a way to
get his "shefaa" and "ghorb be Allah" why not? Isn't it what we are doing in
accordance with our Imaman? Many of the concepts that they have in their religion is
in complete accordance with our religion, and the way they see things is very much

similar to they way we Muslims see things. Most of their holy book complies with and
has things that we were also told of in the holy Quran. We were told many many times

in the Quran that we need to accept what other prophets have brought to people
before us, accept those prophets and accept the religions before us in order to be
approved by Allah as Muslims. I am sure this does not just mean to just acknowledge

other books, it should mean to read the books sent before us, study them and have
faith in them that they “were” also true guiders to Allah sent from Allah but may have
been altered or forged in some concepts or parts that make their believers confused.
I know that Hazrate Ali has read the other holy books and had Iman in them. I know
that Hazrate Imam Reza actually answered questions Christians had about their own

book that had confused them - the askers had loved the answers they received - their
questions
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were all answered with absolute truth that touched their hearts completely and
deeply and conformed with the rest of the concepts they had learned about
Christianity and so was the missing piece in their puzzle portrait of religion. They
became so happy and overwhelmed that they accepted that the complete and
unaltered religion sent by Allah was what Imam Reza believed in and was teaching, so

.they became Muslims

مه جـع ) ) يدـهم ترـضح  و  (ع ) یـسیع ترـضح  هک  تسا  نیا  دـییامرفب ) ار  نآ  حیحـص  افطل  تسا  طلغ  رگا   ) مناد یم  نم  هچنآ 
هدش لزان  ناملـسم  نایحیـسم و  يارب  ادخ  يوس  زا  هک  یتوافتم  بتک  ساسا  رب  ادـخ  يوس  هب  دوخ  ناوریپ  ینید  ياوشیپ  ود  نونکا 

هار زا  دـنراذگ و  یم  ریثات  نورد  زا  اـهنآ  .تسا  یبلق  فشک  ینطاـب و  روعـش  قیرط  زا  ناـنآ  تیادـه  هوحن  نکیل  دنـشاب ، یم  تسا 
اب دنهاوخ  یم  (ع ) یسیع ترضح  قیرط  زا  هک  یناسک  ور  نیا  زا  .درک  یم  رضخ  ترضح  هکنانچ  .دننک  یم  حالصا  ار  هعماج  بیغ 

کی اب  هطبار  ییوگ  هک  دـننک  یم  ساسحا  ـالماک  دـننک و  یم  تفاـیرد  یبلق  قیرط  زا  ییاـه  خـساپ  ادـتبا  دـننک  رارقرب  هطبار  ادـخ 
سپ تسا  تسردان  كرش و  وا  هب  قشع  یـسیع و  ندناوخ  قیرط  زا  ادخ  اب  هطبار  يوجتـسج  رگا  .دنا  هدرک  رارقرب  ادخ  اب  صخش و 

هب تبـسن  ام  قشع  لثم  تسرد  نیا  .دنا  هدیزرو  كرـش  اریز  دش  یم  رود  اهنآ  زا  رتشیب  هکلب  دـش ، یمن  رت  کیدزن  اهنآ  هب  دـنوادخ 
لها .تساهنآ  يوس  زا  ادـخ  يوس  هب  نتـسج  برقت  و  (ص )) مرکا ربمایپ  و  (س ) همطاف ترـضح  و  ع )  ) ماـما هدزاود  ( ) (ع تیب لـها 

زین تنس 
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هدمآ دـحاو  يادـخ  يوس  زا  هک  ینامـسآ  نید  ود  ره  رد  هلئـسم  نیا  حوضو  هب  یلاح  رد  .دـننک  یم  در  دـنناد و  یم  كرـش  ار  نیا 
هدیزگرب يایلوا  تعاطا  تبحم و  قیرط  زا  ار  دوخ  يوس  هب  هار  مالـسا  رد  دـنوادخ  رگا  نیاربانب  هللا » مکحل  لیدـبت  ال   » .دراد دوجو 

دوخ نهذ  دیاب  نانآ  هک  يزیچ  اهنت  یلب  .دشابن  (ع ) یسیع ترضح  قیرط  زا  تیحیسم  رد  يزیچ  نینچ  ارچ  تسا ، هداد  رارق  شیوخ 
تعافـش تهج  رد  موصعم  كاپ و  ربمایپ  ادخ و  هدیزگرب  دبع  ناونع  هب  ار  یـسیع  نانآ  رگا  .تسا  ثیلثت  هدیا  دننک  ریهطت  نآ  زا  ار 
يرایسب میهد ؟ یم  ماجنا  دوخ  ناماما  دروم  رد  ام  هک  تسین  يزیچ  نامه  نیا  ایآ  دراد ؟ یلاکـشا  هچ  دنرادب  تسوا  هللا  یلا  برق  و 

نانآ ار  روما  زا  يرایسب  و  دراد ، میراد  دوخ  نید  رد  ام  هچنآ  اب  لماک  تهباشم  دنراد  دوخ  نید  رد  نانآ  هک  ياه  هدیا  میهافم و  زا 
نآرق هک  تسا  یبلاطم  هباشم  يواح و  اهنآ  سدقم  باتک  ياه  هزومآ  زا  يرایسب  .میرگن  یم  ناناملسم  ام  هک  دنرگن  یم  هنوگنامه 

دنا هدروآ  ناینیـشیپ  يارب  نیـشیپ  ناربماـیپ  هک  ار  هچنآ  دـیاب  اـم  هک  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  دراوـم  زا  يرایـسب  رد  دزوـمآ  یم  اـم  هـب 
هب اهنت  هن  نیا  هک  منئمطم  نم  میوش  هتفریذپ  ناملـسم  ناونع  هب  ادخ  يوس  زا  ات  مینک  قیدـصت  ار  ناش  نیئآ  ناربمایپ و  نآ  میریذـپب ،

میناوخب و دـیاب  ار  هدـش  لزان  ناینیـشیپ  رب  هک  ییاهباتک  دـیاب  ام  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  هکلب  رگید ، ینامـسآ  بتک  قیدـصت  ياـنعم 
ادخ يوس  زا  هک  هدوب  ادخ  يوس  هب  یقیقح  نایامنهار  اهنآ  هک  میدروآ  نامیا 
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دیدرگ یم  نانموم  ریحت  بجوم  هک  یمیهافم  اه و  هزومآ  زا  یـشخب  ای  هدمآ و  اهنآ  ياج  هب  ینـشناج  لیدب و  ادعب  یلو  هدش ، لزان 
هک مناد  یم  .تسا  هتـشاد  ناـمیا  اـهنآ  هب  هدـناوخ و  ار  سدـقم  بتک  رگید  (ع ) یلع ترـضح  هک  مناد  یم  نم  .تسا  هدـش  ضوـع 

اهنآ یتفگـش  بجوم  هک  دـنداد  باوج  يا  هنوگ  هب  ناشدوخ  ياهباتک  دروم  رد  نایحیـسم  ياه  شـسرپ  هب  (ع ) اضر ماـما  ترـضح 
مامت لامک و  هب  دوب و  تقیقح  اب  قباطم  الماک  اهنآ  ياه  شسرپ  مه  .دندوب  دونشخ  یتفایرد  ياه  خساپ  زا  رایـسب  نارگـشسرپ  .دش 

....تشاد تقباطم  دندوب  هتخومآ  تیحیسم  نوماریپ  اهنآ  هک  ییاه  هزومآ  رگید  زا  هچنآ  اب  تسشن و  نانآ  لد  رب 

هدش لزان  ادخ  يوس  زا  هک  يریذپان  نیـشناج  لماک و  نید  دندرک  لوبق  هک  دـنتفرگ  رارق  ریثات  تحت  هدـش و  لاحـشوخ  نانچ  اهنآ 
.دندش ناملسم  نانآ  ورنیا  زا  دهد ، یم  میلعت  ار  نآ  دراد و  نامیا  نادب  (ع ) اضر ماما  هک  تسا  ینید  نامه 

خساپ

یسیع ترضح  یسوم و  ترضح  هب  ام  .تسا  نیـشیپ  ینامـسآ  ياهباتک  نیـشیپ و  ناربمایپ  هب  نامیا  نموم ، ياه  یگژیو  زا  یکی  . 1
دروم اهراب  باتک  ود  نیا  لیلد  نیا  هب  میناد و  یم  یهلا  سدـقم  باـتک  ار  لـیجنا  تاروت و  میراد و  لـماک  ناـمیا  مهیلع  هللا  مـالس 

.دنا هتفرگ  رارق  مهیلع  هللا  مالس  راهطا  همئا  دانتسا 

رییغت تسا ،  هدش  لزان  ناربمایپ  بلق  رب  هچنآ  لصا  زا  دنا و  هدش  فیرحت  باتک  ود  نیا  هنافساتم  هک  تساج  نیا  یساسا  لکشم  اما 
نایدوهی و دانتسا  دییات و  دروم  هک  قیتع  دهع  باتک  رافسا  یلعف و  تاروت  هک  دنراد  ناعذا  يدوهی  یحیسم و  ناققحم  .دنا  هتفای 
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لیجانا هک  دـنراد  حیرـصت  یحیـسم  نادنمـشیدنا  نینچمه  تسا و  هدـش  هتـشون  دارفا  تسد  هب  تسین و  یهلا  یحو  تسا  نایحیـسم 
.تسا هتفای  شراگن  ناشیا  ناوریپ  طسوت  حیـسم  جورع  زا  سپ  ياه  لاس  رد  تسا ، نایحیـسم  دانتـسا  دروم  هک  دیدج  دـهع  هعبرا و 

سدـقم ياهباتک  ینایحو  بلاطم  هب  اهنت  زین  همئا  دراد و  یلـصا  هدـش  یحو  ياه  باتک  اب  يدایز  هلـصاف  دوجوم  ياـهباتک  نیارباـنب 
رد نومام ، سلجم  رد  رگید ، نایدا  ناوریپ  سدقم  ياه  باتک  هب  مالـسا  هیلع  اضر  ماما  دانتـسا  یهاگ  و  دندرک ، یم  دانتـسا  نیـشیپ 

یسررب دقن و  رد  هک  تسا  یملع  ثحابم  هرظانم و  رد  یئالقع  شور  نیا  .دنتشاد و  لوبق  ناشدوخ  هک  دوب  يزیچ  هب  دانتسا  تقیقح 
.تسین هدمآ  سدقم  ياه  باتک  رد  هچنآ  مامت  دییات  يانعم  هب  نیا  .دوش و  دانتسا  نانآ  دوخ  ياهباتک  هب  تارظن 

رد حیسم  ترضح  نتشادنپ  ادخ  ثیلثت و  هکنیا  نوچ  یتدیقع  ثحابم  زا  يرایسب  يارب  ناملسم ، نادنمشیدنا  زا  يرایـسب  نونکا  مه 
 ، دنا هداد  تراشب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) متاخ ربمایپ  هب  ای  دنتسه ، یجنم  روهظ  رظتنم  زین  اهنآ  هکنیا  ای  درادن ، یهجو  سدقم  باتک 

شیپ باتک  نیا  رد  هک  یتارییغت  تافیرحت و  لیلد  هب  هک  تسا  نشور  اما  دـننک ، یم  دانتـسا  سدـقم  باتک  هب  رگید  رایـسب  دراوم  و 
.تسین حیحص  یهلا _ هدش  یحو  باتک  ناونع  هب   _ اهنآ هب  لماک  دانتسا  تسا ، هدمآ 

توافت نیا  هب  هجوت  اب  درک و  هجوت  نادب  دیاب  هک  تسا  يرهوج  یتوافت  يزورما  تیحیـسم  هزومآ  عیـشت و  بهذم  هاگدـید  نیب  . 2
نایحیسم دوش و  یم  یقلت  ادخ  هلزنم  هب  یسیع  تسا ، ثیلثت  هب  دقتعم  هک  تیحیسم ، رد  .درک  یسررب  ار  هزومآ  ود  نیا 
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هللا مالـس  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ام  رظن  زا  اما  .تسا  نشور  كرـش  هک  يرما  تسا ،  نایوسیع  يادـخ  وا  هک  دـنراد  حیرـصت 
هب دـنوادخ  ضیف  هطـساو  دـنراد ، هک  يونعم  هداعلا  قوف  ماقم  هطـساو  هب  ایناث  دـنیادخ و  هدـنب  ـالوا  ینعی  دنتـسه  یهلا  ءاـیلوا  مهیلع 
زا ناوت  یمن  هک  تسا  مهم  نانچ  نآ  توافت  نیا  .دنـشاب  یم  نیمز  يور  رب  یهلا  ءافلخ  یهلا و  ءایلوا  دنـشاب و  یم  ملاـع  تادوجوم 

.تشذگ نآ  رانک 

كاـنرطخ ءهرد  رد  لـیلد  نیمه  هب  و  دنـشاب ، هتـشاد  تیـالو  موهفم  زا  یتسرد  كرد  دنتـسناوتن  نایحیـسم  هک  دـسر  یم  رظن  هب  هلب 
زا يرایـسب  دنهد ، رارق  شیعقاو  هاگیاج  رد  ار  حیـسم  ترـضح  دننک و  ادیپ  تاجن  كرـش  یگدولآ  زا  رگا  دندمآ و  راتفرگ  كرش 

.دوش یم  فرطرب  اهنآ  تالکشم 

تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  روبز ، لیجنا و  تاروت  زا  یبلاطم  هچ 

شسرپ

تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  روبز ، لیجنا و  تاروت  زا  یبلاطم  هچ 

خساپ

رارق هب  هدمآ  نایم  هب  نخـس  لقتـسم  اهنت و  تروص  هب  هاوخ  مه و  اب  هاوخ  لیجنا  تاروت و  زا  اه  نآ  رد  هک  میرک  نآرق  زا  یتایآ  . 1
: دنریز

هعمج 5. فص 6 و  حتف 29 ; هبوت 111 ; فارعا 157 ; ; 110 ، 68 ، 66 ، 46 هدئام 44 ، 65 و 93 ; ، 50 ، 48 نارمع 3 ، لآ 

.55 أرسا ، 163 و  أسن ، ; 105 أیبنا ، زا : دنا  ترابع  هدمآ  نایم  هب  نخس  روبز  زا  اه  نآ  رد  هک  میرک  نآرق  زا  یتایآ  . 2

هب مارتحا  ترورـض  هرابرد  یلک  یبلاطم  رب  نوزفا  تسا  هدش  وگ  تفگ و  لیجنا  تاروت و  زا  اه ، نآ  رد  هک  لّوا  هتـسد  تایآ  رد  . 3
ناوت یم  تسد  نیا  زا  یتاعوضوم  دنوادخ و  يوس  زا  رودص  يراگنا و  قح  اه ، نآ  بلاطم  ندرکن  راکنا  دننام  روبزم ، ياه  باتک 

: دراد صاصتخا  ریز ، روحم  هتسد  هس  هب  هدش  دای  ياه  هیآ  بلاطم  ریاس  تفگ 

تسا ریز  رارق  هب  تایآ  تسد  نیا  زا  يا  هنومن  یهلا  تیاده  رون و  رب  ندوب  لمتشم  فلا 

 " هدوب رون  تیاده و  نآ  رد  هک  یلاح  رد  میدرک  لزان  ار  تاروت  ام  هدئام 44 ) ;) ٌرُونَو   ً يدُه اَهِیف    َ غَرْوَّتلا ه اَْنلَزنَأ  آَّنِإ  "

" .دوب رون  تیاده و  نآ  رد  هک  میداد  میرم  نب  یسیع   [= وا هب  ار  لیجنا  و  هدئام 46 ) ;) ٌرُونَو   ً يدُه   ِ هِیف   َ لیِجن  ?ً
ِ

ْالا   ُ هََْنیَتاَءَو "

يداو زا  اه  ناسنا  ندناشک  تیاده و  ینارون  طوطخ  میسرت  اه ، نآ  بتک  یهلا و  ناربمایپ  یحو  لاسرا  هفسلف  هک  تسا  نآ  تقیقح 
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باتک ياوتحم  هراـبرد  ار  یگژیو  نیا  میرک  نآرق  ور ، نیا  زا  تسا  هدوب  تیادـه  ینارون  ياـضف  هب  يور  جـک  یهارمگ و  کـیرات 
.دوش یم  روآدای  زین  لیجنا  تاروت و  ياه 

یبای تسد  ب 
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تسا هدمآ  نایم  هب  نخـس  هبوت  كرابم  هروس  زا  مهدزای  دص و  هیآ  رد  هراب  نیا  رد  تداهـش  داهج و  تروص  رد  نادواج  تشهب  هب 
 ِ هَّللا   ِ لـِیبَس ِیف    َ نوـُِلتََُقی   َ هَّنَْجلا   ُ مَُهل  ّ َ نَأـِب مَُهل   َ َوـْمَأ َو    ْ مُهَـسُفنَأ   َ نِینِمْؤُْـملا   َ نِم   َ يَرَتْـشا   َ هَّللا  ّ َ نِإ  " میناوـخ یم  فیرـش  هیآ  نیا  رد 

يِذَّلا   ُ مُکِْعیَِبب ْاوُرِْـشبَتْساَف    ِ هَّللا   َ نِم ِ ي  هِدْهَِعب   َ یَفْوَأ   ْ نَم َو    ِ ناَءْرُْقلا َو    ِ لیِجن  ?ً
ِ

ْالا َو    ِ غَرْوَّتلا ه ِیف  اقَح    ِ ْهیَلَع اًدْعَو    َ نُولَتُْقی َو    َ نُوُلتْقَیَف
شربارب رد   [ هک هدرک  يرادـیرخ  ار  ناش  لاوما  اه و  ناج  نانمؤم  زا  دـنوادخ  هبوت 111 )   ُ;) میِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکل   َ ِ ي َو َذ ِهب ُمتْعَیاـَب 

وا رب  تسا  یّقح  هدعو  نیا  دنوش ; یم  هتـشک  دنـشک و  یم  دننک ، یم  راکیپ  ادخ  هار  رد  هک  هنوگ  نیا  هب  ; [ دـشاب تشهب  نانآ  يارب 
داد هب  داب  تراشب  امش  رب  نونکا  تسا  رترادافو  شدهع  هب  دنوادخ  زا  یسک  هچ  هدومرف و  يروآدای  نآرق  لیجنا و  تاروت و  رد  هک 
رد تداهـش  داهج و  نوچ  مه  يا  یلاعتم  ياه  شزرا  ور ، نیا  زا  گرزب "  يزوریپ  نآ  تسا  نیا  و  دیا ، هدرک  ادـخ  اب  هک  يدتـس  و 

تسا هدش  نایب  نآرق  لیجنا و  تاروت  ینعی  ینامسآ  باتک  هس  ره  رد  دنوادخ ، هار 

 ُ لوسَر ّینِا    َ لیءَرِسا ینَبَی    َ مَیرَم   ُ نبا یَسیع    َ لاق ِذاو   " تسا هدمآ  فص  هروس  زا  مشش  هیآ  رد  عوضوم  نیا  : 6 ربمایپ تثعب  هدعو  ج 
یماگنه دیروآ [ دای  هب   [ و فص 6 ) ;) دَمحَا   ُ هُمـسا يِدَعب  نِم  یتأَی    ٍ لوسَِرب اًرِّـشَبُمو    ِ غروَّتلا ه   َ نِم  ّ َ يَدَی   َ نَیب اِمل  اًقِّدَصُم  مُکَیِلا    ِ هّللا

زا لبق  هک  یباتک  هدننک  قیدصت  هک  یلاح  رد  متسه  امـش  يوس  هب  ادخ  هداتـسرف  نم  لیئارـسا  ینب  يا  تفگ  میرم  نب  یـسیع  هک  ار 
یلوسر هب  هدنهد  تراشب  مشاب و  یم  تاروت   [= هدش هداتسرف  نم 
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 " تسا دمحا  وا  مان  دیآ و  یم  نم  زادعب  هک 

ندوب دنوادخ  بناج  زا  دییأت  رب  نوزفا  هدمآ  نایم  هب  نخس  روبز ، ینعی  غدواد  ترضح  باتک  زا  نآ  رد  هک  مود  هتـسد  تایآ  رد  . 4
تـسا هدـش  هراشا  نآ  هب  میرک  نآرق  رد  باتک  نآ  زا  هک  تسا  يروحم  نیرت  مهم  نیمز  يور  رب  ناحلاص  ندوب  مکاح  عوضوم  نآ 

 َ يِداَبِع اَُهثِرَی    َ ضْر  ?َ ْالا  ّ َ نَأ ِرْکِّذـلا  ِدـَْعب  نِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اَْـنبَتَک  ْدََـقل  َو  : " دوب دـنهاوخ  روج  ياـه  تیمکاـح  ناـثراو  ناـنآ  هک  نیا  و 
زا دارم  .دش " دنهاوخ  نیمز  تموکح   [ ثراو نم  هتسیاش  ناگدنب  میتشون  تاروت   [= رکذ زا  دعب  روبز "  " رد ( 105، أیبنا   َ;) نوُِحلََّصلا
یم دـنوادخ  تدابع  هب  نآ  هیاس  رد  رـشب  هک  تسا  تیـصعم  كرـش و  هنوگ  ره  زا  نآ  ندـش  كاـپ  نیمز  يور  رب  ناـحلاص  تثارو 

تثارو يورخا و  تیمکاح  زا  دـناوت  یم  مه  هعقاو  نیا  تسا  هدـش  هراشا  نادـب  هیآ 55 ، رون ، كراـبم  هروس  رد  هک  ناـمه  دزادرپ ;
هب مه  تسا و  هدـش  هـتفگ  نخـس  نآ  زا  هیآ 11 ، نونمؤم  اـی  و  هیآ 74 ، رمز ، رد  هک  ناـنچ  نآ  دـنک ، تیاـکح  تشهب  رب  ناـحلاص 

ریـسفت یف  نازیملا   ) تسا يدـهم غ  ترـضح  روهظ  نامز  اـه ، نآ  هلمج  زا  هک  دـشاب  طوبرم  نیمز  يور  رب  ناـحلاص  يویند  تثارو 
 ( تاعوبطملل یملعالا  هسسؤم  ص 330 ، ج 14 ، ییابطابط ،  همالع  نآرقلا 

: دیامن یم  يرورض  هتکن  دنچ  يروآدای  نایاپ  رد 

هلمج زا  درب ، یم  یپ  یهلا  باتک  ود  نیا  يریذپ  فیرحت  ندوب و  یلعج  هب  یسک  ره  یلعف  لیجنا  تاروت و  رب  هاتوک  يرورم  اب  فلا 
یقت دمحم  داتسا  یـسانشامنهار ،  ( ) 2  ) دـیاقع لوصا   ) تسا نآ  رد  اوسر  ياه  هناسفا  راب و  تحاضف  ياه  ناتـساد  نایب  لـیالد  نیا 

يدزی ص 279، حابصم 
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نتم ور ، نیا  زا  هیمالسالا )  بتکلاراد  يزاریش ص 130 ، مراکم  هّللا  تیآ  ربمایپ ، نیرخآ  نآرق و  مق /  هیملع  هزوح  تاراشتنا  زکرم 
تسین تسد  رد  روبز ، یتح  روبزم و  ياه  باتک  یلصا 

نآ هدشن  فیرحت  یلصا و  نتم  هب  هدش  هداد  تبسن  میرک  نآرق  هلیسو  هب  هدش  دای  هناگ  هس  بتک  رد  اه  نآ  دوجو  زا  هک  یبلاطم  ب 
یگتفای فیرحت  دراد و  دوجو  لـیجنا  تاروت و  ناونع  اـی  ـالاح  هک  هچ  نآ  هن  تسین  سر  تسد  رد  نونکا  مه  هک  تسا  طوبرم  اـه 

تسا ملسم  اه  نآ 

؟  دنتسه دنوادخ  نید  وریپ  زین  اهنآ  هکیلاح  رد  دنیوگ  یم  رفاک  یهلا  نایدا  ناوریپ  هب  ارچ   1

شسرپ

؟  دنتسه دنوادخ  نید  وریپ  زین  اهنآ  هکیلاح  رد  دنیوگ  یم  رفاک  یهلا  نایدا  ناوریپ  هب  ارچ   1

خساپ

ار دـنوادخ  هک  یـسک  ینعی  مالـسا  حالطـصا  رد  رفاک  .دـنمان  یم  باتک  لها  ار  اهنآ  هکلب  دـنیوگ ، یمن  رفاک  یهلا  نایدا  ناوریپ  هب 
نایدا .دنک و  یم  نامتک  دناشوپ و  یم  ار  قح  هک  تسا  یـسک  ینعم  هب  رفاک  رگید  ینعم  رد  .دشاب  تسرپ  تب  دشاب و  هتـشادن  لوبق 

نید یتقو  ادخ  دوخ و  نید  هب  تبـسن  يرادنید  زا  دعب  مدرم  هک  تسا  نآ  قح  تفر  الاب  مدرم  لوقع  دـش و  هضرع  یکی  یکی  یتقو 
.دنبای شیارگ  يدعب  نید  هب  يدعب  ربمایپ  توبن  هب  ییاه  هناشن  هوالعب  دوخ  ریبدت  لقع و  اب  دش  هضرع  رت  لماک 

نید رد  يدـعب  ربمایپ  توبن  هک  ارچ  دنتـسین  لئاق  ار  دوخ  نید  رد  دوجوم  ثحابم  زا  یمین  اـیوگ  دـنام  یقاـب  دوخ  نید  رب  هک  نیمه 
یلو تسا  هدرک  دزشوگ  ار  يدعب  ربمایپ  زا  تعباتم  موزل  تسا و  هداد  ار  يدعب  ربمایپ  تراشب  یلبق  ربمایپ  تسا و  هدش  حیرصت  یلبق 
نید لوبق  مدـع  ینعم  هب  نیا  .هتفریذـپن و  لماک  مه  ار  دوخ  یلبق  نید  ایوگ  دریذـپ  یمن  ار  يدـعب  نید  نیا  هک  یـسک  لاح  نیع  رد 

.ضعبب نورفکت  دوب و  باتکلا  ضعبب  نونموی  دوش  یمن  هک  ارچ  تسا  ادخ 

تسا هدیـسر  تابثا  هب  ینیقی  لیالد  اب  نخـس  نیا  هک  تسا  هتفرگ  تروص  یلک  ياه  فیرحت  دوجوم  نایدا  یمامت  رد  نآ  رب  هوالع 
.تسا یلبق  نید  لوبق  مدع  ینعم  هب  مه  نیا  هدش  هدز  دربتسد  هک  دیوج  دبعت  نید  هب  ناسنا  هک  نیمه  و 

یعون هب  دشاب  قح  ندرک  یفخم  نیمه  رفاک  زا  امش  روظنم  رگا 
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.دنیوگ ار  دنوادخ  رکنم  یمالسا ، حالطصا  رظن  زا  یقیقح  رفاک  یلو  دنیوگ  یم  رفاک  حالطصا  تهج  زا 

ییارگ تایح  بتکم  هک  ینعم  نیا  هب  دنناد  یم  یگدنز  زا  رترب  ار  گرم   ( مالسا یحیسم و   ، يدوهی  ) یهلا گرزب  نید  هس  هک  تسا  تسرد  ایآ 
یکشزپ ياه  تفرشیپ  عبات  ار  دنوادخ  ریدقت  دنادیم و  گرم  زا  رتهبار  ریدقت  مالـسا  یلو  دنادیم  زیاج  دشاب  هک  یتمیق  ره  هب  ار  ندوب  هدنز  ،

 . دناد یمن 

شسرپ

بتکم هک  ینعم  نیا  هب  دنناد  یم  یگدنز  زا  رترب  ار  گرم   ( مالـسا یحیـسم و   ، يدوهی  ) یهلا گرزب  نید  هس  هک  تسا  تسرد  ایآ 
عبات ار  دنوادخ  ریدقت  دنادیم و  گرم  زا  رتهبار  ریدقت  مالـسا  یلو  دنادیم  زیاج  دشاب  هک  یتمیق  ره  هب  ار  ندوب  هدـنز   ، ییارگ تایح 

 . دناد یمن  یکشزپ  ياه  تفرشیپ 

خساپ

عقاو یقالخا  طوقـس  فارحنا و  تلذ و  ریـسم  رد  ناسنا  یگدـنز  رگا  تسا  یگدـنز  زا  رتهب  گرم  مالـسا  رظن  زا  .تسین  نینچ  نیا 
هک یتروص  رد  اما  ددرگ  یم  بوسحم  تکرب  ریخ و  یگدنز  نیا  تارضم  رورـش و  هب  تبـسن  دنـسپان و  ریـسم  نیا  نایاپ  رگم  .دوش 

نیا هکلب  دـشاب  یمن  یگدـنز  نیا  زا  رتـهب  گرم  هاـگ  چـیه  دـشاب  قح  ترـضح  تیدوبع  تهج  رد  هبیط و  تاـیح  ناـسنا  یگدـنز 
.تسین یتسرد  مکح  گرم  یگدنز و  باب  رد  قلطم  مکح  اذل  ددرگ و  یم  ناسنا  یلاعت  دشر و  نابدرن  یگدنز 

نآ یگدـنز  هک  ارچ  تسا  یقطنمریغ  چوپ و  ییاـعدا  املـسم  .دراد  ییاـعدا  نینچ  امـش  هتفگ  هب  هک  ییارگ  تاـیح  بتکم  دروم  رد 
یگدنز ار  نآ  مان  ناوت  یمن  ًالـصا  گنن ، يراوخ و  تلذ و  تروص  رد  دشاب و  ناسنا  يدنمتداعـس  ثعاب  هک  تسا  دنمـشزرا  تقو 

.داهن

هیام ار  ناراکمتـس  تسدریز  یگدـنز  دـید و  یم  تداعـس  ار  هنادنمتفارـش  گرم  متـس ، هطلـس  نارود  رد  (ع ) ادهـشلادیس ترـضح 
(. ص 68 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم ، امرب (  الا  نیملاظلا  عم  هایحلاو  هداعس  الا  توملا  يرا  گنن ال  يراوخ و 

هب تسا و  رگید  هبترم  هب  يا  هبترم  زا  لاـقتنا  اـهنت  گرم  دـهد و  یم  شزرا  اـنعم و  يویند  هاـتوک  یگدـنز  هب  مالـسا  شرگن  اـساسا 
.دشاب یمن  یتسین  انف و  يانعم 

هس ره  هکنیا  ای  دوب  قح  نید  اهنت  مالسا  نید  مه  زاب  ایآ  دندوب  هدشن  فیرحت  راچد  خیرات  لوط  رد  تیحیـسم  يدوهی و  نایدا  هک  یتروص  رد 
؟  دنشاب قح  دنناوت  یم  نید 

شسرپ
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ای دوب  قح  نید  اهنت  مالـسا  نید  مه  زاب  ایآ  دـندوب  هدـشن  فیرحت  راچد  خـیرات  لوط  رد  تیحیـسم  يدوهی و  نایدا  هک  یتروص  رد 
؟  دنشاب قح  دنناوت  یم  نید  هس  ره  هکنیا 

خساپ

يداـقتعا لوـصا  رب  تسا و  یکی  دـنا  هدوـب  نآ  غـّلبم  جورم و  یهلا  ناربماـیپ  هک  يدـیحوت ، ناـیدا  همه  هدـشن ي  فـیرحت  تقیقح 
میرادـن نایدا  میرک  نآرق  قطنم  رد  تهج  نیمه  هب  دـنا  هدوب  دـحاو » نید   » يدانم ناربمایپ  یماـمت  .تسا  راوتـسا  هناـگی  كرتشم و 

نیدلا ّنا  دـنوادخ : ربارب  رد  میلـست  مالـسا و  زا  تسا  ترابع  نآ  دـنا و  هدوب  نآ  يدانم  ناربمایپ  مامت  هک  میراد  يدـحاو  نید  هکلب 
ناک ام  دنناملسم : یگمه  یهلا  ناربمایپ  و  هیآ 19 ). نارمع ، لآ  ) M} تسا مالسا  طقف  دنوادخ  دزن  رد  نید  انامه  مالـسالا  هللا  دنع 
هیآ نارمع ، لآ  )( M} دوب ناملسم  هکلب  ینارـصن ، هن  دوب و  يدوهی  هن  میهاربا  املـسم  افینح  ناک  نکلو  اینارـصن  الو  ایدوهی  میهاربا 

.67

كرتشم و يداـقتعا  ناـکرا  لوصا و  غّلبم  یهلا  ناربماـیپ  تسا و  یکی  يدـیحوت  ناـیدا  هدـشن ي  فیرحت  تقیقح  ساـسا ، نیا  رب  .
تسرپدوـس و دارفا  اـی  ناداـن و  ناوریپ  طـسوت  فارحنا ، فـیرحت و  راـتفرگ  ناـیدا  خـیرات  لوـط  رد  دـنچ  ره  .دـنا  هدوـب  يا  هناـگی 

.دندش یم  هعماج  هاوخدوخ 

: دنوش یم  توافتم  تهج  دنچ  زا  يدیحوت  نایدا  لاح  نیع  رد  اما 

هاوخدوخ تسرپدوس و  دارفا  ای  نادان و  ناوریپ  طـسوت  فارحنا  فیرحت و  راـتفرگ  ناـیدا  ناـمز  یط  رد  کـش  نودـب  فیرحت : - 1
یگدولآ زا  نآ  نتـساریپ  تافیرحت و  نتخاس  ناشنرطاخ  روظنم  هب  ار  يرگید  ربمایپ  تثعب  ترورـض  رما  نیمه  هک  دـنا  هدـش  هعماج 

.تسا هتشاد  یپ  رد  فیرحت ،

حطس اهروتسد و  عون  ور  نیازا  دنا ، هدمآ  مدرم  تیاده  يارب  ناربمایپ  مدرم : دادعتسا  حطس  جایتحا و  طیحم و  توافت  - 2
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رایـسب یعامتجا  طباور  هیلوا  نورق  رد  رـشب  اعبط  .دـشاب  طیحم  ياهزاین  هعماج و  كرد  دـشر و  دودـح  رد  دـیاب  فراعم  بلاـطم و 
نینچمه .درک  یم  هرادا  ار  وا  یگدنز  يدودـحم  نیناوق  ور  نیازا  تشادـن  یلیـصفت  شرتسگ و  یعامتجا  ماظن  تشاد و  يدودـحم 
یساسا لئاسم  هنیمز  رد  عونتم  فلتخم و  دیاقع  ءارآ و  مه  تشادن و  ینانچنآ  تقد  قمع و  مه  اه  هشیدنا  دیاقع و  ءارآ و  هیحان  رد 
ماکحا یجیردت  نایب  تهج  زا  فیرحت ، هلأسم  زا  رظن  عطق  اب  دیدج ، ناربمایپ  ندمآ  موزل  ور  نیازا  .دوب  هدـشن  زاربا  یـسانش  یتسه 

مه زاب  تفرگ  یمن  تروص  مه  فیرحت  هتـشذگ  نایدا  رد  رگا  یتح  ینعی  .تسا  هدوب  مدرم  دـشر  مهف و  اب  بسانتم  نید  فراعم  و 
: روظنم هب  دیدج  ناربمایپ  ندمآ  هب  زاین 

دـیحوت و هب  طوبرم  لئاسم  عورف  فئارظ و  لاثم  ناونع  هب  .اهنآ  یعرف  ياه  هخاش  يداقتعا و  لوصا  نامه  قئاقد  فئارظ و  ناـیب  - 1
نییبت هتـشذگ  نایدا  رد  تسا  هدـش  نایب  مالـسا  رد  هک  هنوگ  نآ  ...و  ردـق  اضق و  رایتخا ، ربج و  نوچ  یلئاسم  داـعم و  یهلا و  لدـع 

.تسا هدشن 

.رشب یعامتجا  يدرف و  یگدنز  فلتخم  نوؤش  هب  طوبرم  نیناوق  ماکحا و  نایب  - 2

دیاقع لوصا  قیقد  عماج و  لماک و  نایب  هک  لوبق  دروم  نید  تفرگ  یمن  تروص  مه  فیرحت  هتـشذگ  نایدا  رد  رگا  یتح  نیاربانب ،
نید نآ  تسا و  هدـش  ناـیب  یهلا  روآ  ماـیپ  نیرخآ  طـسوت  هک  تسا  ناـمه  دراد  رب  رد  ار  یعاـمتجا  يدرف و  نیناوق  ماـکحا و  زین  و 

.تسا مالسا 

نید تسین و  نایدا  ًالـصا  تسا و  دـحاو  يدـیحوت ، نایدا  همه  هدـشن ي  فیرحت  تقیقح  دـش  ناـیب  هک  نآ  زا  سپ  هک : نیا  نمض 
، اهنآ هدشن ي  فیرحت  تقیقح  هب  دبعت  اذل  تسا ،
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.تسین ینید ) مزیلارولپ   ) ینید ییارگ  ترثک  يانعم  هب  تسا و  دحاو  رما  هب  دبعت 

؟ دینک نایب  رگید  نایدا  ندوب  لوبق  لباق  ریغ  لیالد  رگید و  نایدا  ریاس  اب  مالسا  توافت  هرابرد  يرتشیب  تاحیضوت 

شسرپ

؟ دینک نایب  رگید  نایدا  ندوب  لوبق  لباق  ریغ  لیالد  رگید و  نایدا  ریاس  اب  مالسا  توافت  هرابرد  يرتشیب  تاحیضوت 

خساپ

بناج زا  هک  هناگی -  يداقتعا  لوصا  رب  تسا و  یکی  دنا -  هدوب  نآ  غلبم  جورم و  یهلا  ناربمایپ  هک  يدیحوت -  نایدا  همه  تقیقح 
يدانم ناربمایپ ، مامت  میراد و  نید »  » هکلب میرادـن ؛ نایدا »  » میرک نآرق  قطنم  رد  اساسا  .تسا  راوتـسا  هدـش -  نایب  لاـعتم  دـنوادخ 

نید انامه  مالسالا ؛  هللادنع  نیدلا  نا  : » تسا هدش  ریبعت  دحاو ) دنوادخ  ربارب  رد  میلست  « ) مالسا  » هب نآ  زا  هک  دنا  هدوب  دحاو » نید  »
وا زا  دـنیزگرب  ار  ینید  مالـسا  زا  ریغ  سک  ره  هنم ؛  لـبقی  نلف  اـنید  مالـسالاریغ  غـتبی  نم  و   » و تسا » مالـسا  طـقف  دـنوادخ  دزن  رد 

«. تسین هتفریذپ 

افینح ناک  نکلو  اینارصن  ایدوهی و ال  میهاربا  ناک  ام  }» A دناوخ : یم  ناملسم »  » ار ناربمایپ  همه  و  مالسا »  » طقف ار  نید  میرک  نآرق 
«. دوب ناملسم  یتسرپاتکی  هکلب  یحیسم ؛ هن  دوب و  يدوهی  هن  میهاربا   A } ؛  املسم

توعد هناگی  يادخ  ربارب  رد  تیدوبع  میلست و  مالسا ، ینعی ، دحاو ؛ نید  هب  ار  مدرم  ناربمایپ ، همه  دیجم ، نآرق  هاگدید  زا  نیاربانب 
كرتشم و لوصا  هلـسلس  کـی  زا  ناربماـیپ  همه  ساـسا ، نیا  رب  .دـنا  هدرک  غیلبت  ار  يدـحاو  يداـقتعا  ناـکرا  لوصا و  دـنا و  هدرک 
، راذنا ریشبت و  تدحو ، هب  توعد  یتسرپ ، تیصخش  یفن  اوقت ، هب  توعد  نوچ  یلوصا  دندرک ، یم  يوریپ  يدحاو  تباث و  ياهتنس 

هللا هیآ  ترـضح  میرک ، نآرق  یعوضوم  ریـسفت  اگن : صوصخ  نیا  رد   ) ...و یلاعت  هب  توعد  نالهاج ، يازهتـسا  ینمـشد و  لـمحت 
(. صص 41 123 ج 6 ، 1376ش ، لّوا ، پاچ  ءارسا ، رشن  زکرم  مق ، یلمآ ، يداوج 

نایدا ناربمایپ و  تهج  هس  هب  لاح  نیع  رد  اما 
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: دنا هدوب  توافتم  رگیدکی  اب 

، مدرم دادعتسا  جایتحا و  حطس و  طیحم و  توافت  فلا )

دیاب فراعم  بلاطم و  حطس  اهروتـسد و  عون  ور ، نیا  زا  دنا ؛ هدمآ  مدرم  تیاده  يارب  ناربمایپ  هک  تسا  راکنا  لباق  ریغ  تهج  نیا 
ماظن تشاد و  يدودحم  رایـسب  یعامتجا  طباور  هیلوا  نورق  رد  رـشب  اعبط  .دـشاب  طیحم  ياهزاین  هعماج و  كرد  دـشر و  دودـح  رد 

روط نیمه  درک و  یم  يربهر  هرادا و  ار  وا  یگدنز  يدودـحم  نیناوق  ور ، نیا  زا  تشادـن  يدایز  لیـصفت  شرتسگ و  يو  یعامتجا 
شرتسگ نیا  دـشاب و  ناوارف  تارکذـت  هب  زاـین  حالـصا ، يارب  اـت  دوب ، هدـشن  زاربا  هعماـج  رد  یفلتخم  دـیاقع  راـکفا و  ءاوها ، ءارآ ،

ار يدیدج  ربمایپ  تلاسر و  توعد و  شیادیپ  تابجوم  هتفر  هتفر  اهیدـنمزاین  یعیبط و  لماوع  اب  دروخرب  تخانـش و  طباور ، راکفا ،
.درک باجیا  ار  لماک  ییاهن و  توعد  غالبا  نآ ، طیارش  یمالسا و  توعد  طیحم  ماجنارس  ات  درک  یم  مهارف 

؛ فیرحت ب )

دوس هاوخدوخ و  تاماقم  یبهذـم و  ناربهر  نادان و  ناوریپ  طسوت  هتـشذگ  نایدا  رد  یفارحنا  فیرحت و  نامز  یط  رد  کش  نودـب 
هتخاس ناشنرطاخ  ار  فیرحت  فارحنا و  تاهج  دیایب و  يرگید  ربمایپ  ات  دوب  مزال  تروص  نیا  رد  دمآ ، یم  دوجو  هب  هعماج  تسرپ 

راثآ ظفح  نیودت و  طبض و  هب  رشب  طلست  نامز  عورش  هک  مالـسا  نارود  هک  نیا  ات  .دزاس  هتـساریپ  اه  یگدولا  زا  ار  هتـشذگ  نید  و 
.دیسر ارف  دوب ، دوخ 

؛ یهارمگ عون  رد  توافت  ج )

تراسا و تلذ و  اـب  هک  يا  هعماـج  رد  یـسوم  ترـضح  ًـالثم  .تشاد  تواـفت  ناربماـیپ  روهظ  ناـمز  رد  يور  جـک  یهارمگ و  عون 
باجیا دش و  ادیپ  دندوب ، هتفرگ  وخ  ندیشک  ملظ  تموکح و  تردق و  یعامتجا و  ماظن  نتشادن 
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یـسوم ترـضح  توعد  رد  ور ، نیا  زا  دنک ، توعد  شـشوک  هزرابم و  تردق و  ندروآ  تسد  هب  یگدنز و  هب  ار  نانآ  ات  درک  یم 
ماشآ نوخ  نارادرس  اهرازت و  طیحم  رد  یسیع  ترضح  اّما  .دروخ  یم  مشچ  هب  تنوشخ  يویند و  یگدنز  یناهج و  نیا  ياه  هبنج 
درک و مایق  لاوما  لواپچ  یتسودایند و  تاّیدام و  هب  دیدش  هجوت  ینامرهق و  اه و  ییامزآروز  نارود  وجگنج و  بلط و  هعسوت  و 

ار تاـیونعم  هب  هجوت  دـهز و  و  تاـیّدام ، زا  ندـنکرب  لد  یتـسود و  عون  ّتبحم و  دوخ ، توعد  رد  هک  درک  یم  باـجیا  ور  نیا  زا 
همانرب لوصا و  توعد و  عون  ، تسین یـصاخ  داژن  اـی  هقطنم  صوصخم  تسا و  تیرـشب  اـب  هجاوم  نوچ  مالـسا  رد  هتبلا.دـنک  حرطم 

طارفا و يور و  جک  فارحنا و  عون  ره  هب  دوبن و  تهج  کی 

داوجدـمحم رتـکد  یمالـسا ، فراـعم  اـگن : باـب  نیا  رد  ، ) تسا رظاـن  دـیآ ، دوجو  هب  مما  ماوقا و  نیب  رد  تسا  نکمم  هک  یطیرفت 
(. 121 123 و 124 160 صص 79 81 ، زییاپ 1361 ، نارهت ، یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  رنهاب ،

مدرم یهاگآ  دادعتـسا و  حطـس  یطیحم و  طیارـش  هب  هجوت  اب  نکل  تسا ، هدوب  یکی  ناربمایپ  توعد  لصا  دـنچ  ره  ساـسا ، نیا  رب 
یم ار  تعیرـش  نید و  مه  هک  هدیـسر  يدح  هب  یهاگآ  حطـس  هک  مالـسا  ربمایپ  ندمآ  ات  تسا  هتفر  لماکت  هب  ور  تعیرـش  مک  مک 

يدرف و تاروتـسد  مامت  ناـیب  زین  قـالخا و  فراـعم و  دـیاقع و  قیاـقد  ناـیب  ناـکما  مه  دـنراد و  هگن  نوصم  فیرحت  زا  دنتـسناوت 
یهلا نید  تفگ  ناوت  یم.میمان  یم  لماک  نید  ار  مالسا  تهج  نیمه  هب  .دش  رسیم  دراد ، شقن  رشب  تداعس  رد  هک  یعامتجا 
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اهنآ توافت  زار  اما  دـنا ؛ هتفای  هار  نآ  هب  یهلا  ياه  تعیرـش  کمک  اب  نورق  راصعا و  یط  رد  اه  ناسنا  هک  تسا  یگرزب  رهن  ناـسب 
تسا و هتفرگ  لکش  صاخ  تعیرـش  کی  يا  هعماج  موق و  ره  یگدنز  گنهرف و  ننـس ، بادآ ، هب  ییوگ  خساپ  يارب  هک  تسا  نیا 

.دور یم  لامک  يوس  هب  مه  تعیرش  تسا ، یلماکت  رییغت  نیا  مینک  ضرف  رگا 

رد میرک ، نآرق  يدـیحوت  فراـعم  قیاـقد  ساـسا  نیا  رب  .دوش  یم  هضرع  يرت  قیقد  تروص  هب  زین  یلک  طوـطخ  نید و  هجیتـن ، رد 
هب .تسین  نویراوح  ایبنا و  ناثراو  تاملک  رد  تسه ، (ع ) تیب لها  تاملک  رد  هک  يدـنلب  فراـعم  درادـن و  دوجو  لـیجنا  تاروت و 

هیحان رد  زین  قالخا و  فراعم ، دـیاقع و  قیاقد  رد  نید  لـماکت  رییغت و  دوش ، یم  هدـید  ناـیدا  رد  اـه  تواـفت  زا  هچنآ  رگید ، ناـیب 
.ددرگ یم  لوحتم  رشب ، ياهزاین  لوحت  ترورض و  بسح  رب  هک  تسا  ماکحا  تعیرش و 

هدرب الاب  سالک  نیرخآ  ات  لوا  سالک  زا  ار  وا  هک  هدوب  زومآ  شناد  کی  دـننام  ایبنا  تامیلعت  رد  رـشب  : » دـسیون یم  يرهطم  داتـسا 
(. ص 181 ج 2 ، راثآ ، هعومجم  «، ) نایدا فالتخا  هن  تسا  نید  لماکت  نیا  .دنا 

هب نیـشیپ  تعیرـش  دیدج ، تعیرـش  ندما  اب  اما  .دنا  قح  رب  همه  هدومیپ و  ار  قح  میقتـسم  طارـص  خیرات ، لوط  رد  یهلا  نایدا  همه 
اب نیـشیپ ، تعیرـش  هب  لمع  لاح  .دوش  یم  دیدج  تعیرـش  زا  يوریپ  رد  رـصحنمتاجن  هار  ددرگ و  یم  خـسن  دـیدج  تالوحت  لیلد 

.دوب دهاوخن  هتفریذپ  دیدج  تعیرش  زا  یهاگآ 

کی زین  ینامسآ  عیارش  همه  رهوج  حور و  هک  داد  دوجو  قح  تعیرش  ناونع  هب  یهلا  تعیرش  کی  خیرات ، زا  هرود  ره  رد  نیاربانب ،
اما تسا ؛ هدوب  روحم  نیمه  رب  ناربمایپ  همه  توعد   ) تسا هدوب  دیحوت )  ) زیچ
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.نوگانوگ ياه  تعیرش  اب 

: دراد دوجو  یلک  شور  ود  نایدا  ریاس  ندوب  لوبق  لباقریغ  لیالد  ندرک  یسررب  يارب  اما 

ساسارب دـش ، تابثا  ار  نآرق  فیرحت  مدـع  مالـسا و  نید  تیناقح  نقتم ، لیالد  اب  هک  نآ  زا  سپ  مالـسا : تیناـقح  تاـبثا  هلدا  - 1
نید زا  يوریپ  هب  يدـیحوت  نایدا  یقیقح  ناوریپ  هدـش و  یفرعم  هدـش  فیرحت  خوسنم و  هتـشذگ ، عیارـش  مالـسا ، نید  ياه  هزومآ 

.دنا هتشگ  رومأم  مالسا 

دنتـسه و لقع  یعطق  ماکحا  دـییأت  دروم  کی  مادـک  هک  نیا  نایدا و  ریاـس  ار  مالـسا  نید  ياـه  هزومآ  دـیاقع و  هسیاـقم  هار  زا  - 2
نآ اب  فلاخم  کی  مادک 

: میزادرپ یم  لقع  اب  تفلاخم  تهج  زا  تیحیسم  ياه  هزومآ  دیاقع و  یسررب  هب  ام  هنومن  ناونع  هب  مود ، شور  يارب  .

رکف ساسا  عقاو  رد  هک  میزادرپ  یم  تیحیـسم » یـسانش  ناسنا   » و یـسانش » حیـسم  «، » تیحیـسم یـسانشادخ   » لئاسم یـسررب  هب  اـم 
.دنشاب یم  یمسر  تیحیسم 

یسانشادخ لوا : عوضوم 

یگناگ هس  ای  ثیلثت  هب  نآ  زا  هک  داقتعا  نیا  .تسا  هناگ  هس  لاح  نیع  رد  هناگی و  دوجوم  دـنوادخ  هک  دـقتعم  نایحیـسم  تیحیـسم 
زگره ثیلثت  ای  یگناگ  هس  حالطصا  هک  دننک  یم  حیرصت  نانآ  .دشاب  یم  نآ  ناوریپ  اسیلک و  یمـسر  شریذپ  دروم  دوش  یم  ریبعت 

، یحیسم تایهلا  ص 73 ، یحیسم ، مالک  ، ) تفای سدقم  باتک  رد  ناوت  یم  نآ  رب  یتاراشا  یلو  تسا  هدشن  دراو  سدقم  باتک  رد 
(. صص 87 97

یگناگ هس  زا  دوصقم  .دنتسه  دنوادخ  تاذ  یگناگ  هس  هب  دقتعم  لاح  نیع  رد  یلو  دنناد  یم  دّحوم  ار  دوخ  تحارص  هب  نایحیـسم 
ار ضقانتم  داقتعا  نیا  ات  دندرک  يرایـسب  شالت  خـیرات  لوط  رد  نایحیـسم  .تسا  سدـقلا  حور  رـسپ و  يادـخ  ردـپ ، يادـخ  نامه 

هب تیاهن  رد  اما  صص 75 78 ) یحیسم ، مالک  ، ) دنیامن یفسلف  هیجوت  یتح  هداد و  هولج  لوقعم 
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( ثیلثت  ) ادخ تاذ  یگناگ  هس  یلو  درب  یپ  ناوت  یم  دحاو  يادخ  دوجو  هب  یقطنم  لالدتـسا  لقع و  اب  هک  دنا  هدرک  رارقا  تحارص 
هب ناـنآ  ص 87 ) یحیـسم ، تاـیهلا  ، ) درادـن ثـیلثت  كرد  هـب  یهر  لـقع  درک و  كرد  ناوـت  یم  یهلا  هفـشاکم  قـیرط  زا  اـهنت  ار 

يامعم کی  ار  نآ  يا  هدع  تسا  نکمم  تسا  یهلا  مهم  رارـسا  زا  یکی  سدقا  ثیلثت  هک  درک  فارتعا  دیاب   » هک دنا  هتفگ  تحارص 
ینعی یـسانشادخ  باب  رد  تیحیـسم  هدیقع  نیرتمهم  لاح  ره  هب  ص 88 ) یحیـسم ، تایهلا  «، ) دننادب ضیقن  دـض و  یتح  ای  يرکف 

ادخ تاذ  تینادـحاو  هب  دـقتعم  وس  کی  زا  اریز  .دـنیب  یم  ضقانتم  ار  هدـیقع  نیا  لقع  هکلب  تسین  یلقع  كرد  لباق  اهنت  هن  ثیلثت 
تیهولا هک  دندقتعم  رگید  يوس  زا  و  ص 87 ) یحیسم ، تایهلا  ، ) دنناد یم  درف  هب  رصحنم  میـسقت و  لباق  ریغ  ار  وا  تاذ  دنتـسه و 

همه اهنآ  زا  کی  ره  دنربارب و  لالج  تردـق و  ندوب و  یلزا  رد  هس  نیا  تسا  هدـش  لیکـشت  زیامتم  ادـج و  ًالماک  تیـصخش  هس  زا 
(. صص 89 97 یحیسم ، تایهلا  صص 2 3 ، حیسم ، یسیع  ام  دنوادخ  ، ) تسا رادروخرب  ار  یهلا  تافص 

نیا لیلد  نیمه  هب  .تسین  نآ  ياریذپ  میلـس  لقع  هک  تسا  راکـشآ  یـضقانت  ادـخ  تاذ  یگناگ  هس  ادـخ و  تاذ  یگناگی  شریذـپ 
دمحم تیحیسم ، مالـسا و  رد  ینید  نامیا  ، ) دنهد یم  رارق  لقعت  لباقم  رد  ار  نامیا  دنناد و  یم  ینامیا  روما  زا  نایحیـسم  ار  داقتعا 

(. نارهت ، 1378 ناوج ، هشیدنا  نوناک  لوا ، پاچ  یلاعف ، یقت 

یسانش حیسم  مود : عوضوم 

تاذ تسا  تاذ  ود  ياراد  حیسم  هک  دندقتعم  نانآ  .تسادخ  دوخ  هکلب  تسین  ادخ  ربمایپ  (ع ) حیـسم یـسیع  تیحیـسم  هاگدید  رد 
تاذ یناسنا و 
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یناسنا رظن  زا  تسا و  ربارب  تاذ و  مه  ردپ  يادخ  اب  یهلا  ماقم  رظن  زا  وا  تسا ، ندب  ياراد  لاح  نیع  رد  تسادخ و  اعقاو  وا  یهلا ،
میرم زا  یناسنا  رظن  زا  دیدرگ و  دولوم  ادخ  زا  اهنامز  زاغآ  زا  لبق  تیهولا  رظن  زا  .درادـن  یهانگ  چـیه  یلو  تسا  تاذ  مه  ناسنا  اب 

صص 91 روطنیمه  ص 199 ، یحیسم ، تایهلا  ، ) تسادخ رسپ  صخش و  کی  هکلب  دشاب  یمن  صخش  ود  یـسیع  هدش  دلوتم  هرکاب 
(. 94

يانب ور  یمامت  دشاب  یم  تیحیسم  يزکرم  تقیقح  حیسم ، یسیع  دنوادخ  مسجت  : » هدش هتفگ  هک  دراد  تیمها  يدح  هب  هدیقع  نیا 
(. ص 71 حیسم ، یسیع  ام  دنوادخ  « ) .دریگ یم  رارق  داینب  نیا  رب  یحیسم  تایهلا 

هب داقتعا  : » هک دنا  هدومن  رارقا  دوخ  نانآ  تسا  ضقانتم  راکـشآ  روط  هب  دوش  یم  ریبعت  دّسجت »  » ای مّسجت »  » هب نآ  زا  هک  هدـیقع  نیا 
یهانتم و هک  يدوجو  اب  ادخ  يدمرس  یهانتمان و  تیـصخش  ماغدا  ینعی  دشک  یم  شیپ  ار  ناسنا  اب  ادخ  ندش  یکی  لکـشم  مسجت 

ناـمیا يزکرم  تقیقح  هب  يا  هلمح  ناونع  هب  قح  هب  حیـسم  تیهولا  هب  يا  هلمح  ره  : » دـنیوگ یم  لاـح  نیع  رد  یلو  تسا » یتـقوم 
(. ص 80 حیسم ، یسیع  ام  دنوادخ  «، ) تسا هدش  یقلت  یحیسم 

: هک دنا  هدرک  رارقا  زاب  تیاهن  رد  یلو  صـص 87 92 ) نامه ، ، ) دنا هدرک  داقتعا  نیا  نداد  هولج  لوقعم  رد  يدایز  شالت  نانآ  هتبلا 
ص نامه ، «، ) دننام یم  یقاب  كرد ، مهف و  قوف  ام  یندشان و  صحفت  ناک  امک  حیسم  تیصخش  دروم  رد  اهزیچ  يرایسب  اترورض  »

(. صص 90 94 و 209 214 یحیسم ، تایهلا  ، ) دننک یم  دنتسم  سدقم  باتک  صن  هب  ار  دّسجت  هب  داقتعا  نایحیسم  (. 92

تیحیسم یسانش  ناسنا  موس : عوضوم 

نیا رب  تیحیسم  یمسر  داقتعا 
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لوا ، 7 1 شیادیپ 3 : ، ) دوب دب  کین و  تفرعم  تخرد  هویم  زا  ندروخ  نانآ  هانگ  دـندش  یگرزب  هانگ  بکترم  اوح  مدآ و  هک  تسا 
، دـندرگ هنادواج  دـنروخب و  زین  تایح  تخرد  هویم  زا  ادابم  ات  درک  نوریب  ندـع  غاب  زا  ار  نانآ  دـنوادخ  و 14 )  13 سوئاتومیت 2 :

(. 22 شیادیپ 3 : )

دـساف راکهانگ و  اـتاذ  اـهناسنا  همه  دـیدرگ و  لـخاد  رـشب  لـسن  رد  هاـنگ  هدـش و  دولآ  هاـنگ  اـتاذ  هاـنگ  نیا  هطـساو  هب  اوح  مدآ و 
، دـش بوسحم  يدـعب  ياه  لسن  دارفا  مامت  هانگ  اوح ، مدآ و  هاـنگ  .تسا  ناـسنا  هاـنگ  ياـهتازاجم  زا  یکی  ندـب  گرم  .دـندیدرگ 

(. 19 23 و 5 : نایمور 3 : )

صص 163 188] یحیسم ، تایهلا  هب  دینک  عوجر  سدقم  باتک  زا  نآ  تادنتسم  تاداقتعا و  نیا  لیصفت  يارب  ]

: تسا یسررب  دقن و  لباق  فلتخم  تاهج  زا  هاگدید  نیا 

.دشاب یم  تفرعم  ملع و  اب  ادخ  راکشآ  هلباقم  تفرعم  تخرد  زا  عنم  . 1

تـسا يدبا  یگدنز  زا  تادوجوم  رگید  يرو  هرهب  عنام  هک  تسا ، هاوخ  دوخ  هللااب  ذوعن  ییادخ  زا  یکاح  تایح ، تخرد  زا  عنم  . 2
.دهاوخ یم  دوخ  يارب  اهنت  ار  هنادواج  تایح  و 

دنتشگ راکهانگ  دیلپ و  اتاذ  اوح  مدآ و  هانگ  هطـساو  هب  اهناسنا  همه  دش و  اهناسنا  یمامت  ندش  راکهانگ  ثعاب  اوح ، مدآ و  هانگ  . 3
، ملع فلاخم  نید  لقع  هک  ارچ  تسا  لقع  فلاخم  حوضو  هب  دئاقع  نیا  .دنروخ  یم  ار  اوح  مدآ و  هانگ  بوچ  تیرـشب  همه  ینعی 

.دریذپ یمن  ار  يرگید  هانگ  هطساو  هب  تازاجم  ناسنا و  لامک  عنام  هاوخ  دوخ  يادخ 

، نآرق زا  يددعتم  تایآ  رد  دنوادخ  دش  هراشا  ًالبق  هکنانچ  تسا  هتفرگ  لوقعم  ًالماک  یعـضوم  دوخ  تانایب  رد  نآرق  لباقم  رد  اما 
ار ناسنا 
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.دنک یم  توعد  لّقعت  هشیدنا و  ملع و  هب 

يادخ تسا  تفرعم  ملع و  ساسا  رب  شیاهراک  هک  تسا  ییادخ  نآرق  يادخ  تسوا  تمکح  نآرق  رد  ادخ  یلصا  تافص  زا  یکی 
،84 فرخز /  دینک : هاگن  هنومن  ناونع  هب  ، ) تسوا نآ  زا  اهیئابیز  تالامک و  همه  دنک و  یمن  ملظ  هاگ  چیه  هک  تسا  ییادخ  نآرق 

(. 8 هط /  ، 180 فارعا /  ، 3 یلعا / 

ناونع هب  ، ) ددرگ یمن  تازاجم  يرگید  لـمع  هطـساو  هب  سک  چـیه  تسا و  دوخ  لـمع  لوؤسم  سک  ره  نآرق  هاگدـید  ساـسا  رب 
(. 35 تاعزان /  ، 39 مجن /  ، 164 ماعنا /  هنومن 

ءاطعا قیرط  زا  دـنوادخ  تسا و  زاب  وا  يارب  لامک  ریـس و  هار  تسادـخ و  نیـشناج  هللا و  هفیلخ  ناسنا  مالـسا  هاگدـید  رد  روطنیمه 
،30 هرقب /  هنومن : ناونع  هب   ) .دراذـگ مدـق  هار  نآ  رد  دوخ  رایتخا  اب  وا  ات  هدرک  راکـشآ  وا  يارب  ار  تیادـه  هار  ءایبنا  لاسرا  لقع و 

(. 7 دعر /  36 و  لحن /  رشب  همه  یعیرشت  تیاده  ، 8 7 سمش /  رشب  همه  يرطف  تیاده  ، 3 ناسنا / 

( ادخ دوخ  ینعی   ) یسیع دوخ  رـسپ  هدولآ ، تاذ  نیا  زا  ناسنا  تاجن  يارب  ادخ  دیدرگ و  راکهانگ  اتاذ  ناسنا  تیحیـسم  هاگدید  رد 
(. ص 193 یحیـسم ، تایهلا  ، ) درک دوعـص  ردـپ  يادـخ  يوس  هب  تساخرب و  گرم  زا  داد ، ناج  ام  ياج  هب  وا  داد  یناسنا  مسج  ار 

ناونع هب  یـسیع  هب  ناسنا  یتقو  دوب  ناسنا  ناهانگ  هرافک  (ع ) یـسیع گرم  .تسا  ادـخ )  ) یـسیع هب  نامیا  قیرط  زا  اـهنت  تاـجن  هار 
(. نامه ، ) دشخب یم  وا  هب  هزات  تایح  هدرک و  سیدقت  ار  وا  ثیلثت ) موس  تیصخش   ) سدقلا حور  دروآ ، نامیا  هدنهد  تاجن 

تشاد هجوت  دیاب  اما 
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دوخ راکهانگ  تسا و  راکهانگ  اتاذ  ناسنا  اریز  دنیزگ  یم  رب  تاجن  يارب  ار  یـصاخ  دارفا  دنوادخ  یمـسر  تیحیـسم  داقتعا  هب  هک 
ص ناـمه ، ، ) دوش یم  بوسحم  یهلا  شـشخب  ناـمیا  اذـل  ص 252 ) یحیـسم ، تاـیهلا  ، ) دـنک تباـجا  ار  یهلا  توعد  دـناوت  یمن 

(. 259

رایتخا هدارا و  هب  ار  يراگتسر  نامیا و  نآرق  هک  یلاح  رد  تسا  ناسنا  رایتخا  هدارا و  یفن  يانعم  هب  تاجن  زا  ریوصت  نیا  حوضو  هب 
(. 108 سنوی /  ، 3 ناسنا /  ، 256 هرقب /  دینک : هاگن  هنومن  ناونع  هب  ، ) دهد یم  تبسن  ناسنا 

: زا دنترابع  تسا  دیفم  عوضوم  نیا  رد  هک  یعبانم 

.نارهت يدبا ، تایح  تاراشتنا  نایلئاکیم ، .ط  همجرت  نسیت ، يرنه  یحیسم ، تایهلا  . 1

.تسا هدومن  نایب  سدقم  باتک  تایآ  هب  دانتسا  اب  ار  یمسر  تیحیسم  دیاقع  هعومجم  لیصفت  هب  باتک  نیا 

باتک هاگشزومآ  ینابر ، تعامج  ياسیلک  یحتاف ، دادرهم  مجرتم  دروولاو ، ناج  حیسم ، یسیع  ام  دنوادخ  . 2

.دیامن یم  نییبت  سدقم  باتک  هب  دانتسا  اب  ار  (ع ) یسیع هرابرد  تیحیسم  هاگدید  لیصفت  هب  رثا  نیا  سدقم 

.مق بهاذم ، نایدا و  تاعلاطم  تاقیقحت و  زکرم  یقیفوت ، نیسح  مجرتم  لشیم ، ساموت  یحیسم ، مالک  . 3

ات هدومن  شالت  نآ  هدنـسیون  دـنچ  ره   ) دـیامن یم  نایب  ناملـسم  بطاخم  يارب  ار  ناـنآ  دـئاقع  تیحیـسم و  راـصتخا  هب  باـتک  نیا 
( دزاس ناهنپ  ار  تیحیسم  دئاقع  تالاکشا 

رد يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  داژن ، ییابیز  اضردمحم  تیحیسم ، مالک  خیرات و  رب  يدمآرد  . 4

(. تسا هدرک  يدیفم  یفرعم  ربتعم  عبانم  هب  دانتسا  اب  ار  تیحیسم  رثا  نیا   ) مق یمالسا ، فراعم  دیتاسا  روما  تنواعم  اه ، هاگشناد 

دیفم يداـم » ياهـشیارگ  رد  اـسیلک  شقن   » شخب صوصخ  هب  يرهطم  داتـسا  ییارگیداـم » هب  شیارگ  لـلع   » هعلاـطم روط  نیمه  . 5
.تسا

، ریبد هللا  جیبذ  مجرتم  ياکوب ، رتکد  رثا  ملع  نآرق و  لیجنا ، تاروت ،  » باتک . 6
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رشن رتفد  تاراشتنا  مجنپ ، پاچ 

.تسا دیفم  رایسب  ملع  اب  سدقم  باتک  هس  نیا  هسیاقم  رد   1372 یمالسا ، یگنهرف 

هاگدـید زا  نامیا  مهف  رد  دـیفم  رـصتخم و  یباتک   ) ناوج هشیدـنا  نوناک  یلاّعف ، یقتدـمحم  تیحیـسم ، مالـسا و  رد  ینید  نامیا  . 7
(. دشاب یم  تیحیسم  مالسا و 

؟ تسا رتلماک  هتشذگ  نایدا  زا  مالسا  ارچ 

شسرپ

؟ تسا رتلماک  هتشذگ  نایدا  زا  مالسا  ارچ 

خساپ

يدـعب تعیرـش  ندـمآ  هب  يزاین  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  هدوب  يدـعب  ربمایپ  ندـمآ  ات  دودـحم و  قباس  نایدا  ینامز  ورملق  هشیمه 
يارب ار  مزال  دادعتـسا  ییادـتبا  رـشب  هک  تسا  نیا  خـساپ  دـشن ؟ هدروآ  لماک  ینید  ادـتبا  زا  ارچ  دوش  لاؤس  تسا  نکمم  .دوب  یمن 

دندروآ یم  تسدب  رتلماک  نید  تفایرد  يارب  يرتشیب  دادعتـسا  اهناسنا  نامز  رورم  اب  هک  تسا  یهیدب  تشادن ، لماک  نید  تفایرد 
نآرق ناربمایپ و  متاخ  ترضح  نآ  عیارش و  متخ  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » هّللادبع نبدمحم  مرکا  لوسر  ترـضح  تعیرـش  هک  اجنآ  زا 

یتساـک صقن و  هنوگ  چـیه  تعیرـش  نیا  دـیاب  تسا ، هدرتسگ  تماـیق  هنماد  اـت  تعیرـش  نیا  ورملق  تسا و  ینامـسآ  بتک  نیرخآ 
.دشاب تمایق  ات  رشب  هتفای  لامک  ياهدادعتسا  همه  يوگخساپ  دشاب و  مات  لاک و  هتشادن و 

لماکت هنوگ  ره  هبئاش  دیـسر و  دوخ  لاـمک  هب  مالـسا  نید  مالـسلا » هیلع   » نینمؤملاریما ترـضح  تیـالو  ریدـغ و  هعقاو  اـب  عقاو  رد 
.تسا یفتنم  هدنیآ  رد  مالسا  نید  رد  ار  یلامتحا 

.ددرگ یم  راکشآ  ءادفلا - همدقمل  انحاورا  جع - » » رصع یلو  ترضح  كرابم  روهظ  اب  موتکم  هتفگان و  میلاعت  یضعب  يرآ 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  » 

؟ تخانش رتهب  ناوت  یم  یقیبطت  هعلاطم  هار  زا  ار  مالسا  ایآ 

شسرپ

؟ تخانش رتهب  ناوت  یم  یقیبطت  هعلاطم  هار  زا  ار  مالسا  ایآ 

خساپ
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خساپ

دوش یم  نشور  ناسنا  يارب  رتشیب  اهنآ  لاکشا  فعض و  طاقن  دزادرپب ، رگید  ياهبتکم  اهیژولوئدیا و  یسررب  هب  رتشیب  ناسنا  هچ  ره 
.دوش یم  راکشآ  رتهب  نید  ندوب  یلاعتم  توق و  طاقن  و 

مالـسا بتاکم و  تخانـش  رد  صـصختم  دارفا  هک  دـشاب  ییاهباتک  قیرط  زا  دـیاب  اهبتکم  هرابرد  قیقحت  هک  تسا  يروآدای  هب  مزـال 
نیا رب  هروـالع  .ددرگ  فارحنا  شوختـسد  دـباین و  تسد  تقیقح  هب  تسا  نکمم  تروـص  نیا  ریغ  رد  .دـنا  هتـشون  هاـگآ  ناـسانش 
يوس زا  هک  یتاداریا  تالاکـشا و  دـناوتب  ات  دزادرپب ، فلتخم  ياهیژولوئدـیا  اهبتکم و  یـسررب  هب  دـیاب  هاـگآ  ناملـسم  کـی  زورما 

.دهد خساپ  دوش ، یم  فلتخم  بتاکم  نابحاص 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  » 

؟ دییامن نایب  ار  یهلا  نایدا  نیب  توافت 

شسرپ

؟ دییامن نایب  ار  یهلا  نایدا  نیب  توافت 

خساپ

، ناربمایپ هک  دراد  یم  مالعا  تقادـص  هب  دـنک و  یم  یفرعم  هتـسویپ  مه  هب  نایرج  کی  متاخ ، اـت  مدآ  زا  ار  ادـخ  نید  میرک ، نآرق 
اودبعا نا  ًالوسر  َُّْما  ٍ ّلک  یف  انثعب  دقلو  : ) دنا هدرک  یم  توعد  دحاو  ینیب  ناهج  هب  ار  رشب  هراومه  هداد و  لیکـشت  ار  يدحاو  هتـشر 

{2} .ناینیشیپ قّدصم  دیّوم و  ناینیسپ  دنا و  هدوب  نیسپ  ناربمایپ  نارّشبم  نیشیپ ، ناربمایپ  ساسا ، نیا  رب  { 1 (;} هللا

ار دوخ  تسا و  هتفرگ  دیکا  دیدش و  نامیپ  دنـشاب ، رگیدکی  رّـشبم  دیّوم و  بلطم  نیا  رب  ناربمایپ  همه  زا  دنوادخ  نآرق ، یهاوگ  هب 
{3} .تسا هدروآ  رامش  هب  نامیپ  نآ  ناهاوگ  زا  زین 

يداقتعا لوصا  زج  نانآ ، عیارـش  بتک و  هب  مارتحا  یهلا و  هدـیزگرب ي  ناربمایپ  ینامـسآ و  ناـیدا  تیعقاو  هب  فارتعا  نیمه ، يارب 
/ تسا هدش  هدرمش  مالسا 

هب تامیلعت ، حطـس  رد  نانآ  لالدتـسا  هویـش  تفرعم و  هیاپ  اما  دـنا ؛ هدوب  مایپ  کـی  لـماح  بتکم و  کـی  هب  هتـسباو  یهلا  ناربماـیپ 
، ناـمز عاـضوا  طـیحم و  ياـضتقا  هب  یهلا ، تاـمیلعت  يا ، هرود  ره  رد  .تسا  هدوبن  يواـسم  ماوقا ، دادعتـسا  شناد و  حطـس  بساـنت 

مویلا : ) تسا هدیدرگ  نایب  حطس  نیرت  یلاع  رد  مالـسا  رد  ات  هتـشاد  همادا  دوعـص  هب  ور  تکرح  نیا  .تسا  هدوب  لبق  هرود  زا  رتلماک 
/ مدومن مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امش  نید  زورما  { 4 (;} یتمعن مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا 
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، داعم هب  داقتعا  كرـش ، زا  يرود  دـیحوت و  يوسب  توعد  همه  نانآ  فادـها  .درادـن  یقیقح  يوهام و  توافت  یهلا  نایدا  نیارباـنب 
لدع ساسارب  يا  هعماج  لیکشت  یقالخا ، لئاضف  یناسنا و  ياه  شزرا  يایحا  تفرعم ، عبنم  ناونع  هب  یحو  یجنم ، دوجو  هب  هدیقع 

رد يزیتس و  ملظ  طسق ، و 
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یمامت هب  دیامرف : یم  نآرق  .تسا  هدوب  يدابع  یسایس و  یعامتجا ، نیناوق  يرـس  کی  یهلا ، نایدا  همه  ینامـسآ  ياه  مایپ  تقیقح 
{5 (.} ْولصلا ماقاو  تاریخلا  لعف  مهیلا  انیحوا  و  ، ) میدرک یحو  ار  زامن  نتشاداپرب  کین و  ياهراک  ماجنا  ناربمایپ 

و هدوب ، یهلا  ریـسم  رد  رـشب  تکرح  تالامک و  فراعم و  یقالخا و  لئاضف  جـیورت  اـه و  ناـسنا  تیادـه  يارب  یهلا  ناـیدا  فدـه 
ریذپانراکنا تیعقاو  نیا  (ص ) مالسا نأشلا  میظع  ربمایپ  .تسا  هدوب  دارفا  دادعتسا  اه و  ناکم  اه و  نامز  هب  تبسن  طقف  نانآ  توافت 

ْنبل عضوم  ّالا  هلمجا  هنـسحاف و  ًاناینب  ینب  لجر  لثمک  یلبق  نم  أیبنالا  لثم  یلثم و  : » دنک یم  حیرـشت  نینچ  یـسوملم  لاثم  کی  اب  ار 
«; نییبنلا متاخ  انا  .ْنبّللا و  اناف  لاق : ْنبللا ؟ هذـه  تعـضو  اّله  نولوقی : هل و  نوبجعی  هب و  نوفوطی  ساّنلا  لـعجف  هاـیاوز  نم  ْيواز  نم 

رجآ کی  ياج  اما  هتخاس ؛ ابیز  وکین و  ار  نآ  هدرک و  انب  ار  ینامتخاس  هک  تسا  يدرم  دـننامه  نم ، زا  شیپ  يایبنا  نم و  لثم  { 6}
رد هک  يا  هقیلس  قوذ و  انب و  زا  دنخرچ ، یم  نامتخاس  نآ  درگادرگ  هک  یمدرم  .تسا  هدنام  یقاب  نآ  ياه  هشوگ  زا  يا  هشوگ  رد 

.ددرگ لماک  ات  تسا  هدشن  هتـشاذگ  رجآ  نیا  ابیز ، نامتخاس  نیا  رد  ارچ  هک  دنراد  یـشسرپ  یلو  .دنتفگـشرد  تسا  هتفر  راکب  نآ 
/ مداد نایاپ  ار  أیبنا  هلسلس  و  متسه ! لّمکم  نیرخآ و  رجآ ، نآ  نم  دومرف : (ص ) مرکا ربمایپ 

يارب دوش و  هداد  حیـضوت  يردـق  تسا  مزال  تساهنآ  ناوریپ  تسد  رد  العف  هک  یهلا ، نایدا  ِینید  ياه  باتک  توافت  دروم  رد  اما 
هنوـگره زا  تسا و  ینامـسآ  باـتک  نیرتعماـج  نیرتلماـک و  هک  میرک  نآرق  زج  هب  .دوـش  هراـشا  ناـنآ  ياوـتحم  هب  رتـشیب  ییانـشآ 

فیرحت و
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.تسا هداد  هدعو  هتفرگ و  هدهع  هب  میرک  نآرق  رد  ارنآ  تسارحو  ظفح  دوخ ، لاعتم  دنوادخ  تسا و  هدنام  تینوصم  رد  يدربتـسد 
/ دنا هدنامن  نوصم  فیرحت  زا  هنافسأتم  تیحیسم  دوهی و  ینامسآ  ياه  باتک  اما 

نایدوهی ینید  باتک  تاروت 

، اهباتک نیا  زا  یخرب  .تسا  هدش  هفاضا  تاروت  هب  جیردت  هب  هک  تسا  باتک  لماش 39  تسا ، نایدوهی  شریذپ  دروم  هک  قیتع  دهع 
دهع ياه  باتک  زا  یکی  تاروت ، .دـشاب  یم  دوهی  موق  خـیرات  عیاقو و  حرـش  رگید  یخرب  هدوب و  لیئارـسا  ینب  ناربماـیپ  هب  بوسنم 

: دشاب یم  لیذ  حرش  هب  { 7} رفِس جنپ  رب  لمتشم  هک  تسا  قیتع 

/ هینثت رفس  ؛5 . دادعا رفس  جورخ 4 . رفس  . 3 نایوال ؛ ای  رابحا  رفس  .2 نیوکت ؛ رفس  .1

یم نشور  یهلا  یحو  هب  ار  قیتع  دـهع  بتک  ریاس  تاروت و  زا  يداـیز  ياـه  شخب  باـستنا  مدـع  رگناـشن  هک  دراد  دوجو  یلئـالد 
: هلمج زا  دزاس 

/ دوش یم  مولعم  نانآ  بلاطم  يالبال  زا  هتکن  نیا  تسا و  هدوب  (ع ) یسوم تافو  زا  سپ  اهلاس  تاروت  شراگن  .1

/ تسا هدش  هداد  گرزب  يایبنا  تحاس  هب  قیتع  دهع  رد  هک  یئاوران  ياهتبسن  .2

{8} .تاروت تایآ  نیب  راکشآ  ياه  ضقانت  فالتخا و  دوجو  . 3

نایحیسم ینید  باتک  لیجنا 

زا يرایـسب  .دـشاب  یم  نآ  زا  یـشخب  هعبرا ، لـیجانا  هک  تـسا  باـتک  رب 27  لمتـشم  تسا ، نایحیـسم  لوبق  دروم  هک  دـیدج  دـهع 
: دش هتخانش  تیمـسر  هب  ریز  لیجنا  هلمج 4  نآ  زا  هک  دـنا  هتـشون  ییاهلیجنا  يدالیم  نیتسخن  نورق  رد  حیـسم ، ناوریپ  نادرگاش و 

{9} .اّنحوی یتم و  سقرم ، اقول ، لیجنا 

: دنترابع اهنآ  زا  ییاه  تمسق  ندوبن  یهلا  یحو  لیجانا و  نیا  زا  ییاه  شخب  فیرحت  لئالد 

هتخیوآ راد  هب  زا  دـعب  هب  طوبرم  یبلاطم  لـقن  ؛3 . رگیدـکی اب  هعبرا  لیجانا  هلمج  زا  لیجانا  ضقانت  فـالتخا و  .2 اهلیجنا ؛ ترثک  .1
{/ 10 (} (ع یسیع ندش 

تاروت و رد  فیرحت  عوقو  زین  میرک  نآرق 
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{11} .دنک یم  دییات  ار  لیجنا 

هتـشاد ار  یهلا  ماکحا  غیلبت  تلاسر  نانآ  همه  دنا و  هتفرگ  هشیر  عبنم  کی  زا  فدـه و  کی  يارب  یهلا  نایدا  دـش  هتفگ  هچنآ  ربانب 
/ تسا هداد  خر  فیرحت  تیحیسم  دوهی و  ياه  باتک  رد  یلو  تساه  نآ  نیرخآ  نیرتلماک و  مالسا  نید  .دنا 

هیآ 36/ لحن ، هروس  [. 1]

هیآ 3/ نارمع ، لآ  هروس  [. 2]

هیآ 81/ نامه ، [. 3]

هیآ 3/ هدئام ، هروس  [. 4]

هیآ 93/ أیبنا ، هروس  [. 5]

ثیدح 3/ نییبنلا ، متاخ  هنوک  رکذ  باب  لئاضفلا ، باتک  ملسم ، حیحص  [. 6]

/ تسا باتک  يانعم  هب  دنیوگ و  یم  رفِس  ار  تاروت  أزجا  زا  یئزج  ره  [. 7]

ص53/ ش48 ، هزوح ، [. 8]

/ نامه [. 9]

/ تسا هدش  هتخیوآ  راد  هب  یسیع  نانآ  ناگدنسیون  رادنپ  هب  [. 10]

هیآ 43/ هیآ 15 و  هدئام ، هروس  [. 11]

نیب دیاب  ارچ  دنا ؛ هدش  هداتسرف  دنوادخ  هلیسو  هب  باتک  هس  ره  دنتـسه و  ینامـسآ  ياه  باتک  نآرق  تاروت و  لیجنا ، باتک  هک  میناد  یم 
؟ دشاب هتشاد  دوجو  توافت  همه  نیا  نانآ  ناوریپ 

شسرپ

ارچ دنا ؛ هدش  هداتـسرف  دـنوادخ  هلیـسو  هب  باتک  هس  ره  دنتـسه و  ینامـسآ  ياه  باتک  نآرق  تاروت و  لیجنا ، باتک  هک  میناد  یم 
؟ دشاب هتشاد  دوجو  توافت  همه  نیا  نانآ  ناوریپ  نیب  دیاب 

خساپ
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هدـشن فیرحت  باـتک  نآرق  اـهنت  هک  میباـی  یمرد  نآرق "  " و لـیجنا " "، " تاروت  " ینعی ینامـسآ ، باـتک  هس  هب  قـیقد  یهاـگن  اـب 
تـسا بلاج  .تسین  ینامـسآ  ياه  باـتک  هک  دراد  دوجو  یلعف  لـیجنا  تاروت و  ًاـمتح و  ینـشور  نئارق  دـهاوش و  .تسا  ینامـسآ 

تسا نآرق  اهنت  .دنراد  لوبق  ار  نآ  شیب  مک و  نایدا ، نیا  ناوریپ  .دننک و  یمن  یفرعم  ینامسآ  ار  دوخ  زین  باتک  ود  نآ  هک  دینادب 
.متسه ینامسآ  باتک  نم  دیوگ : یم  هک 

هک دوب  هدش  لزان  لیجنا "  " یسیع ترـضح  يارب  و  تاروت "  " یـسوم ترـضح  يارب  هک  دوش  یم  هدیمهف  نآرق  تایآ  هب  یهاگن  اب 
.دنراد توافت  دوجوم  لیجنا  تاروت و  اب  ود  نآ 

: مییوگ یم  همدقم  نیا  اب 

: هلمج زا  تسا ، لماوع  دنچ  لوصحم  تسا ، دوجوم  یهلا  نایدا  ناوریپ  نیب  هک  یتافالتخا  توافت و 

؛ نیشیپ نایدا  ینامسآ  ياه  باتک  رد  فیرحت   - 1

؛ دوـش یم  نآ  هب  ندرکن  لـمع  اـی  نید و  یـشومارف  بجوـم  هک  ناـیدا  ناوریپ  زا  یخرب  ناـیمرد  ییارگ  اـیند  ییارگ و  تردـق   - 2
زا یخرب  ناوریپ  ندرکن  لمع  تهج  هب  اما  تسا ، كرتشم  دوهی  تیحیسم و  مالسا ، نید  هس  رد  ماکحا  زا  يرایـسب  هک  نیا  حیـضوت 

( تسا هدش  هتخانش  تیمـسر  هب  نید  هس  ره  رد  هک  باجح  دننام   ) دنتوافتم نید  دوخ  رد  اه  نیا  هک  دننک  یم  لایخ  نارگید  نایدا ،
.

؛ نید زا  تسردان  توافتم و  ياه  تشادرب  يأر و  هب  ياهریسفت   - 3

...و دش  یم  دیدجت  اه  تثعب  نآ  دوجو  اب  هک  تسا  یعامتجا  تارییغت  لماکت و  لوصحم  هک  ماکحا  زا  یخرب  رد  خسن   - 4

رد یهگناو 
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.دراد دوجو  اه  هقرف  نید  نیب  يدایز  تافالتخا  هک  ناناملسم  نیب  رد  زین  دراد ، دوجو  فلتخم  ياه  هقرف  نایحیسم  نایدوهی و  نیب 

.دنتسه اراد  ار  ناسنا  ندناسر  لامک  هب  تیلباق  ...و  دوهی  ادوب ، تشدرز ، دننام  مالسا  زا  ریغ  یبهاذم  اه و  کلسم  ایآ 

شسرپ

.دنتسه اراد  ار  ناسنا  ندناسر  لامک  هب  تیلباق  ...و  دوهی  ادوب ، تشدرز ، دننام  مالسا  زا  ریغ  یبهاذم  اه و  کلسم  ایآ 

خساپ

: دنوش یم  میسقت  هتسد  ود  هب  اه  نییآ 

طـسوت ینامز  ره  رد  دـنرادن و  ینایْحَو  أشنم  هک  اه  نییآ  نیا  .دنـشاب  یم  ناسنا  تسد  هتخاس  هک  يرـشب  یهلا و  ریغ  ياه  نییآ  - 1
یمن زگره  شیوخ  دودحم  لقع  اب  رـشب  هک  ارچ  دـنرادن ، ار  لماک  نییآ  کی  تایـصوصخ  ناونع  چـیه  هب  دـنا ، هدـش  عادـبا  يدرف 

راصعا و یمامت  يارب  دسر  هچ  ات  دیامن ، میـسرت  دوخ  نامز  رد  اه  ناسنا  همه  يارب  ار  لماک  عماج و  لماکت  تداعـس و  همانرب  دناوت 
، دراد دوجو  يرشب  فلتخم  بتاکم  نایم  هک  لح  لباق  ریغ  يدج و  ياهداضت  تافالتخا و  اب  ًالماک  هلئـسم  نیا  رـشب و  هشیمه  يارب 
اه هتساوخ  نیا  لداعت  دح و  رـشب و  یقیقح  ياه  هتـساوخ  اهزاین و  همه  ناسنا و  يدوجو  داعبا  همه  هب  اریز  تسا ، نایامن  حوضو  هب 

.درادن یهاگآ 

يزیچ هچ  تسیچ ؟ رد  تداعـس  دناد  یمن  ًالـصا  .درادـن و  یهاگآ  لماک  یبوخ و  هب  رـشب  یعقاو  تداعـس  يانعم  زا  رگید  يوس  زا 
.دوش یم  يزور  هیس  یتخبدب و  ثعاب  يزیچ  هچ  دنک ؟ یم  نیمأت  ار  تداعس 

.دنرادن ار  لامک  ریسم  رد  رشب  ییامنهار  تیحالص  بتاکم  نیا  سپ 

هدش لزان  مدرم  رب  (ص ) دّـمحم یـسوم و  حیـسم ، حون ، نوچمه  یناربمایپ  طسوت  دـنوادخ ، يوس  زا  هک  یهلا ، بتاکم  نایدا و  - 2
شیوخ نامز  رد  دندوب و  هدش  هداتـسرف  مدرم  تیاده  يارب  نامز  زا  هلحرم  ره  رد  متاخ ، ربمایپ  نید  زا  ریغ  هب  نایدا  نیا  همه  .تسا 

زا دیاب  مدرم  دمآ ، یم  دیدج  ربمایپ  دـیدج و  نید  یتقو  .دـنتخاس  یم  نومنهر  لامک  ریـسم  هب  ار  مدرم  دـیدج ، نید  لوزن  زا  لبق  و 
یهلا دیدج  مایپ  نید و 
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، يربمایپ ره  رطاخ  نیمه  هب  تفرگ ، هرهب  مایپ  نیرخآ  زا  دـیاب  ًاعبط  هتفرگ و  همـشچرس  عبنم  کی  زا  نایدا ، همه  اریز  دـننک ، تعاطا 
.درک یم  توعد  وا  زا  يوریپ  هب  هداد و  تراشب  دیدج  ربمایپ  ندش  ثوعبم  هب 

نیا .دـینک  تعاطا  اه  نآ  زا  دـیاب  دوش و  یم  لزاـن  مالـسا  نید  دـعب  ّتیحیـسم و  نم  زا  دـعب  هک  داد  یم  تراـشب  یـسوم  ترـضح 
رد هتشذگ ، عیارش  همه  مالسا ، ندمآ  اب  .دیسر  مالسا  نید  ینعی  نایدا  متاخ  هب  تبون  ات  دندش ، یم  لماک  نامز  رورم  هب  اه  تعیرش 

ربانب نخـس  نیا  هتبلا  .دنتـسه  دیدج  نید  ياهروتـسد  تیاعر  هب  فظوم  ناگدنب  همه  و  دنوش ، یم  رابتعا  یب  دیدج  تعیرـش  لباقم 
نید زا  يوریپ  موزل  هتـشذگ ، ناـیدا  فیرحت  ضرف  اـب  .دنـشاب  هدـشن  عقاو  فـیرحت  دروـم  هتـشذگ  یهلا  ناـیدا  هک  تسا  نآ  ضرف 

.دوش یم  ربارب  دنچ  دیدج ، ینامسآ 

.تسا هدشن  راذگورف  يرما  چیه  هدش و  رکذ  دراد ، زاین  لامک  هب  ندیسر  يارب  یمدآ  هک  ار  هچنآ  دیدج ) نید   ) رد مالسا  نید  رد 

ای دنتسه  ینامسآ  نایدا  ءزج  اه  نآ  ایآ  هک  تسین  صخشم  ًاقیقد  تفگ  دیاب  تشترز ، ادوب و  لثم  یعیارـش  دروم  رد  رگید  يوس  زا 
؟ ریخ

هنوگ چیه  دـنا و  هدـش  یـشومارف  راچد  نامز  رورم  هب  مالـسا  زا  ریغ  نایدا  یمامت  ًابیرقت  هک  تسا  نیا  تسا  رت  مهم  هک  مود  هلئـسم 
فراعم و دنا و  هدش  يدایز  ياه  فیرحت  راچد  نآرق  زج  هب  هدنام  یقاب  ياه  باتک  .درادـن  دوجو  اه  نآ  تامیلعت  دروم  رد  یباتک 

ردص رد  هک  ارچ  درادن ، يراگزاس  یهلا  دیاقع  لوصا  اب  دـنا ، هدـش  فیرحت  هک  یلعف  ياه  نییآ  .تسا  هدـش  هداد  رییغت  نآ  ماکحا 
راچد یعون  هب  ینونک  یتشدرز  هدیقع  هک  یلاح  رد  تسا ، نآ  هب  داقتعا  دیحوت و  هب  توعد  یهلا ، يایبنا  توعد 
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.تسا تیونث 

.تسا ثیلثت  هب  لئاق  تیحیسم  درادن و  دنوادخ  هب  يداقتعا  چیه  ادوب  یلعف  نییآ 

: هک نیا  نخس  هاتوک 

.تسا یهلا  نایدا  نیا  زا  یخرب  هک  تسین  صخشم  ًاقیقد  کی :

.میرادن فیرحت  نودب  اه  نآ  میلاعت  هب  یسرتسد  دنشاب ، یهلا  نایدا  هک  ضرف  رب  ود :

.دنشاب یم  صقان  مالسا  لباقم  رد  دندقاف و  دشاب ، رشب  ياهزاین  هدنرادرب  رد  هک  ار  یناسنا  تداعس  لماک  همانرب  نایدا  هس :

تقیقح زا  هرهب  هک  هزادنا  نامه  هب  نایدا  نیا  رگید : ترابع  هب  .دنا  مورحم  لامک  هب  اه  ناسنا  ندناسر  زا  ناش  صقن  هزادنا  هب  ًاعبط 
رد ار  اه  ناسنا  دنناوت  یم  دنشاب ، یهلا ) باتک  مالـسا و   ) فیرحت نودب  لماک و  عماج و  نید  یهلا و  مایپ  نیرخآ  اب  قباطم  دنراد و 

.یناسنا لامک  بتارم  نیرخآ  ات  عماج و  لماک و  روط  هب  هن  دنناسرب ، لامک  هب  هجرد  نامه 

؟ دنراد داقتعا  نآ  هب  زین  اه  يدوهی  اه و  یحیسم  ای  تسا  اه  ناملسم  هب  صتخم  طقف  حور  ياقب  هب  داقتعا  ایآ 

شسرپ

؟ دنراد داقتعا  نآ  هب  زین  اه  يدوهی  اه و  یحیسم  ای  تسا  اه  ناملسم  هب  صتخم  طقف  حور  ياقب  هب  داقتعا  ایآ 

خساپ

: دوش ضرع  دیاب  تسا ، اهنآ  ياه  باتک  یسیع و  یسوم و  ترضح  تعیرش  ینعی  ینامسآ  عیارش  لصا  امش  روظنم  رگا 

یگدـنز نایب  نمـض  لیجنا ، رد  .میتفاـین  دـنک  نآ  ياـقب  حور و  دوجو  رب  تلـالد  هک  یحیرـص  مـالک  ینامـسآ ، باـتک  ود  نیا  رد 
شحور اما  دندرک  نفد  ار  وا  .دُرم  مه  دنمتورث  دُرم و  ریقف  : " هک تسا  هدش  هراشا  حور  هب  درک ، یمن  یکمک  ریقف  هب  هک  يدنمتورث 

(1 ".) درک هاگن  الاب  هب  دیشک ، یم  باذع  هک  یلاح  رد  اج  نآ  رد  .تفر  ناگدرم  يایند  هب 

دعب یگدنز  هب  سک  ره  هک  انعم  نیدـب  دراد ، دوجو  مزالت  داعم  حور و  ياقب  هب  داقتعا  نیب  هک  درک  لالدتـسا  نینچ  ناوتب  رگا  لاح 
نیمه دور و  یمن  نیب  زا  مسج ، نتفر  نیب  زا  اب  دـنام و  یم  یقاب  هک  دراد  دوجو  یحور  هک  تسا  نیا  شیانعم  دراد ، نامیا  گرم  زا 
.دـننک یم  حور  ياقب  رب  تلالد  یلعف  لیجنا  تاروت و  رد  دوجوم  تاـیآ  همه  تروص  نیا  رد  دوش ، یم  هتخیگنارب  تماـیق  رد  حور 

: هلمج زا  دراد ، دوجو  یتایآ  داعم  دروم  رد 

هدـنز هک  سک  نآ  ره  دوب و  دـهاوخ  هدـنز  دریمب ، هک  نیا  دوجو  اب  دروآ ، یم  نامیا  نم  رب  هک  سک  نآ  دومرف : یـسیع  ترـضح  "
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(2 ".) درم دهاوخن  دبا  ات  دروآ ، نامیا  نم  رب  تسا و 

(. 3 ") ...تساخرب دنهاوخ  تاوما  دش و  دنهاوخ  هدنز  وت  ناگدرم  : " و

.دنتسه كرتشم  داعم  دوجو  هب  رواب  لصا  رد  ینامسآ  عیارش  همه 

: یحیسم نادنمشناد  هدیقع 

رد دنچ  ره  دنتـسه ، نآ  ياقب  حور و  دوجو  هب  لئاق  تسا ، حیـسم  نید  تاداقتعا  نییبت  اهنآ  هفیظو  هک  تیحیـسم  نیملکتمرگا  رثکا 
فالتخا نآ  تیفیک 
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رب دش ، لقن  یسیع  ترـضح  زا  هک  لوا  مالک  هب  دیآ ، یم  رامـش  هب  تیحیـسم  ياسیلک  يابآ  زا  هک  نایلوترت "  " هلمج زا  دنراد ، رظن 
.دنا هتشاد  حور  هب  داقتعا  زین  تراکد "  " دننام یحیسم  نارکفتم  .تسا  هدومن  داهشتسا  حور  ياقب 

: دوش عوجر  ریز  بتک  هب  رتشیب  عالطا  يارب 

داعم ادخ و  یناحبس ، رفعج   - 1

هنادواج تایح  یناوید ، ریما   - 2

: اه تشون  یپ 

.اتول لیجنا  زا  لقن  هب  ص 152 ، هنادواج ، تایح  یناوید ، ریما   - 1

.26 ياه 21 -  هلمج  لصف 11  انحوی ، لیجنا   - 2

هلمج 19. باب 26 ، ءایعشا ، باتک   - 3

؟ تسیچ رگید  نایدا  مالسا و  رظن  زا  منهج  تشهب و  نیب  توافت 

شسرپ

؟ تسیچ رگید  نایدا  مالسا و  رظن  زا  منهج  تشهب و  نیب  توافت 

خساپ

هب ار  یبلاطم  شـسرپ  نوماریپ  لاح  .تسا  جراخ  راتـشون  نیا  هلـصوح  زا  هک  دـبلط  یم  ار  یلّـصفم  خـساپ  تسا و  یلک  یلیخ  لاؤس 
: میراد یم  نایب  امش  يارب  راصتخا 

.تیدوهی تیحیسم و  مالسا ، دننام  يدیحوت  نایدا  .يدیحوت  ریغ  يدیحوت و  دنوش : یم  میسقت  هعومجم  ود  هب  یلک  دید  زا  نایدا   1
اه نیا  زا  يربخ  نادنچ  دیحوت  ریغ  نایدا  رد  هک  داعم ، توبن و  دیحوت ، تسا : هدش  هتفریذپ  يداقتعا  نکر  لصا و  هس  نایدا  نیا  رد 

(1) .تسین

اب ناـیدا  ماـمت  رد  تسا ، دـنم  هرهب  يرطف  هشیر  زا  ریـسم  نآ  رد  نتـشادرب  مدـق  گرم و  زا  سپ  یگدـنز  هب  داـقتعا  هک  ور  نآ  زا   2
: دننام دراد ؛ دوجو  منهج  تشهب و  هب  هدیقع  ییاه  توافت 

تلصخ دننامه  تسا ، ایند  رد  رشب  ياه  تلصخ  اهراک و  هجیتن  گرم  زا  سپ  یگدنز  هک  دنتـشاد  هدیقع  ییادتبا  نییآ  ماوقا و  رد  أ 
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شاداپ بجوم  تعاجـش  سکع  رب  ددرگ ، یم  باذـع  رفیک و  بجوم  دراد و  یم  زاب  تشهب  هب  لوصو  زا  ار  ناـسنا  هک  ندوب  وسرت 
.ددرگ یم  حور 

طابترا خسانت  هلئسم  اب  منهج  تشهب و  دهد و  یم  شاداپ  رفیک و  يورخا  هاگداد  هک  دوب  جیار  هدیقع  نیا  میدق  مور  نانوی و  رد  ب 
رد تدـم  نیا  نکیل  ددرگرب ، دوخ  نیتسخن  ندـب  هب  خـسانت  هخرچ  رد  یـسْفَن  ات  دـشک  یم  ازارد  هب  لاس  رازه  هد  دـنتفگ : یم  .دراد 

.دنوش یم  راتفرگ  يدبا  خزود  رد  دنشاب ، ریرش  رایسب  هک  یسوفن  .دنک  یم  ادیپ  شهاک  لاس  رازه  هس  هب  كاپ  حاورا 

هدروخ هرگ  خسانت  اب  نایتشهب  خزود و  زین  ناودنه  نید  رد  ج )
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تکرح خسانت  قیرط  زا  سپس  دوش  یم  لقتنم  تسا ، ناراکدب  نکسم  هک  نیمزریز  خزود  هب  زاغآ  زا  سفن  دنیوگ : یم  نانآ  .تسا 
.دـنرذگ یم  شتآ  ود  ناـیم  زا  ناـگدرم  .تسا  تاوما  یـضاق  تشهب و  هاـشداپ  اـمای " : " دـنراد هدـیقع  زین  .دـهد  یم  همادا  ار  دوخ 

هب راکوکین  دعب  دوش و  یم  هدیجنـس  ییوزارت  رد  ًالبق  نانآ  لامعا  .دنیآ  یم  نوریب  ملاس  نآ  زا  ناراکوکین  دـنزوس و  یم  ناراکدـب 
.دهد یم  همادا  ار  خسانت  هخرچ  دوش و  یم  ّدلوتم  ون  زا  ددرگ و  یم  زاب  نیمز  هب  هرابود  ای  دور و  یم  خزود  هب  رادرکدب  تشهب و 

نییعت گرم  زا  سپ  ار  وا  یگدـنز  یگنوگچ  یگدـنز ، رد  ناسنا  یگدـنز  تیفیک  امراک "  " هب داقتعا  بجوم  هب  ییادوب  نید  رد  د )
یگدنز سکع ، تروص  رد  اما  دشاب ، یم  رادروخرب  يرتالاب  تیفیک  زا  يدعب  یگدنز  تسا ، يراکوکین  اب  یگدـنز  رگا  .دـنک  یم 

هب لوصو  وترپ  رد  رـشب  تاجن  .تسا  یتخبدـب  رـش و  همه  رگید  دـلوت  گرم و  دـّلوت و  .دـشاب  یم  يرت  تسپ  تیفیک  ياراد  يدـعب 
.تسا اناوریا 

رد هتفرگ ، تروص  فیرحت  نآ  رد  اّما  دراد  رارق  یهلا  يدـیحوت و  نایدا  هرمز  رد  تایاور  زا  یخرب  ياضتقم  هب  هک  یتشترز  نید   3
شورـس و هارمه  راـکوکین  حاورا  .ددرگ  یم  ندـب  رود  زور  هنابـش  هس  تدـم  هب  ندـب  گرم  زا  سپ  حور  تسا : هدـمآ  نید  نـیمه 
هب رـش  تادوجوم  هارمه  هب  راکدـب  ریخ و  تادوجوم  هارمه  هب  راـکوکین  حاورا  نآ  زا  سپ  دـنراد ، رارق  ناوید  هجنکـش  ریز  راکدـب 

دوش و یم  يربـهر  ادزم " اروـها   " يوـس هب  تشهب و  دراو  اـبیز  هزیـشود  تروـص  هب  کـین  لاـمعا  .دـننک  یم  رفـس  ترخآ  ناـهج 
وا هب  ونموه " "
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، دشاب يواسم  ناشدب  کین و  لامعا  هک  نانآ  .دـنک  یم  يربهر  تشهب  هب  ار  وا  دـناشوپ و  یم  وا  هب  یتعلخ  دـیوگ و  یم  مدـقم  ریخ 
نهپ ناراکوکین  روبع  ماگنه  هب  دراد ، رارق  خزود  يور  هک  تونیچ "  " مان هب  تسا  یلپ  تمایق  رد  .دنریگ  یم  رارق  یـصاخ  ياج  رد 

دنوشب و قفوم  دنناوت  یمن  ناراکدـب  تهج  نیمه  هب  غیت ، زا  رت  زیت  وم و  زا  رت  کیراب  دوش ، یم  کیراب  ناراکدـب  روبع  ماگنه  هب  و 
.دنتفا یم  خزود  هب  لپ  زا  نانآ  دنرذگب ، نآ  زا 

هقرف زا  یخرب  نکیل  تسا ، رادروخرب  ترورـض  زا  یمیهاربا  نایدا  رد  منهج  تشهب و  تمایق و  هب  داـقتعا  هچ  رگا  دوهی : نییآ  رد   4
ندوب ریگارف  رد  نارگید  دنیامن ، یم  راکنا  ار  نآ  نایقودـص  هقرف  .دـنا  هدرک  دـیدرت  راکنا و  نآ  ندوب  ریگارف  داعم و  رد  دوهی  ياه 

: دنا هتفگ  زین  .دش  دنهاوخن  هدنز  رگید  راب  دنرادن ، يا  هرهب  تاروت  زا  هک  ینانآ  ناداوسیب و  دنیوگ : یم  دنراد و  یم  اور  دیدرت  نآ 
تمایق زا  شیپ  دنوادخ  دنا : هتفگ  نارگید  .تشاد  دنهاوخن  تمایق  زا  يا  هرهب  دـننوفدم ، نیطـسلف  سدـقم  ضرا  زا  جراخ  هک  نانآ 

.دنوش یم  هدنز  اج  نآ  رد  دروآ و  یم  دوعوم  ضرا  هب  ار  نانآ  داسجا  دنز و  یم  یبقن  نیمز  ریز  رد 

: منهج تشهب و  داعم و  دروم  رد  نانآ  داقتعا  هلمج  زا 

.دوش یم  روشحم  نفک  نامه  اب  تمایق  يادرف  رد  تسا ، هدش  نفد  هک  ینفک  ره  اب  هک  ره 

.دنوش یم  روشحم  لماک  تمایق  رد  دنرادروخرب ، ینامسج  صیاقن  زا  ایند  رد  هک  ینانآ  یتح  همه 

هب لوصو  بجوم  ایند ، جنر  تشهب و  تذل  عنام  ایند ، تذل 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 542 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا تشهب 

.تسا تمایق  ییاپرب  رومأم  ربمایپ  سایلا  تمایق  رد 

.تسین يدام  ياه  تذل  ياج  تشهب 

.دننک یم  يرواد  لیئارسا  ینب  ناگرزب  ادخ و  تمایق  رد 

.دنیب یم  رفیک  حور  اهنت  نکیل  یناحور ، مه  تسا و  ینامسج  مه  داعم 

هنـصحم يانز  دننام  یـصاخ  ناهانگ  بکترم  هک  یخرب  زج  دنبای ، یم  ییاهر  منهج  زا  ناراکدـب  دـندلخم و  تشهب  رد  ناراکوکین 
.دنوش یم  لیدبت  رگید  يدوجوم  هب  هام  هدزاد  زا  سپ  هکلب  دنتسین ، نادواج  منهج  رد  مه  اه  نیا  دنا : هتفگ  یخرب  .دنشاب  هدش 

.تسا رتشیب  ناشبوخ  ياهراک  هک  ینانآ  يارب  دور ، الاب  هچ  ره  دراد و  هقبط  تفه  تشهب 

.تسا رتدب  دارفا  ياج  دورب ، رت  نییاپ  هچ  ره  دراد و  هقبط  تفه  منهج 

.دشاب دب  یلیخ  هک  یسک  رگم  دش ، دهاوخن  منهج  دراو  هدش  هنتخ  دوش و  یمن  تشهب  دراو  هدشن  هنتخ 

.دنک یمن  رثا  تاروت  نادنمشناد  رب  منهج  شتآ 

.دوهی موق  زج  دنوش ، یم  موکحم  تمایق  يادرف  رد  همه 

.دننیب یمن  باذع  دننک و  یم  تحارتسا  نایمنهج  هبنش  زور 

.ینامسج هن  دندقتعم ، تمایق  رد  یناحور  یناگدنز  هب  نایحیسم  هک : نیا  زج  تسا ، دوهی  موق  هدیقع  اه  نیا  هدیقع  تیحیسم : رد   5

.تسا تمایق  رد  ییاهن  یلک و  يرواد  دیآ و  یم  لمع  هب  رشب  لامعا  دروم  رد  یئزج  یصوصخ و  يرواد  گرم  زا  سپ 

ترـضحم تفایرد  تشهب  دنور و  یم  تشهب  هب  دـنوش ، هفیـصت  خزرب  رد  تمایق  زا  سپ  هک  یناسک  دـیوگ : یم  کیلوتاک  ياسیلک 
.دنور یم  خزود  هب  دنتسین ، شاداپ  نیا  هتسیاش  هک  یناسک  .تسا  دنوادخ 

.ار خزرب  هرود  زج  دنراد ، ار  هدیقع  نیا  زین  ناتستورپ )  ) یحالصا ياهاسیلک 

نوتخم ار  تشهب  هب  دورو  طرش  نایحیسم 
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.دنناد یمن  ندش ) هنتخ  )

: دینک هعجارم  دیناوت  یم  اه  باتک  نیا  هب  رتشیب  عالطا  يارب 

؛ دعب هب  ص 351  دوملت ، زا  يا  هنیجنگ   1

؛ تمایق هژاو  یسراف ، فراعملا  هریاد   2

.ینایتشآ نیدلا  لالج  دوهی ، نید  رد  یقیقحت   3

داعم هب  طوبرم  نآرق  هیآ  رازه  دودح  دنا : هتفگ  هک  يا  هنوگ  هب  هدش  نایب  طسب  حرش و  اب  رتشیب  یلیخ  مالـسا  رد  داعم  مالـسا : رد   6
.تسا

.دییامن هعجارم  لیذ  ياه  باتک  هب  داعم  هرابرد  یمالسا  هشیدنا  دروم  رد 

.نارهت ینیسح  نیسح  دمحم  دیس  همالع  یسانش ، داعم   1

.یفسلف یقت  دمحم  داعم ،  2

.يزاریش مراکم  رصان  داعم ،  3

.يرهطم یضترم  يورخا ، تایح  ای  دیواج  یگدنز   4

.یتئارق نسحم  داعم ،  5

: اه تشون  یپ 

ص 67. هرامش 22 ، بهاذم ) نایدا و  همان  لصف   ) نامسآ تفه  . 1

؟ دراد دوجو  یهلا  نایدا  نیب  یکرتشم  تاکن  ای  هتکن  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  یهلا  نایدا  نیب  یکرتشم  تاکن  ای  هتکن  ایآ 

خساپ
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هدنروآ دوجو  هب  هتشاد و  يدحاو  أشنم  اهنآ  همه  اریز  دنتسه ، كرتشم  ینابم  لوصا و  زا  یلیخ  رد  یمیهاربا ) نایدا  ای  یهلا (  نایدا 
ناکم نامز و  طیارـش  اه و  ناسنا  يرکف  دشر  رطاخ  هب  تافالتخا  هک  دنراد  فالتخا  لیاسم  زا  یخرب  رد  هتبلا  تسا .  دـنوادخ  اهنآ 

.تسا هدمآ  دیدپ  نیشیپ  نایدا  رب  هدراو  ياه  بیسآ  فیرحت و  تهج  هب  رگید  یخرب  و 

دوجو لباقت  یهلا  نایدا  نیب  دوش  روصت  هک  تسا  هدـش  بجوم  اهنآ  زا  یقطنم  لوقعم و  ریغ  ياـه  تشادرب  یهلا و  ناـیدا  فیرحت 
.تسا یلبق  نید  لامک  يدعب ،  نید  دنتسه و  ریسم  کی  رد  یگلمج  یهلا  نایدا  هک  نآ  لاح  دراد ،

: دوش یم  هراشا  یهلا  نایدا  كرتشم  لوصا  تاکن و  زا  یخرب  هب  اج  نیا  رد 

دیحوت يروابادخ و   ( 1

ریـسفت رد  هچرگ  تسا ، شتـسرپ  لـباق  دوـبعم و  وا  دراد و  دوـجو  دـحاو  يادـخ  هک  دـنراد  كارتـشا  هتکن  نیا  رب  یهلا  ناـیدا  همه 
: تسا هدمآ  دنوادخ  هرابرد  دوهی  نییآ  رد  دراد  دوجو  رظن  فالتخا  دوجوم  یهلا  نایدا  نیب  رد  وا  یبلس  یتوبث و  تافص 

.تسا رظان  رضاح و  دنوادخ   - 1

.تسا اتکی  دنوادخ   - 2

.تسین یسک  هیبش  مسج و  دنوادخ   - 3

.تسا یلزا  میدق و  دنوادخ   - 4

.درک تدابع  دیابن  وا  زج  ار  سک  چیه   - 5

(1) .تسا رورس  ناربمایپ  همه  رب   - 6

یم سان  ناج  .تسا  هدـش  نایب  ادـخ  اب  نانمؤم  طابترا  يرارقرب  ع )  ) یـسوم ترـضح  تلاسر  زا  یکی  دـنوادخ ، هب  داقتعا  ساـسارب 
هب انب  طابترا ،  نیا  دوب .  دنوادخ  نانمؤم و  نیب  طابترا  يرارقرب  داد ، ماجنا  یسوم  هک  یلمع  نیرت  گرزب  : " دیوگ
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(2 ".) تسا هدش  رارقرب  تیملارحب  بونج  رد  ای  هبقع و  جیلخ  هنهد  رد  ای  بروه و  لبج  رد  ای  انیس  روط  رد  تایاور  یخرب 

هب داقتعا  نآ  ناوریپ  هچرگ  دراد ، دوجو  هدـننیرفآ  قلاخ و  کی  ناـهج  يارب  هک  تسا  هدـش  هجوت  بلطم  نیا  هب  زین  حیـسم  نید  رد 
.دنا هدش  هدناوخارف  یسانشادخ  هب  مدرم  نید  نیا  رد  .تسا  نانآ  مّلسم  ياهرواب  دیاقع و  زا  دیحوت " لصا   " یلو دنراد ، ثیلثت " "

(. تسا دیحوت " لصا  مالسا "  نید  دیاقع  لوصا و  زا  یکی   ) هک بلطم  نیا 

ناـیدا همه  كارتـشا  هطقن  ییارگمه و  لـماوع  زا  یکی  ار  دـیحوت " لـصا   " هدوـمن و توـعد  یتسرپادـخ  هب  ار  ناـیدا  ناوریپ  هـمه 
ار هناگی  دـنوادخ  زج  هک  تسا ، كرتشم  امـش  ام و  نایم  هک  ینخـس  يوس  هب  دـییایب  باتک ،  لها  يا  وگب  : " تسا هتـسناد  یمیهاربا 

(3 ".) دنریذپن ییادخ  هب  هناگی  دنوادخ  زا  ریغ  ار  رگید  یضعب  ام  زا  یضعب  میهدن و  رارق  وا  کیرش  ار  يزیچ  و  میتسرپن ،

ار ناـگمه  نآ  زا  رتارف  نآرق  یلو  تسا ،  ناـیدا  همه  ناوریپ  یموـمع  ياـهرواب  زا  دـنوادخ  هب  داـقتعا  هک  دراد  تحارـص  هـیآ  نـیا 
(4) .دنهدن رارق  وا  کیرش  ار  یسک  مدرم  هدش و  تقد  زین  دیحوت  ریسفت  رد  هک  دنک  یم  توعد 

يرواب داعم   - 2

زا سپ  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  یهلا  نایدا  رد  هک  انعم  نیدـب  تسا ، يرواب  داعم  یهلا  نایدا  كارتشا  تاـکن  زا  یکی 
تمایق يریگ  لکـش  یگنوگچ  گرم و  زا  سپ  ملاـع  فیرعت  ریـسفت و  رد  ناـیدا  ناوریپ  هتبلا  .دراد  دوجو  رگید  ناـهج  ملاـع ، نیا 
هب طوبرم  لیاسم  تیحیسم  نید  رد  .دراد  دوجو  توافت  زین  تمایق  هب  طوبرم  لیاسم  هب  نتخادرپ  رد  روط  نیمه  .دنراد  فالتخا 
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یلو تسا ؛ هدش  یـصاخ  هجوت  نادـب  مهم و  رایـسب  تمایق  هب  طوبرم  لیاسم  مالـسا  نید  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، گنر  رپ  ترخآ 
(5) .دشاب یم  گنر  مک  تمایق  هب  طوبرم  لیاسم  دوهی ، نید  رد 

.مینک یم  دروخرب  تمایق  دروم  رد  یلئاسم  هب  زین  نید  نیا  رد  لاح  نیع  رد 

هماع توبن   - 3

ادـخ یناسر  مایپ  تلادـع و  يرارقرب  تهج  یناربمایپ  ینعی  تسا ، یهلا  نایدا  همه  هدـش  هتفریذـپ  لیاسم  زا  هماع " توبن   " هب داقتعا 
مزعلاولوا نانآ  زا  کـی  مادـک  تسا و  ردـقچ  ناربماـیپ  دادـعت  هک  نیا  رد  هصاـخ و  توبن  رد  ناـیدا  ناوریپ  هتبلا  .دـنا  هدـش  ثوعبم 

.دنراد رظن  فالتخا  دنتسه ،

لیئارسا و ینب  زا  رازه  راهچ  هک  ( 7  ) رازه رگید 8  یضعب  رد  و  ( 6) .تسا هدش  رکذ  رازه  ناربمایپ 124  دادعت  تایاور  زا  یخرب  رد 
مل نم  مهنم  کـیلع و  انـصصق  نم  مهنم  کـلبق  نم  ـالوسر  انلـسرا  دـقل  و   : " میناوخ یم  نآرق  رد  .دـندوب  اـهنآ  ریغ  زا  رازه  راـهچ 

ار یهورگ  میدرک و  وگ  زاب  وت  يارب  ار  نانآ  زا  یهورگ  تشذگرس  .میداتسرف  ینالوسر  ربمایپ )  ) وت زا  شیپ  ام  ( 8 (؛ کیلع صصقن 
". میا هدرکن  وگزاب  وت  يارب 

.تسا هدمآ  زین  تیحیسم  دوهی و  ياه  نییآ  رد  هدش ،  رکذ  تایاور  تایآ و  رد  هک  یناربمایپ  یماسا 

( هماع تیودهم   ) هدنیآ رد  تیرشب  یجنم 

، دنراد كارتشا  دومن ، دهاوخ  لدع  زا  رپ  هدش ،  داسف  ملظ و  زا  رپ  ار  یناهج  دمآ و  دهاوخ  لک  حلـصم  هک  نیا  رد  یهلا  نایدا  همه 
فالتخا تسا ، تلم  مادـک  هب  بوسنم  تسیچ و  وا  ماـن  تسا ،  ییاـه  یگژیو  هچ  ياراد  تسیک ، ناـهج  حلـصم  هک  نیا  رد  هچرگ 

(8) .دنراد رظن 

هب ینخس  دوعوم  صخش  زا  دوهی  نییآ  رد 
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دنا هدرواین  نامیا  حیـسم  ترـضح  هب  نایدوهی  نوچ  دـنراد ، رظن  فالتخا  تسیک ، دوعوم  هک  نیا  رد  نایدوهی  هچرگ  هدـمآ ،  ناـیم 
تـسا نامز  رخآ  رد  یـصخش  مایق  دنراد ، رظن  قافتا  نآ  رد  نایدوهی  هچ  نآ  یلو  تسا ، هدرکن  روهظ  زونه  حیـسم )  ) اه نآ  دوعوم 
(10) .دنراذگ یم  راگزور  وا  راضتنا  هب  نایدوهی  دنادرگ و  یم  نشور  دوخ  رون  هب  ار  نیمز  يور  دشاب و  یم  زورفا  بکوک  هک 

هدرک و لوزن  نامـسآ  زا  هک  تسا  ع )  ) حیـسم ترـضح  وا  هک  دنراد  رواب  هچ  رگا  دنتـسه و  یناهج  حلـصم  راظتنا  رد  زین  نایحیـسم 
هناخ بحاص  تقو  هچ  رد  دیناد  یمن  اریز  دیشاب ، رادیب  سپ   :" تسا هدمآ  سقرم  لیجنا  رد  ( 11) .درک دهاوخ  لدع  زا  رپ  ار  ناهج 

(12 ".) دبای هتفخ  ار  امش  هدمآ ، ناهگان  ادابم  حبص ! ای  سورخ ، گناب  ای  بش ، همین  ای  ماش ، رد  دیآ ، یم 

ماما وا  هک  میراد  هدـیقع  نایعیـش  ام  .تسا  یناـهج  حلـصم  روهظ  هدـش ، هتخادرپ  نادـب  مالـسا  رد  هک  یمهم  رایـسب  لـیاسم  زا  یکی 
.تسا هدش  هراشا  ودب  ( 14  ) تایاور و  ( 13  ) تایآ رد  هک  تسا  (ع ) نامز

رواب زین  تنس  لها  نادنمشیدنا  زا  یخرب  ( 15) .تسا هدش  ملظ  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دومن ، دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناهج  يو 
هک تسا  یعطق  قافتا  ناملـسم  ياه  هقرف  همه  نایم  : " دـسیون یم  دـیدحلا  یبا  نبا  تسا .  (ع ) نامز ماـما  دوعوم  حلـصم  هک  دـنراد 

(16  " .) يدهم روهظ  زا  سپ  رگم  دسر  یمن  نایاپ  هب  ایند  رمع 

 : اه تشون  یپ 

.591 ص 590 -  ج2 ، ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات  یغلبم ، هللادبع   - 1

ص 591. نامه ،  - 2

هیآ 62. ( 3) نارمع لآ   - 3

ص 450. ج2 ، هنومنریسفت ،  - 4

5
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.دعب هب  ص 620  يدبا ، ناهج  يوس  هب  ینابرق ، نیدباعلا  نیز  - 

ص 30. ج11 ، راونالاراحب ،  - 6

ص 360. ج7 ، نآرق ، مایپ   - 7

ص 350. ج7 ، نآرق ، مایپ  هیا 78 ، ( 40  ) نمؤم  - 8

ص 76. ناهج ، رتسگداد  ینیما ،  میهاربا   - 9

ص 312. ج1 ، لحن ، للم و  همجرت   - 10

ص 109. نامه ، يدمحم ، لگ  هدیرف   - 11

ص 109. يدهم ، ترضح  یناهج  تلاسر  زا  سابتقا  اب  سقرم ، لیجنا   - 12

هیا 5. ( 28  ) صصق  - 13

.دعب هب  ص 67  ج51 ، راونالاراحب ،  - 14

ص 225. نامه ،  - 15

.دعب هب  ص 11  رثالا ، بختنم   - 16

؟ تسیچ رگید  نایدا  مالسا و  رظن  زا  منهج  تشهب و  نیب  توافت 

شسرپ

؟ تسیچ رگید  نایدا  مالسا و  رظن  زا  منهج  تشهب و  نیب  توافت 

خساپ

هب ار  یبلاطم  شـسرپ  نوماریپ  لاح  .تسا  جراخ  راتـشون  نیا  هلـصوح  زا  هک  دـبلط  یم  ار  یلّـصفم  خـساپ  تسا و  یلک  یلیخ  لاؤس 
: میراد یم  نایب  امش  يارب  راصتخا 

.تیدوهی تیحیسم و  مالسا ، دننام  يدیحوت  نایدا  .يدیحوت  ریغ  يدیحوت و  دنوش : یم  میسقت  هعومجم  ود  هب  یلک  دید  زا  نایدا   1
اه نیا  زا  يربخ  نادنچ  دیحوت  ریغ  نایدا  رد  هک  داعم ، توبن و  دیحوت ، تسا : هدش  هتفریذپ  يداقتعا  نکر  لصا و  هس  نایدا  نیا  رد 
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(1) .تسین

اب ناـیدا  ماـمت  رد  تسا ، دـنم  هرهب  يرطف  هشیر  زا  ریـسم  نآ  رد  نتـشادرب  مدـق  گرم و  زا  سپ  یگدـنز  هب  داـقتعا  هک  ور  نآ  زا   2
: دننام دراد ؛ دوجو  منهج  تشهب و  هب  هدیقع  ییاه  توافت 

تلصخ دننامه  تسا ، ایند  رد  رشب  ياه  تلصخ  اهراک و  هجیتن  گرم  زا  سپ  یگدنز  هک  دنتـشاد  هدیقع  ییادتبا  نییآ  ماوقا و  رد  أ 
شاداپ بجوم  تعاجـش  سکع  رب  ددرگ ، یم  باذـع  رفیک و  بجوم  دراد و  یم  زاب  تشهب  هب  لوصو  زا  ار  ناـسنا  هک  ندوب  وسرت 

.ددرگ یم  حور 

طابترا خسانت  هلئسم  اب  منهج  تشهب و  دهد و  یم  شاداپ  رفیک و  يورخا  هاگداد  هک  دوب  جیار  هدیقع  نیا  میدق  مور  نانوی و  رد  ب 
رد تدـم  نیا  نکیل  ددرگرب ، دوخ  نیتسخن  ندـب  هب  خـسانت  هخرچ  رد  یـسْفَن  ات  دـشک  یم  ازارد  هب  لاس  رازه  هد  دـنتفگ : یم  .دراد 

.دنوش یم  راتفرگ  يدبا  خزود  رد  دنشاب ، ریرش  رایسب  هک  یسوفن  .دنک  یم  ادیپ  شهاک  لاس  رازه  هس  هب  كاپ  حاورا 

هدروخ هرگ  خسانت  اب  نایتشهب  خزود و  زین  ناودنه  نید  رد  ج )
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تکرح خسانت  قیرط  زا  سپس  دوش  یم  لقتنم  تسا ، ناراکدب  نکسم  هک  نیمزریز  خزود  هب  زاغآ  زا  سفن  دنیوگ : یم  نانآ  .تسا 
.دـنرذگ یم  شتآ  ود  ناـیم  زا  ناـگدرم  .تسا  تاوما  یـضاق  تشهب و  هاـشداپ  اـمای " : " دـنراد هدـیقع  زین  .دـهد  یم  همادا  ار  دوخ 

هب راکوکین  دعب  دوش و  یم  هدیجنـس  ییوزارت  رد  ًالبق  نانآ  لامعا  .دنیآ  یم  نوریب  ملاس  نآ  زا  ناراکوکین  دـنزوس و  یم  ناراکدـب 
.دهد یم  همادا  ار  خسانت  هخرچ  دوش و  یم  ّدلوتم  ون  زا  ددرگ و  یم  زاب  نیمز  هب  هرابود  ای  دور و  یم  خزود  هب  رادرکدب  تشهب و 

نییعت گرم  زا  سپ  ار  وا  یگدـنز  یگنوگچ  یگدـنز ، رد  ناسنا  یگدـنز  تیفیک  امراک "  " هب داقتعا  بجوم  هب  ییادوب  نید  رد  د )
یگدنز سکع ، تروص  رد  اما  دشاب ، یم  رادروخرب  يرتالاب  تیفیک  زا  يدعب  یگدنز  تسا ، يراکوکین  اب  یگدـنز  رگا  .دـنک  یم 

هب لوصو  وترپ  رد  رـشب  تاجن  .تسا  یتخبدـب  رـش و  همه  رگید  دـلوت  گرم و  دـّلوت و  .دـشاب  یم  يرت  تسپ  تیفیک  ياراد  يدـعب 
.تسا اناوریا 

رد هتفرگ ، تروص  فیرحت  نآ  رد  اّما  دراد  رارق  یهلا  يدـیحوت و  نایدا  هرمز  رد  تایاور  زا  یخرب  ياضتقم  هب  هک  یتشترز  نید   3
شورـس و هارمه  راـکوکین  حاورا  .ددرگ  یم  ندـب  رود  زور  هنابـش  هس  تدـم  هب  ندـب  گرم  زا  سپ  حور  تسا : هدـمآ  نید  نـیمه 
هب رـش  تادوجوم  هارمه  هب  راکدـب  ریخ و  تادوجوم  هارمه  هب  راـکوکین  حاورا  نآ  زا  سپ  دـنراد ، رارق  ناوید  هجنکـش  ریز  راکدـب 

دوش و یم  يربـهر  ادزم " اروـها   " يوـس هب  تشهب و  دراو  اـبیز  هزیـشود  تروـص  هب  کـین  لاـمعا  .دـننک  یم  رفـس  ترخآ  ناـهج 
وا هب  ونموه " "
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، دشاب يواسم  ناشدب  کین و  لامعا  هک  نانآ  .دـنک  یم  يربهر  تشهب  هب  ار  وا  دـناشوپ و  یم  وا  هب  یتعلخ  دـیوگ و  یم  مدـقم  ریخ 
نهپ ناراکوکین  روبع  ماگنه  هب  دراد ، رارق  خزود  يور  هک  تونیچ "  " مان هب  تسا  یلپ  تمایق  رد  .دنریگ  یم  رارق  یـصاخ  ياج  رد 

دنوشب و قفوم  دنناوت  یمن  ناراکدـب  تهج  نیمه  هب  غیت ، زا  رت  زیت  وم و  زا  رت  کیراب  دوش ، یم  کیراب  ناراکدـب  روبع  ماگنه  هب  و 
.دنتفا یم  خزود  هب  لپ  زا  نانآ  دنرذگب ، نآ  زا 

هقرف زا  یخرب  نکیل  تسا ، رادروخرب  ترورـض  زا  یمیهاربا  نایدا  رد  منهج  تشهب و  تمایق و  هب  داـقتعا  هچ  رگا  دوهی : نییآ  رد   4
ندوب ریگارف  رد  نارگید  دنیامن ، یم  راکنا  ار  نآ  نایقودـص  هقرف  .دـنا  هدرک  دـیدرت  راکنا و  نآ  ندوب  ریگارف  داعم و  رد  دوهی  ياه 

: دنا هتفگ  زین  .دش  دنهاوخن  هدنز  رگید  راب  دنرادن ، يا  هرهب  تاروت  زا  هک  ینانآ  ناداوسیب و  دنیوگ : یم  دنراد و  یم  اور  دیدرت  نآ 
تمایق زا  شیپ  دنوادخ  دنا : هتفگ  نارگید  .تشاد  دنهاوخن  تمایق  زا  يا  هرهب  دـننوفدم ، نیطـسلف  سدـقم  ضرا  زا  جراخ  هک  نانآ 

.دنوش یم  هدنز  اج  نآ  رد  دروآ و  یم  دوعوم  ضرا  هب  ار  نانآ  داسجا  دنز و  یم  یبقن  نیمز  ریز  رد 

: منهج تشهب و  داعم و  دروم  رد  نانآ  داقتعا  هلمج  زا 

.دوش یم  روشحم  نفک  نامه  اب  تمایق  يادرف  رد  تسا ، هدش  نفد  هک  ینفک  ره  اب  هک  ره 

.دنوش یم  روشحم  لماک  تمایق  رد  دنرادروخرب ، ینامسج  صیاقن  زا  ایند  رد  هک  ینانآ  یتح  همه 

هب لوصو  بجوم  ایند ، جنر  تشهب و  تذل  عنام  ایند ، تذل 
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.تسا تشهب 

.تسا تمایق  ییاپرب  رومأم  ربمایپ  سایلا  تمایق  رد 

.تسین يدام  ياه  تذل  ياج  تشهب 

.دننک یم  يرواد  لیئارسا  ینب  ناگرزب  ادخ و  تمایق  رد 

.دنیب یم  رفیک  حور  اهنت  نکیل  یناحور ، مه  تسا و  ینامسج  مه  داعم 

هنـصحم يانز  دننام  یـصاخ  ناهانگ  بکترم  هک  یخرب  زج  دنبای ، یم  ییاهر  منهج  زا  ناراکدـب  دـندلخم و  تشهب  رد  ناراکوکین 
.دنوش یم  لیدبت  رگید  يدوجوم  هب  هام  هدزاد  زا  سپ  هکلب  دنتسین ، نادواج  منهج  رد  مه  اه  نیا  دنا : هتفگ  یخرب  .دنشاب  هدش 

.تسا رتشیب  ناشبوخ  ياهراک  هک  ینانآ  يارب  دور ، الاب  هچ  ره  دراد و  هقبط  تفه  تشهب 

.تسا رتدب  دارفا  ياج  دورب ، رت  نییاپ  هچ  ره  دراد و  هقبط  تفه  منهج 

.دشاب دب  یلیخ  هک  یسک  رگم  دش ، دهاوخن  منهج  دراو  هدش  هنتخ  دوش و  یمن  تشهب  دراو  هدشن  هنتخ 

.دنک یمن  رثا  تاروت  نادنمشناد  رب  منهج  شتآ 

.دوهی موق  زج  دنوش ، یم  موکحم  تمایق  يادرف  رد  همه 

.دننیب یمن  باذع  دننک و  یم  تحارتسا  نایمنهج  هبنش  زور 

.ینامسج هن  دندقتعم ، تمایق  رد  یناحور  یناگدنز  هب  نایحیسم  هک : نیا  زج  تسا ، دوهی  موق  هدیقع  اه  نیا  هدیقع  تیحیسم : رد   5

.تسا تمایق  رد  ییاهن  یلک و  يرواد  دیآ و  یم  لمع  هب  رشب  لامعا  دروم  رد  یئزج  یصوصخ و  يرواد  گرم  زا  سپ 

ترـضحم تفایرد  تشهب  دنور و  یم  تشهب  هب  دـنوش ، هفیـصت  خزرب  رد  تمایق  زا  سپ  هک  یناسک  دـیوگ : یم  کیلوتاک  ياسیلک 
.دنور یم  خزود  هب  دنتسین ، شاداپ  نیا  هتسیاش  هک  یناسک  .تسا  دنوادخ 

.ار خزرب  هرود  زج  دنراد ، ار  هدیقع  نیا  زین  ناتستورپ )  ) یحالصا ياهاسیلک 

نوتخم ار  تشهب  هب  دورو  طرش  نایحیسم 
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.دنناد یمن  ندش ) هنتخ  )

: دینک هعجارم  دیناوت  یم  اه  باتک  نیا  هب  رتشیب  عالطا  يارب 

؛ دعب هب  ص 351  دوملت ، زا  يا  هنیجنگ   1

؛ تمایق هژاو  یسراف ، فراعملا  هریاد   2

.ینایتشآ نیدلا  لالج  دوهی ، نید  رد  یقیقحت   3

داعم هب  طوبرم  نآرق  هیآ  رازه  دودح  دنا : هتفگ  هک  يا  هنوگ  هب  هدش  نایب  طسب  حرش و  اب  رتشیب  یلیخ  مالـسا  رد  داعم  مالـسا : رد   6
.تسا

.دییامن هعجارم  لیذ  ياه  باتک  هب  داعم  هرابرد  یمالسا  هشیدنا  دروم  رد 

.نارهت ینیسح  نیسح  دمحم  دیس  همالع  یسانش ، داعم   1

.یفسلف یقت  دمحم  داعم ،  2

.يزاریش مراکم  رصان  داعم ،  3

.يرهطم یضترم  يورخا ، تایح  ای  دیواج  یگدنز   4

.یتئارق نسحم  داعم ،  5

: اه تشون  یپ 

ص 67. هرامش 22 ، بهاذم ) نایدا و  همان  لصف   ) نامسآ تفه  . 1

؟ تسیچ رگید  نایدا  ناوریپ  هب  تبسن  نیملسم  تازایتما  زا  یکی 

شسرپ

؟ تسیچ رگید  نایدا  ناوریپ  هب  تبسن  نیملسم  تازایتما  زا  یکی 

خساپ
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تسا مّلسم  رتاوتم و  ینعی  تسا ، ناشیا  نخس  هک  تسین  کش  هک  ام  ربمغیپ  نانخس  زا  يدایز  رایـسب  تمـسق  یفرط  زا  هک  تسا  نیا 
نالف دنیوگب  عطق  تروص  هب  هک  دننکب  ییاعدا  نینچ  دـنناوت  یمن  رگید  نایدا  زا  کی  چـیه  هک  یتروص  رد  تسا ، تسد  رد  زورما 
يدایز ياه  هلمج  تسا ؛ هدـش  هدینـش  رگید  ربمایپ  کـی  اـی  و  ع )  ) یـسیع اـی  و  ع )  ) یـسوم ًـالثم  ناـبز  زا  هک  تسا  يا  هلمج  هلمج 

.میراد دایز  نامدوخ  ربمغیپ  زا  رتاوتم  نانخس  ام  .تسین و  یعطق  مّلسم و  اهردقنآ  یلو  تسه ،

.دنرادن تکرش  ام  اب  ناهج  رگید  ناربهر  مه  تهج  نیا  رد  .تسا  يدنتسم  نشور و  رایسب  خیرات  ام  ربمغیپ  خیرات  رگید  فرط  زا  و 
نینچ رگید  سک  چـیه  هرابرد  هک  تسا  تسد  رد  زورما  مّلـسم ، عطق و  تروص  هب  مرکا  ربمغیپ  یگدـنز  زا  یتایئزج  قیاـقد و  یتح 

یگدـنز ارحـص  رد  هک  ینارود  شا ، یگراوخریـش  نارود  شدـلوت ، متفه  زور  یتح  شدـلوت و  زور  یتح  هاـم و  لاـس و  زا  تسین ؛
شجاودزا تسا ، هتـشاد  ًاعومجم  توبن  زا  لبق  هک  ییاهلغـش  ناتـسبرع ، جراخ  هب  شیاهترفاسم  شغولب ، زا  لبق  نارود  تسا ، هدرک 

زا ینـس  هچ  رد  دنا  هتفر  ایند  زا  شدوخ  زا  لبق  هک  ناشاهنآ  دنا و  هدش  دلوتم  وا  يارب  ینادنزرف  هچ  تسا ، هدوب  یلاس  نس و  هچ  رد 
: دوش یم  یگرزب  هثداح  نوچ  ددرگ ، یم  رتقیقد  تاعالطا  هک  شتثعب ، تلاسر و  نارود  هب  دسر  یم  ات  اهنیا ، لاثما  و  دـنا ، هتفر  ایند 

نالف دوب ؟ هک  درف  نیموس  نیمود و  دوب ؟ هک  دروآ  نامیا  وا  هب  هک  یسک  لوا 
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یتروص رد  تشاد ؟ یـشور  هچ  درک ؟ ییاهراک  هچ  دـش ؟ هلدابم  نارگید  وا و  نایم  ینانخـس  هچ  دروآ ؟ نامیا  یلاـس  هچ  رد  سک 
ناناملـسم هک  دوبن  وا  زا  نآرق  دییأت  رگا  تسام  هب  تعیرـش  بحاص  گرزب  ناربمغیپ  زا  ربمغیپ  نیرتکیدزن  هک  یـسیع  ترـضح  هک 

دوخ .درک  دییأت  تابثا و  دش  یمن  ایند  رد  ار  یـسیع  ًالـصا  دـنا ، هتـسناد  یهلا  یقیقح و  ربمغیپ  کی  نآرق  مکح  هب  ار  یـسیع  ملاع ،
لاس حیـسم 1975  ترـضح  دالیم  خیرات  زا  دـنیوگ  یم  ًالثم  هک  يدالیم  خـیرات  هب  دـنرادن  داقتعا  ًالـصا  یخیرات  هبنج  زا  اهیحیـسم 
لاس يرمق و 1354  لاـس  اـم 1395  ربـمغیپ  ترجه  زا  مییوـگ  یم  اـم  رگا  .یقیقح  هن  تسا  يدادرارق  فرح  کـی  تسا ؛ هتـشذگ 

فرح کی  دـشاب  هتـشذگ  لاـس  حیـسم 1975  دـالیم  زا  هکنیا  اـما  دور ، یمن  شزرد  يـالوم  حالطـصا ، هـب  تـسا  هتـشذگ  یـسمش 
دور یم  لامتحا  هدوب و  خیرات  نیا  زا  لبق  لاس  دصیـس  تسیود  تسه  لامتحا  .دنک  یمن  دییأت  چیه  ار  نآ  خیرات  تسا و  يدادرارق 

.تسا هدوب  خیرات  نیا  زا  دعب  لاس  دصیس  تسیود 

؟ دراد دوجو  يرامثتسا  دض  تازرابم  هنانامرهق و  مایق  یتسیلایرتام ، ياهکلسم  یخرب  دننام  مالسا ، یهلا و  بهاذم  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  يرامثتسا  دض  تازرابم  هنانامرهق و  مایق  یتسیلایرتام ، ياهکلسم  یخرب  دننام  مالسا ، یهلا و  بهاذم  رد  ایآ 

خساپ

هار رد  ار  وا  دـنک و  یم  هتـسباو  تاـیدام  قوفاـم  ياهفدـه  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  نـیا  یتسرپادـخ  یـسانشادخ و  همزـال  اریز  .هـلب  : 
تایح هب  طوبرم  هچنآ  تایدام و  هدام و  اب  ار  یمدآ  ًاتعیبط  هک  مسیلایرتام  فـالخ  رب  دـیامن ، یم  تشذـگ  اـب  دوخ  یلاـع  ياهفدـه 

.دنک یم  تسب  ياپ  تسا  یگدنز  يدام  نوؤش  دودح  رد  مه  نآ  یصخش  يدرف و 

هب تردـق  نابحاص  اهدورمن و  اهنوعرف و  لباقم  رد  هک  دـنا  هدوب  اهنآ  ناوریپ  ناربمایپ و  هراومه  هک  دـهد  یم  ناشن  خـیرات  هوـالعب ،
یتردق هدش  رامثتـسا  مورحم و  هقبط  زا  نامیا ، يورین  اب  هک  دندوب  ناربمایپ  .دنا  هتفوک  مه  رد  ار  ینمیرها  ياهتردق  دـنا و  هتـساخاپ 

.دندروآ یم  دوجو  هب  « نیفرتم  » و ألم »  » هیلع میظع 

: دیامرف یم  صصق  هروس  رد  میرک  نآرق 

َنْوَـعِْرف َو َيُِرن  ِضْرَاـْلا َو  ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمن  .َنیثِراوـْلا َو  ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَا َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَاـْلا َو  ِیف  اوفِعـُضتْسا  َنیذَّلا  یَلَع  َّنـُمن  ْنَا  ُدـیُرن  «َو 
/5 و 6 صصق نورَذْحَی » اوناکام  ْمُْهنِم  امُه  َدونُج  َناماه َو 

روز هب  نارگمتـس  هک  ییاهتردـق  اهتبهوم و  ثراو  اوشیپ و  ار  اهنآ  میهن و  تنم  نیمز  رد  ناگدـش  هدرمـش  راوخ  رب  میهاوخ  یم  اـم  ]
نوعرف و هب  میزاس و  رقتـسم  نیمز  رد  تسا ) یلم  يورین  تردـق و  هک   ) ار اـهنآ  يورین  تردـق و  میهد و  رارق  دـنا ، هدرک  بحاـصت 

[ .دندرک یم  زیهرپ  نآ  زا  هک  مینایامنب  ار  نآ  ناگدش ، هدرمشراوخ  نیا  تسد  هب  دادبتسا ) روز و  ياهلبمس   ) ناماه
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: دیامرف یم  رگید  ياج  رد 

ام .َنیرباّصلا َو  ُّبُِحی  ُهللا  اوناکَتْسا و  اَم  اوفُعَض َو  ام  ِهللا َو   ِ لیبَس یف  ْمَُهباصَا  اِمل  اونَهَو  امَف  ٌریثَک  َنّویِّبِر  ْمُهَعَم  َلَتاق  ٍِّیبَن  ْنِم  ْنِّیَاَک  «َو 
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اْینُّدـلا َو َباَوث  ُهللا  ُمُهیتآَف  .َنیِرفاْکلا  مْوَْقلا  یَلَع  انرُْـصناَو  انَمادـْقَا  ْتِّبَث  انِْرمَا َو  یف  انَفارِْـسا  اَنبونُذ َو  اَنلْرِفْغا  اَنَّبَر  اولاق  ْنَا  ِّالا  ْمُُهلْوَق  َناک 
148 146/ نارمع لآ  َنینِسْحُْملا » ُّبُِحی  ُهللا  ِهرِخْآلا َو  ِباَوث  َنْسُح 

هب هک  یبئاصم  اهیتخـس و  رثا  رب  هجو  چـیه  هب  دنتـساخرب و  راکیپ  هب  اهنآ  یهارمه  هب  يرایـسب  یهلا  نادرم  هک  یناربماـیپ  رایـسب  هچ  ]
.دراد یم  تسود  ار  نارباص  دنوادخ  يرآ ، .دندادن  رس  يراز  گنهآ  دنتشگن و  فیعـض  دندشن و  تسـس  دیـسر ، ادخ  هار  رد  اهنآ 

ار ام  رذـگرد و  راک  رد  ام  ياهیور  هدایز  ام و  ياهریـصقت  زا  اراگدرورپ ! هک : دوبن  نیا  زج  ناـشراگدرورپ  زا  ناـشیاضاقت  نخس و 
ار ناراکوکین  دنوادخ  .داد  اهنآ  هب  ترخآ  کین  شاداپ  ایند و  شاداپ  مه  دنوادخ  سپ  .نادرگ  زوریپ  نارفاک  رب  رادب و  مدـق ، تباث 

[ .دراد یم  تسود 

: دیامرف یم  هدجس  ملا  هروس  رد 

24/ هدجس ملا  .نوِنقویاِنتایِآب » اوناکَو  اورَبَص  اَّمل  ان  ِْرمَِاب  نودْهَی  ًهِمئَا  ْمُْهنِم  اْنلَعَج  «َو 

نیدب دننک ، یم  يربهر  ار  نارگید  ام  نامرف  هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  دـندوب ) هجنکـش  راشف و  تحت  هک  یموق   ) اهنآ نایم  زا  ام  ]
ننـس و ام و  ّقح  رب  ياه  هدعو  ام و  تایآ  هب  هکنیا  رگید  و  دـندشن ، میلـست  دـنداد و  ناشن  یتخـسرس  دـندرک و  تمواقم  هک  تهج 

[ .دنتشاد نیقی  ام  سیماون 

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  میرک  نآرق 

95/ ءاسن ًامیظَع » ًارْجَا  َنیدِعاْقلا  یَلَع  َنیدِهاجُْملا  ُهللا  َلَّضَف  »

[ .تسا هداد  يرترب  یمیظع  شاداپ  رجا و  هب  ناگتسشن ، رب  ار  ناگتساخ  اپ  هب  ناگدننک و  راکیپ  نادهاجم و  دنوادخ  ]

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد 

4/ فص ُصوصْرَم » ُناْیُنب  ْمُهَّنَاَک  ًاّفص  ِِهلیبس  یف  َنوِلتاُقی  َنیذَّلا  ُّبُِحی  هللا  ّنِا  »

دوجو هب  ناینب  نییور  یفص  هک  یلاح  رد  دننک  یم  راکیپ  وا  هار  رد  هک  ار  یمدرم  دراد  یم  تسود  دنوادخ  ]
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[ .دنا هدروآ 

: دنک یم  سکعنم  نینچنیا  ار  اهنآ  هنارگشاخرپ  هنانامرهق و  ياه  هتساوخ  رگید ، ياج  رد 

250/ هرقب .َنیِرفاکلا » مْوَْقلا  یَلَع  انْرُْصنا  انَماْدقَا َو  ْتِّبَث  ًاْربَص َو  اْنیَلَع  ْغِْرفَا  انَّبَر  »

يزوریپ نارفاک  رب  ار  ام  رادب و  تباث  ار  ام  ياهمدق  امرف ؛ زیربل  يراد  نتـشیوخ  يرادیاپ و  يورین  زا  ار  ام  بولق  فرظ  اراگدرورپ ! ]
[ .هد

؟ تسیچ منهج  دروم  رد  فلتخم  نایدا  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ منهج  دروم  رد  فلتخم  نایدا  هاگدید 

خساپ

.دنهد یم  رفیک  تبوقع  عاونا  هب  اج  نآ  رد  ار  ناراک  هزب  هک  رگید  ناهج  رد  تسا  ییاج  نایدا ، همه  هدیقع  هب  منهج 

یلحم نآ  دـننیب و  یم  ار  دوخ  دـب  ياهراک  رفیک  ناراک  هانگ  اج  نآ  رد  هک  رگید  ناـهج  رد  تسا  ییاـج  یتشدرز  نییآ  رد  خزود 
يدـنلب هب  اهنآ  نیرت  کچوک  هک  يذوم  ناروناج  نفعت و  همد ، ياراد  درـس ، کیرات و  رایـسب  یهاـچ  نوچمه  قیمع ، تخـس  تسا 

مرگ رونت  رب  نیبوچ ، خیم  نتفر  ورف  مشچ  رب  ندش ، هتخیوآ  راسنوگن  یگنسرگ ، یگنـشت ، دنلوغـشم ، ناراکدب  هیبنت  هب  تسا و  هوک 
.تسا نایخزود  هجنکش  عاونا  زا  نآ  دننام  و  نابز ، ندش  هدیرب  ندش ، هتخیوآ  ناتسپ  هب  نز ،)  ) ناتسپ ندیبسچ 

: تسا هدش  لیاق  هقبط  هس  خزود  يارب  تشدرز ، نییآ 

و دب ) راتفگ   ) تخوژد هب  مود  ماگ  رد  دب ،) رادنپ   ) تمژد هب  لوا  ماگ  رد  طارـص )  ) تونچ لپ  رـس  هب  ندیـسر  سپ  راک  هانگ  ناور 
تساجنآ رد  دیآرد و  نایاپ  یب  یگریت  ياضف  هب  هتشذگ  کلاهم  نیا  زا  سپـس  .دوش  لخاد  دب ) رادرک   ) تشروژد هب  موس  ماگ  رد 

ص 170) اهتشیزا ح 12 ، لقن  هب  ادخهد ، همان  تغل   ) .تسا هدش  خزود »  » یسراف رد  هک  تشز  ناهج  ینعی  هگنژود ،» »

شتآ هّجض ، نویش ، هیرگ ، هاگیاج  هب  منهج  هژاو  ور  نیا  زا  .تسا  هتـسناد  تکاله  هاگیاج  ار  مونه  منهج =  سدقم ، باتک  سوماق 
ندرم ربق و  يانعم  هب  یهاگ  ناگدرم ، هاگدورف  هیواـه )  )= میحج هک  ناـنچ  ددرگ ؛ یم  قـالطا  ناراـکهزب  میاد  باـقعو  یگـشیمه 

هدرب اج  نآ  هب  حاورا  .كانتشحو  کیرات و  تسا  ییاج  اهرد و  ياراد  هک  دنا  هتشادنپ  نیمز  ریز  ار  نآ  یهاگ  دوش و  یم  لامعتـسا 
و
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هاگ نآ  .دوب  دـنهاوخ  یلاعت  قح  ربارب  روضح و  رد  اج  نآ  رد  ناگدرم  .تسین  نیمز  يور  رب  تشگزاب  ناکما  دـنوش و  یم  صاصق 
.تشگ دنهاوخ  راچد  يدبا  صاصق  هب  رود و  وا  زا  نادب  ادخ و  اب  نابوخ  تمایق  رد 

هناگود عون  کی  تسا  رورش  اه و  یهارمگ  ءاشنم  هک  ناطیش  دوجو  هب  ام  هدیقع  ایآ  دنتسه ، تسرپ  هناگود  هک  مینک  یم  تمالم  ار  نایتشترز  ام 
هناگ هس  عون  کی  دنوادخ  راربرد  لیئاربج  ربمایپ و  هب  ام  هدیقع  ایآ  دنتسرپ  هناگ  هس  هک  مینک  یم  شنزرس  ار  نایحیسم  ام  زین  و  تسین ؟ یتسرپ 

یتسرپ

شسرپ

تـسا رورـش  اه و  یهارمگ  ءاشنم  هک  ناطیـش  دوجو  هب  ام  هدـیقع  ایآ  دنتـسه ، تسرپ  هناگود  هک  مینک  یم  تمالم  ار  نایتشترز  اـم 
لیئاربج ربمایپ و  هب  ام  هدـیقع  ایآ  دنتـسرپ  هناگ  هس  هک  مینک  یم  شنزرـس  ار  نایحیـسم  اـم  زین  و  تسین ؟ یتسرپ  هناـگود  عون  کـی 

یتسرپ هناگ  هس  عون  کی  دنوادخ  راربرد 

خساپ

يانعم تقیقح  هب  هّجوت  اب  اریز  .تسا  ربمایپ  لیئربج و  ای  و  ناطیش ، ینعم  زا  حیحـص  تشادرب  مدع  رثا  رب  ًاملـسم  یئاهطابنتـسا  نینچ 
.دنام یمن  یقاب  هینمز  نیا  رد  يدیدرت  ماهبا و  هنوگ  چیه  ظافلا  نیا 

رثا رب  یلو  تـسا  هدـش  هدـیرفآ  كاـپ  زاـغآ  رد  تـسا و  ادـخ  تاـقولخم  زا  یکی  تادوـجوم  ریاـس  دـننامب  ناطیـش  هـکنیا  حیـضوت 
هکلب تسین  يرابجا  طلـست  کی  زگره  ناسنا  دارفا  رب  وا  طلـست  تسا و  هدرک  طوقـس  شیوخ  هتـسجرب  ماـقم  زا  ربکت  يرگناـیغط و 
دنریگ رارق  وا  ياه  هسوسو  تحت  دنریذپب و  ار  وا  یتسرپرس  تیالو و  دنهد و  هار  دوخ  دوجو  هب  ار  وا  هک  تسا  یناسک  رب  وا  طلـست 

دهاوخن اهنآ  رد  يذوفن  هاگ  چیه  هب  دنا  هدیـشک  دس  وا  ربارب  رد  دوخ  راوتـسا  مکحم و  هدارا  ادـخ و  هب  نامیا  هلیـسو  هب  هک  اهنآ  اما 
وا دنا و  هتفریذپ  ار  وا  یتسرپرس  دنراد و  یم  تسود  ار  وا  هک  تسا  یناسک  رب  اهنت  وا  طلست  « هنولوتی نیذلا  یلع  هناطلس  امنا   » تشاد

.دنتسرپ یم  ار 

یم تافآ  رورـش و  هدننیرفآ  هن  تسا و  ادخ  ربارب  رد  لقتـسم  ءدبم  کی  هن  ناطیـش  هک  دـش  یم  نشور  یبوخ  هب  دـش  هتفگ  هچنآ  زا 
دیآ و یم  باسح  هب  ادخ  تاقولخم  زا  ناونان  یقولخم  فیعض و  يدوجوم  دوخ  هکلب  دشاب 
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تسا هدراذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  وا  دنوادخ  مینیب  یم  رگا 

هیآ 100. لحن ، هروس   - 1(1)

30

هـسوسو ربارب  رد  تمواقم  اب  هکلب  دنرب  یمن  ررـض  وا  دوجو  زا  اهنت  هن  دننک  یط  ار  ادخ  هار  دنهاوخ  یم  هک  یناگدنب  تسا  نا  يارب 
یم تروص  اهداضت  نورد  رد  اهلماکت  هراومه  دـنا : هتفگ  هک  .دـش  دـنهاوخ  رت  هتـسیاش  رتدـنمورین و  رتلماک و  زور  هب  زور  وا  ياـه 

.دریگ

نبا و ببا ، هثالث  میلاقا  هرابرد  يراصن  هدـیقع  اب  هجو  چـیه  هب  مه  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) دـمحم لیئربج و  ادـخ و  هب  داقتعا  اـما  و 
یتح وا  زا  ریغ  میناد و  یم  یتسه  ناهج  رـسارس  هناگی  قلاخ  اتکی و  راگدرفآ  دوبعم و  اهنت  ار  ادخ  ام  درادـن  تهباشم  سدـقلا  حور 

هنوگچیه دوخ  زا  هک  میناد  یم  وا  هدیرفآ  قولخم و  ار  ناگتشرف  ناربمایپ و  ریاس  لئربج و  و  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) دمحم ترضح 
تسوا و یحو  کـیپ  لـیئربج  .دـنراد  وا  ناـمرف  رب  رـس  همه  دنتـسه و  وا  هدـنب  همه  دـنرادن  یتسه  رواـنهپ  ناـهج  نیا  رد  يراـیتخا 
ار تقیقح  نیا  تسام  دئاقع  مامت  لیـصا  كردـم  هک  دـیجم  نآرق  .وا  هدـیزگرب  هداتـسرف و  هدـنب و  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) دـمحم

مالسا فرط  زا  تدش  هب  دهدب  لیئربج  ای  ربمایپ  تیهولا  يوب  هک  یترابع  هنوگره  و  تسا ، هدرک  نایب  تایآ  زا  يرایسب  رد  اراکـشآ 
.دش دهاوخ  دودرم 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

31

؟ تسا نید  نیرتلماک  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ام ربمایپ  نید  هنوگچ  دنلماک  یهلا  نایدا  همه  رگا 

شسرپ

؟ تسا نید  نیرتلماک  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ام ربمایپ  نید  هنوگچ  دنلماک  یهلا  نایدا  همه  رگا 

خساپ

نیرتلماک ربمایپ  تعیرـش  هک  تقیقح  نیا  اب  رما  نیا  .دـنا  هدوب  دوخ  نامز  عضو  اب  بسانتم  لماک و  دوخ  نامز  رد  یهلا  ناـیدا  ماـمت 
ناربمایپ یمامت  زا  مه  مالـسا  ربمایپ  رتالاب و  اهتما  ماـمت  زا  دادعتـسا  تیفرظ و  رظن  زا  ربماـیپ  تما  اریز  درادـن  یتاـفانم  تسا  تعیرش 

.دشاب یم  نایدا  همه  زا  رتلماک  رترب و  وا  تامیلعت  ور  نیمه  زا  .دشاب  یم  لضفا 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  )
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؟ دش یمن  نانآ  نیشناج  ماما  ناشربمغیپ  زا  سپ  نایدا  ریاس  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دش یمن  نانآ  نیشناج  ماما  ناشربمغیپ  زا  سپ  نایدا  ریاس  رد  ارچ 

خساپ

یم ربمایپ  نآ  تّما  رما  راد  هدهع  نیشناج و  تّوبن  زا  دعب  هک  دنتشاد  یّصو  یهلا  ءایبنا  گرزب ، نایدا  مامت  رد  هکلب  نایدا و  ریاس  رد 
درک هعجارم  يرکسع  همالع  فیلأت  مالسا  دئاقع  باتک  هب  ناوت  یم  تسا و  طبـض  تثعب و  ءایبنا  خیرات  رد  هک  دوب  يرما  نیا  و  دش ،

نیشناج یـصو و  نودب  يربمایپ  چیه  هک  دنک  یم  رکذ  متاخ  ات  مالـسلا )) هیلع  )) مدآ ترـضح  زا  ار  ءایبنا  ءایـصوا  باتک  نآ  رد  هک 
و ار ، نامیلـس  مالـسلا )) هـیلع  )) دواد ترـضح  ار و  مالـسلا )) هـیلع  )) ثیـش مالـسلا )) هـیلع  )) مدآ ترـضح  هـک  ناـنچ  تـسا  هدوـبن 
ار مالسلا )) هیلع  )) یلع ترضح  مالسا  ربمایپ  ار و  نوعمش  (( مالسلا هیلع  )) یسیع ترضح  ار و  نوف  نب  عشوی  مالسلا )) هیلع  )) یـسوم

ترـضح هب  صوصخم  طقف  یّـصو  بقل  ّتنـس  لها  تایاور  زا  يرایـسب  لـقن  قاـفّتا  هب  هک  .دـیزگرب  دوخ  ینیـشناج  تیاـصو و  هب 
.دندوبن یّصو  هب  بّقلم  دنوادخ  لوسر  رگید  باحصا  هتفر و  راکب  (( مالسلا هیلع  )) یلع

رد ار  يرهاظ  تیادـه  ینطاب و  تیادـه  هبنج  ود  ره  نوچ  رت  هدرتسگ  نکلو  تسا  تیاصو  بصنم  نامه  عقاو  رد  تماـما  نوچ  اـّما 
زا یـضعب  یلو  دـندوبن  ماما  یـصو ، رب  هوالع  رگید  یـضعب  نیاربانب  .تسا  يرهاظ  يربهر  تیادـه و  طقف  تیاـصو  یلو  دراد  دوخ 

((. مالسلا امهیلع  )) شموصعم دالوا  و  مالسلا )) هیلع  )) یلع دننام  دنا  هدوب  مه  ماما  ءایصوا 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

2

؟ دنرتلماک رگید  یضعب  هب  تبسن  نایدا  یضعب  ارچ  و  تسا ؟ ینییآ  هچ  لماک  نییآ 

شسرپ

؟ دنرتلماک رگید  یضعب  هب  تبسن  نایدا  Ș�� ارچ  و  تسا ؟ ینییآ  هچ  لماک  نییآ 

خساپ

نیا .دـننک  لمع  نآ  هب  هدوب  مزال  نامز  نآ  مدرم  رب  تسا و  هدـش  لزان  رـصع  نآربمایپ  رب  هک  هدوب  ینییآ  ناـمز  ره  رد  لـماک  نییآ 
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حطس ندوب  رتالاب  رثا  رد  يدعب  نییآ  .تسا  هدوب  نانآ  ياهزاین  يوگخـساپ  یعامتجا  طیارـش  تیفرظ و  اب  قبطنم  تهج  ره  زا  نییآ 
زا هبتر  نآ  نازومآ  شناد  يارب  هک  یلیصحت  هبتر  کی  ياهـسرد  دننام  .تسا  هدوب  یلبق  نییآ  زا  رتلماک  دوخ ، نامز  مدرم  دادعتـسا 

.دوش هدرمش  صقان  رت و  Ơ اپ يدعب  ياه  هبتر  اب  هسیاقم  رد  اما  تسا ، هدوب  لماک  دنمدوس و  دیفم و  تهج  ره 

فیرحت تیحیـسم  تیدوهی و  زا  درک ، يوریپ  مالـسا  زا  دیاب  هک  ینونک  نامز  رد  هک  یناسک  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  زین  هتکن  نیا  هب 
.دوب دنهاوخ  تبوقع  رفیک و  هتسیاش ي  دنشاب  هتشادن  يرذع  هک  یتروص  رد  هدوب و  رفاک  دننک  يوریپ  هدش 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

1100

تسیچ ینامسآ  رگید  بتک  هرابرد  نآرق  هاگدید 

شسرپ

تسیچ ینامسآ  رگید  بتک  هرابرد  نآرق  هاگدید 

خساپ

شزرا و تسوا  یحو  ادـخ و  مالک  هک  ور  نآ  زا  اه ، نآ  هب  طوبرم  بتک  نآ  لاـبند  هب  نیـشیپ و  یهلا  ياـه  تعیرـش  دـیدرت  یب  . 1
نآ لیلد  هب  دنچ  ره  .دبات  یمن  رب  ار  نآ  هباشم  ياهدروخرب  یتمرح و  یب  نیهوت  هنوگ  ره  تهج  نیدب  .دراد  ار  دوخ  صاخ  هاگیاج 
رد لوبق  لـباق  ربتعم و  نییآ  اـهنت  ور ، نیا  زا  تسا  هتفاـی  ناـیاپ  مالـسا  هب  تیاـهن  رد  هدومیپ و  ار  یلماـکت  يریـس  یهلا  تعیرـش  هک 

تسا مالسا  نید  دنوادخ ، هاگشیپ 

يوس زا  زین  بتک  نآ  هک  نیا  هب  نامیا  میرک  نآرق  اـّما  درادـن ، يزّوجم  یلبق  بتک  زا  يوریپ  مالـسا  ّتیمتاـخ  لـیلد  هب  دـنچ  ره  . 2
: دناد یم  یهارمگ  ار  اه  نآ  هب  ندیزرو  رفک  زین  مزال و  ار  تسا  هدوب  دنوادخ 

 ِ هَّللاـِب ْرُفْکَی  نَمَو    ُ لـْبَق نِم    َ لَزنَأ  ّ َ يِذَّلا   ِ بََتِْکلاَو ِ ي  ِهلوُسَر   َ یَلَع   َ لََّزن يِذَّلا    ِ بََتِْکلاَو ِ ي  ِهلوُسَرَو   ِ هَّللاـِب ْاُونِماَء  ْاَُّونَماَء    َ نیِذَّلا اَـهُّیَأَََّی  "

شربمایپ و ادـخ و  هب  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  اًدـیَِعب ; َالََلَـض   ّ َ لَض ْدَـقَف  ِرِخ   ?َ ْـالا   ِ مْوَْیلاَو ِ ي  ِهلُـسُرَو ِ ي  ِهُبتُکَو ِ ي  ِهتَک غَلَمَو 
وا و ناگتشرف  ادخ و  هک  یسک  .دیروایب  یعقاو   [ نامیا تسا  هداتسرف  نیا  زا  شیپ  هک  ینامـسآ   [ بتک هدرک و  لزان  وا  رب  هک  یباتک 

.( 136 أسن /   ") تسا هداتفا  يزارد  رود و  یهارمگ  رد  دنک ، راکنا  ار  نیسپاو  زور  شناربمایپ و  اهباتک و 

نیازا دشاب ; هچراپکی  دیاب  نآ  هب  نامیا  هک  تسا  يا  هتسویپ  مه  هب  هعومجم  یهلا  فراعم  هک  تسا  نآ  يریگ  تهج  نیا  هاگتـساخ 
دهاوخ قافن  يا  هنوگ  دوخ  ددرگ ، رجنم  هتـسب  مه  هب  هعومجم  نیا  زا  یـشخب  راکنا  هب  هک  دـنیزگرب  ار  يریـسم  نمؤم  هچناـنچ  ور ،

 ( نیسردم هعماج  ص 112 ، نازیملا ج 5 ، ) .دوب
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تکرح ياتـسار  رد  هک  دـننک  یم  بیقعت  ار  يدـحاو  ریـسم  یعقاو  هدـشن و  فـیرحت  ینامـسآ  بتک  هتبلا  ینامـسآ  بـتک  عوـمجم 
تسا مزال  زین  اه  نآ  هب  نامیا  نیاربانب  .دنشاب  یم  ادخ  مالک  اه  نآ  تسا  هدش  یهتنم  مالسا  هب  دوخ  یلماکت 

.ددرگ یم  رکذ  نآ  زا  يا  هنومن  هک  تسا  هدش  هراشا  یلبق  ینامسآ  بتک  فیرحت  هب  زین  نآرق  تایآ  رد  . 3

فیرحت شدروم  زا  ار  ادـخ  نانخـس  لیئارـسا  ینب  ِهب ;..  ْاوُرِّکُذ  ِم  اَّمّ اظَح  ْاوُسَنَو  ِ ي  هِعِـضاَوَّم نَع    َ ِملَْکلا   َ نُوفِّرَُحی : "... هیآ 13 هدئام 
...دندرک شومارف  دوب ، هدش  دزشوگ  اه  نآ  هب  ار  هچنآ  زا  یشخب  و  دننک ، یم 

؟ دنا هدشن  لزان  دنوادخ  يوس  زا  اه  نآ  همه  رگم  دنا ؟ هدش  فیرحت  نآرق  زج  هب  ینامسآ  ياه  باتک  ارچ 

شسرپ

؟ دنا هدشن  لزان  دنوادخ  يوس  زا  اه  نآ  همه  رگم  دنا ؟ هدش  فیرحت  نآرق  زج  هب  ینامسآ  ياه  باتک  ارچ 

خساپ

اب ینامسآ  بتک  ياهروتسد  اه و  مایپ  ندوب  ضراعم  نادنمروز  نایوج و  هطلس  هلیسو  هب  ینامسآ  ياه  باتک  فیرحت  للع  زا  یکی 
نامتک و هنوگ  ره  رب  ار  هار  هک  تسا  هدـیزگرب  ار  يا  هویـش  دوخ ، ياهروتـسد  اه و  ماـیپ  حرط  رد  نآرق  اـما  تسا  هدوب  اـهنآ  عفاـنم 

ناـیب رد  نآرق  نوچ  تسا  هتـشاد  هگن  ظوفحم  ناـقفانم  نادـناعم و  ناـضرغم و  دربتـسد  زا  ار  هنادواـج  باـتک  نیا  هتـسب و  فیرحت 
رما نیمه  تسا  هتشاذگاو  ناماما )  9 و  ربمایپ  ) ّتنس هب  ار  اهنآ  ریسفت  حرش و  هدومن و  افتکا  لوصا  تایّلک و  نایب  هب  شیوخ  بلاطم 
اّما هدرک  نایب  ار   9 ربمایپ نیشناج  ماما و  فاصوا  نآرق  رد  دنوادخ  هنومن  ناونع  هب  .دنامب  ناما  رد  ناضرغم  دربتسد  زا  ات  هدش  ثعاب 

سپ تسا  يدـبا  هنادواج و  مالـسا  نید  رگید  يوس  زا  .درک  راذـگاو   9 ربماـیپ هب  ار  نآ  ناـیب  هدرکن و  رکذ  ار   9 ربمایپ نیشناج  مان 
دنوادخ هکنیا  رت  مهم  همه  زا  تسا و  نینچ  نآرق  .دریگن و  رارق  فیرحت  شوختـسد  هاگ  چـیه  هدوب و  هنادواج  دـیاب  مه  نآ  هزجعم 

هک تسا  یهلا  تنامـض  کی  نیا  هدرک و  نیمـضت  اهلـسن ، اهنامز و  همه  رد  دربتـسد  هثداح و  هنوگره  زا  ار  نآرق  تمالـس  شدوخ 
یم رجح  هروس  هیآ 9  رد  تسا  ریذپان  فّلخت  تسار و  وا  هدعو  تساناوت و  اناد و  دنوادخ  اریز  .داد  دـهاوخن  خر  نآ  فالخ  زگره 

نیسح ینآرق  مولع  همانسرد  ك.ر  رتشیب  تاعالطا  تهج   ") مینآ رادهگن  عطق  روط  هب  نامدوخ  میدرک و  لزان  ار  نآرق  ام  : " دیامرف
تسا هدمآ  يرگید  هیآ  رد  نینچمه  هتسارآ ص 302 331 ). ناوج 
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زیِزَع   ٌ بََتَِکل   ُ هَّنِإ "َو 

دنمجرا یباـتک  نآ  هک  یتسار  هب  و  تلـصف 4142 ) ;) دـیِمَح   ٍ میِکَح   ْ ِم نّ   ٌ لیِزنَت   ِ هِْفلَخ   ْ نِم َو َال    ِ ْهیَدَـی   ِ ْنَیب نِم م    ُ لِـطََْبلا   ِ هِیتْأَـی ـآل 
 ." تافص  [ هدوتس یمیکح  زا  تسا  يا  همان   [ یحو دیآ ; یمن  شیوس  هب  لطاب  شرس  تشپ  زا  نآ و  يور  شیپ  زا  تسا 

ياهدـمآ شیپ  زا  زین  هشیمه  يارب  تسا و  هدوـب  نوـصم  ثداوـح  دـنزگ  زا  هتـسویپ  نآرق  هک  تسا  رت  حیرـص  شیپ  هیآ  زا  هیآ  نیا 
.درک دهاوخن  عیاض  ار  نآ  يزیچ  زگره  دوب و  دهاوخ  نامارد  راوگان 

ثیداحا دننام  هدوبن و  زاجعا  ياراد  ینامـسآ  بتک  ریاس  دـشاب و  یم  مرکاربمایپ  هنادواج  هزجعم  هک  اج  نآ  زا  میرک  نآرق  نیاربانب 
(9 رجح ، ) .ریخ میرک  نآرق  یلو  دنتفرگ ; رارق  فرـصت  فیرحت و  دروم  دـندنامن و  هنادواج  اه  نآ  رطاخ  نیمه  هب  دنتـسه ، یـسدق 
یشزومآ و هسـسؤم  يدزی ص 214 248 ، حابصم  یـسانش  نآرق  تمـس /  رـشن  تفرعم ص 154 168 ، يداهدـمحم  نآرق  خـیرات  )

 .( ینیمخ ماما  یشهوژپ 

تسیچ نایدا  رگید  ناوریپ  ربارب  رد  میرک  نآرق  هویش 

شسرپ

تسیچ نایدا  رگید  ناوریپ  ربارب  رد  میرک  نآرق  هویش 

خساپ

رـس چیهاه  نآ  اب  اذل  تسین  لئاق  یقح  چـیه  یهلا  ریغ  نایدا  يارب  مالـسا  تسا  توافتم  یهلا  ریغ  یهلا و  نایدا  اب  میرک  نآرق  هویش 
اه نآ  هب  هک  دهد  یم  روتـسد   9 ربمایپ هب  نورفاک  هروس  رد  لاعتم  دنوادخ  دـنک ، یم  شالت  اه  نآ  يدوبان  يارب  هتـشادن و  یـشزاس 

دیتسرپ یم  امـش  ار  هچ  نآ  نارفاک  يا  وگب  نورفاک 16 )  ) نید   َ ِیلو مُُکنید  مَُکل  نوُدبعَت ..  ام  ُدـُبعَا  نورِفَکلا ال  اَهُّیَاَی  ُلق  : " دـیوگب
متسرپ یم  دیا  هدرک  شتسرپ  امش  ار  هچ  نآ  زگره  نم  هن  .دیتسرپ و  یم  منک  یم  شتسرپ  نم  ار  هچ  نآ  امـش  هن  متـسرپ و  یمن  نم 

 " مدوخ يارب  نم  نییآ  ناتدوخ و  يارب  امش ، نییآ  تسا  نینچ  هک  لاح   [ .دینک یم  تدابع  متسرپ  یم  نم  هک  ار  هچ  نآ  امش ، هن  و 

هک یتروص  رد  دـندوب ، رومأم  اـه ، نآ  تسا  هداد  ربخ  ناـینوعرف  راـفک و  اـب  ناربماـیپ  ياـه  گـنج  زا  فلتخم  تاـیآ  رد  نینچ  مه 
.دنیامن گنج  اه  نآ  اب  دنرادن ، رب  كرش  زا  تسد  ناکرشم 

ٍأوَس   ٍ هَِملَک   َ یِلا اَولاعَت    ِ بَتِکلا   َ لهَاَی ُلق   " تسا باتک  لها  مالسا و  نیب  كرتشم  ياه  هطقن  هب  توعد  باتک  لها  اب  مالسا  هویش  اّما 
امش ام و  نایم  هک  ینخس  يوس  هب  دییایب  باتک  لها  يا  وگب : نارمع 64 ) لا  ; ) ا  ?›ً یَش   ِ ِهب َكِرُشن  الو    َ هّللا ِآلا  َُدبعَن  آلَا  مُکَنَیبو  انَنَیب 

دنوادـخ زا  ریغ  ار  رگید  ضعب  ام  زا  یـضعب  میهدـن و  رارق  وا  کیرـش  ار  يزیچ  میتسرپن و  ار  هناگی  دـنوادخ  زج  هک  تسا  كرتشم 
" .دنریذپن ییادخ  هب  هناگی 
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نید کی  زا  يوریپ  رظن  زا  باتک  لها  اریز  تسا  نیکرشم   " نیملسم و  " نایم طسو  دح  باتک  لها  ربارب  رد  مالسا  هویش  نیاربانب 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 566 

http://www.ghaemiyeh.com


رد دهد ، یمن  ار  اه  نآ  نتشک  هزاجا  لیلد  نیمه  هب  دنتسه ، ناکرشم  هیبش  زین  یتهج  زا  یلو  دنراد ، ناناملـسم  اب  یتهابـش  ینامـسآ 
، دیآ یم  رانک  یتروص  رد  باتک  لها  اب  یلو  داد ، یم  دنداد ، یم  جرخ  هب  تمواقم  هک  یناتـسرپ  تب  هرابرد  ار  هزاجا  نیا  هک  یلاح 
دنرامـشب و مرتحم  ار  مالـسا  دنـشاب ، هتـشاد  زیمآ  تملاسم  یگدـنز  ناناملـسم  اب  یبهذـم  ملاس  تیلقا  کی  تروص  هب  ار  اه  نآ  هک 
ص نارگید ج 7 ، يزاریش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  ك.ر  .دننزن ( فلاخم  تاغیلبت  ناناملـسم و  دض  رب  تاکیرحت  هب  تسد 

 ( هیمالسالا بتکلاراد  ص 384 ، ج 27 ، ص 450 ، ج 2 ، ، 350

تسیچ لبق  ینامسآ  ياه  باتک  رب  نآرق  ندوب  رترب  لیلد 

شسرپ

تسیچ لبق  ینامسآ  ياه  باتک  رب  نآرق  ندوب  رترب  لیلد 

خساپ

هک تسا  نیا  نآرق  ندوب  رتهب  رت و  مهم  تلع 

; دنتـسه ایبنا  تلاـسر  توبن و  ناـیرج  زا  فلتخم  صاخـشا  شرازگ  هکلب  دنتـسین ; یحو  دـیدج ) قیتع و  دـهع   ) یـشرازگ نوتم  . 1
تسا دنوادخ  بناج  زا  مه  نآ  ظافلا  یتح  یحو و  نآرق  اّما  دنتسه .) صخشم  دیدج  دهع  اّما  هتخانشان  قیتع  دهع  نارگشرازگ  )

دنزیتسدوخ و هک  دراد  دوجو  ...و  ادخ  ثیلثت و  یظفل  ياه  ماهبا  تیحیسم و  یحطـس  لوصا  لیجنا  هژیو  هب   ) لیجنا تاروت و  رد  . 2
هراشا رامـضا و  اب  درادـن و  یماهبا  تسا  نیبم  یبرع  نوچ  نآرق  اّما  دـنک ; یم  مکح  نآ  هلاحتـسا  هب  نآ و  فـالخرب  هناـعطاق  لـقع 

تسا نکمم  نآ  ظافلا  مهف  اذل  تسین  هارمه 

یظفل يونعم  هبنج  یظفل و  هبنج  تسا  هبنج  ود  زا  نآ  زاجعا  هزجعم و  نآرق  اّما  تسا  هدوبن  هزجعم  هتـشذگ  ناربمایپ  ياه  باـتک  . 3
يرکف یملع و  هبنج  زا  ینعی  يونعم  ییابیز و  رنه و  هبنج  زا  ینعی 

تحاـصف و هبنج  زا  نآرق  هک  دـنک  یم  قیدـصت  دراد ، ییانـشآ  نآرق  ناـبز  اـب  یکدـنا  تسا و  سانـش  نخـس  سک  ره  یظفل  هبنج 
یب تساراد  ار  عجس  نسح و  تفاطل  رثن ، قلطم  يدازآ  رعش ، تفارظ  تیبذاج و  ینآرق  کبس  تسا  ریظن  یب  نخس  ییابیز  تغالب و 

رد ار  دوخ  دیدرگ و  برع  ناناد  نخـس  تریح  هیام  رما  نیمه  دـنک  ییوگ  هدـنکارپ  ای  ددرگ  راچد  نزو  هیفاق و  يانگنت  رد  هک  نآ 
عاونا زا  کی  چیه  رد  هک  دراد  یصاخ  تفارظ  تیبذاج و  یگزات  تبارغ و  نیع  رد  تسا و  نیرفآ  تفگش  هک  دنتفای  ینخـس  لباقم 

( .دیهمتلا هسسؤم  تفرعم ص 379 ، هللا  تیآ  ینآرق  مولع  ) .دوش یمن  تفای  نانآ  فراعتم  مالک 

نآرق قطنم  هظحالم  اب  يونعم  هبنج 
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نامه هک  ار  شتلاسر  نآرق  هک  دـش  میهاوخ  هجوتم  تایهلا  ثحابم  خـیرات و  هفـسلف  رد  نآرق  قطنم  ای  هتـشذگ و  يایبنا  داـعم و  رد 
گنهامه یبیغ  ياه  ینیب  شیپ  بیغ  زا  راـبخا  لـثم  زاـجعا ، زا  يرگید  هوجو  نآرق  تسا  هدرک  اـفیا  یبوخ  هب  دـشاب  مدرم  تیادـه 

ص 155 173، يرهطم ج 2 ، یضترم  نآرق  اب  ییانشآ  ) .دبلط یم  ار  یلصفم  ثحب  مادک  ره  هک  دراد  ...و  نتـشادن  فالتخا  ندوب و 
( .اردص تاراشتنا 

غالبا زا  دعب  یتح  هک  ینامـسآ  باتک  اهنت  یلو  دنموصعم ، لمع  نابز و  هب  یحو  غالبا  ظفح و  ذـخا و  رد  نالوسر  ایبنا و  هچرگ  . 4
انلّزن نحن  اـّنإ   " تسا هتـشاذگ  هّحـص  نآرق  يریذـپان  فیرحت  رب  مه  لاـعتم  دـنوادخ  تسا  میرک  نآرق   " هدـنام نوصم  فـیرحت  زا 

(9 رجح ،  ) نوظفَحل هل  ّانإ  رکّذلا و 

مان هب  یصخش  تخوس  تاروت  هکنیا  زا  دعب  تسا  دحاو  ربخ  شدنـس  تاروت  اّما  هدیـسر  ام  هب  رتاوت  هب  تسا و  رتاوتم  نآرق  دنـس  . 5
تسا دحاو  ربخ  دنس ، رظن  زا  مه  لیجنا  .درک  مادقا  دوب  صاخشا  نهذ  رد  هچنآ  قبط  تاروت  نتشون  هب  لاس  نیدنچ  زا  دعب  أرزع " "

.دنراد رگیدـمه  اب  یتافالتخا  تسا و  توافتم  يرگید  اب  اهنآ  زا  یکی  ره  نتـشون  لاس  هک  میراد  ربتعم  لیجنا  راهچ  نالا  ور  نیا  زا 
 ( نیسردم هعماج  رشن  ص 46 ، ج 11 ، ییابطابط ،  همالع  نازیملا  ك.ر  )

هـسیاقم ناییامهرب   " ناییادوب و  " دـیاقع اب  ار  نیدـهع   " تاجردـنم هک  دـنا  هداتفا  رکف  هب  ناـققحم  زا  یهورگ  رـضاح ، رـصع  رد  . 6
لیجنا  " فراعم زا  يرایسب  هک  تسا  هظحالم  لباق  .دننک  وجتـسج  نانآ  دیاقع  نایم  رد  ار  اه  باتک  نیا  تایوتحم  ياه  هشیر  هدرک 

ردام يادخ  ردپ ، يادخ  رسپ ، يادخ   ) تاروت  " و
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.( ص 364 هنومن ج 7 ، ریسفت  ) .دنک یم  قیبطت  ناییامهرب  ناییادوب و  تافارخ  اب  رسمه ) اب 

ار ینز  ای  درم  يواگ  رگا  ًالثم  دریذـپ ; یمن  ار  اهنآ  لقع  هک  تسا  تاناویح  رب  ندرک  يراـج  دـح  لـثم  یماـکحا  ياراد  تاروت  . 7
هب تسا  تخـس  رایـسب  تاروت  ماکحا  زا  یـضعب  تسین  ندروخ  لباق  شتـشوگ  دوش و  یم  راسگنـس  واگ  تشک  ار  اهنآ  دز و  خاـش 

رارق اجنآ  رد  تیم  هک  دوش  يا  همیخ  دراو  ای  دـنک ، سم  ار  يا  هدرم  یـسک  رگا  هکنیا  لثم  دراد ; ترفن  اهنآ  زا  ناسنا  هک  يا  هنوگ 
اب یعیرـشت  ماکحا  یقالخا و  یهلا  فراعم  نتـشاد  تیعماج و  اب  نآرق  ماکحا  فراعم و  اـما  تسا  سجن  زور  تفه  تدـم  هب  دراد ،
 ( نیسردم هعماج  تاراشتنا  ص 311 ، تفرعم ج 6 ، يداهدمحم  هللا  هیآ  دیهمتلا ،  ) تسا قفاوم  دبا  ات  اه  ناسنا  لقع  میلـس و  ترطف 

ناربمایپ متاخ  يارب  وا  ندوب  هزجعم  زا  یـشان  نآرق  تیمها  تفای و  همتاخ  مرکاربمایپ  اب  توبن  هلـسلس  شتیعماـج  نیمه  رطاـخ  هب  و 
.دوش یم  تفای  اه  نآ  بتک  رد  هن  دوب و  لبق  ناربمایپ  رد  هن  تیصوصخ  نیا  هک  یلاح  رد  تسا 

؟ تسیچ رد  نایدا  ریاس  هب  تبسن  مالسا  نید  يرترب 

شسرپ

؟ تسیچ رد  نایدا  ریاس  هب  تبسن  مالسا  نید  يرترب 

خساپ

نایدا ریاس  دشاب و  ترخآ  رد  وا  تداعس  بجوم  ایند و  رد  ناسنا  ياهزاین  همه  يوگباوج  هک  تسا  ینید  نآ  نید  نیرترب  نیرتهب و 
یگدامآ هنیمز و  ندوبن  زین  نآ  تلع  .دـنا  هتـشادن  ار  مالـسا  نید  تیعماج  یلو  هدوب  بسانم  دوخ  نامز  مدرم  يارب  هچرگ  ینامـسآ 

شناد دـننام  نانآ  .دنتـسین  ناسکی  بلاطم  كرد  مهف و  رظن  زا  اه  نامز  همهرد  رـشب  دارفا  نوچ  تسا ؛  هدوب  اه  ناـمز  نآ  مدرم  رد 
ناونع هب  ییادتبا  لوا  سالک  يارب  هچنآ  دـنراد و  ار  یـصوصخم  سالک  رد  تکرـش  يارب  یگدامآ  مادـک  ره  هک  دنتـسه  ینازومآ 
روهظ نامز  زا  نوچ  دنک و  یم  قرف  دوش  یم  هتفرگ  رظن  رد  رتالاب  یسانشراک و  هطسوتم و  حطس  رد  هچنآ  ای  دوش  یم  حرطم  سرد 

رد يدارفا  نینچ  تیاده  يارب  هک  مه  ینید  ور  نیا  زا ، دش یم  رتلماک  زور  هب  زور  دوب و  لامک  هب  ور  رشب  يرکف  دشر  دعب  هب  مالـسا 
مالـسالا و هللادنع  نیدلا    ّ نءا  » هک دنک  یم  نایب  ار  انعم  نیا  ًاحیرـص  زین  نآرق  .دشاب  یم  نید  نیرت  عماجو  رت  لماک  هدش  هتفرگ  رظن 
زا دیایب  نیا  زا  ریغ  ینید  اب  ترخآ  رد  سک  ره  تسا و  مالـسا  ادـخرظن  زا  لماک  نید  اهنت  هنم ؛  لبقی  نلف  ًانید  مالـسالاریغ  غتبی  نم 

«. دوش یمن  لوبق  وا 

؟ درکن ظفح  فیرحت  زا  نآرق  دننامه  ار  لیجنا  تاروت و  دنوادخ  ارچ 

شسرپ

؟ درکن ظفح  فیرحت  زا  نآرق  دننامه  ار  لیجنا  تاروت و  دنوادخ  ارچ 
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خساپ

فازگ دنوادخهدارا  یلو  دش  یم  نینچ  درادب  نوصم  فیرحت  زا  تاروتو  لیجنا  هک  دومرف  یم  هدارا  دنوادخ  رگا  هک  تسا  نشور 
فیرحت زا  يریگولجرب  یهلا  هدارا  قلعت  مدـع  دروـم  رد  لاـح  .دـبای  یم  ناـیرج  تمکح  تحلـصم و  قـبطرب  وا  هدارا  هکلب  .تسین 

.دومن هراشا  ناوت  یم  تاکن  نیا  هب  هتشذگ  ینامسآ  ياه  باتک 

یتالوحتاهنآ رد  دـیاب  خـیرات  نامز و  تفرـشیپاب  ارهق  هتـشاد و  ییآراک  خـیرات  زا  يا  ههرب  عطقم و  يارب  نیـشیپ  ناـیدا  نوچ  فلا )
.تسا هدوبن  يرورض  هشیمه  يارب  اه  باتک  نآ  ظفح  .دش  یم  لصاح 

هب تباتکوطخ  لماکت  هتـشذگ  راصعا  رد  .دشاب  مهارف  يرما  نینچ  یعیبط  طیارـش  دیاب  یلـصا  تروص  هب  نتم  کی  ظفح  يارب  ب )
مزال ياه  هنیمز  يرـشبندمت  دشر  اب  هتبلا  .دـیامن  ظفح  لماک  تروص  هب  شیوخ و  رتسبرد  ار  ینتم  دـناوتب  هک  تسا  هدوبن  نازیم  نآ 

.دش یم  رادیدپ  يرما  نینچ  يارب 

فیرحتـشوختسد و زا  دـیاب  درادـن  دوجو  نآ  يارب  يا  هرظتنم  تلاـحو  تسا  نآ  دـیواج  دنـس  نآرق  يدـبا و  نید  مالـسا  نوچ  ج )
.دندرک یمنباجیا  ار  یترورض  نینچ  هرظتنم  تلاح  نتشاد  لیلد  هب  هتشذگ  ینامسآ  ياه  باتک  یلو  .دنامب  نوصم  ینوگرگد 

فیرحتتروص هب  مالـسا  نید  نیزاغآ  ياهزور  ات  لیجنا  تاروت و  هک  تسا  نآ  دـیآ  یم  تسد  هب  نآرق  تایآ  زا  یخرب  زا  هچنآ  د )
تروص نیارد  هتفرگ و  تروص  نآرق  لوزن  زا  سپ  دـشاب ) هتفرگ  تروص  رگا   ) اـه فیرحت  ساـسا  نیا  رب  .تسا  هدوب  یقاـب  هدـشن 

J} .دنا هدوب  نوصم  فیرحت  زا  شیوخ  تیرومأم  نارود  نایاپات  لیجنا  تاروت و  تفگ : دیاب 

ریاس خسن  مالسا و  نید  تیناقح  هرابرد  هک  یتایآ  اب  هنوگچ  نیا  دنروجام , نایدا  ریاس  ناوریپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآرق  تایآ  یـضعب  زا 
؟  تسا راگزاس  تسا  هدمآ  عیارش 

شسرپ

مالـسا و نید  تیناقح  هرابرد  هک  یتایآ  اب  هنوگچ  نیا  دـنروجام , نایدا  ریاـس  ناوریپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآرق  تاـیآ  یـضعب  زا 
؟  تسا راگزاس  تسا  هدمآ  عیارش  ریاس  خسن 

خساپ

یقیقح يدج و  مازتلا  ورگ  رد  يراگتسر  تداعس و  هک  نیا  باب  رد  تسا  یساسا  یلک و  كالم  کی  رگنایب  هدئام »  » هروس هیآ 62 
: تسا اهب  نارگ  زیچ  ود  هب 

، ینید قیاقح  هب  نیتسار  نامیا  دیاقع و  حیحصت  - 1
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.تسا هدرک  رومأم  نآ  هب  ار  رشب  دنوادخ  هچنآ  ساسا  رب  شنک  حلاص و  لمع  - 2

، درف ندناوخ  يدوهی  ای  یحیسم  فرص  هب  هک  ار -  نایدا  بابرا  زا  یخرب  ساسا  یب  چوپ و  ياه  یـشورفرخف  هدش ، دای  هیآ  نیاربانب 
ناک نم  الا  هنجلا  لخدیال  دـنا  هرهب  یب  نآ  زا  ًالماک  نارگید  تسا و  ناشیا  نآ  زا  تسرد  يراگتـسر  هک  دـندرک  یم  دومناو  نینچ 

باتکلا لها  یناما  الو  مکینامأب  سیل  هک : تسا  هیآ  نیا  هیبش  هیآ  نیا  دافم  رگید  ترابع  هب  .تسا  هدرمش  دودرم  يراصن -  وا  ادوه 
: اریز تسین ؛ ینید  مسیلارولپ  شریذپ  يانعم  هب  قوف ، دافم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نکیل  (. هیآ 123 ءاسن ،  ، ) هبزجی ءوس  لمعی  نم 

تایآ رد  ار  رگید  ياه  یگژیو  دویق و  هدرک و  حرطم  ار  یلک  لصا  کی  هکلب  تسین ؛ تایئزج  همه  نایب  ددـص  رد  روبزم  هیآ  ًـالوا ،
: لیبق زا  تسا ؛ هدرک  نایب  رگید 

(. هیآ 19 نارمع ، لآ   «، ) مالسالا هّللا  دنع  نیدلا  نا  - » 1

(. هیآ 85 نارمع ، لآ   «، ) هنم لبقی  نلف  انید  مالسالا  ریغ  غتبی  نم  و  - » 2

(. هیآ 31 نارمع ، لآ   «، ) هّللا مکببحی  ینوعبتاف  هّللا  نوبحت  متنک  نا  لق  - » 3

تیضق امم  اجرح  مهسفنا  یف  اودجیال  مث  مهنیب  رجش  امیف  كومکحی  یتح  نونمؤیال  کبر  الف و  - » 4
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 . ...و هیآ 65 ) ءاسن ، «، )

.تسا نیشیپ  هیآ  رد  رظن  دروم  نامیا  ياه  یگژیو  هریاد و  رگنایب  رسفم و  مکح  رد  هدش  دای  تایآ  نیاربانب 

هب ار  یعقاو  یناملـسم  مالـسا و  اـهنت  دسانـش و  یمن  تیمـسر  هب  ار  تینارـصن  تیدوهی و  دـننام  ینیواـنع  اـساسا  دـیجم  نآرق  اـیناث ،
.تسا هتسناد  ناملسم  ار  یهلا  ناربمایپ  يرایسب  تایآ  رد  هتخانش و  تیمسر 

هیآ 101 فسوی  هروس  رد  ...املسم و  افینح  ناک  نکلو  اینارصن  الو  ایدوهی  میهاربا  ناک  ام  تسا : هدمآ  هیآ 67  نارمع  لآ  هروس  رد 
یف یلو  تنا  ضرالاو  تاومـسلا  رطاف  ثیداحالا  لیوأت  نم  ینتملع  کلملا و  نم  ینتیتا  دـق  بر  دـنک : یم  لـقن  نینچ  ار  وا  ياـعد 

 . نیحلاصلاب ینقحلاو  املسم  ینفوت  هرخالاو  ایندلا 

هدرک لقن  (ع ) یسوم ترضح  و  (ع ) میهاربا ترـضح  نابز  زا  ار  اعد  نیا  هباشم  زین  هیآ 127  فارعا ،»  » هیآ 128 و هرقب ،»  » هروس زا 
هّلم : ... تسا هدمآ  هیآ 78  جح ،»  » هروس رد  هلمج  زا  دـنا ؛ هدـش  هدـیمان  ناملـسم  یقیقح  ناگدروآ  نامیا  نآرق  رد  نینچ  مه  .تسا 

تسا اهنآ  تعیرش  ياقب  تثعب و  رصع  رد  یهلا  ناربمایپ  زا  يوریپ  نامیا و  نامه  یناملسم ، ...نیملسملا و  مکامـسوه  میهاربا  مکیبا 
.نآ خسن  نامز  رد  هن 

یهلا رماوا  هک  تسا  انعم  نیا  نمـضتم  هدنرادرب و  رد  تسا ، هدش  نایب  هدئام »  » هروس هیآ 62  رد  هک  دنوادخ  هب  نامیا  تقیقح  اثلاث ،
، یتعیرـش بحاص  ربماـیپ  ره  رگید  فرط  زا  .تسین  نکمم  یهلا  ياـیبنا  زا  يوریپ  نودـب  نیا  دریگ و  رارق  مازتلاو  هجوت  دروم  اـمامت 

یمتخ ترـضح  تلاسر  تراشب  دـیجم  نآرق  هک  ناـنچ  تسا ؛ هداد  تراـشب  وا  هب  ندـیورگ  موزل  يدـعب و  ربماـیپ  ندـمآ  هب  تبـسن 
نب یسیعلاقذا  و  تسا : هدومن  شرازگ  نینچ  ار  (ع ) یسیع ترضح  هلیسو  هب  (ص ) تبترم
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...دمحا همسا  يدعب  نم  یتأی  لوسرب  ارشبم  هاروتلا و  نم  يدی  نیب  امل  اقدصم  مکیلا  هّللا  لوسر  ینا  لیئارسا  ینب  ای  نّییراوحلل  میرم 
نیا رد  .تسا  یهلا  ریفـس  نیرخآ  هب  نتـسویپ  رخآ ، رد  وا و  نالوسر  زا  يوریپ  دـنوادخ  هب  ناـمیا  همزـال  نوچ  و  هیآ 6 .) فـص ، ، )

باتع و دروم  نآرق  ياج  ياج  رد  ار  هراب  نیا  رد  لیجنا  ياه  تراشب  نامتک  و  (ص ) مرکا ربمایپ  هب  ندرواین  ناـمیا  دـنوادخ  اتـسار 
رفاـک ار  نآ  نـالماع  هدرک و  دادـملق  یهلا » رون  ءاـفطا   » هلزنم هبار  ناـیرج  نیا  هدـش  داـی  هیآ  هلاـبند  رد  تسا و  هداد  رارق  شهوـکن 

(. هیآ 7 فص ،  ، ) نورفاکلا هرک  ولو  هرون  متم  هّللاو  مههاوفاب  هّللارون  اؤفطیل  نودیری  تسا : هدناوخ 

زا یکی  .دـهد  یم  ناشن  ار  ینید  مسیلارولپ  اب  نآرق  تفلاـخم  هک  دراد  دوجو  ییاـه  تفارظ  هدـئام »  » هروس هیآ 62  نامه  رد  اـعبار ،
نیذلا نا  ترابع  لابند  هب  دیجم  نآرق  هک  تسا  نیا  دـنا -  هدرک  هراشا  نآ  هب  نازیملا »  » ریـسفت رد  ییابطابط  همالع  هک  میالع -  نآ 

هدنادرگن رب  نیذلا )  ) لوصوم هب  يریمض  ینعی ، نما ؛» نم  : » تسا هدومرف  هکلب  مهنم ؛ نما  نم   » .تسا هدومرفن  ...اوداه  نیذلاو  اونما 
ریرقت و هک  تسا  نیا  ریمـض  ندنادرگنرب  نیا  تلع  .تسا  مزاللوصوم  هب  ریمـض  ندنادرگرب  هلـص ، رد  یبدا  رظن  زا  هک  نآ  اب  تسا ،
: دـیامرف یم  هدومن و  لمع  هیآ ، نآ  فالخرب  (ص ) مرکا ربمایپ  تما  دروم  رد  هک  یلاح  رد  دـشابن ؛ راک  رد  نانآ  هب  تبـسن  ییاضما 

(. هیآ 29 حتف ،  ، ) امیظع ارجا  هرفغم و  مهنم  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  هّللادعو 

زین دنوادخ  .تسا  هدرک  یفرعم  ینامیا  یب  رفک و  ار  نآ  هتسنادن و  اور  ار  متاخ  ربمایپ  زا  یچیپرس  يور  چیه  هب  نآرق  نیاربانب 
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.تسا هدـینادرگ  متاخ  نییآ  هب  ندـیورگ  هب  فظوم  ار  ناگمه  هتخاـس و  ثوعبم  اـه  ناـسنا  همه  يوس  هب  ار  (ص ) دـمحم ترـضح 
: دنا هتسد  هس  نایدا  رگید  ناوریپ  هک  تسا  ینتفگ 

نامیا نآ  هب  رگا  هتشادن و  مالسا  زا  یچیپرـس  رد  يرذع  چیه  هورگ  نیا  .تسا  هدش  نشور  ناشیارب  مالـسا  تیناقح  هک  یناسک  - 1
.دش دنهاوخ  يدبا  باذع  راتفرگ  اعطق  دنرواین 

همه هک  یلاح  رد  دنا ؛ هدرک  یلاخ  هناش  نآ  نوماریپ  قیقحت  یسررب و  زا  ادمع  یلو  دنا ؛ هتخانـشن  ار  مالـسا  تیناقح  هک  یناسک  - 2
دنهاوخ بذعم  هتـشادن و  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  يرذـع  زین  هورگ  نیا  دنتـشاد  رایتخا  رد  ار  مالـسا  تیناقح  كرد  يارب  مزال  طیارش 

.دوب

ياهرازبا ای  دنا و  هدینشن  ار  مالسا  يادن  هدوب و  لفاغ  اساسا  هکلب  دنتـسین ؛ رـصقم  دوخ  اتـسار  نیا  رد  هدوب و  هاگآان  هک  یناسک  - 3
.دنا هتشادن  رایتخا  رد  قیقحت  يارب  ار  مزال 

رظن نانآ  رب  دنوادخ  تسا  نکمم  یهلا ، ترطف  اب  یلبق  نییآ  ساسارب  يراکتسرد  تروص  ردو  دنتـسه  هّللا  رمال  نوجرم   » هورگ نیا 
J} .دنک تمحر 

.دیهد حیضوت  نآرق  ياه  هیآ  اب  هارمه  ار  نایدا  ریاس  اب  طابترا  رد  مالسا  نید  تیناقح  هلأسم 

شسرپ

.دیهد حیضوت  نآرق  ياه  هیآ  اب  هارمه  ار  نایدا  ریاس  اب  طابترا  رد  مالسا  نید  تیناقح  هلأسم 

خساپ

نایدا و ریاس  تیناقح  مدـع  مالـسا و  نید  تیناقح  هلأسم  میرک ، نآرق  تایآ  لقع 2 . یلک 1 . هار  ود  زا  قوف  لاؤـس  هب  خـساپ  يارب 
.میریگ یم  یپ  ار  بتاکم 

لقع هار  فلا - 

دش و انشآ  نایدا  ياه  هزومآ  دیاقع و  لوصا  اب  ادتبا  دیاب  رگید ، نایدا  تیناقح  مدع  نید و  کی  تیناقح  دروم  رد  يرواد  يارب  . 1
مالسا نید  فراعم  دیاقع و  لوصا  يا ، هعجارم  نینچ  رد  ام  .دز  کحم  تسا ، ناسنا  ینورد  تجح  هک  لقع  هلیـسو  هب  ار  نآ  هاگنآ 

اب .ددرگ  یم  تابثا  ینیقی  ددعتم  نیهارب  هلیسو  هب  لوصا  نیا  کیاکی  ینعی  میبای  یم  یلقع  ینیقی  نقتم و  نیهارب  هلدا و  رب  ینتبم  ار 
ثیلثت ییادـخود ،)  ) تیونث هب  داقتعا  هک  يدـیحوتریغ  بتاکم  نایدا و  دوش ، یم  هماقا  دـیحوت  لـصا  هراـبرد ي  هک  ینیهارب  دوجو 

دنچ ای  یئادخ ) هس  )
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یفن رب  یلقع  ینیقی  هـلدا  زا  هـک  هـچنآ  هـنیمز ، نـیمه  رد  .ددرگ  یم  لاـطبا  دوـش ، یم  بوـسحم  اـهنآ  يداـقتعا  ناـکرا  زا  ییادـخ 
ود صوصخ  رد  .دنک  یم  در  دنتـسه ، يدیاقع  نینچ  رب  ینتبم  هک  ار  یبهاذم  بتاکم و  دوش  یم  هماقا  دـنوادخ  تیؤر  ای  تیمـسج 
ود نیا  ياه  هزومآ  یسررب  هب  رگا  لقع  ینیقی  نیهارب  ماکحا و  ینعی  ینورد  تجح  نیمه  اب  زین  تیحیـسم ، تیدوهی و  گرزب  نید 

.دیسر میهاوخ  بتاکم  ریاس  هباشم  هجیتن ي  هب  مینیشنب  نید 

لاعتم دنوادخ  ربارب  رد  میلست  دایقنا و  هب  توعد  نانآ ، همه  رهوگ  تقیقح و  هک  تفگ  دیاب  ینامسآ  یهلا و  نایدا  صوصخ  رد  . 2
دای تعیرش »  » هب نآ  زا  حالطصا  رد  هک  ناسنا ، يورخا  يویند و  تداعس  نیمأت  یگنوگچ  هب  طوبرم  ياه  لمعلا  روتسد  نکل  تسا 
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هدـنارذگ و ار  یفلتخم  لحارم  اه  لمعلاروتـسد  نیا  بطاخم  ناکم و  نامز و  فـالتخا  هب  هجوت  اـب  ینعی  .تسا  تواـفتم  دوش ، یم 
لیـصفت قمع و  زا  نییبت  نایب و  ماـقم  رد  زین  ناـیدا  رهوگ  دـیاقع و  لوصا  نیا ، رب  هوـالع  .تسا  هدوب  لـماکت  هب  ور  نآ  اـب  بساـنتم 

.تسا هدیدرگ  رادروخرب  يرتشیب 

مالـسا ادخ  دزن  رد  نید  هک  یتسرد  هب  مالـسالا ؛ هللا  دنع  نیدلا  ّنا   » تسا ددـعتم  عیارـش  تسا و  دـحاو  يدـیحوت  نید  تقیقح ، رد 
(. هیآ 19 (، 3  ) نارمع لآ  «، ) تسا قح ) ربارب  رد  میلست  )

دحاو نید  غلبم  همه  ناربمایپ  ور  نیا  زا  .تسا  هدش  هضرع  يرت  لماک  لکـش  رد  هتفای و  شیالاپ  یلبق  تعیرـش  يربمایپ  ره  روهظ  اب 
تیدوهی و سدقم  باتک  رد  بلطم  نیا  هب  دنداد و  یم  ار  دیدج  ربمایپ  ندمآ  هدژم  يرگید  زا  سپ  یکی  تهج ، نیمه  هب  و  دندوب ،

(. یبن 9:510 عیشوه  باتک  تاروت ، ، ) تسا هدش  حیرصت  تیحیسم 

اب حیسم  نیئآ  زا  حیحص  يوریپ  دوب و  دهاوخ  ناشیا  زا  تیعبت  رد  یـسیع ، ترـضح  ندمآ  اب  دوهی ، نیئآ  زا  حیحـص  يوریپ  نیاربانب 
زا لماکتم  تاجرد  يانعم  هب  ینامـسآ  عیارـش  توافت  هجیتن ، رد  .دوب  دـهاوخ  مرکا  یبن  ترـضح  زا  تیعبت  رد  مالـسا ، ربمایپ  روهظ 

: قوف نایب  هب  هجوت  اب  .تسا  تقیقح  کی  هار و  کی 

لمعلاروتـسد مایپ و  نیرتلماک  نیرت و  عماج  زا  يوریپ  موزل  هب  مکح  هتـشذگ ، عیارـش  رد  فیرحت  هلأسم  زا  رظن  عطق  اب  لـقع ، فلا )
.دیامن یم  تسا  هدش  یلجتم  مالسا  ینعی  تعیرش  نیرخآ  رد  هک  یهلا 

نیهارب اب  فلاـخم  ار  اـهنآ  دوش ، یم  نییبت  يزورما  تیحیـسم  تیدوهی و  طـسوت  هک  ییاـه  هزومآ  یـسررب  رد  لـقع ، نینچمه  ب )
.دبای یم  دوخ  ینیقی 

(، 5/20 انحوی : لیجنا  نایتنرق 8:6 و  هب  لوا  هلاسر  ، ) ثیلثت هب  داقتعا 
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دریذپ یمن  یبهذـم  بتکم و  چـیه  زا  ار  نآ  یلقع  نیهارب  هک  تسا  يروما  (... 30 32:24 شیادیپ ، رفـس  نامه و  ، ) تیؤر مسجت و 
نید ود  نیا  رد  هتفرگ  تروص  تافیرحت  زا  رگید  يا  هراپ  هب  .دـناد  یم  اهنآ  فیرحت  عقاو  رد  تیناقح و  مدـع  هناشن ي  ار  نآ  هکلب 

: دینک يرواد  دوخ  لقع ، مکح  ساسا  رب  ات  مینک  یم  ارذگ  يا  هراشا  گرزب 

اوراـن و تاـماهتا  يا  هراـپ  سدـقم ، باـتک  رد  يداـقتعا  يداـینب و  تاـفیرحت  خوسر  رب  هوـالع  ناربماـیپ : هب  اوراـن  تاـماهتا  فـلا )
، نیوکت رفس  ، 2:111 انحوی ، لیجنا  ك.ر : ، ) دراد مرش  نآ  نایب  زا  ملق  هک  تسا  هدش  هداد  تبـسن  ناربمایپ  زا  یـضعب  هب  یقالخاریغ 
هک یلاـح  رد  و 177 ) ص 73  یقداص ، دـمحم  نیدـهع ، تاراشب  ج 3 و  مـالعالا ، سینا  ك.ر : رتـشیب  ییانـشآ  يارب  19:30 38 و 

.دنک یم  تابثا  ار  ناربمایپ  تمصع  موزل  یلقع  نیهارب 

هب ناوت  یم  هلمج  زا  .تسا  نآ  فیرحت  ياه  هبنج  زا  رگید  یکی  سدقم ، باتک  رد  هیاپ  یب  ياه  هناسفا  دوجو  اه  هناسفا  دوجو  ب )
(. 32:3430 شیادیپ ، رفس  ، ) درک هراشا  ادخ ، رب  وا  يا  هبلغ  ادخ و  اب  بوقعی  ترضح  نتفرگ  یتشک 

ینعی دوش ؛ یم  لقتنم  زین  وا  نادـنزرف  همه  هب  هاـنگ  نیا  دـش و  هدولآ  هاـنگ  هب  تشهب  رد  مدآ  دـندقتعم ، نایحیـسم  يرطف  هاـنگ  ج )
راد هب  بیلـصت و  دیـشخب و  دـهاوخن  يدوس  اطخ  نیا  زا  ییاهر  رد  ناسنا  لمع  شالت و  هنوگره  تسا و  راـکهانگ  هرطفلاـب  ناـسنا 

.تسا ناسنا  يرطف  هانگ  هرافک ي  یسیع ، ترضح  ندش  هدیشک 

، ملاظ نامکاح  ربارب  رد  توکس  هب  توعد  متـس و  ملظ و  هیجوت  سدقم ، باتک  لوقعمان  ياه  هزومآ  زا  رگید  یکی  ملظ : تیوقت  د )
5:38 و یتم ، لیجنا  ، ) دشاب یم  دنا ، نیمز  رد  ادخ  هیاس ي  مکاح و  نانآ  هکنیا  هناهب ي  هب 
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(. نایمور هب  سلوپ  ياه  همان  رثکا 

رد ، ) سدقم باتک  نتم  رد  ددعتم  تاضقانت  دوجو  میسجت و  ثیلثت و  هلأسم  حرط  رانک  رد  ینالقعریغ  ياه  هزومآ  هنوگ  نیا  دوجو 
تیناقح مدـع  رب  لیلد  تسا ) هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  سدـقم  باتک  رد  دوجوم  ضقانت  دروم   125 ج 2 ، مالعالا ،» سینا   » باـتک

، عیارش نایدا و  ریاس  تیناقح  مدع  مالسا و  نید  تیناقح  تخانش  هار  هکنیا  نخـس  هصالخ ي  .تسا  يزورما  تیدوهی  تیحیـسم و 
قالخا و دیاقع 2  يداو 1  هس  رد  مالـسا  هک  تفای  دـهاوخ  دـنک ، هعجارم  یـسک  رگا  تسا  يرواد  اـهنآ و  ياـه  هزومآ  هب  هعجارم 

هرود مامت  رد  تسین و  اهنآ  اب  تبـسن  فرط  هسیاقم و  لباق  هکلب  نایدا  ریاس  زا  رت  لماک  اهنت  هن  یعامتجا ، يدرف و  ماکحا  لئاضف 3 
.درادن دوجو  لقع ، ناینب  رب  يراوتسا  ناقتا و  قمع و  تیعماج و  نیا  هب  یتعیرش  دیاقع و  رشب ، یگدنز 

زج درادن  همدقم  چـیه  هب  جایتحا  مالـسا ، نید  تیناقح  تابثا  : » دـسیون یم  ثیدـح  لهچ  باتک  رد  هنیمز ، نیا  رد  هر ) ) ینیمخ ماما 
ص مهدزاود ، ثیدـح  حرـش  ینیمخ ، ماما  ثیدـح ، لـهچ  «، ) عیارـش ناـیدا و  ریاـس  نآ و  نیب  هسیاـقم ي  نآ و  دوخ  هب  ندرک  رظن 

(. 201

تیناقح مدـع  مالـسا و  نید  تیناقح  هب  لقع  مکح  شجنـس و  لقع و  يرواد  هک  مینک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  شخب ، نیا  نایاپ  رد 
.تسا مزیلارولپ  یفن  رب  یلیلد  دوخ  نایدا ، ریاس 

: تایآ هار  ب - 

، نایدا ریاس  تیناـقح  مدـع  مالـسا و  نید  تیناـقح  هنیمز  رد  میرک  نآرق  تاـیآ  هدافتـسا  رب  ینبم  یلاـعبانج  هتـساوخ ي  هب  هجوت  اـب 
رب تلالد  رب  هوالع  درک ، میهاوخ  نایب  هک  ینآرق  تاـیآ  .میداد  رارق  میرک  نآرق  تاـیآ  زا  هدافتـسا  ياـنبم  رب  ار  شور  هار و  نیمود 

نید راصحنا 
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نآ تسا و  فلاخم  مزیلارولپ  ینابم  لوصا و  زا  یخرب  اب  تحارص  هب  ینید ، ییارگرثکت  مزیلارولپ و  یفن  هجیتن  رد  مالـسا و  رد  قح 
: میهد یم  رارق  شخب  هس  رد  ار  هنیمز  نیا  رد  تایآ  عومجم  .دنک  یم  لاطبا  ار 

یفرعم لطاب  ار  نایدا  ریاس  ناوریپ  دـیاقع  دـنک و  یم  یفرعم  میقتـسم  طارـص  قح و  نید  ار  مالـسا  اهنت  تحارـص ، رب  هک  یتاـیآ  . 1
.دنک یم  توعد  مالسا  زا  يوریپ  هب  ار  نانآ  هدرک و 

(. 85 ( / 3  ) نارمع لآ  «، ) نیرسخلا نم  هرخالا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  انید  مالسالاریغ  غتبی  نم  «و 

نم كءاج  يذلا  دعب  مهئاوها  تعبّتا  نئل  يدـهلا و  وه  هللا  يدـه  ّنا  لق  مهتّلم ، عبّتت  یتح  يراصنلا  دوهیلا و ال  کنع  یـضرت  نل  «و 
(. 120 ( / 2  ) هرقب «، ) ریصن یلو و ال  نم  هللا  نم  کلام  ملعلا 

هللا مهلتاق  لبق  نم  اورفک  نیّذلا  لوق  نوئهاضی  مههاوفاب  مهلوق  کلذ  هللا  نبا  حیسملا  يراصنلا  تلاق  هللا و  نبا  ریزُع  دوهیلا  تلاق  «و 
(. 30 ( / 9  ) هبوت «، ) نوکفؤی ینا 

 / هبوت هروس  نایحیـسم ؛) اب  هلهابم   ) 61 ( / 3) نارمع لآ  هروـس  میهد : یم  عاـجرا  میرک  نآرق  هب  ار  امـش  هک  رگید  ناوارف  تاـیآ  و 
هروس 9 ؛ فص /  هروس  هیآ 28 ؛ حتف /  هروس  73 ؛ هدئام /  هروس  51 ؛ هدئام /  هروس  171 ؛ ءاسن /  هروس ي  157 ؛ ءاسن /  هروس  3231 ؛

(. 79 هرقب /  هروس  91 88 ؛ میرم / 

ینید مزیلارولپ  ياهـضرف  شیپ  ینابم و  زا  هک  تقیقح ، هب  یبایتسد  ناکما  مدع  ییارگ و  ّتیبسن  تیکاکـش و  يانبم  اب  هک  یتایآ  . 2
تسین شریذپ  دروم  ّتیبسن  تیکاکش و  هجو  چیه  هب  نآرق ، هاگدید  زا  هک  دهد  یم  ناشن  تسا و  لباقت  داضت و  رد  تسا ،
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: زا دنترابع  تایآ  نیا  .تسا  ریذپ  ناکما  تقیقح  هب  ندیسر  و 

(. 32 هیثاج /   - 66 لحن /   ) .دهد یم  رارق  شنزرس  دروم  ار  ناکاکش  هک  یتایآ  .فلا 

(. 9 10 میهاربا /  دنک ( ، یم  یفرعم  هجو  یب  ار  ناکاکش  ّکش  و  راکشآ ، نشور و  ار  ایبنا  هلدا  هک  یتایآ  .ب 

 / مجن  - 36 سنوی /   - 36 ءارـسا /  .دراد (  کش  نامگ و  نظ و  زا  يوریپ  زا  بانتجا  نیقی و  ملع و  زا  تیعبت  هب  رما  هک  یتاـیآ  .ج 
(. 28

ینعی تماص  ینید  نوتم  تارابع و  درادـنپ  یم  هک  تسا  راوتـسا  کـیتونمره  دـیدج  یناـبم  زا  یخرب  ساـسا  رب  ینید ، مزیلارولپ  . 3
تحارـص هب  انبم  نیا  اب  يرایـسب  تایاور  تایآ و  .دـشاب  یم  یـصخش  ًالماک  نید ، زا  یتخانـش  عون  ره  ارهق  دـنا و  یناـعم  زا  یلاـخ 

: دنراد تفلاخم 

 / دیدح «، ) دننک مایق  لدـع  طسق و  هب  مدرم  ات  میدرک  لزان  ار  نازیم  باتک و  طسقلاب ؛ سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  «و 
(. 25

دهاوخن دوجو  نآرق  رد  ملظ  تلادـع و  نیب  زییمت  رایعم  دـشاب ، هتـشاد  نآ  زا  یتشادرب  نآرق ، ندوب  تماص  ساسا  رب  یـسک  ره  رگا 
.دش دهاوخن  نکمم  هعماج ، رد  دحاو  رایعم  نآ  ساسا  رب  لدع  هماقا ي  عبت  هب  تشاد و 

(. 89 لحن /  هروس  «، ) دنک نایب  ار  زیچ  ره  تقیقح  ات  میداتسرف  وت  رب  ار  نآرق )  ) باتک نیا  یش ء ؛ لکل  انایبت  باتکلا  کیلع  انلزن  «و 

 / هرقب هروس  «، ) دنتـسه اناد  هک  یموق  يارب  ار  نآ  دـنک  یم  ناـیب  ادـخ ، ماـکحا  تسا  نیا  نوملعی ؛ موقل  اـهنّیبی  هللا  دودـح  کـلت  «و 
(. 230

، یهارمگ زا  تیاده  هار  هک  یتسرد  هب  تسین  نید  رد  یهارکا  چیه  ّیغلا ؛ نم  دشرلا  نّیبت  دق  نیدلا  یف  هارکا  «ال 
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(. 256 هرقب /  هروس  «، ) دیدرگ نشور 

دنک و یم  یفرعم  زیچ ، ره  رگنایب  یهلا و  دودح  هدـننک ي  نایب  یهارمگ و  زا  تسار  هار  هدـننک ي  نایب  ار  میرک  نآرق  قوف ، تایآ 
هجیتن رد  يرـشب و  ياهـشناد  زا  يریذـپریثأت  ییانعم و  راـب  زا  نوتم  تاراـبع و  ندوب  یلاـخ  ینعی  دـیدج  کـیتونمره  ياـنبم  اـب  نیا 

.تسا لباقم  هطقن  رد  تسرد  راگزاسان و  اهتشادرب ) نیا  ندوب  یتفرعم  هن  و   ) ترابع زا  اهتشادرب  ندوب  یصخش 

نخس لصاح 

لباق نایدا ، همه ي  تیناقح  يانعم  هب  ینید  ییارگ  ترثک  مسیلارولپ و  هجو  چـیه  هب  میرک ، نآرق  تایآ  لقع و  مکح  هب  هعجارم  اب 
: تسا يرورض  هتکن  کی  هب  هجوت  نکل  .تسین  شریذپ 

: هتکن

.درک ادج  تّجح  تیرّذعم و  زا  ار  تیناقح  هلأسم  دیاب  .تسا  ددـعتم  تجح  رّذـعم و  یلو  تسا  دـحاو  میقتـسم  طارـص  قح و  نید 
هب يدنب  ياپ  مالسا 2  هب  لهج   1 طرش : ود  دوجو  تروص  رد  اما  دنتسه  یهلا  بولطم  قح و  تعیرـش  زا  جراخ  نایدا ، ریاس  ناوریپ 

تسا و راذتعا  لباق  اما  تسین  قح  نید  و  میقتسم » طارـص   » دنچ ره  ناشهار  دوب و  دنهاوخ  کسمتـسم  تجح و  ياراد  دوخ ، نیئآ 
رد ندوـب ، روذـعم  نمـض  هورگ  نیا  .تسا  هدرک  داـی  فعـضتسم »  » هـب هورگ  نـیا  زا  نآرق  .دـنروذعم  دـنوادخ  دزن  تماـیق  زور  رد 

.دش دنهاوخ  لئان  تداعس  زا  يا  هجرد  هب  درب و  دنهاوخ  تداعس  زا  يا  هرهب  اهشور ، نآ  ققحت  تروص 

یکیکـشت تدـحو  لیبق  زا  هکلب  تسین  يددـع  تدـحو  خنـس  زا  نآ ، تدـحو  یلو  تسین  شیب  زیچ  کـی  نید  تقیقح  مود : هتکن 
ددعت و هب  لبس  اما  تسا  دحاو  میقتـسم  طارـص  .تسا  هدرک  ریبعت  لبـس »  » هب بتارم  نیا  زا  نآرق  هک  تسا  بتارم  ياراد  ینعی  تسا 

ددعتم نیدبعتم  نیکلاس و  فالتخا 
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(. 69 توبکنع /  هروس ي  «، ) انلبس مهّنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلاو   » تسا

نما لبـس  زا  هک  رادقم  نامه  هب  سک  ره  دنوش و  یم  یهتنم  نآ  هب  یهلا  نما  لبـس  هک  تسا  تیادـه  هارهاش  نامه  میقتـسم  طارص 
هب میقتـسم  طارـص  زا  دنک  یط  ار  یهلا  نما  لبـس  همه ي  سک  ره  دش و  دهاوخ  دنم  هرهب  مه  میقتـسم  طارـص  زا  دنک  يوریپ  یهلا 
نم مهجرخی  مالـسلا و  لبـس  هناوضر  عبّتا  نم  هللا  هب  يدهی  نیبم  باتک  رون و  هللا  نم  مکئاج  دق   » دش دـنهاوخ  دـنم  هرهب  لماک  روط 

هروس ي هیآ 6 و 7  لیذ  ج 1 ، نازیملا ، هب  دـینک  عوـجر  18 و  هدئام /  هروس  «، ) میقتـسم طارـص  یلا  مهیدـهی  رونلا و  یلا  تاملظلا 
(. لیبس طارص و  ثحب  دمح ،

: ددرگ یم  یفرعم  ریز  عبانم  رتشیب  یئانشآ  يارب 

: رصتخم

« هانپورسخ نیسحلادبع  ینید ، مزیلارولپ  هب  ینید  نورد  یهاگن   » هلاقم ي ص 242 ، هرامش 4 ، دقن ، باتک 

: لصفم

ینید مزیلارولپ  زا  ینید  نورب  یلقع و  دـقن   » ناوج هشیدـنا  نوناک  یکلمارق ، نادردـق  نسحدـمحم  مزیلارولپ ، ياـه  هیوس  باـتک  . 1
« تسا

زا نآرق ، تایآ  هب  دانتـسا  اب  ینید و  نورد  دـقن   » ناوج هشیدـنا  نوناک  یکلمارق ، نادردـق  نسحدـمحم  مزیلارولپ ، نآرق و  باتک  . 2
«. تسا ینید  مزیلارولپ 

دراد دوجو  هنیمز  نیا  رد  یباتک  رگا.دیهد  حیضوت  افطل  دراد ? دوجو  تمایق  داعم و  هرابرد  ناناملـسم  اب  باتک  لها  هاگدید  رد  یتوافت  ایآ 
؟ دییامن یفرعم 

شسرپ

هنیمز نیا  رد  یباتک  رگا.دـیهد  حیـضوت  افطل  دراد ? دوجو  تمایق  داعم و  هرابرد  ناناملـسم  اب  باتک  لـها  هاگدـید  رد  یتواـفت  اـیآ 
؟ دییامن یفرعم  دراد  دوجو 

خساپ

: دوش ثحب  هناگادج  شخب  ود  رد  دیاب  خساپ  ندش  نشور  يارب 

: دوهی نیب  رد  داعم  فلا )
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لوصا وزج  ایآ  لوبق  ضرف  رب  ریخ ؟ ای  دنتشاد  لوبق  ار  زیخاتـسر  داعم و  اساسا  نایدوهی  ایآ  .دوش  یم  حرطم  لاوس  هس  هنیمز  نیا  رد 
؟ یناحور ای  دنلئاق  ینامسج  داعم  هب  ایآ  و  ریخ ؟ ای  تسا  اهنآ 

تیدوهی و نید  خیرات  تداهـش  میرک و  نآرق  حیرـصت  هب  الوا  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  اه  لاوس  نیا  باوج  هب  نتخادرپ  زا  لبق 
يارآ ياراد  هاـگ  هک  دنتـسه  عونتم  نوگاـنوگ و  رایـسب  ياـه  هقرف  ياراد  نید  ود  نیا  اـیناث  .تسا  هدـش  فـیرحت  راـچد  تیحیـسم 

.دنتسه هنیمز  کی  رد  ضقانتم 

: زیخاتسر دوهی و  - 1

رب هکنیا  رب  دنک  یم  حیرصت  نایدا  هصالخ  باتک  زا  دروم  ود  رد  دروکـشم  داوج  رتکد  ياقآ  زیخاتـسر  هب  نایدوهی  داقتعا  دروم  رد 
ناهج نیا  رد  رتشیب  ار  ناشلامعا  يازج  ازـس و  دنرادن و  ازج  زور  ترخآ و  هب  ینـشور  داقتعا  نایدوهی  يراصن ، نیملـسم و  فالخ 

زا سپ  ار  هدـیقع  نیا  میتفگ  شیپ  زا  هجنانچ  تسین و  میدـق  يداقتعا  هدـش  رکذ  ناشیا  نید  رد  هک  ریخاتـسر  هب  داقتعا  دـنناد و  یم 
دمحم رتکد  نایدا ، هصالخ  ) .دـنتفرگ ارف  یتشترز  نایناریا  اب  تساخرب  تسـشن و  زا  شروک  تسد  هب  لباب  تراسا  زا  ناـشیا  يدازآ 

یبار مانب  يدوهی  يدنمشناد  طسوت  لاس 216 م  رد  ثیداحا ...   ) دوملت زا  هنیجنگ  باتک  رد  نکیل  ص134 و 142 ) روکشم ، داوج 
هاتشیم دش و  يروآ  عمج  دوهی  املع  زا  نت  هاجنپ  دصکی و  هارمه  ادوهی 
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ارامگ اب  هاتـشیم  بیکرت  زا  ارامگ  مان  هب  دنتـشون  یحرـش  نآ  رب  دوهی  ياملع  تشاد  حرـش  هب  زاین  هاتـشیم  باـتک  نوچ  دـش  هدـیمان 
هدافتسا هتخادرپ  ثحب  نیا  هب  یلیصفت  تروص  هب  هک  دوملت ) هب  تسا  فورعم  هک  دمآ  دوجوب  تیدوهی  دیاقع  نایب  رد  میظع  یباتک 

رد هک  دـنک  یم  حیرـصت  باتک  نیا  رد  هدنـسیون  .تساهنآ  نید  لوصا  وزج  داـعم  دنتـسه و  داـعم  رب  دـقتعم  ناـیدوهی  هک  دوش  یم 
تیمها ياراد  ناگدرم  زیخاتـسر  هب  داقتعا  دـننام  هدـنیآ  ناهج  هب  طوبرم  تاـعوضوم  زا  کـیچیه  دوهی  نادمـشناد  ینید  تاـمیلعت 

نینچ دوملت  رد  دوش  یم  بوسحم  گرزب  یهاـنگ  نآ  راـکنا  تسا و  دوهی  ناـمیا  نید و  لوصا  زا  یکی  ریخاتـسر  هب  داـقتعا  تسین 
زا يا  هنیجنگ  «) تشاد دهاوخن  یمهـس  زیخاتـسر  زا  دنک  راکنا  ار  نآ  دشابن و  دقتعم  ناگدرم  زیخاتـسر  هب  هک  یـسک  : » تسا هدـمآ 

رگا لاـح  تسا  نایـسرف  ماـن  هب  ناـیدوهی  زا  یهورگ  داـقتعا  نیا  تفگ  دـیاب  نـکیل  فـلا ) نیردهنـس 90  زا  لـقن  ص362 ، دوملت ،
ناسنا تیدوجوم  نایاپ  گرم  دوش و  یم  مودـعم  زین  حور  مسج  ندرم  اب  هک  دـناد  یم  میلعت  نینچ  نایقوداص  ماـن  هب  رگید  یهورگ 

رد هدـماین  نایم  هب  عوضوم  نیا  زا  يرکذ  تاروت  هاگجنپ  رافـسا  رد  هک  دوب  نیا  ناـگدرم  زیخاتـسر  در  رب  ناـیقوداص  لـیلد  تسا و 
.تسین لیصفت  ياج  العف  هک  دراد  زیخاتسر  هلئسم  هب  هراشا  تاروت  هک  دنا  هدرک  رگذ  ار  يدراوم  هدرک و  تفلاخم  نایسرف  لباقم 

: داعم ندوب  یناگمه  - 2

دنلئاق یـضعب  تسا ؟ دارفا  همه  يارب  داعم  ایآ  هک  هدش  عقاو  دنتـسه  داعم  هب  دقتعم  هک  دوهی  زا  ییاملع  نیب  رد  رگید  میظع  فالتخا 
هتسناد نایدوهی  صتخم  ار  داعم  یخرب  ناگدرم و  همه  يارب 
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یگدنز شاداپ  زا  دنـشاب  هدرکن  بسک  ار  مزال  تازایتما  تقایل و  هک  ینایدوهی  یتح  هک  دـنا  هتفگ  نیا  زا  رت  دودـحم  رگید  هدـع  و 
.دوب دنهاوخ  مورحم  گرم  زا  دعب 

: ینامسج ای  یناحور  داعم  - 3

رد هچرگ  دوش  یم  هدافتسا  ینامسج  داعم  اهنآ  ياه  هتشون  عومجم  زا  یناحور  ای  دناد  یم  ینامسج  دوهی  ار  داعم  هکنیا  هراب  رد  اما 
.دنراد یتافالتخا  ینامسج  داعم  نیا  هوحن 

: ینامسج داعم  یگنوگچ  - 4

نیا رد  دوب  دهاوخن  ناهج  نیا  رد  وا  نتفای  لکـش  دننام  هدـنیآ  ناهج  رد  ناسنا  نتفای  لکـش  دـنیوگ  یم  يامـش  بتکم  ناوریپ  الثم 
زا سکع  رب  هدنیآ  ناهج  رد  یلو  دبای  یم  همتاخ  اهناوختسا  اهگر و  اب  هدش و  عورـش  تشوگ  تسوپ و  زا  ندب  نتفای  لکـش  اهج ن 

ناوریپ اما  لایقزح 8:37 ) زا  لـقن  دوملت ص368  زا  يا  هنیجنگ  ) .دریذـپ یم  نایاپ  تشوگ  تسوپ و  اب  زاـغآ و  اهناوختـسا  اـهگر و 
تسوپ و زا  ینعی  دوب  دهاوخ  ناهج  نیا  رد  شنتفای  لکش  دننام  هدنیآ  ناهچ  رد  ناسنا  ندب  نتفریذپ  لکش  دنیوگ  یم  للیه  بتکم 

.دبای یم  همتاخ  اهناوختسا  اهگر و  اب  هدش و  عورش  تشوگ 

هدوب ینامسج  صیاقن  ياراد  ایند  نیا  رد  هک  تسا  يدارفا  هرابرد  تسا  حرطم  زیخاتسر  هرابرد  دوهی  ياملع  نیب  رد  هک  رگید  لاوس 
لئاق رگید  عبانم  تاروت و  زا  دراوم  یخرب  هب  دانتـسا  اب  دوهی  ياملع  .ریخ  ای  دـنراد  ار  ینامـسج  صیاقن  نیا  مه  ترخآ  رد  ایآ  دـنا 
لـسن دوریم و  یلـسن  هک  هدـش  لقن  نامیلـس  هعماج  باتک  رد  الثم  .دـنوش  یم  هتخیگنارب  ینامـسج  صیاـقن  ناـمه  اـب  هک  دـنا  هدـش 

روط نامه  لسن  کی  دنیوگ  یم  دوملت  رد  دوهی  ياملع  هلمج  نیلک  حرش  رد  دیآ  یم  يرگید 
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هتخیگنارب روک  مشچ  گنل و  ياپ  اب  تفر  ایند  زا  روک  مشچ  ای  گنل  ياـپ  اـب  یـسک  رگا  درگ و  یم  زاـب  زین  هنوگناـمه  دور  یم  هک 
دلج 9 اطوساشیم  رد  هچنانچ  تسا  یبن  سایلا )  ) سایلیا زیخاتـسر  میظع  هعقاو  رومأم  هک  دـنلئاق  و  نامیلس 4:1 ) هعماج  ) .دش دهاوخ 

.دش دهاوخ  یلمع  ایلیا  طسوت  ناگدرم  زیخاتسر  هک  هدش  لقن  ص15 

: نخس لصاح 

اهنآ تلالد  یضعب  هک  تسا  یتاراشا  هکلب  تسین  داعم  رب  یحیرص  صن  تاروت  رد  هک  دیآ  یم  تسد  هب  میدرک  رکذ  هک  یبلاطم  زا 
يا هقرف  ایناث  تسا و  فالتخا  لحم  لیاوا  دوهی  اصوصخ  دوهی  ياملع  نیب  رد  داعم  دوجو  اذهل  هدرک  راکنا  یـضعب  هتفریذـپ  داعم  رب 
لفن زا  اثلاث  دندراد و  فالتخا  دارفا  یضعب  ای  تسا  همه  يارب  ایآ  هکنیا  رد  نکیل  هتسناد و  لوصا  ءزج  ارنآ  دنتـسه  داعم  هب  لئاق  هک 

هن دـنناد  یم  ینامـسج  ار  داـعم  دوـهی  زا  داـعم  هب  نیدـقتعم  هک  دـش  نشور  میدرک  ناـیب  لـلیه  يامـش و  هقرف  زا  رخآ  رد  هک  ياـه 
.یناحور

هب مالـسالا ص129  رخف  قداص  دمحم  فیلأت  نایدا  ریاس  هب  مالـسا  راختفا  باتک  هب  دـیناوت  یم  بلاطم  نیا  تادنتـسم  نتفای  يارب  )
( .دیئامرف هعجارم  دعب  هب  نایدا ص134  هصالخ  باتک  دعب و  هب  دوملت ص362  زا  يا  هنجنگ  باتک  دعب و 

: تیحیسم رد  داعم  ب )

زیخاتـسر هب  دقتعم  نایحیـسم  همه  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  تسد  هب  هدش  هتـشون  تیحیـسم  هرابرد  هک  یبتک  سدقم و  باتک  زا  هچنآ 
باتک رد  لسار  دنارترب  نکیل  دنناد  یم  لوصا  ءزج  ار  نآ  یحیسم  ياملع  ریخ ، ای  تسا  لوصا  زا  زیخاتسر  هکنیا  هراب  رد  دنتـسه و 

روتسد وریپ  خزود  هب  داقتعا  دیوگ  یم  متسین » یحیسم  ارچ  »
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يداقتعا لوصا  ءزج  دنتخانشن ، تیمـسر  هب  ار  نآ  تروپ  مظعا  فقـسا  يرب و  تناک  مظعا  فقـسا  هک  دنچره  یـصوصخ ، ياروش 
یم بوسحم  يداقتعا  لوصا  ءزج  نالوسر  رگید  سنوی و  حیرصت  هب  سدقم و  باتک  یساسا  میلاعت  رد  نکیل  دشاب  یمن  تیحیـسم 
داعم هکنیا  هراب  رد  اـما  هیآ 15 ) باب 15  سنوی  يالوا  هلاـسر  هیآ 27-20 ، باب 5  انحوی  هیآ 49-43 ،  9 باب سقرم  لیجنا  ) .دوش
رخف قداص  دمحم  خیش  هچنانچ  هدش  داعم  ندوب  ینامسج  هب  حیرـصت  سدقم  باتک  زا  ددعتم  عضاوم  زا  یناحور  ای  تسا  ینامـسج 
هیلع عمجم  يراصن و  نید  تایرورض  زا  ینامسج  رشح  داعم و  هب  رارقا  : » دیوگ یم  نایدا  ریاس  رب  مالـسا  راختفا  باتک  رد  مالـسالا 

رد تسا  لـیجانا  هیلع  صوصخم  ینامـسج  رـشح  هب  رارقا  دـنرادن و  یفـالتخا  چـیه  اـم  اـب  هلئـسم  نیا  رد  تسا و  ناـشیا  قرف  عیمج 
یم رکذ  تـسا  داـعم  ندوـب  ینامـسج  هـب  حیرـصت  فـلتخم  لـیجانا  رد  هـک  ار  يدراوـم  زا  دروـم  شــش  ناـشیا  و  .هربـتک » عـضاوم 

ياـملع وـلو  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  هک  يا  هتکن  نکیل  مالـسالا ص120 ) رخف  قداص  دمحم  خیـش  مالـسا ،...  راختفا.دنیامرف 
تسا یناحور  درد  تذل و  تمایق  رد  دنیوگ  یم  مالآ  تاذل و  هرابرد  یلو  دنراد  داعم  ندوب  ینامسج  هب  حیرصت  لیجانا  یحیـسم و 

ص121) نامه ، ) .تسا تیحیسم  هباقع  رد  ضقانت  دراوم  زا  یکی  دوخ  نیا  هک 

.دنا هدش  داعم  تیناحور  هب  لئاق  راکنا و  ار  سدقم  باتک  ياهتیعقاو  سکدتراون  لاربیل و  نیهلأتم  زا  یهورگ  هک  تسا  رکذ  نایاش 

زا دعب  درم و  حیـسم  دـنلئاق  هک  تسا  يراصن  نیب  رد  حیـسم  ترـضح  زیخاتـسر  هلئـسم  درک  تلفغ  نآ  زا  دـیابن  هک  يرگید  هلئـسم 
زیخاتسر نیا  دش و  هدنز  گرم 
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یثم 28/9، سقرم 15/45 ، انحوی 1/23 ، لیجنا  ) .تسا هدـش  حیرـصت  لیجانا  زا  يددـعتم  دراوم  زا  بلطم  نیا  رب  هک  دوب  ینامـسج 
.دوش طلخ  داعم  هلئسم  اب  دیابن  حیسم  زیخاتسر  هلئسم  نیا  هک  رگید ) دراوم  انحوی 20/25 و  اقول 24/34 و 

یناگرگ و ینودـیرف  ریما  همجرت  بار  فیلأت  نایدا  هصالخ  ياهباتک  هب  دوهی  شیک  رد  داعم  هراب  رد  دـیناوت  یم  رتشیب  هعلاطم  يارب 
ساموت فیلأت  یحیسم  مالک  داژن ، یئابیز  اضر  دمحم  فیلأت  تیحیـسم  مالک  خیرات و  رب  يدمآرد  ياه  باتک  هب  تیحیـسم  هرابرد 

.دییامرف هعجارم  رگید  عبانم  قیفوت و  نسح  همجرت  لشیم 

قح رب  حیحص و  ار  دبای  یم  طابترا  يو  هب  هک  هچنآ  هورگ و  بزح و  سک  ره  نوحرف » مهیدل  امب  بزح  لک  : » دیامرف یم  نآرق  هک  روط  نامه 
؟ تسا نید  نیرترب  مالسا  نید  ًاتقیقح  یلیلد  هچ  هب  اما  دناد ، یم  نید  نیرترب  ار  دوخ  نید  سک  ره  نیاربانب ، درادنپ ،) یم  ای   ) دناد یم 

شسرپ

ار دـبای  یم  طاـبترا  يو  هب  هک  هچنآ  هورگ و  بزح و  سک  ره  نوحرف » مهیدـل  اـمب  بزح  لـک  : » دـیامرف یم  نآرق  هک  روط  ناـمه 
مالسا نید  ًاتقیقح  یلیلد  هچ  هب  اما  دناد ، یم  نید  نیرترب  ار  دوخ  نید  سک  ره  نیاربانب ، درادنپ ،) یم  ای   ) دناد یم  قح  رب  حیحص و 

؟ تسا نید  نیرترب 

خساپ

.یتفرعم یلقع و  يرگید  یفطاع و  شرگن  یکی  تسا : یسررب  لباق  هاگدید  ود  زا  هلأسم  نیا  - 

نکمم یـسک  ره  ینعی  .دـیا  هدومن  هراشا  هک  تسا  روط  ناـمه  هلأـسم  ( Psychologic  ) یتخانـش ناور  یفطاـع و  رظن  زا  فلا )
تسا

هک ینامز  ات  درادنپب و  نارگید  کلسم  مارم و  زا  رترب  ار  شیوخ  داژن  یتح  ای  ناکاینو و  دوخ  گنهرف  کلسم و  مارم ، نید ، ادتبا 

رد رهدـلادبا  ات  هک  تسا  نآ  لامتحا  کی  دردـن  تفرعم  لقع و  غیت  اـب  ار  رادـنپ  هدرپ  دـنامب و  روصحم  یـشیارگ  نینچ  رد  صخش 
لهج

.دشاب هتسر  یهارمگ  زا  هتفای و  هر  هک  نآ  رگید  لامتحا  دنامب و  بکرم 

 - اه ناسنا  همه  نیب  كرتشم  یقطنم  لوصا  درخ و  ساسا  رب  دناوت  یم  یناسنا  ره  ( Cognitive  ) یتفرعم یلقع و  هاگدید  زا  ب ) 

رگید دوخ و  نید  نیب  یقیبطت  شهوژپ  قیقحت و  هب  تسا -  هدش  هدیمان  ینطاب » ربمایپ   » یمالسا نوتم  رد  هدوب و  یهلا  یتبهوم  هک 

زا دسانـشب و  دراد  نایدا  رگید  رب  هک  یتازایتما  ساسا  رب  ار  لماک  قح و  نید  دناوت  یم  تروص  نیا  رد  دباتـشب  اه  کلـسم  نایدا و 
نآ
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رشبف : » تسا هدومرف  هدومن و  توعد  يدنیآرف  نینچ  هب  ار  نایناهج  هک  تسا  نیمه  مالسا  گرزب  تازایتما  زا  یکی  .دنک  يوریپ 

سپ هدینش و  ار  فلتخم  ياه  قطنم  نانخس و  هک  ار  یناگدنب  هد  هدژم  هنسحا ؛ نوعبتیف  لوقلا  نوعمتسی  نیذلادابع 
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«. دننیزگ یمرب  ار  نیرترب  وج  تسج و  زا 

داعبا رد  نایدا  رگید  رب  مالسا  تازایتما  زا  ریخا  نورق  رد  یبرغ  نارگشهوژپ  زا  يرایسب  هک  تسا  نآ  هجوت  بلاج  رایسب  هتکن 

.دنا هدومن  ناعذا  متاخ  نید  ربارب  رد  شیوخ  نییآ  نید و  فعض  هب  هتفگ و  نخس  فلتخم 

 : ك رتشیب ر .  یهاگآ  يارب 

يدیلکاو رتکد  مالسا  زا  عافد  - 1

برغ قرش و  نادنمشناد  رظن  زا  مالسا  ربمایپ  - 2

يراصنا اضر  دمحم  همجرت : نسح ، ینغلادبع  دمحم  برغ  تاداقتنا  مالسا و  - 3

تروپ نوید  ناج  نآرق  دمحم و  هاگشیپ  هب  ریصقت  رذع  - 4

نوبولواتسوگ برع  مالسا و  ندمت  - 5

هکنوه دیرگیز  اپورا  رد  مالسا  گنهرف  - 6

( اشاپ  ) يرین يدهم  میریگ  یم  هاوگ  هب  ار  نادنمشناد  - 7

Islam of Prophet - ( يدـمحم 9 دادرهم  همجرت : ویگروتک ، لـیژریو  ناتـسنک  تخانـش  دـیاب  ون  زا  هک  يربماـیپ  دـمحم  - 8
)Holy The of Impaet The Iran< Tehran 2205.B.P .Wofis life on My

نامز نیا  رد  نیاربانب  درادن  دوجو  صقن  هک  ادخ  فرح  رد  .دنک  لماک  ار  اهنآ  دیایب و  مالسا  هک  دنا  هدوب  صقان  مالـسا  زا  لبق  ياه  نید  ایآ 
.درک باختنا  ار  ینید  ره  ناوتب  دیاب 

شسرپ

رد نیاربانب  درادن  دوجو  صقن  هک  ادخ  فرح  رد  .دنک  لماک  ار  اهنآ  دیایب و  مالسا  هک  دنا  هدوب  صقان  مالـسا  زا  لبق  ياه  نید  ایآ 
.درک باختنا  ار  ینید  ره  ناوتب  دیاب  نامز  نیا 

خساپ

نامیا هتشذگ  ینامسآ  ياه  باتک  ناربمایپ و  همه  هب  ناناملسم  تهج  نیمه  هب  تسین  نالطب  صقن »  » زا روظنم  تسناد  دیاب  تسخن 
شناگداتـسرف اه و  باتک  ناگتـشرف و  دـنوادخ و  هب  یگمه  نانمؤم  هلـسر ؛ هبتک و  هتکئالم و  هللااـب و  نمآ  لـک  نونمؤملاو   » دـنراد
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(. هیآ 285 هرقب ، « ) دنا هدروآ  نامیا 

« نک ادتقا  هتشذگ  ناربمایپ  تیاده  هب  هدتقا ؛ مهادهبف  : » دیامرف یم  (ص ) ربمایپ هب  دنوادخ  یتح  و 

لوصا دـیجم  نآرق  تافاضا و  اب  دراد  ار  هتـشذگ  نایدا  ياه  یبوخ  همه  ناربمایپ  متاـخ  تعیرـش  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هچنآ  اـما 
نوصم فیرحت  زا  راکنا  لباق  ریغ  لیالد  هب  نآرق  هک  نیا  رب  هوـالع  رتشیب  تفرعم  قمع و  اـب  دراد  هتـشذگ  ناـیدا  فراـعم  دـیاقع و 

.تسا هداد  خر  فیرحت  نآ  رد  هدش و  هتشاگن  نویراوح  یخرب  طسوت  سدقم  ياه  باتک  اما  تسا  هدنام 

نیا ریغ  رد  .تسا  نکمم  دـیجم  نآرق  و  (ص ) مالـسا ربمایپ  زا  يوریپ  اب  اهنت  فیرحت ، زا  رود  هب  لـماک و  نید  هب  یباـیتسد  نیارباـنب 
.میا هدش  ههاریب  راتفرگ  دایز  ای  مک  روط  هب  تروص 

.میریگ یم  یپ  ار  هلأسم  میرک ،) نآرق  تایآ  لقع و   ) یلک هار  ود  زا  لاؤس  نیا  هب  خساپ  يارب 

لقع هار  .کی 

دش و انـشآ  نایدا  ياه  هزومآ  دیاقع و  لوصا  اب  ادـتبا  دـیاب  رگید ، نایدا  تیناقح  مدـع  نید و  کی  تیناقح  دروم  رد  يرواد  يارب 
دیاقع لوصا  يا ، هعجارم  نینچ  رد  ام  .دز  کحم  تسا _ ناسنا  ینورد  تجح  هک   _ لقع هلیسو  هب  ار  نآ  هاگ  نآ 
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ددـعتم نیهارب  هلیـسو  هب  لوصا  نیا  کیاکی  ینعی ، میبای ؛ یم  یلقع  ینیقی  نقتم و  نیهارب  هلدا و  رب  ینتبم  ار  مالـسا  نید  فراـعم  و 
هب داقتعا  هک   _ يدـیحوتریغ بتاکم  ناـیدا و  دوش ، یم  هماـقا  دـیحوت  لـصا  هراـبرد  هک  ینیهارب  دوجو  اـب  .ددرگ  یم  تاـبثا  ینیقی 

نیمه رد  .ددرگ  یم  لاطبا  دوش _ یم  بوسحم  اهنآ  يداقتعا  ناکرا  زا  ییادـخ  دـنچ  ای  ییادـخ ) هس   ) ثیلثت ییادـخود ،)  ) تیوثن
نینچ رب  ینتبم  هک  ار  یبهاذـم  بتاـکم و  دوش ، یم  هماـقا  دـنوادخ  تیؤر  اـی  تیمـسج  یفن  رب  یلقع  ینیقی  هلدا  زا  هک  هچنآ  هنیمز ،

ماـکحا و ینعی ، ینورد ؛ تجح  نیمه  اـب  زین  تیحیـسم ، تیدوـهی و  گرزب  نید  ود  صوـصخ  رد  .دـنک  یم  در  دنتـسه ، يدـیاقع 
.دیسر میهاوخ  بتاکم  ریاس  هباشم  هجیتن  هب  مینیشنب ، نید  ود  نیا  ياه  هزومآ  یسررب  هب  رگا  لقع ، ینیقی  نیهارب 

لاعتم دـنوادخ  ربارب  رد  میلـست  دایقنا و  هب  توعد  نانآ ، همه  رهوگ  تقیقح و  هک  تفگ  دـیاب  ینامـسآ  یهلا و  نایدا  صوصخ  رد 
دای تعیرش »  » هب نآ  زا  حالطصا  رد  هک  ناسنا ، يورخا  يویند و  تداعس  نیمأت  یگنوگچ  هب  طوبرم  ياه  لمعلا  روتسد  نکل  تسا ،

هدـنارذگ و ار  یلتخم  لحارم  اه ، لمعلاروتـسد  نیا  بطاخم  ناکم و  نامز و  فالتخا  هب  هجوت  اـب  ینعی ، تسا ؛ تواـفتم  دوش ، یم 
لیـصفت قمع و  زا  نییبت  نایب و  ماـقم  رد  زین  ناـیدا  رهوگ  دـیاقع و  لوصا  نیا ، رب  هوـالع  .تسا  هدوب  لـماکت  هب  ور  نآ  اـب  بساـنتم 

لآ مالـسالا » هللا  دنع  نیدلا  نا  : » تسا ددـعتم  عیارـش  تسا و  دـحاو  يدـیحوت  نید  تقیقح ، رد  .تسا  هدـیدرگ  رادروخرب  يرتشیب 
«. تسا قح ) ربارب  رد  میلست   ) مالسا ادخ  دزن  رد  نید  هک  یتسرد  هب  .» هیآ 19 (، 3  ) نارمع

رد هتفای و  شیالاپ  یلبق  تعیرش  يربمایپ  ره  روهظ  اب 
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هدژم يرگید  زا  سپ  یکی  تهج ، نیمه  هب  و  دندوب ، دـحاو  نید  غلبم  همه  ناربمایپ  ور  نیا  زا  .تسا  هدـش  هضرع  يرت  لماک  لکش 
عیشوه باتک  تاروت.تسا ، هدش  حیرـصت  تیحیـسم  تیدوهی و  سدقم  باتک  رد  بلطم  نیا  هب  دنداد و  یم  ار  دیدج  ربمایپ  ندمآ 

.. یبن 9:510

اب حیسم  نییآ  زا  حیحص  يوریپ  دوب و  دهاوخ  ناشیا  زا  تیعبت  رد  یسیع ، ترـضح  ندمآ  اب  دوهی ، نییآ  زا  حیحـص  يوریپ  نیاربانب 
زا لماکتم  تاجرد  يانعم  هب  ینامـسآ  عیارـش  توافت  هجیتن ، رد  .دوب  دـهاوخ  مرکا  یبن  ترـضح  زا  تیعبت  رد  مالـسا ، ربمایپ  روهظ 
زا يوریپ  موزل  هب  مکح  هتـشذگ ، عیارـش  رد  فیرحت  هلأسم  زا  رظن  عطق  اب  لقع ، نایب  نیا  هب  هجوت  اب  .تسا  تقیقح  کی  هار و  کی 

، لقع نینچمه  .دیامن  یم  تسا ، هدش  یلجتم  مالـسا )  ) تعیرـش نیرخآ  رد  هک  یهلا  لمعلاروتـسد  مایپ و  نیرت  لماک  نیرت و  عماج 
.دـبای یم  دوخ  ینیقی  نیهارب  اب  فلاخم  ار  اهنآ  دوش ، یم  نییبت  يزورما  تیحیـسم  تیدوهی و  طـسوت  هک  ییاـه  هزومآ  یـسررب  رد 
تسا يروما  (... 30 32:24 شیادیپ ، رفس  نامه و  ، تیؤر مسجت و   5/20 انحوی : لیجنا  نایتنرق 8:6 و  هب  لوا  هلاسر  ، ثیلثت هب  داقتعا 

هب .دناد  یم  اهنآ  فیرحت  عقاو  رد  تیناقح و  مدع  هناشن  ار  نآ  هکلب  دریذپ ؛ یمن  یبهذـم  بتکم و  چـیه  زا  ار  نآ  یلقع  نیهارب  هک 
يرواد دوخ  لقع ، مکح  ساسا  رب  ات  مینک  یم  ارذـگ  يا  هراشا  گرزب  نید  ود  نیا  رد  هتفرگ  تروص  تاـفیرحت  زا  رگید  يا  هراـپ 

: دینک

دوهی تیحیسم و  تافیرحت 

یقالخاریغ اوران و  تاماهتا  يا  هراپ  سدـقم ، باتک  رد  يداقتعا  يداینب و  تافیرحت  خوسر  رب  هوالع  ناربمایپ ؛ هب  اوران  تاماهتا  . 1
مرش نآ  نایب  زا  ملق  هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  ناربمایپ  زا  یضعب  هب 
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، نیدهع تاراشب  ج 3 و  مالعالا ، سینا  ك.ر : رتشیب  ییانـشآ  يارب  19:30 38 و  نیوکت ، رفس  ، 2:111 انحوی ، لیجنا  ك.ر : دراد ،
.دنک یم  تابثا  ار  ناربمایپ  تمصع  موزل  یلقع  نیهارب  هک  یلاح  رد  ص 73 و 177 ؛ یقداص ، دمحم 

هب ناوت  یم  هلمج  زا  تسا ؛ نآ  فیرحت  ياه  هبنج  زا  رگید  یکی  سدـقم ، باتک  رد  هیاپ  یب  ياه  هناسفا  دوجو  اه ؛ هناسفا  دوجو  . 2
32:3430 شیادیپ ، رفس.درک  هراشا  ادخ ، رب  وا  يا  هبلغ  ادخ و  اب  بوقعی  ترضح  نتفرگ  یتشک 

، ینعی دوش ؛ یم  لقتنم  زین  وا  نادـنزرف  همه  هب  هانگ  نیا  دـش و  هدولآ  هاـنگ  هب  تشهب  رد  مدآ  دـندقتعم ، نایحیـسم  يرطف ؛ هاـنگ  . 3
راد هب  بیلـصت و  دیـشخب و  دـهاوخن  يدوس  اطخ ، نیا  زا  ییاهر  رد  ناسنا  لمع  شالت و  هنوگره  تسا و  راک  هانگ  هرطفلاـب  ناـسنا 

.تسا ناسنا  يرطف  هانگ  هرافک  (ع ،) یسیع ترضح  ندش  هدیشک 

، ملاظ نامکاح  ربارب  رد  توکس  هب  توعد  متـس و  ملظ و  هیجوت  سدقم ، باتک  لوقعمان  ياه  هزومآ  زا  رگید  یکی  ملظ ؛ تیوقت  . 4
.نایمور هب  سلوپ  ياه  همان  رثکا  5:38 و  یتم ، لیجنا.دنا  نیمز  رد  ادخ  هیاس  مکاح و  نانآ  هک  تسا  نیا  هناهب  هب 

رد سدقم ، باتک  نتم  رد  ددـعتم  تاضقانت  دوجو  میـسجت و  ثیلثت و  هلأسم  حرط  رانک  رد  ینالقعریغ  ياه  هزومآ  هنوگ  نیا  دوجو 
تیناقح مدـع  رب  لیلد  .تسا  هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  سدـقم  باتک  رد  دوجوم  ضقانت  دروم   125 ج 2 ، مالعالا ،» سینا   » باـتک

.تسا يزورما  تیدوهی  تیحیسم و 

يرواد اهنآ و  ياه  هزومآ  هب  هعجارم  عیارـش ، نایدا و  ریاس  تیناقح  مدع  مالـسا و  نید  تیناقح  تخانـش  هار  هکنیا  نخـس  هصالخ 
«، یعامتجا يدرف و  ماکحا   » و لیاضف » قالخا و  «، » دیاقع  » يداو هس  رد  مالسا  هک  تفای  دهاوخ  دنک ، هعجارم  یسک  رگا  .تسا 
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هب یتعیرـش  دیاقع و  رـشب ، یگدـنز  هرود  مامت  رد  تسین و  اهنآ  اب  تبـسن  فرط  هسیاقم و  لباق  هکلب  نایدا  ریاس  زا  رت  لماک  اهنت  هن 
.درادن دوجو  لقع ، ناینب  رب  يراوتسا  ناقتا و  قمع و  تیعماج و  نیا 

زج درادن  همدقم  چـیه  هب  جایتحا  مالـسا ، نید  تیناقح  تابثا  : » دـسیون یم  ثیدـح  لهچ  باتک  رد  هنیمز ، نیا  رد  هر ) ) ینیمخ ماما 
ص 201. مهدزاود ، ثیدح  حرش  ینیمخ ، ماما  ثیدح ، لهچ  «. عیارش نایدا و  ریاس  نآ و  نیب  هسیاقم  نآ و  دوخ  هب  ندرک  رظن 

تیناقح مدـع  مالـسا و  نید  تیناقح  هب  لقع  مکح  شجنـس و  لقع و  يرواد  هک  مینک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  شخب ، نیا  نایاپ  رد 
.تسا مزیلارولپ  یفن  رب  یلیلد  دوخ  نایدا ، ریاس 

تایآ هار  .ود 

یخرب اب  تحارـص  هب  ینید ، ییارگرثکت  مسیلارولپ و  یفن  هجیتن  رد  مالـسا و  رد  قح  نید  راصحنا  رب  تلالد  رب  هوالع  ینآرق  تایآ 
: میهد یم  رارق  شخب  هس  رد  ار  هنیمز  نیا  رد  تایآ  عومجم  .دنک  یم  لاطبا  ار  نآ  تسا و  فلاخم  مسیلارولپ  ینابم  لوصا و  زا 

یفرعم لطاب  ار  نایدا  ریاس  ناوریپ  دـیاقع  دـنک و  یم  یفرعم  میقتـسم  طارـص  قح و  نید  ار  مالـسا  اهنت  تحارـص ، رب  هک  یتاـیآ  . 1
.دنک یم  توعد  مالسا  زا  يوریپ  هب  ار  نانآ  هدرک و 

.85 هیآ (، 3  ) نارمع لآ  نیرسخلا ) نم  هرخالا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  انید  مالسالاریغ  غتبی  نم  (و 

نم كءاج  يذلا  دعب  مهئاوها  تعبّتا  نئل  يدهلا و  وه  هللا  يدـه  نا  لق  مهتّلم ، عبّتت  یتح  يراصنلا  دوهیلا و ال  کنع  یـضرت  نل  (و 
هیآ 120. (، 2  ) هرقب ریصن ) یلو و ال  نم  هللا  نم  کلام  ملعلا 

نبا حیسملا  يراصنلا  تلاق  هللا و  نبا  ریزُع  دوهیلا  تلاق  (و 
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هیآ 30. (، 9  ) هبوت نوکفؤی ) ینا  هللا  مهلتاق  لبق  نم  اورفک  نیّذلا  لوق  نوئهاضی  مههاوفاب  مهلوق  کلذ  هللا 

هبوت هروس  نایحیـسم ؛) اب  هلهابم   ) هیآ 61 (، 3) نارمع لآ  هروس  میهد : یم  عاـجرا  میرک  نآرق  هب  ار  امـش  هک  رگید  ناوارف  تاـیآ  و 
(، 61 فص (  هروس  هیآ 28 ؛ (، 48 حتف (  هروس  هیآ 72 و 73 ؛ (، 5) هدئام هروس  هیآ 157و 171 ؛ (، 4) ءاسن هروس  هیآ 32 و 31 ؛ (، 9)

هیآ 79. (، 2  ) هرقب هروس  تایآ 91 88 ؛ (، 19 میرم ( هروس  هیآ 9 ؛

مزیلارولپ ياه  ضرف  شیپ  ینابم و  زا  هک   _ تقیقح هب  یبایتسد  ناکما  مدـع  ییارگ و  تیبسن  تیکاکـش و  ياـنبم  اـب  هک  یتاـیآ  . 2
تـسین شریذپ  دروم  ّتیبسن  تیکاکـش و  هجو  چیه  هب  نآرق ، هاگدید  زا  هک  دهد  یم  ناشن  تسا و  لباقت  داضت و  رد  تسا _ ینید 

: زا تسا  ترابع  تایآ  نیا  .تسا  ریذپ  ناکما  تقیقح  هب  ندیسر  و 

.32 هیثاج /  66 ؛ لحن /  هروس  .دهد  یم  رارق  شنزرس  دروم  ار  ناکاکش  هک  یتایآ  .فلا 

.9 10 میهاربا /  هروس  .دنک  یم  یفرعم  هجو  یب  ار  ناکاکش  ّکش  و  راکشآ ، نشور و  ار  ایبنا  هلدا  هک  یتایآ  .ب 

36 سنوی /  هروس  36 و  ءارـسا /  هروس.دراد  کش  نامگ و  نظ و  زا  يوریپ  زا  بانتجا  نیقی و  ملع و  زا  تیعبت  هب  رما  هک  یتاـیآ  .ج 
.28 مجن /  هروس  و 

، ینعی تماص ، ینید  نوتم  تارابع و  درادـنپ ، یم  هک  تسا  راوتـسا  کیتونمره  دـیدج  ینابم  زا  یخرب  ساسا  رب  ینید ، مزیلارولپ  . 3
تحارـص هب  انبم  نیا  اب  يرایـسب  تایاور  تایآ و  .دـشاب  یم  یـصخش  ًالماک  نید ، زا  یتخانـش  عون  ره  ارهق  دـنا و  یناـعم  زا  یلاـخ 

: دنراد تفلاخم 

نازیم باتک و  ( » طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  (و 
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نآ زا  یتشادرب  نآرق ، ندوب  تماص  ساسا  رب  یـسک  ره  رگا  . 25 دیدح /  ، M «} دننک مایق  لدـع  طسق و  هب  مدرم  ات  میدرک  لزان  ار 
رد دـحاو  راـیعم  نآ  ساـسا  رب  لدـع  هماـقا  عبت  هب  تشاد و  دـهاوخن  دوجو  نآرق  رد  ملظ  تلادـع و  نیب  زییمت  راـیعم  دـشاب ، هتـشاد 

.دش دهاوخن  نکمم  هعماج ،

 / لحن هروس   M «.} دنک نایب  ار  زیچ  ره  تقیقح  ات  میداتسرف  وت  رب  ار  نآرق )  ) باتک نیا  ( » یـش ء لکل  انایبت  باتکلا  کیلع  انلّزن  (و 
.89

 / هرقب هروس  M «.} دنتـسه اناد  هک  یموق  يارب  ار  نآ  دنک  یم  نایب  ادـخ ، ماکحا  تسا  نیا  ( » نوملعی موقل  اهنیبی  هللا  دودـح  کلت  (و 
.230

«. دیدرگ نشور  یهارمگ ، زا  تیاده  هار  هک  یتسرد  هب  تسین  نید  رد  یهارکا  چیه  ( » یغلا نم  دشرلا  نیبت  دق  نیدـلا  یف  هارکا  (ال 
.256 هرقب /  هروس  M}

اب نیا  دـنک و  یم  یفرعم  زیچ ، ره  رگناـیب  یهلا و  دودـح  رگناـشن  یهارمگ و  زا  تسار  هار  هدـننک  ناـیب  ار  میرک  نآرق  ـالاب ، تاـیآ 
یصخش هجیتن  رد  يرـشب و  ياه  شناد  زا  يریذپریثأت  ییانعم و  راب  زا  نوتم  تارابع و  ندوب  یلاخ  ینعی ، دیدج ، کیتونمره  يانبم 

.تسا لباقم  هطقن  رد  تسرد  راگزاسان و  اه ) تشادرب  نیا  ندوب  یتفرعم  هن  و   ) ترابع زا  اه  تشادرب  ندوب 

نخس لصاح 

لباق نایدا ، همه  تیناقح  يانعم  هب  ینید ، ییارگ  ترثک  مسیلارولپ و  هجو  چـیه  هب  میرک ، نآرق  تاـیآ  لـقع و  مکح  هب  هعجارم  اـب 
ددـعتم تجح  رّذـعم و  یلو  تسا ؛ دـحاو  میقتـسم  طارـص  قح و  نید  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوـت  نکل  تسین ؛ شریذـپ 

اما دنتسه ؛ یهلا  بولطم  قح و  تعیرش  زا  جراخ  نایدا ، ریاس  ناوریپ  .درک  ادج  تجح  تیرّذعم و  زا  ار  تیناقح  هلأسم  دیاب  .تسا 
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ره ناشهار  دوب و  دنهاوخ  کسمتـسم  تجح و  ياراد  دوخ ) نییآ  هب  يدـنب  ياپ  مالسا 2  هب  لهج   1 : ) طرش ود  دوجو  تروص  رد 
هب هورگ  نیا  زا  نآرق  .دـناروذعم  دـنوادخ  دزن  تمایق  زور  رد  تسا و  راذـتعا  لـباق  اـما  تسین ؛ قح  نید  و  میقتـسم » طارـص   » دـنچ
هب درب و  دنهاوخ  تداعس  زا  يا  هرهب  اه ، شور  نآ  ققحت  تروص  رد  ندوب ، روذعم  نمـض  هورگ  نیا  .تسا  هدرک  دای  فعـضتسم » »

.دش دنهاوخ  لیان  تداعس  زا  يا  هجرد 

تدـحو لـیبق  زا  هکلب  تسین ، يددـع  تدـحو  خنـس  زا  نآ ، تدـحو  یلو  تسین ؛ شیب  زیچ  کـی  نید  تقیقح  هـکنآ  رگید  هـتکن 
لبس اما  تسا ؛ دحاو  میقتسم  طارص  .تسا  هدرک  ریبعت  لبس »  » هب بتارم  نیا  زا  نآرق  هک  تسا  بتارم  ياراد  ینعی ، تسا ؛ یکیکشت 

.69 توبکنع /  هروس ي  انلبس ) مهّنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلاو  : ) تسا ددعتم  نادبعتم  ناکلاس و  فالتخا  ددعت و  هب 

نما لبـس  زا  هک  رادـقم  نامه  هب  سک  ره  دوش و  یم  یهتنم  نآ  هب  یهلا  نما  لبـس  هک  تسا  تیادـه  هارهاش  نامه  میقتـسم  طارص 
روط هب  میقتسم  طارص  زا  دنک ، یط  ار  یهلا  نما  لبس  همه  سک  ره  دش و  دهاوخ  دنم  هرهب  زین  میقتسم  طارص  زا  دنک ، يوریپ  یهلا 

نم مهجرخی  مالـسلا و  لبـس  هناوضر  عبّتا  نم  هللا  هب  يدـهی  نیبم  باتک  رون و  هللا  نم  مکئاـج  دـق  : » دـش دـنهاوخ  دـنم  هرهب  لـماک 
، دمح هروس  هیآ 6 و 7  لیذ  ج 1 ، نازیملا ، هب  دـینک  عوجر  18 و  هدئام /  هروس  میقتـسم » طارـص  یلا  مهیدهی  رونلا و  یلا  تاملظلا 

(. لیبس طارص و  ثحب 

: ددرگ یم  یفرعم  ریز  عبانم  رتشیب  یئانشآ  يارب 

« هانپورسخ نیسحلادبع  ینید ، مزیلارولپ  هب  ینید  نورد  یهاگن   » هلاقم ي ص 242 ، هرامش 4 ، دقن ، باتک  رصتخم :

: لصفم
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ینید مزیلارولپ  زا  ینید  نورب  یلقع و  دـقن   » ناوج هشیدـنا  نوناک  یکلمارق ، نادردـق  نسحدـمحم  مزیلارولپ ، ياـه  هیوس  باـتک  . 1
« تسا

زا نآرق ، تایآ  هب  دانتـسا  اب  ینید و  نورد  دـقن   » ناوج هشیدـنا  نوناک  یکلمارق ، نادردـق  نسحدـمحم  مزیلارولپ ، نآرق و  باتک  . 2
«. تسا ینید  مزیلارولپ 

؟  تسیچ نارمع  لآ  هروس  هیآ 19  رد  مالسا  نی  زا د  دارم 

شسرپ

؟  تسیچ نارمع  لآ  هروس  هیآ 19  رد  مالسا  نی  زا د  دارم 

خساپ

هدوبن قح  ربارب  رد  میلـست  زج  يزیچ  نامز  رـصع و  ره  رد  نی  حور د  نیارباـنب  .تسا  میلـست  ملـس و  ياـنعم  هب  تغل  رد  مالـسا  هژاو 
تـسا قداص  نآ  رب  اهنت  نامز  نیا  رد  یقیقح  مالـسا  تسا ،  اه  نییآ  نیرترب  نیرخآ و  مالـسا ،  ربماـیپ  نییآ  نوچ  دوب و  دـهاوخنو 
تـسا یهی  دب  ًالماک  هلئـسم  نیا   . دنوشب یهلا  ریفـس  نیرخآ  عبات  دارفا  هک  دوش  یم  ققحم  یتقو  دنوادخربارب  رد  یعقاو  میلـست  اریز 

نییآ ریغ  هب  نیدـت  ور  نیازا  تسا .  ادـخ  هاگـشیپ  رد  میلـست  دـض  (ص ، ) متاخربمایپ زا  یچیپرـس  هدـش و  خـسن  نییآ  زا  يوریپ  هک 
هتفر و راک  هب  (ص ) ایبنا متاخ  نید  ؛  یحالطـصا يانعم  هب  نید  هژاو  یهاگ  نآرق  تایآ  رد  تسین .  مالـسا  ام  ناـمزرد  (ص ،) ربماـیپ

لآ رمز و 67 ماعنا و 22  تایآ 125  رد  یحالطـصا و  يانعم  هب  هدئام  نارمع و 3  لآ  تایآ 18 و 19  نآ (  يوغل  يانعم  هب  یهاـگ 
 ( . ; تسا هدیدرگ  رک  يوغل ذ  يانعم  هب  نارمع 

ماکحا ظاحل  زا  هسیاقم 

زامن دنهد , یم  ماجنا  نایحیسم  هک  یتدابعایآ  تسا ؟  تعکر  دنچ  هنوگچ و  تیدوهی  تیحیـسم و  ریظن  رگید  نایدا  رد  زامن  ندناوخ  ءهقیرط 
؟ دشاب یم  یسیع 7 ترضح 

شسرپ

یم ماجنا  نایحیـسم  هک  یتدابعایآ  تسا ؟  تعکر  دنچ  هنوگچ و  تیدوهی  تیحیـسم و  ریظن  رگید  نایدا  رد  زامن  ندـناوخ  ءهقیرط 
؟ دشاب یم  یسیع 7 ترضح  زامن  دنهد ,

خساپ
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یم راب  هس  يزور  تسا ك  دوواد  روبززا  یلـصف  نایدوهی  زامن  .دنناوخ  یم  رد  هک  تسا  يا  هیعدا  تروص  هب  نایدوهی  دزن  تدابع 
.دنناوخ

: دوش یم  رازگرب  يدوهی  لاس  فلتخم  مایا  رد  هک  دنریگ  یم  هزور  نایدوهی 

 ; تسا زور  تدم 25 هب  نیرشت  هام  مهد  مهن و  مایا  زا  نآ  زاغآ  هک  روپیک , ءهزور   1

; دوش یم  هتفرگ  ماع  لتق  زا  تاجن  ءهنارکش  هب  هک  میروپ  ای  میروف  ءهزور   2

(1) .رگید ياه  هزور  تسا و  نیرشت  هام  موس  زور  ءهزور   3

.دنناوخ یمار  سلوپ  ریمازم و  روبز , باتک  زا  ییاهاعد  دنوش و  یم  عمج  اسیلک  رد  هبنش  کی  ياه  هزور  رد  نایحیسم 

, دنناوخ یم  زامن  ناناملـسم  هک  یلکـش  هب  یلو  هزور ,  ای  اعد  ای  زامن  تروص  هب  لاح  دنراد , یتدابع  هنوگ  کی  نایدا  ءهمه  ناوریپ 
 : تسا هدمآ  هتشذگ  ناربمایپ  ءهرابرد  دشاب , یم  زامن  اعد و  يانعم  هب  هک  ظفل  هچ  رگ  تسین , 

<. دنداد تراشب  ییحی  مان  هب  يدنزرف  هب  دناوخ  یم  زامن )  ) اعد و 

(2  :.) تفگ دراذگ , تخرد  بآ و  یب  نابایب  رد  دروآ و  هکم  هب  ار  لیعامسا  شدنزرف  میهاربا 7 ترضح  هک  یتقو 

اعد دروآ و  ياج  هبار  يادخ  دمح  دش , قاحـسا  لیعامـسا و  مان  هب  دـنزرف  ود  ياراد  یلاس  نهک  رد  میهاربا 7 ترـضح  هک  یتقو  و 
: درک

!<. ریذپب ارم  ياعد  ادخ ! يا  هدب !  رارق  زامن  ناگدنراد  اپ  رب  زا  ار 

 : تفگ دمآ و  نابز  هب  اسآ  هزجعم  روط  هب  دوب , هراوهگ  رد  یسیع  ترضح  هک  یماگنه  و 

شرافس ما  هدنز  هک  یتقو 
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<. درک

 . تسا هدوبن  ام  زامن  لکش  هب  هچرگ  دنتـشاد , زامن  ناربمایپ  ءهمه  نیاربانب  تسا .  هدمآ  ءهرابرد  یتایآ  زین  نامقل  بیعـش و  ءهرابرد 
هتفای يرییغت  فیرحت و  ای  تسا  ناشدوخ  ربمایپزامن  تسین  مولعم  دنهد , یم  ماجنا  نایدوهی  نایحیسم و  نونکا  هک  يزامن  تادابع و 

 . تسا

ج 2 ص 627 ناهج ,  بهاذم  نایدا و  خیرات  یغلبم ,  هللادبع  یقرواپ 1. )

ءهیآ 37  14  ) میهاربا یقرواپ 2. )

؟  تسا زیچ  هچ  رگ  ناشن  هزور  دننام  ماکحا  زا  یخرب  رد  یهلا  نایدا  تهابش 

شسرپ

؟  تسا زیچ  هچ  رگ  ناشن  هزور  دننام  ماکحا  زا  یخرب  رد  یهلا  نایدا  تهابش 

خساپ

میلست ینعی  دیامرف ; : یم  نآرق  .دنتسه  یکی  هشیر  ساسا و  رد  مالسا )  یتشترز و  يدوهی و  تیحیسم و   ) یهلا نایدا  هک  میناد  یم 
 . یحالطصا هن  تسا ,  يوغل  يانعم  مالسا ,  زا  دارم  اریز  یلاعت ,  يراب  هاگشیپ  ردارچو  نوچ  نودب  یعقاو و 

 : تسا زیچ  دنچ  رد  اه  نآ  توافت  یلو 

.دنا هدروآ  ایبنا  یضعب  هک  ینیناوق  تاررقم و  یمک  يدایز و  رد   1

رگید راصعا  مدرم  اب  رـصع  ره  مدرم  يرکف  حطـس  دـنتفگ و  یم  نخـس  نابطاخم  لاـح  روخارف  هب  کـی  ره  نوچ  میلعت ,  تیفیک   2
 . تسا توافتم  مه  نانآ  میلعت  تیفیک  ًارهق  .دوب  توافتم 

(1) .دش فرطرب  خسن و  يرگید  ربمایپ  نامز  رد  اما  دوب , مارح  ای  لالح  يربمایپ  رصع  رد  یماکحا  ینعی  عضو ;  خسن و  رد   3

اه نآ  ساسارد  یگناـگی  رطاـخ  هب  لـیاسم  یخرب  رد  یهلا  نایداتهابـش  دوش : یم  هتفگ  لاؤس  خـساپ  رد  قوف ,  بلاـطم  هب  هجوت  اـب 
.دنراد تهابش  مه  اب  یلوصا  یعرف و  لیاسم  یضعب  رد  تسا ,  یکی  نایدا  ءهمه  ءهشیر  نوچ  ینعی  تسا ; 

 . یبرع ینید  ءهتشر  ص 73 77  مراهچ ,  لصف  مّلعم ,  تیبرت  زکارم  یسرد  بتک  زا  یمالسا ,  ینیب  ناهج  یقرواپ 1. )

؟ تسا هدمآ  يزیچ  زامن  هزور و  دروم  رد  تشتدرز  تیدوهی و  تیحیسم و  نید  رد  ایآ 
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شسرپ

؟ تسا هدمآ  يزیچ  زامن  هزور و  دروم  رد  تشتدرز  تیدوهی و  تیحیسم و  نید  رد  ایآ 

خساپ

یشخب رد  روط  نیمه  .تسا  هدمآ  تسا ، اهدورس  اهاعد و  زا  يا  هعومجم  هک  دربسیو "  " مان هب  اتسوا  زا  یـشخب  تشتدرز  نییآ  رد 
[5] .تسا هدمآ  تادابع  ماکحا  هرابرد  نادبوم  روتسد  دادیدنو "  " مان هب  رگید 

نایدوهی [6] .دـنریگ یم  نالک  هزور  راب  کی  یلاس  ّالقاو  دـنور  یم  اسیلک  هب  تدابع  يارب  هبنـشکی  ياه  زور  رد  ناـیوسیع  نییآ  رد 
هزور نانآ  دنناوخ و  یم  راب  هس  يزور  هک  تسا  دوواد  روبز  زا  یلـصف  نایدوهی  زامن  .دنناوخ  یم  هسینک  رد  هک  دنراد  يا  هیعدا  زین 

[7  ... .] ایبیقع و هزور  ایلدک ، هزور  میروف ، هزور  روپیک ، هزور  مان  هب  دنریگ  یم  لاس  مایا  رد  ییاه 

ص 345. ج 1 ، بهاذم ، نایدا و  خیرات  یغلبم ، هللادبع  [ 5]3

ص 230. ج 1 ، بهاذم ، ناتسبد  [ 6]3

ص 628. ج 2 ، بهاذم ،  نایدا و  خیرات  [ 7]3

هدش بجاو  ص   ) مرکا ربمایپ  رب  تثعب  مود  لاس  رد  زامن  هک  یلاح  رد  هدوب  یتروص  هچ  هب  حون  دوه و  لثم  یهلا  يایبنا  دروم  رد  تاکز  زامن و 
تسا

شسرپ

ص  ) مرکا ربمایپ  رب  تثعب  مود  لاس  رد  زامن  هک  یلاح  رد  هدوب  یتروص  هچ  هب  حون  دوه و  لثم  یهلا  يایبنا  دروم  رد  تاکز  زاـمن و 
تسا هدش  بجاو 

خساپ

تسا ادخ  اب  زاین  زار و  يارب  يا  همانرب  زامن  دنا و  هدوب  سونأم  هبوت  رافغتسا و  تدابع ، یتسرپ  ادخ  دیحوت ، اب  یهلا  يایبنا  همه 

بیعش ای  : " دنتفگ یم  يو  هب  رخسمت  ناونع  هب  وا  موق  هک  اج  نآ  رد  دناد  یم  بیعش  ترضح  ياه  همانرب  زا  ار  زامن  يوحن  هب  نآرق 
هچنآ هک  دهد  یم  روتسد  وت  هب  زامن  ایآ  بیعـش  يا  [ 5 [؛ ءاشن ام  انلاومأ  یف  لعفن  نأ  وأ  انُوابآ  دبعی  ام  كرتن  ْنأ  كرمأت  کتولـصأ 

 " میهدن ماجنا  ناملاوما  رد  میهاوخ  یم  ار  هچنآ  میبوگ و  كرت  دندیتسرپ  یم  نامناردپ  ار 
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رد هولص  هتبلا  .دنک  یم  ریبعت  هولص   " هب نآ  زا  نآرق  هک  تسا  هتشاد  یتدابع  همانرب  کی  بیعش  ترضح  دوش  یم  مولعم  هیآ  نیا  زا 
زامن لکـشمه  هک  نیا  اّما  هدوب  یـصاخ  تدابع  لکـش  هب  وا  هولـص  دـیاش  تسا  تادابع  زا  یـشخب  اعد  تسا و  اـعد  ياـنعم  هب  تغل 

هتشونن ار  نآ  یگنوگچ  ناخّروم  میناد و  یمن  ار  نآ  لکشم  هچرگ  هتشاد  يزامن  تروص  ره  رد  تسین  مولعم  دشاب ، هدوب  ناناملسم 
.دنا

دیهد و رارق  هلبق  ار  دوخ  ياه  هناخ  [ 6  ] هولصلا اومیقا  هلبق و  مکتویب  اولعجا  و  : " دیامرف یم  وا  موق  یسوم و  ترـضح  هراب  رد  نآرق 
" . دیراداپ رب  ار  زامن 

تسا هدشن  نایب  یسوم  ترضح  زامن  لکش  زین  هیآ  نیا  رد 

اروت يرکذل 1[7 ] هولـصلا  مقأ  یندبعاف و  انأ  ّالإ  هلإ  هّللا ال  انأ  یّننإ  یحوی  امل  عمتـسا  کترتْخا و  انأو  : " دـیامرف یم  رگید  ياج  رد 
وت هب  هچنآ  هب  نک  شوگ  مدیزگ  رب 
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". راداپرب نم  دای  يارب  ار  زامنو  ارم  نک  تدابع  سپ  تسین  ییادخ  نم  زج  هب  هک  متسه  ییادخ  نم  .دوش  یم  یحو 

زامن هب  اردوخ  نایفارطا  ناشیوخ و  هداوناخ و  هراومه  وا  هاکزلا ؛  هولصلاب و  هَلهأ  رمأی  ناک  : " دیامرف یم  لیعامـسا  ترـضح  هرابرد 
هتـسکش  ) زامن رـصق  عوکر  زامن ، لصا  هب  شرافـس  هدـش  نایب  ناناملـسم  ام  زامن  زا  نآرق  رد  هچ  نآ  [8 " .] داد یم  نامرف  تاـکز  و 
كولدل هولصلا  مقا  [ ) 9  .] لیللا نم  ًافلز  راهنلا و  یفرط  هولـصلا  مقا   ) لمجم روط  هب  زامن  تقو  ممیت  وضو ، ترفاسم  رد  زاـمن  ندـش 

رهظ و ای  تعکر  هس  برغم  ای  تعکر  ود  حبـص  زامن  هک  نیا  اـّما  تسا  زاـمن  رد  عوشخ  هعمج  زاـمن  [ 10  ،] لیللا قسغ  یلإ  سمـشلا 
لکـش نیا  هب  ص   ) ربمایپ هریـس  روتـسد و  ساسا  رب  تسا و  هدش  نایب  تایاور  رد  تایئزج  رگید  ای  تسا  تعکر  راهچ  اشع  رـصع و 

تخادرپ تدابع و  زامن و  ًامّلـسم  اّما  تسین  يربتعم  كردم  عبنم و  هتـشذگ  ناربمایپ  تاکز  زامن و  تیفیک  هراب  رد  میناوخ  یم  زامن 
.دنا هتشاد  ینید  رگید  ياهروتسد  تاکز و 

.. هیآ 87 ( 11  ) دوه [5]

.. هیآ 87 (، 10  ) سنوی [6]

هیآ 14. ( 20  ) هط [7]

هیآ 55. ( 19  ) میرم [8]

هیآ 114. ( 11  ) دوه [9]

هیآ 78. ( 17  ) ءارسا [10]

مه اب  نایدا  نیا  ماکحا  .تسا  هدش  لزان  دنوادخ  بناج  زا  همه  مالسا ، تیحیـسم و  تیدوهی ، ریظن  ینامـسآ ، فلتخم  نایدا  هک  نیا  اب  ارچ 
؟ دنا هتشاد  تموصخ  مه  اب  خیرات  زا  يدایز  ياه  ههرب  رد  يدایز و  دراوم  رد  زین  اه  نآ  ناوریپ  نینچمه  دراد و  توافت 

شسرپ

نایدا نیا  ماکحا  .تسا  هدش  لزان  دنوادخ  بناج  زا  همه  مالسا ، تیحیسم و  تیدوهی ، ریظن  ینامسآ ، فلتخم  نایدا  هک  نیا  اب  ارچ 
؟ دنا هتشاد  تموصخ  مه  اب  خیرات  زا  يدایز  ياه  ههرب  رد  يدایز و  دراوم  رد  زین  اه  نآ  ناوریپ  نینچمه  دراد و  توافت  مه  اب 

خساپ

بتکم کی  هب  ناربمایپ  همه  .درادـن  دوجو  نید  رد  فالتخا  تسا و  یکی  متاخ  ات  مدآ  زا  ادـخ  نید  میرک ، نآرق  رظن  زا  عقاو و  رد 
لیاسم هلسلس  کی  رد  ینامـسآ  عیارـش  توافت  .تسا  هدوب  یکی  دوش ، یم  هدیمان  نید  هک  ایبنا  بتکم  لوصا  .دنا  هدرک  یم  توعد 
توافتم دـنا ، هدـش  توعد  هک  یمدرم  ياه  یگژیو  طیحم و  تایـصوصخ  نامز و  تایـضتقم  بسح  هب  هک  دوب ، يا  هخاش  یعرف و 
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.تسا هدوب  دوصقم  فده و  کی  يوس  هب  تقیقح و  کی  فلتخم ، ياه  مادنا  توافتم و  ياه  لکش  همه  .دش  یم 

همه هک  ار  شیوخ  تامیلعت  يرتالاب  حطـس  رد  رـشب  لماکت  تازاوم  هب  يدـعب  ناربمایپ  هک  هدوب  تامیلعت  حطـس  رد  يرگید  توافت 
لیاسم حطس  رظن  زا  نیشیپ  ناربمایپ  فراعم  ناهج و  داعم و  ادبم و  دروم  رد  مالـسا  تامیلعت  ًالثم  دنا  هدرک  اقلا  هدوب  هنیمز  کی  رد 
.دنرب الاب  سالک  نیرخآ  ات  لوا  سالک  زا  ار  وا  هک  هدوب  زومآ  شناد  کی  دننام  ایبنا  تامیلعت  رد  رشب  رگید  ریبعت  هب  .دراد  توافت 

بتکم نآ  هک  يدح  هب  تسا ، هدیسر  تیرشب  هک  اج  نادب  ات  هدش  هضرع  یناسنا  هعماج  دادعتـسا  بسح  رب  ًاجیردت  ناربمایپ  بتکم 
هدرک هضرع  ناربمایپ  همه  هتـشاد و  دوجو  هچ  نآ  نآرق  رظن  زا  .دش  هضرع  ص )  ) دـمحم ترـضح  طسوت  عماج  لماک و  تروص  هب 

یفرعم هتسویپ  نایرج  کی  متاخ  ات  مدآ  زا  ار  ادخ  نید  نآرق  نایدا ، هن  تسا ، هدوب  نید  دنا ،
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اب ادخ  نید  اه  هرود  همه  رد  هک  تبسن  نیا  دوصقم  هتبلا  .تسا  مالسا "  " نآ دراذگ و  یم  نآ  يور  مان  کی  و  ات ، دنچ  هن  دنک ، یم 
(1) .تسا مالـسا  ظفل  نآ  فرعم  نیرتهب  هک  تسا  یتیهام  ياراد  نید  تقیقح  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  هدش ، یم  هدناوخ  مان  نیا 
، ینارـصن هن  دوهی و  هن  میهاربا  : " دـیوگ یم  ای  ( 2 ".) تسا مالـسا  ادخ  دزن  نید  مالـسالا ؛ هللا  دنع  نیدلا  نا  : " دـیوگ یم  ور  نیا  زا 

(3 ".) دوب ناملسم  وجقح و  هکلب 

ياه نارود  رد  مدرم  دـش و  هتفگ  هک  یتیـصوصخ  نآ  اب  تسا ، هدوب  یکی  هدـش ، هضرع  یهلا  ناربمایپ  فرط  زا  هک  ادـخ  نید  سپ 
نامز زا  رت  لماک  لکش  هب  نید  نامز  نآ  رد  هک  نیا  ظاحل  هب  دنیامن ، يوریپ  دوخ  نامز  ربمایپ  تعیرش  زا  دنا  هدوب  فظوم  ناربمایپ 

مالـسا نید  هک  وا  نید  زا  دیاب  ص )  ) مرکا لوسر  تثعب  زا  سپ  مدرم  همه  هک  تیمتاخ  نارود  هب  دسرب  ات  دوش ، یم  هضرع  هتـشذگ 
.دنیامن تیعبت  تسا 

نادنمـشناد ناوریپ و  هیحان  زا  هکلب  تسا ، هدوبن  ناربماـیپ  فرط  زا  هدـمآ ، دوجو  هب  هک  ناـیدا  رد  يرهوج  یـساسا و  فـالتخا  اـما 
یم نآرق  .دـنا  هدرک  داجیا  ار  نید  رد  فـالتخا  یـصخش ، ياـهرظن  لاـمعا  قح و  زا  فارحنا  ملظ و  رطاـخ  هب  هک  دـشاب  یم  ناـیدا 

ملظ و نایغط و  زج  يا  هزیگنا  دـندرک ، داجیا  فالتخا  ادـخ  نید  رد  لاح  نیا  اب  و  دـندوب ، هاگآ  تقیقح  زا  هک  ییاه  نآ  : " دـیامرف
یـصخش و عفاـنم  يرظن و  گـنت  يزوـت و  هنیک  بصعت و  نادنمـشناد ، هـقبط  ًاـصوصخم  مدرم  رگا  ( 4 ". ) دنا هتـشادن  دـسح  متس و 

قح دننک ، یسررب  ار  نایدا  یهاوخ  تلادع  حور  ینیب و  عقاو  اب  دنراذگب و  رانک  ار  دوخ  قوقح  دودح و  دح  زا  زواجت 
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(5) .دوش یم  لح  فالتخا  هدش و  نشور 

: اه تشون  یپ 

ص 165. توبن ، یحو و  يرهطم ، یضترم  . 1

هیآ 19. ( 3 ، ) نارمع لآ  . 2

هیآ 67. نامه ، . 3

هیآ 19. ( 13  ) نارمع لآ  . 4

ص 351. ج 2 ، هنومن ، ریسفت  . 5

رتهب ینس  هچ  رد  ای  دومن ، هنتخ  دیاب  ینس  هچ  رد  یعرش  رظن  زا  ار  نارسپ  دنیامن ؟ یم  هنتخ  ار  نادرم  زین  مالـسا  زا  ریغ  رگید  نایدا  رد  ایآ 
؟ ناناملسم ریغ  ای  تسا  حیحص  ناناملسم  هنتخ  شور  تسا ؟

شسرپ

ینس هچ  رد  ای  دومن ، هنتخ  دیاب  ینس  هچ  رد  یعرش  رظن  زا  ار  نارسپ  دنیامن ؟ یم  هنتخ  ار  نادرم  زین  مالسا  زا  ریغ  رگید  نایدا  رد  ایآ 
؟ ناناملسم ریغ  ای  تسا  حیحص  ناناملسم  هنتخ  شور  تسا ؟ رتهب 

خساپ

.تسین ناناملسم  راصحنا  رد  تنس  نیا  دراد و  دوجو  هنتخ  زین  ماوقا  نایدا و  رگید  ناوریپ  نیب 

متشه زور  رد  نانآ  .دیآ  یم  رامش  هب  نایدوهی  نیب  روهـشم  موسر  زا  یکی  تسا و  رادروخرب  یـصاخ  تیمها  زا  دوهی  نید  رد  هنتخ 
.تسا هداهن  وا  هیرذ  میهاربا و  نایم  ادخ  هک  دنناد  یم  دنوادخ  دهع  ار  راک  نیا  نایدوهی  .دننک  یم  هنتخ  ار  وا  رسپ  تدالو 

یبونج ياقیرفآ  نایسوگاما  نایم  زین  تشاد ؛ جاور  اه  يرصم  نایم  هنتخ  تنـس  (ع ) میهاربا ترـضح  زا  لبق  یتح  دنیوگ : یم  یخرب 
تیمسر هب  ینید  هفیظو  کی  ناونع  هب  هنتخ  تسیاب  یم  زین  (ع ) یـسیع ترـضح  تعیرـش  رد  ( 1 ") ناعنک  " میدق نیطـسلف  نانکاس  و 

هب ار  نآ  ما  هدمآ  هکلب  مهد ، رییغت  ای  منک و  دوبان  ار  یـسوم  تعیرـش  ات  ما  هدـماین  نم  : " تفگ ترـضح  نوچ  دـشاب ، هدـش  هتخانش 
". منک هدایپ  هجو  نیرتهب 

ار يوسیع  تعیرش  رشن  دوب و  نویراوح  يربهر  هک  " ) سرطپ  " هب فورعم  نوعمش "  " ینعی ترضح ، ّیصو  یسیع ، ترضح  زا  دعب 
.تشاد رظن  وا  فـالخرب  لوـسر  سلوـپ "  " اـما ددرگ ، ارجا  یـسوم  تعیرـش  ماـکحا  همه  هک  دوـب  نیا  ناـهاوخ  تشاد ) تـسد  رد 
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.دننک یمن  لمع  هنتخ  تنس  هب  نایحیسم  هزورما  تهج  نیدب  دش ، زوریپ  سرطپ  هاگدید  رب  سلوپ  هاگدید  ماجنارس 

هب یحیسم  نایئاکیرمآ  نایئاپورا و  زا  يرایـسب  یکـشزپ ، رظن  زا  هنتخ  دنمـشزرا  رایـسب  دیاوف  دوجو  تهج  هب  هزورما  رگید  يوس  زا 
(2  ) .دنا هدروآ  ور  لمع  نیا 

رد تسا ، رت  بسانم  یعرش  رظن  زا  ینس  هچ  رد  هنتخ  هک  نیا  اما 
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ار (ع ) نیسح و  (ع ) نسح شنادنزرف  (ص ) ربمایپ ( 3) .دومن هنتخ  ار  رسپ  تدالو ، متفه  زور  رد  تسا  رتهب  هک  هدمآ  یمالسا  تایاور 
(4) .دومن هنتخ  تدالو  متفه  زور  رد 

.درادن دوجو  یتوافت  ناناملسم ، ریغ  ناناملسم و  هنتخ  شور  دروم  رد 

: اه تشون  یپ 

ص 342. نکاه ، زمیج  سدقم ، باتک  سوماق   - 1

ص 884. ج 1 ، یسراف ، فراعملا  هرئاد   - 2

ص 112. ج 101 ، راونالاراحب ،  - 3

ص 120. نامه ،  - 4

؟ تسا هدوب  توافتم  نایدا ، رد  نتفرگ  هزور  هوحن  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدوب  توافتم  نایدا ، رد  نتفرگ  هزور  هوحن  ارچ 

خساپ

هک يدارفا  يا  ( 1 (؛ نوقتت مکلعل  مکلبق  نم  نیذلا  یلع  بتک  امک  مایصلا  مکیلع  بتک  اونمآ  نیّذلا  اهّیا  ای  : " دیامرف یم  میرک  نآرق 
". دیوش راگزیهرپ  ات  هدش ، هتشون  دندوب ، امش  زا  لبق  هک  یناسک  رب  هک  هنوگ  نامه  دش ، هتشون  امش  رب  هزور  دیا ، هدروآ  نامیا 

ناینیشیپ هرابرد  مکح  نیا  هکلب  دیا ، هدش  نتفرگ  هزور  هب  فّلکم  هک  دیتسین  یناسک  اهنت  امش  هک  دیامرف  یم  نانمؤم  هب  میرک  نآرق 
(2) .دیوش نارگن  نآ  عیرشت  زا  دیرمشب و  نیگنس  ار  نآ  تسین  راوازس  سپ  هدوب ، زین  هتشذگ  ياه  تما  زا 

تیحیسم و مالـسا ، لثم  یهلا  نایدا  رب  هوالع  هزور  دهد ، یم  یهاوگ  نآ  رب  یناسنا  ترطف  هک  تسا  يرما  هزور  ندوب  تدابع  نوچ 
صاخ يروتـسد  ینییآ  نید و  ره  یلو  دراد ، دوجو  زین  دـنه  ناتـسرپ  تب  لثم  دـندوبن ، یهلا  ناـیدا  ناوریپ  هک  یفیاوط  رد  تیدوهی 

.دراد نتفرگ  هزور  يارب 

(3) .تسا هدش  نایب  دنرادن ، يرذع  هک  یناسک  يارب  ناضمر  كرابم  هام  رد  هزور  بوجو  میرک  نآرق  رد 

هتشذگ ینامسآ  نایدا  لها  هک  دیآ  یم  رب  مکلبق " نم  نیذلا  یلع  بتک  امک   " هفیرـش هیآ  زا  : " دیامرف یم  ییابطابط  همالع  موحرم 
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رب تلـالد  هک  يزیچ  تسا ، اـه  یحیـسم  اـه و  يدوهی  تسد  رد  زورما  هک  یلیجنا  تاروت و  رد  یلو  هدوب ، بجاو  هزور  ناـنآ  رب  زین 
ياه هویـش  هب  ار  يزور  دـنچ  لاس  رد  لاح  نیع  رد  یلو  دـنا ، هدوتـس  هدرمـش و  گرزب  ار  هزور  طـقف  تسین و  دـیامن  هزور  بوجو 

(4 ".) دنریگ یم  هزور  فلتخم 

هزور صوصخ  رد  دنچ  يدراوم  راصتخا  هب  .دشاب  یم  ینید  ره  روتسد  میلاعت و  ساسا  رب  فلتخم  نایدا  رد  نتفرگ  هزور  توافت 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 610 

http://www.ghaemiyeh.com


: دوش یم  رکذ  اه  یحیسم  اه و  يدوهی  طسوت  نتفرگ 

: اه يدوهی  طسوت  نتفرگ  هزور 

(5 : ) تسا لیذ  رارق  هب  دنریگ  یم  هزور  اه  يدوهی  هک  لاس  مایا  زا  یخرب 

.دنریگ یم  هزور  تعاس  تدم 25  هب  يدوهی ، لاس  زا  يدوهی  هام  نیتسخن  نیرشت ، هام  مهد  مهن و  مایا  روپیک ، هزور   1

.دوش یم  هتفرگ  ماع  لتق  زا  تاجن  هنارکش  هب  هک  میروپ  ای  میروف  هزور   2

.تخوس شتآ  رد  نایدوهی  زا  نت  اب 82  سدقملا  نیب  مکاح  ایلدک "  " هک تسا  يزور  .تسا  نیرشت  هام  موس  زور  ایلدک "  " هزور  3

شتـسرپ هب  روبجم  ار  وا  هک  تسا  ایبیقع  ماخاخ  هرطاخ  تشادـیمارگ  ساپ  هب  زور  نیا  نیرـشت و  هام  مجنپ  زور  رد  ایبیقع "  " هزور  4
.تشذگرد یگنسرگ  زا  ات  درک  تمواقم  ردق  نآ  تفرن و  راب  ریز  وا  دندومن و  تب 

زا نایدوهی  .دومن  دیدهت  یطحق  گرم و  هب  ار  ناشیا  درک ، بضغ  لیئارـسا  ینب  رب  دنوادخ  ربمایپ ، دوواد  نامز  رد  باذـع ، هزور   5
.دنریگ یم  هزور  ار  زور  نآ  سرت ،

تشکب و ار  ایقدص  نادنزرف  درک ، فّرصت  ار  میلـشروا  رـصّنلا " تخب   " هک نآ  زا  سپ  ناوسح "  " هام زا  مشـش  زور  ایقدص ، هزور   6
.دنریگ یم  هزور  دوهی ) هاشداپ   ) ایقدص اب  يدردمه  ساپ  هب  نایدوهی  .دومن  لمحت  ربص و  وا 

میقایوهی طسوت  درک و  ار  سدـقملا  تیب  یناریو  دوهی و  تراـسا  ییوگـشیپ  یبن  ياـیمرا  ویلک "  " هاـم متـسیب  رد  میقاـیوهی ، هزور   7
(6) .داتفا نادنز  هب  دوهی  هاشداپ 

: اه یحیسم  هزور 

: تسا هدـمآ  یتم  لیجنا  رد  صوصخ  نیا  رد  هتـشاد و  هزور  زور  لهچ  دوش ، یم  هدافتـسا  لـیجنا  زا  هک  ناـنچ  (ع ) حیـسم ترـضح 
، دیامن ناحتما  ار  وا  سیلبا  ات  دش  هدرب  نابایب  هب  حور  توق  زا  یسیع  هاگ  نآ  "
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یم هزور  حیـسم  نویراوح  هک  دـیآ  یم  رب  اـقول  لـیجنا  زا  زین  ( 7 ".) دیدرگ هنـسرگ  رمالا  هبقاع  هتـشاد ، هزور  زور  هنابـش  لهچ  سپ 
(8) .دنتفرگ

هب دوش ، یم  هیارا  هک  یمیلاـعت  اهروتـسد و  ساـسا  رب  ینید  ره  رد  یلو  تسا ، یهلا  ناـیدا  همه  لوبق  دروم  هک  تسا  یتـقیقح  هزور 
، دـش لقن  هچ  نآ  میرادـن ؛ یعالطا  حیحـص  روط  هب  نایدا ، هزور  تیفیک  زا  ام  تروص  ره  رد  .دوش  یم  هتفرگ  هزور  یـصاخ  شور 
رد .تسین  صخـشم  نآ  تیفیک  اّما  هدوب  بجاو  هزور  زین  رگید  نایدا  رد  کتـسا ه  مولعم  ام  رب  رادقم  نیا  طقف  .درادن  يربتعم  لیلد 
زور یـس  رد  زور و  رد  امـش  رب  ار  نتفرگ  هزور  دنوادخ  ارچ  درک : لاؤس  دمآ و  ربمایپ  دزن  يدوهی  رفن  کی  هک  هدـمآ  عیارـشلا  للع 

رب ور  نیا  زا  دوب ، مدآ  مکش  رد  نآ  دب  راثآ  زور  یس  دروخ ، هعونمم  هرجش  زا  یتقو  مدآ  هک  نآ  يارب  : " دومرف ترـضح  داد ؟ رارق 
(9 ".) میریگب هزور  زور  یس  هک  هدش  بجاو  ام 

يرادقم ای  بش ، ای  دوب  زور  رد  ای  رتشیب  ای  دوب  زور  یـس  هک  نیا  یلو  دوب ، دوهی  نید  رد  هزور  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا 
.تسین صخشم  بش ، زا  يرادقم  زور و  زا 

: اه تشون  یپ 

هیآ 83. ( 2  ) هرقب . 1

ص 4 و 5. ج 3 ، نازیملا ، همجرت  . 2

هیآ 185. هرقب ، هروس  . 3

ص 8. ج 3 ، نازیملا ، ریسفت  همجرت  . 4

ص 627 و 628. ج 2 ، ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات  یغلبم ، هللادبع  . 5

.نامه . 6

ص 634. ج 1 ، هنومن ، ریسفت  زا  لقن  هب  هرامش 1 و 2 ، راهچ ، باب  یتم ، لیجنا  . 7

زا لقن  هب  هرامش 33 35 ، باب 5 ، اقول ، لیجنا  . 8
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ص 634. ج 1 ، هنومن ، ریسفت 

ص 79. باب 109 ، ج 2 ، عیارشلا ، للع  . 9

نید لثم  زین  رگید  نایدا  ایآ  هک  نیا  دروم  رد  ًافطل  راد " اپ  رب  ار  زامن  نک و  شتسرپ  ارم  يرکذل ؛ هولـصلا  مقأ  ینودبعاف و   " هیآ هب  هجوت  اب 
.دیهد رارق  ام  رایتخا  رد  یتاعالطا  هن ، ای  دنروآ  یم  اج  هب  ار  زامن  ادخ  هب  یکیدزن  يارب  مالسا 

شسرپ

زین رگید  نایدا  ایآ  هک  نیا  دروم  رد  ًافطل  راد " اپ  رب  ار  زامن  نک و  شتـسرپ  ارم  يرکذل ؛ هولـصلا  مقأ  ینودـبعاف و   " هیآ هب  هجوت  اب 
.دیهد رارق  ام  رایتخا  رد  یتاعالطا  هن ، ای  دنروآ  یم  اج  هب  ار  زامن  ادخ  هب  یکیدزن  يارب  مالسا  نید  لثم 

خساپ

، تیفیک هچ  رگا  تسا ، هدوب  حرطم  هتشذگ  نایدا  رد  تادابع  زا  یکی  ناونع  هب  زامن  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایآ  یخیرات و  نوتم  زا 
جنپ رد  ار  زامن  هک  دوب  (ع ) مدآ ترـضح  دـناوخ ، زاـمن  هک  یـسک  نیلوا  : " دومرف (ع ) قداـص ماـما  تسین  مولعم  نآ  طیارـش  ازجا و 

(1 ".) دناوخ تقو 

یسوم و هب  : " دومرف یسوم  ترضح  هب  باطخ  دنوادخ  تسا : هتـشاد  دوجو  هتـشذگ  نایدا  رد  زامن  هک  تسا  نآ  رگنایب  لیذ  تایآ 
تراشب نانمؤم  هب  دـیراد و  اپ  رب  ار  زامن  ...دـینک و  باختنا  رـصم  نیمزرـس  رد  ییاه  هناخ  دوخ  موق  يارب  هک  میدرک  یحو  شردارب 

(2 (".) دنوش یم  زوریپ  ماجنارس  هک   ) دیهد

یم نامناردـپ  ار  هچنآ  هک  دـهد  یم  روتـسد  ار  وت  تزامن  ایآ  بیعـش ، يا  دـنتفگ : : " دومرف بیعـش  موق  ناـبز  زا  دـنوادخ  نینچمه 
(3 ".) یتسه يدیشر  رابدرب و  درم  وت  میهدن !؟ ماجنا  نامدوخ  لاوما  رد  میهاوخ  یم  ار  هچنآ  مییوگ و  كرت  دندیتسرپ 

هب دناوخ و  یم  زامن  رایسب  بیعش  هک  دوب  نآ  وا  ربارب  رد  بیعش  موق  يریگ  عضوم  تفلاخم و  للع  هک  دنا  هتفگ  نارسفم  زا  یـضعب 
كرت زاـمن و  ناـیم  هـطبار  هـک  ناداـن  تـیعمج  یلو  دراد ، یم  زاـب  تارکنم  تـشز و  ياـهراک  زا  ار  ناـسنا  زاـمن  تـفگ : یم  مدرم 

یم نامرف  ار  وت  تاکرح  داروا و  نیا  ایآ  دنتفگ : وا  هب  هرخسم  يور  زا  دندرک ، یمن  كرد  ار  تارکنم 
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(4 (!؟ میراذگب اپ  ریز  ار  دوخ  یبهذم  گنهرف  ناکاین و  تنس  هک  دهد 

ار دوخ  هداوناخ  هراومه  وا   " تسناد زامن  هب  شیوخ  هداوناخ  شرافس  ار  لیعامسا  ترـضح  ياه  یگژیو  زا  یکی  دنوادخ  نینچمه 
(5 ".) دوب شراگدرورپ  تیاضر  دروم  هراومه  درک و  یم  توعد  تاکز  زامن و  هب 

فیرحت رثا  رب  هزورما  اّما  دوب  زامن  هتشذگ  ناربمایپ  یهلا و  نایدا  خیرات  رد  نآرق  رظنم  زا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دش ، نایب  هچ  نآ  زا 
.تسین نآ  زا  يرثا  نادنچ  تیحیسم ، دوهی و  نید 

: اه تشون  یپ 

ص 292 293. ج 11 ، هماعلا ؛ هعیشلا  فراعملا  هریاد  یملعا ، نیسح  دمحم  . 1

ص 371. ج 8 ، هنومن ، ریسفت  هیآ 87 ؛ ( 10  ) سنوی . 2

هیآ 87. ( 11  ) دوه . 3

ص 207. ج 9 ، هنومن ، ریسفت  . 4

ص 94 96. ج 13 ، هنومن ، ریسفت  هیآ 55 ، ( 19 ، ) میرم هروس  . 5

؟  تسا هدوبن  موسرم  نآ  زا  شیپ  ات  تسا و  مالسا  صوصخم  صاصق  مکح  ایآ 

شسرپ

؟  تسا هدوبن  موسرم  نآ  زا  شیپ  ات  تسا و  مالسا  صوصخم  صاصق  مکح  ایآ 

خساپ

ار درم  هاگ  تشادن .  یصاخ  طیارشو  طباوض  اما  دش .  یم  لامعا  تشاد و  دوجو  بارعا  نایم  رد  زین  مالـسا  زا  شیپ  صاصق  مکح 
کی ای  رفن  هد  هاگ  و  رفن ,  کی  يازا  رد  ار  رفن  کی  هاگ  سکع .  رب  هاـگو  دـندرک  یم  صاـصق  نز  يازا  رد  ار  نز  درم و  يازا  رد 

رد دـندرک .  یم  صاصق  سوئرم  يازا  رد  ار  سیئر  دـبع و  يازا  رد  ار  رح  هاگ  دـندناسر .  یم  صاصق  هب  رفن  کی  يازارد  ار  هلیبق 
یـس و لصف  جورخ و  رفـس  زا  مود  تسیب و  مکی و  تسیب و  لصفرد  هک  هنوگنامه  تشاد  دوجو  صاصق  مکح  زین  ناـیدوهی  ناـیم 
نیعلاب و نیعلاو  سفنلاـب  سفنلا  نا  اـهیف  مهیلع  اـنبتک  و  هدرک [ :  تیاـکح  نآ  زا  میرک  نآرق  و  تسا ,  هدـمآ  دادـعا  رفـس  زا  مجنپ 

یم ررقم  ار  هید  وفع و  لـتق  دروم  رد  نایحیـسم   ( [ 45  - هدـئام صاصق (  حورجلا  نسلاب و  نسلا  نذالاب و  نذالا  فنـالاب و  فنـالا 
دوبندنم هطباض  مکح  نیا  هچرگ  دندرک  یم  ارجا  ار  صاصق  مکح  یعون  هب  کی  ره  نوگانوگ  ياه  تماو  اههورگ  ریاس  دنتـشاد و 
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یم ناربج  هار  اهنت  ار  نآ  هن  دنک  یموغل  ار  صاصق  هن  دـنک .  یم  ارجا  ار  شور  نیرت  هنافـصنم  لدـتعم و  صاصق  دروم  رد  مالـسا  . 
زین لوتقم  لتاق و  نیب  زین  و  تفرگ .  هید  درک و  وفع  نآ  ياج  هب  ناوت  یم  مه  درک و  صاصق  ناوت  یم  مه  دـیوگ  یم  هکلب  دراـمش 

دادعتظاحل و هب 
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 . دشاب دیاب  يواست  تایصوصخ 

؟  تسیچ رگید  نایدا  رد  دترم  مکح 

شسرپ

؟  تسیچ رگید  نایدا  رد  دترم  مکح 

خساپ

 . مینک یم  هدنسب  دیدج  می و  دق  دهع  سدقم  باتک  زا  عبنم  رک د و  هب ذ  راصتخا  هب  اجنیا  رد  تسا .  نای  رد ا د  دترم  مکح 

 : می دق  دهع  عبنم 

يدالیم  1856 ندنل ،  هنطلسلا  راد  نلگ ،  میلو  یسراف  همجرت  دقملا س ،  باتک  هیآ )  رب 18  لمتشم  لصف 13 ( ، ینثم ،  هیروت  رفس 
رگا  380 ص 379 -  لصفلا 13 ، عارتشالا ، هینثت  رفس  توریب ،  قرـشملا ،  راد  سدقملا ،  باتکلا  358 ص 357 -  يرجه ،  و 1272 

دیوگب هدومن  اوغا  یلیئارس  اار  وت  تسا  وت  ناج  لثم  هک  وت  قیفر  ای  ووت  شوغآ  مه  نز  ای  وت  رتخد  ای  رسپ و  ای  تردام  رـسپ  تردارب 
وا رب  وت  مشچ  هدـم و  شوگ  ار  وا  نکم و  لوبق  ار  وا  مییامن ) ) ...  داـبع ت  دـیتسنادن  وت  ياـبآ  وت و  هک  يریغ  نایادـخات  میورب  هک 

تـسد دـعب  دوش و  زارد  شلتق  هب  وت  تسد  الوا " ناسر  لتق  هب  ار  وا  هتبلا  رادـم  ناهنپ  ار  يو  وشم و  لمحتم  ار  وا  دـیامنن و  تمحر 
نیمز زا  ار  وت  هک  وت  يادخ  دنوادخ  زا  ار  وت  هک  دوب  نیا  يایوج  هک  نیا  ببس  هب  دریمب  ات  امن  راسگنـس  گنـس ، اب  ار  وا  موق  یمامت 

بکترم امش  نایم  رد  ار  عینش  رما  نینچ  رگید  راب  دنسرتب و  دنونـشب و  نایلییارـسا  یمامت  ات  دنارب  دروآ  نوریب  یگدنب  هناخ  زا  رـصم 
 ... دنوشن

 : دیدج دهع  عبنم 

يریسفت همجرت  حیسم ، یسیع  لیجنا   ) 32 هلمج 26 -  دنب 10 ، نایناربع ،  داژن  يدوهی  نایحیسم  هب  يا  همان 
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مه شهانگ  دنکب و  هانگ  هتسناد  یسک  رگا   ( 306  - ص 305 ، 1357 نارهت ،  سدقم ،  باتک  يریسفت  همجرت  نامزاس  دیدج ، دهع 
ناهانگ ات  تسا  هدمآ  حیسم  هک  تسا  هدش  ربخ  اب  هک  نیازا  دعب  مه  نآ  دنک ، در  تسا  وا  هدنهد  تاجن  هک  ار  حیـسم  هک  دشاب  نیا 

نیا زج  يرگی  هار د  یلب ،  تسین .  یهانگ  نینچ  رـش  زا  يرارف  هار  رگی  دوش و د  یمن  كاپ  حیـسم  نوخ  اب  هاـنگ  نیا  دـشخبب ، ار  وا 
ادخ نانمشد  مامت  هک  یبضغ  مشخ و  نامه  دسر ، یم  وا  هب  ادخ  دی  دش  بضغ  مشخ و  زا  هک  دشاب  یکانتشحو  تازاجم  راظتنا  هک 
یم تداهـش  وا  هاـنگ  هـب  رفن  هـس  اـی  ود  رگا  تسکـش ،  یم  ار  (ع ) یـسوم نیناوـق  هـک  یـسک  دـنک .  یم  كـاله  دـنازوس و  یم  ار 

هک تسا  یناسک  راظتنا  رد  يرت  كانتـشحو  تازاجم  هچ  دـینک  رکف  الاح   . دـش یم  هتـشک  اـجباج  محرت  نودـب  صخـش  نآ  ، دـنداد
باسح هب  كاپان  هتفرگ و  مک  تسد  دـش ، هتخیر  ناشناهانگ  عفر  يارب  هک  ار  وا  نوخ  دـنا و  هدرک  لام  دـگل  اپ  ریز  ار  ادـخ  دـنزرف 

! ( ( دنا هدرک  یتمرح  یب  هتفگ و  دب  دنک  یم  زاب  ادخ  نازیزع  يور  هب  ار  ادخ  تمحر  ياهرد  هک  ادخ  كاپ  حور  هب  و  دـنا ، هدروآ 
 . تسا گرم  مالسا  دننام  حیسم  دوهی و  نید  رد  دادترا  مکح  هک  دیآ  یم  تسد  هب  دیدج  دهعو  میدق  دهع  زا  زارف  ود  نیا  زا 

 : هک تشاد  هجوت  دیاب  اما 

مکح رگنایب  دناوت  یمن  هجو  چیه  هب  تسا و  دی  دج  میدق و  دهع  دوجوم  عبانم  زا  دش  رکذ  هچنآ  - 1
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یگنوگچ عون و  دادترا و  توبث  طیارش  تسین  مولعم  ینعی   . دشاب ع )  یسیع (  و  ع )  یـسوم (  ترـضح  تعیرـش  هاگدید  زا  دادترا 
 . تسا هدمآ  نوتم  نیا  رد  هک  دشاب  نآ  اقیق " دترم د  لتق 

ییازج نیناوق  اذل  تسا  هدرک  بلس  نید  زا  یعامتجا  يراذگنوناقرد  ار  یتلاخد  هنوگره  زورما ، تیحیسم  ناهج  رب  مکاح  رکفت  - 2
.دشاب اسیلک  بابرا  دزن  یتح  حیسم  نید  رگنایب  دناوت  یمن  یحیسم  ياهروشکزورما 

هب ود  ره  دش  نایب  دیدج  دهع  زا  دترم  هانگ  تمظع  ناونع  هب  هچنآ  زین  دش و  رکذ  میدق  دهع  زا  دترم  مکح  يارب  هک  يا  هفـسلف  - 3
یف دترم  مکح  هک  نآ  هجیتن  دینک .  هسیاقم  ار  نآ  دیناوت  یم  هک  دش  نییبت  مالسا  هاگ  دید  زا  دترم  مکح  هفسلف  رد  يرتلماک  لکش 

 .; دراد دوجو  یک  دنا  فالتخا  نآ  طورش  رد  طقف  تسا و  لتق  بهاذم  نایدا و  همه  رد  هلمجلا 

دنراد یمن  اپ  رب  هوکش  اب  ار  زامن  ناناملسم  لثم  نایدا  ناواریپ  ارچ  سپ  هتشاد  دوجو  نایدا  ریاس  رد  زامن  رگا 

شسرپ

دنراد یمن  اپ  رب  هوکش  اب  ار  زامن  ناناملسم  لثم  نایدا  ناواریپ  ارچ  سپ  هتشاد  دوجو  نایدا  ریاس  رد  زامن  رگا 

خساپ

نآ تیفیک  اما  تشاد  دوجو  زین  نیشیپ  نایدا  رد  تسا  ناسنا  ناهج و  راگدیرفآ  اب  هژیو  طابترا  شتـسرپ و  تدابع و  یعون  هک  زامن 
هب یمسارم  تسا  ملسم  هچنآ  تسین  تسد  رد  ینید  ره  رد  نآ  یگنوگچ  زا  یلماک  تروص  تسا و  هدوب  توافتم  فلتخم  نایدا  رد 

.دراد هتشاد و  دوجو  نایدا  هیلک  رد  شتسرپ  تدابع و  ناونع 

رظن زا  تسا  نکمم  دنچ  ره  تسا  هدش  هراشا  هلاسم  نیا  هب  يدایز  تایاور  تایآ و  رد  هدوب و  بجاو  هتـشذگ  نایدا  یمامت  رد  زامن 
.دشاب هتشاد  قرف  ناناملسم  زامن  ظافلا  راکذا و  ناکرا  لامعا  يرهاظ  لکش 

وا دوب ؛ یبن  هداتـسرف و  لیعامـسا  ]؛..  هاکزلا هالـصلاب و  هلها  رمأی  ناک  ًایبن و  ًـالوسر  ناـک  و  : » دـیامرف یم  لیعامـسا ع  هراـبرد  نآرق 
«. ...دناوخ یم  ارف  تاکز  زامن و  هب  اردوخ  هداوناخ  هشیمه 

رصم رد  ییاه  هناخ  دوخ  تلم  يارب  هک  میداتسرف  یحو  شردارب  یـسوم و  هب  و  : » دیامرف یم  نوراه  شردارب  یـسوم و  زامن  هرابرد 
 . هد تراشب  نانمؤم  هب  هالصلااومیقا و  و   ) دیراد اپ  هب  ار  زامن  دیهد و  رارق  رگیدکی  لباقم  ار  ناتیاه  هناخو  دینک  باختنا 

 . نک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هالصلا و  مقا   ) راداپربار زامن  مرسپ  : » دیوگ یم  شرسپ  هب  دوخ  ياهزردنا  ظعاوم و  رد  نامقل 

ار منامدود  زا  یخرب  نم  ادنوادخ !  » تفگ تشادرباعد و  هب  تسد  تشاذـگ  اهنت  نابایب  رد  ار  دوخ  دـنزرف  نز و  میهاربا ع  ترـضح 
هیآ 37 و 38) میهاربا  «. ) دنراد اپرب  ار  زامن  ات  مداد  ياج  تسا  وت  مرح  هک  يا  هناخ  رانک  رد  هایگ  بآ و  یب  ینیمزرس  رد 
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یتح نایدا  همه  رد  شیاین  تدابع و  زامن ، سپ 
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هدـش حیرـشتزامن  ناـمه  تاداـبع  نیرت  لـماک  هک  دـنک  یم  قرف  نآ  عون  لکـش و  اـما  دراد ؛ هتـشاددوجو و  ناـسنا  یماـمت  نیب  رد 
رد هک  نانچمه  مالـسا  نیبم  نید  تسا و  هتـشاد  یلماکت  دـنورزین  زامن  نید  لماکت  اـب  بساـنتم  هک  تروص  نیدـب  تسا  ناناملـسم 

ناسنا اب  بسانتم  هک  ار  اهنآ  نیرت  لماک  نیرت و  عماج  زین  تادابع  رد  تسا  نید  نیرت  لماک  یعاـمتجا  تاررقمو  نیناوق  فراـعم و 
.دومرف عیرشت  تسا  تیمتاخ  رصع  هتفای  دشر 

زا لبق  نایدا  مامت  نوچ  تسین  عقاو  اب  قباطم  دـنهد  یم  ماجنا  زامن  تدابع و  بادآ  ناونع  هب  ناـیدا  زا  یـضعب  ناوریپ  نـالا  هچنآ  و 
تسا هدش  فیرحت  شوختسد  مالسا 

دنا هدوب  هروس  دمح و  اب  زین  مالسا  زا  لبق  نایدا  ياهزامن  ایآ 

شسرپ

دنا هدوب  هروس  دمح و  اب  زین  مالسا  زا  لبق  نایدا  ياهزامن  ایآ 

خساپ

دوجو زین  نیشیپ  نایدا  رد  تسا  ناسنا  ناهج و  راگدیرفآ  اب  هژیو  طابترا  شتسرپ و  تدابع و  یعون  هک  زامن 

ینید ره  رد  نآ  قیقد  یگنوگچ  زا  یلماک  تروص  تسا و  هدوب  توافتم  فلتخم  نایدا  رد  نآ  تیفیک  اما  هتشاد 

هتشاد و دوجو  نایدا  هیلک  رد  شتسرپ  تدابع و  ناونع  هب  یمسارم  تسا  ملسم  هچنآ  تسین  تسد  رد 

مالسا نیبم  نید  تسا و  هتشاد  یلماکت  دنور  زین  زامن  نید  لماکت  اب  بسانتم  دسر  یم  رظن  هب  و.دراد 

نیرت لماک  نیرت و  عماج  زین  تادابع  رد  تسا  نید  نیرتلماک  یعامتجا  تاررقم  نیناوق و  فراعم و  رد  هکنانچمه 

.دومرف عیرشت  تسا  تیمتاخ  رصع  هتفای  دشر  ناسنا  اب  بسانتم  هک  ار  اهنآ 

.دیئامرفب ار  اهنآ  هرابرد  مالسا  رظن  تسیچ ؟  یتشترز  يدوهی و  یمیلک ,  یحیسم ,  ینمرا ,  نیب  قرف 

شسرپ

.دیئامرفب ار  اهنآ  هرابرد  مالسا  رظن  تسیچ ؟  یتشترز  يدوهی و  یمیلک ,  یحیسم ,  ینمرا ,  نیب  قرف 

خساپ
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یم هنمارایرگ  هفیلخ  عبات  هدوب و  سکودوترا  یبهذم  ثیح  زا  هک  دنتسه  یـسیع ) ترـضح  ناوریپ   ) نایحیـسم زا  يا  هقرف  اه  ینمرا 
.دنشاب

.دوش یم  هتفگ  (ع ) یسوم ترضح  ناوریپ  هب  ود  نیا  درادن و  دوجو  یقرف  يدوهی  یمیلک و  نیب 

.تسا هدوب  مالسا  زا  لبق  نایناریا  نید  هک  دنتسه  تشترز  ناوریپ  اه  یتشترز 

هک دـندقتعم  رگید  یخرب  دنتـسه و  كاپ  اـتاذ  باـتک  لـها  عجارم  زا  یخرب  رظن  هب  .دـناد و  یم  باـتک  لـها  ار  هقرف  هس  ره  مالـسا 
J} .تسین كاپ  ناملسمریغ 

؟  تشاد دوجو  مه  مالسا  زا  لبق  هزور ,  زامن و  لثم  یتادابع  ایآ 

شسرپ

؟  تشاد دوجو  مه  مالسا  زا  لبق  هزور ,  زامن و  لثم  یتادابع  ایآ 

خساپ

، دنا هتشاددوجو  زین  مالسا  زا  شیپ  مهم  یساسا و  تادابع  هک  تسا  نیا  دهد  یم  تداهش  نآ  رب  ینید  صوصن  تسا و  ملـسم  هچنآ 
 ، ایح تمدامهوکزلاو  هولـصلاب  یناصوا  تنک و  ام  نیا  اکرابم  ینلعج  و  تسا : هدـمآ  (ع ) یـسیع ترـضح  ناـبز  زا  دـیجم  نآرق  رد 

(. هیآ 31 میرم ، )

(. هیآ 18 هرقب ،  ، ) نوقتتمکلعل مکلبق  نم  نیذلا  یلع  بتک  امک  مایصلا  مکیلع  بتک  تسا : هدمآ  زین  هزور  دروم  رد 

کباصاام یلع  ربصاو  رکنملا  نع  هنا  فورعملابرما و  هولـصلا و  مقا  ینب  ای  دـنکیم : لقن  نینچ  ار  شدـنزرف  هب  نامقل  يایاصو  نآرق 
(. هیآ 17 نامقل ،  ، ) رومالا مزع  نم  کلذ  نا 

مالـسا زالبق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تاکز ، هزور ، زاـمن ، نوچ  یتاداـبع  دوجو  لوصا  ینید  صوصن  رگید  قوف و  تاـیآ  زا 
.تسین نشور  اهنآ  روطت  خیرات  قیقد و  تیفیک  اه و  یگژیو  اما  دوش ، یم  تباث 

؟  تسا قیرط  هچ  هب  دنراد و  هزور  مه ƙŘǘҠو  نایدا  ریاس  ایآ 

شسرپ

؟  تسا قیرط  هچ  هب  دنراد و  هزور  زامن و  مه  نایدا  ریاس  ایآ 
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خساپ

یهتنم .دوش  یم  هدید  حوضو  هب  هلأسم  نیا  یهلا  نایدا  رد  دور و  یم  رامش  هب  نید  یلصا  ءرهوج  شتسرپ  تدابع و  نایدا ، مامت  رد 
نید نآ  دوخ  تعیرش  قبط  یبهاذم  مسارم  ینید  ره  رد  ینعی ، دریگ ؛ یم  دوخ  هب  صاخ  لکش  زین  اه  تدابع  اه ، تعیرـش  توافت  اب 

يرگید لکـش  نابز و  هب  تیحیـسم  رد  .دوش  یم  هدـناوخ  دوخ  صاخ  بادآ  اـب  یبرع و  هب  زاـمن  مالـسارد  .دوش  یم  هدروآ  اـج  هب 
زین نتفرگ  هزور  .دوش  یم  هدناوخ  یموب  نابزب  هاگ  Șو  Ę Ơهب ز زامن  هیعدا و  کیلوتاک ، تیحیـسم  رد  ًالثم  دوش ؛ یم  تدابع 
للم ماوقا و  هتـشاد و  دوجو  اراصن  دوهی و  نایم  رد  هزور ، هکدـیآ  یم  رب  یلعف  لیجنا  تاروت و  زا  .تسا  هدوب  لومعم  نایدا  نایم  رد 

: تسا هدمآ  سدقم » باتک   » سوماق رد  .دنا  هتفرگ  یم  هزور  هودنا ، مغ و  اب  ندش  هجاوم  ماگنه  رگید 

سوماق «، ) تسا هدوب  لومعم  هبقرتم ، ریغ  تمحز  هودـنا و  عقوم  رد  بهذـم  تلم و  ره  هفیاط و  ره  نایم  رد  تاـقوا  ماـمت  رد  هزور  »
(. ص 633 ج 1 ، هنومن ، ریسفت  زا  لقن  هب  ص 427 ، سدقم ، باتک 

ياه حول  ینعی ، یگنـس ، ياه  حول  هوک  هب  مندمآ  رب  ماگنه  : » تسا هتـشاد  هزور  زور  لهچ  (ع ) یـسوم هک  دـیآ  یمرب  زین  تاروت  زا 
«، مدیـشون بآ  هن  مدروخ و  ناـن  هن  مدـنام ؛ بش  لـهچ  زور و  لـهچ  هوـک  رد  هاـگ  نآ  .مریگب  تسب ؛ امـش  اـب  دـنوادخ  هک  يدـهع 

(. ص 632 ج 1 ، هنومن ، ریسفت  زا  لقن  هب  ش 9 ، ف 9 ، هینثترفس ، تاروت ، )

(. ش 3533 ب 5 ، اقول ، لیجنا  ، ) دنتفرگ یم  هزور  زین  حیسم  نویراوح  هک  دیآ  یمرب  زین  اقول  لیجنا  زا  نینچ  مه 

رد زین  میرک  نآرق 
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، هرقب  ، ) ...مکلبق نم  نیذـلا  یلع  بتک  امک  مایـصلا  مکیلع  بتک  دـیامرف ... : یم  تحارـص  هب  نیـشیپ  ياه  تما  نتفرگ  هزور  دروم 
(. هیآ 183

اه نییآ  نیا  هلمج  زا  زین  هزور  زامن و  تسا و  حرطم  اه  نییآ  کسانم و  يرـس  کی  دـنوادخ و  تدابع  زین  رگید  نایدا  رد  نیارباـنب 
.دنک یم  قرف  اهنآ  کسانم  راکنا و  اما  دشاب ؛ یم 

: ك.ر هنیمز  نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب 

ص 122. داژن ، ییابیز  اضردمحم  تیحیسم ، مالک  خیرات و  . 1

ص 462. مالسا ، تیلهاج و  ای  يرشب  ءارآ  دئاقع و  مالسا و  . 2

J .} ص 787 ح 2 ، ینادابآ ، یغلبم  ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات  . 3

رگا ؟ هن ای  تسا  تسرد  تسا  هدیدرگ  مارح  ناسنا  رب  رشب  تقلخ  زاغآ  زا  بارش  هلمج  زا  هدیدرگ  مارح  مالـسا  رد  هک  يزیچ  دنیوگ  یم  هکنیا 
؟  تسا هدرک  مارح  ار  نآ  راب  نیدنچ  مالسا  نید  رد  دعب  دنناد و  یمن  مارح  ار  نآ  مالسا  زا  لبق  نایدا  ارچ  تسا  تسرد 

شسرپ

تسا تسرد  تسا  هدیدرگ  مارح  ناسنا  رب  رشب  تقلخ  زاغآ  زا  بارش  هلمج  زا  هدیدرگ  مارح  مالسا  رد  هک  يزیچ  دنیوگ  یم  هکنیا 
؟  تسا هدرک  مارح  ار  نآ  راب  نیدنچ  مالسا  نید  رد  دعب  دنناد و  یمن  مارح  ار  نآ  مالسا  زا  لبق  نایدا  ارچ  تسا  تسرد  رگا  ؟ هن ای 

خساپ

، دشاب هدنام  نوصم  رشب  فیرحت  زا  هک  ینییآ  چیه  و  هدوب ، مارح  یهلا  نایدا  همه  رد  بارـش ، رمخ و  تمرح  هلئـسم  هک  تفگ  دیاب 
...رمخلا میرحتب  الا  ایبن  هللا  ثعب  ام  دـندومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یتیاور  .دـناد  یمن  زیاـج  ار  رمخ  برش 

هک نیا  روصت  نیاربانب  .دومن  مارحوا  تعیرـش  رد  ار  بارـش  هکنآ  رگم  درکن ، ثوعبم  ار  يربمایپ  چیه  دنوادخ  دیحوتلا ) قودـص ، )
لالح ار  رمخ  برـش  نایدا  یخرب  رد  هزورما  هکنیاو  دـشاب  یم  تسردان  يروصت  تسا ، مالـسا  نید  هب  طوبرم  طقف  بارـش  تمرح 
حیبذ ك.ر :  ) تفرگ تروص  رـشب  تسد  هب  یهلا  ياه  نییآ  رد  هک  تسا  ییاه  فیرحت  ياه  هناشن  زا  یکی  دوخ  نیا  دنرامـش ، یم 

نید رد  ناوت  یم  ار  نآ  زراـب  هنوـمن  هک  .( 1332 نارهت ، یقیـسوم ، رامق ، كایرت ، بارـش ، تارـضم  رد  تاجن  لحاس  یتالحم ، هللا 
.تفرگ یپ  تفای ، تروص  سیدق  سلوپ  طسوت  حیسم  نید  رد  هک  یتافیرحت  رد  روط  نیمه  و  دوهی ،

تسا و ناسنا  يارب  نآ  نتشاد  هدیاف  تحلصم و  هناشن  تیلالح  ینعی  تسا  دسافم  حلاصم و  ساسارب  یهلا  ماکحا  تسناد  دیاب  هتبلا 
.دراد ناسنا  يارب  نآ  هک  تسا  يررض  هدسفم و  هناشن  تمرح 
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دوشن غالبا  مدرم  یخرب  يارب  یتدم  يرگید  هژیو  لیالد  هب  ای  رتمهم و  حلاصم  رب  انب  تسا  نکمم  تسا و  يرابتعا  یهلا  ماکحا  هتبلا 
هک يریگ  یهام  دننام  دوشن  بجاو  ای  و 
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دننام اهزیچ  یخرب  یتاذ  تمرح  اـب  دراوم  هنوگ  نیا  اـما  .تسا  هدـش  مارح  ناـیدوهی  يارب  هبنـش  ياـهزور  یلو  تسا  لـالح  يراـک 
.دنک یم  قرف  بارش  نوخ و  تشوگ ،

هتشاد یکدنا  رذگدوز و  عفانم  تسا  نکمم  دنچ  ره  تسین ، هدیشوپ  یسک  رب  بارش  یعامتجا  يدرف و  نایز  ررض و  مالک ؛ هصالخ 
امهمثا سانلل و  عفانم  ریبک و  مثا  امهیف  لق  رـسیملاو  رمخلا  نع  کنولئـسیل  : » تسا هدومرف  حیرـصت  مه  میرک  نآرق  هک  ناـنچ  دـشاب 

[ یل تسا و[ مدرم  يارب  ییاـهدوس  گرزب و  یهاـنگ  ود  نآ  رد  وـگب : دنـسرپ ، یم  وـت  زا  راـمق  بارـش و  هراـبرد  اـمهعفن ؛ نم  ربـکا 
(. هیآ 219 هرقب ، « ) تسا رتگرزب  ناشدوس  زا  ناشهانگ 

؟ دشن هدایپ  لمکا  وحن  هب  نیشیپ  ینامسآ  نایدا  نیناوق  ارچ 

شسرپ

؟ دشن هدایپ  لمکا  وحن  هب  نیشیپ  ینامسآ  نایدا  نیناوق  ارچ 

خساپ

: دراد هلحرم  ود  نارذگ  هب  جایتحا  هعماج  رد  یهلا  نیناوقو  دادو  لدع  ندش  هدایپ 

ماجنا بتک  لازناو  لسر  لاسرا  اـب  هلحرم  نیا  .تسا  لداـعو  ملاـع  هک  يراذـگ  نوناـق  هیحاـن  زا  یعاـمتجا  نیناوق  میظنت  هلحرم   - 1
.تفریذپ

: تسا يرشب  هعماج  رد  ندش  هدایپ  لباق  طرش  ود  زا  رذگ  اب  هک  یهلا ، نیناوق  قیبطت  هلحرم   - 2

.دروآ نامیا  نآ  هب  زینو  دشاب  هتشاد  ار  نیناوق  نآ  كرد  تعاطتسا  ات  يرکف ، لماکتو  دشر  هب  يرشب  هعماج  ندیسر  .فلا 

.دیامن هدایپ  ملاع  حطس  رد  ار  نیناوق  نآ  دناوتب  ات  دشاب  موصعمو  ردتقم  ملاع ، نیناوق ، نآ  هدننک  هدایپو  هدننک  ذیفنت  .ب 

هزور و زامن و  رد  توافت  ارچ  سپ  دنا  هدومرف  لزان  ناربمایپ  رب  ار  ماکحا  مامت  دنوادخ  هک  یلاحرد  دراددوجو  توافت  یهلا  نایدا  نیب  ارچ   1
؟ دراد دوجو  ماکحا  ریاس 

شسرپ

زامن رد  توافت  ارچ  سپ  دنا  هدومرف  لزان  ناربمایپ  رب  ار  ماکحا  مامت  دنوادخ  هک  یلاحرد  دراددوجو  توافت  یهلا  نایدا  نیب  ارچ   1
؟ دراد دوجو  ماکحا  ریاس  هزور و  و 

خساپ
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خساپ

هب ار  اهنآ  دنا  هدرک  توعد  كرـش  یفن  دحاو و  يادخ  هب  ار  اهناسنا  نایدا  همه  تسین ، دوجوم  یتوافت  چیه  نایدا  تعیرـش  لصارد 
.دنا هدرک  کیرحت  دنسپان  راکفا  لامعا و  اهراک و  كرت  هدیدنسپ و  ياهراک  ماجنا 

.تسا هدوب  يرصع  ره  رد  اهناسنا  تیفرظ  رطاخب  دوش  یم  هدید  ییاهتوافت  رگا 

تسا و ریـش  اهنت  اذغ  نیا  هراوخریـش  كدوک  يارب  ای  تسا  مزال  ندنام  ملاس  لامکا و  دـح  رد  اذـغ  اهناسنا  یمامت  يارب  لاثم  روطب 
.رگید دراوم  هلاس  تسیب  ناوج  يارب 

رشاعم نحن   » ربمایپ نایب  هب  .دنشاب  هتشاد  تقباطم  مدرم  ياه  لقع  اب  ات  دنا  هدش  رثکتم  نایدا  تسا ، قیرط  نیا  هب  مکح  مه  نایدا  رد 
 « مهلوقع ردقب  سانلا  ملکن  نا  انرما  ءایبنالا 

ار ماکحا  تسا و  هدمآ  مارآ  مارآ  فلتخم  ياه  نید  اذـل  .ناشیاه  لقع  ردـق  هب  مدرم  اب  مینک  تبحـص  هک  میدـش  رما  ءایبنا  هورگام 
.دوش لزان  هرابکی  هتسناوت  یمن  نایدا  ماکحا و  مالسا و  نید  يارب  دنک  هدامآ  ار  مدرم  ات  هدرک  نایب 

دنهد یم  ماجنا  نارادـنید  نآلا  هک  تسا  یلکـش  هب  طوبرم  دـیدومرف  امـش  هک  هزور  زامن و  لثم  لامعا  رد  توافت  نیا  نآ  رب  هوالع 
.تسین یتوافت  چیه  نایدا  یمامت  رد  لامعا  نیا  لصا  رد  الاو 

هک هدوب  يا  هنوگ  هب  اه  هزور  اه و  زامن  نآ  تسا و  هدوب  اهنآ  لقع  تقاط و  ياضتقم  هب  نید  ره  لامعا  ماکحا و  دـش  رکذ  هچناـنچ 
هک نآ  عماج  لماک و  لکش  هب  دننک و  یط  ار  يریسم 
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یهلا نیمارف  زا  يریذـپ  تعاطا  دـبعت و  نامه  یهلا  ناـیدا  رد  هزور  زاـمن و  لـصا  دنـسرب ، تسا ، مالـسا  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه 
تخرد يور  یتقو  بیس  کی  مینزب : یلاثم  .تسا  هدش  هتخیر  صاخ  ینامز  طیارش  رطاخ  هب  یتوافتم  ياهلکـش  اهبلاق و  رد  و  تسا ،

مه زاب  دش  زمرق  هدیسر و  بیس  هک  مه  یتقو  .دشاب  یم  سران  زونه  یلو  تسا  بیس  مییوگ  یم  دوش  یم  لیدبت  بیس  هب  هفوکش  زا 
توافت نیا  تسا و  توافتم  نآ  ياه  هزادنا  اهلکـش و  هکلب  دـنرادن ، یقرف  مه  اب  ندوب  بیـس  لصا  رد  سپ  تسا ، بیـس  میئوگ  یم 
هدیـسر زمرق و  بیـس  هب  دـنک و  تکرح  ندوب  هفوکـش  زا  ینعی  دوش  یط  ریـسم  نیا  دـیاب  هک  .تسا  ینامزو  یطیحم  طیارـش  رطاخب 

متا لماک و  هلحرم  هب  هدیـسر  هدوب و  تعاطا  تداـبع و  عورـش  قباـس  ناـیدا  رد  تاداـبع  رگید  هزور و  زاـمن و  .دوش  یهتنم  ندـش ،
رد همه  نوچ  دیئوگب  دیناوت  یمن  یلو  دنتسه  زیچ  کی  همه  عقاو  رد  .تسا و  مالسا  تادابع  ریاس  هزور و  زامن و  نامه  هک  شدوخ 

زامن ندـناوخ  يارب  یئاج  رگید  لماک  زامن  دوجو  اب  نوچ  مناوخب  ار  یـسوم  ترـضح  موق  زامن  مهاوخ  یم  نم  دنتـسه  یکی  لـصا 
لقاع ناسنا  تسا ، صقان  مالـسا  رد  زامن  اب  هسیاقم  رد  یلو  هدوب  لـماک  شدوخ  ناـمز  رد  زاـمن  نیا  هچرگ  دـنام  یمن  یقاـب  صقاـن 

لئاسم رد  تسا  قداص  لاثم  نیمه  نیع  دروخ ، یمن  ار  زبس  سران و  بیس  هاگ  چیه  نآ  دوجو  اب  تسا و  زمرق  هدیسر و  بیس  لابند 
.ینید

؟  دنتسه دنوادخ  نید  وریپ  زین  اهنآ  هکیلاح  رد  دنیوگ  یم  رفاک  یهلا  نایدا  ناوریپ  هب  ارچ   1

شسرپ

دنوادخ نید  وریپ  زین  اهنآ  هکیلاح  رد  دنیوگ  یم  رفاک  یهلا  نایدا  ناوریپ  هب  ارچ   1
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؟  دنتسه

خساپ

ار دـنوادخ  هک  یـسک  ینعی  مالـسا  حالطـصا  رد  رفاک  .دـنمان  یم  باتک  لها  ار  اهنآ  هکلب  دـنیوگ ، یمن  رفاک  یهلا  نایدا  ناوریپ  هب 
نایدا .دنک و  یم  نامتک  دناشوپ و  یم  ار  قح  هک  تسا  یـسک  ینعم  هب  رفاک  رگید  ینعم  رد  .دشاب  تسرپ  تب  دشاب و  هتـشادن  لوبق 

نید یتقو  ادخ  دوخ و  نید  هب  تبـسن  يرادنید  زا  دعب  مدرم  هک  تسا  نآ  قح  تفر  الاب  مدرم  لوقع  دـش و  هضرع  یکی  یکی  یتقو 
.دنبای شیارگ  يدعب  نید  هب  يدعب  ربمایپ  توبن  هب  ییاه  هناشن  هوالعب  دوخ  ریبدت  لقع و  اب  دش  هضرع  رت  لماک 

نید رد  يدـعب  ربمایپ  توبن  هک  ارچ  دنتـسین  لئاق  ار  دوخ  نید  رد  دوجوم  ثحابم  زا  یمین  اـیوگ  دـنام  یقاـب  دوخ  نید  رب  هک  نیمه 
یلو تسا  هدرک  دزشوگ  ار  يدعب  ربمایپ  زا  تعباتم  موزل  تسا و  هداد  ار  يدعب  ربمایپ  تراشب  یلبق  ربمایپ  تسا و  هدش  حیرصت  یلبق 
نید لوبق  مدـع  ینعم  هب  نیا  .هتفریذـپن و  لماک  مه  ار  دوخ  یلبق  نید  ایوگ  دریذـپ  یمن  ار  يدـعب  نید  نیا  هک  یـسک  لاح  نیع  رد 

.ضعبب نورفکت  دوب و  باتکلا  ضعبب  نونموی  دوش  یمن  هک  ارچ  تسا  ادخ 

تسا هدیـسر  تابثا  هب  ینیقی  لیالد  اب  نخـس  نیا  هک  تسا  هتفرگ  تروص  یلک  ياه  فیرحت  دوجوم  نایدا  یمامت  رد  نآ  رب  هوالع 
.تسا یلبق  نید  لوبق  مدع  ینعم  هب  مه  نیا  هدش  هدز  دربتسد  هک  دیوج  دبعت  نید  هب  ناسنا  هک  نیمه  و 

رظن زا  یقیقح  رفاـک  یلو  دـنیوگ  یم  رفاـک  حالطـصا  تهج  زا  یعون  هب  دـشاب  قـح  ندرک  یفخم  نیمه  رفاـک  زا  امـش  روـظنم  رگا 
ار دنوادخ  رکنم  یمالسا ، حالطصا 
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.دنیوگ

؟ دراد دوجو  یهلا  نایدا  همه  رد  مرحمان  هب  هاگن  زا  بانتجا  باجح و  ایآ  دراد ؟ دوجو  یهلا  نایدا  همه  رد  هزور  زامن و  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  یهلا  نایدا  همه  رد  مرحمان  هب  هاگن  زا  بانتجا  باجح و  ایآ  دراد ؟ دوجو  یهلا  نایدا  همه  رد  هزور  زامن و  ایآ 

خساپ

یقاب ياه  هتفگ  یتح  لـیجنا و  تاروت و  قبط  رب  تسا و  هتـشاد  دوجو  یهلا  ناـیدا  همه  رد  هزور  زاـمن و  میرک ، نآرق  حیرـصت  قبط 
تخس یمک  هتشذگ  یهلا  نایدا  رد  باجح  هتبلا  .تسا  هدوب  مارح  مرحمان  هب  هاگن  هدوب و  بجاو  نانز  رب  باجح  تشترز ، زا  هدنام 

.تسا هدوب  یمالسا  باجح  زا  رت 

.ینانشآ يدمحم  یلع  یهلا ، نایدا  رد  باجح  ك.ر : رتشیب  یهاگآ  يارب 

دراوم ریاس 

؟ دنا هدش  لزان  ربمایپ  مادک  رب  اه  باتک  نیا  .دشاب  یم  دلج  ینامسآ 104 ياه  باتک  دادعت 

شسرپ

؟ دنا هدش  لزان  ربمایپ  مادک  رب  اه  باتک  نیا  .دشاب  یم  دلج  ینامسآ 104 ياه  باتک  دادعت 

خساپ

.دندوب رفن  124000: دومرف ترـضح  .درک  لاؤس  ایبنا  دادـعت  زا  ربمایپ  هک  دـنک  یم  تیاور  رذوبا  زا  لاصخ  باتک  رد  قودـص  خـیش 
باتک 104 دومرف : دش ؟ لزان  باتک  دنچدش  لاؤس  6 ربمایپ زا  .دندوب  ای 305 دومرف 303 دندوب ؟ رفن  دنچ  نالوسر  دادـعت  درک : لاؤس 

رب روبز  یـسیع و  رب  لیجنا  یـسوم و  رب  تاروتو  میهاربا  رب  هفیحـص  تسیب  سیردا و  رب  هفیحـص  یـس  ثیـش و  رب  باـتک  هاـجنپ  هک 
(1) .دوب مَکِح  لاثما و  اه  نآ  همه  دومرف : دوب ؟ هچ  میهاربا  فحص  دندرک : لاؤس  تسا .  هدش  لزان  نم  رب  ناقرف )   ) نآرق دوواد و 

ص 86 ایبنا , خیرات  هدازدامع ,  نیسح  یقرواپ 1. )

گرم زا  سپ  ملاع  ءهرابرد  نایحیسم  دیاقعاب  ناملسم  مدرم  دیاقع  نیب  شحاف  ياه  توافت  ارچ  تسا ,  یلماک  نید  مالسا  نید  هک  نیا  دوجو  اب 
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ناوارف ياه  تّقشم  اب  هارمه  تشز و  یناهج  گرم ,  زا  سپ  ناهج  یناچوق ,  ياقآ  رثا  برغ  تحایـس  باتک  ءهعلاطم  رد  ًالثم  دوش , یم  هدید 
اتک رد  یلو  تسا , 

شسرپ

ملاع ءهرابرد  نایحیسم  دیاقعاب  ناملـسم  مدرم  دیاقع  نیب  شحاف  ياه  توافت  ارچ  تسا ,  یلماک  نید  مالـسا  نید  هک  نیا  دوجو  اب 
تشز و یناهج  گرم ,  زا  سپ  ناهج  یناـچوق ,  ياـقآ  رثا  برغ  تحایـس  باـتک  ءهعلاـطم  رد  ًـالثم  دوش , یم  هدـید  گرم  زا  سپ 

ّولمم گرم  زا  سپ  ناهج  تسا ,  ییاکیرما  یحیسم  نز  کی  ياه  هتشون  زا  هک  یباتک  رد  یلو  تسا ,  ناوارف  ياه  تّقشم  اب  هارمه 
! دنک یم  داجیا  ناسنا  رد  ّداضتم  تلاح  ود  باتک ,  ود  نید و  ود  نیا  تسا .  اه  فطل  اه و  تمحر  اه و  ییابیز  زا 

خساپ

 : میوش یم  رکذتم  امش  لاؤس  باوج  دروم  رد  هتکن  دنچ 

.دشاب رگن  هبناج  همه  ءهسیاقم  دیاب  مینک ,  هسیاقم  بتکم  ود  هیرظن و  ود  ای  نید  ود  نیب  میتساوخ  هاگره   1

رارق هّقادم  هعلاطم و  دروم  لیجنا  نآرق و  دیاب  تیحیـسم  مالـسا و  نیب  هسیاقم  رد  ًالثم  دریگ , رارق  هعلاطم  دروم  یلـصا  عبانم  دـیاب   2
 . لئاسم زا  دُعب  کی  رد  مه  نآ  ملاع ,  ود  ای  ملاع  کی  ياه  هتشادرب  هتشون و  هن  دریگ ,

نز نآ  يارب  هن  یناـچوق و  ياـقآ  يارب  هن  دوـش , هدـنز  هراـبود  دـعب  دریمب و  یتدـم  يارب  یـسک  هـک  اـنعم  نـیا  هـب  ّتقوـم  گرم   3
 . تسا هداد  خر  ربمایپ  يایمرا  ای  ریزع  يارب  ًالثم  هک  هزجعم ,  تروص  هب  رگم  هدشن ,  ثداح  يداع  سک ,  چه  يارب  هن  ییاکیرما و 
ار یبلاطم  باوخ  ملاع  رد  یناسک  ای  یـسک  تسا  نکمم  .دـهد  یمن  خر  یـسک  يارب  هلئـسم  نیا  يداـع  مدرم  نیب  رد  هدـعاقلا  یلع 

.دننک هدهاشم 

 , تسه یناچوق  ياقآ  برغ  تحایس  باتک  رد  هچنآ 
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هدرم و ًاتقیقح  ناشیا  هک  نیا  هن  تسا ,  هتـشون  نامر  تروص  هبار  اه  نآ  هدرک و  هعلاطم  ناشیا  هک  تسا  یتایاور  تاـیآ و  نومـضم 
نآ هدوب ,  لیجنا  رد  هک  یتشهب  ياه  تراشب  ءهعلاطم  اب  مناخ  نآ  ای   , تسا هتـشون  ار  اه  نآ  هدش و  هدنز  دعب  هدید و  ار  بلاطم  نیا 

 . تسا هدروآ  ملق  هب  هدرک و  میسرت  ار  اه 

دش و هتشون  تشهب  ءهرابرد  هک  ییاه  باتک  ارچ  امش  تشاد .  نید  زا  یعماج  تشادرب  ناوت  یمن  باتک  دنچ  ءهعلاطم  فرـص  هب   4
هعلاطم دـشاب  رتشیب  منهج  هب  طوبرم  تایاور  منهج و  تاـیآ  زا  بتارم  هب  دـیاش  هک  هدـمآ  تشهب  ءهراـبرد  هک  ار  یتاـیاور  تاـیآ و 

هداد تراشب  نآ  ياه  تمعنو  تشهب  هب  ار  نمؤم  مدرم  هدمآ و  ریذنت  مه  تراشب و  مه  ینامسآ ,  بتک  یمامت  رد  هتبلا  دیا ؟ هدرکن 
 . تسا هدناسرت  باذع  زا  ار  راکفالخ  دساف و  مدرم  و 

ندوب رتهبرب  لیلد  هلئـسم  نیا  دـشاب , شتراـشب  ءهبنج  زا  رت  شیب  شراذـنا  ءهبنج  تیحیـسم  نید  هب  تبـسن  مالـسا  نید  هک  میریگ   5
 . تسین تسا ,  رتمک  شراذنا  ءهبنج  هک  ینید 

زا یکی  درک , نآ  بقاوـع  هجوـتم  ار  وا  دـیاب  هک  دراد  یتلاـسک  يراـمیب و  دـنک و  هـعجارم  صـصختم  کـشزپ  ود  هـب  يراـمیب  رگا 
رگید کشزپ  اما  دینک , فرـصم  دیناوت  یم  ار  ییاذـغ  ره  درادـن و  يا  هلئـسم  تسین و  يزیچ  امـش  يرامیب  دـیوگب : وا  هب  ناکـشزپ 

زا رتهب  یلوارتکد  تفگ  ناوت  یم  ایآ  دنک , یم  تسرد  يراتفرگ  ناتیارب  دیروخب , یشرت  یبرچ ِ,  رگا  دیشاب و  بظاوم  دیاب  دیوگب :
؟  تسا یمود 

؟ تسا هنوگچ  مالسا  تعیرش  ندوب  هلهس  ثیداحا  هیجوت  مالسا ، رد  بعل  وهل و  تمرح  هب  هجوت  اب 

شسرپ

رد بعل  وهل و  تمرح  هب  هجوت  اب 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 631 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا هنوگچ  مالسا  تعیرش  ندوب  هلهس  ثیداحا  هیجوت  مالسا ،

خساپ

ياه تما  عیارـش  ماکحا  ربارب  رد  ًابلاغ  ثیداحا  نآ  هک  میوش  یم  هجوتم  مینک ، تقد  مالـسا  تعیرـش  ندوب  هلهـس  ثیداحا  رد  رگا 
هدش لیهست  ای  مالسا  رد  هک  تسا  هتشاد  دوجو  یتخس  رایسب  ماکحا  اهنآ  عیارـش  رد  هک  هدش  نایب  تیحیـسم  تیدوهی و  دننام  قباس 

هدومرف هراشا  فیفخ  لهـس و  نید  رب  دوخ  تثعب  هلئـسم  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  يدراوم  رد  نینچ  مه  .تسا  هدـش  هتـشادرب  یتح  ای  و 
هار هک  روصت  نیا  اب  ( 1  ) دـندوب هتفر  ایند  كرت  تینابهر و  قاش و  ياه  تضایر  فرط  هب  ترـضح  نآ  ناوریپ  زا  یـضعب  هک  تسا 
هب ندیـسر  هار  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  هدروآرب  اه  هنوگ  نیا  هب  مالـسا  نید  فادـها  ندروآرب  یتخبـشوخ و  تداعـس و  هب  ندیـسر 

دناوت یم  زین  ...و  ایند  رد  دـنوادخ  ياه  تمعن  زا  يریگ  هرهب  اب  رگید و  ياه  ناـسنا  راـنک  رد  هعماـج و  نتم  رد  لاـمک ، تداـعس و 
.تسین اه  ناسنا  رب  يریگ  تخس  مالسا  نید  فده  دبای و  ققحت 

هک هچ  نآ  یناسنا و  یلاع  روما  هب  نتخادرپ  زا  ار  ناسنا  دوش ، یم  راکـشآ  یبوخ  هب  نیوانع  نیا  زا  هک  وغل  بعل و  وهل و  هلئـسم  اـما 
هدروآ رب  هک  تسا  ییاـهزیچ  تسپ و  روما  هب  یمرگرـس  بعل ، وهل و  .دراد  یم  زاـب  تسا ، یناـسنا  لاـمک  تداعـس و  هدـننک  نیمأـت 
هدـننک نیمأت  هک   ) یناـسنا یلاـع  روما  هب  هجوت  زا  ار  ناـسنا  اـهنآ ، هب  ندـش  مرگرـس  ًاـعبط  تسا و  تسپ  يزاـجم و  ياـهزاین  ندرک 

تداعـس و هب  ناسنا  ندـناسر  يارب  مالـسا  هلمج  زا  ینید  ره  هک  تسا  صخـشم  ًالماک  .دراد  یمزاب  تسا ) یناسنا  لامک  تداعس و 
یناسنا ترطف  اب  قباطم  هک  یلاع  ياهزاین  ندروآرب  لامک و 
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؛ درادن يداضت  هنوگ  چیه  هدش ، لاوئس  رد  هک  یعوضوم  اب  مالـسا  فینح  نید  ندوب  هلهـس  هلئـسم  نیاربانب  .دنا  هدش  عیرـشت  تسا ،
اـسب هچ  .دوش  یمن  هدروآرب  نید  یـساسا  فدـه  اهنآ ، نتفرگ  رظن  رد  نودـب  هک  دراد  یـساسا  یلـصا و  فادـها  ینید ، ره  هک  ارچ 
.دوش یمن  نیمأت  یفده  چیه  دیاش  شالت  یتخس و  نودب  اریز  دشاب ، مزال  ییاه  یندیشک  یتخـس  فادها ، نیا  زا  یخرب  نیمأت  يارب 

اه یتخس  زا  یخرب  ناسنا ، یلاع  فادها  نیمأت  يارب  هک  درادن  نآ  اب  یتافانم  دشاب ، یم  هلهس  تعیرش  مالسا  تسا  هدش  هتفگ  هکنیا 
رتشیب رایسب  اهنآ  فیلاکت  ياه  یتخس  هک  تسا  یعیارش  اب  سایق  رد  یبسن و  يرما  مالسا  نید  تلوهس  .دشاب  هدرک  فیلکت  وا  رب  ار 

.درک یفن  یمالسا  فیلاکت  ماجنا  رد  ار  تقشم  یتخس و  هنوگ  ره  ناوت  یمن  باسح  نیا  اب  .تسا  هدوب  مالسا  نید  فیلاکت  زا 

؟ دناد یم  بوخ  ار  سوجم  لیجنا و  تاروت ، ینعی  رگید  ياه  باتک  نآرق  ارچ 

شسرپ

؟ دناد یم  بوخ  ار  سوجم  لیجنا و  تاروت ، ینعی  رگید  ياه  باتک  نآرق  ارچ 

خساپ

ناش ياه  باتک  زین  نانآ ، زا  کی  چیه  نایم  دشاب و  رادربنامرف  عیطم و  ناربمایپ ، یمامت  ياهاروتـسد  لباقم  رد  دیاب  ناملـسم  ناسنا 
بلطم نیا  .دریذپب  دیاب  هدومرف ، لزان  ار  هچ  ره  دشاب ، ادخ  میلـست  یـسک  رگا  .تسا  ادخ  بناج  زا  اه  نآ  همه  اریز  دراذـگن ، یقرف 

هب دیاب  يربمایپ  ره  دننک و  دـییات  ار  رگید  ناربمایپ  هک  تفرگ  قاثیم  ناربمایپ  زا  ادـخ  هک : هدـش  نایب  تروص  نیا  هب  میرک  نآرق  رد 
(1) .دنشاب هتشاد  نامیا  اه  نآ  ياه  باتک  هتشذگ و  ناربمایپ  هب  تبسن  دیاب  مه  نانمؤم  .دشاب  هتشاد  نامیا  یلبق  ربمایپ 

هکلب مینک ، لمع  اه  نآ  هب  مه  نامز  نیا  رد  هک  تسین  نیا  هتـشذگ ، ناربمایپ  رگید  ياه  باتک  لـیجنا و  تاروت و  هب  ناـمیا  ياـنعم 
لمع دروم  رد  اما  مینادب  قح  حیحص و  هدمآ ، هدشن  فیرحت  بتک  رد  هدوب و  رـصع  نآ  مدرم  يارب  ارهچ  نآ  هک  تسا  نیا  شیانعم 

؟ تسا هتساوخ  هچ  ام  زا  ادخ  ینونک ، نارود  رد  مینیبب  دیاب  یهلا ، ياهروتسد  هب 

.تسا هدشن  هدرب  نآ  دییأت  ای  ناسوجم  باتک  زا  یمان  نآرق ، زا  ییاج  رد  هتبلا 

سوجم ای  اراصن  ای  نابئاص  ای  دوهی  شیک  هک  نانآ  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  نانآ  نایم  ادخ  : " تسا هدمآ  جـح  هروس  هیآ 17  رد  طقف 
هیآ زا  تسا ." رظان  يراک  ره  رب  وا  اریز  دنک ، یم  مکح  تمایق  زور  رد  دنا ، هدش  كرـشم  هک  نانآ  دـنا و  هدـیزگرب  ار  نایتشترز ) )

دنراد ار  تافالتخا  نیا  هک  یناسک  دیامرف : یم  تسا و  يرواد  زور  زا  راذنا  ددصرد  هکلب  دوش ، یمن  هدافتـسا  نایدا  نیا  همه  دـییأت 
مادک ره  هب  درک و  دهاوخ  تواضق  اه  نیا  هرابرد  دنوادخ  يزور  دنریذپ ، یمن  ار  قح  و 
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(2) .تسه نآ  رد  اوکرشأ " نیذلا   " اریز دنتسه ، دییأت  دروم  اه  نیا  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  .داد  دهاوخ  رفیک  شاداپ و 

مه توبن  رد  تیبوبر ) رد  دیحوت ، تقلخ ، رد  دیحوت  دـننام   ) تفریذـپ ار  يدـیحوت  بتارم  همه  دـیاب  دـیحوت  ماقم  رد  هک  نانچ  مه 
هتفریذپن ار  ادـخ  ماکحا  مامت  هک  یناسک  تسا و  عیمج  راکنا  هلزنم  هب  یـضعب ، راکفا  اریز  تفریذـپ ، ار  ینامـسآ  بتک  یمامت  دـیاب 

(3 ، ) دنا هدش  عقاو  یهلا  شنزرس  دروم  دنا ،

(4) .دروآ یم  باسح  هب  ناکرشم  رامش  رد  دنتسه ، دقتعم  یهلا  ناربمایپ  اه و  باتک  نیب  نید و  رد  ییادج  هب  ار  یناسک  نرق  یتح 

: اه تشون  یپ 

.18  - 82 ( 3  ) نارمع لآ   - 1

ص 228. يدزی ، حابصم  یسانشامنهار ،  - 2

هیآ 59. ( 5  ) هدئام  - 3

هیآ 31. ( 30  ) مور  - 4

؟ تسا هدش  هدید  روط  نیا  دراد و  دوجو  رگید  نایدا  زا  رتشیب  گنج  ام  نید  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  هدید  روط  نیا  دراد و  دوجو  رگید  نایدا  زا  رتشیب  گنج  ام  نید  رد  ارچ 

خساپ

نید هک  انعم  نیدـب  درادـن ، توافت  گنج ، حلـص و  دـننام  یمهم  لئاسم  رد  یهلا  ناـیدا  هک  تسا  هتـسیاب  بلطم  نیا  ناـیب  ادـتبا  رد 
رد هشیر  دراد ، دوجو  یهلا  نایدا  رد  هک  ییاه  تواـفت  تنوشخ  هب  مالـسا  دـشاب و  هدـناوخ  ارف  افـص  حلـص و  هب  ار  مدرم  تیحیـسم 
یم راذـگ  ریثات  ناکم  نامز و  طیارـش  ع )  ) ناموصعم هریـس  رد  هک  هنوگ  نامه  دراد ، اه  ناسنا  يرکف  دـشر  نازیم  ناـمز و  طـیارش 

زا یخرب  .دزادرپ  یم  داهج  عافد و  هب  رگید  ینامز  عطقم  رد  دنک و  یم  حلـص  نانمـشد  اب  ینامز  عطقم  کی  رد  ص )  ) ربمایپ دـشاب ،
.دننک یم  حلص  رگید  یخرب  مایق و  ام  ناماما 

هدش هتشاد  اور  نآ  هب  تبسن  تسا  یماهتا  هتشاد و  یتاغیلبت  هبنج  ًابلاغ  تنوشخ  ریشمش و  نید  ناونع  هب  مالـسا  یفرعم  ساسا  نیا  رب 
.تسا

: دنا هدوب  رثؤم  تنوشخ  هب  مالسا  ندومن  مهتم  رد  ریز  لماوع  دسر  یم  رظن  هب 
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نانمشد يزیتس  مالسا  تسایس   - 1

، تسا ناناملـسم  مالـسا و  هیلع  یناـهج  رابکتـسا  ياـه  تسایـس  تنوشخ ، نید  ناونع  هب  مالـسا  ندـش  یفرعم  هدـمع  لـلع  زا  یکی 
رطخ هب  ار  رامعتـسا  عفانم  نآرق ، رد  داهج  تایآ  زا  نتفرگ  ماهلا  ناناملـسم و  یبلط  لالقتـسا  هیحور  مالـسا و  نید  يزیتس  رامعتـسا 

رد هزیگنا  ساسحا و  نیا  هشیر  اب  هزرابم  رد  ار  هار  نیرتهب  دـنیآ ، رب  نآ  اب  هلباقم  ددـص  رد  اه  نآ  هک  دـش  بجوم  نیمه  هتخادـنا و 
ارگ تنوشخ  ار  مالـسا  اه  نآ  رطاخ  نیمه  هب  تسا ، هدوب  (ص ) ربمایپ هریـس  داهج و  تایآ  نتفرگ  فده  نآ  دنا و  هدـید  ناناملـسم 

.دنیامن یم  یفرعم 

تنوشخ راد  دروکر  برغ  نازورفا  گنج  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
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هک دندروآ  دوجو  هب  ینانآ  ار  راتـشک  نیا  دـندش ، هتـشک  ناسنا  نویلیم  دودـح 63  مود  لّوا و  یناهج  گنج  رد  دنتـسه ، ناهج  رد 
هدوب ناش  دوخ  طقف  ههبج  ود  ره  رد  هک  نآ  بلاج  دنتسه  حیسم  نید  نارادفرط  زا  هدرک و  یفرعم  تنوشخ  هب  ار  ناناملسم  مالسا و 

هب اه  نامه  يوس  زا  ناتـسناغفا  مانتیو و  ابوک ، رد  ناسنا  رازه  دـص  ماع  لتق  ایآ  هدوب  اه  نآ  دوخ  نایم  گنج  یلـصا  نادـیم  اـی  دـنا 
هدوب رتراب  هعجاف  نانآ  عضو  خـیرات  هتـشذگ  رد  دـنروآ  یم  رد  ادـص  لـهاست  ییوج  حلـص  سوقاـن  هزورما  هک  تسا  هدـماین  دوجو 

.دنتشک ار  ناناملسم  دنتسناوت  ات  هدروآ و  دوجو  هب  ار  یبیلص  ياه  گنج  هک  دندوب  نانآ  تسا ،

رد اـه ) یبیلـص   ) اـم رکـشل  : " دـهد یم  شرازگ  تشاد  روضح  گـنج  رد  دوخ  هک  بهار  تربور  لوـق  زا  یحیـسم  نوبولواتـسوگ 
یم تذـل  ماع  لتق  زا  دـشاب ، هدوبر  ار  شا  هچب  هک  يا  هدام  ریـش  لثم  دـندوب و  تکرح  رد  اه ، ماب  تشپ  اه و  نادـیم  اـه ، هاگرذـگ 

کی رد  ار  رفن  نیدنچ  دـندنارذگ و  یم  ریـشمش  مد  زا  فیدر  کی  رد  ار  اهریپ  ناناوج و  دـندرک و  یم  هراپ  هراپ  ار  لافطا  دـندرب ،
(1 ".) دنتخیوآ یم  راد  هب  نامسیر 

سدقملا تیب  نایوسیع  هب  ناناملسم  حتاف  رادرس  نیدلا  حالص  : " دسیون یم  نایحیسم  اب  ناناملسم  راتفر  صوصخ  رد  نوبولواتسوگ 
(2 ".) داتسرف یم  يوقم  هیودا  هیذغا و  عاونا  زا  يرامیب  مایا  رد  راشیر "  " و پیلف ، يارب  داد و  یمومع  وفع 

لـسن رهاظم  زا  یکی  نیا  هک  دنتخیر  ایرد  هب  ار  هدـنام  یقاب  دـندرک و  ماع  لتق  ار  ناناملـسم  ایناپـسا  رد  یبیلـص  ياه  گنج  زا  دـعب 
ار ینسوب  هانگ  یب  ناملسم  رازه  اه  هد  دندروآ و  ور  ناکلاب  رد  ناناملسم  یـشک  لسن  هب  هک  مینیب  یم  رـضاح  نامز  رد  تسا  یـشک 

دنتشک
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.دنناشک یم  نوخ  كاخ و  هب  ار  مولظم  ناینیطسلف  مادم  هزورما  اه  نامه  زین 

زا رتشیب  رایسب  ناشدوخ  راتشک  یتح  ای  نایحیسم و  طسوت  ناناملسم  راتـشک  اه و  تیانج  هک  تسا  راکـشآ  نشور و  ًالماک  نیاربانب 
.دنهد یم  هولج  هنوراو  ار  رما  نیا  دنراد ، هک  يا  هدرتسگ  یتاغیلبت  رازبا  اب  هنافسأتم  اما  تسا ، هدوب  ناناملسم 

مالسا خیرات  هزوح  رد  اه  گنج   - 2

لکـش مالـسا  خـیرات  هزوح  رد  هک  دوب  ییاـه  گـنج  دومن ، مهارف  ار  مالـسا  ییارگ  تنوشخ  ماـهتا  هنیمز  هک  مهم  لـماوع  زا  یکی 
نافعضتسم زا  تیامح  یلاعتم  فده  زا  تشاد و  یعافد  هبنج  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  (ص ) ربمایپ نامز  رد  هک  ییاه  گنج  نآ  دنتفرگ 

راک نیا  دـنتخادنا ، هار  رب  ار  هناملاظ  ياه  گنج  مالـسا ، مان  اـب  رگمتـس  ياـه  هلـسلس  زا  یخرب  هرود  رد  رگا  لاـح  دوب و  دـنم  هرهب 
قافتا رایسب  نایدا  رگید  ناوریپ  نایم  دراد  دوجو  یقافتا  نینچ  شیب  مک و  خیرات  لوط  رد  اهروشک  همه  رد  تسین ، نانآ  هب  رصحنم 
مالسا مان  اب  يدام و  هزیگنا  اب  یهاشداپ  رگا  نیا  ربانب  دنا ، هدروآ  ور  يزیرنوخ  هب  دوخ ، ینید  ياه  هزومآ  فالخ  رب  هک  تسا  هداتفا 

اه و گنج  دهاش  تیحیـسم  دوهی و  خیرات  هک  هنوگ  نامه  درک ، مامت  مالـسا  مان  هب  ار  راک  نیا  دیابن  دشاب و  هدروآ  ور  تنوشخ  هب 
راکفا تسا : هداـتفاین  یقاـفتا  ًالـصا  اـیوگ  هک  تسا  هدـش  هیجوت  ریـسفت و  يا  هنوگ  هب  اـه  تنوشخ  نیا  اـما  تسا  هدوب  اـه  تنوشخ 

.دریگ یم  هدیدان  ار  نآ  درادن و  هجوت  اه  نآ  هب  زین  یمومع 

مالسا داعبا  یفرعم  مدع   - 3

نامه مالسا  تسا ، مالسا  تیعماج  داعبا و  یفرعم  مدع  تنوشخ ، نید  ناونع  هب  مالـسا  نتخاس  مهتم  رد  رثؤم  رایـسب  لماوع  زا  یکی 
، دراد گنج  عافد و  داهج ، تایآ  هک  هنوگ 
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هنافسأتم دوب ، دهاوخن  رتمک  دشابن  نآ  داهج  تایآ  زا  رتشیب  نآرق  حلـص  تایآ  رگا  دراد ، زین  زیمآ  تملاسم  یگدنز  حلـص و  تایآ 
لماع دـشاب و  یم  گـنر  مک  رایـسب  مالـسا  حلـص  دـُعب  یفرعم  هدوب ، مالـسا  گـنج  داـهج و  دـُعب  هدـش ، هتخادرپ  نادـب  هک  هچ  نآ 

! دنناد یم  اه  گنج  ار  مالسا  شرتسگ 

.تسا هدش  در  یبرغ  فاصنا  اب  نارکفتم  زا  یخرب  یتح  هلیسو  هب  رکفت  نیا  هک  یلاح  رد 

یم حتف  ار  اجک  ره  هک  دوب  نیا  ناناملسم )  ) بارعا مسر  اریز  هدشن ، نآرق  تفرشیپ  بجوم  ریـشمش  روز  دسیون : یم  نوبولواتـسوگ 
مالسا نید  هب  دنتـشاد و  یم  رب  تسد  دوخ  نید  زا  یحیـسم  مدرم  هک  نیا  دندراذگ ، یم  دازآ  دوخ  نید  رد  ار  اج  نآ  مدرم  دندرک ،

حتاف ياه  برع  زا  هک  يداد  لدع و  هک  دوب  تلع  نادـب  دـندیزگ ، یم  رب  دوخ  يردام  نابز  ياج  هب  ار  برع  نابز  دـندیورگ و  یم 
(3 ") .دندوب هدیدن  دوخ  نیشیپ  نارادمامز  زا  دندید ، یم 

(4) .تسا هدش  دای  افص  حلص و  ربمایپ  ناونع  هب  ص )  ) مالسا ربمایپ  زا  نآرق  رد 

(5) .تسا هدش  ریبعت  ریگناسآ )  ) هلهس نید  ناونع  هب  مالسا  زا  تایاور  زا  یخرب  رد 

هک اـنعم  نیدـب  دوش ، یم  غـیلبت  مالـسا  نید  سکع  رب  تیحیـسم  نید  رد  مالـسا ، دروـم  رد  یفنم  ياـهدروخرب  نیا  همه  لـباقم  رد 
حلص و روآ  مایپ  حیسم ، نید  هک  دندروآ  ور  راعش  هب  یتح  تسا  هدش  هداد  هولج  گنر  رپ  رایسب  نآ  حلـص  ياه  هزومآ  اهروتـسد و 

تیحیسم هدش  فیرحت  نید  رگید  يوس  زا  دنا  هدوب  قفوم  ارگ " حلص  نید   " ناونع هب  حیـسم  نید  یفرعم  رد  نایحیـسم  تسا ، افص 
، دیامن عافد  نآ  زا  یهاگ  هدادن و  ماجنا  تاغیلبت  حیسم  نید  هیلع  رابکتسا  هک  دش  بجوم  رما  نیا  تشادن و  داضت  رابکتـسا  عفانم  اب 

هک نآ  لاح 
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هک ینید  ًالوصا  .دراد  زین  يزیتس  متـس  داهج و  ياه  همانرب  دراد ، زیمآ  حلـص  ياه  هماـنرب  اـه و  هزومآ  هک  هنوگ  ناـمه  حیـسم  نید 
.تسا یصقان  نید  دشاب ، هتشادن  ینخس  نایناهج  زا  متس  عفر  رد  دشاب و  هتشادن  نانمشد  اب  هلباقم  عافد و  همانرب 

اه مایق   - 4

لوط رد  نایعیش  هک  ياه  مایق  دنا  هدوب  رثؤم  تنوشخ  هب  مالسا  مامتا  رد  زین  دنداد ، ماجنا  ناحلـصم  ناهاوخ و  يدازآ  هک  ییاه  مایق 
یم ماجنا  شیوخ  نیمزرس  لام و  ناج ، زا  عافد  روظنم  هب  ناناملسم  هزورما  هک  ياه  مایق  دنداد و  ماجنا  رگمتس  نامکاح  هیلع  خیرات 

.دنهد

نآ لاح  هدومن ، یفرعم  ارگ  تنوشخ  ار  نایعیش  هژیو  هب  ناناملسم  نمشد  هدومن و  مهارف  ار  نمـشد  غیلبت  هنیمز  اه  مایق  زا  هتـسد  نیا 
.تسا گنر  مک  یلیخ  ای  دنا و  هتفرگن  لکش  شخب  يدازآ  ياه  بالقنا  یحالصا و  ياه  تضهن  تیحیسم  خیرات  رد  هک 

وردنت ناناملسم  زا  یخرب  درکلمع   - 5

ییاـه هورگ  درکلمع  دنـسانشب ، تنوشخ  نید  ناونع  هب  ار  مالـسا  یخرب  تسا  هدـش  بجوم  ناناملـسم  زا  یخرب  درکلمع  هنافـسأتم 
اه و هورگ  خیرات  لوط  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدرک  هدولآ  ار  هزورما  هعماج  ياضف  وردنت ، ناناملـسم  زا  یخرب  ای  نابلاط و  دننام 

هزومآ نید و  شرتسگ  هار  اهنت  هک  دنتـشاد  رواب  هدومن و  یقطنم  ریغ  ياه  تشادرب  مالـسا ، ياـه  هماـنرب  زا  هک  دـندوب  یطارفا  دارفا 
نیا ندروآ  دوجو  هب  يارب  ار  ناهنپ  ياه  تسد  ناوت  یم  زین  اج  نیمه  رد  هتبلا  .تسا  گـنج  راـشف و  مرها  زا  يریگ  هرهب  نآ ، ياـه 

.تفرگ هدیدان  تیئاهب  تیباهو و  دننام  یبهذم  ياه  هقرف  داجیا  مالسا و  لخاد  رد  اه  هورگ 

: اه تشون  یپ 

ص 408. ج 4 ، ندمت ، خیرات   - 1

ص 415. نامه ،  - 2

ص 1368 ج 4 ، تنارود ، لیو  خیرات   - 3

هیآ ( 3 ، ) نارمع لآ   - 4
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.142 ص 140 -  ج 3 ، هنومن ، ریسفت  ، 159

ص 263. ج 22 ، راونالا ، راحب   - 5

؟ دنا هدرواین  ور  مالسا  نید  هب  هتشذگ ، ناربمایپ  ناوریپ  ارچ  مالسا  نید  ندوب  لماک  دوجو  اب 

شسرپ

؟ دنا هدرواین  ور  مالسا  نید  هب  هتشذگ ، ناربمایپ  ناوریپ  ارچ  مالسا  نید  ندوب  لماک  دوجو  اب 

خساپ

ندش تقیقح  قح و  میلست  يرـصع  ره  رد   ) تسا مالـسا  نآ  دراد و  تیهام  کی  یهلا  ناربمایپ  یمامت  مایپ  نید و  نآرق ، شرگن  زا 
تعیرـش رـضاح  ناـمز  رد  نآ  فرعم  نیرتهب  دراد و  تقیقح  کـی  اـه  ناـمز  همه  رد  نیا  و  نتفرگ ) هلـصاف  تجاـجل  راـکنا و  زا  و 

یم ناملـسم  ار  ص )  ) مالـسا یمارگ  لوسر  ناوریپ  تسا و  هدوـمن  هراـشا  تقیقح  نیا  هب  یفلتخم  دراوـم  رد  نآرق  .تسا  يدـمحم 
(1) .ار هتفای  هر  ناینیشیپ  زین  دناوخ ،

یکی دـنراد : تفـص  ود  کی  ره  نآرق  نایب  هب  دـنراد ، رارق  ناربمایپ  هلـسلس  خـیرات  تاـقلح  زا  یناـیم  ياـه  هقلح  رد  هک  یناربماـیپ 
(2) .يدعب ناربمایپ  هب  تبسن  هدنهد  هدژمرّشبم  يرگید  نیشیپ و  ناربمایپ  هب  تبسن  هاوگ )  ) قدصم

تسا و يدـنوادخ  طارـص "  " نآرق ریبعت  هب  میقتـسم و  هار  نآ  درادـن و  رت  شیب  طخ  کی  عقاو  رد  یهلا  ناربمایپ  بتکم  نیارباـنب ، 
(3 () هلیبس نع  مکب  قرفتف  لبسلا  اوعبتت  هوعبتاف و ال  امیقتسم  اطارص  اذه  نا   ) تسا یهارمگ  تلالض و  بجوم  اه  هار  رگید 

هب هعماج  درخ  اب  گنهامه  نامز و  تایضتقم  هب  هجوت  اب  ددرگ و  یم  ریزارس  مدرم  هب  ناربمایپ  طسوت  هراومه  یهلا  ضیف  مایپ و  نیا 
يارب تسناوت  ترضح  نآ  .دسر  یم  ص )  ) یمارگ لوسر  ینعی  ربمایپ ؛ نیرتالاو  نیرخآ و  هب  هک  نیا  ات  دهد ، یم  همادا  دوخ  لامک 

یتمعن و مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا   ) .درادب هضرع  ار  یعماج  لماک و  بتکم  نید و  تمایق  زور  ات  اه  ناسنا  یمامت 
(4 () ایند مالسالا  مکل  تیضر 

: يرتسبش دومحم  یمان  فراع  لوق  هب 

ات لوا  زا  تسا  طخ  یکی 
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رفاسم هلمج  ادخ  قلخ  وا  رب  رخآ  هب 

دنناوراک يامنهر  لیلد و  دننابراس  نوچ  ایبنا  هر  نیا  رد 

راک نیا  رد  رخآ  وا  مه  لوا  وا  مه  رالاس  هتشگ  ام  دیس  ناشیا  زو 

هتفرگ رارق  دییأت  دروم  روما  نیا  زا  یخرب  نایحیـسم  نایدوهی و  ياه  باتک  شرگن  زا  اما  تسا  نآرق  هاگن  زا  دـش ، هتفگ  هک  یبلاطم 
(5) .تسا

هرود رد  تسیاب  یم  دشاب ، قداص  نخـس  نیا  رد  دناد ، یم  ع )  ) یـسوم ترـضح  ياهدومنهر  وریپ  ار  دوخ  هک  يدوهی  رگا  نیاربانب 
، هینثت رفس  تاروت ،  رد  هک  هنوگ  نامه   ) دهنب ندرگ  مالسا  هب  ص )  ) دمحم ترضح  هرود  رد  ناشیا و  نییآ  هب  ع )  ) یسیع ترـضح 

(. تسا هدش  هراشا  تقیقح  نیا  هب  لصف 33 

هرود رد  تسیاب  یم  دـشاب ، وگتـسار  نخـس  نیا  رد  دـناد ، یم  حیـسم  ياسیع  ترـضح  ياـهدومنهر  وریپ  ار  دوخ  هک  یحیـسم  رگا 
یفلتخم دراوم  رد  رین  ياه 14 و 16 ،  لصف  انحوی ، لیجنا  رد  هک  هنوگ  نامه  دهنب (  ندرگ  مالـسا  نییآ  هب  ص )  ) دـمحم ترـضح 

(. تسا هدش  هراشا  تقیقح  نیا  هب  ابانرب  لیجنا  رد 

ناملسم هداهن و  ندرگ  ص )  ) يدمحم نییآ  هب  دنداد و  ناشن  ار  دوخ  تقادص  بلط ،  تقیقح  نایحیسم  زا  يرایـسب  خیرات  لوط  رد 
.میتسه مالسا  هب  ناییاکیرمآ  ناییاپورا و  ناوارف  شیارگ  دهاش  ام  زین  هزورما  .دندش 

؟ ارچ دنتسین ، مالسا  نید  شریذپ  هب  رضاح  رگید  يرایسب  ای  یخرب  اما 

ربمایپ وریپ  تسیاـب  یم  هک  دنتـسه  عـالطا  یب  تقیقح  نیا  زا  ناـنآ ، نید  رد  فیرحت  تهج  هب  نایحیـسم  ناـیدوهی و  زا  یخرب   - 1
.دنتسین هاگآ  مالسا  نید  تیناقح  زا  نانآ  .دهنب  ندرگ  تسا ، هدش  هداد  تراشب  وا  تثعب  هب  هک  يدعب  یهلا 

هب تسا  نکمم  یخرب   - 2
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.دنتسین نآ  شریذپ  هب  رضاح  تجاجل  دانع و  تهج  هب  نکیل  دنشاب ، هاگآ  مالسا  نید  تیناقح 

کی ره  هب  ندش  نیدتم  یهلا و  ناربمایپ  زا  کی  ره  زا  يوریپ  هک  دنرواب  نیا  رب  مالـسا ، نید  تیناقح  هب  داقتعا  دوجو  اب  یخرب   - 3
.تسا يراگتسر  هیام  ینامسآ  نییآ  زا 

یم ادـیپ  شیارگ  ناشئابآ  دادـجا و  نید  هب  دوخ  نارداـم  ناردـپ و  زا  يوریپ  هب  هکلب  دنتـسین ، قح  رب  نید  نتفاـی  یپ  رد  یخرب   - 4
هب هدرک و  تداـع  نآ  هب  اـه  لاـس  ناـسنا  هک  يزیچ  زا  تشگرب  رییغت و  .دـنا  هدرک  تداـع  دـنراد ، داـقتعا  هـک  هـچ  نآ  هـب  دـننک و 

.تسا لکشم  رایسب  هتسناد ، هدیدنسپ  کین و  ار  نآ  صوصخ 

.تسا لماوع  زا  یکی  زین  تسا ، رورت  ریشمش و  نید  مالسا  دننام  تسا ، نایرج  رد  ناناملسم  مالسا و  هیلع  هزورما  هک  یتاغیلبت   - 5

هتـشاد شقن  دـناوت  یم  عوضوم  نیا  رد  ناناملـسم  یـسایس  يداصتقا و  یعامتجا ، یگنهرف ، فعـض  دـننام و  رگید  فلتخم  لـماوع 
.دشاب

 : اه تشون  یپ 

هیآ 132. ( 2  ) هرقب هیآ 67 ؛ ( 3) نارمع لآ   - 1

هیآ 6. (61  ) فص  - 2

هیا 153. ( 6  ) ماعنا  - 3

هیآ 4. ( 5  ) هدئام  - 4

لیجنا دیدج ،  دـهع  اب  لصف 42  یبن ، يایعـشا  و 33 و  ياـه 18  لـصف  هینثت ،  رفـس  قیتـع ،  دـهع  هب  دوش  عوجر  هراـب  نیا  رد   - 5
لصف 5. یتلم ،  لیجنا  ياه 14 و 16 و  لصف  ینحوی ،

رد ارچ  درب  دنهاوخ  ثرا  هب  ام  حلاص  ناگدنب  ار  نیمز  نیا  هک  میتشون  نینچ  تاروت ,  زا  دـعب  روبز ,  رد  ام  دـیوگ :  یم  ءایبنا  هروس  رد  نآرق 
؟  تسا هدش  هدرب  مان  باتک  ود  نیا  زااهنت  ینامسآ ,  بتک  نایم 

شسرپ

درب دنهاوخ  ثرا  هب  ام  حلاص  ناگدنب  ار  نیمز  نیا  هک  میتشون  نینچ  تاروت ,  زا  دعب  روبز ,  رد  ام  دیوگ :  یم  ءایبنا  هروس  رد  نآرق 
باتک ود  نیا  زااهنت  ینامسآ ,  بتک  نایم  رد  ارچ 
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؟  تسا هدش  هدرب  مان 

خساپ

و داد ,  تلادـع  قح و  تموکح  لیکـشت  هکدوب  یناربمایپ  نیرتگرزب  زا  یکی  دواد ,  هک :  دـشاب  نآ  رطاخ  هب  تسا  نکمم  ریبعت  نیا 
ثراو دندیچیپ و  مه  هب  ار  اهنآ  هاگتسد  دندرک و  مایق  ناربکتسم  دض  رب  هک  دندوب  نیفعضتسم  موق  نشور  قادصم  زین  لیئارـسا  ینب 

 . دندش اهنآ  نیمزرس  تموکح و 

؟ گنج نید  ای  تسا  حلص  نید  مالسا  ایآ 

شسرپ

؟ گنج نید  ای  تسا  حلص  نید  مالسا  ایآ 

خساپ

ِهللا ِلیبَس  یف  اوِلتاقَو  : » میراد نیکرشمو  رافک  اب  گنج  هب  عجار  يدایز  تایآ  .حلص  روتسد  مهو  هدیـسر  گنجروتـسد  مه  نآرق  رد 
رگا  ] 61/ لافنا اَهل » ْحَنْجاَف  ِْملَّسِلل  اوحَنَج  ْنِا  َو  : » حلص بابرد  تسا  نینچمه  .يرگید  تایآو   190/ هرقب اودَتْعَتالَو » ْمُکَنوِلتاُقی  َنیذَّلا 
سپ .تسا ] رتهب  حلصو   ] 128/ ءاسن ٌْریَخ » ُْحلُّصلاَو  : » دیامرف یم  اج  کی  .هدب ] ناشن  لیامت  مهوت  دنداد ، ناشن  حلصو  ملـس  هب  لیامت 

؟ تسا کیمادک  نید  مالسا 

همهرد هنو  دشاب ]  مکاح  ] همصاخم كرتو  حلـص  دیاب ]  ] طیارـش همهرد  هک  دریذپ  یم  تباث  لصا  کی  ینعم  هب  ار  حلـص  هن  مالـسا 
.دوش یم  هتفرگ  نآ  زا  هک  تسا  يرثا  نآ  عبات  ینعی  تسا ، طیارـش  عبات  اـج  همه  رد  گـنجو  حلـص  .دریذـپ  یم  ار  گـنج  طـیارش 
هچو رگیدـهمئا  ناـمز  رد  هچ  نیـسح ، ماـما  نسح و  ماـما  ناـمز  رد  هچ  ریما ، ترـضح  ناـمز  رد  هچ  ربمغیپ ، ناـمزرد  هچ  نیملـسم 

رـش عومجم ، رد  هک  دننیبب  دیاب  تسا ؛ نیملـسم  قوقحو  مالـسا  ناشفده  دنـشاب ، ناشدوخ  فده  لابند  دیاب  اج  همهرد  ام ، نامزرد 
هک دنهد  یم  صیخشت  ًانایحا  رگا  دنریگب و  شیپ  ار  هار  نآ  دنسر ، یم  ناشفده  هب  رتهب  هلتاقم  هزرابم و  ابرگا  رـضاح ، عاضواو  طیا 

.دنریگب شیپ  ار  هار  نآ  دنسر  یم  ناشفده  هب  رتهب  همصاخم  كرت  اب 

؟ تسا هدرک  ادیپ  تیمها  ذوفن و  تسد  رود  مدرم  اهنیمزرس و  نایم  رد  هدش و  جراخ  دوخ  یلصا  نیمزرس  زا  هک  تسا  هدوب  مالسا  اهنت  ایآ 

شسرپ

هدرک ادیپ  تیمها  ذوفن و  تسد  رود  مدرم  اهنیمزرس و  نایم  رد  هدش و  جراخ  دوخ  یلصا  نیمزرس  زا  هک  تسا  هدوب  مالـسا  اهنت  ایآ 
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؟ تسا

خساپ

رد دنا  هتفرگ  رارق  لابقتسا  دروم  رگید  ياهنیمزرـس  رد  هک  هزادنا  نآ  ناهج ، گرزب  ياهکلـسم  هکلب  ناهج  گرزب  نایدا  همه  ریخ 
قرشم زا  يا  هقطنم   ) نیطسلف رد  (ع ) حیسم ترضح  ًالثم  .دنا  هتفرگن  رارق  لابقتسا  دروم  دنا  هدرک  روهظ  اجنآ  زا  هک  یلصا  نیمزرس 

یحیـسم اکیرمآ  اـپورا و  مدرم  میظع  تیرثکا  .دراد  دوجو  یحیـسم  قرـشم ، زا  شیب  نیمز  برغم  رد  نونکا  دـمآ و  اـیند  هب  نیمز )
؛ يدوهی ای  دنناملسم  ای  نیطسلف  مدرم  دوخ  سکع ، رب  .دنتسه  ادج  حیـسم  ترـضح  اب  زین  هقطنم  هراق و  ظاحل  زا  یتح  اهنآ  دنتـسه ؛

.تسا مک  رایسب  دشاب  هتشاد  دوجو  یحیسم  رگا 

.دنا هدیورگ  يو  نییآ  هب  رگید  ياهنیمزرس  نیچ و  مدرم  رفن  اهنویلیم  اما  دش ، دلوتم  دنه  رد  میناد  یم  هکنانچ  زین  ادوب 

تفای جاور  رتشیب  خلب  رد  یتشترز  بهذم  همه ، نیا  اب  یلو  دشن ، جراخ  ناریا  دودح  زا  درکن و  ادیپ  هعسوت  شنییآ  هچرگا  تشترز 
.تسا هدوب  تشترز  دهم  دنیوگ  یم  هک  ناجیابرذآ  ات 

نآ زا  تشاد  هلـصاف  رهـش  نیا  زا  اهگنـسرف  هک  هنیدـم  یلو  تفریذـپن ، ار  نید  نیا  زاـغآ  رد  دوـب ، مالـسا  ربـمغیپ  دـهم  هک  زین  هکم 
.درک لابقتسا 

زاغآ رد  دینک  یسررب  دنا  ینایحو  نایدا  هک  ار  مالسا  تیحیسم و  تیدوهی ، نایدا  لوا  ياهلاس  خیرات  رگا  دنیوگ : یم  هک  یناسک  نخـس  ایآ 
، دسرارف دیاقع  لوصا  نیودت  هلحرم  دوش و  فیعـض  نامیا  هرطیـس  ات  درذگ  یم  اهلاس  تسا و  هدرک  روهظ  باذجنا  بذج و  هدیدپ  کی  طقف 

تسا حیحص 

شسرپ

دینک یسررب  دنا  ینایحو  نایدا  هک  ار  مالسا  تیحیسم و  تیدوهی ، نایدا  لوا  ياهلاس  خیرات  رگا  دنیوگ : یم  هک  یناسک  نخـس  ایآ 
نیودت هلحرم  دوش و  فیعـض  نامیا  هرطیـس  ات  درذگ  یم  اهلاس  تسا و  هدرک  روهظ  باذـجنا  بذـج و  هدـیدپ  کی  طقف  زاغآ  رد 

تسا حیحص  دسرارف ، دیاقع  لوصا 

خساپ

لیئارسا ینب  تسین ، راگزاس  بهذم  ود  ره  خیرات  اب  دنک  یم  دای  تیحیـسم  تیدوهی و  ياه  نییآ  هرابرد  هک  یباذجنا  بذج و  نیا 
 / فارعا .دندوب  ناتسرپ  تب  نایادخ  دننام  ییادخ  ناهاوخ  یسوم  زا  دوب و  لدج  عازن و  رد  یـسوم  اب  هتـسویپ  ایرد  زا  روبع  زا  سپ 
هب .دـمآ و  شیپ  ثداوح  نآ  152 و  فارعا /  .دندیتسرپ  ار  يرماس » لجع   » لیئارـسا ینب  موس  ود  هکلب  یمین  یـسوم  بایغ  رد   138

يزور هچ  رد  باذجنا  بذج و  نیا  دندشن ، دراو  دوعوم  ضرا  هب  و  دـندرب ، رـس  هب  هیت »  » رد لاس  لهچ  بیرق  ینامرفان  نیمه  رطاخ 
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.تسا هدوب 

يافتخا لحم  ییوگزاب  رب  مّمـصم  وا  ناگتفای  تیبرت  زا  یخرب  و  دنک ، تیبرت  رفن  هدزاود  زا  شیب  تسناوتن  شالت  همه  نآ  اب  حیـسم 
عون کی  تسخن  زور  زا  هکنیا  هن  هدرک  ادـیپ  یناوریپ  برغ  رد  اهدـعب  تسا ، یقرـش  وا  نییآ  یقرـش و  درف  کـی  حیـسم  دـندش ،! وا 

ناـفلاخم رامـش و  تشگنا  ناـمیا  اـب  دارفا  ناربماـیپ ، خـیرات  رد  ًاـقافتا  .داد  قوس  حیـسم  نییآ  يوس  هب  ار  مدرم  باذـجنا ، بذـج و 
.دوب طول  نآ  تشادن و  شیب  وریپ  کی  میهاربا  هک  اجنآ  ات  دندوب ، ناوارف  نادناعمو 

رب ار  نافـصنم  هدوب و  قفاوم  نانآ  ترطف  اب  هک  ییاوتحم  دوب ، اوتحم  هب  طوبرم  دوب ، باذـجنا  هبذـج و  مالـسا  سدـقم  نییآ  رد  رگا 
.درک یم  راداو  نامیا 

زور زا  و 
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، دندیـسرت ربمایپ  تردق  زا  ای  هدـش و  دراو  فاصنا  قیرط  زا  یهورگ  دـش ، زاغآ  ناتـسرپ  تب  ربمایپ و  نایم  ثحب  ّرج و  یحو ، لوزن 
داقتعا هدیقع و  زا  نخس  دوب ، هچره  .دندوب  یقاب  دوخ  دانع  رب  هتسناد و  ناکاین  نییآ  فالخ  رب  ار  نآ  رگید  یهورگ  دندروآ ، نامیا 

و دنوش ، لد  هدیروش  اوتحم ، رد  ندیشیدنا  نودب  .دننکن و  كرد  تسرد  ار  دوخ  شیارگ  تلع  هک  هناهلاو  هنارعاش و  نامیا  هن  دوب ،
هکم رد  یمارگ  لوسر  رصعرد  تکرح  رصنع  هکلب  دوبن  يرکف  تکرح  تعاب  ماوقا  اب  طالتخا  اهنت  .دندرگ  مالسا  عمش  ناگ  هناورپ 

نایحیـسم هنیدـم و  نایدوهی  مالـسا ، روهظ  رـصع  رد  دوب ، اهتکرح  هیاـم  ناـنآ  ءوس  تاـغیلبت  و  تشاد ، دوجو  زین  نارجن  هنیدـم و  و 
لقن ار  اهنآ  تاهبش  زا  یتمسق  نآرق  تهج ، نیا  زا  دندوب و  تالاکشا  تاهبش و  هدنرآ  دیدپ  دوخ  هریزج  هبش  ناتـسرپ  تب  نارجن و 

.تسه ام  ناماما  رگید  نانمؤم و  ریما  تاملک  رد  رگید  یتمسق  هدرک ،

نیا هناشن  همه  همه و  دنا ، هدرک  هیواعم  زا  ًادعب  نانمؤم و  ریما  زا  هناگ و  هس  يافلخ  زا  یحیسم  نابهار  دوهی و  رابحا  هک  ییاهـشسرپ 
یهاگآ ایند  چیه  زا  هک  دوبن  يا  هتسب  هعماج  ناتسبرع ، هریزج  هبش  هعماج  .تسا  هتشاد  دوجو  تسخن  زور  زا  رکفت  رـصنع  هک  تسا 

هب ربمایپ  نامز  رد  هک  یهورگ  یتح  .دـندوب  راذـگ  تشگ و  لاح  رد  هتـسویپ  هک  دـندوب  هشیپ  تراجت  یمدرم  نانآ  .دنـشاب  هتـشادن 
وا دنتفگ و  یمارگ  لوسر  هب  دندروآ و  هارمه  هب  هنیدم  يارب  ار  يراکفا  هتـشر  کی  يواکجنک  سح  رثا  رب  دندرک ، ترفاسم  هشبح 

(2/66 دجاسم : باتک  ملسم ، حیحص   ) .درک دقن  ار  اهنآ 

طیسب نامیا  هلحرم  ینعی  هلحرم ، ود  نیاربانب ،
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رورم هب  هتبلا  هدوب ، هارمه  هدیقع  اب  نامیا  لوا  زا  هکلب  درادن  یخیرات  كردم  حیحص ، هدیقع  هب  طیسب  نامیا  لیدبت  هلحرم  یمود ، و 
، هدـیقع هن  دـشاب  نامیا  يراگزور  هک  تسا  نیا  میرکنم  ام  هچنآ  .تسا  هدـش  رتشیب  اهلادـج  رتددـعتم و  نیهارب  رتغاد ، اهثحب  ناـمز 

.ددرگ هدیقع  هب  لدبم  روشرپ ، نامیا  هاگنآ 

نودب و  دندرک ، یم  قیدصت  روصت ، نودب  اهنآ  هک  تسا  نیا  هدـیقع »  » و نامیا »  » مان هب  ناربمایپ  ناوریپ  يارب  هلحرم  ود  ریوصت  دافم 
رد هک  دوب  يا  هبذـج  رطاخ  هب  مدرم  نامیا  ًالوصا  .دـندش  یم  ادیـش  ندیـشیدنا ، نودـب  دـندروآ و  یم  نامیا  هدـیقع ، کـی  نتـشاد 

.دنوش تفص  ادیش  و  دندرگ ، لد  هدیروش  ات  دوبن  يا  هبذاج  اوتحم ، نیا  ياهنم  و  تشاد ، دوجو  تعیرش  نآرق و  ياوتحم 

! دنک یم  متس  ناگدنب  هب  تراگدرورپ  ایآ  وگب  نم  هب  دیسرپ : ربمایپ  زا  يدوهی  درم  کی 

.هن دومرف : (ص ) ربمایپ

.تسا زاین  یب  نآ  زا  وا  تسا  تشز  متس  دناد  یم  نوچ  دومرف : ارچ  تفگ : يدوهی 

یم توعد  غیلبت و  مکحم  نیهارب  اب  دوخ ، موق  و  رزآ »  » اب زین  نامحرلا  لـیلخ  تفگ : یم  نخـس  قطنم  اـب  هک  تسین  ربماـیپ  اـهنت  نیا 
ماگنه هب  ناتـسرپ  تب  اب  وا  تارظانم  رزآ ،»  » دوخ يومع  اب  میهاربا  تارظانم  يوامـس ، مارجا  ناگدنتـسرپ  اب  میهاربا  تارظانم  .درک 
نودـب حـلاص  فلـس  اههد  رباج و  دادـقم و  رذوبا و  ناملـس و  نامیا  تفگ  ناوت  یم  ایآ  .تسه  نآرق  رد  یگمه  هاگداد ، يرازگرب 

هب نآرق  ناهرب  قطنم و  هیاـس  رد  هک  دـنک  یم  یفرعم  ار  ناـیدوهی  زا  یلیلق  نایحیـسم و  زا  یهوبنا  اـم  هب  خـیرات  دوب ؟ لـمأت  رکفت و 
و لـیلد ، یب  شیارگ  عوـن  کـی  زج  اـهلیلحت ، نـیا  هـمه  هـک  تـسا  نـیا  يا  هـلحرم  ود  ریوـصت  ینعم  .دـندرک  ادـیپ  شیارگ  مالـسا 

لیدبت ًادعب  هک  هدوب  ساسا  یب  ياهیگدیروش 
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هنافـسأتم .درادن  يرگید  يانبم  نالد ، هدیروش  زا  رفن  ود  یکی  لاوحا  هعلاطم  اب  هتـسب  رادم  ياهلیلحت  عون  نیا  تسا ، هدش  هدـیقع  هب 
.تسا هدشن  هعجارم  ربمایپ  نارای  تالاح  مالسا و  خیرات  هب  ًادبا  اهیرواد  نیا  رد 

؟ دوبن رادروخرب  دوخ  هیلوا  زاتمم  تیعقوم  زا  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ تلحر  زا  سپ  مالسا  ارچ 

شسرپ

؟ دوبن رادروخرب  دوخ  هیلوا  زاتمم  تیعقوم  زا  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ تلحر  زا  سپ  مالسا  ارچ 

خساپ

زا یتوافت  یب  دـندز و  زابرـس  ربمایپ  قحرب  ياوشیپ  تیامح  يرادـفرط و  زا  ناناملـسم  تیرثکا  ربماـیپ  تشذـگرد  زا  سپ  هنافـساتم 
بـصاغ يافلخ  اب  هچرگ  ناروگرزب  نآ  .تفاـی  همادا  زین  مالـسلا )) مهیلع  )) ناـماما رگید  ناـمز  رد  عضو  نیا  .دـنداد  ناـشن  شیوخ 

هب تسناوت  یمن  نانآ  تازراـبم  اهتدـهاجم و  ور  نیا  زا  دـندوبن ، رادروخرب  مدرم  ياـهورین  يراـی  کـمک و  زا  یلو  دـندوب ، ریگرد 
.دماجنایب نارگمتس  هنابصاغ ي  تموکح  يدوبان 

نشور نانچمه  ار  تقیقح  هرهچ  تسا ، نادیهش  رالاس  هک  (( مالسلا هیلع  )) نیـسح ماما  ترـضح  هژیوب  مالـسا ، نادیهـش  داهـش  یلو 
شیوخ تایانج  هب  دـندیمان و  یم  ربمایپ  هفیلخ  غورد  هب  ار  نتـشیوخ  هک  ار  نامز  ياهتوغاط  هنانئاخ  ياـه  هشقن  تشاد و  هگن  هدـنز 

.تخاس بآ  رب  شقن  دناد ، یم  نوناق  گنر 

؟ دور یم  رامش  هب  يزیامت  هجو  نانآ  یناکم  یگدنکارپ  ندوب و  ادج  ایآ  تسا  هدومرف  هچ  ناناملسم  هرابرد  نآرق 

شسرپ

؟ دور یم  رامش  هب  يزیامت  هجو  نانآ  یناکم  یگدنکارپ  ندوب و  ادج  ایآ  تسا  هدومرف  هچ  ناناملسم  هرابرد  نآرق 

خساپ

یلو تسا  هعلاطم  هجوت و  لباق  نوگانوگ  تاهج  زا  ناناملسم  هرابرد  ادخ  نخـس  هک  ارچ  تسین  ماهبا  زا  یلاخ  شـسرپ  لوا  تسمق 
: دـیامرف یم  هیآ 143  هرقب  هروـس  رد  لاـعتم  يادـخ  تسا  نآرق  هاگدـید  زا  مالـسا  نـییآ  ناناملـسم و  هاـگیاج  امـش ، دوـصقم  رگا 

نایم لادتعا  دح  رد   [ میداد رارق  يا  هنایم  تما  زین  ار  امش  هنوگ  نامه  ساّنلا ;..  یَلَع  َأدَهُش  اونوکَِتل  اًطَـسو    ً هَُّما مُکَنلَعَج  َِکلَذَکو  "

". ...دشاب هاوگ  امش  رب  مه  ربمایپ  و  دیشاب ، هاوگ  مدرم  رب  ات  طیرفت [ طارفا و 
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طسو تما  زا  دوصقم 

 ِ هار يوس  هب  ار  اه  نآ  داد ، اه  نآ  هب  هک  ینید  اب  لاعتم  دنوادخ  هک  دنتـسه  ینینیدـتم  هرقب  هروس  هیآ 143  رد  طسو  تما  زا  روظنم 
بناج هک  اراصن  طیرفت  هار  هن  هتفرگ و  ار  تیدام  بناج  اهنت  هک  اه  ینثو  ناکرشم و  طارفا  هن  هک  یهار  درک ; تیاده  هنایم  طسو و 

نازیملا ج 1، همجرت  تسا  تقلخ  سومان  ترطف و  قباطم  نیا  هک  درک  عمج  ار  تلیضف  ود  ره  هنایم  هکلب  دننک ، یم  تیوقت  ار  حور 
.(. ص 481

دناوت یمن  کی  چیه  ینامز  هلصاف  هن  یناکم و  هلصاف  هن  هک  تسا  رارقرب  يدنویپ  اه ، نآ  تادقتعم  نامیا و  تهج  زا  ناناملـسم  نیب 
تسا و ناسکی  اه  نآ  همه  يارب  دنک ، یم  میسرت  ار  اه  نآ  ریـسم  هک  ینامـسآ  ياه  مایپ  نانآ و  فیاظو  .دنک  رود  مه  زا  ار  اه  نآ 

يور يراکمه  يرایمه و  تهج  زا  تسا  نکمم  یناکم  رظن  زا  ندوب  رود  هتبلا  دـننک ; تکرح  ریـسم  کی  رد  دـنفظوم  اـه  نآ  همه 
يزیامت هجو  دزاس و  یمن  لزلزتم  ار  نانآ  یعقاو  دنویپ  یلو  دراذگ ، ریثأت  نانآ 
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.دروآ یمن  دوجو  هب  اه  نآ  يارب 

نایب اب  ار  تسا  هدرک  هراشا  دراوم  نآ  هب  نآرق  هدش و  لیدبت  شزرا  دـض  هب  نیـشیپ  ماوقا  رد  هک  یـشزرا  ياه  هژاو  زا  هنومن  دـنچ  ًافطل 
.دییامن رکذ  نآ  يزورما  قیداصم 

شسرپ

اب ار  تسا  هدرک  هراشا  دراوم  نآ  هب  نآرق  هدش و  لیدـبت  شزرا  دـض  هب  نیـشیپ  ماوقا  رد  هک  یـشزرا  ياه  هژاو  زا  هنومن  دـنچ  ًافطل 
.دییامن رکذ  نآ  يزورما  قیداصم  نایب 

خساپ

هدرک ادیپ  قادصم  زین  يزورما  ینونک و  نامز  رد  دوب و  هدش  لیدبت  شزرا  دض  هب  نیـشیپ  ماوقا  رد  هک  یـشزرا  ياه  هژاو  زا  یخرب 
: زا دنترابع  تسا 

نآرق هک  نانچ  دـش ; یم  بوسحم  شزرا  کی  يزودـنا  رز  رثاکت و  ناـینوعرف  لیئارـسا و  ینب  موق  دـننام  نیـشیپ  ماوقا  ناـمز  رد  . 1
صـصق 79)  ) تسا هدرک  ناـیب  لیئارـسا  ینب  دوهی و  موق  ناـیم  رد  وا  ياـه  جـنگ  تورث و  ندـش  دنمـشزرا  نوراـق و  هراـبرد  میرک 

.دشاب یم  یسوم  ترضح  موق  هیحان  زا  لمجت  تنیز و  نتسناد  شزرا  هرابرد  هک  فرخز  هروس  هیآ 35 ، نینچمه 

، دش شزرا  دض  دـش و  گنر  مک  ناناملـسم  هعماج  زا  يرگ  یفارـشا  يزودـنا و  رز  رثاکت ، جـیردت  هب  یمارگ  لوسر  نامز  رد  یلو 
ناسحا و قافنا  يارب  ترـضح  نآ  ياه  ییاـمنهار  میرک و  نآرق  تاـیآ  لوزن  یپ  رد  یمارگ  ربماـیپ  ناـمز  رد  ناـنمؤم  ناناملـسم و 

تباقر يورخا  باوث  بسک  دنوادخ و  تیاضر  ندروآ  تسد  هب  يزودنا و  رز  زنک و  اب  هزرابم  داهج و  هنادهاز  یگدنز  يراکوکین 
زا دعب  نارهت )  هیمالـسالا  بتکلاراد  ص 152 162 ، نارگید ج 16 ، يزاریـش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  ك.ر  .دـندرک ( یم 

ياـه هار  زا  لاـم  يروآ  عمج  حـبق  تفرگ و  دوخ  هب  شزرا  گـنر  مک  مک  ییارگ  لـمجت  رثاـکت و  هب  شیارگ  مرکا  ربماـیپ  تلحر 
.دش دادملق  شزرا  روکذم  روما  ...و  هیواعم  موس و  هفیلخ  نامز  رد  صوصخ  هب  دش و  هتخیر  عورشمان 

يزودنا رز  لاوما و  يروآ  عمج  هب  شیارگ  رثاکت و 
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ییابطابط همالع  نازیملا  ریـسفت  ك.ر  دوش (، یم  یفرعم  شزرا  کی  ناونع  هب  زین  يزورما  هعماج  زا  ییاه  شخب  رد  نامز و  نیا  رد 
 ( نارهت هیمالسالا  بتکلاراد  ص 76 80 ، ج 16 ، ، 

بوسحم شزرا  ...و  يدـنب  حانج  ییارگ  یلم  ییارگ  موق  یلهاج  نامز  بارعا  نایم  رد  صوصخ  هب  مالـسا  زا  لبق  ماوقا  نایم  رد  . 2
یم میرک  نآرق  هک  نانچ  درک ، دادـملق  شزرا  دـض  ار  يروما  نینچ  میرک  نآرق  تایآ  لوزن  دوخ و  روهظ  اب  مالـسا  یلو  دـش ; یم 

 ٌ میلَع   َ هّللا  ّ َ نِا مُکغقتَا    ِ هّللا َدنِع  مُکَمَرکَا   ّ َ نِا اوفَراعَِتل    َ غابَقو ل ًابوعُـش  مُکَنلَعَجو    َ یثنُاو ٍرَکَذ  نِم  مُکَنقَلَخ  ّانِا    ُ ساّنلا اَهُّیَاَی  : " دـیامرف
، دیسانشب ار  رگیدکی  ات  میداد  رارق  اه  هلیبق  اه و  هریت  ار  امش  میدیرفآ و  نز  درم و  کی  زا  ار  امش  ام  مدرم  يا  تارجح 13 ) ; ) ریبَخ

 " تسا هاگآ  اناد و  دنوادخ  تسامش  نیرتاوقت  اب  دنوادخ  دزن  امش  نیرت  یمارگ  تسین  زایتما  كالم  اه  نیا  [

درک یفرعم  شزرا  دـض  ناونع  هب  ار  نآ  درک و  هزرابم  ...و  يدـنب  حانج  یموق  ياه  بصعت  ییارگ  هلیبق  اـب  یمارگ  ربماـیپ  نیارباـنب 
هلیبق موق و  يدنب  حانج  یخرب  هداد و  ناشن  هرهچ  شزرا  ناونع  هب  اه  شزرا  دـض  نامه  زاب  يزورما  هعماج  رد  یلو  تارجح 10 ;) )

تدحو ظفح  رب  هیآ 103  نارمع  لآ  هروس  رد  میرک  نآرق  .دننک  یم  حرطم  شزرا  ناونع  هب  ار  ییارگ  یلم    ّ سح کیرحت  ییارگ 
. ( ص 343 447 نامه ج 18 ، نازیملا  ك.ر  تسا  هدرک  دیکأت  نانمؤم  ناناملسم و 

...و نید  زا  فلتخم  ياه  تئارق  هعماج و  ندوب  ییادص  دنچ  مان  اب  یخرب  تدـحو  هب  نآرق  توعد  مغر  یلع  زین  يزورما  هعماج  رد 
رد دننک و  یقلت  شزرا  ار  روما  نیا  هک  دننک  یم  شالت 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 651 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا هتفرگ  دوخ  هب  شزرا  گنر  روما  نیا  زین  دراوم  یخرب 

شزرا اه  هدرم  روبق  دادـعت  ندوب  ناوارف  دـندرک و  یم  رخافت  روبق  دادـعت  ناگدرم و  هب  مالـسا  زا  لبق  ماوقا  تیلهاج و  ناـمز  رد  . 3
(3 1 رثاکت ،  ) تسا هدرک  یفرعم  شزرا  دض  ار  اه  نآ  راک  اه ، نآ  شنزرس  نمض  میرک  نآرق  یلو  دش ; یم  بوسحم 

زا يزومآ  تربع  هب  اه  ناسنا  دش و  لیدـبت  شزرا  دـض  کی  هب  ناگدرم  هب  رخافت  مرکا  ربمایپ  تمه  شالت و  میرک و  نآرق  لوزن  اب 
.دندش هدناوخ  ارف  ناگدرم  تشونرس 

عیـشت للجم  ياهربق  نتخاـس  هنیزه  جرخرپ و  ياـه  مسارم  يرازگرب  تافیرـشت  هب  رخاـفت  اـب  مدرم  زا  یخرب  زین  يزورما  هعماـج  رد 
ص 495. نامه ج 20 ، نازیملا  ص 275 283 ; نامه ج 27 ، هنومن  ك.ر  .دنناد ( یم  شزرا  ار  روما  نیا  ...و  یتافیرشت  ياه  هزانج 

(

هک نانچ  دوب  شزرا  دض  نادنمتـسم  ارقف و  اب  ینیـشنمه  هتـشذگ  ناربمایپ  ماوقا  نایم  رد  یتح  مالـسا و  زا  لبق  تیلهاج  نامز  رد  . 4
َکَعَبَّتا َکغَرن  امو  انَلثِم  اًرََـشب  ِّالا  َکغَرن  ام    ِ هِموَق نِم  اورَفَک    َ نیذَّلا   ُ َالَملا   َ لاقَف : " دـیامرف یم  حون غ  ترـضح  هرابرد  میرک  نآرق 
ترضح موق   [ شموق رفاک  فارشا  ( 27، دوه  ) نیبِذَـک مُکُّنُظَن  َلب    ٍ لضَف نِم  انیَلَع  مَُکل    َ يَرن امو    ِ يأَّرلا   َ يِداب اُنلِذارَا  مُه    َ نیذَّلا ـِآلا 

لذارا یهورگ  زج  دـنا  هدرک  يوریپ  وت  زا  هک  ار  یناسک  مینیب و  یمن  ناـمدوخ  نوچمه  يرـشب  زج  ار  وت  اـم  دـنتفگ  خـساپ  رد  حون 
 " مینک یم  روصت  وگغورد  ار  امش  هکلب  مینک  یمن  هدهاشم  دوخ  هب  تبسن  امش  يارب  یتلیضف  میبای و  یمن  حول  هداس 

فارطا رد  ریقف  فعــضتسم و  مدرم  لذارا  زااـه  نآ  روـظنم  روکذـم  هـیآ  رد  تـسا و  ریقح  تـسپ و  ياـنعم  هـب  لذرا  عـمج  لذارا  "

حون غ ترضح 
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نیکاسم نادنمتسم و  اب  ینیشنمه  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  دندرک و  هزرابم  شزرا  دض  نیا  اب  میرک  نآرق  مالـسا و  سدقم  نید  .دندوب 
 ، یـسربط همالع  نایبلا  عمجم  ك.ر  دـش (; لزان  شزرا  نیا  تیبثت  يارب  زین  سبع   " هروس تسخن  تایآ  دوب  راختفا  شزرا و  هعماج 

 ( توریب هایحلا  هبتکم  راد  ص 36 ، ج 6 ،

دنراد یعس  یعامتجا  ياهطابترا  رد  هتـسناد و  دوخ  نأش  نود  ار  نیکاسم  نافعـضتسم و  اب  ینیـشنمه  یخرب  زین ، يزورما  هعماج  رد 
ص نامه ج 20 ، نآرقلا  ریـسفت  یف  نازیملا  ك.ر  تسا (  هدش  لیدبت  شزرا  دـض  هب  شزرا  يریبعت  هب  دـننک و  يرود  اه  نآ  زا  هک 

. ( 308 304

...و

؟ دنورگ یم  مالسا  هب  هک  ینایحیسم  ای  دنرتشیب  دندنویپ , یم  رگید  نایدا  هب  هک  ییاه  ناملسم  دادعت  ایآ 

شسرپ

؟ دنورگ یم  مالسا  هب  هک  ینایحیسم  ای  دنرتشیب  دندنویپ , یم  رگید  نایدا  هب  هک  ییاه  ناملسم  دادعت  ایآ 

خساپ

كدنارایـسب و رایـسب  مالـسا  هب  نایدا  رگید  نابحاص  ناگدنورگ  رامآ  لباقم  رد  دـندنویپ  یم  نایدا  رگید  هب  هک  یناناملـسم  دادـعت 
نید هسیاقمرد  یناملـسم  چـیه  هک  یلاح  رد  تسا  سدـقم  نید  نیا  ندوب  لماک  رطاخ  هب  ندـیورگ  مالـسا  هزیگنا  اریز  .تسا  زیچان 

J} .دنک یمن  مکح  اهنآ  يرترب  هب  نایدا  رگید  اب  دوخ 

؟ دنک یم  تیافک  مالسا  دروم  رد  قیقحت  طقف  ای  مینک و  هسیاقم  رگید  نایدا  اب  ار  نآ  تسا ,  مزال  ایآ  مالسا  نید  يرترب  فشک  يارب 

شسرپ

یم تیافک  مالـسا  دروم  رد  قیقحت  طقف  ای  مینک و  هسیاقم  رگید  ناـیدا  اـب  ار  نآ  تسا ,  مزـال  اـیآ  مالـسا  نید  يرترب  فشک  يارب 
؟ دنک

خساپ

يرتربتفایرد يارب  .دـنار  مکح  نآ  يرترب  هب  هاگ  نآ  دیجنـس و  دوخ  نارقا  اـب  دـیاب  ارنآ  هک  تسا  نشور  زیچره  يرترب  فشک  يارب 
سپ .تساگرزب  هدـیچیپ و  سب  يراک  اریز  .تسین  ناگمه  هفیظو  نیا  هچرگ  .تسا  يرورـض  راـک  نیا  رگید  ياـه  نییآ  رب  مالـسا 
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J} .تفریذپ ار  نانآ  تواضق  داهناو و  هبخن  یهورگ  هب  ار  نآ  دیاب 

؟ دراد دوجو  میهاربا  ترضح  نید  مالسا و  نید  نیب  يا  هطبار  هچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  میهاربا  ترضح  نید  مالسا و  نید  نیب  يا  هطبار  هچ 

خساپ

يارب لقتـسمروط  هب  ینامـسآ  نایدا  زا  کی  ره  هک  تسا  یعیبط  یلو  دـنراد ؛ یناوارف  كرتشم  طاقن  رگیدـکی  اب  یهلا  نایدا  ًالوصا 
.تسا نینچ  زین  (ع ) میهاربا ترضح  تناید  مالسا و  .دراد  يا  هژیو  تاروتسد  شناوریپ 

: ریظن تسا ؛ هدش  هتسناد  یکی  (ع ) میهاربا ترضح  تناید  اب  مالسا  تناید  ایوگ  هک  میراد  یتایآ  دیجم  نآرق  رد 

قح هـب  هـک  دـینک  يوریپ  مـیهاربا  ترـضح  نـییآ  زا  ناناملــسم ] يا  [ ؛» نیکرــشملا نـم  ناـک  اـم  اـفینح و  مـیهاربا  هـلم  اوعبتاـف  » 1
(. هیآ 95 نارمع ، لآ  ) دوبن ناکرشم  زا  تشادشیارگ و 

نک يوریپ  میهاربا  نییآ  زا  هک  میدرک  یحو  وت  هب  ربمایپ ] يا   « ] نیکرـشملا نم  ناک  ام  افینح و  میهاربا  هلم  عبتا  نا  کیلا  انیحوا   » 2
(. هیآ 123 لحن ،  ) دوبن ناکرشم  زا  هتشاد و  شیارگ  قح  هب  صالخا  لامک  رد  هک 

.تسا هتشاذگن  امش  رب  یقاش  نیگنس و  فیلکت  نید  رد  ناحبـس  يادخ  میهاربا »  مکیبا  هلم  جرح  نم  نیدلا  یف  مکیلع  لعج  ام   » 3
( . هیآ 78 جح ،  ) تسا میهاربا  امش  ردپ  نییآ  نامه  نیا 

راوگرزب نآ  کین  ياه  تنـس  و  (ع ) میهاربا ترـضح  يدـیحوت  نییآ  زا  يوریپ  ام  روظنم  تسا ، ادـیپ  نیارق  زا  هک  روط  ناـمه  یلو 
يوریپ یعدـم  اـهنآ  دوب و  وراـیور  اراـصن  دوهی و  تسرپ و  تب  ناکرـشم  اـب  نآرق ، هک  نآ  صوصخ  هب  تاـیئزج  ماـمت  رد  هن  تسا 

.دنا هدوب  میهاربا  ترضح 

 » هک تسا  « هرقب هروس   » هیآ 36 تسا ، هژیو  تاروتسد  ياراد  هتـشاد و  لالقتـسا  دوخ  يارب  مالـسا  نییآ  هک  نیا  رب  رگید  زراب  دهاش 
هچنآ ادخ و  هب  میدروآ  نامیا  دییوگب  میهاربا ؛» ...  یلا  لزنا  ام  انیلا و  لزنا  ام  هّللاب و  انما  اولوق 
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هدـش لزان  ام  رب  صوصخ  هب  هچنآ  هب  ینعی ، انیلا ؛» لزنا  اـمو   » سپ .تسا  هدـش  لزاـن  میهاربا و ...  رب  هچنآو  تسا  هدـش  لزاـن  اـم  رب 
.میدروآ نامیا  تسا ،

، جح مسارم  نیمه  رد  هلمج  زا  يا  هژیو  تاروتسد  یلو  تشاد ؛ دوجو  مالسا  نییآ  میهاربا و  نییآ  نیب  یکرتشم  طاقن  هک  نیا  هجیتن 
.دوبن (ع ) میهاربا ترضح  نییآ  رد  هک  تسا  هدش  دراو  مالسا  رد 

 : ك رتشیب ر .  یهاگآ  يارب 

جح هیآ 78  لیذ  ص 74 ،  لحن ج 23 ،  هیآ 123  لیذ  ص 136 ،  ج 20 ،  يزار ،  رخف  ریبک  ریسفت 

عادولا هجح  ثحب  ماشه ، نبا  هریس 

لاثما تادابع و  يرهاظ  لکش  تایئزج و  زا  یخرب  رد  اهنت  اه  توافت  تسا و  یکی  فادها  ینابم و  هک  مینک  یم  دیکأت  مه  زاب  هتبلا 
.تسا نآ 

ارچ دوش  هدرپس  یشومارف  هب  جیردت  هب  نایدا  رگید  مالسا  نید  هب  دارفا  نتسویپ  اب  دیاب  هک  دریگ  یم  لکـش  هیرظن  نیا  لاؤس 3  هب  هجوت  اب 
؟  تسین روط  نیا 

شسرپ

هدرپس یـشومارف  هب  جیردت  هب  نایدا  رگید  مالـسا  نید  هب  دارفا  نتـسویپ  اب  دـیاب  هک  دریگ  یم  لکـش  هیرظن  نیا  لاؤس 3  هب  هجوت  اـب 
؟  تسین روط  نیا  ارچ  دوش 

خساپ

روط هب  مالـسا  انیقی  دـننک ، انب  قح  ساسارب  ار  دوخ  راتفگ  راتفر و  دـننادب و  تقیقح  قح و  زا  تیعبت  هب  مزلم  ار  دوخ  مدرم  همه  رگا 
ترـضح یناهج  هنالداع و  تموکح  رد  هک  نانچ  دنوش ، یم  شومارف  مه  رگید  نایدا  دبای و  یم  شرتسگ  ناهج  رـسارس  رد  لماک 

.دوش یم  نینچ  جع ) ) يدهم

راصعا زا  ناناملـسم  مالـسا و  هیلع  هک  يدب  یفنم و  رایـسب  تاغیلبت  .تسا  هدیـشوپ  ناهج  مدرم  زا  يرایـسب  رب  تقیقح  هنافـسأتم  اما 
هدـناشوپ مدرم  زا  يرایـسب  دزن  رد  ار  مالـسا  رونم  ابیز و  هرهچ  تسا  هدـش  رتشیب  یتاـغیلبت  رازبا  شرتسگ  اـب  هزورما  هدوب و  هتـشذگ 

.تسا

نید تیحیسم  دوش و  یم  یفرعم  مسیرورت  تنوشخ و  نید  ناونع  هب  مالسا  نونف ؛ مولع و  رد  تفرشیپ  همه  نیا  اب  رـصاعم  ناهج  رد 
هک راگنا  هن  راگنا  .دـننک  یم  رواـب  ار  نآ  زین -  یمالـسا  ياـهروشک  یتح  و  اـکیرمآ -  اـپورا و  مدرم  زا  يرایـسب  تبحم و  تفأر و 
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تیحیـسم و مسا  هب  شوب  جروج  هزورما ، هک  نیا  هن  رگم  تسا ؟ هدـش  هدـیرفآ  نمؤم  نایحیـسم  طسوت  یخیرات  تاـیانج  نیرتگرزب 
نیطـسلف رد  هک  نیا  هن  رگم  دندیـشک ؟ نوخ  كاخ و  هب  ار  ناتـسناغفا  قارع و  عافد  یب  مدرم  تیرـشب  زا  عافد  تیحیـسم و  زا  عاـفد 

.دوش یم  هدیشوپ  نایناهج  مشچ  زا  هنایشحو  راتشک  نیا  دنوش و  یم  هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  ناناملسم  زور ، ره  یلاغشا ،

اما .دنروآ  یم  يور  مالسا  هب  مدرم  دوش  راکشآ  تقیقح  رگا  يرآ !
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مومع هب  مالـسا  ياـبیز  هرهچ  ندناسانـش  اـم  فیاـظو  زا  یکی  تسا و  هدیـشوپ  ناـهج  مدرم  دزن  رد  مالـسا  هرهچ  فسأـت  لاـمک  اـب 
.تسا نایناهج 

رتشیب نآ  للع  زین  نوتیز و  نیدامن  فلتخم  ياه  هبنج  هب  عجار  مراد  تسود  تسا  سدقم  اه  تیلم  یـضعب  رظن  زا  زین  ینید و  رظن  زا  نوتیز 
.منادب

شسرپ

للع زین  نوتیز و  نیدامن  فلتخم  ياـه  هبنج  هب  عجار  مراد  تسود  تسا  سدـقم  اـه  تیلم  یـضعب  رظن  زا  زین  ینید و  رظن  زا  نوتیز 
.منادب رتشیب  نآ 

خساپ

هتـشاک يا  هنارتیدم  هقطنم  رـساترس  رد  تخرد  نیا  .تسا  هدمآ  میرک  نآرق  رد  هبترم  شـش  شمان  هک  تسا  دوسرپ  یتخرد  نوتیز ،
.دشاب یم  شکارم  سنوت و  هیکرت ، ایلاتیا ، ایناپسا ، نآ  دیلوت  هدمع  زکرم  اما  دوش ، یم 

زا هدش و  یم  هتـشاک  هیحان  نیا  رد  دالیم  زا  شیپ  لاس 2000  دودح  رد  هک  هدوب  هیقینیف  دایز  لامتحا  هب  تخرد  نیا  یلـصا  هاگداز 
.تسا هتفای  هار  ناریا  ناتسناغفا و  ینعی  قرش  هب  اقیرفآ و  اپورا و  ینعی  برغ  هب  اجنآ 

.تسا شزرا  ياراد  تینما  حلص و  دامن  ییوراد و  ییاذغ ، نوگانوگ ، تاهج  زا  نوتیز 

هنوگ نیا  رد  ناوت  یم  ار  نغور  نیا  .دوش  یم  فرـصم  هریغ  دـالاس و  هیهت  رد  دراد و  رایـسب  ناـهاوخ  اـپورا  رد  نآ  نغور  نوتیز و 
اذـغ يارب  لسع  ای  نوتیز  نغور  نان و  اه  یـشک  رکـشل  رد  برع  نازابرـس  میدـق  ياه  نامز  رد  .درک  فرـصم  ماخ  روط  هب  اهاذـغ 

.دندرک یمن  اذغ  نتخپ  فرص  ار  دوخ  تقو  راک  نیا  اب  دندرب و  یم  دوخ  هارمه 

شخب و شمارآ  يذـغم ، تسا  يا  هداـم  دوش  فرـصم  یکاروـخ  تروـص  هب  هک  یتروـص  رد  .دراد  يداـیز  ییوراد  شزرا  نوـتیز 
تزا نودـب  ییاذـغ  ناونع  هب  يویلک  ياه  ییاسران  دروم  رد  دـشخب و  یم  دوبهب  ار  راـمیب  رـشع  ینثا  هدـعم و  مخز  میـالم و  یلهس 

.دنک یم  مرن  ار  ادوس  ياه  لوات  ندب و  تسوپ  نآ  یجراخ  فرصم  تسا و  نیلم  يا  هدام  نوتیز  نغور  .دوش  یم  زیوجت 

: میناوخ یم  مرکا  ربمایپ  زا  یتیاور  رد 
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«. تسا كرابم  یتخرد  نآ  هک  دیهد  شلام  نادب  ار  شیوخ  ندب  دیروخب و  ار  نوتیز  »

یم همـشچرس  حون  یتشک  زا  زمر  نیا  .تسا  تدحو  حلـص و  یناهج  زمر  راقنم ، رد  نوتیز  يا  هخاش  اب  يرتوبک  نیدامن ، شخب  رد 
شراقنم رد  نوتیز  يا  هخاش  اب  يرتوبک  تفای  شهاک  دوب  هدش  رهاظ  نافوط  رد  هک  دنوادخ  مشخ  هک  یماگنه  یتیاور  رب  انب  .دریگ 

.دوب حلص  شمارآ و  هناشن  هک  دش  رهاظ 

: ك.ر رتشیب  یهاگآ  يارب 

يوضر سدق  ناتسآ  تاراشتنا  ص 36 و 37 ، ییامن ، دمحا  همجرت  یقوراف ، نیسح  رادتقا  دمحم  نآرق ، رد  ناهایگ  . 1

ص 142 ج 27 ، هنومن ، ریسفت  . 2

( نوتیز لخدم   ) یتشد ینیسح  فیراعم ، فراعم و  . 3

؟ تسا رتشیب  نانآ  هافر  يژولونکت و  دنتسه و  رت  هتفرشیپ  ام  زا  یهلا  نایدا  ریاس  رما  رهاظ  رد  هک  تسا  هنوگچ 

شسرپ

؟ تسا رتشیب  نانآ  هافر  يژولونکت و  دنتسه و  رت  هتفرشیپ  ام  زا  یهلا  نایدا  ریاس  رما  رهاظ  رد  هک  تسا  هنوگچ 

خساپ

نیا هرابرد  .تسا  نانآ  همه  لضفا  ناربمایپ و  متاخ  مالسا  ربمایپ  تعیرش و  نیرت  لماک  مالـسا  ربمایپ  تعیرـش  هک  میوش  یم  روآدای 
دنچ هب  ار  امـش  هّجوت  تسا ، رتشیب  نانآ  هافر  يژولونکت و  دنتـسه و  رت  هتفرـشیپ  ام  زا  یهلا  نایدا  ریاس  رما  رهاـظ  رد  دـیا  هتـشون  هک 

یسوم ترضح  رب  دنوادخ  هک  یعیارش  ینعی  یهلا  نایدا  ریاس  اب  ار  مالسا  یهاگ  ام  هکنیا  تسخن  میراد : یم  فوطعم  یـساسا  هتکن 
ّتیدوهی دننام  مییامن  یم  هسیاقم  ینونک  نایدا  اب  ار  مالسا  یهاگ  مینک و  یم  هسیاقم  هدرک  لزان  مالسلا » امهیلع  » یـسیع ترـضح  و 

.ّتیحیسم و 

رت عماج  رت و  لماک  ینامسآ  عیارـش  همه  زا  مالـسا  تعیرـش  دیدرت  یب  دنوش ، هسیاقم  یهلا  نایدا  ریاس  اب  مالـسا  هک  لّوا  هسیاقم  رد 
هک تسا  يدّدعتم  ياهـسالک  هباثم  هب  یلبق  تعیرـش  هب  تبـسن  نآ  ینیزگیاج  يدعب و  تعیرـش  ندمآ  عیارـش و  رییغت  ًاساسا  تسا و 

تسا هدیدرگ  لزان  نانآ  يارب  رت  عماج  رت و  لماک  یتعیرش  هتفر ، رتالاب  اهناسنا  تیفرظ  اهدادعتـسا و  هچ  ره  دنا و  هدرک  یط  اهناسنا 
رادروخرب مالـسا  دننام  یلماک  عماج و  ینادواج و  يدبا و  تعیرـش  کی  زا  هک  درک  ادیپ  ار  دادعتـسا  نیا  ّتیناسنا  هک  ماگنه  نآ  ات 

رییغت و هدـش و  فیرحت  نایدا  نیا  ینامـسآ  بتک  اریز  .تسین  ینونک  نایدا  اب  هسیاقم  لباق  مالـسا  هک  دـش  نشور  نایب  نیا  اب  .دوش 
.تسا هتفای  هار  اهنآ  رد  لّوحت 
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برغ و يژوـلونکت  هک  درک  رّوـصت  هجو  چـیه  هب  دـیابن  هک  تسا  نیا  تسا ، یلبق  لـئاسم  زا  رت  مهم  نآ  هب  هّجوـت  هک  يرگید  هتکن 
نانآ نید  نییآ و  هب  طوبرم  نانآ ، هتفرشیپ  تعنص 
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هیرظن یخرب  هک  نادنمـشناد  زا  یـضعب  دوب و  داضت  رد  ملع  اب  اه  تّدـم  اسیلک  هک  دـنناد  یم  دنـشاب ، هعلاطم  لها  هک  یناسک  .تسا 
E موکحم اسیلک  هیحان  زا  دندرک  زاربا  ار  یملع  ياه 

دناوـتب هک  تسین  يا  هنوـگ  هب  تاـمیلعت  نیا  هک  دزاـس  یم  نشور  ار  بلطم  نیا  زین  لـیجانا  تاروـت و  ياوـتحم  هـب  هّجوـت  دـندش و 
.دناسرب لآ  هدیا  يراگتسر  تداعس و  هب  ار  نانآ  هدرک و  هرادا  یگدنز  فلتخم  ياه  نادیم  رد  ار  ّتیرشب 

يونعم جرادم  نیرت  یلاع  هب  يونعم  رظن  زا  ار  اه  ناسنا  هکنیا  نمض  مالسا  .تسا  ملع  گنهرف و  نّدمت و  راد  لعـشم  مالـسا  ًالباقتم 
اهنت هن  مه  ایند  رظن  زا  دزاس ، یم  هّجوتم  ّتیونعم  افص و  دّرجت و  رون و  ملاع  هب  هّدام  یکیرات  تملظ و  زا  ار  یمدآ  دهد و  یم  قوس 

نّدـمت ملع و  تفرـشیپ  رد  هک  دـندوب  ناناملـسم  نیا  تسا و  نّدـمت  گـنهرف و  يداـنم  ملع و  رادـفرط  هکلب  تسین  ملع  اـب  فلاـخم 
هیلع » قداص ماما  نادرگاش  زا  یکی  لثملا  یف  .دنتسه  فّرعم  مه  ناملـسمریغ  ناسیون  خیرات  یّتح  تقیقح ، نیا  هب  دندوب و  مدقـشیپ 
ییاه هلاسر  نونکا  مه  هک  هدرک  بسک  ار  یمیـش  ملع  زا  ییاه  هتخودـنا  گرزب ، ماما  نآ  زا  هک  تسا  هدوب  نایح  نب  رباج  مالـسلا »

.دراد دوجو  برغ  گرزب  ياه  هناخباتک  رد  نآ  زا 

لمع نآرق  شیوـخ  ینامـسآ  باـتک  هب  ناناملـسم  هک  تسا  نآ  لـیلد  هب  دنتـسه ، هداـتفا  بقع  نینچ  نیا  ناناملـسم  ارچ  هـکنیا  اـّما 
یگدـنز داعبا  مامت  رب  ار  رابکتـسا  هطلـس  دـنداد و  نت  یگیامورف  ّتلذ و  هب  دوخ  ینید  میلاعت  زا  نداـتفا  رود  رثا  رد  ناـنآ  .دـندرکن 

وپاکت هب  نآ  هیلع  مالـسا  نانمـشد  هنوگچ  مینیب  یم  هدمآ ، دوجو  هب  روشک  نیا  رد  مالـسا  زا  يا  هقرج  هک  نونکا  .دنتفریذپ  شیوخ 
تسا دیما  .دنداتفا 
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هب لمع  اب  ات  دندرگ  زاب  نآرق  مالـسا و  دحاو  قیرط  هب  دنوش و  فقاو  شیوخ  تّزع  دجم و  تمظع و  هب  دنوش و  رادیب  ناناملـسم  ات 
.ددرگ زاب  نانآ  هب  تمظع  تدایس و  شیوخ ، یّقرتم  نییآ 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  » 

؟ دنتسه فیعض  ناناملسم  ایند  مامت  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دنتسه فیعض  ناناملسم  ایند  مامت  رد  ارچ 

خساپ

التعا تّزع و  زا  هراومه  دنشاب ، يوق  نامیا  ياراد  ناناملـسم  رگا  .تسا  مالـسا  تاروتـسد  هب  ندرکن  لمع  ِلولعم  نانآ  فعـض  نیا 
.دنرادروخرب

رد دریگ و  رارق  تلفغ  دروـم  گرزب  لـماع  نیا  هچناـنچ  دو و  ناـنآ  ناـمیا  ناریا  ناملـسم  ّتلم  يزوریپ  یـساسا  لـماوع  زا  یکی  و 
.دوش ّطلسم  ام  رب  رگید  راب  نمشد  هک  تفر  دهاوخ  نیا  میب  ددرگن ، لامعا  مزال  يرادیاپ  يرایشوه و  یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم 

.مینک هزرابم  اهنآ  اب  هناهاگآ  میسانشب و  ار  نمشد  ياه  هشقن  میشوکب و  شیوخ  نامیا  تیوقت  رد  هک  تسام  رب  ور  نیا  زا 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  » 

؟ تسیچ رون  نآ  هناشن  تمالع و  دراذگ .» یم  نمؤم  لد  رد  دنوادخ  هک  تسا  يرون  مالسا  دیامرف «: یم  میرک  نآرق 

شسرپ

؟ تسیچ رون  نآ  هناشن  تمالع و  دراذگ .» یم  نمؤم  لد  رد  دنوادخ  هک  تسا  يرون  مالسا  دیامرف «: یم  میرک  نآرق 

خساپ

رب ار  شا  هنیس  ادخ  هک  یسک  ایآ  (; 3  ...) هبر نم  رون  یلع  وهف  مالسالل  هردص  هللا  حرـش  نمفا  : » دیامرف یم  نینچ  نآرق  هراب  نیا  رد 
«. تسا شیوخ  راگدرورپ  زا  يرون  نیرق  وا  سپ  تسا  هدوشگ  مالسا 

تلالـض زا  ار  تیادـه  و  لطاب ، زا  ار  قح  رون  نآ  اـب  تسا و  ینارون  وا  لد  دـشاب ، شیوخ  راـگدرورپ  رون  اـب  نیرق  هک  یـسک  يرآ 
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هیآ نیا  هکنآ  زا  سپ  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  (( هلآو هیلع  هللا  یلص  )) ادخ لوسر  زا  یتیاور  هر ) ) دیفم خیش  .دهد  یم  صیخـشت 
نیا يارب  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  .دنتفگ « باحـصا  ددرگ .» یم  هدوشگ  دوش ، عقاو  بلق  رد  هک  ینامز  رون  دندومرف «: دندرک ، تئارق  ار 

روکذم ياه  هناشن  اهتمالع و  ایند .»)  ) رورغ راد  زا  ندـنک  لد  دومرف «: ترـضح  نآ  دوش .»؟ هتخانـش  نآ  اب  هک  تسه ، يا  هناشن  رما 
.تسا رون  نیمه  ياه  هناشن  زا  یقتم  نمؤم و  هرابرد  تایاور  رد 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

نایدا ریاس  دید  زا  مالسا 

؟ تسا هتشاد  دوجو  (( هلآو هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ زا  لبق  مالسا  ایآ  دندوب و  هداد  ربخ  ار  مالسا  روهظ  یناونع  هچ  اب  نیشیپ  نایدا 

شسرپ

؟ تسا هتشاد  دوجو  (( هلآو هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ زا  لبق  مالسا  ایآ  دندوب و  هداد  ربخ  ار  مالسا  روهظ  یناونع  هچ  اب  نیشیپ  نایدا 

خساپ

هب اه  تراشب  نیا  .دـندوب  هداد  دـیون  ار  مالـسا  ربماـیپ  روهظ  لـیجنا  تاروت و  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دـیجم  نآرق  تاـیآ  زا  یخرب  زا 
هتفاـیرد اـه  هناـشن  يور  زا  هک  زاـجح  نیمزرـس  هب  تشاد  نآ  رب  ار  يراـصن  دوهی و  زا  يا  هدـع  هک  دوب ، یعطق  نشور و  يا  هزادـنا 

رگید ناربمایپ  زین  لیجنا و  تاروت و  تراشب  .دنشاب  مالـسا  روهظ  راظتنا  رد  دننک و  چوک  دوب ، دهاوخ  مالـسا  روهظ  لحم  هک  دندوب 
رد مه  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ترـضح كرابم  مان  زا  یتح  .دش  دهاوخ  متخ  وا  هب  يربمایپ  هک  دمآ  دهاوخ  يربمایپ  هک  دوب  نینچ 

.دوب هدش  دای  اهتراشب  نیا 

هیآ 6. فص ، هروس   - 1(1)

1123

.تسا هتشادن  دوجو  یهلا  نایدا  نایم  یفالتخا  چیه  داعم  هب  داقتعا  هناگی و  يادخ  شتسرپ 

وت رب  هچنآ  دوـب و  هداد  ناـمرف  حوـن  هب  هک  داد  رارق  امـش  يور  ارف  ار  ینییآ  ناـمه  تسا «: هدـمآ  نینچ  هراـب  نیا  رد  میرک  نآرق  رد 
«. دینکن داجیا  هقرفت  نآ  رد  دیراد و  اپرب  ار  نید  هک : میدومرف  یسیع  یسوم و  میهاربا و  هب  میدرک و  یحو 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

هیآ 13. حون ، هروس   - 1(1)

1124
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؟ دنزرو یمن  ینمشد  هنوگ  نیا  نایدا  ریاس  اب  هک  یلاح  رد  دنراد  ینمشد  مالسا  اب  همه  نیا  نایدوهی  ارچ 

شسرپ

؟ دنزرو یمن  ینمشد  هنوگ  نیا  نایدا  ریاس  اب  هک  یلاح  رد  دنراد  ینمشد  مالسا  اب  همه  نیا  نایدوهی  ارچ 

خساپ

اب دوخ  عفانم  نیمأت  يارب  تسا و  فلاخم  دـشابن  ماگمه  هارمه و  نانآ  اب  هک  ینید  ره  اب  هکلب  دراد  زیتس  رـس  مالـسا  اب  اـهنت  هن  دوهی 
.دننک یم  تفلاخم  رگید  نایدا 

رکف زرط  نیا  .تسا  هنومن  ّتلم  لیئارسا " ینب   " دننک یم  روصت  دنتـسه و  يداژن  يرترب  یعدم  دوخ  ینید  میلاعت  ساسا  رب  نایدوهی 
نارگید رب  ینارمکح  ددص  رد  هجیتن  رد  نارگید و  نتـسناد  شزرا  یب  ببـس  تسا  رگید  ياه  تلم  ّتیـصخش  اب  فلاخم  هک  نیا  اب 

یهلا باذع  منهج و  زا  هک  دنک  یم  رطخ  مالعا  نانآ  هب  دنوادخ  دوب ، دوهی  ياه  یگژیو  زا  فلتخم  راودا  رد  یتسرپ  داژن  .دوش  یم 
.دیسرتب

ناتسود زا  نادنزرف و  ار  دوخ  نانآ  .دندرک  یم  تفلاخم  زین  یلبق  ناربمایپ  اب  هکلب  دنتـساخرب  هزرابم  هب  مالـسا  ربمایپ  اب  اهنت  هن  دوهی 
.دندوب (ع ) یسیع ترضح  تخس  رس  نافلاخم  زا  دنناد و  یم  ادخ 

هک نآرق  ياجک  ره  رد  تسا و  هدومن  نایب  ار  دوهی  دسافم  هک  دراد  دوجو  یتایآ  .دـندرک  ّتیذا  رایـسب  ار  ناناملـسم  ربمایپ و  دوهی ،
.دنک یم  تّمذم  ار  نانآ  دوش  یم  لیئارسا  ینب  زا  ثحب 

نابز رب  هک  دوب  یعوضوم  نیا  دندش و  راگدرورپ  نعل  راوازس  دندیزرو  رفک  لیئارـسا  ینب  زا  هک  نانآ  : " دیامرف یم  هدئام  هروس  رد 
[32 ".] دندوب زواجتم  یمدرم  ناشیا  هک  یلاح  رد  دوب  اه  نآ  ینامرفان  هجیتن  نیا  .دش  يراج  میرم  نب  یسیع  دوواد و 

یتح دوش ، مکاح  ناملسم  ياه  تلم  رب  یمالسا  عماوج  نیب  داسف  شرتسگ  یقالخا و  لئاضف  ندرب  نیب  زا  هلیسو  هب  دراد  یعس  دوهی 
یم رلتیح 
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ناوج لسن  ناملآ ، رد  ییامنیس  هدننز  ياه  ملیف  شرتسگ  داسف و  ياه  رذب  ندیشاپ  اب  دهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  دوهی  عضو  : " دیوگ
[33 ".] دزاس ناریو  ار  ناملآ  تلود  میظع  خاک  دناوتب  ات  دناشکب  داسف  یکاپان و  هب  ار 

یمن تسود  ار  راکبارخ  دـسفم و  نامدرم  ادـخ  دـنک و  یم  شالت  یهاـبت  داـسف و  يارب  نیمز  رد  دوهی  : " دومرف دوهی  هراـبرد  نآرق 
[34 ".] دراد

اج نآ  دوخ  طلست  يارب  دهن  یم  مدق  اجک  ره  رد  درادن و  زیهرپ  یتشز  یهابت و  داسف و  هنوگ  چیه  زا  ناهج  رد  مزینویهص  زین  زورما 
.دننک یم  کمک  تیامح و  دنتسه  ناشدوخ  هدناشن  تسد  هک  یناراگن  همانزور  زا  دزاس و  یم  هدولآ  اه  یتشز  عاونا  هب  ار 

زورما دوهی  .تسا  اه  بهذـم  اـه و  تلم  نیب  يزادـنا  هقرفت  يزورفا و  گـنج  ناـهج ، رب  طلـست  يارب  دوهی  ياـهراک  زا  رگید  یکی 
ره رد  دندش و  لوغشم  یشک  ردارب  گنج و  هیاس  رد  ات  هدرک  تفلاخم  ینمـشد و  داجیا  برع  ياه  تلود  نیب  دوخ  تفرـشیپ  يارب 

.دشاپ یم  ینمشد  قافن و  ياه  مخت  هتخاس و  غاد  گنج  هب  لدبم  ار  نآ  دنک  ساسحا  یبهذم  شکمشک  هک  اجک 

رت تخـس  ای  تخـس  گنـس  نوچ  ناتیاهلد  نیا  زا  سپ  : " دندوب یلد  گنـس  تواسق و  ياراد  دوهی  لیئارـسا و  ینب  نآرق  هاگدید  زا 
". دش

ینب دـندرب و  هیدـه  لیئارـسا  ینب  زا  يرجاف  دزن  ار  ایرکز  نب  ییحی  هدـیرب  رـس  : " دومرف رمع  نب  هللادـبع  هب  باطخ  (ع ) نیـسح ماـما 
هک نیا  لثم  دنتخادرپ ، شورف  دیرخ و  هب  دنتـسشن و  رازاب  رد  سپـس  دنتـشک ، ار  ربمایپ  داتفه  باتفآ  عولط  ات  رجف  عولط  زا  لیئارـسا 

[35 ".] تسا هدادن  خر  يا  هعقاو 

اب هک  ینایدوهی  راتفر  هرابرد  نآرق 
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تب و  ) توغاط تبج و  هب  یلو  دندوب  دنم  هرهب  دوخ  باتک  زا  هک  يرگن  یمن  یتّلم  هب  ایآ  : " دیامرف یم  دندش  تسدـمه  هّکم  راّفک 
[36 [."؟ دنرت هتفای  تیاده  ناناملسم  زا  اه  نیا  دنتفگ : دندوب  رفاک  هک  ییاه  نآ  هب  دندروآ و  نامیا  رحس )

ینب عاقنیق و  ینب  ربیخ ، ياه  يریگرد  اه و  گنج  .تسا  ناوارف  دوهی  ناناملـسم و  نیب  هناحلـسم  ياه  شکمـشک  مالـسا  خـیرات  رد 
ًامّلـسم : " تسا هدـمآ  هدـئام  هروس  رد  .تسا  هدوب  رتشیب  نایحیـسم  ینمـشد  زا  ناناملـسم  اب  دوهی  ینمـشد  .تسا  لـیبق  نیا  زا  هظیرق 

[37 ".] تفای یهاوخ  ناکرشم  دوهی و  ار  نانمؤم  هب  تبسن  مدرم  نیرت  نمشد 

.تسین هدیشوپ  نیطسلف  ًاصوصخم  ناناملسم  رب  نانآ  تایانج  دراد و  همادا  ناناملسم  اب  مزینویهص  ًاصوصخم  دوهی  ینمشد 

هیآ 77. ( 6  ) هدئام [ 32]

ص 114. نآرق ، رد  دوهی  هرهچ  هرابط ، حاتفلادبع  [ 33]

هیآ 64. ( 6  ) هدئام [ 34]

ص 325. نیسحلا ، مامالا  تاملک  هعوسوم  [ 35]

هیآ 51. ( 4) ءاسن [ 36]

هیآ 82. ( 6  ) هدئام [ 37]

.دیهدب حیضوت  مالسا  نید  هب  تبسن  نانآ  ناوریپ  هاگدید  تیحیسم و  دوهی و  نید  هب  عجار 

شسرپ

.دیهدب حیضوت  مالسا  نید  هب  تبسن  نانآ  ناوریپ  هاگدید  تیحیسم و  دوهی و  نید  هب  عجار 

خساپ

.دوبن ینید  تعیرش و  یـسوم  زا  لبق  .تسا  یـسوم  ترـضح  اب  نآ  ياهتنا  ادتبا و  تسا و  یکی  تعیرـش  هک  دنرواب  نیا  رب  نایدوهی 
.تسا هدوب  یتحلصم  ماکحا  یلقع و  دودح  هدوب ، هچنآ 

یسوم هک  تسا  یعّدم  دوهی  .تسین  زئاج  یهلا  ماکحا  خسن  اریز  دوب  دهاوخن  هدوبن و  يرگید  ماکحا  تعیرـش و  زین  یـسوم  زا  سپ 
.دش دهاوخن  خوسنم  زگره  نم  نییآ  تسا : هتفگ 

: دنراد هاگدید  هس  نایدوهی  هراب  نیا  رد 

.تسین زیاج  ًالقع  عیارش  رد  خسن  هک  دننآ  رب  یهورگ 
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.دش دهاوخن  خوسنم  نم  نید  هک  تسا  هتفگ  یسوم  هدرک ، عنم  ار  نآ  عرش  یلو  تسا  زئاج  ًالقع  دنیوگ : یم  یهورگ 

.تسین زئاج  ًاعرش  ًالقع و  تعیرش  خسن  دنیوگ : یم  موس  هورگ 

راچد یبیجع  یقالخا  طاطحنا  هب  یسوم ) ترـضح  نامز  رد   ) انیـس يارحـص  رد  هلاس  لهچ  ینادرگرـس  یگراوآ و  یپ  رد  نایدوهی 
یشک مدآ  یگدنرد و  هیحور  نایدوهی  قلطم  رقف  .دندرب  هانپ  یتخـس  یئازج  ماکحا  عضو  هب  دوهی  یبهذم  ناربهر  ور  نیا  زا  .دندش 

.دـندرک یم  یفرعم  محر  یب  راوخنوخ و  ییادـخ  ار  هوهی )  ) دـنوادخ دوخ  یحور  عضو  هیجوت  يارب  نانآ  .درک  تیوقت  ار  نانآ  رد 
هناگیب تفاظن  تراهط و  یکاپ و  اب  نایدوهی  .دـندرک  یم  دوبان  ار  تاـتابن  تاـناویح و  یّتح  تواـسق  یمحر و  یب  تیاـهن  رد  ناـنآ 

ار نآ  دنناد و  یم  ادخ " هدیزگرب  موق   " ار دوخ  نانآ  .دنا  هاوخ  دوخ  یمدرم  دوهی  موق  .دندش  یم  التبم  اه  يرامیب  عاونا  هب  دندوب و 
؛ دوش یم  ارجا  ینید  روتسد  ناونع  هب  فلتخم  لاکشا  رد  مادعا  دوهی  نید  رد  .دنهد  یم  تبسن  نامیلس  هب 
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رتخد دـیرخ  يانبم  رب  جاودزا  لصا  دوش ؛ یم  بوسحم  جاودزا  یعون  نارتخد  ندوبر  تسا ؛ هداوناـخ  زا  نز  ییادـج  لـماع  جاودزا 
عونمم هناگیب  اب  جاودزا  دریگ و  یم  تروص  دنواشیوخ  اب  جاودزا  دوهی  نایم  دوش ؛ یم  تخادرپ  هیرهم  ناونع  هب  وا  تمیق  هک  تسا 

یم هسینک  رد  هک  تسا  ییاهاعد  ندناوخ  ینابرق و  رد  دوهی  تادابع  .دنرب  یمن  ثرا  ردپ  زا  دـنا  هدرک  رهوش  هک  ییاهرتخد  تسا ،
.دنریگ یم  هزور  لاس  فلتخم  مایا  رد  دنناوخ و  یم  زامن  راب  هس  يزور  دنناوخ و  یم  ار  دواد  روبز  زا  یلصف  زامن  رد  نانآ  .دنناوخ 

[17]

: تسا ْرفِس  جنپ  رب  لمتشم  هک  تسا  تاروت  دوهی ، باتک 

.شیادیپ رفس  _ 1

.جورخ رفس  _ 2

.نایوال رفس  _ 3

.دادعا رفس  _ 4

.هبینثت رفس  - 5

دنراد ار  دوخ  هژیو  تاروت  مادک  ره  دوهی  ياه  هقرف  .تسا  هدش  یحو  یسوم  ترضح  رب  هک  دندقتعم  دنمان و  یم  تاروت  ار  اه  نیا 
.يربع تاروت  يرماس و  تاروت  دننام 

.دش لزان  یـسوم  ترـضح  رب  انیـس  روط  رد  هک  تسا  یتاروت  نامه  هک  دندقتعم  دـنناد و  یم  ربتعم  ار  يربع  تاروت  نایدوهی  رتشیب 
هدش و نیودت  یسوم  ترـضح  تلحر  زا  سپ  اه  نرق  دنراد و  هلـصاف  مه  اب  اه  نرق  تاروت  رافـسا  زا  کی  ره  هک  دندقتعم  ناققحم 
تسا و هتفر  نیب  زا  هّیلوا  ياه  گنج  اه و  هنتف  رد  یلـصا  تاروت  هک  دنراد  فارتعا  يدوهی  ناققحم  .دنا  هدمآ  رد  زورما  تروص  هب 

[18] .دنتشون ار  اه  تاروت  نیا  دوخ  تاظوفحم  ساسا  رب  دعب 

یلو دـندیدرگ  ایند  طاـقن  رد  یگدـنکارپ  هقرفت و  راـچد  فـالتخا  رثا  رد  دـندوب و  زیتس  رد  لیئارـسا  ینب  ناربماـیپ  اـب  هراومه  دوهی 
ار نویهص  یسایس  بزح  موق ، نیا  رگ  هنتف  وجارجام و  رصانع 
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.تسا هدش  دای  دوواد  رهـش  هب  نآ  زا  تاروت  رد  هک  تسا  يا  هپت  یترابع  هب  و  میلـشروا ، رد  تسا  یهوک  مان  نویهـص  .دـنداهن  داینب 
رگرامعتسا سیلگنا  .دنشخب  ققحت  یناطیش  بزح  نیا  بلاق  رد  ار  دوخ  دیلپ  موش و  ّتین  ات  داد  تصرف  موق  نیا  هب  یناهج  رامعتـسا 

رد دش و  لیکشت  نویهص  رد  بزح  نیا  يزکرم  هتسه  هجیتن  رد  درک ، حرطم  دوهی  دوعوم  يداهنـشیپ و  روشک  ناونع  هب  ار  نیطـسلف 
.تسناد عنامالب  ار  يدوهی  تلود  سیسأت  روفلابدرل "  " سیلگنا هجراخ  ریزو  لاس 1917 

زا دـعب  .درک  مالعا  ار  يدوهی  تلود  سیـسأت  روفلاـب "  " هب فورعم  هیمـالعا  اـب  سیلگنا  تلود  رد 1923  ینامثع  تسکـش  زا  سپ 
یناطیش بزح  نیا  اب  نمؤم  نایدوهی  رثکا  .دنداد  لیکـشت  ار  لیئارـسا  دندرک و  يروآ  عمج  ار  هدنکارپ  نایدوهی  مود  یناهج  گنج 

[19] .دنناد یم  یسوم  تعیرش  اب  فلاخم  ار  نآ  دنتسه و  هدوب و  فلاخم 

: تیحیسم

زوسلد و ینابش  تاجن ، باب  اه ، ناسنا  هدنهد  تاجن  : " تسا هدرک  یفرعم  هنوگ  نیا  ار  دوخ  دوجوم ، لیجانا  رد  (ع ) یسیع ترضح 
". نیمز رد  ادخ  هدنیامن 

.دوب هرصان  ای  لیلج  ياتسور  یسیع  هاگداز  .دوب  راجن  فسوی  وا  هدناوخ  ردپ  .دش  دلوتم  ردپ  نودب  یسیع  .تسا  میرم  یسیع ، ردام 
هنارک رد  ییحی  ترضح  شیومع  رـسپ  اب  یـسیع  .دندرک  یم  تیاعر  ار  دوهی  نییآ  جیار  بادآ  تاررقم و  تهج  ره  زا  وا  ناشیوخ 

وا رود  دش و  عقاو  رثؤم  رایسب  مدرم  نیب  یـسیع  تاغیلبت  .دندرک  ینادنز  ریگتـسد و  ار  ییحی  .دندرک  یم  یهلا  نید  غیلبت  ندرا  دور 
.تسا دوهی  ینامسآ  بتک  تاروت و  دوعوم  حیسم  وا  هک  دنتسناد  یم  ًاقیقد  دوهی  یبهذم  ياملع  .دنتفرگ  ار 

دوب راگدرورپ  ییاتکی  زا  نخس  یسیع  توعد  زاغآ  رد 
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.دنتسناد ادخ  رسپ  ار  یسیع  دعب  یلو  دش  یم  هدناوخ  نیمز  نامسآ و  راگدیرفآ  اناوت و  ردپ  مان  هب  هک 

ناشیشک هک  ابق  هب  هدوب  سبلم  رـس و  قرف  ندیـشارت  .دوب  موسرم  قباس  بهاذم  نایدا و  رد  تیحیـسم  یبهذم  لامعا  مسارم و  بلغا 
نیمز هب  يزور  یسیع  هک  دندش  دقتعم  دوخ ) رادنپ  هب  هتبلا   ) یسیع ندش  هدیـشک  بیلـص  هب  زا  سپ  نایوسیع  .دنـشوپ  یم  یحیـسم 

.تشگ دهاوخ  زاب 

دوهی بهذم  دوهی و  اب  تاروت  فیرحت  رطاخ  هب  یلو  درک  یم  نایب  ار  دوهی  ماکحا  درک و  یم  غیلبت  ار  تاروت  ادتبا  یسیع  ترـضح 
.تسنادن یفاک  ار  یسوم  تعیرش  درک و  حرطم  تشاد  یقالخا  هبنج  رتشیب  هک  يدیدج  میلاعت  درک و  تفلاخم 

.تخانش یمن  تیمسر  هب  ار  نآ  تشادن و  لوبق  ار  نامیلـس  لکیه  وا  .دراد  تیدوهی  لوصا  اب  ینـشور  ریاغت  یـسیع  تعیرـش  لوصا 
هب هک  نیا  زا  دعب  یـسیع  ترـضح  .درمـش  یم  مرتحم  ار  هبنـش  کی  زور  یـسیع  یلو  دنتـسناد  یم  مارح  ار  هبنـش  زور  رد  راک  دوهی 
هب دندومن و  نادـنز  ریگتـسد و  ار  وا  هجیتن  رد  دـندرک ، تیاکـش  نیطـسلف  یمور  مکاح  دزن  وا  زا  دوهی  درک ، تناها  سدـقم  لکیه 
اه نآ  نیب  رد  هک  تسا  ناتـستورپ  سکودترا و  کیلوتاک ، گرزب  هقرف  هس  ياراد  تیحیـسم  .دندرک  مادـعا  ار  وا  ناشدوخ  هدـیقع 

[20] .دراد دوجو  زین  یکچوک  ياه  هقرف 

.دعب هب  ص 618  ج 2 ، ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات  یغلبم ، هللادبع  [ 17]

.دعب هب  ص 698  نامه ، [ 18]

ص 686. نامه ، [ 19]

.دعب هب  ص 700  ج2 ، ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات  یغلبم ، هللادبع  [ 20]

؟ دنا هدرواین  ور  مالسا  نید  هب  هتشذگ ، ناربمایپ  ناوریپ  ارچ  مالسا  نید  ندوب  لماک  دوجو  اب 

شسرپ

؟ دنا هدرواین  ور  مالسا  نید  هب  هتشذگ ، ناربمایپ  ناوریپ  ارچ  مالسا  نید  ندوب  لماک  دوجو  اب 

خساپ

ندش تقیقح  قح و  میلست  يرـصع  ره  رد   ) تسا مالـسا  نآ  دراد و  تیهام  کی  یهلا  ناربمایپ  یمامت  مایپ  نید و  نآرق ، شرگن  زا 
تعیرـش رـضاح  ناـمز  رد  نآ  فرعم  نیرتهب  دراد و  تقیقح  کـی  اـه  ناـمز  همه  رد  نیا  و  نتفرگ ) هلـصاف  تجاـجل  راـکنا و  زا  و 

یم ناملـسم  ار  ص )  ) مالـسا یمارگ  لوسر  ناوریپ  تسا و  هدوـمن  هراـشا  تقیقح  نیا  هب  یفلتخم  دراوـم  رد  نآرق  .تسا  يدـمحم 
(1) .ار هتفای  هر  ناینیشیپ  زین  دناوخ ،
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یکی دـنراد : تفـص  ود  کی  ره  نآرق  نایب  هب  دـنراد ، رارق  ناربمایپ  هلـسلس  خـیرات  تاـقلح  زا  یناـیم  ياـه  هقلح  رد  هک  یناربماـیپ 
(2) .يدعب ناربمایپ  هب  تبسن  هدنهد  هدژمرّشبم  يرگید  نیشیپ و  ناربمایپ  هب  تبسن  هاوگ )  ) قدصم

تسا و يدـنوادخ  طارـص "  " نآرق ریبعت  هب  میقتـسم و  هار  نآ  درادـن و  رت  شیب  طخ  کی  عقاو  رد  یهلا  ناربمایپ  بتکم  نیارباـنب ، 
(3 () هلیبس نع  مکب  قرفتف  لبسلا  اوعبتت  هوعبتاف و ال  امیقتسم  اطارص  اذه  نا   ) تسا یهارمگ  تلالض و  بجوم  اه  هار  رگید 

هب هعماج  درخ  اب  گنهامه  نامز و  تایضتقم  هب  هجوت  اب  ددرگ و  یم  ریزارس  مدرم  هب  ناربمایپ  طسوت  هراومه  یهلا  ضیف  مایپ و  نیا 
يارب تسناوت  ترضح  نآ  .دسر  یم  ص )  ) یمارگ لوسر  ینعی  ربمایپ ؛ نیرتالاو  نیرخآ و  هب  هک  نیا  ات  دهد ، یم  همادا  دوخ  لامک 

یتمعن و مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا   ) .درادب هضرع  ار  یعماج  لماک و  بتکم  نید و  تمایق  زور  ات  اه  ناسنا  یمامت 
(4 () ایند مالسالا  مکل  تیضر 

: يرتسبش دومحم  یمان  فراع  لوق  هب 

ات لوا  زا  تسا  طخ  یکی 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 670 

http://www.ghaemiyeh.com


رفاسم هلمج  ادخ  قلخ  وا  رب  رخآ  هب 

دنناوراک يامنهر  لیلد و  دننابراس  نوچ  ایبنا  هر  نیا  رد 

راک نیا  رد  رخآ  وا  مه  لوا  وا  مه  رالاس  هتشگ  ام  دیس  ناشیا  زو 

هتفرگ رارق  دییأت  دروم  روما  نیا  زا  یخرب  نایحیـسم  نایدوهی و  ياه  باتک  شرگن  زا  اما  تسا  نآرق  هاگن  زا  دـش ، هتفگ  هک  یبلاطم 
(5) .تسا

هرود رد  تسیاب  یم  دشاب ، قداص  نخـس  نیا  رد  دناد ، یم  ع )  ) یـسوم ترـضح  ياهدومنهر  وریپ  ار  دوخ  هک  يدوهی  رگا  نیاربانب 
، هینثت رفس  تاروت ،  رد  هک  هنوگ  نامه   ) دهنب ندرگ  مالسا  هب  ص )  ) دمحم ترضح  هرود  رد  ناشیا و  نییآ  هب  ع )  ) یسیع ترـضح 

(. تسا هدش  هراشا  تقیقح  نیا  هب  لصف 33 

هرود رد  تسیاب  یم  دـشاب ، وگتـسار  نخـس  نیا  رد  دـناد ، یم  حیـسم  ياسیع  ترـضح  ياـهدومنهر  وریپ  ار  دوخ  هک  یحیـسم  رگا 
یفلتخم دراوم  رد  رین  ياه 14 و 16 ،  لصف  انحوی ، لیجنا  رد  هک  هنوگ  نامه  دهنب (  ندرگ  مالـسا  نییآ  هب  ص )  ) دـمحم ترـضح 

(. تسا هدش  هراشا  تقیقح  نیا  هب  ابانرب  لیجنا  رد 

ناملسم هداهن و  ندرگ  ص )  ) يدمحم نییآ  هب  دنداد و  ناشن  ار  دوخ  تقادص  بلط ،  تقیقح  نایحیسم  زا  يرایـسب  خیرات  لوط  رد 
.میتسه مالسا  هب  ناییاکیرمآ  ناییاپورا و  ناوارف  شیارگ  دهاش  ام  زین  هزورما  .دندش 

؟ ارچ دنتسین ، مالسا  نید  شریذپ  هب  رضاح  رگید  يرایسب  ای  یخرب  اما 

ربمایپ وریپ  تسیاـب  یم  هک  دنتـسه  عـالطا  یب  تقیقح  نیا  زا  ناـنآ ، نید  رد  فیرحت  تهج  هب  نایحیـسم  ناـیدوهی و  زا  یخرب   - 1
.دنتسین هاگآ  مالسا  نید  تیناقح  زا  نانآ  .دهنب  ندرگ  تسا ، هدش  هداد  تراشب  وا  تثعب  هب  هک  يدعب  یهلا 

هب تسا  نکمم  یخرب   - 2
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.دنتسین نآ  شریذپ  هب  رضاح  تجاجل  دانع و  تهج  هب  نکیل  دنشاب ، هاگآ  مالسا  نید  تیناقح 

کی ره  هب  ندش  نیدتم  یهلا و  ناربمایپ  زا  کی  ره  زا  يوریپ  هک  دنرواب  نیا  رب  مالـسا ، نید  تیناقح  هب  داقتعا  دوجو  اب  یخرب   - 3
.تسا يراگتسر  هیام  ینامسآ  نییآ  زا 

یم ادـیپ  شیارگ  ناشئابآ  دادـجا و  نید  هب  دوخ  نارداـم  ناردـپ و  زا  يوریپ  هب  هکلب  دنتـسین ، قح  رب  نید  نتفاـی  یپ  رد  یخرب   - 4
هب هدرک و  تداـع  نآ  هب  اـه  لاـس  ناـسنا  هک  يزیچ  زا  تشگرب  رییغت و  .دـنا  هدرک  تداـع  دـنراد ، داـقتعا  هـک  هـچ  نآ  هـب  دـننک و 

.تسا لکشم  رایسب  هتسناد ، هدیدنسپ  کین و  ار  نآ  صوصخ 

.تسا لماوع  زا  یکی  زین  تسا ، رورت  ریشمش و  نید  مالسا  دننام  تسا ، نایرج  رد  ناناملسم  مالسا و  هیلع  هزورما  هک  یتاغیلبت   - 5

هتـشاد شقن  دـناوت  یم  عوضوم  نیا  رد  ناناملـسم  یـسایس  يداصتقا و  یعامتجا ، یگنهرف ، فعـض  دـننام و  رگید  فلتخم  لـماوع 
.دشاب

 : اه تشون  یپ 

هیآ 132. ( 2  ) هرقب هیآ 67 ؛ ( 3) نارمع لآ   - 1

هیآ 6. (61  ) فص  - 2

هیا 153. ( 6  ) ماعنا  - 3

هیآ 4. ( 5  ) هدئام  - 4

لیجنا دیدج ،  دـهع  اب  لصف 42  یبن ، يایعـشا  و 33 و  ياـه 18  لـصف  هینثت ،  رفـس  قیتـع ،  دـهع  هب  دوش  عوجر  هراـب  نیا  رد   - 5
لصف 5. یتلم ،  لیجنا  ياه 14 و 16 و  لصف  ینحوی ،

ار شدنزرف ,  لیعامسا  ترضح  وا  هک  دنک  یم  تساوخرددنوادخ  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  هرقب  هروس  زا  هیآ 128  رد 
يور زا  دیاب  نآ  فراعتم  يانعم  هب  مالـسا  ایناث  دندوب و  ناملـسم  اهنآ  الوا  هکیلاح  رد  کل 000 ]  نیملسمانلعجاو  انبر  دهد [  رارق  ناملسم 

شاب رایتخا 

شسرپ

لیعامـسا ترـضح  وا  هک  دنک  یم  تساوخرددنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  هرقب  هروس  زا  هیآ 128  رد 
ناملسم اهنآ  الوا  هکیلاح  رد  کل 000 ]  نیملسمانلعجاو  انبر  دهد [  رارق  ناملسم  ار  شدنزرف , 
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 . دهدرارق ناملسم  ار  ناسنا  انیوکت  دنوادخ  هکنآ  هن  دشاب ,  رایتخا  يور  زا  دیاب  نآ  فراعتم  يانعم  هب  مالسا  ایناث  دندوب و 

خساپ

هاوخ تسا ,  يرهاظ  لامعا  و  دـنوادخ ,  تینادـحو  هب  فرـص  رارقا  نآ  حطـس  نیرت  نیئاپ  هک  تسا  یتواـفتم  بتارم  ياراد  مالـسا 
نآ زا  رتالاو  یناش  لیعامـسا  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  تسا  حـضاو  قاـفن .  يور  زا  هاوخ  یعقاو  ناـمیا  هارمه 

نوریب دنلب  رس  یهلا  تخس  تاناحتمازا  هک  یمیهاربا  دنیامن ,  یمالـسا  نینچ  تساوخرد  دنوادخ  زا  دنـشاب و  ماقم  نیارد  هک  دنراد 
یمالسا ترـضح ,  ياعد  رد  مالـسا  زا  دارم  نیاربانب  تسا .  هدرک  توعد  یتسرپ  هناگی  هب  ار  دوخ  موق  هتـسکش و  ار  اه  تب  هدمآ , 

لاق ملسا  هبر  هل  لاق  ذا  هک [:  دیامرف  یم  دوب ,  ناملـسم  ترـضح  نآ  هکیلاح  رد  دنوادخ  دوخ  هک  ارچ  تسا  فراعتم  مالـسا  زا  ریغ 
یتلاح نینچ  تسا .  دنوادخ  ربارب  رد  قلطم  میلست  لماک و  تیدوبع  يانعم  هب  مالـسا  نیا   ( [ , 131 هرقب -  نیملاعلا (  برل  تملسا 
ناسنا يارب  يداع ,  تلاحو  وا  ياوق  ناسنا و  فعـض  هب  هجوت  اب  اما  تسا ,  يراـیتخا  يراـک  نآ  تامدـقم  بابـساظاحل و  هب  هچرگ 

شدنزرف وا و  هک  دنک  یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  ترضح  هک  تسور  نیا  زا  يدنوادخ .  صاخ  تیانع  اب  رگم  تسین  لوصح  لباق 
اما دندرگ ,  یم  بستنموا  هب  لاعفا  تسا و  رایتخا  ياراد  لاعفا  ماجنا  رد  ناسنا  هتـشذگ  نیا  زا  دـناسرب .  یماقم  تلاح و  نینچ  هب  ار 

تسا بجاو ,  هکلب  زیاج ,  سپ  دنتسین ,  يرایتخا  لاعفا  رارکت  زا  هلصاح  تاکلم  تافص 
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دراد و ار  هیور  نیمه  زین  فیرش  نآرق  میهد .  دانتسا  دنوادخ  هب  دنشاب  ریخ  هنـسح و  تافـص  هک  یتقو  اصوصخ  ار  تافـص  نیا  هک 
و و [   ( [ 40 میهاربا -  یتـیرذ (  نم  هولـصلا و  میقم  ینلعجا  بر  ـالثم [ :  میروخ .  یمرب  اهدانتـسا  عوـن  نیا  هب  يرایـسب  تاـیآ  رد 
 ) هیضرت احلاص  لمعا  نا  يدلاو و  یلع  یلع و  تمعنا  یتلا  کتمعن  رکشا  نا  ینعزوا  بر  و [   ( [ 83 ءارعش -  نیحلاصلاب (  ینقحلا 
زا میهاربا  ترـضح  هبوت  تساوخرد  هراـبرد  خـساپ  نیمه  دـننام   ( [ . 131 هرقب -  کـل (  نیملـسم  اـنلعجاو  اـنبر  و [  ( [ 19 لـمن - 

هتفگ رگا  اما  تشادـن .  نآ  فراعتم  يانعم  هب  هبوت  هب  يزاین  هک  دوب  موصعم  يربمایپ  ترـضح  نآ  هک  ارچ  تسا ,  قداـص  دـنوادخ 
رکذ دنوادخزا  ناشیا  تساوخرد  رد  هک  ترضح  نآ  تما  قح  رد  اما  تسا  لوبق  لباق  شدنزرف  ترـضح و  قح  رد  خساپ  نیا  دوش 

ار مالـسا  هبترم  نیرت  یلاـع  لیعامـسا ,  شدـنزرفو ,  دوـخ  يارب  ترـضح  هک  میئوـگب  تسا  نکمم  اریز  تـسین .  لوـبق  لـباق  هدـش 
نیا خساپ  دـشاب .  هدومن  تساوخرد  ار  هبترم  نیرتالاب  ات  نیرت  نیئاپ  زا  بتارم ,  همه  تسا  نکمم  تما  يارب  اما  هدرک ,  تساوخرد 

تساوخرد مه  بتارم  نیرت  نیئاپ  هک  تسا  نکمم  عیرـشت  ماقم  رد  تسا .  توافتم  تساوخرد  اعد و  ماقم  عیرـشت و  ماقم  هک  تسا 
نیئاپ تساوخرد  هکنآ  نمض  رد  تسا ,  نطاب  تقیقح و  اب  هبلغ  اعد  تساوخرد و  ماقم  رداما  تسا .  نید  بل  ظفح  دارم  اریز  دوش 

نابز هب  رارقا  ینعی  مالسا  بتارم  نیرت 
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 . دراد تافانم  تلاح  نیا  ندوب  يرایتخا  اب  اعقاو ,  ای  ارهاظ  , 

؟ تسیچ اپورا ، رد  مالسا  ریثأت  ذوفن و  دروم  رد  نوبولواتسوگ  رظن 

شسرپ

؟ تسیچ اپورا ، رد  مالسا  ریثأت  ذوفن و  دروم  رد  نوبولواتسوگ  رظن 

خساپ

: دیوگ یم  نوبولواتسوگ 

لاح زا  یحیـسم  ياپورا  هدش  ببـس  ناناملـسم  ینعی  يدـحلمو  رفاک  موق  کی  هک  دـننک  رارقا  هک  دـنراد  راع  ناییاپورا  زا  اهیـضعب  »
هک تسا  روآ  فسأت  ساسا و  یب  يا  هجرد  هب  رظن  نیا  یلو  دـنراد ، یم  هاگن  موتکم  ار  نآ  اذـل  و  ددرگ ، جراخ  تلاـهج  شّحوت و 
ریز ار  مور  تنطلـس  هک  ار  اپورا  یـشحو  ماوقا  نآ  مالـسا ، هدییاز  بارعا  نیمه  یقالخا  ذوفن  دومن … ّدر  ار  نآ  ناوت  یم  یناسآ  هب 
ربـخ یب  یّلکب  نآ  زا  هک  ار  هفـسلف  نونف و  مولع و  هزاورد  ناـنآ ، ینـالقع  ذوفن  زین  دومن و  تیمدآ  قیرط  رد  لـخاد  دـندومن ، ربزو 

(751/ برع مالسا و  ندمت  « ) .دندوب ناییاپورا  ام  داتسا  لاس  دصشش  ات  درک و  زاب  اهنآ  يور  هب  دندوب 

؟ دشاب یم  هچ  تسا  هدمآ  نیشیپ  ینامسآ  بتک  ناوریپ  طسوت  مالسا  ربمایپ  راتفگ  قدص  دییأت  نوماریپ  هک  یتایآ 

شسرپ

؟ دشاب یم  هچ  تسا  هدمآ  نیشیپ  ینامسآ  بتک  ناوریپ  طسوت  مالسا  ربمایپ  راتفگ  قدص  دییأت  نوماریپ  هک  یتایآ 

خساپ

نآ دنـسانش ، یم  ار  ص )  ) مالـسا ربمایپ  یبوخ  هب  ینامـسآ  بتک  ناوریپ   » دیوگ یم  تسا  هدمآ  نآرق  هروس  ود  رد  هک  هیآ  نیتسخن 
« دنسانش یم  ار  دوخ  نادنزرف  هک  هنوگ 

« ْمُهَءاْنبَا َنُوفِْرعَی  امَک  ُهَنوفِْرعَی  َباتِْکلا  ُمُهاِنَتَا  َنیذَّلا  »

رد هک  هیآ  لیذ  رد  و  دنناد ، یم  زین  ار  وا  تایئزج  تایـصوصخ و  اه و  هناشن  هکلب  دـنهاگآ  وا  توعد  روهظ و  لصا  زا  اهنت  هن  ینعی 
َّقَْحلا َنوُُمتْکََیل  ْمُْهنِم  ًاقیرَف  َّنِاَو  [ » دنربخ اب  نآ  زا  هکنیا  اب  دننک  یم  نامتک  ار  قح  نانآ  زا  یهورگ  اما   ] دیامرف یم  هدـمآ  هرقب  هروس 

« َنوُمَْلعَی ْمُهَو 

مالـسا ربمایپ  نم   » تفگ یم  هک  هدـش  لقن  تفریذـپ  ار  مالـسا  سپـس  دوب و  دوهی  گرزب  ياملع  زا  یکی  هک  مالـس » نب  هللادـبع   » زا
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( .ثحب دروم  هیآ  لیذ  رانملا  يزار و  رخف  ریبک  ریسفت  «. ) یْنبِاب یّنِم  ِِهب  ُمَلْعَا  اَنَا  « » مسانش یم  مدنزرف  زا  رتهب  ار  (ص )

هجوت دروم  فلتخم ، يایاوز  زا  ار  وا  تیناقح  لیالد  عقاو  رد  هک  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  فاـصوا  زا  فصو  ُهن  رکذ  اـب  هیآ  نیمود  رد 
سرد یما و  دـننام  رگید  نئارق  هب  یـضعب  و  تسا ، وا  ياه  همانرب  وا و  توعد  يـالاو  ياوتحم  هب  هراـشا  یـضعب  هک  تسا  هداد  رارق 

تامالع و تافـص و  هلأسم  يور  زین  لیالد  نیا  زا  یتمـسق  رد  و  دنک ، یم  هراشا  نآ  لاثما  ندوب و  نابرهم  زوسلد و  ندوب ، هدناوخن 
یما و ربمایپ  نامه  ادخ )  ) لوسر زا  هک  یناسک   ] دیامرف یم  دنک  یم  هیکت  لیجنا ) تاروت و   ) نیشیپ ینامسآ  بتک  رد  وا  ياه  هناشن 

يوریپ هدناوخن  سرد 
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[ دنراگتسر اهنآ  دنبای ...  یم  تسا  ناشدزن  هک  یلیجنا  تاروت و  رد  ار  شتافص  هک  یسک  نامه  دننک  یم 

«. َنوُِحْلفُملا ُمُه  َِکئلُوا  ِلیْجنِْالاَو ...  ِهیروَّتلا  ِیف  ْمُهَْدنِع  ًابوتْکَم  ُهَنوُدِجَی  يذَّلا  َّیِّمُْالا  َِّیبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیذَّلَا  .

هک دناسر  یم  اراکـشآ  هدـیدرگ  رکذ  نآ  رد  هک  یفاصوا  یلو  هدـشن ، هدرب  ص )  ) مالـسا ربمایپ  مان  تحارـص  اب  هیآ  نیا  رد  هچ  رگ 
.تسا ترضح  نآ  روظنم ،

ینعی ُهَنوُدِـجَی »  » دـیوگ یم  هکلب  دـنبای ) یم  ار  وا  لیالد  اه و  هناشن  « ) ُهَِلئالَدَو ُهَِمئالَع  َنوُدِـجَی   » دـیوگ یمن  نآرق  هکنیا  هجوت  لـباق 
تیاهن رب  تسا  يدـیکأت  اهنآ  بتک  رد  (ص ) ربمایپ روضح  ینعی  ریبعت  نیا  دـنبای و  یم  لیجنا  تاروت و  رد  ار  ص )  ) ربمایپ نآ  دوخ 

.بلطم نیا  حوضو 

و متسه ، ادخ  لوسر  نم  هک  داد  تراشب  لیئارسا  ینب  ربارب  رد  تحارص  اب  وا  هک  میناوخ  یم  میرم  نب  یسیع  نابز  زا  هیآ  نیموس  رد 
ار امـش  تسا  دـمحا »  » وا مان  دـیآ و  یم  نم  زا  دـعب  هک  يربماـیپ  هب  تبـسن  و  منک ، یم  قیدـصت  تسا  نم  يور  شیپ  هک  ار  یتاروت 

یتْأَی ِلوُسَِرب  ًارِّشَبُمَو  ِهیروَّتلا  َنِم  ِّيَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِدَصُم  ْمُْکَیِلا  ِهللا  ُلوُسَر  ّینِا  َلیئارِسا  یَنب  ای  َمَیْرَم  ُْنب  یَسیع  َلاق  ِْذاَو   » مهد یم  تراشب 
« ُدَمْحَا ُهُمْسا  يدَْعب  ْنِم 

[ راکـشآ تسا  يرحـس  نیا  دنتفگ  هدمآ  اهنآ  غارـس  هب  تازجعم  اب  مالـسا ) ربمایپ   ) وا هک  یماگنه  یلو   ] دـیامرف یم  هیآ  نایاپ  رد  و 
« ٌنیبُم ٌرْحِس  اذه  اُولاق  ّتانِّیَْبلِاب  ْمُهَءاج  اّمَلَف  »

تفلاخم زا  ینخـس  یلو  دـنک ، یم  لقن  رحـس  هب  نآ  نداد  تبـسن  تازجعم و  اب  تفلاخم  رد  ار  اهنآ  راـتفگ  نآرق  هکنیا  هجوت  لـباق 
نیا تسا و  هتفگن  دمحا »  » ندمآ هب  تبسن  ع ) « ) حیسم  » رابخا دروم  رد  اهنآ 
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.دندرک یمن  راکنا  ار  ربخ  نیا  اهنآ  هکنیا  رب  تسا  ینشور  لیلد 

اهنآ يوس  هب  یباتک  دـنوادخ  فرط  زا  هک  یماگنه   ] دـیامرف یم  مینک ، یم  دروخرب  هطبار  نیا  رد  يا  هزات  هتکن  هب  هیآ  نیمراهچ  رد 
( دیدج ربمایپ  روهظ  تکرب  هب   ) رافک رب  حتف  دیون  دوخ  هب  نایرج  نیا  زا  شیپ  دنتـشاد و  دوخ  اب  هک  دوب  ییاه  هناشن  قفاوم  هک  دـمآ 
[ داب نارفاک  رب  ادخ  تنعل  سپ  دندش ، رفاک  نآ  هب  دمآ ، ناشغارـس  هب  دندوب  هتخانـش  لبق  زا  ار  هچنآ  هک  یماگنه  يرآ )  ) دنداد یم 

ُهَنْعَلَف ِِهب  اُورَفَک  اُوفَرَع  ام  ْمُهَءاج  اَّمَلَف  اُورَفَک  نیَذلا  یَلَع  َنوِحتْفَتْسَی  ُْلبَق  ْنِم  اُوناکَو  ْمُهَعَم  اِمل  ٌقِّدَصٌم  ِهللا  ِْدنِع  ْنِم  ٌباتِک  ْمُهَءاج  اَّملَو  »
«. َنیِرفاْکلا یَلَع  ِهللا 

دوخ بتک  رد  هک  ص )  ) مالـسا ربمایپ  زا  ییاه  هناشن  رطاخ  هب  دوهی »  » هک هدـمآ  نآ  لوزن  نأش  رد  هک  تسا  يزیچ  هب  هراشا  هیآ  نیا 
ربمایپ نیا  هاگترجه  هک  دندوب  هدناوخ  شیوخ  بتک  رد  نوچ  و  دندومن ، ترجه  هنیدم »  » هب دوخ  راید  نیمزرـس و  زا  دـندوب ، هدـید 

هب یتح  دندش و  نکاس  هنیدم  رد  دندمآ و  دراد ) رارق  هنیدـم  فرط  ود  رد  هک  یهوک  ود   ) تسا دـُحا »  » و ریع »  » هوک نایم  رد  (ص )
ام دنتفگ  دندوب  يرود  نادنچ  هن  هلصاف  رد  هک  اهنآ  دییایب ، ام  يوس  هب  و  میتفای ، ار  دوعوم  نیمزرـس  ام  هک  دنتـشون  شیوخ  ناردارب 
هک یماگنه  هب  و  دمآ ! میهاوخ  امش  يوس  هب  درک  ترجه  اجنآ  هب  دوعوم  ربمایپ  هک  یماگنه  میرادن ، يدایز  هلصاف  نیمزرـس  نآ  زا 

« دش میهاوخ  زوریپ  امش  رب  دیدج ، ربمایپ  هیاس  رد  ام   » دنتفگ یم  دندش ، یم  ریگرد  جرزخ »  » و سوا »  » هنیدم یموب  نانکاس  اب 

یماگنه هنافسأتم  یلو 
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.دندیدن دوخ  عورشمان  فادها  لایما و  ریسم  رد  ار  وا  هک  ارچ  دنتساخرب ، تفلاخم  هب  وا  اب  درک ، روهظ  ربمایپ  نآ  هک 

.دوب هدمآ  حوضو  هب  اهنآ  بتک  رد  هزادنا  هچ  ات  ص )  ) مالسا ربمایپ  روهظ  هلأسم  هک  دهد  یم  ناشن  همه  اهنیا 

ص)  ) مالـسا ربمایپ  ینامـسآ  باتک  هب  نامیا  موزل  رب  دیکأت  نمـض  هتخاس و  بطاخم  ار  دوهی  ثحب  دروم  هیآ  نیرخآ  رد  هرخألاب  و 
و تسامـش ، اب  ار  هچنآ  دنک  یم  قیدصت  هک  مدرک  لزان  هچنآ  هب  دیروایب  نامیا   ] دیامرف یم  تسا ، اهنآ  دزن  ياه  هناشن  اب  قفاوم  هک 

« ِِهب ٍِرفاک  َلَّوَا  اُونوکَت  الَو  ْمُکَعَم  اِمل  ًاقّدَصُم  ُْتلَْزنَا  اِمب  اُونِمَاَو  [ » دیوش رفاک  نآ  هب  هک  دیشابن  یناسک  نیتسخن 

راظتنا امش  زا  هک  ارچ  دینک ، راکنا  ار  نآ  امـش  هک  تسا  نیا  بیجع  تسین ، بیجع  دنوش ، رفاک  نآ  هب  برع  ناتـسرپ  تب  رگا  ینعی 
دیدماین و هنیدم  هب  دوخ  راید  اهرهـش و  زا  شروضح  كرد  وا و  رادـید  قوش  رطاخ  هب  رگم  دیـشاب ، وا  هب  نانمؤم  نیتسخن  تفر  یم 

.دیشاب نارفاک  نیتسخن  امش  دوش و  سکعرب  هیضق  ارچ  سپ  دیدرک ، یمن  يرامشزور  شروهظ  راظتنا  رد 

ياهب هب  ارم  تاـیآ  و   ] دـینکن ناـهنپ  ار  قیاـقح  يداـم ، عفاـنم  رطاـخ  هب  دـیامرف  یم  هدرک  هراـشا  شور ،» رییغت   » نیا هزیگنا  هب  سپس 
«. ِنوُقَّتاَف َياِّیاَو  ًالیلَق  ًانَمَث  یتایِآب  اُورَتْشَت  الَو  [ » دیزیهرپب نم  تفلاخم  زا  دیشورفن و  يزیچان 

كدنا عفانم  رطاخ  هب  ناتمه  نود  امـش  اما  دـشاب ، ناهج  مامت  دـنچ  ره  تسا ، زیچان  دـیریگب  نآ  لباقم  رد  ییاهب  ره  هکنیا  هب  هراشا 
.دیدومن ناهنپ  درادرب  رد  ار  ص )  ) مالسا ربمایپ  ياه  هناشن  هک  یتایآ  هنایلاس ) ینامهیم  کی  يارب  ًانایحا   ) يدام

؟ دنریذپ یمن  ارچ  دنناد  یم  رگا  هن و  ای  تسا  قحرب  مالسا  دنناد  یم  يراصن  دوهی و  نادنمشناد  زورما  ایآ 

شسرپ

دوهی و نادنمشناد  زورما  ایآ 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 679 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دنریذپ یمن  ارچ  دنناد  یم  رگا  هن و  ای  تسا  قحرب  مالسا  دنناد  یم  يراصن 

خساپ

رد میلـست  نامیا و  زا  ناسنا  عنام  دناوت  یم  دیلقت  بصعت و  هاج و  بح  دـننام  یلماوع  دراد و  هنیمز  یگدامآ  هب  زاین  قیاقح  شریذـپ 
هاج و بح  رطاخب  ربمایپ  تیناقح  زا  ندوب  هاگآ  اب  هک  دنشاب  ینادنمـشناد  مه  نامز  نیا  رد  تسا  نکمم  نیاربانب  ددرگ  قیاقح  ربارب 

.دنرواین نامیا  نادب  تسایر 

تجاـجل و حور  ياراد  (( مالـسلا هیلع  )) یـسوم ترـضح  ناـمز  زا   ) زاـغآ ناـمه  زا  ناـنیا  هک  میوش  یم  روآداـی  دوهی  موـق  هراـبرد 
دنشاب نینچ  نیا  دوخ  ربمایپ  اب  هورگ  نیا  یتقو  دنتخادرپ  یم  تجاجل  هب  مالسلا )) هیلع  )) یسوم ترـضح  هرابرد  .دندوب و  یـشکرس 

.درک دنهاوخ  راتفر  هنوگچ  ناناملسم  اب  زورما  هک  تسا  یعیبط 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

1094

؟ تسیچ برغ  رد  مالسا  شرتسگ  مدع  لیلد 

شسرپ

؟ تسیچ برغ  رد  مالسا  شرتسگ  مدع  لیلد 

خساپ

.دراد یفلتخم  لیالد  برغ  رد  مالسا  شرتسگ  مدع 

.تسا هدوب  یغیلبت  عیس  تاناکما و  ندوبن  ناناملسم و  یغیلبت  تالیکشت  فعض  لیالد ، نآ  زا  یکی 

يارب شالت  تیحیـسم و  یغیلبت  ياه  همانرب  شرتسگ  قیرط  زا  رگرامعتـسا  ياهتردق  ذوفن  تسا ، لوا  لیلد  زا  رتمهم  هک  رگید  لیلد 
رگا تسا و  اهتلم  قوقح  یماح  اهنت  اه و  هدوت  عفادم  هناگی  مالسا  دنناد  یم  یبوخ  هب  نانآ  هک  ارچ  .تسا  مالـسا  ذوفن  زا  يریگولج 
یعس هراومه  نانآ  .تفر  دهاوخ  نیب  زا  نانآ  تراغ  يرگلواپچ و  هنیمز  دیآ ، دیدپ  نآ  شرتسگ  مالسا و  میلاعت  حرط  يارب  یتصرف 
هجوت تسا و  نوزفازور  برغ  رد  مالـسا  ذوفن  دوجو ، نیا  اب  .دوشن  هدناسانـش  زاب  ایند  هب  نیتسار  مالـسا  یقیقح  هرهچ ي  دـننک  یم 
شقن مالسا  یفرعم  رد  .تفرگ  تروص  ینیمخ  ماما  ترضح  يربهر  هب  هک  ناریا ، یمالسا  بالقنا  .تسا  هدش  بلج  مالـسا  هب  دارفا 

.درک افیا  ار  یمهم 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  )
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؟ دندرک یم  لوبق  ار  نآ  یناسک  هچ  دنتساخ و  یم  رب  هلباقم  هب  مالسا  ربارب  رد  یهورگ  هچ 

شسرپ

؟ دندرک یم  لوبق  ار  نآ  یناسک  هچ  دنتساخ و  یم  رب  هلباقم  هب  مالسا  ربارب  رد  یهورگ  هچ 

خساپ

توعد ربارب  رد  هک  یتقو  دشاب ، هتـشاد  دوجو  یگدامآ  نیا  یـسک  رد  رگا  دراد  هنیمز  یگدامآ  هب  زاین  حیحـص  نییآ  قح و  شریذپ 
نامورحم نافعـضتسم و  رد  روکذـم  یگدامآ  لومعم  روط  هب  هک  دریذـپ ، یم  ار  نانآ  توعد  دریگ  رارق  ینید  ناحلـصم  ناربماـیپ و 

اب نانآ  زا  دـیجم  نآرق  رد  هک  دنتـسه ، ناربکتـسم  نانیا  لباقم  رد  .دـنتفگ  یم  کیبل  ار  ناربمایپ  توعد  ناـنآ  هدوب و  رتشیب  هعماـج 
هک يدارفا  ینعی : ألم ;» » ناونع اـب  یهاـگ  شاـیع و  نادـنمتورث  ینعی : فرتم ;»  » ناونع تحت  هاـگ  .تسا  هدـش  داـی  یفلتخم  تاریبعت 

نانیا .تسا  هدـش  دای  ناـنآ  زا  ناربکتـسم » » ناونع هب  اـهنآ  زا  دراوم  يا  هراـپ  رد  دنـشاب و  یم  راشرـس  تاـناکما  رگید  لوپ و  ياراد 
ثعاب نانآ  تکرح  اـیبنا و  توعد  هک  ارچ  دـندرک ، یم  تفلاـخم  نآ  اـب  هدرک ، تمواـقم  ناـنآ  توعد  ناربماـیپ و  ربارب  رد  هراومه 

.تسا هدش  یم  نانآ  یتوغاط  تردق  يدوبان 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

؟ دنیامن یمن  يوریپ  نآ  زا  ایند  للم  همه  ارچ  تسا ، نید  نیرتلماک  مالسا  رگا 

شسرپ

؟ دنیامن یمن  يوریپ  نآ  زا  ایند  للم  همه  ارچ  تسا ، نید  نیرتلماک  مالسا  رگا 

خساپ

ار مالـسا  هدرک ، هجوت  یفارحنا  بهاذـم  ناـیدا و  هب  اـهناسنا  زا  يرایـسب  هک  رما  نیا  اـب  نیا  تسا و  ینامـسآ  نید  نیرتلماـک  مالـسا 
يرایسب دارفا  تسا  نکمم  نینچمه  .دراد  قح  ربارب  رد  میلست  عضاوت و  هنیمز و  یگدامآ  هب  زاین  حیحص  نییآ  شریذپ  اریز  دنریذپن ;

.دنشاب هدنام  رود  مالسا  هب  شیارگ  زا  یهاگآ  ان  رطاخ  هب 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

؟ تسا هتشاد  دوجو  (( هلآو هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ زا  لبق  مالسا  ایآ  دندوب و  هداد  ربخ  ار  مالسا  روهظ  یناونع  هچ  اب  نیشیپ  نایدا 

شسرپ
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؟ تسا هتشاد  دوجو  (( هلآو هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ زا  لبق  مالسا  ایآ  دندوب و  هداد  ربخ  ار  مالسا  روهظ  یناونع  هچ  اب  نیشیپ  نایدا 

خساپ

هب اه  تراشب  نیا  .دـندوب  هداد  دـیون  ار  مالـسا  ربماـیپ  روهظ  لـیجنا  تاروت و  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دـیجم  نآرق  تاـیآ  زا  یخرب  زا 
هتفاـیرد اـه  هناـشن  يور  زا  هک  زاـجح  نیمزرـس  هب  تشاد  نآ  رب  ار  يراـصن  دوهی و  زا  يا  هدـع  هک  دوب ، یعطق  نشور و  يا  هزادـنا 

رگید ناربمایپ  زین  لیجنا و  تاروت و  تراشب  .دنشاب  مالـسا  روهظ  راظتنا  رد  دننک و  چوک  دوب ، دهاوخ  مالـسا  روهظ  لحم  هک  دندوب 
رد مه  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ترـضح كرابم  مان  زا  یتح  .دش  دهاوخ  متخ  وا  هب  يربمایپ  هک  دمآ  دهاوخ  يربمایپ  هک  دوب  نینچ 

.دوب هدش  دای  اهتراشب  نیا 

هیآ 6. فص ، هروس   - 1(1)

1123

.تسا هتشادن  دوجو  یهلا  نایدا  نایم  یفالتخا  چیه  داعم  هب  داقتعا  هناگی و  يادخ  شتسرپ 

وت رب  هچنآ  دوـب و  هداد  ناـمرف  حوـن  هب  هک  داد  رارق  امـش  يور  ارف  ار  ینییآ  ناـمه  تسا «: هدـمآ  نینچ  هراـب  نیا  رد  میرک  نآرق  رد 
«. دینکن داجیا  هقرفت  نآ  رد  دیراد و  اپرب  ار  نید  هک : میدومرف  یسیع  یسوم و  میهاربا و  هب  میدرک و  یحو 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

هیآ 13. حون ، هروس   - 1(1)

1124

رگید رب  مالسا  نید  دیامرف : یم  هک  روکذم ، هروس  هیآ 85  تسین و  یقرف  ناربمایپ  نایم  دیامرف  یم  هک  نارمع  لآ  هروس  هیآ 84  هب  هجوت  اب 
.دراد يرترب  نایدا 

هراشا

؟ دییامرف نایب  ار  ...و  مالسا  دوهی و  حیسم  نایدا  هاگدید  زا  ار  هروس  نیا  هیآ 85  هب  طوبرم  دهاوش  ًافطل 

شسرپ

مالسا نید  دیامرف : یم  هک  روکذم ، هروس  هیآ 85  تسین و  یقرف  ناربمایپ  نایم  دـیامرف  یم  هک  نارمع  لآ  هروس  هیآ 84  هب  هجوت  اب 
.دراد يرترب  نایدا  رگید  رب 

؟ دییامرف نایب  ار  ...و  مالسا  دوهی و  حیسم  نایدا  هاگدید  زا  ار  هروس  نیا  هیآ 85  هب  طوبرم  دهاوش  ًافطل 
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خساپ

.دنراد فالتخا  مه  اب  نافرع  تعیرش و  نوناق و  رظن  زا  دوهی  تیحیسم و  مالسا  نید 

ود نیا  هک  تیدوهی  يرگید  مالسا و  یکی  دنا : هداهن  رفاو  یجرا  نوناق  تعیرش و  هب  نید  ود  ناهج  نایدا  نایم  رد  تعیرـش  نوناق و 
دهع باتک    ِ نیناوق زا  يرایـسب  هدش  ملـسم  هزورما  هک  توافت  نیا  اب  دنراد ; رگیدـمه  هب  یناوارف  یگدـننام  يرفیک  قوقح  رد  نید 

میظنت تسا  هتفرگ  لکش  یبارومح  نوناق  لثم  نیرهنلا  نیب  گنهرف  ریثأت  تحت  دزادرپ  یم  دارفا  یصخش  لاوحا  هب  ًالومعم  هک  قیتع 
نیا دوش  یعدم  هک  دوش  یمن  تفای  ینّیدتم  ققحم  چیه  هتفرگ و  تروص  دوهی  تیناحور  هلیـسو  هب  دیعبت  زا  سپ  دوهی ، نید  نیناوق 
تهج نیا  هب  دـشاب ; هدرک  غالبا  یـسوم  هب  ارحـص  رد  دـنوادخ  دـنک ، یم  یفرعم  هیجوت و  سدـقم  باـتک  هک  هنوگنآ  ار  اهروتـسد 

تسا قاطیالام  هاگ  ضقانتم و  هاگ  شنیناوق 

يایبنا زا  يراتفگ  ای  طیرفت  طارفا و  دـح  رد  یقالخا  ياهروتـسد  زج  اهنآ  رد  تسین  دوهـشم  یمّلـسم  قوقح  تیحیـسم  لـیجانا  رد 
دندرک و فیلأت  هاشداپ  تیامح  هب  متفه و  راوگرگ   " نامز پاپ  روتـسد  هب  اه  فقـسا  ار  اهاسیلک  قوقح  .دوش  یمن  هظحالم  فلس 

هدش فیلأت  اه  فقسا  هلیسو  هب  هک  یسرداد  نییآ  یـصخش و  لاوحا  یندم و  قوقح   " .دنداهن مان  (( Canonic کینوناک  " ار نآ 
رداص و ضقانتم  ییارآ  بلغا  یبهذم  ياه  همکحم  رد  دوب و  هدننک  جیگ  ضقانتم و  هدیچیپ  رایسب 
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هب دندوب ; هدروآ  دیدپ  دوخ  يارب  نولاک  ورتول  شور  زا  یقوقح  اه  ناتستورپ  دندرک و  یم  يوریپ  اه  کیلوتاک  طقف  قوقح  نیا  زا 
هک ینیناوق   ) هعماج دارفا  وریپ  هکلب  دنتـسین ; یبهذـم  قوقح  وریپ  قوقح  نوؤش  نیناوق و  رد  دارفا  یحیـسم  ياهروشک  رد  لیلد  نیا 

.دنتسه دننک ) یم  عضو  دارفا 

نیا و  دوش ، یم  لماش  مه  ار  یسایس  یعامتجا و  طباور  هنحـص  يدرف  نوؤش  رب  هوالع  شنیناوق  تسا و  یحو  نیع  نآرق  مالـسا  رد 
فیلکت شنیناوق  رد  دهد و  رییغت  ار  اهنآ  تیهام  دـناوت  یمن  ناکم  نامز و  رییغت  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  اجرباپ  تباث و  هشیمه  نیناوق 

هب لمع  تدش  دـنک ، لتخم  دـساف و  ار  یعامتجا  مظن  ای  هعماج و  یـسومان  یقالخا و  ناینب  هک  يروما  رد  درادـن و  دوجو  قاطیالام 
یمن ماکحا  عضو  هزاجا  دارفا ، هب  هتفرگ و  ار  انبم  یب  ياه  هقیلس  لامِعا  ولج  دراد ، هک  یلومـش  تیعماج و  اب  مالـسا  .دهد  یم  جرخ 

هرامـش 2 نامـسآ  تفه  هّلجم  ك.ر  ) .دنـشاب مالـسا  یبهذم  قوقح  وریپ  دیاب  دارفا  یـصخش  یندم و  قوقح  هک  دراد  دیکأت  دـهد و 
 ( باتک رشن  زکرم  یئافش ص 85 135 ، نسحم  نامز  رورم  نوناق  مالسا و  باتک 

هک تسا  يردـق  هب  اهنآ  نیب  تهابـش  زاب  دراد ، دوجو  ینافرع  فلتخم  بهاذـم  رد  جـیار  میلاعت  دـیاقع و  نیب  هک  یتوافت  اب  ناـفرع 
فلتخم بهاذـم  تسا  تهابـش  كارتـشا و  ناـهِج  نوگاـنوگ  ماوقا  نیب  نآ  رد  هک  دـنناد  یم  يا  هقیرط  ار  ناـفرع  هقیرط  ناـققحم 

.دنراد توافت  قیرط  تیاغ و  رد  ًالومعم  یلو  دنکرتشم ; رگید  کی  اب  تضایر  انف و  دوهش ، تدحو  رد  ینافرع 

ناهج و اب  وا  هطبار  ادخ و  دوجو  تسین و  راگزاس  فوصت  نافرع و  اب  نادنچ  دوهی ، میلاعت  هک  دندقتعم  ناققحم  زا  یضعب 
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یخرب اّما  درادن ; تقباطم  ینافرع  ینابم  لوصا و  اب  کی  چـیه  دـنروآ ، یم  تسد  هب  يو  نیمارف  زا  تعاطا  اب  ناگدـنب  هک  يا  هجیتن 
هک دنریگ  یم  هجیتن  نینچ  ادخ  تبحم  ادخ و  بلط  رد  ناسنا  قوش  تاماهلا و  تافشاکم و  ایبنا ، لاوحا  هب  دانتـسا  اب  نارظنبحاص  زا 

تـسا دوجوم  لابک   " مان هب  يا  هعومجم  رد  نافرع  نیا  یبدا  هنومن  نیرت  لماک  تسا  دوجوم  زین  تیدوهی  رد  نافرع  زا  ییاه  هزومآ 
یلباب و فراعم  ناناملـسم و  اراصن ، نافرع  نانوی و  تمکح  زا  نیودـت  ناـیرج  رد  هدـمآرد و  ریرحت  هتـشر  هب  یطـسو  نورق  رد  هک 

يدایز دح  ات  تسا و  یلاخ  اراصن  ناناملـسم و  دزن  رکـس "  " باحـصا نافرع  ناجیه  روش و  زا  دوهی ، نافرع  تسا  هدوب  رثأتم  یناریا 
تسا يرایشوه  " ) وحص  " لها هقیرط  رب  ینبم  راک و  هظفاحم 

درجمریغ گنر  يدح  ات  ار  نآ  یسیع  ترـضح  صخـش  اب  طابترا  هک  توافت  نیا  اب  تسا  دوهی  نافرع  هلابند  هلمکت و  اراصن  نافرع 
نیا اراصن  نافرع  رد  هک  یتروص  رد  دـندمآ ; یم  رامـش  هب  یلاعتم  درجم و  روما  ود  ره  تیاـغ  قیرط و  دوهی ، ناـفرع  رد  تسا  هداد 

رد یحیسم  دباع  کی  هک  تسا  هثالث  میناقا  زا  مود  مونقا  هب  رـصحنم  تیحیـسم  رد  تبحم  تسین  یـسیع  صخـش  زج  يزیچ  ود ، ره 
.دوش یم  يو  مالآ  لمحت  رد  تکرش  هب  دنم  هقالع  هداد و  رارق  رظن  دروم  ار  حیسم  تافص  دوخ ، تادابع 

اهنآ همه  عومجم  هن  اهنآ و  زا  هدمآ  دـیدپ  هن  دراد ، یمالـسا  ریغ  بهاذـم  اب  هک  يزراب  تهابـش  نیع  رد  یمالـسا  نافرع  فوصت و 
یم هک  دراد  ییاهزیچ  راهطا  همئا  مرکا و  لوسر  یلمع  یگدنز  تسا و  نآرق  مالسا و  شا  یعقاو  أشنم  لقتـسم و  يزیچ  هکلب  تسا 

هلسلس کی  شخب  ماهلا  دناوت 
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.دشاب ینافرع  قیقد  فیطل و  یناعم 

ربارب رد  يرابدرب  ربص و  ندش  دنزرف  نز و  بحاص  جاودزا و  هدهاجم  ایند و  ریقحت  دـهز و  لثم  يرایـسب  دراوم  رد  یمالـسا  نافرع 
فالخ هب  یمالـسا  نافرع  رد  تبحم  قشع و  .دراد  يراکـشآ  توافت  رگید  ینافرع  بهاذم  اب  تضایر  رد  لادـتعا  نافلاخم و  راتفر 
نایدا نیب  رد  یمالسا  نافرع  فوصت و  تیاهن  رد  .دناسر  یم  قح  تاذ  رد  يانف  داحتا و  هب  ار  فراع  هک  تسا  يا  هلیسو  تیحیـسم 
شزرا مود  لصف  یبرثی  ییحی  يرظن  نافرع  ك.ر  ) .دـنک یم  هضرع  دـنوادخ  اب  ار  هطـساوالب  لاصتا  ای  طابترا  هولج  نیرتلماک  یهلا 

 ( نافرع ورملق  رد  شخب  بوک  نیرز  نیسحلادبع  هیفوص  ثاریم 

هدرک توعد  بتکم  کی  هب  ار  رـشب  عقاو  رد  ناربمایپ  همه  تسا  یکی  متاخ  ات  مدآ غ  ترـضح  زا  دـنوادخ  نید  میرک  نآرق  رظن  زا 
یعرف لیاسم  هلسلس  کی  رد  اه  توافت  نیا  نکیل  دنا ، هتـشاد  فالتخا  رگیدکی  اب  عیارـش  نیناوق و  زا  يا  هراپ  رد  ناربمایپ  هتبلا  دنا ،

تسا و هدـش  یم  توافتم  دـنا ، هدـش  یم  توعد  هک  یمدرم  ياه  یگژیو  طیحم و  تایـصوصخ  نامز و  ياضتقم  هب  هک  تسا  هدوب 
تسا هدوب  فده  کی  يوس  هب  تقیقح و  کی  هب  توافتم  ياه  لکش  نیا  همه 

لـصا کی  يارجا  توافت  عون  زا  ای  رت و  نییاپ  اب  رت  یلاع  ياه  سالک  تامیلعت  توافت  عون  زا  ای  رگیدـکی ، اب  ایبنا  تامیلعت  توافت 
تسا هدوب  نوگانوگ  عاضوا  طیارش و  رد 

نیا دـنا ، هدرب  الاب  سالک  نیرخآ  ات  لّوا  سالک  زا  ار  وا  هک  هدوب  زومآ  شناد  کی  دـننام  اـیبنا  تاـمیلعت  رد  رـشب  رگید : تراـبع  هب 
تسا نید  لماکت 

تسا هداهن  مالسا  ، " دنا هدرک  یم  توعد  نادب  ار  مدرم  متاخ  ات  مدآ  زا  ناربمایپ  هک  ار  نید  نیا  مان  نآرق  لاح  ره  هب 
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هکلب هدوب  فورعم  مدرم  نایم  رد  مان  نیا  اب  هدش و  یم  هدـناوخ  مان  نیا  اب  ادـخ  نید  ياه  هرود  همه  رد  هک  تسین  نیا  دوصقم  هتبلا 
تسا مالسا   " ظفل نآ  فّرعم  نیرتهب  هک  تسا  یتیهام  ياراد  نید  تقیقح  هک  تسا  نیا  دوصقم 

دادعتـسا بسح  رب  ًاجیردـت  بتکم  نیا  دـنا ، هدوب  بتکم  کی  هب  هتـسباو  مایپ و  کی  لماح  یعرف  تاـفالتخا  همه  اـب  ناربماـیپ  سپ 
نیا هب  نوچ  دش و  هضرع  عماج  لماک و  تروص  هب  بتکم  هک  دیـسر  يدح  هب  تیرـشب  هک  اج  نآ  هب  ات  هدـش  هضرع  یناسنا  هعماج 

تفریذپ نایاپ  توبن  دیسر ، هطقن 

القع لماک  ریغ  صقاـن و  نیناوق  هب  عوجر  ینوناـق  نینچ  دوجو  اـب  تسا و  یـسایس  لـماک و  نوناـق  کـی  مالـسا  نید  فصو  نیا  اـب 
تسین تسرد 

نید نیرخآ  ناونع  هب  مالـسا  نید  هک  نیا  مالعا  اب  رگید ، ناـیدا  هک  دراد  یم  مـالعا  نارمع 85 ،" لآ   " هفیرـش هیآ  هک  نآ  هصالخ 
هدوب و قح  نید  يدعب  نید  طسوت  ندش  خسن  زا  لبق  دوخ و  نامز  رد  ینید  ره  هتبلا  دنـشاب ، یم  طقاس  رابتعا  زا  هدـش و  خـسن  تسا 

.دندرک یم  تعاطا  نید  نآ  زا  دیاب  نامز  نآ  مدرم 

رد هک  تسین  نیا  هب  يزاین  رگید  ینامـسآ  بتک  فیرحت  و  رت ) لماک  نوناـق  هب  عوجر   ) يرطف یلقع و  لـصا  نیا  هب  هجوت  اـب  لاـح 
یهاوگ هک  هرقب 42 ،) : ) هیآ هب  هجوت  اب  دنچ  ره  دشاب ، هتشاد  دوجو  مالسا  نید   " تیناقح رب  يدهاوش  زین  تیحیسم  ای  تیدوهی  نید 

دوجو هدوب  نآرق  لوزن  نامز  رد  اراصن  دوهی و  تسد  رد  هک  فرحم  بتک  نامه  رد  وا  نییآ  مرکا و  ربماـیپ  ياـه  هناـشن  دـهد ، یم 
نامتک ار  نآ  اراصن  دوهی و  نادنمشناد  یلو  تسا  هتشاد 
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ریسفت هیمالسالا /  بتکلاراد  ص 493 ، ج 2 ، ص 210 ; نارگید ج 1 ، يزاریش و  مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  ك.ر  .دندرک ( یم 
رفعج هللا  تیآ  تایَهلالا  یمالسا /  رشن  رتفد  نارمع  لآ  تایآ 3260 و 70 79 ، لیذ  ص 308483 ، ج 3 ، ییابطابط ،  همالع  نازیملا 

 ( .دیحوت تاراشتنا  هدازیلع ص 135147 ، دسا  ربکا  هشیدنا  لحاس  رد  هیمالسالا /  تاسردلل  یملاعلا  زکرم  یناحبس ص 448449 ،

نآرق زا  يا  هراشا  هاتوک و  ای  رصتخم و  دنچ  ره  یتاراشا  ای  ینخس و  هدمآ  مزعلااولوا  ناربمایپ  يوس  زا  هک  رگید  ینامسآ  ياه  باتک  رد  ایآ 
؟ ریخ ای  هدش  هدرب  راک  هب  اه  نآ  رد  دیجم 

شسرپ

يا هراشا  هاتوک و  ای  رصتخم و  دنچ  ره  یتاراشا  ای  ینخس و  هدمآ  مزعلااولوا  ناربمایپ  يوس  زا  هک  رگید  ینامسآ  ياه  باتک  رد  ایآ 
؟ ریخ ای  هدش  هدرب  راک  هب  اه  نآ  رد  دیجم  نآرق  زا 

خساپ

تاروت و رد  ار  شتافـص  هک  يربمایپ  دـننک ; یم  يوریپ  یما  ربمایپ  ادـخ ،[ [ هداتـسرف زا  هک  اه  ناـمه  : " دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ 
لالح اهنآ  يارب  ار  هزیکاپ  يایـشا  دراد ; یم  زاب  رکنم  زا  دهد و  یم  روتـسد  فورعم  هب  ار  اهنآ  دنبای ; یم  تسا  ناشدزن  هک  یلیجنا 

; دراد یم  رب  ناشندرگ  شود و  زا  ، [ دوب اهنآ  رب  هک  ار  ییاهریجنز  نیگنـس و  ياهراب  دـنک و  یم  میرحت  ار  اه  یکاپان  درمـش و  یم 
ناـنآ دـندومن ، يوریپ  هدـش  لزاـن  وا  اـب  هـک  يروـن  زا  و  دـندرک ، شا  يراـی  تیاـمح و  و  دـندروآ ، ناـمیا  وا  هـب  هـک  یناـسک  سپ 

; ادخ ربمایپ  رب  هدش  لزان  باتک  دراد ، دوجو  اراصن  تسد  رد  لیجنا   " مان هب  زورما  هچنآ  کش  نودـب  فارعا 157 ). ") .دنناراگتسر
عمج فیلأت و  ترضح  نآ  نییراوح   [ نارای هلیـسو  هب  هک  لیجانا   ) تسا یبتک  زا  يا  هعومجم  هکلب  تسین  َ غ  یـسیع ترـضح  ینعی 
نمض رد  وا ، ینامـسآ  باتک  ياوتحم  و    َ یـسیع ترـضح  تامیلعت  زا  یتمـسق  هک  تسین  يدیدرت  لاح  نیا  اب  اما  تسا  هدش  يروآ 
ربمایپ نیا  تامیلعت  زا  یطولخم  اراصن ، يزورما  لیجانا  نیا  ربانب  تسا  هتفای  لاـقتنا  لـیجانا   [ اـه باـتک  نیا  هب  شناوریپ  ياـه  هتفگ 
روهظ هب  تراشب  هک  یناوارف  ياهریبعت  دوجوم ، لیجانا  نیمه  رد  زاب  لاح  نیا  اب  اـما  تسا  نارگید  ياـه  هشیدـنا  راـکفا و  گرزب و 

یقداـص ج دـمحم  ناـقرفلا  ریـسفت  .ر ك  ) .دراد دوجو  دـنک  یم  قیبـطت  نآ  هدـنروآ  مالـسا و  رب  طـقف  نآ  ياـه  هناـشن  هک  یگرزب 
 ( توریب تاعوبطملل  یملعالا  هسسؤم  ص 305311 ، 27و28 ،

نآرق تایآ  رد  هچ  نآ  قبط 
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تایئزج تایصوصخ و  اه و  هناشن  روهظ ، لصا  مالـسا  ربمایپ  ياه  هناشن  لیالد و  دوجو  زا  ربخ  اراصن  دوهی و  بتک  رد  هدمآ  میرک 
ناوریپ  " میناوخ یم  تایآ  یخرب  رد  یتح  ...و " فص 6 فارعا 157 ; ماعنا 20 ; هرقب 146 ;  ) تسا هدـمآ  وا ، كرابم  مان  یتح  وا و 

رد هک  نیا  اما  هرقب 146 ،) " ) .دنسانش یم  ار  دوخ  نادنزرف  هک  هنوگ  نآ  دنسانش ، یم  ار  مالـسا ص  ربمایپ  یبوخ  هب  ینامـسآ  بتک 
تسا هدشن  نآ  هب  يا  هراشا  تایآ  نیا  رد  ریخ ؟ ای  تسا  هدمآ  نایم  هب  مه  میرک  نآرق  زا  یمان  بتک  نآ 

؟ دنراد لوبق  ار  نآرق  تیناقح  زین  یبهذم  ياه  تیلقا   ) اه باتک  نآ  ناوریپ  میراد  لوبق  ار  ینامسآ  ياه  باتک  رگید  ام  هک  هنوگ  نامه  ایآ 

شسرپ

لوبق ار  نآرق  تیناقح  زین  یبهذم  ياه  تیلقا   ) اه باتک  نآ  ناوریپ  میراد  لوبق  ار  ینامسآ  ياه  باتک  رگید  ام  هک  هنوگ  نامه  ایآ 
؟ دنراد

خساپ

بازحا  ) تسا ینامسآ  باتک  نیرخآ  میرک  نآرق  ناربمایپ و  متاخ  مالسا  ربمایپ  تسا  یهلا  نید  نیرخآ  مالسا  نید  یعطق  ّهلدا  ربانب 
(107 أیبنا ، ماعنا 90 ; فارعا 158 ; ; 28 أبس ، ماعنا 19 ; ناقرف 1 ; تلصف 41 و 42 ; ; 40

نآرق مالـسا و  نید  زا  دـیاب  نایدا  ریاس  ناوریپ  هلمجزا  تماـیق  زور  اـت  ناـهج  مدرم  همه  میرک  نآرق  لوزن  مالـسا و  نید  ندـمآ  اـب 
يزاریش مراکم  هّللا  تیآ  نآرق  مایپ  يرهطم /  دیهش  تیمتاخ  ك.ر  ) .دنک یم  تابثا  ار  بلطم  نیا  تیمتاخ  ّهلدا  .دننک  يوریپ  میرک 

 ( هیمالسالا بتکلاراد  ص 399427 ، نارگید ج 8 ، و 

مالساربمایپ و هب  هک  هنوگ  نامه  دنشاب ، هتـشاد  نامیا  یهلا  ناربمایپ  ینامـسآ و  ياه  باتک  همه  هب  دیاب  ناناملـسم  نآرق  تایآ  ربانب 
ِطاَبْس  ?َ ْالا َو    َ بوُقْعَی َو    َ قََحْسِإ َو    َ لیِعََمْـسِإ َو    َ میِه  َ َْربِإ  َّ َ َیلِإ   َ لِزنُأ آَم  اَْنَیلِإ َو    َ لِزنُأ آَم  َو    ِ هَّللِاب اَّنَماَء  ْاَُّولُوق   " .دنراد نامیا  میرک  نآرق 

: دییوگب هرقب 136 )   َ;) نوُِملْسُم ُ و  َهل   ُ نَْحن َو    ْ ِم مُْهنّ ٍدَحَأ    َ ْنَیب   ُ قِّرَُفن َال    ْ مِّهِبَّر نِم    َ نوُِّیبَّنلا   َ ِیتوُأ آَمَو    َ یَـسیِع َو    َ یَـسُوم   َ ِیتوُأ آَم  َو 
یـسوم و هب  هچ  نآ  هب  هدمآ و  لزان  طابـسا  بوقعی و  قاحـسا و  میهاربا و  رب  هچ  نآ  هب  هدـش و  لزان  ام  رب  هچ  نآ  هب  و  ادـخ ، هب  ام 

یمن یقرف  ناشیا  زا  کی  چیه  نایم  میدروآ  نامیا  هدش  هداد  ناشراگدرورپ  يوس  زا  ناربمایپ  همه  هب  هچ  نآ  هب  هدش و  هداد  یـسیع 
دنتسه و ینامسآ  ياه  باتک  رگید  وریپ  هک  یناسک  هرقب 285  زین  و  میتسه "  میلست  وا  ربارب  رد  میراذگ و 
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، دنتـشاد لوبق  رگا  اریز  دنرادن  لوبق  ار  میرک  نآرق  مالـسا و  نید  دوش  یم  هتفگ  یبهذم  ياه  تیلقا  اه  نآ  هب  ًالثم  ناریا  روشک  رد 
هرقب ) .دنک یم  یفن  ار  نانآ  نخـس  نآرق  تسام و  دزن  تیادـه  هک  دـندقتعم  نانآ  .دـندش  یم  ناملـسم  دـندروآ و  یم  نامیا  نآ  هب 

(135

نارمع 70) لآ  ) .دنتسه رفاک  میرک  نآرق  هب  تبسن  نانآ 

دنمشناد کی  کیه   " يوس زا  ییارگرثکت   ) مسیلارولپ هلئـسم  راب  نیتسخن  يارب  يدالیم  نرق 20  رد  هک  تسا  هجوت  لـباق  هتکن  نیا 
رد ار  قح  زا  یشخب  ینید  ره  هک  تسا  نیا  نآ  یناعم  زا  یکی  تسا  هدش  نییبت  تروص  دنچ  هب  هلئـسم  نیا  .دیدرگ  حرطم  یحیـسم 

نآرق دروـم  رد  یحیـسم  نادنمـشناد  زا  یخرب  رکفت ، نیارباـنب  .دـنراد  يا  هدـیقع  نـینچ  یحیـسم  نادنمـشناد  زا  یخرب  .دراد  دوـخ 
هب دـنراد ، يا  هدـیقع  نینچ  هک  یناسک  ًایناث : تسین  حیحـص  مسیلارولپ  رکفت  لصا  ًالوا : یلو  تسه  نآ  رد  قح  زا  یـشخب  دـندقتعم 

هشیدنا و هسـسؤم  تایب ص 142164 ، لوسرلادـبع  اه ، هژاو  گـنهرف  ك.ر  مسیلارولپ  ياـنعم  حیـضوت  يارب  ) .دـنرادن ناـمیا  نآرق 
.( ش 4 زییاپ 76 ، دقن ، باتک  همانلصف  ینید /  گنهرف 

؟ دننک یم  لوبق  ار  مالسا  نید  ای  دنوش ، یم  ناملسم  هدرک  ضوع  ار  دوخ  نید  اه ، یحیسم  ای  اه  يدوهی  ارچ  سپ  تسا  یکی  ادخ  نید  رگا 

شسرپ

لوبق ار  مالـسا  نید  ای  دنوش ، یم  ناملـسم  هدرک  ضوع  ار  دوخ  نید  اه ، یحیـسم  ای  اه  يدوهی  ارچ  سپ  تسا  یکی  ادـخ  نید  رگا 
؟ دننک یم 

خساپ

تسا دای  نایاش  هتکن  دنچ  نایب  خساپ  ندش  نشور  يارب 

ار ناربمایپ  ماقم  نیا  هب  ندیـسر  يارب  ناسنا  تسا و  لاعتم  دنوادخ  هب  ندش  کیدزن  لامک و  هب  ندیـسر  ناسنا  تقلخ  زا  فدـه  . 1
هک اج  نآ  زا  و  دسرب ; ماقم  نآ  هب  اه  نآ  هب  لمع  اب  یمدآ  دنزومایب و  ناسنا  هب  ار  دـنوادخ  ياهروتـسد  ماکحا و  ات  تسا  هدـیزگرب 

هرود ره  رد  رـشب  طیارـش  اهزاین و  هب  هجوت  اب  نابرهم  دنوادخ  تسا  توافتم  يرـصع  ره  رد  رـشب  یگنهرف  يرکف و  تیفرظ  دـشر و 
سالک نیرخآ  ات  لوا  سـالک  زا  ار  وا  هک  تسا  زومآ  شناد  کـی  دـننام  ناربماـیپ  تاـمیلعت  رد  رـشب  تسا و  هداتـسرف  ار  یناربماـیپ 

تسا لکـشم  هاگـشناد  ناتـسریبد و  ياه  باتک  يریگدای  ندناوخ و  اه  یلوا  سالک  يارب  هک  روط  نامه  سپ  ...دنهد  یم  شزومآ 
ياه همانرب  مک  مک  جیردت و  هب  دنوادخ  ور  نیا  زا  تسا  هدوب  لکـشم  میرک  نآرق  مهف  ندرک و  لمع  زین  نیتسخن  ياه  ناسنا  يارب 

نآ يارب  ار  ییاه  همانرب  مدآ  ترضح  تقلخ  زاغآ  رد  .دنک و  ییامنهار  ماگ  هب  ماگ  ار  اه  نآ  ات  داد  رارق  اه  نآ  رایتخا  رد  ار  ناسآ 
هک داتسرف  ییاهروتـسد  اه و  همانرب  اب  هارمه  ار  یناربمایپ  اه  نآ  يارب  ناسنا  لسن  ندش  دایز  دشر و  بسانت  هب  سپـس  داد و  رارق  اه 

نییآ نید و  اب  ار  مالسا  زیزعربمایپ  دنوادخ ، هک  نیا  ات  یسیع  یـسوم  ترـضح  لثم  دندوب  تعیرـش  باتک و  ياراد  اه  نآ  زا  یخرب 
، دوش هضرع  رشب  هب  دوب  رارق  هک  یهلا  نیناوق  ماکحا و  زا  هچره  دیزگرب و  تلاسر  هب  میرک  نآرق  هارمه  هب  لماک 
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نآرق هک  نانچ  دش  لزان  ترـضح  نآ  رب  هدش  يدنب  نامز  یلحارم  یط  یگمه  هدمآ و   9 دمحم ترضح  ناربمایپ  متاخ  نید  طسوت 
زورما هدئام 3 ... ) ; ) ...اًنیِد   َ مََلْس  ?ً

ِ
ْالا   ُ مَُکل   ُ تیِـضَرَو ِیتَمِْعن    ْ مُْکیَلَع   ُ تْمَْمتَأَو   ْ مُکَنیِد   ْ مَُکل   ُ ْتلَمْکَأ   َ مْوَْیلا : "... دیامرف یم  میرک 

ك.ر  ..") مدـیزگرب ینییآ  ناونع  هب   [ امـش يارب  ار  مالـسا  مدـینادرگ و  ماـمت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  لـماک و  ناـتیارب  ار  امـش  نید 
ج ییابطابط ،  همالع  نازیملا  ریسفت  اردص /  تاراشتنا  ص 153 203 ، ص 181 و ج 3 ، يرهطم ج 2 ، یضترم  دیهش  راثآ ، هعومجم 

 ( توریب یملعا  هسسؤم  ص 185 ، ، 5

.دریگ رارق  رگید  نایدا  زا  دـعب  دـیاب  یعیبط  روط  هب  نیارباـنب  تساـه  نآ  نیرت  لـماک  ناـیدا و  متاـخ  مالـسا  نید  هک  نیارباـنب  سپ 
 ( نامه راثآ ، هعومجم  )

جح 34)   َ;) نِیِتبْخُْملا ِرَِّشب  ْاوُِملْسَأ َو  َّو   ُ هَلَف ٌدِح   َ َو   ٌ َهَلِإ   ْ مُکَُهَلِإَف  " تسا یکی  دشاب ، یم  دنوادخ  ربارب  رد  میلست  نامه  هک  ادخ  نید  . 2
اه تعیرش  اما  .ار " ناگدنوش  میلست  ناعضاوتم و  هد  تراشب  و  دیوش ! میلـست  وا  نامرف   [ ربارب رد  تسا  يدحاو  دوبعم  امـش  يادخ  و 

هقیرط نییآ و  امـش  زا  مادـک  ره  يارب  اـم  هدـئام 48 ) ;) ...اًجاَْهنِمَو   ً هَعْرِـش   ْ مُکنِم اَْنلَعَج   ٍ ّ لُِکل : "... دـنراد توافت  مه  اـب  اـه ، نییآ  و 
لماک تسا  نآ  هدـنروآ  مرکا  ربمایپ  هک  مالـسا  نییآ  تعیرـش و  دـش ، هراشا  کی  دـنب  رد  هک  هنوگ  نامه  میداد ". ..  رارق  ینـشور 
دنراد هفیظو  نایدا  همه  ناراد  فرط  نامز  نیا  رد  دنداتفا و  تیجح  زا  هتشاذگ  ياه  تعیرش  نآ  ندمآ  اب  دشاب و  یم  اه  نید  نیرت 

 َّ نِإ : " دنک یمن  لوبق  وا  زا  دنوادخ  دریذپب ، ار  مالسا  تعیرش  زا  ریغ  سک  ره  میرک  نآرق  هدومرف  قبط  دننک و  يوریپ  مالسا  نید  زا 
رد نید  نارمع 19 ) لآ   .ُ..;) مََلْس  ?ً

ِ
ْالا   ِ هَّللا َدنِع    َ نیِّدلا
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ره و  نارمع 85 ) لآ    َ;) نیِرِـسََْخلا   َ نِم   ِ هَرِخ  ?َ ْالا ِیف  َوُهَو    ُ ْهنِم   َ لَبُْقی نَلَف  اًنیِد    ِ مََلْـس  ?ً
ِ

ْالا َْریَغ    ِ غَْتبَی نَمَو   ; " تسا مالـسا  ادـخ ، دزن 
 " تسا ناراک  نایز  زا  ترخآ  رد  وا  دش و  دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  دنک ، باختنا  دوخ  يارب  ینییآ  مالسا  زج  سک 

نیرت لماک  مالسا  تعیرش  نوچ  دنیامن و  یم  ضوع  ار  تعیرش  هکلب  دننک ; یمن  ضوع  ار  نید  اه ، یحیسم  ای  اه  يدوهی  هجیتن  رد 
یم زین  لیجنا  تاروت و  ياه  شرافس  زا  هک  تسا  ییالقع  یلقع و  مکح  کی  رت ، لماک  تعیرش  شریذپ  دنریذپ و  یم  ار  نآ  تسا 

.دشاب

؟ دنروآ یمن  مالسا  ایند  مدرم  همه  ارچ 

شسرپ

؟ دنروآ یمن  مالسا  ایند  مدرم  همه  ارچ 

خساپ

: هلمج زا  دراد ؛ یفلتخم  للع  ناناملسم  ریغ  ندرواین  مالسا 

ره ساسا  زا  ور  نیازا  دـنناد ؛ یم  درف  یـصخش  ياه  سوه  اـهاوه و  ییوج  یپ  عناـم  ار  نید  دنتـسین و  نید  لاـبند  ًالـصا  یخرب  - 1
.دنرکنم ار  ینید 

.دنشاب ینید  هچ  وریپ  هک  تسین  مهم  نانآ  يارب  هک  دنتسه  يا  هدع  - 2

رایسب دیجم  نآرق  رد  هلأسم  نیا  .دنروآ  یمن  دورف  رـس  مالـسا  لباقم  رد  تقیقح  تخانـش  نیع  رد  تجاجل  دانع و  رثا  رب  یخرب  - 3
رد هک  تسا  هداد  لیکـشت  یناسک  دانع  راکنا و  ار  ناربمایپ  تازرابم  خیرات  زا  یمیظع  شخب  عقاو  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم 

.دنا هتساخرب  هزرابم  هزیتس و  هب  نآ  اب  تقیقح ، ندوب  یباتفآ  نیع 

یم همادا  دوخ  ناینیشیپ  هار  هب  مالسا  قیاقح  زا  یهاگآان  رثا  رب  مرجال  دنا و  هدیمهفن  هدینـشن و  ار  مالـسا  مایپ  یتسرد  هب  یـضعب  - 4
.دنوش یم  میسقت  رصقم  رصاق و  لهاج  هورگ : ود  هب  زین  هتسد  نیا  .دنهد 

هدروآ و يور  نآ  هب  مالسا  قیاقح  اب  ییانشآ  كدنا  اب  نانآ  زا  يرایـسب  هک  دنتـسه  یقطنم  رادم و  قح  ياه  ناسنا  زین  یهورگ  - 5
رتکد مناخ  انیداشاس ، رتکد  نونگ ، هنر  راـگلا ، دـماح  يدوراـگ ، هژور  روسفرپ  دـننام : ینادنمـشناد   ) دـنوش یم  میلـست  نآ  ربارب  رد 

(. دنا هدیورگ  نآ  هب  مالسا ، اب  قیقد  ییانشآ  قیقحت و  اب  هک  دنتسه  دارفا  هورگ  نیا  زا  ...و  يریلکاو 

J}

دیاب ماجنارـس  دشاب و  رتشیب  يدعب  نایدا  ناوریپ  دیاب  سپ  تسا  هداد  ار  رگید  ربمایپ  ندمآ  هدژم  دوخ  ناوریپ  هب  ربمایپ  ره  هکنیا  هب  هجوت  اب 
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؟ تسین روطنیا  ارچ  ؟  دشاب ناملسم  ریغ  دارفا  زا  رتشیب  ناناملسم  دادعت 

شسرپ

دـشاب و رتـشیب  يدـعب  ناـیدا  ناوریپ  دـیاب  سپ  تسا  هداد  ار  رگید  ربماـیپ  ندـمآ  هدژم  دوـخ  ناوریپ  هب  ربماـیپ  ره  هکنیا  هب  هجوـت  اـب 
؟ تسین روطنیا  ارچ  ؟  دشاب ناملسم  ریغ  دارفا  زا  رتشیب  ناناملسم  دادعت  دیاب  ماجنارس 

خساپ

يادـن قح و  ترـضح  ربارب  رد  میلـست  هب  اهنآ  همه  هکلب  دـنا  هدرواین  فلتخم  نایدا  ناربمایپ  .تسا  دـحاو  یهلا ، ناربماـیپ  همه  نید 
« . مالسالا هللا  دنع  نیدلا  نا   » دنا هدرک  توعد  دیحوت  يرطف 

.تسا یعامتجا  هنیمز  طیحم و  طیارش  توافت  زا  یشان  ناربمایپ ) ياه  هزومآ   ) عیارش نایم  توافت  تسا و  یکی  یهلا  نید  نیاربانب 

، یهلا ناربماـیپ  نیتـسار  ناوریپ  (ص .) دـمحم ترـضح  یـسیع ، یـسوم ، مـیهاربا ، حوـن ، ترـضح  زا  دـنترابع  مزعلا  اوـلوا  ناربماـیپ 
نیا ناوریپ  هزورما  هک  دمآ  دیدپ  یسیع  ترضح  یسوم و  ترضح  نیئآ  رد  یساسا  یتافیرحت  خیرات  لوط  رد  اما  دنتسه  ناناملـسم 

تیدوهی و ینایحو  ياه  هزومآ  یهلا و  ياه  هشیر  ینابم و  زگره  مالسا ، نیبم  نید  نیاربانب  .دنمان  یم  یحیسم  يدوهی و  ار  اه  نیئآ 
تاروت رب  نمیهم  هدننک و  قیدصت  ار  نآرق  نیئآ و  ود  نیا  لمکم  ممتم و  ار  دوخ  مالـسا ، هکلب  دنک  یمن  یفن  ار  نیتسار  تیحیـسم 

.تسا هنایارگ  لومش  یعضوم  نیتسار ، تیحیسم  تیدوهی و  هب  تبسن  مالسا  عضوم  رگید  ترابع  هب  .دنک  یم  یفرعم  لیجنا  و 

: تیحیسم جاور  تلع 

زا دـعب  تسا و  هدوب  مالـسا  روهظ  زا  لـبق  تیحیـسم  شرتسگ  جاور و  هک  تسا  مزـال  بلطم  نیا  هب  هجوت  يا  هتکن  ره  ناـیب  زا  لـبق 
یحیسم ياهروشک  زا  یقطانم  سکع  هب  هکلب  تفای  تیحیسم  يارب  ناوت  یمن  يا  هظحالم  لباق  شرتسگ  دشر و  رگید  مالسا  روهظ 

.دنا هدش  ناناملسم  زین  نیطسلف  تاماش و  هقطنم  نوچمه 

جاور لماوع  زا  یخرب 
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: تیحیسم

هدـش فیرحت  دوهی   ) دوهی هکلب  دـنرادن  ار  دوخ  ناوریپ  دایدزا  غیلبت و  هیعاد  دوهی ، نید  ًاساسا  هک  اجنآ  زا  تیدوهی ، اـب  هسیاـقم  رد 
نیدـب درک ، یفرعم  تسرپ  داژن  نایرج  کی  ار  نآ  تسا  رتهب  دـناد و  یم  رترب  يادـخ  ار  دوخ  يادـخ  رترب و  داژن  ار  دوخ  يزورما )
تـسا غیلبت  توـعد و  لاـح  رد  ًاـمئاد  هک  تیحیـسم  ربارب  رد  نیا  .دـنریذپ و  یمن  دوـخ  هرمز  رد  ار  یـسک  یگداـس  هب  ًالـصا  تهج 

.تسا تیدوهی  فقوت  تیحیسم و  دشر  بجوم 

: مالسا اب  هسیاقم  رد  اما  و 

تسا مالسا  روهظ  زا  لبق  ًاتدمع  دراد  هزورما  هک  يا  هرتسگ  اب  تیحیسم  شرتسگ  جاور  دش ، هتفگ  نخـس  همدقم  رد  هک  روط  نامه 
: ددرگ یم  رب  نارود  نامه  هب  نآ  للع  و 

ترطف ساسا  رب  هک  ار  اهناسنا  ياهلد  نآ ، تیناقح  یهلا و  ینایحو  ياه  هزومآ  تیباذج  رطاخ  هب  هیلوا  هدـشن  فیرحت  تیحیـسم  . 1
یسیع ترضح  هدشن  فیرحت  هدروخن و  تسد  لیصا و  ياه  هزومآ  .درک  بذج  دوخ  هب  دنتسه  ارگ  قح  وجادخ و  دوخ ، تقلخ  و 
نآرق اذل  دندوبن  نآ  زا  ندیشک  تسد  هب  رـضاح  يراشف  چیه  تحت  یتمیق و  چیه  هب  هک  درک  خوسر  نیتسار  نانمؤم  لد  رد  نانچنآ 

مه ذا  دوقولا  تاذ  رانلا  دودـخالا  باحـصا  لتق   » تسا هدرک  رکذ  هدوتـس و  ار  یحیـسم  هیلوا  نانمؤم  هناتخـسرس  تمواقم  مه  میرک 
ات 8)  4 جورب /  « ) دیمحلا زیزعلا  هللااب  اونمؤی  نا  الا  مهنم  اومقن  ام  دوهش  نینمؤملاب  نولعفی  ام  یلع  مه  دوعق و  اهیلع 

رد رییغت  فیرحت و  یپ  رد  دـهد ، یم  سوکعم  رثا  اهنآ  راشف  لامعا  دـنتفایب و  رد  نینمؤم  اـب  دـنناوت  یمن  دـندید  یتقو  اـه  تلود  . 2
دندمآرب حیسم  ياه  هزومآ 
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، ناهج زا  یمین  ینعی  مور  يروطارپما  .دیشخب  تیمـسر  نآ  هب  هدش  فیرحت  تیحیـسم  زا  تیامح  اب  مور ، میظع  يروطارپما  هژیو  هب 
تیحیسم يروطارپما ، نیا  طسوت  نآ  هب  ندیشخب  تیمسر  هدش و  فیرحت  تیحیسم  زا  تیامح  اب  تشاد و  هطلـس  تحت  ار  زور  نآ 

، یمـسر نید  ناونع  هب  تیحیـسم  هب  مور  يروطارپما  یـشخب  تیمـسر  جیورت و  تیامح و  اب  اذل  .تفای  یناهج  يدعب  هدش  فیرحت 
.دمآرد ناهج  زا  یمین 

لماوع هب  هجوت  اب  هژیو  هب  تدم  نیا  لوط  رد  اذل  هدرک  ادـیپ  روهظ  مالـسا  زا  لبق  لاس  دصـشش )  ) تیحیـسم 600 رگید  يوس  زا  . 3
هتشادن یهجوت  لباق  ریگمـشچ و  دشر  دنور ، نیا  رگید  مالـسا ، روهظ  زا  سپ  ياه  لاس  رد  .تسا  هدرک  ادیپ  جاور  شرتسگ و  قوف 

دنتـسویپ و مالـسا  هزوح  هب  زین  دـندوب ، مور  میظع  يروطارپما  تحت  هک  نیطـسلف  تاـماش و  نوچمه  یقطاـنم  سکع  هب  هکلب  تسا 
.دندش ناملسم 

زا یشخب  یتح  اقیرفآ و  و  دندوب -  تیحیسم  هطلـس  تحت  هک  تاماش  ناریا و  نوچ  يرایـسب  ياه  نیمزرـس  رد  مالـسا ، روهظ  اب  اما 
کیلوتاک ياسیلک  یناسناریغ  نشخ و  رایـسب  دورخرب  اما  .تفای  شرتسگ  ناکلاب -  هریزج  هبـش  يزورما ) يایناپـسا   ) سلدنا اپورا - 

هب رد  ای  دننک  ترجه  نیمزرس  نآ  زا  ناناملسم  هتفر  هتفر  هک  دش  ثعاب  ناماس  نآ  ناناملسم  اب  زور  نآ  ياپورا  رد  یطسو  نورق  رد 
مغر یلع  نونکا  مه  دشن و  شوماخ  اپورا  رد  مالـسا  ارچ غ  هاگ  چیه  اما  .دنهد  همادا  ار  یتخـس  یگدنز  راشف  تحت  یتیلقا  تروص 

.تسا شرتسگ  لاح  رد  اکیرمآ  اپورا و  رسارس  رد  مالسا ؛ هیلع  رایسب  تاغیلبت 

تسا هداد  هدژم  (ص ) مالسا ربمایپ  مالسا و  روهظ  هب  تیحیسم  هک  نیا  رگید  بلطم 
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حیـسم نید  ناوریپ  رب  تقیقح  دندرک و  راکنا  ار  تقیقح  تیعقاو و  نیا  نآ  ناربهر  تسا و  هدـش  فیرحت  هک  دوجوم  تیحیـسم  اما 
.دنام ناهنپ 

دوجو زین  يرگید  نایدا  مالسا  روهظ  نامز  رد  هک  یلاح  رد  تسا  هدربمان  يدوهی  نید  یحیسم و  نید  دننام : یصاخ  نایدا  زا  نآرق  رد  ارچ 
تسا هتشاد 

شسرپ

يرگید نایدا  مالـسا  روهظ  نامز  رد  هک  یلاح  رد  تسا  هدربمان  يدوهی  نید  یحیـسم و  نید  دننام : یـصاخ  نایدا  زا  نآرق  رد  ارچ 
تسا هتشاد  دوجو  زین 

خساپ

یتسرپ تب  ياه  نییآ  ناتسبرع  هریزج  هبش  رد  مالسا  روهظ  اب  نامز  مه  .دش  لزان  زاجح  هریزج  هبش  هنیدم و  هکم و  رد  میرک  نآرق 
یسوجم و يدوهی  یحیسم  ياه  نییآ  زا  تاماش  نمی و  هب  يراجت  رفس  رطاخ  هب  هّکم  مدرم  تشاد  دوجو  یئباص  يدوهی و  یحیسم 

.دنتشاد یشیب  مک و  ياه  یهاگآ  یئباص 

 .." میداتسرفن شموق  نابز  هب  زج  ار  يربمایپ  چیه  ام  و  میهاربا 4 )  ..;) هِمْوَق   ِ ناَِسِلب آلِإ    ٍ لوُسَّر نِم  اَْنلَسْرَأ  آَم  َو  : " دیامرف یم  نآرق 

، دربب مان  دنراد ، یهاگآ  نآ  زا  هدش و  هتخانـش  ربمایپ  موق  يارب  هک  ار  ینایدا  دیاب  دربب ، مان  ار  ینایدا  دهاوخب ، نآرق  رگا  ور ، نیا  زا 
تسا هدرک  ار  راک  نیمه  و 

 ..; هَمََیِْقلا   َ مْوَی   ْ مُهَْنَیب   ُ لِصْفَی   َ هَّللا  ّ َ نِإ ْاَّوُکَرْشَأ    َ نیِذَّلا َو    َ سوُجَْملا َو    َ يَرََصَّنلا َو    َ نی  ?›ِ ِبََّصلا ْاوُداَه َو    َ نیِذَّلا ْاُونَماَء َو    َ نیِذَّلا  ّ َ نِإ "

كرـش هک  یناـسک  ناـیتشترز و  نایحیـسم و  اـه و  یئباـص  دـندش و  يدوـهی  هک  یناـسک  دـندروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  جح 17 ) )
" ...درک دهاوخ  يرواد  ناشنایم  تمایق  زور  ادخ  هتبلا  دندیزرو ،

ْالا َْریَغ    ِ غَْتبَی نَمَو   " تسا شریذـپ  دروم  مالـسا  نید  اهنت  هک  هدومرف  یلک  تروص  هب  یلو  تسا  هدربن  مان  ار  نایدا  همه  نآرق  هچرگ 
زا زگره  دیوج ، رگید [  [ ینید مالـسا  زج  هک  ره  و  نارمع 85 ) لآ    َ;) نیِرِـسََْخلا   َ نِم   ِ هَرِخ  ?َ ْالا ِیف  َوُهَو    ُ ْهنِم   َ لَبُْقی نَلَف  اًنیِد    ِ مََلْـس ?ً

ِ

 " تسا ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  يو  و  دوشن ، هتفریذپ  يو 

؟ تسیچ مالسا  نید  هب  ناگناگیب  ندروآ  يور  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ مالسا  نید  هب  ناگناگیب  ندروآ  يور  تلع 
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خساپ

حرطم مالـسا  رگا  ای  دوبن و  نشور  ایند  مدرم  يارب  مالـسا  هرهچ  ًالبق  اریز  تسا  مالـسا  زا  نانآ  یهاگآ  دراد  رثوم  شقن  هک  یلماـع 
رتـهب و ناـهج  مدرم  هک  تبـسن  ره  هب  دوب و  حرطم  تسا  یگداـتفا  بقع  دوـکر و  بجوـم  هک  هداـتفا  بقع  نید  کـی  ناوـنعب  دوـب 

.تفای دنهاوخ  شیارگ  مالسا  هب  رتشیب  دننک  ادیپ  هجوت  مالسا  شخب  تایح  یقرتم و  میلاعت  هب  رت  هدرتسگ 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  » 

ناناملسم یمالکءارآ 

دیاقع

؟ دشاب دیاب  یحطس  هچ  رد  ناسنا  يدام  یگدنز  مالسا  رظن  زا 

شسرپ

؟ دشاب دیاب  یحطس  هچ  رد  ناسنا  يدام  یگدنز  مالسا  رظن  زا 

خساپ

دیاب تسا و  هنوؤم  زا  جراخو  ریذبت  فارـسا و  نیا ,  زا  شیب  .دوشب  ناسنا  تیـصخش  نأش و  زاین و  تاعارم  دـیاب  يدام  یگدـنز  رد 
زا شیب  دشاب , هتـشاد  دمآرد  ناموترازه  اهدص  هام  ره  رگا  یتح  دشاب , یم  دنزرف  راهچ  نز و  ياراد  هک  يدرم  ًالثم  دوش , سیمخت 
هب نتفر  يارب  هداوناـخ ,  نیا  يارب  نیـشام  کـی  ًـالثم  تساریذـبت ,  فارـسا و  درک , جرخ  رگا  دـنک و  جرخ  دـناوت  یمن  یفرع  زاـین 
 , لاچخی ود  هب  زاین  مغر  هب  ای  دشاب  هتشاد  نیشام  دنچ  رگا  لاح  تسا ;  مزال  راک  لحم  هب  نتفر  محر و  ءهلـص  حیرفت و  ترفاسم و 

.دنک تاعارم  ار  نآ  دیاب  ناسنا  ره  هک  تسا  يا  هنوؤمزا  جراخ  دنک , هیهت  لاچخی  راهچ  ای  هس 

؟  تسیچ زاین  ّدح  دیوگب : یسک  تسا  نکمم 

 . تسا ناکلسم  مه  ناعون و  مه  اب  تهباشم  فرع و  صیخشت  زاین  زرم  ّدح و  هک  تسا  نیا  باوج 

(1 : .) دومرف رذوبا  هب  6 ربمایپ هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  دنک و  هاگن  دوخ  ناتسد  ریز  هب  يدام  یناگدنز  رد  ناسنا  تسا  بوخ 

(2 : .) دومرف نیعا  نب  نارمح  هب  قداص 7 ماما 

(3 : .) دیوگ یم  یسراف  ناملس 
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فرطرب و اروا  ياه  يراتفرگ  دنادرگ و  یم  یـضار  ار  وا  بلق  دـنوادخ  دـشاب , ترخآ  رکف  هب  یگدـنز  رد  سک  ره  دومرف : 6 ربمایپ
شمـشچ شیپار  رقف  هراومه  دـنوادخ  دـشاب , ایند  شمغ  ّمه و  مامت  یگدـنز  رد  سک  ره  دـنک و  یم  تیاـفک  ار  وا  يزور  قزر و 

بیصنادخ هک  هچ  نآ  زج  هب  دوش , یمن  شبیصن  يزیچ  مه  ایند  زا  دوش و  یم  راکفا  یگدنکارپ  راچد  دنک و  یم  مسجم 
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(4  <.) تسا هدرک  وا 

(5 : .) دومرف 6 ربمایپ زاب 

(6 : .) دومرف رگید  تیاور  رد 

لک سأر  ایندـلا   ّ بح ) دـهد یم  لیکـشت  ایند  ّبح  ار  ناهانگ  أشنم  تسا و  ناوارف  ایند , هب  دایز  ءهقالع  قشع و  تّمذـم  رد  تاـیاور 
هب رت  شیب  ناسنا  دوش و  یم  مکاح  یگدـنز  رد  شمارآ  تینما و  دـشاب , رت  شیب  تعاـنق  دـشاب و  رت  مک  تـالمجت  هچ  ره  هئیطخ .)

.دوش یم  ّقفوم  ادخ  هاگرد  رد  عوشخ  عوضخ و  زامن و  تدابع و 

: دومرف 6 ربمایپ

دشابن و مدرم  هجوت  دروم  دنکب و  ار  راگدرورپ  تدابع  یناهنپ  رد  دناوخب و  بوخ  ار  شزامن  دشاب و  لاب  کبس  هک  تسا  یـصخش 
مکوا رب  ناگدـننک  هیرگ  دراذـگب و  اـج  هب  یمک  ثرا  دُرم , هک  یتقو  دـشاب و  روبـص  نآ  رب  فاـفک و  ءهزادـنا  هب  وا  يزور  قزر و 

<. دنشاب

ج 74 ص 72 راونالاراحب , یقرواپ 1. )

ج 66 ص 400 نامه ,  یقرواپ 2. )

ج 66 ص 399 نامه ,  یقرواپ 3. )

 (. توریب پاچ  ص 40( لوقعلا ,  فحت  یقرواپ 4. )

ص 42 نامه ,  یقرواپ 5. )

 . نامه یقرواپ 6. )

؟ دنکب دیاب  هچ  دوش  یقیقح  نمؤم  هک  نیا  يارب  ناملسم  کی 

شسرپ

؟ دنکب دیاب  هچ  دوش  یقیقح  نمؤم  هک  نیا  يارب  ناملسم  کی 

خساپ

: دـیامرف یم  ع   ) اضر ماما  .دـنک  دوعـص  ناـمیا  هلحرم  هب  يرهاـظ  مالـسا  هلحرم  زا  دـیاب  دوش ، یقیقح  نمؤم  هک  نیا  يارب  ناملـسم 
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 . تساوقت زا  رترب  يا  هجرد  نیقی  نامیا و  زا  رتالاب  يا  هجرد  اوقت  تسا و  مالسا  زا  رترب  هجرد  کی  نامیا  "

لکـش مالـسا  تسا  هتکن  نیمه  رد  مالـسا  اـب  نآ  تواـفت  دراد و  یمدآ  بلق  رد  هشیر  ناـمیا  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  دـیجم  نآرق  زا 
ندروآ نابز  هب  فْرِـص  هب  یلو  دریگ ، یم  رارق  ناناملـسم  هرمز  رد  دـنک ، يراج  نابز  رب  ار  نیتداهـش  سکره  .دراد  ینوناق  يرهاظ 
هدرواین نامیا  امش  وگب : اه  نآ  هب  دومرف : شربمایپ  هب  دنوادخ  دنتشاد ، ییاعدا  نینچ  نیشن  هیداب  بارعا  .ددرگ  یمن  نمؤم  نیتداهش 

ناسنا رد  ینورد  رواب  تسا  مزال  ندش  نمؤم  يارب  سپ  تسا  هدشن  دراو  امـش  لد  رد  نامیا  زونه  میا و  هدروآ  مالـسا  دـیوگب  .دـیا 
.ددرگ داجیا 

زین فیاظو  هب  لمع  نآ  رب  هوالع  نامیا  رد  یل  تسا و  حرطم  ینابز  رارقا  مالـسا  رد  تسا  لـمع  هب  ناـبز  هلحرم  زا  روبع  رگید  هتکن 
ص  ) مرکا لوسر  دـشاب ." یم  لمع  نودـب  رارقا  مالـسا  یل  تسا و  لمع  اب  مأوت  فارتعا  نامیا  : " دومرف ع   ) قداص ماما  تسا  طرش 

یم هک  یـسک  نیا  ربانب  دنک ." یمن  لوبق  يرگید  نودب  ار  یکی  دنوادخ  .رگیدکی  کیرـش  ردارب و  ود  لمع  نامیا و  : " دیامرف یم 
بلق هک  دنیوگ  یم  یـضعب  هزورما  دیامن  كرت  ار  یهلا  تامّرحم  دهد و  ماجنا  ار  یعرـش  تابجاو  دیاب  دوش ، یعقاو  نمؤم  دـهاوخ 
نامیا ناکرارب  هیکت  نامیا  هلحرم  هب  ندیـسر  هار  تسین  یفاک  ییاهنت  هب  نیا  دـنیوگب ) تسار  رگا   ) اما دـشاب  كاپ  دـیاب  طقف  ناسنا 

ع  ) یلع ماما  هک  تسا 
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(5  ) لدع داهج و  نیقی و  ربص و  دناد : یم  زیچ  راهچ  ار  اه  نآ 

ص 136. ج67 ،  راونالاراحب ،  - 1

هیآ 14. ( 49 ، ) تارجح  - 2

ص 246. ج68 ، راونالاراحب ،  - 3

ص 193. ج1 ، همکحلا ، نازیم   - 4

ص 199. نامه ،  - 5

؟ تسا مالسا  دییأت  دروم  تسا  نایدا  یخرب  رد  هک  ییاه  تضایر  ایآ 

شسرپ

؟ تسا مالسا  دییأت  دروم  تسا  نایدا  یخرب  رد  هک  ییاه  تضایر  ایآ 

خساپ

لمع تابجاو  هب  مینک و  كرت  ادخ  مارح  هک  تسا  نیا  یقیقح  تضایر  میرادن  تسا  نایدا  زا  یخرب  رد  هک  ییاهتـضایر  مالـسا  رد 
.میهد ماجنا  دریگن  رارق  یمارح  همّدقم  و  دوشن ، بجاو  كرت  ببس  هک  یتروص  رد  ار  تابحتسم  میزیهرپب و  تاهورکم  زا  مییامن و 

؟ تسیک یعقاو  ناملسم  تسا ؟ ناملسم  دنک  لوبق  ار  مالسا  نید  دنادب و  یکی  ار  ادخ  هک  یسک 

شسرپ

؟ تسیک یعقاو  ناملسم  تسا ؟ ناملسم  دنک  لوبق  ار  مالسا  نید  دنادب و  یکی  ار  ادخ  هک  یسک 

خساپ

.تسا ناملسم  دشاب  هتشاد  (ص ) دمحم ترضح  مالسا  ربمایپ  يربمایپ  هب  ادخ و  یگناگی  هب  رارقا  هک  یسک 

وا نیریاس  دیاب  هک  تسا  یمالسا  ینعی  تسا ، يرهاظ  مالـسا ، نیا  هتبلا  .دوشب  ناهانگ  بکترم  ای  دریگن  هزور  ای  دناوخن  زامن  هچرگ 
.دنوش ضرعتم  وا  لام  ناج و  هب  دیابن  تسا و  مرتحم  وا  لام  نوخ و  دننادب و  ناملسم  ار 
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: دوش یم  صخشم  هلحرم  هس  رد  صخش  ره  مالسا 

.داقتعا هدیقع و  هلحرم  رد  - 1

.لمع - 2

.تعاطاو میلست  - 3

( گرم زا  سپ  ندش  هدنز   ) داعم و  مالـسا ) ربمایپ  ربمایپ   ) توبن و  دیحوت )  ) ادخ تینادحو  هب  هدیقع  هک  يدرف  ره  هدـیقع  هلحرم  رد 
.تسا ناملسم  دشاب  هتشاد 

.دنک لمع  ...و  هزور  زامن و  دننام  یمالسا  یلمع  ياهروتسد  هب  دیاب  لمع  هلحرم  رد 

.دنک ّتیعبت  لداع  ياوشیپ  ماما و  ربمایپ و  زا  دیاب  تعاطا  میلست و  هلحرم  رد 

تبسن دنتسه و  ناملسم  اهروتسد  یخرب  لمع  هدیقع و  هلحرم  رد  یخرب  دنتسه و  ناملسم  هدیقع  هلحرم  رد  طقف  ناناملسم  زا  یخرب 
هلحرم رد  یلو  دنتسه ، مالسا  دنب  ياپ  لمع  هدیقع و  هلحرم  رد  ناناملسم  زا  یـضعب  .دنتـسین  لمع  لها  اهروتـسد  زا  رگید  یخرب  هب 

ياپ لداع ) هیقف  ربهر و  رما ، بحاص  ، ) رمالا یلوا  زا  تعاطا  ای  همئا ) نامز  رد   ) ماما زا  تعاطا  ای  ربمایپ ) نامز  رد   ) ربمایپ زا  تعاطا 
.دنتسین دنب 

نامیا هتبلا  دـشاب ، یمن  نیا  زج  نامیا  لمع و  هلحرم  رد  ًاصوصخم  دـشاب ) دـنب  ياـپ  لـحارم  یماـمت  رد  هک  یـسک   ) یعقاو ناملـسم 
هلحرم رد  رت و  يوق  یسک  نامیا  اّما  دشاب  نییاپ  هبترم  رد  فیعض و  يدرف  نامیا  تسا  نکمم  تسا و  بتارم  ياراد 
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.دشاب رتالاب 

نابز و زا  رگید  ناناملـسم  هک  تسا  یـسک  یعقاو ) ) ناملـسم ( 1 (؛ هدی هناسل و  نِم  نولـسملا  ملـس  نم  ملـسملا  : " دومرف (ص ) ربمایپ
". دنشاب ناما  رد  وا  تسد 

غورد دـننک و  یمن  تنایخ  وا  هب  هک  نانچ  .دـهد  یم  مانـشد  هن  دـنک و  یم  ملظ  وا  هب  هن  .تسا  ناملـسم  ردارب  ناملـسم  : " دومرف زاب 
(2 ".) دیوگ یمن 

(3 ".) تسا (ص ) ربمایپ تیب  لها  ّبُح  مالسا  ساسا  : " تسا هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد 

(4 ".) تسا نم  تیب  لها  هب  تبحم  نم و  هب  تبحم  مالسا  ساسا  : " دومرف (ص ) ربمایپ

: اه تشون  یپ 

ياه 8778 و 8779 و 8780. ثیدح  ناونع 1868 ، همکحلا ، نازیم  . 1

.نامه . 2

ياه 8804 و 8805. ثیدح  ناونع 1874 ، نامه ، . 3

.نامه . 4

؟  تسیچ مالسا  توعد  ساسا 

شسرپ

؟  تسیچ مالسا  توعد  ساسا 

خساپ

 . تسا هداهن  انب  نشور  هداس و  رایسب  یساسا و  لصا  هس  يور  ار  دوخ  توعد  مالسا  سدقم  نیئآ 

درک روصت  یناسنا  ناوت  یمنزگره  تسا  يراگتـسر  تداعـس و  لیـصحت  شیگدنز  رد  ناسنا  يارب  روما  نیرت  يرورـض  لوا :  لصا 
نیا زج  یئوزرآ  رگید  دوجوم  ره  دننام  یناسنا  ره  اریز  دنک  روصت  نآزا  رت  يرورـض  يرما  ای  دشاب  هتـشاد  دـیدرت  لصا  نیا  رد  هک 

هکیناـسک یتـح  دـشخب .  شمارآ  هدوسآ و  ار  دوخ  هدـش  راگتـسر  یگدـنز  صقاون  لـیمکت  اهیدـنمزاین  عـفر  هطـساو  هب  هک  درادـن 
هودنا راک  نیا  اب  تقیقح  رد  دنزاس  یم  جنر  راتفرگار  دوخ  مدرم  یتحار  يارب  ای  دننک  یم  نارگید  شیاسآ  يادـف  ار  دوخ  شیاسآ 
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يارب يراگتـسر  یـشوخ و  شیاـسآ و  عوـنکی  هدوـمن  عـفر  هدـش  لـصاح  ناـگراچیب  لاـح  هدـهاشمزا  هـک  ار  دوـخ  ییاـهن  جـنر  و 
رد ار  دوخ  یتخبکین  ای  دناد  یم  گرم  رد  ار  دوخ  تداعـس  هدش  درـسلد  یگدنز  زا  اقافتا  هکیـسک  یتح  و  دـنیامنیم .  لیـصحتدوخ 
رب ارنآ  دزادنا و  یم  تنحم  جنر و  شوغآ  ردای  گرم  ماک  رد  ار  دوخ  دهد ,  هار  دوخب  يدیدرت  هکنیا  یب  دـهد  یم  صیخـشت  جـنر 

توعد هک  يا  هلمج  نیلوا  رد  ص )   ) مرکا ربـمغیپ  هک  تسا  يراگتـسر  تداعـس و  نیمه  دـهد .  یم  حـیجرت  شیاـسآ  تمعن و  ره 
الا هلا  اولوق ال  دیوش :  راگتـسر  ات  دینک  فارتعا  ادخ  یگناگی  هب  مدرم  يا  دومرف :  هتخادرپ  نآ  يروآ  دایب  درک  حاتتفا  نآ  هبار  دوخ 

دیوج یم  ار  یتداعس  دوخ  يارب  هتسویپ  رشب  ینعی  دهاوخ  یم  ینیب  عقاو  عاعـش  رد  ار  دوخ  تداعـس  ناسنا  مود :  لصا  اوحلفت .  هّللا 
هک
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هکیـسک درک  كرد  ناوت  یم  یهجوت  نیرتمک  اب  ار  لصا  نیا  یهارمگو .  رادنپ  هار  زا  هن  دشاب  تداعـس  تقیقح  يور  زا  یتسارب و 
یبآ نان و  دشوک  یم  نآ  عفر  يارب  دراد و  يرگید  يدنمزاین  ای  دور  یم  بآ  لابند  تسا  هنشت  ای  ددرگ و  یم  نان  یپ  تسا  هنسرگ 

تـسا وا  زاین  هدننک  عفر  بولطم و  اعقاو  هک  دیوج  یم  ار  یبولطمو  يرادنپ  بآ  نان و  هن  دشاب  بآ  نان و  یتسارب  هک  دهاوخ  یم  ار 
هناهاش یگدنز  یکی  دنک  ضرف  یگدنز  هنوگود  شیوخ  يارب  ناسنا  رگا  دشاب .  هداد  نآ  هب  ار  بولطم  مان  اهابتشا  هک  ار  يزیچ  هن 

 . ینیب عقاو  طیحمرد  یلو  رـصتخم  هداس و  یگدنز  رگید  یهابتـشا و  يرادنپ و  یلو  دشاب  تذل  یئاورماکرـسارس و  هک  هوکـش  اب  و 
یگدنز گنردیب  يو  نادجو  دزاس  ریخم  اهنآ  زا  یکی  باختنارد  ارنآ  هتـشاد و  هضرع  دوخ  نادـجوب  ار  یگدـنز  هنوگ  نیا  هکیتقو 

كرادـمب هکیـسک  ناـسنا :  ینیب  عقاو  هجیتن  داد .  دـهاوخ  حـیجرت  تسا  يرادـنپ  هک  یلوا  یگدـنز  رب  تسا  ینیب  عقاو  هک  ار  یمود 
رب هلمجب  هلمج  هک  تشاد  دهاوخن  دیدرت  دنک  هعجارم  دشاب  یم  ثیدح )  نآرق و  تنـس (  باتک و  هک  مالـسا  سدقم  نیئآ  یقیقح 

تسا نیا  نآ  دنک  یم  جاتنتسا  ار  يرگید  ینادجو  مکح  کی  ینیب  عقاو  لصا  نیا  زا  مالـسا  تسا ,  راوتـسا  ناسنا  ینیب  عقاو  ساسا 
دیامن یـشوپ  مشچ  هکنیا  یب  دش  فوشکم  يو  يارب  یتقیقح  رظن  هار  زا  رگا  ینعی  دیامن  يوریپ  قح  زا  لاح  ره  رد  دـیاب  ناسنا  هک 

ناسنا زین  لمع  هلحرم  رد  و  دهد ,  رارق  نآ  میلست  ار  دوخ 
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صقاون هک  يرامیب  دننام  دـشاب .  يو  هاوخلد  فلاخم  هچ  رگا  تسا  وا  تحلـصم  قفاوم  عقاو  بسحب  هک  دـهد  ماجنا  ار  يراک  دـیاب 
یناسنا هعماج  رد  نینچمه  و  دـشاب .  راوگان  خـلت و  مه  یهاگ  هچرگا  دـنک  یم  لیمکت  کشزپ  روتـسد  ءارجا  اـب  ار  دوخ  یتشادـهب 

 . دشاب مدرم  قافتا  ای  تیرثکا  تساوخ  فلاخم  هچرگا  تسا  ارجالا  مزال  عقاو  بسحب  اقح و  هک  دوش  ءارجا  دیاب  یتاررقم  نیناوق و 
الا قحلا  دـعباذامف  دوش (  یمن  يرگید  ناـمرآ  هتـساوخ و  چـیه  موکحم  تسا و  قـالطالا  یلع  عاـطم  قـح  مالـسارظن  رد  لاـح  رهب 

 : دیامرف یم  زین  و  تسین .  يزیچ  یهارمگ  ریغ  يرذگب  هک  قح  زا  دیامرف :  یم  دوخ  ینامسآ  باتک  رد  لاعتم  يادخ  ( 1  ( ) لالضلا
نهیف نم  ضرالا و  تاومسلا و  تدسفل  مهئاوها  قحلا  عبتا  ول  و  دروخیم (  مهب  ناهج  شنیرفآ  ماظندوش  مدرم  هاوخلد  عنام  قح  رگا 
دیدرت یب  تسا و  ناسنا  ینادجو  تواضق  قباطم  دشاب  یم  عابتالا  مزال  ارچ  نوچ و  نودب  مرتحم و  مالسا  رد  هک  تقیقح  نیا  ( 2 ( )
يرـشب هعماج  رد  يرآ  درامـشن .  دب  ار  یـشک  قح  ای  دنکن  بیوصت  ار  قح  يوریپ  موزل  وا  نادـجو  هک  درک  ادـیپ  یناسنا  ناوت  یمن 

هک یهاگ  دننک  یم  یچیپرس  قح  زا  هک  یناسک  بلغا  یلودراد  دایز  قیداصم  یشک  قح  تسا و  رایـسب  لمع  ماقم  رد  قح  فلاخم 
نآ اب  دـنهاوخ  یم  تقیقح  رد  دنـشک و  یم  شیپ  يرذـع  هیجوت  ماقم  رد  دـنوش  یم  شنزرـسو  شهوکن  دوخ  تسردان  راـک  يارب 

یئالقع و تسا  یلصا  قح )  يوریپ  موزل  هلئسم (  لاح  ره  رد  سپ  دنیامن  قیبطت  قحب  ار  دوخراک  رذع 
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يا هصیـصخ  اهنت  اریز  ار  هفطاعو  ساسحا  شور  هن  دریگ  شیپ  ار  لقعت  شور  دـیاب  یگدـنز  هارهاش  رد  ناسنا  موس :  لصا  ملـسم . 
تسازجم و درخ  يورین  اب  هک  تسا  نیا  دهد  یم  رارق  لقتسم  صخشم و  یعونار  وا  دزاس و  یم  ادج  تاناویح  ریاس  زا  ار  ناسنا  هک 

ارنآ یعقاو  ررض  عفن و  رش و  ریخ و  درخ  يورین  نامه  اب  دناوت  یم  دریگ ,  یم  میمـصت  دهد  ماجنا  دهاوخ  یم  هک  يراک  ره  هرابرد 
ار دوخ  فطاوع  تاساسحا و  تروصنآ  ریغ  رد  دریگب  نآ  ماجناب  میمصت  دشاب  شا  یعقاو  تحلصم  قباطم  هکیتروص  رد  دجنـسب و 

لقع ودرخ  اب  هن  دننک  یم  راک  زئارغ  اب  تسا  دوهـشم  هچنانچ  تاناویح  ریاس  یلو  دـنک  يراددوخراک  نآ  نداد  ماجنا  زا  هدرک  راهم 
ریاس وا و  ناـیم  هک  یئورین  اـب  هن  دـشدهاوخ  نیماـت  شدوخ  یـصاصتخا  يورین  اـب  ناـسنا  يراگتـسر  تداعـس و  هک  تسا  نشور  و 

هدنرد هدنرچ و  تاناویح  قطنم  هن  ددنب  راکب  ارناسنا  قطنم  دوخ  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  دیاب  ناسنا  تسا .  كرتشم  تاناویح 
مارتحا رابتعا و  دریگ و  یم  همـشچرس  نآ  زا  تسا و  مود  لصا  هدـیئاز  تقیقح  رد  یگدـنز  لئاسو  لقع و  تیعجرم  لصا و  نیا  ار 
یهارمگ ای  نداتفاراک  زا  مزلتسم  هک  یئاهراک  عاونا  یتح  دوش  یمن  هدیـشوپ  هدرپ  چیه  اب  هک  تسا  نشور  يا  هزادناب  مالـسا  رد  نآ 

رد يریگلفاغ  رورت ,  نداد ,  بیرف  یئور ,  ود  تالماعمرد ,  شغ  و  غورد ,  و  تارکـسم ,  لامعتـسا  دـننام  دـشاب  یم  لـقعت  يورین 
تسین کیکشت  لباق  یناسنا  ناهج  رد  زین  لصا  نیا  رابتعا  تسا .  هدش  میرحت  مالسا  سدقم  نیئآ 
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مود لصادننام  زین  لصا  نیا  هچ  رگا  دیاین  شدب  يدرخیب  زا  ای  دنک  شهوکن  ار  درخ  وا  نادـجو  هکدرک  ادـیپ  ار  یـسک  ناوت  یمن  , 
زا هدربمان -  لصا  هس  هجیتن  دـیآ .  یم  لمعبرایـسب  تفلاخم  نآ  زا  دوش  یم  هدیـشارت  هک  يراذـعا  هطـساوب  لـمع  ماـقم  رد  تسا و 

حیـضوت دروآ .  یم  تسدـب  لقعت  هار  زا  ار  دوخ  یعقاو  تداعـس  دـیاب  ناـسنا  هک  دوش  یم  هتفرگ  هجیتن  هناـگ  هس  ياهلـصا  عومجم 
میئوج و یم  بآ  میوشیم و  هنـشت  یهاگ  میهاوخ و  یم  اذغ  میوشیم و  هنـسرگ  یهاگ  هک  مینک  یم  هدـهاشم  انیع  ام  بلطم :  ررکم 

نیا هـمه  رد  یهاـگ  یهاـگ 0000 و  میدرگیم و  تحارتـسا  یپ  میتـسه  هتـسخ  یهاـگ  مینک و  یم  بلط  كاـشوپ  میا  هنهرب  یهاـگ 
هدـننک عفر  هک  تسا  يزیچ  نامدوجو  لخاد  رد  هک  مینک  یم  كرد  اـنیع  مینک  یم  كرد  یـصقاون  ناـمدوخرد  تقیقح  رد  لاوحا 

زاین تجاح و  مینک و  یم  كرد  دوخ  رد  هک  يا  هصیقندـیامنیم  يربهر  هدـنار و  نآ  يوسب  ار  ام  دـهد و  یم  ناـشن  اـمب  ار  زاـین  نآ 
عفر هک  ار  يزیچ  میئوگ و  یم  ینورد  يورین  هوق و  دنک  یم  تیاده  يدـنمزاین  عفر  يوسب  ارام  هک  ینورد  لماع  دوش و  یم  هدـیمان 

يرایـسب دراومب  دوخ  یگدنز  رد  ناسنا  میمان .  یم  هوق  نامه  تداعـس  تسا  ذیذل  نیریـش و  ورین  نامه  شیپ  دنک و  یم  يدـنمزاین 
یلو دوش  یم  بوسحم  تداعس  نآ  يارب  تسا و  نیریش  هوق  نآ  دوخ  ماک  رد  هچرگا  اوق  زا  یکی  هتـساوخ  ندروآ  رب  هک  دروخیمرب 

دوش یم  مامت  دنهد )  یم  لیکشت  ار  دوجو  نامزاس  اعومجم  هک  يوق (  هیقب  ررضب 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 708 

http://www.ghaemiyeh.com


نامه دوخ  عبتلاب  دوجو  نامزاس  ررـضت  بجوم  اوق و  هیقب  لیطعت  بجوم  شدوخ  تیلاعف  رد  اوق  زا  کیره  قلطم  يدازآ  نینچمه  و 
براجت نیا  اب  ناسنا  درادـنرب .  رد  هجیتن  ناسنا  يدوبانزج  دودـحمان  ندـیماشآ  ندروخ و  ای  یهانتمان  تحارتسا  الثم  دـشاب  یم  هوق 

کی ره  رد  تسا  ریزگان  هک  دمهفیم  دشاب و  یم  يدوجو  ياهورینو  اوق  زا  کی  ره  تداعس  زا  ریغ  يو  تداعس  هک  دمهفیم  یبوخب 
هبـساحم هب  و  هدروآ ,  تسدب  هک  یبراجت  يور  زا  دریگ  یم  همـشچرس  شا  ینورد  ياوق  زا  یکی  زا  اعبط  هک  دوخ  ياه  هتـساوخ  زا 

نامه نیا  و  دـنک .  مادـقا  نآ  ماجناب  دومن  قفاوت  يو  تحلـصم  اب  هکیتروص  رد  دجنـسب  ار  راک  ررـض  عفن و  رـش و  ریخ و  دزادرپب و 
یم مالعا  اوران  دنسپان و  ار  یخرب  اور و  هدیدنسپار و  یخرب  هدرک  یگدیسر  ناسنا  نوگانوگ  ياه  هتـساوخب  هک  تسا  لقعت  يورین 

تداعـس دـهاوخب  رگا  ایدـهاوخن  تداعـس  دوخ  يارب  هک  دومن  ضرف  یناسنا  ناوت  یمن  هک  دوش  یم  نشور  هتـشذگ  ناـیب  زا  دـنک . 
دوخ تیناسنا  رد  درخ  یب  ناسنا  ای  یناسنا  دازون ,  دننام  ددنبن و  راکبار  لقعت  هلیـسو  هک  دوش  ادیپ  یناسنا  رگا  دـهاوخن و  ار  یعقاو 

كرد نیب  روعـش و  كرد و  اب  ناسنا  نیب  درادن  روصت  زگره  دش  مولعم  هچنانچ   : نوریب ناهج  اب  ناسنا  یئانـشآ  دوبدهاوخ .  صقان 
كرد تاجایتحا  هتـشر  کیاب  هتـسویپ  ار  دوخ  ناسنا  هکلب  دشاب  هتـشاد  دوجو  یئالخ  شیدوجو  ياهیدنمزاین  جئاوح و  هتـشر  کی 
هنهرب دـهاوخ .  یم  بآ  تسا  هنـشت  دـهاوخ  یم  كاروخ  تسا  هنـسرگ  دراد :  یئاه  هتـساوخ  اهنآ  زا  کـی  ره  هارمه  هک  دـنک  یم 

تسا
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رد تاجایتحا  نیمه  كرد  بیترت  نیمهب  دـهاوخ .  یم  رواـی  راـی و  دراد  رامـشیب  ياهیدـنمزاین  تسا و  اـهنت  دـهاوخ .  یم  هاـگهانپ 
هارب اه  هدارا  روعـش و  نیمه  شیادـیپ  رثارد  دزاس و  یم  انـشآ  دوخ  زا  نوریب  ناهج  اـب  ار  ناـسنا  هک  تسا  اـه  هتـساوخ  نیمه  دوجو 
یمن مارآ  یمد  یگدـنز  تاظحل  نیرخآ  ات  نیتسخن  زور  زا  دـتفایم و  وپاکتب  دوخ   ( تداعـس كرد  جاتحیام (  لیـصحت  يارب  هداـتفا 
نایم هک  تسا  يا  هطبار  تسا  مرگلد  نآ  اب  نوریب  ناهج  اب  دوخ  سامت  رد  ناسنا  هکیزیچ  نیرتمهم  بابسا :  طباور و  كرد  دریگ . 

نآ رثا  رد  هک  تسا  هطبار  يریـس  نایم  تشوگ و  نان و  نایم  هک  دنیب  یم  ناسنا  دـشاب .  یم  ناهج  ءازجا  نایم  دوخ و  ياه  هتـساوخ 
یم عفر  ار  یگنشتاراوگ  بآ  ندیشون  هتسویپ  دنیب  یم  دش ,  دهاوخ  يریـس  هب  لیدبت  يو  یگنـسرگ  دروخب  تشوگو  نان  تقو  ره 

يدوجو یگتسویپ  هطبار و  ناهج  ءازجا  همه  نایم  هک  درذگ  یمن  يرید  درادیم و  هگن  امرگ  امرـس و  زا  ار  نت  تخر  ندیـشوپ  دنک 
ناـمه نیا  ددرگ .  یم  انـشآ  رتـهب  طـباور  لیـصفت  هب  دورب  رتولج  دوخ  يواـکجنک  یـسررب و  رد  هچ  ره  دـنک و  یم  كرد  ـالامجا 

هلمج نامه  ینعم  تسا و  راوتـسا  نآ  يور  نآ  زیگنا  تفگـش  ماـظن  شنیرفآ و  ناـهج  هک  تسا  یمومع  تیلولعم  تیلع و  ناتـساد 
ناعذا و زا  رپ  رشب  هورگ  ام  روعش  كرد و  يرآ  دریذپ .  یمن  ققحت  تلع  یب  هثداح  چیه  تسا  ام  نابز  درو  هتسویپ  هک  تسیا  هداس 

هکلب میراد  ار  داقتعا  نیمه  رشب  ام  اهنت  هن  تسا و  ببسم  ببس و  هطبارب  نامیا 
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لئاسو بابسا و  زا  دوخ  یگدنز  دصاقم  يوسب  هتسویپ  دندجاو و  ار  نامیا  نیمه  دنراد  هک  يرطف  روعش  اب  زین  هتـسب  نابز  تاناویح 
دنیوج یم  بآ  دنوش  یم  هنـشت  هکیهاگ  دنور ,  یم  اذـغ  ندروخ  یپ  دـنوش  یم  هنـسرگ  هک  یماگنه  دـنور :  یم  شیپ  نآ  بسانم 
نمـشد عفد  رد  دـنریگ ,  یم  تفج  دـنتفایم  هچب  رکف  هب  هکنیمه   , دـنور یم  دوخ  هاـگهانپ  هنایـشآ و  هنـال و  هب  یگتـسخ  عـفر  يارب 

هکلب دنراد  ار  لاح  نیا  روعـش  كرد و  اب  تادوجوم  نیا  اهنت  هن  دنوش .  یم  لسوتم  رارفب  ای  راقنم  خاش و  شین  لاگنچ و  نادندب و 
دـنیامیپ و یمار  هار  نیمه  میرادـن  غارـس  روعـش  كرد و  اهنآ  رد  هک  طیـسب  ای  بکرم  تادامج  تاتابندـننام و  يرگید  تادوجوم 

يدـنمزاین عقوم  رد  هزبس  ای  لاهن  کی  نینچمه  دـنک  یم  لوانت  اذـغ  دوخ  هژیو  زاهج  اـب  یگنـسرگ  عقوم  رد  ناویح  درفکی  هکناـنچ 
صوصخمرثا تیلاعف  رثا  رد  دامج  کی  و  دنک ,  یم  بذج  دوخ ,  يوسب  بسانم  یئاذغ  داوم  هدرک  تیلاعف  دوخ  ياه  هشیر  هلیسوب 

هظحل هکنآ  یب  دوخ  تایح  شیادـیپ  لوا  زا  هکدراد  دوجو  لامک  زا  ینامرآ  هدـنز  دوجوم  ره  رد  هکنانچ  دـهد و  یم  زورب  ار  دوخ 
کی نینچمه  دوش )  لماک  ینز  ای  درم  دـهاوخ ,  یم  یناسنا  دازون  دـشاب (  یمدوخ  صوصخم  نامرآ  ناـمه  هجوتم  دریگ  مارآ  يا 
لماک ياه  هتوب  ای  لماک  یتخرد  نآ  رد  هک  تسیا  هلحرم  هجوتم  دهد  یم  نوریب  دوخ  زا  زبس  یکون  هک  يا  هظحل  زا  هنادای  هتـسه و 

 . دشاب یم  یصاخ  بکرم  هجوتمدوش  یم  هتخیمآ  يا  هژیو  تبسن  اب  هک  يرصنع  داوم  دوب و  دهاوخ 
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رارق دوخ  هاوخلد  نامه  ار  دوخ  یگدـنز  همانرب  هک  مینک  ضرف  یناسنا  تسا  نکمم   : نید ساسا  هیاپ  اـی  یگدـنز  هماـنرب  هاـگ  هیکت 
یشوخ اب  دهد  یم  هزاجا  شیگدنزطیحم  هک  يا  هزادنا  ات  دورب و  هاوخلد  لابندب  طرـش  دیق و  نودب  دوخ  یگدنز  رد  هتـسویپو  دهد 

ار همه  هدرک  لیمحت  نارگید  رب  ار  دوخ  ياه  هتـسوخ  دـشاب  هعماـج  دارفاریاـس  زا  رتدـنمورین  هکیتروص  رد  دـنارذگب و  ینارماـک  و 
نینچمه و  دـش .  دـهاوخءارجا  يروتاتکید  دادبتـسا و  شور  هدربمان  هعماـج  رد  ضرف  نیاـب  هتبلا  دزاـس و  دوخ  ناگدـنب  ناـگدرب و 

يارب دـنریگ و  تسدـب  ناـشدوخ  ار  دوـخ  روـما  ماـمز  يدازآ  ظـفح  دادبتـسا و  یگدرب  زا  یئاـهر  يارب  هعماـج  دارفا  تسا  نـکمم 
یعامتجا شور  هدربمان  هعماج  رد  ضرف  نیا  ربانب  دـنهد و  رارق  لمع  همانرب  ار  قافتاای  تیرثکا  اهنآ  دوخ  جرم  جره و  زا  يریگولج 

نیریـش ای  خلت  هزم  هدینارذگ و  ار  اهـشور  نیا  زا  کی  ره  اب  يزارد  ناراگزور  تیرـشب  ناهج  میناد  یم  هچنانچ  دش .  دهاوخ  ءارجا 
یمنار اهـشور  نیا  زا  کیچیه  دـش  رکذ  هک  هناگ  هس  لوصا  هب  رظن  مالـسا  یلو  دـشچیمزین  رظاح  لاح  رد  تسا و  هدیـشچ  ار  اـهنآ 

فـطاوع و يور  یگدـنز  يراذـگ  هیاـپ  ینعی  دارفا  تیرثـکا  اـی  درف  ياهتـساوخ  تسدـب  یگدـنز  روـما  ماـمز  ندرپـس  اریز  ددنـسپ 
لقع و يورین  اب  ناسنا  هدرک .  ادـج  تاناویح  ریاس  زا  ار  وا  هلیـسونیدب  هداد و  ناسناب  شنیرفآ  هک  تسا  يزایتما  فلاخم  تاساسحا 
درخ و دیداور  زا  سپ  دجنس و  یم  اردوخ  ياه  هتساوخ  رش  ریخ و  ررـض و  عفن و  يدب و  یبوخ و  نآ  هلیـسو  هب  تسا و  زهجم  درخ 

دیامنیم لمع  هب  مادقا  لقع 
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دـشاب یم  تاساسحا  فطاوع و  نآ  زا  ذوفن  تموکح و  هکیتروص  رد  دـننک و  یم  راک  هحیرق  يور  زا  هک  یتاناویح  ریاس  فالخب  , 
نآرق هکنانچ  دش و  دهاوخ  ءاغلا  لقعت  يورین  دوش  يرادربنامرف  هن  ای  دـشاب  هتـشاد  قفاوت  باوص  قح و  اب  هاوخ  اه  هتـساوخ  ره  زا  و 

لکایامک نولکای  نوعتمتی و  اورفک  نیذـلا  یلاعت  هلوق  تفرگ  دـهاوخ  ار  یناـسنا  قطنم  ياـج  ناـیاپ  راـهچ  قطنم  دـیامرف  یم  میرک 
لالقتسا دشاب  یم  شنیرفآ  ناهج  هدرپس  رس  کفنیال و  ءزج  هک  تیرشب  ناهج  ياهشور  زا  کی  رهب  دیابن  ناسنا   - 2(3  ( . ) ماعنالا

ار يزیچ  ناوت  یمن  شنیرفآ  ناهج  رد  هکنآ  لاح  ددرگادـج و  یلکب  تسا  وا  یگدـنز  طـیحم  هک  گرزب  ناـهج  زا  هک  هدرک  ادـیپ 
یـسررب ار  تادوجوم  عاونا  زا  عون  ره  دشاب .  هتـشادن  تلاخد  ریثات و  دهد  یم  ماجنا  هک  یفیاظورد  نآ  یتسه  طیحم  هک  درک  ادـیپ 

يوسب هدش  زیهجت  یئاهرازبا  لئاسو و  اب  شنیرفآ  هیحان  زا  دوخ  صاخ  فده  قبط  دراد و  یفده  دوخ  یتسه  رد  دید  میهاوخ  مینک 
يراج تابکرم  نیرت  هدـیچیپ  ات  هتفرگ  طئاسب  نیرت  هداس  زا  اه  هدـیرفآ  همه  رد  یلک  نوناـق  نیا  و  دوش .  یم  تیادـه  دوخ  دـصقم 

یمومع ماظن  زا  دـناوت  یمن  دوخ  یتسه  نوش  نیرتکچوک  رد  یتح  تسا و  گرزب  ناهج  زا  يزیچان  ءزج  زین  یناـسنا  ناـهج  تسا . 
دوش و یم  تیادـه  هدـش و  زیهجت  تسا  بسانم  شیگدـنز  فدـه  اب  هک  يرازباو  اوق  اب  شنیرفآ  هیحان  زا  دـیامن و  یچیپرـس  ناهج 

یگدنز همانرب  ار  یفیاظو  ینعی  دنکن  شومارف  هتفرگ  رظن  رد  ار  گرزب )  ناهج  دوخ (  شنیرفآ  طیحم  هژیو و  شنیرفآدیاب  ریزگان 
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دوخ یگدنز  رد  ناسنا  دیاب  هجیتن  رد  طرـش .  دیقیب و  لایما  فطاوع و  هک  ار  هچنآ  هن  دهاوخ  یم  يو  يارب  شنیرفآ  هک  دـهد  رارق 
رگید ترابعب  دشاب و  یم  شفطاوع  لایما و  دنیآ  شوخ  هک  ار  یـشور  هن  دریگ  یم  همـشچرس  شنیرفآ  زا  هک  دنک  لابند  ار  یـشور 
میقلا نیدلا  کلذ  هّللا  قلخل  لیدبت  اهیلع ال  سانلا  رطف  یتلا  هّللا  هرطف  افینح  نیدلل  کهجو  مقاف  یلاعت (  هلوق  دشاب .  يرطفدیاب  نید 
تـسا زهجم  لسانت  لئاسو  اب  نوچ  دشونب و  دروخب و  دیاب  هدش  زهجم  يذغتزاهج  اب  ناسنا  نوچ  الثم  سفن  ياوه  يوریپ  هن  ( 4 ( . )

دشوپب و تخر  دیاب  درادنرپ  ای  مشپ  ناغرم  نایاپراهچ و  دـننام  تسا و  تخل  شا  هرـشب  رهاظ  نوچ  دریگب و  دوخ  يارب  یتفج  دـیاب 
ار حاکن  ندیـشون و  ندروخ و  هک  تسین  دازآ  زگره  دشوکب و  دوخءاقب  ظفح  رد  دـیاب  هدـش  حلـسم  رطخ  عفد  رازبا  اب  اپارـس  نوچ 

تخرو ندیـشون  ندروخ و  دـننام  یگدـنز  تایرورـض  هب  یتح  مالـسا  رد  هک  تسا  اج  نیا  زا  دـیامن .  یـشکدوخ  اـی  دـیوگ  كرت 
بابسا و نمادب  گنچ  دهد  یم  ماجنا  هک  يراک  ره  رد  ءانثتـسا  نودب  ناسنا  رگید  نایب  اب  بلطم  حیـضوت  تسا .  هدش  رما  ندیـشوپ 

نتفرگ يارب  شوگ و  زا  يزاوآ  ندینـش  يارب  مشچرون و  زا  يزیچ  ندید  يارب  الثم  دشاب  یم  راک  نآ  صوصخم  هک  دنزیم  یلئاسو 
ره شیادیپ  زار  نینچمه  و  دنیشن .  یمن  قافتا  راظتناب  يراک  نتفای  ماجنا  رد  زگره  دنک و  یم  هدافتـسا  تسد  زا  يزیچ  نتـشادرب  ای 

زا ار  هثداح  کی  هطبارزگره  دیامنیم و  وجتسج  هقباس  هطوبرم  ثداوح  زا  ار  يا  هثداح 
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یطیحم رد  هتخاس و  يروط  ار  يا  هدیرفآ  ره  لولعم  تلع و  یناهج  نامزاس  هک  دـنک  یم  كرد  رین  دـنک و  یمن  عطق  ثداوح  همه 
دیاـمن كرت  ار  دوخ  ینیوکت  یـشم  طـخ  يا  هدـیرفآ  ره  دـنک و  یم  نییعت  ار  وا  یـشم  طـخ  یگدـنز و  هماـنرب  هک  تسا  هداد  رارق 

يراددوخ سفنت  زا  یناویح  ای  بآ ,  ندروخزا  یتخرد  رگا  الثم  دش  دهاوخ  تکاله  راتفرگ  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یتسه  تداعس 
بابـسا للع و  يرادربنامرف  زا  يا  هدیرفآ  ره  ور  نیا  زا  دش .  دهاوخ  دامج  ءزج  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یناویح  ای  یتابن  تایح  دـنک 
دازآدراد هک  يا  هدارا  روعـش و  هطـساوب  هچرگا  زین  ناسنا  تسا  ریزگان  دنا  هدرک  مسر  يو  يارب  هک  یهار  ندومیپ  دوخ و  شنیرفآ 

دوخ يدازآ  دناوت  یمن  زگره  دنراد و  مهدننامه  يا  هدارا  روعـش و  هک  دـشاب  یم  شدوخ  ناعونمه  ربارب  رد  يو  يدازآ  یلو  تسا 
الثم دنک  یم  رارف  یببس  ریثات  زا  انایحا  رگا  و  دشکب .  دنراد  تلاخد  شلامعا  رد  ای  دنا  هدروآدوجوب  ار  وا  هک  یبابسا  للع و  خرب  ار 
ینیب عقاو  اب  ناـسنا  دـیاب  سپ  درب .  یم  هاـنپ  رگید  یببـسب  یببـس  زا  تقیقح  رد  دـیارگیم  یگنـسریزب  ناراـب  زا  اـی  هیاـسب  باـتفآ  زا 

هاگتـسد زا  ار  دوخ  یگدنز  همانرب  فئاظو و  هدومن  هدهاشم  یگدرپسرـسو  لالقتـسا  مدع  لاح  رد  ار  دوخ  هتـسویپ  دوخ  يدادادـخ 
همه نوچ  دیامن و  يرادرب  نامرف  هدومیپ و  هدـش  راومه  يو  يارب  شنیرفآ  تسدـب  هک  ار  یهار  دریگ و  ارف  یتسهطیحم  شنیرفآ و 

همه لقتسم و  ریغ  ناسنادوخ  دننام  دنک  یم  تموکح  نآ  رد  هک  یماظن  شنیرفآ و  ناهج  دارفا 
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ناسنا يارب  هچنآ  زا  تسناد و  يو  هدنب  ار  دوخ  دیاب  دـشاب  یم  ناهج  يادـخ  شرورپ  شنیرفآ و  دنمتـسم  دـنمزاین و  تهج  همه  زا 
دنوادخ ياه  هتساوخ  نتخانش  دشاب و  یم  ناسنا  شنیرفآ و  ناهج  لاعتمیادخ  هدارا  رهظم  دومن و  يرادربنامرفو  يوریپ  دهاوخ  یم 

یئاهـشور هک  دش  نشور  هتـشذگ  ثحب  زا  دراد .  تلالد  يوب  ناهج  ناسنا و  شنیرفآ  هک  تسا  یماکحا  فئاظو و  نتخانـش  نامه 
انامه دراد  راوتـسا  یعقاو  هیاپ  هک  یـشور  اهنت  دـشاب و  یم  هیاپ  یب  دـنا  هدـش  انبدارفا  تیرثکا  ای  يدرف  ياـه  هتـساوخ  ساـسا  رب  هک 

ملع یلع  هّللا  هلضا  هاوه و  ههلا  ذختا  نم  تیارفا  دیامرف ( :  یم  دوخ  ینامـسآ  مالک  رد  لاعتم  دنوادخ  هچنانچ  تسا .  مالـسا  شور 
تعاـطا و دوخ  ياـه  هتـساوخ  زا  هک  یـسک  (5  ( ) هّللادـعب نم  هیدـهی  نـمف  هواـشغ  هرـصب  یلع  لـعج  هـبلق و  هعمـس و  یلع  مـتخ  و 
وا لد  شوگ و  رب  رهم  هتخاس و  هارمگ  تجح  مامتا  زا  سپ  ار  وا  دنوادخ  دوش  یم  هارمگ  هدیمهف  هتـسناد و  دنک و  یم  يرادربنامرف 
ایآ درک ؟  دهاوخ  شتیاده  هک  رگید  ادخ  زا  دعب  ار  وا  سپ  دونـش  یمن  ار  ادـخ  نخـس  اذـل  هدیـشک  تملظ  هدرپ  وا  مشچ  ربو  هداهن 

 . تسا یهارمگ  همه  رگید  یتسرپ  ادخ  هار  زج  هک  دوش  یمن  رکذتم 

؟ تفای تسد  فادها  نیا  هب  ناوتیم  هنوگچ  تسیچ و  مالسا  نید  توعد  فده 

شسرپ

؟ تفای تسد  فادها  نیا  هب  ناوتیم  هنوگچ  تسیچ و  مالسا  نید  توعد  فده 

خساپ

یقوقح و نیناوق  یقالخا ، میلاعت  تاداـقتعا و  زا  هچناـنچ  تسا و  صلاـخ  دـیحوت  هناـگی و  دـنوادخ  هب  ناـمیا  شتوعد  مالـسا  نید 
مولعم و هدوـمن  ررقم  هعماـج  درف و  یحاوـن  ماـمت  هب  عـجار  هک  یفیاـظو  ماـکحا و  هیلک  تموـکح و  يرادروـشک و  بادآ  يرفیک ،

دیحوت ندرک  رارقرب  رثا ، یب  وغل و  تارابتعاو  تازایتما  ياهراوید  نتـشادرب  اهتلم ، تاعامج و  ندرک  دـحتم  شفدـه  تسا  راکـشآ 
.دشابیم تسا  نآ  هب  هدیقع  نامیا و  دیحوت و  هملک  نآ  هیاپ  هشیر و  هک  یطابترا  يراکمه و  هملک ،

، درادرب نایم  زا  دیحوت  هدـیقع  هلیـسو  هب  هدـمآ  دـیدپ  نوگانوگ  ياهمان  هب  هک  ار  یئاهیئادـج  تافالتخا و  مامت  دـهاوخ  یم  مالـسا 
نایم زا  دـیاب  همه  ینابز  یبزح و  یکلـسم و  تافالتخا  یئایفارغج ، ینطو و  یلم و  تافالتخا  یتاقبط ، تافالتخا  يداژن ، تاـفالتخا 

.دنشاب ادخ  نامرف  میلست  همه  دوش و  هتشاذگ  رانک  مه  ینید  تافالتخا  دیاب  یتح  دشابن  رابتعا  راختفا و  زایتما و  ببس  دورب و 

هتخاس و مهارف  ار  نآ  تامدقم  تسا  عیرشت  هفیظو  هک  يدودح  رد  هدرک و  ینیب  شیپ  ار  يزور  نینچ  هب  ندیسر  رشب ، يارب  مالـسا 
.تسا هدومن  نآ  لماک  هنیمز  ندش  هدامآ  هب  لوکوم  ار  نآ  ندش  یلمع 

هب هک  یکیدزن  طباور  و  هدـش ؛ یعانـص  يّدام و  روما  هیحان  رد  رـشب  بیـصن  هک  یئاهتفرـشیپ  یناهج و  عاـضوا  ناـیرج  مینیب  یم  اـم 
، یقیقح يردارب  یناحور و  هنامیمص  يراکمه  یعقاو و  داحتا  کی  هب  ار  همه  دنا ، هدرک  ادیپ  مه  اب  ینونک  یطابترا  لئاسو  هطـساو 

.دوش یم  رتشیب  جایتحا  نیا  ساسحا  میورب  رتولج  هچ  ره  هدرک و  جاتحم  رتشیب 
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دحاو کی  تروص  هب  ناهج  للم  مامت  زورما 
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ياضعا ای  هیاسمه  ود  هک  نانچمه  دنراد ، ار  هداوناخ  کی  ياضعا  هکلب  هیاسمه  مکح  رگیدکی  هب  تبسن  رـشب  دارفا  همه  هدمآرد و 
زا دـنهاوخب  هتـشاد و  هناگادـج  تاداع  ای  نابز  نطو ، نید ، کلـسم ، مادـک  ره  دنـشاب و  هتـشاد  فالتخا  مه  اـب  رگا  هداوناـخ  کـی 

زیتس گنج و  رد  هراومه  دیاب  هدش و  خلت  هیاسمه  ود  ره  يارب  یگدنز  دننک ، يوریپ  یصاخ  بتکم  شور و  صوصخب و  تموکح 
تاماظن بادآ و  تاداع و  نیناوق  فدـه  هّیور و  تدـحو  هدـیقع و  تدـحو  کی  ات  دـنا  هدـش  نینچ  زین  زورما  ياـیند  مدرم  دنـشاب 

یئاقیرفآ و رب  یئاپورا  دنـشاب ، يواـسم  ربارب و  نآ  رد  اـیند  گرزب  کـچوک و  ياـه  هعماـج  ماـمت  هک  يروطب  مه  نآ  دوشن  رارقرب 
هقبط کیو  مورحم  هتـسد  کی  هراومه  دوش و  یمن  لصاح  یعقاو  شیاسآ  تینما و  دـشاب ، هتـشادن  یئاقآ  یقرـش  رب  یبرغو  یقرش ،
رکف یقرت  رثا  رد  هک  ییادـج  فالتخا و  تابجوم  همه  نیا  دـیاب  .دوب  دـهاوخ  بولغم  هعماج  کی  بلاـغ و  هتـسد  کـی  رادروخرب ،

تـسا هداد  هدع  دیجم و  نآرق  هک  یحلاص  تسرپ  تقیقح  مکحم و  هعماج  نآ  دورب و  نایم  زا  هدش  مولعم  اهنآ  ندوب  هیام  یب  رـشب ،
.دوشب نیمز  ثراو 

، هنالداع نیناوق  دوجو  هلمج  زا  هک  تسا  يدـنچ  بابـسا  ورگرد  شخب  شیاسآ  یلاـع  دـصقم  نینچ  هب  رـشب  ندیـسر  تسا  یهیدـب 
دارفا و ضارغا  شیالآ  زا  هک  تسا  نارمع  حیحص و  تیبرت  میلعت و  عیـسو  ياه  همانرب  یقوقح ، یئازج و  تاماظن  یعامتجا ، میلاعت 
رشب و رکف  یقرت  هملجزاو  تسا ، هدومن  نیمـضت  نیمأت و  ار  تاهج  نیا  العا  دح  هب  مالـسا  سدقم  نید  اهنت  هک  دشاب ، كاپ  تاقبط 

لداع عامتجا  نانچ  لیکشت  موزل  هب  وا  هّجوت 
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.تسا روما  حالصا  زا  نارادمامز  زجع  داسف و  يراکبان ، یناوارف  نایغط ، ملظ ، راشف  رثا  رد  ناشخرد  و 

ربک و توهـش ، مشخ ، یناویح ، تاساسحا  زا  هزنم  كاپ و  ربهر  کی  یناـحور ، ماـقم  یلاـع  ربهر  کـی  دوجو  تسا  هلمج  نآ  زا  و 
يواست و ینابرهم و  مشچ  اـب  اـهداژن  اـهتیعمج  اـهتلم ، همه  هب  دـشاب و  ادـخ  هب  هتـسباو  طـقف  هک  يربهر  کـی  .یهاوخدوخ  رورغ و 

: هک دنک  هاگن  لماک  يربارب 

« ٍیِّمَجَع یلَع  ٍّیبَرَِعل  َلْضَفال  »

[ .تسین یمجع  هب  تبسن  یبرع ، يارب  يرترب  تلیضف و  چیه  ]

« ِطْشُملا ِنانْسَأَک  ٌهَیِساوَس  ْمُهُّلُک  ُساّنلَا   » و

[ دنیواسم نناش  ياه  هنادند  دننامه  مدرم  همه  ]

« ِِهلایِِعل ْمُهُعَْفنَأ  ِهللا  یِلا  ْمُهُّبَحَأَف  ِهللا  ُلایِع  ْمُهُّلُک  ُْقلَْخلَا   » و

[ .تسادخ لایع  رب  ناشنیرتدنمدوس  ادخ ، هب  ناشیا  نیرت  بوبحم  سپ  دنیادخ  لایع  مدرم  همه  ]

شدارفا هک  ار  یئایند  نینچ  تسناوت  دنهاوخن  ًامتح  دنرادن  یئانشآ  میلاعت  نیا  هب  دنتسین و  هتـسارآ  تافـص  نیا  هب  هک  رگید  ناربهر 
ار ییاکیرمآ  ییاقیرفآ و  یئاپورا ، یئایسآ ، دیفـس ، هایـس ، زا  معا  رـشب  دارفا  همه  دننک و  هرادا  دنتـسه  هنالداع  تموکح  کی  هنـشت 

.دنهد رارق  کیرش  ار  همه  یناسنا  یلاع  قوقح  رد  دننیبب و  ناسکی 

؟ دراد دوجو  ریغتم  رصانع  مالسا ، نید  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  ریغتم  رصانع  مالسا ، نید  رد  ایآ 

خساپ

: یلامجا باوج 

هک یهلا  نایدا  زا  یشخب  نآ  .ریغتم  رصانع  رگید  شخب  ینید و  تباث  رصانع  شخب  کی  دنا : هدش  لیکشت  شخب  ود  زا  یهلا ، نایدا 
هراومه هک  دـشاب  یم  ناسنا  تیوه  زا  شخب  نآ  هب  رظان  عقاو  رد  دنتـسه ، ینامز  همه  ییاج و  همه  لومـش ، ناـهج  تباـث و  رـصنع 

.تسا تباث 
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زا دوصقم  .تسا  هتفاـی  یلجت  ریغتم  رـصانع  بلاـق  رد  هبنج  نیا  دـنا و  هدرک  هجوت  زین  یمدآ  ریغتم  لوـحتم و  هبنج ي  هب  یهلا  ناـیدا 
نامز و هب  هتسباو  يریبعت ، هب  و  یگنهرف ، یسایس و  یعامتجا ، طیارـش  هب  هتـسباو  هک  تسا  ینید  رـصانع  زا  یـشخب  نآ  ریغتم  ماکحا 

.دشاب یم  ناکم 

: یلیصفت باوج 

رگید شخب  ینید و  تباث  رـصانع  شخب  کی  دنا : هدـش  لیکـشت  شخب  ود  زا  يرهطم ، همالع  راوگرزب  دیهـش  ریبعت  هب  یهلا ، نایدا 
نآ هب  رظان  عقاو  رد  دنتـسه ، ینامز ، همه  ییاج و  همه  لومـش ، ناهج  تباـث و  رـصنع  هک  یهلا  ناـیدا  زا  یـشخب  نآ  .ریغتم  رـصانع 

.تسا تباث  هراومه  هک  دشاب  یم  ناسنا  تیوه  زا  شخب 

اما دراد ، یساسا  ياه  توافت  موسر  بادآ و  زا  يرایسب  و  یگدنز ، هویـش ي  گنهرف ، ملع ، ثیح  زا  هتـشذگ  ناسنا  اب  زورما  ناسنا 
يرنه ياه  شیارگ  خیرات ، لوط  رد  ناسنا  تدحو  ياهدامن  اهدوُُمن و  زا  یکی  .تسا  ناسکی  نایمدآ  یعیبط  يرطف و  ياه  شیارگ 
ییابیز هب  ناسنا  هک  يا  هقالع  نیا  .يرنه  راک  رد  ییابیز  هچ  تعیبط و  هنحص ي  رد  ییابیز  هچ  دراد ، هقالع  ییابیز  هب  ناسنا  .تسا 

هبرجت رعش  کی  ندینش  ای  و  لگ ، کی  ندییوب  ای  ابیز ، هرظنم ي  کی  هب  ندرک  هاگن  زا  هک  یتذل  و  دراد ،
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.تسا هدوب  تباث  هداد ، خر  ناسنا  رد  هک  یتالوحت  تارییغت و  همه ي  اب  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  يروما  دنک ، یم 

.دنا هتـشاد  رایـسب  توافت  رگیدـکی  اب  رـشب  يانبا  هکنیا  اب  تسا ، هدوب  تباث  هراومه  دوخ ، یلک  بلاق  رد  زین  رـشب  ياهوزرآ  لامآ و 
، نیاربانب .تسا  هدوب  ناسکی  هشیمه  دنا ، هتـشاد  خـیرات  لوط  رد  نایمدآ  هک  ییاه  توافت  همه ي  اب  مه ، يرـشب  زیارغ  اه و  شـشک 

یناسنا تیوه  تباث  شخب  نیمه  هب  رظان  یهلا  نایدا  لومش  ناهج  شخب  تسا و  رادروخرب  يا  هناگی  ناسکی و  تیوه  کی  زا  رـشب 
.تسا

زا دوصقم  .تسا  هتفای  یلجت  ریغتم  رـصانع  بلاق  رد  هبنج  نیا  دنا و  هدرک  هجوت  زین  یمدآ  ریغتم  لوحتم و  هبنج ي  هب  یهلا  نایدا  اما 
نامز و هب  هتسباو  يریبعت ، هب  و  یگنهرف ، یسایس و  یعامتجا ، طیارـش  هب  هتـسباو  هک  تسا  ینید  رـصانع  زا  یـشخب  نآ  ریغتم  ماکحا 

.دشاب یم  ناکم 

؟ دراد یثیدح  هشیر  باتک  لها  اب  لهاست  حماست و  ایآ 

شسرپ

؟ دراد یثیدح  هشیر  باتک  لها  اب  لهاست  حماست و  ایآ 

خساپ

اوُذُـخ : » دومرف ربمغیپ  هک  تسه  زین  هغالبلاجهن  رد  دـنکیم و  لقن  راحب  رد  یـسلجم  موحرم  .میراد  هنیمز  نیا  رد  يدایز  ثیداحا  ام 
هلمج نیا  .كرـشم  زا  وـلو  دـیریگ  ارف  ار  حیحـص  یملع  نخـس  حیحـص ) یملع  نخـس  ینعی  تمکح  « ) ٍكِرْـشُم ْنِم  ْوـَل  َهَـمْکِْحلا َو 

ْنَم َهَمْکِْحلا  ِیتُْؤی  : » دیوگیم نآرق  هک  تمکح  ینعی  تسا  نیمه  شنومـضم  اهَدَجَو » امَْنیَا  اهُذُخْأَی  ِنِمْؤُْملا  ُهَّلاض  ُهَمْکِْحلَا  : » فورعم
تسرد فرح  ربتعم و  حیحص ، اجرباپ ، مکحم ، یملع  نخـس  ینعم  هب  /269 و  هرقب ًاریثک » ًاْریَخ  َِیتُوا  ْدَـقَف  َهَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  ُءاشَی َو 

.تسا نمؤم  هدشمگ  تسا 

ولو دریگیم  دنک  شیادیپ  هک  اجره  تسا ، نمؤم  هدشمگ  تمکح  تسا : نیمه  یکی  یمالـسا  تاریبعت  نیرتزیمآراختفا  نیرتهب و  زا 
ای مرادن ، نآ  هب  يراک  نم  ییوگیم  ایآ  ینیبب  كرشم  کی  تسد  رد  ار  تاهدشمگ  ار ، تلام  رگا  وت  ینعی  كرـشم ؛ کی  تسد  زا 

یلـصا و کلام  ار  شدوخ  دـنیبیم و  یتیراع  كرـشم  تسد  رد  ار  ملع  نمؤم  دـیامرفیم : نینمؤملاریما  تسا ؟ نم  لاـم  نیا  ییوگیم 
.متسه نم  تسا ، نآ  هتسیاش  هک  نآ  تسین ، نآ  هتسیاش  وا  دیوگیم 

رابرد رد  هک  درکیم  باجیا  افلخ  ردص  هعس   » هک دناهتشاذگ  افلخ  باسح  هب  ار  باتک  لها  هب  تبـسن  لهاست  حماست و  هلأسم  یخرب 
افلخ ردص  هعـس  نیا  یلو  دننک » هدافتـسا  رگیدکی  زا  دنـشوجب و  رگیدمه  اب  هریغ  یـسوجم و  يدوهی و  یحیـسم و  ناملـسم و  اهنآ 
لقن ار  یـضر  دیـس  ناتـساد  .دراذگیم  افلخ  ردـص  هعـس  باسح  هب  ار  هلأسم  نیا  نادـیز  یجرج  یتح  دوب  ربمغیپ  دوخ  روتـسد  دوبن 

دیلقت و عجارم  فیدر  رد  تسا  يدرم  هک  یضر  دیس  هک  دنکیم 
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حدم رد  ياهدیصق  تفای  تافو  یباص » قحسا  وبا   » شرصاعم دنمشناد  هک  یتقو  تسا  یضترم  دیـس  ردارب  تسا و  ياهداعلاقوف  درم 
: تفگ وا 

يداّنلا ُءایِض  ابَخ  َْفیَک  َْتیَاَرَاِداوْعَالا  یَلَع  اولَمَح  ْنَم  َْتیَآَرَا 

کی نیا  دش !؟ شوماخ  ام  لفحم  غارچ  هک  يدیمهف  ایآ  دندرک !؟ شلمح  توبات  ياهبوچ  نیا  يور  هک  دوب  یـسک  هچ  نیا  يدید  ]
[ ...تخیر ورف  هک  دوب  هوک 

درم کی  نینچنیا  یمالـسا  گرزب  ِملاع  کی  ربمایپ و  دالوا  دیـس  کی  هک  تسا  هتـسیاش  ایآ  هک  دنتفرگ  داریا  وا  هب  دـندمآ و  یخرب 
لقن زا  دعب  نادـیز  یجرج  .دوب  یملاع  درم  هکنوچ  متفگ ، هیثرم  ار  شملع  نم  ُهَْملِع » ُتیَثَر  امَّنِا  ، » هلب تفگ : دـنک !؟ حدـم  ار  رفاک 
خماش ماقم  نیا  یحور و  تمظع  همه  نیا  اب  یـضر  دیـس  لثم  ربمغیپ  دالوا  دیـس  کی  ار ، ردـص  هعِـس  دـینیبب  دـیوگیم : ناتـساد  نیا 
عـساو ینامدرم  اهنیا  هک  دوب  افلخ  رابرد  زا  شاهـشیر  اهنیا  همه  : » دـیوگیم دـعب  .دـنکیم  حدـم  نینچ  ار  رفاک  کی  یملع ، تدایس و 

وا .تسا  یلع  ماما  بتکم  درگاش  تسا  هغالبلاجهن  هدنروآدرگ  هک  یـضر  دیـس  .تسین  طوبرم  ءافلخ  رابرد  هب  نیا  .دندوب » ردصلا 
.تسا مرتحم  دشاب  هک  اجره  رد  ملع  تمکح و  دیوگیم  هک  تسا  رتانشآ  بلاطیبا  نب  یلع  ربمغیپ و  شدج  روتسد  هب  مدرم  همه  زا 

؟ تسا مزال  ناربمایپ  همه  هب  نامیا  ایآ  یتروص  نینچ  رد  تسا و  هدوب  یکی  عیارش  همه  رد  نید  ایآ  نآرق  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ تسا مزال  ناربمایپ  همه  هب  نامیا  ایآ  یتروص  نینچ  رد  تسا و  هدوب  یکی  عیارش  همه  رد  نید  ایآ  نآرق  هاگدید  زا 

خساپ

عیرشت نید  کی  طقف  اهفارحنا  اهتلاهج و  لاگنچ  زا  رـشب  تاجن  يارب  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  گرزب  دنوادخ  هنامیکح  تیـشم 
رارق ناربمایپ  غیلبت  ورملق  رد  تسخن  زور  زا  هک  تسا  مالـسا  نید  ناـمه  نید  نیا  دـیامن و  مازعا  نآ  غیلبت  يارب  ار  ناربماـیپ  دـنک و 
: دنک یم  حیرصت  ریز  رد  هدش  دای  ياه  هیآ  رد  تقیقح  نیا  هب  نآرق  دنا  هدش  مازعا  نآ  ندرک  وگزاب  يارب  یگمه  تسا و  هتفرگ 

[ .تسا مالسا  نامه  ادخ  دزن  نید   ] 19/ نارمع لآ  ُمالسالا » ِهّللا  َْدنِع  َنیِدلا  َّنا   » 1

67/ نارمع لآ  نیِکِرْشُملا » ْنِم  َناک  امَو  ًاِملْسُم  ًافِینَح  َناک  ْنِکلَو  ًاِّینارْصَن  الَو  ًاّیِدوُهَی  میِهاْربِا  َناک  ام   » 2

[ .دوبن كرشم  زگره  درک و  یم  يوریپ  دیحوت  نیئآ  زا  هک  دوب  یناملسم  وا  هکلب  ینارصن ، هن  دوب و  يدوهی  هن  زگره  میهاربا  ]

132/ هرقب نوُِملْسُم » ُْمْتنَاَو  ِّالا  َُّنتوُمَت  الَف  َنیّدلا  مَُکل  یفَطْصا  َهّللا  َّنِا  َِّیَنب  ای  بوُقْعَیَو  ِهِیَنب  میِهاْربِا  اِهب  یّصَوَو   » 3
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امش يارب  ار  دوخ  نید  ادخ  تفگ : دوخ  نادنزرف  هب  بوقعی  دندرک و  شرافس  میهاربا  هقیرط  هب  ار  دوخ  نادنزرف  بوقعی  میهاربا و  ]
[ .دیورن ایند  زا  مالسا  نودب  هک  دیشوکب  هدیزگرب ،

28/ فرخز نوُعِجْرَی » ْمُهَّلََعل  ِِهبقَع  ِیف  ًهِیقاب  ًهَِملَک  اهَلَعَجَو   » 4

[ .دندرگزاب ادخ  هب  نانآ  دیاش  داد  رارق  دوخ  لسن  رد  راگدنام  تنس  کی  ناونع  هب  ار  دیحوت  هملک  میهاربا )  ) وا ]

زج ادخ  هدوب و  دیحوت )  ) دحاو نید  مادنا  رب  فلتخم  ياهسابل  ینامسآ  عیارـش  مامت  هک  دنناسر  یم  اهنآ  دننامه  تایآ  تایآ و  نیا 
نید هک  نیا  زا  دوصقم  هتبلا  تسا  هدرکن  عیرشت  ار  يرگید  نید  نید ، کی 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 723 

http://www.ghaemiyeh.com


اب هکلب  دـنراد ، يوریپ  یگتـسیاش  نامز  ره  رد  ینامـسآ  بهاذـم  ماـمت  هک  تسین  نیا  هدوب  نید  کـی  رخآ  اـت  تسخن  زور  زا  ادـخ 
یگتـسیاش اهدادعتـسا و  اب  بسانتم  يوامـس  عیارـش  دندوب و  فلتخم  الماک  عیارـش  هک  میوش  یم  روآدای  نید ، تدـحو  هب  فارتعا 

یم هک  تسا  هدوب  یئاهـسالک  عیارـش  نیا  زا  کی  ره  تقیقح  رد  دـنا و  هدـش  عیرـشت  میظنت و  خـیرات  فلتخم  راودا  رد  اـهتما  ياـه 
هب هک  تسا  یتعیرـش  نیرخآ  نامه  تما ، نیرخآ  يارب  سالک  نیرخآ  و  دـنیبب ، شزومآ  اـهنآ  رد  دوخ  لـماکت  يارب  رـشب ، تسیاـب 
هب تبـسن  یـسالک  ره  هک  تسا  انعم  نامه  هب  دـنقح  رب  عیارـش  نیا  همه  میئوگب  رگا  .تسا  هدـش  هضرع  ص )  ) یمارگ ربمایپ  هلیـسو 

غراـف هک  تسا  نـیا  دوـصقم  تـسا  ص )  ) يدـمحم تعیرـش  ناـمه  قـح ، تعیرـش  میئوـگب  رگا  تـسا و  بساـنم  نآ  زوـمآ  شناد 
نیشیپ ياهسالک  هب  تشگزاب  ناسب  نیشیپ  عیارـش  زا  يوریپ  دننیبب و  شزومآ  سالک  نیا  رد  دیاب  طقف  یلبق  ياهـسالک  نالیـصحتلا 

.تسا هدش  لیصحتلا  غراف  اهنآ  زا  هک  یسک  هب  تبسن  تسا 

48/ هدئام ًاجاْهنِمَو » ًهَعْرِش  مُْکنِم  اْنلَعَج  ّلُِکل  : » تسا هدرک  هراشا  هیآ  نیا  اب  تقیقح  نیا  هب  نآرق 

[ .داد یم  رارق  تما  کی  ار  امش  همه  تساوخ  یم  ادخ  رگا  میداد و  رارق  یقیرط  روخشبآ و  اهامش  زا  کی  ره  يارب  ]

زا کی  ره  هک  تسا  یقیرط  ینامـسآ  بهاذم  زا  کی  ره  تسا و  هدـیدرگ  ریزارـس  رـشب  يوس  هب  هک  تسا  یهلا  ضیف  نید ، یئوگ 
.دنا هدناشن  ورف  نآ  اب  ار  درخ  ناج و  شطع  هدش و  هعیرش  نآ  دراو  دوخ  صاخ  قیرط  زا  اهتما 

ترابع نآ  میوش و  یم  وربور  يرگید  بلطم  اب  ینامسآ ) عیارش  مامت  رد  نید  تدحو   ) هدش دای  لصا  هب  هجوت  اب  نونکا 
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یشخب هب  نامیا  هلزنم  هب  نانآ  زا  یخرب  هب  نامیا  ناربمایپ و  زا  یخرب  تعیرـش  راکنا  اریز  .تسا  یهلا  ناربمایپ  همه  هب  نامیا  موزل  زا 
موـمع هب  ناـمیا  موزل  رب  لـیلد  نیتـسخن  نیارباـنب  .تـسا  تسرداـن  دودرم و  هـک  تـسا ، نآ  رگید  شخب  راـکنا  تعیرـش و  کـی  زا 

.تسا ناربمایپ  ياه  تیرومأم  ینامسآ و  عیارش  تقیقح  تدحو  نامه  ناربمایپ ،

نالوسر رگید  يارب  ناربمایپ  زا  کـی  ره  زا  هک  هنوگ  ناـمه  اریز  تسا  قاـثیم  تاـیآ  ناربماـیپ ، همه  هب  ناـمیا  موزل  رب  لـیلد  نیمود 
.تسا هدیدرگ  ذخا  قاثیم  نیا  مه  نانآ  ياه  تما  زا  تسا ، هدش  هتفرگ  نامیا  قاثیم  یهلا 

ریسفت لصف  نیا  رد  ام  یلصا  فده  هدیدرگ و  لزان  هراب  نیا  رد  هک  تسا  میرک  نآرق  زا  یـصاخ  تایآ  هلئـسم  نیا  رب  لیلد  نیموس 
: هکنیا نآ  میوش و  یم  روآدای  ار  يا  هتکن  تایآ ، ریسفت  رکذ و  زا  لبق  نکل  تسا  ینآرق  تایآ  زا  هتسد  نیا 

اهنت و  تسین ، هتفریذپ  يرگید  نیئآ  چیه  نانآ  ربمایپ  نید و  زج  هک  دندوب  هیاپ  یب  تسردان و  هشیدنا  نیا  هب  دـقتعم  يراصن  دوهی و 
.دنیامن يوریپ  وا  تعیرش  زا  هدروآ و  نامیا  نانآ  ربمایپ  هب  هک  دنبای  یم  هار  تشهب  هب  دوب و  دنهاوخ  تداعس  تاجن و  لها  یناسک 

: دنتفگ يراصن  دوهی و   ] 111/ هرقب يراصَن » ْوَا  ًادوُه  َناک  ْنَم  ِّالا  َهَّنَجلا  َلُخْدَی  َْنل  اُولاقَو  : » دـیامرف یم  نینچ  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق 
« ...اوُدَتْهَت يراصَن  ْوَا  ًادوُه  اُونوُک  اُولاقَو  : » دیامرف یم  زاب  و  دشاب ] ینارـصن  ای  يدوهی و  هک  سکنآ  رگم  دـش  دـهاوخن  تشهب  لخاد 

[ .دیدرگ تیاده  ات  دیشاب  ینارصن  ای  يدوهی  دنتفگ ، يراصن  دوهی و   ] 135/ هرقب

ار نآ  هتسناد و  دودرم  ار  نآ  تدش  هب  هیاپ  یب  هشیدنا  نیا  لقن  زا  سپ  میرک  نآرق 
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111/ هرقب نِیقِداص » ُْمْتنُک  ْنِا  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  ُلق  ْمُهُِّینامَا  َْکِلت  : » دیامرف یم  هدروآ  رامشب  هیام  یب  هناکدوک و  ياهوزرآ  رامش  رد 

[ .دیئامن ناهرب  هماقا  نآ  رب  دراد ) تقباطم  عقاو  اب   ) دیشاب یم  قداص  هدیقع  نیا  رد  رگا  وگب  تسا  نانآ  يوزرآ  هدیقع )  ) نآ ]

هب میلـست  زج  يزیچ  يورخا  ياهـشاداپ  هب  ندیـسر  هار  تاجن و  لماع  دیامرف : یم  هدرک و  هراشا  ینامـسآ  عیارـش  تقیقح  هب  هاگنآ 
112/ هرقب نُونَزْحَی » ْمُه  الَو  ْمِْهیَلَع  فْوَخ  الَو  ِهِّبَر  َْدنِع  ُهُرْجَا  ُهَلَف  نِسُْحم  َوُهَو  ِهّلل  ُهَهْجَو  َمَلْسَا  ْنَم  یَلب   » تسین یهلا  ماکحا  ادخ و 

تیاهن اب  وا  تاروتـسد  هب  هدروآ و  نامیا  دوخ  رـصع  ربمایپ  هب  هک  تسا  نیا  هب  یتما  ره  دروم  رد  ناـسحا  مالـسا و  هک  تسین  یکش 
، مالـسا ربمایپ  هب  هک  دـبای  یم  ققحت  هاگ  نآ  باتک ، لـها  دروم  رد  بلطم  نیا  دنـشاب و  نسحم  راـکوکین و  دـنهن و  ندرگ  صولخ 

.دنیامن يوریپ  وا  تعیرش  زا  دنروآ و  نامیا 

رظان ناربمایپ ، همه  هب  نامیا  موزل  هب  طوبرم  تایآ  بلاغ  نآ ، رب  نانآ  رارـصا  باتک و  لها  هیاپ  یب  هدیقع  هشیدـنا و  نیا  هب  هجوت  اب 
..دوب دهاوخن  تایآ  دافم  تیمومع  زا  عنام  بلطم ، نیا  یلو  تسا ، باتک  لها  هب 

: تایآ نیا  یسررب  کنیا  و 

َِیتُوا امَو  یـسیِعَو  یـسُوم  َِیتُوا  امَو  طابْـسالاَو  َبوُقْعَیَو  َقاحِْـساَو  َلیِعامِْـساَو  َْمیِهاْربِا  یِلا  َلِْزنُا  امَو  اْنیِلا  َلِْزنُا  امَو  ِهّللِاب  اـّنَمآ  اُولُوق   » 1
ٍقاقِـش ِیف  ْمُه  امَّنِاَف  اوَّلَوَت  ْنِاَو  اودَتْها  دَقَف  ِِهب  ُْمْتنَمآ  ام  ِْلثِِمب  اُونَمآ  ْنِاَف  َنوُِملْـسُم *  َُهل  ُنَْحنَو  ْمُْهنِم  ٍدَحَا  َْنَیب  ُقّرَُفن  ْمِهِّبَر ال  ْنِم  َنوُِّیبَّنلا 

136 137/ هرقب ُمِیلَعلا » ُعیِمَّسلا  َوُهَو  ُهّللا  ُمُهَکیِفْکَیَسَف 

( نآرق  ) هدیدرگ لزان  ام  رب  هک  هچنآ  ادخ و  هب  ام  دیئوگب : يراصن ) دوهی و  هب  ناناملسم ، يا  ربمایپ و  يا  امش  ])
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هداد یهلا  ناربمایپ  ریاس  یسیع و  یـسوم و  هب  هچنآ  هب  هدیدرگ و  لزان  طابـسا  بوقعی و  قحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  رب  هچنآ  و 
دوهی و  ) نانآ رگا  سپ  میشاب  یم  راگدرورپ  رما  میلـست  ام  میتسین و  لئاق  یقرف  نامیا ) رظن  زا   ) ناربمایپ نآ  نایم  میراد ، نامیا  هدش ،

گنج عازن و  رد  امـش  اب  نانآ  سپ  دنباترب  يور  رگا  هدیدرگ و  تیاده  دنروآ ، نامیا  دیا ، هدروآ  نامیا  امـش  هک  هچنآ  هب  يراصن )
اناد اونـش و  وا  و  دـنادرگ ) یم  بلاغ  نانآ  رب  ار  امـش  ) درک دـهاوخ  تیافک  نانآ  رـش  زا  ار  امـش  دـنوادخ ، يدوز  هب  دوب و  دـنهاوخ 

[ .تسا

اب الماک  هیآ  نیا  هک  اـجنآ  زا  تسا و  نارمع  لآ  هروس  هیآ 86  تسا ، یهلا  ناربمایپ  همه  هب  نامیا  موزل  رگناـیب  هک  يا  هیآ  نیمود   2
.تسین نآ  هناگادج  لقن  هب  يزاین  دراد ، تهباشم  میدومن  لقن  ار  نآ  البق  هک  هرقب  هیآ 136 

: دیامرف یم  هک  نانچ  تسا  هرقب  هروس  هیآ 77  دروم  نیا  رد  هیآ  نیموس   3

 .« ...َنیِیبَّنلاَو ِباتِکلاَو  ِهَِکئالَملاَو  ِرِخآلا  ِموَیلاَو  ِهّللاب  َنَمآ  ْنَم  َِّربلا  َّنَِکلَو  ِبِْرغَملاَو  ِقِرْشَملا  َلَِبق  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَُوت  ْنَا  َِربلا  َْسَیل  »

هب هک  تسا ) یسک  نآ  یکین  یکین ، ای   ) تسا یـسک  راک  وکین  نکل  دیروآ  يور  برغ  ای  قرـش  يوس  هب  هک  تسین  نیا  یکین  ورب  ]
[ .تسا هدروآ  نامیا  یهلا ، ناربمایپ  ینامسآ و  ياهباتک  ناگتشرف و  تمایق و  زور  ادخ و 

دیاش تسا و  هتفرن  راـک  هب  بتک  عمج  هملک  هدـمآ و  درفم  تروص  هب  هیآ  رد  باـتک  ظـفل  هک  تسا  نیا  هیآ  رد  هجوت  بلاـج  هتکن 
دیحوت و هیاپ  رب  یهلا  عیارش  همه  تسا و  یکی  ینامسآ  ياهباتک  همه  حور  هک  تسا  نیا  نآ  تهج 
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رد دورو  يارب  مزال  طئارش  زا  یهلا ، ناربمایپ  ینامسآ و  ياهباتک  همه  هب  نامیا  هیآ  نیا  رد  تروص  ره  رد  دنـشاب ، یم  راوتـسا  داعم 
.تسا هدمآ  رامشب  ناراکوکین  هگرج 

هک ناـنچ  تسا  هرقب  هروس  هیآ 285  دـهد  یم  یهاوگ  یهلا ) ناربمایپ  همه  هب  ناـمیا  موزل   ) ینآرق لـصا  نیا  رب  هک  یمراـهچ  هیآ   4
 .« ...ِِهلُسُر ْنِم  ٍدَحَا  َْنَیب  ُقّرَُفن  ِِهلُسُرَو ال  ِِهُبتُک  ِِهتَِکئالَمَو َو  ِهّللاب  َنَمآ  ّلُک  َنُوْنمؤُملاَو  ِّهبَر  ْنِم  ِْهَیِلا  َلِْزنُا  اِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ  : » دیامرف یم 

ناگتـشرف و ادـخ و  هب  وا ) ناوریپ   ) ناـنمؤم همه  و  هدروآ ، ناـمیا  تسا  هدـیدرگ  لزاـن  وا  رب  ادـخ  بناـج  زا  هچنآ  هب  متاـخ  لوسر  ]
لئاق نانآ  نایم  یقرف  هنوگ  چـیه  ناربمایپ ) هب  نامیا  دروم  رد   ) ام دـنیوگ ) یم  ناـنآ  ، ) دـنا هدروآ  ناـمیا  یهلا  نـالوسر  ياـهباتک و 

(.[ میراد نامیا  یگمه  هب  و   ) میتسین

هدیزرو و دیکأت  یهلا  ناربمایپ  همه  هب  نامیا  موزل  هلئسم  رب  نآرق  هک  دیآ  یم  تسد  هب  ینشور  هب  هدش  دای  تایآ  عومجم  هعلاطم  زا 
ناربمایپ همه  هب  نانآ  نامیا  یمالـسا و  تما  هب  رظان  هچرگا  تایآ  نیا  دافم  تسین و  لـئاق  ناـنآ  ناـیم  یقرف  هنوگ  چـیه  رظن ، نیا  زا 

ءایبنا همه  هب  نامیا  موزل  لصا  تفگ : ناوت  یم  بلطم  ود  هب  هجوت  اب  یلو  دوش ، یمن  يدعب  ناربمایپ  لماش  هجیتن  رد  تسا و  نیـشیپ 
: تسه زین  يدعب  ناربمایپ  هب  تبسن  نیشیپ  ياهتما  لماش 

ار يدـعب  ربمایپ  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  قاثیم  ناربمایپ  زا  کی  ره  زا  هک  تسا  نیا  قاثیم  هب  طوبرم  تاـیآ  داـفم  اریز  قاـثیم  تاـیآ   1
.دنناتسب ترصن  نامیا و  نامیپ  يدعب  ربمایپ  يارب  زین  شیوخ  تما  زا  دیامن و  دییأت  قیدصت و 

هدش دای  تایآ  بلاغ  میدش  روآدای  هک  هنوگ  نامه   2
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(ع) یـسیع یـسوم و  هب  نامیا  لوبقم  نید  تاجن و  هار  هناگی  درادـنپ ، یم  کی  ره  هک  تسا  يراصن  دوهی و  تسردان  رکفت  هب  رظان 
ار (ص ) دمحم یـسیع و  هب  نامیا  دوهی  یلبق ، ربمایپ  هن  دنتـشاد  رظن  يدـعب  ربمایپ  هب  تسردان ، رکف  نیا  رد  نانآ  تسا  یهیدـب  تسا 
تشادن و نامیا  مه  ص )  ) مالسا گرزب  ربمایپ  هب  تسناد ، یمن  مزال  ار  یسوم  هب  نامیا  هکنیا  رب  هوالع  يراصن  تسناد و  یمن  مزال 

یهلا ناربمایپ  رگید  هب  نامیا  نودـب  ربمایپ ، کی  هب  نامیا  هک  دراد  یم  نالعا  هتـساخرب و  تفلاخم  هب  تسردان  هشیدـنا  نیا  اب  نآرق 
.دوب دهاوخن  ادخ  لوبق  دروم  لماک و  نامیا  قحال ) ناربمایپ  هاوخ  قباس و  ناربمایپ  هاوخ  )

ضیعبت هک  هنوگ  نامه  تسا و  ربمایپ  کی  نیئآ  هب  نامیا  رد  ضیعبت  دـننامه  یهلا  ناربمایپ  هب  نامیا  رد  ضیعبت  رگید : تراـبع  هب  و 
.دشاب یم  تسردان  زین  تسخن  دروم  رد  کیکفت  ضیعبت و  تسا ، لوبقمان  لوقعمان و  مود  دروم  رد 

زیچ کی  ینامـسآ  عیارـش  همه  حور  رهوج و  اریز  تسا  نشور  الماک  میدش  روآدای  زاغآ  رد  هچنآ  زا  زین  ینآرق  لصا  نیا  تمکح 
هب نتشادن  نامیا  ینعم  هب  قباس  ای  قحال ، تعیرش  هب  نامیا  مدع  تروص  نیا  رد  تسا  قباس  تعیرـش  لمکم  قحال  تعیرـش  تسا و 

.تسا هتفرگ  رارق  لوبق  دروم  رهاظ  هب  هک  تسا  یتعیرش  نامه  تقیقح  حور و 

؟ دراد جایتحا  ناناملسم  ششوک  هب  دنک و  یمن  تفرشیپ  هزجعم  اب  مالسا  ارچ 

شسرپ

؟ دراد جایتحا  ناناملسم  ششوک  هب  دنک و  یمن  تفرشیپ  هزجعم  اب  مالسا  ارچ 

خساپ

هب نید  کی  زایتما  هکلب  دـیامن ; تفرـشیپ  نآ  ناوریپ  شـشوک  شالت و  نودـب  زاجعا و  قیرط  زا  هک  تسین  نیا  هب  نید  کـی  تیزم 
.تسا یگدـنز ، نوؤش  مامت  رد  ناسنا ، ياهزاین  هب  ییوگخـساپ  ییاناوت  ناسنا و  ترطف  لقع و  اب  نآ  قابطنا  نآ و  میلاعت  تیعماـج 

ناهج ناهج ، نیا  هک  ارچ  درادن ، یتافانم  دشاب  زین  يراکادـف  تدـهاجم و  شالت و  هب  زاین  تفرـشیپ ، يارب  هک  بلطم  نیا  اب  رما  نیا 
يراکادـف و نودـب  دـشاب ، رادروخرب  لامک  تیعماـج و  زا  دـنچ  ره  نییآ ، کـی  هک  تشاد  راـظتنا  دـیابن  تسا و  بابـسا  لـماوع و 

.دبای شرتسگ  تفرشیپ و  تدهاجم 

؟ دنشاب مالسا  ربمایپ  مالسا و  نید  وریپ  هک  دومرف  رما  ار  رگید  نایدا  مدرم  دنوادخ  ارچ 

شسرپ

؟ دنشاب مالسا  ربمایپ  مالسا و  نید  وریپ  هک  دومرف  رما  ار  رگید  نایدا  مدرم  دنوادخ  ارچ 

خساپ
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(( هلآو هیلع  هللا  یلص  )) هللادبع نبدمحم  ترضح  یهلا  ربمایپ  نیرخآ  طسوت  هب  هک  تسا  ینامـسآ  نایدا  نیرتلماک  مالـسا  نید  نوچ 
رما مالسا  نید  زا  يوریپ  هب  ار  همه  اه  ناسنا  تداعس  لامک  هب  ندیـسر  رتشیب و  لماکت  یقرت و  يارب  ناحبـس  دنوادخ  هدش  هداتـسرف 

زا يوریپ  سکره  تسا و  مالـسا  ادخ  دزن  رد  هدیدنـسپ  نید  ( 2 ;) مالـسالا هللادنع  نیدلا  نا  : » دیامیرف یم  مه  دـیجم  نآرق  دومرف و 
« دشاب یم  ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  تسین و  هتفریذپ  وا  زا  دنکب  مالسا  ریغ 

یمن اهنآ  هب  هجو  چیه  هب  تسا و  هدیدرگ  فیرحت  شوختسد  یلبق  نایدا  تسا  مالـسا  رد  هک  يا  هبناج  همه  لماکت  نیا  زا  رظنفرص 
.درک دامتعا  دوش 

؟ تسیچ ندش  ناملسم  هدیاف  و  تسا ؟ نکمم  هنوگچ  نآ  زا  يوریپ  تسیچ و  مالسا  تقیقح 

هراشا

؟ ددرگ یم  ققحم  هنوگچ  ندش  ناملسمو 

شسرپ

؟ تسیچ ندش  ناملسم  هدیاف  و  تسا ؟ نکمم  هنوگچ  نآ  زا  يوریپ  تسیچ و  مالسا  تقیقح 

؟ ددرگ یم  ققحم  هنوگچ  ندش  ناملسمو 

خساپ

لوا لاوس  باوج 

ار نآ  يداقتعا  لوصا  دشاب ; دنبیاپ  نآ  میلاعت  هب  ناسنا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ; لاعتم  دنوادخ  ربارب  رد  ندش  میلست  مالـسا ، تقیقح 
اهیکاپان لئاذر و  زا  .دیارایب و  یقالخا  لیاضف  هب  ار  شیوخ  سفن  دنک  یعس  هتخومآ ، ار  یمالسا  قالخا  دزومایب ، مکحم  ياهلیلد  اب 

.دزاس قبطنم  تساهنآ ،  هب  لمع  يو  هفیظو ي  هک  یتاررقم  ماکحا و  اب  ار  شیوخ  لامعا  دزاس و  كاپ 

مود لاوس  باوج 

مامت زا  ادخ  هک  تسا  یهیدب  .دناسرب  یتخبـشوخ  تداعـس و  هب  ار  ناشیا  هک  دـیرفآ  تهج  نیا  يارب  ار  ناسنا  دارفا  لاعتم  دـنوادخ 
دناد و یمن  ار  شیوخ  تداعس  هار  ییاهنت  هب  رشب  نوچ  درادن و  شیوخ  ياه  هدیرفآ  هب  يزاین  هجو ، چیه  هب  تسا و  زاین  یب  تاهج 
هب ّتیرـشب  خـیرات  لوط  رد  یناربمایپ  لاعتم ، دـنوادخ  دـسرب ، بولطم  تداعـس  هب  دـناوت  یمن  نادـجو  درخ و  يورین  کمک  اب  اهنت 

یعقاو تداعس  هب  ماجنارـس  نانآ ، تاروتـسد  شخبتایح و  میلاعت  زا  يوریپ  وترپ  رد  ات  تسا  هداتـسرف  اه  ناسنا  يربهر  يارب  جیردت 
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.دنیآ لیان  تسا ، هدوب  نانآ  شنیرفآ  زا  فده  هک  شیوخ 

رادروخرب دنمشزرا  ملاس و  یگدنز  کی  زا  ناهج  نیا  رد  رشب  هک  تسا  نیا  مالـسا ، نید  ینامـسآ  میلاعت  زا  يوریپ  هدیاف  نیاربانب ،
تمعن زا  زین  رگید  ناهج  رد  دهد و  ماجنا  دـنک  یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  يا  هعماج  راگدـیرفآ و  هب  تبـسن  ار  شیوخ  هفیظو  هدوب و 

.ددرگ رادروخرب  ینادواج  يدبا و  ياه 

موس لاوس  باوج 

.درادن زاین  یصاخ  همانرب  يارجا  هب  ندش  ناملسم  مالسا و  هب  داقتعا 
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لداع وا  هکنیا  و  ادخ ; یگناگی  هب  رارقا  زا : تسترابع  دشاب ، هتـشاد  نامیا  نآ  هب  دیاب  ناملـسم  ره  هک  هناگ ي  جـنپ  يداقتعا  لوصا 
نیلوا هک  هداتـسرف ، یناربمایپ  لامک  يوس  هب  اهناسنا  تیاده  يارب  دنوادخ  هکنیا  و  تسا ; رود  هب  ملظ  زا  وا  سدـقم  تحاس  تسا و 
یمارگ ربمایپ  هکنیا  و  تسا ; (( هلآو هیلع  هللا  یلـص   )) هللادـبع نبدـمحم  ترـضح  نانآ  نیرخآ  و  (( مالـسلا هیلع  )) مدآ ترـضح  اهنآ 

نانآ نیمهدزاود  و  مالسلا )) هیلع   )) بلاط یبا  نب  یلع  ترضح  اهنآ  نیلوا  هک  دومرف ، یفرعم  نیشناج  رفن  دوخ 12 زا  سپ  مالسا و 
اب ار  همه  دـنوادخ  ملاـع ، نیا  زا  سپ  هکنیا  ترخآ و  زور  داـعم و  هب  رارقا  هرخـالاب  و  تسا ;  )( نـسحلا نـب  هـجح  يدـهم  ترـضح 

.دیامن یم  یگدیسر  نانآ  باسح  هب  دنادرگ و  یم  هدنز  شیوخ  تردق 

؟ دنرتلماک رگید  یضعب  هب  تبسن  نایدا  یضعب  ارچ  و  تسا ؟ ینییآ  هچ  لماک  نییآ 

شسرپ

؟ دنرتلماک رگید  یضعب  هب  تبسن  نایدا  یضعب  ارچ  و  تسا ؟ ینییآ  هچ  لماک  نییآ 

خساپ

نیا .دـننک  لمع  نآ  هب  هدوب  مزال  نامز  نآ  مدرم  رب  تسا و  هدـش  لزان  رـصع  نآربمایپ  رب  هک  هدوب  ینییآ  ناـمز  ره  رد  لـماک  نییآ 
حطس ندوب  رتالاب  رثا  رد  يدعب  نییآ  .تسا  هدوب  نانآ  ياهزاین  يوگخـساپ  یعامتجا  طیارـش  تیفرظ و  اب  قبطنم  تهج  ره  زا  نییآ 

زا هبتر  نآ  نازومآ  شناد  يارب  هک  یلیصحت  هبتر  کی  ياهـسرد  دننام  .تسا  هدوب  یلبق  نییآ  زا  رتلماک  دوخ ، نامز  مدرم  دادعتـسا 
.دوش هدرمش  صقان  رت و  نییاپ  يدعب  ياه  هبتر  اب  هسیاقم  رد  اما  تسا ، هدوب  لماک  دنمدوس و  دیفم و  تهج  ره 

فیرحت تیحیـسم  تیدوهی و  زا  درک ، يوریپ  مالـسا  زا  دیاب  هک  ینونک  نامز  رد  هک  یناسک  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  زین  هتکن  نیا  هب 
.دوب دنهاوخ  تبوقع  رفیک و  هتسیاش ي  دنشاب  هتشادن  يرذع  هک  یتروص  رد  هدوب و  رفاک  دننک  يوریپ  هدش 

گنرمه حالطصا  هب  عامتجا  ای  ردام  ردپ و  زا  دیلقت  ساسا  رب  دشابن و  انـشآ  یمالـسا  تاروتـسد  حور  اب  دیاب ، هک  نانچ  نآ  یناملـسم  رگا 
؟ ریخ ای  دش  دهاوخ  هذخأوم  تمایق  رد  ایآ  دهد ، ماجنا  ار  يرهاظ  لامعا  لاح  نیع  رد  دوش و  اه  ناملسم  تعامج 

هراشا

تسه ناملسم  شردام  ردپ  هک  يدنزرف  رب  ایآ  و 

شسرپ

حالطـصا هب  عامتجا  ای  ردام  ردپ و  زا  دیلقت  ساسا  رب  دـشابن و  انـشآ  یمالـسا  تاروتـسد  حور  اب  دـیاب ، هک  نانچ  نآ  یناملـسم  رگا 
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؟ ریخ ای  دش  دهاوخ  هذخأوم  تمایق  رد  ایآ  دهد ، ماجنا  ار  يرهاظ  لامعا  لاح  نیع  رد  دوش و  اه  ناملسم  تعامج  گنرمه 

؟ تسا مزال  لالدتسا  نیقی و  لیصحت  دنتسه ، ناملسم  شردام  ردپ  هک  يدنزرف  رب  ایآ  و 

خساپ

لوا لاوس  باوج 

هدومن و دنمتداعس  یگدنز  رد  ار  یمدآ  اهنیا  هعومجم  هک  یلامعا  تاّیقالخا و  تاداقتعا و  هلسلس  کی  زا  تسا  ترابع  مالسا  نید 
.دزاس یم  راگتسر  بایماک و  ناهج  ود  رد  ار  وا 

ادیپ داقتعا  نامیا  نیقی و  ساسارب  یسانش  ماما  نیسپاو و  زور  هب  هدیقع  یسانش و  ربمایپ  یـسانشادخ و  هلأسم  هب  دیاب  ناملـسم  ناسنا 
یبهذـم تاروتـسد  ینید و  ماکحا  دنتـسه ، دـیلقت  عجارم  هک  نید  ماکحا  نیـصصختم  زا  یگدـنز  تاروتـسد  ریاـس  هراـبرد  دـنک و 

تروص نیا  رد  دـشاب  هدرک  لـمع  شیوخ  فیلکت  هب  دـناوتب  اـت  دـیامن ; لـمع  فورعم  عجارم  زا  یکی  هلاـسر  هب  هتفرگ  ار  شیوـخ 
هب هکلب  تسا  هدادن  رارق  هعماج  اب  گنرمه  ار  دوخ  هناروکروک  دوب و  دهاوخن  عامتجا  ردام و  ردپ و  زا  دیلقت  هب  دنتسم  ناسنا  لامعا 

ماجنا یگدنز  رد  ار  شیوخ  فیاظو  هدومیپ و  ار  شیوخ  تداعس  هار  هشیدنا  رّکفت و  لقع و  کمک  اب  ربمایپ و  ادخ و  راتفگ  دانتسا 
.تسا هداد 

مود لاوس  باوج 

رد رگا  هک  نیا  هچ  دنک ; دشر  یمالـسا  طیحم  رد  هدوب و  ناملـسم  شردپ  يدنزرف  هک  تسا  دنوادخ  ياه  تبهوم  زا  یکی  زین  نیا 
دنک قیقحت  شیوخ  دیاقع  لوصا  رد  دیاب  ناملسم  هتبلا  .دوب  رفاک  مه  وا  يوق  لامتحا  هب  درک  یمن  دشر  یمالسا  طیحم 
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.دنک افتکا  دیابن  دنناملسم ، يو  ردام  ردپ و  هک  نیا  هب  دزاس و  راوتسا  نیقی  لصا  رب  ار  شیوخ  دیاقع  ات 

؟ تسیچ مینک ، تباث  ناملسمریغ  کی  يارب  ار  دوخ  ندوب  ناملسم  میناوت  یم  نآ  اب  هک  يزیچ  نیرتهب 

شسرپ

؟ تسیچ مینک ، تباث  ناملسمریغ  کی  يارب  ار  دوخ  ندوب  ناملسم  میناوت  یم  نآ  اب  هک  يزیچ  نیرتهب 

خساپ

هب نآ  طیارش  اب  ار  شیوخ  زامن  هک  یناملسم  الثم  .تسا  مالـسا  میلاعت  هب  ندرک  لمع  ناسنا ، ندوب  ناملـسم  هناشن  فّرعم و  نیرتهب 
رادرک و رد  یتسرد  راـتفگ و  رد  یتـسار  مدرم ، اـب  ترـشاعم  رد  دریگ و  یم  هزور  ناـضمر ، هاـم  رد  دـهد و  یم  ماـجنا  لـماک  روط 

نیمه تسا ، دـنب  ياـپ  ینید ، تاروتـسد  میلاـعت و  رگید  هب  و  دـهد ، یم  رارق  شیوخ  راـتفر  هحولرـس  ار  تلیـضف  يراـتفر و  شوـخ 
.تسوا ندوب  ناملسم  رگشیامن  فّرعم و  نیرتهی  يو ، ياهراک 

؟ تسیچ نآ  ياه  هیاپ  مالسا و  نید  یلصا  روحم 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  ياه  هیاپ  مالسا و  نید  یلصا  روحم 

خساپ

.تسا یلمع  يرظن و  دُعب  ود  ياراد  یبتکم  ره  نخس  رگید  هب  تسا ، اهیژولوئدیا  ینیبناهج و  زا  ياهعومجم  یبتکم ، ره 

، تاکز هزور ، زامن ، اـهروحم ، یلمع  دـُعب  رد  اـما  تسا ، توبن ) داـعم و  دـیحوت ،  ) نید لوصا  يرظن  دـعب  رد  مالـسا  بتکم  ساـسا 
زا نم  هب  تیادـف ، دندیـسرپقداص : ماما  زا  ریـصبوبا  تسا : هدـش  هراشا  لوصا  نیا  هب  ًابیرقت  ریز  تیاور  رد  دـشابیم ; تیالو  سمخ و 

...تسین هتفریذـپ  ناـنآ  زا  نآ  زج  دـننادن و  تسین  اور  هـک  يزیچ  دـیهدب ، ربـخ  هدرک  بـجاو  مدرم  رب  لـجوزع  دـنوادخ  هـک  ینید 
الیبس و هیلا  عاطتسا  نم  تیبلا  جح  هاکزلا و  أتیا  هالصلا و  ماقا  وهّللا  لوسر  ًادمحم  هّللا  هلا  نا ال  هداهش  : " دندومرف خساپ  رد  ترضح 

دمحم تسین و  شتـسرپ  هتـسیاش  ادـخ  زج  هک  نیا  هب  تداهـش  نیترم ;...  هیالولا  و  لاق : مث  ـالیلق ، تکـس  مث  ناـضمر ، رهـش  موص 
سپ ناضمر ، هام  هزور  دشاب و  عیطتـسم  هک  یـسک  ره  يارب  هبعک  هناخ  جح  هاکز و  تخادرپ  زامن و  نتـشاد  اپرب  تسادـخ و  لوسر 

ص 74، ج 4 ، ياهرمک ، رقاب  دـمحم  همجرت  ینیلک ،; مالـسالا  هقث  یفاک ، لوصا  ") ...تیالو دومرف : رابود  دـش و  شوماـخ  یکدـنا 
( .هوسا تاراشتنا 
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جنپ رب  مالـسا  : " میناوخیم یتیاور  رد  هک  نانچ  تسا ; تیالو  ساـسا ، یلمع ، دـُعب  رد  تسا و  دـیحوت  هیاـپ ، روحم و  يرظن  دـُعب  رد 
، نامه ".) تسا هدشن  دایرف  تیالو  دننامه  يزیچ  يارب  تیالو و  جح ، هزور ، هاکز ، زامن ، تسا : هدش  هداهن  انب  یلمع [ دـُعب  رد   [ زیچ

.( ص 62

؟ دناد یم  هچ  ار  مالسا  سدقم  نید  ینادواج  يراگدنام و  زمر  دیجم ، نآرق 

شسرپ

؟ دناد یم  هچ  ار  مالسا  سدقم  نید  ینادواج  يراگدنام و  زمر  دیجم ، نآرق 

خساپ

: زا تسا  ترابع  درک ، هراشا  اه  نآ  هب  ناوت  یم  نآرق  تایآ  هعلاطماب  هک  یلیالد 

هبوت  ) نوُکِرْشُْملا   َ هِرَک َْولَو  ِ ي  ِلُک هّ   ِ نیِّدلا یَلَع  ُ و  هَرِهُْظِیل  ِ ّ قَْحلا   ِ نیِدَو   َ يَدُْهلِاب ُ و  َهلوُسَر   َ لَسْرَأ  ّ َ يِذَّلا َوُه   " مالـسا نید  تیناقح  . 1
تهارک ناکرشم  دنچ  ره  دنادرگ ، بلاغ  نایدا  همه  رب  ار  نآ  ات  داتسرف ، قح  نییآ  تیاده و  اب  ار  شلوسر  هک  تسا  یـسک  وا  ( 33

.دراد هراشا  بلطم  نیا  هب  ; 9 فص /  ; 28 حتف /  دننام : زین  يرگید  تایآ  و  دنشاب ." هتشاد 

روط هب  ام  میدرک و  لزان  ار  نآرق  اـم  ( 9، رجح  ) نوُظِفَََحل ُ و  َهل اَّنِإ  َرْکِّذلا َو  اَْنلََّزن    ُ نَْحن اَّنِإ   " مالـسا ینامـسآ  عبنم  رابتعا  تّحـص و  . 2
تسا و فیرحت  زا  نوصم  هشیمه  يارب��میرک  نآرق  نوچ  هک  تسا  نیا  رگنایب  تلّصف  هروس  هیآ 42  زین  و  میتسه "  نآ  راد  هگن  عطق 

.دوب دهاوخ  هنادواج  راگدنام و  مالسا  نیاربانب  تسا  رمتسم  دمحم  لآ  ترتع  یهارمه  اب  نآ  هانپ  رد  زین  مالسا 

َِکل  َ َذ   ِ هَّللا   ِ ْقلَِخل   َ لیِْدبَت اَْهیَلَع َال    َ ساَّنلا َرَطَف  ِیتَّلا    ِ هَّللا   َ تَرِْطف اًفِینَح    ِ نیِّدِلل َکَهْجَو    ْ ِمقَأَف  " ناسنا ترطف  اب  مالسا  نییآ  قابطنا  . 3
شنیرفآ رد  تسا  هدـیرفآ  نآ  قفو  رب  ار  نامدرم  هک  تسا  یهلا  ترطف  نیا  روایب ، نید  هب  يور  هنالد  كاپ  مور 30 ،)  ) ِیَْقلا مّ   ُ نیِّدلا

 " تسا راوتسا  نید  نیا  درادن ; هار  يرییغت  یهلا 

Θ �řΙș��И لاَو   ِ هَمْکِْحلِاب َّکِبَر    ِ لِیبَس   َ َیلِإ   ُ عْدا  " لقع اب  تفلاخم  مدع  . 4

ینب هروس  هیآ 9  هدئام و  هروس  هیآ 17  زین  و  ناوخ "  ارف  هدیدنـسپ  ياه   [ دنپ تمکح و  اب  تراگدرورپ  هار  هب  لحن 125 )  ) هَنَسَْحلا ِ 
مدرم مالسا  نآرق و  هک  تسا  بلطم  نیا  رگنشور  لیئارسا 
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.( ص 255 ج 5 ، یئابطابط ،  همالع  نازیملا   ) تسا هدرک  توعد  لّقعت  رّکذت و  رّکفت ، هب 

.دنام دهاوخ  هنادواج  راگدنام و  یناهج  اه ، نیا  ساسارب  مالسا  دنک ، یم  تباث  هک  تسا  لیالد  زا  ییاه  هنومن  اه  نیا 

هچ ینعی  مالسا  نید 

شسرپ

هچ ینعی  مالسا  نید 

خساپ

تسا هدمآ  عابّتالا  مزال  نییآ  شیک و  تعیرش  يانعم  هب  نید ،  "

هچ قح  ربارب  رد  ندش  میلـست  زا  تسا  ترابع  مالـسا  نید  نیاربانب  تسا  ندـش  میلـست  ندرک و  تعاطا  ینعم  هب  تغل  رد  مالـسا ،  "

همزال تسا  هدش  رداص  دنوادخ  يوس  زا  هک  یتاروتسد  ماکحا و  ربارب  رد  هدنب  میلست  لمع  ماقم  رد  قح  هچ  رواب و  داقتعا و  رد  قح 
نودب تاهباشتم  ربارب  رد  دریگب و  هتـشگ  نشور  هدـش و  نایب  ًالماک  شیارب  تاروتـسد  ماکحا و  زا  هچ  نآ  هک  تسا  نآ  میلـست  نیا 

ج 3، ص 380 ; یـشرق ج 2 ، ربکا  یلع  دیـس  نآرق  سوماق  ك.ر  ) .دیامن فقوت  دـهد ، ماجنا  نآ  رد  دوخ  شیپ  زا  یفّرـصت  هک  نآ 
رشن ص 228 ، يدرجورب ج 3 ، يّرین  میرکلادـبع  داتـسا  مجرتم  ییابطابط ،  همالع  نازیملا  ریـسفت  هیمالـسالا /  بتکلاراد  ص 301 ،

 ( ییابطابط همالع  يرکف  یملع و  داینب 

تـسا یلاعت  قح  زا  يرادربنامرف  ندش و  قح  میلـست   ) مالـسا نآ  تسا و  یکی  ادخ  نید  هک  دوش  یم  هدافتـسا  میرک  نآرق  تایآ  زا 
: دننام

 " تسا مالسا  ادخ  دزن  رد  نید  نارمع 19 ). لآ   ) مَلسالا هللا  دنع  نیدلا  نإ  . " 1

.دیروایب نامیا  نم  هداتسرف  نم و  هب  هک  مداتـسرف  یحو  نویراوح  هب  : " دیامرف یم  یـسیع غ  ترـضح  نویراوح  هرابرد  دنوادخ ، . 2
.( هدئام 111  ") میناملسم ام  هک  شاب  هاوگ  میا و  هدروآ  نامیا  دنتفگ : اهنآ 

 " مشاب ناناملسم  زا  هک  مرومأم  نم  سنوی 72 ).  ) نیملسملا نم  نوکأ  نأ  ترمأ  : " دومرف دوخ  موق  هب  حون غ  ترضح  . 3

.( هدئام 48 ") .ًاجاهنم هعرش و  مکنم  انلعج  لکل   " تسا توافتم  ناربمایپ  تعیرش  هتبلا 

هب ات  هداد  رارق  وا  يارب  ار  يرت  لماک  ياهتعیرش  نامز  ره  رد  رشب ، یجیردت  لماکت  ياضتقم  هب  لاعتم  دنوادخ 
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تعاطا تعیرش و  لوبق  نامز  ره  رد  یهلا  نید  شریذپ  رد  رایعم  هدیـسر و  تسا   9 دمحم ترضح  تعیرش  هک  لماکت  ییاهن  هلحرم 
تسا نامز  نامه  ربمایپ  زا 

متاخ ترـضح  تعیرـش  ینعی  تعیرـش  نییآ و  نیرترب  نیرخآ و  مان  تسا  اهنامز  مامت  رد  یهلا  نید  ماـن  هک  نیا  رب  هوـالع  مالـسا  "

ییابطابط همالع  نازیملا  هیمالسالا /  بتکلاراد  ص 16 و 17 ، یشرق ج 4 ، ربکا  یلعدیس  نآرق  سوماق  زا  سابتقا   ) تسه زین   9 أیبنالا
 ( نایلیعامسا رشن  ص 350 352 ، ج 5 ،

تاـیآ زا  رگید  یخرب  رد  دـش و  رکذ  هک  یتاـیآ  دـننام  تسا  یهلا  نید  مالـسا  هژاو   " زا دوـصقم  مـیرک  نآرق    ِ تاـیآ زا  یخرب  رد 
هک دـنهن  یم  ّتنم  وت  رب  اهنآ  : " دـیامرف یم  ربمایپ  هب  باـطخ  هک  تارجح  هروس  هیآ 17  دننام : تسا  متاخ  ربمایپ  تعیرـش  دوصقم ،

نامیا يوس  هب  ار  امش  هک  دهن  یم  ّتنم  امش  رب  دنوادخ  هکلب  دیراذگن ; ّتنم  نم  رب  ار  دوخ  ندروآ  مالـسا  وگب : .دنا  هدروآ  مالـسا 
هروس نیمه  هیآ 14  و  تسا ". ..  هدرک  تیاده 

؟  تسا هدش  شرافس  نانمشد  اب  توادع  مشخ و  مالسا  رد  ارچ 

شسرپ

؟  تسا هدش  شرافس  نانمشد  اب  توادع  مشخ و  مالسا  رد  ارچ 

خساپ

.تسا هدشن  شرافس  نادنچ  هلأسم  نیا  ًالوا ،

هقالع قشع و  مه  نید  رد  يرآ  .تسا  یتوغاط  یناطیـش و  ياه  يریگ  تهج  اـب  هلباـقم  تفلاـخم و  سح  تیوقت  نآ  هفـسلف  اـیناث ،
.ادخ قلخ  نانمشد  ادخ و  نانمشد  هیلع  هنیک  مشخ و  ترفنو و  وا  بوخ  ناگدنب  ادخ و  هب  قشع  .ترفن  مشخ و  مه  تسا و 

تابثا القع  مینک و  یسررب  دوجوم  باتک  کی  ناونع  هب  ار  نآرق  الثم  درک ? تابثا  القع  ار  مالسا  خیرات ، هب  يدانتـسا  چیه  نودب  ناوت  یم  ایآ 
رگا الک  مینک ? لالدتـسا  مینیبب  نامدوخ  مشچ  اب  هک  نامز  نیا  رد  دوجوم  تمارک  ای  هزجعم  کی  زا  ای  .دـشاب  ناسنا  راک  تسا  لاحم  هک  مینک 

لباقم فرط 

شسرپ

مینک و یسررب  دوجوم  باتک  کی  ناونع  هب  ار  نآرق  الثم  درک ? تابثا  القع  ار  مالـسا  خیرات ، هب  يدانتـسا  چیه  نودب  ناوت  یم  ایآ 
مینیبب نامدوخ  مشچ  اب  هک  نامز  نیا  رد  دوجوم  تمارک  ای  هزجعم  کی  زا  ای  .دـشاب  ناسنا  راـک  تسا  لاـحم  هک  مینک  تاـبثا  ـالقع 
یلقع تابثا  ار  مالـسا  میناوت  یم  قیرط  دنچ  هب  دریذپب  دنیبب  شدوخ  هک  ار  يدـهاوش  اهنت  ام  لباقم  فرط  رگا  الک  مینک ? لالدتـسا 
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? دورن شزرد  يال  وم  هک  مینک 

خساپ

و توبن ) ادـخ و  تابثا  لصا  دـننام   ) دـنوش تابثا  یلقع  لیلد  قیرط  زا  دـیاب  اهنت  یخرب  تسا : هتـسد  ود  یتدـیقع  یمالک و  لـئاسم 
یلقن لیلد  اهنت  یضعب  زین  لئاسم  نیا  .تسا  تابثا  لباق  زین  یعرش )  ) یلقن لیلد  اب  تسا  نید  لوصا  تابثا  زا  دعب  نوچ  رگید ، هتـسد 

دنتـسه یلقع  لیلد  ياراد  یلقن ، لیلد  رب  هوالع  زین  یخرب  و  داعم ) رـشح و  زور  تایئزج  تایـصوصختابثا و  لـثم   ) دـنراد یعرـش  و 
(.] داعم لصا  دننام  )

؟ تسیچ یلقع  لیلد  زا  دصقم  دید  دیاب  ادتبا 

اریز .دنرادندربراک  دراوم  نیا  رد  الـصا  نیهارب  هنوگ  نآ  هک  مییوگب  دـیاب  دـشاب  یفـسلف  لیالد  یلقع ، نیهارب  زا  روظنم  رگا  فلا )
عوـضوم کـی  هبتبـسن  ینعی  .تسا  یقادـصم  یئزج و  امـش  رظن  دروـم  لاءوـس  هک  یلاـح  رد  دنـسانش  یلک  یفـسلف  یلقع و  لـیالد 

.تسا نآرق )  ) یئزج صخشم و 

كدنااب یفـصنم  لقاع و  ناسنا  ره  هک  يزیچ  ینعی  .تسا  رواب  لقع  ریذپدرخ و  دـهاوش  هلدا و  یلقع  لیالد  زا  ناتدوصقم  رگا  ب )
اهنآ زا  یخرب  هب  هک  دراد  دوجو  نآرق  ندوب  یهلا  يارب  يرایـسب  لیالد  تفگ : دیاب  تروص  نیا  رد  دریذپب  ار  اهنآ  دـناوت  یم  یلمأت 

: دش دهاوخ  هراشا 

ياه هار  زا  یکی  هدنروآ  تیصخش  - 1
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لزان يورب  باتک  نآ  دـنک  یم  اـعدا  هک  تسایـسک  تیـصخش  یـسررب  باـتک  کـی  ندوبن  اـی  ندوب  ینامـسآ  صیخـشت  يارب  مهم 
درف زا  ار  ییاعدا  نینچ  زگره  میلـس  لقع  ینعی  .تساهلأسم  نیا  مهف  دیلک  یعدم  ییوگتـسار  قدص و  تسا  یهیدب  .تسا  هدیدرگ 
راتفر يوخ و  قلخ و  اقیقد  هتـسیز و  مدرم  نایم  رد  لاس  اه  هد  هک  دشاب  یـسک  یعدم  رگا  لباقم  رد  .دریذپ  یمن  باذک  رادرکدب و 

هک نآ  رگم  .تسین  يو  يوعد  شریذـپ  زج  یهار  ار  درخ  رگیددـنراد  قاـفو  نآ  رب  هدوـب و  ناـسنا  اـهرازه  تراـظن  دـید و  رد  يو 
.دنزاپتشپ دوخ  ملسم  ياه  تشادرواب  همه  رب  دهاوخب 

شخبتداعـسو زاس  ناسنا  دنلب  میلاعت  تسا -  يرـشب  لوقع  زابهاش  زا  رتارف  شهاگجوا  هک  ینآرق -  دنلب  فراعم  میلاعت  اوتحم و  - 2
گرزب باـجعاو  ریحت  بجوم  هک  نآ -  لـماک  یقوـقح و ...  یعاـمتجا  یقـالخا  ماـظن  هداد و  رارق  تیرـشب  يورارف  هک  يریظن  یب 
یتفگش رد  ار  درخ  هک  خیرات و -...  هفسلف  یتخانش  ناسنا  یتخانش  یتسه  یتخانشادخ  ینابم  هتفرگ -  رارق  ناهج  نادنمـشناد  نیرت 

قرش و زا  يرشب  ناگنازرف  نازرودرخزا و  يرایسب  هک  ناس  نآ  .تسا  میظع  باتک  نیا  ندوب  یهلا  يایوگ  همه  همه و  دنکفا -  یم 
راذتعا نآرق  سدـقم  تحاس  هب  يرهم  یب  رددوخ  فالـسا  ینادان  زا  هدوشگ و  نآ  شیاتـس  رب  ناهد  ناملـسمان  ناملـسم و  برغ و 

.دنا هتسج 

دـیواج و يا  هزجعم  باـتک  نـیا  اریز  .تـسا  باـتک  نـیا  دوـخ  دـیجم  نآرق  ندوـب  یهلا  رب  لـیلد  نـیرت  مـهم  يدـحت  زاـجعا و  - 3
يراوتـساو نقتم  لیلد  دوخ  دنک و  یم  يدـحت  نایناهج  اب  هدومن و  ظفح  ار  دوخ  نیزاجعا  هبنج  اه  نامز  همه  رد  ینعی  .تساهدـنز 

باتک نیمادک  یتسار  باتفآ .) لیلد  دمآ  باتفآ   ) تسا شیوخ  ندوب  ییادخ  رب 
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أرـسا  ) دنناوتان نآ  دننام  یباتک  ندروآ  زا  دنباتـشب  رگیدـکی  يرای  هب  سنا  نج و  رگا  هک : دـنز  گنابتیرـشب  مامت  نایم  رد  هک  تسا 
هب دوخ  ربارب  رد  ار  نادنمشیدنا  نابیدا و  نیرت  گرزب  یناوتان  المع  تسا  نرق  هدزناپ  هکلب  .تسا  فازگهب  ینخس  هن  نیا  و  هیآ 88 )
نآ لثم  هروس  کی  طقف  دـیناوت  یم  رگا  دـیوگ : یم  هک  تسـالاب  نآ  نیزاـجعا  هبنج  ردـق  نآ  رتـالاب  هکلب  .تساهتـشاذگ  شیاـمن 

تحاصف تغالب و  دـننام  هنیمز  کـی  رد  اـهنت  نآرق  زاـجعا  هک  نآ  رت  بلاـج  .تسین  نآ  ياراـی  ار  يدـحاو  ( 23 هیآ هرقب   ) دیروایب
: هلمج زا  تسا  ینوگانوگ  داعبارد  هکلب  .تسین 

یبدا زاجعا  - 1

نآرق یملعیاهزار  زا  هدمآرد و  شراگن  هب  برغ  قرـش و  نادنمـشناد  طسوت  هلاقم  باتک و  نارازه  هنیمز  نیا  رد   ) یملع زاجعا  - 2
(. دنا هدیزگ  نادند  هب  تریح  تشگنا  همه  هدش -  فشک  اهنآ  زا  یخرب  ریخا  نورق  رد  اهنت  هک  - 

.ناریا رب  مور  يزوریپ  دننام  یخیرات  ياه  ییوگشیپ  رد  زاجعا  - 3

.یخیرات لئاسم  رکذ  رد  زاجعا  - 4

 ... و - 5

ك: هنیمز ر .  نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب 

يرهطم دیهش  توبن  یحو و  ( 1)

ییابطابط نیسح  دمحم  دیس  نازیملا ج 1  ریسفت  ( 2)

نایلسوت یضترم  دیس  نآرق  تمظع  ( 3)

قح هار  رد  ناگدنسیون  زا  یعمج  نآرق  تخانش  نوماریپ  ییاهسرد  ( 4)

یمارگ یلع  دمحم  نآرق  تخانش  هرابرد  ( 5)

يزاجح نیدلارخف  ربمایپ  نآرق و  نوماریپ  یشهوژپ  ( 6)

يزاریش مراکم  ربمایپ  نیرخآ  نآرق و  ( 7)

ریبد هللا  حیبذ  سدنهم  همجرت  ياکوب  سیروم  ملع  نآرق و  لیجنا  تاروت  نایم  يا  هسیاقم  ( 8)

.تروپ تروید  ناج  نآرق  دمحم و  هاگشیپ  هب  ریصقت  رذع  ( 9)

نادنمشناد نآرق و  ( 10)
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J} راصعا زارف  رب  نآرق  ( 11)

یم هیجوت  ار  هلیسو  فده  هک  دنک  یم  نایب  ًانلع  ای  تسا  هدمآ  دوجوب  ایند  رد  ریخا  نرق  دنچ  نیا  رد  صوصخب  رشب و  تسد  هب  هک  یبتاکم  رد 
.دشابن نیا  ناشیروئت  هچرگ  دنهدیم  ناشن  تروص  نیا  هب  لمع  رد  ای  دنک و 

هراشا

یمن هیجوت  ار  هلیسو  فده  مالسا  نیبم  نید  رد  مراد  عالطا  هک  ییاجنآ  ات  نم 

شسرپ

ار هلیسو  فده  هک  دنک  یم  نایب  ًانلع  ای  تسا  هدمآ  دوجوب  ایند  رد  ریخا  نرق  دنچ  نیا  رد  صوصخب  رشب و  تسد  هب  هک  یبتاکم  رد 
.دشابن نیا  ناشیروئت  هچرگ  دنهدیم  ناشن  تروص  نیا  هب  لمع  رد  ای  دنک و  یم  هیجوت 

عوضوم نیا  میتشاد  ناتـسود  اب  هک  یثحب  رد  .دنک  یمن  هیجوت  ار  هلیـسو  فده  مالـسا  نیبم  نید  رد  مراد  عالطا  هک  ییاجنآ  ات  نم 
شیوخ ياعدا  يارب  دنک و  یم  هیجوت  ار  هلیـسو  زین  مالـسا  رظن  زا  فده  هک  دندرک  نایب  اهنآ  زا  یکی  تفرگ و  رارق  یـسررب  دروم 
روتـسد دندرک  ادیپ  عالطا  هنیدـم  یکیدزن  زا  شیرق  یتراجت  ناوراک  روبع  زا  یتقو  مالـسا  ربمایپ  هک  دـندرک  حرطم  ار  عوضوم  نیا 

زا هیواعم  یتراجت  ناوراک  هک  (ع ) نیـسح ماما  لمع  ای  داد و  يور  ردب  گنج  زین  نآ  هجیتن  رد  هک  دندرک  رداص  ار  ناوراک  بیقعت 
.دندرک طبض  ار  ماش  هب  نمی 

هکم رد  نیرجاهم  ياهالاک  هکنیا  لوا  دروم  رد  دـنراد  ار  ناشدوخ  صاخ  طیارـش  عوضوم  ود  نیا  هک  هلئـسم  نیا  هب  هجوت  اـب  لاـح 
رفاک هورگ  کی  تشاد و  یمن  دوجو  یطیارـش  نینچ  رگا  دوب  لاملا  تیب  لاوما  زین  مود  دروم  رد  دوب و  هدش  هرداصم  شیرق  طسوت 

قح و هورگ  ام  هورگ  هک  لیلد  نیا  اب  ربمایپ  ایآ  دوب ) ناشدوخ  نآ  زا  لاوما  ًالثم   ) دندرک یم  روبع  يا  هقطنم  زا  یناگرزاب  راک  يارب 
؟ دنداد یم  ار  ناوراک  فیقوت  روتسد  دشاب  یم  رفاک  رگید  هورگ  هدوب و  ناملسم 

خساپ

ار اه  بتکم  نیب  زیامت  هچ  نآ  اما  .تسا  یقرتم  ياه  بتکم  رد  یعامتجا  لوصا  زا  یکی  يریذپ » فاطعنا   » تسناد دیاب  هراب  نیا  رد 
دنک یم  صخشم 
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.تسا هدننک  نییعت  صخش  يریذپ و  فاطعنا  نیا  نازیم 

اذل .تسا  ناسنا  دوخ  ياه  هتساوخ  نآ  هرتسگ  نییعت  يریذپ و  فاطعنا  نازیم  دشاب  یم  مسیناموا  رب  نآ  ناینب  هک  يرـشب  بتاکم  رد 
ره رد  مادـک و  ره  دـنراد و  تواـفتم  ياـه  هتـساوخ  اـهناسنا  اریز  درک  ضرف  ناوت  یمن  هلیـسو  هیجوـت  يارب  يدـنبزرم  هنوـگ  چـیه 

ار هلیـسو  فدـه   » هدـیا نیمهاب  ینیلوسوم  ياهراتـشک  دـننام  یئاهراتفر  هجیتن  رد  .درک  دـنهاوخ  لمع  دوخ  صیخـشت  هب  یعاـمتجا 
ار تباث  یقالخا  ياهناینب  مامت  هک  تسا  قالخا » تیبسن   » هدیا نیا  ماجنارس  و  دزادنا ، یم  رطخ  هب  ار  يرـشب  هعماج  دنک » یم  هیجوت 

ناماما ناربمایپ و  هریس  تنس و  یهلا و  تاروتسد  ساسا  رب  نآ  هرتسگ  نییعت  يریذپ و  فاطعنا  نازیم  مالـسا  رد  اما  .دنک  یم  تسس 
دوجو ینورد  هدـننک  لرتنک  ياه  مرها  مه  دراد و  دوجو  ینوریب  هدـننک  لرتنک  ياه  مرها  مه  هجیتن  رد  .تسا  لداع  ملاـع و  دارفا  و 

ظفح يارب  یتح  یتاررقم  نیناوق و  گنج  تخـس  طیارـش  یتح  هراـبرد  تهج  نیمه  هب  .دوشن  هدیـشک  ملظ  هب  راـتفر  هکنیا  اـت  دراد 
نانچ .دسرن  ملظ  زرم  هب  ات  دشاب  لداع  ملاع  ای  موصعم  ماما  هزاجا  اب  دیاب  اه  يدـنبزرم  زا  رتارف  رد  نتـشاذگ  مدـق  و  میراد ، ناتخرد 

.دوش یم  هراشا  نارگید  ياهراتفر  زا  هنومن  دنچ  هب  هراب  نیا  رد  رتشیب  حیضوت  يارب  .تسا  هدش  هراشا  هنومن  ود  هب  لاوس  رد  هک 

شالت و یتخـس و  اه  تدـم  زا  دـعب   » ای درادـن »! یعنم  کـچوک  هاـنگ  باـکترا  گرزب ، هاـنگ  زا  يریگولج  يارب   » هک نیا  هلمج  زا 
نز یتقو   » ای دومن »! بلقت  دش و  فالخ  بکترم  ناحتما  رد  تیقفوم  يارب  هک  دراد  لاکشا  هچ  لیصحت ، هار  رد  ششوک 
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قرف هچ  دراد ، تفارـش  یتقو  یبهذم  مارم   » ای دراد »! یلاکـشا  هچ  فالخ  باکترا  نان ، همقل  کی  رظتنم  دنا و  هنـسرگ  ناسنا  هچب  و 
یـشقن چیه  ...و  هزور  زامن و  رگید  دـشاب ، كاپ  دـیاب  هک  تسا  ناسنا  لد  لصا   » ای دـشاب »! هنوگچ  اهنآ  يرازگرب  تیفیک  دـنک  یم 
تاـنایب اـما  ددرگ  یم  هضرع  اـم  رب  سفن  ناطیـش و  هیحاـن  زا  اـهراب  اـهراب و  زور  ره  هک  رگید  قادـصم  هنوـمن و  نارازه  و  درادـن »!

یم راکـشآ  ار  هطلاغم  نیا  تحارـص  هب  ترطف ، لقع و  حیرـص  مکح  و  (ع ) نیموصعم تارـضح  تنـس  تایاور و  نآرق و  رگنـشور 
راتفگ لمع و  اب  (ع ) همئا تارـضح  اهراب  .درب  هرهب  تسرداـن  هلیـسو  زا  تسرد ، یفدـه  هب  ندیـسر  يارب  دـیابن  هاـگ  چـیه  هکدزاـس 
تدم (ع ) نینمؤملاریما ترـضح  هک  نیا  .دـنا  هدرک  تابثا  ار  یتسرد  یتسار و  هدرک ، راکنا  ار  یناطیـش  یناسفن و  لصا  نیا  شیوخ 
تیعبت طرش  هب  طقف  دش  هضرع  ناشیا  هب  تفالخ  تارک ، هب  اریز  دوب ؛ اوران  لصا  نیمه  نتسکش  مه  رد  يارب  دندوب ، نیـشن  هناخ  اه 

یم حرطم  ار  لصا  نیمه  ترـضح ، تبالـص  نیا  ربارب  رد  دارفا  يرایـسب  دـنتفر و  یمن  راب  ریز  ناشیا  اـما  نیـشیپ ، ياـفلخ  تنـس  زا 
يروص تیعبت  نیا  هدننک  ناربج  لدع ، تموکح  ضوع  رد  رهاظ ؛ هب  اما  دیریذپب ، ار  طرـش  نیا  امـش  دراد  لاکـشا  هچ   » هک دـندرک 

تیاضر توکس و  يارب  هک  دراد  لاکشا  هچ   » هک دنتفگ  یم  ترـضح  هب  یـضعب  ریبز ، هحلط و  تفلاخم  يارجام  رد  ای  ددرگ »! یم 
همئا ياه  هجنکـش  اه و  جـنر  دـبای »! ماکحتـسا  تموکح  يانب  اه ، نآ  توکـس  هیاس  رد  ات  دـیهدب ؛ جاـب  اـه  نآ  هب  سانـشرس ، دارفا 
شوخ يور  بصاـغ  نارادمدرـس  هب  يا  هظحل  ناراوگرزب  نآ  رگا  اریز  دوب ؛ یتـسار  تقادـص ، تلادـع  لـصا  تاـبثا  يارب  (ع ) نید

نیرتهب دنداد ، یم  ناشن 
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.تشگ یم  ایهم  اه  نآ  يارب  تیعضو 

هژیو تایصوصخ  نآ  یلک  يامیس  تعیرش و  حور  اریز  .تسا  نشور  الماک  دنک  یمن  هیجوت  ار  هلیسو  فده  مالـسا  رد  هکنیا  لیلد 
.تفر دهاوخ  لاوس  ریز  فادها  ساسا  لصا و  هلیسو ، ره  اب  فده  هب  ندیسر  رد  نآ  ندوب  ریذپ  هیجوت  تروص  رد  هک  دراد  يا 

؟ تسا هدش  هتخانش  مارح  یتعدب  عون  هچ  مالسا  رظن  زا 

شسرپ

؟ تسا هدش  هتخانش  مارح  یتعدب  عون  هچ  مالسا  رظن  زا 

خساپ

دشاب هتشادن  هشیر  لصا و  نید  رد  هک  يروآ  ون 

: تسا عون  هس  رب  دریگ ، یم  تروص  نید  ناونع  هب  هک  ییاهراک 

رد تسب  رد  هدرک و  نایب  لکـش  تیعقاو و  زا  تروص  هدام و  زا  عرف ، لصا و  زا  ار  نآ  تایـصوصخ  همه  مالـسا  هک  يراـک  فلا – 
ماـمت اـب  تسا ، تاداـبع  نیا  تیعقاو  هب  طوـبرم  هـک  هـچنآ  هـک  جـح  لاـمعا  هزور و  زاـمن و  دـننام  تـسا ، هداد  رارق  دوـخ  راـصحنا 

.سب دوش و  یم  بوسحم  ادخ  تعاطا  نید ، ناونع  هب  یتادابع  نینچ  ماجنا  .تسا  هدش  نایب  تایصوصخ 

ناـمز تایـضتقم  هب  ار  نآ  ساـبل  تروـص و  لکـش و  یلو  هدرک  ناـیب  ار  نآ   " هّداـم تقیقحو و  لـصا  مالـسا ، هک  ییاـهراک  ب – 
هب مالسا  لوصا  رگید  نتفرگ  رظن  رد  اب  دوخ و  تاناکما  نامز و  ياضتقم  هب  يرـصع  ره  رد  ناناملـسم  هکنیا  تسا و  هدومن  راذگاو 

.دنناشوپب لمع  هعماج  یهلا  نامرف 

دهاوخن تعدـب  مارح و  دـشابن ، فلاخم  لوصا  رگید  اب  هک  تیفیک  ره  هب  تروص و  ره  هب  ادـخ  نامرف  هب  ندیـشخب  ققحت  اجنیا  رد 
هنومن .تسا  هدش  هدراذگ  تما  رایتخا  رد  نآ ، تیفیک  لکش و  هدش و  نایب  تنس  باتک و  رد  نآ  ساسا  هک  تسنیا  ضرف  اریز  دوب ،

: میوش یم  روآ  دای  ار  یخرب  کنیا  .دنتسین  مک  مالسا  هقف  رد  تمسق  نیا  ياه 

هزادنا هب  هنیمز  نیا  رد  تایاور  تایآ و  دـنک ، یم  هزرابم  يداوس  یب  لهج و  وید  اب  هداد و  نامرف  نادـنزرف ، شزومآ  هب  مالـسا   – 1
ار نآ  هکلب  هدشن  نیعم  مالسا  رد  شزومآ  نیا  یگنوگچ  یلو  دشک ، یم  ازارد  هب  نخس  اهنآ  ياه  هنومن  لقن  اب  یتح  هک  تسا  يا 
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تخرد هتسوپ  تاناویح و  تسوپ  و  یگنس ، ياه  هحول  رب  نتـشون  قیرط  زا  رـشب  يراگزور  .تسا  هدرک  لوکوم  نامز  تایـضتقم  هب 
هب ات  هتفرگ  ین  ملق  اب  شراگن  زا  هدـش و  ینوگرگد  راچد  شزومآ ، یگنوگچ  راگزور ، تشذـگ  اب  یلو  دـید ، یم  شزومآ  اـمرخ ،

هتسیاش یهیقف  چیه  رب  زگره  .دنشخب  یم  ققحت  یمالسا  نامرآ  هب  همه  همه و  دننکیم  هدافتسا  يرتویپماک  ياهتکـسید  زا  هک  زورما 
اریز دوبن ، اهشزومآ  اهلکش و  نیا  ربمایپ  نامز  رد  دیوگب  درامشب و  تعدب  ار  اهنآ  دریگب و  داریا  یـشزومآ  لئاسو  نیا  رب  هک  تسین 

تیمتاخ دـهاوخب ، رگا  متاخ  نییآ  الوصا  و  تفرگ ، یمن  يا  هدرخ  نینچ  دوب ؛ هیقف  رگا  .تسین  یعقاو  هیقف  هدـننک  داریا  نینچ  کی 
نآ لوصا  رگید  اـب  هکنآ  رب  طورـشم  دراذـگب ، زاـب  مالـسا  یلک  ماـکحا  هب  نداد  لکـش  رد  ار  رـشب  تسد  دـیاب  دـنامب  ظوفحم  نآ 

.دوب دهاوخن  ندش  هدایپ  لباق  مالسا  تروص ، نیا  ریغ  رد  و  دنکن ، تفلاخم 

نادنمتردق ات  دنیازفیب  دوخ  یمزر  ناوت  رب  هتـسویپ  دیاب  ناناملـسم  تسا  یهلا  هیـضرف  کی  نیملـسم  سیماون  مالـسا و  زا  عافد   – 2
: دیامرف یم  هدرک و  نایب  یهاتوک  هیآ  نمض  رد  ار  تقیقح  نیا  نآرق  دنربب و  باسح  نانآ  زا  ناهج 

60/ لافنا ٍهَُوق »… ْنُم  ُْمتْعَطَتْسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِعَأَو  »

…[ دینک هدامآ  ورین  دیناوتیم  ات  نارفاک ، ربارب  رد  ]

رگا هدومرفن و  صخشم  ار  نآ  تیفیک  مالـسا ، زگره  دنک و  یم  قرف  نامز  ره  رد  لصا ، نیا  يارجا  لکـش  هک  تسین  وگتفگ  ياج 
يرشب هعماج  قیمع  تالوحت  ربارب  رد  دناوت  یمن  مکح  کی  يارجا  لکش  اریز  دشاب ، متاخ  نییآ  تسناوت  یمن  دومن ، یم  صخـشم 

هک اجنآ  ات  دنک ، زهجم  اهحالس  نیرت  هتفرشیپ  اب  ار  مالسا  شترا  يرصع  ره  رد  دیاب  ناناملسم  ربهر  تهج ، نیا  زا  .دیامن  تمواقم 
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ققحت یعون  دـنک  باجیا  ار  نآ  ندوب  یمومع  نامز ، طئارـش  هک  هاـگنآ  مچرپ  ریز  تمدـخ  نیا  رب  اـنب  دـنامب  ظوفحم  ناـنآ  يرترب 
شزومآ دسر  هچ  ات  تسا ، هدـماین  ادـخ  لوسر  ناسل  رد  یئزج  تروص  هب  بلطم  نیا  دـنچ  ره  تسا ، ینآرق  لصا  نیا  هب  ندیـشخب 

کیتسلاب ياهکشوم  باترپ  ایرد و  ریز  رد  ریس  اهنامسآ و  قامعا  رد  زاورپ  لیبق  زا  زورما  یماظن  تازیهجت  اب  ناملـسم  ناناوج  نداد 
… . و

يارب نامز  ره  رد  یلک  لصا  نیا  یلو  تسا ، هدرک  میرحت  ار  نآ  لـیم  فیح و  هدومرف و  هیـصوت  ار  ناـمیتی  لاوما  ظـفح  نآرق   – 3
ریغ روآ و  دوس  ياهراک  رد  يراذگ  هیامرـس  ای  کناب و  هب  نآ  ندرپس  ای  میتی و  لام  اب  تراجت  و  دراد ، یتیـصوصخ  لکـش و  دوخ 

.دوش راک  هب  تسد  هاگنآ  دریگب ، رظن  رد  ار  وا  هطبغ  دیاب  میتی  ّیلو  هک  تسا  نآ  فلتخم  لاکشا  اهنیا ،

قباـطم لـصا ، نآ  هب  ندیـشخب  قـقحت  هدـشن ، نیعم  یـصاخ  لکـش  نآ  يارب  یلو  دراد ، مالـسا  رد  یلـصا  هـک  يزیچ  ره  نیارباـنب ،
هجیتن عومجم  زا  هاگنآ  میزادرپ  یم  موس  مسق  نایب  هب  میریگب  هجیتن  نایب ، نیا  زا  هک  نآ  زا  لبق  اـم  .تسین  تعدـب  ناـمز  تایـضتقم 

.میریگ یم 

ضئارف یمارگ  ربمایپ  ًالثم  دشاب  هتـشادن  هقباس  لصا و  نید ، رد  يوحن  چیه  هب  و  دریگ ، ماجنا  ینید  رما  ناونع  هب  هک  ییاهراک  ج – 
ار مراحم  اب  جاودزا  نآرق ، تسا ، تعدب  نیا  دهد ، شیازفا  ار  تاعکر  دادـعت  یـسک  رگا  .تسا  هدرک  نییعت  تعکر  هدـفه  ار  هیموی 

هماقا ناذا و  ءازجا  ربمایپ  تنس  دور ، یم  رامـشب  تعدب  راک  نیا  دنک ، مالعا  لالح  ار  اهنآ  زا  یخرب  یـسک  رگا  .تسا  هدرک  میرحت 
یصخش رگا  هدرک  صخشم  ار 
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ای دـنک و  فرـصت  بجاو  تیفیک  رد  نید ، ناوـنع  هب  ینید و  روـما  ورملق  رد  هصـالخ  .تسا  تعدـب  مه  نـیا  دـیازفایب  نآ  ءازجا  رب 
.تسج مالسا  رد  یلصا  يروتسد و  نآ  يارب  ناوتن  هک  يا  هنوگ  هب  دنک  یفرعم  لالح  ار  یمارح  ای  مارح و  ار  یبجاو 

راذگ تعدب  نآ ، هدنهد  ماجنا  هدوب و  تعدب  تسا ، هدـشن  دراو  مالـسا  نییآ  رد  نآ  تروص  هدام و  هک  ینید  راک  ره  تسین  یکش 
ءزج مونلا » نم  ریخ  هالّصلا   » تسا لمعلا » ریخ  یلع  ّیح  هلمج «  ناذا ، لوصف  زا  یکی  هک  تسا  دقتعم  هعیش  ًالثم  .دور  یم  رامـش  هب 
ُّرـش  » قادـصم نیرت  نشور  و  دوب ، دـهاوخ  تعدـب  ًاـعبط  دـیوگب  تروص  نیا  زا  ریغ  هب  ار  یناذا  یـسک  هاـگ  ره  .تسین  ناذا  لوصف 

.تسا اُهتاثَدُْحم » ِرومُْألا 

.تسین ینخـس  موس  مسق  تسخن و  مسق  هرابرد  .میزادرپب  يریگ  هجیتن  هب  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  میـسقت  نیا  هب  هجوت  اـب 
هب دـیاب  هک  تسا  مّود  مسق  هرابرد  نخـس  تسا ، مهم  هچنآ  .تسا  تعدـب  حـضاو  قادـصم  یموس  تعاطا و  نشور  قادـصم  یلوا ،
هک ییاهلاثم  هب  هجوت  اب  دناوخ و  تعدب  ار  نآ  تروص  ناوت  یمن  .دراد  يا  هشیر  لصا و  مالسا ، رد  هک  يزیچ  .دوش  حیرـشت  یعون 
رب یگلمج  هک  تسا  ینخـس  نیا  هکلب  .میناوخ  یمن  تعدـب  ار  نآ  هک  میتسینام  اهنت  نیا  .تسا  نشور  ًالماک  هلأسم  میدـش ؛ روآداـی 

.دننآ

: دیوگ یم  اهتاثدحم » رومالا  ّرشو   » ثیدح حرش  رد  ینالقسع  رجح  نبا 

« هعدبب سیلف  عرشلا  هیلع  لدی  لصأ  هل  ناک  ام  هعدب و  عرشلا  فرع  یف  یمسی  عرـشلا و  یف  لصأ  هل  سیل  ثدحأ و  ام  اهب  دارملاو  »
(13/253 يراخبلا حیحص  حرش  یف  يرابلا  حتف  رجح : نبا  )

یلصا و عرش ، رد  هک  تسا  يزادرپ  ون  نآ  دوصقم ، ]
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تعدب دشاب ؛ هتشاد  يا  هشیر  مکح و  مالسا  رد  يزیچ  رگا  .دنیوگ و  یم  تعدب  نآ  هب  عرـش  حالطـصا  رد  دشاب و  هتـشادن  یمکح 
[ .تسین

ییاهراک تسنیا ، دوصقم  مییوگب  دیاب  مینک ، نایب  يرتنوزف  حیـضوت  اب  میزیرب و  یملع  بلاق  رد  ار  رجح  نبا  راتفگ  میهاوخب  رگا  ام 
هب هدرک و  نایب  ار  نآ  لکـش  تقیقح و  تروص و  هدام و  عرف  لصا و  سدـقم  عراش  رگا  دـهد ، یم  ماجنا  عرـش  ناونع  هب  ناسنا  هک 

سپ مود  ناذا  اذل  و  تسا ، تعدب  يوغ ، ره  هب  رما ، نآ  رد  فرصت  دنک ، فرـصت  رظن ، چیه  زا  نآ  رد  هک  دشاب  هدادن  هزاجا  یـسک 
، هدش دراو  عرـش  رد  هماقا  ناذا و  لصا  نوچ  دیوگب  درادن  قح  یـسک  و  تسا ، تعدـب  لوا ،  هماقا  زا  سپ  مود  هماقا  و  لوا ، ناذا  زا 

.تسا عنام  یب  زین  یموسو  یمود  سپ 

لکـش و رد  ینوگرگد  عون  ره  اعبط  دشاب ، هدرکن  دودحم  ار  نآ  سابل  لکـش و  یلو  هدرک ، نایب  ار  یمکح  ساسا  عراش ، رگا  یلو 
.دوب دهاوخن  تعدب  هدوب و  یبولطم  رما  ءازجا ، تیفیک  تروص و 

؟ تسیچ مالسا  ندوب  قحرب  يانعمو  تسا ؟  رترب  نید  کی  مالسا  نید  لیلد  هچ  هب 

شسرپ

؟ تسیچ مالسا  ندوب  قحرب  يانعمو  تسا ؟  رترب  نید  کی  مالسا  نید  لیلد  هچ  هب 

خساپ

لوا لاؤس  باوج  اما 

زا ور  نیمه  زا  هلـسر  نم  دـحا  نیب  قرفن  دنتـسین ال  شیب  تقیقح  کی  یهلا  نایدا  همه  تسا و  نید  کی  دـنوادخ  دزن  رد  قح  نید 
دیاب نونکا  .دنا  هدـناوخ  ارف  هار  کی  هب  ار  مدرم  اهنآ  همه  نوچ  تسا  يرورـض  ینامـسآ  بتک  ایبنا و  همه  هب  داقتعا  نآرق  هاگدـید 

: مینک یم  هرامش  رصتخم  تروص  هب  ار  مالسا  يرترب  ياه  كالم  .تسا  عماج  نید  مادک  هک  تسیرگن 

تسا ینامسآ  نایدا  هقلح  هلسلس  نیرخآ  مالسا  انبم  نیا  رب  دناد  یم  یکی  ار  اهنآ  ساسا  دریذپ و  یم  ار  یهلا  نایدا  همه  مالـسا  - 1
.دریذپ یم  ار  یهلا  نایدا  همه  مالسا  دنرادن  لوبق  ار  دوخ  زا  شیپ  نایدا  هک  رگید  نایدا  لباقم  هطقن  رد  و 

یگلمج رگید  نایدا  بتک  یلو  تسا  هدیـسر  ام  تسد  هب  یلـصا  تروص  نامه  هب  هدشن و  فیرحت  مالـسا  نید  ینامـسآ  باتک  - 2
.دنتسین فیرحت  زا  شیوخ  بتک  ندوب  نوصم  هب  دقتعم  اهنآ  ینید  ناملاع  دوخ  یتح  هدش و  اه  ینوگرگد  ریسا 

زا ابیرقت  نآ  عبانم  هدش و  يدایز  ياه  ینوگرگد  شوختـسد  ناشباتک  دننامه  زین  رگید  نایدا  رد  هدـنام  یقاب  تاررقم  ماکحا و  - 3
.تسا یقاب  بوتکم  دنتسم و  تروص  هب  مالسا  هقف  عبانم  یلو  تسا  هتفر  نیب 
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یقاب مالـسا  هزجعم  یلو  میبایرد  ار  نید  نآ  تیناقح  نآ  هلیـسو  هب  ات  میرادن  تسد  رد  يا  هزجعم  نونکا  رگید  یهلا  نایدا  زا  ام  - 4
.دناسر یم  روهظ  هصنم  هب  ار  شیوخ  زاجعا  فلتخم  ياه  هصرع  رد  زین  نونکا  مه  نآرق  تسا و 

تقیقح ات  دیزادرپب  رتشیب  قیقحت  هعلاطم و  هب  یتسیاب  بلاطم  نیا  یبلق  تفایرد  يارب  .دوب  بلاطم  زا  یتسرهف  اهنت  دش  هتفگ  هچنآ 
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.ددرگ راکشآ  ًالماک 

مود لاؤس  باوج  اماو 

تـسا مزال  اهنآ  هب  داقتعا  حیحـص و  نانآ  عیارـش  نایدا و  هداتـسرف  اهناسنا  داشرا  تیاده و  يارب  لاعتم  دـنوادخ  هک  یناربمایپ  مامت 
.تسا هدوب  ءارجالا  مزال  هدماین  يدعب  تعیرش  هک  یماگنه  ات  ربمایپ و  نامه  نامز  رد  يربمغیپ  ره  تعیرش  یلو 

یـسوم ترـضح  تعیرـش  هب  هک  دوب  مزال  نامز  نآ  مدرم  يارب  دـیدرگ  ثوعبم  تلاسر  هب  هک  مالـسلا » هیلع  » یـسوم ترـضح  ًـالثم 
ترضح هب  هک  دوب  مزال  مدرم  رب  یـسیع  ترـضح  تثعب  زا  سپ  دمآ  یـسیع  ترـضح  هک  دوب  یعقوم  ات  نیا  یلو  دننک  ادیپ  شیرگ 

هب ندوبن  دقتعم  یسیع و  ترضح  يربمایپ  راکنا  نآ  يانعم  مشاب  یم  یقاب  یسوم  نید  هب  نم  تفگ  یم  یسک  رگا  دنورگب و  یسیع 
.دوب نامز  نآ  مدرم  يارب  یلو  تعیرش 

يارب وا  هک  ینامـسآ  باتک  یلو و  يربمایپ  هب  مدرم  مامت  هک  دـش  مزال  تخیگنارب  ار  مالـسا  ربماـیپ  دـنوادخ  هکنیا  زا  سپ  نینچمه 
هب دقتعم  دشاب  یقاب  یـسیع  ای  یـسوم  تعیرـش  هب  زاب  یـسک  رگا  تروص  نیا  رد  دننک  ادیپ  داقتعا  نآرق  ینعی  هدروآ  مدرم  تیادـه 

.تسا هدوبن  یعقاو  نییآ  حیحص و  نید 

توعد مالسا  نیبم  نید  هب  ار  وا  كرـشم  کی  اب  دروخرب  رد  ناوت  یم  ینابز  لوصا و  اهرایعم ، هچ  اب  ناهج  رد  كرـش  یگدرتسگ  هب  هجوت  اب 
؟ درک

شسرپ

نیبم نید  هب  ار  وا  كرـشم  کی  اب  دروخرب  رد  ناوت  یم  یناـبز  لوصا و  اـهرایعم ، هچ  اـب  ناـهج  رد  كرـش  یگدرتسگ  هب  هجوت  اـب 
؟ درک توعد  مالسا 

خساپ

: تسا دیفم  هتکن  دنچ  هب  هجوت 

.دورن نیب  زا  مالسا  تخانش  هب  شقوش  ات  دریگن  رارق  راشف  تحت  هجو  چیه  هب  - 1

.دوشن هلمح  شدیاقع  هب  ادتبا  رد  - 2

.دوش یفرعم  ییاه  باتک  نآ  ساسارب  هدوب و  هجوت  دروم  ینید ، فراعم  كرد  رد  وا  دادعتسا  ییاناوت و  حطس  - 3

زا .تسا  یلقع  ثحابم  هب  وا  لیم  ًالثم  .دوش  داهنـشیپ  ییاـه  باـتک  نآ  اـب  بساـنتم  دوش و  هجوت  ثحاـبم  رد  وا  قوذ  لـیم و  هب  - 4
یقالخا ینافرع و  يونعم  ثحابم  هب  رگا  دوش و  هدافتـسا  حابـصم  داتـسا  يرهطم و  دیهـش  ياه  باتک  لـثم  یلالدتـسا  ياـه  باـتک 
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.ددرگ یفرعم  نآ  اب  بسانتم  ياه  باتک  دراد  هقالع 

اب اذل  .دشاب  یم  مالسا  هب  توعد  ياه  هار  نیرتهب  زا  یکی  تیب  لها  تایاور  نآرق و  قیرط  زا  یمالسا  لیصا  فراعم  اب  ییانـشآ  - 5
.دینک شیانشآ  اهاعد  یلاع  نیماضم  هغالبلا و  جهن  صوصخ  هب  تایاور  نآرق و  فراعم  اب  ار  وا  صخش ، یهاگآ  هب  هجوت 

: ددرگ یم  یفرعم  ریز  ياه  باتک  الاب  تارکذت  هب  هجوت  اب 

ینایب اب  باتک  نیا   ) نارهت نازابناج  داینب  تاراشتنا  ینید ، ياهروتـسد  دـیاقع و  شزومآ  ییابطابط ، نیـسح  دـمحم  دیـس  همالع  - 1
(. تسا هداد  حیضوت  ار  یمالسا  فراعم  هداس 

زا رت  عیسو  حطس  رد  ار  ثحابم  باتک  نیا   ) نارهت اردص  تاراشتنا  یمالـسا ، ینیب  ناهج  رب  يا  همدقم  هعومجم  يرهطم ، دیهـش  - 2
(. تسا هدومن  حرط  لبق  باتک 

یمالسا تاغیلبت  نامزاس  دیاقع ، شزومآ  يدزی ، حابصم  - 3

بسانم رایسب  رت  یلاع  حطس  رد  يدزی  حابـصم  داتـسا  نآرق  فراعم  صوصخ  هب  حابـصم  داتـسا  يرهطم و  دیهـش  رگید  ياه  باتک 
.تسا

؟ دنیوگ یم  یسک  هچ  هب  ناملسم  و  دشاب ؟ یم  انعم  هچ  هب  مالساو  تسیچ ؟ مالسا  نید 

شسرپ

؟ دنیوگ یم  یسک  هچ  هب  ناملسم  و  دشاب ؟ یم  انعم  هچ  هب  مالساو  تسیچ ؟ مالسا  نید 

خساپ

لوا لاوس  باوج 

ناـماما ترـضح و  نآ  هریـس  مالـسا و  یمارگربماـیپ  هلیـسو  هـب  نآرق  فرط  زا  هـک  تـسا  ینیناوـق  میلاـعت و  هعوـمجم  مالـسا  نـید 
.تسا هدش  هضرع  اهناسنا  هب  مالسلا » مهیلع  » موصعم

مود لاوس  باوج 

زور ادخ و  هب  هک  تسا  یسک  لماک  ناملسم  .تسا و  ناهج ، راگدرورپ  تاروتسد  ماکحا و  لباقم  رد  ندوب  میلست  يانعم  هب  مالـسا 
رماوا و میلـست  دوخ  یگدنز  رد  یلک  روط  هب  راتفگ و  لامعا و  رد  دشاب  هتـشاد  نامیا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » دمحم يربمایپ  تمایق و 

.دشاب گرزب  دنوادخ  تاروتسد 
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موس لاوس  باوج 

جراخ رفک  زا  هک  تسا  یسک  درف ، نیا  .دهد  تداهش  مالسا  ربمایپ  تلاسر  هب  لاعتم و  دنوادخ  یگناگی  هب  هک  تسا  یسک  ناملـسم 
.تسا هدش  لخاد  مالسا  رد  هدش و 

...و تاکز  زامن و  هب  ّتیمها  يرادتناما ، مالسا ، هناشن  .تسا  نآ  هب  لمع  مالسا و  هّقح  فراعم  هب  ملع  رد  یناملـسم  نیا  ّتیعقاو  اّما 
مالسا ملعلا ؛ هترمث  ءایحلا و  هتینز  يوقتلا و  هسابل  نایرع  مالـسالا  : » دومرف هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » مالـسا یمارگ  لوسر  هکنانچ  .تسا 

یملع نامه  تسا ؛ ملع  نآ  هویم  تسایح و  نتـشاد  نآ  تنیز  و  تابجاو ) ماجنا  ناهانگ و  كرت  ) يراگزیهرپ نآ  ِسابل  تسا  نایرع 
(. 9 «) دننک یم  یناسنا  تالامک  یهلا و  برق  هب  ریبعت  نآ  زا  هک 

تسین یّکش  دنراد  دنسپان  تافـص  زا  هدنکآ  ینطاب  یلو  ناملـسم ، يرهاظ  هک  یـصاخشا  .تسا  ناسنا  رد  لیاضف  هشیر  دوخ  ایح  و 
.دنقفانم هک 

ح 8804. ج 3 ، همکحلا ، نازیم  ( 9

؟ تسا هنوگچ  مالسا  رد  تاواسم 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  مالسا  رد  تاواسم 

خساپ

يوقت يانبم  رب  شزرا  اهنت  تسا و  هدش  یفن  هدش ، هدرمش  اهناسنا  يرترب  تلیضف و  يارب  راّیعم  هک  یموهوم  ياه  شزرا  مالـسا ، رد 
ّتلم رب  تاهج  نیا  زا  یتّلم  چیه  تسین و  تلیضف  رایعم  اهنیا ، لاثما  تورث و  داژن و  گنر و  ّتیلم و  نیاربانب  .تسا  دهاجم  ملع و  و 
یلع یمجعل  یمجع و  یلع  یبرعل  لضفال  « » هلآو هیلع  هللا  یلص  » مرکا لوسر  ترضح  شیامرف  ربانب  درادن و  يرترب  تلیضف و  رگید 
هایس رب  يدیفس  چیه  برع و  رب  یمجع  چیه  مجع و  رب  یبرع  چیه  يوقتلاب ؛ آلا  ضیبا  یلع  دوسال  دوسا و ال  یلع  ضیبال  یبرع و ال 

(. 6 «) يوقت هب  زج  درادن  يرترب  دیفس  رب  یهایس  چیه  و 

يروآدای تسا ، هدـش  راوتـسا  لدـع  طسق و  ساسارب  یمالـسا  نیناوق  دنتـسه و  رادروخرب  يواسم  قوقح  زا  دارفا  زین  قوقح  رظن  زا 
یم دـننک و  یم  حرطم  هقبط  يا  هعماج  ناونع  تحت  اـه  هورگ  زا  یخرب  هک  يا  هنوگ  هب  يواـست  هکنیا  نآ  تسا و  مزـال  هتکن  کـی 

رب ملظ  بجوم  ینعم ، نیا  هب  يواست  اریز  .تسین  حیحـص  دـنک ، تموکح  هعماج  رد  تاـهج  ماـمت  زا  قلطم و  يواـست  دـیاب  دـنیوگ 
هک دشاب  يدارفا  هزادنا  هب  نانیا  قوقح  رگا  دنهد ؛ یم  ماجنا  يرتشیب  راک  شالت و  هک  دنتسه  دارفا  یخرب  .دوش  یم  دارفا  زا  يرایسب 

.تسا ملظ  نیا  دنهد ، یم  ماجنا  رتمک  راک 
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نیا رد  تسا و  ظوحلم  زین  اهراک  اهقاقحتـسا و  هزادـنا  دنتـسه ، رادروخرب  يواسم  قوقح  زا  اه  ناسنا  دوش  یم  هتفگ  یتقو  نیارباـنب 
.دوش هدافتسا  لدع »  » و طسق »  » زا يواست »  » ياج هب  هک  تسا  نیا  رت  حیحص  ریبعت  دراوم  هنوگ 

؟ تسا يرطف  مالسا  هب  لیامت  ایآ  و  تسیچ ؟ ندش  ناملسم  هدیاف 

شسرپ

؟ تسا يرطف  مالسا  هب  لیامت  ایآ  و  تسیچ ؟ ندش  ناملسم  هدیاف 

خساپ

لوا لاوس  باوج 

مامت زا  ادخ  هک  تسا  یهیدب  .دناسرب  یتخبـشوخ  تداعـس و  هب  ار  ناشیا  هک  دـیرفآ  تهج  نیا  يارب  ار  ناسنا  دارفا  لاعتم  دـنوادخ 
دناد و یمن  ار  شیوخ  تداعس  هار  ییاهنت  هب  رشب  نوچ  درادن و  شیوخ  ياه  هدیرفآ  هب  يزاین  هجو ، چیه  هب  تسا و  زاین  یب  تاهج 
هب ّتیرـشب  خـیرات  لوط  رد  یناربمایپ  لاعتم ، دـنوادخ  دـسرب ، بولطم  تداعـس  هب  دـناوت  یمن  نادـجو  درخ و  يورین  کمک  اب  اهنت 

یعقاو تداعس  هب  ماجنارـس  نانآ ، تاروتـسد  شخبتایح و  میلاعت  زا  يوریپ  وترپ  رد  ات  تسا  هداتـسرف  اه  ناسنا  يربهر  يارب  جیردت 
.دنیآ لیان  تسا ، هدوب  نانآ  شنیرفآ  زا  فده  هک  شیوخ 

رادروخرب دنمشزرا  ملاس و  یگدنز  کی  زا  ناهج  نیا  رد  رشب  هک  تسا  نیا  مالـسا ، نید  ینامـسآ  میلاعت  زا  يوریپ  هدیاف  نیاربانب ،
تمعن زا  زین  رگید  ناهج  رد  دهد و  ماجنا  دـنک  یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  يا  هعماج  راگدـیرفآ و  هب  تبـسن  ار  شیوخ  هفیظو  هدوب و 

.ددرگ رادروخرب  ینادواج  يدبا و  ياه 

مود لاوس  باوج 

یم ادیپ  شیارگ  مالـسا  هب  دیاین ، دیدپ  نانآ  يرطف  كرد  لیامت و  هار  رـس  رب  یعنام  دنوش و  هتـشاذگاو  دوخ  ترطف  هب  اهناسنا  رگا 
یهاگآ هک  نازیم  ره  هب  .تسا  مالـسا  میلاـعت  زا  یهاـگآ  شیارگ ، طرـش  يرآ  .دـندرگ  یم  نآ  يـالاو  فراـعم  بوذـجم  دـننک و 
.دندودز یمالـسا  ياه  هعماج  زا  ار  یمالـسا  گنهرف  نآ  يدایا  رامعتـسا و  نکیل  دنک ، یم  ادـیپ  توق  روکذـم  لیامت  دوش  تیوقت 

دندرک و ادیپ  يرتشیب  شیارگ  مالسا  هب  ناناوج  دش و  زاغآ  يریگمـشچ  روط  هب  یگنهرف  تکرح  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ 
يراکادف و راثیا و  ریخا  لاس  دنچ  رد 
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.دنتساخرب هلباقم  هب  يو  ياه  هسیسد  اه و  ینمشد  یمامت  ربارب  رد  دنداد و  ناشن  دوخ  زا  يرایسب  ياه  یگتشذگ  دوخ  زا 

مالسا هیلع  تاهبش 

یمالسا تموکح  شرتسگ و 

؟ درادن دوجو  يرابجا  قیفوت  نیا  زونه  ایآ  تسا ، هتشذگ  نرق  هدراهچ  هک  لاح  هدوب ، يرابجا  قیفوت  نآ  شریذپ  مالسا و  نید  دورو 

شسرپ

دوجو يراـبجا  قیفوت  نیا  زونه  اـیآ  تسا ، هتـشذگ  نرق  هدراـهچ  هک  لاـح  هدوب ، يراـبجا  قـیفوت  نآ  شریذـپ  مالـسا و  نید  دورو 
؟ درادن

خساپ

نامیا شریذـپ  .دـینک  تفایرد  ار  خـساپ  ات  دـییامن ، ناـیب  نشور  ار  نآ  يدـعب  هماـن  رد  ًاـفطل  .تسا  تیفافـش  دـقاف  امـش ، لوا  لاؤس 
ربج و ثحب  رد  دناوت  یمن  تسا و  یبلق  رما  کی  نامیا  هدـیقع و  نیدـلا .) یف  هارکا  ال   ) دزاس یمن  رابجا  اب  هدـیقع  تسین و  يرابجا 

ناوت یمن  هاگ  چـیه  اما  درک ، راداو  هزور  زامن و  دـننام  يرهاظ  لامعا  يرـس  کی  هب  ار  يدارفا  رابجا ، اب  ناوتب  دـیاش  .دـیآرد  هارکا 
هچنآ هک  یلاح  رد  دوش ، داقتعا  نامیا و  زا  ناسنا  يرود  ثعاب  رابجا  اسب  هچ  هکلب  درک ، داـجیا  اـه  لد  رد  ار  ینید  داـقتعا  ناـمیا و 

زا هدـنام  ياـج  رب  ياـه  باـتک  راـثآ و  .تسا  مالـسا  هب  تبـسن  ناـیناریا  قوش  روش و  زا  ناـشن  مینیب ، یم  مالـسا  زا  دـعب  خـیرات  رد 
رثا مالسا  ناریا و  لباقتم  تامدخ  باتک  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  .تسا  قشع  روش و  همه  نآ  زا  هنومن  کی  اهنت  یمالـسا  نادنمـشناد 

رد ار  مدرم  دنا ، هدش  لیان  یماظن  يزوریپ  هب  هداهن و  مدق  ناناملسم  هتشذگرد  هک  یقطانم  رد  .دییامرف  هعجارم  يرهطم  دیهش  داتسا 
ار مالـسا  نید  تیناـقح  هک  هاـگ  نآ  مدرم  .دـندرک  یمن  راداو  نید  شریذـپ  هب  ار  ناـنآ  دنتـشاذگ و  یم  دازآ  مالـسا  نید  شریذـپ 
هک هنوگ  نامه  .دندرک  یم  تخادرپ  یمالـسا  تلود  هب  تایلام  شریذپ ، مدـع  تروص  رد  دـندش  یم  ناملـسم  دـندرک ، یم  كرد 
ور تسکش  اب  مالسا  هاپس  هک  يدراوم  رد  تهج  نیدب  .دندرک  یم  تخادرپ  تاکز  سمخ و  ناونع  هب  ار  یمالسا  تایلام  ناناملسم 

نیمزرس نآ  مدرم  تفرگ ، یم  رارق  نارگید  تسد  رد  تیمکاح  دش و  یم  ور  هب 
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دناوت یم  دـنراد ، هلـصاف  یمالـسا  تموکح  زکرم  اب  هک  یطاـقن  رد  ناملـسم  ناوارف  تیعمج  دوجو  .دـنتفرگ  یمن  هلـصاف  مالـسا  زا 
.دشاب مالسا  شریذپ  ندوبن  يرابجا  رب  یهاوگ 

 . دنتخانش یمن  يربمغیپ  هب  ار  ربمغیپ  ودنتشادن  نامیا  مالسا  ردص  ناناملسم  تفر و  شیپ  مئانغ  رد  عمط  ریشمش و  روزب  یناملسم 

شسرپ

 . دنتخانش یمن  يربمغیپ  هب  ار  ربمغیپ  ودنتشادن  نامیا  مالسا  ردص  ناناملسم  تفر و  شیپ  مئانغ  رد  عمط  ریشمش و  روزب  یناملسم 

خساپ

داقتعا نامه  هیمالـسا  رکـشل  يدنم  حتف  هدمع  ببـس  دـیوگ :  روبزم  باتک  رد  وا  دوخ  اما  هدرک  داریا  نیا  دوخ  قحلا  نازیم  بحاص 
هدـعو نآرق  رد  تشهب  يامعن  همه  اب  تداهـش  هبترم  ناگتـشکب  دـمآ و  داهجب  مکح  اهنآ  نمـض  رد  هک  تایآ  نآ  رب  داـمتعا  دوب و 

گـنج و نیا  میئوگ  زین  و  تسا .  هدرک  دوخ  لوا  يوعد  ندوـب  طـلغب  رارقا  هداد و  ار  دوـخ  باوـج  وا  دوـخ  سپ  تسا .  هدـش  هداد 
دنک یم  هیبنت  ار  رورـش  ناکدوک  زا  نت  دنچ  ملعم  هکنآ  ریظن  یبلق ,  هدیقعو  نامیا  داجیا  يارب  هن  دوب  نیدـناعم  يارب  يریگ  تمینغ 

تسا داتسا  سرد  دنک  یم  انادار  نانآ  هچنآ  دنزومایب ;  ملع  هتشگ  رضاح  داتسا  سرد  رد  دنوشن و  نارگید  ندناوخ  سردزا  عنام  ات 
نآرقب مدرم  ات  دـیناشن  دوخ  ياجب  ار  ناریرـش  تمینغ  گنج و  و  دوب ,  نآرق  تاـیآ  رد  ربدـت  درک  ناملـسم  ار  مدرم  هچنآ  نینچمه 

سکچیهو دـندید  قـح  ار  مالـسا  نید  هک  دوـب  نـیا  يارب  دـندش  ناملـسم  هـک  يراـصن  دوـهی و  نآ  نـینچمهو  دـنهد ,  ارف  شوـگ 
روشک رد  هک  دوهی  اصوصخم  دندوب  دازآ  دوخ  نید  رد  دنتخادرپ و  یم  هیزج  ناونعب  جارخ  كدنا  لاس  رد  دوب ,  هدرکن  ناشروبجم 

کلاـمم نـیا  رد  نوـچ  دنتـسه  سیوـس  هـسنارف و  سیلگنا و  دـننام  اـیند  ندـمتم  کـلاممرد  زورما  هـکنآ  زا  دـندوب  رتدازآ  مالـسا 
نیناوق تعاطا  رد  دـندوب  راتخم  مالـسا  روشک  رد  اما  فلاخم  ای  دـشاب  تاروت  قفاوم  هاوخ  دـننک  تعاـطا  ار  تلود  نیناوقدـنروبجم 

رثکا مالسا و 
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هفیلخ بناج  زا  هک  ناملـسم  یـضاق  دزن  يواعد  رد  دندوبن  روبجم  دندرک و  یم  ارجا  دوبدوملت  تاروت و  رد  هک  ار  ناشدوخ  نیناوق 
هک میا  هدینـش  و   ; دنهد لصیف  تاروت  مکح  قفاوم  ار  دوخ  يواعد  دوخ  نادنمـشناد  دزن  دنتـسناوت  یم  هکلب  دـنورب ,  دـش  یم  نیعم 
اب دش  رضاح  وا  يوعدب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  درب و  تیاکـش  حیرـشب  درک و  يوعد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  رب  يدوهی  یتقو 

رتگرزب شویرادو  شوروک  دننام  دندوب  وا  زا  شیپ  هک  اهنآ  همه  زا  شتکلمم  دوب و  نیمز  يور  ناهاشداپ  نیرتگرزب  زور  نآ  هکنآ 
هک دوب  نیا  يارب  گنج  مینادـب .  ام  اـت  دـنیوگب  تسهرگا  درادـن  داـیب  یـسک  يدازآ  لدـع و  نینچ  ناـمز  خـیرات و  چـیه  رد  دوب , 
ادخ دندرکن و  هارکا  ار  نارگید  دـمآ  اهنآ  تسدـب  تلود  هکنیا  زا  سپ  اما  دـننیبن  رازآ  نارگید  تسدریز  دنـشاب و  زیزع  ناناملـسم 

گنج اهنآ  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  يراصن  دوهی و  نآ  و  یغلا .  نم  دـشرلا  نیبت  دـق  نیدـلا  یف  هارکا  ال  دومرف : 
یم رافکب  دنتسکش و  یم  زاب  دنتسب و  یمدهع  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  اب  دندرک و  یم  رافک  يرای  هک  دوب  نآ  يارب  درک 
مه و  دومرف :  هکنانچ  دـندوب  هدرک  گنج  زاغآ  دوخ  مه  رافک  ریاـس  ودنتـشاد  یماو  ترـضح  نآ  گـنجب  ار  ناکرـشم  دنتـسویپ و 
هیلع هّللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  تشاد  یئاوعد  يدوهی  کی  اب  ناملـسم  کی  يزور  دیوگ  قحلا  نازیم  رد  هرم .  لوا  مکودب 

درک تیاکش  رمعدزن  دشن و  یضار  ناملسم  داد  يدوهی  هب  مکح  وا  دنتفر و  ملس  هلآ و  و 
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ادخ و تعاطا  هکنآ  يازج  تسا  نیا  تفگ  دیرببار و  ناملـسم  رـس  هدروآ  ار  ریـشمش  تفر و  هاگنآ  نک  ربص  یکدـنا  تفگ  رمع  , 
مرکا ربمغیپدـنک  یم  تباث  تسا و  وا  ضرغ  ضقن  هکنآ  اب  تسا  هدرمـش  ترـضح  نآ  نعاـطم  زا  ار  ثیدـح  نیا  دـنک  یمن  لوسر 

ابدا بتک  رد  و  تشک .  ار  یناملسم  نیا  يارب  رمع  داد و  يدوهی  هب  مکح  درکن و  ناملسم  زا  يرادبناج  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
شعلطم هک  تفگ  يا  هدیصق  وا  هیثرم  رد  هغالبلا  جهن  عماج  یـضر  دیـس  تفر  ایند  زا  یباص  لاله  نب  میهاربا  نوچ  هک  تسا  هدمآ 
هـسنارف نایدوهی  زا  یکی  دـندوب .  رافک  زا  یهورگ  نایباص  ودانلا  ءایـض  ابخ  فیک  تیارا  داوعالا  یلع  اولمح  نم  تملعا   : تسا نیا 
نایدوهی اـب  دـندرک  یم  تموکح  برع  هک  یئاـهروشک  ماـمت  رد  دـیوگ :  اـجنآ  رد  تسا و  هتـشون  لیئارـسا  ینب  خـیرات  رد  یباـتک 

اهنآ نایمرد  و  داد ,  یمن  هجنکـش  ار  اهنآ  یـسک  دـنزادرپ و  دوخ  تعنـص  تراجتب و  دنتـسناوت  یم  ناشیا   , دـش یم  راتفر  ینابرهمب 
زکرم مالـسا  لوا  نرق  ینعی  متفه  نرق  زا  دـندرک 000  همجرت  یبرعب  ار  نانوی  يامکح  بتک  هک  دوب  ناگدنـسیون  روهـشم و  يابطا 
تسا هایدعـس  اهنآ  ریهاشم  زا  یکی  دـندیمان 0000 و  یم  نوواگ  ار  دوهی  سیئر  و  لفکلا )  يذ  ینعی  دوب (  لباب  رهـش  دوهی  یلـصا 
یبرع نابز  يارب  وحن  درک و  همجرت  یبرعب  ار  تاروتو  تشاد  عمج  مهاب  تغالب  تمکح و  تسیز و  یم  يدـالیم  مهد  نرق  رد  هک 

زا دیوگ  نآ  زا  سپ  و  تشون .  يربع  یبرع و  نابزب  هفسلف  باتک  دنچ  داد و  بیترت 
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دنتـسیز و مارتحاب  افلخ  رابرد  رد  هک  اهنآ  ابطا و  امکح و  زا  يرایـسب  لاح  حرـش  و  دـیدرگ .  عورـش  دوهی  تاـیبدا  یقرت  ناـمز  نیا 
نب یـسوم  فوسلیف و  یبرغم  يادوهی  نب  لاومـس  میـس و  نمحرلادـبع  بیبط  يادـسح  دـننام  تسا  هدرک  رکذدـنتفای  هیلاع  بصانم 

نابز و اهنآ  تیبرت  ناناملـسم و  اب  ترـشاعم  تکربب  مه  اه  يدوهی  رگیدرایـسب .  هورگ  جویه و  يادوهی  یـساف و  قاحـسا  نومیم و 
ار اهنآ  ياه  هجنکـش  رازآ و  يراصن و  کلامم  رد  ار  نایدوهی  لاح  باتک  ناـمه  رد  و  دـندروآرد .  یملع  تروص  هب  ار  دوخ  نید 

هجنکـش زا  ات  دنتـشک  یمارناشدوخ  ناشدوخ  تاقوا  يرایـسب  هک  دوب  تخـس  دوهی  رب  راک  ناـنچ  ناـملآ  رد  دـیوگ :  تسا .  هدروآ 
ار دوخ  رصق  رد  مور  رهش  رد  شیشک  رفنکی  دنتـشک .  یم  اردوخ  دنزرف  نز و  تسود و  ردارب و  مه  یهاگ  دنوش و  هدوسآ  يراصن 

همه دـیاب  تفگ  دـنتفر  وا  هانپ  رد  نوچ  اما  دـنناسرن ;  لتقب  ار  اهنآ  نایبیلـص  ات  تفرگدوخ  هانپ  رد  ار  اهنآ  دوشگب و  نایدوهی  يورب 
تلهم اهنآ  دننک  دوبان  ار  امـش  همهو  دنیآ  نوردـب  نایبلـص  ات  میاشگ  یم  ار  رـصق  رد  هنرگو  دـیبای  دـیمعت  لسغ  دـیوش و  یحیـسم 

همه دید  دوشگ  ار  اهنآ  لزانم  رد  شیشک  دمآ  رسب  تدم  نوچ  داد  تلهم  ار  اهنآ  شیـشک  دننک ;  هشیدنا  باب  نیا  رد  ات  دنتـساوخ 
اهنآ رهق  هجنپ  زا  سکچیهو  دنداتفا  ناناملسم  ناجب  دنتفرگ  ار  میلشروا  رهش  نایحیسم  یتقو  یبیلص  گنج  رد  دنا  هتشک  اررگیدکی 

زا و  دندز ؟  شتآ  هدرک  سبح  اهنآ  دباعم  ردار  نایدوهی  نز ,  هن  كدوک و  هن  درمریپ و  هن  تسرن  ملاس 
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ندـناوخ زا  ار  اهنآ  ابلاغ  هکنیا  تسین  مالـسا  رد  دوب و  یحیـسم  کـلامم  رد  دـنیوگ  یم  يراـصن  ناشیـشک  هک  یئاـه  يدازآ  هلمج 
دـینازوس و دروآ و  ار  دوـملت  باـتک  هـبارع  زورکی 24  پاـپ  رماـب  یئول  تنـس  هسنارف  هاـشداپ  ـالثم  دـندرک  یم  عنم  دوخ  ياـهباتک 

روبزم خروم  دنناوخن  مه  ناشدوخ  هکنآ  يارب  هکلب  دـندرک  یم  رـشتنم  يراصن  نایم  هکنآ  يارب  هن  تسا  دوهی  ثیدـح  باتکدوملت 
تفر و نایم  زا  دنتشاد  نید  مولع  رد  نومیم  نب  یسومات  نوواگ  هایدعس  دهع  زا  ناناملـسم  تکلمم  رد  دوهی  هک  طاشن  نآ  دیوگ : 
هک يا  هزادناب  یحیـسم  کلامم  رد  اهنآ  نز  دنزرف و  لاوما و  ندرک  تراغ  دـیعبت و  یفن و  اما  تشگطلـسم .  اهنآ  رب  دومخ  لهج و 

دندرک و یمرضاح  تعامج  روضح  رد  ناشیشک  دزن  ار  نایدوهی  هک  دوب  نآ  يراصن  ياه  هجنکش  زا  یکی  دجنگ .  رصتخم  نیا  رد 
هرقرق زا  ار  نامسیر  رگید  رس  دنتسب و  یم  راوتسا  نامسیرب  تشپ  زا  ار  وا  ياهتسد  تفریذپ  یمن  رگا  يوش  یحیـسم  دیاب  دنتفگ  یم 

نآ دنتـسب و  یم  يدوهی  ياـپب  ینیگنـس  مسج  هاـگنآ  دـنتفرگ  یم  تسدـب  دـندینارذگ و  یمدوـب  هدـیبوک  يدـنلب  فقـس  رب  هک  يا 
یم نیمزب  تدشب  يدوهی  هک  دـندرک  یم  اهر  هرابکی  دیـسر و  یم  فقـس  کیدزن  يدوهی  ات  دندیـشک  یم  نت  دـنچ  ار  نامـسیررس 

یموا يولگ  رد  هنهک  هماج  هعطق  دنتـسب و  یم  دندیناباوخ و  یم  یتخت  رب  ار  وا  هکنآ  رگید  دش  یم  درخ  وا  ياه  مادنا  همه  دروخ و 
دنتخیر و یم  يدوهی  ینیب  ناهد و  رد  بآ  دنتفرگ و  یم  تسدب  ار  نامسیر  رس  دوب و  هتسب  نآ  هب  ینامسیر  دنتشاذگ و 
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هنهک نآ  ات  دندیشک  یم  توقب  دوب  ناشتـسد  رد  هک  ار  نامـسیر  رـس  هاگنآ  دور  نوردب  وا  يولگ  زا  هنهک  ات  دندیـشوک  یم  ردقنآ 
ینوتسب مکحم  ریجنزب  هداتسیا  ار  اهنآ  ياپ  تسد و  هکنآ  رگید  دندرک  یم  رارکت  ار  لمع  نیا  راب  دنچ  ودمآ  یم  نوریب  دولآ  نوخ 

ناوختساو تخوس  یم  اهنآ  تسوپ  تشوگ و  ات  دندرب  یم  اهنآ  نت  کیدزن  شتآ  دندیلام و  یم  تیز  نغوراهنآ  نترب  دنتسب و  یم 
رگا میدوب  يدوهی  هک  دننک  رارقا  ات  دـندروآ  یم  ار  اه  يدوهی  هکنآ  رگید  دـننک  لوبق  ار  یحیـسم  نید  هکنآ  يارب  دـش  یم  نایامن 
شتآ یگرزب  نادیم  رد  دندینازوس  یم  شتآ  رد  هدنز  ار  اهنآ  دندرک  یم  رارقا  رگا  دـندمآ و  یم  هجنکـش  تحت  دـندرک  یمنرارقا 
دندش یم  رضاح  زود  رز  للجم و  سابل  اب  ناشیشک  دندنکفا و  یم  شتآ  رد  هرابکی  ار  نت  تسیود  نت و  دص  دنتخورفا و  یم  رایسب 

دندنکفا و یم  شتآرد  ار  اهنآ  دندروآ و  یم  ناطیـش )  دوب (  هتـشون  تشرد  طخب  اهنآ  يور  هک  سردنم  ياه  هماجاب  اه  يدوهی  و 
نایوسیعب تبسن  ار  یتخس  نیمه  نایوسیع  دندینازوس و  قیرط  نیدب  يدوهی  نت  رازه  ود  هام  شش  تدم  رد  اهنت  هیلیبشا )  رهش (  رد 

مدرم نیا  زا  یتعامج  هسنارف  بونج  رد  یتقو  دنتـشاد .  یم  يرجم  دنتـشاد  پاپ  دیلقتزا  فارحنا  نید  عورف  رد  یکدـنا  هک  رادـنید 
) رهشب یتقو  دندرک ,  ماع  لتق  ار  اهنآ  دنتخات و  بونجب  لامش  نایحیـسم  داد  اهنآ  تراغو  نتـشکب  مکح  پاپ  دندش و  ادیپ  يوسیع 

دنتخادرپ راگدرورپ  زاینو  زار  يراز و  هیرگب و  دندرب و  اهاسیلکب  هانپ  مدرم  تعامج  دندش  دراو  هیزب ) 
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نز و مه  تشاد و  دوجو  دـندوب  پاپ  یقیقح  دـلقم  هک  کیلوتاک  یهورگ  مدرم  نآ  نایم  رد  نوچ  دـننک  هچ  دنتـسنادن  نیمجاهم  , 
ادج دسانـش و  یم  تسا  دوخ  لام  هک  یئاهنآ  دنوادخ  دیـشکب  ار  همه  تفگ  مینک ؟  هچ  دندیـسرپ  پاپ  هدنیامنزا  دوب ,  رایـسب  هچب 

اپورا ياـهروشک  همه  رد  ناـیدوهی  هک  ماـگنه  نآ  رد   : دـیوگ هتخادرپ  یناـمثع  تکلمم  رد  دوهی  عضوب  نآ  زا  سپ  دنک 0000 یم 
لامعا رد  دـنتخادرپ و  یم  بسک  تراجتب و  هنادازآ  دـندوب و  هدوسآ  ینامثع  تکلممرد  نایدوهی  دـندید  یم  تخـس  ياه  هجنکش 

دوخ ناـشیکمه  يارب  دوب  هدـمآ  یناـمثعب  هک  ناـملآ  هدـش  دـیعبت  ناـیدوهی  زا  یکی  هجوـت  بلاـج  دـندوب .  دازآ  زین  دوـخ  بهذـم 
ره تسا ,  هفایضلاراد  ینامثع  تکلمم  هک  مهدب  ربخ  امشب  یگمه ,  نم  ناتسود  ناداتـسا و  ناردارب و  تشون :  ناملآ  شیرطارد و 
نت رب  دوـبک  خرـس و  ياـه  هماـج  دـیامن ,  شیاـسآ  ریجنا  تخرد  روـگنا و  هتفچ  هیاـس  ریز  دـنک و  یگدـنز  اـجنیا  دـناوت  یم  سک 

دنـشوپب دـنناوت  یمن  يزیچ  هراپ  هدـنژ و  زج  هنرگو  تسا  اهنآ  رازآ  هجنکـش و  ياهناشن  نامه  یحیـسم  کلامم  رد  امـش  ناـکدوک 
یئاج زا  رگا  دیـشچ ,  یم  گرمزا  رتخلت  ياه  هجنکـش  اجنآ  تسا ,  کیرات  تبـس  دـیع و  زور  هچ  راک و  زور  هچ  امـش  ياـهزور  ,

نیا رد  دیزیخرب و  دیا  هدیباوخ  ارچ  نایدوهی  يا  دیوش ,  یم  رت  تخس  ياهرازآ  جنکش و  راتفرگ  دیبایب  رت  هدوسآ  ياج  ات  دیزیرگب 
يوسیع کلامم  مه  دندید و  ار  ناناملسم  کلامم  مه  نوچ  تسا  ربتعم  رایسب  اجنیا  رد  دوهی  تداهش   ( یهتنا دیئایب (  سدقم  روشک 

رثا رد  زورما  يدازآ  نیا  ار و 
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 . تسا اهنآ  ناشیشک  اسیلک و  فعض 

؟ تسا هدوب  هنوگچ  مالسا  شرتسگ  یخیرات  ریس 

شسرپ

؟ تسا هدوب  هنوگچ  مالسا  شرتسگ  یخیرات  ریس 

خساپ

ره زا  یگدنز  ترطف  تایح و  رهوج  اب  اهتضهن  نیا  جاوما و  نیا  دنویپ  .تسا  ینید  ياهـشبنج  جاوما و  یعامتجا ، جاوما  نیرت  هدنز 
.درادن دوجو  یگدنلاب  دشر و  تردق  یتایح و  يورین  هزادنا  نیا  رگید  جوم  چیه  رد  تکرح و  چیه  رد  .تسا  رتلیصا  رگید  زیچ 

نآ .دمآ  دیدپ  یکچوک  رایسب  جوم  کی  تروص  هب  ادتبا  رد  مالسا  .تسا  هدنهد  ناکت  هدنزومآ و  تخس  رظن  نیا  زا  مالسا ، خیرات 
[ يایند  ] اب دوب و  هدـش  نوگرگد  شنورد  ياـیند  هک  یلاـح  رد  دـمآ  ریز  هب  ارح  هوک  زا  ص )  ) هللادـبع نب  دـمحم  ترـضح  هک  زور 
؛ دـش عورـش  جوم  نیا  اوِحْلُفت » ُهللا  ِّالا  َهِلا  اولوق ال  : » دروآرب دایرف  دوب و  هدـش  زیربل  یهلا  تاضویف  زا  هتفای و  لاـصتا  توکلم  بیغ و 
و (ص ) دـمحم نت : هس  اهنت  هک  يا  هناخ  راوید  راهچ  زا  لوا  ياـهزور  رد  ناـهج ، هبدـبد  رپ  ادصورـس و  رپ  جاوما  نارازه  فـالخرب 
زا سپ  .درک  تیارـس  هکم  ياه  هناخ  ریاـس  هب  هک  دیـشکن  لوط  یکدـنا  .درک  یمن  زواـجت  تفرگ  یم  رب  رد  ار  (ع ) یلع هجیدـخ و 

رتمک رد  تفای و  دادتما  برعلا  هریزج  طاقن  ریاس  هب  یمک  تدم  رد  دش و  هدیـشک  هنیدم  صوصخلاب  هکم  جراخ  هب  لاس  هد  دودح 
.دیسر اهشوگ  همه  هب  شیاوآ  تفرگ و  ار  زور  نآ  ندمتم  ناهج  رسارس  شا  هنماد  نرق  مین  زا 

لوط تردـق و  تّوق و  رب  داهن ، شرتسگ  تعـسو و  هب  ور  هکنیا  تازاوم  هب  تسا  هدـنز  ياهجوم  تیـصاخ  هک  روط  نامه  جوم  نیا 
هدراهچ نیا  لوط  رد  هک  تفای  ناوت  یمن  ار  یتضهن  کلسم و  نییآ ، نید ، چیه  .دوزفا  شیوخ 
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زورما .دشاب  هدرکن  ذوفن  مالـسا  اجنآ  رد  هک  درک  ادیپ  ناوت  یمن  ار  ندمتم  هطقن  چیه  و  دشاب ، هتفرگن  رارق  مالـسا  ریثأت  تحت  نرق ،
.تسا نآ  نوزفازور  تردق  تّوق و  یجیردت و  تعسو  دهاش  رشب  نرق ، هدراهچ  زا  سپ  زین 

، تفرـشیپ نیا  تسا و  هدوزفا  شیوخ  ناوریپ  ددـع  رب  هتفر و  رتشیپ  نرق  هب  نرق  كاپ ، نییآ  نیا  هک  دـهد  یم  ناـشن  راـمآ  خـیرات و 
، دـنا هدرب  نوریب  شلالجرپ  سدـقم و  مچرپ  هیاـس  ریز  زا  روز  هب  سلدـنا  دـننام  ار  ینیمزرـس  رگا  و  تسا ، هدوب  یعیبط  یجیردـت و 

.دنا هتفریذپ  ار  شا  يوریپ  راختفا  تبغر ، عوط و  هب  هریغ  نیچ و  يزنودنا و  دننام  يرت  تیعمجرپ  رتگرزب و  ياهنیمزرس 

: دنک یم  فیصوت  نینچ  ار  یمالسا  شبنج  ومن  دشر و  تیصاخ  میرک  نآرق 

یم دـنمورین  ار  وا  دـنوادخ  سپ  دـمد ، یم  رب  نیمز  زا  نآ  زا  یکزان  هزبس  طقف  لوا  هک  تسا  یتعارز  لَـثَم  لـیجنا  رد  اـهنآ  لَـثَم  [و 
یتفگـش بجوم  تعارز  نیا  یمّرخ  يزبس و  عیرـس و  ومن  دشر و  دتـسیا ، یم  شیوخ  هنت  يور  سپ  ددرگ ، یم  ربتـس  هاگنآ  دزاس ،

29/ حتف .درآ ] مشخ  هب  ار  ناهاوخ  دب  نارفاک و  دنوادخ  ات  دوش ، یم  نازرواشک  همه 

؟ تسا هدوب  هچ  ییور  ایور  نیا  هجیتن  و  هدش ،  وربور  یلئاسم  هچ  اب  دوخ  خیرات  لوط  رد  یمالسا  جوم 

شسرپ

؟ تسا هدوب  هچ  ییور  ایور  نیا  هجیتن  و  هدش ،  وربور  یلئاسم  هچ  اب  دوخ  خیرات  لوط  رد  یمالسا  جوم 

خساپ

.تسا هدش  وربور  یگنهرف  یسایس و  یبهذم ، يداژن ، نیگمهـس  فلاخم  جاوما  اب  دوخ  ینرق  هدراهچ  خیرات  لوط  رد  یمالـسا  جوم 
یکی دندیـشک و  سدقم  جوم  نیا  ولج  رد  مالـسا  ردص  برع  لهاج  بصعتم و  جوجل و  مدرم  هک  ییاهراوید  اهدس و  زا  میرذـگب 

يداژن و یبهذـم ، فلاـخم  جاوـما  زا  تسا  رپ  لوا ، هلاـس  تسیود  رد  ًاـصوصخم  مالـسا ، خـیرات  .تسکـش  مـه  رد  يرگید  زا  سپ 
، نرق نیا  رد  اهنت  تسین و  خیرات  رد  اهنآ  زا  یمان  زج  نونکا  دنا و  هدش  دوبان  تسین و  هدرواین ، تمواقم  بات  مادک  چیه  هک  یسایس 

.دنا هداتفا  اهنآ  زا  يرادرب  هرهب  ددص  رد  دنزای  یم  تسد  مالسا  هیلع  يا  هدیسوپ  نامسیر  ره  هب  هک  یبرغ  نارگرامعتسا 

یسک اب  یگنهرف  ياهتضهن  .تسا  نرق  هدراهچ  نیا  یگنهرف  هرخألاب  یملع و  یفسلف و  يرکف و  ياهجوم  اهتـضهن و  رتالاب ، اهنآ  زا 
نک هشیر  دریگب  ار  هار  رس  هک  ار  یلاسنهک  تخرد  ره  دنراد و  یمرب  دوخ  ولج  زا  ار  يدس  عنام و  ره  اما  دنرادن ، دانع  رس  يزیچ  و 

.دننک یم 

ياهتـضهن دـجوم  دوخ  هکلب  تسا ، هدـیدن  یگنهرف  ياهتـضهن  زا  يا  همدـص  هبرـض و  اهنت  هن  دوخ  ینرق  هدراهچ  خـیرات  رد  مالـسا 
ناشرادیاپ يوق و  داد و  نامیا  ناج و  اهنآ  هب  درک و  يربهر  تفرگ و  شیوخ  تمدخ  رد  ار  گنهرف  ندـمت و  دـش ؛ یگنهرف  میظع 

.تخاس
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، رتالاب هتفریذپ ؛ نید  یلصا  ناکرا  زا  یکی  ناونع  هب  ار  لقع  تسا ؛ هدرک  راوتـسا  تخـس  لقع ، اب  ار  شیوخ  نامیپ  یفرط  زا  مالـسا 
شا ینورد  ربمایپ 
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هتفرگ و رظن  رد  اجکی  ار  ینعم  هدام و  نطاب ، رهاظ و  حور ، مسج و  ترخآ ، ایند و  توکلم ، کُلم و  رگید ، فرط  زا  .تسا  هدناوخ 
يربـهر هلیـسو  هب  ار  شیوخ  لـماک » هماـنرب  ، » هتـشذگ اـهنیا  زا  .تسا  هتـسج  يرود  یطیرفت  طارفا و  ره  زا  هتـسیرگن و  هبناـج  همه 

.تسا هدرک  هضرع  ناهج  هب  قیال  ینایرجم  هتسیاش و 

ار نآ  مینک  یم  هعلاطم  ار  كاپ  نییآ  نیا  عشعـشم  همانراک  ماـمت ، نرق  هدراـهچ  هلـصاف  رد  زورما  یتقو  هک  تسین  بیجع  ور  نیا  زا 
.مینیب یم  تاراختفا  زا  ّولمم 

؟ دنک یم  تیافک  نآ  شرتسگ  يارب  مالسا  نیناوق  تیعماج  ایآ 

شسرپ

؟ دنک یم  تیافک  نآ  شرتسگ  يارب  مالسا  نیناوق  تیعماج  ایآ 

خساپ

رد مالـسا  شرتسگ  تفرـشیپ و  يارب  یلو  تسا ، رادروخرب  ناسنا  یگدنز  ياهزاین  نیمات  يارب  نیناوق  نیرتعماج  زا  مالـسا  دـنچ  ره 
ًایناث .دنروآ  نامیا  نآ  هب  دننک و  ادیپ  یهاگآ  نآ  تیناقح  هب  دنناوت  یمن  دارفا  غیلبت  نودب  اریز  تسه ; عیسو  غیلبت  هب  زاین  لوا  هلهو 

اب تسا و  راگزاسان  نانآ  عفانم  اب  مالـسا  اریز  تسا ; هدوب  مالـسا  شرتسگ  تفرـشیپ و  زا  عناـم  هراومه  اهتردـقربا  رامعتـسا و  تسد 
هژیو هب  تسا  نوزفازور  مالـسا  تفرـشیپ  فصو  نیا  اب  .دـنام  یمن  یقاب  رامثتـسا  يرگتراغ و  يارب  یلاجم  رگید  مالـسا ، تیمکاـح 

.تسا هدرک  ادیپ  یصاخ  یلجت  ناهج  رد  مالسا  تمظع  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ 

؟ دنک تموکح  مدرم  رب  تسناوتن  دشن و  ءارجا  ارچ  تسارجا ، لباق  ینید  مالسا  رگا 

هراشا

؟  تسا هدشن  هدایپ  نونکات  ارچ  تسا ، يرشب  عماوج  رد  ندش  هدایپ  لباق  مالسا  میلاعت  رگا 

شسرپ

؟ دنک تموکح  مدرم  رب  تسناوتن  دشن و  ءارجا  ارچ  تسارجا ، لباق  ینید  مالسا  رگا 

؟  تسا هدشن  هدایپ  نونکات  ارچ  تسا ، يرشب  عماوج  رد  ندش  هدایپ  لباق  مالسا  میلاعت  رگا 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 765 

http://www.ghaemiyeh.com


خساپ

لوا لاوس  باوج 

نآ تاروتـسد  هب  دـندنب و  راک  هب  ار  نآ  میلاعت  اهناسنا  رگا  هک  تسا  نیا  تسارجا ، لباق  ناهج  مامت  رد  مالـسا  میلاعت  هکنیا  ياـنعم 
هرادا ي يارب  نید  تامیلعت  رد  .دمآ  دهاوخ  دوجو  هلـضاف  هنیدم ي  زاس  یگدـنز  شخب و  تایح  نیناوق  نیا  يارجا  اب  دـننک ، لمع 

روط هب  مالسا  دشابن ، شریذپ  مدرم  رد  رگا  هک  تسینانعم  نیا  هب  نخـس  نیا  .درادن  دوجو  یـصقن  هنوگ  چیه  یگدنز  نوؤش  یمامت 
يدازآ رایتخا و  ساسارب  ات  هدرک ، قلخ  دازآ  ار  ناسنا  دنوادخ  .دنک  یم  زاب  نانآ  یعامتجا  یگدنز  رد  ار  شیوخ  ياج  هاگآدوخان 

ياه هبنج  رد  هچ  هتـشاد -  زاـین  نادـب  لـماکت  رد  ناـسنا  هک  هچنآ  یماـمت  رگید  يوس  زا  .دـنک و  نییعت  ار  دوخ  تشونرـس  شیوخ 
.تسا هدومن  عیرشت  يو  يارب  یعامتجا -  ياه  هنیمز  رد  هچ  يدرف و 

ماجنا یـشالت  نآ  ققحت  يارب  دـنوشن و  یهلا  تموکح  میلـست  دـننزب و  اپ  تشپ  ینید  تاروتـسد  نید و  هب  مدرم  رگا  ساسا ، نیا  رب 
شیوخ رایتخا  ءوس  رثا  رد  هک  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  دومن و  دهاوخن  ذیفنت  نانآ  رب  ار  شیوخ  ماکحا  روز  رهق و  هب  دنوادخ  دـنهدن ،
نیناوق زا  دـننک و  تکرح  ترطف  ریـسم  رد  اهناسنا  رگا  هک  دـش  نشور  حیـضوت  نیا  اب  .دراذـگ  یم  او  دـنا ، هدروآ  شیپ  دوخ  يارب 

ماـگ شیوخ  ترطف  ریـسم  فـالخرب  رگا  اـما  تسا ; يرطف  ياـهزاین  هب  ییوگخـساپ  يارب  هار  نیرتهب  مالـسا  دـنیامن ، يوریپ  يرطف 
رابجا هب  مالسا  دنرادرب ،
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.دنادرگ دهاوخن  زاب  يرطف  ریسم  هب  ار  نانآ 

مود لاوس  باوج 

لاح هب  ات  نوچ  مییوگب  ات  تسین  یبرجت  يا  هلأسم  تسا ، ندـش  هدایپ  لباق  نآ  زاس  یگدـنز  شخب و  تاـیح  میلاـعت  مالـسا و  هکنیا 
، دشاب هتشاد  یمالسا  فراعم  مالـسا و  هب  تبـسن  یلوصا  تخانـش  هک  یـسک  هکلب  دش ; دهاوخن  مه  نیا  زا  دعب  هدشن ، هدایپ  مالـسا 
هک يدـنوادخ  اریز  تسا ; يرورـض  نشور و  يا  هلأسم  وا  يارب  تسا ، یگدـنز  نییآ  اهنت  مالـسا  هک  نیا  مالـسا و  تنیاـقح  كرد 

هدارا و روصقم  یناسنا  هعماج  ناسنا و  دوجو  فلتخم  داعبا  هدـیرفآ و  ار  ناسنا  تسا ، یهاـنتمریغ  تردـق  دودـحمریغ و  ملع  ياراد 
ار ناسنا  ياهزاین  یلماوع  بابـسا و  هچ  هک  دناد  یم  دراد و  عالطا  ناسنا  قیمع  عیـسو و  ياهزاین  مامت  هب  دـنوادخ  .تسا  وا  تیـشم 
رد يدـیدرت  نیرتکچوک  یـشنیب  نینچ  اب  .تسا  هداد  رارق  ینیناوق  اهماظن و  اهزاین  نیا  اب  بسانتم  ور  نیا  زا  دـنک ، یم  نیماـت  ـالماک 

روط هب  ار  شیوخ  نییآ  تسا و  هداد  رایتخا  يدازآ و  اهناسنا  هب  دنوادخ  نکیل  .درادن  دوجو  مالـسا  ماکحا  اهماظن و  ییارجا  تردق 
ارجا هعماج  رد  نآ  داعبا  یمامت  اب  ار  نید  هدارا  رایتخ و  اب  دـیاب  هک  دنتـسه  اـهناسنا  نیا  .دـنک  یمن  هداـیپ  عماوج  رد  يربج  يرهق و 

; دنک ناربج  ار  اهنآ  ياهریصقت  هک  تسا  هدرکن  نیمضت  دنوادخ  دنیامن ، روصت  هدرکن ، لمع  تسرد  هار  نیا  رد  اهناسنا  رگا  .دننک 
ساسا نیمه  رب  اهتوغاط  ندـش  طلـسم  یهلا و  ناربهر  ناربمایپ و  ندـش  هتـشک  تسا و  ءالتبا  شیاـمزآ و  لـحم  ناـهج  نیا  هک  ارچ 

.تسا

هکلب تسین ، يدام  فادها  هب  ندیسر  اهنت  هعماج  رد  مالسا  میلاعت  يارجا  زا  فده  هکنیا ، رگید  هتکن 
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شنیرفآ یلاعتم  فده  هب  بولطم  هتسیاش و  وحن  هب  دنناوتب  اهناسنا  رذگهر  نیا  زا  دوش و  هماقا  طسق  هعماج  رد  هک  تسا  نیا  فده 
.دنبای تسد 

؟ دنوش یمن  ناملسم  اهناسنا  همه  ارچ  تسا ، يرطف  ینید  مالسا  هکنیا  اب 

هراشا

؟ دوش یمن  ریگناهج  تسا ، یلماک  نید  هک  مالسا  ارچ 

شسرپ

؟ دنوش یمن  ناملسم  اهناسنا  همه  ارچ  تسا ، يرطف  ینید  مالسا  هکنیا  اب 

؟ دوش یمن  ریگناهج  تسا ، یلماک  نید  هک  مالسا  ارچ 

خساپ

لوا لاوس  باوج 

خساپ يارب  تقو  نامه  زا  دنیب و  یم  قولخم  ار  دوخ  شیوخ  تشرـس  ترطف و  ياضقم  هب  دسانـش ، یم  ار  دوخ  هک  يزور  زا  ناسنا 
.دور یم  راگدیرفآ  هب  هدیقع  لابند  هب  دراد ، يراگدیرفآ  هک  ترطف  يادن  نیا  هب 

هب ناربمایپ  يادـن  عناوم  رثا  رد  نکیل  دـبایب ; ار  حیحـص  هار  دـناوت  یم  رـشب  دوش ، ماؤت  ءایبنا  ییاـمنهار  اـب  رگا  يرطف  یگداـمآ  نیا 
یم ناشن  یعقاو  ریغ  هدرک  خسم  ار  قیاقح  ای  دنریگ  یم  ار  قیاقح  راشتنا  يولج  وجدوس  يا  هدع  .دـسر  یمن  اهناسنا  همه ي  شوگ 

يادن هب  تفگ  ناوت  یم  هک  مدرم  زا  هتسد  نیا  .دننک  یم  روصت  یلایخ  ییادخ  راگدیرفآ و  دوخ  يارب  يا  هدع  هک  يروط  هب  دنهد ;
یـسانشادخ دیحوت و  هداج ي  زا  هدش و  فارحنا  راچد  حیحـص ، يربهر  امنهار و  ندوبن  رثا  رد  دـنا ، هدـییارگ  نید  يوس  هب  ترطف 

.دنا هداتفا  رود 

لوبق ار  يدعب  ربمایپ  دندش  یمن  رـضاح  يا  هدع  ییوجدوس  رثا  رد  هاگ  لهج و  رثا  رد  هاگ  ربمایپ ، کی  تشذگرد  زا  سپ  نینچمه 
تفرگ و یم  رارق  فیرحت  دروم  اهنآ  باتک  نید و  لصا  مک  مک  قیالان ، دارفا  زا  يوریپ  يدعب و  ربمایپ  ندرکن  لوبق  رثا  رد  .دنیامن 

فیرحت نید  دسرن ، مدرم  هدوت ي  هب  لیـصا  نید  تاغیلبت  رگا  .دمآ  یم  رد  ساسا  یب  بلاطم  تافارخ و  زا  يا  هعومجم  تروص  هب 
یمن فرحنم  هجو  چیه  هب  ار  دوخ  دننام و  یم  یقاب  ناشدادجا  ناردپ و  نید  رب  نانآ  دنک و  یم  تموکح  نانآ  نایم  رد  هدش 
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.دنتفایب مالسا  هب  شیارگ  رکف  هب  ات  دنناد ،

تـسرد زونه  مالـسا  غالبا  غیلبت و  یفرط  زا  هک ، تسا  نیا  دنتـسین  ناملـسم  مدرم  همه ي  هکنیا  تلع  هک  دش  مولعم  قوف  بلاطم  زا 
رگید يوس  زا  ناردپ و  زا  هناروکروک  دیلقت  یفرط  زا  دـننک و  ادـیپ  لماک  ییانـشآ  یقیقح  مالـسا  اب  مدرم  ات  هدرکن ، ادـیپ  شرتسگ 

.دزاس یم  فرحنم  مالسا  ینعی  يرطف ، یقیقح  ریسم  زا  ار  يا  هدع  فرحنم  ياههورگ  راد  هماد  تاغیلبت 

مود لاوس  باوج 

: تسا دنمزاین  یساسا  مهم و  لماع  ود  هب  ناهج  هنهپ  رد  نآ  شرتسگ  ندش و  ریگناهج  یل  و  تسا ; لقع  ترطف و  نییآ  مالسا 

.دنک یفرعم  نایناهج  هب  ار  مالسا  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  یقیمع  هدرتسگ و  یغیلبت  ياه  همانرب  هک  نیا  تسخن 

هرهچ ي ددرگ و  یم  مهارف  یقیقح  مالـسا  زا  اهناسنا  یهاـگآ  هنیمز ي  هدرتسگ ، عیـسو و  تاـغیلبت  اـب  .تسا  عناوم  عفر  مود  لـماع 
.دوش یم  یفرعم  ایند  هب  مالسا  یعقاو 

یم مالسا  تفرشیپ  عنام  نارگرامعتـسا  اهتردقربا و  نکیل  درک ; دهاوخ  لابقتـسا  فینح  نید  نیا  زا  اهناسنا  ترطف  تروص ، نیا  رد 
نانآ ياهیرگرامثتـسا  اه و  يرگتراغ  نتفر  نیب  زا  يانعم  هب  مالـسا  شرتسگ  تسا و  داضت  رد  نانآ  عفانم  اب  مالـسا  هک  ارچ  دنـشاب ;

.دنوش یم  نآ  ذوفن  مالسا و  دشر  عنام  هدرک ، جیسب  مالسا  هیلع  ار  شیوخ  يورین  یمامت  نانآ  ور  نیا  زا  تسا ;

؟ تسه رضاح  رصع  ياهیناماسبان  تالکشم و  ّلح  هب  رداق  مالسا  ایآ 

شسرپ

؟ تسه رضاح  رصع  ياهیناماسبان  تالکشم و  ّلح  هب  رداق  مالسا  ایآ 

خساپ

، تسا هتفرگ  رارق  رظن  دروم  یحو  هاگدید  زا  یگدنز  فلتخم  نوؤش  مامت  رد  اهناسنا  دسافم  حلاصم و  مالـسا ، رد  هکنیا  هب  هجوت  اب 
.دشاب یم  رشب  یگدنز  ياهزاین  مامت  يوگخساپ  مالسا 

اهزاین و مامت  هب  راذـگ  نوناق  نتـشادن  هطاحا  لولعم  تالکـشم ، هب  ییوگخـساپ  زا  نآ  یناوتان  نوناـق و  ییاـسران  هک  تسا  یهیدـب 
وا یهانتمریغ  ملع  زا  يا  هرذ  چـیه  هک  تسا ، ناهج  دـنوادخ  راذـگ  نوناق  مالـسا  رد  هک  اجنآ  زا  تسا و  يرـشب  تاـیح  تالکـشم 
يا هتـسیاش  نیناوق  هتفرگ و  رظن  رد  ار  يداصتقا -  یقالخا و  یعاـمتجا و  روما  زا  معا  رـشب -  یگدـنز  نوؤش  یماـمت  تسین ، نوریب 

.تسا هدرک  عضو  نآ  يارب 
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یتالکشم همه  هک  .دوش  لمع  یمالـسا  تاروتـسد  نیناوق و  هب  دیاب  ینونک  تالکـشم  اهیناماسبان و  نتفای  نایاپ  يارب  ساسا ، نیا  رب 
.تسا یمالسا  تاروتسد  هب  ندرکن  لمع  رثا  رد  تسا  ناناملسم  ریگنابیرگ  هک 

؟ تشگن یلمع  هیواعم  ندمآ  راک  يور  زا  سپ  ارچ  تسا  یلماک  نید  مالسا  رگا 

شسرپ

؟ تشگن یلمع  هیواعم  ندمآ  راک  يور  زا  سپ  ارچ  تسا  یلماک  نید  مالسا  رگا 

خساپ

عماج تامیلعت  يو  هبناـج  همه  يراگتـسر  تداعـس و  هب  يو  ندیـسر  ناـسنا و  يارب  هک  تسا  ینعم  نیاـب  مالـسا  نید  ندوب  لـماک 
نییعت ادـخ  هیحان  زا  دـیاب  مکاح  تسا و  ادـخ  بناج  زا  ماما  هک  تسا  نیا  مالـسا  ناکرا  نیرت  یـساسا  زا  یکی  تسا  هدروآ  یلماک 

ماما ناشیا  زا  سپ  و  مالـسلا )) هیلع  )) یلع ترـضح  دوب  مزال  مدرم  هک  یهلا  مکاح  هیواعم  نامز  رد  دیامن  تموکح  مدرم  رب  دوش و 
رب ار  قح  رب  ماما  رابجا  هارکا و  هب  دنوادخ  هک  دوش  یمن  بجوم  درک  بصغ  ار  نانآ  قح  هیواعم  هکنیا  دوب و  مالسلا )) هیلع  )) نیسح

.دزاس دوبان  ار  بصاغ  ماما  طلسم و  مدرم 

دندش و ناملسم  ناناملسم  طسوت  ناملسمریغ  کلامم  فرصت  هیاس  رد  ناناملسم  زا  يرایسب  یفرط  زا  نیدلا  یف  هارکا  ال  دیامرف :  یم  نآرق 
؟ دراد دوجو  یحیضوت  هچ  دوش  یم  ادیپ  ًارهاظ  یضقانت  اجنیا  رد  تاحوتف  اهگنج و  اب  درک  ادیپ  شرتسگ  مالسا  عقاو  رد 

شسرپ

ناملسم ناناملسم  طسوت  ناملسمریغ  کلامم  فرصت  هیاس  رد  ناناملسم  زا  يرایـسب  یفرط  زا  نیدلا  یف  هارکا  ال  دیامرف :  یم  نآرق 
؟ دراد دوجو  یحیضوت  هچ  دوش  یم  ادیپ  ًارهاظ  یضقانت  اجنیا  رد  تاحوتف  اهگنج و  اب  درک  ادیپ  شرتسگ  مالسا  عقاو  رد  دندش و 

خساپ

و یعافد ، هبنج  اـهگنج  نیا  زا  یتمـسق  هک  دزاـس  یم  راکـشآ  یبوخ  هب  ار  بلطم  نیا  مالـسا  ردـص  رد  یمالـسا  ياـهگنج  یـسررب 
يارب اهگنج  نیا  .تسا  هتشادن  دوجو  اهنآ  رد  مالسا  نییآ  هب  دارفا  رابجا  ییاشگروشک و  هبنج  و  هتشاد ، ییادتبا  داهج  هبنج  یـشخب 
ناسنا میلاعت  مالسا و  نیبم  نید  هرابرد  تخانـش  دازآ و  یـسررب  يارب  مدرم  نتفای  هزاجا  هناملاظ و  طلغ و  تاماظن  نتخاس  نوگژاو 
ناوریپ هب  دـندرک  یم  حـتف  ار  ییاهرهـش  هک  یماـگنه  ناناملـسم  هک  دوش  یم  هدـید  ًاررکم  مالـسا  خـیرات  رد  .تسا  هدوـب  نآ  زاـس 

نیمأت رطاخ  هب  دش ، یم  تفایرد  اهنآ  زا  هیزج  مان  هب  يرـصتخم  تایلام  رگا  دنداد و  یم  يدازآ  ناناملـسم  دـننامه  رگید ، بهاذـم 
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.دندوب دازآ  شیوخ  یبهذم  مسارم  ماجنا  رد  اهنآ  سومان  لام  ناج و  هک  اریز  دوب ، تینما  ظفاح  ياهورین  هنیزه  تینما و 

نانآ بهذم  ياسؤر  هک  دوب  میالم  يردق  هب  رگید  ياه  تیعمج  اب  ناناملـسم  راتفر   : " میناوخ یم  برع  مالـسا و  ندـمت  باتک  رد 
(1 " ) .دنهد لیکشت  یبهذم  سلاجم  دوخ  يارب  دنتشاد  هزاجا 

، دـندوب هدیـسر  ربمایپ ( تمدـخ  یتاقیقحت  اه و  شرازگ  يارب  هک  نایحیـسم  زا  یعمج   " هک هدـیدرگ  لقن  یخیراـت  بتک  یخرب  رد 
(2 ") .دنداد ماجنا  هنیدم  رد  ربمایپ  دجسم  رد  هنادازآ  ار  دوخ  یبهذم  شیاین  مسارم و 

هب هک  تسا  مالسا  ینید  تسایس  مکحم  ياه  هیاپ  تباث و  لوصا  زا  یکی  ینید  حماست  عوضوم 
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رد صوصخب  دوب ، راوتسا  تایونعم  دیاقع و  هب  مارتحا  ساسا  رب  تسخن ، زور  زا  یمالـسا  توعد  ( 3) .ددرگ یمرب  ...ا ( لوسر  رصع 
(4) .دراد اهنآ  سیدقت  هب  فارتعا  مالسا  هک  ینامسآ  ياهباتک  ناوریپ  ینعی  اراصن  دوهی و  لباقم 

هفیرـش هیآ  نیا  رب  ینتبم  وا  زا  سپ  موصعم ( ناماما  زین  تلحر و  ماگنه  ات  تثعب  يادـتبا  زا  اهدروخرب  مامت  رد  ربماـیپ  شنم  شور و 
هراومه ناراوگرزب  نیا  ( 5 ") .امن عفد  يوگ و  خساپ  ار  اهیدب  تسا  رتهب  هک  یـشور  اب  " " هئّیـسلا نسحا  یه  یتلاب  عفدا   " .تسا هدوب 

اب ار  يدب  زگره  دنتساخ و  یمرب  اهتنوشخ  اب  هلباقم  هب  تشذگ  وفع و  اب  ارادم و  ملح و  اب  دندرک و  یم  عفد  ار  لطاب  قح ، هلیـسو  هب 
ساسا تروص  نآ  رد  هک  دیشک  یم  راکشآ  ياه  ینمشد  يزیگنا و  هنتف  تجاجل و  هب  راک  هک  ینامز  رگم  دنتفگ ، یمن  خساپ  يدب 

.دوبن هلباقم  زج  يا  هراچ  داتفا و  یم  هرطاخم  هب  مالسا 

هلاس هدزیـس  تماقا  لوط  رد  نایّکم  هک  یمتـسو  ملظ  همه  اب  تسا ؛ یـسررب  لباق  هکم  حـتف  رد  يوبن  یـشم  طـخ  نیا  زراـب  قادـصم 
ياوق طسوت  هکم  حتف  زور  رد  لاح  نیا  اب  دنتـشاد ، اور  ناناملـسم  و  ربمایپ (  قح  رد  نآ  زا  سپ  ترجه و  ات  تثعب  يادتبا  زا  ربمایپ (

مارتحا نتفر  نیب  زا  زور  تسا ، ماقتنا  زور  زورما ، دندز :  یم  دایرف  دنداد و  یم  رس  ماقتنا  راعش  ناناملسم  زا  یهورگ  هکنیا  اب  مالسا ،
موی مویلا   : " هک دادرد  ادن  یفطصم ( دمحم  مالسا  نأش  میظع  ربمایپ  تسا ، شیرق  يراوخ  ّتلذ و  زور  نانمـشد و  لاوما  سوفن و  و 

شیرق تزع  زور  زورما ، تسا ، تمحر  زور  زورما  " ، " اشیرق ...اّزعا  مویلا  همحرملا ،
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وا و لام  ناج و  و  داد ، رارق  وفع  دروم  ناناملـسم ، قح  رد  ینمـشد  تواقـش و  همه  نآ  اب  ار  شلاّـمع  نایفـسوبا و  یتح  ( 6 ") .تسا
، دشخب یم  ار  امش  ادخ  تسین ، امش  رب  یشنزرس  زورما  دومرف  داد و  رارق  مالسا  هانپ  رد  دندوب ، هدش  هدنهانپ  شا  هناخ  هب  هک  یناسک 

(7) .تسا نیمحارلا  محرا  وا 

.دنتشگ اریذپ  لد  ناج و  اب  دندروآ و  يور  مالسا  هب  جوف  جوف  هک  درک ، رثا  نایّکم  لد  رد  نانچ  تمحر  وفع و  نیا 

ياضعا دیـشکن ، ریجنز  هب  ار  یـسک  دینکن ، تنایخ   : " هک دنک  یم  شرافـس  مالـسا  نازابرـس  هب  رکبوبا  هک  هدیدرگ  رکذ  خیرات  رد 
و ( 8 ") .دینکن فلت  ار  نامدرم  ماشحا  دینکن ، عطق  ار  ناتخرد  دیناسرن ، لتق  هب  ار  ناریپ  نانز و  ناکدوک و  دینکن ، عطق  ار  یسک  ندب 

حلص نامیپ  رد  دوب ، حتاف  هکنیا  اب  رمع  دیدرگ ، دقعنم  رمع  نامز  رد  ناناملسم  سدقملا و  تیب  مدرم  نایم  هک  یحلص  نامیپ  رد  زین 
دباعم اهاسیلک و  هیلک  دوب و  دنهاوخ  نوصم  اهنآ  نادنزرف  نانز و  تشاد ، دنهاوخ  یناج  نیمأت  سدـقملا  تیب  یلاها  ، " تشون دوخ 

" .دوش یم  ناریو  هن  درک و  دهاوخ  تنوکس  نآ  رد  یسک  هن  دوب ، دهاوخ  ناما  رد  زین  نانآ 

نایحیـسم گنچ  زا  ار  نآ  لیلد  نیمه  هب  ناناملـسم  اهدـعب  ادابم  دـناوخن ، زامن  سدـقملا  تیب  رد  تماـیق "  " ياـسیلک رد  یتح  رمع 
(9) .دنروآرد

ناهدـنامرف و نیعلا  بصن  هراوـمه  تفرگ ، تروـص  ادـخ ( لوـسر  زا  سپ  اهدـعب  هک  ییاـهدربن  رتـشیب  رد  تـمحر  وـفع و  عـضوم 
اهنآ هنرگو  دوب  هتشگ  نانآ  بیصن  مالسا  تکرب  هب  همه  للم  رگید  لابق  رد  حماست  شمرن و  تفأر و  همه  نیا  .دوب  مالـسا  نازابرس 

هدومرف هب  هک  دندوب  یمدرم  ًاصخش 
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ریاس هب  تبـسن  یمالـسا  هیلوا  تاحوتف  .دـندرب  یم  رـسب  راکـشآ  یهارمگ  رد  هتـشذگ  رد  نیبم " لالظ  یفل  لبق  نِم  اوناـک   : " نآرق
هک دوب  مالسا  تاواسم  يدازآ و  .دینادرگ  یم  زوریپ  درب و  یم  شیپ  هب  ار  بارعا  هک  دوب  مالسا  نید  یگداس  تمظع و  هناشن  للم ،

متـس ملظ و  غوـی  ریز  زا  ار  ناـنآ  دیـسر و  مور  ناریا و  دـننام  هدـید  رجز  ياـهتلم  رگید  داد  هب  سپـس  درک و  مدآ  ار  برع  تـسخن 
(10) .دننک لمع  دنتسناوت  یمن  نیا  زا  ریغ  دندوب و  تاواسم  تلادع و  نیا  ثراو  مه  رمع  رکبوبا و  تخاس و  دازآ  روج  نامکاح 

هدرپس وتب  هک  یتموکح  هک  يرادـنپب  ادابم   : " دـیامرف یم  نینچ  دـسیون  یم  ناـجیابرذآ  یلاو  هب  یلع ( نینمؤملاریما  هک  يا  هماـن  رد 
ظفح ینابهگن و  تیاعر و  وت  زا  قوفام  هدش و  هداهن  تندرگرب  هک  تسا  یتناما  ریخ ، هداتفا ، تگنچ  هب  هک  تسا  راکـش  کی  هدش ،

(11) .ینک راتفر  مدرم  نایم  رد  یگماکدوخ  دادبتسا و  هب  هک  ادابم  دهاوخ ، یم  ار  مدرم  قوقح 

 : ددرگ یم  هدهاشم  دروم  هس  رد  یماظن  تردق  هب  لسوت  مالسا  خیرات  یسررب  قبط  یلک  روط  هب 

هفارخ يرامیب و  فارحنا و  کـی  هکلب  تسین  نیئآو  نید  کـی  یتسرپ ، تب  مالـسا  رظن  زا  اریز  یتسرپ ، تب  كرـش و  راـثآ  وحم  . 1
دصرددص ریسم  کی  رد  یعمج  دهد  یمن  هزاجا  مالسا  .ددرگ  یم  يرشب  تاعامتجا  رد  داسف  هقرفت و  یهارمگ و  بجوم  هک  تسا 

تمواقم هک  اجنآ  درک و  توعد  دیحوت  يوس  هب  غیلبت  هار  زا  ار  ناتـسرپ  تب  ادتبا  اذـل  دـننک ، طوقـس  دـنور و  شیپ  یفارحنا  طلغ و 
دیبوک یم  مهرد  ار  اه  هناختب  تشگ ، یم  روز  هب  لسوتم  دندرک ، یم 
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تایآ .ددرگ  نک  هشیر  یلکب  يرکف  یحور و  يراـمیب  نیا  اـت  درک ، یم  يریگولج  یتسرپ  تب  تب و  ماـن  هب  يرهاـظت  هنوگره  زا  و 
َنوُکَی ٌهنِتف و  َنوُکت  ـال  یتـح  مُهوِلتاـق   " هک دراد  هراـشا  مهم  عوضوم  نیا  هب  هرقب  هروـس  هیآ 189  دـننام  نیکرـشم  اب  دربن  گنج و 

" .تسادخ نآ  زا  قح  نید  نانامه  ددرگ  دوبان  كرش  هک  نآ  ات  دیهد  همادا  رازراک  گنج و  هب  ناکرشم  اب  ُنیدلا هللا "

یماظن تردق  هب  لسوت  یعافد و  داهج  هب  روتسد  مالسا  دندیـشک ، یم  ار  ناناملـسم  هب  هلمح  يدوبان و  هشقن  هک  یناسک  ربارب  رد  . 2
دننام هدوب ، عون  نیا  زا  تفرگ  یم  تروص  تاکرـشم  نایمور و  نایدوهی و  اب  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  ییاهگنج  هدمعو  تسا  هداد 

.كوبت هتوم ، نینح ، بازحا ، دحا ، گنج 

رگا دـنک و  یفرعم  ار  دوخ  یقطنم  تروص  هب  دازآ و  روط  هب  دراد  هزاـجا  یقح  رب  نیئآ  ره  قح ، نید  غیلبت  يدازآ و  بسک  يارب  .3
(12) .دروآ تسدبار  قح  نیا  روز  هب  لسوت  دیاب  دنوش ، راک  نیا  عنام  یناسک 

میروخ یمرب  ییاه  هنحـص  هب  تفرگ ، تروص  یـسابع  يوما و  يافلخ  نامز  رد  اهدعب  هک  یمالـسا  ياهدربن  رد  دنامن ، هتفگان  هتبلا 
زا اهگنـسرف  هک  دـندوب  ینارـس  ارما و  افلخ و  یخیرات ، ياه  هنحـص  نیا  ناگدـننادرگ  هک  ارچ  دراد ، تریاغم  یمالـسا  میلاعت  اب  هک 

قـشمد رد  هیما  ینب  يافلخ  هک  یـشور  نامه  .فده  هن  دوب  هلیـسو  اهنآ  تیرثکا  يارب  مالـسا  .دـندوب  رود  یناملـسمو  مالـسا  میرح 
یم دجـسم  دـندرازگ و  یم  زامن  هکنیا  نیع  رد  امن ، ناملـسم  هورگ  نیا  .دـندرک  یم  لابند  سلدـنا  رد  سابع  ینب  ياـفلخ  دنتـشاد ،

مه رامق  دندروخ ، یم  مه  بارش  دندز ، یم  مد  نآرق  زا  دنتخاس و 
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يدام تسپ  روما  رد  نتفرورف  مالـسا و  یلاع  فادـها  زا  يرود  .دـندیدرگ  یم  بکترم  مه  ار  رگید  عورـشمان  لامعا  دـنتخاب و  یم 
تورم محر و  زا  رود  یناسنا و  دـض  یلامعا  بکترم  اهدربن  رد  ات  تشگ  ببـس  تخاس و  مهارف  ار  نانآ  یقالخا  طاطحنا  تابجوم 

دوب اهیشکرکشل  اهگنج و  نتخادنا  هارب  رد  نانآ  فده  اهنت  میانغ ، عمج  نتفرگ و  هدرب  يزیر و  نوخ  یشک و  مدآ  .دندرگ  یمالسا 
نینچ نیا  ًاملـسم  ( 13) .دـنداتفا تکـاله  طوقـس و  هطرو  هب  هک  دیـشکن  یلوـط  هدـش و  هدرپـس  یـشومارف  هـب  نـید  هار  رد  داـهج  و 

.تسین هدوبن و  مالسا  دییأت  دروم  زگره  ییاهدربن 

 : ذخآم عبانم و 

ص206 ج2 ، هنومن ، ریسفت  . 1

نامه . 2

.یناود ص28 یلع  همجرت  مالسا ، خیرات  رد  هدنهد  ناکت  ياه  هنحص  . 3

ص27 نامه ، . 4

هیآ 96 نونمؤم /  هکرابم  هروس  . 5

ص282 ج20 ، هنومن ، ریسفت  زا  لقنب  ص109 ، ج21 ، راونالاراحب ، . 6

هیآ 92 فسوی /  هرابم  هروس  ص132 ، ج21 ، راونالاراحب ، . 7

ص23 یناود ، یلع  مالسا ، خیرات  رد  هدنهد  ناکت  ياه  هنحص  زا  لقنب  ج2،ص65 ، نودلخ ، نبا  خیرات  . 8

عبنم نامه  زا  لقن  هب  ص255 ، نامه ، . 9

یناود یلع  مالسا ، خیرات  رد  هدنهد  ناکت  ياه  هنحص  . 10

هغالبلا جهن  همان 5  . 11

207 ص206 ، ج2 ، هنومن ، ریسفت  . 12

ص6 یناود ، یلع  مالسا ، خیرات  رد  هدنهد  ناکت  ياه  هنحص 

؟ دندیورگ مالسا  نید  هب  ناناملسم  هنوگچ 

شسرپ
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؟ دندیورگ مالسا  نید  هب  ناناملسم  هنوگچ 

خساپ

زا یخرب  هب  هصـالخ  روط  هب  ناوت  یم  تسا  مالـسا  نیئآ  هب  مدرم  شیارگ  رد  ّرثؤم  لـماوع  لـلع و  یـسررب  امـش ، لاؤس  روظنم  رگا 
.دومن هراشا  هنوگ  نیا  اهنآ ،

: دومن هرامش  شخب  هس  رد  ناوت  یم  ار  لماوع  یّلک  هاگن  کی  رد 

.ددرگ یمرب  مالسا  مایپ   " هب هک  یللع  فلا 

.ددرگ یمرب  مالساربمایپ  ّتیصخش   " هب هک  ییاه  نآ  ب 

.ددرگ یمرب  مدرم  نیرصاعم و  نیبطاخم و   " هب هک  ییاه  نآ  ج 

هب يا  هدـنز  ماـیپ  ینغ و  ياوـتحم  نآرق  تسا  نآ  ياـنغ  درب ، ماـن  دـیاب  مالـسا  ماـیپ   " هب طوـبرم  هزوـح  رد  هک  یلماوـع  هلمج  زا  . 1
ناسنا ترطف  اب  رادروخرب و  ناقتا  تینالقع و  زا  هک  يا  هدـنز  مایپ  درک ; یم  هبیط  یگدـنز  هب  توعد  ار  اـه  نآ  داد و  یم  ناـیناهج 

دننک تباجا  ار  نآ  دـهاوخ  یم  ناـنمؤم  زا  هدومن و  یفرعم  هبّیط  تاـیح  هب  توعد  ار  لوسر  توعد  دـیجم ، نآرق  تسا  قباـطم  اـه ،
ادخ و توعد  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  لافنا 24 )  ..;) مُکِییُْحی اَِمل    ْ مُکاَعَد اَذِإ    ِ لوُسَّرِللَو   ِ هَِّلل ْاُوبیِجَتْـسا  ْاُونَماَء    َ نیِذَّلا اَهُّیَأَََّی  "

 ..". تسا ناتتایح  هیام  هک  دناوخ  یم  يزیچ  هب  ار  امش  هک  یماگنه  دینک ، تباجا  ار  ربمایپ 

مالـسا و عولط  زا  لـبق  مدرم  اـیآ  تسا  هدـمآ    ّ قح نییآ  مالـسا و  هراـبرد  هک  تسا  يریبعت  نیرت  عماـج  نیرت و  هاـتوک  ریبعت ، نیا  "

دقاـف اـه  نآ  يرآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  نیا  خـساپ  دـنک ؟ یم  هبّیط  تاـیح  هب  توـعد  ار  اـه  نآ  نآرق  هک  دـندوب  هدرم  نآرق  توـعد 
يزاریش و مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریسفت  .دومن (" توعد  ینالقع  يرکف و  تایح  هب  ار  اه  نآ  مالسا  دندوب و  یعقاو  يانعم  هب  تایح 

 ( هیمالسالا بتکلاراد  ص 627 ، نارگید ج 7 ،

نآ زاجعا  ددرگ ، یمرب  ربمایپ  هب  يا  هنوگ  هب  مایپ و  هب  يوحن  هب  هک  یلماوع  هلمج  زا  . 2
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رد ترـضح  نآ  .دومن و  مالـسا  نیبم  نید  هب  هّجوتم  هدرک و  رادیب  ار  نیبطاخم  زا  يرایـسب  رکف  بلق و  نادـجو و  هک  دوب  ترـضح 
نآرق  " ترـضح نآ  هزجعم  نیرتزراب  .دومن  هئارا  مالـسا  هب  مدرم  توعد  يرادـیب و  يارب  ینوگانوگ  تازجعم  یفلتخم  ياه  هصرع 

.دشاب یم  شمایپ  ندوب  ینامسآ  رب  هنادواج  یقدص  دهاش  هک  تسا  دیجم "

رب هچ  نآ  هرابرد  رگا  هرقب 23 )  ) ِم ِهْلثّ ِم  نّ   ٍ هَروُِسب ْاُوتْأَف  اَنِدـْبَع    َ یَلَع اَْنلََّزن  ِم  اَّمّ   ٍ ْبیَر ِیف    ْ ُمتنُک نِإ  َو  : " دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  نآرق 
" .دیروایب نآ  دننامه  هروس  کی  لقاال  دیراد ، دیدرت  کش و  میا  هدرک  لزان  دوخ  هدنب 

رب نشور  یلیلد  اه  نآ  زجع  ات  دنک  یم  توعد  نآ  دننام  هروس  کی  ندروآ  دوخ و  اب  هزرابم  هب  ار  نارکنم  همه  نآرق  بیترت  نیدـب 
. ( ص 126 نامه ج 1 ، .دشاب ( نآ  هدنروآ  یهلا  تلاسر  رد  ینامسآ  یحو  نیا  تلاصا 

.دنک یم  لقن  ام  يارب  هنادواج  هزجعم  نیا  ندید  نآرق و  ندینش  رطاخ  هب  مالسا  هب  مدرم  بذج  يارب  ییاه  هنومن  خیرات 

دینش ار  دیجم  نآرق  یتقو  تفر  یم  رامش  هب  برع  سانشرس  هیاپدنلب و  نارـس  زا  دنمورین و  يرو  نخـس  هک  هریغم  نب  دیلو  هلمج  زا 
نخـس وا  هتفگ  نامگ  یب  نادرخ  یب  ییوگ  فازگ  هن  رحـس و  هن  تسا و  رعـش  هن  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ  یم   6 دمحم هچ  نآ  تفگ 

 ( .دیهمتلا یتاراشتنا  تفرعم ص 352 ، يداهدمحم  هللا  تیآ  ینآرق  مولع  تسادخ ( 

مرکاربمایپ یلاع  قالخا  زاتمم و  تیـصخش  اه  نآ  هلمج  زا  هک  دنادّدعتم  دندرگ  یم  زاب  زین  مرکاربمایپ  ّتیـصخش  هب  هک  یلماوع  . 3
ار یلدگنس  دارفا  هک  مینک  یم  هدهاشم  ار  يدایز  ياه  هنومن  تسا  هدومن  أفیا  ار  یمهم  شقن  مالسا  نید  هب  مدرم  بذج  رد  هک  دوب 

نیتسار ینینمؤم  نانآ  زا  هک  درک  دوخ  عیطم  مرن و  نانچ 
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 ِ هَّللا   َ ِم نّ   ٍ هَمْحَر اَِمبَف  : " دیامرف یم  دـیجم  نآرق  تفای  موادـت  تروص  نامه  هب  هعیـش  تماما  هیاس  ریز  رد  لماع  نیا  .دروآ  دوجو  هب 
مرن و اـه ، نآ  ربارب  رد  یهلا  تـمحر  وـترپ  زا  نارمع 159 ) لآ  ;) کـِلْوَح   ْ نِم ْاوُّضَفن  َـال    ِ ْبلَْقلا َظـِیلَغ  اظَف    َ تنُک ْوـَلَو    ْ مَُـهل   َ تـِنل

" .دندش یم  هدنکارپ  وت  فارطا  زا  يدوب  لد  گنس  نشخ و  رگا  يدش و  نابرهم 

هنومن ریسفت  .دنک ( یم  هراشا  مالـسا  شرتسگ  مالـسا و  هب  دارفا  بذج  رد   6 ربمایپ یقالخا  هداـعلا  قوف  ياـیازم  زا  یکی  هب  قوف  هیآ 
 ( هیمالسالا بتکلاراد  ص 141 ، نارگید ج 3 ، يزاریش و  مراکم  هللا  تیآ 

عاـضوا و نیا  هک  دوب  اـه  نآ  يرکف  یطیحم و  دـب  طیارـش  ددرگ ، یمرب  مرکا  لوسر  بطاـخم  مدرم  هعماـج و  هب  هک  یلماوـع  زا  . 4
.دومن افیا  ار  یّمهم  شقن  زین ، دوب  یتخبدب  زا  نانآ  ییاهر  مایپ  هک  مالسا  نید  هب  ندروآ  يور  رد  دب ، لاوحا 

: دنک یم  هراشا  دعاسمان  دب و  طیارش  نیا  هب  دیجم  نآرق 

اج نآ  زا  ار  امش  ادخ  دیدوب ، شتآ  زا  يا  هرفح  بل  رب  امش  و  نارمع 103 ) لآ  ;) اَْهنِّم مُکَذَقنَأَف  ِراَّنلا    َ ِم نّ   ٍ هَْرفُح اَفَش    َ یَلَع   ْ ُمتنُکَو "

 " تفرگرب

رد اه  برع  امـش  راد ; رـش  یف  نید  رـش  یلع  برعلا  رـشعم  متنأ  و  : " دـیامرف یم   6 ربمایپ رـصاعم  هعماج  فیـصوت  رد  نانمؤمریما  و 
. ( مالسالا خ 26 ضیف  همجرت  هغالبلا  جهن  .دیدوب (" يرکف  یگدنز و  عاضوا  نیرتدب 

رانک رد  ناوت  یم  زین  ار  رگید  لماوع  هّتبلا  دـنراد  هتـشاد و  ییازـس  هب  رثا  مالـسا  هب  مدرم  شیارگ  رد  هک  تسا  یلماوع  ءزج  اـه  نیا 
.درب مان  اه  نیا 

مینک هئارا  يزیچ  هچ  نامیاعدا  تابثا  يارب  هدشانب ؟  نونکات  مالـسا  هیاپربدصرددص  یتموکح  یلمع  هنومنایآ  مالـسا  ندوب  لماک  ياعدااب 
؟  میتسینرتربالماک هعماج  کی  ناهجردارچو 

شسرپ

يزیچ هچ  نامیاعدا  تابثا  يارب  هدـشانب ؟  نونکات  مالـسا  هیاپربدـصرددص  یتموکح  یلمع  هنومنایآ  مالـسا  ندوب  لـماک  ياـعدااب 
؟  میتسینرتربالماک هعماج  کی  ناهجردارچو  مینک  هئارا 

خساپ

یتسینومکتموکح نرق  مین  یط  رد  ینونک  رـصع  نیمه  رد  .تسا  هدـشن  هدایپ  لـماک  روط  هب  ناـهجرد  یبتکم  نید و  چـیه  نونکاـت 
کی ندـمآ  دـیدپاب  هکلب  .دـنک  هدایپ  ار  دوخ  ياه  نامرآ  تساوتن  اهنت  هن  تشاد  رایتخا  رد  هک  یتاناکما  اهرازبا و  همه  اب  يورروش 

دوش هدایپ  دـصرد  دـص  روط  هب  بتکم  اـی  نییآ و  نید و  کـی  هک  نیا  راـظتنا  .تسـسگ  مه  زا  دوب  هتفاـب  هک  ار  هچنآ  ماـمت  تصرف 
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نآ تیقفوم  هناشن  دبایدادتما  خـیراترد  دوش و  هدایپ  یبسن  روط  هب  ینییآ  رگا  دیجنـس  یبسن  دـیاب  سپ  .تسیناور  یقطنم و  يراظتنا 
زاغآ زا  دراد و  عبات  درایلیم  کیزا  شیب  نرق  هدزناپ  یط  رد  اریز  .تسا  هدوب  اه  نید  نیرت  قفوم  خیرات  دیدج  هرود  رد  مالسا  .تسا 

مالسا نوهرم  يرشب  دیدج  ندمت  یتحوتسا  هدرک  هئارا  داصتقا و ...  تسایـس  تموکح  يارب  ار  يددعتم  ياهوگلا  نونکات  شیادیپ 
تیعقاو اـب  یلو  .دوش  یم  بوسحم  لآ  هدـیایراظتنا  دوش  هداـیپ  لـماک  روط  هب  مالـسا  ناـمز  زا  ههرب  کـی  رد  هک  نیا  راـظتنا  .تسا 

مالسا و ردص  زا  .تسا  هتشاذگ  شیامن  هب  ار  یمالساهعماج  زا  ییاه  هنومن  خیرات  لوط  رد  اهراب  مالـسا  هنومن  رظن  زا  .دراد  هلـصاف 
یمالسا ياهوگلا  زا  هتفرگ  تاشن  ییاه  تموکح  همه  ینامثع  ياهکرتتموکح  هرخالاب  یسابع و  هلسلس  تموکح  ات  افلخ  تموکح 

هدومن نییبت  مالسا  هک  ییاه  همانرب  اهوگلا و  .مالسا  زا  هن  تسام  یناملسم  زا  تسههچره  لاکـشا  میرذگب  هک  اهنیا  همه  زا  .دنتـسه 
.مینک هئارا  ار  مالسا  لماک  يوگلا  تسناوت  میهاوخن  تسا  دوجوم  لکشهب  یناملسم  هک  ینامز  ات  .تسا  نشور 

دنروآ یمدهاشار  هیزج  نتفرگ  ودوهی  اب  گنج  ناریا و  هب  هلمح  لثم  یخیرات  ياه  تیعقاواهنآ  تفای  شرتسگروز  اب  مالـسادنیوگیم  یخرب 
؟  تسیچ خساپ 

شسرپ

هیزج نـتفرگ  ودوـهی  اـب  گـنج  ناریا و  هـب  هـلمح  لـثم  یخیراـت  ياـه  تیعقاواـهنآ  تفاـی  شرتـسگروز  اـب  مالــسادنیوگیم  یخرب 
؟  تسیچ خساپ  دنروآ  یمدهاشار 

خساپ

تـسا هدوب  نآتایونعم  یبلط و  قح  تلادع و  يادـن  مدرم و  نیب  رد  ماع  لوبق  هنیمز  نامه  تسا  هدوب  رثوم  مالـسا  تفرـشیپ  رد  هچنآ 
زین دیا  هتشون  دوهیهرابرد  امـش  هک  هچنآ  دومن  وجتـسج  دیاب  هلوقم  نیمه  رد  زین  ار  نامز  نآ  گرزب  ياهتردق  نتـسکش  مهرد  زمر 

هدـمآرب و تنایخ  رد  زانانآ  هک  ینامز  یلو  دنتـشاد  كرتشم  یعافد  نامیپ  هنیدـم  دوهی  اب  (ص ) ادـخ ربمایپ  درادـن  یخیراـت  تحص 
.درک جارخا  هنیدم  زا  ار  نانآو  دومن  لمع  نانآ  اب  تاروت  مکح  هب  (ص ) ادخ لوسر  دندش  ناتسادمه  ناکرشم  اب  اهناملسم  هیلع 

.یناحبس رفعج  ربیخ ، هظیرق و  ینب  هوزغ  ك.ر : رتشیب  یهاگآ  يارب 

سپ مورو  ناریا  حتف  .تفرگن  تروص  مور  ناریا و  هیلع  ناناملـسم  زا  یموجه  چـیه  (ص ) ربمایپ تایح  نامز  رد  هک  نآ  رگید  هتکن 
نیا دوز  ای  ریدو  تشاد  دوجو  مدرم  رد  شریذـپ  هنیمز  تفر  تراشا  هک  هنوگناـمه  داـتفا و  قاـفتا  اـفلخ  ناـمز  رد  و  (ص ) ربماـیپ زا 
مدرم شطع  دعاسم و  هنیمزنیا  زا  هدافتسا  اب  زین  ناناملسم  .دش  یم  رجنم  مور  ناریا و  ياهورین  مالسا و  ياوق  نیب  يریگرد  هب  هدیدپ 

.دنداد شرتسگ  ار  مالسا  دندیدرونرد و  ار  اهزرم  یناسآ  هب  مالسا  لوبق  يارب 

نانآ هب  یمالساتلود  نآ  لابق  رد  دوش و  یم  ذخا  ناناملـسم  ریغ  زا  هک  تسا  تایلام  یعون  هیزج  مینادب ؛ تسا  مزال  زین  هیزج  هرابرد 
ناوریپ یمالـسا  هعماجلخاد  رد  دنزادرپ  یم  تاکز  سمخ و  ناناملـسم  هک  هنوگ  نامه  .دـنک  یم  تیامح  نانآ  زا  هداد و  تامدـخ 
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J} .تسا هیزج  نآ  مان  هک  دنیامن  تخادرپ  یتایلام  تسیاب  یم  بهاذم  رگید 

؟  تسا هدوب  ریشمش  روز  اب  هدش  دراو  هک  اجک  ره  رد  مالسا  هک  دسر  یمن  رظن  هب  ایآ 

شسرپ

؟  تسا هدوب  ریشمش  روز  اب  هدش  دراو  هک  اجک  ره  رد  مالسا  هک  دسر  یمن  رظن  هب  ایآ 

خساپ

: تسا يرورض  بلطم  دنچ  يروآدای  ادتبا  رد  خساپ  هب  یبایتسد  يارب 

ماما همطاف ، ترضح  (ع ) یلع ترـضح  (ص ) ربمایپ راتفگ  راتفر و  زا  حیحـص  قیرط  هب  هک  هچنآ  نارق و  هعومجم  زا  مالـسا  نید  - 1
ار هعومجم  نیا  رگا  دراد  قیقحت  ناوت  هک  یسک  تسا  مهف  لباق  تسا  هدیسر  ام  تسد  هب  رگید  موصعم  ناماما  نیسح و  ماما  نسح ،

ملظ یشک و  مدآ  رب  يروتسد  دیکأت و  هنوگ  چیه  تسا و  تیاده  نید  ییادخ و  نید  مالسا  نید  هک  دروآ  یمتسد  هب  دنک  یـسررب 
ار مالسا  هنیدم  هکم و  رد  مالـسا  ردص  رد  هک  نانآ  تسا و  نید  قیمع  مهف  ملع و  رب  نید  نیا  دیکأت  هکلب  تسا  هدشن  رداص  ندرک 
نآ تیناقح  دندش  ناملسم  مالسا  ردص  زا  سپ  هک  نانآ  هتفای و  قحار  نید  نیا  هکلب  دنتفریذپن  ریـشمش  روز  هب  مادک  چیه  دنتفریذپ 

، رـسای رامع ، دادقم ، رذوبا ، ناملـس ، هک  تفگ  ناوت  یم  ایآ  دنـشاب  هدش  ناملـسم  ریـشمش  روز  هب  هن  دندش  ناملـسم  دـندیمهف و  ار 
(ع) یلع ایآ  دندش !؟ ناملـسمریشمش  روز  هب  نانآ  لاثما  هزمح و  بلاط ، یبا  يرفعج ، یـشاجن ، هاشداپ  یمور ، بیهـص  لالب ، هیمس ،

روز هب  هدرک  هدز  تفگـش  ار  نادنمـشناد  مه  نالا  نیمه  وا  زا  هدـنام  ياج  هب  یملع  راـثآ  تسا و  نیمز  هرک  رد  ناملـسم  نیلوا  هک 
هب دنریذپ  یم  ار  مالسا  ناهج  رگید  ياهروشک  ناملآ و  روشک  رد  ام  رـصع  رد  هک  ینادنمـشناد  ایآ  تسا !؟ هدش  ناملـسم  ریـشمش 

!؟ دنریذپ یمریشمش  روز 

هدرک و تیاده  ار  هزیرغ  نیا  مالسا  نید  تسا  يزیرغ  هدیدپ  کی  عافد  تسا  عافد  ناسنا  یگدنز  تایرورض  زا  یکی  - 2
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.دنک یم  میظنت  ار  دوخ  یعافد  همانرب  نآ  ساسا  رب  دریذـپب  ار  نید  نیا  سک  ره  تسا و  هداد  هئارا  ناسنا  يارب  یلماک  یعافد  همانرب 
رگید بتاکم  یعافد  ياه  همانرب  مالـسا و  یعافد  هماـنرب  نیب  دوش  هسیاـقم  رگا  درادـن و  يداریاو  صقن  هنوگ  چـیه  یمالـسا  عاـفد 

ینـشور هب  مینک  هعلاطم  تقداب  ار  مالـسا  خیرات  رگا  .تساه و  همانرب  نیرت  هنادنمدرخ  مالـسا  یعافد  همانرب  هک  دش  دـهاوخ  نشور 
عناوم عفر  ییارگ و  قح  هب  توعد  قح و  نایب  تسا  هتشادتیولوا  ناناملسم  هدوت  ینامسآ و  ناربهر  يارب  هچ  نآ  دش  دهاوخ  راکشآ 

.تسا و هدوب  فادـها  نیا  يزاس  هدایپ  ياتـسار  رد  ناناملـسم  ياهداهج  اه و  عافد  اـه ، تمواـقم  یماـمت  تسا و  هدوب  يرتسگ  قح 
زا هک  دوب  یهاوختلادعتهج  مدرم  یهاگآ  یبلط و  قح  نامه  تفـشآ  یم  رب  ار  یفیاوطلا  كولم  نارـس  یـسایس و  نادـنمتردق  هچنآ 

ياهماگ نامه  رد  نابلط  هطلـس  ناهاوخدب و  تهج  نیمه  هب  دش  یم  هداد  رـس  نآ  يادـن  یهلا  ناربمایپ  یعامتجا و  ناحلـصم  يوس 
.دندرک یم  هدافتـسا  هجنکـش  رازآ و  هبرح  زا  دـنتخادرپ و  یم  تفلاخم  هب  ینامـسآ  ناربهر  ناحلـصم و  شخب  يدازآ  تکرح  لوا 

.دندرک دروخرب  هنوگ  نآ  ناشیا  نارای  و  (ص ) ربمایپ اب  تثعب  لیاواو  هکم  رد  هک  نانچ 

هک نانچ  دنتخادرپ  عافد  هب  سپـس  دنداد و  ناشن  دوخ  زا  یگداتـسیا  تمواقم و  ناناملـسم  تسخن  اهفلخت  اهتفلاخم و  نیا  لباقم  رد 
داـهج هب  مادـقا  نافعـضتسم  تاـجن  مدرم و  یهاـگآ  عناوم  عفر  روظنم  هب  تسویپ و  عوقو  هب  هنیدـم  هب  ترجه  زا  دـعب  ياـهگنج  رد 

اب دوخ  .دنوش  انـشآ  مالـسا  اب  مدرم  دش و  حتف  ناناملـسم  طسوت  اج  ره  هک  تسا  نآ  ناناملـسم  یهاوخ  ریخرب  لیلد  نیرتهب  .دندرک 
یناسنا و نیئآ  نیا  هب  تبغر  لیم و 
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رد ناگدـننک  تکرـش  یخرب  يوس  زا  هچ  رگا  دـنامن  هتفگان  .دـش  نینچ  نیا  ناریا  مدرم  دروم  رد  هک  ناـنچ  دـندنام  دـنبیاپ  يونعم 
هدوبن یلک  تکرح  بلاغ و  نایرج  ناونع  هب  اهاطخ  نیا  اما  دـشاب  هدزرـس  ییاهاطخ  دـشاب و  هدـشعقاو  ییاه  يرگ  یطارفا  گـنج ،

فطل و ياـه  هنومن  نیرتـهب  زا  تسا و  هدـش  مادـقا  ناگدـنامزاب  زا  ییوجلد  اـهیبارخ و  ناربـج  هب  ناناملـسم  يزوریپ  اـب  هکلب  تسا 
.دوب هکم  حتف  ناتساد  مالسا  نید  تمحر 

ار نانمشد  همه  تخادنین و  هار  یشکمدآ  هنوگ  چیه  دندروخ  تسکـش  رفک  نارـس  همه  درک و  حتف  ار  هئطوت  زکرم  هک  ادخ  لوسر 
روز و نید  مالـسا  نید  رگا  درکن  یلو  دـنراذگب  ریـشمش  مد  زا  ار  همه  تسناوـت  یم  دـندوب و  وا  راـیتخا  رد  هکنیا  اـب  تخاـس  دازآ 
دندیگنج و یم  ربمایپ  اب  هک  دوب  لاس  هکم 21  لها  نوچ  تشک  یم  ار  همه  هکم  حتف  زور  ربمایپ  یتسیاب  یمدوب  یشکمدآ  ریشمش و 
یشکمدآ و ربمایپ  هن  دمان  یم  تمحر  ربمایپ  ار  ربمایپ  نآرق  دیشخب  ار  همه  ترضح  نآ  یلو  دندروآ  ناناملسم  ربمایپ و  رس  رب  اهالب 

.دوش یم  هتشک  ریشمش  اب  دوشن  ناملسم  سکره  دومرفن  ربمایپ  دش  حتف  هکم  هک  زور  نآ  یتح  ماقتنا و 

درک یم  تیادـه  ار  یمالـسا  یمزر  ياهورین  ربمایپ  داد و  یم  يور  ربماـیپ  ناـمز  رد  هک  ییاـه  گـنج  هک ؛ نآ  رگید  مهم  هتکن  - 3
زا سپ  هک  ییاه  گنج  یلو  دوب  نیملسم  مالسا و  زا  عافد  يارب  اهگنج  نآ  دنتشادن و  يداریا  هنوگ  چیه  دندوب و  یمالسا  ياهگنج 

ماجنا اه  گنج  نآ  رد  هک  ییاهراک  دیآ و  یمن  باسح  هب  یمالـسا  گنج  دشابن  موصعم  ماما  تیادـههب  رگا  داد  يور  ادـخ  ربمایپ 
نودب هک  ییاهگنج  ساسا  نیا  رب  دوش  هتشاذگ  مالسا  باسح  هب  دناوت  یمن  دوش  یم 
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دنوش یمن  هتشاذگمالسا  نید  باسح  هب  ناناملـسم  ناگدنمزر  لامعا  درادن و  مالـسا  هب  یطبر  دریگب  تروص  موصعم  ماما  تیاده 
رد رگا  الاح  تسا  تفاظن  تراهط و  مالـسا  نید  ياه  همانرب  زا  یکی  لاـثم : ناونع  هب  .تسا  نینچ  زین  رگید  دراوم  رد  هکیروطناـمه 

ماما تیاده  روتـسد و  نودب  یناملـسم  روشک  رگا  .درادن  مالـسا  هب  یطبر  راک  نیا  دوشن  تاعارم  تفاظن  تراهط و  ناناملـسم  نایم 
یمن بلاطم  نیا  ساـسا  رب  درادـن  مالـسا  هب  یطبر  دزادـنیب  هار  یـشکمدآ  دربب و  موجه  يروشک  رب  وا  قح  رب  نیـشناجای  موصعم و 

.تشاذگ مالسا  باسح  هب  ار  ناناملسم  ياهگنج  همه  ناوت 

رد نایحیـسم  هک  یلاح  رد  تسا » تبحم  نید  تیحیـسم  : » دـنیوگ یم  تسا » ریـشمش  نید  مالـسا  : » دـنیوگ یم  هک  ییاه  نیمه  - 4
رد ار  ناناملـسم  دنا و  هدنازوس  هدنز  هدنز  ار  نادنمـشناد  دـنا  هدز  تسد  یگنج  ریغ  یگنج و  تایانج  هب  دـح  زا  شیب  خـیرات  لوط 
رد دارفا  نیا  هب  هتبلا  تسا  تبحم  نید  تیحیسم  نید  دنیوگ : یم  لاح  نیا  اب  یلو  دنا  هتشک  عیجفرایـسب  لکـش  هب  یبیلـص  ياهگنج 

مادک چیه  دنتسه و  یهلا  نایدا  ناش  همه  رگید  نایدا  یتح  مالسا و  نید  و  (ع ) یسیع ترـضح  نید  هک  دنیوگ  یم  مه  دروم  نیمه 
سپ ناناملسم  لامعا  روط  نیمه  تشاذگ و  تیحیسم  نیدباسح  هب  ناوت  یمن  ار  نایحیسم  لامعا  دننک و  یمن  قیوشت  یـشکمدآ  هب 

تاروتسد فالخ  هک  دنهد  ماجنا  ییاهر  ناناملسم  نایحیـسم و  تسا  نکمم  تشاذگ  مالـسا  نید  باسح  هب  ناوت  یمن  ار  ربمایپ  زا 
.تسا تیحیسم  نید  مالسا و 

طوبرم عاـفد  هب  تسا و  یتسرد  فرح  تفر » شیپ  هجیدـخ  تورث  یلع و  ریـشمش  اـب  مالـسا  نید  : » دـیوگ یم  هک  یثیدـح  نیا  - 5
دیلو دننام  دیارفا  هک  دوب  یلع  ریشمش  نیا  دمآ ، شیپ  هک  ییاه  گنج  رد  نوچ  تسا 
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ریبز ریشمش  هن  هحلط و  ریشمش  هن  نامثع ، ریشمش  هن  رمعریشمش ، هن  رکبوبا ، ریشمش  هن  تشاد  یمرب  هار  رس  زا  ار  دودبع  نب  ورمع  و 
.دوش یم  فرص  مالسا  هار  رد  هک  دوب  هجیدخ  تورث  نیا  و 

دارفا دـنریذپ ، یم  ار  نید  نیا  هک  نانآ  رگا  یلو  تسا  لماک  نید  هچرگ  مالـسا ، نید  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  زین  بلطم  نیا  هب  - 6
نیبدب نید  هب  تبـسن  دنیبب ، ار  اه  هدنام  بقع  نیا  سک  ره  هجیتن  رد  دننک و  هدایپ  بوخ  دـنناوت  یمن  دنـشاب  ملع  یب  هدـنام و  بقع 

هب نید  زا  یبوخ  هرهچ  دـندرک و  یم  هدایپ  رتهب  دـنتفریذپ ، یم  ار  نید  نیا  ندـمتم  هدـیمهف و  ياه  ناسنارگا  هک  یلاح  رد  دوش  یم 
J} .دنداد یم  ناشن  نایناهج 

شیوخ نامز  رد  ترـضح  نآ  رگا  نیاربانب  .درادن  نید  ادخ و  هب  یطبر  تسا و  يرـشب  يا  هلأسم  (ص ) ربمایپ تموکح  هک  دـندقتعم  یخرب 
!؟ ینید یهلا و  یفیلکت  هن  دوب ، هعماج  زاین  ربانب  دومن ، تموکح  لیکشت  هب  مادقا 

شسرپ

نامز رد  ترـضح  نآ  رگا  نیاربانب  .درادن  نید  ادخ و  هب  یطبر  تسا و  يرـشب  يا  هلأسم  (ص ) ربمایپ تموکح  هک  دـندقتعم  یخرب 
!؟ ینید یهلا و  یفیلکت  هن  دوب ، هعماج  زاین  ربانب  دومن ، تموکح  لیکشت  هب  مادقا  شیوخ 

خساپ

لوصا مالـسالا و  یلع ، قازرلادـبع ، .فلا  ك.ر : قازرلادـبع  یلع  نوچ   - برع ياه  تسیرالوکـس  يوس  زا  زاـغآ  رد  لاکـشا  نیا 
ص 159؛ مکحلا ،

؛ هیناملعلل هیفسلفلا  سسالا  رهاظ ، لداع  .ب 

ص 1؛ ادخ ، ترخآ و  51 ؛ صص 52 -  ادخ ، یهاشداپ  ناگرزاب ، .پ 

ناشیدـنا رالوکـس  ياه  هتـشاگن  هب  سپـس  دـش ، حرطم  رهاظ  لداع  و  ص 140 . تموـکح ، تمکح و  يدـهم ، يدزی ، يرئاـح  .ت 
.مینک وجو  تسج  ار  یمالـسا  تلود  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  شقن  هرابرد  نآرق  قطنم  دیاب  لاکـشا  نیا  هب  خـساپ  رد  .تفای  هار  یناریا 

: میشاب یم  روحم  دنچ  رد  ثحب  دنمزاین  هینمز  نیا  رد 

(ص) ربمایپ یسایس  يربهر  .کی 

: دنک یم  یفرعم  تسا ، تیالو  ياراد  یلوا و   » مدرم یگدـنز  رد  تلاخد  يارب  هک  يدرف  ناونع  هب  ار  (ص ) مرکا ربمایپ  میرک ، نآرق 
هب صاصتخا  تیولوا ، نیا  هک  دنا  هدرک  حیرصت  نارّسفم  ناهوژپ و  نآرق  هیآ 6 .. (، 33  ) بازحا ْمِهِسُْفنَأ ) ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  )

: تسا زیچ  دنچ  ریسفت  نیا  دیؤم  .دریگ  یم  رب  رد  ار  نانآ  ییایند  ینید و  روما  همه  درادن و  ینید  لئاسم 
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همه هجیتن  رد  تسا ، هدرکن  دودحم  یصاخ  هصرع  هب  ار  ربمایپ  تیالو  تیولوا و  هفیرش  هیآ  رگید  ترابع  هب  هفیرـش ؛ هیآ  قالطا  . 1
دنوادـخ يوس  زا  ربمایپ  دوش و  یم  لماش  ار  تسا  یعاـمتجا  یـسایس و  يربهر  هزوح  اـهنآ  سأر  رد  هک  ریذـپ  تیـالو  ياـه  هزوح 

.دنک یم  ادیپ  مدرم  رب  هبناج  همه  تیالو 

.یلو هدام ي  ص 92 ، نیرحبلا ، عمجم  «. تسا هدش  لزان  یهدنامرف  يربهر و  هرابرد  هیآ  نیا  : » دومرف (ع ) رقاب ماما  تایاور ؛ . 2

نأش رد  لوزن ؛ نأش  . 3
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ات دندمآ  ترضح  نآ  دزن  یخرب  داد ، نامرف  جورخ  هب  ار  مدرم  دومن و  گنج  گنهآ  (ص ) مرکا ربمایپ  یتقو  تسا : هدمآ  هیآ  لوزن 
(ص) ربمایپ یعامتجا  ياه  نامرف  هک  دوش  یم  نشور  هلأسم  نیا  زا  .دـش  لزان  هیآ  نیا  هاگ  نآ  دـنریگب ؛ نذا  شیوخ  ناگتـسب  يارب 

ص 338. ج 4 ، نایبلا ، عمجم  نسح ، نب  لضف  یسربط ، اگن.يرشب : هاگتساخ  رب  ینتبم  هن  تسا ؛ ینید  یهلا و  تیالو  هب  یکتم 

اب تسا و  مدقم  هعماج  يربهر  هرادا و  هب  تبـسن  دنوادخ  فرط  زا  (ص ) مرکا ربمایپ  دـهد  یم  ناشن  هفیرـش  هیآ  تیولوا ؛ موهفم  . 4
.دسر یمن  نارگید  هب  تبون  وا  دوجو 

َنُوتُْؤی َهالَّصلا َو  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا َو  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   ) هیآ هلمج  زا  تسا ؛ بلطم  نیمه  يایوگ  زین  يرگید  تایآ 
نامه دنا ؛ هدروآ  نامیا  هک  یناسک  تسا و  وا  ربمایپ  ادخ و  اهنت  امش ، یلو  تسرپرـس و  . » هیآ 55 (، 5  ) هدئام َنوُعِکار ) ْمُه  َهاکَّزلا َو 

«. دنهد یم  تاکز  عوکر  لاح  رد  دنراد و  یم  اپ  هب  زامن  هک  یناسک 

عبات ترضح  نآ  تیالو  ور  نیا  زا  .تسا  هداد  تیالو  هدیشخب و  تیولوا  نارگید  هب  تبسن  ار  ربمایپ  دنوادخ  نآرق ، هاگن  زا  نیاربانب 
.يرشب ینیمز و  يرما  هن  تسا ؛ نآ  لوط  رد  دنوادخ و  تیالو 

هب نانآ  نداد  قوس  تهج  یمالـسا ، تما  نوئـش  همه  رب  ادخ  لوسر  : » دـسیون یم  ترـضح  نآ  تیالو  هرابرد  هر ) ) ییابطابط همالع 
تیالو لوط  رد  تیالو  نیا  هتبلا  ...دراد  تیالو  ناـش ، ناـیم  رد  تواـضق  اـهنآ و  رب  ییاورناـمرف  ینارمکح و  يارب  زین  ادـخ و  يوس 

ص 14. ج 6 ، نازیملا ، نیسحدمحم ، همالع  یئابطابط ، «. تسا یهلا  ضیوفت  زا  یشان  دنوادخ و 

تسا یتموکح  نآ  عورشم ، تموکح  هیآ  نیا  قبط  نیاربانب  .دراد  رصح  رب  تلالد  اّمنا ،»  » موهفم هک  نیا  رگید  مهم  هتکن 
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.دشاب هتفای  تیعورشم  دنوادخ  بناج  زا  هک 

: تسا هدوب  نأش  هس  ياراد  دحاو ، نآ  رد  لوسر ، ترضح  هک  دیمهف  ناوت  یم  نآرق ، تایآ  عومجم  هب  هجوت  اب  هجیتن  رد 

هیآ 7. (، 59  ) رشح ، ینید تیعجرم  ییاوشیپ و  تماما و  .مکی 

هیآ 65. (، 4  ) ءاسن ، ییاضق تیالو  .مود 

....و هیآ 6  (، 33  ) بازحا هیآ 55 ؛ (، 5  ) هدئام.یعامتجا یسایس و  تیالو  .موس 

(ص) ربمایپ یعامتجا  ياه  تیلوؤسم  .ود 

هدـهع رب  ار  یـصاخ  ياه  تیلوؤسم  یعامتجا  يربهر  ییاضق و  تیالو  ینید ، ییاوشیپ  رد  ( - (ص ربمایپ هناگ  هس  نوئـش  زا  کی  ره 
: تسا تما » هرادا   » و هعماج » يربهر   » اب طابترا  رد  ییاه  تیرومأم  زا  ییاه  هنومن  ریز ، تایآ  .دوب  هداهن  ترضح  نآ 

تبوقع  ] اب یتفاـی  تسد  ناـنآ  رب  گـنج  رد  رگا  سپ  . » هیآ 57 (، 8  ) لاـفنا ...ْمُهَْفلَخ ) ْنَم  ْمِِهب  ْدِّرَـشَف  ِبْرَْحلا  ِیف  ْمُهَّنَفَْقثَت  اَّمِإَـف  . ) 1
تما هک  تسا  یتسایـس  رگناـیب  وس  کـی  زا  هیآ  نیا  دـنریگ .» تربـع  هک  دـشاب  نک ، راـمورات  دـنناشیا  یپ  زا  هک  ار  یناـسک  ناـنآ ،

، يزیر همانرب  تیلوؤسم  هک  تسا  نآ  رگنایب  رگید ، يوس  زا  دـنک و  ذاختا  دـیاب  نکـش ، نامیپ  زواجتم و  نانمـشد  ربارب  رد  یمالـسا 
.تسا (ص ) ربمایپ هدهع  رب  تسایس ، نیا  هب  ندیشخب  تینیع  هرخالاب  تامدقم و  يزاس  هدامآ 

زا ناکرشم  زا  یکی  رگا  و  . » هیآ 6 (، 9  ) هبوت ُهَنَمْأَم ) ُهِْغْلبَأ  َُّمث  ِهَّللا  َمالَک  َعَمْسَی  یَّتَح  ُهْرِجَأَف  َكَراجَتْسا  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ٌدَحَأ  ْنِإ  َو  . ) 2
تسا فظوم  (ص ) ربمایپ هیآ ، نیا  مکح  هب  ناسرب .» شنما  ناکم  هب  ار  وا  سپس  دونشب ؛ ار  ادخ  مالک  ات  هد  شهانپ  تساوخ ، هانپ  وت 

ص 155 و ج 9 ، نازیملا.دنک ، نیمأت  ار  نانآ  يدازآ  تینما و  دـنیآ  یم  ادـخ  مالک  ندینـش  يارب  هک   - ناکرـشم تینما  ظفح  يارب 
.156

يا . » هیآ 65 (، 8  ) لافنا ِلاتِْقلا ) یَلَع  َنِینِمْؤُْملا  ِضِّرَح  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  . ) 3
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«. زیگنارب داهج  هب  ار  نانمؤم  ربمایپ !

نانآ رب  نک و  داهج  ناقفانم  نارفاک و  اب  ربماـیپ ! يا  . » هیآ 73 (، 9  ) هبوت ْمِْهیَلَع ) ُْظلْغا  َنیِِقفانُْملا َو  َراَّفُْکلا َو  ِدِـهاج  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اـی  . ) 4
.تسا هدش  هداهن  (ص ) مرکا ربمایپ  شود  رب  داهج ، يارب  ناناملسم  یهدنامزاس  یهدنامرف و  هفیظو  اجنیا  رد  ریگب .» تخس 

تاکز نتفرگ  رومأم  (ص ) ربمایپ هیآ  نیا  ساسا  رب  ریگب .» يا  هقدـص  ناـنآ  لاوما  زا  . » هیآ 103 نامه ، ًهَقَدَص ) ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  ْذُـخ  . ) 5
هکلب دوب ؛ تموکح  لیکـشت  رومأـم  اـهنت  هن  (ص ) ربماـیپ نآرق ، هاگدـید  زا  نیارباـنب  .تسا  ناناملـسم  زا  تورث ) رب  تاـیلام  یعوـن  )

.دومن تموکح  لیکشت  هب  مادقا  ساسا  نیا  رب  تشاد و  هدهع  رب  دنوادخ ، يوس  زا  زین  ار  يددعتم  یعامتجا  ياه  تیلوؤسم 

(ص) ربمایپ یلام  تارایتخا  .هس 

تلود رد  ترـضح  نآ  شقن  هعماج و  يربهر  تماعز و  رد  (ص ) ادـخ لوسر  تیعقوم  هدـنهد  ناشن  (ص ،) ربماـیپ یلاـم  تاراـیتخا 
: تسا عوضوم  نیا  رگنایب  لیذ  تایآ  .تسا  یمالسا 

هیآ 41. (، 8  ) لافنا ِلِیبَّسلا ) ِْنبا  ِنیِکاسَْملا َو  یماتَْیلا َو  یبْرُْقلا َو  يِِذل  ِلوُسَّرِلل َو  ُهَسُمُخ َو  ِهَِّلل  َّنَأَف  ْیَش ٍء  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  . ) 1
هار رد  نامیتی و  و  وا ]  ] نادنواشیوخ نآ  زا  لوسر و  ادخ و  يارب  نآ  مجنپ  کی  دسر ، هدیاف  تمینغ و  امـش  هب  هچ  ره  هک  دـینادب  «و 

«. تسا ناگدنام 

لافنا هک  هد  باوج  دننک ، لاؤس  ار  لافنا  مکح  وت  زا  تما  نوچ  . » هیآ 1 نامه ، ِلوُسَّرلا ) ِهَِّلل َو  ُلاْفنَْألا  ُِلق  ِلاْفنَْألا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  . ) 2
«. تسا لوسر  ادخ و  صوصخم 

َْنَیب ًَهلوُد  َنوُکَی  ْیَک ال  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  ِنیِکاسَْملا َو  یماتَْیلا َو  یبْرُْقلا َو  يِِذل  ِلوُسَّرِلل َو  ِهَِّللَف َو  يرُْقلا  ِلْهَأ  ْنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  َءافَأ  ام  . ) 3
هچنآ و  . » هیآ 7 (، 59  ) رشح ْمُْکنِم ) ِءاِینْغَْألا 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 789 

http://www.ghaemiyeh.com


يو  ] کیدزن نادنواشیوخ  هب  قلعتم  و   [ وا  ] ربمایپ نآ  زا  ادخ و  نآ  زا  دینادرگ ، شربمایپ  دیاع  اه  هیرق  نآ  نانکاس  لاوما  زا  ادخ  هک 
«. ددرگن تسد  هب  تسد  امش  نارگناوت  نایم  ات  تسا ، ناگدنام  هار  رد  نایاونیب و  نامیتی و  و 

صخـش یگدـنز  هنیزه  عبنم  ناونع  هب  ناوارف ، هجدوب  نیا  هک  دـیمهف  ناوت  یم  یمالـسا ، هقف  نآرق و  قطنم  اـب  ییانـشآ  نیرتـمک  اـب 
نایب هب  .تسا  یتلود  هجدوب  یعامتجا و  نیمأـت  یعون  هکلب  تسین ؛ ترـضح  نآ  يوس  زا  ماـکحا  غیلبت  هنیزه  عبنم  اـی  و  (ص ) ربماـیپ

تخادرپ نیملـسم ، ياهزاین  ندروآرب  نامیتی ، تیبرت  (ص ،) ربمایپ هب  سمخ  زا  یمین  ندرپس  اب  دـنوادخ  (: » (ع يرکـسع نسح  ماـما 
ص 198. ج 96 ، راونالاراحب ، «. تسا هتساوخ  وا  زا  ار ، داهج  جح و  هنیزه  نیمأت  نانآ و  يراکهدب 

رد ًافرـص  (ص ) مالـسا ربماـیپ  ینآرق ، شنیب  رد  هک  دراد  نآ  زا  تیاـکح  نآرق ، ددـعتم  تاـیآ  یـسررب  مدرم  و  (ص ) ربماـیپ .راـهچ 
دیابن زین  ناناملـسم  .دوش  یمن  دودـحم  یحو  غالبا  هب  وا ، تلاخد  ذوفن و  هزوح  درادـن و  رارق  ماکحا  ناـیب  ییوگ و  هلأـسم  هاـگیاج 

یـشم و طـخ  زا  یعاـمتجا ، لـئاسم  هصرع  رد  دـنا  فظوم  هکلب  دـننادب ؛ دوـخ  عـجرم  ار  ترـضح  نآ  ماـکحا  يریگارف  يارب  طـقف 
ترابع تایآ  نیا  زا  یـضعب  .دـنهن  ندرگ  وا  نامرف  رما و  ربارب  رد  دـننک و  يوریپ  (ص ) ادـخ لوسر  يوس  زا  هدـش  میـسرت  تسایس 

: زا تسا 

دینک تعاطا  ار  ادخ  دیا ؛ هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  . » هیآ 33 (، 47  ) دمحم َلوُسَّرلا ) اوُعیِطَأ  َهَّللا َو  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  . ) 1
«. دییامن تعاطا  ربمایپ  زا  و 

زا یمالـسا و  هعماج  هرادا  يارب  هک  یتاروتـسد  دروم  رد  (ص ) ربمایپ زا  تعاـطا  هیآ ، نیا  ساـسا  رب  : » دـسیون یم  ییاـبطابط  همـالع 
، نازیملا «. تسا مزال  دنک ، یم  رداص  تموکح  تیالو و  عضوم 
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رب دنوادخ  دیکأت  هب  يزاین  هنرگو  تسا ؛ ترـضح  نآ  تموکح  ندوب  یهلا  نیبم  (ص ) ربمایپ زا  تعاطا  موزل  سپ  ص 248 . ج 18 ،
.دوبن نداد ، رارق  ینید  فیاظو  هرمز  رد  ار  نآ  و  (ص ) ربمایپ زا  تعاطا 

( ْمُْهنِم ُهَنوُِطْبنَتْـسَی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  یلِإ  ِلوُسَّرلا َو  َیلِإ  ُهوُّدَر  َْول  ِِهب َو  اوُعاذَأ  ِفْوَْخلا  ِوَأ  ِْنمَأـْلا  َنِم  ٌْرمَأ  ْمُهَءاـج  اذِإ  َو  . ) 2
دوخ رما  يایلوا  ربمایپ و  هب  ار  نآ  رگا  و  دـنهد ؛ شراـشتنا  دـسرب ، ناـنآ  هب  تشحو  اـی  ینمیا  زا  يربخ  نوچ  و  . » هیآ 83 (، 4  ) ءاسن

«. دنبایرد ار  نآ  تسردان  تسرد و  دنناوت  یم   ] هک دنا  یناسک  نانآ  نایم  زا  ًاعطق  دننک ، عاجرا 

هب مدرم  نیب  رد  راشتنا  زا  لبق  گنج  ساسح  طیارش  رد  هژیو  هب   - ار دوخ  رابخا  تاعالطا و  هک  دناد  یم  فظوم  ار  ناناملـسم  نآرق 
هوالع هکلب  تسین ؛ یهلا  ماکحا  هدننک  غالبا  ًافرـص  (ص ،) مرکا ربمایپ  هک  دراد  تحارـص  زین  هیآ  نیا  .دـنهد  هئارا  (ص ) مرکا ربمایپ 

هنوگ نامه  .دراد  هدهع  رب  زین  ار  یعامتجا  یسایس -  ياهدادخر  ثداوح و  تاعوضوم ، لیلحت  یسانشراک و  تیلوؤسم  ماکحا ، رب 
هب دیاب  زین ، هعماج  يراج  لئاسم  حیحص  لیلحت  تفایرد  يارب  دننک ؛ یم  هعجارم  ترضح  نآ  هب  ماکحا  تفایرد  يارب  ناناملسم  هک 

.دنزیهرپب هنارسدوخ  لمع  ره  ماجنا  زا  دننک و  هعجارم  وا 

، ترـضح نآ  رظن  مـالعا  زا  سپ  یعاـمتجا و  روـما  رد  (ص ) ادـخ لوـسر  تلاـخد  اـب  هک  دـهاوخ  یم  ناناملـسم  زا  میرک  نآرق  . 3
ُهَرَیِْخلا ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  ُهَّللا َو  یَـضَق  اذِإ  ٍهَنِمُْؤم  ٍنِمْؤُِمل َو ال  َناک  ام  َو  : ) دننک تعاطا  یگمه  دنهدن و  هار  دوخ  هب  يدـیدرت 

هیآ 36. (، 33  ) بازحا ًانِیبُم ) ًالالَض  َّلَض  ْدَقَف  َُهلوُسَر  َهَّللا َو  ِصْعَی  ْنَم  ْمِهِْرمَأ َو  ْنِم 
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ره و  دـنیامن ] راهظا  یفالخ  يأر  هک   ] تسین يرایتخا  هدارا و  دـننک ، مکح  لوسر  ادـخ و  هک  يراـک  رد  ار  ینمؤم  نز  درم و  چـیه  »
«. تسا هدیدرگ  راکشآ  یهارمگ  راچد  ًاعطق  دنک ، لوسر  ادخ و  ینامرفان  سک 

.تسا تموکح  فلتخم  لئاسم  مدرم و  یگدـنز  نوگانوگ  نوئـش  رد  ترـضح  نآ  تلاخد  ربمایپ ،» ياضق   » زا دوصقم  هیآ ، نیا  رد 
نیمه رد  یتـقو  یلو  دـنراد ؛ تلاـخد  تکراـشم و  قح  مدرم  دوخ  و  مهرما ) نم   ) تسا مدرم  دوخ  روـما  لـئاسم ، نیا  دـنچ  ره  هتبلا 

دوخ دیابن  سک  چیه  دنام و  یمن  یقاب  نارگید  هلخادم  يارب  ییاج  دنک ، تلاخد  یمالسا  تلود  ربهر  ناونع  هب   - ادخ ربمایپ  لئاسم 
.دنادب رایتخا  بحاص  ار 

یَّتَـح َنوـُنِمُْؤی  ـال  َکِّبَر  ـالَف َو  : ) تـسا هتـسناد  ناـمیا  طرـش  تارجاـشم  رد  ار  ربماـیپ  ینارمکح  يرواد و  شریذـپ  دـیجم  نآرق  . 4
تیادـخ هب  هـیآ 65 ...« . (، 4  ) ءاسن ًامِیلْـسَت ) اوُمِّلَُـسی  َْتیَـضَق َو  اَّمِم  ًاـجَرَح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اوُدِـجَی  ـال  َُّمث  ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  اـمِیف  َكوُمِّکَُحی 
تواضق هچنآ  هب  تبـسن  سپـس  .دنهد  رارق  رواد  تسا ، زیمآ  فالتخا  ناشنیب  هچنآ  رد  ار  وت  هکنآ  رگم  دنروآ ؛ یمن  نامیا  دنگوس ،

«. دنشاب میلست  لد  ناج و  زا  هتشادن و  یضارتعا  چیه  دوخ  سفن  رد  يدرک ،

نامیا طرـش  ار  نآ  دـیجم  نآرق  اریز  تسا ؛ حیرـص  رایـسب  نید ، اب  (ص ) ربمایپ يرواد  تواضق و  نأش  طابترا  رد  هیآ  نیا  تحارص 
.تشادن انعم  نامیا ، اب  نآ  نداد  طابترا  دوب ، ینیمز  يرشب و  یبلطم  هلأسم  نیا  رگا  هک  یلاح  رد  .تسا  هتسناد 

ادخ و ربارب  رد  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  . » هیآ 1 (، 49  ) تارجح ِِهلوُسَر ) ِهَّللا َو  ِيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَُـقت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  . ) 5
«. دییوجم یشیپ  يراک  چیه  رد   ] شربمایپ

ِهَنیِدَْملا ِلْهَِأل  َناک  ام  . ) 6
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نامرف زا  زگره  دیابن  شفارطا  نانیشن  هیداب  هنیدم و  لها  . » هیآ 120 (، 9  ) هبوت ِهَّللا ) ِلوُسَر  ْنَع  اوُفَّلَخَتَی  ْنَأ  ِبارْعَْألا  َنِم  ْمَُهلْوَح  ْنَم  َو 
«. دننک فلخت  ربمایپ 

یـسایس یعامتجا -  یگدـنز  رـسارس  رب  ترـضح ، نآ  يربهر  تیالو و  عاعـش  رگناـیامن  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ددـعتم  تاـیآ 
نآ زا  تعاطا  هب  فظوم  ار  ناناملسم  دنوادخ  هک  دوبن  يزاین  رگید  دوب ؛ یفرع  یتموکح  (ص ،) ربمایپ تموکح  رگا  نیاربانب  .تسا 

.دنتفرگ یم  میمصت  هنیمز  نیا  رد  دوخ ، تساوخ  ساسا  رب  مدرم  هکلب  دنک ؛ شیوخ  یعامتجا  روما  رد  ترضح 

؟ دش تباث  ناریا  هب  ناناملسم  هلمح  رد  هک  يروطنامه  تسین *  نید  رد  هارکا  یبلط و  هعسوت  هدنهد  ناشن  ییادتبا  داهج  ایآ 

شسرپ

؟ دش تباث  ناریا  هب  ناناملسم  هلمح  رد  هک  يروطنامه  تسین *  نید  رد  هارکا  یبلط و  هعسوت  هدنهد  ناشن  ییادتبا  داهج  ایآ 

خساپ

: تسا مزال  هتکن  دنچ  هب  هجوت  هدش  رکذ  تالاؤس  زا  کی  ره  یسررب  زا  لبق 

هک یلاح  رد  .تسا  تنوشخ  قلطم  شزرا  یفن  ینعی ، تنوشخ ؛ باب  رد  تسردان  شرگن  یعون  رگناشن  امـش  همان  نیزاـغآ  زارف  - 1
يدراوم رد  تسا و  بساـنم  اور و  زیاـج ، يدراوـم  رد  هکلب  بوـخ ، اـقلطم  هن  تسا و  دـب  اـقلطم  هن  تنوـشخ  .تسین  نینچ  تیعقاو 

هیـضق نیا  تسا و  اوران  مه  تنوشخ  یفن  يارب  تنوشخ  دربراک  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دشاب  دب  اقلطم  تنوشخ  رگا  .اوران  زیاجریغ و 
: کـن  ، ) دوش یم  هدوشگ  تنوشخ  يارب  لاـجم  تنوشخ  قـلطم  یفن  هاـنپ  رد  اریز  تسا ،  ( Self Contrdictoy زیتسدوخ ( يا 

(. هط یگنهرف  هسسؤم  مق ، یلعحتف ، دومحم  یسایس ، ینید ، یقالخا ، حماست  لهاست و 

اور ياه  تنوشخ  مالسا  هکلب  تسین ، تنوشخ  هنوگره  لامعا  یفن  يانعم  هب  نآ  ندوب  تمحر  یلو  تسا ، تمحر  نییآ  زین  مالـسا 
.تسا هتفریذپ  ار  زاجم  و 

تسین و یلقتسم  لیلد  هعیـش  رظن  رد  عامجا  هتبلا  .لقع  عامجا و  تنـس ، باتک ، تسا : زیچ  راهچ  یمالـسا  ماکحا  طابنتـسا  عبانم  - 2
یلو دوش  یم  میـسقت  هیلقع  تاـمزالم  تالقتـسم و  مسق  ود  هب  هک  تسا  یعطق  لـقع  زین  ربتعم  لـقع  .دـنک  یم  تنـس  هب  تشگزاـب 

زا ینخـس  هچ  نیارباـنب  (ع .) نیموصعم ریرقت  لوق و  لـعف ، هب : دوش  یم  میـسقت  زین  تنـس  .درادـن  يراـبتعا  چـیه  ینظ  یلقع  ماـکحا 
هب کی  ره  دنشاب ، هدرکن  تفلاخم  هداد و  خر  نانآ  هعماج  رد  یلعف  هچ  دشاب و  هدش  لقن  خیرات  رد  یلمع  هچ  دشاب ، هدیسر  موصعم 

میناوت یمن  ام  نیاربانب  .دوش  یم  بوسحم  تنس  تسا و  تجح  ییاهنت 
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یقادصم ضرف  هب  رگا  نیاربانب  .تسه  زین  وا  لوق  تسا  تجح  موصعم  لعف  هک  هزادنا  نامه  هکلب  مینک  يرگشنیزگ  تنـس  ربارب  رد 
.مینک ذـخا  ار  نآ  هک  تسا  بجاو  ناسکی  هب  دـش ، هدـهاشم  ناشریرقت  ای  ناـنآ و  راـتفگ  رد  یلو  میتفاـین ، ار  يا  هلأـسم  هب  لـمع  زا 
نایوار طسوت  دنتسه و  یلقن  مولع  زا  ود  ره  يراتفگ  یلمع و  هریس  دسر ؟ یمن  ام  هب  تاور  نیمه  قیرط  زا  خیرات  رگم  نآ  رب  نوزفا 

.دنرادن رابتعا  هجرد  تهج  زا  یقرف  دسر و  یم  ام  هب 

لوصا دـعاوق و  اـب  ...و  هیارد  لاـجر ، نوچ  یمولع  .دـهد  اوتف  نآ  ساـسارب  دـسرب  هیقف  تسد  هب  یتیاور  ره  هک  تسین  روط  نیا  - 3
هک ینامز  ات  نیاربانب  .دسانشزاب  هرسان  زا  ار  هرـس  تایاور  نایم  رد  دناوتب  هیقف  هک  دنا  هدش  يزیر  هیاپ  نیا  يارب  مظنم  قیقد و  رایـسب 

دوشن تباث  هربتعم  هلدا  اب  دوشن و  نشور  تیاور  رابتعا  دـسرن و  تابثا  هب  اهنآ  همه  تقاثو  هدـشن و  ییاسانـش  ثیدـح  نایوار  عیمج 
هجرد باصن و  دـح  هب  ندیـسر  اب  هک  نانچمه  .داد  اوتف  ناوت  یمن  نآ  ساسارب  تسا ، هدـش  رداص  (ع ) ماـما يوس  زا  نخـس  نیا  هک 
لئاسم زا  تیاور  تلالد  زین  رودص و  تهج  نوچ  يرگید  روما  تقاثو  رب  هوالع  هتبلا  .دز  زابرـس  نآ  مکح  زا  ناوت  یمن  رابتعا  مزال 

ار تایاور  هب  دانتسا  يارب  اهقف  قیقد  تاقیقحت  یسک  رگا  .دنک  یم  هعلاطم  نآ  رد  دنمشور  طوبـضم و  روط  هب  هیقف  هک  تسا  یمهم 
هک تسا  یبلاطم  زا  يرایـسب  زا  رتالاب  رابتعا  هجرد  رظن  زا  طابنتـسا  يارب  هیقف  كرادم  هک  تفای  دهاوخرد  یبوخ  هب  دنک ، هدـهاشم 

.تسا هدش  لقن  یخیرات  بتک  رد 

يراتفگ تنس  رد  تسا  نکمم  ماکحا  زا  يرایسب  - 4
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: تسا زیچ  ود  هلأسم  نیا  ّرس  .دوشن  هدید  یلمع  تنس  رد  یلو  دوش ، هدهاشم  يریرقت  ای 

(. (ع همئا روضح  نامز  رد  لمع  يارب  عوضوم  شیادیپ  مدع  - 1

(. (ع راهطا همئا  ربمایپ و  دی  طسب  نادقف  - 2

زا سپ  ربمایپ  هک  یلاح  رد  تسا ، ینید  مکاح  هب  طوبرم  ماـکحا  زا  دـترم  مکح  اریز  دـشاب ، هلوقم  نیمه  زا  اـسب  هچ  دادـترا  هلأـسم 
زین ناماما  رگید  .دنا  هدوبن  رادمامز  لاس  جنپ  زا  شیب  زین  (ع ) یلع ترـضح  دنداد و  لیکـشت  ار  هنیدـم  تموکح  جـیردت  هب  ترجه 

.دنتشادن ار  مکح  نیا  يارجا  طیارش 

لثم  ) يرگید مرج  اب  دادترا ) دننام   ) مرج نارتقا  رطاخ  هب  نکیل  دـشاب ، هدـش  ارجا  لمع  رد  یمکح  تسا  نکمم  زین  يدراوم  رد  - 5
.دوش دنتسم  ود  نآ  زا  یکی  هب  مکح  هک  دوش  ثعاب  دنراد  يدحاو  مکح  اعرش  هک  هبراحم )

دوخ هاگدید  تصرف  نیرتمک  رد  تسا و  هدوب  (ع ) همئا ضارتعا  راکنا و  دروم  ادـیدش  دـنا  هدرک  یمکح  لعج  افلخ  زا  يدراوم  - 6
...و مود  هفیلخ  طسوت  هعتم  زا  عنم  دننام  تسا ، هدـش  لقن  خـیراترد  تسا  نیا  زا  ییاه  هنومن  .دـنا  هدرک  یم  وگزاب  نایعیـش  يارب  ار 

رد .دـنتفگ  یم  زاب  ار  هلأسمدوخ  نایوار  هب  همئا  دـش و  یم  هزرابم  نآ  اب  اعطق  دوب  اـهنآ  تسد  هتخاـس  یماـکحا  نینچ  رگا  نیارباـنب 
تنـس لها  اب  یتافالتخا  نانآ  رظن  يدراوم  رد  هتبلا  .تسا  هدوب  (ع ) همئا دـیکأت  دروم  يدـج  روط  هب  تاعوضوم  نیا  لصا  هک  یلاح 

...و ییادتبا  داهج  طیارش  دننام  .تسا  هدش  رکذ  هک  هتشاد 

لوا هفیلخ  نارود  رد  هدافتـسا  ءوس  نیا  هک  نانچ  .تسین  نآ  ندوب  یگتخاس  هلزنم  هب  مکح  کی  يارجا  رد  اـفلخ  هدافتـسا  ءوس  - 7
ناونع هب  درک  یم  يراددوخ  يزکرم  تموکح  هب  تاکز  تخادرپ  زا  هک  هریون » نب  کلام   » دش و ماجنا 
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يور ره  هب  .میناوخ  یم  زامن  میتسه و  ناملـسم  ام  هک  تشاد  یم  مالعا  احیرـص  دوبن و  دـترم  زگره  وا  نکیل  .دیـسر  لتق  هب  دادـترا 
.تسین نآ  لصا  یتسردان  هلزنم  هب  اقطنم  نوناق  کی  تسردان  دربراک  هدافتسا و  ءوس 

تسا و مالـسا  ملـسم  ماکحا  زا  ییادـتبا  داـهج  میزادرپ : یم  دـیا  هداد  رارق  لاؤس  دروم  هک  يدراوم  ءزج  هب  ءزج  یـسررب  هب  نونکا 
.دـبلط یم  عساو  یلاجم  بلطم  نیا  یلیـصفت  یـسررب.دوش  یم  هدـهاشم  زین  (ص ) يوبن هریـس  رد  دراد و  تلالد  نآ  رب  نآرق  تاـیآ 

: زا تسا  ترابع  هراب  نیا  رد  نآرق  هفیرش  تایآ  زا  یخرب 

(. هیآ 29 هرقب ،  ، ) هّللاب نونمؤیال  نیذلا  اولتاق  - 1

هیرقلا هذـه  نم  اـنجرخا  اـنبر  نوـلوقی  نیذـلا  نادـلولاو  ءاـسنلاو  لاـجرلا  نم  نیفعـضتسملاو  هّللا  لـیبس  یف  نولتاـقتال  مکلاـم  و  - 2
هیآ لافنا ،  - 41 ، 39 ، 73 تایآ 5 ، هبوت ، زین  هیآ 75 -  ءاسن ،  ، ) اریـصن کندل  نم  انل  لعجاو  ایلو  کندل  نم  انل  لعجاو  اهلهاملاظلا 

(. ...و 66

: تسا هجوت  نایاش  هتکن  دنچ  هراب  نیا  رد  نکیل 

زین خیرات  لوطرد  .دشاب  یمن  هارکا  لباق  مالـسا  رد  هدیقع  اساسا  هکلب  تسین ، هدـیقع  لیمحت  يارب  گنج  ییادـتبا  داهج  تیهام  - 1
ییادتبا داهج  اساساهکلب  .دندش  یمن  مالـسا  شریذپ  هب  روبجم  دارفا  یـسک  ترـضح  نآ  زا  دـعب  يافلخ  هن  ربمایپ و  ياه  گنج  رد 

قح و ياوآ  ندیـسر  عنامهک  تسا  يدـساف  نشخ و  ياـه  ماـظن  اـب  هزراـبم  يارب  قاـنتخا و  تنوشخ و  ربارب  رد  شخب  ییاـهر  دربن 
ای صخـش  قوقح  زا  عافد  هن  یلو  ، تسا هدوب  عافد  یعون  دوخ  ییادـتبا  داهج  رگید  ترابع  هب  .دـندش  یم  نامدرم  شوگ  هب  هیـصوت 

شوگ هب  قح  ياوآ  ندیـسر  عناوم  نتـشادربو  تقیقح  تخانـش  یـسررب و  يدازآ  زا  عافد  و  تیناـسنا » قوقح   » زا عاـفد  هکلب  تلم ،
زا سپ  ییابطابط  همالع 
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تقیقح زا  عافد  عقاو  رد  همه  ییادتبا  داهج  هچ  دشاب و  نیملسم  ای  مالسا  زاعافد  هار  رد  هچ  راکیپ  : » دیامرف یم  داهج  تایآ  یسررب 
(. ص67 ج 9 ، نازیملا ، ریسفت  «، ) تسا تیناسنا 

.یسرکلا هیآ  لیذ  هرقب ، هروس  ریسفت  هنومن ، ریسفت  زین : اردص -  تاراشتنا  يرهطم ، دیهش  داهج ، ك.ر : رتشیب  یهاگآ  يارب 

طیارـش هکلب  ، تسین نیا  هلأسم  مامت  لاح  نیع  رد  دـشاب  زین  اـفلخ  یبلط  هعـسوت  رـصنع  رگا  یتح  ناریا  هب  مالـسا  هاپـس  دورو  رد  - 2
اب ییانـشآ  زا  سپهک  دنتـشاد  ار  گرزب  یلوحت  راظتنا  نایناریا  دـبلط و  یم  ار  یگرزب  لوحت  همکاح  هاگتـسد  داـسف  ناریا و  یلخاد 

داعبا مامت  رد  نیداینبلوحت  داـجیا  رد  تیدـج  اـب  دـنتخاس و  راومه  ار  ناناملـسم  دورو  هار  دوخ  هتفاـی و  لیدـب  نیرتهب  ار  نآ  مالـسا 
.دیسر لتق  هب  نایناریا  دوخ  تسد  هب  ناریا  هاش  یتح  دندیشوک و 

J .} ج 1 و 2 ناریا ، مالسا و  لباقتم  تامدخ  يرهطم ، دیهش  ك.ر : رتشیب  یهاگآ  يارب 

؟ دش لزان  تشاد ,  ار  گنهرف  نیرتطحنم  هک  ینیمزرس  رد  مالسا  ارچ 

شسرپ

؟ دش لزان  تشاد ,  ار  گنهرف  نیرتطحنم  هک  ینیمزرس  رد  مالسا  ارچ 

خساپ

یسررب لیلحترد و  میناوتب  ام  هک  هچنآ  ره  هیآ 124 .) ماعنا ،  ، ) هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هللا  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  رد  یلاعت  قح 
.میرادن ار  هیضقنیا  هب  مزال  یملع  فارشا  تسا و  ام  يرکف  یملع و  ياه  تیدودحم  هب  هجوت  اب  مییوگب  عوضوم  نیا 

ار مالـسا  یلاعت  قحتروص  نیا  رد  .دشاب  هدوب  گنهرف ) نیرت  طحنم  ای  و   ) طحنم یگنهرف  برع ، نامز  نآ  گنهرف  هک  ضرف  هب  - 1
، یناسنا گرزب  تالوحتیا  هنیمز  نینچ  رد  دناوتب  ینید  رگا  دوب و  نکمم  طیارش  نیرتدب  رد  هک  دومن  لزان  ییاج  رد  نیمزرـس و  رد 
رد (ص ) مالسا ربمایپ  تثعب  نیاربانب.دوب  دهاوخ  رت  قفوم  تفگ  ناوت  یم  نانیمطا  اب  رتهب  طیارـش  رد  دیامن  داجیا  یندمت  یگنهرف و 

.تسا نید  نیا  توق  مالسا و  نسح  طحنم  بارعا  نایم 

تیحیـسمو تیدوهی  دننام  ینایدا  هک  یلاح  رد  ددرگ ؟ لزان  گنهرف  نیرت  هتفرـشیپ  رد  دیاب  نید  تفگ  ناوت  یم  یـساسا  هچ  رب  - 2
!؟ دندماین دیدپ  دوخ  نارود  یگنهرف  زکارم  نیرت  هتفرشیپ  رد 

: تسا هتشاد  نسح  دنچ  دوخ  هبون  هب  یندمت  یگنهرف و  زکارم  زا  اه  برع  ندوب  رود  - 3

.تسا هتفرگ  رصاعم  ندمت  گنهرف و  زا  يرتمک  تاریثأت  - 
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.تسا هدوب  رت  کیدزن  یعیبط  یگدنز  تعیبط و  هب  - 

.تسا هدوبن  مکاح  نآ  رب  یناساس  یسایس  بوکرس  دادبتسا و  قانتخا و  ناقفخ و  - 

هرطاـخ هقباـس و  هنیمز و  یهلا  نید  زورب  روهظ و  يارب  یـسایس  رتدـعاسم  هنیمز  ندوب و  رت  یعیبـط  یگنهرف و  صوـلخ  رب  هوـالع  - 
.تسا هتشاد  دوجو  اجنآ  رد  فینحنید  میهاربا و  یهلا و  نایدا 

هتفای و شرورپ  مکاح  جیار و  ندمت  گنهرف و  رابجا  راثآ و  زا  رتاهر  يرطف و  رتدازآ و  زین  مالسا  ربمایپ  تیصخش  صخش و  - 
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ًالوسر نییمالا  یف  ثعب  يذلا  وه  : » دـشاب تاهج  نیمه  هب  هراشا  هفیرـش  هیآ  رد  دـیاش  تسا و  هدوب  رت  کیدزنیرطف  قیاقح  روهظ  هب 
(. تایآ 157 و 158 فارعا ، «، ) ....یمالا یبنلا  لوسرلا  (» هیآ 2 هعمج ، «، ) ...مهنم

(. هیآ 129 هرقب ، «، ) ًالوسر مهیف  ثعباو  انبر   » دوب زین  میهاربا  ترضح  ياعد  تباجتسا  - 

یم جاـجلو  بصعت  قـح  شریذـپ  ربارب  رد  یبرع  بصعت  تهج  هب  بارعا  تفاـی ، یم  روـهظ  يرگید  ياـج  رد  مالـسا  نید  رگا  - 4
.دریذپب رگید  یندمتو  گنهرف  زا  ولو  ار  یهلا  تقیقح  تسناوت  رت  تحار  ناریا  دننام  رت  هتفرشیپ  ياه  ندمت  هک  یلاح  رد  دندیزرو 

بولق یف  هانکلـس  کلذـکنینمؤم  هب  اوناـکام  مهیلع  هءارقف  نیمجعـالا  ضعب  یلع  هاـنلزن  ولو  دـیامرف : یم  هراـب  نیا  رد  دـیجم  نآرق 
J (.} ات 200 تایآ 198  ءارعش ،  ، ) نیمرجملا

؟ تسا هدوب  هچ  مالسا  شرتسگ  للع 

شسرپ

؟ تسا هدوب  هچ  مالسا  شرتسگ  للع 

خساپ

یمارگ نآ  يراکادف  مالسا و  راوگرزب  ربمایپ  تماقتـسا  يرادیاپ و  لماوع ، نیا  زا  یکی  تسا : هدوب  یلماوع  رثا  رد  مالـسا  شرتسگ 
ناـنآ سأر  رد  هـک  مالـسا -  ردـص  هتـسجرب ي  ناناملــسم  يراکادـف  تدـهاجم و  رگید  لـماع  .دوـب  مالــسا  ماـکحا  غـیلبت  هار  رد 

.دوب تشاد -  رارق  مالسلا » هیلع   » بلاط یبا  نب  یلع  نینموملاریما 

ساسا نیا  رب  .تسا  هتشاد  ار  شرتسگ  تفرشیپ و  ياضتقا  دوخ  میلاعت  تیعماج  لیلد  هب  مالسا  هک  تسا  مزال  زین  هتکن  نیا  يروآدای 
میلاعت رتشیب  شرتسگ  عنام  هک  دـمآ  دوجو  هب  مالـسا  خـیرات  رد  یلماوع  یلو  تسناد ؛ ناوت  یم  یعیبط  رما  کـی  ار  مالـسا  شرتسگ 

.دیدرگ مالسا 

یمامت رد  مالـسا  یهاتوک  تدـم  رد  دـش  یمن  بصغ  نانآ  قح  دـندش و  یم  باختنا  هعماج  يربهر  هب  مالـسلا » مهیلع  » ناـماما رگا 
.درک یم  ادیپ  شیارگ  مالسا  میلاعت  هب  ناهج  تافی و  یم  شرتسگ  ناهج 

؟ دنک یم  تیافک  نآ  شرتسگ  يارب  مالسا  نیناوق  تیعماج  ایآ 

شسرپ
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؟ دنک یم  تیافک  نآ  شرتسگ  يارب  مالسا  نیناوق  تیعماج  ایآ 

خساپ

رد مالـسا  شرتسگ  تفرـشیپ و  يارب  یلو  تسا ، رادروخرب  ناسنا  یگدنز  ياهزاین  نیمات  يارب  نیناوق  نیرتعماج  زا  مالـسا  دـنچ  ره 
ًایناث .دنروآ  نامیا  نآ  هب  دننک و  ادیپ  یهاگآ  نآ  تیناقح  هب  دنناوت  یمن  دارفا  غیلبت  نودب  اریز  تسه ؛ عیـسو  غیلبت  هب  زاین  لوا  هلهو 

اب تسا و  راگزاسان  نانآ  عفانم  اب  مالـسا  اریز  تسا ؛ هدوب  مالـسا  شرتسگ  تفرـشیپ و  زا  عناـم  هراومه  اهتردـقربا  رامعتـسا و  تسد 
هژیو هب  تسا  نوزفازور  مالـسا  تفرـشیپ  فصو  نیا  اب  .دـنام  یمن  یقاب  رامثتـسا  يرگتراغ و  يارب  یلاجم  رگید  مالـسا ، تیمکاـح 

.تسا هدرک  ادیپ  یصاخ  یلجت  ناهج  رد  مالسا  تمظع  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ 

؟ رترود ای  دنوش  یمرتکیدزن  مالسا  اب  زورب  زور  مدرم  ایآ 

شسرپ

؟ رترود ای  دنوش  یمرتکیدزن  مالسا  اب  زورب  زور  مدرم  ایآ 

خساپ

دناوت یم  هتشگ و  راوتـسا  ترطف  ساسا  رب  هک  ینید  اهنت  هک  دزاس  یم  نشور  ار  تقیقح  نیا  بهاذم  نایدا و  رد  یـسررب  قیقحت و 
حطس ندمآ  الاب  هتشگ ، راوتسا  درخ  شناد و  هیاپ  رب  مالسا  میلاعت  ور  نیا  زا  تسا ؛ مالسا  نید  دشاب ، رـشب  ياهیدنمزاین  يوگخـساپ 

.دیازفا یم  نآ  هوکش  تیمها و  رب  هکلب  دهاک ، یمن  مالسا  غورف  رپ  ماکحا  نیناوق و  تمظع  جرا و  زا  اهنت  هن  گنهرف  شناد و 

یمالـسا ماکحا  عبنم  ساسا و  هک  ینامـسآ  باتک  نیا  نیب  يا  هسیاقم  هچنانچ  .تسا  ناهج  ناناملـسم  ینامـسآ  باتک  دـیجم  نآرق 
دناوت یم  نآرق  طقف  هک  ددرگ  یم  راکـشآ  تقیقح  نیا  ینامـسآب  دیآ  لمع  هب  ینونک  لیجنا  تاروت و  دننام  رگید ، بتک  اب  تسا ،

.دشاب ناسنا  يامنهار  تسا -  ملع  تفرشیپ  اضف و  رصع  هک  رصع -  نیا  رد 

یتروص رد  يدـنمدرخ -  چـیه  لقع  هک  تسا  یتاموهوم  تافارخ و  ياراد  تسا ، نآ  ناوریپ  تسد  رد  هک  ینونک  لـیجنا  تاروت و 
.دنادب رشب  تداعس  نماض  ار  اهنآ  دهاوخب  هک  دسر  هچ  دریذپب ؛ ار  اهنآ  دناوت  یمن  دشیدنایب -  اهنآ  هراب  رد  هک 

زور نانچمه  مالـسا  غورف  یلجت و  هدـش و  رتشیب  مالـسا  هب  شیارگ  ناهج  رگید  طاقن  رد  برغ و  يانید  رد  زور  هب  زور  ور ، نیا  زا 
یم لـقن  شدوخ  ناـبز  زا  تسا  هدـش  ناملـسم  برغ  رد  هک  ار  یناـسک  زا  یکی  ندروآ  مالـسا  تلع  هنوـمن  يارب  .ددرگ  یم  نوزفا 

.مینک
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: تشاد لیلد  هس  نم  ندش  ناملسم  » 

یتناید .دـیمهف  ار  نآ  ناوت  یم  تلوهـسب  هک  تسا  ینید  .تافارخ  رارـسا و  زا  یلاخ  تسا  ینید  .تسا  یلمع  ینید  مالـسا  هکنیا  . 1
ياهیگدیچیپ زا  درادن و  لقع  فالخرب  يزیچ  هک  تسا 
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.تسا هدشن  هتشابنا  تیهولا  هفسلف 

يا هلصاف  ملع  نید و  نیب  .تسا  يرطف  یعیبط و  یلصا  نیناوق  اب  نآ  راکورس  .دزادرپ  یم  لصا  یـساسا و  روما  هب  هک  تسا  ینید  . 2
.تسا زیمآ  تیقفوم  یگدنز  یکین و  ملع  اریز  تساه  ملع  نیرتالاب  نید  ملع  هک  دراد  هدیقع  دنیب و  یمن 

، یماظن یعامتجا ، ياه  هنیمز  مامت  رد  دـهد و  یم  ردـقنارگ  ياـهدومنهر  لـماک و  تاروتـسد  رـشب  یگدـنز  داـعبا  همه  هراـبرد  . 3
«. تسا يدنمشزرا  یلمع  ياهییامنهار  ياراد  يدابع  یسایس و 

اـسب .دروآ  هارمه  هب  دوخ  اب  زین  ار  یناوارف  دـسافم  رـشب ، يدام  یگدـنز  هب  کمک  دوجو  اب  ملع  ندـمت و  تفرـشیپ  فسأت  لامک  اب 
رد ار  یمومع  قالخا  تفع و  دوش و  یم  ریزارـس  نیمز  برغم  زا  اسآ  لیـس  هک  یناسنا  نوؤش  اب  یفانم  قالخا و  دـض  ياـه  هماـنرب 
یم ادیپ  يرتشیب  شرتسگ  یمالسا  تاغیلبت  رگا  .تسا  ینید  میلاعت  تفرشیپ  عنام  اهنیا  هک  تسا  یهیدب  .درب  یم  نیب  زا  یلکب  هعماج 

ملـسم روط  هب  درک و  یم  هضرع  ایند  هب  ار  شیوخ  یعقاو  هرهچ  مالـسا  تفرگ ، یمن  ار  ماـکحا  تفرـشیپ  ولج  روکذـم  عناوم  درک و 
.دریگن رارق  نآ  ریثات  تحت  دنک و  دروخرب  نآ  اب  هک  دوبن  یفصنم  ناسنا  چیه 

یمالسا لدع  تموکح  ياریذپ  ناج  لد و  زا  دنیآ و  هوتس  هب  ینونک  يایند  دسافم  زا  مدرم  هک  دیسر  دهاوخ  ارف  يزور  ماجنارـس  و 
.دزاس رقتسم  ناهج  رد  جع » » نامز ماما  تسد  هب  ار  مالسا  یناهج  لدع  تموکح  دنوادخ  دنوش و 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  » 

هلبق رییغت 

ربمایپ و هظحل  نآ  .دنک  هبعک  هب  ور  سدقملا  تیب  تهج  زا  هک  دـش  یحو  ربمایپ  هب  زامن  نیب  رد  نیتلبقلاوذ  دجـسم  رد  هلبق  رییغت  هلئـسم  رد 
زامنشیپ ترضح  دنرگیدکی و  فلاخم  تهج  رد  هجرد  ًاقیقد 180  هبعک  سدقملا و  تیب  هک  یتروص  رد  دندوب ، تعامج  زامن  لوغشم  ناناملسم 

تشگرب هوحن  .دندوب 

شسرپ

هظحل نآ  .دـنک  هبعک  هب  ور  سدـقملا  تیب  تهج  زا  هک  دـش  یحو  ربمایپ  هب  زامن  نیب  رد  نیتلبقلاوذ  دجـسم  رد  هلبق  رییغت  هلئـسم  رد 
هبعک سدقملا و  تیب  هک  یتروص  رد  دندوب ، تعامج  زامن  لوغشم  ناناملسم  ربمایپ و 
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؟ تسا هدوب  هنوگچ  نیمومأم  ترضح و  نتشگرب  هوحن  .دندوب  زامنشیپ  ترضح  دنرگیدکی و  فلاخم  تهج  رد  هجرد  ًاقیقد 180 

خساپ

سپ ربمایپ ! يا  هرطـش ؛ مکهوجو  اّولوف  متنک  ام  ثیح  مارحلا و  دجـسملا  رطـش  کهجو  ّلوف   " هیآ لیذ  رد  ییابطابط  همالع  موحرم 
: تسا هدومرف  دینادرگب " هبعک  بناج  هب  ار  ناتهجوت  ناتیاه و  تروص  دیشاب ، هک  اجک  ره  مارحلادجسم و  فرط  هب  ار  دوخ  نادرگب 

میمعت ناناملـسم  مومع  هب  ًادـعب  هدـش و  ص )  ) مرکا ربمایپ  هجوتم  هلبق  رییغت  مکح  ادـتبا  هیآ  نیا  رد  دوش  یم  هظحـالم  هک  ناـنچمه 
تشپ ناناملسم  دوب و  زامن  لوغشم  دجسم  رد  ربمغیپ  هک  دش  عقاو  یلاح  رد  هلبق  رییغت  هک  تسا  نیا  دیؤم  ریبعت  نیا  .تسا  هدش  هداد 

(1) .دنتشاد رارق  ترضح  رس 

لوغشم ربمایپ  هک  دوب  هنیدم  رد  هملس  ینب  يوک  رد  دجسم  نیا  دش  عقاو  ترجه  مود  لاس  رد  نیتلبقلاوذدجسم  رد  هعقاو  نیا  ًارهاظ 
.دوب رهظ  زامن 

: دراد دوجو  لامتحا  دنچ  اج  نیا  رد 

یمن لطاب  شزاـمن  ددرگ و  یمرب  هبعک  فرط  هب  ربماـیپ  تروص  نیا  رد  .داد  خر  هلبق  رییغت  هک  هدوب  هلفاـن  زاـمن  لوغـشم  ربماـیپ   - 1
.هدوبن رارقرب  تعامج  زامن  لامتحا  نیا  قبط  .دیآ  یمن  شیپ  یلکشم  دوش و 

.دندوب هدرک  ادتقا  وا  هب  فص  کی  ًالثم  یمک  دادعت  هدوب و  رهظ  بجاو  زامن  لوغشم  ربمایپ   - 2

.تسا هدوبن  دایز  یلیخ  تعامج  زامن  رد  هدننک  تکرش  ملاس  ینب  هلیبق  دارفا  دادعت  نوچ 

تعامج ماما  هک  ص )  ) ربمایپ .دـندرگ  یمرب  هجرد  دودـح 180  همه  نوچ  دروآ ، یمن  شیپ  یلکـشم  تهج  رییغت  تروص  نیا  رد 
چیه مزلتسم  هجرد  دودح 180  هب  فص  کی  رد  نیمومأم  ماما و  تهج  رییغت  اب  نیاربانب  دـشاب ، لوا  فص  نامه  رد  دـناوت  یم  دوب ،

.تسین یتکرح 

دادعت  - 3

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 803 

http://www.ghaemiyeh.com


تهج هب  ربمایپ  یتقو  ضرف  نیا  رد  .دندناوخ  یم  زامن  ربمایپ  رـس  تشپ  فص  دنچ  هدوب و  دایز  تعامج  زامن  رد  ناگدـننک  تکرش 
نیا رد  .دنریگب  رارق  ربمایپ  رـس  تشپ  دنورب و  هار  يرادقم  دیاب  دنا ، هدوب  ربمایپ  رـس  تشپ  هک  نیمومأم  دـهد ، یم  تهج  رییغت  هبعک 
زامن رد  نتفر  هار  تکرح و  يدراوم  رد  نانچ  درادن ، یلاکـشا  زامن  يارب  رادقم  نیا  هب  زامن  نیب  نتفر  هار  ندرک و  تکرح  تروص 

.درادن یلاکشا 

.دیآ یمن  شیپ  یلکشم  میریذپب ، ار  لامتحا  هس  نیا  زا  کی  ره 

: اه تشون  یپ 

ص 454. ج 1 ، نازیملا ، ریسفت  همجرت   - 1

دنوادخ رگا  داد و  رارق  هلبق  ار  سدـقملا  تیب  لوا  دـنوادخ  ارچ  سپ  دوب  دـنوادخ  يوس  زا  هبعک  هب  سدـقملا  تیب  زا  هلبق  رییغت  مکح  رگا 
 . تسا نید  فارحنا  یهارمگ و  ببس  نیا  دوب  هدومرفن 

شسرپ

رگا داد و  رارق  هلبق  ار  سدـقملا  تیب  لوا  دـنوادخ  ارچ  سپ  دوـب  دـنوادخ  يوـس  زا  هبعک  هب  سدـقملا  تیب  زا  هلبق  رییغت  مـکح  رگا 
 . تسا نید  فارحنا  یهارمگ و  ببس  نیا  دوب  هدومرفن  دنوادخ 

خساپ

نآ مکح  ای  درک  رظن  فرص  اضتقا  نآ  زادشابن  نکمم  هک  يا  هنوگ  هب  دنتـسین  یتاذ  ياضتقا  ياراد  دوخ  يدوخ  هب  نکاما  ماسجا و 
ناسکی دنتسین ,  یعیرشت  ای  مکح  یضتقم  هک  ثیح  نیا  زا  هناگ  شش  تاهج  همه  اهانبو و  نکاما  ماسجا و  همه  هکلب  داد ,  رییغت  ار 
حلاصم ربانب  زین  یهلا  ماکحا  تقومریغ .  ای  تقوم  دنک ,  یم  مکح  اهنآ  دروم  رد  دهاوخب  هنوگره  هک  دـنادنوادخ  کلم  همه  ودـنا 

 , درادن ماکحا  نیا  رد  ناسنا  تیاده  زج  یضرغ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  نوچو  تسوا  تیاده  يارب  تسا و  ناسنا  یعون  ای  يدرف 
 . تسا تاجن  هار  میقتسم و  طارص  نامه  دنک  مکح  هچ  ره  هب 

؟  تسیچ دنا  هدناوخ  سدقملا  تیب  يوس  هب  ناناملسم  هک  ییاهزامن  مکح 

شسرپ

؟  تسیچ دنا  هدناوخ  سدقملا  تیب  يوس  هب  ناناملسم  هک  ییاهزامن  مکح 
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خساپ

زا ار  نآ  دـنک  یم  خـسن  ار  یمکح  هک  یماـگنه  ناحبـس  دـنوادخ  تسا و  هدوب  هلبق  دوش ,  هلبق  هبعک ,  هکنآ  زا  لـبق  سدـقملا  تیب 
ام و  دیامرف [ :  یم  هلبق  رییغت  هب  طوبرم  هفیرش  هیآ  رد  تهج  نیمه  هب  دیامن .  عفر  ار  نآ  لصا  زا  هکنآ  هن  دنک ,  یم  عفر  خسن  نامز 

 ( [ . 143 هرقب -  میحر (  فورل  سانلاب  هّللا  نا  مکلامعا ,  عیضیل  هّللا  ناک 

؟  تسا هدیمان  هنایم  هلبق  کی  ار  ناناملسم  هلبق  نآرق  ارچ 

شسرپ

؟  تسا هدیمان  هنایم  هلبق  کی  ار  ناناملسم  هلبق  نآرق  ارچ 

خساپ

هک دوهی  یلو  دنتسیاب  قرشم  تمس  هب  دندوبراچان  دوب  سدقملا  تیب  رد  هک  یسیع  دلوت  لحم  يوس  هب  نداتسیا  يارب  نایحیسم  اریز 
یم دوب  برغ  تمـس  رد  اـبیرقت  ناـنآ  يارب  هک  سدـقملا  تیب  يوس  هب  ور  دـندرب  یمرـس  هب  نآ  دـننام  لـباب و  تاـماش و  رد  رتـشیب 

کی تشاد  رارق  برغم  قرـشم و  نایم  بونج و  تمـس  رد  هنیدم )  ناناملـسم  زور (  نآ  ناناملـسم  هب  تبـسن  هک  هبعک  امادنداتـسیا 
 . دش یم  بوسحم  هنایم  طخ 

؟  دوب ربمایپ  يدونشخ  رطاخ  هب  هلبق  رییغت  ایآ  يوش  یمدونشوخ  نآ  زا  هک  يا  هلبق  هب  میداد  رییغت  ار  هلبق  ام  دیوگ  یم  ربمایپ  هب  نآرق  هکنیا 

شسرپ

ربمایپ يدونشخ  رطاخ  هب  هلبق  رییغت  ایآ  يوش  یمدونشوخ  نآ  زا  هک  يا  هلبق  هب  میداد  رییغت  ار  هلبق  ام  دیوگ  یم  ربمایپ  هب  نآرق  هکنیا 
؟  دوب

خساپ

زا نآ  نامرف  رودـص  اب  هک  دیـشک  یم  ار  ییاهن  مالعا  راظتنا  ص )   ) ربماـیپ دوب و  تقوم  هلبق  سدـقملا ,  تیب  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
هب یـصاخ  هجوت  هک  زاجح  مدرم  رد  يرتشیب  يدنمقالع  تابجوم  رگید  يوس  زاو  دش  یم  عطق  ناناملـسم  زا  دوهی  نعط  نابز  وسکی 

 . تخاس یم  مهارف  مالسا  شریذپ  ياربدنتشاد  هبعک 
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؟  تسا هدیمان  هنایم  هلبق  کی  ار  ناناملسم  هلبق  نآرق  ارچ 

شسرپ

؟  تسا هدیمان  هنایم  هلبق  کی  ار  ناناملسم  هلبق  نآرق  ارچ 

خساپ

هک دوهی  یلو  دنتسیاب  قرشم  تمس  هب  دندوبراچان  دوب  سدقملا  تیب  رد  هک  یسیع  دلوت  لحم  يوس  هب  نداتسیا  يارب  نایحیسم  اریز 
یم دوب  برغ  تمـس  رد  اـبیرقت  ناـنآ  يارب  هک  سدـقملا  تیب  يوس  هب  ور  دـندرب  یمرـس  هب  نآ  دـننام  لـباب و  تاـماش و  رد  رتـشیب 

کی تشاد  رارق  برغم  قرـشم و  نایم  بونج و  تمـس  رد  هنیدم )  ناناملـسم  زور (  نآ  ناناملـسم  هب  تبـسن  هک  هبعک  امادنداتـسیا 
 . دش یم  بوسحم  هنایم  طخ 

؟ دراد یصاخ  داژن  هورگ و  هب  صاصتخا  هبعک  ایآ  نآرق  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ دراد یصاخ  داژن  هورگ و  هب  صاصتخا  هبعک  ایآ  نآرق  هاگدید  زا 

خساپ

روـحم ناـیناهج ، همه  يارب  ار  نآ  دـناد ، یم  شتـسرپ  تیدوـبع و  هناـخ  نیرت  هقباـس  اـب  نیلّوا و  ار  هبعک  هک  روطناـمه  میرک ، نارق 
يا هناخ  نیلّوا  ینعی   29/ جح نیَملاعِلل » يدُه  اکرابُم و  َهَّکَِبب  يذََّلل  سانِلل  َعِِضُو  ٍتَیب  َلَّوأ  نإ  : » دیامرف یم  دسانـش و  یم  زین  یگدـنب 

درادن و یـصاخ  داژن  هورگ و  هب  یـصاصتخا  چیه  تسا و  هبعک  دنک  یم  نیمأت  ار  نایناهج  تیاده  هدش و  عضو  مدرم  همه  يارب  هک 
ور نیا  زا  .درادن  شقن  یناگمه  رما  نیا  رد  زین  یئایفارغج  ياهزرم  دنتسین و  رتراوازـس  نآ  هب  رگید  میلقا  دارفا  زا  ینیعم ، میلقا  مدرم 

يادخ ( 363-3/258 نازیملا ) .دنتـشادیم یمارگ  ار  نآ  برع  يدوهی و  ینادـلک و  سراف و  يدـنه و  زا  ّمعا  ناهج ، نوگانوگ  لـلم 
تدابع عجرم  اـت  میدرک  نّیعم  ع )   ) لـیلخ میهاربا  يارب  ار  هبعک  ناـکم  هک  یماـگنه  روآ  داـی  هب  دـیامرف : یم  هراـب  نیا  رد  ناـحبس 

راد و هگن  هزیکاپ  نادجاس  ناعکار و  نارازگزامن و  ناگدننک و  فاوط  يارب  ارم  هناخ  هک : میتفگ  وا  هب  دنک و  مهارف  ار  ناگدنتسرپ 
، کیدزن زود و  زا  هراوس و  هدایپ و  زا  نکمم »  هلیـسو  ره  اب  عضو و  ره  هب   » و وس » ره  زا   » ات نک  نالعا  ار  جـح  توعد  مدرم  نیب  رد 
ائیـش و یب  كِرـشت  نأ ال  تیبلا  ناکم  میهاربإل  انأَوب  ذإو  : » دنیآ درگ  هبعک  ترایز  جح و  ماجنا  روظنم  هب  دنهد و  خساپ  وت  يادن  هب 

« قیمع ٍجَف  لک  نم  نیتأی  ٍرماض  لک  یلع  َالاجِِر و  كوتأی  جحلاب  سانلا  یف  نِّذَأ  دوجُسلا و  ِِعَکُّرلا  نیمئاقلا و  نیفئاّطِلل و  یتَیب  رِّهَط 
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27-26/ جح

اذإو :» میداد رارق  شمارآ  ناـما و  هاـگیاج  مدرم و  همه  عجرم  ار  هبعک  اـم  هک  یماـگنه  دوـمرف : هکنیا  روـبزم  بلطم  رب  رگید  دـهاش 
هب هجوت  اب  یلو  دوش ، یمن  لماش  ار  نیـشیپ  راصعا  مدرم  حیرـص ، تلالد  بسح  هب  هچرگ  ریبعت  نیا  انمأ » سانلل و  هباثَم  تیبلا  انلعج 

عَکُّرلا نیفِکاعلا و  نیفئاّطِلل و  یتیب  ارَهَط  نأ  لیعامسإ  میهاربإ و  یلإ  اندهع  یلصُم و  میهاربإ  ماقَم  نِم  اوذخَتا  و  :» دومرف هک  هیآ  لیذ 
دارفا همه  هکلب  دنا ، هدش  هدناوخ  ارف  هبعک  ترایز  هب  نآرق  لوزن  زا  دعب  ناهج  مدرم  اهنت  هن  هک  دوش  یم  نشور   125/ هرقب دوجُسلا »

، دهعتم راوگرزب و  ربمایپ  ود  هب  تبسن  یهلا  نامیپ  اریز  دنتفاتش ؛ یم  نآ  ترایز  هب  دندرک و  یم  هبعک  گنهآ  دیاب  زین  هتشذگ  نورق 
نارازگ هدجـس  ناگدننک و  عوکر  نافکتعم و  ناگدـننک و  فاوط  نارئاز و  يارب  ار  هبعک  هک  دوب  نیا  (ع ) لیعامـسا میهاربا و  ینعی 

.دنراد هگن  هزیکاپ  كاپ و 

؟  دوب هنوگچ  هلبق  رییغت  هرابرد  نارفاک  تاضارتعا  نآرق  هاگدید  زا 

شسرپ

؟  دوب هنوگچ  هلبق  رییغت  هرابرد  نارفاک  تاضارتعا  نآرق  هاگدید  زا 

خساپ

ناهیفس ضارتعا  میرک  نآرق  .هناجوجل  هناملاظ و  ای  ناهرب و  اب  هنافصنم و  ای  دوب ، هناهیفـس  ای  هلبق ، هرابرد  ناناملـسم  ریغ  تاضارتعا 
مِهتَلِبق نَع  مهّیلَو  ام  ساّنلا  َنِم  ءاهفُّسلا  لوقَیَس  « ؟ دننک هبعک  هب  ور  سدقملا  تیب  زا  ناناملـسم  هک  دش  بجوم  هچ  دنتفگ : یم  هک  ار 

ره هب  .درادن  یتاذ  نیعت  مه  یتهج  چـیه  تسین و  یّـصاخ  تهج  رد  ناحبـس  يادـخ  داد : خـساپ  نینچ   142/ هرقب اهیلَع » اوناـک  یتَّلا 
هرقب 142. برغَملا » قرشَملا و  ُلق هللا  : » درک ور  دیاب  داد  نامرف  وا  هک  تمس 

رثا هک  هبعک  هب  دناوخ  یم  ارف  (ع ) میهاربا تلم  نید و  هب  ار  ام  هک  يربمایپ  یعدـم  نیا  ارچ  هک  دوب  نیا  ناکرـشم  هنافـصنم  ضارتعا 
هلبق هک  تسا  هدمآ  ام  ياهباتک  رد  هک : دوب  نیا  باتک  لها  هنافصنم  نخس  و  دنک ؟ یمن  ور  تسوا  هلبق  میهاربا و  ترضح  نادیواج 

تـسا یماقم  نینچ  یعدم  هک  ناشیا  هک  یلاح  رد  درک ، دـهاوخ  هبعک  هب  ور  وا  هکلب  تسین  سدـقملا  تیب  (ص ) متاخ ربمایپ  یمئاد 
.درازگ یم  زامن  سدقملا  تیب  هب  ور  هک  تثعب )  زاغآ  رد  زامن  عیرشت  ربانب  ) تسا لاس  هدراهچ  زا  شیب  کنیا  مه 

امش رب  دنجاجتحا  لها  هکنانآ  ات  دوب  دهاوخ  هبعک  امـش  یمئاد  یقیقح و  هلبق  سپ  نیا  زا  هک : دیـسر  نامرف  اهـضارتعا  نیا  خساپ  رد 
نوُکَی اّلَِئل  هَرطَـش  مکَهُوجَو  اّولوَف  متنُک  ام  ثیَح  مارَحلا و  دجـسَملا  َرْطَـش  کَهجَو  ِّلَوَف  تجرَخ  ثیَح  نِم  َو  : » دنـشاب هتـشادن  تجح 

.150/ هرقب هّجُح  مکیَلَع  ساّنِلل 

.تسا هناجوجل  هناملاظ و  شضارتعا  دنک ، ضارتعا  یسک  رگا  دش ، نشور  زین  نآ  زار  دیسر و  هلبق  رییغت  روتسد  هک  نآ  زا  سپ 
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: دیسارهن درک و  تماقتسا  دیاب  دیازفا  یم  اهنآ  تجاجل  رب  نانآ  ربارب  رد  شمرن  هدشن و  تجح  میلست  هک  یهورگ  نینچ  لباقم  رد  و 
«. ینوشْخا مهوَشخَت و  الَف  مهنِم  اومَلَظ  نیّذلا  ّالِإ  »

؟ دشن عیرشت  ناناملسم  لوا  هلبق  ناونع  هب  هبعک  ارچ 

شسرپ

؟ دشن عیرشت  ناناملسم  لوا  هلبق  ناونع  هب  هبعک  ارچ 

خساپ

لوسر یعقاو  ناوریپ  زا  ناـعجترم  صیخـشت  یلهاـج و  بصعت  ندرب  نیب  زا  ناناملـسم ، هلبق  نیلوا  ناوـنع  هب  هبعک  عیرـشت  مدـع  زار 
تفرگ یم  رارق  هلبق  تثعب  زاـغآ  رد  هبعک  رگا  اریز   143/ هرقب هیَبِقَع » یلَع  بلَْقنَی  نَّمِم  لوسَّرلا  ِعبَّتَی  نَم  مَلعَِنل  : » دـش نایب  (ص ) مرکا

نایدوهی نعط  بصعت و  اب  دروخرب  يارب  زین  قوف و  فدـه  نیمأت  زا  سپ  .دـش  یم  اـیحا  یموق  تابّـصعت  برع و  یلهاـج  تاـبوسر 
رارق هلبق  ار  هبعک  هرابود  دنوادخ  دنتسه ، ام  هلبق  عبات  هتـشادن ، لالقتـسا  هلبق  دروم  رد  ناناملـسم  دنتفگ : یم  هک  نآ  فارطا  هنیدم و 

.داد

(ص) مرکا لوسر  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، هدـش  ناناملـسم  رد  تلذ  تراقح و  ساسحا  ثعاـب  هلبق ، دروم  رد  ناـیدوهی  زا  تیعبت  مهوت 
ار (ص ) مرکا لوـسر  دـنوادخ ، هـچ  رگ  . 144/ هرقب ءامّـسلا  یف  کَـهجَو  َبُّلَقَت  يَرن  دَـق  : » دوـب یحو  رظتنم  لکـشم  نـیا  ّلـح  يارب 
ار هلبق  هلئـسم  ینیگنـس  ناگتفای ، تیاده  دومرف : /43و  فرخز میقتـسُم » ٍٍطارِـص  یلَع  کنِإ  : » درک یفرعم  ءادتها  قادـصم  نیرتلماک 

نعط ظاحل  هب  ترـضح  نآ  راظتنا  تساوخ و  رد  نکیل  ، 143/ هرقب هللا » يدُه  نیّذلا  یلع  الإ  هریبکل  تناک  نإ  و  : » دـننکیمن ساسحا 
نیا زا  .يداژن  ای  يا و  هلیبق  ای  یصخش  ياه  هزیگنا  ساسا  رب  هن  دوب ، ناناملسم  مالسا و  هب  تبـسن  نانابز  دب  ناشیدنا و  جک  ریقحت  و 

هدیـسر و اضر  ماقم  هب  هک  یلماک  ناـسنا  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  . 144/ هرقب اهاضرَت » هَلِبق  کَّنیِّل  َُونَلَف  : » دومرف ناحبـس  يادـخ  ور 
یموق ای  یـسفن  ياـضر   119/ هدـئام هـنَع » اوُـضَر  مـهنَع و  هللا  َیِـضَر  : » تـسا یـضار  ادـخ  زا  وا  هکناـنچ  تـسا ، یـضار  وا  زا  ادـخ 

(. راحب 44/366 « ) تیبلا لهأ  اناضر  هللا  یضر  :» درادن
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دشاب و ادخ  یـضرم  هک  ددنـسپیم  ار  ياهلبق  وا  سپ  .هللا  نذا  هب  مه  نآ  دـنکیم ، تساوخرد  ددنـسپ  یم  ادـخ  ار  هچنآ  یناسنا  نینچ 
.دشاب نوصم  نعط  زا  هک  ددنسپیم  ار  ياهلبق  ادخ 

هب نآرق  خسن  هن  تسا ، نآرق  هب  ّتنس  خسن  قیداصم  زا  دشاب ، خسن  باب  زا  هلبق ، لیوحت  رگا  الّوا  هک ، تسا  دنمدوس  هتکن  نیا  رکذت 
.دوش خسن  ریخا  ینآرق  مکح  لوزن  اب  ات  نآرق ، اب  هن  دوب ، هدش  تباث  ّتنس  اب  سّدقملا ، تیب  ندوب  هلبق  اریز  نآرق ؛

رد رییغت  ور  نیا  زا  .دشاب  هدوب  لطاب  هشیر  زا  یلبق  مکح  هکنیا  هن  ددرگ ، یم  رب  ینامز  صیصخت  هب  یهلا  عیرشت  رد  خسن  حور  ایناث ،
نیا خـساپ  اجنیا  زا  .قح  هب  لطاب  لـیوحت  لـیبق  زا  هن  تسا ، قح  هب  قح  لـیوحت  خنـس  زا  هلبق ، لـیوحت  هلمج ، نآ  زا  یهلا و  ماـکحا 

نشور تسیچ »؟ هدش  هدرازگ  سدقملا  تیب  تمس  هب  نیا  زا  شیپ  هک  ییاهزامن  فیلکت  هدوب ، یعقاو  هلبق  هبعک  رگا   » هک مه  لاؤس 
وـس نادـب  هک  ییاـهزامن  سپ  هدوـب  هلبق  سدـقملا  تیب  مکح ، نیا  زا  شیپ  نوـچ  تسین و  هلبق  اـتاذ  هبعک  هـک  نـیا  نآ  دوـش و  یم 

.143/ هرقب مکَنامیإ » َعیُضِیل  هللا  ناک  ام  :» تسا هدشن  عیاض  هدوب و  تحص  طئارش  همه  دجاو  هدش  هدرازگ 

؟ تسا هدوب  اجک  یهالا  ناربمایپ  همه  هلبق  نآرق  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ تسا هدوب  اجک  یهالا  ناربمایپ  همه  هلبق  نآرق  هاگدید  زا 

خساپ

یناهج دبعم  نیلّوا  مارحلا ، تیب   96/ نارمع لآ  نیَملاعِلل » يدُه  اکرابُم و  َهَّکَِبب  يذََّلل  سانِلل  عِضُو  ٍتَیب  لوأ  َّنِإ   » هفیرش هیآ  ساسا  رب 
اهنآ ناوریپ  یهلا و  ناربمایپ  .دیامنیمن  دیعب  هفیرش ، هیآ  نیا  زا  هدوب ،» ناربمایپ  همه  هلبق  هبعک ،  » هک هتکن  نیا  راهظتسا  هکنانچ  .تسا 

ینَلَعَج َو  : » تسا هدـمآ  (ع ) حیـسم ياسیع  هرابرد  هک  نیا  دـننام  دراد ؛ تلالد  بلطم  نیا  رب  یتایآ  دـناهدوب و  هدجـس  زاـمن و  لـها 
دای یکین  هب  ناشیا  نادـنزرف  ایبنا و  همه  زا  هک  یتایآ  ای  و  ، 31/ میرم ایَح » ُْتمُدام  هوکَّزلا  هولَّصلِاب و  یناصوَأ  تنُک و  ام  َْنیَأ  اـکرابُم 

لیئارـسِإ و میهاربِإ و  هیرُذ  نِم  حوـن و  َعَـم  اـنلَمَح  نَّمِم  مدا و  هیرُذ  ْنِم  نیّیبَّنلا  َنِم  مهیَلَع  هللا  مَعنَأ  نیذَّلا  کـِئلُوأ  : » دـیامرفیم هدرک ،
تاوهَـشلا اوعبّتا  هولَـصلا و  اوعاضأ  فلخ  مهدَعب  ْنِم  َفَلَخَف  ًایکب  ًادجُـس و  اوّرَخ  نمحرلا  ُتایا  مهیلَع  یلُتت  اذإ  انیَبَتْجا  انیدَه و  نمم 

.59 58/ میرم ًاّیغ .» نوقلی  فوسَف 

ياهلبق تهج و  ریزگان  هدجـس  زامن و  نوچ  دـناهدوب و  هدجـس  زامن و  لـها  اـهنآ ، ناوریپ  اـیبنا و  دوشیم  مولعم  تاـیآ  هنوگ  نیا  زا 
رب کی  چیه  هدوب و  يواسم  تاهج  همه  اهنآ  تعیرـش  رد  هک  دش  لیاق   115/ هرقب هللا » هجو  َّمَثَف  اّولوت  امنیأ   » ساسا رب  دـیاب  ای  دراد ؛
زا .تسا  هدوب  نانآ  هلبق  یـصاخ  تهج  هک  تفریذپ  دیاب  ای  .تسا  دیعب  ضرف  نیا  هک  تسا ، هتـشادن  حـیجرت  لابقتـسا  يارب  يرگید 

هدوب هبعک  (ع ،) متاخ اـت  مدآ  زا  اـیبنا ، همه  هلبق  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  َهَکَِبب » يذََّلل  ِساـّنِلل  عِضُو  تَیب  لَوَأ  َّنِإ   » هفیرـش هیآ  رهاـظ 
ریغ یصخشم  هلبق  دوش  هتفگ  هک  نیا  تسا و 
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.تسین راگزاس  هیآ  قالطا  اب  دنتشاد ، هبعک  زا 

، هبعک رد  هلبق  راـصحنا  رد  نآ  یقـالطا  روـهظ  ضرف  رب  نکیل  تسین ، هبعک  ندوـب  هلبق  صوـصخ  هب  رظاـن  هیآ  رهاـظ  هـچرگ  رکذـت :
.دومن دییقت  تشاد  دوجو  رگا  يرگید  ربتعم  لیلد  اب  ار  روبزم  قالطا  ناوتیم 

لیئارسا ینب  نایدیعبت  و  (ع ) یسوم ترضح  تشگزاب  ،و  شنایهاپس نوعرف و  تکاله  زا  سپ  هک ، تسا  دنمدوس  زین  هتکن  نیا  رکذت 
دنوادخ دنتشادن ، يزاسزاب  يارب  یفاک  تردق  زونه  دوب و  هدش  بیرخت  ناینوعرف  تسد  هب  اهنآ  يدابع  زکارم  هک  اجنآ  زا  رصم ، هب 
مکَتویب اولعجاو  اتوُیب  رصِمب  امُکِموَِقل  اءّوبت  نَأ  هیخَأ  یسُوم و  یلِإ  انیَحْوَأ  َو  : » دنهد رارق  اّلـصم )  ) هلبق ار  ناشدوخ  ياههناخ  ات  دومرف 

87/ سنوی نینمؤملا .» ِرَِّشب  هولَّصلا و  اومیقَأ  هلِبق و 

زکارم يزاـسون  يزاـسزاب و  ناوـت  هک  نوـنکا  ینعی  زاـمن ؛ تهج »  » هن تسا  زاـمن  لـحم  و  الـصم » ، » هفیرـش هیآ  نیا  رد  هلبق  زا  دارم 
تـسین انعم  نیدب  هیآ  نیا  .دـینک  تدابع  ار  ادـخ  هدرازگ ، زامن  دوخ  ياههناخ  رد  دـیرادن  ار  یهورگ  ياهتدابع  يرازگرب  يدابع و 

نیا ات  دـشاب  ناشدوخ  لزنم  يوس  هب  اهنآ  يور  زامن  ماگنه  دـیاب  ًامتح  دـنناوخب  زاـمن  دوخ  هناـخ  زا  نوریب  رد  رگا  لیئارـسا  ینب  هک 
ياـنعم هب  هیآ  نیا  رد  هلبق » : » تسا هتفگ  ریبـج  نب  دیعـس  هتبلا  تفرگ ؟ رارق  ناـشزامن  هلبق  اـهنآ  لزاـنم  هنوـگچ  هک  دـیآ  شیپ  ههبش 

هدش و ربخاب  مه  لاح  زا  ات  نایبلا 5 6/195 ) عمجم  « ) دـیزاسب مه  لباقم  وربور و  ار  ناتیاههناخ   » هک تسا  نیا  دارم  هدوب ، لـباقتم » »
.دیشاب رادروخرب  تینما  زا 

نیدب هیآ  نیا  اریز  درادن ؛ دوجو  یتافانم  دش  راهظتسا  نآ  زا  هبعک  ندوب  هلبق  نیلوا  هک  ياهیآ  هیآ و  نیا  نیب  ریدقت ، ره  هب 
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هلبق ار  نآ  هداتسیا ، دوخ  هناخ  هب  ور  تسیابیم  درازگیم  زامن  دوخ  هناخ  زا  جراخ  رد  (ع ) یـسوم موق  زا  یـسک  هاگره  هک  تسین  انعم 
ماگنه هب  ًارهق  دوب ، هبعک  لیئارـساینب  دـباعم  دـجاسم و  هلبق  ناـینوعرف ، تسد  هب  يداـبع  زکارم  یناریو  زا  لـبق  اریز  دـهد ؛ رارق  دوخ 

.دندادیم رارق  هلبق  ار  نآ  هداتسیا  هبعک  هب  ور  مه  ناشیاههناخ  رد  ندرازگزامن 

راـحب  ) .تسا هدوب  هلبق  دـعب  هب  ترـضح  نآ  ناـمز  زا  تسا ، (ع ) نامیلـس ترـضح  نآ  یناـب  هک  سدـقملا » تیب  ، » هکنیا رگید  هتکن 
هبعک یبرغ  لامش  رد  سّدقملا  تیب  هک  نیا  ظاحل  هب  هتبلا  .دندناوخیم  زامن  وس  نآ  هب  هلبق ، لیوحت  زا  شیپ  زین  ناناملـسم  ( 19/201

ِنآ رد  اـت  دـشاب  سدـقملا  تیب  ناـشیا و  نیب  هبعک  هک  ياـهنوگ  هب  دنداتـسیایم ، هبعک  بونج  رد  هکم ، رد  مرکا  لوسر  تسا ، عـقاو 
نامه 81/59)  ) .سدقملا تیب  هب  ور  مه  دنشاب و  هبعک  هب  ور  مه  دحاو 

؟ درک رییغت  هبعک  فرط  هب  ناناملسم  لّوا  هلبق  ارچ 

شسرپ

؟ درک رییغت  هبعک  فرط  هب  ناناملسم  لّوا  هلبق  ارچ 

خساپ

اب بساـنتم  یماـکحا  شا  هدرتـسگ  ملع  تمکح و  ساـسارب  وا  .تسا  لاـعتم  دـنوادخ  تسد  هب  مالـسا  رد  حیرـشت )  ) يرازگ نوناـق 
تمکح و ساسارب  مکح  هک  میهاگآ  تقیقح  نیا  هب  مینادـن ، ار  یمکح  تمکح  ام  رگا  نیاربانب  تسا ; هدرک  عضو  ناسنا  حـلاصم 

.دروآ یمن  دوجو  هب  ینایز  ام  نتسنادن  تسا و  هدش  رّرقم  ییاه  تمکح  ای 

عوضوم زاغآر ، د  تسا -  ناناملسم  عامتجا  جح و  کسانم  يرازگرب  لّحم  یمالسا و  مّهم  هاگیاپ  هک  هبعک -  هلبق : رییغت  هرابرد  اّما 
.دوب هداد  رارق  سدقملا  تیب  ار  هلبق  نیتسخن  ناناملسم  شیامزآ  يارب  دنوادخ  دوب  هلبق  تهج  عیرشت 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  ) 

136

؟ تسا هدش  هبعک  هکم و  نیملسم  هلبق  نیمود  هنوگچ  هدوب و  نیملسم  مامت  هلبق  نیلوا  سدقملا  تیب  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  هبعک  هکم و  نیملسم  هلبق  نیمود  هنوگچ  هدوب و  نیملسم  مامت  هلبق  نیلوا  سدقملا  تیب  ارچ 
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خساپ

(1) .تسا هدوب  زین  نایحیسم  نایدوهی و  هژیوب  نیشیپ  ياهتما  هلبق  سدقملا ، تیب  . 1

" سدقملا تیب   " يوس هب  ادخ  رما  هب  هنیدم  رد  ترجه  زا  دعب  هام  دنچ  هکم و  رد  تثعب  زا  سپ  لاس  هدزیـس  تدـم  مالـسا  ربمایپ  . 2
.دنراذگب زامن  هبعک  يوس  هب  دندش  رومأم  ناناملسم  تفای و  رییغت  هلبق  نآ  زا  دعب  یلو  دناوخ ، یم  زامن 

حیحـص یمود  رگا  دراد و  ینعم  هچ  رییغت  نیا  دوب ، حیحـص  لوا  هلبق  رگا  دـنتفگ :  ناـیدوهی  هلمج  زا  يا  هدـع  هلبق  رییغت  زا  دـعب  . 3
؟ دیدناوخ زامن  سدقملا  تیب  يوس  هب  هام  دنچ  لاس و  هدزیس  ارچ  تسا 

.دنک یم  هراشا  عوضوم  نیا  هب  حیرص  تروصب  هرقب  هروس  144 و 145  ، 143 تایآ 142 ، رد  دنوادخ 

 : زا تسترابع  دوش ، یم  هدافتسا  نآ  دننام  میرک و  نآرق  تایآ  زا  مادقا  نیا  دروم  رد  هک  یلیالد  . 4

میلـست هک  تسا  نآ  مهم  درادـن ، یناکم  هناخ و  ادـخ  ًالـصا  تسادـخ ، کلم  اج  همه  تسادـخ ، نآ  زا  ملاـع  برغ  قرـش و  فلا : 
هیقب زا  دننک  یم  يوریپ  ادخلوسر  زا  هک  يدارفا  بیترت  نیا  هب  و  تسا ، ناناملـسم  شیامزآ  تقیقح  رد  هلبق  رییغت  میـشاب و  وا  نامرف 

.دنوش هتخانشزاب 

زامن سدقملا  تیب  يوس  هب  ًاتقوم  ناناملـسم  دش  هداد  روتـسد  دوب ، ناکرـشم  ياهتب  نوناک  نامز  نآ  رد  هبعک  هناخ  هک  اجنآ  زا  ب : 
دنداد تموکح  لیکشت  دندرک و  ترجه  هنیدم  هب  هک  یماگنه  اما  دننک  ادج  ناکرـشم  زا  ار  دوخ  فوفـص  بیترت  نیا  هبو  دنناوخب 

(2) .تشادن ترورض  عضو ، نیا  همادا  رگید 

دوب هدمآ  نایدوهی  باتک  رد  ج : 
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نینچمه .دندرک  حرط  ار  يا  ههبـش  نینچ  عوضوم  نیا  هب  ملع  مغریلع  نانآ  نیاربانب  دناوخ  یم  زامن  هلبق  ود  رب  نامزلارخآ  ربمایپ  هک 
هلبق نییعت  زین  ربمایپ ( تازجعم  زا  یکی  دنک و  ادـیپ  دـشر  ناناملـسم  نیب  رد  موجن  ملع  دـش  ببـس  هلبق  هب  هجوت  مینادـب  تسا  بلاج 

.دندومرف نییعت  ار  هلبق  دنتسیاب  هلبق  هب  ور  دیاب  هک  يریسم  رد  ًاقیقد  رود  يا  هلصاف  زا  هک  دوب  ناشیا  طسوت 

.دینک هعجارم  تایآ  نیمه  لیذ  هنومن  ریسفت  هب  دیناوت  یم  هلمج  زا  هک  دراد  دوجو  هراب  نیا  رد  زین  يرگید  لیالد 

 : منک یم  میدقت  هراب  نیا  رد  ار  نآرق  همیرک  تایآ  نایاپ ، رد 

نآ زا  برغم  قرشم و  وگب  درک ؟ نادرگیور  دندوب  نآ  رب  هک  يا  هلبق  زا  ار  نانآ  زیچ  هچ  تفگ :  دنهاوخ  درخ  مک  مدرم  يدوز  هب  "
ربمایپ دیشاب و  هاوگ  مدرم  رب  ات  میداد  رارق  هنایم  یتما  ار  امـش  هنوگ  نیدب  و  دنک ، تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخ  ار  هک  ره  تسادخ ؟

نآ زا  دـنک  یم  يوریپ  ربماـیپ  زا  هک  ار  یـسک  هکنآ  يارب  زج  میدرکن  رّرقم  يدوب ، نآ  رب  يدـنچ  هک  ار  هلبق  دـشاب و  هاوـگ  امـش  رب 
ادخ دوب و  نارگ  تخـس  هدرک ، ناشتیاده  ادخ  هک  یناسک  رب  زج  راک  نیا  هتبلا  میـسانش و  زاب  ددرگ  یم  رب  دوخ  هدیقع  زا  هک  سک 

يوـس هب  ار  دوـخ  يور  سپ  تسا ...  ناـبرهم  زوـسلد و  مدرم  هـب  تبـسن  ادـخ  اریز  دـنادرگ ، عیاـض  ار  امـش  ناـمیا  هـک  دوـبن  نآرب 
(3 " ) ...دینادرگب نآ  يوس  هب  ار  دوخ  يور  دیدوب  اج  ره  نک و  مارحلادجسم 

 : ذخآم عبانم و 

ص406 ج1 ، یهاشمرخ ، نیدلاءاهب  یهوژپ ، نآرق  همان  شناد  . 1

هصالخ . 2
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ص129 ج1 ، هنومن ، ریسفت 

ات 145 تایآ 142  هرقب /  هکرابم  هروس 

؟ دراد یموهفم  هچ  هلبق  هب  هجوت 

شسرپ

؟ دراد یموهفم  هچ  هلبق  هب  هجوت 

خساپ

ندومن هلبق  يوس  هب  ور  ندوب و  هبعک   ) هلبق فرط  هب  ینعی  هلبق  هب  هجوت 

لالح تاناویح  نتـشک  ندـناوخ  زامن  دـننام : دـشاب ; هلبق  تمـس  هب  هک  تسا  نیا  ینید  يداـبع و  ياـهراک  زا  یخرب  تحـص  طرش 
...و تیم  نفد  تشوگ 

يزاریـش و مراکم  تیآ ا هللا  هنومن  ریـسفت  ك.ر  یهاگآ  تهج   ) تسا هدـش  حرطم  هلبق  هلأسم  هرقب  هروس  ات 150  ياه 142  هیآ  رد 
 ( هیآ نیمه  لیذ  ریسافت  رگید  هیمالسالا و  بتکلاراد  ص 479 509 ، نارگید ج 1 ،

هب دیاب  تسا و  يدام  يدوجوم  ناسنا  هکلب  تسین  ینیعم  تمس  رد  ادخ  كاپ  تاذ  ندرک  دودحم  شموهفم  زگره  زین  هلبق  هب  هجوت 
دوش و ادیپ  ناناملسم  فوفص  رد  یگنهامه  تدحو و  ات  دنناوخب  زامن  وس  کی  هب  همه  هک  هدش  هداد  روتسد  و  دناوخب ، زامن  ییوس 

هدش نییعت  هلبق  ناونع  هب  هک  یتهج  نیا  رب  نوزفا  دوش ; يریگولج  تسا  جرم  جره و  لماع  هک  مظنم  ان  قرفتم و  فوفص  لیکشت  زا 
تـسا يدیحوت  تارطاخ  هدـننک  رادـیب  نآ  هب  هجوت  دـیحوت و  ياه  هاگیاپ  نیرت  یمیدـق  زا  هک  تسا  سدـقم  يا  هطقن  هبعک  فرط  )

 ( هیمالسالا بتکلاراد  ص 415 ، نارگید ج 1 ، يزاریش و  مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریسفت  زا  هتفرگرب  )

؟ دوب هچ  هبعک  فرط  هب  سدقملا  تیب  زا  هلبق  رییغت  تلع 

شسرپ

؟ دوب هچ  هبعک  فرط  هب  سدقملا  تیب  زا  هلبق  رییغت  تلع 

خساپ
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هب هچرگ  دراد  مان  هلبق  میزادرپ  یم  دـنوادخ  شیاـین  هب  مینک و  یم  ور  نآ  هب  هک  یتهج  .دوش  یم  رازگرب  سدـقم  هبعک  هب  ور  زاـمن 
يدـیحوت طـخ  روآداـی  دـیحوت و  شخب  ماـهلا  هبعک  دـننام  سدـقم  نوناـک  کـی  هب  هجوت  یلو  تسادـخ  هب  ور  میتسیاـب  هک  وس  ره 

دقافام تدابع  هنرگو  تسا  مزال  نآ  ماجنا  دشاب ، هبعک  فرط  هب  زامن  هک  تسا  نیا  روتـسد  یتقو  هوالع  هب  تسا  میهاربا ع  ترـضح 
هب هکار  هبعک  تساوخ  یمن  (ص  ادـخ لوسر  .دوـب  سدـقملا  تیب  ناناملـسم  هلبق  اـهلاس  مالـسا  زاـغآ  رد  تسا  میلـست  دـبعت و  حور 
هب سدقملا  تیب  زا  ناناملـسم  هلبق  هک  دمآ  شیپ  یطیارـش  ترجه  زا  سپ  یلو  .دهد  رارق  تدابع  هلبق  دوب  هدـمآ  رد  هناختب  تروص 

هلبق ناتدوخامـش  دنتفگ : یم  دندز و  یم  نیملـسم  هب  نایدوهی  هک  دوب  ییاه  نابز  مخز  نآ  للع  زا  یکی  تفای  رییغت  مارحلا  دجـسم 
، دیشک یم  ادخ  يوس  زا  ار  یـشیاشگ  راظتنا  دوب و  هتفـشآ  عضو  نیا  زا  (ص  ادخ لوسر  .دیناوخ  یم  زامن  ام  هلبق  يوس  هب  دیرادن و 

لوط رد  هلبق  رییغت  تایآ  .دیناوخب  زامن  دیتسیاب و  مارحلا  دجسم  هب  ور  دیتسه ، اجک  ره  هک  دمآ  روتـسد  دش و  لزان  نآرق  تایآ  هک 
دـنورن و مه  يدابع  لئاسم  رد  یتح  نارگید  تنم  راـب  ریز  دنـشاب و  دازآ  لقتـسم و  هک  دـهد  یم  ار  سرد  نیا  ناناملـسم  هب  خـیرات 

.دننک یگدنز  هنادنمتفارش 

ادـخ و ياهروتـسد  لماک  وریپ  عیطم و  یناسک  هچ  دوش  مولعم  ات  هدوب  ناناملـسم  يارب  مه  یناـحتما  هوـالع  هب  هلبق  رییغت  ناـمرف  نیا 
.دننک یم  ضارتعا  هدرک  ییوج  هناهب  یناسک  هچ  دنربمایپ و 

دیرادن و هلبق  دوخ  امش  هک  دنیوگن  ناناملسم  هب  نایدوهی  هک  دوب  نآ  شرگید  لیلد 
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رد دـیاب  ناناملـسم  .دـشخب  یم  ماهلا  ار  نیملـسم  لقتـسم  تیـصخش  یگنهرف و  لالقتـسا  هتکن  نیا  .دـیناوخ  یم  زامن  ام  هلبق  يوسب 
هب ور  دـیاب  تاناویح  حـبذ  .دنـشاب  هلبق  تمـس  هب  تسبوخ  كاروخ  باوخ و  نوچمه  ییاهراک  رد  یتح  دـننک ، هبعک  هب  ور  تدابع 
هب ادـخدای  ناـمیا و  سرد  دـیحوت  هبعک  يوـس  هب  روـما  همه  رد  يریگ  تهج  نیادوـش  یم  مارح  اـهنآ  تشوـگ  هـنرگو  دـشاب  هـلبق 

يوس هب  يریگ  تمس  نیا  هوالعب  .دنیآ  رد  هب  تلفغ  زاو  دنشاب  هتشاد  دوبعم  بوبحم و  هناخ  هب  هجوت  هراومه  ات  دهد  یم  ناناملـسم 
نوناک نآ  يوس  هب  زامن  تقو  دنشاب ، هک  ایند  ياج  همه  رد  ناناملـسم  همه  دنیرفآ و  یم  ابیز  زیگنا و  تفگـش  یتدحو  مظن و  هبعک 

هک دنیب  یم  ار  يددعتم  ياه  هریاد  درگنب ، نیمز  هرک  نارازگ  زامن  فوفـص  هب  اه  نامـسآ  زارف  زا  یـسک  رگا  .دننک  یم  ور  ییادخ 
تئیه ملع  هلبق  هب  هجوت  رذگهر  زا  تسا  نیملـسم  فوفـص  ناجو و  لدو  رکف  زکرمت  هطقن  دیحوت  تسا و  هبعک  اهنآ  همه  تیزکرم 

(ص دمحم لیعامـسا و  میهاربا و  يدیحوت  تازرابم  راگدای  هبعک  يرآ.درک  دـشر  ناناملـسم  نایم  رد  زین  یـسانش  تهج  ایفارغج و 
هک تسا  هبعک  نیا  .دزادرپ  یم  ناهج  حالطـصا  هب  دنک و  یم  هیکت  هبعک  هب  شیوخ  یناهج  مایق  رد  زین  جـع  يدـهم  ترـضح  تسا 

.دریگ یم  رارق  ناملسم  کی  هلبق  شیاین  زامن و 

: دوش یم  هچ  ریز  هلاسم  ود  خساپ  نونکا  دندنادرگ  هکم  يوسب  ار  ص)  ) مرکا ربمابپ  يور  مود  تعکر  رد  لییربج  ترضح  نیتلبقوذ  دجسم  رد 

هراشا

؟ تفریم اهنآ  فرط  هب  ربمایپ  يور  هکارچ  دش  هچ  ربمایپ  رس  تشپ  تعامج  فیلکت  -1

؟ تکرح ماگنه  رد  زامن  ندش  لطاب  -2

من ماگنه  رد  هک  تشاد  دوجو  یترورض  هچ 

شسرپ

ریز هلاسم  ود  خـساپ  نونکا  دـندنادرگ  هکم  يوسب  ار  ص)  ) مرکا ربمابپ  يور  مود  تعکر  رد  لییربج  ترـضح  نیتلبقوذ  دجـسم  رد 
: دوش یم  هچ 

؟ تفریم اهنآ  فرط  هب  ربمایپ  يور  هکارچ  دش  هچ  ربمایپ  رس  تشپ  تعامج  فیلکت  -1

؟ تکرح ماگنه  رد  زامن  ندش  لطاب  -2

؟ دوش ماجنا  رییغت  نیا  زامن  ماگنه  رد  هک  تشاد  دوجو  یترورض  هچ 

خساپ
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دراد دوجو  يدجسم  هنیدم  رد  .تسا  هدش  نایب  نآ  یگنوگچ  تایاور  تایآ و  رد  .تسا  مالسا  خیرات  تاملـسم  زا  هلبق  رییغت  هلأسم 
زاـمن رد  هکنیا  اـب  دـنداد  تهج  رییغت  هجرد  زاـمن 180  رد  روطچ  ناناملـسم  اـما  .دراد  هلبق  ود  هک  يدجـسم  ینعی  نیتـلبق » وذ   » ماـنب

یم ام  بجاو  زامن  رد  هک  هدش  نایب  لئاسملا  حیـضوت  رد  هچنانچ  درادـن  زامن  اب  یتافانم  درادـن و  یلاکـشا  مه  نیا  .دـندوب  تعامج 
اذل دنداتسیا ، بونج  فرط  هب  لامـش  فرط  زا  دنداد و  هلبق  رییغت  (ص ) ربمایپ مه  عقوم  نآ  رد  مینک و  تکرح  هلبق  تهج  رد  میناوت 

، لحم نآ  مک  تیعمج  هب  هجوت  اب  نارازگزامن  شخرچ  تکرح و  هرابرد  و  درادن ، یلاکشا  ترورـض  ماقم  رد  نتفر  هار  رادقم  نیا 
.تسا هدوب  ریذپ  ناکما  یناسآ  هب  یمظن  یب  نودب 

رییغت تروص  ره  رد  .تسا  هدـناوخ  یم  زامن  ییاهنت  هب  (ص ) ربمایپ هلمج  نآ  زا  دراد  دوجو  زین  رگید  ياـه  هیرظن  هراـب  نیا  رد  هتبلا 
رد دـش  بجوم  زیگنا  تفگـش  روط  هب  زامن و  ماگنه  رد  نآ  عوقو  .تسا و  شریذـپ  لباق  یناسآ  هب  یهلا  هزجعم  کـی  ناونع  هب  هلبق 

.دنامب هدنز  هثداح  نیا  خیرات  لوط 

 : ك.ر رتشیب  یهاگآ  يارب 

هیآ 143 و 144؛ لیذ  ج 1 ، هنومن ، ریسفت  . 1

ص 196. ج 19 ، راونالاراحب ، رقابدمحم ، یسلجم ، . 2

؟ درک رییغت  هبعک  هب  سدقملا  تیب  زا  ناناملسم  هلبق  ارچ 

شسرپ

؟ درک رییغت  هبعک  هب  سدقملا  تیب  زا  ناناملسم  هلبق  ارچ 

خساپ

{1} .دناوخ یم  زامن  نآ  ِتمس  هب  رازگزامن  هک  تسا  یناکم  يانعم  هب  تغل ، رد  هلبق ، هژاو 

قرشم يوس  هب  ور  نانآ  .تسا  قرشم  ناناملـسم  هلبق  .دنناوخ  یم  زامن  سدقملا  تیب  هب  ور  نانآ  .تسا  سدقملا  تیب  نایدوهی ، هلبق 
هب نآ  زا  سپ  دناوخ و  زامن  سدقملا  تیب  يوس  هب  ور  هنیدم ، رد  زین  یتدم  هکم و  رد  لاس   9 13 مرکا لوسر  { 2} .دنرازگ یم  زامن 

رییغت نامز  هرابرد  نازیملا ، ریـسفت  رد  .دوب  (ص ) ربمایپ مهم  ياهراک  زا  یکی  هلبق  رییغت  .درازگ  زامن  هبعک  يوس  هب  دـنوادخ ، نامرف 
.میناوخ یم  هلبق 

نیمهدفه هک  بجر  هام  رد  يرجه ، مود  لاس  رد  هنیدم ، رد  هلبق  رییغت  هک  نیا  رب  دنراد  تلالد  تایاور ، نیرت  حیحص  نیرت و  شیب  »
{3 «.} دش عقاو  دوب ، ترجه  هام 
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.دناوخ زامن  سدقملا  تیب  يوس  هب  ور  هام  لاس و 5  ترضح 14  نآ  نیاربانب ،

: تسا رارق  نیا  زا  هرقب  هروس  رد  هلبق  رییغت  هب  طوبرم  تایآ 

؛) میقَتْسُم ٍطارِص  یلا  َأشَی  ْنَم  يدْهَی  ُبِْرغَْملا  ُقِرْشَْملا َو  ُْلق هللا  اْهیَلَع  اُوناک  یتَّلا  ُمِِهتَْلِبق  ْنَع  ْمُهَّلَو  ام  ِساّنلا  َنِم  ُأهَفُّسلا  ُلوُقَیَس  . ) 1

؟ دـنادرگ زاب  دـندوب ، نآ  رب  هک  يا  هلبق  زا  ار  ناناملـسم )  ) نانآ یتلع  هچ  تفگ : دـنهاوخ  يدوز  هب  ناـنآ } ریغ  دوهی و  زا   } ناـنادان
ار هک  ره  و  دـهد } یم  رارق  هلبق  تساوـخ  هک  ار  اـج  ره  و   } .تـسا ادـخ  يارب  اـج  هـمه  برغم و  قرـشم و  وـگب : اـم } لوـسر  يا  }

{4 «.} دنک یم  تیاده  میقتسم  طارص  هب  دهاوخب ،

يا  } ار وت  زیمآراظتنا  ياه  هاگن  « ؛) ِمارَْحلا ِدِجْـسَْملا  َرْطَـش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  اهـضرَت  ًَْْلِبق  َکَنَِّیلَُونَلَف  ِأمَّسلا  ِیف  َکِهْجَو  َبُّلَقَت  يََرن  ْدَق  . ) 2
دونشخ نآ  زا  هک  يا  هلبق  يوس  هب  ار  وت  نونکا  .مینیب  یم  ییاهن } هلبق  نییعت  يارب   } نامسآ يوس  هب  یمارگ } لوسر 
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{5 «.} نک مارحلادجسم  يوس  هب  ار  دوخ  يور  سپ  .مینادرگ  یم  زاب  یشاب ،

هللا َو يَدَـه  َنیذَّلا  یَلَعِّالا  ًَْریبََکل  َْتناک  ِنا  ِْهیَبِقَع َو  یلَع  ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  َلوُسَّرلا  ُِعبَتَی  ْنَم  َمَْلعَِنلِّالا  اْهیَلَع  َْتنُک  یتَّلا  ََْْلبِْقلا  اَْـنلَعَج  اـم  َو  . ) 3
يوریپ ربمایپ  زا  هک  يدارفا  هک  میداد  رارق  نیا  يارب  اهنت  يدوب ، نآ  رب  ًالبق  هک  ار  يا  هلبق  نآ  ام ، و  « ؛) ...ْمُِکناْمِیا َعیـُضِیل  هللا  َناک  ام 
تیاده ار  نانآ  دنوادخ  هک  یناسک  رب  زج  مکح ، نیا  ًاملـسم  و  دـنوش ، صخـشم  دـندرگ ، یم  زاب  بقع  هب  هک  اه  نآ  زا  دـننک ، یم 

زگره ادـخ  و  تسا ، هدوـب  حیحـص  قباـس ، هلبق  ربارب  رد  امـش  ياـهزامن  هـک  دـینادب  زین  ار  نـیا  دوـب و  دـهاوخ  راوـشد  تـسا ، هدرک 
{6 «.} دنادرگ یمن  عیاض  ار  امش  زامن } } نامیا

؛) ْمُْهنِم اوُمَلَظ  َنیذَّلاَِّالا  َّْجُح  ٌ ْمُْکیَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَیّالَِئل  ُهَرْطَش  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  ام  ُْثیَح  ِمارَْحلا َو  ِدِجْـسَْملا  رَطَـش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  . ) 4
زج مدرم  ات  دـینک  نآ  يوس  هب  ار  دوخ  يور  دـیدوب  اج  ره  نک و  مارحلادجـسم  بناج  هب  ار  دوخ  يور  يدـش ، جراخ  اـج  ره  زا  «و 

ياه باتک  رد  هک  مالسا  ربمایپ  ياه  هناشن  زا  اریز   } .دنشاب هتشادن  امش  دض  رب  یلیلد  دنراد } یمنرب  تجاجل  زا  تسد  هک   } ناملاظ
{7 {«.} دناوخ یم  زامن  هلبق  ود  يوس  هب  هک  تسا  نیا  هدمآ ، نیشیپ  ینامسآ 

: درمشرب نینچ  ار  هلبق  رییغت  رارسا  ناوت  یم  قوف ، تایآ  عومجم  زا 

ترـضح نآ  یناوخ ، یم  زامن  ام  هلبق  يوس  هب  ییام و  نید  وریپ  وت  هک  دنتفرگ  یم  بیع  (ص ) مرکا ربمایپ  رب  دوهی  هک  اج  نآ  زا  . 1
تیناّقح هک  دوب  نیا  هلبق  رییغت  يارب  ترـضح  نآ  راظتنا  لیلد  دـیاش  و  دیـشک ، یم  ار  هلبق  رییغت  راـظتنا  هدـش ، نیگمغ  نخـس  نیا  زا 

ياه باتک  رد  باتک  لها  اریز  دنک ؛ رت  نایامن  ار  شیوخ 
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هلبق رییغت  نامرف   ، ترضح نآ  يدونشخ  يارب  زین  دنوادخ  { 8} .درک دهاوخ  ضوع  ار  هلبق  دیدج ، ربمایپ  هک  دندوب  هدناوخ  شیوخ 
/ دومرف رداص  ار 

ناونع هب  ادتبا  رد  سدقملا  تیب  نداد  رارق  تلع  دشاب و  هبعک  ًامتح  تسیاب  یم  هلبق  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هرقب  هروس  هیآ 143  زا  . 2
ترـضح نآ  زا  ارچ  نوچ و  یب  یناـسک  هچ  هک  ددرگ  راکـشآ  هلبق ، رییغت  ناـمز  رد  و  دـنوش ، ناـحتما  مدرم  هک  دوـب  نآ  يارب  هلبق ،

{9} .دوب هدرک  ناشتیاده  ادخ  هک  نانآ  يارب  رگم  دوب ؛ راوگان  نارگ و  سب  هلبق  رییغت  اریز  درک ؛ دنهاوخ  يوریپ 

: تسا هدوب  هدیاف  هس  لقادح  نمضتم  هلبق ، رییغت  هک  دیآ  یمرب  هروس  نامه  هیآ 150  زا  . 3

مکح نیا  سدـقملا ، تیب  هن  تسا ، هبعک  دوعوم ، ربمایپ  هلبق  هک  دـندوب  هدـناوخ  ناشیاه  باـتک  رد  ناـیدوهی  هک  نیا  تلع  هب  فلا )
.دنشاب هتشادن  ربمایپ  هیلع  یتجح  نانآ  هک  دش  ثعاب 

.دش ناناملسم  رب  دنوادخ  تمعن  ندش  مامت  بجوم  مکح  نیا  ب )

{10} .تسا یهلا  میقتسم  طارص  يوس  هب  تیاده  هب  دیما  مکح ، نیا  ییاهن  فده  ج )

ص 407/ لبق ، هدام  لیذ  یناهفصا ، بغار  تادرفم ، [. 1]

/ نارهت هیمالسالا ، بتکلاراد  ص 226 ، ج 5 ، یشرق ، ربکا  یلع  نآرقلا ، سوماق  [. 2]

/151 هیآ 142 -  لیذ  ص 331 ، ج 1 ، نازیملا ، [. 3]

هیآ 142/ هرقب ، هروس  [. 4]

هیآ 144/ نامه ، [. 5]

هیآ 143/ .نامه ،  [. 6]

هیآ 150/ نام ، [. 7]

/ نانبل تاعوبطملل  یملعالا  ْسسؤم  عبط  هرقب ، هروس  هیآ 150  لیذ  ص 424 ، ج 1 ، یسربط ، نایبلا  عمجم  [. 8]

/151 هیآ 142 -  لیذ  ص 328 ، ج 1 ، نازیملا ، [. 9]

/ نامه [. 10]

؟ دنداد هلبق  رییغت  هبعک  يوس  هب  هک  دش  هچ  دندناوخ و  یم  زامن  سدقملا  تیب  يوس  هب  ناناملسم  ارچ 
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شسرپ

؟ دنداد هلبق  رییغت  هبعک  يوس  هب  هک  دش  هچ  دندناوخ و  یم  زامن  سدقملا  تیب  يوس  هب  ناناملسم  ارچ 

خساپ

زامن سدـقملا  تیب  يوس  هب  ناناملـسم  ارچ  هک  نیا  دروم  رد  .تسا  هدـش  حرطم  هلبق  رییغت  عوضوم  نآرق  زا  يددـعتم  ( 1) تایآ رد 
یـصاخ تسادـق  زا  هدوـب و  نیمز  يور  رد  رـشب  تداـبع  هیلوا ي  نوناـک  هبعک  هک  تـسا  تـسرد  يرآ  تـفگ : دـیاب  دـندناوخ  یم 
ناشیاه تب  دندرک و  یم  یگدنز  هکم  رد  ناکرشم  دندش  ثوعبم  تلاسر  هب  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  ینامز  نآ  یلو  تسا ، رادروخرب 

اـسب هچ  و  دـمآ ، یم  رامـش  هب  اهنآ  ياه  تب  هب  مارتحا  یعون  هبعک ، يوس  هب  ندـناوخ  زاـمن  اذـل  دـندوب و  هدرک  رقتـسم  هبعک  رد  ار 
هب اه  ناملسم  هک  دمآ  روتسد  لوا  نآ  زا  اذل  .دنک  یم  هدجس  شنرُک و  اهنآ  ياه  تب  لباقم  رد  مالـسا  ربمایپ  هک  دندرک  یم  نامگ 

.تسا یهلا  نایدا  زا  يرایسب  هلبق ي  مهم و  دجاسم  زا  یکی  تقیقح  رد  هک  دنناوخب  زامن  سدقملا  تیب  فرط 

نایدوهی ناکرشم و  زا  اهنآ  فوفص  دش و  هداد  لیکشت  یمالـسا  تموکح  دندرک و  ترجه  هنیدم  هب  اه  ناملـسم  هک  یماگنه  یلو 
، اهنیا هک  دنکب  رکف  یسک  هک  دوبن  نیا  لامتحا  رگید  دندش و  حرطم  یصخشم ، زاتمم و  تلم  کی  ناونع  هب  دش و  ادج  نایحیسم  و 

.دنراذگب زامن  هبعک  يوس  هب  هک  دش  هداد  روتسد  دنتسه ، تسرپ  تب 

: دیامرف یم  دنک و  یم  حرطم  شیامزآ  کی  ناونع  هب  ار  بلطم  نیا  هرقب  هروس ي  رد  میرک  نآرق 

هب هک  اـهنآ  زا  دـننک ، یم  يوریپ  ربماـیپ  زا  هک  يدارفا  هک  میداد  رارق  نیا  يارب  اـهنت  يدوـب ، نآ  رب  ًـالبق  هک  ار  يا  هلبق  نآ  اـم  و  "...
تیاده ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یناسک  رب  زج  مکح  نیا  ًاملسم  .دنوش و  صخشم  دندرگ  یم  زاب  بقع 
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] زامن نامیا =]  زگره  ادـخ  و  تسا )؛ هدوب  حیحـص  قباس ، هلبق ي  ربارب  رد  امـش  ياـهزامن  هک  دـینادب  زین  ار  نیا   ) .دوب راوشد  هدرک ،
(2 ") .تسا نابرهم  میحر و  مدرم ، هب  تبسن  دنوادخ ، اریز  دنادرگ  یمن  عیاض  ار  امش 

یناسک هچ  .دنکب  ادج  يرهاظ  ياه  ناملسم  زا  ار  یعقاو  ناناملسم  فوفص  هک  اه  ناملسم  يارب  دوب  شیامزآ  کی  نیا  تقیقح  رد 
: دیامرف یم  دنوادخ  : " دنتفگ رگا  و  دنناوخب ،" دیناوخب ، زامن  سدقملا  تیب  فرط  هب  : " دنتفگ رگا  دنتـسه و  ربمایپ  ادـخ و  هار  وریپ 

رهاظ رد  هک  یناسک  نایوج و  هناهب  زا  یعقاو  ناناملـسم  فص  شیامزآ  نیا  اب  تقیقح  رد  .دـنناوخب " دـیناوخب ، زامن  هبعک  فرط  هب 
.دوش یم  ادج  دنتسین  میلست  عقاو  رد  یلو  دنناملسم 

: هتکن

دوش زیوجت  اه  ناسنا  يارب  وراد  نیا  زور  کی  تسا  نکمم  هک  تسا  کشزپ  هخسن ي  نوچمه  تقیقح  رد  ربمایپ  ادخ و  تاروتسد 
ادیپ لماکت  دشاب و  ملاس  دـبای و  زاب  ار  شدوخ  تمالـس  دـهاوخ  یم  هک  یناسنا  .دـنک  رییغت  هخـسن  و  يرگید ، يوراد  رگید  زور  و 

هخـسن هب  تسا  مزال  ور  نیا  زا  تسا  يونعم  کشزپ  تقیقح  رد  مالـسا  ربمایپ  هک  اجنآ  زا  دنک و  دامتعا  کشزپ  نیا  هب  دـیاب  دـنک ،
.دوش لمع  وا  ياه 

زامن اـجنآ  يوس  هب  اـم  هک  تسا  نیا  لـصا  و  تسا ، دـیحوت  زکرم  نیرت  یمیدـق  تقیقح  رد  هبعک  تفگ : دـیاب  مه  عوضوم  نیا  رد 
(1 (؛ دش خسن  روتسد  نآ  دوب و  تقوم  روتسد  کی  تقیقح  رد  دش ، هدناوخ  زامن  سدقملا  تیب  يوس  هب  یتدم  کی  رگا  و  میناوخب ،

.دمآ دیدج  مکح  درک  رییغت  تحلصم  هک  یماگنه  و  دوب ، یقاب  مکح  نیا  یتدم  ات  دش و  رداص  تقوم  یمکح  روتسد و  ینعی 

: دیامرف یم  هرقب  هروس ي  هیآ ي 150  رد  و 

دوخ يور  يدش ، جراخ  اج  ره  زا  "و 
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رب تجاجل  زا  تسد  هک   ) ناملاظ زج  مدرم ، اـت  دـینک ؛ نآ  يوس  هب  ار  دوخ  يور  دـیدوب  اـج  ره  و  نک ، مارحلا  دجـسم  بناـج  هب  ار 
هب وا ، هک  تسا  نیا  هدمآ ، نیشیپ  ینامـسآ  بتک  رد  هک  ربمایپ ، ياه  هناشن  زا  اریز  ( ؛ دنـشاب هتـشادن  امـش  دض  رب  یلیلد  دنراد ) یمن 
امش رب  ار  دوخ  تمعن  هک ) دوب  نآ  رطاخ  هب  هلبق ، رییغت  نیا  ! ) دیسرتب نم  زا  اهنت )  ) دیـسرتن و اهنآ  زا  دناوخ ) یم  زامن  هلبق ، ود  يوس 

(2 ") .دیوش تیاده  دیاش  منک ، مامت 

: دنتشاد رارق  هار  ود  نیب  اه  ناملسم  تقیقح  رد 

هلبق ي و  دیتسین ، لقتسم  امـش  دنتفگ : یم  دندرک و  یم  تتامـش  اه  نآ  رب  اه  يدوهی  دندناوخ  یم  زامن  سدقملا  تیب  يوس  هب  رگا 
(ص) مرکا ربمایپ  زا  هک  ییاه  هناـشن  رد  ناـشدوخ ، ینامـسآ  ياـه  باـتک  رد  هکنیا  رت  مهم  هتکن ي  .تساـم و  هلبق ي  ناـمه  اـمش ،

دوـجو رد  هناـشن  نیا  یلو  دـناوخ  یم  زاـمن  هلبق  ود  فرط  هب  هک  تـسا  نـیا  دوـعوم  ربماـیپ  هناـشن ي  هـک  دوـب  نـیا  دـندوب  هدـناوخ 
باتک رد  هک  يدوعوم  ربمغیپ  نآ  دیاش  هک  دندوشگ  یم  اه  ناملسم  تتامش  هب  نابز  اذل  دوب و  هتفاین  ققحت  نامز  نآ  ات  (ص ) ربمایپ

.درادن ار  ندناوخ [ زامن  هلبق  ود  فرط  هب  هناشن =]  نیا  نوچ  .تسین  ربمغیپ  نیا  تسا  هدمآ  یلبق  سدقم  ياه 

هناخ ي ارچ  سپ  هدـمآ  (ع ) میهاربا ءایحا  يارب  هک  دـنک  یم  اعدا  مالـسا  ربماـیپ  رگا  هک  دـنتفرگ  یم  داریا  ناکرـشم  رگید  فرط  زا 
تیب فرط  هب  هک  تسا  هدرک  شومارف  ار  میهاربا  نیئآ  هبعک و  اـیآ  دـناوخ ؟ یم  زاـمن  سدـقملا  تیب  يوس  هب  هتـشاذگاو و  ار  هبعک 

.دندرک یم  تتامش  اه  يدوهی  يرگید  نایب  اب  مه  دندرک و  یم  شنزرس  ار  وا  ناکرـشم  مه  تقیقح  رد  دناوخ ؟ یم  زامن  سدقملا 
.تسب ار  هورگ  ود  ره  نابز  هلبق ، رییغت  دنیارف  نیا  و 

نیا رد 
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: هدش هراشا  هلبق  رییغت  رارسا  زا  دروم  هس  هب  هیآ 

.تفرگ ار  مالسا  نانمشد  ياه  ییوج  هناهب  يولج  مارحلا  دجسم  هب  هجوت  هکنیا  یکی 

نوچ دوب  یتیبرت  لماکت  عون  کـی  نیا  اریز  ( 5 ") ْمُْکیَلَع ِیتَمِْعن  َِّمتُألَو   " .دـش یهلا  ياه  تمعن  لـیمکت  بجوم  هلبق  رییغت  هکنیا  مود 
.دندش یم  انشآ  یمالسا  طابضنا  اب  اه  ناملسم 

میهاربا هار  يونعم  تاکرب  زا  ار  اه  ناملـسم  دـش و  اهنآ  تیادـه  زاس  هنیمز  هبعک ، مارحلا و  دجـسم  هب  اه  ناملـسم  هجوت  هکنیا  موس 
.تخاس رادروخرب 

: یقرواپ

.هرقب هروس ي  ات 150  تایآ 143   . 1

" ِْهیَبِقَع یَلَع  ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  َلوُسَّرلا  ُِعبَّتَی  نِم  َمَْلعَِنل  َّالِإ  اَْهیَلَع  َْتنُک  ِیتَّلا  َهَْلبِْقلا  اَْنلَعَج  اَمَو  " ؛ 143 هرقب /   . 2

تاقوا یهاگ  تسا و  روهشم  خسن  نامه  نیا  هک  تسا ، نآرق  هیآ ي  هلیـسوب ي  نآرق  هیآ ي  خسن  یهاگ  میراد : خسن  عون  دنچ   . 3
يوس هب  هک  دوب  نیا  (ص ) مرکا ربمغیپ  تنـس  ینعی  .تسا  مود  عون  زا  خـسن  نیا  .تسا و  نآرق  هیآ ي  هلیـسو ي  هب  تنـس  خـسن  مه 
هدمآ روکذم  تایآ  رد  نآرق  رد  تشادرب  ار  لوا  مکح  دمآ و  هک  يروتـسد  ینعی  تنـس ، نیا  خسان  اما  دنناوخب  زامن  سدقملا  تیب 

.تسا

اَّلِإ ٌهَّجُح  ْمُْکیَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  اَّلَِئلُهَرْطَش  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  اَم  ُْثیَحَو  ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملا  َرْطَش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  َتْجَرَخ  ُْثیَح  ْنِمَو   . " 4
" َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعلَوْمُْکیَلَع  ِیتَمِْعن  َِّمتُألَو  ِینْوَشْخاَو  ْمُهْوَشْخَت  َالَفْمُْهنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا 

.150 هرقب /   . 5

؟ تسا هدوب  اجک  یهالا  ناربمایپ  همه  هلبق  نآرق  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ تسا هدوب  اجک  یهالا  ناربمایپ  همه  هلبق  نآرق  هاگدید  زا 

خساپ

یناهج دبعم  نیلّوا  مارحلا ، تیب   96/ نارمع لآ  نیَملاعِلل » يدُه  اکرابُم و  َهَّکَِبب  يذََّلل  سانِلل  عِضُو  ٍتَیب  لوأ  َّنِإ   » هفیرش هیآ  ساسا  رب 
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اهنآ ناوریپ  یهلا و  ناربمایپ  .دیامنیمن  دیعب  هفیرش ، هیآ  نیا  زا  هدوب ،» ناربمایپ  همه  هلبق  هبعک ،  » هک هتکن  نیا  راهظتسا  هکنانچ  .تسا 
ینَلَعَج َو  : » تسا هدـمآ  (ع ) حیـسم ياسیع  هرابرد  هک  نیا  دـننام  دراد ؛ تلالد  بلطم  نیا  رب  یتایآ  دـناهدوب و  هدجـس  زاـمن و  لـها 

دای یکین  هب  ناشیا  نادـنزرف  ایبنا و  همه  زا  هک  یتایآ  ای  و  ، 31/ میرم ایَح » ُْتمُدام  هوکَّزلا  هولَّصلِاب و  یناصوَأ  تنُک و  ام  َْنیَأ  اـکرابُم 
لیئارـسِإ و میهاربِإ و  هیرُذ  نِم  حوـن و  َعَـم  اـنلَمَح  نَّمِم  مدا و  هیرُذ  ْنِم  نیّیبَّنلا  َنِم  مهیَلَع  هللا  مَعنَأ  نیذَّلا  کـِئلُوأ  : » دـیامرفیم هدرک ،

تاوهَـشلا اوعبّتا  هولَـصلا و  اوعاضأ  فلخ  مهدَعب  ْنِم  َفَلَخَف  ًایکب  ًادجُـس و  اوّرَخ  نمحرلا  ُتایا  مهیلَع  یلُتت  اذإ  انیَبَتْجا  انیدَه و  نمم 
.59 58/ میرم ًاّیغ .» نوقلی  فوسَف 

ياهلبق تهج و  ریزگان  هدجـس  زامن و  نوچ  دـناهدوب و  هدجـس  زامن و  لـها  اـهنآ ، ناوریپ  اـیبنا و  دوشیم  مولعم  تاـیآ  هنوگ  نیا  زا 
رب کی  چیه  هدوب و  يواسم  تاهج  همه  اهنآ  تعیرـش  رد  هک  دش  لیاق   115/ هرقب هللا » هجو  َّمَثَف  اّولوت  امنیأ   » ساسا رب  دـیاب  ای  دراد ؛
زا .تسا  هدوب  نانآ  هلبق  یـصاخ  تهج  هک  تفریذپ  دیاب  ای  .تسا  دیعب  ضرف  نیا  هک  تسا ، هتـشادن  حـیجرت  لابقتـسا  يارب  يرگید 

هدوب هبعک  (ع ،) متاخ اـت  مدآ  زا  اـیبنا ، همه  هلبق  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  َهَکَِبب » يذََّلل  ِساـّنِلل  عِضُو  تَیب  لَوَأ  َّنِإ   » هفیرـش هیآ  رهاـظ 
ریغ یصخشم  هلبق  دوش  هتفگ  هک  نیا  تسا و 
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.تسین راگزاس  هیآ  قالطا  اب  دنتشاد ، هبعک  زا 

، هبعک رد  هلبق  راـصحنا  رد  نآ  یقـالطا  روـهظ  ضرف  رب  نکیل  تسین ، هبعک  ندوـب  هلبق  صوـصخ  هب  رظاـن  هیآ  رهاـظ  هـچرگ  رکذـت :
.دومن دییقت  تشاد  دوجو  رگا  يرگید  ربتعم  لیلد  اب  ار  روبزم  قالطا  ناوتیم 

لیئارسا ینب  نایدیعبت  و  (ع ) یسوم ترضح  تشگزاب  ،و  شنایهاپس نوعرف و  تکاله  زا  سپ  هک ، تسا  دنمدوس  زین  هتکن  نیا  رکذت 
دنوادخ دنتشادن ، يزاسزاب  يارب  یفاک  تردق  زونه  دوب و  هدش  بیرخت  ناینوعرف  تسد  هب  اهنآ  يدابع  زکارم  هک  اجنآ  زا  رصم ، هب 
مکَتویب اولعجاو  اتوُیب  رصِمب  امُکِموَِقل  اءّوبت  نَأ  هیخَأ  یسُوم و  یلِإ  انیَحْوَأ  َو  : » دنهد رارق  اّلـصم )  ) هلبق ار  ناشدوخ  ياههناخ  ات  دومرف 

87/ سنوی نینمؤملا .» ِرَِّشب  هولَّصلا و  اومیقَأ  هلِبق و 

زکارم يزاـسون  يزاـسزاب و  ناوـت  هک  نوـنکا  ینعی  زاـمن ؛ تهج »  » هن تسا  زاـمن  لـحم  و  الـصم » ، » هفیرـش هیآ  نیا  رد  هلبق  زا  دارم 
تـسین انعم  نیدب  هیآ  نیا  .دـینک  تدابع  ار  ادـخ  هدرازگ ، زامن  دوخ  ياههناخ  رد  دـیرادن  ار  یهورگ  ياهتدابع  يرازگرب  يدابع و 

نیا ات  دـشاب  ناشدوخ  لزنم  يوس  هب  اهنآ  يور  زامن  ماگنه  دـیاب  ًامتح  دـنناوخب  زاـمن  دوخ  هناـخ  زا  نوریب  رد  رگا  لیئارـسا  ینب  هک 
ياـنعم هب  هیآ  نیا  رد  هلبق » : » تسا هتفگ  ریبـج  نب  دیعـس  هتبلا  تفرگ ؟ رارق  ناـشزامن  هلبق  اـهنآ  لزاـنم  هنوـگچ  هک  دـیآ  شیپ  ههبش 

هدش و ربخاب  مه  لاح  زا  ات  نایبلا 5 6/195 ) عمجم  « ) دـیزاسب مه  لباقم  وربور و  ار  ناتیاههناخ   » هک تسا  نیا  دارم  هدوب ، لـباقتم » »
.دیشاب رادروخرب  تینما  زا 

نیدب هیآ  نیا  اریز  درادن ؛ دوجو  یتافانم  دش  راهظتسا  نآ  زا  هبعک  ندوب  هلبق  نیلوا  هک  ياهیآ  هیآ و  نیا  نیب  ریدقت ، ره  هب 
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هلبق ار  نآ  هداتسیا ، دوخ  هناخ  هب  ور  تسیابیم  درازگیم  زامن  دوخ  هناخ  زا  جراخ  رد  (ع ) یـسوم موق  زا  یـسک  هاگره  هک  تسین  انعم 
ماگنه هب  ًارهق  دوب ، هبعک  لیئارـساینب  دـباعم  دـجاسم و  هلبق  ناـینوعرف ، تسد  هب  يداـبع  زکارم  یناریو  زا  لـبق  اریز  دـهد ؛ رارق  دوخ 

.دندادیم رارق  هلبق  ار  نآ  هداتسیا  هبعک  هب  ور  مه  ناشیاههناخ  رد  ندرازگزامن 

راـحب  ) .تسا هدوب  هلبق  دـعب  هب  ترـضح  نآ  ناـمز  زا  تسا ، (ع ) نامیلـس ترـضح  نآ  یناـب  هک  سدـقملا » تیب  ، » هکنیا رگید  هتکن 
هبعک یبرغ  لامش  رد  سّدقملا  تیب  هک  نیا  ظاحل  هب  هتبلا  .دندناوخیم  زامن  وس  نآ  هب  هلبق ، لیوحت  زا  شیپ  زین  ناناملـسم  ( 19/201

ِنآ رد  اـت  دـشاب  سدـقملا  تیب  ناـشیا و  نیب  هبعک  هک  ياـهنوگ  هب  دنداتـسیایم ، هبعک  بونج  رد  هکم ، رد  مرکا  لوسر  تسا ، عـقاو 
نامه 81/59)  ) .سدقملا تیب  هب  ور  مه  دنشاب و  هبعک  هب  ور  مه  دحاو 

؟ تسیچ هدش  رما  نآ  هب  هرقب  هروس  هیآ 196  رد  هک  هرمع  جح و  مامتا  زا  روظنم  تایاور  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ تسیچ هدش  رما  نآ  هب  هرقب  هروس  هیآ 196  رد  هک  هرمع  جح و  مامتا  زا  روظنم  تایاور  هاگدید  زا 

خساپ

هک یهقف  ياهثحب  زا  هتـشذگ  هدش ، رما  نادـب   196/ هرقب ِهرْمُعلا هللا » جَـحلا و  اوُِمتَأَو   » هفیرـش هیآ  رد  هک  هرمع  جـح و  ماـمتا  هراـبرد 
يارب يرگید  قادصم  تایاور  یخرب  رد  هدـش ، حرطم  نآ  عناوم  زا  زیهرپ  جـح و  طیارـش  ازجا و  لیـصحت  رب  هیآ  نیا  تلالد  هرابرد 

.دوش فرشم  (ع ) ماما ترایز  هب  کسانم  ماجنا  زا  سپ  رازگ  جح  هکنیا  نآ  تسا و  هدش  رکذ  جح  مامتا 

اریز تسا ؛ تیالو  قوقح  زا  یکی  زین  نیا  هچرگا  تسین  روبق  ترایز  طقف  هدش ، هدناوخ  ارف  نادـب  جـح  رد  هک  یترایز  زا  دارم  هتبلا 
ِهِّلل یتامَم  يایحَم و  یکُُـسن و  یتالَـص و  َّنِإ  : » تسادـخ نآ  زا  شتایح  دـننامه  وا  گرم  تسا و  ناسکی  موصعم  گرم  یگدـنز و 
ربهر اب  رادـید  ترایز ، زا  دارم  هکلب  دراد  یناوارف  تاکرب  باوث ، زا  هتـشذگ  نانآ  روبق  ترایز  ور  نیا  زا  ، 162/ ماعنا نیملاعلا » بر 
دورد مالـس و  وا  ربق  راـنک  رد  روضح  زا  فدـه  هکناـنچ  تسوا ، رب  ترـصن  هضرع  تیـالو و  بتارم  زا  وا  ندرک  هاـگآ  یمالـسا و 

.تسا ناحبس  يادخ  هاگرد  هب  عرضت  اعد و  وا و  رب  نداتسرف 

: تسا نینچ  هدش ، لقن  هراب  نیا  رد  هک  یتایاور  یخرب 

ام روضح  هب  سپـس  دننک و  فاوط  نآ  درگ  رب  دنیایب و  هبعک )  ) اهگنـس نیا  يوس  هب  مدرم  ات  دـش  هداد  نامرف  دومرف : (ع ) رقاب ماما   1
تیامح يارب  ار  دوخ  یگدامآ  هدرک ، هضرع  ام  رب  ار  دوخ  يرای  هدرک و  مالعا  ام  هب  ار  ناشتیالو  دننک و  دـهع  دـیدجت  ام  اب  هدـمآ ،

راهظا ام  زا 
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یفاک 4/549) «. ) مهرصن انیلع  اوضرعی  مهتیالوب و  انوربخی  انوتأی و  مث  اهب  اوفوطیف  راجحألا  هذه  اوتأی  نأ  سانلا  رمأ  امنأ  : » دننک

رد هک  یجح  نیاربانب ، مامإلا .» ءاقل  جـحلا  مامت  : » تسا (ع ) ماما روضح  هب  فّرـشت  جـح ، مامتا  زراب  قادـصم  دومرف : (ع ) رقاب ماما   2
.تسا مامتان  دشابن  (ع ) ماما ياقل  نآ 

نایجاح امش  دومرف : ترضح  نآ  رادید  نیا  رد  .میدش  فرـشم  (ع ) قداص ماما  رـضحم  هب  جح  زا  دعب  ام  دیوگیم : راسی  نب  ییحی   3
لآ هعیـش  و  (ص ) هیبن ربق  راوزو  هللا  تیب  جاح  : » امـش رب  داب  اراوگ  نیا  .دمحم  لآ  هعیـش  و  (ص ) وا ربمایپ  ربق  نارئاز  دییادخ و  هناخ 

یفاک 4/549) «. ) مکل ائینه  دمحم 

: مدرک ضرع  ترـضح  نآ  هب  دـیوگیم : تسا ، هدوب  باتک  ياراد  هتـشاد و  (ع ) قداص ماما  دزن  هژیو  یتناـکم  هک  یبراـحم  حـیرذ   4
راـک نآ  دندیـسرپ : (ع ) قداـص ماـما  .مهد  ماـجنا  ار  نآ  مراد  تسود  نـم  هـک  درک  يراـک  هـب  رومأـم  ارم  مـیرک  نآرق  رد  دـنوادخ 

روظنم دومرف : ترضح  نآ   29/ جح مهروذن .» اوفویل  مهثفت و  اوضقیل  مث   » هک ّلج  وّزع  دـنوادخ  هدومرف  نیا  مدرک : ضرع  تسیچ ؟
.تسا جح  کسانم  ماجنا  مهروذن » اوفویلو   » زا دارم  هکنانچ  تسا ؛ ماما  روضح  هب  فّرشت  مهثفت » اوضقیل   » زا

: مدرک ضرع  مدش و  بایفرش  (ع ) قداص ماما  تمدخ  هب  دیوگیم : دنکیم  لقن  یبراحم  حیرذ  زا  ار  تیاور  نیا  هک  نانس  نب  هللا  دبع 
نخان ندیچ  براش و  يوم  ندرک  هاتوک  يانعم  هب  دومرف : ترضح  نآ  .دینک  انعم  میارب  ار  مهروذن » اوفویل  مهثفت و  اوضقیل  مث   » هیآ

زا دارم  هک  درک  تیاور  امـش  زا  یبراحم  حـیرذ  مدرک : ضرع  کلذ .» هبـشأام  رافظألا و  صق  براـشلا و  ذـخأ  : » تسا نآ  دـننام  و 
دارم ماما و  ياقل  مهثفت » اوضقیل  »
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مه تسا و  قداص  ِربخم  مه   ) دـیقداص وگتـسار و  امـش  يود  ره  دومرف : (ع ) قداص ماما  .تسا  کسانم  ماجنا  مهروذـن » اوفویلو   » زا
يرهاـظ هک  هنوگ  ناـمه  میرک  نآرق  نکیل  يربخ ،) قدـص  مه  تسا و  يربخم  قدـص  مه  رگید  تراـبع  هب  تسا و  قدـص  وا  ربخ 
لمتحی ام  لمتحی  نم  انطاب و  ارهاـظ و  نآرقلل  نإ  : » درادـن ار  نآ  لـمحت  وا ) دـننام  و   ) حـیرذ زج  یـسک  هک  دراد  مه  ینطاـب  دراد ،

(ع) ماما ياقل  وترپ  رد  نطاب  حالصا  تقیقح  رد  نکیل  دوشیم ، انعم  ندب  حالصا  نامه  هب  اوضقیل » مث   » رهاظ یفاک 4/549 ) «. ) حیرذ
قبط دنتشادن ، ار  نآ  رارسا  لمحت  ناوت  هک  نانآ  يارب  ار  نآرق  (ع ) موصعم ناماما  نآ ، ریاظن  فیرـش و  ثیدح  نیا  قبط  .تسا  دارم 

.دوب رارسا  نالماح  زا  حیرذ  و  دندرکیم ، نایب  ار  نآ  نطاب  صاوخ  يارب  دندرکیم و  انعم  رهاظ 

تانایب رد  هدش  حرطم  قیمع  فراعم  كاردا  دبلطیم ، يرتشیب  لمحت  نآرق  رارسا  اب  ییانشآ  هک  هنوگ  نامه  هکنیا ، رکذ  نایاش  هتکن 
ضرع (ع ) موصعم ناماما  هاگـشیپ  رد  هکنیا  سپ  .تسا  هژیو  یتیلباق  لمحت و  دـنمزاین  زین  (ع ) تراهط تمـصع و  تیب  لـها  ینارون 
تـسا ینارون  ثیدح  نیا  هب  رظان  هریبک ،) هعماج  ترایز  نانجلا ، حـیتافم  « ) مکملعل لمتحم  ...ینأ  مکدهـشأ  هللا و  دهـشأ  : » مینکیم

یفاک «. ) هنـسح قالخأ  وأ  همیلـس  بولق  وأ  هرینم  رودـص  الإ  هلمتحیال  بعـصتسم ، بعـص  انثیدـح  نإ  : » دومرف (ع ) قداـص ماـما  هک 
، بعـصتسم بعـص  دـمحم  لآ  ثیدـح  نإ  : » هک (ص ) مرکا لوـسر  یناروـن  ناـیب  نیا  دراد  هراـشا  روـبزم  هتکن  هب  نـینچمه  (1/401

یفاک 1/401)  «. ) ...نامیإلل هبلق  هللا  نحتما  دبع  وأ  لسرم  یبن  وأ  برقم  کلمالإ  هب  نمؤیال 

زا دنیآیم  هکم  هب  هنیدم  زا  هرمع  جح و  کسانم  ماجنا  يارب  هک  ینارئاز 
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زا دعب  هک  یناسک  يارب  نکیل  دنوشیم ، دنمهرهب  هتسب  مارحا  اجنآ  زا  (ص ) یمارگ ربمایپ  هک  هرجش  دجـسم  رد  ندش  مرحم  تلیـضف 
هک یـسک  خـساپ  رد  (ع ) رقاب ماما  هلمج ، نآ  زا  .تسا  هدرک  نایب  ار  نآ  تاـیاور ، هک  تسا  يرگید  تلیـضف  دـنیآیم  هنیدـم  هب  جـح 

یفاک 4/550) «. ) لضفأ هنإف  هنیدـملاب  متخا  هکمب و  ءدـبا  : » دومرف هکم ؟ ای  مهد  رارق  هنیدـم  ار  جـح  رفـس  يادـتبا  اـیآ  درک : ضرع 
یفاک 4/550) «. ) انب اومتخا  هکمب و  اوؤدبا  : » دومرف هراب  نیا  رد  يرگید  ثیدح  رد  ترضح  نآ  نینچمه 

لاس ره  جح  مسارم  مسوم و  رد  نامز  ماما  روضح  تبیغ ، نامز  رد  تادهاشم ، زا  یناوارف  دراوم  لقن  زین  تایاور و  یخرب  ساسا  رب 
هب رما  يددعتم  تایاور  رد  دوشیم ، دارفا  زا  يدـحوا  بیـصن  ترـضح  نآ  رـضحم  هب  فرـشت  قیفوت  هک  اجنآ  زا  نکیل  تسا ، ملـسم 

هعیشلا 10/251 لئاسو   ) .تسا هدش  نانآ  تمظع  اب  هاگـشیپ  هب  تدارا  بدا و  ضرع  و  (ع ) تراهط تمـصع و  نادناخ  روبق  ترایز 
(455

همرکم هکم 

؟ دوش یمن  بوسحم  یتسرپ  تب  یعون  نآ  لوحرب  شدرگ  ادخ و  هناخ  تدابع  ایآ  تسا ؟ هلبق  نودب  ادخ  هناخ  ماب  ایآ 

شسرپ

؟ دوش یمن  بوسحم  یتسرپ  تب  یعون  نآ  لوحرب  شدرگ  ادخ و  هناخ  تدابع  ایآ  تسا ؟ هلبق  نودب  ادخ  هناخ  ماب  ایآ 

خساپ

هدـیرفآ یفیاظو  ماجنا  يارب  یندـب  لکـش  ینامـسج و  هینب  تهج  هب  درم  .تسا  نز  درم و  ترطف  تقلخ و  هب  طوبرم  زین  هلئـسم  نیا 
هب اهرن  هشیمه  .دروخ  یم  مشچ  هب  زین  تاناویح  ریاس  رد  شنیرفآ  تواـفت  نیا  .تسا  تواـفتم  نز  یندـب  هینب  لکـش و  اـب  هک  هدـش 

مخت يارب  یبسانم  ناکم  هیهت  كاشاخ و  راخ و  لابند  هب  اهرن  .دشک  یم  بقع  ار  دوخ  همشرک  زان و  اب  هدام  دنور و  یم  هدام  لابند 
ریش رگا  هداتفا  نامیاز  رتسب  رد  هدام  ریش  هک  یماگنه  .دنهد  یم  نتـشک  هب  ار  دوخ  یهاگ  هدام  زا  عافد  ماقم  رد  دنور و  یم  يراذگ 
هراپ تهج  هب  ثرا  توافت  نیاربانب  .دـندرم  یم  رتسب  رد  دروآیب ، شیاه  هچب  هدام و  ریـش  يارب  دروآ و  تسد  هب  يدیـص  هک  دوبن  رن 

.تسا هدش  هداد  رارق  نز  درم و  تقلخ  بسح  هب  هک  تسا  فیاظو  زا  يا 

تداهـش هک  دراوم  یـضعب  رد  .درادـن  ود  نآ  تقلخ  نز و  درم و  تیهام  هب  یطبر  تسا و  یـضاق  هب  یناسر  عالطا  تداهـش ، ثحب 
عیاـقو و رد  .دـشاب  دـهاش  دـناوت  یمن  دراوـم  نآ  رد  درم  نوـچ  تـسین  لوـبق  دروـم  نادرم  تداهـش  ًالـصا  دـشاب  ناـنز  هـب  طوـبرم 
داز و ندروآ  تسد  هب  شالت و  راک و  رطاخ  هب  نادرم  .دنتـسه  راـک  ردـنا  تسد  ناـنز  زا  رتشیب  نادرم  رازاـب ، هچوک و  ياهدادـخر 

عالطا ضرعم  رد  رتهب  رتشیب و  داد ، خر  يا  هعقاو  رگا  دنا و  سونأم  رتشیب  یعامتجا  عیاقو  اهدادخر و  اب  یگدنز  نارذگ  هشوت و 
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هقیقد دنچ  زا  سپ  .دنا  هداتفا  رگیدکی  ناج  هب  گنـس  وقاچ و  بوچ و  اب  دننک و  یم  اوعد  مه  اب  رفن  ود  نابایخ  رد  مینک  ضرف  .دـنا 
رظان دهاش و  نوچ  نادرم  دش  عقاو  یتحارج  ای  یلتق  رگا  اج  نیا  .دننک  یم  ادج  رگیدـکی  زا  ار  نانآ  هتفرگ و  ار  نانآ  فارطا  نادرم 

.تفریذپ ار  تداهش  نانآ  زا  ناوت  یم  رتهب  دنا  هدوب 

یم بقع  هب  ار  نانآ  نادرم  ای  دنشک  یم  رانک  ار  دوخ  دنـشاب  هتـشاد  روضح  رگا  ای  دنرادن  روضح  نانز  ًالـصا  ای  عیاقو  روج  نیا  رد 
يرگید لامک  یکی و  صقن  هب  یطبر  تسا و  یعیبط  هلئسم  نز  کی  تداهـش  نتفریذپن  نادرم و  تداهـش  نتفریذپ  ور  نیا  زا  .دننار 

.درادن

باختنا ایآ  .دشاب  یم  رفص  نآ  رد  هلزلز  عوقو  ناکما  هک  تسا  یناکم  اهنت  همظعم  هکم  هک  دنا  هدرک  مالعا  سانش  نیمز  نادنمشناد  زا  یخرب 
هزجعم نیا  زا  يرکذ  ارچ  تسه ، رگا  تسین ؟ دمحم  ترضح  تازجعم  زا  دنمشناد ) نیا  ياه  هتفگ  تحص  تروص  رد   ) قیرط نیا  هب  هبعک  هناخ 

؟ تسا هدشن  نایب 

شسرپ

.دشاب یم  رفص  نآ  رد  هلزلز  عوقو  ناکما  هک  تسا  یناکم  اهنت  همظعم  هکم  هک  دنا  هدرک  مالعا  سانـش  نیمز  نادنمـشناد  زا  یخرب 
، تسه رگا  تسین ؟ دمحم  ترضح  تازجعم  زا  دنمـشناد ) نیا  ياه  هتفگ  تحـص  تروص  رد   ) قیرط نیا  هب  هبعک  هناخ  باختنا  ایآ 

؟ تسا هدشن  نایب  هزجعم  نیا  زا  يرکذ  ارچ 

خساپ

دـید و بیـسآ  حون  نافوط  رد  سپـس  هدـش و  هتخاس  (ع ) مدآ تسد  هب  هبعک  هناخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یمالـسا  عبانم  خـیرات و  زا 
.دش انب  دیدجت  لیلخ  میهاربا  طسوت 

یـسک دنـشاب و  تینما  رد  دیاب  رظن  ره  زا  نیمزرـس  نیا  رد  تاناویح  یتح  هدش ، هتخانـش  هاگهانپ  نمأم و  ناونع  هب  هبعک  مالـسا ، رد 
(1) .دنتسه ناما  رد  زین  دنرب ، یم  هانپ  نآ  هب  هک  یناسنا  دارفا و  .دوشن  اه  نآ  محازم 

.دوب هدش  هتخاس  وا  زا  شیپ  نوچ  دوش ، یمن  بوسحم  مالسا  ربمایپ  تازجعم  زا  نآ ، باختنا  ای  هبعک  ًالّوا  نیاربانب 

رد يدـعب  ياه  همان  رد  ًافطل  .مینک  رظن  راهظا  نآ  هرابرد  ات  تسا  سانـش  نیمز  دنمـشناد  مادـک  نخـس  امـش  روظنم  میناد  یمن  ًاـیناث 
.میهد خساپ  میناوتب  رتهب  ات  دینک  رکذ  ًاقیقد  ار  يو  هلاقم  ای  باتک  تاصخشم  دنمشناد و  نیا  مان  ناکما  تروص 

.دشاب هتشاد  طابترا  ندوب  یهلا  نما  مرح  عوضوم  اب  یملع ، قیرط  زا  بلطم  تابثا  تروص  رد  ناوتب  دیاش  هتبلا 

: اه تشون  یپ 
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ص 9 19. ج 3 ، هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  . 1

؟ دنیوگ یم  هرّونم  همّرکم و  هکم  هنیدم و  هب  ارچ 

شسرپ

؟ دنیوگ یم  هرّونم  همّرکم و  هکم  هنیدم و  هب  ارچ 

خساپ

هدیشخب يا  هژیو  تمارک  فرش و  ار  هّکم  نیمزرس  لاعتم  دنوادخ  هک  اج  نآ  زا  تسا  هدش  میرکت  هتشاد و  یمارگ  يانعم  هب  مَّرکُم  "

اًکَرابُم و   َ هَّکَِبب يذََّلل    ِ ساّنِلل   َ عِضُو   ٍ تَیب   َ لَّوَا  ّ َ نِا : " دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ  .دوش  یم  هتفگ  همَّرکم  هّکم  نیمزرـس  نآ  هب  تسا 
و  [ مدرم يارب  هک  يا  هناخ  نیتسخن  نارمع 96 و 97 ) لآ  ; ) ...اًنِماء   َ ناک   ُ هَلَخَد نَم  و    َ میهَربِا   ُ ماقَم   ٌ تَنَِّیب   ٌ تَیاء   ِ هیف نیمَلَعِلل  يًدُه 

ياه هناشن  نآ  رد  تسا  نایناهج  تیاده  هیام  تکربرپ و  هک  تسا  هکم  نیمزرس  رد  هک  تسا  نامه  دش ، هداد  رارق  دنوادخ [ شیاین 
 ." ...دوب دهاوخ  ناما  رد  دوش ، ادخ [ هناخ   [ نآ لخاد  سک  ره  تسا و  میهاربا  ماقم  هلمج  زا   [ نشور

تادرفم ك.ر  .دوش ( یم  قالطا  همّرکم   " تفـص نآ  رب  تهج  نیمه  هب  هتـشاد و  یمارگ  ار  هکم  نیمزرـس  لاعتم  دـنوادخ  نیارباـنب 
ص نارگید ج 2 ، يزاریـش و  مراـکم  ...ا  تیآ  هنوـمن  توریب /  یبرعلا  بتاـکلاراد  و 446 ، یناهفـصا ص 445  بغار  نآرق  ظافلا 

 ( هیمالسالا بتکلاراد  ، 1119

تسا ییانشور  يانعم  هب  رون  زا  هرونم   " .دنیوگ یم  هرونم   " زین هنیدم  هب 

لوزن لـحم  یحو و  نیمزرـس  هک  اـج  نآ  زا  دـشاب و  یم  لاـعتم  دـنوادخ  فرط  زا  يا  هژیو  تمارک  لـضف و  ياراد  زین  هنیدـم  رهش 
ياراد ینعی  تسا  رونم  هک  تسا  يرهـش  هک  دـنا  هتفگ  نآ  هب  تسا  هدوب  مرکاربماـیپ  صوـصخ  هب  یهلا  ناربماـیپ  تثعب  ناگتـشرف و 

 َ نّوبُِحی مِِهلبَق  نِم    َ نَمیالا َراّدلا و  وُءَّوَبَت    َ نیذَّلا و  : " دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  تسا  يا  هژیو  ییانـشور  تینارون و  تسادق  تیونعم 
دندیزگ نکسم  نارجاهم  زا  شیپ  نامیا  يارس  رد  هنیدم و  نیمزرس   [ ارـس نیا  رد  هک  یناسک  يارب  و  ( 9 رشح ،  ..; ) مِهَیِلا َرَجاه  نَم 

و
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 ." ...دنراد یم  تسود  دننک ، ترجه  ناشیوس  هب  هک  ار  یناسک 

صوصخ هب  یهلا  ناربمایپ  زا  يرایـسب  هاگتـساخ  ناگتـشرف و  یحو و  لوزن  لحم  ادـخ و  هناخ  هک  اج  نآ  زا  هنیدـم  هکم و  نیارباـنب 
تـسا رادروخرب  يا  هژیو  تیونعم  تینارون و  زا  مه  تسا و  تمارک  ياراد  مه  تسا  یگناگی  دیحوت و  هاگیاپ  لحم و  مرکاربمایپ و 

 ( مق ردص ، پاچ  ص 248 ، یتشد ج 9 ، ینیسح  یفطصم  دیس  فیراعم  فراعم و  ك.ر  ) 

.تسیچ مارحلا  دجسم  رد  میهاربا  ماقم  زا  روظنم 

شسرپ

.تسیچ مارحلا  دجسم  رد  میهاربا  ماقم  زا  روظنم 

خساپ

میهاربا ماـقم  هلمج  زا  نشور  ياـه  هناـشن  نآ  رد  دـیامرف : یم  مارحلادجـسم  هبعک و  هراـبرد  نارمع  لآ  هروـس  هیآ 97  رد  دـنوادخ 
.دوب دهاوخ  ناما  رد  دوش  ادخ ) هناخ   ) نآ لخاد  سک  ره  .تسا و 

یمن هدهاشم  ایآ  : ) هکنیا هلمج  زا  دنراد  یتاراشا  هناشن  نیا  زا  یـضعب  هب  هغالبلا  جهن  هبطخ 192  رد  (ع ) یلع نینمؤملاریما  ترضح 
یم نایز  هن  هک  درک  شیامزآ  هکم  رد  ییاه  گنـس  اب  ار  ناهج  نیا  ناگدنیآ  ات  مدآ  زا  نیـشیپ  ياه  ناسنا  دنوادخ  انامه  هک  دـینک 

و (ع ) مدآ سپـس  .دـینادرگ  مدرم  يرادـیاپ  لماع  ارنآ  هداد و  رارق  دوخ  مرتحم  هناخ  ار  اـه  گنـس  نیا  ...دـنراد  یعفن  هن  دـنناسر و 
قـشع اب  مدرم  ات  دننادرگ  ناشزادنا  راب  دوصقم و  لزنمرـس  عامتجا و  ار  نآ  دـندرگرب و  هبعک  يوس  هب  هک  داد  نامرف  ار  شنادـنزرف 

هب اهایرد  هدنکارپ  مه  زا  ریازج  قیمع و  ياه  هرد  اهاتسور ، اهرهش ، نورد  زا  رود و  ياه  تشد  تالف و  نایم  زا  تعرـس  هب  اه  بلق 
دننک و فاوط  هناخ  فارطا  رد  دنزاس و  يراج  نابز  رب  هللاالا  هلاال  هبعک  درگادرگ  دـننابنجب و  ار  دوخ  ياه  هناش  دـنروآ  يور  هکم 
دنروآ و رد  تسا  درف  ره  تیصخش  هناشن  هک  ار  دوخ  ياه  سابل  .دنشاب  تکرح  رد  رابغ  درگ و  رپ  ياه  ندب  اب  هتفـشآ و  ياهوم  اب 

يارب تسا  راکـشآ  یـشیامزآ  تخـس و  یناـحتما  گرزب و  ینومزآ  هک  دـنهد  رییغت  ار  دوـخ  هفاـیق  رـس  ياـهوم  ندرکن  حالـصا  اـب 
( .داد رارق  تشهب  هب  ندیسر  تمحر و  ببس  ار  نآ  دنوادخ  هک  ندش  صلاخ  يزاسکاپ و 

انب ار  دـیحوت  ناینب  گنـس  هداتـسیا و  ترـضح  نآ  هبعک  هناخ  يانب  يارب  هک  یلحم  تسا  میهاربا  ترـضح  ياپ  ياـج  میهاربا  ماـقم 
هداهن
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.تسا

.دراد و دوجو  ینـشور  حـضاو و  ياه  تلـالد  مارحلا  تیب  رد  ینعی  ددرگ ، یمرب  تیب  هب  هیف »  » رد اـه »  » ریمـض تاـنیب ،» تاـیآ  هیف  »
ندرک و جـح  نآ ، ندوب  نما  تیب ، ناکرا  دوسالارجح ، میهاربا ، ماقم  تایآ ، زا  روظنم  دـنیوگ : یم  تاـنیب  تاـیآ  هراـبرد  نیرـسفم 

ص 389) ج 3 ، یئابطابط ، همالع  نازیملا ، ص 798 و  دلجم 1 ، زا  ج 2  یسربط ، نایبلا ، عمجم  « ) ...و تساجنآ  رد  مدرم  ماحدزا 

، میهاربا ماـقم  دوـمرف  دـش ، لاؤـس  تاـنیب  تاـیآ  هراـبرد  (ع ) قداـص ترـضح  زا  تسا ، هدـمآ  یـشاع  ریـسفت  یفاـک و  لوـصا  رد  و 
( نامه  ) .دشاب یم  لیعامسا  رجح  و  دوسالارجح ،

.دینک هعجارم  جح  هفـسلف  بتک  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  ناسنا  تیاده  هیام  اهنآ  خیرات  رد  ربدـت  تایآ و  نیا  زا  کی  ره  هب  هجوت 
( یلمآ يداوج  هللا  تیآ  جح ، يابهص  دننام  )

تسا هداتسیا  نآ  يور  هبعک  راوید  نتخاس  ندرب و  الاب  ماگنه  هک  تسا  یگنـس  رد  (ع ) میهاربا ترـضح  ياه  مدق  رثا  میهاربا ، ماقم 
نآ هب  كربت  تهج  هب  ندیلام  تسد  هجیتن  يزورما  يرتم  یتناس  هد  دودح  يدوگ  دنچ  ره  نامه )  ) .تسا هناشن  هیآ و  هزجعم و  هک 

.تسا هدش  ادیپ  گنس 

يانب رطاخ  هب  داتسیا  (ع ) میهاربا نآ  رد  هک  تسا  یلحم  نآ  تسا و  میهاربا  ماقم  تیب ، نشور  ياه  هناشن  نیا  نایم  زا  هکنیا  هصالخ 
.رگید مسارم  ماجنا  يارب  مدرم  یمومع  توعد  يارب  ای  و  جح ، مسارم  ماجنا  رطاخ  هب  ای  هبعک 

هصالخ تروص  نیا  هب  ناوت  یم  ار  لاوقا  نیا  .تسه  لوق  دنچ  هدش  هداد  نآ  رد  هک  يرییغت  نآ و  یلصا  ياج  میهاربا ، ماقم  هرابرد 
: درک

مالـسا ربمایپ  .دـندرک  لقتنم  ینونک  ياـج  هب  ار  نآ  تیلهاـج  لـها  .دوب  هبعک  راوید  راـنک  (ع ) میهاربا ماـقم  یلـصا  ياـج  لوا : لوق 
راوید رانک  هب  ار  نآ  هرابود 
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.دیآ یم  تسد  هب  هعیش  تایاور  زا  لوق ، نیا  .درک  لقتنم  ینونک  ياج  هب  هرابود  ار  نآ  باطخ ، نب  رمع  درک و  لقتنم 

یکی تسا : هدروآ  هدرک و  هراـشا  لوق  نیا  هب  ص 171 ، نیدباعلا ، نیز  مساقلاوبا  هفلتخملا ،» روصعلا  یف  جـحلاو  هبعکلا   » باتک رد 
لقتنم ینونک  ياج  هب  اجنآ  زا  باطخ  نب  رمع  دوب و  هدنابـسچ  هبعک  هب  ار  میهاربا  ماـقم  (ع ) میهاربا ترـضح  هک  تسا  نیا  لاوقا  زا 

.تسا هدرک 

ربمایپ و دـهع  رد  دندنابـسچ و  راوید  هب  ار  نآ  لیـس  سرت  زا  تیلهاج  رد  دوب ، ینونک  ياـج  میهاربا ، ماـقم  یلـصا  ياـج  مود : لوق 
نیز مساقلاوبا  .درک  لقتنم  دوب ، نآ  یلـصا  ياج  هک  ینونک  ياـج  هب  ار  نآ  باـطخ  نب  رمع  یلو  دوب  هدـنام  تروص  نیا  هب  رکبوبا 

.تسا هدرک  هراشا  مه  نیا  هب  نیدباعلا 

رد مه  رمع  دـهع  رد  رکب و  یبا  دـهع  رد  ربمایپ ، دـهع  رد  تیلهاج ، رد  دوب ، یلعف  ياج  نیمه  میهاربا  ماقم  یلـصا  ياج  موس : لوق 
.دـینادرگرب یلـصا  ياج  هب  باطخ  نب  رمع  دنتـشاذگ و  هبعک  رد  يوربور  ار  ماقم  مدرم  درب و  ار  ماقم  دـمآ و  لیـس  .دوب  اـج  نیمه 

.تسا هدروآ  مه  ار  لوق  نیا  نیدباعلا  نیز  مساقلاوبا 

ياج نیمه  هک  یلصا  ياج  هب  ار  نآ  رمع  دندنابسچ و  هبعک  راوید  هب  ار  ماقم  مدرم  .درب  ار  میهاربا  ماقم  لشهن  ما  لیـس  مراهچ : لوق 
.دینادرگرب تسا  ینونک 

نب رمع  تموکح  ماـیا  رد  .درک  لـقتنم  ینونک  ياـج  هب  ار  نآ  ربماـیپ  .دوـب  مدآ  يالـصم  هبعک و  رد  نیب  میهاربا ، ماـقم  مجنپ : لوـق 
هتفرگ رظن  رد  ربمایپ  هک  ییاج  هب  ار  نآ  رمع  دندنابسچ و  هبعک  راوید  هب  ار  نآ  مدرم  .درب  ار  نآ  لیس  باطخ 
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.دروآ دوب 

ربمایپ دوب و  هدنابسچ  راوید  هب  میهاربا  ترـضح  ار  میهاربا  ماقم  هک  تسا  هدروآ  تروص  نیا  هب  يرگید  لوق  مساقلاوبا  مشـش : لوق 
ص 171) هفلتخملا ، روصعلا  یف  جحلاو  هبعکلا  ) داد رییغت  ینونک  ياج  هب  مالسا 

دوخ هداد ، رارق  ینونک  ياج  رد  ار  میهاربا  ماقم  هک  یـسک  نآ  قبط  هک  هدروآ  هیورع  هسبغ و  نارـسپ  زا  یتیاور  مه  رهاوج  بحاص 
ص 296) ج 19 ، رهاوج ،  ) تسا مالسا  ربمایپ 

.دیآ یم  تسد  هب  تنس  لها  تایاور  زا  همه  لوا ، لوق  زج  اه  لوق  نیا 

نیب نالا  امش  یلو  دندرک  یم  فاوط  میهاربا  ماقم  هبعک و  رود  هب  مدرم  ادخ  لوسر  رـصع  رد  دومرف : (ع ) قداص ماما  ای  (ع ) رقاب ماما 
ترابع دـح  نیا  تسا و  یکی  نامز  نیا  رد  ناـمز و  نآ  رد  فاوط  دـح  : » درک هفاـضا  ماـما  .دـینک  یم  فاوط  هبعک  میهاربا و  ماـقم 

«. هبعک ات  تسا  نآ  رد  نالا  میهاربا  ماقم  هک  ییاج  زا  تسا 

؟ دنیاجک رد  مارحلا  دجسم  هبعک و 

شسرپ

؟ دنیاجک رد  مارحلا  دجسم  هبعک و 

خساپ

.تسا مارحلا  دجسم  رد  تسا ، ناناملسم  هاگ  هلبق  هک  هبعک ، هناخ  دراد و  ياج  همظعم  هکم  رد  مارحلادجسم 

نیا ایآ  تسا ؟ رت  کیدزن  ام  هب  ندرگ  گر  زا  ادخ  هک  میراد  لوبق  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا ، هدش  تسرد  ادخ  هناخ  لبمس  ناونع  هب  هبعک  ارچ 
؟ تسین یتسرپ  تب 

شسرپ

رت کیدزن  ام  هب  ندرگ  گر  زا  ادـخ  هک  میراد  لوبق  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا ، هدـش  تسرد  ادـخ  هناـخ  لبمـس  ناونع  هب  هبعک  ارچ 
؟ تسین یتسرپ  تب  نیا  ایآ  تسا ؟

خساپ
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مسج و همزال  نتـشاد  ناکم  .درادـن  ناـکم  دـنوادخ  هدوب و  كرـش  ادـخ  زا  ریغ  تداـبع  شتـسرپ و  هنوگره  ینید  ياـه  هزومآ  رد 
دنوادخ ندرک  تدابع.دشاب  یم  ناکم  نامز و  قوف  یهانتمان و  ادخ  دوجو  هدوبن و  مسج  دنوادخ  هک  نآ  لاح  تسا ، ندوب  دودحم 

يارب مالـسا  رد  .تسا  دنوادخ  تدابع  تهج  ناکم  نیرت  سدـقم  هبعک  هکلب  تسین ، هبعک  شتـسرپ  يانعم  هب  نآ ، ندومن  فاوط  و 
ياهزور ردق و  بش  رد  تدابع  ًالثم  تسا ، هدش  رکذ  يددـعتم  ياه  هار  طیارـش و  ناکم ، نامز ، دـنوادخ ، شتـسرپ  يونعم و  برق 

.دراد يرگید  ياه  ناکم  زا  رتشیب  باوث  دجسم  رد  تدابع  هک  هنوگ  نامه  دراد ، يرتشیب  باوث  هعمج 

و ( 2) نما لـحم  و  ( 1) رـشب تیادـه  یهلا ، تاکرب  دامن  اج  نآ  هبعک ، نتخاـس  هراـبرد  یخیراـت  دانـسا  نینچمه  تاـیآ و  ساـسا  رب 
هـضافا اب  دنوادخ  .تسا  ( 3) هدرک دای  مدرم  هناخ  نیلوا  ناونع  هب  نآ  زا  دـنوادخ  هدـش و  یقلت  قح  ترـضح  شتـسرپ  يارب  عامتجا 

نیا هئارا  اب  و  ( 4) .دروآ رد  شیامن  هب  ار  دوخ  تمیق  زار  دوب ) عرزی  مل  کـشخ و  نآ  زا  لـبق  هک   ) ناـکم نیا  رب  يویند  ناوارف  ریخ 
ررقم اب  هک  نانچ  .دیشک  ریوصت  هب  ار  یگدنب  كولـس  یگنوگچ  یهلا ، برق  ماقم  هب  ندیـسر  يارب  تسا  یلحم  اج  نآ  هک  تقیقح 

دوخ سفن  زا  دـیاب  یمدآ  هک  دزاس  یم  ناـشن  رطاـخ  اـه  ناـسنا  هب  ار  يدوبع  ریـس  تیفیک  یـصاخ  ماـیا  رد  یعیرـشت  لاـمعا  ندرک 
اب هدرک و  ترجه 
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یبوبر برق  ماقم  هب  یـصاخ  هبوت  لابقا و  صالخا ، اب  و  ییادـخ ، ریغ  تئیه  گنر و  قلعت ، یگدولآ ، هنوگ  ره  زا  دوخ  يزاس  كاـپ 
هدنهد ناشن  کی  ره  هک  دومرف  یقلت  نادنمناوت  جـح  نما و  میرح  میهاربا ، ماقم  رگناشن  ار  دوخ  هناخ  هک  نآ  رب  هوالع  ( 5) .دبای راب 

اب هتـشگ و  عمج  ناکم  نیا  رد  رفن  نارازه  لاس  ره  تسه ؟ دراوم  نیا  زا  رتاسر  رت و  ایوگ  یناشن  هچ  عقاو  هب  .دـنا  قح  ماقم  تمظع 
هناخ نیا  تخاس  روتـسد  دنوادخ  .تسا  نیرفآ  لّوحت  رگ و  رادیب  هک  دـنراذگ  یم  شیامن  هب  ار  تیدوبع  یلامعا ، کسانم و  ماجنا 

(6) .دنزادرپب تدابع  هب  نآ  رد  ناربمایپ  رگید  مدآ و  ترضح  ات  درک  رداص  ار 

: تسا هدرک  فیصوت  گرزب  یشیامزآ  ار  نآ  هب  طوبرم  کسانم  هبعک و  يانب  هفسلف  (ع ) یلع ماما 

عفن هن  دنناسر و  یم  نایز  هن  هک  ییاه  گنس  اب  ناهج  نیا  نیرخآ  ياه  ناسنا  ات  مدآ  نامز  زا  ار  اه  ناسنا  دنوادخ  دینیب  یمن  رگم  "

اپ يرادیاپ و  بجوم  ار  نآ  هداد و  رارق  دوخ  مرتحم  هناخ  ار  اه  گنس  نیا  هدرک ، شیامزآ  دنونش  یم  هن  دننیب و  یم  هن  دنشخب ، یم 
!؟ تسا هدینادرگ  مدرم  ییاجرب 

.داد رارق  اه  هرد  نیرت  هلصاف  مک  و  نیمز ؛ طاقن  نیرت  هایگ  یب  اه و  ناکم  نیرت  خالگنس  رپ  رد  ار  نآ  سپس 

واگ بسا و  هن  و  رتش ، هن  هک  هلـصاف ، رپ  ادج و  مه  زا  ياه  يدابا  و  بآ ، مک  ياه  همـشچ  ناوارف ، ياه  لمر  نشخ ، ياه  هوک  نایم 
وس نآ  هب  هک  داد  نامرف  ار  شنادنزرف  مدآ و  سپس  دنک و  یمن  یگدنز  یتحار  هب  نآ  رد  مادک  چیه  دنفسوگ  و 
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تالف و نایم  زا  تعرـس  هب  بلق  لاـمعا  زا  دارفا  اـت  دـینادرگ ؛ ناشزادـناراب  دوصقم و  لزنمرـس  عمجت و  زکرم  ار  نآ  دـننک و  هجوت 
، یعس ماگنه  هب  ات  دندروآ ، يور  اج  نآ  هب  اهایرد ؛ هدنکارپ  مه  زا  رئازج  و  قیمع ، ياه  هرد  اه و  يداو  نورد  زا  رود و  ياه  تشد 
هب رابغ  درگ و  رپ  ياه  ندـب  هتفـشآ و  ياهوم  اب  و  دـننک ، فاوط  هناـخ  فارطا  ناـیوگ ، هللا  ـالا  هلا  ـال  دـنهد و  تکرح  ار  اـه  هناـش 

.دنهد رییغت  ار  دوخ  هفایق  اهوم  ندرکن  حالصا  اب  هتخادنا و  رانک  تسا  اه  تیصخش  هناشن  هک  ییاه  سابل  دننک ؛ تکرح  تعرس 

ببـس ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  رثؤم  یندـینادرگ  صلاخ  يزاسکاپ و  راکـشآ و  یـشیامزآ  دـیدش و  یناحتما  گرزب ؛ ینومزآ  نیا 
.داد رارق  شتشهب  هب  ندیسر  تمحر و 

، رمثرپ تخرد و  رپ  راومه و  ياه  نیمزرـس  اه و  رهن  اه و  غاب  نایم  ار  جح  فئاظو  ماجنا  ياه  لحم  شمرتحم و  هناخ  دنوادخ  رگا 
، هایگ لگ و  رپ  مرخ و  ياه  غاب  اهراز و  مدـنگ  نایم  هتـسویپ  مه  هب  ياه  يدابآ  رایـسب و  ياه  خاک  هناـخ و  ياراد  داـبآ و  یقطاـنم 

شیامزآ هک  تبسن  نامه  هب  داد ، یم  رارق  دابآ  ياه  هداج  از و  تجهب  یناتسغاب  طسو  بآ ؛ رپ  توارط و  رپ  ابیز و  ياه  ناتسب  نایم 
.دوب رتمک  ازج  شاداپ و  دوب ، رت  هداس  ناحتما  و 

کش دوب ، ییانشور  رون و  خرس و  توقای  زبس و  درمز  زا  هتفر ، راک  هب  نآ  يانب  رد  هک  ییاه  گنس  و  هبعک "  " هناخ ناینب  یپ و  رگا 
رب سیلبا  ششوک  درک و  یم  هنخر  ناینب ) رهاظ   ) ياه هنیس  رد  دیدرت  و 
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یم دـیادش  عاونا  اـب  ار  شناگدـنب  دـنوادخ  اـّما  .تشگ  یم  یفتنم  مدرم  زا  یناـهنپ  ياـه  هسوسو  تشاذـگ و  یم  رثا  رتمک  اـه  بلق 
جراخ ناشیاه  بلق  زا  ار  ربکت  ات  دـنک  یم  التبم  اه  يراتفرگ  ماسقا  هب  دـنک و  یم  تداـبع  هب  توعد  تالکـشم  عاونا  اـب  دـیامزآ و 
شیوخ وفع  لیاسو  دـیاشگب و  ناشیور  هب  ار  شتمحر  لضف و  ياه  باب  .دـیامن  نیزگیاج  اه  نآ  رد  ار  شمارآ  عوضخ و  دزاـس و 

(7) .دهد رارق  ناشرایتخا  رد  یناسآ  هب  ار 

.تسا يدنوادخ  شیامزآ  بابسا  زا  یکی  هکلب  تسین ، یتسرپ  تب  رهظم  هبعک  هک  نیا  نخس  هاتوک 

: اه تشون  یپ 

هیآ 96. ( 3  ) نارمع لآ  . 1

هیآ 125. ( 2  ) هرقب . 2

.هیآ لیذ  ج 2 ، هنومن ، ریسفت  هیآ 96 ؛ نارمع ، لآ  . 3

هیآ 37. ( 14) میهاربا . 4

ص 352. ج 1 ، نازیملا ، . 5

ص 454. ج 1 ، هنومن ، ریسفت  . 6

ص 307 305. ج 2 ، هغالبلا ، جهن  زا  يا  هدرشف  حرش  ایوگ و  همجرت  . 7

 , دوبن ناما  نما و  مه  ردقنآ  ناناملسم  يارب  هکم  مرح  دهد  یم  ناشن  خیرات  هک  یلاح  رد  هدومن  نما  مرح  هب  ریبعت  هکم  نیمزرـس  زا  نآرق 
هکم رد  ار  ناناملسمزا  یضعب  رگم  دندزن ؟  ربمایپ  ندب  رب  گنس  همه  نآ  رگم  دندادن ؟  هجنکش  رازآ و  اجنآرد  ار  ناناملـسم  زا  یهورگ  رگم 

؟  دنتشکن

شسرپ

ناما نما و  مه  ردقنآ  ناناملسم  يارب  هکم  مرح  دهد  یم  ناشن  خیرات  هک  یلاح  رد  هدومن  نما  مرح  هب  ریبعت  هکم  نیمزرـس  زا  نآرق 
یـضعب رگم  دـندزن ؟  ربماـیپ  ندـب  رب  گنـس  همه  نآ  رگم  دـندادن ؟  هجنکـش  رازآ و  اـجنآرد  ار  ناناملـسم  زا  یهورگ  رگم  دوبن , 

؟  دنتشکن هکم  رد  ار  ناناملسمزا 

خساپ

مه زاب  دوب ,  لـئاق  یتسادـق  مارتحا و  نآ  يارب  برع  تشاد و  يرتشیب  تینما  طاـقن  هیقب  هب  تبـسن  هکم  زاـب  روما  نیا  ماـمت  اـب  ـالوا 
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دنهد ماجنا  اجنآ  رد  دنتسناوت  یمندندش  یم  بکترم  رگید  طاقن  رد  هک  ار  یتایانج 

هب هک  تشذگن  يزیچ  یلو  دش  اه  ینماان  زا  يا  هراپ  شوختسد  یهلا  نما  نیمزرس  نیا  یهاتوک  تدم  مالـسا  زاغآ  رد  هکنیا  اب  ایناث 
 . دمآرد اهتمعن  عاونا  زا  میظع  يزکرم  رادیاپ و  تینما  زا  گرزب  ینوناک  تروص 

رهاظ حطس  رد  اهرهش  تسین و  يرهش  چیه  ياج  هک  تسا  نآ  نطاب  رد  نآ  زکرم  تسا و  هرک  نیمز  هکنآ  اب  تسا  نیمز  طسو  رد  هبعک  هنوگچ 
؟  تسا زکرم  هرک  حطس  رد  ینک  روصت  هک  هطقن  ره  تسا و  نآ 

شسرپ

رد اهرهش  تسین و  يرهش  چیه  ياج  هک  تسا  نآ  نطاب  رد  نآ  زکرم  تسا و  هرک  نیمز  هکنآ  اب  تسا  نیمز  طسو  رد  هبعک  هنوگچ 
؟  تسا زکرم  هرک  حطس  رد  ینک  روصت  هک  هطقن  ره  تسا و  نآ  رهاظ  حطس 

خساپ

هکلب تسین  هرک  همه  مدرم  حالطـصارد  نیمز  زا  دوصقم  نوچ  تسا  حیحـص  لاحنیا  اب  تسا ,  هدـماین  ینعم  نیا  رتاوتم  ثیدـح  رد 
لحاس اقیرفا و  برغم  هک  یبرغ  هطقن  نیرترود  زا  هکنانچ  تسا ,  میدـقرب  طسو  رد  هبعک  دـنیوگ و  میدـق  رب  هک  تسا  نآ  یکـشخ 

یئایب و نیچ  لحاس  یقرش و  هطقن  نیرترود  زا  هکتسنآ  هزادناب  هار  يرود  يوش  فرـشم  هبعکب  یهاوخب  نوچ  تسا  سلطا  سونایقا 
يدابآ تیاغ  هزادناب  هبعک  ات  یبونج  يدابآ  تیاهن  زا  نوچ  تسا  يواسم  زین  بونج  لامش و  زا  تسا و  هجرد  لوط 90  رد  کی  ره 
يدابآ دودـح  نیا  ياروام  تسا و  هجرد  لهچ  کیدزن  کی  ره  هبعک  ات  هیـسور  لامـش  اـقیرفآ و  بونج  زا  تسا و  یلامـش  ضرع 

ایرد کیدزن  دشاب  يواسم  نآ  اب  مدرم  همه  تبسن  ات  داد  رارق  یکشخ  طسو  رد  ار  دوخ  هناخ  دنوادخ  و  اکیرما ,  ات  تسین  هب  دتعم 
عرز تشک و  یب  يداو  رد  و  تفر ;  ناوت  اج  نادـب  لـصف  هه  اـت  تسا  مرگ  نآ  ياوه  و   ; دـشاب لهـس  نآ  هب  ترفاـسم  اـت  داد  رارق 

 . دنیاین درگ  اجنآ  رد  ناشایع  دننکن و  نآ  کلم  رد  عمط  هربابج  ات  دادرارق 

؟ تسا هنوگچ  نید  يرادیاپ  رد  هبعک  شقن 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  نید  يرادیاپ  رد  هبعک  شقن 

خساپ
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رد اهنآ  تمواقم  مدرم و  مایق  لماع  هک  تسا  نیا  میاهدرب  ثاریم  هب  (ع ) میهاربا ترـضح  مارحلا ، هللا  تیب  راذگناینب  رابت  زا  ام  هچنآ 
، تساپرب هبعک  هک  ینامز  ات  دومرف : (ع ) قداـص ماـما  هراـب  نیا  رد  .تسا  نآ  رما  همادا  تاـیح و  هبعک و  ماوق  هیاـمورف ، ناراـبج  ربارب 

(. هعیشلا 8/14 لئاسو  « ) هبعکلا تماقام  امئاق  نیدلا  لازیال  : » تسا رادیاپ  زین  نید 

، هدز هیکت  هبعک ، ینعی  یناسنا ، عماوج  ماوق  مایق و  روحم  رب  دوخ  یناهج  مایق  زاغآ  رد  زین  (ع ) دـمحم لآ  مئاق  نامز ، ماـما  ور  نیا  زا 
هللا حور  لزنی  ...رصنلاب و  دیؤم  بعرلاب ، روصنم  انم  مئاقلا  : » دومرف (ع ) رقاب ماما  هکنانچ  .دنباتـشیم  شروضح  هب  ترـضح  نآ  نارای 

دنعف ...ابرلا  لکأو  ...جورسلا  جورفلا  تاوذ  بکر  ...لاجرلاب و  ءاسنلا  ءاسنلاب و  لاجرلا  هّبشت  اذإ  ...هفلخ  یلصیف  (ع ) میرم نب  یسیع 
: هیآلا هذـه  هب  قطنی  ام  لّوأف  الجر ، رـشع  هثالث  هئام و  ثـالث  هیلإ  عمتجا  هبعکلا و  یلإ  هرهظ  دنـسا  جرخ  اذإـف  .اـنمئاق  جورخ  کـلذ 

(. راحب 52/191 192  ) 86/ دوه نینِمُْؤم » متنُک  نِإ  مَُکل  ٌریَخ  هللا  ُتیَقب  »

اب دریمیم و  نید  هبعک ، كرت  مادـهنا و  ندـش و  بارخ  اب  دـناهدنز و  مدرم  نید  تایح  اب  تسا و  نید  تایح  هبعک ، تایح  نیاربانب ،
؛ تسا  97/ هدئام سانلل » امایق  مارحلا  تیبلا  هبعکلا  هللا  لعج   » هفیرـش هیآ  نانخـس  نیا  همه  يانبم  .دُرم  دنهاوخ  زین  مدرم  نید ، گرم 
نآ و کسانم  اب  جـح  ندرازگ  نآ و  تمـس  هب  زامن  ندـناوخ  نا و  درگرب  فاوط  اب  هبعک  نارمع  قنور و  هک  تسا  نیا  شدافم  اریز 

.تسا مدرم  مایق  يارب  مهم  یلماع  اهنآ  دننام  يدابع و  روما  رد  نآ  نداد  رارق  هلبق و 
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نا و تمـس  هب  زامن  ندـناوخن  نا و  درگ  رب  فاوط  كرت  اب  هبعک  نداهن  روجهم  یناریو و  هک  دراد  تلـالد  زین  هتکن  نیا  رب  یفرط  زا 
نَم کلهَِیل  : » تسا نانمـشد  اهاوه و  عفد  رد  اهنآ  یناوتان  مدرم و  دوعق  بجوم  دریذپ  ماجنا  دـیاب  هلبق  هب  ور  هک  يروما  رگید  كرت 

.42/ لافنا هنیب » نَع  َّیَح  نَم  ییحَی  هنَیب و  نَع  کلَه 

نداتسیا و تمواقم و  دشاب ، ملاس  دنمورین و  تسار و  رگا  هک  تسا  ناسنا  تارقف  نوتـس  ناوختـسا  هباثم  هب  دنوادخ  نید  يارب  هبعک 
تمالس رب  فّقوتم  اهنآ  لوصح  هک  لیبق  نیا  زا  يرگید  روما  ریخ و  رد  نتفرگ  یشیپ  ترفغم و  هب  ندیسر  رد  نتفرگ  باتش  نتفر و 

تماقتسا نکممان و  نداتـسیا  دشاب ، تسـس  ناوتان و  ناوختـسا  نیا  رگا  اما  .دوب  دهاوخ  ریذپ  ناکما  تسا ، تارقف  نوتـس  ناوختـسا 
نآ تارقف »  » نوتـس هتـسکش و  تشپ ، ناوختـسا  اریز  تسا ؛ لاحم  مایق ، رب  فقوتم  روما  رگید  نتفرگ و  یـشیپ  تعرـس و  یندشان و 

درادـن و یهاـگهیکت  هک  تسا  یـسک  هاـگهیکت  هک  نآ  رب  هیکت  اـب  تسناوتیم  هک  یلاـح  رد  تسا ، هدـش  ریقف »  » هتـشادرب و فاـکش 
، تسین ار  وا  یهانپ  چیه  هک  تسا  یسک  هانپ  هک   21/ أبس نابهاگن  /126 و  ءاسن طیحم  /33 و  دعر مئاق  دنوادخ  هانپ  رد  ندش  هدنهانپ 

.دزاس زاینیب  يرگید  زا  ار  دوخ  هداتسیا و  دوخ  ياپ  يور 

تمواقم و  طِسق »  » هب مایق  طابترا ، نیا  عطق  اب  دوشیم و  هدیرب  رادتقا  زکرم  اب  طابترا  دش ، عقاو  روجهم  ادـخ  هناخ  رگا  ساسا ، نیا  رب 
هب هبعک ، اریز  دوشیم ؛ هتشادزاب  مارح و  ترخآ ، ایند و  ریخ  تروص  نیا  رد  ددرگیم و  نکممریغ  دادیب ) متس و  « ) طِسق  » ربارب رد 
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: دومرف (ص ) ادخ لوسر  ور  نیمه  زا  هعیـشلا 8/41 ) لئاسو   ) .تسا ناشـشاعم  نید و  يارب  مدرم  مایق  لماع  (ع ،) قداص ماما  هدومرف 
ینعی (. 40/ نامه « ) تیبلا اذه  مؤیلف  هرخآ  ایند و  دارأ  نم  : » دنک دصق  ار  هبعک )  ) هناخ نیا  دیاب  تسا  ترخآ  ایند و  ناهاوخ  سک  ره 

شراگدرورپ اب  و  ، 201/ هرقب ًهَنَسَح » هرِخالا  ِیف  هنَسَح و  اینُّدلا  ِیف  اِنتا  انَّبَر  : » دسرب هنـسح  هب  ترخآ  ایند و  رد  دهاوخیم  هک  سک  ره 
ماما و ار  وا  دنک و  دصق  ار  هناخ  نیا  دـیاب   10/ فهک ادشر » انرمأ  نم  انل  ئیهو  همحر  کندل  نم  انتا  انبر  : » دـنکیم زاین  زار و  نینچ 
رد ترخآ  ایند و  ریخ  اریز  دوش ؛ هناور  شیوجتـسج  رد  دهد و  شرارق  دوخ  دصقم  دـنک و  ادـتقا  نادـب  هداد ، رارق  شیوخ  يادـتقم 

.دوب دهاوخ  تسا  ترخآ  ایند و  رد  يدنمهرهب  هیام  نید ، مایق  تسا و  نید  مایق  نآ ، مایق  هک  هبعک  وترپ 

نآ و طیارـش  تیاعر  اب  هبعک  درگ  رب  فاوط  نآ و  کسانم  بادآ و  اب  جـح  ماجنا  هبعک ، نتفرگ  اوشیپ  ياـهدومن  نیرتمهم  زا  یکی 
.تسا جح  هوکشرپ  کسانم  ریاس  اج و  نادب  ندرب  ینابرق 

؟ تسا هنوگچ  ناناملسم  داحتا  رد  هبعک  يروحم  شقن 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  ناناملسم  داحتا  رد  هبعک  يروحم  شقن 

خساپ

دیدجت هب  زاین  (ص ) ایبنا متاخ  نامز  رد  هک  یماگنه  دشاب و  دیحوت  رـشن  زکرم  ات  دش  انب  نأشلا  میظع  يربمایپ  ياناوت  تسد  هب  هبعک 
هچ بیـصن  راـختفا  نیا  هک  دـش  فـالتخا  برع  لـیابق  نیب  دوسـألارجح ، بصن  رد  راوید ، زا  يرادـقم  ندـیچ  زا  دـعب  تشاد و  اـنب 
ره اـت  دـنتفریذپ  ضرغیب ، يرظن  بحاـص  فرطیب و  يدـنمدرخ  ناوـنع  هـب  ار  (ص ) نـیما دّـمحم  ترـضح  ناـگمه  .دوـشب  ياـهلیبق 

دنراذگب و نآ  نورد  ار  دوسألارجح  دننارتسگب و  ییادر  ات  داد  روتسد  ترـضح ، نآ  .دوش  ارجا  تفرگ  ترـضح  نآ  هک  یمیمـصت 
، دوخ كرابم  تسد  اب  ترضح  نآ  هدروآ و  نآ  هژیو  هاگیاج  هب  ار  دوسألارجح  هاگنآ  .درادرب  ار  هچراپ  نآ  زا  ياهـشوگ  هلیبق ، ره 

ارف یمومع ، داحتا  هب  ار  مدرم  دوخ ، راکتبا  نیا  اـب  (ص ) مرکا لوسر  هعیـشلا 9/329 330 ) لئاسو   ) .درک بصن  نآ  ینونک  لحم  رد 
.تسا هدناوخ 

يداژن و یشورفرخف  یموق و  فالتخا  هنیمز  (ص ) ایبنا متاخ  ییامنهار  وترپ  رد  دوسألارجح  بصن  هبعک و  يانب  دیدجت  رد  نیاربانب ،
یگناگی نوناک  داحتا و  يدانم  ار  هبعک  یخیرات ، راکتبا  نیمه  دـش و  فرطرب  يدودـح  ات  یلهاـج ، ياهندـیلاب  ياـهلیبق و  تاـهابم 

،25/ جـح دابلا » هیف و  فکاعلا  ءاوس  : » تاواسم دـننامه : نآ  هتـسجرب  فاصوا  رگید  فیدر  رد  زین  زاـتمم  فصو  نیا  درک و  یفرعم 
« سانلل امایق  : » یگداتسیا نداتسیا و  ، 26/ جح یتیب » رّهط  : » یگزیکاپ یکاپ و  /29 و 33 ، جح قیتعلا » تیبلا  : » یهاوخیدازآ يدازآ و 
اب تسا  نیمز » رد  ادخ  تسار  تسد   » هک دوسألارجح  اریز  دنکیم ؛ تدحو  داحتا و  دـیحوت ، هسردـم  ار  نآ  دـشخردیم و   97/ هدئام

َّنإ : » تسادخ اب  تعیب  وا  اب  تعیب  هک  دش  بصن  یسک  تسد 
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.10/ حتف مهیدیأ » َقوَف  هللا  ُدَی  هللا  َنوِعیاُبی  امَّنِإ  کنوُِعیاُبی  نیِذَّلا 

يربارب و داحتا و  هب  تسا  یموق  ياهتموصخ  نامه  هک  ار  ياهلیبق  ياهتیـصوصخ  دوسـألارجح ، بصن  رد  (ص ) مرکا لوسر  راـکتبا 
يادـن یهلا  ياـنب  نآ  زا  تهج ، نیا  زا  تانـسح .»  » هب تائّیـس »  » لیدـبت ریظن  درک ؛ لیدـبت  تسا ، یناـمیا  تبحم  ناـمه  هـک  يردارب 

ربارب رد  تمواقم  تماقتـسا و  نوتـس  هبعک  هک  دهدیم  ناشن  ییادـخ  تیب  نآ  رد  لّمأت  هک  هنوگ  نامه  دـسریم ، شوگ  هب  یگنهامه 
.تسا یناهج  رابکتسا  دابعتسا و  یگدرب و  هنوگ  ره  لباقم  رد  يدازآ  نابز  و  داحلا ، كرش و 

؟ تسا هنوگچ  هکم  ینیوکت  تینما  هرابرد  نآرق  هاگدید 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  هکم  ینیوکت  تینما  هرابرد  نآرق  هاگدید 

خساپ

زا رگید  يوس  زا  دوب و  يرگتراغ  يرگزواجت و  زاجح  مدرم  يوخ  وس ، کی  زا  اریز  دشاب ؛ تینما  دقاف  دـیاب  رهاظ  هب  هکم  نیمزرس 
نیا اب  یلو  دنوش ، یم  رگتراغ  هنـسرگ ، گنهرف  یب  مدرم  الوصا  دـندوب و  هرهب  یب  تعنـص  يرادـماد و  يزرواشک ، گنهرف ، ملع ،

لُک تارمَث  هَیلِإ  یبُجی  انِمَا  امرَح  مَهل  نِّکَُمن  َملَوَأ  : » تکرب اب  مه  میداد و  رارق  نما  ّلـحم  مه  ار  هکم  اـم  دـیامرف : یم  دـنوادخ  همه ،
57/ صصق انَُدل » ْنِم  اقزِر  ءیَش 

تفارش و ببس  هب  سپس  /125 و  هرقب انمأ » ساّنلل و  هباثم  تیبلا  انلعج  ذإ  و  : » داد رارق  مدرم  هاگ  داعیم  نما و  لحم  ار  هبعک  دـنوادخ 
فُّطخَتَی انَما و  امرَح  اـنلعَج  اـّنَأ  اورَی  َمل  َوَأ  : » دـناوخ نوصم »  » ار هکم  و  نومأـم »  » ار مرح  /3 و  نیت نیما » دـلب   » ار هکم  هبعک ، تمرح 

هّلعل مرحلا  مّرح  : » درک میرحت  دجـسم ، تمرح  رثا  رب  ار  مرح  دنوادخ  هک  تسا  تیاور  رد  هکنانچ  توبکنع 67  مهلوَح » نِم  ساّنلا 
هعیشلا 9/336) لئاسو  « ) دجسملا

هانپ نادـب  دوش و  هبعک  لخاد  يراکهنگ  ره  تسا و  نما  رد  درب  هاـنپ  مرح  هب  سک  ره  دومرف : مرح  تینما  هراـبرد  ع )  ) قداـص ماـما 
زا هک  ینامز  اـت  تسا ، ناـما  رد  يرازآ  اـی  دـیدهت  هنوگ  ره  زا  دوش  مرح  دراو  هک  یناویح  ره  تسا و  ناـما  رد  ادـخ  مشخ  زا  دربب ،

طخس نم  نمآ  وهف  نیبنذملا  نم  هب  اریجتسم  تیبلا  لخد  نم  و  نمآ ،  وهف  هب  اریجتـسم  سانلا  نم  مرحلا  لخد  نم  : » دور نوریب  مرح 
جرخی یتح  يذؤی  وأ  جاهی  نأ  نم  نمآ  وهف  ریطلا  عابسلا و  شحولا و  نم  مرحلا  لخد  نم  و  هللا ،
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ص 339) نامه ،  « ) مرحلا نم 

« اـنما ادـلب  اذـه  لـعجا  ٍّبر  : » درک ضرع  هک  (ع ) لـیلخ میهاربا  هبعک ، یناـب  ياـعد  هب  تـسا  یخـساپ  عـقاو  رد  ییادـخ  نیمأـت  نـیا 
و : » تسا ناما  رد  دوش  لخاد  نادب  سک  ره  دومرف : دنوادخ  نینچمه   35/ میهاربا انما » دلبلا  اذه  لعجا  ٍّبر  : » تفگ زین  /126 و  هرقب

نمیا سرت  زا  دـیناهر و  یگنـسرگ  زا  ار  نانآ  دـنوادخ  دـش و  معنتم  شیرق  لصا ، نیمه  ربانب  /97 و  نارمع لآ  انما » ناـک  هلخد  نم 
4/ شیرق ٍفوَخ » نِم  مُهَنَما  ٍعوُج و  ْنِم  ْمُهَمَعْطأ  : » تخاس

دَقل : » دـننادب داد ، (ص ) شلوسر هب  ناحبـس  يادـخ  هک  یتراشب  هب  رظان  ار  « ّانما ناک  هلخد  نم   » هلمج دـنا  هتـساوخ  يا  هّدـع  هچ  رگ 
مل ام  ملعف  نوفاخت  ـال  نیرِّصَقُم  مُکـسؤُر و  ِلُحم  نیقِّ نینِما  هللا  َءاـش  نإ  مارحلا  دجـسسَملا  َّنلُخدََـتل  قَحلاـِب  اـی  ءُرلا  هلوسر  هللا  قدَـص 

هلخد نم   » قیداصم زا  یکی  هیآ  نیا  رد  روکذم  دروم  هک  تسا  نآ  حیحـص  نکیل   27/ حتف ابیرَق » احتَف  کلذ  نود  نِم  لعجف  اوملعت 
.تسا اّنما » ناک 

، میرواـیب ناـمیا  وت  هب  اـم  رگا  دـنیوگ : یم  هکم  لـها  یخرب  دوـمرف : رگید  يا  هیآ  رد  مرح  ینیوـکت  تینما  هراـبرد  ناحبـس  يادـخ 
هک نیا  اب  میداد و  رارق  نما  ار  هّکم  ام  هک  دـنناد  یمن  نانیا  اـیآ  .میوش  یم  هراوآ  هدرک ، نوریب  ناـمدوخ  نیمزرـس  زا  ار  اـم  نارفاـک 

عمج هّکم  يوس  هب  تارمث  نیرتهب  تمعن و  عاونا  فرط  ره  زا  تسین  بسانم  يرادماد  يزرواشک و  يارب  هکم  ياوه  بآ و  نیمز و 
نِم اقزِر  ءیَش  ّلُک  تارمَث  هیلِإ  یبُجی  انَما  امَرَح  مَهل  نِّکَُمن  َمل  وَأ  انِضرَأ  نِم  فّطخَتَن  کَعَم  يدُهلا  عبَتَن  نإ  اولاق  َو  : » دوش یم  يروآ 

رد نینچمه  . 57/ صصق نومَلعَیال » مهرثکَأ  ّنِکلو  انّدل 
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مرح و هدودحم  رد  یلو  دـنرادن  تینما  طاقن  نآ  رد  مدرم  تسا و  ناوارف  ییابر  مدآ  هّکم  فارطا  رد  هکنیا  اب  دـیامرف : یم  هراب  نیا 
هکلب دنراد  یم  ساپ  ار  مرح  تمرح  هک  دنتـسه  یحلاص  ياهناسنا  نانزهر  ای  هّکم  مدرم  هک  نیا  رطاخ  هب  هن  هتبلا  دنتـسه ، نمیا  هکم 

فاطتخا و هک  اجنآ  زا   67/ توبکنع مهلوح » نم  ساّنلا  فّطختی  ّانما و  امرح  اـنلعج  اـّنأ  اوری  مل  وأ  : » میداد رارق  نما  مرح  ار  نآ  اـم 
طوبرم روکذم  تایآ  ، هک تسا  رکذ  نایاش  .دوب  دـهاوخ  ینیوکت  يرما  زین  نآ  لباقم  تینما  سپ  تسا ، ینیوکت  يرما  ندـش  هدوبر 

نامز ات  تیلهاـج  نارود  زا  هک  ار  یتینما  میرک  نارق  یلو  تسا ، هدـمآ  مالـسا  زا  سپ  یعیرـشت  نما  مکح  .تسا  تیلهاـج  رـصع  هب 
.دنک یم  رکذ  دنس  ناونع  هب  دراد ، موادت  نانچمه  تشاد و  همادا  مالسا 

؟ تسا هنوگچ  ناشیا  نخس  دقن  تسیچ و  هکم  یعیرشت )  ای  ینیوکت  ) تینما هرابرد  یئابطابط  همالع  رظن 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  ناشیا  نخس  دقن  تسیچ و  هکم  یعیرشت )  ای  ینیوکت  ) تینما هرابرد  یئابطابط  همالع  رظن 

خساپ

97/ نارمع لآ  انما » ناـک  ُهَلَخَد  نَم  «و  هیآ رد  تینما  زا  دارم  دـیوگ : یم  هکم  تینما  هراـبرد  هّرـس )  سّدـق  ) ییاـبطابط همـالع  داتـسا 
هداتفا قاـفتا  هبعک  فارطا  رد  خـیرات  لوط  رد  يرامـش  یب  ياـهینما  اـن  اهراتـشک و  اـهگنج ، اریز  ینیوکت  هن  تسا ، یعیرـشت  تینما 

ص ج3 ، نازیملا ، ) .ینیوکت نما  تهج  هب  هن  تسا ، مدرم  هلیـسو  هب  تعیرـش  نیناوق  تاعارم  هیاـس  رد  تسه  یتینما  رگا  سپ  تسا ،
(354

ظاحل زا  هک  هنوگ  نامه  تسا : نیا   4/ شیرق فوخ » نِم  مُهَنَما  عوُج و  نِم  مهمعطأ  يّذلا   » هفیرش هیآ  هب  هجوت  اب  روبزم  نخـس  دقن 
تاجن رقف  یگنـسرگ و  زا  یهلا  فطل  هب  نآ  نانکاس  نکیل  دوبن ، تعنـص  يرادـماد و  يزرواشک و  لحم  هکم  هکنیا  اـب  يداـصتقا ، 

يادخ تسا  نکمم  هچ  رگ  دـندش ؛ رادروخرب  ینیوکت  تینما  زا  زین  یعامتجا  ظاحل  زا  دـندش ، دـنم  هرهب  ناوارف  ياهتمعن  زا  هتفای ، 
.دنک بلس  نانآ  زا  نامز  زا  یعطقم  رد  ار  تینما  نیا  ناحبس 

نادب نیا  اّما   67/ توبکنع انما » امرَح  انلَعَج  ّانَأ  اورَی  َمل  وَأ  : » درک مالعا  نما  هکم ر ا  نیمزرس  ناحبـس  يادخ  هچ  رگ  هکنیا ، حیـضوت 
تینما رد  نآ  مدرم  هک  يرگید  نیمزرـس  هرابرد  اریز  دنک ؛ راتفر  ناکم  نآ  رد  دوخ  لیم  اب  هنادازآ  دناوتب  یـسک  ره  هک  تسین  انعم 

الثم هللا  برَض  َو  : » دومرف دش ، نآ  نیزگیاج  ینماان  یگنسرگ و  تفر و  نایم  زا  اهنآ  يزور  یناوارف  تمعن ، نارفک  رثا  رب  اّما  دندوب ،
« نوعَنـصَی اوناک  اِمب  ِفوخلا  عُوجلا و  ساِبل  هللا  اهَقاذِأَف  هللا  مُعنَِأب  ترَفَکَف  ناکم  ّلک  نم  ادـغر  اهقزر  اهیت  أی  هنئمطم  هنما  تناـک  هیرق 

112/ لحن
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دنوادخ نانچمه  دننک ، تمعن  نارفک  هدرک و  یشکرس  هداد ، رارق  نما  ار  نآ  دنوادخ  هک  ینیمزرس  مدرم  رگا  هک  تسین  نینچ  سپ 
نامیا و لها  مدرم : رگا  دـیامرف : یم  يرگید  هیآ  رد  هکنانچ  .دـشخب  رارمتـسا  ار  تینما  نآ  هتـشاد و  ینازرا  ناـنآ  رب  ار  شیاـهتمعن 

ناشدب رادرک  رثا  رب  ار  اهنآ  زین  ام  دندرک و  بیذکت  اهنآ  یلو  میدوشگ ، یم  اهنآ  رب  ار  نیمز  نامسآ و  تاکرب  ياهرد  دندوب ، اوقت 
امب مهانذـخأف  اوبّذـک  نکلو  ضرالاو  ءامَّسلا  نم  تاکرب  مهیلع  انحَتَفل  اوقّتا  اونما و  يرقلا  لـهأ  ّنأ  َول  : » میدرک راـتفرگ  هذـخاؤم و 

، تشیعم یگنت  تمقن و  هطرور  نداتفا د  ورف  ایالب و  لوزن  مه  تمعن و  یناوارف  تاکرب و  لوزن  مه  سپ   96/ فارعا نوبسکی » اوناک 
.دریگب سپس  دهدب و  تلهم  یللع ، هب  دنوادخ  یهاگ  تسا  نکمم  هچ  رگ  .تسا  ینیوکت 

اجنآ رد  هک  تسین  نیا  مرح  ینیوکت  تینما  يانعم  هک  تسا  نیا  هّرـس )  سدـق   ) ییابطابط همـالع  داتـسا  لاکـشا  هب  خـساپ  هصـالخ 
ههاریب اجنآ  مدرم  رگا  نکیل  تسا ، هداد  رارق  نمءام  دوخ  صاـخ  فطل  ساـسا  رب  ار  نیمزرـس  نآ  دـنوادخ  هکلب  دوش ، یمن  راتـشک 

اودادزَِیل مَهل  یلُمن  امَّنِإ  مهـسُفنَال  ریَخ  مَهل  یلُمن  امَّنَأ  اورفَک  نیّذلا  ّنبـسحَی  الَو  : » اریز دریگ ؛ یم  دوخ  رهق  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  دنتفر ،
هک تسا  نـیا  هـکم  یگژیو  . 42/ میهاربا نوِملاظلا » لمعَی  اّـمَع  ـالِفاغ  هللا  نبَـسحَت  ـال  َو   » 178/ نارمع لآ  نیهُم » باذَـع  مَهلو  اـمثِإ 

.دنک ینارمکح  هناملاظ  يدامتم  نایلاس  نآ ،  رد  دناوتب  یتموکح  تسین  نکمم 

هکنیا اب  نکیل   23/ روط میثأتال » اهیف و  وغل  ال  : » دوشن عقاو  نآ  رد  یفالخ  يژک و  چیه  هک  تسین  تشهب  دننام  هکم  رگید ، ترابع  هب 
زا دراد ، ار  ایند  ماکحا 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 848 

http://www.ghaemiyeh.com


هب دـنک ، ءوس  دـصق  نآ  هب  تبـسن  ملظ ، رفک و  يور  زا  سک  ره  هکنیا  هلمج  زا  تسا ، توافتم  رگید  ياهناکم  اـب  تاـهج  يرایـسب 
همه دـنوادخ  هـچ  رگ  نـینچمه   25/ جـح میلأ » ٍباذـع  نم  هقذـن  ٍملظب  ٍداـحلِإب  هیف  دُری  نـم  و  : » دوـش یم  راـتفرگ  كاـندرد  یباذـع 

ندیـشخب نایاپ  يروف و  ذخا  نکیل   42/ میهاربا نوملاّظلا » لَـمعَی  اّـمع  ـالفاغ  هللا  ّنبـسحت  ـال  و  : » دریگ یم  دوخ  رهق  هب  ار  نارگمتس 
.تسا هکم  نیمزرس  هژیو  ملاظ ، تایح  هب  عیرس 

امَّنِإ ًاملُظ  یماتَیلا  لاومَأ  نولُکأی  نیّذلا  نإ   » هیآ دافم  ریظن  میلَأ » باذَـع  نم  هقِذـُن  ٍملُِظب  داحلِإب  دُری  نَم  َو   » هیآ دافم  رگید ، ترابع  هب 
هک یـسک  صوصخ  رد  نکیل  دروخ ، یم  شتآ  ًاعق  او  دروخ  یم  مارح  لاـم  سک  ره  اریز  تسا ؛  10/ ءاسن اران » مهنوُطب  یف  نولُکأَی 

نینچمه .درادن  یهاگهانپ  چیه  هک  تسا  یمولظم  میتی  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  .تسا  هدـش  يریبعت  نینچ  دروخ ، یم  ار  میتی  لام 
ماقتنا رتدیدش  رتعیرـس و  دنوادخ  دشاب ، مرح  ملظ ، فرظ  رگا  نکیل  دنک ، یم  راتفرگ  كاندرد  باذع  هب  ار  يرگمتـس  ره  دنوادخ 

.دریگ یم 

مرح و دوخ  هب  تبـسن  هک  دـشاب  یـسک  هب  رظان  میلأ » باذـع  نم  هقذـن  ملظب  داحلإب  هیف  دری  نم  هفیرـش و  هیآ  هک  تسا  لمتحم  هتبلا 
متس مدرم  هب  تبسن  مرح  رد  هک  یسک  یلو  .دندش  راتفرگ  یهلا  باذع  هب  هک  ههربا  نایهاپس  دننام  دنک ، هنارگمتس  دروخرب  هللا  تیب 

.دهد تلهم  وا  هب  یهاتوک  تدم  دنوادخ  تسا  نکمم  دنک ،

؟ تسیچ رطاخ  هب  هکم  هژیو  هاگیاج  مارتحا و  تلع  نآرق  هاگدید  قبط  رب 

شسرپ

؟ تسیچ رطاخ  هب  هکم  هژیو  هاگیاج  مارتحا و  تلع  نآرق  هاگدید  قبط  رب 

خساپ

نیا مارتحا  شزرا و  تایآ ، یخرب  ساسا  رب  نکیل  دراد ، هژیو  یهاگیاج  هکم  نیمزرس  هب  ندیشخب  تمرح  رد  مارحلا  هللا  تیب  هچرگ 
زا دعب  هک ، نآ  نخـس  نیا  دّیؤم   12/ دلب دلبلا » اذهب  ّلِح  تنأ  دـلَبلا و  اذـهب  مِسقأ  ال  :» تسا ص )  ) ربمغیپ كرابم  دوجو  هب  نیمزرس ،

، دنراکمتس نآ  لها  هک  ینیمزرس  زا  ار  اهنآ  ات  دنتـساوخ  دنوادخ  زا  نانآ  هکم ، رد  نامورحم  يراتفرگ  و  (ص ) مرکا لوسر  ترجه 
ءاسن 75. اهلهأ » ملاظلا  هیرقلا  هذه  نم  انجرخأ  اّنبر  : » دهد تاجن 

تماما تیالو و  هب  مازتلا  داقتعا و  هزوح  لخاد  سک  ره  : ] هک هدش  انعم  نینچ  انما » ناک  ُهَلَخَد  نَم  و   » هفیرش هیآ  تایاور ، یضعب  رد 
« اّنما ناک  هلخد  نم  میهاربإ و  ماقم  تانّیب  تایا  هیف   » هفیرـش هیآ  يانعم  زا  خـساپ  رد  (ع ) قداـص ماـما  هکناـنچ  .تسا ] ناـما  رد  دوش 
: دنتـسین ناما  رد  نانیا  هک  یلاح  رد  دنور ، یم  نآ  نورد  هب  زین  لطاب  دیاقع  نابحاص  نادحلم و  اریز  تسین ؛ دارم  نآ  قالطا  دومرف :
دنـشاب و ام  قح  هب  فراع  مه  هک  دنتـسه  یناسک  دارم  هکلب  هللااب » نمؤی  يّذلا ال  قیدنزلا  يرورحلا و  يردقلاو و  ءیج  رملا  هلخدی  »

تیافک نانآ  ترخآ  ایند و  هدش و  كاپ  دوخ  ناهانگ  زا  دـنوش  هبعک  لخاد  رگا  يدارفا  نینچ  .دنـسانشب  ار  هبعک  يالاو  هاگیاج  مه 
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(. 1/190 یشایع ریسفت   ) هرخالا اینّدلا و  ّمه  یفک  هبونذ و  نم  جرخ  هل  فراع  وه  امک  انّقحب  فراع  وه  هلخد و  نم  : » دش دهاوخ 

دروـم میرک  نآرق  زا  باوصاـن  صقاـن و  ياهتـشادرب  یملع و  فارحنا  رطاـخ  هب  ار  هفینح  وـبا  (ع ،) قداـص ماـما  يرگید  تیاور  رد 
.دنداد رارق  خیبوت  هذخاؤم و 
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نیب هلـصاف  ندومیپ  دارم  اـیوگ  تفگ : هفینح  وبا  تسیچ ؟  18/ أبـس نینما » اماّیأ  یلایل و  اهیف  اوریـس   » زا روظنم  دندیـسرپ : وا  زا  هاگنآ 
نا « ؟ تسیچ دریگیم  تروص  هنیدم  هکم و  نیب  هک  یئاهینزهر  سپ  داد : یضقن  باوج  (ع ) قداص ماما  ترـضح  .دشاب  هنیدم  هّکم و 

هاگنآ .دش  تکاس  هنازجاع  هفینح  وبا  نولتقی »؟ مهـسفنا و  یلع  نونمأیال  مهلاوما و  ذـخؤتف  هنیدـملا  هکم و  نیب  مهیلع  حـطقی  سانلا 
.تسا هبعک  دارم  درک : ضرع  هفینحوبا  تسا ؟ نیمز  زا  هطقن  مادـک  انما » ناک  هلخد  نم  و   » زا دـنوادخ  دارم  دومرف : (ع ) قداص ماـما 

ناریو هتـسب  قینجنم  هب  ار  هبعک  جاّجح  هک  هاگنآ  دوب ، هدش  نصحتم  هبعک  رد  هک  ریبز  نبا  يارب  هنوگچ  سپ  دومرف : (ع ) قداص ماما 
.»؟ اهیف انما  ناـک  هلتقف  ریبز  نبا  یلع  قینجنملا  عض  نیح و  فسوی  نب  جاـجحلا  ّنأ  ملعتفأ  « :؟ دوبن نما  تشک ، تفرگ و  ار  وا  درک و 

.دش تکاس  هفینحوبا 

لآ مئاـق  هک  یماـگنه  دومرف : ترـضح  نآ  تسیچ ؟ لاؤس  ود  نیا  باوج  درک  ضرع  (ع ) قداـص ماـما  هب  یمرـضح  رکبوـبا  هاـگنآ 
رد دیآ  رد  وا  نایهاپـس  عمج  رد  دنک و  تعیب  وا  اب  سک  ره  دش و  دهاوخ  نما  اههار  نیا  همه  درک  روهظ  مهیلع ) هللا  مالـس  ) دـمحم
هعم لخد  هعیاب و  نمف  ًانما » ناک  هلخَد  نَم  : » یلاعت هلوق  اّمأ  تیبلا و  لهأ  انمئاق  عم  نینما » اماّیأ  یلایل و  اهیف  اوریس  : » دوب دهاوخ  ناما 

.تسا یعیرشت ) ینیوکت و   ) قلطم نما  دارم  هتبلا  راحب 2/292294 .) « ) انما ناک  هباحصأ  دقع  یف  لخد  هدی و  یلع  حسم  و 

هبعک یناریو  عنام  اما  تشاد  نوصم  ههربا  هاپـس  مجاهت  زا  ار  هبعک  دنوادخ ، ارچ  هک  لاؤس  نیا  خساپ  رد  همحرلا ) هیلع  ) قودص خیش 
نایرج رد   ) جاّجح تسد  هب 
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(ع) موصعم ماما  نید ، ظفاح  دـنامب و  ظوفحم  نید  هک  تسا  نآ  يارب  هبعک  تمرح  دومرف : دـشن ؟ ریبز )  نبا  تازاجم  يریگتـسد و 
هانپ هک  مه  هبعک  هب  ور  نیا  زا  تشاد ؛ يربهر  هیعاد  دوخ  هکلب  درکن ، يرای  ار  وا  تخانـشن و  ار  شیوخ  ناـمز  ماـما  ریبز  نبا  .تسا 
دوب هدمآ  ههربا  اّما  دندرک ، يزاسزاب  یتعنامم  چیه  نودب  ار  هبعک  مادعا ، يریگتسد و  زا  سپ  ماجنارس  .دادن  هانپ  وا  هب  دنوادخ  درب ،

(. رضحی 2/249 نم ال  ) .دادن ناما  وا  هب  زین  ادخ  درادرب و  ار  فاطم  هلبق و  ات 

؟  دنرادار مارحلادجسم  ًاصوصخ  دجاسم ، يزاسون  ریمعت و  تیحالص  یناسک  هچ  نآرق  هاگدید  زا 

شسرپ

؟  دنرادار مارحلادجسم  ًاصوصخ  دجاسم ، يزاسون  ریمعت و  تیحالص  یناسک  هچ  نآرق  هاگدید  زا 

خساپ

هدـهع رب  ار ، مارحلا  دجـسم  رگید  نارمع  هنوگ  ره  يزاـسون و  يزاـسزاب و  میمرت و  هژیو  هب  دـجاسم و  همه  ریمعت  ناحبـس ، يادـخ 
: دوـمرف هراـب  نیا  رد  تسا ، دـجاسم  لیـصا  بحاـص  هک  ناحبـس  يادـخ  اریز  دـنقیفوت ؛ نیا  هتـسیاش  هـک  درپـس  یهلا  صاـخ  نادرم 

ریمعت هنوگ  چـیه  قح  تسا ، نانآ  قاـفن  رفک و  تکرـش و  دـهاش  ناـشراتفر  دـنراد و  فارتعا  دوخ  رفک  هب  هک  یلاـح  رد  ناکرـشم 
فاصوا طیارـش و  نیا  ياراد  هک  تس  اهدجـسم  ندرک  دابآ  هتـسیاش  یـسک  طقف  .تسا  لطاب  اهنآ  لامعا  همه  دنرادن و  ار  دجاسم 
دنوادـخ زج  سک  چـیه  زا   5، تاکز نتخادرپ   4 زامن ، نتـشاد  هگن  هدـنز  هماـقا و   3، تمایق هب  ناـمیا   2، دـنوادخ هب  نامیا   1 دشاب :
ِکئلُوأ رفُکلِاب  مهـسُفنَأ  یلَع  نیدِـهاش  هللا  دـجاسَم  اورمعَی  نَأ  نیکرـشُمِلل  َناک  اـم  : » ندوب دـحوم  تیـشخ  فوخ و  رد  ندیـسرتن و 

ّالِإ َشخَی  َملو  هوکَزلا  یتا  هولَـصلا و  ماقأ  ورِخالا  موَیلا  هللاِاب و  َنَما  نَم  هللا  دجاسَم  رمعَی  امَّنِإ  نودـِلاخ  مُه  رانلا  ِیف  مُهلامعَأ َو  تَِطبَح 
تسا و كاب  یب  روهتم  هدنرد  دساره ، یمن  یئدبم  چیه  زا  هک  دحلم ، اریز   18 17/ هبوت نیدتهُملا » َنِم  اونوکی  نأ  کئلوأ  یسَعَف  هللا 

هناخ نارمع  يارب  هجیتن  رد  تسین و  دحوم  تیشخ  ساره و  رد  دراد ، تیشخ  دنوادخ  ریغ  زا  مه  دسرت و  یم  ادخ  زا  مه  هک  یسک 
.دوب دهاوخن  حلاص  ادخ 

.تسا دجاسم  ناگدننکریمعت  فاصوا  طیارش و  ّتیمها  هناشن  یبوخ  هب  زین  تسا  رصح  رگنایب  هک  ّالإ »  » و  « اّمنإ  » زا هدافتسا 

ناحبس يادخ  تسا  نامیا  دننام  وا ، یناسفن  فاصوا  نامه  ناسنا  لماکت  ساسا  هک  اجنآ  زا 
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هللا و َدنِع  َنوؤتسَی  هللا ال  لیبَس  یف  ُدَهاج  ورِخالا  موَیلا  هللاِاب و  َنَما  نَمَک  مارَحلا  دجـسَملا  هرامِع  ِّجاحلا و  هیاَقِـس  متلَعَجَأ  : » دیامرف یم 
« لامک فاصوا  هب  فصتم  ياهناسنا  شیادیپ  ، » نید میلعت  زا  ییاهن  روظنم  هک  تهج  نآ  زا  هبوت 19 و  نیِملاظلا » موَقلا  يِدهَی  هللا ال 

ورخالا مویلا  هللااب و  َنَما  نَمَک  : » دومرف هکلب  ورخالا »...  مویلا  هللا و  اـب  ناـمیإلاک  دومرفن ...« : لاـمک ،» فاـصوا  میلعت   » اـهنت هن  تسا 
نآ تیـشخ  رد  دـیحوت  طارتشا  زار  هللااب »...  نامی  إلاک   » ینعی دـش ، هراشا  هک  دوب  نامه  ارهاظ  یعانـص  مظن  ياضتقم  هک  نآ  اب   ؛»...

، يدابع ياهراک  هنوگ  نیا  همه  زا  هتـشذگ  هکلب  تسین ، هظعوم  غیلبت و  ای  سیردت و  میلعت و  ای  زامن و  زکرم  اهنت  دجـسم ، هک  تسا 
.دوب دهاوخ  عافد  رطخ و  زور  رد  یماظن  ياه  ورین  یهدنامزاس  زکرم 

هللا عفَد  ول ال  : » دوشیم دساف  نیمز  دشابن  عافد  رگا  دومرف : عافد  بوجو  زار  نایب  رد  ناحبس  يادخ  تفگ : دیاب  هتکن  نیا  حیضوت  رد 
ضارعا و هب  ضرعت  ملظ ،  كرـش ، جاور  دوـجو و  زا  تسا  تراـبع  نیمز  داـسف  هرقب 251  ضرألا » ِتدَـسََفل  ٍٍضعَِبب  مهـضَعب  ساّنلا 

تاولَص عَیب و  عماوَص و  تَمِّدَُهل  ٍضعَِبب  مهَـضَعب  ساّنلا  هللا  ُعفَد  َول ال  : » دومرف نیمز  داسف  أشنم  هب  هراشا  رد  هاگنآ  .نآ  دننام  سوفن و 
.40/ جح اریثَک » هللا  ُمسا  اهیف  رکُذی  دجاسَم  و 

هکنانچ دریگ ، یم  ار  نیمز  يور  داسف  دـشابن  عافد  رگا  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  ود ، نآ  لیذ  هب  هجوت  اـب  هیآ و  ود  ره  عومجم  زا 
؛ دنرادن ار  يرشب  عماوج  ندناشک  داسف  هب  ناکما  ناوت و  ناکرشم  تسه ،  هسینک  اسیلک و  هعموص و  دجسم و  ات 
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یم مدهنم  ار  نید  ملع و  زکرم  ادتبا  اهنآ  تسا .  هتسب  ناگناگیب  نابز  تسد و  دراد ، دوجو  یهلا  مولع  جیورت  میلعت و  زکارم  ات  اریز 
، تسا تاناویح  تایح  دح  رد  ناسنا  یگدـنز  دـش ، هدـیچرب  ینید  یملع و  زکارم  یتقو  دـنزادرپ ؛ یم  نیمز  رد  داسفا  هب  دـعب  دـننک 

! تسا زوریپ  تسا  رت  هدنرد  نآ  رد  سک  ره  دوش و  یم  گرزب  یشحو  غاب  ناهج  دش ، لّدبم  یناویح  تایح  هب  ناسنا  تایح  یتقو 

اَم مَُهل  اوّدـعأ  َو   » هیآ نآ  رد  تسا و  دـسافم  ملاـظم و  ربارب  رد  عاـفد  يارب  ندـش  هداـمآ  روـحم  هک  ییاـج  هعماـج و  حالـصا  زکرم 
هک روط  نامه  سپ  . 54/ هدئام مئال » هَمول  نوفاخی  ال   » هک دش  دـهاوخ  هدرپس  یناسک  هب  دوش  یم  لاثتما   60/ لاعفنا هّوق  نِم  متعطتسا 

رگید نارمع  هنوگ  ره  يزاسزاب و  يرادساپ و  دوش ، یم  هداد  عاجـش  دحوم و  نادرم  هب  طقف  هک  تسا  يریطخ  هفیظو  یهلا  تلاسر 
« ابیـسَح هللااب  یفک  هللا و  الِإ  ادحَأ  نوَشخَی  هنوَشخَی و ال  هللا و  ِتالاسِر  نوغّلُبی  نیذَّلَا  : » تسا دِّحوم  نادرم  ریلد  هدهع  رب  زین ، دـجاسم 

.39/ بازحا

هناخ ریمعت  رد  نینچمه  یهلا و  تلاسر  غیلبت  رد  ار  تعاجـش »   » طرـش ّتیمها  ناوت  یم  عوضوم ، مکح و  بسانت  باـب  زا  نیارباـنب ،
.درک طابنتسا  یبوخ  هب  ادخ  ياه 

رانک رد  تسا   « تیشخ رد  دیحوت   » نامه هک  مزال  تعاجـش  زا  دیاب  نآ  ناراکردنا  تسد  نایلوتم و  دجاسم و  انما  تئیه  ور ، نیا  زا 
.دنشاب رادروخرب  رگید  طیارش 

دارفا هکلب  دـنرادن ، ار  مارحلا  دجـسم  هژیو  هب  دـجاسم و  ریمعت  قح  نارفاـک  ناـقفانم و  ناکرـشم و  اـهنت  هن  هک  دوش  یم  موـلعم  سپ 
تیشخ صوصخر  ناکرشم د  نمشد و  زا  كانساره  نامیإلا و  فیعض 
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هاگ عافد و  ماگنه  تسا  نکمم  دشابن ، هارمه  تیـشخ  رد  دیحوت  اب  رگا  دجـسم  يزاسزاب  یتسرپرـس و  اریز  دنرادن ؛ یقح  نینچ  زین 
.دیآ دیدپ  یتالکشم  یمزر  ياهورین  زیهجت  يارب  دجسم  تاناکما  زا  هدافتسا  ترورض 

ساسا رب  عافد ، ماگنه  نوچ  تسین ؛ حلاص  دجـسم  ریمعت  يارب  دساره ، یم  ادـخ  ریغ  زا  مه  دـسرت و  یم  دـنوادخ  زا  مه  هک  یـسک 
نوَشخَی مُهنِم  قیرَف  اذِإ  لاتِقلا  مهیلَع  بتُک  اّـمَلَف  : » دوب دـهاوخ  ناـساره  لـطاب  هیلع  دربن  هنحـص  رد  روضح  زا  تیـشخ ،» رد  كرـش  »
دنوادـخ زج  يدـحا  زا  یـساره  قح ، زا  عافد  ماـگنه  رد  دـندحوم  زین  تیـشخ  رد  هک  یهلا  نادرم  اـّما  ءاسن 77  هللا » هیـشَخَک  ساّنلا 

ساّنلا نإ  ساّنلا  مَُهل  لاق  نیِذَّلَا  : » دنهد یمن  هار  دوخ  هب  یهودـنا  اهنآ  هوبنا  مکارت و  زا  دـندرگ  دـحتم  نانمـشد  همه  رگا  دـنرادن و 
دیحوت وترپ  رد  هک  فصو  نیا  نابحاص  و  نارمع 173 ؛ لآ  لیکَولا » َمِعن  هللا و  اُنبسح  اولاق  انامیإ و  مُهَدازَف  مهوشخاَف  مَُکل  اوعَمَجدَق 

.دندجاسم ریمعت  یساسا  طرش  ياراد  دنساره  یمن  سک  چیه  زا  لماک 

؟ تسا یسک  هچ  رایتخا  هطیح  رد  ادخ  هناخ  تّیلوت  تسرپرس و  نییعت 

شسرپ

؟ تسا یسک  هچ  رایتخا  هطیح  رد  ادخ  هناخ  ّتیلوت  تسرپرس و  نییعت 

خساپ

هک یلاح  رد  دنکن  باذع  ار  ناکرـشم  دنوادخ  هنوگچ  دومرف : ور  نیا  زا  تسا ، دنوادخ  رایتخا  رد  طقف  ادخ  هناخ  تسرپرـس  نییعت 
، دـننادرگ ور  نآ  رد  حیحـص  تداـبع  زا  ناـشدوخ  هک  روط  ناـمه  و  دـنمارحلا ! دجـسم  زا  مدرم  يرادرب  هرهب  روضح و  عناـم  ناـنآ 
تسرپرس و اوقت  اب  نادرم  زا  ریغ  سک  چیه  دنتسین و  مارحلا  دجسم  ناتـسرپرس  ناّیلوتم و  نانیا  دننک و  یم  فرـصنم  زین  ار  نارگید 

مُهرَثکَأ َّنِکلو  نوقَّتُملالا   ِ اهئایلوأ اوناک  ام  مارَحلا و  دجـسَملا  نَع  نوّدُصَی  مُه  هللا و  مهب  ّذـعی  ّالَأ  مَُهل  ام  و  : » دوب دـهاوخن  نآ  ّیلوتم 
34/ لافنا نومَلعَیال »

هدـش هراـشا  نآ  یتسرپرـس  تهج  ناـیقتم  بصن  هب  مارحلا و  دجـسم  تیلوـت  زا  ناراـکهبت  لازعنا  هکلب  لزع ، هب  همیرک  هیآ  نـیا  رد 
دبعم هناتسآ  رد  نایاسراپ ، یلو  .یهان  مه  تسا و  یئان  مه  .فراص  مه  تسا و  فرصنم  مه  یهلادبعم  هب  تبسن  راکهبت  اریز  تسا ؛

.نآ هب  هدننک  توعد  مه  دنقح و  هدنب  مه  ادخ ،

، دشاب هتـشاد  ساّنلا  قح  هبنج  دناوتیم  هصاخ  فاقوا  تابقر  تیلوت  یتسرپ و  رـس  اریز  ساّنلا ؛ قح  هن  تسا ، هللا  قح  دـجاسم ، تیلوت 
« کلم کف   » و هبقر »  ریرحت   » لیبق زا  نآ  فقو  تسین و  يدحا  کلم  هک  مارحلا  دجـسم  یتسرپ  رـس  هژیو  هب  دـجاسم ، تیلوت  نکیل 
اب نادرم  رب  هک  تسادخ  صاخ  قح  یهلا و  مکح  هکلب  دوب ، دـهاوخن  یـسک  قح  هرمّثلا » لیبست  لصالا و  سیبحت  لیبق   » زا هن  تسا ،

.تسا هدش  یمازلا  لعج و  اوقت 
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نایقتم دیاب  تسا ، هدادن  رارق  یصاخ  هورگ  دارفا و  راصحنا  رد  ار  نآ  دنوادخ  هک  مرح ، تیلوت  يارب  نیاربانب ،

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 856 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنشاب هتشاد  شقن  مرح  هرادا  رد  هدرک ، لاثتما  ار  وا  یبیغ  رما  ادخ و  نامرف  یمالسا  ياهروشک  رسارس  زا 

هبعک و هک  تسا  نآ  تسین ، زاـجح  مولظم  روشک  همکاـح  تئیه  راـصحنا  رد  نآ  تیلوـت  مارحلا و  دجـسم  ریمعت  هکنیا  یـساسا  ّرس 
ینعی دنـشاب ؛ هتـشاد  هدـهع  رب  ار  نآ  تسارح  یـصوصخم  هورگ  ات  تسین  صاخ  للم  ماوقا و  یناتـساب  راـثآ  دـننامه  یهلا  نما  مرح 

ای دشاب ، نیمزرـس  نامه  مدرم  رایتخا  رد  هدوب ، یناتـساب  یخیرات و  يّدام و  یعانـص و  يرثا  طقف  ات  تسین  نیچ  راوید  هباثم  هب  هبعک 
راثآ ریظن  ای  دـشاب و  هقطنم  نامه  مدرم  هدـهع  رب  نآ  تنایـص  هدوب ، یخیراـت  يرنه و  يا  هدـیدپ  طـقف  اـت  تسین  رـصم  مارها  دـننام 

ناناملـسم يونعم  ییامهدرگ  روحم  دوب ، روکذـم  راثآ  فیدر  رد  يا  هدـیدپ  زین  هبعک  رگا  .تسین  رگید  کلامم  یعیبط  یناتـساب و 
زا همه  همه و  نیمز ، رـس  هشقن و  تالآ ،  زاربا ،  یعانـص ،  يرنه ، داعبا  همه  رد  هبعک  هکلب  دش ، یمن  خیرات  لوط  رد  یتیگ  رـسارس 

.تسا ّربم  دارفا  هب  یگتسویپ  زا  هّزنم و  ادخ  ریغ  هب  یگتسباو 

؟ تسا هنوگچ  نید  يرادیاپ  رد  هبعک  شقن 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  نید  يرادیاپ  رد  هبعک  شقن 

خساپ

رد اهنآ  تمواقم  مدرم و  مایق  لماع  هک  تسا  نیا  میاهدرب  ثاریم  هب  (ع ) میهاربا ترـضح  مارحلا ، هللا  تیب  راذگناینب  رابت  زا  ام  هچنآ 
، تساپرب هبعک  هک  ینامز  ات  دومرف : (ع ) قداـص ماـما  هراـب  نیا  رد  .تسا  نآ  رما  همادا  تاـیح و  هبعک و  ماوق  هیاـمورف ، ناراـبج  ربارب 

(. هعیشلا 8/14 لئاسو  « ) هبعکلا تماقام  امئاق  نیدلا  لازیال  : » تسا رادیاپ  زین  نید 

، هدز هیکت  هبعک ، ینعی  یناسنا ، عماوج  ماوق  مایق و  روحم  رب  دوخ  یناهج  مایق  زاغآ  رد  زین  (ع ) دـمحم لآ  مئاق  نامز ، ماـما  ور  نیا  زا 
هللا حور  لزنی  ...رصنلاب و  دیؤم  بعرلاب ، روصنم  انم  مئاقلا  : » دومرف (ع ) رقاب ماما  هکنانچ  .دنباتـشیم  شروضح  هب  ترـضح  نآ  نارای 

دنعف ...ابرلا  لکأو  ...جورسلا  جورفلا  تاوذ  بکر  ...لاجرلاب و  ءاسنلا  ءاسنلاب و  لاجرلا  هّبشت  اذإ  ...هفلخ  یلصیف  (ع ) میرم نب  یسیع 
: هیآلا هذـه  هب  قطنی  ام  لّوأف  الجر ، رـشع  هثالث  هئام و  ثـالث  هیلإ  عمتجا  هبعکلا و  یلإ  هرهظ  دنـسا  جرخ  اذإـف  .اـنمئاق  جورخ  کـلذ 

(. راحب 52/191 192  ) 86/ دوه نینِمُْؤم » متنُک  نِإ  مَُکل  ٌریَخ  هللا  ُتیَقب  »

اب دریمیم و  نید  هبعک ، كرت  مادـهنا و  ندـش و  بارخ  اب  دـناهدنز و  مدرم  نید  تایح  اب  تسا و  نید  تایح  هبعک ، تایح  نیاربانب ،
؛ تسا  97/ هدئام سانلل » امایق  مارحلا  تیبلا  هبعکلا  هللا  لعج   » هفیرـش هیآ  نانخـس  نیا  همه  يانبم  .دُرم  دنهاوخ  زین  مدرم  نید ، گرم 
نآ و کسانم  اب  جـح  ندرازگ  نآ و  تمـس  هب  زامن  ندـناوخ  نا و  درگرب  فاوط  اب  هبعک  نارمع  قنور و  هک  تسا  نیا  شدافم  اریز 

.تسا مدرم  مایق  يارب  مهم  یلماع  اهنآ  دننام  يدابع و  روما  رد  نآ  نداد  رارق  هلبق و 
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نا و تمـس  هب  زامن  ندـناوخن  نا و  درگ  رب  فاوط  كرت  اب  هبعک  نداهن  روجهم  یناریو و  هک  دراد  تلـالد  زین  هتکن  نیا  رب  یفرط  زا 
نَم کلهَِیل  : » تسا نانمـشد  اهاوه و  عفد  رد  اهنآ  یناوتان  مدرم و  دوعق  بجوم  دریذپ  ماجنا  دـیاب  هلبق  هب  ور  هک  يروما  رگید  كرت 

.42/ لافنا هنیب » نَع  َّیَح  نَم  ییحَی  هنَیب و  نَع  کلَه 

نداتسیا و تمواقم و  دشاب ، ملاس  دنمورین و  تسار و  رگا  هک  تسا  ناسنا  تارقف  نوتـس  ناوختـسا  هباثم  هب  دنوادخ  نید  يارب  هبعک 
تمالس رب  فّقوتم  اهنآ  لوصح  هک  لیبق  نیا  زا  يرگید  روما  ریخ و  رد  نتفرگ  یشیپ  ترفغم و  هب  ندیسر  رد  نتفرگ  باتش  نتفر و 

تماقتسا نکممان و  نداتـسیا  دشاب ، تسـس  ناوتان و  ناوختـسا  نیا  رگا  اما  .دوب  دهاوخ  ریذپ  ناکما  تسا ، تارقف  نوتـس  ناوختـسا 
نآ تارقف »  » نوتـس هتـسکش و  تشپ ، ناوختـسا  اریز  تسا ؛ لاحم  مایق ، رب  فقوتم  روما  رگید  نتفرگ و  یـشیپ  تعرـس و  یندشان و 

درادـن و یهاـگهیکت  هک  تسا  یـسک  هاـگهیکت  هک  نآ  رب  هیکت  اـب  تسناوتیم  هک  یلاـح  رد  تسا ، هدـش  ریقف »  » هتـشادرب و فاـکش 
، تسین ار  وا  یهانپ  چیه  هک  تسا  یسک  هانپ  هک   21/ أبس نابهاگن  /126 و  ءاسن طیحم  /33 و  دعر مئاق  دنوادخ  هانپ  رد  ندش  هدنهانپ 

.دزاس زاینیب  يرگید  زا  ار  دوخ  هداتسیا و  دوخ  ياپ  يور 

تمواقم و  طِسق »  » هب مایق  طابترا ، نیا  عطق  اب  دوشیم و  هدیرب  رادتقا  زکرم  اب  طابترا  دش ، عقاو  روجهم  ادـخ  هناخ  رگا  ساسا ، نیا  رب 
هب هبعک ، اریز  دوشیم ؛ هتشادزاب  مارح و  ترخآ ، ایند و  ریخ  تروص  نیا  رد  ددرگیم و  نکممریغ  دادیب ) متس و  « ) طِسق  » ربارب رد 
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: دومرف (ص ) ادخ لوسر  ور  نیمه  زا  هعیـشلا 8/41 ) لئاسو   ) .تسا ناشـشاعم  نید و  يارب  مدرم  مایق  لماع  (ع ،) قداص ماما  هدومرف 
ینعی (. 40/ نامه « ) تیبلا اذه  مؤیلف  هرخآ  ایند و  دارأ  نم  : » دنک دصق  ار  هبعک )  ) هناخ نیا  دیاب  تسا  ترخآ  ایند و  ناهاوخ  سک  ره 

شراگدرورپ اب  و  ، 201/ هرقب ًهَنَسَح » هرِخالا  ِیف  هنَسَح و  اینُّدلا  ِیف  اِنتا  انَّبَر  : » دسرب هنـسح  هب  ترخآ  ایند و  رد  دهاوخیم  هک  سک  ره 
ماما و ار  وا  دنک و  دصق  ار  هناخ  نیا  دـیاب   10/ فهک ادشر » انرمأ  نم  انل  ئیهو  همحر  کندل  نم  انتا  انبر  : » دـنکیم زاین  زار و  نینچ 
رد ترخآ  ایند و  ریخ  اریز  دوش ؛ هناور  شیوجتـسج  رد  دهد و  شرارق  دوخ  دصقم  دـنک و  ادـتقا  نادـب  هداد ، رارق  شیوخ  يادـتقم 

.دوب دهاوخ  تسا  ترخآ  ایند و  رد  يدنمهرهب  هیام  نید ، مایق  تسا و  نید  مایق  نآ ، مایق  هک  هبعک  وترپ 

نآ و طیارـش  تیاعر  اب  هبعک  درگ  رب  فاوط  نآ و  کسانم  بادآ و  اب  جـح  ماجنا  هبعک ، نتفرگ  اوشیپ  ياـهدومن  نیرتمهم  زا  یکی 
.تسا جح  هوکشرپ  کسانم  ریاس  اج و  نادب  ندرب  ینابرق 

؟ تساجک دنوادخ  شتسرپ  تدابع و  يارب  لحم  نیرت  هقباس  اب  نیلوا و  نآرق  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ تساجک دنوادخ  شتسرپ  تدابع و  يارب  لحم  نیرت  هقباس  اب  نیلوا و  نآرق  هاگدید  زا 

خساپ

دوخ يوس  هب  ار  ناگدـننک  تدابع  هک  تسا  يزکرم  نیلّوا  هدـش و  هداهن  انب  مدرم  هدوت  تدابع  يارب  هک  تسا  يا  هناـخ  نیلّوا  هبعک 
ناک هلخد  نَم  میهاربإ و  ُماقم  تانیب  ّتایا  هیف  نیَملاعلل  يدُـه  ًاکرابم و  َهَکَِبب  يذَـلل  ساـُنِلل  َعِضُو  ٍتًیب  لَوأ  َنإ  « ؛ تسا هدرک  بذـج 

.97-96/ نارمع لآ  نیَملاعلا » نع  ّینَغ  هللا  َنإف  رفک  نَم  ََالیبس و  هیلإ  عاطتسا  ِنَم  ِتیَبلا  ُّجِح  سانلا  یلع  ِهللاو  ًًانِما 

زا هک  هدوب  یناهج  يروحم  هبعک ، هک  دـهد  یم  ناشن  تسا  تیعمج » مکارت  ماحدزا و   » يانعم هب  هک  ِهَکب »  » هب هبعک  هاـگیاپ  زا  ریبعت 
.تسا هدـش  يراذـگمان  هّکب »  » هـب نا  هاـگیاج  تـیعمج ، هوـبنا  رثا  رب  دـنا و  هدرک  عوـجر  نآ  هـب  ناـمز ، هرتـسگ  رد  ملاـع  يوـس  ره 

(96/77 راحب )

تیب زا  هلبق  ناوـنع  هنوـگچ  هک  دـندرک  ضارتـعا  (ع ) میلک ياـسوم  شیک  ناوریپ  دـش ، ناناملـسم  یمـسر  هلبق  هـبعک  هـک  یماـگنه 
يا هناخ  نیلّوا  هبعک  تسا و  یمومع  یبهذم  ياهانب  رگید  زا  شیب  هبعک  هقباس  هک : دـش  لزان  یحو  تفای ؟ لاقتنا  هبعک  هب  سدـقملا 

تـسا هارمه  نوگانوگو  ناوارف  ياهتکرب  اب  هکنانچ  تسا ، هدـش  سیـس  أت  ناگمه  تیادـه  ادـخ و  ناگدـنب  تداـبع  يارب  هک  تسا 
ماوقا و همه  زاب  رید  زا  تهج  نیمه  هب  .تسین  ینیعم  داژن  ای  صاخ  رصع  هب  صوصخم  هدوب ، يرـشب  عماوج  همه  يارب  تیادهو آ ن 

روطت هک  دنتسناد  یم  مزال  ار  نا  میرکت  ینوگانوگ  للع  هب  دنتـشاذگ و  یم  مارتحا  هبعک  هب  دندوب  دقتعم  ادخ  شتـسرپ  هب  هک  یللم 
.تسا نوریب  ینونک  ثحب  رادم  زا  نانآ  دیاقع  ءارآ و  دقن  لقن و  یخیرات و 
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نیا هصالخ 
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ینامـسآ نایدا  زا  یخرب  ناوریپ  ضارتعا  هب  نآ ، نهک  هقباس  یخیرات و  تمدـق  سدـقملا و  تیب  رب  هبعک  مدـقت  هب  لالدتـسا  اـب  هک ،
هناخ ینعی  دـناد ؛ یم  قیتع » تیب   » ار نآ  میرک  نآرق  هک  تسا  هبعک  یخیرات  تمدـق  دـعب  نیمه  زا  دـیاش  دـش و  هداد  ییاسر  خـساپ 

نآ یبرع  ریغ  لداعم  هک  قیتع ، تسا  رادروخ  رب  شزرا  تیمها و  زا  هک  ار  يراد  هقباـس  زیچ  ره  اریز  راد ، هقباـس  ياـپرید و  نهک و 
.دنمان یم  تسا ، کیتنا » »

؟ دراد یصاخ  داژن  هورگ و  هب  صاصتخا  هبعک  ایآ  نآرق  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ دراد یصاخ  داژن  هورگ و  هب  صاصتخا  هبعک  ایآ  نآرق  هاگدید  زا 

خساپ

روـحم ناـیناهج ، همه  يارب  ار  نآ  دـناد ، یم  شتـسرپ  تیدوـبع و  هناـخ  نیرت  هقباـس  اـب  نیلّوا و  ار  هبعک  هک  روطناـمه  میرک ، نارق 
يا هناخ  نیلّوا  ینعی   29/ جح نیَملاعِلل » يدُه  اکرابُم و  َهَّکَِبب  يذََّلل  سانِلل  َعِِضُو  ٍتَیب  َلَّوأ  نإ  : » دیامرف یم  دسانـش و  یم  زین  یگدـنب 

درادن و یـصاخ  داژن  هورگ و  هب  یـصاصتخا  چیه  تسا و  هبعک  دنک  یم  نیمأت  ار  نایناهج  تیاده  هدش و  عضو  مدرم  همه  يارب  هک 
ور نیا  زا  .درادن  شقن  یناگمه  رما  نیا  رد  زین  یئایفارغج  ياهزرم  دنتسین و  رتراوازـس  نآ  هب  رگید  میلقا  دارفا  زا  ینیعم ، میلقا  مدرم 

يادخ ( 363-3/258 نازیملا ) .دنتـشادیم یمارگ  ار  نآ  برع  يدوهی و  ینادـلک و  سراف و  يدـنه و  زا  ّمعا  ناهج ، نوگانوگ  لـلم 
تدابع عجرم  اـت  میدرک  نّیعم  ع )   ) لـیلخ میهاربا  يارب  ار  هبعک  ناـکم  هک  یماـگنه  روآ  داـی  هب  دـیامرف : یم  هراـب  نیا  رد  ناـحبس 

راد و هگن  هزیکاپ  نادجاس  ناعکار و  نارازگزامن و  ناگدننک و  فاوط  يارب  ارم  هناخ  هک : میتفگ  وا  هب  دنک و  مهارف  ار  ناگدنتسرپ 
، کیدزن زود و  زا  هراوس و  هدایپ و  زا  نکمم »  هلیـسو  ره  اب  عضو و  ره  هب   » و وس » ره  زا   » ات نک  نالعا  ار  جـح  توعد  مدرم  نیب  رد 
ائیـش و یب  كِرـشت  نأ ال  تیبلا  ناکم  میهاربإل  انأَوب  ذإو  : » دنیآ درگ  هبعک  ترایز  جح و  ماجنا  روظنم  هب  دنهد و  خساپ  وت  يادن  هب 

« قیمع ٍجَف  لک  نم  نیتأی  ٍرماض  لک  یلع  َالاجِِر و  كوتأی  جحلاب  سانلا  یف  نِّذَأ  دوجُسلا و  ِِعَکُّرلا  نیمئاقلا و  نیفئاّطِلل و  یتَیب  رِّهَط 
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27-26/ جح

اذإو :» میداد رارق  شمارآ  ناـما و  هاـگیاج  مدرم و  همه  عجرم  ار  هبعک  اـم  هک  یماـگنه  دوـمرف : هکنیا  روـبزم  بلطم  رب  رگید  دـهاش 
هب هجوت  اب  یلو  دوش ، یمن  لماش  ار  نیـشیپ  راصعا  مدرم  حیرـص ، تلالد  بسح  هب  هچرگ  ریبعت  نیا  انمأ » سانلل و  هباثَم  تیبلا  انلعج 

عَکُّرلا نیفِکاعلا و  نیفئاّطِلل و  یتیب  ارَهَط  نأ  لیعامسإ  میهاربإ و  یلإ  اندهع  یلصُم و  میهاربإ  ماقَم  نِم  اوذخَتا  و  :» دومرف هک  هیآ  لیذ 
دارفا همه  هکلب  دنا ، هدش  هدناوخ  ارف  هبعک  ترایز  هب  نآرق  لوزن  زا  دعب  ناهج  مدرم  اهنت  هن  هک  دوش  یم  نشور   125/ هرقب دوجُسلا »

، دهعتم راوگرزب و  ربمایپ  ود  هب  تبسن  یهلا  نامیپ  اریز  دنتفاتش ؛ یم  نآ  ترایز  هب  دندرک و  یم  هبعک  گنهآ  دیاب  زین  هتشذگ  نورق 
نارازگ هدجـس  ناگدننک و  عوکر  نافکتعم و  ناگدـننک و  فاوط  نارئاز و  يارب  ار  هبعک  هک  دوب  نیا  (ع ) لیعامـسا میهاربا و  ینعی 

.دنراد هگن  هزیکاپ  كاپ و 

؟ تسا هدوب  اجک  یهالا  ناربمایپ  همه  هلبق  نآرق  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ تسا هدوب  اجک  یهالا  ناربمایپ  همه  هلبق  نآرق  هاگدید  زا 

خساپ

یناهج دبعم  نیلّوا  مارحلا ، تیب   96/ نارمع لآ  نیَملاعِلل » يدُه  اکرابُم و  َهَّکَِبب  يذََّلل  سانِلل  عِضُو  ٍتَیب  لوأ  َّنِإ   » هفیرش هیآ  ساسا  رب 
اهنآ ناوریپ  یهلا و  ناربمایپ  .دیامنیمن  دیعب  هفیرش ، هیآ  نیا  زا  هدوب ،» ناربمایپ  همه  هلبق  هبعک ،  » هک هتکن  نیا  راهظتسا  هکنانچ  .تسا 

ینَلَعَج َو  : » تسا هدـمآ  (ع ) حیـسم ياسیع  هرابرد  هک  نیا  دـننام  دراد ؛ تلالد  بلطم  نیا  رب  یتایآ  دـناهدوب و  هدجـس  زاـمن و  لـها 
دای یکین  هب  ناشیا  نادـنزرف  ایبنا و  همه  زا  هک  یتایآ  ای  و  ، 31/ میرم ایَح » ُْتمُدام  هوکَّزلا  هولَّصلِاب و  یناصوَأ  تنُک و  ام  َْنیَأ  اـکرابُم 

لیئارـسِإ و میهاربِإ و  هیرُذ  نِم  حوـن و  َعَـم  اـنلَمَح  نَّمِم  مدا و  هیرُذ  ْنِم  نیّیبَّنلا  َنِم  مهیَلَع  هللا  مَعنَأ  نیذَّلا  کـِئلُوأ  : » دـیامرفیم هدرک ،
تاوهَـشلا اوعبّتا  هولَـصلا و  اوعاضأ  فلخ  مهدَعب  ْنِم  َفَلَخَف  ًایکب  ًادجُـس و  اوّرَخ  نمحرلا  ُتایا  مهیلَع  یلُتت  اذإ  انیَبَتْجا  انیدَه و  نمم 

.59 58/ میرم ًاّیغ .» نوقلی  فوسَف 

ياهلبق تهج و  ریزگان  هدجـس  زامن و  نوچ  دـناهدوب و  هدجـس  زامن و  لـها  اـهنآ ، ناوریپ  اـیبنا و  دوشیم  مولعم  تاـیآ  هنوگ  نیا  زا 
رب کی  چیه  هدوب و  يواسم  تاهج  همه  اهنآ  تعیرـش  رد  هک  دش  لیاق   115/ هرقب هللا » هجو  َّمَثَف  اّولوت  امنیأ   » ساسا رب  دـیاب  ای  دراد ؛
زا .تسا  هدوب  نانآ  هلبق  یـصاخ  تهج  هک  تفریذپ  دیاب  ای  .تسا  دیعب  ضرف  نیا  هک  تسا ، هتـشادن  حـیجرت  لابقتـسا  يارب  يرگید 

هدوب هبعک  (ع ،) متاخ اـت  مدآ  زا  اـیبنا ، همه  هلبق  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  َهَکَِبب » يذََّلل  ِساـّنِلل  عِضُو  تَیب  لَوَأ  َّنِإ   » هفیرـش هیآ  رهاـظ 
ریغ یصخشم  هلبق  دوش  هتفگ  هک  نیا  تسا و 
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.تسین راگزاس  هیآ  قالطا  اب  دنتشاد ، هبعک  زا 

، هبعک رد  هلبق  راـصحنا  رد  نآ  یقـالطا  روـهظ  ضرف  رب  نکیل  تسین ، هبعک  ندوـب  هلبق  صوـصخ  هب  رظاـن  هیآ  رهاـظ  هـچرگ  رکذـت :
.دومن دییقت  تشاد  دوجو  رگا  يرگید  ربتعم  لیلد  اب  ار  روبزم  قالطا  ناوتیم 

لیئارسا ینب  نایدیعبت  و  (ع ) یسوم ترضح  تشگزاب  ،و  شنایهاپس نوعرف و  تکاله  زا  سپ  هک ، تسا  دنمدوس  زین  هتکن  نیا  رکذت 
دنوادخ دنتشادن ، يزاسزاب  يارب  یفاک  تردق  زونه  دوب و  هدش  بیرخت  ناینوعرف  تسد  هب  اهنآ  يدابع  زکارم  هک  اجنآ  زا  رصم ، هب 
مکَتویب اولعجاو  اتوُیب  رصِمب  امُکِموَِقل  اءّوبت  نَأ  هیخَأ  یسُوم و  یلِإ  انیَحْوَأ  َو  : » دنهد رارق  اّلـصم )  ) هلبق ار  ناشدوخ  ياههناخ  ات  دومرف 

87/ سنوی نینمؤملا .» ِرَِّشب  هولَّصلا و  اومیقَأ  هلِبق و 

زکارم يزاـسون  يزاـسزاب و  ناوـت  هک  نوـنکا  ینعی  زاـمن ؛ تهج »  » هن تسا  زاـمن  لـحم  و  الـصم » ، » هفیرـش هیآ  نیا  رد  هلبق  زا  دارم 
تـسین انعم  نیدب  هیآ  نیا  .دـینک  تدابع  ار  ادـخ  هدرازگ ، زامن  دوخ  ياههناخ  رد  دـیرادن  ار  یهورگ  ياهتدابع  يرازگرب  يدابع و 

نیا ات  دـشاب  ناشدوخ  لزنم  يوس  هب  اهنآ  يور  زامن  ماگنه  دـیاب  ًامتح  دـنناوخب  زاـمن  دوخ  هناـخ  زا  نوریب  رد  رگا  لیئارـسا  ینب  هک 
ياـنعم هب  هیآ  نیا  رد  هلبق » : » تسا هتفگ  ریبـج  نب  دیعـس  هتبلا  تفرگ ؟ رارق  ناـشزامن  هلبق  اـهنآ  لزاـنم  هنوـگچ  هک  دـیآ  شیپ  ههبش 

هدش و ربخاب  مه  لاح  زا  ات  نایبلا 5 6/195 ) عمجم  « ) دـیزاسب مه  لباقم  وربور و  ار  ناتیاههناخ   » هک تسا  نیا  دارم  هدوب ، لـباقتم » »
.دیشاب رادروخرب  تینما  زا 

نیدب هیآ  نیا  اریز  درادن ؛ دوجو  یتافانم  دش  راهظتسا  نآ  زا  هبعک  ندوب  هلبق  نیلوا  هک  ياهیآ  هیآ و  نیا  نیب  ریدقت ، ره  هب 
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هلبق ار  نآ  هداتسیا ، دوخ  هناخ  هب  ور  تسیابیم  درازگیم  زامن  دوخ  هناخ  زا  جراخ  رد  (ع ) یـسوم موق  زا  یـسک  هاگره  هک  تسین  انعم 
ماگنه هب  ًارهق  دوب ، هبعک  لیئارـساینب  دـباعم  دـجاسم و  هلبق  ناـینوعرف ، تسد  هب  يداـبع  زکارم  یناریو  زا  لـبق  اریز  دـهد ؛ رارق  دوخ 

.دندادیم رارق  هلبق  ار  نآ  هداتسیا  هبعک  هب  ور  مه  ناشیاههناخ  رد  ندرازگزامن 

راـحب  ) .تسا هدوب  هلبق  دـعب  هب  ترـضح  نآ  ناـمز  زا  تسا ، (ع ) نامیلـس ترـضح  نآ  یناـب  هک  سدـقملا » تیب  ، » هکنیا رگید  هتکن 
هبعک یبرغ  لامش  رد  سّدقملا  تیب  هک  نیا  ظاحل  هب  هتبلا  .دندناوخیم  زامن  وس  نآ  هب  هلبق ، لیوحت  زا  شیپ  زین  ناناملـسم  ( 19/201

ِنآ رد  اـت  دـشاب  سدـقملا  تیب  ناـشیا و  نیب  هبعک  هک  ياـهنوگ  هب  دنداتـسیایم ، هبعک  بونج  رد  هکم ، رد  مرکا  لوسر  تسا ، عـقاو 
نامه 81/59)  ) .سدقملا تیب  هب  ور  مه  دنشاب و  هبعک  هب  ور  مه  دحاو 

؟ تسا هنوگچ  هکم  ینیوکت  تینما  هرابرد  نآرق  هاگدید 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  هکم  ینیوکت  تینما  هرابرد  نآرق  هاگدید 

خساپ

زا رگید  يوس  زا  دوب و  يرگتراغ  يرگزواجت و  زاجح  مدرم  يوخ  وس ، کی  زا  اریز  دشاب ؛ تینما  دقاف  دـیاب  رهاظ  هب  هکم  نیمزرس 
نیا اب  یلو  دنوش ، یم  رگتراغ  هنـسرگ ، گنهرف  یب  مدرم  الوصا  دـندوب و  هرهب  یب  تعنـص  يرادـماد و  يزرواشک ، گنهرف ، ملع ،

لُک تارمَث  هَیلِإ  یبُجی  انِمَا  امرَح  مَهل  نِّکَُمن  َملَوَأ  : » تکرب اب  مه  میداد و  رارق  نما  ّلـحم  مه  ار  هکم  اـم  دـیامرف : یم  دـنوادخ  همه ،
57/ صصق انَُدل » ْنِم  اقزِر  ءیَش 

تفارش و ببس  هب  سپس  /125 و  هرقب انمأ » ساّنلل و  هباثم  تیبلا  انلعج  ذإ  و  : » داد رارق  مدرم  هاگ  داعیم  نما و  لحم  ار  هبعک  دـنوادخ 
فُّطخَتَی انَما و  امرَح  اـنلعَج  اـّنَأ  اورَی  َمل  َوَأ  : » دـناوخ نوصم »  » ار هکم  و  نومأـم »  » ار مرح  /3 و  نیت نیما » دـلب   » ار هکم  هبعک ، تمرح 

هّلعل مرحلا  مّرح  : » درک میرحت  دجـسم ، تمرح  رثا  رب  ار  مرح  دنوادخ  هک  تسا  تیاور  رد  هکنانچ  توبکنع 67  مهلوَح » نِم  ساّنلا 
هعیشلا 9/336) لئاسو  « ) دجسملا

هانپ نادـب  دوش و  هبعک  لخاد  يراکهنگ  ره  تسا و  نما  رد  درب  هاـنپ  مرح  هب  سک  ره  دومرف : مرح  تینما  هراـبرد  ع )  ) قداـص ماـما 
زا هک  ینامز  اـت  تسا ، ناـما  رد  يرازآ  اـی  دـیدهت  هنوگ  ره  زا  دوش  مرح  دراو  هک  یناویح  ره  تسا و  ناـما  رد  ادـخ  مشخ  زا  دربب ،

طخس نم  نمآ  وهف  نیبنذملا  نم  هب  اریجتسم  تیبلا  لخد  نم  و  نمآ ،  وهف  هب  اریجتـسم  سانلا  نم  مرحلا  لخد  نم  : » دور نوریب  مرح 
جرخی یتح  يذؤی  وأ  جاهی  نأ  نم  نمآ  وهف  ریطلا  عابسلا و  شحولا و  نم  مرحلا  لخد  نم  و  هللا ،
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ص 339) نامه ،  « ) مرحلا نم 

« اـنما ادـلب  اذـه  لـعجا  ٍّبر  : » درک ضرع  هک  (ع ) لـیلخ میهاربا  هبعک ، یناـب  ياـعد  هب  تـسا  یخـساپ  عـقاو  رد  ییادـخ  نیمأـت  نـیا 
و : » تسا ناما  رد  دوش  لخاد  نادب  سک  ره  دومرف : دنوادخ  نینچمه   35/ میهاربا انما » دلبلا  اذه  لعجا  ٍّبر  : » تفگ زین  /126 و  هرقب

نمیا سرت  زا  دـیناهر و  یگنـسرگ  زا  ار  نانآ  دـنوادخ  دـش و  معنتم  شیرق  لصا ، نیمه  ربانب  /97 و  نارمع لآ  انما » ناـک  هلخد  نم 
4/ شیرق ٍفوَخ » نِم  مُهَنَما  ٍعوُج و  ْنِم  ْمُهَمَعْطأ  : » تخاس

دَقل : » دـننادب داد ، (ص ) شلوسر هب  ناحبـس  يادـخ  هک  یتراشب  هب  رظان  ار  « ّانما ناک  هلخد  نم   » هلمج دـنا  هتـساوخ  يا  هّدـع  هچ  رگ 
مل ام  ملعف  نوفاخت  ـال  نیرِّصَقُم  مُکـسؤُر و  ِلُحم  نیقِّ نینِما  هللا  َءاـش  نإ  مارحلا  دجـسسَملا  َّنلُخدََـتل  قَحلاـِب  اـی  ءُرلا  هلوسر  هللا  قدَـص 

هلخد نم   » قیداصم زا  یکی  هیآ  نیا  رد  روکذم  دروم  هک  تسا  نآ  حیحـص  نکیل   27/ حتف ابیرَق » احتَف  کلذ  نود  نِم  لعجف  اوملعت 
.تسا اّنما » ناک 

، میرواـیب ناـمیا  وت  هب  اـم  رگا  دـنیوگ : یم  هکم  لـها  یخرب  دوـمرف : رگید  يا  هیآ  رد  مرح  ینیوـکت  تینما  هراـبرد  ناحبـس  يادـخ 
هک نیا  اب  میداد و  رارق  نما  ار  هّکم  ام  هک  دـنناد  یمن  نانیا  اـیآ  .میوش  یم  هراوآ  هدرک ، نوریب  ناـمدوخ  نیمزرـس  زا  ار  اـم  نارفاـک 

عمج هّکم  يوس  هب  تارمث  نیرتهب  تمعن و  عاونا  فرط  ره  زا  تسین  بسانم  يرادماد  يزرواشک و  يارب  هکم  ياوه  بآ و  نیمز و 
نِم اقزِر  ءیَش  ّلُک  تارمَث  هیلِإ  یبُجی  انَما  امَرَح  مَهل  نِّکَُمن  َمل  وَأ  انِضرَأ  نِم  فّطخَتَن  کَعَم  يدُهلا  عبَتَن  نإ  اولاق  َو  : » دوش یم  يروآ 

رد نینچمه  . 57/ صصق نومَلعَیال » مهرثکَأ  ّنِکلو  انّدل 
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مرح و هدودحم  رد  یلو  دـنرادن  تینما  طاقن  نآ  رد  مدرم  تسا و  ناوارف  ییابر  مدآ  هّکم  فارطا  رد  هکنیا  اب  دـیامرف : یم  هراب  نیا 
هکلب دنراد  یم  ساپ  ار  مرح  تمرح  هک  دنتـسه  یحلاص  ياهناسنا  نانزهر  ای  هّکم  مدرم  هک  نیا  رطاخ  هب  هن  هتبلا  دنتـسه ، نمیا  هکم 

فاطتخا و هک  اجنآ  زا   67/ توبکنع مهلوح » نم  ساّنلا  فّطختی  ّانما و  امرح  اـنلعج  اـّنأ  اوری  مل  وأ  : » میداد رارق  نما  مرح  ار  نآ  اـم 
طوبرم روکذم  تایآ  ، هک تسا  رکذ  نایاش  .دوب  دـهاوخ  ینیوکت  يرما  زین  نآ  لباقم  تینما  سپ  تسا ، ینیوکت  يرما  ندـش  هدوبر 

نامز ات  تیلهاـج  نارود  زا  هک  ار  یتینما  میرک  نارق  یلو  تسا ، هدـمآ  مالـسا  زا  سپ  یعیرـشت  نما  مکح  .تسا  تیلهاـج  رـصع  هب 
.دنک یم  رکذ  دنس  ناونع  هب  دراد ، موادت  نانچمه  تشاد و  همادا  مالسا 

؟ تسیچ نآ  تّیصاخ  تسا و  هدمآ  اجک  زا  دوسالارجح 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  ّتیصاخ  تسا و  هدمآ  اجک  زا  دوسالارجح 

خساپ

ترـضح .تسا  هدوب  ینارون  يرهوج  تقیقح و  الاب ، ملاع  رد  دوسالارجح  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا )) مهیلع  )) تیب لها  تاـیاور  رد 
یتسرپادـخ ناـمیپ  دـهاش  یناروـن ، رهوـج  نیا  هدوـب و  سونأـم  نآ  اـب  هتـسیز ، یم  تشهب  رد  هک  ماـگنه  نآ  مالـسلا ،)) هیلع  )) مدآ

.تسا هدوب  (( مالسلا هیلع  )) مدآ ترضح 

.درک طوـبه  نیمز  هب  یگنـس  تروـص  هب  بیغ  ناـهج  زا  زین  دوسـالارجح  دـمآ ، رد  نیمز  هب  تشهب  زا  مالـسلا )) هـیلع  )) مدآ نوـچ 
.دروآ دای  هب  ار  دوخ  هدـش  شومارف  نامیپ  دـهع و  داتفا و  تشهب  دای  هب  تخانـش و  دـید و  ار  گنـس  مالـسلا )) هیلع  )) مدآ ترـضح 

ار یتسرپادـخ  نامیپ  ودـهع  تفر و  یم  گنـس  دزن  تدابع  ماگنه  سپ ، نآ  زا  .درک  بصن  هبعک  هناخ  رد  تشادرب و  ار  نآ  سپس ،
دهع و تشهب و  دای  هب  شندید  اب  دنوَر و  گنس  نآ  دزن  زین  (( مالسلا هیلع  )) مدآ نادنزرف  هک  دومرف  رّرقم  نینچ  ادخ  .درک و  دیدجت 
، دنهد ماجنا  ار  یتسرپادخ  دهع  دیدجت  جح و  مسارم  صالخا  اب  هک  یناسک  .دـنزاس  راوتـسا  ار  نآ  دـنتفا و  شیوخ  ییادـخ  نامیپ 

.دیسر دنهاوخ  ششاداپ  هب  تمایق  رد  تسا و  لوبقم  ظوفحم و  ادخ  دزن  ناشلامعا 

؟ تسین مسج  ادخ  هک  نیا  اب  دنمان ، یم  ادخ  هناخ  ار  هبعک  هناخ  ارچ 

شسرپ

؟ تسین مسج  ادخ  هک  نیا  اب  دنمان ، یم  ادخ  هناخ  ار  هبعک  هناخ  ارچ 
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خساپ

هنوگ نیا  تسا  هناخ  نآ  تفارـش  تلع  هب  اهنت  درادـن ، يزاین  هناخ  هب  تسین و  مسج  وا  هک  نیا  اـب  راـگدرورپ ، هب  هناـخ  هداد  تبـسن 
رد ادخ  يایلوا  ناربمایپ و  هدش و  يراذگ  هیاپ  دـیحوت  نامرهق  تسد  هب  هبعک  هک  اج  نآ  زا  .دـنیوگ  یم  یفیرـشت  هفاضا  هب  ار  هفاضا 
اج نآ  هبرتشیب  یهجوت  دـنوادخ  هک  دـننامهفب  دـنهاوخ  یم  تبـسن  نیا  اب  تسا و  هتفای  هژیو  یتفارـش  دـنا ، هدرک  یم  تدابع  اج  نآ 

.تسوا یقیقح  هناخ  اجنآ  تسا و  مسج  ادخ  هک  نیا  هن  دیایمرف ، یم  تیانع  رشتیب  شناگدننکترایز  هب  دراد و 

شیاتـس ار  دنوادخ  .دنتـسیا و  یم  هبعک  هناخ  يوس  هب  راب  جنپ  زور  هنابـش  رد  ناناملـسم  همه  یلو  .درادن  صوصخم  ییاج  دنوادخ 
ار هناگی  يادـخ  هناگی  یناـکم  يوس  هب  همه  هک  تسا  یگناـگی  یگنر و  کـی  هناـشن  لـمع  نیا  و  دـنراذگ ، یم  زاـمن  دـننک و  یم 

.دننک تدابع  شتسرپ و 

؟ تسین اوه  بآ و  شوخ  ییاج  رد  هبعک  ارچ 

شسرپ

؟ تسین اوه  بآ و  شوخ  ییاج  رد  هبعک  ارچ 

خساپ

رد ار  هبعک  تسناوت  یم  دـنوادخ  .تسا  شیاـمزآ  ناـحتما و  يا  هنوگ  درادـن ، ياـج  اوـه  بآ و  شوـخ  نیمزرـس  رد  هبعک  هک  نیا 
.تسا رت  هتسیاش  شیامزآ  ناحتما و  يارب  یلعف  هاگیاج  سپ  دهد  رارق  اوه  بآ و  شوخ  ییاج 

؟ تسا هتفرگ  رارق  یناریو  ضرعم  رد  رابدنچ  سدقم ، تسا  ییاج  هک  ادخ  هناخ  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هتفرگ  رارق  یناریو  ضرعم  رد  رابدنچ  سدقم ، تسا  ییاج  هک  ادخ  هناخ  ارچ 

خساپ

اجنآ رد  رگم  تسین ، نوریب  نوناق  نیا  زا  سدـقم ، تسا و  نید  هب  هتـسباو  هچنآ  تسا و  یعیبط  بابـسا  ریثأت  تحت  زیچ  همه  ایند  رد 
هب یلو  دتفا  یم  شتآ  رد  سدقم ، تسا و  ربمایپ  مالسلا )) هیلع  )) میهاربا ترـضح  دریگ ، تروص  يزاجعا  ینیوکت ، تیالو  ربانب  هک 
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تسد هب  ناشیا  رس  یلو  سدقم  تسا و  ربمایپ  مالسلا )) هیلع  )) ییحی ترضح  دنازوس و  یمن  ار  وا  هدش و  ناتسلگ  وا  رب  یهلا  زاجعا 
صاخ نامز  هب  صاصتخا  ناشـسدقت  یهلا  ربمایپ  ناونع  هب  مالـسلا )) هیلع  )) ربماـیپ ییحی  ترـضح  .دوش و  یم  ادـج  نت  زا  نادـالج 
تهج هب  سکعرب  هکلب  .دـشاب  رود  يا  هثداح  ره  زا  دـیاب  ندوب  سدـقم  ناونع  هب  تاسدـقم  هک  نیا  رب  میرادـن  یلیلد  اذـلو  .درادـن 

.دوش یم  هتسب  قینجنم  هب  مه  هبعک  دوش  یم  راکنا  ادخ  هکنانچ  نآ  دنثداوح  ضرعم  رد  رتشیب  تاسدقم  اهناسنا  تیرثکا  فارحنا 

؟  تسین يرگید  گنر  ای  دیفس  ارچ  تسا .  هایس  هایس ،  گنر  تهارک  دوجو  اب  هبعک  هناخ  هدرپ  گنر  ارچ 

شسرپ

؟  تسین يرگید  گنر  ای  دیفس  ارچ  تسا .  هایس  هایس ،  گنر  تهارک  دوجو  اب  هبعک  هناخ  هدرپ  گنر  ارچ 

خساپ

زا سپـسو  دنتخیوآ  یم  یطابق  هب  روهـشم  رـصم  تفاب  گنر  دیفـس  هچراپ  هبعک  رب  ادخ (  لوسر  رـصع  رد  دـیوگ :  قاحـسا  نبا  )) 
نامثع رمع ،  ربمایپ  زا  سپ  دوب ....  ریبز  نبا  دـیناشوپ  جابید  اب  ارنآ  هک  یـسک  نیلواو  دـندرک  یم  هدافتـسا  نآ  يارب  ینامی  ياـهدرب 

(1  .(( ) دندیناشوپ ابید  هدرپو  یطابق  هچراپ  هبعک  رب  جاجحو 

لاسرا زبس  گنر  هب  ربمایپ (  دـقرم  يارب  يرگیدو  زمرق  گنر  هب  هبعک  يارب  یکی  هدرپ  ود  هلاس  همه  رـصم  نیطالـس  يوس  زا  )) .... 
(2  .(() دش یم 

دوب و خرس  ریرح  زا  هدرپ  تسخن  دیناشوپ .  یم  هدرپ  ار  هناخ  دوخ  دوعسو  دماین  رصم  زا  هناخ  شـشوپ  ات 1229  لاس 1221  زا  ? )) 
(3  ... (() دیدرگ لیدبت  هایس  ریرح  هب  سپس 

نآ ياج  هبو  دننیچ  یم  رب  دـندرب و  یم  الاب  ارنآ  كدـنا  كدـنا  هدرپ  ضیوعت  هب  کیدزن  ياهزور  رد  صوصخب  جـح  مسوم  رد  )) 
(4  .(() دنناشوپ یم  نآ  رب  ون  هدرپ  جح  مسارم  ماجنا  زا  سپ  دنناشوپ و  یم  يدیفس  هدرپ 

یماگنهو زبس  ياهگنر  اب  ییاه  هدرپ  یـسابع  يافلخو  جاجح  ریبز  نبا  دـیزی  هیواعم  لیبقزا  یفلتخم  صاخـشا  مه  مالـسا  زا  سپ  )) 
.دندیناشوپ یم  نهاریپ  ای  هدرپ  ار  هبعک  مه  يور  رب  هدرپ  ات  دنچو  اتود  یهاگو  زمرق 

دنتفاب یم  صلاخ  يابید  زا  ناریا  ناتسزوخ ، رتشوش  رهش  رد  ار  هبعک  هناخ  نهاریپ  دیوگ :  یم  هلحر )  ) دوخ همان  رفس  رد  هطوطب  نبا 
كرادت ار  هناخ  توسک  درب  زا  نمی  رد  مه  ینامز  دنداتسرف  یم  هبعک  هبو 
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 ... دنتفاب یم  جابیدو  ریرح  زا  رصم  رد  ار  هبعک  هدرپ  يدامتم  ياهلاس  ینامثع  يروطارپما  ردو  دندومن  یم 

تایآ نآ  یئالاب  ياه  هیشاح  رد  هک  یکشم  صوصخم  هچراپ  اب  ار  هبعک  هناخ  نهاریپ  هکم  رهش  دوخ  رد  هک  تسا  لاس  دنچ  نونکا 
اب ار  يدوعس  تلود  هاشداپ  مان  تسا  لیطتسم  عبرم  لکش  هب  نآ  نیئاپ  هیـشاح  ردو  تسا  هبعک  هناخو  جح  هب  طوبرم  هک  دیجم  نآرق 

(5  .(() دنا هدرک  يزود  بالق  یئالط  مشیربا 

زا نیعم  عقوم  هس  رد  هس  نیاو  دیفـس  يابید  گنر - ) دیفـس  هچراپ  ) یطابق خرـس -  يابید  دـنتخیوآ  یم  هدرپ  هس  نومأم  نامز  زا  )) 
اذـل دـندش  یم  فیثک  ادـخ  هناخ  نارئاز  ندز  تسد  رثا  رب  ضیوعت  دـعوم  زا  لبق  دیفـسو  خرـس  يابید  اما  دـندش  یم  ضیوعت  لاس 

(6  .(() دنیامن ضیوعت  ار  هبعک  هدرپ  ات  دنتسرفب  هچراپ  نامه  زا  هرابود  دوب  روبجم  تموکح 

ص 95 هرونم ،  هنیدم  همرکم و  هکم  یمالسا  راثآ  خیرات و  نادئاق ،  رغصا   1

ص 96 هرونم ،  هنیدم  همرکم و  هکم  یمالسا  راثآ  خیرات و  نادئاق ،  رغصا   2

ص 161 هکم ،  يامیس  يرابک ،  دیس   3

ص 162 هکم ،  يامیس  يرابک ،  دیس   4

ص 201 ادخ ،  هناخ  هب  رفس  زا  شیپ  ياهینتسناد  گنهرف  یجتلم ،  يدهم   5

یقرزا دمحا  نب  هللا  دبع  نبا  دمحم  راثالا ،  نم  اهیف  ءاج  ام  هکم و  رابخا  باتک  هحفص 97  زا  هتفرگرب   6

؟ دراد رارق  دنتسین ، ناملسم  اه  نآ  زا  یمین  هک  ناتسبرع  رد  تسین و  ناریا  رد  ادخ  هناخ  دنتسه ، ناملسم  ناریا  مدرم  رثکا  هک  نیا  اب  ارچ 

شسرپ

رارق دنتسین ، ناملسم  اه  نآ  زا  یمین  هک  ناتـسبرع  رد  تسین و  ناریا  رد  ادخ  هناخ  دنتـسه ، ناملـسم  ناریا  مدرم  رثکا  هک  نیا  اب  ارچ 
؟ دراد

خساپ

.دنتسه ناملسم  ناتسبرع  مدرم  الوا 

.دندرک انب  دیدجت  ار  نآ  لیعامسا  میهاربا و  ترضح  هدش و  هداهن  انب  مدآ غ  ترضح  نامز  زا  هبعک  ادخ و  هناخ  ًایناث ،

هرقب 127)  ) مِیلَْعلا   ُ عیِمَّسلا   َ تنَأ َکَّنِإ  آَّنِم    ْ لَّبَقَت اَنَّبَر    ُ لیِعََمْسِإ َو    ِ ْتیَْبلا   َ نِم َدِعاَوَْقلا    ُ میِه  َ َْربِإ   ُ عَفْرَی ْذِإ  "َو 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 869 

http://www.ghaemiyeh.com


هدش انب  ادخ  هناخ  نایناریا  ندش  ناملـسم  زا  سپ  هک  تسین  هنوگ  نیا  تسا  هدوب  ادـخ  هناخ  نایناریا  ندروآ  مالـسا  مالـسا و  زا  لبق 
.دشن انب  ناریا  رد  ارچ  دوش  هتفگ  ات  دشاب 

هک تسا  هدومرف  نایب  هغالبلا  جهن  رد  نینمؤملاریما  ترضح  هک  دراد  يا  هفسلف  تمکح و  هکم  ناتـسبرع و  رد  ادخ  هناخ  يانب  ًاثلاث :
گنس اب  ار  ناهج  نیا  ناگدنیآ  ات  مدآ غ  زا  نیشیپ  ياه  ناسنا  ناحبـس  دنوادخ  هک  دینک  یمن  هدهاشم  ایآ   " تسا نینچ  نآ  همجرت 

هوک نایم  رد  اه ، هرد  نیرت  هلصاف  مک  اه و  نیمز  نیرت  هایگ  یب  اه ، ناکم  نیرت  خالگنـس  رد  ار  هبعک  درک ، شیامزآ  هکم  رد  ییاه 
ياه ناکم  شمرتحم و  هناخ  دنوادخ  رگا  .داد  رارق  رود  مه  زا  ياهدابآ  بآ و  مک  ياه  همشچ  ناوارف و  ياه  هزیرگنس  نشخ  ياه 
خاک اه و  هناخ  ياراد  دابآ و  قطانم  هویم  تخردرپ و  راومه و  زبس و  ياه  نیمزرـس  اهرهن و  اه و  غاب  نایم  رد  ار ، جح  مسارم  ماجنا 
طسو رد  بآرپ  ابیز و  رظانم  ياراد  هایگ  لگ و  زا  رپ  مرخ و  تاغاب  اهرازمدنگ و  نایم  رد  هتـسویپ  مه  هب  ياه  يدابآ  رایـسب و  ياه 
جهن ) .دـش یم  رت  کبـس  زین  شاداپ  دوب  هداس  شیامزآ  هک  هزادـنا  نامه  هب  داد ، یم  رارق  دابآ  ياه  هداج  نیرفآ و  يداش  یناتـسغاب 

هسسؤم یتشد ص 289 ، دمحم  همجرت  هغالبلا 
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( .دهز یتاراشتنا  یگنهرف 

؟  تسیچ دوسالارجح  سدقت  لیلد 

شسرپ

؟  تسیچ دوسالارجح  سدقت  لیلد 

خساپ

سدقت ام  .تسا  هدیدرگ  بصن  هبعک  نکر  رد  فاوط  ياهتنـس  أدـبم و  ناونع  هب  هدـمآ و  تشهب  زا  هک  تسا  یگنـس  دوسالا ، رجح 
مالتـسا دندیـسوب و  یمار  رجح  (ص ) لوسر ترـضح  .میبای  یمرد  نآ  اب  یهلا  يایلوا  و  (ص ) مرکا ربمایپ  راتفر  زا  ار ، دوسالا  رجح 

دننک یم  تعیب  نآ  اب  نانمؤم  هک  تسا  نیمز  رد  ادخ  تسار  تسد  هلزنم  هب  دوسالا  رجح  : » هک تسا  هدـمآ  تایاور  رد  .دـندرک  یم 
رد یمدآ  تادهعت  یمامت  هک  تسا  هدمآ  نینچ  مه  دنهد .») یم  مالس  تسد  هلیسو  هب  نآ  هب  لقادح  ای  مالتـسا و  ار  نآ  فاوط  رد  )
هب یسک  هچ  هدرک و  افو  یهلا  دهع  هب  یسک  هچ  هک  دهد  یم  تداهش  تمایق ، زور  رد  تسا و  هدش  هتشاذگ  تعیدو  هب  دوسالارجح 

.تسا هدرکن  افو  نآ 

.ترایز جح و  نامزاس  هیرشن  تاقیم ، همانلصف  ك.ر : هنیمز  نیا  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب 

؟ دنا هدش  عنم  هبعک  هناخ  ترایز  زا  مالسا  رد  باتک  لها  ارچ 

شسرپ

؟ دنا هدش  عنم  هبعک  هناخ  ترایز  زا  مالسا  رد  باتک  لها  ارچ 

خساپ

هلدا هچنآ  .تسا  مارحلادجسم  اصوصخم  دجسم  هب  ..و .) یحیسم  دوهی و   ) رافک نیکرشم و  دورو  تیعونمم  مالـسا ، ماکحا  زا  یکی 
: دشاب یم  حرش  نیا  هب  دنک  یفرعم  ار  تمرح  نیا  تمکح  هفسلف و  یعون  هب  دناوت  یم  هدوب و  تیعونمم  نیا 

نا اذه و  مهعماع  دعب  مارحلا  دجسملا  اوبرقی  الف  سجن  نوکرـشملا  امنا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  هدمآ : هیآ 28  هبوت  هفیرش  هروس  رد  - 1
، ناکرـشم هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  میکح  میلع  هللا  نا  ءاش  نا  هلـضف  نم  هللا  مکینغی  فوسف  هلیع  متفخ 
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ياه باتزاب  زا  هچنانچ  دـنوش و  مارحلا  دجـسم  کیدزن  دـعب ، هب  لاـس  نیا  زا  دـنرادن  قح  تهج  نیا  زا  دنارورـش و  دـیلپ و  يدارفا 
هدارا تقو  ره  هک  تسادخ  نیا  نوچ  تسین ، ینارگن  ياج  هک  دـینادب  دیـسرت ، یم  نات  يداصتقا  یلام و  عاضو  رب ا  مکح  نیا  یفنم 

.M} دنک زاین  یب  ًالماک  ار  امش  هک  ییاج  ات  دنک  تمحرم  امش  رب  شتمحر  لضف و  همشچرس  زا  ردق  نآ  دناوت  یم  دنک 

تمکح يانبم  رب  یگمه  وا  تاروتسد  تسا و  هاگآ  زیچ  ره  هب  هک  تسا  ییادخ  فرط  زا  هدعو  مکح و  نیا  هک  تسین  دیدرت  ياج 
.تساه هدسفم  عفد  اه و  تحلصم  هدنریگرب  رد  هدوب و 

.دراد تفص  ناطیش  ینطاب  تسا و  رش  دیلپ و  يدوجوم  كرشم ، هک  تسا  نآ  تیعونمم  نیا  ياه  هبنج  زا  یکی  ًالوا ، هیآ : نیا  قبط 
رامثتسا يداصتقا ، ياهررض  یسایس ، ياه  بیرف  یگنج ، ياه  هشقن  دنیبن ؟ ار  رافک  نیکرشم و  ياه  تنطیـش  زین  هزورما  هک  تسیک 

دنب 2، رد  هک  نانچ  مه   ) تسا ینطاب  یگدولآ  نیا  راثآ  زا  ملق  دنچ  طقف  یگنهرف ، مجاهت  ینید و  رامعتـسا  اه ، يدـنمناوت  نداعم و 
دهاوش
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(. دش دهاوخ  رکذ  نانیا  ینامسج  يدیلپ 

ياپ دهاوخب  مالـسا  ارچ  دوجو  نیا  اب  تسوا .» رد  هک  دوارت  نامه  هزوک  زا   » درادـن و یملاس  يداقتعا  ناینب  رفاک ، كرـشم و  ناسنا 
، تادوجوم نیا  مه  دنکـشب و  ار  اه  ناکم  نیا  تمرح  دوخ  تسد  اب  مه  ات  دـنک ؟ زاب  اه  ناکم  نیرت  سدـقم  هب  ار  رامعتـسا  ناطیش 

؟ دنزادرپب تنطیش  هئطوت و  هب  زین  اه  ناکم  نیا  رد  یتح 

ندرک و کبـس  یعون  نیکرـشم و  يارب  تسا  هیبنت  مه  مارحلادجـسم ، اصوصخم  دجاسم ، هب  دارفا  نیا  دورو  تیعونمم  مکح  سپ ،
تسیک و نمـشد  هک  دـنربن  دای  زا  هک  نیملـسم  يارب  تسا  یگـشیمه  هدـنز و  هناشن  مه  اـهنیا و  يارب  ادـخ  فرط  زا  تسا  شنزرس 

تـشاد دهاوخ  ار  شا  برقع  شین  مه  زاب  دـشاب  مارآ  رهاظ  هب  رگا  یتح  هک  تسا  یبرقع  ناوچ  نمـشد  هک  نیا  و  تسیچ ؟ نمـشد 
.تسا نیا  يدیلپ  كرش و  رفک و  تعیبط  ياضتقم  نوچ 

تمکح تفص  ملع و  زا  هتـساخرب  دورو ، تیعونمم  مکح  نیا  ینعی ؛ میکح » میلع  هللا  نا  ، » روبزم هیآ  هلمج  نیرخآ  دانتـسا  هب  ایناث ،
مه ادـخ  سپ  تسا ، ررـض  عفد  اه و  تحلـصم  هب  دنتـسم  هدوب و  مکحم  یگمه  شماکحا  هک  تسا  یـسک  میکح  ینعی ، .تسادـخ 

.تسا تحلصم  اب  نراقم  مارحلادجسم ) هژیو  هب   ) دجاسم هب  رفاک  رکشم و  دورو  میرحت  روتسد  هدوب و  میکح » »

، دـیناد یم  هک  نانچمه  .تسا  هسدـقم  نکاـما  نیا  تراـهط » یکاـپ و   » ندز مه  رب  بجوم  دـجاسم ، هب  راـفک  نیکرـشم و  دورو  - 2
نیکرشم و رثکا  یفرط ، زا  دوش و  یم  هتـشاد ، تیارـس  سامت و  وا  اب  هک  ییاهزیچ  ریاس  تساجن  بجوم  دشاب  سجن  يزیچ  هچنانچ 

ینایاش هجوت  گس ، اب  کیدزن  طابترا  كوخ و  تشوگ  بارش ، نوخ ، لوب ، لثم : یتاساجن  هب  تبسن  رافک 
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دورو مالسا  رگاو  دنشاب  یمن  دامتعا  لباق  ندوب ، سجن  ظاحل  زا  اذل  دننک ، یم  یگدنز  سجن  تاناویح  اب  تحار  یلیخ  دننک ، یمن 
ره طرـش  تدابع ، لحم  ندوب  كاپ  نوچ  دوب  زین  اه  ناملـسم  يارب  تقـشم  داجیا  یعون  عقاو  رد  داد  یم  هزاجا  دـجاسم  هب  ار  اـهنآ 

یتح ای  تدابع و  ناکم  هب  اهنآ  ندـب  تبوطر  زا  تساجن  تیارـس  بجوم  راـفک ) نیکرـشم و   ) دارفا نیا  دورو  تسا و  يداـبع  راـک 
.دوش یم  دجسم  نیمز  نارازگزامن و  سابل 

دشاب رادروخرب  يراوتسا  يرکف  ياه  ناینب  زا  ناسنا  رگا  .تسا  يرکف  یحور و  تالداعت  مدع  زا  یـشان  یگمه  رفک ، كرـش و  - 3
شا کش  رد  دوش  یم  دیدرت  راچد  هک  هاگ  نآ  یتح  .دریگ  یمن  هلصاف  تیدوبع  یحو و  ینارون  هار  میقتـسم و  طارـص  زا  هاگ  چیه 

رپ رکفت  اب  ار  هلصاف  نیا  رگا  اما  .دشک  یم  نوریب  ینادرگرـس  زا  ار  دوخ  يونعم ، يرکف و  ياهورین  زا  دادمتـسا  اب  دنز و  یمن  اجرد 
ادخ اب  دوخ  هطبار  عطق  هب  كرش  رکف و  اب  هک  اجنآ  ات  دوش  یم  هدیشک  یطبر  یب  بسانت و  مدع  هب  هلصاف  نیا  هظحل  هب  هظحل  دنکن ،

نکاما  » اب رفک » كرـش و  هب  هدولآ  ِحور  تعیبط و   » ناـیم تسا  یبساـنت  هچ  هک : دـینک  تواـضق  دوخ  لاـح  .دزادرپ  یم  تاـیونعم  و 
؟» دجاسم سدقم و 

ینعی تسا  مرح  دجـسم و  بحاص  اب  وا  هطبار  عطق  دمایپ  عقاو ، رد  مارحلادجـسم  هب  رفاک  كرـشم و  دورو  تیعونمم  هب  مکح  سپ ،
هچ رگید  و  هتـشاذگ ؟ ادخ  اب  دوخ  طابترا  يارب  یبسانت  هناهب و  هچ  رگید  درک  عطق  ار  اه  ییادخ  ادـخ و  اب  دوخ  دـنویپ  رفاک ، یتقو 

کی یلمع  ره  مییوگ : یم  هک  تساجنیا  دنک ؟ دمآ  تفر و  اه  ییادخ  هب  بوسنم  نکاما  ادخ و  هناخ  هب  دناوتب  نانچمه  هک  عقوت 
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ءایلوا ادـخ و  هب  بوسنم  لفاحم  نکاما و  زا  ندـش  رود  نامه  تیونعم ، ادـخ و  هب  ندرک  تشپ  لمعلا  سکع  دراد و  یلمعلا  سکع 
(. دوش تقد  ! ) تسادخ

، نارتخا نیا  اب  خرچ  < Table align=center width=95% cellspacing=1> <TR align=Center><TD>

TD></TR> <TR  >/ یتســـالاب رد  هـــچنآ  دراد ، ریز  رد  یتروـــص  TD> <TD> E  >/ یتساـــبیز شوـــخ و  زغن و 
دوـخ لـصا  اـب  یمه  ـالاب  دور  TD> <TD> Eرب   >/ تـفرعم ناـبدرن  اـب  رگا  نـیریز  تروـص  < align=Center><TD

TD>  >/ يرهاــظ مـهف  چــیه  دــباین  رد  ار  نخــس  نـیا  < TD></TR> <TR align=Center><TD  >/ یتساـتکی
اهنت هن  هـک  يرخآ  تـمکح  تـلع و  - TD></TR> </Table> 4  >/ یتسانیـس یلعوب  رگ  یتسرـصنوبا و  رگ  <TD> E
نیا دنک ، یم  يریگولج  زین  اه  ناملسم  ریاس  دورو  زا  هکلب  تسا  دجاسم  ریاس  مارحلادجـسم و  هب  كرـشم  دورو  تیعونمم  بجوم 

فقوت ثکم و  دجـسم  رد  دـناوت  یمن  زین  بنج  ناملـسم  یتـح  .تسین  زیاـج  دجـسم ، هب  بنج »  » صخـش فقوت  دورو و  هک : تسا 
مه یلسغ  دنوش و  یم  تبانج  راچد  ناسنا ، کی  یمسج  ياه  یگژیو  زا  يدنم  هرهب  ظاحل  هب  رافک  همه  ًالومعم  یفرط ، زا  دیامن و 
زا دناوت  یم  یتروص  رد  رفاک  هک  تسا  یهیدب  دنرادن و  مارحلادجـسم  هب  نتفر  قح  زین  نیملـسم  ریاس  دننامه  سپ  دنهد  یمن  ماجنا 

دهعت نامیا و  نودب  هک  تسا  هللا  یلا  هبرق  دـصق  زین  لسغ  نیا  طرـش  هک  تسا  حـضاو  دـنک و  تبانج  لسغ  هک  دوش  جراخ  تبانج 
.دبای یمن  ققحت  مالسا ، هب  یلمع  يداقتعا و 

تسادق ، » دنراد تیمها  نوچ  .دنا  تیمها  شزرا و  ياراد  زین  اه  نیمز  اه و  نامز  هکلب  دنراد ، شزرا  اه  ناسنا  اهنت  هن  مالسا  رد  - 5
رد و  مارحلادجسم ) اصوصخم   ) تسا دجسم »  » اه ناکم  اه و  نیمز  نیا  هلمج  زا  .دنوش  میظعت » سیدقت و   » دیاب هتـشاد و  تمظع » و 

هب تبسن  میرک  نآرق 
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تمظع ظفح  اب  هارمه  اهنت  هن  دجسم  هب  رفاک  دورو  اما  .دوش  دیکأت  تسادخ  هب  بوسنم  هچنآ  ینعی  یهلا  رئاعـش  تمظع  ظفح  موزل 
نیبرود اب  درگ  ناهج  هورگ  کی  دینک : روصت  ار  هنحص  نیا  امش  .تسا  دجسم  تمرح  کته  اب  مأوت  هکلب  تسین  دجاسم  تسادق  و 

دـجاسم و ياهراوید  رد و  زا  دـنیایب و  مارحلادجـسم  هب  زور  ره  هلاـس و  ره  ناشنارـسمه  ناتـسود و  اـب  هارمه  یـساکع و  لـئاسو  و 
ناشن ار  دجـسم  فلتخم  يایاوز  مدرم و  دننک ، اشامت  ار  مدرم  دـننک  يرادرب  سکع  مارحلادجـسم )  ) هسدـقم هبعک  سدـقم  دجـسم 

درگناهج و هورگ  نیا  اما  دننک  تدابع  ات  دنا  هدـمآ  مارحلادجـسم  هب  ناملـسم  نویلیم  کی  دودـح  ییوس ، زا  دـنهد و  یم  رگیدـکی 
یم شودـخم  ار  تدابع  نامز  ناکم و  نیا  تمظع  ًالمع  ناشبـسانتمریغ ، کبـس و  لامعا  اب  هکلب  دـننک  یمن  تداـبع  اـهنت  هن  رفاـک 

.دننک

؟  تساجک نیمز  هرک  رگید  فرط  رد  هبعک  لباقم  هطقن 

شسرپ

؟  تساجک نیمز  هرک  رگید  فرط  رد  هبعک  لباقم  هطقن 

خساپ

نایم رد  يزنیلپ  ریازجلا  عمجم  کیدزن  یبونج 21،51  ضرع  یبرغ 140،10 و  لوط  رد   tahiti یت یهات  هزیزج  هبعک ، لباقم  هطقن 
.دراد رارق  دشاب  یم  هسنارف  هرمعتسم  هک  وتوماوت  ریازجلا  عمجم 

؟ دمانیم نایناهج  يارب  تیاده  تکرب و  أشنم  ار  هبعک  نارمع  لآ  هروس  هیآ 96  رد  دنوادخ  ارچ 

شسرپ

؟ دمانیم نایناهج  يارب  تیاده  تکرب و  أشنم  ار  هبعک  نارمع  لآ  هروس  هیآ 96  رد  دنوادخ  ارچ 

خساپ

ٍتَیب َلوأ  َّنِإ  : » تسا نایناهج  تیادـه  هلیـسو  ناوارف و  تاکرب  أشنم  هدـش  هداهن  یناگمه  دـبعم  ناونع  هب  هّکم  رد  هک  ياهناخ  نیلوا 
ياهلادوگ ور  نیا  زا  .دـنیوگیم  ار  ماوداب  تباث و  ءیـش  تکرب » . » 96/ نارمع لآ  نیملاعِلل » يدُـه  اکرابُم َو  َهَکَِبب  يذَِّلل  ساّنِلل  َعِضُو 

هشیدنا ظفح  هاگیاج  هک  دنمانیم  كرب »  » تهج نآ  زا  زین  ار  هنیس  هدومرف  یـسوط  خیـش  هکنانچ  دنیوگیم و  هکرب »  » ار نابایب  رد  بآ 
(41/ تادرفم  ) .دنیوگیم كَرب »  » ار رتش  هنیس  نینچمه  نایبت 2/536 )  ) .تسا مولع  رارسا  و 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 876 

http://www.ghaemiyeh.com


زا و  اکرابم ،» : » دومرف تسا ، رترادیاپ  رتناوارف و  هبعک ، فارطا  رد  وا  ریخ  تسا و  میاد  تباث و  دوخ  ناحبس  يادخ  هک  تهج  نآ  زا 
هلیسو هب  قح ، توعد  اج  نآ  زا  دنهّجوتم و  تمس  نآ  هب  ناکلاس  نادباع و  همه  تسا و  نایناهج  تیاده  هلیسو  هبعک  هک  تهج  نآ 
دیحوت هب  ار  مدرم  اجنآ  زا  (ص ) ءایبنألا متاخ  هکناـنچ  نیملاـعلل .» يدـه  : » دومرف تسا ، هدیـسر  ناـیناهج  شوگ  هب  اـیبنا  زا  يرایـسب 

نوچ دـناسریم و  ناـیناهج  شوگ  هب  ار  شیوخ  ماـیپ  اـجنآ  زا  روـهظ  ماـگنه  زین  (س ) ءایـصوألا متاـخ  كراـبم  دوـجو  و  دـناوخارف ؛
97/ نارمع لآ  تانّیب .» تایا  هیف  : » دومرف دراد ، دوجو  اجنآ  رد  مدرم  تیاده  يارب  رگید  ناوارف  ياههلیسو  یهلا و  نشور  ياههناشن 

فعاضم باوث  دوشیمن و  عطق  نآ  فاوط  ياهظحل  تعامج ، زامن  ماـگنه  هب  زج  هک  ياـهنوگ  هب  هبعک  فارطا  رد  تداـبع  رارمتـسا 
ناحبس يادخ  تخانـش  نینچمه  .تسا  هدش  هتـسناد  نآ  ندوب  كرابم »  » ياههناشن زا  هبعک ، رانک  رد  ناهانگ  شزرمآ  زین  تدابع و 

ینارگمتس تکاله   1 نوچمه : یتایآ  تلالد  هب 
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رب هک  ییاهگنس  يدوبان  ندش و  هدیچرب   3 یهلا ، مرح  رد  ناگدنرد  زا  فیعض  يراکش و  تاناویح  رارف  مدع   2 لیف ، باحصا  دننام 
نتسشنن  6 مارحلا ، هللا  تیب  تکرب  هب  ناراـمیب  نتفاـی  افـش   5 اـهناسنا ، هب  ناگدـنرپ  نتفرگ  سنا   4 دوـشیم ، هتـشابنا  تارمج  یمر  رثا 

فاوط ّجح و  ماجنا  ببـس  هب  تشهب  هب  یبایهار  و  درازگ ، زامن  وس  نادب  دیاب  هک  یتهج  رب  هبعک  تلالد  زین  و  هبعک ، ماب  رب  ناگدنرپ 
نایبلا 1 2/798) عمجم   ) .تسا هدمآ  رامش  هب  نیمزرس  نآ  رد  یهلا  تیاده »  » قیداصم زا  هبعک ، درگ  رب 

، نآ فارطا  هبعک و  رب  ناراب  شراـب  : » دـناهتفگ مارحلا  هللا  تیب  تکرب  ياـههناشن  نشور و  تاـیآ  زا  یکی  لـقن  رد  نارّـسفم ، یخرب 
دهاوخ تکربرپ  زیخلصاح و  اهنیمزرـس  قطانم و  همه  لاس  نآ  رد  درابب ، ناراب  بناوج  همه  رد  هچنانچ  تسا ؛ يزیخلـصاح  رب  لیلد 

(، 799/ نامه « ) تشاد دهاوخ  تکربرپ  یلاس  تهج ، نآ  رد  عقاو  ياهنیمزرس  اهنت  دیراب  ناراب  هبعک  زا  یصاخ  تهج  رد  رگا  دوب و 
نیا ور ، نیا  زا  .درادن  دوجو  ود  نآ  نیب  لیـصفت  ای  و  هدمآ ، روکذم  هیآ  رد  هک  تیاده » تکرب و   » دییقت رب  یلیلد  چیه  ًارهاظ  نکیل 

زا نایناهج  تسا و  يونعم  ياهتکرب  هب  رظان  نآ  رد  تیاده  هدوب و  يرهاظ  ياهتکرب  هب  رظان  روبزم ، هیآ  رد  تکرب  : » هدـش هتفگ  هک 
.درادن یهجو  زین  رانملا 4/7 ،) « ) دنرادروخرب هبعک  رانک  رد  ینطاب  يرهاظ و  تمعن  ود  نیا 

تاهبش ریاس 

دنوادخ طقف  ایآ  دنتسه ، ناملسم  يدودحم  دادعت  هک  یلاح  رد  تسا ، نید  نیرت  لماک  هک  میا  هدیزگرب  ار  مالسا  نید  ام  دیامرف  یم  دنوادخ 
؟ تسا هدرک  رادروخرب  تیاده  تمعن  زا  اه  نآ  تسا و  ناسنا  دادعت  نیمه  رکف  هب 

هراشا

چد دنوش و  مورحم  یهلا  تیاده  زا  يرایسب  هدِع  تیعضو  نیا  اب  دیاب  ارچ 

شسرپ

ایآ دنتـسه ، ناملـسم  يدودحم  دادعت  هک  یلاح  رد  تسا ، نید  نیرت  لماک  هک  میا  هدیزگرب  ار  مالـسا  نید  ام  دـیامرف  یم  دـنوادخ 
؟ تسا هدرک  رادروخرب  تیاده  تمعن  زا  اه  نآ  تسا و  ناسنا  دادعت  نیمه  رکف  هب  دنوادخ  طقف 

؟ دندرگ یهلا  باذع  راچد  دنوش و  مورحم  یهلا  تیاده  زا  يرایسب  هدِع  تیعضو  نیا  اب  دیاب  ارچ 

؟ تمحر دننام  دنوادخ  تافص  هب  هجوت  اب  دوش ، رتشیب  دیاب  نایخزود  دادعت  ارچ  دنور ؟ یم  منهج  هب  همه  ناناملسم  ریغ  ایآ 

حلاص و لمع  دنشاب و  هتشاد  ص )  ) مالسا ربمایپ  ادخ و  هب  نامیا  هک  تسا  یناسک  يارب  تشهب  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  تایآ و  زا 
اـشوخ دنراد ، حلاص  لمع  نامیا و  هک  یناسک  بآم ؛ نسح  مهل و  یبوط  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  : " دنـشاب هدرک  هشیپ  اوقت 

". تشاد دنهاوخ  یهاگیاج  شوخ  هک  نانآ  لاح  هب 
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زا هک  تسا  ربمایپ  زا  تعاطا  نآرق و  ياهروتـسد  هب  لمع  حـلاص ، لمع  زا  دارم  تسا و  یهلا  یحو  ربماـیپ و  ادـخ و  هب  ناـمیا  دارم ،
.تسا نامیا  ءزج  تیب  لها  و  (ع ) نینمؤملاریما زا  تعاطا  تبحم و  .تسا  رمالا  یلوا  زا  تعاطا  اهروتسد  هلمج 

هب دیاب  هک  لقع  مکح  هب  مه  تسا و  هدش  مالـسا  ربمایپ  ندـمآ  هب  هراشا  نآ  رد  هک  ناشدوخ  باتک  مکح  هب  مه  یهلا  نایدا  ناوریپ 
.دنریذپب ار  مالسا  نید  دیاب  دنهد ، ارف  شوگ  یهلا  مایپ  نیرخآ 

ره نیرـساخلا ؛ نم  هرخالا  یف  وه  هنم و  لـبقی  نلف  ًاـنید  مالـسالا  ریغ  غبتی  نم  و  : " دـیامرف یم  نارمع  لآ  هروس  هیآ 85  زا  دـنوادخ 
، دریذپب ار  ینید  یعقاو ) نید   ) مالسا زا  ریغ  سک 
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". دوب دهاوخ  ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  تسین و  هتفریذپ  وا  زا  زگره 

مه اب  ار  نایدا  ياهروتـسد  دـننک و  قیقحت  مالـسا  نید  دوخ و  نید  هرابرد  دـنراد  هفیظو  یهلا  نایدا  ریاـس  ناوریپ  راـفک و  نیارباـنب 
نیا هب  قیقحت  زا  سپ  رگا  لاح  .درب  دنهاوخ  یپ  نید  نیا  تیناقح  مالـسا و  تقیقح  هب  یملع ، قیقد و  قیقحت  زا  سپ  .دـننک  هسیاقم 

تجح نوچ  دندرکن ، ملظ  یسک  رب  دندرک و  لمع  دوخ  نید  ياوتحم  هب  یفرط  زا  تسا و  قح  رب  ناشدوخ  نید  هک  دندیـسر  هجیتن 
ياپ دوخ  نید  رب  تجاجل  اب  دندرکن و  قیقحت  رگا  یلو  دنک ، یمن  باذـع  ار  نانآ  دـنوادخ  دـنراد ، دوخ  داقتعا  رب  ناهرب  لیلد و  و 

رد هدرک ، یهاتوک  دوخ  هفیظو  رد  دـنتفرن ، نآ  لابند  هب  دـشاب ، یقح  نید  مالـسا  نید  دـنداد  لامتحا  هک  نیا  اـب  دـندرک و  يراـشف 
.درک دهاوخ  باذع  ار  نانآ  دنوادخ  هجیتن 

هدوب بلطم  نیا  رب  ناش  هیکت  (ع ) همئا هک  دبای  یم  دـنک ، تقد  تایاور  رد  یـسک  رگا  : " دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  هر ) ) يرهطم دـیهش 
رد لقاال  ای  دزروب و  داـنع  بصعت و  قح ، لـباقم  رد  وا  دوشب و  هضرع  وا  رب  قح  هک  تسا  نآ  زا  دـیآ ، یم  ناـسنا  رـس  رب  هچ  ره  هک 
رد رگید  للع  هب  ای  مهف و  روصق  هطـساو  هب  ًاتاذ و  هک  يدارفا  اما  دنکن  یلو  دـنک ، وجتـسج  قیقحت و  تسیاب  یم  هک  دـشاب  یطیارش 

.دنتسین نافلاخم  نارکنم و  فیدر  رد  نانآ  دنور ، یمن  رامش  هب  رصقم  ای  رکنم و  قادصم  هک  دنرب  یم  رس  هب  یطیارش 

هرابرد یهلا  وفع  دـیما  دنتـسه و  روصق  فاعـضتسا و  ياراد  دارفا  هنوگ  نیا  .دـنناد  یم  هقبط  نیا  زا  ار  مدرم  زا  يرایـسب  راهطا  همئا 
.دور یم  نانآ 
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، دـشاب طیحم  رییغت  ناکما  مدـع  فاعـضتسا ، أشنم  تسا  نکمم  هک  يروط  نامه  : " دـنک یم  لـقن  ییاـبطابط  همـالع  موحرم  زا  يو 
(1 ".) دشاب هدنام  مورحم  تقیقح  زا  ببس  نیا  هب  دشاب و  هدشن  تقیقح  هجوتم  ناسنا  نهذ  هک  دشاب  تهج  نیا  تسا  نکمم 

ناهج رد  هشیمه  زین  يرگید  نایرج  کی  دراد ، یم  رب  ناسنا  هک  ییاه  ماگ  لاـمعا و  ناـیرج  رب  هوـالع  تداعـس ، هب  یباـیتسد  يارب 
رب وا  تمحر  هک  یناـسک  يا  هبـضغ ؛ ُهتمحر  تقبـس  نم  اـی  : " تسا هدـمآ  نوـتم  رد  .تـسا  راـگدرورپ  تـمحر  ناـیرج  نآ  .تـسا 

". دراد مدقت  شبضغ 

.تسا یلیـصا  ریغ  یـضراع و  رورـش  اـه و  قسف  اـه و  رفک  .تسا  يراگتـسر  تداعـس و  تمحر و  ِنآ  زا  تلاـصا  یتسه ، ماـظن  رد 
دییأت یبیغ و  ياهدادما  دوجو  .ددرگ  یم  فرطرب  تسا  نکمم  هک  يدح  ات  تمحر  هبذاج  ببس  هب  تسا ، یضراع  هچ  نآ  هراومه 
دهاوش زا  رگید  یکی  هانگ  ضراوع  نتخاس  فرطرب  راگرورپ و  ترفغم  .تسا  بضغ  رب  تمحر  هبلغ  دـهاوش  زا  یکی  یهلا ، ياـه 

.تسا رمث  بضغ و  رب  وا  ینابرهم  تفأر و  طلست 

تیاهن رد  اه  ناسنا  رتشیب  هدمآ ، تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، تسردان  تسا ، رتشیب  نایتشهب  زا  نایخزود  دادعت  هک  روصت  نیا 
، دنوش منهج  دراو  دنا ، هداد  ماجنا  هک  یناهانگ  هطـساو  هب  ادتبا  دیاش  اه  ناسنا  زا  يرایـسب  هچ  رگا  ینعی  دـنوش ، یم  دراو  تشهب  هب 

.دش دنهاوخ  دراو  تشهب  هب  هدش و  جراخ  نآ  زا  دوز  ای  رید  اما 

.تسا هداد  رارق  رد  تفه  خزود  يارب  رد و  تشه  تشهب  يارب  دنوادخ 

زا خزود  هکلب  تسا ، رتـشیب  ناـیخزود  دادـعت  هک  تسین  نآ  شیاـنعم  میاـمن ، یم  رپ  نارفاـک  زا  ار  منهج  هدوـمرف : دـنوادخ  هک  نیا 
نارفاک
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.دیامن راکنا  ار  نآ  تجاجل ، يور  زا  اما  دوش ، هضرع  وا  رب  تقیقح  هک  دوش  یم  هتفگ  یسک  هب  رفاک  .دوش  یم  رپ 

ناسکی مکح  دیابن  اه  نآ  دروم  رد  اما  دـنا ، هدـش  مورحم  یهلا ، نایدا  تیادـه  تمعن  زا  یخرب  هچ  رگا  رگید  ياه  ناسنا  دروم  رد 
.دومن

.دنریگ یم  رارق  باسح  دروم  نآ ، ساسا  رب  دنتسه و  رادروخرب  ناسنا  ترطف  لقع و  زا  هک  تسا  نآ  ضرف  نیرت  مک 

: اه تشون  یپ 

.دعب هب  ص 320  ج 1 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم  . 1

زا اهنت  هک  نآرق  تسیچ ؟ ناش  نید  تسا ، تبثم  خساپ  رگا  دنتسه ؟ رایتخا  روعـش و  ياراد  تادوجوم  رگید  تارک  رد  ایآ  شـسرپ :
؟ دنراد یهاگیاج  هچ  اه  نآ  سپ  تسا ، هدرب  مان  سنا  نج و 

خساپ

زا هک  نیا  اب  دـنراد و  نادـند  هب  تریح  تشگنا  نآ  ربارب  رد  نادنمـشناد  همه  هک  تسا  يردـق  هب  شنیرفآ  ناهج  تمظع  تعـسو و 
، اـم ناـشکهک  رد  اـهنت  یلو  تـسین ، تـسد  رد  یقیقد  تاـعالطا  تارک ، ناگراتـس و  اـه و  ناـشکهک  دادـعت  تعــسو و  یگرزب و 

رظن رد  اب  نیاربانب  .دراد  دوجو  ام  دیـشروخ  هیبش  یهجوت  لباق  دادـعت  اه  نآ  ناـیم  هک  هدـش  هدرمـش  تباـث  هراتـس  نویلیم   150000
دوجوم زا  رگید  تارک  دـشاب و  ام  هرک  صوصخم  تسیز ، تایح و  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دـیعب  ًارهاظ  شنیرفآ  ملاع  تمظع  نتفرگ 

.دنشاب هرهب  یب  ناسنا ، دننام  هدنز 

دراطع و اریز  تسا ، فیعض  رایسب  یـسمش  هموظنم  تارایـس  رگید  رد  تایح  دوجو  لامتحا  یموجن ، نادنمـشناد  هدیقع  هب  دنچ  ره 
اه يرواد  عون  نیا  یلو  دنرو ، هطوغ  ناتم "  " و كاینومآ "  " رد لحز  يرتشم و  درـس و  خـیرم  هدـننک و  هفخ  نازوس و  رایـسب  هرهز 

اریز تسین ، یقطنم  نادنچ  زین  یسمش  هموظنم  تارک  هرابرد 
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یمن تسا و  هدش  هطاحا  نژیسکا  هدنـشک ، زاگ  زا  نیمز  مییوگ : یم  نیمز  هرابرد  میهد ، رارق  تارایـس  نیا  زا  یکی  رد  ار  دوخ  رگا 
.دراد يراگزاس  نژیسکا  اب  ناسنا  ندب  نامتخاس  هنوگچ  هک  میمهفب  میناوت 

اهدرایلیم رد  هک  دسر  یم  رظن  هب  دـیعب  دـناد ، یم  دـنوادخ  تمکح  يور  زا  ار  ناهج  شنیرفآ  هک  سانـشادخ  دـحوم و  درف  رظن  زا 
هدنز دوجوم  دنشاب و  هتشاد  ار  شوماخ  یلاخ و  کشخ و  ياه  نابایب  مکح  همه  دشابن و  ینوکسم  نیمز  هرک  زج  مادک  چیه  هراتس 

.دوشن هدید  کی  چیه  رد  ًاقلطم  يا ،

تایآ زا  و  : " دیامرف یم  ادخ  تردق  فیصوت  رد  دنک و  یم  حیرـصت  اه  نامـسآ  رد  هدنز  تادوجوم  هب  نشور  ینایب  اب  دیجم  نآرق 
(1 ". ) تسا هدرک  دشر  اه  نآ  رد  ناگدنبنج  زا  هچ  نآ  نیمز و  اه و  نامسآ  شنیرفآ  تسا  وا 

: تسا هدش  نایب  رگید  يا  هیآ  رد 

(2 ".) دنتسه وا  هدنب  دنشاب ، یم  اه  نیمز  اه و  نامسآ  رد  هک  یناسک  مامت  "

(3 ".) تسا هدرمش  تقد  هب  هدرک و  شرامش  ار  اه  نآ  همه  دنوادخ  : " تسا هدومرف  دنوادخ  نینچ  مه 

، دومن راهظا  ینیقی  یعطق و  رظن  رگید  تارک  اه و  نامـسآ  رد  هدنز  تادوجوم  دوجو  دروم  رد  ناوت  یمن  یملع  رظن  زا  لاح  ره  رد 
طابنتـسا ناوت  یم  نآرق  تایآ  ینید و  نوتم  زا  .تسا  یمئاد  لماکت  رییغت و  تفرـشیپ و  لاـح  رد  يرـشب  ياـه  شناد  هک  یلاـح  رد 

یتح ای  دنـشاب و  اه  ناـسنا  دـننامه  هک  نیا  اـما  دـنراد ، دوجو  رگید  تارک  رد  اـسب  هچ  اـه و  نامـسآ  رد  رگید  تادوجوم  هک  درک 
هک دوش  یم  هدرب  مان  نج  مان  هب  یتادوجوم  زا  نآرق  تایآ  رد  هک  نآ  زج  دوش ، یمن  تباث  یعطق  هب  دنشاب ، روعش  ياراد  تادوجوم 

.دنک یفن  ار  نآ  دناوت  یمن  یملع  تایرظن  تسا و  یعطق  ینید  رظن  زا  اهنآ  دوجو 

نیا
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هطـساو هب  دنـشاب و  نیمز  رد  لاـح  نیع  رد  دـننک و  یگدـنز  ینامـسآ  تارک  زا  یخرب  رد  اـه و  نامـسآ  رد  دـنناوت  یم  تادوجوم 
( دشاب مهارف  اهنآ  يارب  یگدنز  طیارش  رگا   ) فلتخم تارک  رد  هک  دنراد  ار  تیلباق  نیا  دنا ، هدش  هدیرفآ  نآ  زا  هک  شتآ )  ) یسنج

.دنا فیلکت  ياراد  اه  ناسنا  دننامه  هدوب و  كاردا  روعش و  ياراد  تادوجوم  نیا  .دننک  یگدنز 

دنتـسه ینالوسر  زین  اه  نآ  نایم  دننک و  یم  يوریپ  اه  ناسنا  نید  زا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  تایآ و  زا  ناینج  نید  دروم  رد 
رد دراوم  نیا  زا  يرایـسب  .دراد  دوجو  رفاک  نمؤم و  زین  اه  نآ  ناـیم  .دـنراد  یم  ناـیب  ناـینج  يارب  ار  ناربماـیپ  تعیرـش  نید و  هک 

.تسا هدش  نایب  نج  هروس 

تروص هب  ناوت  یمن  هن ، ای  دـنراد  فیلکت  دنتـسه و  رایتخا  كاردا و  روعـش و  ياراد  ًالـصا  اـیآ  هک  رگید  تادوجوم  دروم  رد  اـما 
اه نآ  يارب  شاداپ  تمایق و  هلئـسم  دوب و  دـهاوخ  اه  نآ  هجوتم  فیلکت  دنـشاب ، كاردا  رایتخا و  ياراد  رگا  .درکرظن  راهظا  یعطق 

.دوب دهاوخ  حرطم  زین 

: اه تشون  یپ 

هیآ 29. يروش ، هروس   - 1

هیآ 93. میرم  هروس   - 2

هیآ 94. نامه ،  - 3

؟ تسا هدش  هدید  روط  نیا  دراد و  دوجو  رگید  نایدا  زا  رتشیب  گنج  ام  نید  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  هدید  روط  نیا  دراد و  دوجو  رگید  نایدا  زا  رتشیب  گنج  ام  نید  رد  ارچ 

خساپ

نید هک  انعم  نیدـب  درادـن ، توافت  گنج ، حلـص و  دـننام  یمهم  لئاسم  رد  یهلا  ناـیدا  هک  تسا  هتـسیاب  بلطم  نیا  ناـیب  ادـتبا  رد 
رد هشیر  دراد ، دوجو  یهلا  نایدا  رد  هک  ییاه  تواـفت  تنوشخ  هب  مالـسا  دـشاب و  هدـناوخ  ارف  افـص  حلـص و  هب  ار  مدرم  تیحیـسم 
یم راذـگ  ریثات  ناکم  نامز و  طیارـش  ع )  ) ناموصعم هریـس  رد  هک  هنوگ  نامه  دراد ، اه  ناسنا  يرکف  دـشر  نازیم  ناـمز و  طـیارش 

زا یخرب  .دزادرپ  یم  داهج  عافد و  هب  رگید  ینامز  عطقم  رد  دنک و  یم  حلـص  نانمـشد  اب  ینامز  عطقم  کی  رد  ص )  ) ربمایپ دـشاب ،
.دننک یم  حلص  رگید  یخرب  مایق و  ام  ناماما 
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هدش هتشاد  اور  نآ  هب  تبسن  تسا  یماهتا  هتشاد و  یتاغیلبت  هبنج  ًابلاغ  تنوشخ  ریشمش و  نید  ناونع  هب  مالـسا  یفرعم  ساسا  نیا  رب 
.تسا

: دنا هدوب  رثؤم  تنوشخ  هب  مالسا  ندومن  مهتم  رد  ریز  لماوع  دسر  یم  رظن  هب 

نانمشد يزیتس  مالسا  تسایس   - 1

، تسا ناناملـسم  مالـسا و  هیلع  یناـهج  رابکتـسا  ياـه  تسایـس  تنوشخ ، نید  ناونع  هب  مالـسا  ندـش  یفرعم  هدـمع  لـلع  زا  یکی 
رطخ هب  ار  رامعتـسا  عفانم  نآرق ، رد  داهج  تایآ  زا  نتفرگ  ماهلا  ناناملـسم و  یبلط  لالقتـسا  هیحور  مالـسا و  نید  يزیتس  رامعتـسا 

رد هزیگنا  ساسحا و  نیا  هشیر  اب  هزرابم  رد  ار  هار  نیرتهب  دـنیآ ، رب  نآ  اب  هلباقم  ددـص  رد  اه  نآ  هک  دـش  بجوم  نیمه  هتخادـنا و 
ارگ تنوشخ  ار  مالـسا  اه  نآ  رطاخ  نیمه  هب  تسا ، هدوب  (ص ) ربمایپ هریـس  داهج و  تایآ  نتفرگ  فده  نآ  دنا و  هدـید  ناناملـسم 

.دنیامن یم  یفرعم 

تنوشخ راد  دروکر  برغ  نازورفا  گنج  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
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هک دندروآ  دوجو  هب  ینانآ  ار  راتـشک  نیا  دـندش ، هتـشک  ناسنا  نویلیم  دودـح 63  مود  لّوا و  یناهج  گنج  رد  دنتـسه ، ناهج  رد 
هدوب ناش  دوخ  طقف  ههبج  ود  ره  رد  هک  نآ  بلاج  دنتسه  حیسم  نید  نارادفرط  زا  هدرک و  یفرعم  تنوشخ  هب  ار  ناناملسم  مالسا و 

هب اه  نامه  يوس  زا  ناتـسناغفا  مانتیو و  ابوک ، رد  ناسنا  رازه  دـص  ماع  لتق  ایآ  هدوب  اه  نآ  دوخ  نایم  گنج  یلـصا  نادـیم  اـی  دـنا 
هدوب رتراب  هعجاف  نانآ  عضو  خـیرات  هتـشذگ  رد  دـنروآ  یم  رد  ادـص  لـهاست  ییوج  حلـص  سوقاـن  هزورما  هک  تسا  هدـماین  دوجو 

.دنتشک ار  ناناملسم  دنتسناوت  ات  هدروآ و  دوجو  هب  ار  یبیلص  ياه  گنج  هک  دندوب  نانآ  تسا ،

رد اـه ) یبیلـص   ) اـم رکـشل  : " دـهد یم  شرازگ  تشاد  روضح  گـنج  رد  دوخ  هک  بهار  تربور  لوـق  زا  یحیـسم  نوبولواتـسوگ 
یم تذـل  ماع  لتق  زا  دـشاب ، هدوبر  ار  شا  هچب  هک  يا  هدام  ریـش  لثم  دـندوب و  تکرح  رد  اه ، ماب  تشپ  اه و  نادـیم  اـه ، هاگرذـگ 

کی رد  ار  رفن  نیدنچ  دـندنارذگ و  یم  ریـشمش  مد  زا  فیدر  کی  رد  ار  اهریپ  ناناوج و  دـندرک و  یم  هراپ  هراپ  ار  لافطا  دـندرب ،
(1 ".) دنتخیوآ یم  راد  هب  نامسیر 

سدقملا تیب  نایوسیع  هب  ناناملسم  حتاف  رادرس  نیدلا  حالص  : " دسیون یم  نایحیسم  اب  ناناملسم  راتفر  صوصخ  رد  نوبولواتسوگ 
(2 ".) داتسرف یم  يوقم  هیودا  هیذغا و  عاونا  زا  يرامیب  مایا  رد  راشیر "  " و پیلف ، يارب  داد و  یمومع  وفع 

لـسن رهاظم  زا  یکی  نیا  هک  دنتخیر  ایرد  هب  ار  هدـنام  یقاب  دـندرک و  ماع  لتق  ار  ناناملـسم  ایناپـسا  رد  یبیلـص  ياه  گنج  زا  دـعب 
ار ینسوب  هانگ  یب  ناملسم  رازه  اه  هد  دندروآ و  ور  ناکلاب  رد  ناناملسم  یـشک  لسن  هب  هک  مینیب  یم  رـضاح  نامز  رد  تسا  یـشک 

دنتشک
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.دنناشک یم  نوخ  كاخ و  هب  ار  مولظم  ناینیطسلف  مادم  هزورما  اه  نامه  زین 

زا رتشیب  رایسب  ناشدوخ  راتشک  یتح  ای  نایحیسم و  طسوت  ناناملسم  راتـشک  اه و  تیانج  هک  تسا  راکـشآ  نشور و  ًالماک  نیاربانب 
.دنهد یم  هولج  هنوراو  ار  رما  نیا  دنراد ، هک  يا  هدرتسگ  یتاغیلبت  رازبا  اب  هنافسأتم  اما  تسا ، هدوب  ناناملسم 

مالسا خیرات  هزوح  رد  اه  گنج   - 2

لکـش مالـسا  خـیرات  هزوح  رد  هک  دوب  ییاـه  گـنج  دومن ، مهارف  ار  مالـسا  ییارگ  تنوشخ  ماـهتا  هنیمز  هک  مهم  لـماوع  زا  یکی 
نافعضتسم زا  تیامح  یلاعتم  فده  زا  تشاد و  یعافد  هبنج  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  (ص ) ربمایپ نامز  رد  هک  ییاه  گنج  نآ  دنتفرگ 

راک نیا  دـنتخادنا ، هار  رب  ار  هناملاظ  ياه  گنج  مالـسا ، مان  اـب  رگمتـس  ياـه  هلـسلس  زا  یخرب  هرود  رد  رگا  لاـح  دوب و  دـنم  هرهب 
قافتا رایسب  نایدا  رگید  ناوریپ  نایم  دراد  دوجو  یقافتا  نینچ  شیب  مک و  خیرات  لوط  رد  اهروشک  همه  رد  تسین ، نانآ  هب  رصحنم 
مالسا مان  اب  يدام و  هزیگنا  اب  یهاشداپ  رگا  نیا  ربانب  دنا ، هدروآ  ور  يزیرنوخ  هب  دوخ ، ینید  ياه  هزومآ  فالخ  رب  هک  تسا  هداتفا 

اه و گنج  دهاش  تیحیـسم  دوهی و  خیرات  هک  هنوگ  نامه  درک ، مامت  مالـسا  مان  هب  ار  راک  نیا  دیابن  دشاب و  هدروآ  ور  تنوشخ  هب 
راکفا تسا : هداـتفاین  یقاـفتا  ًالـصا  اـیوگ  هک  تسا  هدـش  هیجوت  ریـسفت و  يا  هنوگ  هب  اـه  تنوشخ  نیا  اـما  تسا  هدوب  اـه  تنوشخ 

.دریگ یم  هدیدان  ار  نآ  درادن و  هجوت  اه  نآ  هب  زین  یمومع 

مالسا داعبا  یفرعم  مدع   - 3

نامه مالسا  تسا ، مالسا  تیعماج  داعبا و  یفرعم  مدع  تنوشخ ، نید  ناونع  هب  مالـسا  نتخاس  مهتم  رد  رثؤم  رایـسب  لماوع  زا  یکی 
، دراد گنج  عافد و  داهج ، تایآ  هک  هنوگ 
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هنافسأتم دوب ، دهاوخن  رتمک  دشابن  نآ  داهج  تایآ  زا  رتشیب  نآرق  حلـص  تایآ  رگا  دراد ، زین  زیمآ  تملاسم  یگدنز  حلـص و  تایآ 
لماع دـشاب و  یم  گـنر  مک  رایـسب  مالـسا  حلـص  دـُعب  یفرعم  هدوب ، مالـسا  گـنج  داـهج و  دـُعب  هدـش ، هتخادرپ  نادـب  هک  هچ  نآ 

! دنناد یم  اه  گنج  ار  مالسا  شرتسگ 

.تسا هدش  در  یبرغ  فاصنا  اب  نارکفتم  زا  یخرب  یتح  هلیسو  هب  رکفت  نیا  هک  یلاح  رد 

یم حتف  ار  اجک  ره  هک  دوب  نیا  ناناملسم )  ) بارعا مسر  اریز  هدشن ، نآرق  تفرشیپ  بجوم  ریـشمش  روز  دسیون : یم  نوبولواتـسوگ 
مالسا نید  هب  دنتـشاد و  یم  رب  تسد  دوخ  نید  زا  یحیـسم  مدرم  هک  نیا  دندراذگ ، یم  دازآ  دوخ  نید  رد  ار  اج  نآ  مدرم  دندرک ،

حتاف ياه  برع  زا  هک  يداد  لدع و  هک  دوب  تلع  نادـب  دـندیزگ ، یم  رب  دوخ  يردام  نابز  ياج  هب  ار  برع  نابز  دـندیورگ و  یم 
(3 ") .دندوب هدیدن  دوخ  نیشیپ  نارادمامز  زا  دندید ، یم 

(4) .تسا هدش  دای  افص  حلص و  ربمایپ  ناونع  هب  ص )  ) مالسا ربمایپ  زا  نآرق  رد 

(5) .تسا هدش  ریبعت  ریگناسآ )  ) هلهس نید  ناونع  هب  مالسا  زا  تایاور  زا  یخرب  رد 

هک اـنعم  نیدـب  دوش ، یم  غـیلبت  مالـسا  نید  سکع  رب  تیحیـسم  نید  رد  مالـسا ، دروـم  رد  یفنم  ياـهدروخرب  نیا  همه  لـباقم  رد 
حلص و روآ  مایپ  حیسم ، نید  هک  دندروآ  ور  راعش  هب  یتح  تسا  هدش  هداد  هولج  گنر  رپ  رایسب  نآ  حلـص  ياه  هزومآ  اهروتـسد و 

تیحیسم هدش  فیرحت  نید  رگید  يوس  زا  دنا  هدوب  قفوم  ارگ " حلص  نید   " ناونع هب  حیـسم  نید  یفرعم  رد  نایحیـسم  تسا ، افص 
، دیامن عافد  نآ  زا  یهاگ  هدادن و  ماجنا  تاغیلبت  حیسم  نید  هیلع  رابکتسا  هک  دش  بجوم  رما  نیا  تشادن و  داضت  رابکتـسا  عفانم  اب 

هک نآ  لاح 
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هک ینید  ًالوصا  .دراد  زین  يزیتس  متـس  داهج و  ياه  همانرب  دراد ، زیمآ  حلـص  ياه  هماـنرب  اـه و  هزومآ  هک  هنوگ  ناـمه  حیـسم  نید 
.تسا یصقان  نید  دشاب ، هتشادن  ینخس  نایناهج  زا  متس  عفر  رد  دشاب و  هتشادن  نانمشد  اب  هلباقم  عافد و  همانرب 

اه مایق   - 4

لوط رد  نایعیش  هک  ياه  مایق  دنا  هدوب  رثؤم  تنوشخ  هب  مالسا  مامتا  رد  زین  دنداد ، ماجنا  ناحلـصم  ناهاوخ و  يدازآ  هک  ییاه  مایق 
یم ماجنا  شیوخ  نیمزرس  لام و  ناج ، زا  عافد  روظنم  هب  ناناملسم  هزورما  هک  ياه  مایق  دنداد و  ماجنا  رگمتس  نامکاح  هیلع  خیرات 

.دنهد

نآ لاح  هدومن ، یفرعم  ارگ  تنوشخ  ار  نایعیش  هژیو  هب  ناناملسم  نمشد  هدومن و  مهارف  ار  نمـشد  غیلبت  هنیمز  اه  مایق  زا  هتـسد  نیا 
.تسا گنر  مک  یلیخ  ای  دنا و  هتفرگن  لکش  شخب  يدازآ  ياه  بالقنا  یحالصا و  ياه  تضهن  تیحیسم  خیرات  رد  هک 

وردنت ناناملسم  زا  یخرب  درکلمع   - 5

ییاـه هورگ  درکلمع  دنـسانشب ، تنوشخ  نید  ناونع  هب  ار  مالـسا  یخرب  تسا  هدـش  بجوم  ناناملـسم  زا  یخرب  درکلمع  هنافـسأتم 
اه و هورگ  خیرات  لوط  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدرک  هدولآ  ار  هزورما  هعماج  ياضف  وردنت ، ناناملـسم  زا  یخرب  ای  نابلاط و  دننام 

هزومآ نید و  شرتسگ  هار  اهنت  هک  دنتـشاد  رواب  هدومن و  یقطنم  ریغ  ياه  تشادرب  مالـسا ، ياـه  هماـنرب  زا  هک  دـندوب  یطارفا  دارفا 
نیا ندروآ  دوجو  هب  يارب  ار  ناهنپ  ياه  تسد  ناوت  یم  زین  اج  نیمه  رد  هتبلا  .تسا  گـنج  راـشف و  مرها  زا  يریگ  هرهب  نآ ، ياـه 

.تفرگ هدیدان  تیئاهب  تیباهو و  دننام  یبهذم  ياه  هقرف  داجیا  مالسا و  لخاد  رد  اه  هورگ 

: اه تشون  یپ 

ص 408. ج 4 ، ندمت ، خیرات   - 1

ص 415. نامه ،  - 2

ص 1368 ج 4 ، تنارود ، لیو  خیرات   - 3

هیآ ( 3 ، ) نارمع لآ   - 4
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.142 ص 140 -  ج 3 ، هنومن ، ریسفت  ، 159

ص 263. ج 22 ، راونالا ، راحب   - 5

يراج فلختمرب  دح  يدراومردایو  دوش  هدیرب  شتسد  درک  يدزد  یسک  رگا  هکنیا  لثم  دراد  مالسا  تنوشخزا  ناشن  یعرش  ماکحازا  یضعب 
؟ دنار یم  دوخزا  بضغو  مشخاب  هکلب  دنک  یمن  بلج  دوخ  يوس  هب  تفوطعورهمابار  دارفا  نیا  مالسا  ارچ  دوش 

شسرپ

دح يدراومرداـیو  دوش  هدـیرب  شتـسد  درک  يدزد  یـسک  رگا  هکنیا  لـثم  دراد  مالـسا  تنوشخزا  ناـشن  یعرـش  ماـکحازا  یـضعب 
؟ دنار یم  دوخزا  بضغو  مشخاب  هکلب  دنک  یمن  بلج  دوخ  يوس  هب  تفوطعورهمابار  دارفا  نیا  مالسا  ارچ  دوش  يراج  فلختمرب 

خساپ

هدننک نیمأت  ییاهنت  هب  قیوشت  ای  دراد ،  ترورـض  ودره  هیبنتو  قیوشت  تیبرت  رمارد  ایآ  تسا  مزال  یتیبرت  ثحب  کی  حیـضوت  ادـتبا 
بذـج هوق  راـنکرد  هک  تادوجوم  هبو  یعیبط  تاـیآ  هب  تسا  بساـنم  قیوشت  راـنکرد  هیبنت  ترورـض  تاـبثا  يارب  تسا ؟  دوصقم 

مـشخ مه  تسا ،  نینچ  زین  ناسنا  مینک  هراشا  دـننامب  نوصم  اه  بیـسآ  لباقمرد  هکدـنراد  یعافد  متـسیس  کی  اهزاین ،  ندروآربو 
يریگولجو تارطاخمرد  عافدو  عفانم  ظفح  يارب  مشخ  ریخ .  تسا ؟  رضم  دراد  دوجو  ناسنارد  هک  یمشخ  ایآ   . توهش مهو  دراد 

هتـشادن دوجو  بیعو  صقن  هک  تسا  ییاجرد  زین  ییابیز  ینعم  هب  لامج  دنرادن .  ینعم  مه  نودب  لالجو  لامج  تسا .  تامدصزا 
 . دنتقیقح کیزا  هرهچود  ود ، نیا  دشاب . 

تاناویحرد نیاو  دنز .  یم  رانکار  عناوم  هک  تسا  ییورین  هب  زهجم  تسا  عفانم  بذج  يارب  هک  توهـش  مینیب  یم  دوخ  دوجورد  اذل 
 . تسا دوجومره  تقلخو  تمکح  اب  قباطم  زین  ناهایگو 

نت دنا  هتخادرپ  لیصفت  هب  هبنجود  نیا  نایب  هب  ثیدح  نیعبرارد  ماما  ترـضح  تسام .  تفرعم  فعـضزا  مشخ  هاگیاج  كرد  مدع 
تسا هیبضغ  هوق  رطاخ  هب  یقالخا  لئاذر  زا  يرایـسب  تسا  هیبضغ  هوق  ورگرد  همه  روشکو  ماظن  ظفحو  هلئاع  ظفحو  ملظ  هب  ندادن 
يدزد سکره  تسین ،  یمهم  هلئـسم  هکنیا  بابزا  درادن ،  تازاجم  يدزد  میئوگب  دـیابای  تسین  یلاخ  تروص  دـنچزا  بلطم   ] 1 . 

تازاجم رگا  ًانایحاو  تشاد  شراکب  يراک  دیابن  درک 
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تیبرت هکلب  .درک  تازاجم  دـیابن  ار  دزد  میئوگب  دـیاب  ایو  دـنک ،  رارکتو  دوش  قیوشت  رگید  راب  هک  دـشاب  میـالم  ناـنچنآ  دوش  یم 
تسا نیارد  نخس  تازاجمای ،  تیبرت  ای  هک  تسین  نیارد  نخس  اما  تسا  دنـسپ  ماوعو  هدنبیرف  یلیخ  نخـس  نیا  داد ،  تاجنو  درک 
ندیرب هک  میئوگب  دیابایو  تسین  تیبرت  ياود  نیرخآ  دوخ  تازاجم  ایآ  ؟ درک دیاب  هچ  دشن  رثؤم  میالمو  تبثم  تیبرت  هک  اجنآ  هک 

تمیالمو تنوشخ  كالم  تسا .  نیا  باوج  درک .  تعانق  قالش  هبرض  دنچ  ًالثم  نآزا  رتمک  هب  دیابو  تسا  تنوشخ  دزد  تشگنا 
هب رجنم  ًانایحا  يدزد  دوخ  هک  میناوخ  یمو  مینیب  یم  ًامئاد  تسا ،  عامتجا  سومان  هب  هبرض  تسا ،  تناما  هب  ررـض  يدزد  تسیچ ؟ 

نیرخآ شقن  هک  تسا  رداق  یتازاجم  هچ  دید  دیاب  دوش .  یم  اهندش  هقلِخلا  صقانو  اه  نتسکشاپو  تسدو  اهندش  هتشکو  اه  نتشک 
نامناخو دوش  یم  يدزد  اهرازهو  اهدص  دوش  یمن  ارجا  تازاجم  نیا  هک  یئاهاجرد  هک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت  دنک ،  يزاب  ار  اود 

یم ارجا  نوناق  نیا  هک  اج  نآ  اما  دندرگ ،  یم  وضعلا  صقان  يرگید  ياهمدآو  دنوش  یم  هتـشک  ییاه  مدآو  دنک  یم  طوقـس  ییاه 
کی تنایخ  ناتـشگنا  ندـیرب  دور ،  یم  نیبزا  شیرهق  راثآو  تاعبت  همه  اب  يدزد  باـب  یلکب  دزد  کـی  ناتـشگنا  ندـیرب  اـب  دوش 

نیا هتبلا  تسا .  رتتخـس  هجرددـص  ياـهتنوشخ  هلـسلس  کـیزا  يریگولج  تسا .  تنوشخزا  يریگولج  هکلب  تسین  تنوشخ  نئاـخ 
هکنیا رگید  هتکن  دشاب .  هدـش  مالعا  ًاحیرـص  ًالبق  هک  دوش  یم  ارجا  هاگنآ  یئازج  نیناوق  مالـسا  رظنزا  هک  دـنامن  هتفگان  دـیاب  هتکن 

عامتجا یتیبرت  لماع  نیرخآو  اود  نیرخآ  تازاجم  مالسا  رظنزا 
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دیاـب دـبای  جاور  يراـکوکین  هـک  میهاوـخب  رگا  دراد .  دوـجو  ًاـقیقد  زین  هعماـجرد  ندـبرد ،  دوـجوم  یعاـفد  متــسیس   1 تــسا ] . 
يارب زین  ءایبنا.دـنک  یم  ررـضتمار  هعماج  ود ،  نیازا  یکی  ندوبن  دـنوش  قیوشت  ناراـکوکینو  دنـسرب  دوخ  تازاـجم  هب  ناراـکفالخ 

ناربمایپ تسا .  زاین  لاب  ودرهزا  هدافتسا  زاورپرد  نزاوتو  لداعت  ظفح  يارب  هکنانچمه  .دندوب  زهجم  حالـس  ود  نیا  هب  قلخ  تیاده 
هیبنتای مشخ  هبنج  دهاوخب  یسک  رگا  نیاربانب  تسا .  هدش  يراذگ  هیاپ  انبم  نیارب  نآرق  میلاعتو  دنا  هدمآ  ریذنو  ریشب  تفص  ودرهاب 

 . دسر یم  رظن  هب  بسانم  اجنیارد  یلاثم  رکذ  تسا .  هوق  نیا  هاگیاجزا  وا  حیحـص  كرد  مدعزا  یـشان  نیا  دریگب  هدـیدانار  راذـناو 
يریگولج رگا  هک  مینک  یم  تواضق  اـجنیا  یتحار  هباـمو  هدرکن  تفرـشیپ  زونه  يراـمیب  نیاو  تسا  ناطرـس  يراـمیب  راـچد  يدرف 

هن تقیقحرد  ندیرب  نیا  درک .  عطق  دیاب  ار  وضع  نآ  تسا  فقوتم  هدولآ  وضع  ندـیرب  هب  ندـب  ياضعا  رگید  هب  يرامیب  تیارـسزا 
ار لاثم  نیا  رگا  لاح  دوش .  یم  درف  نآ  یگدـنزو  تایح  ظفح  ثعاب  اریز  تسا .  تمحر  نیع  هکلب  تسین  تنوشخ  يانعم  هب  اـهنت 

دوش یم  مولعم  یتقو  و   . تسا هدش  لیکـشت  ییاضعا  زا  ناسنا  ندب  دننام  زین  هعماج  هک  میبای  یمرد  میهدـب  قیبطتو  میمعت  هعماج  هب 
دوش یم  ناوارف  یناجو  یلام  تامدصو  اهیریگرد  راتـشک ، بجوم  يراکنا  لباق  ریغ  رامآ  بسحرب  هعماجرد  ندرک  يدزد  راثآ  هک 

رد درک .  عطق  ار  دزد  تسد  دیاب  هعماج  تمالسو  هعماج  ياضعا  رگید  هب  یگدولآ  نیا  تیارسزا  يریگولج  يارب  هک  میبای  یمرد  . 
تسا یگدنزو  تایح  ندرک  صاصقرد  هک  تسا  هدمآ  بابلا "  یلواای  هایح  صاصقلا  یفو  هیآ " 
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راک نیا  دننک  ادیپ  نیقی  نوناق  نیا  هبو  دروخ  دنهاوخار  همدص  نآدـننزب  يا  همدـصره  هک  دـننیب  یم  هک  دارفا  نوچ  لیلد ؟  هچ  هب  ، 
دوخ و مشچ  ندرک  روـک  ینعی  يرگید  مشچ  ندرک  روـک  هک  دـننک  نیقی  رگا  نیارباـنب  تسا  یعطق  ناـمرد  نیاو  درک  دـنهاوخنار 

رگا اما  دوش .  یم  هتـشاد  زاب  راک  نیازا  وا  تسا و  یعطق  نامرد  نیا  تسا  دوخ  نادند  نتـسکش  اب  يواسم  يرگید  نادند  نتـسکش 
دوش یم  ثعاب  مه  دوشن ،  هتفرگ  وا  يولج  رگا  دـنک و  یم  ادـیپ  یگ  هزره  دـنک  متخار  هلئاـغ  یغلبم  نداد  اـب  دـناوت  یم  هک  دـنادب 

تیذاو و رازآ  بجوـم  مه  دـیامن و  هاـبتار  دوـخ  ترخآو  اـیندو  هتفرورف  یتخبدـبو  داـسف  بـالجنمرد  رتـشیب  زور  هب  زور  شدوـخ 
.دوش یم  نارگید  قوقح  عییضتو 

زاب يراکهابتو  داسفزا  ات  دـننک  هیبنتو  هداد  یلامـشوگ  ار  وا  هک  تسا  هعماـج  حالـص  هب  مهو  درف  دوخ  حالـص  هب  مه  دراوم  نیارد 
یم يریگولج  وا  دوخ  رتشیب  طوقسو  فارحنا  زا  مهو  تسا  تمحر  هیبنت  نیا  نطاب  ینعی  ددرگزاب ،  حالصو  ریخ  ریسم  هبو  هداتـسیا 

 . دوش یم  نارگید  هب  وا  داسف  لاقتنا  عنام  مهو  دنک 

بابـساو درف  یتحاران  بجوم  لاحره  هب  دراوم ،  ریاسو  مادعاایو  نادنز  هچ  قالـش ،  هچو  دشاب ،  یلام  همیرج  هچ  هیبنت ،  رهاظ  هتبلا 
تنوشخ دیاب  امش  راتفر  یصاخ  طیارشرد  دیوگ  یم  مالـسا  لاحره  هب  دیآ .  یمن  شـشوخ  نآزا  یـسک  ًاعبطو  دوش  یم  وا  تمحز 

2 وش د ] .  یمن  هیصوتو  تسین  بولطم  اج  همهرد  هبذاجو  دشاب  هتشاد  هعفادو  هدوب  زیمآ 

يارب دزد  تسد  ندرک  عطق  رامآ  هک  دنک  یم  هدهاشم  دراذگب  مهرانکار  رامآ  یسک  رگا  ام  یمالسا  هعماجرد 
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دزد تسد  ندیرب  تقیقحردو  تسا  زیچانرایـسب  يدزدزا  یـشان  یناجو  یلام  تامدـصو  اه  راتـشک  لباقمرد  هعماج  تمالـس  ظفح 
 . هعماج تمالس  ظفحو  يرامیب  نیا  يرستزا  يریگولج  يارب  تسا  یلمع 

تیاـعر هدرک  حرطم  نآرقرد  هک  ار  یماـکحا  دـنوادخ  تسا .  مـیرک  نآرق  ماـکحا  هـب  دـبعت  تـس  حرط ا  لـباق  هـک  يرگید  هـبنج 
هیمالعا هبای  میراد  نامیا  نآرق  هب  ًاـعقاو  اـیآ  دـسرن .  اـم  رکفو  لـقع  هب  حـلاصم  نیا  هچ  رگا  تسا  هدرک  ماـکحا  نآردار  یحلاـصم 

نآرقردار هچ  نآره  دـیابام  رـشب ؟  قوقح  هیمالعاای  میتسه  نآرق  وریپ  اـیآ  هک  مینک  نشور  ار  ناـمفیلکت  دـیابام   ] 3 رـشب ؟  قوقح 
راکانز ندز  هنایزاتو  دزد  تسد  عطق  هیآو  تسا ،  قفاوم  رشب  قوقح  یناهج  هیمالعا  اب  هک  ار  نآزا  يدراوم  طقف  هن  میریذپب ،  تسا 

هیآ رگا  میریذپب .  ار  نآ  دیاب  رشب  قوقح  یناهج  هیمالعا  مغریلع  سپ  هدمآ ،  نآرقرد  لتاق ،  مادعاو 

هنتفات دیگنجب  نانآابو  هنتف ( "  نوکتال  یتح  مهولتاقو  هیآ "  تسه ،  نآرقرد  هنسحلا "  هظعوملاو  همکحلاب  کبر  لیبس  یلا  عدا  " 
هب دیاب  دسانـش ،  یم  ینیمحارلا " محرا   " هبار ادخ  یـسک  رگا  مینک .  لمع  ودره  هب  دـیابامو  هدـمآ  نآرقرد  زین  دـنامن )  ياجرب  يا 
اج نآ  اما  مشچ ،  يور  میئوگب  تسا  نیمحارلا  محرا  ادـخ  دـیوگ  یم  نآرق  هک  اج  نآ  دوش  یمن  دسانـشب .  مه  یباقعلا "  دـیدش  "

وفعلا عضوم  یف  نیمحارلا  محرا  مه "  دـنوادخ ،  میرادـن .  لوبقو  تسا  تنوشخ  نیا  میئوگب  تس ،  باقعلادـیدش ا  دـیوگ  یم  هک 
3 تسا ]  همقنلاو "  لاکنلا  عضوم  یف  نیبقاعملا  دشا  مهو "  تسا  همحرلاو " 

هک نیازا  سرتن دندومرف :  یم  یتقو  ماما  موحرم  ] 4
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مینک توعد  نآ  هب  ار  مدرم  میهاوخ  یم  ام  هک  یمالـسا  دنتـشاد .  يدراوم  نینچ  هب  هراشا  دـننک ،  مهتم  رجحتو  تنوشخ  هب  اراـمش 
امو هدرک  یفنار  اهنآ  رـشب  قوقح  هیمالعا  هک  تسا  ییاه  تازاجم  نیمه  اهنآ  هلمجزاو  تسا  مهاب  نآ  همه  هک  تسا  هعومجم  کی 

4 مینک ] .  توعد  نآرقزا  هیآ  کی  ياهنم  هیآ  رازه  ششای  هیآ  دصای  هیآ  هد  هب  ار  مدرم  میناوت  یمن 

؟ دراد تحص  يدح  هچ  ات  تسا  هیرگ  هودنا و  مغ و  نید  مالسا  نید  دنیوگ  یم  هک  نیا 

شسرپ

؟ دراد تحص  يدح  هچ  ات  تسا  هیرگ  هودنا و  مغ و  نید  مالسا  نید  دنیوگ  یم  هک  نیا 

خساپ

، اه نآ  هرابرد  نیموصعم  یتیبرت  ياهیریگ  تهج  زین  یناسنا  ياهراتفر  هزوح  رد  هدـنخ  هیرگ و  هاـگیاج  هب  هاـتوک  يزادـنا  مشچ  اـب 
.تسا لّمأت  لباق  ریز  تاکن 

شنکاو کی  هدنخ  هیرگ و  تقیقح ، رد  .دیدش  هودنا  نزح و  زا  یشان  زین  هیرگ  فعـش و  يداش و  زا  یـشان  تسا  یتلاح  هدنخ ، ( 1
.یجراخ هژیو  طیارش  زا  يریذپریثأت  لابق  رد  تسا  یفطاع  یعیبط 

ای یناور  هیلخت  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  هک  تسا  هدش  هدرمشرب  هیرگ  هدنخ و  يارب  یتبثم  راثآ  ینامرد  ناور  ای  یسانشناور  ملع  رد  ( 2
.دومن هراشا  یناور  ياهراشف  ندرک  لیاذ 

...و تمایق  زور  رد  حرف  يداش و  تلاح  داجیا  یترخآ ، یئایند و  ياهزاین  ندش  هدروآرب  لد ، ندـش  هدـنز  (ع ،) همئا اب  تبحاصم  ( 3
: دوش یم  هراشا  تالمج  نیا  زا  هنومن  دنچ  هب  .تسا  هدش  هدرمش  رب  نانآ  رب  هیرگ  رد  (ع ) نیموصعم نانخس  رد  هک  تسا  يراثآ  زا 

...همیقلا و موی  انتاجرد  یف  انعم  ناک  انم ، بکترا  امل  یکب  انباصم و  رکذـت  نم  (ع :) اضر ماـما  ص 278 : ج 44 ، راونالاراحب ، فلا )
 . بولقلا تومت  موی  هبلق  تمی  مل  انرما  هیف  ییحیاسلجم  سلج  نم 

موی ناک  نم  هرخالا و  ایندـلا و  جـئاوح  هل  هللا  یـضق  اروشاع  موی  هجئاوح  یف  یعـسلا  كرت  نم  (ع :) اضر ماما  ص 284 : نامه ، ب )
راونالاراحب ك.ر : رتشیب  ياه  هنومن  يارب   ، ) هرورـس هحرف و  موی  همیقلا  موی  ّلج  ّزع و  هللا  لعج  هئاکب  هنزح و  هتبیـصمموی و  اروشاع 

(. 44 / 

: ددرگ یم  اعد  تباجتسا  زین  و  تمایق ، زور  رد  ناسنا  تاجن  ببس  هک  تسا  یتالاح  زا  یهلا ، تیشخ  زا  هیرگ  ( 4

الا همیقلا  موی  هیکاب  نیع  ّلک  (ص :) هللا لوسر  لاق 
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یهابی هدـجاس  هرهاس  تتاب  نیع  و  هللااـمراحم ، نع  تّضغ  نیع  و  هللا ، لـیبس  یف  تئقف  نیع  و  هللا ، هیـشخ  نم  تکب  نیع  نیعا : هعبرا 
(. ص 100 ج 46 /  راونالاراحب /  ) یتعاط یف  هدسج  يدنع و  هحور  يدبع  یلا  اورظنا  لوقی : هکئالملا و  هللا  اهب 

یتسه ناهج  رامعم  هنادواج  تمظع  نمؤم  هک  هاگ  نآ  .تسا  ندیزرو  قشع  یتسبلد و  بوبحم ، بحم و  یهیدب  یعیبط و  هطبار  ( 5
جوا هک  تسا  تیونعم  ياّفـصم  لالز و  ههجو  تیوقت  سدقم ، دوجو  نآ  تفایرد  هرمث  دـبای ، یم  دوخ  لد  نارک  یب  سونایقا  رد  ار 
عبنم نآ  هب  لاصتا  قوش  هدیئاز  هک  کشا  نیا.دشخب  یم  الج  ار  وا  دوجو  مامت  هک  تسا  یکـشا  هرطق  يونعمو ، یناحور  تلاح  نآ 

میسرت ار  نآ  عّیشت ، مالـسا و  هک  هناصلاخ  تدابع  ریـس  طخ  ياهتنم  .تسا  طیارـش  نآ  رد  یناسنا  حور  یعیبط  شنکاو  تسا ، میظع 
راب یفنم  رثا  چـیه  يا ، هیرگ  نینچ  رب  .دـبای  یم  ار  دوخ  یعقاو  دوخ  نآرد ، ناسنا  هک  یتلاح  هیحور  .تسا  هیحور  نیا  تسا ، هدرک 

.تسین

ناونع هب  درک  دای  رد  هعیـش ، .تسا  هدوب  لومعم  يرـشب  عماوج  همه  رد  خـیرات  لوط  رد  هتـسجرب ، ياـه  تیـصخش  تشادـگرزب  ( 6
تغل رد  عّیـشت  هعیـش و  ، ) دشک یم  كدـی  هب  ار  نانآ  زا  يوریپ  ياعدا  هک  ارچ  دور  یم  موصعم  هدراهچ  غارـس  ناحجر  هبترم  نیلوا 
ياـه جـنر  درد و  اـب  هتخیمآ  ناـنآ ، یگدـنز  نتم  هک  مینک  هچ  اـما  وا .) هـّیرذ  یلع و  یهارمه  .تـسا  یهارمه  تعیاـشم و  ینعمهب 

ره .دـیالآ  یم  هیرگ  نزح و  اب  موق ، ياه  هصخاش  تشادـگرزب  نآ  اذـل  .دـنا  هدـش  لمحتم  دوخ  تلاـسر  هار  رد  هک  تسا  يراـبمغ 
وا نیب  تقیقح  مشچ  هک  تسا  یناسنا  حور  رد  هتسشنرب  ياهرابغ  رگشیالاپ  دش ، هتفگ  هک  نانچمه  هیرگ ، نیا  هکدنچ 
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اب مه  نآ  دنچ  ره  .تسین  دازمه  رابمغ  خلت و  ثداوح  اب  اموزل  نانآ  دـلوت  تشادـگرزب  هک  تسا  حـضاو  رپ  هتبلا  .تسا  هدرک  رات  ار 
.دزیگنا یمرب  ار  قوش  کشا  هک  تسا  مأوت  یعیاقو 

نآ .تسا  هدش  يراج  (ع ) نیموصعم نابز  زا  هک  تسا  يدـنلب  نیماضم  اب  ناسنا  حور  یعیبط  يریذـپریثأت  هیعدا ، رد  یـشان  هیرگ  ( 7
نورد یعیبط  شنکاو  ببـس  یناسنا ، تشرـس  ترطف و  اب  میهافم  نآ  یهارمه  هکلب  دنا ، هتـشگن  نایب  ناسنا  ندـنایرگ  يارب  تاملک 

.ددرگ یمناسنا 

.دوش هراـشا  راـصتخا  هب  مه  نآ  هدـنخ ، هراـبرد  نیموصعم  یتیبرت  عضاوم  زا  یخرب  هب  تسا  بوخ  دوب  هیرگ  زا  نخـس  هک  لاـح  ( 8
لوسرتیأر دقل  و   ] رذوبا  ] لاق دـیدنخ : یم  (ص ) ربمایپ هک  میراد  یتایاور  .دـشاب  هیرگ  بغار  طقف  هعیـش  هک  تسین  هنوگ  نیا  فلا )

، تسا هیرگ  زا  رتهب  یهلا ، فوخ  تلاح  اب  هدـنخ  میراد  یتاـیاور  زین  ص 286 .) ج 7 /  حب /   ) هذجاون تدب  یتح  کحـض  (ص ) هللا
(، ص 59 ج 76 /  ، ) دـیدنخ دـیابن  بجعت  تلاح  زا  ریغ  رد  (، 350 ج 76 /  حـب /  ،) تسا هورکم  روبق  نیب  هدـنخ  (، 307  / 72 حب /  )

(. ص 259 ج72 /   ) نامیا وحم  هیام  زین  تسا و  ناسنا  یگدرملد  ببس  دایز  هدنخ  ص 310 ،) ج 67 /  ، ) تسا مسبت  نمؤم ، هدنخ 

یساسا لئاسم  همه  هک  اجنآ  زا  عیـشت ، .هدنخ  بتکم  هن  تسا و  هیرگ  بتکم  هن  .تسا  عّیـشت  عیـشت ، هک  نآ  رخآ  هتکن  هرخالاب  و  ( 9
، فدـه نیمه  ظاحل  اب  مه ، هیرگ  هدـنخ و  دروم  رد  تسا ، هدرک  نایب  وا  یقیقح  لامک  تیاغ  هب  ندیـسر  يارب  ار  ناـسنا  زاـین  دروم 

اه نآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدومن  ذاختا  هدنخ  هیرگ و  درومرد  ار  یلوقعم  یقطنم و  عضاوم 
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.دیدرگ هراشا 

: رتشیب هعلاطم  يارب  یعبانم 

.یناهجریم هللا  تیآ  نیسحلا ، ءاکب  ( 1

J} .نزح کحض و  ءاکب ، هرابرد  راونالاراحب  لیبق  زا  یئاور  بتک  رد  نیموصعم  ثیداحا  ( 2

؟  تسا هتفریذپ  ار  یسارکمد  مالسا  ارچ  و  تسیچ ؟  نآرق  رد  نوملعی )  ال   ) ای نولقعی )  مهرثکا ال   ) تارابع زا  روظنم 

شسرپ

؟  تسا هتفریذپ  ار  یسارکمد  مالسا  ارچ  و  تسیچ ؟  نآرق  رد  نوملعی )  ال   ) ای نولقعی )  مهرثکا ال   ) تارابع زا  روظنم 

خساپ

هک نیا  رب  دراد  تلـالد  هک  یتاـیآ  نیب  دـیاب  هک  تسا  ینتفگ  یمالـسا ، نوتم  عباـنم و  رد  تیرثـکا  هاـگیاج  هلوـقم  یـسررب  زا  لـبق 
هدش دای  تایآ  اریز  تشاذگ ؛ قرف  یسارکومد  مالسا و  هطبار  ثحب  اب  تسین ، اور  نانآ  يارآ  زا  تیعبت  دنور و  یم  اطخ  هب  تیرثکا 
یبیغ روما  تایآ ، نیا  دروم  .تسین  قبطنم  یـسارکومد  مالـسا و  ای  مالـسا  رد  مدرم  هاگیاج  ثحبرب  هک  تسا  یـصاخ  دراوم  ياراد 
ثحب هب  طوبرم  هن  ...و ؛) تمایق  تایـصوصخ  ردـق ، اضق و  لئاسم  دـنوادخ ، تافـص  لثم   ) دـشاب یم  یفخم  مدرم  هماع  زا  هک  تسا 

ص ج 16 ، ص 157 -  ج 7 ، ص 102 و 27 -  ج 5 ، هنومن ، ریسفت  : ك.ر ، ) ...و یسایس  روما  يریگ و  میمـصت  رد  تیرثکا  تلاخد 
(. ...و  33

: تسا یسررب  لباق  عوضوم  ود  امش ، لاؤس  خساپ  رد 

ترـضح هریـس  تایاور و  تاـیآ ،  ) مالـسا یـسایس  هشیدـنا  عباـنم  قیقد  هعلاـطم  یمالـسا : نوتم  عباـنم و  رد  تیرثکا  هاـگیاج  فلا )
همه تیعورـشم  أشنم  هک  یعامتجا  دادرارق  هاگدید  فالخ  رب  هک  دزاس  یم  نومنهر  هتکن  نیا  هب  ار  ام  (ع )) یلع ماما  و  (ص ) لوسر

، مالـسا یـسایس  هشیدـنا  رد  دـناد  یم  کی ) هوالع  هب  فصن   ) تیرثکا يأر  رد  ار  یـشزرا  راـیعم  كـالم و  یتح  یـسایس و  لـئاسم 
زاتیرثکا هکلب  دشاب ؛ یمن  یتّیلوبقم  ّتیعورشم و  هنوگ  چیه  يانبم  درادن و  یشزرا  رابتعا و  تسا ، تیرثکا  هک  تهج  نآ  زا  تیرثکا 

، تسا یناسنا  ياه  تمارک  لیاضف و  ینید و  نیتسار  قیاقح  عفادـم  يداـنم و  یمالـسا و  یناـسنا  ياـه  شزرا  رادومن  هک  تهج  نآ 
.تسا لوبقم  مرتحم و 

نآرق رد 
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یناسک ادخ  ناگدنب  هنـسحا  نوعبتیف  لوقلا  نوعمتـسی  نیّذلا  تسا : هدش  هراشا  تیرثکا  عون  ود  نیا  هب  یمالـسا  عبانم  رگید  میرک و 
شنیزگ يارب  ار  نسحا »  » رایعم هیآ  نیا  هیآ 18 .) رمز ، هروس  ، ) M} دننک یم  يوریپ  ار  شنیرتهب  دنونش و  یمار  نانخس  هک  دنتـسه 

.ار دارفا  تیمک  هن  دنک ، یم  حرطم 

لیوط اهعوجو  ریصق  اهعبش  هدئام  یلع  اوعمتجا  دق  سانلا  ّناف  هلها  هّلقل  يدهلا  قیرط  یف  اوشحوتـست  ال  دیامرف : یم  زین  (ع ) یلع ماما 
يریس تدم  هک  دنا  هدرک  عامتجا  يا  هرفـس  فارطا  رد  مدرم  اریز  دینکن ؛ تشحو  تارفن  یمک  زا  يراگتـسر ، تیاده و  قیرط  رد  ؛
هدمآ ماعنا  هروس  هیآ 116  رد  ص 319 .) هبطخ 201 ، حلاص ، یحبـص  هغالبلا ، جهن  ، ) M} تسا ینالوط  نآیگنـسرگ  هاتوک و  نآ 
يور مدرم  رت  شیب  زا  رگا  نوصرخیـالا  مه  نا  نظلا و  ـالا  نوعبتی  نا  هللا  لـیبسنع  كولـضی  ضرـالا  یف  نم  رثـکا  عـطت  نا  و  تسا :

سدـح نیمخت و  دـننک و  یم  يوریپ  ناـمگ  زا  اـهنت  اـه  نآ  اریز  دـننک ؛ یمهارمگ  ادـخ  ( تسرد  ) هار زا  ار  وـت  ینک ، يوریپ  نـیمز 
.M} دننز یم  یهاو ) )

، لیاسم هب  هاگآ  نمؤم و  دنمشوه ، تیرثکا  يارب  مالسا  دنشاب ، یم  مالسا  دورطم  یناسفن و  ياهاوه  عبات  هک  یتیرثکا  نیا  لباقم  رد 
یسایس لیاسم  رد  يرایشوه  یهاگآ و  اب  نآ و  ياه  شزرا  لوصا و  مالـسا و  بوچراچ  رد  هعماج  رگا  .تسا  لباق  يرایـسب  شزرا 

رب یتّیرثکا  نینچ  يأر  دـیآ ، شیپ  فالتخا  تسردان ، زا  تسرد  نوناق  صیخـشت  ای  تلادـع و  قیاقحهب و  یباـیهار  رد  دوش و  دراو 
یم دییأت  عرـش  لقع و  ار  یتیرثکا  نینچ  يارآ  دـنرت و  کیدزن  تایعقاو  هب  تیرثکا  تروص ، نیا  رد  اریز  دراد ؛ حـیجرت  ّتیلقا  يأر 

نآ هب  میرک  نآرق  رد  هک  دشاب  یم  اه  ناسناهیلوا  تشرس  كاپ و  ترطف  قفو  رب  یتیرثکا  نینچ  يأر  .دنک 
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ماما ( . 30 هیآ مور ، هروس   ، ) ...هللا قلخل  لیدـبت  اهیلع ال  سانلا  رطف  یتلا  هللا  ترطف  افینح  نیدـلل  کـهجو  مقأـف  تسا : هدـش  هراـشا 
نم ّذاـشلا  نا  اـمک  ناطیـشلل ، ذاـشلا  ناـف  هقرفلا  مکاـّیا و  هعاـمجلا و  یلع  هللادـی  ناـف  مظعـألا  داوسلا  اومزلا  و  دـیامرف : یم  (ع ) یلع

(. ص 112 ج 8 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  هبطخ 127 ؛ هغالبلا ، جهن   ، ) بئذللمنغلا

نآ هک  دیزیهرپب  یگدنکارپ ! يریگ و  هرانک  زا  راهنز  .تسا  مدرم  هوبنا  رس  رب  یهلا  تیانع  تسد  اریز  دیـشاب ؛ ماگ  مه  مدرم  هوبنا  اب 
یم يرگید  ياـج  رد  تسا » گرگ  همعط  هلگ ، زا  ادـج  دنفـسوگ  هک  هنوـگ  ناـمه  دوـب ؛ دـهاوخ  ناطیـش  همعط  تفرگ ، راـنک  هـک 
ياه هیاپ  هک  دیدنویپب  تسا ، تما  تعامج  تفاب  هچ  نآ  رب  هعاطلا ؛  ناکرا  هیلع  تینب  هعامجلا و  لبح  هیلع  دـقعام  اومزلا  دـنیامرف :

ناسنا كاپ  ترطف  لصا  نامه  هب  هراشا  لیبق  نیا  زا  يریباـعت  و  هبطخ 151 .) هغالبلا ، جهن  ، ) M} تسا هدـش  هداهننآ  رب  قح  تعاط 
.تساه

زا لبق  اـما  دـشاب : یمالـسا  تموکح  لیکـشت  اـب  طاـبترا  رد  تیرثکا  هاـگیاج  دـشاب  یم  رکذ  هب  مزـال  اـج  نیا  رد  هک  يرگید  هتکن 
تیاضر دروم  و  ( agreement  ) تیلوبقم موهفم  هب  تیعورـشم  تیعورـشم ، زا  دارم  اج  نیا  رد  دوش  هجوت  دیاب  نآ  هب  نتخادرپ 

بـصغ ربارب  رد  ( truthability  ) تیناـقح موهفم  هب  تیعورـشم  روظنم  هکلب  دـشاب  یمن  یـسایس  یـسانش  هعماـجهزوح  رد  مدرم 
دّدعتم تایاور  تایآ و  ساسا  رب  .دشاب  یم  یـسایس  قوقح  مالک ، هفـسلف ، هزوح  رد  تموکح  ندوب  قحان  ینعی  ( usurpation)

یمن مدرم  تیاضر  يأر و  هب  هتـسباو  تبیغ ) رـصع  رد  هیقف  یلو  روضح و  نامز  رد  راـهطا  همئا  زا  معا  ) یمالـسا مکاـح  تیعورـشم 
دوش یم  یمالسا  تموکح  ققحت  ندمآ و  دوجو  هب  ثعاب  مدرم  یلدمه  کمک و  تیاضر  يأر و  هکلب  دشاب 
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تعیب روضح  رگا  اهبراغ ؛  یلع  اهلبح  تیقلـال  ...رـصانلا  دوجوب  هجحلا  ماـیقو  رـضاحلا  روضح  ـالول  دـیامرف : یم  (ع ) ریما ترـضح 
، هغالبلا جهن  ، ) M} متـشاذگ یم  تسد  زا  ار   ] تموکح  ] راک هتـشر...دش  یمن  مامت  نم  رب  تّجح  ناروای  دوجو  اب  دوبن و  ناگدننک 

(. موس هبطخ 

(. هبطخ 27 هغالبلا ، جهن  ، ) M} درادن ییأر  دوش  یمن  يوریپ  شنامرف  هک  یسک  عاطی ؛  نمل ال  يأر  ال  دیامرف : یم  نینچمه 

ناماما و  (ص ) هللا لوسر  تموکح  هاوخ  یهلا ، تموکح  يدـمآراک  تیبثت و  شیادـیپ و  رد  مدرم  شقن  رگنایب  یگمه  نانخـس  نیا 
همه رد  ادخ  يأر  تسا و  راوتسا  یهلا  یعیرشت  هدارا  رب  یمالـسا  تموکح  .تسا  تبیغ  نامز  رد  هیقف  تموکح  هاوخ  و  (ع ) موصعم

.تسا روحم  ینید  تیعورـشم  ینابم  نیا  ساسا  رب  .دـشاب  هتـشادن  یفانت  نید  اب  هک  تسا  یتقو  ات  مدرمیأر  رابتعا  تسا و  عاـطم  اـج 
تیمکاـح لـیمحت  يارب  روز  زا  هدافتـسا  قح  ینید  مکاـح  اـما  درادـن  یمزـالت  یهلا ، تیعورـشم  اـب  یمدرم  تیلوـبقم  هچ  رگا  هتبلا 

لکشم اب  تیمکاح  ققحت  هکلب  دور ، یمن  تسد  زا  شتیعورشمدورب  تسد  زا  هیقف  یلو  تیمکاح  هملک  ذوفن  رگا  .درادن  ار  شیوخ 
.تسا هدشن  عقاو  ام  نامز  رد  ضرف  نیا  هللا  دمح  هب  هک  .ددرگ  یم  هجاوم 

رد هک  دوش  یم  نشور  یمالسا ، نوتم  عبانم و  رد  مدرم  شقن  تیرثکا و  هاگیاج  موهفم  هب  هجوت  اب  یسارکومد : مالسا و  هطبار  ب ) 
.تسین هتفریذپ  نآ  یبرغ  لکش  هب  یسارکومد  هجو  چیه  هب  مالسا ،

مدرم مالسا ، ملسم  يرورض و  نیناوق  رد  .دوش  یم  ییانتعا  یب  مدرم  رظن  هب  یلک  روط  هب  هن  تسه و  قلطم  یسارکومد  هن  مالسا ، رد 
رد یلو  .دننک  رظن  راهظا  دنناوت  یمن  مدرم  تسا و  طیارش  عماج  هیقف  اب  اهنت  رظن  قح  زین  یعرـش  لئاسم  هرابرد  .دنرادن  تلاخد  قح 

رظن زاس  تشونرسلئاسم  یعامتجا و  روما 
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تروشم هب  مدرم  اب  رمالا  یف  مهرواش  و  دیامرف : یم  (ص ) مالسا نأشلا  میظع  ربهر  هب  دیجم  نآرق  يور  نیمه  زا  .تسا  مرتحم  مدرم 
.M} دوش هتشاذگ  يروش  هب  دیاب  یمالسا  هعماج  روما  مهنیبیروش  مهرما  ای و   M} زادرپب

؛ هدش هتفگ  ییاهرایعم  هتبلا  .دوش  باختنا  یسک  هچ  هک  درادن  دوجو  یصاخ  روتسد  ریزو  ای  روهمج ، سیئر  هرابرد  دهاش  ناونع  هب 
، یـسایس يداصتقا ، لئاسم  رد  مدرم  هاگدـید  نایب ، نیا  اـب  .تسا  هدـش  هتـشاذگ  مدرم  هدـهع  هب  دارفا ، نیا  شنیزگ  صیخـشت و  اـما 
رد هک  نیا  هژیو  هب  تسا ؛ هدرک  دـیکأت  نآ  رب  هراومه  زین  مالـسا  سدـقم  نییآ  دـشاب و  یم  مارتحادروم  یعامتجا  یتینما و  یماـظن ،

.دوش یم  هدهاشم  تیرثکا  يارآ  هب  هجوت  زا  يزراب  ياه  هنومن  (ص ) مرکا یبن  هریس 

زا ریغ   ) درامش یم  زاجم  ار  رسمه  راهچ  ندومن  رایتخا  نادرم  يارب  هک  تسا  هنوگچ  سپ  تسا  ترطف  نید  مالسا  نید  فیرش  نآرق  صن  قبط 
قشع ینعی  یتسه  يالاک  نیرت  هدبز  ات  دنتسین  رداق  زگره  ترطف  نوناق  قبط  زین  نانز  هک  تسا  نهربم  رایسب  هکیلاح  رد  يا ) هغیص  نارسمه 

نارگید يرگید و  اب  ار 

شسرپ

یم زاجم  ار  رـسمه  راـهچ  ندومن  راـیتخا  نادرم  يارب  هک  تسا  هنوگچ  سپ  تسا  ترطف  نید  مالـسا  نید  فیرـش  نآرق  صن  قبط 
نیرت هدبز  ات  دنتسین  رداق  زگره  ترطف  نوناق  قبط  زین  نانز  هک  تسا  نهربم  رایـسب  هکیلاح  رد  يا ) هغیـص  نارـسمه  زا  ریغ   ) درامش

دادـعت ياوس   ) يا هعماج  ره  هرود و  ره  رد  نانز  هکنیا  دـنیامن و  میـسقت  یتحارب  نارگید  يرگید و  اـب  ار  قشع  ینعی  یتسه  يـالاک 
نورد و زا  رما  نیا  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  دنشاب  یم  یکاش  یضاران و  رایسب  عوضوم  نیا  هب  تبسن  يرامش ) تشگنا  ردان و  رایـسب 
نامز و تشذگ  اب  تسا و  ریگارف  لومش و  همه  ینوناق  نیا  هک  ارچ  تداسح و  مسر و  تداع و  زا  هن  دریگ  یم  تاشن  ناشیا  ترطف 

.دنک یمن  رییغت  نادنچ  ناکم  رییغت 

خساپ

یتامدقم تاکن  تارکذت و  فلا )

: دیئامرف هجوت  دنراد  ریثأت  ددجم  جاودزا  تمکح  هب  خساپ  راوزاس  مهف  رد  هک  يا  یتامدقم  تارکذت  تاکن و  يرسکی  هب  ادتبا 

ینامسآ دنویپ  نینچ  رثا  رد  ( 21 مور ، ، ) تسا یمدآ  نورب  نورد و  رد  شمارآ  تنوکس و  ییاضف  يروآدیدپ  جاودزا ، تمکح  . 1
، دوش یم  لیان  یهلا  رادـید  ءاـقل و  هب  هک  تسا  یگزیکاـپ  نیمه  اـب  هدـش و  لـئان  یمـسج  یحور و  تراـهط  هب  یمدآ  هک  تسا  يا 

عیرـشت هفـسلف   » یترابع هب  .دوش  یم  لیدـبت  یگتخپ  لاـمک و  هب  اـه  یگتخپاـن  هک  تسا  جاودزا  اـب  اریز  ( 18  / 220  / 103 راحب ، )
نیمأت جاودزا ، زیوجت  زا  زین  ادـخ  فدـه  هدوب و  زیارغ  عورـشم  ءاضرا  قیرط  زا  اهناسنا  یحور  شمارآ  نیمأت  لـسن و  ءاـقب  جاودزا ،

! نادرم هتخیسگ  ماجل  یشایع  يارب  يزاس  هنیمز  هن  تسا  فده  ود  نیا 
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، تقوم جاودزا  یقوقح  ياـمن  رود  «، ) دـنیوج اـه  هرهب  نز  مه  درم و  مه  شراـنک  زا  اـت  هداد  رارق  هیوـس  ود  ار  يا  هطبار  نینچ  اریز 
«. ررض هدسفم و  عفد   » مه تسا و  تحلصم »  » بلج مه  جاودزا ، هک  تسا  نینچنیا  و  ( 60 يداه ، لیعامسا 

لیلقت هجیتن  رد  و  وا ، تبحم  رد  ندش  میهس  ناشرسمه و  بلق  رد  نارگید  ندش  کیرـش  هب  ینادنچ  لیم  نانز  هک  میریذپ  یم  ام  . 2
: یلو .دنرادن  دوخ  هب  رسمه  رظن 

مـشچ هزیگنا  نیدب  یتقیقح  زا  ناوت  یمن  هکنادنچ  تشاد ؛ هجوت  زین  رترب » دئاوف  اه و  تحلـصم   » هب دـیاب  یفنم  تاکن  رانک  رد  ًالوا :
ضراعت محازت و  یعون  اب  هارمه  تعیبط ، رد  یناگدنز  يدام و  ملاع  ًاساسا  .تسا و  تهارک  ررض و  يرادقم  يواح  هک  درک  یشوپ 

تسا یهجوت  لباق  دیازم  يواح  دریگ  رارق  دوخ  ياج  ردرگا  رسمه ، ددعت  ماظن  .تسا  یفنم  تبثم و  بطق  ود  لباقت  اه و  تحلـصم 
.دراد حیجرت  هدسفم  عفد  ًالقع  .تشاد و  دهاوخن  یقطنم  تذل  تحلصم و  تفع ، ياه  هدرپ  يزادنارب  زج  يا  هجیتن  نآ ، دوبن  هک 

ناسب ًاقیقد  دنک ؛ یم  هیصوت  رترب ، عفانم  بلج  يارب  ار  اه  یتخـس  هک  تسا  يا  هناماس  لآ ، هدیا  يراذگنوناق  ماظن  هکنیا : مالک  ناج 
.دنرخ یم  لد  ناج و  اب  ار  يرطاخ  ناشیرپ  لد ، ماک  يزاس  هدروآرب  یپ  رد  هک  ینارگشواک 

هدرک بلط  ار  يزیچ  نآ  ام  هکنادنچ  تبحم .  تخانـش و  دشاب : یم  زیچ  تسا 2  جاودزا  هژیوب  لامعا ، یمامت  همشچرس  هچنآ  ًایناث :
نادیم یهاگآ ، نیا  رثا  رد  میـشاب ؛ هتـشاد  تفرعم » تخانـش و   » نآ هب  تبـسن  لوا ، هجرد  رد  هک  میئامن  یم  شندرک  ایهم  هب  هدارا  و 

هدمآ و دیدپ  قوش  تبحم و  یسیطانغم 
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میبای یم  رد  شنکاو  شنک و  ششوک ، شـشک ، مزیناکم  ندش  نشور  اب  .ددرگ  یم  ققحم  فده  یلمع  ماجنا  هدارا و  بلط ، سپس 
: هک

: هکنیا رگم  دنک ، یمن  ادیپ  لیامت  رگید  نز  هب  تبسن  دشاب ، دوخ  نز  بوذجم  درم ، ات 

ینیزگ رـسمه  اب  نانز  رثکا  دیـشاب  نئمطم  تروصنیا  رد  هک  دـشاب ؛ راک  رد  کمک  هب  دـنمزاین  ای  ناوتان  نانز  یناـسر  يراـی  هزیگنا 
: یتخانش ناور  تاقیقحت  قباطم  اریز  .دنا  قفاوم  رهوش  ددجم 

اب هطبار  رد  ناـنز  هـک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا  .دوـش و  یم  افوکـش  ناـش  یناـسر  يراـی  لـیم  رتـشیب  هناـنامرهق  ياـهتیعقوم  رد  نادرم  »
 ( 91 نانز .  یسانش  نشاور  «، ) .دنشاب یم  لاعف  نارگید  يارب  یگراوخمغ 

همادا ییاـناوت  تاـناکما ، نادـقف  لـیلد  هب  هک  يرهوـش  یب  ياـهنز  شـشوپ  تبقارم و  زج  يا  هزیگنا  اـهجاودزا  زا  یتمـسق  ًاـساسا  و 
رد ذوفن  ظاحل  زا  ار  دوخ  نوچ  نانآ  هدمآ  تسدـب  نانز  فطاوع  ساسحا و  زا  هچنآ  قبط  و  درادـن ؛ هدـش ، بلـس  نانآ  زا  یگدـنز 

رـسمه هنوگ  نیا  اب  ینایاش  تفلاخم  دنا ، هتفرگ  رارق  یگراوخمغ  عضوم  رد  یفرط ، زا  دننیب و  یم  لآ  هدیا  تیعـضو  رد  رهوش  بلق 
.دنرادن اه  ینیزگ 

نیا رد  .دراد  وا  زا  يراگتـساوخ  رد  یعـس  یعون  هب  هدش و  دـنم  هقالع  يرگید  نز  هب  دراد ، دوخ  نز  هب  هک  یتبحم  رانک  رد  درم ، ای 
: تشاد هجوت  دیاب  تلاح 

حور و رب  يراب  فسأت  دـیدش و  تارثا  دزادرپب ، شبوکرـس  هب  هدـش و  نابیرگ  هب  تسد  دوجوم  هزیگنا  تبحم و  اـب  درم ، رگا  فلا )
یتیعقوم نینچ  رد  .دوب  دهاوخن  یفتنم  زین  یقالخا  تافلخت  لامتحا  هکلب  تشاد  دـهاوخن  يدوبهب  هب  یهار  اهنت  هن  هتـشاد و  وا  مسج 

لباق وا  یلعف  رسمه  نامه  يارب  يا  هدیاف  چیه 
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.هناگ ود  عفانم  ظفح  مه  تسا و  يرورض  یلامتحا ، تارضم  عفد  مه  نوچ  .دوب و  دهاوخن  نیمضت 

هب تبسن  درم  تبحم  رگا  دش  هتفگ  هکنانچمه  اریز  .دراد  نانز  ياهیتساک  رد  هشیر  نادرم ، ددجم  ياهجاودزا  زا  رگید  یتمـسق  ب )
هدرک و یهاتوک  رسمه  تبحم  بلج  رد  نز  یتقو  .دنک  یم  ادیپ  لیامت  رگید  ییوس  تمـس و  هب  ًاتعیبط  يو  دوش  هتـساک  شرـسمه ،
ار یئالخ  نینچ  يوحن  هب  وا  هدش و  یلاخ  يوب  قشع  زا  شرهوش  بلق  هک  هتفریذپ  ًالمع  عقاو  رد  دشوک ، یمن  وا  تیاضر  بسک  رد 

رسمه مرادن » يرگید  اب  رهوش  بلق  رد  مهاگیاج  میسقت  هب  لیامت  ًاحور  نم   » هک اعدا ، نیا  فرص  هب  دناوت  یمن  ینز  نینچ  .دنک  رپ 
رپ هکلب  تسین  لوا  رسمه  هب  تبحم  مدع  يانعم  هب  ددجم ، جاودزا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت   ) .دیامن عنم  سنوم  سینا و  نتـشاد  زا  ار 

(. تسوا یتبحم  فاکش  ندرک 

رسمه ددعت  ددجم و  جاودزا  زیوجت  ياه  تمکح  ب )

رب هیکت  فرـص  هکنیا  هب  رظن  و  دیجنـس ؛ قیقد  ار  تهج  ره  یفنم  تبثم و  ياه  هبنج  تشاد و  ریگارف  یهاگن  دیاب  لئاسم ، لیلحت  رد 
ددـعت ماظن  ياهترورـض  دـئاوف و  اـه ، تمکح  یخرب  هب  تسا  يرورـض  دـشاب ، یمن  رگـشیاشگ  نز  اـی  درم  هیوسکی  ياـه  هتـساوخ 

: تشاد هجوت  تاجوز 

.رسمه دقاف  نانز  نتفرگ  رارق  ششوپ  تحت  تهج  يراکهار  نارسمه ، ددعت  هدوب و  نادرم  زا  شیب  هراومه  نانز  دادعت  . 1

و دننام ؛ یم  یقاب  تاناکما  فیلکت و  نودب  نانآ  هویب  نارسمه  هدش و  هتشک  نادرم  زا  يدایز  دارفا  گنج ، دننام  یثداوح  رثا  رد  . 2
.دومن لح  ار  هتسد  نیا  لکشم  ناوت  یم  رسمه  دنچ  باختنا  زاوج  اب 

هب هک  یلماوع  ریاس  اهترفاسم و  رطاخب  نادرم  . 3
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راچان لاثم  ناونع  هب  .دندرگ  یم  وا  یمسج  یحور _  دئاوف  زا  هدافتسا  رسمه و  ءالخ  راچد  دنتفا ، یم  رود  یگدنز  هناخ و  زا  یعون 
درخ تالکـشم  نافوط  رد  میراذگب  درک ؟ ناوت  یم  هچ  تیعقوم  نیا  رد  .دنک  یگدنز  شراک  لحم  رد  ار  هام  زا  یمین  هشیمه  تسا 

!؟ دنامب یقاب  تسخن  رسمه  رس  رب  ناش  هیاس  نانچمه  ات  دنوش  دنم  هرهب  ددجم  جاودزا  تالیهست  زا  ای  دنوش 

.تسا نانز  زا  رت  ینالوط  نادرم  یسنج  رمع  . 4

هک تسا  حـضاو  رپ  و  ددرگ ؛ یم  لصاح  یناوارف  ياهتیدودـحم  يرادراب و ...  هنایهام ، تاداـع  ترفاـسم ، لـثم : ییاـهتیعقوم  رد  . 5
.تسا هنیزگ  نیرتهب  تلادع  ظفح  اب  مأوت  ینیزگیاج  شور 

ینایاپ تاکن  ج )

: تشاد هجوت  دیاب  نایاپ ، رد 

تازایتما ریاس  هب  هجوت  نودـب  ییاهتوافت  نینچ  فرـص  هتـشاد و  دوجو  کیژولویزیف  یفطاـع و  ياـهتوافت  درم  نز و  نیب  ًاـساسا  . 1
ریاس هاگنآ  درک و  ظاحل  مه  اب  ار  ودنیا  ياهیگژیو  دیاب  هچ ، .ددرگ  یمن  تاجوز  ددعت  مکح  هب  هشدخ  بجوم  یمسج ، یحور _ 

.داد رارق  هجوت  دروم  زین  ار  اه  تحلصم 

جراخ صخـش  لرتنک  زا  تبحم  اریز  دـشاب  هتـشاد  تسود  هنالداع  ار  شیاهنز  همه  دـناوت  یمن  درم  ءاـسن ، هروس  هیآ 3  لـیلد  هب  . 2
ندومن مکحم  هب  یتباـقر  نینچ  هدـش و  دراو  درم  نتـشادهگن  یـضار  هقباـسم  رد  تاـجوز ، ددـعت  عوـضوم  رد  اـهنز  ورنیا  زا  تسا ؛

.دیامن یم  کمک  نانز  ياهلیسناتپ  ندش  دازآ  درم و  یحور  ناکرا 

( ضیعبت نودب   ) .تسا نارسمه  همه  يارب  یگدنز  تاناکما  رد  یلام  تلادع  داجیا  ییاناوت  رسمه ، ددعت  طرش  . 3

تیدوبع دـیاب  نینمؤم  مومع  هدوب و  تلع  هب  نورقم  یهلا و  تمکح  ملع و  عبنم  زا  هتفرگرب  ینید  ماکحا  ریاس  دـننامه  مکح  نیا  . 4
تعاطا و 
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.تسا ناراد  نید  نانز و  نادرم ، يارب  ناحتما  یعون  ماکحا ، نیمه  اسب  هچ  ورنیا  زا  .دـننک  ظفح  ًاداقتعا  ًـالمع و  ار  ماـکحا  زا  دوخ 
.يروتسد نینچ  تیاعر  داقتعا و  دعب  رد  ناحتما 

: میهد یم  خساپ  نینچ  تسا .» يرطف  يرما  درم ، یگدنز  رد  نز  دنچ  دوجو  هب  لیامت  مدع  : » دوش یم  هتفگ  هکنیا  دروم  رد  اما  . 5

راـنک رد  یگژیو  نیمه  اـسب  هچ  .دومنن  هجوت  تلـصخ  ود  اـی  کـی  هب  ًافرـص  درک و  ظاـحل  ار  ناـنز  تاـیحور  عومجم  دـیاب  لوا - 
رب ینبم  درم  میمـصت  هب  تبـسن  ار  وا  نادـنزرف ، رهوش و  هب  شا  هقالع  قشع و  نامه  یتح  ای  نز ،  يراوخمغ  ساسحا  لثم  یتایحور 

.دهد رارق  اریذپ  یضار و  رسمه ، ددعت 

ناـنز هک  هدـش  هدـید  يرایـسب  دراوـم  .تسناد  يرطف  ارنآ  ناوـت  یمن  اذـل  تسین ؛ قداـص  اـهنز  هـمه  هراـبرد  ییاـعدا  نـینچ  مود - 
.دننک یم  دروخرب  یتحار  هب  یعوضوم  نینچ  هب  تبسن  رل » برع و  فیاوط  رد  ًاصوصخم  )

: درک نایب  نینچ  ار  خساپ  هصالخ  ناوتب  دیاش 

هدافتسا هدش ، قلخ  ياهتمعن  زا  شناگدنب  دراد  تسود  دنوادخ  تسا و  اهناسنا  یگدنز  رد  يریگ  تخـس  مدع  رب  مالـسا  يانب  الوا :
یلالح هار  چـیه  نینمؤم  يارب  یلو  دـنیامن  ءاضرا  مارح  نوگانوگ  ياه  هار  زا  ار  شیوخ  زئارغ  دـنناوتب  اهیبرغ  راـفک و  ارچ  .دـنیامن 

.دشاب هتشادن  دوجو 

هتشادن ار  ددجم  جاودزا  هزاجا  درم ، رگا  هک  دوش  یم  یطئارـش  ای  یمـسج  تالکـشم  راچد  يدرم  مناخ  یهاگ  هک  تسا  حضاو  رپ 
هب ار  وا  نز  کی  اب  یگدنز  هب  وا  ندرک  دودحم  هک  تسا  يروط  اهدرم  زا  یخرب  ینامـسج  طئارـش  ای  دتفا  یم  هانگ  هب  ًاملـسم  دشاب 

.دناشک یم  مارح 

هک يدح  ات  یسنج  يدازآ  رب  مالسا  يانب  هصالخ 
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طالتخا هب  هجوت  اب  یلو  داد  یم  هزاجا  دنوادخ  تشادن  هدسفم  مه  اهنز  يارب  رگا  هلئـسم  نیا  دشاب و  یم  دنکن  داجیا  یمهم  هدسفم 
.هتشگن زیوجت  نانآ  يارب  هلئسم  نیا  اهمناخ  یمسج  تایصوصخ  یخرب  لسن و 

اب درم  تسا  نکمم  یلو  دتفا  یمن  هانگ  هب  رهوش  کی  نتـشاد  اب  نز  اذل  یلاعفنا  نانز  توهـش  تسا و  یمجاهت  نادرم  توهـش  ًایناث :
.دتفیب هانگ  هب  نز  کی  نتشاد 

هب نتـشگ  هدولآ  زا  امـش  رهوش  هک  نیا  رب  هوالع  ینعی  دراد  یناوارف  عفانم  لوا  نز  يارب  تاـجوز  ددـعت  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  ًاـثلاث :
دـشاب لکـشم  ًاتقوم  درم  اب  یتسیز  مه  لوا  نز  يارب  هک  یطئارـش  رد  لوا  نز  هب  درم  ياه  هتـساوخ  لیمحت  زا  دوش  یم  ظـفح  هاـنگ 

تحارتسا هب  زاین  هک  ییاه  ضرف  رد  دوش و  یم  هتشادرب  لوا  نز  شود  زا  اهیتخس  زا  یـشخب  رگید  ترابع  هب  دنک -  یم  يریگولج 
ات دناوت  یم  تسین و  وا  نداد  قالط  هب  راچان  درم  دیدرگن  رودقم  ییوشانز  لمع  هک  دش  يروط  رگا  دشاب و  یم  رت  لابلا  غراف  دراد 

.دیامن نیمأت  ددجم  جاودزا  اب  ار  شیوخ  ياهزاین  مه  دنک و  یگدنز  وا  اب  مه  رمع  رخآ 

يزور زین  نانز  نامه  اریز  تسین  تسرپرـس  یب  نانز  عفن  هب  وا و  ررـض  هب  طقف  تاجوز  ددـعت  زیوجت  هک  دـنک  رکف  دـیاب  نز  ًاعبار :
ياه مناخ  مه  يرادقم  تسا  بوخ  اذـل  ددرگ  درد  نامه  راچد  هدـنیآ  رد  هدرکان  يادـخ  مناخ  نیمه  اسب  هچ  دنتـشاد و  تسرپرس 

راد نز  درم  کی  هب  ندومن  رهوش  زج  هب  رمع  رخآ  ات  یتح  یجاودزا  ناکما  چـیه  هک  دـنراذگب  یناـسک  ياـج  هب  ار  دوخ  راد  رهوش 
.درادن دوجو  ناشیارب 

: ًاسماخ
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رد تسا و  يرطف  دنوادخ  دوجو  لصا  دـنکن  تفلاخم  نآ  لصا  ای  نآ  ماکحا  اب  سک  چـیه  هک  تسین  انعم  نیا  هب  نید  ندوب  يرطف 
.دنوش یم  وا  دوجو  رکنم  اهتسینومک )  ) یهورگ اه  ياوخدوخ  سفن و  ياهاوه  نوگانوگ و  ياهبصعت  اه و  لهج  رثا  رد  لاح  نیع 

تـشاد یفرع  یعرـش و  زاین  هلئـسم  نیا  هب  يدرم  رگا  هجیتن  رد  بجاو  هن  تسا  زئاج  حابم و  رما  کی  تاجوز  ددـعت  مکح  ًاـسداس :
.دنیامن هلئسم  نیا  هب  مادقا  اهدرم  هشیمه  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  دیامن و  یم  مادقا 

.تسین حییحـص  قیقد و  فرح  دـنفلاخم  تاجوز  ددـعت  مکح  اب  فلتخم  ياهتلم  نایدا و  زا  یتح  اهنز  همه  دـیا  هتفگ  هکنیا  ًاـعباس :
لالح اب  یتح  ناملـسم  اهمناخ ي  یلو  دنقفاوم  عورـشمان  طباور  اهیراب و  دنب و  یب  اه و  هانگ  عاونا  اب  برغ  رد  هک  هدش  روطچ  اریز 

؟ دنشاب یم  فلاخم  زین  دنوادخ 

رد دهد  یمن  رارق  لمع  دروم  هتشاذگ و  رانک  ار  نآ  دعب  دنک و  یم  هدافتسا  هفسلف  زا  دوخ  تابثا  يارب  مالسا  هک  دراد  تحـص  بلطم  نیا  ایآ 
؟ درادن ییایوپ  هجیتن 

شسرپ

رارق لمع  دروم  هتـشاذگ و  رانک  ار  نآ  دعب  دـنک و  یم  هدافتـسا  هفـسلف  زا  دوخ  تابثا  يارب  مالـسا  هک  دراد  تحـص  بلطم  نیا  ایآ 
؟ درادن ییایوپ  هجیتن  رد  دهد  یمن 

خساپ

نیدنچهب هدـش  دای  لاؤس  .درک  صخـشم  یتسرد  هب  ار  لاؤس  هریاد  دـیاب  ادـتبا  هفـسلف ، نید و  ضقانت  مدـع  ای  ضقانت  باب  رد  فلا )
: هلمج زا  دراد  لابند  هب  یتوافتم  ياه  خساپ  کی  ره  تسا و  لیوحت  لباق  رگید  لاؤس 

رد هن ؟ ایدراد  یـضراعت  ضقانت و  ینایحو ) تفرعم   ) ینید شور  اب  یلقع )  ) یفـسلف شور  ایآ  هک  تسا  نیا  زا  لاؤس  تقو  کـی  - 1
وکین شیوخیاج  هب  کی  ره  دنرادن و  كاکطـصا  عازن و  رـس  رگیدکی  اب  یتفرعم  ياه  شور  زا  کی  چـیه  هک  تفگ  دـیاب  هراب  نیا 

.تسا

یم لاؤسیتفرعم  هزوح  ود  ياه  هزومآ  و  اه » هداد   » هریاد رد  هکلب  تسین ؛ یتخانـش  شور  کیژولدـتم و  تابـسانم  زا  لاؤس  هاـگ  - 2
هبون هب  زین  لاؤسنیا  هن ؟ ای  دراد  ضقانت  ینید  ياه  هزومآ  اب  یفـسلف  ياه  هدروآرف  اـیآ  هک  تسا  نآ  زا  لاؤس  رگید  تراـبع  هب  .دوش 

: دوش یم  میسقت  هزوح  ود  هب  دوخ 

ياه هداد  اـیآ  هک  تسا  نیا  زا  لاؤس  ینعی ، قح ؛» هفـسلف   » و قح » نید   » هن تسا ، ققحم »  » هفـسلف نید و  زا  لاؤس  تقو  کـی   - 1/2
ضقانت و عوقو  تفگ : دـیاب  تروص  نیا  رد  هن ؟ ای  دـنراد  یـضراعت  دوجوم  نایدا  ياه  هزومآ  اـب  یفـسلف  بتاـکمرد  جـیار  یفـسلف 

هزومآ کی  ناونع  هب  ار  نآ  تیحیـسم  نییآ  درامـشب و  لاحم  ار  ثیلثت  هفـسلف  تسا  نکممًـالثم  تسا ؛ نکمم  ود  نیا  نیب  ضراـعت 
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.دیوگب نآ  فالخرب  یتسیلایرتام  هفسلف  دیوگب و  نخس  هدام  ياروام  لثم  یتقیقحزا  ینید  تسا  نکمم  ای  دنادب و  لوبق  دروم  ینید 

نید و زا  لاؤس  یهاگ   - 2/2
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هک تسانآ  خساپ  هن ؟ ای  دنراد  ضراعت  یفسلف  یقیقح  تسرد و  ياه  تفایهر  اب  مالسا  دننام  قح  نید  ایآ  ینعی ، تسا ؛ قح  هفـسلف 
.تشاد دهاوخن  دوجو  زگره  یضقانت  نینچ 

: اریز ! زگره تفگ  دیاب  دناسرب ؟ دناسر ، یم  نید  هک  یلزنمرس  نامه  هب  ار  ناسنا  دناوت  یم  زین  هفسلف  ایآ  هک  نیا  اما  ب ) 

رایتخا رد  ار  بایان  قیاقح  نآ  نید  هک  یلاح  رد  درادـن ؛ یـسرتسد  يرایـسب  قیاقح  هب  دراد و  يدایز  ياه  تیدودـحم  هفـسلف  ًالوا ،
.دراذگ یم  یمدآ 

.دزاس یم  فوشکم  رشب  يارب  ار  قیاقح  یناسآ  تلوهس و  هب  نید  هک  یلاح  رد  تسا ، بایرید  بعص و  رایسب  هفسلف  ایناث ،

فراعم نید  نابز  هک  یلاح  رد  تسا ، مضه  كرد و  لباق  نف  لها  يارب  اهنت  تسا و  هدـیچیپ  کشخ و  یناـبز  ياراد  هفـسلف  اـثلاث ،
.دراذگ یم  رشب  رایتخا  ردمهف  همه  هداس و  رایسب  ینابز  اب  ار  هیلاع  دنلب و 

نآ درادزین و  يرترب  فده  نید  اما  تسا ؛ ناسنا  يارب  تقیقح  دومنزاب  نآ  دنراد و  ورملق  تدحو  تهج  کی  زا  هفسلف  نید و  ج ) 
رد تسا ، قلاخ  هدنبنیب و  یفطاع  یتفرعم و  سنا  دنویپ و  يرارقرب  وا و  ندـناسر  لامک  هب  نتخاس و  ناسنا و  ییامنهار  يریگتـسد و 

J} .دزادرپ یم  یتفرعم  دعب  هب  اهنت  تسین و  يربخ  شیارگ  هفطاع و  زا  هفسلف  رد  هک  یلاح 

ناتسبرع رد  هک  تسا  ییاهزیچ  دروم  رد  تاکز  الثم  تسا  ناتسبرع  هقطنم  صوصخم  هک  دنشاب  هدش  عضو  يروط  دسریم  رظن  هب  مالسا  نیناوق 
؟ دیهد حیضوت  دروم  نیا  رد  افطل  دنرادن  دوجو  يربیس  دننام  يرگید  ياهاج  ردو  دوش  یم  تفای  رتشیب 

شسرپ

هک تسا  ییاهزیچ  دروم  رد  تاکز  الثم  تسا  ناتسبرع  هقطنم  صوصخم  هک  دنـشاب  هدش  عضو  يروط  دسریم  رظن  هب  مالـسا  نیناوق 
؟ دیهد حیضوت  دروم  نیا  رد  افطل  دنرادن  دوجو  يربیس  دننام  يرگید  ياهاج  ردو  دوش  یم  تفای  رتشیب  ناتسبرع  رد 

خساپ

: تسا هجوت  نایاش  هدش  حرطم  شسرپ  هرابرد  هتکن  نیدنچ 

قادـصم و ندرک  ادـیپ  .تسین  تسرد  صاخ  قیداصم  هب  ندرک  هدنـسب  نآ ، مدـع  ای  اه  نوناق  یگنادواج  لومـش و  هب  مکح  رد  . 1
.تسین نیناوق  همه  تیمومع  تیلک و  در  رب  یلیلد  ییزج  صاخ و  يا  هنومن 

ره رد  هک  تسا  نیا  نآ  زا  دوصقم  دوش و  یم  عضو  نوناق  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ؛ هیقیقح  ياـیاضق  ناـسب  ناـهج ، رد  نیناوق  همه  . 2
هجو چیه  هب  صاخ  ینامز  ای  صاخ  يا  هقطنم  رد  یقادصم  نینچ  دیاش  لاح  .دش  دهاوخ  ارجا  مکح  دـش ، ققحم  يزیچ  نینچ  اجک 

.دهدن يور 
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، تسا كرتشم  اه  ناسنا  همه  رد  ترطف  نوچ  هدـش و  يراذـگ  هیاپ  اه  ناسنا  ترطف  ساـسا  رب  شنیناوق  نآ  عبت  هب  مالـسا و  نید  . 3
لیدبت اهیلع ال  سانلا  رطف  یتلا  هللا  ترطف  افینح  نیدلل  کهجو  مقاف  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  هک  نانچ  تسا ؛ یناگمه  مالـسا  سپ 

هیآ 30) مور ، هروس   ...« ) هللا قلخل 

تاررقم ماکحا و  زا  یخرب  دـنامن  هتفگان  هتبلا  .تسا  اه  نآ  ندوبن  زیتس  شناد  ندوبن و  زیتس  لقع  مالـسا ، نیناوق  ندوب  يرطف  هناشن 
نیا اه ، نآ  تایـضتقم  ناکم و  نامز و  رییغت  ظاحل  هب  عبطلاب  هک  تسا  ناـکم  ناـمز و  ناـمه  نیبطاـخم  ياـه  يدـنمزاین  عفر  تهج 

هلیسو هب  ریغتم  ماکحا  نیا  هتبلا  .ریغتم  ماکحا  تباث و  دراد  دوجو  ماکحا  هتسد  ود  مالسا  رد  اذل  تسا  ریغتم  زین  ماکحا 
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اب ریغتم  ماکحا  نیمه  ایناث  دوش و  یم  هداد  صیخشت  هقطنم  رصع و  نآ  بسانت  هب  يا  هقطنم  رصع و  ره  رد  یمالسا  یلاع  سانشراک 
زا یخرب  هچرگ  تسین  صاـخ  هقطنم  کـی  صوصخم  مالـسا  ماـکحا  تروص  ره  هب  .تسا  تباـث  یلک  لوصا  يرـس  کـی  هب  هجوت 

.تسا هدش  ررقم  یحو  لوزن  هقطنم  لوزن و  رصع  بسانت  هب  نآ  ماکحا 

زا يا  هدع  تسد  رد  لاوما  ندنامن  دکار  رطاخ  هب  هعماج و  يارقف  زاین  عفر  يارب  هک  تسا  تاکز  یمالـسا  ياه  تایلام  هلمج  زا  . 4
ینامز هطقن و  ره  رد  ینعی  تسا ؛ هیقیقح  يایاضق  تروص  هب  تشذـگ  هک  نانچ  تاکز  هناگ  هن  داوم  .دوش  یم  هدناتـس  نادـنمتورث 
تفای ناهج  قطانم  رتشیب  رد  هناگ  هن  يایـشا  نیا  .دوش  یم  هدناتـس  دارفا  زا  باصن  هب  ندیـسر  تروص  رد  دش  ادیپ  يداوم  نینچ  هک 
دوجو واگ و ...  دنفـسوگ ، هرقن ، ـالط ، دـننام : متح ، روط  هب  اـه  نآ  یخرب  .دـشابن  يا  هقطنم  رد  زیچ  هن  نیا  همه  هچناـنچ  .دوش  یم 

.دراد

اب هک  دنرواب  نیا  رب  زین ، نانآ  زا  یخرب  اما  تسا ، رصحنم  هناگ  هن  ءایـشا  رد  تاکز  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  ناهیقف  روهـشم  دنچ  ره  . 5
تسین و هناگ  هن  ءایـشا  رد  رـصحنم  تاکز  یهلا ، بجاو  نیا  بوجو  زا  یلـصا  فدـه  هب  هجوت  اب  تاکز و  عیرـشت  هفـسلف ، هب  هجوت 
فرصم و دراوم  هعماج و  زاین  تروص  رد  ینعی  دراد ؛ یمالسا  ماظن  رد  فرصم  دراوم  یمالسا و  هعماج  زاین  مدع  زاین و  هب  یگتـسب 

هقف هلجم  ك.ر :  ) .تسا هیقف  یلو  هدهع  هب  نآ  عضو  عفر و  تسه و  زین  رگید  ءایشا  هب  هعسوت  لباق  هناگ  هن  داوم  ندوبن  وگ  خساپ 
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11 و 12) هرامش 10 ، تیب ، لها 

زا هک  تسا  ییاه  تاـیلام  سمخ و ...  نیمز ، ياـه  جارخ  نآ  رب  نوزفا  .تسین  رـصحنم  تاـکز  رد  مدرم  زا  یتفاـیرد  ياـه  تاـیلام 
یناکم نامز و  ره  رد  لاوما  همه  هب  نآ  لومش  ایناث  تایلام ، ذخا  یگدرتسگ  الوا  اه ؛  نیا  عومجم  هظحالم  .دوش  یم  هدناتـس  مدرم 

.دناسر یم  ار 

نیا رد  تسا و  لاس  هن  نارتخد  فیلکت  نس  یفرط  زا.دروآ  تسد  هب  نیقی  قیقحت و  اب  ار  نید  لوصا  دیاب  سک  ره  هک  تسا  نیا  مالـسا  ياعدا 
؟ مینک لح  هنوگچ  ار  لکشم  نیا  تسا  حیحص  مالسا  ياعدا  رگا.دریذپب  قیقحت  اب  ار  نید  دناوتب  ات  هدیسرن  یلقع  دشر  هب  رتخد  زونه  نس 

شسرپ

لاـس هن  نارتـخد  فیلکت  نس  یفرط  زا.دروآ  تسد  هب  نیقی  قیقحت و  اـب  ار  نید  لوـصا  دـیاب  سک  ره  هک  تسا  نیا  مالـسا  ياـعدا 
لکشم نیا  تسا  حیحص  مالسا  ياعدا  رگا.دریذپب  قیقحت  اب  ار  نید  دناوتب  ات  هدیـسرن  یلقع  دشر  هب  رتخد  زونه  نس  نیا  رد  تسا و 

؟ مینک لح  هنوگچ  ار 

خساپ

هداوناخ ياه  نیئآ  هتـشذگ و  نیناوق  هب  مازتلا  نایدا ، همه  رد  عماوج و  همه  رد  دیدج  لسن  يارب  هیلوا  لصا  هک  تسناد  دیاب  تسخن 
ندش هدـنز  رطاخب  یگلاس  زا 4_3  دـعب  ناکدوک  دـنامن  هتفگان  .دوش  تباـث  نادـنزرف  يارب  نآ  فـالخ  هکنیا  رگم  تسا  هعماـج  و 

نیا اب  .دنمهفب  ار  تاداقتعا  موسر و  بادآ و  لیلد  هک  دـننآ  ناهاوخ  دـننک و  یم  لاؤس  نایفارطا  زا  یمئاد  روط  هب  يواکجنک  سح 
رد يراخب !» هلول  زا  لئوناباب  ندش  رهاظ   » دننام دنراذگ  یم  شوپرس  نادنزرف  يواکجنک  سح  رب  اه  نییآ  یخرب  ناوریپ  هک  توافت 

توبن و داعم و  دـیحوت و  هرابرد  هک  اجنآ  ات  هدـش  هداد  هژیو  تیمها  یهد  خـساپ  يرگـشسرپ و  هب  مالـسا  رد  یلو  نایحیـسم ، ناـیم 
فلتخم ياه  لالدتـسا  رتالاب  ییامنهار و  یئادـتبا و  یـسرد  ياه  باتک  رد  سپـس  هداوناخ و  يوس  زا  فلتخم  ياه  نابز  هب  تماما 

.دشاب یم  وگخساپ  یفاک  رادقم  هب  هک  دوش  یم  نایب 

هک تسناد  دیاب  مه  ار  نیا  اما  یعامتجا و ...  هورگ  ای  تسود  ای  ردام  ردپ و  زا  دیلقت  هن  دشاب  قیقحت  يانبم  رب  دـیاب  نید  لوصا  اذـل 
مادقا هلأسم  نیا  رد  لمأت  رکفت و  اب  هک  تسا  هدش  هتساوخ  وا  ناوت  دح  رد  سک  ره  زا  هکلب  تسین  مزال  ییاردصالم  یفسلف  قیقحت 

.دننک

همه هک  نآ  نخس  هصالخ 
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قیقحت و اب  دـیاب  دـنراد  ار  یملع  قیقد  قیقحت  ناکما  یملع و  ییاـناوت  دوخ  رگا  دنـسرب  ناـنیمطا  هب  دوخ  ینید  دـیاقع  رد  دـنفظوم 
نیـصصختم تاقیقحت  هب  تسین  ناشیارب  یناکما  نینچ  هک  نانآ  یلو  دنـسرب  دـیاقع  تیناقح  هب  یلقع  یملع و  قیقد  ثحابم  هعلاطم 

تاهبش ییوگخساپ  هب  هک  تسا  بجاو  همه  رب  سپ  دنشاب  هتـشاد  یهاگآ  دیاب  دنـسرب  نانیمطا  هب  هک  يدح  رد  هتبلا  .دنک  یم  هیکت 
.دننک مادقا  اهشسرپ  و 

.دشاب یم  تاهبش  رطخ  عفر  قح و  نید  هب  نامیا  قیقحت و  زاین  نیمأت  هب  هتسباو  ددعتم  ياه  باتک  هب  هعجارم  هعلاطم و  نازیم 

.مینادرگ یم  رب  ادخ  نید و  هرابرد  قیقحت  موزل  هلأسم  لصا  هب  ار  لاؤس  باوج ، ندش  نشور  يارب 

قیقحت و رادـقم  دوـش  نشور  قـیقحت  موزل  كـالم  رگا  هک  مینک  شهوژپ  قـیقحت و  نید  هراـبرد  اـم  هک  دراد  یترورـض  هچ  اـساسا 
.دوش یم  نشور  مه  شهوژپ 

لمعلا سکع  اروف  تسامش  سابل  رد  برقع  کی  هک  دیوگب  امش  هب  كدوک  کی  رگا  .منک  یم  عورش  ار  باوج  هداس  لاثم  کی  اب 
.دینک یم  یسررب  ار  نآ  يایاوز  همه  هدرک  جراخ  ندب  زا  ار  سابل  هداد  ناشن 

نـشور دـیراد  یم  رب  تسد  صحفت  زا  عقوم  هچ  دـینک و  یم  صحفت  هب  عورـش  دـیهد و  یم  ناـشن  شنکاو  امـش  ارچ  دروم  نیا  رد 
.درک عفد  ای  يریگـشیپ  دیاب  لمتحم  ولو  ار  ررـض  دـنک  یم  مکح  هک  تسا  امـش  درخ  لقع و  مکح  هب  امـش  لمعلا  سکع  هک  تسا 

هک تسا  كالم  عبات 2  مکح  نیا  .تسا  بجاو  لقع  مکح  هب  لمتحم  ررـض  عفد  هک  نیا  هب  تسا  فورعم  لـقع  یهیدـب  مکح  نیا 
دشاب رت  يوق  كالم  نیا 2  هچ  ره 
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شنکاو لقع و  مکح  دـشاب  رت  يوق  لامتحا  هچ  ره  هک  تسا  لامتحا  دـصرد  رادـقم و  لوا  .دوش  یم  دـیدش  لـقع  مکح  ترورض 
هک نیا  تسیچ  دهد  یم  ربخ  امـش  هب  شندیـسر  لامتحا  زا  هک  يررـض  ینعی  تسا  لمتحم  توق  مود  كالم  تسا و  رتدـیدش  امش 
رب صحفت  قیقحت و  زا  تسد  یتقو  .دوش  هداد  امـش  كدنا  مزیه  يزوس  شتآ  زا  ربخ  اهنت  ای  ناتلزنم  لک  ای  هتفرگ  شتآ  امـش  سابل 

يدایز قداص  ياه  ناسنا  یتقو  لاح  دورب  نیب  زا  ررض  لامتحا  تسین و  نیب  رد  يرطخ  هک  دیسرب  نانیمطا  دح  رس  هب  هک  دیراد  یم 
مکح هب  تسا  يوق  رایـسب  لمتحم  مه  الاب و  رایـسب  لامتحا  دصرد  مه  هک  دنا  هداد  ...و  تمایق  ادخ و  دوجو  زا  ربخ  خیرات  لوط  رد 

.دنک عورش  ار  قیقحت  دیاب  قوف  نوناق 

لیلد و شدوخ  يواعد  رب  دـسرب و  نانیمطا  نیقی و  دـح  رـس  هب  دـیاب  شدوخ  بهذـم  نید و  تیناقح  هب  تبـسن  هب  صخـش  ره  سپ 
اما .تسا  تجح  نتشاد  نانیمطا و  لوصح  كالم  هکلب  دنک ، هئارا  قیقد  یلقع  یفسلف و  هلدا  تسین  مزال  هچرگ  .دشاب  هتشاد  ناهرب 

تسین ناگمه  هفیظو  هک  تسا  يرگید  هلحرم  نیا  مینک  قیقحت  اهنآ  تالاؤس  هب  نداد  باوج  مالـسا و  هب  اهنآ  توعد  يارب  هک  نیا 
.دنریگب هدهع  هب  ار  مهم  نیا  صاخ  يا  هدع  دیاب  هکلب 

رد دشاب ، یم  ...و  لسوت  سفن و  بیذهت  رثا  رد  دنـسر ، یم  لیاضف  رگید  شناد و  ملع و  زا  یتاجرد  نامیا و  هب  هک  یناسک  دیوگ  یم  مالـسا 
روما هنوگ  نیا  هب  یهجوت  نیرتمک  یتح  هک  نیا  نودب  دنـسر  یم  مولع  زا  ییالاب  تاجرد  هب  دارفا  رگید ، ياهروشک  رد  میدهاش  ام  هک  یلاح 

افطل دنشاب ، هتشاد 

شسرپ

یم ...و  لسوت  سفن و  بیذهت  رثا  رد  دنـسر ، یم  لیاضف  رگید  شناد و  ملع و  زا  یتاجرد  نامیا و  هب  هک  یناسک  دیوگ  یم  مالـسا 
هک نیا  نودب  دنسر  یم  مولع  زا  ییالاب  تاجرد  هب  دارفا  رگید ، ياهروشک  رد  میدهاش  ام  هک  یلاح  رد  دشاب ،
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افطل دنشاب ، هتشاد  روما  هنوگ  نیا  هب  یهجوت  نیرتمک  یتح 

خساپ

نادنمـشناد زا  يرایـسب  مینیب  یم  ور  نیا  زا  درادن ; دنوادخ  اب  طابترا  لسوت و  سفن و  بیذـهت  هب  يزاین  یلاع ، تاماقم  هب  ندیـسر 
هارمه هک  یملع  يرآ ، .دوش  یم  ناشبیصن  یتایاش  ياه  تفرشیپ  یملع  رظن  زا  دنتـسین ، دنب  ياپ  مه  یکلـسم  نید و  هب  هک  یجراخ 

سفن و بیذهت  هب  زاین  دیامن ، افص  اب  نشور و  مه  ار  بلق  هدرک  دنمورین  ار  زغم  هک  هنوگ  نامه  و  دشاب ، سفن  يافـص  تیونعم و  اب 
تیادـه نید و  رد  ود  ره  نیا  هک  دراد ، زاـین  همدـقم  ود  هـب  ماـقم  نـیا  كرد  هـک  تـسا  مزـال  حیـضوت  نـیا  .دراد  ادـخ  اـب  طاـبترا 

.دوش یم  نیمأت  يدنوادخ 

یم صخـشم  نید  رد  شزومآ  نیا  .دراد  نآ  تایئزج  نییبت  اه و  تلیـضف  زا  یهاگآ  دـنمزاین  یقالخا  ياه  تلیـضف  هار  ندومیپ  . 1
، دنتـسه تلیـضف  زاس  هنیمز  رازبا و  هک  يدراوم  هیقب  دراد و  یطیارـش  هچ  هزور  تسا ، هنوگچ  زامن  هک  دـهد  یم  ناـشن  ـالثم  دوش ;

.دبایرد ار  تایئزج  نیا  دهاوخ  یم  اجک  زا  دوخ  هب  دوخ  یمدآ  .دوش  یم  رسیم  نید  تیاده  رد  طقف 

یتح دنمـشناد ، هک  درادـن  دوجو  یمازتلا  چـیه  دـشاب ، هتـشادن  ادـخ  هب  داقتعا  لثم  يا  هناوتـشپ  نآ  بتارم  قالخا و  هک  ینامز  ات  . 2
ار قالخا  دشاب ! هتفاکش  ار  متا  هتسه  هک  یسک 

یم ماـجنا  نادنمـشناد  نیمه  قیرط  زا  یتحار  هب  كاـنرطخ  ياـه  شناد  مه  نآ  ملع و  شورف  نونکا  هک  مینیب  یم  و  دـنک ، تیاـعر 
چیه ینطاب ، دهعت  نامیا و  نودب  ملع  .دریگ  یم  هشیر  اج  نیمه  زا  نآ  یگنهرف  ياه  یگدولآ  برغ و  یقالخا  ياهتـسب  نب  و  دوش ،

رگم درادن ، یمازتلا 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 917 

http://www.ghaemiyeh.com


دنرادـن ینامیا  اه  نآ  نایلوتم  هک  تسه  اپورا  رد  یقالخا  ياه  شبنج  نونکا  هتبلا  .دوش  لامعا  ياـه  سرت  هیبنت و  همیرج و  هک  نیا 
.تشاد دهاوخن  یماود  تسا و  یلصف  تکرح  نیا  اما  هرالوکوف ، هورگ  لثم  دننک ; یمن  يوریپ  یبهذم  زا  و 

؟  تسا هدرکن  رییغت  مالسا  نید  هک  مولعم  اجک  زا 

شسرپ

؟  تسا هدرکن  رییغت  مالسا  نید  هک  مولعم  اجک  زا 

خساپ

تیاده و يارب  دنوادخ  يوس  زا  مالسا  یمارگ  ربمایپ  طسوت  هک  تسا  یقالخا  یلمع و  ياهروتـسد  دیاقع و  هعومجم  مالـسا ,  نید 
ینامسآ باتک  تسا 1 - هتفرگ  رارق  رشب  مومع  رایتخا  رد  یلصا ,  عبنم  ود  قیرط  زا  میلاعت  هعومجم  نیا  تسا .  هدمآ  رشب  ییامنهار 

اب هدش و  ماجنا  ای  هتفگ  ناشیا  رضحم  رد  یلمع  ای  راتفگ  هک  ینعم  نیا  هب  مرکا  لوسر  تادییئات  رادرک و  مالک ,   ) تنس - 2 نآرق )  )
يوبن ثیداحا  میرک و  نآرق  تایآ  یخرب  دانتـسا  هب  نایعیـش  ام  .دنا  هدرکن  راکنا  هئطخت و  ار  نآ  هئطخت ,  ناکما  ندوب  مهارف  دوجو 
میلاعت تخانش  عبنم  مرکا  لوسر  تنس  دننام  ار  نیموصعم  همئا  تنـس  نیلقث ,  ثیدح  دننام  دنا , هدرک  لقن  زین  تنـس  لها  هک  رتاوتم 
هدیـسر ام  تسد  هب  هدـنام و  یقاب  رییغت  نودـب  مالـسا  نید  ایآ  هک  ار  لائوس  نیا  هب  خـساپ  قوف ,  همدـقم  هب  هجوت  اب  میناد .  یم  نید 

مینک یسررب  شخب  ود  رد  دیاب  تسا ؟ 

تسا نآرق  نامه  تسام  تسد  رد  زورما  هک  ینآرق  ایآ  - 1

 . تسا هدیسر  ام  تسد  هب  رییغت  نودب  تنس  ایآ  - 2

شوختسد لیجنا  تاروت و  دننام  زین  نآرق  ای  تسا ;  هدیـسر  ام  تسد  هب  زورما  فیرحت ,  رییغت و  نودب  میرک  نآرق  ایآ  لوا :  شخب 
یلجتم نآرق  رد  هدـش و  لزان  مرکا  ربمایپ  رب  یحو  قیرط  زا  هک  هچنآ  هک  دـهد  یم  ناشن  بلطم ,  دـنچ  هب  هجوت  تسا ؟  هدـش  رییغت 

ام تسد  هب  زورما  هدنام و  یقاب  هدروخن  تسد  فیرحت و  رییغت و  نودب  تسا ,  هدش 
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 . تسا هدیسر 

 - ناناملسم زا  يدایز  هدع  مرکا  ربمایپ  نامز  نامه  رد  خیرات ,  تداهش  هب  میرک :  نآرق  يرادهگن  يروآ و  عمج  خیرات  یسررب  - 1
, دنتشون یم  هلصافالب  دش , یم  لزان  هک  ار  يا  هروس  ای  هیآ و  ره  ناشیا  روتـسد  هب  دنا -  هتـشون  رفن  هس  لهچ و  ات  ار  نانآ  دادعت  هک 

نتـشون هب  هک  مرکا  ربمایپ  باحـصا  نیرت  فورعم  زا  یناجنز .)  هللادـبع  وبا  نآرقلا ,  خـیرات  ص 254 -  ییوخ ,  هللا  تیآ  ناـیبلا ,  )
 , ناناملـسم زا  يدایز  دادعت  نیا ,  رب  هوالع  .دنتـسه  تباث  نب  دیز  بلاطیبا و  نب  یلع  ترـضح  دندیزرو , یم  یـصاخ  مامتها  نآرق 
زا يا  هملک  یتح  هک  دنتـشاد  یعـس  دندوب و  قیقد  رایـسب  نآرق  ظفح  راک  رد  نانآ  .دـندوب  هدرک  ظفح  ار  نآرق  ياه  هروس  تایآ و 

ناظفاح زا  رفن  داتفه  رکبوبا , تفالخ  نامز  رد  همامی  گنج  رد  هک  دوب  يدـح  هب  نآرق  ظفح  هب  ماـمتها  تدـش  نیا  .دـنامن  اـج  نآ 
رد میرک  نآرق  نیاربانب ,  ص 611 .) ج 2 , یبطرق ,  كردتسملا ,  251 و  ص 254 -  یئوخ ,  هللا  تیآ  نایبلا ,  , ) دندش دیهش  نآرق 
زا رتاوت  هدش  حقنم  قطنم  رد  هکنانچ  و  دش , لقتنم  يدعب  ياهلسن  هب  رتاوتم  تروص  هب  دش و  ظفح  هتشون و  مالسا  ربمایپ  دوخ  نامز 

سپ اهلاس  اسیلک , بابرا  یحیسم و  نیققحم  همه  قافتا  هب  هک  تسا  هناگراهچ  ياه  لیجنا  تاروت و  فالخ  رب  نیا  تسا و  تایعطق 
دنوادخ : )) دیوگ یم  میدق  ياسیلک  خیرات  باتک  هدنسیون  رلیم   . [ تسا هدمآرد  ریرحت  هتـشر  هب  يا  هدع  طسوت  حیـسم  ترـضح  زا 

ادخ كاپ  هملک  حیسم ,  یسیع  ام 
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ناج باتک .)  نامه  ص 67 , ((, ) دراذگب راگدای  هب  هتشون  یباتک  دوبن  مزال  دوب و  یفخم  تمکح  ملع و  نئازخ  مامت  يو  رد  دوب و 
مومع .درکن  ریرحت  ار  دوخ  میلاعت  دوخ  یـسیع  هک  تسا  ملـسم  هتکن  نیا  : )) دیوگ یم  نایدا  عماج  خـیرات  باتک  هدنـسیون  سان  یب 

زاب دـندروآرد و  تباتک  هتـشر  هب  ار  لاوقا  تاملک و  نآ  يو  نادرگاش  زا  یـضعب  یـسیع ,)   ) وا گرم  زا  دـعب  هک  دـنقفتم  ناخروم 
یـضعب تسا و  هتفرگ  دوخ  هب  یـصاخ  ياه  گنر  لوا  ردـص  نایحیـسم  لامعا  رثا  رد  اه  هتـشون  هعومجم  هک  دـننآرب  ناخروم  همه 
هعومجم نیمه  هتفر  مه  يور  زاب  یلو  .دـنا  هتـسناد  بوسنم  یـسیع  هب  ار  اـهنآ  طـلغ  وهـس و  هب  هک  هدـش  هدوزفا  نآ  رب  دـیاش  لاوقا 

نانآ .دـنا  هدرک  سابتقا  نآ  زا  اقول  لیجنا  یتم و  لیجنا  ناگدنـسیون  هک  تسا  یتاـعالطا  همـشچرس  اـهنت  عبنم و  نیتسخن  اـه  هتـشون 
لیجنا .دنا  هدرک  هدافتـسا  زین  تسا ,  هدـش  تباتک  يدالیم   65 دودـح 70 -  رد  هتـشاد و  دوجو  البق " هک  سقرم ,  لیجنا  زا  ادـعب "

ص  , ) تسا هدرک  عالطا  بسک  رگید  یـصوصخ  عباـنم  زا  رتشیب  و  هدـش ,  هتـشاگن  نرق  نآ  رخآ  رد  تسا و  رخئاـتم  همه  زا  اـنحوی 
هلیسو هب  ار  سدقم  ياهباتک  دنوادخ  هک  دندقتعم  نایحیـسم  : )) دسیون یم  کیلوتاک  شیـشک  لشیم ,  ساموت  باتک .)  نامه  , 576
هدمآ رد  دوخ  نامز  گنر  هب  هتسیز و  یم  صاخ  يرصع  رد  کی  ره  سدقم ,  باتک  يرشب  نافلئوم  تسا .  هتشون  يرـشب  ینافلئوم 

.دنا هدوب  نابیرگ  هب  تسد  یملع  ياهانگنت  نابز و  ياه  تیدودحم  اب  اهناسنا  رگید  دننام  نافلئوم ,  نیا  نینچمه  .دنا  هدوب 
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يارب ناشیا  هب  وا  هک  دـندقتعم  هکلب  هدرک ,  الما  يرـشب  نافلئوم  رب  ار  سدـقم  ياه  باتک  ادـخ  هک  دـنیوگ  یمن  نایحیـسم  الوصا "
هب تسا .  هداد  قیفوت  کی ,  ره  هژیو  یگدنـسیون  کبـس  صوصخم و  شراگن  اب  هارمه  ناشدوخ و  صاخ  هویـش  هب  یهلا  ماـیپ  ناـیب 

لماع هب  هکلب  دوش , یمن  طوبرم  ادخ  هب  اهنت  مایپ  لکش  اما  تسا ;  قح  هجیتن ,  رد  هدمآ و  ادخ  زا  مایپ  لصا  نایحیسم ,  همه  هدیقع 
یهاگ تساطخ .  ضرعم  رد  دودحم و  مدرم  همه  دننام  هک  تسا  باتک  هدنسیون  يرـشب  لماع  نیا  .دنک  یم  ادیپ  طابترا  زین  يرـشب 

 , یحیـسم مالک  ((, ) دـنام یم  یقاب  باتک  نتم  رد  نآ  رثا  هک  دراد  يزیمآ  هابتـشا  تاعالطا  ای  طلغ  تاـیرظن  يرـشب ,  هدنـسیون  نیا 
(. 26 ص 27 -  یقیفوت ,  نیسح  همجرت  لشیم ,  ساموت 

داصتقا تسایس ,  ناناملسم  هدوب و  طبترم  ناناملسم  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  نوئوش  مامت  اب  هک  تسا  هدوب  یباتک  دیجم  نآرق  - 2
.دـنا هدرک  یم  هعجارم  نآ  هب  دوخ  لـئاسم  رد  دـنا و  هتفرگ  یم  نآ  زا  ار  دوخ  ترـشاعم  موسر  بادآ و  یتـح  یقـالخا و  نیناوـق  و 

شوختـسد تسا ,  هدوب  نانآ  هعجارم  هدافتـسا و  دروم  هتخیمآ و  رد  مدرم  یگدـنز  اب  هزادـنا  نیا  ات  هک  یباـتک  تسا  نکمم  هنوگچ 
کی یـساسا  نوناق  رد  میهد  لامتحا  هک  تسا  نآ  هلزنم  هب  لامتحا  نیا  دـنوشن ؟ نآ  هجوتم  ناناملـسم  دریگ و  رارق  فیرحت  رییغت و 
شقن زا  شیب  ناناملـسم  یگدـنز  رد  نآرق  شقن  هک  یلاـح  رد  .ددرگن  نآ  هجوتم  یـسک  دوش و  عقاو  فیرحت  رییغت و  گرزب  تلم 

ياه تلم  یگدنز  رد  یساسا  نوناق  کی 
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یم هجاوم  يدـیدش  لمعلا  سکع  اـب  دریگب , تروص  تساوخ  یم  نآ  رد  يرییغت  نیرت  کـچوک  رگا  ور  نیا  زا  تسا .  هدوب  زورما 
.دش

قراخ تسا  يرما  هزجعم  تسا .  نآ  تغالب  تحاصف و  نآ  زاجعا  هوجو  زا  یکی  تسا و  مرکا  یبن  هزجعم  نآرق  نیا ,  رب  هوالع  - 3
هک تسا  نآ  هزجعم  نیرتهب  و  تسا .  توبن  ياعدا  قدص  رب  دهاش  لیلد و  دنزجاع و  نآ  ریظن  ندروآ  زا  رشب  دارفا  ریاس  هک  هداعلا , 

ترـضح هزجعم  هتفرگ  جوا  ینانوی  بط  هک  حیـسم  یـسیع  نامز  رد  الثم " تسا  دوخ  ناـمز  مدرم  هجوت  دروم  هک  دـشاب  یخنـس  زا 
هللا نذاب  یتوملا  یحا  صربالا و  همکالا و  يربا ئ  و   )) تسا یسیپ  ضرم  دازردام و  روک  نداد  افـش  ناگدرم و  ندرک  هدنز  یـسیع 

رد اتـسار  نیمه  رد  دـیلاب و  یم  بدا  نونف  تغالب و  تحاـصف و  هب  برع  نآرق ,  لوزن  ناـمز  رد  هیآ 49 .) نارمع ,  لآ  هروـس  ((, )
باختنا راعشا  نیرت  غیلب  نیرت و  حیصف  ناونع  هب  هک  ار  هچنآ  دش و  یم  رازگرب  اه  هباطخ  راعشا و  هقباسم  ناونع  هب  یسلاجم  اهرازاب 
تحاصف تسا  ینایب  هزجعم  مرکا  یبن  هزجعم  نیرت  یلـصا  ور  نیا  زا  .دندرک  یم  نازیوآ  هبعک  رب  دنتـشون و  یم  الط  بآ  اب  دش  یم 

اب نآرق  تسا .  رشب  ناوت  تردق و  زا  جراخ  هک  دهن  یم  میلست  ندرگ  نف ,  نیا  صـصختم  ره  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  نآرق  تغالب  و 
کیرحت و هکلب  هدرک  هزرابم  هب  توعد  اهنت  هن  دـنراد  دـیدرت  کش و  ای  دـنرکنم  هک  ار  یناـسک  ماـمت  حیرـص  عطاـق و  رایـسب  ناـیب 

تسا هدرک  مه  قیوشت 
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((, دنهد جرخ  هب  ار  يراکمه  تیاهن  هچ  رگا  .دـنناوت  یمن  دـنروایب , نآرق  دـننام  یباتک  ات  دـننک  عامتجا  نایناهج  مامت  رگا  وگب  . ))
 / دوه  ) دـیروایب نآرق  لثم  هیآ  کی  هروس و  کی  یتح  ای  هروس و  هد  دـیناوت  یم  رگا  دـیوگ : یم  نیا  زا  رتالاب  و  هیآ 90 .) ئارسا , )

زورما هب  ات  هک  دراد  دوجو  مرکا  یبن  دـیواج  هزجعم  نیا  نآرق و  یحو  مالک  رـشب و  مالک  نیب  هلـصاف  ردـقنآ  اـما  ( 21 هرقب /  16 و 
نآ ریظن  یمالک  ندروآ  رد  شندوب  رشب  ناوت  زا  جراخ  نآرق و  ندوب  هزجعم  نیمه  .دروایب  نآرق  ریظن  يا  هیآ  یتح  هتسناوتن  يدحا 

تلوهس هب  هک  تسا  دایز  ردق  نآ  رشب  مالک  اب  نآرق  توافت  هک  ارچ  تسا  هدش  نآ  هب  يزیچ  ندومن  هفاضا  يانعم  هب  رییغت  زا  عنام  , 
.دنک یم  ادج  مه  زا  ار  اهنآ 

کی زا  اریز  تسا .  یحو  مالک  ياقب  رییغت و  مدع  رب  دهاش  میرک ,  نآرق  دافم  نومضم و  یـسررب  قوف ,  تاکن  عیمج  رب  هوالع  - 4
رییغت و فیرحت و  شوختـسد  رگا  هک  یلاـح  رد  تسا  رادروخرب  نیماـضم  بلاـطم و  رد  فـالتخا  مدـع  یگنهاـمه و  مظن و  زا  وس 
اب نآ  نیماضم  رگید  يوس  زا  .دوب  یمن  تسدکی  ناسکی و  دـش و  یم  ادـیپ  نآ  بلاطم  نیب  يراگزاسان  ضقانت و  تشگ  یم  هفاضا 

 . تسا نآ  رییغت  مدع  تحص و  رب  يدهاش  دوخ  هک  تسا  راگزاس  یلقع  نیهارب  نیزاوم و 

رد رییغت  نودب  تسا ,  ع )   ) نیموصعم همئا  مرکا و  لوسر  تادییئات  رادرک و  نانخـس و  هعومجم  نامه  هک  تنـس ,  ایآ  مود :  شخب 
هزورما نیموصعم ,  تنس  تسام ؟  تسد 
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هدرک لقن  يرگید  زا  کی  ره  لسن ,  هب  لسن  ام  نامز  ات  نیموصعم  نامز  زا  ثیداحا  نایوار  طسوت  هک  یتایاور  ثیداـحا و  قیرط  زا 
هک ینایوار  اسب  هچ  .درک  دامتعا  یتیاور  ره  هب  ناوت  یمن  تنـس ,  هب  یبایتسد  يارب  هک  تسا  یهیدب  تسا .  هدیـسر  ام  تسد  هب  دنا ,

تنس ندروآ  تسد  هب  يارب  یمالسا  نادنمشناد  املع و  تهج  نیمه  هب  .دنهد  یم  تبـسن  نیموصعم  هب  غورد  بذک و  هب  ار  یبلاطم 
یفاکـشوم و تقد و  اـب  لاـجر  ملع  ماـن  هب  یملع  روـظنم  نیمه  هب  دـنزادرپ و  یم  ثیداـحا  دنـس  یـسررب  هـب  تـقد  اـب  نیموـصعم , 

نانیمطا دروم  تقادـص و  تهج  زا  ار  ثیداحا  نایوار  تالاح  تسا و  ثیداحا  نایوار  لاوحا  زا  ثحب  لـفکتم  صاـخ ,  تیـساسح 
فیلئات هب  دنتـشامگ  تمه  ثیداحا  لقن  نتـشون و  هب  هک  نیتسخن  ياه  لاس  نامه  زا  دـهد و  یم  رارق  یـسررب  دروم  ندوبن  ای  ندوب 

هک دوش  یم  دانتسا  یتایاور  هب  تنس ,  هب  یبایتسد  يارب  هزورما  تسا  یهیدب  .دنتخادرپ  نایوار  لاوحا  هتخانش  هنیمز  رد  ددعتم  بتک 
هشدخ نآ  نایوار  ندوب  نانیمطا  دروم  تقادص و  رد  هک  یتایاور  و  دنراد , نآ  نایوار  تقادص  دنس و  تحص  هب  نانیمطا  ای  نیقی و 
طوطخ نیزاوم و  اب  اوتحم  نومـضم و  تهج  زا  تیاور  ره  هوالع ,  هب  .دریگ  یمن  رارق  دانتـسا  لوبق و  دروم  دراد  دوجو  يدـیدرت  و 

هب مزال  بلطم  نیا  رکذ  نایاپ  رد  .دوش  یم  هتفریذپ  دشابن , نآ  اب  فلاخم  رگا  دوش و  یم  هدیجنس  میرک  نآرق  رد  هدش  میـسرت  یلک 
یم لیکشت  ار  مالسا  نید  ساسا  هدولاش و  هک  هچ  نآ  هک :  دسر  یم  رظن 
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 - تسا یسرتسد  لباق  تنـس  باتک و  قیرط  زا  یناسآ  هب  هکنیا  رب  هوالع  نید - ,  ماکحا  میلاعت و  ناکرا  دیاقع و  لوصا  ینعی  دهد 
هب هدـنام و  ظوفحم  هنیـس  هب  هنیـس  مالـسا ,  بتکم  ناگتفیـش  نینیدـتم و  نینمئوم و  طسوت  تیـساسح  بصعت و  اب  لسن  ردـنا  لـسن 

لـصاح .دـننک  یم  ریبعت  نید ))  تایرورـض   )) هب نآ  زا  هک  تسا  هدـنام  یقاب  نیملـسم  نایم  هدـش  هتخانـش  یهیدـب و  يرما  تروص 
عبنم ود  قیرط  زا  نآ  ياه  هخاش  عورف و  تسا و  هدـنام  ظوفحم  رییغت  نودـب  مالـسا ,  نید  هدولاش  ناکرا و  ساـسا و  هکنیا ,  نخس 

یسانشراک صـصخت و  اب  هارمه  هک  يداهتجا  شالت و  اب  هدنام -  یقاب  رییغت  نودب  دش  تباث  هک  تنـس -  نآرق و  ینعی  نید  یلـصا 
.دسر یم  ام  تسد  هب  تسا , 

هتشاد دیاب  یطیارش  هچ  قراس  الوصا  دهد و  یمن  هولج  نشخ  ناهذا  رد  ار  مالسا  نید  تسین و  زیمآ  تنوشخ  مالسا  رد  دی  عطق  تازاجم  ایآ 
.دوش مکح  نیا  لومشم  ات  دشاب 

شسرپ

یطیارـش هچ  قراس  الوصا  دهد و  یمن  هولج  نشخ  ناهذا  رد  ار  مالـسا  نید  تسین و  زیمآ  تنوشخ  مالـسا  رد  دی  عطق  تازاجم  ایآ 
.دوش مکح  نیا  لومشم  ات  دشاب  هتشاد  دیاب 

خساپ

.دراد مالسا  برغ و  رظنم  زا  ماکحا  عضو  كالم  نآ و  اشنم  ارادم و  تنوشخ ، موهفم  یسررب  هب  زاین  شسرپ ،  نیا  هب  خساپ 

مالسا برغ و  رظنم  زا  ارادم 

تنوشخ لباقم  رد  دور ، یم  راـک  هب  ( Tolernce « ) سنولات  » یـسیلگنا نابز  رد  و  سناولوت »  » يوسنارف ناـبز  رد  هک  ارادـم  هژاو 
ماع لوبق  درک و  دشر  جیردت  هب  سناسنر  زا  سپ  هک  تسا  یبرغ  نردم  گنهرف  تاحالطـصا  هلمج  زا  سنارلوت »  » موهفم دراد  رارق 

هک مییوگب  دـیاب  موفهم  نیا  یبای  هشیر  رد  .دوش  یم  هتخانـش  برغ  يداحلا  یگنهرف  یلـصا  ياه  هصخـشم  زا  یکی  زورما  تفاـی و 
دنتـسه و يرابتعا  روما  یـسایس _ یقوقح و  یعامتجا ، یقالخا ، ياه  شزرا  زا  معا   _ اه شزرا  همه  برغ  طلـسم  گنهرف  رد  الوا :
ار نآ  هعماج  هک  یمادام  .دنتـسه .  مدرم  ياه  هقیلـس  اه و  تساوخ  عبات  اه  شزرا  رگید ، ترابع  هب  .درادـن  یعقاو  ینـالقع و  هشیر 

.ددرگ یم  شزرا  دض  هب  لیدبت  شزرا  نامه  درک ، رییغت  مدرم  هقیلس  يزور  رگا  تسا و  دنمشزرا  دریذپ ، یم 

نآ درط  ای  اه و  نآ  شنیزگ  رد  ار  درف  دنهد و  یم  رارق  يرابتعا  ياه  شزرا  نامه  رامش  رد  زین  ار  ینید  ياهرواب  تاداقتعا و  ایناث :
.دنهد یم  لزنت  سابل  گنر  باختنا  رد  هقیلس  دننام  هقیلس  کی  دح  رد  ار  اه  نآ  دنیب و  یم  دازآ  اه 

ناسنا نانآ  رکفت  رد  هک  تسا  تج  نادب  تسیاشان  ياهراک  یقالخا و  لیاذر  هلئسم  هب  نانآ  تیساسح  مدع  ور ، نیا  زا 
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.دوش یمن  ظاحل  یناسنا  ياه  شیارگ  اه و  شنیب  یلاعت  نانآ  رکفت  قطنم  رد  ینعی  تسین  تاناویح  زا  زیامتم  یـشزرا  دوجوم  کـی 
.تسا رتزیزع  ناگتـسب  سومان و  لام ، لاح ، زا  بتارم  هب  ینید  ياه  شزرا  تاسدـقم و  یمالـسا ، گنهرف  مالـسا و  هاگدـید  زا  اما 

يارب ربمایپ  رازه  هک 124  تسا  ردـقنارگ  نانچ  نآ  تسا و  نادـیواج  یتخب  شوخ  تداعـس و  هب  ناسنا  ندیـسر  هار  اـهنت  هک  ینید 
ناج یخرب  هکلب  دندش و  لمحتم  ار  ینایاپ  یب  ياه  تمحز  نآ  هار  رد  دنا و  هدش  هداتسرف  لاعتم  يادخ  يوس  زا  رـشب  هب  نآندناسر 
رگا یتسار  هب  .درک  دروخرب  نآ  فیعـضت  کته و  دروم  رد  ارادم  لهاست و  اب  ناوتب  هک  تسین  يزچ  دـنا ، هدرک  نآ  يادـف  ار  دوخ 

رییغت و داجیا  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ارچ  تفریذـپ ، یم  تسا  جـیار  زورما  برغ  رد  هک  هنوگ  نآ  ار  سنارلوت » ، » مالـسا
ار شنارای  نادنزرف و  نتـشیوخ و  دز و  تسد  تداشر  همه  نآ  هب  نآ ، همه  یتح  هن  و  نید ، ماکحا  زا  يا  هراپ  رد  يراذـگ  تعدـب 

هقیلـس کی  دح  ات  ار  نآ  ماکحا  نید و  مالـسا  ایآ  تفرگ ؟ یم  رظن  رد  دترم  يارب  ار  مادـعا  تازاجم  ارچ  ای  و  درک ؟ مالـسا  يادـف 
، يدزی حابـصم  ( ؟ میراد اور  نیهوـت  نآ  هب  میتـساوخ  هنوـگ  رهاـی  میهد و  رییغت  ار  نآ  میناوـتب  میتـساوخ  هاـگره  هک  دـهد  یم  لزنت 

ص 226) ، 1380 لوا ، پاچ  ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یشزومآ  هسسوم  مق ، رگ ، شسرپ  ناناوج  هب  داتسا  خساپ  یقتدمحم ،

مالسا برغ و  رظنم  زا  ماکحا  عضو  كالم 

، ینیب ناهج  رد  دنا ، هدروآ  يور  مسیناموا  مسیلاربیل و  هب  هک  سناسنر ، زا  دعب  برغ  رظنم  زا 
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.تسا رـش  ریخ و  صیخـشت  كالم  اه و  شزرا  همه  قلاخ  تسا و  شالت  هنوگ  ره  روحم  رادـم و  ناسنا  قوقح و ...  قـالخا و  رنه ،
ياهاوه نیمات  تهج  در  دـیاب  دـشاب ، ربتعم  مه  ینید  رگا  تسا و  ناسنا  ياه  تذـل  هتـساوخ و  هب  دراد  تلاصا  هچنآ  هب  ناـنآ  يارب 

.دشاب يو  ياه  هتساوخ  اب  گنهامه  دارفا و  یناسفن 

چیه شیمـسج ، يدازآ  رد  ناسنا  یتسیلاربیل ، یتسیناموا و  شنیب  ساسا  رب  تسا  ناویح  ناسنا و  زیامت  كالم  هک  زین  قـالخا  رظن  زا 
مان هب  يا  هلئـسم  انبم  نیا  اب  .دـنام  یمن  تفع و ...  باجح ، زا  تبحـص  يارب  ییاج  رگید  شنیب  نیا  ساـسا  رب  درادـن ، يدـنب  دـیق و 

.تشاد دهاوخن  یتسادق  شزرا و  هداوناخ  داهن  ای  قالخا 

ره هطبار  ماکحا  عضو  كالم  دراد ،  ناویح  اـب  یـساسا  تواـفت  دراد و  یهللا  هفیلخ  ماوق  ناـسنا  هک  اـج  نآ  زا  مالـسا ، رظنم  زا  اـما 
هیام زاین و  کی  طقف  رـشب ، رد  دوجوم  زئارغ  شنیب  نیا  ساـسا  رب  تسا و  لاـمک  دـنوادخ و  هب  ناـسنا  ندیـسر  دـنوادخ و  ناـسنا و 

لوقعم و وحن  هب  دیاب  يزیرغ  زاین  نیا  هک  تسا  دقتعم  اذل  تسین ، حرطم  شزرا  کی  ناونع  هب  اما  دوش  یم  یقلت  رشب  یگدنز  موادت 
طیارش هدش ، یـسررب  دیاب  اهزاین  هدودحم  رد  اذل  دهد  یمن  لیکـشت  ار  ناسنا  تیناسنا  یـسنج ، هزیرغ  هک  ارچ  دوش ،  ءاضرا  لدتعم 

هب دنب  دـیق و  طابـضنا و  دوجو  ناسنا ، تیناسنا  ظفح  يارب  شرگن  نیا  اب  .میروآ  مهارف  نآ  لوقعم  نزاوتم و  ءاضرا  يارب  ار  بسانم 
ص 155 و 170) هرامش 17 ، دقن ، باتک  همانلصف   ) .تیدودحم هن  دوش  یم  حرطم  تینوصم  لماع  ناونع 

دودح و ییامن  نشخ 
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مالسا تاریزعت 

رظن رد  نودـب  یلامجا و  تواضق  کی  رد  تسا ، هدرک  عضو  مالـسا  هک  یتاریزعت  دودـح و  دروم  رد  تنوشخ  تواـضق  هنافـساتم ، 
ام و ینیب  ناهج  زا  یقوقح  یعامتجا و  لیاسم  هنوگ  نیا  رد  اه  تواـضق  هنوگ  نیا  لومعم  دریگ و  یم  تروص  بناوج  همه  نتفرگ 

دودح طیارـش  مامت  نتفرگ  رظن  رد  نودب  اه  تواضق  نیا  رد  یخرب  .دزیخ  یم  رب  میراد  یناسنا  هعماج  یمدآ و  هرابرد  هک  یتشادرب 
مکح هعماج  يارب  نآ  رابنایز  تارثا  ناهانگ و  نیا  ییاهن  جیاتن  نینچمه  فیفخت و  ياه  هار  تابثا و  ياه  هار  یمالسا و  تاریزعت  و 

.دنهد یم  تاریزعت  دودح و  ندوب  نشخ  هب 

لیلد ار ،  یسنج  ياهداسف  جاور  ای  دنناد  یم  ندروخ  بآ  دننام  ار  بارش  ندیـشون  هک  یبرغ  عماوج  هدهاشم  اب  یخرب ،  لاثم ، يارب 
هداوناخ ندیـشاپ  مه  زا  قالط و  رامآ  رگا  هک  یلاح  رد  دـنناد ، یم  نشخ  ار  دودـح  يارجا  هتـسناد و  ناهانگ  نیا  ندوب  تیمها  مک 
ناکدوک دـنیآ ، یم  رد  بآ  زا  یناج  محر و  یب  راک و  هبت  يدارفا  نادنمـشناد ، هبرجت  ساسا  رب  ابلاغ  هک  عورـشمان  ياه  دـنزرف  اه ،

درک میهاوخ  لوبق  مینک ، هظحالم  ار  تسا  یسنج  ياه  يراب  دنب و  یب  دییاز  هک  یحور  یمسج و  ياهیرامیب  عاونا  تسرپرـس و  یب 
هعماج کی  تشونرس  یهاگ  هکلب  تشذگ ، یناسا  هب  نآ  زا  ناوتب  هک  تسین  يا  هداس  هلئسم  هجو  چیه  هب  یسنج  ياه  یگدولآ  هک 

.دتفا یم  رطخ  هب  نآ  تیدوجوم  دروخ و  یم  هرگ  نآ  اب 

زا یخرب  دیاش  رگید  يوس  زا  .دنتسین  نشخ  نادنچ  مالسا  تاریزعت  دودح و  هک  دوش  یم  مولعم  بناوج ، نیا  همه  نتفرگ  رظن  رد  اب 
نیا
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هدرک دودحم  نانچ  ار  نآ  تابثا  ياه  هار  مالسا  یلو  دنـسرب  رظن  هب  نیگنـس  راکانز ، راسگنـس  دزد و  تسد  عطق  دننام  اه  تازاجم 
دارفا يور  هدـنرادزاب  لماع  کی  ناونع  هب  نآ  زا  تشحو  هک  نیا  نیع  رد  دریگ ، یم  ار  یمک  رایـسب  دارفا  ناماد  لـمع  رد  هک  تسا 

.تشاذگ دهاوخ  ار  دوخ  رثا  فرحنم 

تداهـش يارب  رگید  يوس  زا  دـنتفای  شیازفا  رفن  راهچ  هب  اهدـهاش  ءاـسن  هروس  هیآ 15  ساـسا  رب  اـنز ، توبث  دروم  رد  لاـثم ، يارب 
ار مرج  تابثا  هک  نآ ، دننام  دوهش و  تداهش  یگنهامه  نئارق و  هب  تعانق  مدع  تیور و  لیبق  زا  تسا  هدش  نییعت  یطیارـش  دوهش ،

.دنک یم  رت  تخس 

نینچ نیا  هک  تسا  یهیدـب  دـنوش و  هتخانـش  مرجم  تسا  نکمم  اورپ  یب  كاـب و  یب  دارفا  اـهنت  طیارـش  نـیا  اـب  هـک  تـسا  نـشور 
.دنامب ملاس  هعماج  .دندرگ و  نارگید  تربع  ات  دنوش  راتفرگ  تازاجم  دشا  هب  دیاب  یصاخشا 

يارجا ماـگنه  رد  دوـش و  ءارجا  تازاـجم  دـیاب  هدـش  هـک  یقیرط  ره  هـب  مرج ، تاـبثا  زا  سپ  هـک  دوـش  یم  موـلعم  شیپ  تاـکن  زا 
تازاجم ياپ  هک  اج  نآ  ات  هکلب  دوش ، لقع  نیزگیاج  تاساسحا  تبحم و  هفطاـع ، دـیابن  دوش  یم  عاـمتجا  هب  طوبرم  هک  تازاـجم 

هنـصحمریغ يانز  مکح  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  نانچ  دوش ، ءارجا  مکح  دـیاب  تسا  تیرـشب  هماع  تحلـصم  هب  تسا و  نایم  رد  یهلا 
يارجا زا  ار  امـش  ود  نآ  هب  تبـسن  بذاک ) تبحم  و   ) تفار دیابن  دینزب و  هنایزات  دص  ار  راکانز  درم  نز و  زا  کی  ره  : » دـیامرف یم 

ار ناشتازاجم  نانموم  زا  یهورگ  دیاب  و  دیراد ، نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  رگا  دوش ، عنام  یهلا  مکح 
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(2 رون ،  ) .دننک هدهاشم 

ارجا ار  نامدوخ  تاریزعت  دودـح و  اه ، یبرغ  يدـمآ  شوخ  ساسا  رب  میهاوخب  ناناملـسم  ام  هچناـنچ  تسا ، رکذ  ناـیاش  ناـیاپ  رد 
 ... یـسنج و طباور  ندوبن  دازآ  مادعا ، ندز ،  قالـش  هکلب  راسگنـس  اهنت  هن  اه  نآ  هک  ارچ  میـشکب ، اه  نآ  همه  زا  تسد  دیاب  مینک 

یـضار امـش  زا  دینکن  راتفر  نانآ  لیم  هب  الماک  ناناملـسم  امـش  هک  یمادام  ات  میرک  نآرق  هتفگ  ساسا  رب  دـننیب و  یم  نشخ  ار  همه 
يذلا دعب  مه  ءاوها  تعبتا  نئل  يدهلا و  وه  هللا  يده  نا  لق  مهتلم  عبتت  یتح  يراصنلاال  دوهیلا و  کنع  یضرت  نل   » و دش ، دنهاوخن 
لماک روط  هب   ] ات دش ، دهاوخن  یضار  وت  زا  يراصن  دوهی و  زگره  ( 120 هرقب ، « ) ریصنال یلو و  نم  هللا  نم  کلام  ملعلا  نم  كءاج 

زا رگا  و  تسا » تیادـه  اهنت  یهلا ، تیادـه  : » وگب .ینک  يوریپ  نانآ  هتفای ] فیرحت   ] نیب اهنآ  يوش و ] ناـنآ  ياـه  هتـساوخ  میلـست 
«. دوب دهاوخن  وت  يارب  ادخ  يوس  زا  يروای  تسرپرس و  چیه  يا ، هدش  هاگآ  هک  نآ  زا  دعب  ینک ، يوریپ  نانآ  ياه  سوه  يوه و 

ًالثم ؛ درک يراـج  ار  دـح  نآ  ناوت  یمن  دوشن ، عـمج  طیارـش  نآ  اـت  هک  تسا  یطیارـش  ياراد  دزد  تسد  عـطق  لـثم  دودـح  يارجا 
: دوش عطق  شتسد  ات  دشاب  دوجوم  ریز  طیارش  دیاب  دزد  تسد  عطق  هرابرد 

.دشاب غلاب  دزد  لوا :

.دشاب لقاع  مود :

.دنک يدزد  دوخ  رایتخا  رد  موس :

.دشاب شزرا  نیا  هب  هک  يرگید  زیچ  ای  راد ، هکس  يالط  مین  دوخن و  راهچ  ینعی  رانید  مراهچ  کی  لقادح  يدزد  لام  مراهچ :

لام درک  لایخ  درک و  هابتشا  رگا  سپ  .تسا  مدرم  لام  دراد  یم  رب  هک  ار  یلام  دنادب  مجنپ :
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.تسا نماض  دنچ  ره  دوش ، یمن  يراج  دح  تسوا ، دوخ 

.درادن دح  درادرب  دوخ  مهس  رادقم  هب  كرتشم  لام  زا  ًالثم  رگا  سپ  .دشابن  کیرش  دراد  یم  رب  هک  یلام  رد  وا  دوخ  مشش :

ار راوید  ای  دنکـشب ، ای  دنک ، زاب  ار  لفق  هکنیا  لثم  .دربب  نیب  زا  ار  اجنآ  تظافح  وا  دشاب و  هتـسب  رد  ظوفحم و  ییاج  رد  لام  متفه :
دجـسم مامح و  رد  ای  و  دربب ، ار  لام  وا  دنک و  زاب  ار  رد  يرگید  رگا  سپ  .دربب  ار  لام  دور و  الاب  راوید  زا  ای  دنک  خاروس  ای  بارخ 

.دننک یم  ریزعت  ار  وا  دنچ  ره  دوش  یمن  يراج  دح  دربب  ار  یلام  یمومع  نکاما  و 

ای دریگب ، شبحاص  زا  ار  لام  روز  هب  ای  دربب ، ار  لام  دـنک و  زاب  ار  رد  ًانلع  روز  هب  یملاظ  رگا  سپ  .دربب  ار  ریغ  لام  هنایفخم  متـشه :
.دوش یم  ریزعت  تسا و  نماض  دنچ  ره  دنرب  یم  ار  وا  تسد  دهدن  سپ  دنک و  فرصت  ار  تناما  لام  ای  دیابرب ، وا  تسد  زا 

زاین دروم  ییاذغ  داوم  یطحق ، دوبمک و  نامز  رد  ًالثم  یـسک  رگا  سپ  .دشاب  هدرکن  راداو  يدزد  هب  ار  وا  يراچان ، رارطـضا و  مهن :
.دنرب یمن  ار  وا  تسد  ددزدب ، ار 

لام تقرـس  يارب  ار  دنزرف  تسد  یلو  دنرب ، یمن  دنزرف  لام  تقرـس  يارب  ار  ردپ  تسد  سپ  .دشابن  لام  بحاص  ردپ  قراس ، مهد :
.دنرب یم  ردپ 

رگا یلو  دنرب ، یم  ار  وا  تسد  دربب  ریز  سابل  نیتسآ  ای  بیج  زا  رگا  سپ  دربب ، ار  يزیچ  یسک  نیتسآ  ای  بیج  زا  یـسک  رگا  ًانمض 
هکلب دنرب  یمن  ار  شتسد  دربب  ور  سابل  نیتسآ  ای  بیج  زا 
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.دوش یم  ریزعت 

وا هکلب  دوش  یمن  يراج  دح  دش ، تشادزاب  دربب  ار  يزیچ  هکنیا  زا  شیپ  یلو  دش  لخاد  تسکش و  ار  لفق  ًالثم  یسک  رگ  نینچمه 
.دننک یم  ریزعت  ار 

لیصحت داوسیب و  ناناملسم  زا  يرایسب  زورما  ارچ  تسا  هدرک  توعد  شناد  لیصحت و  هب  ار  مدرم  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » مالسا ربمایپ  هکنیا  اب 
؟ دنتسه هدرکن 

شسرپ

داوسیب و ناناملسم  زا  يرایسب  زورما  ارچ  تسا  هدرک  توعد  شناد  لیصحت و  هب  ار  مدرم  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » مالسا ربمایپ  هکنیا  اب 
؟ دنتسه هدرکن  لیصحت 

خساپ

تفرـشیپ لاح  رد  نانآ  نایم  رد  اسآ  قرب  شناد ، ملع و  دندوب ، هدرکن  ادـیپ  فارحنا  مالـسا  لاعتم  میلاعت  زا  ناناملـسم  هک  ینامز  ات 
عارتخا پاچ  لیاسو  هک  ینامز  .تسا  هدش  تبث  خـیرات  رد  هک  تسا  یمالـسا  میظع  ياههاگـشناد  اه و  هناخباتک  رما  نیا  هاوگ  .دوب 

، باتک دـلج  نویلیم  راهچ  دادـغب  رد  همکحلا  تیب  هناخباتک  تشاد و  باتک  دـلج  رازه  دـصراهچ  هغارم  هناـخباتک  اـهنت  دوب ، هدـشن 
.دوب یملع  ياهباتک  زا  زین  یمالسا  ياهروشک  ریاس  ياه  هناخباتک  تشاد . 

هب بیرق  تیرثکا  هنومن  ناونع  هب  دوب ، دایز  ناناملـسم  نایم  رد  داوساـب  دارفا  دـبای ، رامعتـسا  شرتسگ  زا  شیپ  ریخا و  نورق  اـت  یتح 
تـسد هب  روـما  نداـتفا  رامعتـسا و  ذوـفن  نتفاـی  شرتـسگ  زا  سپ  یلو  دـندوب ، داوساـب  هسنارف  رامعتـسا  زا  شیپ  ریازجلا  تلم  قاـفتا 

.دش سکعرب  نایرج  ناگناگیب 

نماد فالتخا  قافن و  شتآ  هب  زین  ناـگناگیب  دـنداتفا و  رگیدـکی  ناـج  هب  یمالـسا  ياـهروشک  نارـس  زا  یـضعب  هک  ریخا  نورق  رد 
هب دندیئارگ ، يداوسیب  هب  نانآ  تیرثکا  هدنام ، زاب  دشر  هعسوت و  زا  ناناملسم  .دیدرگ  زاغآ  ناناملسم  دومج  دوکر و  نارود  دندز ،

ماهلا اب  ناناملـسم  رگید  راب  میراودـیما  .دـندیدرگ  مورحم  نتـشون  ندـناوخ و  شناد  حطـس  نیرت  ییادـتبا  زا  اهنآ  رتشیب  هک  يروط 
.دوش یم  هدید  اهنآ  رد  زین  يرادیب  نیا  ياه  هناشن  نونکا  مه  هک  دـننک  بیقعت  ار  دوخ  یملع  تضهن  مالـسا  ياهروتـسد  زا  نتفرگ 

(5)

؟ دنراد قرف  ینید  تاروتسد  رد  ناناملسم  اب  نایحیسم  ًالثم  ارچ  هدوب  یکی  رگا  تسا ؟ هدوب  یکی  ناربمایپ  همه ي  تاروتسد  ایآ 

شسرپ
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؟ دنراد قرف  ینید  تاروتسد  رد  ناناملسم  اب  نایحیسم  ًالثم  ارچ  هدوب  یکی  رگا  تسا ؟ هدوب  یکی  ناربمایپ  همه ي  تاروتسد  ایآ 

خساپ

موزل ادخ ، لدع  دیحوت ، رد  یگمه  ینعی  تسا ؛ هتـشادن  قرف  مه  اب  یهلا  ناربمایپ  یّلک  تاروتـسد  ینامـسآ و  نایدا  همه ي  لوصا 
مینیب یم  ار  ّتیحیـسم  نونکا  رگا  و  دـنراد ، قافّتا  اهنیا  دـننام  خزود و  تشهب و  باتک و  باسح و  داعم و  دوجو  ناربمایپ و  ندـمآ 

نآ دیاقع  اهباتک و  رد  هک  تسا  يرییغت  فیرحت و  رطاخ  هب  درادـن  صلاخ  دـیحوت  دـنک و  یم  توعد  یتسرپ  هناگ  هس  ثیلثت  هب  هک 
.تسا هتفرگ  تروص 

هرود يارب  مالسا  زا  شیپ  نایدا  اریز  دنراد ؛ قرف  مالـسا  نید  اب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هتـشذگ  نایدا  یئزج ، یعرف و  ماکحا  رد  اّما ،
صاخ يروتـسد  مکح و  يا  هژیو  حـلاصم  رطاخ  هب  دراوم  یخرب  رد  اسب  هچ  تسا و  هدوب  مدرم  زا  صاـخ  يا  هّدـع  اـی  صاـخ و  يا 
ترثـک درب  داـی  زا  دـیابن  ار  هچنآ  هتبلا  تسا ؛ هشیمه  يارب  نآ  ماـکحا  نید و  نیرخآ  مالـسا  اـّما  تـسا ؛ هدـش  هداد  رارق  ناـنآ  يارب 

یمن تهج  نیمه  هب  تسین ؛ نانیمطا  لباق  مه  نانآ  یعرف  ماکحا  یّتح  هک  تسا  رگید  نایدا  تاروتـسد  ندش  دایز  مک و  فیرحت و 
دنوادخ فرط  زا  مالـسلا » هیلع  » یـسوم ترـضح  هک  تسا  یماکحا  نامه  تسا  دوجوم  ینونک  تاروت  رد  هک  یماکحا  تفگ  ناوت 

.دوب هدروآ  مدرم  يارب 

؟ تسا هتفریذپ  يرگید  نید  مالسا  زا  ریغ  رضاح  لاح  رد  ارچ  دنتسه  قح  رب  هدش ، ثوعبم  دنوادخ  يوس  زا  ناربمایپ  همه  رگا 

شسرپ

؟ تسا هتفریذپ  يرگید  نید  مالسا  زا  ریغ  رضاح  لاح  رد  ارچ  دنتسه  قح  رب  هدش ، ثوعبم  دنوادخ  يوس  زا  ناربمایپ  همه  رگا 

خساپ

ربمایپ تعیرش  طسوت  يربمایپ  تعیرـش  هاگره  یلو  تسا ؛ هدوب  لمعلا  مزال  ناشتّما  يارب  نانآ  تعیرـش  قح و  رب  یهلا  ناربمایپ  مامت 
يرثا نیـشیپ  ياهتعیرـش  هب  نانآ  نامیا  .دندروآ  یمن  نامیا  رگا  دندروآ و  یم  نامیا  يدعب  ربمایپ  هب  مدرم  دیاب  دش  یم  خـسن  رگید 
خسن مالسا  نیئآ  طسوت  مالسلا » هیلع  » یـسیع ترـضح  نیئآ  تسا  لمعلا  مزال  مالـسا  تعیرـش  هک  نامز  نیا  رد  ًالثم  تسا ؛ هتـشادن 
خـسن مالـسا و  روهظ  زا  سپ  یلو  هدوـب ؛ قـح  رب  مالـسلا » هیلع  » حیـسم ترـضح  تعیرـش  هک  میدـقتعم  هچرگ  نیارباـنب  تسا ؛ هدـش 
نانیا مالسلا » هیلع  » حیسم ترـضح  تعیرـش  قبط  هنرگو  دنروایب  نامیا  مالـسا  نیئآ  هب  دیاب  مدرم  همه  مالـسلا » هیلع  » یـسیع تعیرش 

نیا اب  .تسا  هداد  روتـسد  يو  هب  ندروآ  نامیا  هب  هداد و  دـیون  ار  مالـسا  ربمایپ  روهظ  دوخ  حیـسم  ترـضح  اریز  دوب  دـنهاوخ  رفاک 
اریز دنتـسین ؛ قداـص  اـعدا  نیا  رد  میتـسه  مالـسلا » هیلع  » حیـسم ترـضح  نیئآ  وریپ  اـم  دنتـسه  یعدـم  هک  زورما  نایحیـسم  فصو 

« مالسلا هیلع  » حیسم ترضح  یعقاو  ناوریپ  نیملسم  عقاو  رد  تسا و  هدرک  توعد  مالسا  ربمایپ  هب  نامیا  هب  ار  مدرم  حیـسم  ترـضح 
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.دنتسه

زا ییوج  یپ  قیقحت و  رد  هکنیا  رگم  دنتـسه ، یهلا  رفیک  هتـسیاش  دـنیآ و  یم  باـسح  هب  رفاـک  ناملـسمریغ ، دارفا  ماـمت  ور ، نیا  زا 
.دشاب هتسناد  قح  رب  دص  رد  دص  ار  دوخ  نییآ  هدرکن  ریصقت  قح  نیئآ 

نخس اهنآ  اب  تیعمج  نامه  نابز  اب  هک  نیا  رگم  تساوخن  رب  یتیعمج  نایم  زا  يربمایپ  چیه  هموق ؛ ناسلب  الا  لوسر  نم  انلسرا  ام  و   » هیآ قبط 
رایسب شور  نیا  دشاب ، موق  نامهب  صوصخم  ربمایپ  کی  توبن  رگا  نیاربانب  تسا .» هدوب  مدرم  نامه  نابز  هب  زین  يو  ینامـسآ  باتک  هتفگ و 

هاوخ هدیدنسپ 

شسرپ

اب تیعمج  نامه  نابز  اب  هک  نیا  رگم  تساوخن  رب  یتیعمج  نایم  زا  يربمایپ  چـیه  هموق ؛ ناسلب  الا  لوسر  نم  انلـسرا  اـم  و   » هیآ قبط 
موق نامهب  صوصخم  ربمایپ  کی  توبن  رگا  نیاربانب  تسا .» هدوب  مدرم  نامه  نابز  هب  زین  يو  ینامـسآ  باـتک  هتفگ و  نخـس  اـهنآ 

یناهج يو  توبن  رگا  دوب و  دهاوخ  هدیدنسپ  رایسب  شور  نیا  دشاب ،
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؟ دشاب مالسا ) ربمایپ  هب  تبسن  یبرع  دننام  ) ینعی موق  نابز  هب  يو  باتک  دیاب  ارچ  دشاب ، ناهج  دارفا  مومع  يارب  و 

خساپ

اب دنتشاد و  یم  ییانشآ  نابز  نآب  زور  نآ  مدرم  همه  هک  تشاد  دوجو  یللملا  نیب  یناهج و  نابز  کی  مالسا ، ربمایپ  تثعب  زور  رگا 
زور نآ  رد  هک  یتروص  رد  دـشاب ، یللملا  نیب  نابز  نامهب  وا ، ینامـسآ  باـتک  تشاد  اـج  تروص  نیا  رد  دـندرک  یم  هملاـکم  نآ 

.تسا هتفریذپن  ققحت  عوضوم  نیا  زین  نونکات  هتشادن و  دوجو  یبلاطم  نینچ 

هب اهنآ  ینامسآ  باتک  دیاب  دنتشاد ، راکورس  دوخ  موق  اب  لوا  هلهو  رد  هک  اجنآ  زا  دنا  هدش  مازعا  مومع ، تیاده  يارب  هک  یناربمایپ 
.دنزاس رشتنم  للم  ماوقا و  ریاس  نایم  رد  ار  دوخ  ياه  همانرب  فراعم و  فلتخم  قرط  زا  دیاب  سپس  دشاب ، نانآ  موق  نابز 

هب اهنآ  باتک  تایوتحم  هکنآ  اب  دنسیونب ، روشک  نامه  مدرم  نابز  هب  ار  دوخ  ياهباتک  دننک  یم  یعس  روشک ، ره  نادنمشناد  زورما 
.درادن اهنآ  طیحم  مدرم  هب  صاصتخا  هجو  چیه 

رظن نیا  زا  هدوب  برع  للم  ماوقا و  اب  وا  راکورـس  تسخن  هلحرم  رد  هتـساخرب و  یبرع  تما  کی  ناـیم  زا  مالـسا  ربماـیپ  هک  اـجنآ  زا 
وا ماـکحا  نیناوق و  هک  یتروص  رد  تسا ، هدوـب  تسا ، یبرع  ناـبز  ناـمه  هک  ناـهج  عیـسو  هدـنز و  ياـهنابز  زا  یکی  هب  وا  باـتک 

.تسا نایناهج  مومع  هب  طوبرم 

ره باـتک  دـیوگ  یم  ـالاب  هیآ  رت  نشور  تراـبع  هب  درادـن ، مالـسا  ندوب  یناـهج  اـب  یتاـفانم  هنوگچیه  نآرق  ندوـب  یبرع  نیارباـنب 
.تسا هدوب  تما  نامه  هب  صوصخم  وا  يربهر  توبن و  هکنیا  هن  میداتسرف  وا  موق  نابز  هب  ار  يربمایپ 

هدوب وا  موق  نابز  هب  وا  باتک  ای  ربمایپ و  کی  نابز  هک  نیا  و 
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تـسدب ار  وا  نیئآ  ندوب  یمومع  ای  یـصوصخ و  رگید ، قرط  زا  دـیاب  هکلب  تسین ، يو  موق  هب  وا  توبن  صاصتخا  رب  هاوگ  زگره  و 
.دروآ

نآ همـشچرس  هک  نآرق  ندوب  یبرع  و  دناد ، یم  دوخ  نطو  ار  ناهج  مامت  تسا و  نابز  داژن و  قوف  مالـسا  هک  تسا  نشور  مه  نیا 
تسد رد  يدایز  كرادم  مالسا  ندوب  یناهج  هرابرد  .دوب  دهاوخن  مالسا  ندوب  يداژن  رب  لیلد  تسا  یللملا  نیب  نابز  ای  دوجو  مدع 

.تسین نآ  حرش  ياج  اجنیا  هک  میراد 

یحیسم و يدوهی و  ناملسم و  زا  معا  ار  ناهج  للم  ودارفا  زا  کی  ره  نآرق ,  تایآ  زا  یخرب  رد  ارچ  تسا ,  رگید  ياهنید  خسان  مالسا  هاگره 
زور رد  يدارفا  نینچ  يارب  دیوگ :  یم  دناد و  یم  تاجن  لها  دهد ,  ماجنا  کین  لمع  دـشاب و  هتـشاد  نامیا  ادـخ  هب  هک  یتروص  رد   000

رت زیخاتسر 

شسرپ

يدوهی ناملـسم و  زا  معا  ار  ناهج  للم  ودارفا  زا  کی  ره  نآرق ,  تایآ  زا  یخرب  رد  ارچ  تسا ,  رگید  ياهنید  خسان  مالـسا  هاگره 
يارب دـیوگ :  یم  دـناد و  یم  تاجن  لها  دـهد ,  ماجنا  کین  لمع  دـشاب و  هتـشاد  نامیا  ادـخ  هب  هک  یتروص  رد  یحیـسم و 000  و 

زا سپ  یتح  ناهج  للم  همه  هک  تسین  نیا  تایآ  عون  نیا  دافم  ایآ  درادن ,  دوجو  یهودـنا  سرت و  زیخاتـسر  زور  رد  يدارفا  نینچ 
طقاس رابتعا  هجرد  زا  تسا و  یقاب  دوخ  توق  هب  اهنآ  عیارـش  مهزونه  دنـشاب و  یم  تاجن  لها  هدـش ,  داـی  طیارـش  اـب  مالـسا  عولط 

؟  دنا هدشن 

خساپ

اواـه و نیذـلا  اونمآ و  نیذـلا  نا   - 1 میزادرپـب .  نآ  لـیلحت  هیزجت و  هب  سپـس  هدرک  رکذ  ار  روبزم  تاـیآ  نوـتم  ـالبق  تسا  مزـال 
یناسک نونزحی ;  مهال  مهیلع و  فوخال  مهبر و  دـنع  مهرجا  مهلف  احلاص  لمع  رخالا و  مویلا  هّللاب و  نمآ  نم  نیئباصلا  يراصنلا و 

ادخ و هب  هاگره  ییحی ]  ناوریپ  نائباصو [  يراصن  دندیورگ و  دوهی  نییآ  هب  هک  یناسک  دنا و  هدروآ  نامیا  مالـسا )  ربمایپ  هب  هک ( 
یهودنا سرت و  هنوگ  چیه  تسا و  ملـسم  ناشراگدرورپ  دزن  ناشـشاداپ  دـنهد ,  ماجنا  حـلاص  لمع  دـنروآ و  نامیا  زیخاتـسر  زور 

 , دـنا هدرک  لمع  نید  نامرف  فیاظو و  قبط  رب  دوخ ,  نامز  رـصع و  رد  هک  یهلا ,  ناـیدا  ناوریپ  زا  مادـک  ره  تسین ( .  اـهنآ  يارب 
رخالا مویلا  هّللاب و  نمآ  نم  يراصنلا  نوئباصلا و  اوداه و  نیذلا  اونمآ و  نیذلا  نا   - 2(1  . ) دنراگتسر روجام و 
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اونمآ و نیذلا  نا   - 3 درادن .  تسخن  هیآ  اب  یتوافت  نادنچ  ینعم  رظن  زا  هک  ( 2  ) نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخ  الف  احلاص  لـمع  و 
 ; دیهـش یـش ء  لک  یلع  هّللا  نا  همایقلا  موی  مهنیب  لصفی  هّللا  نا  اوکرـشا  نیذـلا  سوجملا و  يراصنلا و  نیئباـصلا و  اواـه و  نیذـلا 

زور نانآ  نایم  رد  دنوادخ  ناکرشمو ,  سوجم  يراصن و  و  ناتسرپ ]  هراتس  نائباص [  دوهی و  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  املـسم 
ادتبا رد  (3  . ) تسا هاگآ )  زیچ  همه  زا  و  هاوگ (  زیچ  ره  رب  دنوادخ  دزاس ) ;  یمادج  لطاب  زا  ار  قح  و  دـنک ( ;  یم  يرواد  تمایق 

زور ادـخ و  هب  ناـمیا  نیع  رد  رگا  هدـش ,  داـی  ناـیدا  زا  کـی  ره  ناوریپ  دـنیوگ  یم  تاـیآ  نیا  هک  دوش  روصت  نینچ  تسا  نکمم 
مالـسا هک  نونکا  تسا و  هدشن  خوسنم  رگید  نایدا  زونه  هک  تسا  نیا  نآ  هجیتن  دنراگتـسر و   , دنـشاب کین  لمع  ياراد  زیخاتـسر 

هب یهار  نیشیپ  ياه  نییآ  زا  کی  ره  هکلب  هدیدرگ ,  خوسنم  رگید  نایدا  زا  يوریپ  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  هدش ,  هضرع  رـشب  يارب 
دننام یصاخ  تعیرش  هار  زا  هک  درادن  یموزل  زگره  دسرب و  دصقم  نیا  هب  دهاوخب  هک  یهارره  زا  دناوت  یم  رـشب  تسادخ و  يوس 

یلو تسا .  هدـش  حرطم  دـنراد ,  نآرق  رد  یحطـس  تاعلاطم  هک  يدارفا  فرط  زا  ررکم  هک  تسا  یبلطم  نیا  دـنک .  يوریپ  مالـسا 
هکلب مینک ;  عطق  اهنآ  زا  ار  هیآ  طابتراو  میشوپب  مشچ  رگید  تایآ  زا  هک  تسین  نیا  هیآ  کی  ریسفت  ساسا  تشاد  هجوت  دیاب 
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سپ هاگره  میشاب .  هتشاد  رظن  رد  زین  ار  نآرق  تایآ  ریاس  دعب و  لبق و  تایآ  لوزن ,  ناش  رب  هوالع  هیآ  کی  موهفم  فشک  رد  دیاب 
تشادن دروم  مالسا  مان  هب  يرگید  نییآ  عیرشت  هک  نیا  رب  هوالع  تشاد ,  تیمسر  رگید  ياه  نییآ  زا  يوریپ  مالـسا  نییآ  روهظ  زا 

دسیونب و ناهج  للم  هیلک  ناربهر  نارـس و  هب  یغیلبت  ياه  همان  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  دوبن  حیحـص  زگره  , 
ربمایپ و ياه  همان  دـنک .  یفرعم  متاـخ  ار  شیوخ  تعیرـش  یناـهج و  نییآ  کـی  ار  دوخ  نییآ  دـنک و  توعد  دوخ  نییآ  هب  ار  همه 
يو و زا  سپ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  ناـمزرد  باـتک  لـها  اـب  ناناملـسم  ياـسرفتقاط  داـهج  يو و  یپاـیپ  ياـهتوعد 

تلاسر نارود  مالـسا  روهظ  اب  هک  تسا  یکاح  یگمه  تسا ,  هدیـسر  اـم  تسد  هب  گرزب  ناـیاوشیپ  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  یناـنخس 
دوجو ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  ترضح  توبن  زج  یتوبن  مالسا و  تلاسر  زج  یتلاسر  نونکا  هدش و  مامت  نیـشیپ  ناربمایپ 

 - 1 یلیـصفت .  رگید  یلامجا و  یکی  دننک ,  یم  نایب  ار  تقیقح  ود  روبزم  تایآ  ؟  تسیچ هیآ  فده  هک  دـید  دـیاب  نونکا  درادـن . 
ریاـس لـیجنا و  تاروت و  قبط  تسیاـب  یم  دـنیامنن ,  يزاـس  رهاـظ  دنـشاب و  دـقتعم  تماـیق  ادـخ و  هب  یتسار  هب  اراـصن  دوهی و  رگا 

یلص مالسا  ربمایپ  ندمآ  هب  لیجنا  تاروت و  اریز  دنروایب ,  نامیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  مالساربمایپ  هب  دوخ  ینامسآ  ياهباتک 
هلآ و هیلع و  هّللا 
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هک نیا  بلاج  (4  . ) دنتخانـش یم  دوخ  نادـنزرف  دـننام  ار  ربمایپ  نانآ  هک  يروطب  تسا  هدومن  نایب  ار  وا  مئالع  هداد و  تراـشب  ملس 
یـش ء یلع  متـسل  باتکلا  لها  ای  لق  دیامرف :  یم  هدرک و  نایب  ثحب  دروم  هیآ  زا  شیپ  هدئام  هروس  رد  ار  تقیقح  نیا  دیجم  نآرق 
تاروت و هک  نیا  رگم  دیرادن ,  یحیحص  نییآ  چیه  امـش  باتک  لها  يا  مکبر ;  نم  مکیلا  لزنا  ام  لیجنالا و  هاروتلا و  اومیقت  یتح 

نیا نتـشاد  اپ  هب  زا  دوصقم  تسادیپ ,  هتفگان  (5  . ) دـیراد اپرب  تسا ,  هدـش  لزان  امـش  رب  ناتراگدرورپ  فرط  زا  ار  هچنآ  لیجنا و 
ملـس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  توبن  اهباتک  نیا  تایوتحم  زا  یکی  تسا و  نآ  تایوتحم  هب  لـمع  ینامـسآ ,  ياـهباتک 

زور ادخ و  هب  یتسار  هب  نانآ  رگا  تسا .  هدرک  هراشا  نآ  هب  نآرق  اهراب  هدش و  دراو  اهباتک  نیا  رد  هک  دـشاب  یم  وا  یناهج  تلاسر 
هتـشاد نامیا  زین  تسا ,  نیدهع  بتک  رد  ادخ  میلاعت  ءزج  هک  مالـسا  ربمایپ  یناهج  تلاسر  هب  دـیاب  دنـشاب ,  هتـشاد  نامیا  زیخاتـسر 

هب نامیا  زا  زیخاتسر ,  زور  ادخ و  هب  نامیا  هصالخ :  دوب .  دنهاوخ  روجام  اعطق  دنشاب و  یم  ناناملسم  ءزج  تروص  نیا  رد  دنشاب , 
حالطـصا هب  دناوت  یمن  رگید  يدرف  نینچ  تسین و  ادـج  تسا  ناربمایپ  متاخ  توبن  هلمج  نآ  زا  هکاهنآ  میلاعت  ینامـسآ و  ياهباتک 

هک دوش  یم  نشور  هرقب  هروس  رد  هیآ  نیا  زا  شیپ  تایآ  نتفرگ  رظن  رد  اب   - 2 دوب .  دهاوخ  ناملسم  درف  کی  هکلب  دوش ,  یحیسم 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 939 

http://www.ghaemiyeh.com


زیخاتـسر زور  هب  هدروآ و  نامیاادخ  هب  یتسار  هب  نیـشیپ  ناربمایپ  هرود  رد  هک  تسا  باتک  لها  زا  يا  هتـسد  نآ  هب  طوبرم  هیآ  نیا 
دندز و زابرس  دیحوت  هداج  زا  رگید  یضعب  اهنآ  لباقم  رد  دندرک ;  یم  لمع  نامز  نآ  رد  دوخ  نییآ  ياهروتسد  هب  دندوب و  دقتعم 

دوخ ناگدید  اب  ار  ادخ  ات   : دنتفگ یـسوم  هب  احیرـص  هک  دـندیناسر  ییاج  هب  ار  تحاقو  دـنتخادرپ و  هلاسوگ  شتـسرپ  تدابع و  هب 
هیآ رد  هک  نانچ  هدـیدرگ  یهلا  مشخ  راچد  تسیاـشان ,  ياـهراتفر  نینچرثا  رب  لیئارـسا  ینب  مینک .  یمن  تداـبع  ار  وا  زگره  مینیبن 

تایآ هب  تبـسن  نانآ  هکارچ  دـندش ;  ییادـخ  مشخ  راتفرگ  زاب  دـش و  هدز  اهنآ  یناشیپ  رب  زاین ,  تلذ و  رهم  و   : دـیامرف یم  لـبقام 
اجنیا رد  (6  . ) دـندوب زواجتم  راکهانگ و  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  اـهنیا  دنتـشک .  یم  قحاـن  هب  ار  ناربماـیپ  دـندیزرو و  یم  رفک  یهلا , 

رواب ار  زیخاتسر  زور  دنتـشاد و  نامیا  دنوادخ  هب  یتسار  هب  هک  باتک  لها  زا  هتـسد  نآ  باسح  هک  نیا  هابتـشا و  عفر  يارب  دنوادخ 
 , دوب دهاوخن  یمغ  هودنا و  نانآ  يارب  هدوب و  تاجن  لها  زیخاتـسر  زور  رد  تسادج و  نارگید  زادـنا  هتـشاد  حـلاص  لمع  هدومن و 

نیـشیپ راـصعا  رد  هک  دوب  دـهاوخ  باـتک  لـها  زا  هتـسد  نآ  صوصخم  هیآ  تروص ,  نیا  رد  تسا .  هدومرف  ناـیب  ار  روبزم  تاـیآ 
ربمایپ تلاسر  رـصع  هب  یطابترا  دندوب و  هتـشذگرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تثعب  زا  لبق  دندرک و  یم  یگدنز  ,

ار عوضوم  نیا  زین  هیآ  لوزن  ناش  درادن .  مالسا 
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قح و هار  هاگره  هک  دـنتفر  ورف  رکف  رد  ناناملـسم  زا  یـضعب  مالـسا ,  ربمایپ  تثعب  نآرق و  لوزن  زا  سپ  هک  دزاس  یم  نشور  الماک 
هفیرـش هیآ  عقوم  نیا  رد  دوبدهاوخ .  هچ  دندوب  يرگید  نییآ  رب  هک  ام  دادجا  ناکاین و  فیلکت  سپ  تسا ,  مالـسا  نییآاهنت  تاجن 

لمع هدروآ و  نامیا  دوخ  نامز  ربمایپ  زیخاتـسر و  زور  ادخ و  هبدوخ  رـصع  رد  هک  یناسک  مامت  هک  دومن  مالعا  امـسر  دـش و  لزان 
ربمایپ روضح  هب  دوخ  یبایفرـش  نیتسخن  رد  ناملـس  تسین .  ینارگن  نانآ  يارب  دوب و  دـنهاوخ  تاجن  لها  دـنا ,  هداد  ماـجنا  حـلاص 

درک ربمایپ  هب  ور  دندوب ,  هدز  هقلح  ربمایپ  رود  یهورگ  هک  یلاح  رد  دروآ و  نایم  هب  نخس  لصومرید  نابهار  ناتـسود و  زا  مرکا , 
دنتسب ورف  ناهج  زا  مشچ  امش  رادید  زا  لبق  هنافساتم  یلو   , دندرب یم  رس  هب  امش  تثعب  راظتنا  رد  لصوم  رید  نابهار  مامت  تفگ :  و 

رب ثحب  دروم  هیآ  عقوم  نیا  رد  دمآ ,  نارگ  ناملس  رب  بلطم  نیا  دنتسه ;  شتآ  لها  نانآ  تفگ :  ناملس  هب  یسک  هظحل  نیا  رد  . 
ربمایپ تلیـضف  رپ  رـصع  هچ  رگا  دنـشاب -  هتـشاد  یقیقح  نامیا  هتـشذگ  قح  نایدا  هب  هک  اهنآ  تشاد  مالعا  دـیدرگ و  لزاـن  ربماـیپ 

هّللا یلص  مالسا  ربمایپ  زا  شیپ  هک  یناسک  هصالخ :  دوب .  دنهاوخ  تاجن  لها  دننکن -  كرد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  مالسا 
 , تروص نیا  رد  دوب .  دنهاوخ  تاجن  لها  تمایق  زور  رد  دنا ,  هتشاد  خسار  نامیا  دوخ  رصع  یعقاو  نییآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و 
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یب زا  یکاح  يریسفت  نینچ  درادن و  دنتاجن )  لها  یبهذم  ره  ناوریپ  لک (  حلص  لیبق  زا  یتسردان  راکفا  هب  یطابترا  زگره  هیآ  نیا 
درادن نانآ  ياعدم  هب  یطابترا  نیرتکچوک  جح  هروس  هیآ 17  نیا ,  زا  هتشذگ  دشاب .  یم  نآ  هب  طوبرم  تایآ  هیآدافم و  زا  يربخ 

نآ رب  هاوگ  زگره  نخـس  نیا   ; درک دهاوخ  يرواد  ملاع  فلتخم  للم  نایم  زیخاتـسر  زور  رد  دنوادخ  هک  تسین  نیا  زج  نآ  دافم  و 
(7  . ) دنشاب یم  قح  هار  ناگدنیوپ  یگمه  هدوب و  تاجن  لها  تمایق  زور  ناهج  بهاذم  همه  ناوریپ  هک  تسین 

؟  هدشدای يرایسب  ياهدنگوس  نآرق  رد  ارچ  سپ  تسین  یبوخ  راک  مالسا  رد  ندرک  دای  مسق  رگا 

شسرپ

؟  هدشدای يرایسب  ياهدنگوس  نآرق  رد  ارچ  سپ  تسین  یبوخ  راک  مالسا  رد  ندرک  دای  مسق  رگا 

خساپ

یعامتجا یتیبرت و  مهم  ياهفده  رطاخ  هب  رگا  دشاب و  یمن  مارح  یلو  تسین  یبوخ  راک  مالسا  رد  ندرک  دای  مسق  هک  تسا  تسرد 
تسا رابتعا  یب  یلکب  مالسا  رظن  زا  اهدنگوس  زا  هلسلسس  کی  ددرگ و  بحتسمای  بجاو  تسا  نکمم  دریگ  ماجنا  یحالصا  و 

درادن هرافک  نآ  تفلاخم  دشاب و  یمن  نآ  ماجنا  هب  مزلم  دنک  دای  مسق  ادخ  مان  ریغ  هب  یسک  رگا   1

هک ییاهمـسق  یلو  درادن ,  يرابتعا  مه  نآ  دشاب  بحتـسم  بجاو و  كرت  ای  هورکم  ای  مارح  راک  ماجنا  يارب  هک  ییاهدـنگوس   - 2
تفلاخم نآ  اب  یـسک  رگا  تسا و  بجاو  نآ  هب  ندرک  افو  تسا  یحابم  راک  لقاال  ای  بوخ  راـک  نآ  عوضوم  دـشاب و  ادـخ  ماـن  هب 

دراد هرافک  دنک 

زامن ات  هک  دننک  یم  لقن  ثیدح  هقف و  بتک  رد  ناناملسم  ياملع  دوب :  هتشون  ناناملـسم  رب  داریا  ناونع  هب  ار  بلطم  نیا  مدید  یباتک  رد   000
نآ دجاو  ناشیا  زا  يدحا  هک  تسا  هتشون  یطیارـش  زامن  ندش  لوبق  يارب  باتک  نامه  رد  زاب  دش و  دهاوخن  لوبق  رگید  لامعا  دوشن  لوبق 

رد طیارش 

شسرپ

دننک یم  لقن  ثیدح  هقف و  بتک  رد  ناناملسم  ياملع  دوب :  هتـشون  ناناملـسم  رب  داریا  ناونع  هب  ار  بلطم  نیا  مدید  یباتک  رد   000
يدحا هک  تسا  هتـشون  یطیارـش  زامن  ندش  لوبق  يارب  باتک  نامه  رد  زاب  دش و  دهاوخن  لوبق  رگید  لامعا  دوشن  لوبق  زامن  ات  هک 

اهنآ لامعا  تادابع و  زا  کی  چیه  نیا ,  ربانب  تساردان ;  رایسب  دوشب  مه  رگا  دوش و  یمن  رصع  مامت  رد  طیارش  نآ  دجاو  ناشیا  زا 
 . دییامرف نایب  ار  داریا  نیا  باوج  افطل  دش  دهاوخن  لوبق  ناشدوخ  فارتعا  هب  رمع  مامت  رد 
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خساپ

زا يرایـسب  هکلب  دـیاینرب ,  نآ  هدـهعزا  یـسک  هک  تسین  نیگنـس  روبزم  طیارـش  هک  دوش  یم  مولعم  یهقف  بتک  هب  هعجارم  اب  الوا : 
ياه هلاسر  هب  هعجارم  اب  دـیناوت  یم  مه  امـش  دـننک ;  زارحا  ار  طیارـش  نآ  دوخ ,  راتفرو  لاـمعا  هب  رتشیب  هجوت  اـب  دـنناوت  یم  مدرم 

رد لامعا  ریاس  زامن و  ندش  لوبق  ایناث :  تساوران .  یتبسن  مالـسا ,  هب  یتبـسن  نانچ  نیا ,  ربانب  دیبایرد ;  ار  بلطم  نیا  قدص  هیلمع 
نآ رگید  تاجرد  دـجاو  اما  دـشاب  هتـشادن  ار  یلوبق  هجرد  نیلوا  یتدابع  تسا  نکمم   , ینعی دراد ;  یبتارم  تاجرد و  ادـخ  هاگرد 

نامه هب  مه  لامعا  ریاس  ندش  لوبق  باسح  نیا  يور  دراد .  ار  یلوبق  زا  هجرد  کی  ملسم  روطب  یحیحص  تدابع  ره  اساسا  دشاب ; 
دریگ تروص  مالـسا  نشور  تاروتـسد  قبط  دشاب و  حیحـص  رگا  زامن  رت :  نشور  ترابع  هب  دوب .  دـهاوخ  زامن  ندـش  لوبق  تبـسن 

يراگزیهرپ حور و  بلق و  یکاپ  ردق  ره  اهتنم  دوب ;  دهاوخ  لوبقم  دنوادخ  هاگشیپرد 
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نآ هدنروآ  شزرا  هب  یلمع  ره  شزرا  اریز   ; دوب دهاوخ  رت  یلاع  نآ  یلوبق  هجرد  دشاب  رتشیب  هانگ  متـس و  ملظ و  زا  يرود  ناسنا و 
 . دراد یگتسب  وا  تایحور  لمع و 

فراصم زا  تمـسق  ود  هک  اجنآ  ات  مینک  کمک  مورحم  دنمزاین و  دارفا  هب  هک  هدش  هداد  روتـسد  یمالـسا  تایاور  دـیجم و  نآرق  تایآ  رد 
هب ار  رقف  مالسا  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  نایاونیب  هب  کمک  رب  مالسا  ررکم  ياهدیکات  ایآ  دنا ,  هدش  یفرعم  نادنمتسم  ارقف و  تاکز ,  هناگتـشه 

کی م ناونع 

شسرپ

زا تمـسق  ود  هک  اجنآ  ات  مینک  کمک  مورحم  دـنمزاین و  دارفا  هب  هک  هدـش  هداد  روتـسد  یمالـسا  تایاور  دـیجم و  نآرق  تاـیآ  رد 
تسین نیا  رب  لیلد  نایاونیب  هب  کمک  رب  مالسا  ررکم  ياهدیکات  ایآ  دنا ,  هدش  یفرعم  نادنمتسم  ارقف و  تاکز ,  هناگتـشه  فراصم 

؟  تسا هتفریذپ  مالسا  یعامتجا  تفاب  رد  تباث  دوجوم  کی  ناونع  هب  ار  رقف  مالسا  هک 

خساپ

یمالسا هعماج  رگا  هک  هدش  حیرصت  تقیقح  نیا  هب  تسا  هدش  دراو  تاکز  دننام  یمالسا  ياهتایلام  نوماریپ  هک  یثیداحا  رد  الوا : 
يارب نانآ  لاوما  رد  دنوادخ  هک  ار  یقوقح  مدرم  رگا  دوش و  یمن  ادیپ  نآ  رـسارس  رد  يدنمزاین  ریقف و  چـیه  دـشاب ,  یملاس  هعماج 

نا ول  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنام .  یمن  یقاب  عامتجا  رد  رقف  زا  يا  هناشن  رثا و  دنزادرپب ,  تسا ,  هداد  رارق  هقبط  نیا 
اوعاج و ال اوجاتحا و ال  اورقتفا و ال  ام  سانلا  نا  هل و  هّللا  ضرف  امب  ینغتس  اجاتحم و ال  اریقف  ملسم  یقب  ام  مهلاوما  هاکز  اودا  سانلا 

دش یمن  ادیپ  یمالسا  هعماجرد  يدنمزاین  ناملـسم  زگره  دنتخادرپ  یم  ار  دوخ  لاوما  تاکز  مدرم  هاگره  اینغالا ;  بونذب  الا  اورع 
ریقف و ام  عاـمتجا  رد  رگا  دـندش .  یم  زاـین  یب  تسا ,  هداد  رارق  نادـنمتورث  لاوما  رد  ناـنآ  عفن  هب  دـنوادخ  هک  یقوقح  وترپ  رد  و 

یسررب اب  (1  . ) تسا یلاـم  ضیارف  تخادرپ  زا  نادـنمتورث  يراددوخ  لـیلد  هب  دوش ,  یم  هدـید  يا  هنهرب  هنـسرگ و  اـیو  یجاـتحم 
شنکاو طقف  يداصتقارقف  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخب  تسا ,  هدش  دراو  دروم  نیا  رد  هک  یثیداحا 
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فارحنا يرامیب و  عون  کی  ار  رقف  مالسا  نیا ,  ربانب  تساینغازا .  یهورگ  یعامتجا  ياهمتس  ملاظم و  نادنمتورث و  یـسانشن  هفیظو 
ایو یعامتجا  ترورـض  کی  ناونع  هب  ار  نآ  هک  نیا  هن  دناد ;  یم  عامتجا  ياههاگتـسد  ندوبن  ملاس  رطاخ  هب  بولطمان ,  شنکاو  و 

 . دریذپ یم  عامتجا  ياهتفاب  رد  یعیبط  هدیدپ 

ملاظم اهضیعبت و  زا  ولمم  ملاسان و  ینعم  مامت  هب  عامتجا  کی  رد  هکلب  دماین ,  دیدپ  ملاس  هعماج  کی  رد  راک  زاغآ  رد  مالسا  ایناث : 
ار ینانچنآ  هعماج  هک  دوب  نیا  نآ  تلاسر  دیدرگ و  هدایپ  یطیحم  نینچ  رد  نآ  كانبات  نیناوق  دمآدوجو .  هب  اهیدـعت  اهزواجت و  و 
نآ رد  هک  دنک  هیهت  يا  همانرب  تسیاب  یم  فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب  املـسم  دربب و  یمالـسا  لآ  هدیا  ملاس و  هعماج  کی  يوس  هب 
دوب هدرک  هنخر  زور  نآ  يرشب  عامتجا  ياهتفاب  رد  هک  دوب  يزیچ  تیمورحم  رقف و  اریز  ددرگ ;  نک  هشیر  اجیردت  یگنسرگ  رقف و 

دورب نایم  زا  یمالسا  حیحص  همانرب  اب  تسیاب  یم  و 

یم ییاه  یتحاران  هعماج  .دارفا  مدرم و  يارب  هک  دنوش  یم  ادیپ  یناگدننک  هدافتسا  ءوس  نایوجدوس و  دازآ ,  هعماج  کی  رد  اثلاث : 
الثم دزاس .  رثا  یب  ار  اهنآ  هیور  یب  لامعا  هجیتن  ات  دشاب  يا  همانرب  حرط و  دیاب  صاخـشا  هنوگ  نیا  ربارب  رد  ملـسم  روطب  دـننیرفآ . 

دوجو اهزواجت  عاونا  تفع و  یفانم  لمعو  تقرـس  هب  طوبرم  ياهرفیک  دودـح و  صاـصق و  نوناـق  مالـسا ,  نیناوق  رد  مینیب  یم  اـم 
دنک یم  تموکح  ینیناوق  نینچ  ندمتم  ياه  هعماج  مامت  رد  هکلب  مالسا ,  رد  اهنت  هن  دراد و 
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هتـشاد دوجو  تفع  یفانم  لمع  تیانج و  لتق و  هعماج  رد  دـیاب  هک  دریگب  نیا  رب  هاوگار  نیناوق  نیا  دوجو  دـناوت  یم  یـسک  اـیآ  ; 
هار نیا  زا  ار  ییاه  همانرب  نینچ  دوجو  یفـصنمدرف  ره  هکلب  هن  ملـسم  روطب  دور ;  یم  رامـش  هب  وغل  ینیناوق  نینچ  عضو  ـالا  دـشاب و 

هشوگ رد  دنک ,  یمن  تموکح  نآ  رب  يرابجا  متسیس  هتفای و  لیکـشت  نوگانوگ  ياهناسنا  ودارفا  زا  هک  يا  هعماج  دنک :  یم  هیجوت 
کشزپ و دوجو  الثم  دوش .  هتفرگ  رظن  رد  یهانتم  ياهتازاجم  دیاب  اهنآ  يارب  دنوش و  ادـیپ  ینافلختم  نینچ  تسا  نکمم  نآ  رانکو 

ادیپ يدارفا  نینچ  رگا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هکلب  دـشاب ;  هتـشاددوجو  لولعم  رامیب و  هعماج  رد  امازلا  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  وراد 
هب کمک  يزیر  همانرب  زا  فدـه  تسا و  روط  نیمه  زین  ناریقف  نادـنمزاین و  هب  کمک  هلاسم  دـندرگ .  ناـمرد  قیرط  نیا  زا  دـندش 

يدارفا نینچ  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  هکلب  دـشاب ;  هتـشاد  دوجو  يدـنمزاین  ریقف و  هعماـج  رد  اـمتح  هک  تسین  نیا  نادنمتـسم 
رتدوز هچ  ره  ار  عامتجا  نیا  تفاتـش و  اهنآ  يرای  هب  دیاب  دنداتفا ,  يزور  نینچ  هب  يا  هتـسدای  يدعت  فاحجا و  رثا  رب  دندش و  ادیپ 
دنریگ رارق  هیامحلا  تحت  دـیاب   , ییاسران یناوتان و  رثا  رب  هک  دـنوش  یم  ادـیپ  يدارفا  تاعامتجا  رد  نیا ,  رب  هوـالع  دومن .  ناـمرد 

نانآ هداتفا و 000 .  راک  زا  نانز  ریپ  نادرم و  ریپ  ای  دنوش و  یم  دیهش  گنج  نادیم  رد  هک  ینازابرس  ناگتسب  میتی و  ناکدوک  دننام 
ار دوخ  ییاناوت  هک  دنتسه  يدارفا  همه 
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اریز ددرگ ;  نیمات  نکمتم  دارفا  کمک  لاملا و  تیب  زا  نانآ  یگدنز  دـیابو  دـنرادن  یگدـنز  همادا  رب  تردـق  دـنا و  هداد  تسد  زا 
هب کمک  زا  نخس  املسم  دننک .  یمن  هدافتـسا  اهنآ  دننام  یگتـسشنزاب و  قوقح  زا  ای  دنـشاب و  یمن  یلام  هتخودنا  ياراد  نانآ  همه 

 . تساه 000 تمسق  نیا  هب  طوبرم  مالسا  رد  نادنمزاین 

ار اهنآ  دنوادخ  هب  باستنا  رکذ  نودب  ای  دنتشادنپ  یمادخ  نارتخد  ار  ناگتشرف  برع ,  ناکرـشم  هک  میناوخ  یم  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  رد 
؟  دریگ یم  همشچرس  اجک  زا  داقتعا  نیا  دنتسناد  یم  نز  سنج  زا 

شسرپ

دنوادخ هب  باستنا  رکذ  نودب  ای  دنتشادنپ  یمادخ  نارتخد  ار  ناگتشرف  برع ,  ناکرشم  هک  میناوخ  یم  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  رد 
؟  دریگ یم  همشچرس  اجک  زا  داقتعا  نیا  دنتسناد  یم  نز  سنج  زا  ار  اهنآ 

خساپ

هدوب نیا  رطاخ  هب  تسا  نکمم  زین  دوب و  هدیـسر  یلهاج  برع  هب  هتـشذگ  ماوقا  زا  هک  دشاب  یتافارخ  يایاقب  تسا  نکمم  رادنپ  نیا 
ناگتشرف دوجو  تفاطل  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  تشاد  دوجو  نانز  رد  رتشیب  تفـص  نیا  دنروتـسم و  اهرظن  زا  ناگتـشرف  هک 

تسا یمیدق  طلغ  رادنپ  هفارخ و  کی  نیا  لاح  ره  هب  تسا و  يرتفطیل  سنج  درم  هب  تبـسن  نز  هک  ارچ  دوب  هدش  مهوت  نیا  ببـس  ,
درم و هک  دنرادن  يدام  مسج  الوصا  ناگتشرف  هک  یلاح  رد  دوش  یم  هدید  یضعب  يرکف  قامعا  رد  نآ  تابوسر  زونه  هنافساتم  هک 

 . دنشاب هتشاد  ثنوم  رکذم و  نز و 

طارص تسار (  هار  هب  ار  اهنآ  هک  دنهاوخ  یم  ادخزا  زامن  رد  ناناملسم  ارچ  سپ  تسا ,  یهلا  عیارش  نیرترب  نیرتلماک و  مالسا  تعیرـش  رگا 
؟  دنک تیاده  میقتسم ) 

شسرپ

تسار هار  هب  ار  اهنآ  هک  دنهاوخ  یم  ادخزا  زامن  رد  ناناملسم  ارچ  سپ  تسا ,  یهلا  عیارش  نیرترب  نیرتلماک و  مالسا  تعیرـش  رگا 
؟  دنک تیاده  میقتسم )  طارص  ) 

خساپ

یناملـسم ول  دشاب و  ناملـسم  سکره  هک  دوش  یمن  ببـس  بلطم  نیا  اما  تسا  عیارـش  نیرترب  نیرتلماک و  مالـسا  هک  تسا  تسرد 
حون و زا  تسا )  نایدا  نیرترب  مالـسا  هکنیا  اب  فراعتم (  ناملـسم  درف  کی  اذل  دشاب .  نانیدـتم  نیرترب  نیرتلماک و  زین  وا  راکهانگ 
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 . تسین رترب  مالسلاامهیلع  میهاربا 

ارچ سپ  تسا ، يونعم  يدام و  یگدنز  تاهج  مامت  رد  ناناملسم  تفرشیپ  تدحو و  یقرت ، تیقفوم ، زمر  ینامسآ  گرزب  باتک  نیا  نآرق ، رگا 
؟ دنا هداتفا  بقع  نینچنیا  زورما  ناناملسم 

شسرپ

يونعم يدام و  یگدنز  تاهج  مامت  رد  ناناملـسم  تفرـشیپ  تدحو و  یقرت ، تیقفوم ، زمر  ینامـسآ  گرزب  باتک  نیا  نآرق ، رگا 
؟ دنا هداتفا  بقع  نینچنیا  زورما  ناناملسم  ارچ  سپ  تسا ،

خساپ

اریز نآرق ، دوخ  رد  يرآ  تسا ، هدمآ  نآرق  دوخ  رد  دیمان ، هدننک  جیگ  لاوئس  کی  يا » هدع   » يارب ارنآ  دیاب  هک  لاوئـس  نیا  خساپ 
!! یتخبدب طاطحنا و  بجوم  یضعب  يارب  و  تسا ، یقرت  راختفا و  هنوگ  همه  هیام  يا  هدع  يارب  باتک  نیا  دیوگ  یم  نآرق 

2/ هرقب .نیقَّتُْمِلل » ًيدُه  هیف  َْبیَرال  ُباتِکلا  َِکلاذ  »

« نوِرفاک مُهَواُوتام  ْمِهِـسْجِر َو  یِلا  ًاسْجِر  ْمُْهتَدازَف  ٌضَرَم  ْمِِهبوُلق  یف  نیذلا  اَّمَا  .نورِْـشبَتْسَی َو  ْمُه  ًانامیا َو  ْمُْهتَدازَف  اونَمآ  َنیّذـلا  اَّماَف  »
/125 و 126 هبوت

 ...[ ناراکزیهرپ يارب  تسا  تیاده  هلیسو  دیدرت ، کش و  هنوگره  زا  یلاخ  تسا  یباتک  نیا  ]

ضیرم  » ناشیاهلد هک  اهنآ  یلو  دنوش ، یم  داش  دیازفایم و  اهنآ  نامیا  هب  دنونـشیم  ارنآ  تایآ  هکیماگنه  دنراد ، نامیا  هکیناسک  اما  ]
 !...[ دنوریم ناهج  زا  نامیا  یب  هک  اجنآ  ات  دیازفایم  اهنآ  يدیلپ  رب  تسا  رامیب » و 

اهنآ تسا ، نشور  رایـسب  دـنهدیم ، ناشن  نآرق  تایآ  ربارب  رد  هک  یـشنکاو  رد  نامیالا ) فیعـض  ای   ) نامیا یب  نامیا و  اب  دارفا  قرف 
يوراد زا  رامیب »  » تسا نکمم  روطچ  دننادیم ، شخب  تایح  يوراد  کی  یگدـنز و  یلاع  همانرب  کی  ارنآ  دـنراد ، نآرقب  نامیا  هک 

؟ دشوپب مشچ  دراد  نامیا  نآ  ریثأتب  هک  یشخب  تایح 

.دنزاس یم  قبطنم  نآرق  اب  ار  دوخ  یگدنز  لوصا  مامت  اهنآ  نیاربانب 

ار دوخ  یگدـنز  لوصا  اهنت  هن  تسا ، رامیب  اهنآ  ياهلد  نآرق  هتفگب  دـنا و  هدرکن  رواب  ای  كرد  الماک  ار  تقیقح  نیا  هک  اهنآ  یلو 
دنهدیم و رارق  زیواتـسد  ار  نآرق  دوخ ، ياه  يراکهبت  هیجوت  يارب  دوش  یم  رایـسب  هکلب  دننکیمن ، قیبطت  نآرق  یلاع  ياهروتـسد  اب 

ریسفت دوخ  لیمب  ارنآ  قیاقح 
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.دوش هدوزفا  اهنآ  يدیلپ  رب  دننک و  طوقس  رتشیب  هک  دوش  یم  ثعاب  هدافتسا  ءوس  نیمه  دننکیم و  فیرحت  و 

وا زا  دعب  نآرق  اریز  هدوبن  مه  ناملـسم  میهاربا  سپ  هدش  لزان  وا  زا  دعب  لیجنا  تاروت و  نوچ  هدوبن  ینارـصنو  يدوهی  میهاربا  مییوگب  رگا 
؟ تسا هدمآ  باسح  هب  ناملسم  میهاربا  نارمع  لآ  هروس  هیآ 67  رد  هنوگچ  فصو  نیا  اب  .تسا  هدش  لزان 

شسرپ

نآرق اریز  هدوبن  مه  ناملـسم  میهاربا  سپ  هدـش  لزان  وا  زا  دـعب  لـیجنا  تاروت و  نوچ  هدوبن  ینارـصنو  يدوهی  میهاربا  مییوگب  رگا 
؟ تسا هدمآ  باسح  هب  ناملسم  میهاربا  نارمع  لآ  هروس  هیآ 67  رد  هنوگچ  فصو  نیا  اب  .تسا  هدش  لزان  وا  زا  دعب 

خساپ

يدوهی و لیجنا  تاروت و  لوزنزا  لبق  ات  نیارباـنب  تسا  حرطم  لـیجنا  تاروت و  زا  سپ  ندـش  ینارـصن  يدوهی  هک  تسا  ملـسم  نیا 
نییآ هک  یسک  ره  هب  ملسم  ریبعت  یلو  تسناد  ینارصن  يدوهی و  ار  میهاربا  دیابن  لیلد  نیمه  هب  تسا و  هتشادن  ینعم  ندوب  ینارـصن 

: دیامرف یم  دیجم  نآرق  هک  نیا  ًاساسا  دوش و  یم  هتفگ  دشاب  میلستدنوادخ  ربارب  رد  رگید  ترابع  هب  دشاب و  هتفریذپ  ار  مالسا 

; همجرت نیملـسم ) متنک  نا  اولکوت  هیلعف  اب هللا  متنمآ  متنک  نا  موق  اـی  یـسوم  لاـق  و  : ) هدـش ناـیب  شموق  هب  یـسوم  ترـضح  راـتفگ 
میهاربا ترضح  نیا  ربانب  (. 49) دشاب ملسم  رگا  دینک  لکوت  وا  رب  سپ  دیدروآ  نامیا  ادخب  امش  هچنانچ  شموق  هب  یـسوم  ترـضح 

.دشاب هدشن  لزان  دیجم  نآرق  هدماین و  نامزلارخآ  ربمایپ  زونه  هچرگ  هدوب  ناملسم )  ) ملسم

داعم یحو ، هب  داقتعا  دیحوت ، یفراعم  دنتسه ; كرتشم  نآ  رد  همه  فلتخم  عیارش  هک  تسا  مالسا  اهنت  دنوادخ  دزن  نید ، ساسا  رب 
.تسا هوب  كرتشم  فلتخم  عیارش  رد  هک  ...و  داهج  جح ، هزور  زامن  دننام  ییاه  لمعلاروتسد  ماکحا و  زین  و 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

دوبن نکمم  ایآ  دنتشگرب ؟ تیلهاج  هب  دندز و  زابرس  مالـسا  لماک  يارجا  زا  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ربمایپ تلحر  زا  سپ  ناناملـسم  ارچ 
؟ ددرگن لصاح  نآ  رد  يا  هفقو  هک  دهد  رارق  يروط  ار  مالسا  یحالصا  همانرب  دنوادخ 

شسرپ

نکمم ایآ  دنتشگرب ؟ تیلهاج  هب  دندز و  زابرس  مالسا  لماک  يارجا  زا  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ربمایپ تلحر  زا  سپ  ناناملـسم  ارچ 
؟ ددرگن لصاح  نآ  رد  يا  هفقو  هک  دهد  رارق  يروط  ار  مالسا  یحالصا  همانرب  دنوادخ  دوبن 
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خساپ

باختنا دوخ  رایتخا  هدارا و  ار ، یهلا  میلاعت  زا  يوریپ  تیادـه و  هار  هک  تسا  نیا  رد  اـهناسنا  یقرت  لاـمک و  هکنیا  یـساسا  هتکن ي 
قح و هار  باختنا  رد  رگا  اما  ; تشاد دـهاوخ  یعقاو  شزرا  ناسنا  کین  ياهراک  نامیا و  هک  تسا  تلاـح  نیا  رد  اـهنت  اریز  دـننک ;

نیا هب  هجوت  اب  .تشاد  دـهاوخن  یعقاو  شزرا  وا  کین  ياهراک  نامیا و  دـننک ، روبجم  ار  ناـسنا  ناربماـیپ  ياهروتـسد  زا  يوریپ  رد 
تـسین ییورین  تردق و  نانچ  ياراد  تسا  هدروآ  ناسنا  يارب  ار  اه  همانرب  نیرتهب  لاعتم  دـنوادخ  فرط  زا  هک  يربمایپ  یلک ، لصا 

هب ار  قح  توعد  یهلا و  يادن  دیاب  رایتخا  لصا  قبط  رب  هکلب  دـشابن ; ریذـپ  ناکما  وا  میلاعت  زا  یچیپرـس  تفلاخم و  هنوگ  چـیه  هک 
.دراذگب دازآ  هار  باختنا  رد  ار  دارفا  و  دناسرب ، ناگمه  شوگ 

داوسیب و ناناملسم  زا  يرایسب  زورما  ارچ  تسا  هدرک  توعد  شناد  لیـصحت و  هب  ار  مدرم  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) مالـسا رمایپ  هکنیا  اب 
؟ دنتسه هدرکن  لیصحت 

شسرپ

داوسیب ناناملسم  زا  يرایسب  زورما  ارچ  تسا  هدرک  توعد  شناد  لیصحت و  هب  ار  مدرم  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) مالـسا رمایپ  هکنیا  اب 
؟ دنتسه هدرکن  لیصحت  و 

خساپ

تفرـشیپ لاح  رد  نانآ  نایم  رد  اسآ  قرب  شناد ، ملع و  دندوب ، هدرکن  ادـیپ  فارحنا  مالـسا  لاعتم  میلاعت  زا  ناناملـسم  هک  ینامز  ات 
عارتخا پاچ  لیاسو  هک  ینامز  .تسا  هدش  تبث  خـیرات  رد  هک  تسا  یمالـسا  میظع  ياههاگـشناد  اه و  هناخباتک  رما  نیا  هاوگ  .دوب 

 . تشاد اتک ، دلج  نویلیمراهچ  دادغب  رد  همکحلا  تیب  هناخباتک  تشاد و  باتک  دلج  رازه  دصراهچ  هغارم  هناخباتک  اهنت  دوب ، هدشن 
.دوب یملع  ياهباتک  زا  زین  یمالسا  ياهروشک  ریاس  ياه  هناخباتک 

هب بیرق  تیرثکا  هنومن  ناونع  هب  دوب ، دایز  ناناملـسم  نایم  رد  داوساـب  دارفا  دـبای ، رامعتـسا  شرتسگ  زا  شیپ  ریخا و  نورق  اـت  یتح 
هب روما  Ơ فا رامعتـسا و  ȘР فن نتفاـی  شرتـسگ  زا  سپ  یلو  دـندوب ، داوساـب  هـسنارف  رامعتــسا  زا  شیپ  ریازجلا  تـلم  قاـفتا 

.دش سکعرب  نایرج  ناگناگیب  تسد 

نماد فالتخا  قافن و  شتآ  هب  زین  ناـگناگیب  دـنداتفا و  رگیدـکی  ناـج  هب  یمالـسا  ياـهروشک  نارـس  زا  یـضعب  هک  ریخا  نورق  رد 
هب دندیئارگ ، يداوسیب  هب  نانآ  تیرثکا  هدنام ، زاب  دشر  هعسوت و  زا  ناناملسم  .دیدرگ  زاغآ  ناناملسم  دومج  دوکر و  نارود  دندز ،

ماهلا اب  ناناملـسم  رگید  راب  میراودیما  .دـندیدرگ  مورحم  نتـشون [ ندـناوخ و  [ شناد حطـس  نیرت  ییادـتبا  زا  اهنآ  رتشیب  هک  يروط 
.دوش یم  هدید  اهنآ  رد  زین  يرادیب  نیا  ياه  هناشن  نونکا  مه  هک  دـننک  بیقعت  ار  دوخ  یملع  تضهن  مالـسا  ياهروتـسد  زا  نتفرگ 

(1)
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هحفص 177. مراهچ  دلج  یبهذم  ياهخساپ  اهشسرپ و  باتک  زا  دخآم :  - 1

؟ دنتسه هدنام  بقع  ناناملسم  ارچ  تسا  قفاوم  رگا  تسا و  قفاوم  کینکت  اب  مالسا  ایآ 

هراشا

؟ دراد دوجو  داضت  ملع ، مالسا و  نیب  دراوم  زا  یضعب  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دنتسه هدنام  بقع  ناناملسم  ارچ  تسا  قفاوم  رگا  تسا و  قفاوم  کینکت  اب  مالسا  ایآ 

؟ دراد دوجو  داضت  ملع ، مالسا و  نیب  دراوم  زا  یضعب  رد  ارچ 

خساپ

لوا لاوس  باوج 

یگدنام بقع  ور  نیا  زا  درادن ; یلاکـشا  دـشاب  تایونعم  قالخا و  اب  گنهآ  مه  هک  یتروص  رد  کینکت  تعنـص و  مالـسا  رظن  زا 
یلاع تسا و  ینغ  لماک و  عماج و  تاروتـسد ، میلاعت و  رظن  زا  مالـسا  .تسناد  مالـسا  یگدـنام  بقع  زا  یـشان  دـیابن  ار  ناناملـسم 
دیامن یم  نیمأـت  یگدـنز ، داـعبا  عیمج  رد  يونعم ، يداـم و  نوؤش  ماـمت  رد  ار  ناـسنا  تداعـس  هک  ار  تاروتـسد  تاـمیلعت و  نیرت 

.تساراد

.تشاد دـنهاوخ  قوـفت  ناـهج  ماوـقا  لـلم و  ماـمت  رب  دـننک ، لـمع  مالـسا  زاـس  یگدـنز  شخب و  تاـیح  نیناوـق  هب  ناناملـسم  رگا 
.دیـشابن نیگهودنا  دیـشابن و  تسـس  نینمؤم ; متنک  نا  نولعالا  متنا  اونزحتال و  اونهتالو و  تسا «: هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هکنانچمه 

«. دیتسه اهتلم  ماوقا و  همه  نیرتالاب  دیشاب ، نمؤم  رگا  امش 

هیآ 139. نارمع ، لآ  هروس   - 1(1)

مود لاوس  باوج 

ملع درادن  ناکما  تسا ، هدش  ذخا  مالسا  زا  هدش  تباث  هک  یبلطم  .دشاب  هتـشاد  دوجو  دناوت  یمن  داضت  هاگچیه  ملع  مالـسا و  نایم 
هدـیرفآ و تسا -  مالـسا  رد  رازگنوناـق  هک  دـنوادخ -  ار  تعیبـط  تسا و  تعیبـط  نیناوـق  فـشک  ملع ، اریز  دـشاب ; نآ  فـالخرب 

.تسین هدیشوپ  وا  رب  چیه  تسا و  هدرتسگ  دودحمان و  ملع ، ياراد  دنوادخ 
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، ملع ای  تسا  هدش  ذخا  مالـسا  زا  بلطم  نیا  ای  تسا ، ملع  فالخرب  مالـسا  میلاعت  زا  یبلطم  هک  دـسر  رظن  هب  نینچ  يدروم  رد  رگا 
.تسین ملع  تقیقح  رد  عقاو و  اب  قباطم 

؟ تسین نآرق  میهافم  ندوب  كرد  لباق  ریغ  ناناملسم  یگدنام  بقع  تلع  ایآ 

شسرپ

؟ تسین نآرق  میهافم  ندوب  كرد  لباق  ریغ  ناناملسم  یگدنام  بقع  تلع  ایآ 

خساپ

یناعم هب  هدرکن ، تقد  لمأت و  تسا ، هتـسیاش  هکنانچ  نآ  نآرق ، هب  تبـسن  ام  هک  تسا  تهج  نادـب  نآرق  میهافم  اب  ام  ندوبن  انـشآ 
نآرق یناعم  هراب  رد  مالـسلا )) مهیلع  )) موصعم ناماما  هک  ینانخـس  زا  دـنک و  لـمأت  نآرق  رد  ناـسنا  رگا  ـالا  میا و  هدرکن  هجوت  نآ 
یخرب ریبعت  هب  هکلب  نطاب ، رهاظ و  ياراد  نآرق  .دبای  تسد  نآرق  یناعم  هب  يدایز  دودـح  ات  دـناوت  یم  دریگب ، ماهلا  دـنا  هدرک  نایب 

.دنا هدوب  هاگآ  اهنآ  هب  تبسن  مالسلا )) مهیلع  )) ناماما هک  (1 ،) تسا ینوطب  ياراد  تایاور 

فراعم میهافم و  هب  ناناملسم  رگا  هک  تسا  نآ  هب  ندرکن  لمع  نآرق و  هب  نتـشادن  هجوت  ناناملـسم  یگداتفا  بقع  لیلد  نیاربانب ، 
رد ناناملـسم  تفرـشیپ  زمر  اهنت  .دـنتفای  یم  زاب  ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  تمظع  دـندومن ، یم  لـمع  نآ  هب  دـندرک و  یم  هجوت  نآرق 

.دوب نآرق  میلاعت  هب  ندرک  لمع  مالسا  ردص 

(. 7) قداص ماما  هبطخ 87 ; هغالبلا ، جهن   - 1

؟ درادن تافانم  مالسا  تیناقح  اب  ناناملسم  نیب  رد  هقرفت  فالتخا و  دوجو  ایآ 

شسرپ

؟ درادن تافانم  مالسا  تیناقح  اب  ناناملسم  نیب  رد  هقرفت  فالتخا و  دوجو  ایآ 

خساپ

قیاقح و رایـسب  هچ  تسین  حیحـص  دـندرک  یمن  ادـیپ  فالتخا  نآ  هرابرد  مدرم  دوب  تسرد  يا  هیرظن  ای  نید  رگا  هک  لالدتـسا  نیا 
; دیامن ناعذا  نآ  تحـص  هب  دنک و  كرد  یبوخ  هب  ار  اهنآ  یتسرد  دـناوت  یم  ییوج  تقیقح  فاصنا و  اب  ناسنا  ره  هک  ییاهتیعقاو 
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.دزاس یم  دـیدرت  کش و  راچد  نآ  دروم  رد  ار  اـهنآ  دراد و  یم  زاـب  تقیقح  كرد  زا  ار  يداـیز  هدـع ي  نوگاـنوگ  لـماوع  یلو 
شـالت و زا  يا  هظحل  وج  قح  هدازآ و  ياـهناسنا  هک  تسا  هدـشن  نآ  بجوم  یملع  قیاـقح  زین  ینید و  قیاـقح  رد  فـالتخا  دوجو 
اب ات  دنهد  یم  همادا  دوخ  شواک  قیقحت و  هب  يا  هیرظن  نید و  ره  هرابرد  هکلب  دنتـسیا ، زاب  تیعقاو  تقیقح و  كرد  يارب  شـشوک 

چیه .تسا  هدـش  ادـیپ  نآ  هراب  رد  هک  ییاهفالتخا  هک  تسا  قیاقح  نامه  زا  یکی  زین  مالـسا  دـننک  كرد  ار  قیاقح  نشور  ياهلیلد 
تباث و یلوصا  يا  هقرف  یبهذـم و  ياهفالتخا  دوجو  اب  هک  اریز  دراد ; یمن  زاب  نآ  هراـبرد ي  شواـک  قیقحت و  زا  ار  یقطنم  ناـسنا 

.درک كرد  ار  تقیقح  ناوت  یم  اهنآ  هار  زا  هک  دراد  دوجو  قافتا  دروم 

؟ تسا ماکحا  همه  نیا  ياراد  زامن  ًالثم  هدش  هداد  رارق  هدیچیپ  نیناوق  ردق  نیا  مالسا  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا ماکحا  همه  نیا  ياراد  زامن  ًالثم  هدش  هداد  رارق  هدیچیپ  نیناوق  ردق  نیا  مالسا  رد  ارچ 

خساپ

زا مه  نآ  شیامزآ  ناحتما و  رذـگهر  زا  مهم  نیا  تسا و  دـنوادخ  برق  ماقم  هب  ندیـسر  يو و  لـماکت  ناـسنا  شنیرفآ  زا  فدـه 
زاـمن وا  يارب  هداد  رارق  هتـساوخ و  دـنوادخ  هک  یهار  زا  هک  تسا  نیمه  تداـبع  ياـنعم  دوـش و  یم  نیمأـت  فیاـظو  ماـجنا  لاـناک 

نآ ات  دور  یم  نآ  شزومآ  میلعت و  لابند  هب  ناسنا  هک  ماـگنه  نآ  زا  يا  هفیظو  یتمکح  ره  دروم  رد  مینک  تداـبع  ار  وا  میناوخب و 
.دشاب ادخب  هجوت  لمع  حور  هک  درادن  تافانم  نیا  هتبلا  تسا  یگدنب  تدابع و  لاح  رد  مامت  دنک  یم  هدایپ  لمع  رد  ار 

زج هک  ره  هک  تسا  هدـمآ  رگید  تایآ  یخرب  رد  هنوگچ  تسین .» یهارکا  نید  رد  ...نیدـلا ; یف  هارکاال  : » تسا هدـمآ  نآرق  رد  هکنیا  اب 
؟ دوش یمن  هتفریذپ  يو  زا  دریذپب  ار  ینید  مالسا 

شسرپ

هک ره  هک  تسا  هدمآ  رگید  تایآ  یخرب  رد  هنوگچ  تسین .» یهارکا  نید  رد  ...نیدلا ; یف  هارکاال  : » تسا هدـمآ  نآرق  رد  هکنیا  اب 
؟ دوش یمن  هتفریذپ  يو  زا  دریذپب  ار  ینید  مالسا  زج 

خساپ

ادج یهارمگ  هار  زا  دشر  هار  قیقحت  هب  یغلا ; نم  دشرلا  نیبت  دق   :» نآ زا  دـعب  هلمج ي  هب  هجوت  اب  نیدـلا  یف  هارکاال  هیآ  زا  روظنم 
ینییآ مالـسا ; نییآ  ینعی  تسا ; ادـج  نشور و  تسرداـن  زا  تسرد  هار  نوـچ  تسین ; یهارکا  نید  رد  هک  تسا  نیا  تـسا .» هدـش 
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لقع فالخرب  شبلاـطم  هک  تسین  ناـنچ  دوش و  یم  نومنهر  نادـب  ناـسنا  لـقع  دریگ و  یم  همـشچرس  ناـسنا  ترطف  زا  هک  تسا 
نادب اه  ناسنا  هبناج ي  همه  يراگتـسر  دارفا و  تداعـس  هک  اجنآ  زا  .دشاب و  هتـشاد  یلیمحت  هبنج  دارفا  يارب  نآ  شریذپ  ات  دـشاب ،

دوش و یمن  هتفریذـپ  نانآ  زا  دـنزاس ، نآ  نیزگیاج  لمع -  داقتعارد و  ار -  يرگید  نید  دـنریذپن و  ار  نآ  دارفا  رگا  دراد  یگتـسب 
.تشاد دنهاوخن  تافانم  رگیدکی  اب  هجوچیه  هب  روکذم  هیآ ي  ود  حیضوت  نیا  اب  دوب ; دنهاوخ  راکنایز  رخآ  رد 

؟ دنک ظفح  ار  دوخ  یگزات  دناوت  یم  نامز  تشذگ  اب  مالسا  میلاعت  ایآ 

شسرپ

؟ دنک ظفح  ار  دوخ  یگزات  دناوت  یم  نامز  تشذگ  اب  مالسا  میلاعت  ایآ 

خساپ

هدش عضو  دسافم  حلاصم و  ساسارب  نآ  تاروتسد  نیناوق و  هتشگ و  راوتـسا  لقع  ملع و  يانبم  رب  نآ  میلاعت  هک  تسا  ینید  مالـسا 
اب هک  یمومع  هبذاج  نوناـق  دـننام  درادـن ، یگنهک  دـنک ، یم  تموکح  شنیرفآ  ناـهج  رب  هک  یعیبط ، نیناوق  هک  روط  ناـمه  .تسا 

نینچ هدش ، هداد  رارق  دسافم  حلاصم و  هیاپ  رب  هک  مه ، مالسا  نیناوق  تسا ، تارک  رب  مکاح  تباث و  نانچمه  اهنرق  اهلاس و  تشذگ 
یتشز هب  درخ  نینچمه  .تسا  تلادـع  مدرم و  هب  ناسحا  دـنک  یم  مکح  نآ  یکین  یبوخ و  هب  لقع  هک  يروما  زا  یکی  الثم  تسا ;

.دنک یم  مکح  زواجت  ملظ و  و 

انامه (1 ;) یغبلا رکنملا و  ءاـشحفلا و  نع  یهنی  یبرقلا و  يذ  ءاـتیا  ناـسحالا و  لدـعلاب و  رماـی  هللا  نا  : » تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد 
راـجنهان و ياـهراتفر  تشز و  ياـهراک  زا  هداد و  ناـمرف  تسدـیهت  ناـشیوخ  زا  يریگتـسد  يراـکوکین و  يرگداد و  هـب  دـنوادخ 

.تسا هنوگ  نیمه  زین  نید  رگید  میلاعت  و  تسا .» هدومن  یهن  يرگمتس 

رـشب شناد  حطـس  هچ  ره  .تسوا  شناد  ییاسران  یهاتوک و  زا  دـنک ، یمن  كرد  ار  مالـسا  ماکحا  تمکح  ناـسنا  هک  يدراوم  رد 
ملع زا  یحو و  ساسارب  یمالسا  تاروتسد  نیناوق و  هک  ارچ  ددرگ ; یم  رتحـضاو  مالـسا  میلاعت  ندوب  لماک  تیعماج و  دور ، رتالاب 

مالسا میلاعت  رد  نیاربانب  تسا ; هتفرگ  همشچرس  دراد ، هطاحا  دسافم  حلاصم و  همه  رب  هک  ناهج ، راگدرورپ  ياهتنا  یب  دودحمان و 
.تشاد دهاوخن  هار  یگنهک 

؟ تسا نید  نیرخآ  تسا ، رتلماک  اهنید  همه ي  زا  هک  مالسا ، ارچ 

هراشا

؟ دنیامن یمن  يوریپ  نآ  زا  ایند  للم  همه  ارچ  تسا ، نید  نیرتلماک  مالسا  رگا 
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؟ تسا نید  نیرتلماک  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ام ربمایپ  نید  هنوگچ  دنلماک  یهلا  نایدا  همه  رگا 

شسرپ

؟ تسا نید  نیرخآ  تسا ، رتلماک  اهنید  همه ي  زا  هک  مالسا ، ارچ 

؟ دنیامن یمن  يوریپ  نآ  زا  ایند  للم  همه  ارچ  تسا ، نید  نیرتلماک  مالسا  رگا 

؟ تسا نید  نیرتلماک  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ام ربمایپ  نید  هنوگچ  دنلماک  یهلا  نایدا  همه  رگا 

خساپ

لوا لاوس  باوج 

کی ره  ینامـسآ  نایدا  مامت  .تسا  نید  نیرخآ  مالـسا  هک  تسا  ینامـسآ  نایدا  ریاس  هب  تبـسن  مالـسا  ندوب  لماک  نیمه  لیلد  هب 
اب بسانم  تاررقم  نیناوق و  دندش  یم  رتلماک  دادعتسا  رظن  زا  مدرم  هک  هزادنا  ره  هب  دنا  هدوب  شیوخ  نامز  طیارـش  تیفرظ و  قباطم 

، دندوب شیپ  ياهنامز  ياهناسنا  هب  تبـسن  يرتشیب  دادعتـسا  ياراد  مالـسا  روهظ  نامز  رد  مدرم  نوچ  .دش  یم  هداتـسرف  ناشیارب  نآ 
دشاب و اهناسنا  يارب  یگدنز  روتسد  دبا  ات  هک  دراد  تیحالص  مالسا  دادرارق : نانآ  يارب  ار  مالسا  ینعی  رت ،  لماک  یتعیرش  دنوادخ 
هک یکدوک  مینک ، هیبشت  سرد  ياهـسالک  هب  ار  یهلا  ناربماـیپ  اـیبنا و  میلاـعت  رگا  .تسا  هدـش  هداد  رارق  نید  نیرخآ  بیترت  نیدـب 
رس تشپ  ار  لوا  سالک  وا  رگا  .تسا  هدرکن  ادیپ  دراذگب  ماگ  رگید  ياهسالک  رد  هک  ار  نیا  دادعتسا  دنک  یم  زاغآ  ار  لوا  سالک 

.دنک یم  ادیپ  یگدامآ  رتالاب  ياهسالک  يارب  دراذگ ،

هرهب متاخ  ربمایپ  میلاعت  زا  هک  تشادـن  ار  تیفرظ  دادعتـسا و  نیا  زاغآ ، رد  تیرـشب  هک  تفگ  ناوت  یم  مه  عیارـش  نایدا و  هراـبرد 
يرکف غولب  هلحرم ي  هب  جیردت  هب  تیناسنا  هکنیا  ات  دـندرک ، ییامنهار  ار  شیوخ  ياهتما  دـندمآ و  ناربمایپ  ور  نیا  زا  دـنک  يریگ 

هک دوش  یم  نشور  حیضوت  نیا  اب  .دشاب  وا  یگدنز  روتسد  هشیمه  يارب  دوش و  غالبا  يو  رب  مالسا  هک  درک  ادیپ  یگدامآ  دیسر و 
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ناشربمایپ عیارـش  هب  هک  اهنآ  زا  مادـکره  .تسا  هدوب  مزال  اهنادـب  لمع  تجح و  اهنآ  ناوریپ  يارب  یهلا  يایبنا  مامت  ناـیدا  عیارش و 
.دنا هدیدرگ  یهلا  رفیک  قحتسم  دندرک  فلخت  تاروتسد  نآ  زا  هک  مادکره  هدوب و  شاداپ  هتسیاش  دندرک  لمع 

مود لاوس  باوج 

ار مالـسا  هدرک ، هجوت  یفارحنا  بهاذـم  ناـیدا و  هب  اـهناسنا  زا  يرایـسب  هک  رما  نیا  اـب  نیا  تسا و  ینامـسآ  نید  نیرتلماـک  مالـسا 
يرایسب دارفا  تسا  نکمم  نینچمه  .دراد  قح  ربارب  رد  میلست  عضاوت و  هنیمز و  یگدامآ  هب  زاین  حیحص  نییآ  شریذپ  اریز  دنریذپن ؛

.دنشاب هدنام  رود  مالسا  هب  شیارگ  زا  یهاگآ  ان  رطاخ  هب 

موس لاوس  باوج 

نیرتلماک ربمایپ  تعیرـش  هک  تقیقح  نیا  اب  رما  نیا  .دـنا  هدوب  دوخ  نامز  عضو  اب  بسانتم  لماک و  دوخ  نامز  رد  یهلا  ناـیدا  ماـمت 
ناربمایپ یمامت  زا  مه  مالـسا  ربمایپ  رتالاب و  اهتما  ماـمت  زا  دادعتـسا  تیفرظ و  رظن  زا  ربماـیپ  تما  اریز  درادـن  یتاـفانم  تسا  تعیرش 

.دشاب یم  نایدا  همه  زا  رتلماک  رترب و  وا  تامیلعت  ور  نیمه  زا  .دشاب  یم  لضفا 

؟ دشاب رضاح  رصع  رد  يرشب  هعماج  تالکشم  يوگخساپ  دناوت  یم  تسا  هدش  هدایپ  یمالسا  کلامم  رد  هک  یمالسا  ایآ 

شسرپ

؟ دشاب رضاح  رصع  رد  يرشب  هعماج  تالکشم  يوگخساپ  دناوت  یم  تسا  هدش  هدایپ  یمالسا  کلامم  رد  هک  یمالسا  ایآ 

خساپ

.تسا هدـشن  هدایپ  لماک  روط  هب  عناوم  دوجو  اب  تایـضتقم و  دوبن  لـیلد  هب  شداـعبا  یگدرتسگ و  همه  اـب  مالـسا  زونه  متح  روط  هب 
مالسا نیناوق  يدح  ات  مالسلا )) هیلع   )) نیموملاریما تموکح  نامز  رد  و  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) مالـسا یمارگ  ربمایپ  نامز  رد  هتبلا 

رد مالسا  لاح  ره  رد  .درکن  ادیپ  همادا  وحن  نامه  هب  ترـضح  تداهـش  زا  سپ  هک  دوب ، دایز  يا  هزادنا  هب  عناوم  یلو  دش ; یم  ارجا 
فیاظو هب  دنـسانشب و  ار  نیتسار  مالـسا  ناناملـسم  رگا  .تسا  رـشب  يونعم  يدام و  تالکـشم  اهزاین و  مامت  يوگخـساپ  ینامز  ره 

دنمتداعـس و مه  ترخآ  رد  هدـش ، هلـضاف  هنیدـم  هلزنم  هب  نانآ  يارب  ایند  دـننک ، لمع  تسا -  راوازـس  هک  نانچنآ  دوخ -  یمالـسا 
.دوب دنهاوخ  تخبشوخ 

یتالکشم اب  ار  تیرشب  قالخا ، تیونعم و  طوقس  ینیشام و  یگدنز  دشر  رضاح و  رصع  رد  تعنص  زیگنا  تفگش  تفرشیپ  یقرت و 
رامآ شیازفا  تارکنم ، اشحف و  هعاشا  يداژن ، ضیعبت  یتاقبط ، فالتخا  تسین ; نکمم  یگداس  هب  اهنآ  لّح  هک  تسا  هتخاس  وربور 

از تشحو  راد و  هنماد  ياهگنج  اهینما و  ان  نآ  لابند  هب  اهتموکح و  یجراخ  یلخاد و  تافالتخا  یناور ، ياـهیرامیب  عویـش  گـنج ،
اصتقا و تسایـس ، هنیمز  رد  ینیناوق  هلـسلس  ياراد  مالـسا  .دنتـسه  التبم  نادـب  برغ  قرـش و  هک  تسا ، ینونک  ياـیند  تالکـشم  زا 
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.دمآ قئاف  تالکشم  یمامت  رب  ناوت  یم  اهنآ  هب  ندرک  لمع  هیاس  رد  هک  تسا  قالخا  گنهرف و 

لیکشت ار  یمالسا  لدع  تموکح  دننک و  لمع  نادب  دنسانشب و  یبوخب  ار  مالسا  نیناوق  ناناملسم  رگا 
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اب اهناسنا  تسا ; يونعم  لیاضف  اوقت و  يانبم  رب  طقف  زایتما  دوش ; یمن  ادیپ  ریقف  نآ  رد  هک  دمآ  دـهاوخ  دوجو  هب  يا  هعماج  دـنهد ،
; دنک یم  تموکح  اهنآ  نایم  رد  لماک  حلـص  دنوش و  یمن  تایانج  بکترم  دـننک ; یم  زیهرپ  ناهانگ  زا  خـسار  مزع  يوق و  نامیا 
ایند و تداعس  نماض  مالـسا  نیاربانب  درب ; دنهاوخ  رـس  هب  نادیواج  تشهب  رد  رادروخرب و  ادخ  ياهتمعن  فطل و  زا  مه  ترخآ  رد 
هب ار  دوخ  نانآ  رتشیب  هک  تسا  تلع  نیا  هب  دـنراد  هک  یتیعمج  ترثک  اب  ینونک  ناناملـسم  طاطحنا  .تسا و  یناسنا  هعماج  ترخآ 

.دنک یمن  لمع  مالسا  ماکحا  هب  تسا  راوازس  هک  نانچنآ  دنربخ و  یب  یمالسا  قیاقح  زا  هدرک ، شوخلد  ندوب  ناملسم  مان 

رب یلیلد  دناوت  یمن  تسه ، مالسا  مان  طقف  یمالسا  ياهروشک  رد  زین  زورما  دش و  یلمع  ربمایپ  نامز  رد  اهنت  خیرات  لوط  رد  مالـسا  هک  نیا 
؟ تسین ندش  هدایپ  لباق  مالسا  هک  دشاب  نیا 

شسرپ

دناوت یمن  تسه ، مالسا  مان  طقف  یمالـسا  ياهروشک  رد  زین  زورما  دش و  یلمع  ربمایپ  نامز  رد  اهنت  خیرات  لوط  رد  مالـسا  هک  نیا 
؟ تسین ندش  هدایپ  لباق  مالسا  هک  دشاب  نیا  رب  یلیلد 

خساپ

ربمایپ نامز  رد  دوب ، نینچ  رگا  هک  تسین  ندش  هدایپ  لباق  مالـسا  هک  تسین  نیا  لیلد  هدـش  یلمع  ربمایپ  نامز  رد  اهنت  مالـسا  هکنیا 
متس رثا  رد  ای  دندادن  ناشن  دوخ  زا  مالسا  ندرک  هدایپ  يارب  یفاک  يراکادف  شالت و  ناناملسم  رگا  .دشاب  ندش  هدایپ  لباق  دیابن  مه 

.تسناد مالسا  صقن  زا  یشان  ناوت  یمن  ار  نیا  دشن ، هدایپ  مالسا  تامیلعت  یتوغاط  ياهتردق 

ياراد هک  دنوادخ  .تسا  هدومرف  ررقم  اهناسنا  یگدنز  هرادا  يارب  تسا ، ناسنا  راگدیرفآ  هک  ناهج  دنوادخ  هک  تسا  ینییآ  مالسا 
.دشاب ارجا  لباق  تهج  ره  زا  هک  دیامرف  یم  ررقم  ار  ینییآ  تسا ، دودحمریغ  هدرتسگ و  یملع 

؟ دنک یم  بلس  دنشاب ، مالسا  فالخرب  هک  ار  یناسک  يدازآ  ارچ  تسا ، لمع  هدیقع و  يدازآ  هیاپرب ي  مالسا  میلاعت  هکنیا  اب 

شسرپ

؟ دنک یم  بلس  دنشاب ، مالسا  فالخرب  هک  ار  یناسک  يدازآ  ارچ  تسا ، لمع  هدیقع و  يدازآ  هیاپرب ي  مالسا  میلاعت  هکنیا  اب 

خساپ

رد مالـسا  هب  شیارگ  تسا و  میلـس  ترطف  قطنم و  لقع و  ساـسارب  نآ  میلاـعت  هک  ینعم  نیدـب  .تسین  یلیمحت  هارکا و  مالـسا  رد 
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لیمحت و هب  زاین  دنک و  یم  لابقتسا  نآ  زا  يو  ترطف  دوش ، نشور  یـسک  يارب  لیـصا  مالـسا  یتقو  نیاربانب  تسه ; ناسنا  تشرس 
.درادن هارکا 

، داد ماجنا  ار  یلمع  ره  دنیزگرب و  هتـساوخ  يا  هدیقع  ره  سک  ره  هک  ینعم  نیدـب  هن  تسا  هدـیقع  يدازآ  ساسارب  مالـسا  هکنیا  و 
مالسا میقتسم  طارـص  ندومیپ  اب  زج  نیا  تسا و  وا  يونعم  لماکت  ناسنا ، شنیرفآ  زا  فده  هک  ارچ  دوشن ، يو  ضرعتم  سک  چیه 

رد هراومه  دارفا  قیرط  نآ  زا  ات  دادرارق ، ییاه  همانرب  دنسرب ، يراگتسر  هب  دارفا  همه ي  هکنیا  يارب  مالـسا  ور  نیا  زا  تسین ; رّـسیم 
.تسا اتسار  نیمه  رد  داهج  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  .دنوشن  فرحنم  نآ  زا  هدوب ، میقتسم  طارص  نیا 

؟ درک روهظ  یلهاج  بارعا  نایم  رد  تسا ، نایدا  نیرتلماک  تسا  یعدم  هک  مالسا  نییآ  ارچ 

شسرپ

؟ درک روهظ  یلهاج  بارعا  نایم  رد  تسا ، نایدا  نیرتلماک  تسا  یعدم  هک  مالسا  نییآ  ارچ 

خساپ

هتفرگ رظن  رد  ار  ناتـسبرع  دودحم  ورملق  اهنت  دیابن  مینک ، یبایزرا  نآ  هب  تبـسن  ار  مدرم  شریذپ  مالـسا و  روهظ  میهاوخ  یم  یتقو 
تسا و يدـبا  یناهج و  نییآ  نییآ ، نیا  .دـماین  بارعا  يارب  اهنت  مالـسا  نییآ  .میهد  رارق  سایقم  ار  یحاون  نآ  ناماسبان  عضو  اـهنت 

.تسا هدمآ  یلاعتم  ياهشزرا  يوس  هب  وا  تیاده  تیرشب و  تاجن  يارب 

دادعتسا هک  تسا  نشور  .دوب  زین  ناهج  للم  رگید  ناریا و  تاجن  شفده  دمآ ، بارعا  تاجن  يارب  مالـسا  هک  هنوگ  نامه  نیاربانب ،
یملع و ظاـحل  زا  بارعا  هکنیا  تشاد و  دوـجو  یناـهج  حطـس  رد  نآ  نـیرفآ  یگدـنز  نیناوـق  وـترپ  رد  ءاـقترا  مالـسا و  شریذـپ 
، دوخ رما  نیا  هکلب  درادن ، لماک  نید  شریذپ  يارب  اهناسنا  رگید  نانآ و  ندوب  دعتـسم  اب  یتافانم  دـندوب  لزان  یحطـس  رد  یگنهرف 

.تسا زاجح ، هداتفا  بقع  نیمزرس  رد  یتح  تیرشب ، غولب  رب  دهاشم  نیرتهب 

ناهج حطس  رد  مالسا  میلاعت  ات  تسین  یفاک  اهناسنا  نداد  تاجن  يارب  مالـسا  تیحالـص  اهنت  هک  تسا  مزال  مه  هتکن  نیا  يروآدای 
ناربهر هکنانچ  نآ  دارفا  یهمه  رگا  هک  تسا ، مزال  نآ  ندرک  هداـیپ  مالـسا و  غیلبت  يارب  زین  يراکادـف  شـالت و  هکلب  دوش ; هداـیپ 

رد نآ  میلاعت  تفای و  یم  شرتسگ  ناهج  مامت  رد  مالـسا  ذوفن  ، دـندرک یم  يراکادـف  هنیمز  نیا  رد  دـندرک ، شـالت  مالـسا  نیتسار 
هار زا  ناناملـسم  تیرثکا  هلآو ،)) هیلع  هللا  یلـص  )) رمایپ تشذگرد  زا  سپ  زاغآ  نامه  رد  هک  سوسفا  یلو  دـش ; یم  هدایپ  اج  همه 

زا ناناملسم  یهاتوک  روصق و  یفرط و  زا  رامعتسا  ياهتسد  مه  دعب  نورق  رد  دندش  فرحنم  تیالو  تسار 
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.دنک تفرشیپ  ناهج  حطس  رد  دیاب  هکنانچ  مالسا  ات  دادن  لاجم  رگید ، يوس 

؟» دوسلا قدحلا  حالملا و  هوجولاب  مکیلع  « ؟ دراد ینعم  هچ  تیاور  هلمج  نیا  سپ  تسین  يداژن  ضیعبت  مالسا  رد  هکنیا  اب 

شسرپ

؟» دوسلا قدحلا  حالملا و  هوجولاب  مکیلع  « ؟ دراد ینعم  هچ  تیاور  هلمج  نیا  سپ  تسین  يداژن  ضیعبت  مالسا  رد  هکنیا  اب 

خساپ

یباداش یتمالس و  هک  تسین  یکش  دوش ، هتفرگ  هدیدان  مه  یگدنز  تاّیعقاو  هک  تسین  نیا  شیانعم  مالسا  رد  يداژن  ضیعبت  راکنا 
رد یمسج  رظن  زا  رتدنمورین  يا  هینب  نتـشاد  رثا  رب  ًاعطق  تماق  مدق و  شوخ  تروص و  ابیز  دارفا  دراد و  رثا  حور  یتمالـس  رد  مسج 

يزیچ ره  لـماک  هب  یناـسنا  ره  عبط  هک  تسا  ملـسم  بلطم  نیا  دـنرت و  طاـشن  اـب  رتدروخرب و  شوخ  یترـشاعم  یعاـمتجا و  نوئش 
دهاوخ يرتشیب  هبذاج ي  دراد  یفاک  یی  هرهب  تحالم  یئاـبیز و  رظن  زا  هک  یناـسنا  ـالوصا  نآ و  صقاـن  هب  اـت  دراد  يرتشیب  لـیامت 

.تشاد

دارفا يرترب  نایب  ماقم  رد  الـصا  دراد و  لیامت  نآ  هب  ًاترطق  یناسنا  ره  هک  تسا  ّتیعقاو  نیمه  هب  داشرا  ماقم  رد  ایوگ  مه  تیاور  و 
مّلسم هکلب  درادن  هّجوت  یمسج  يرهاظ و  ياهیئابیز  طقف  يربرب  ماقم  رد  مالـسا  همانرب  دوش  هتفگ  ات  تسین  ینامیا  ياه  هبنج  رظن  زا 
يوقت نایا و  اب  هک  يدرف  نیرت  تشز  زا  دـشابن  يوقت  نامیا و  ياراد  دـشاب  دـساف  تیونعم  رظن  زا  رگا  مه  دارفا  نیرتاـبیز  هک  تسا 

زا ولمم  ناشلد  هک  هایـس  تشز و  دارفا  زا  یخرب  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) مالـسا یمارگ  ربمایپ  دوخ  هک  ناـمه  تسا ، رت  تسپ  دـشاب 
.داد یم  حیجرت  يوقت  مک  ناناملسم  ناملسم و  ریغ  دارفا  نیرتابیز  نیرتدنمتورث و  رب  دوب  نامیا  ادخ و  رون 

؟ تسا هتخاس  رختفم  مالسا ، تمعن  هب  ار  ناناملسم  ام  اهنت  هدرکن و  تیاده  ار  ماوقا  اه و  تّلم  همه  دنوادخ ، ارچ 

شسرپ

؟ تسا هتخاس  رختفم  مالسا ، تمعن  هب  ار  ناناملسم  ام  اهنت  هدرکن و  تیاده  ار  ماوقا  اه و  ّتلم  همه  دنوادخ ، ارچ 

خساپ

ماجنا قیرط  زا  ار  نانآ  ات  هدیرفآ  ار  اهناسنا  دنوادخ  ًاساسا  تسا و  هتـساوخ  اهناسنا  همه  يارب  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نید  تیاده 
.دهد رارق  شیوخ  هژیو  صاخ و  تمحر  لومشم  ینید  فیاظو 
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.تشاد هّجوت  دیاب  مهم  هتکن  ود  هب  هطبار  نیا  رد 

ینثتـسم نوناق  نیا  زا  دارفا  تیادـه  هلأسم  تسا و  هداد  رارق  یعیبط  لـماوع  رثأـت  لولعم و  ّتلع و  ناـهج  ار  ناـهج  نیا  دـنوادخ  . 1
اهنآ هب  مالـسا  میلاعت  ندیـسر  زا  یعنام  دـسرب و  اهنآ  هب  مالـسا  نییآ  دـیاب  دـنوش ، تیادـه  دـنهاوخب  اه  ناسنا  رگا  نیارباـنب  .تسین 

فیلکت و ناهج  ناهج ، نیا  اریز  .دسرب  اهنآ  هب  مالـسا  هدـش ، فرط  رب  عنام  ات  درب  یمن  نیب  زا  رهق  يور  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـسرب ،
ياج دـهد و  ماـجنا  دـهاوخ  یم  يراـک  ره  یـسک  ره  اـت  دراذـگ  یم  زاـب  ناـهج  نیا  رد  ار  اـهناسنا  تسد  دـنوادخ  تسا و  راـیتخا 

.دنسر یم  شیوخ  لامعا  يازج  هب  ناربکتسم  ناملاظ و  نارفاک و  ملاع ، نآ  رد  هک  تسا  ترخآ  ملاع  رفیک ، تازاجم و 

ار شیوخ  نییآ  ندوب  لطاب  لامتحا  هچناـنچ  دـندرواین ، ناـمیا  یعقاو  نییآ  هب  دندیـسرن و  یعقاو  نید  هب  ییاـهناسنا  رگا  هک  نیا  . 2
نانآ دروم  رد  باقِع  لامتحا  هدرک و  یهاتوک  دننکن ، ییوج  یپ  یلو  دنشاب  هتشاد  ییوج  یپ  قیقحت و  تردق  يا  هنوگ  هب  دنهدب و 
ییوج یپ  يارب  یـسرتسد  هجو  چـیه  هب  ای  دـنهدن و  ار  شیوخ  نییآ  کلـسم و  ندوب  لـطاب  لاـمتحا  هجو  چـیه  هب  رگا  یلو  .تسه 

رفیک باقِع و  قحتسم  القع  دنشاب ، هتشادن 
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.دوب دنهاوخن 

رد دشاب ، یم  ...و  لسوت  سفن و  بیذهت  رثا  رد  دنـسر ، یم  لیاضف  رگید  شناد و  ملع و  زا  یتاجرد  نامیا و  هب  هک  یناسک  دیوگ  یم  مالـسا 
روما هنوگ  نیا  هب  یهجوت  نیرتمک  یتح  هک  نیا  نودب  دنـسر  یم  مولع  زا  ییالاب  تاجرد  هب  دارفا  رگید ، ياهروشک  رد  میدهاش  ام  هک  یلاح 

افطل دنشاب ، هتشاد 

شسرپ

یم ...و  لسوت  سفن و  بیذهت  رثا  رد  دنـسر ، یم  لیاضف  رگید  شناد و  ملع و  زا  یتاجرد  نامیا و  هب  هک  یناسک  دیوگ  یم  مالـسا 
نیرتمک یتـح  هک  نیا  نودـب  دنـسر  یم  مولع  زا  ییـالاب  تاـجرد  هب  دارفا  رگید ، ياـهروشک  رد  میدـهاش  اـم  هک  یلاـح  رد  دـشاب ،

افطل دنشاب ، هتشاد  روما  هنوگ  نیا  هب  یهجوت 

خساپ

نادنمـشناد زا  يرایـسب  مینیب  یم  ور  نیا  زا  درادن ; دنوادخ  اب  طابترا  لسوت و  سفن و  بیذـهت  هب  يزاین  یلاع ، تاماقم  هب  ندیـسر 
هارمه هک  یملع  يرآ ، .دوش  یم  ناشبیصن  یتایاش  ياه  تفرشیپ  یملع  رظن  زا  دنتـسین ، دنب  ياپ  مه  یکلـسم  نید و  هب  هک  یجراخ 

سفن و بیذهت  هب  زاین  دیامن ، افص  اب  نشور و  مه  ار  بلق  هدرک  دنمورین  ار  زغم  هک  هنوگ  نامه  و  دشاب ، سفن  يافـص  تیونعم و  اب 
تیادـه نید و  رد  ود  ره  نیا  هک  دراد ، زاـین  همدـقم  ود  هـب  ماـقم  نـیا  كرد  هـک  تـسا  مزـال  حیـضوت  نـیا  .دراد  ادـخ  اـب  طاـبترا 

.دوش یم  نیمأت  يدنوادخ 

نآ تایئزج  نییبت  اه و  تلیضف  زا  یهاگآ  دنمزاین  یقالخا  ياه  تلیضف  هار  ندومیپ  . 1

يدراوم هیقب  دراد و  یطیارـش  هچ  هزور  تسا ، هنوگچ  زامن  هک  دهد  یم  ناشن  الثم  دوش ; یم  صخـشم  نید  رد  شزومآ  نیا  .دراد 
ار تایئزج  نیا  دهاوخ  یم  اجک  زا  دوخ  هب  دوخ  یمدآ  .دوش  یم  رسیم  نید  تیاده  رد  طقف  دنتـسه ، تیلـضف  زاس  هنیمز  رازبا و  هک 

.دبایرد

یتح دنمـشناد ، هک  درادـن  دوجو  یمازتلا  چـیه  دـشاب ، هتـشادن  ادـخ  هب  داقتعا  لثم  يا  هناوتـشپ  نآ  بتارم  قالخا و  هک  ینامز  ات  . 2
یم و  دنک ، تیاعر  ار  قالخا  دشاب ! هتفاکش  ار  متا  هتسه  هک  یسک 
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ياهتـسب نب  و  دوش ، یم  ماـجنا  نادنمـشناد  نیمه  قیرط  زا  یتـحار  هب  كاـنرطخ  ياـه  شناد  مه  نآ  ملع و  شورف  نونکا  هک  مینیب 
رگم درادن ، یمازتلا  چیه  ینطاب ، دهعت  نامیا و  نودب  ملع  .دریگ  یم  هشیر  اج  نیمه  زا  نآ  یگنهرف  ياه  یگدولآ  برغ و  یقالخا 

دنرادـن ینامیا  اه  نآ  نایلوتم  هک  تسه  اپورا  رد  یقالخا  ياه  شبنج  نونکا  هتبلا  .دوش  لامعا  ياـه  سرت  هیبنت و  همیزج و  هک  نیا 
.تشاد دهاوخن  یماود  تسا و  یلصف  تکرح  نیا  اما  هرالوکوف ، هورگ  لثم  دننک ; یمن  يوریپ  یبهذم  زا  و 

ثحابم ریاس 

؟ تسیچ دنک  لمع  اه  نآ  هب  ناملسم  کی  دیاب  هک  یعرش  ینید و  تاررقم  لوصا و 

شسرپ

؟ تسیچ دنک  لمع  اه  نآ  هب  ناملسم  کی  دیاب  هک  یعرش  ینید و  تاررقم  لوصا و 

خساپ

مزال دـهد  یم  لیکـشت  ار  یمالـسا  ماکحا  یمامت  تسات و  هد  هک  نید  عورف  هب  لمع  تسا و  مزـال  بهذـم  نید و  لوصا  هب  داـقتعا 
دشاب و دوجوم  طئارـش  هک  تسا  یتروص  رد  داهج  ای  تاکز  ای  سمخ  ًالثم  دیآ ، شیپ  ناسنا  يارب  هک  اه  نآ  زا  هچ  نآ  هتبلا  .تسا 

هعجارم هطوبرم  ياه  باتک  هب  دیاب  شخب  ره  تخانـش  يارب  .تسا  مزال  ناملـسم  درف  ره  يارب  اه  نآ  تاعارم  یقالخا و  تاروتـسد 
مه دینک و  هعجارم  هدش  هتـشون  تماما  لدع و  داعم ، توبن ، دیحوت ، هرابرد  هک  ییاه  باتک  هب  دیاب  يداقتعا  لئاسم  رد  ًالثم  دـینک ،

.دینک هعجارم  یقالخا  ياه  باتک  هب  یقالخا  لئاسم  رد  دیلقت و  عجارم  ياهاوتف  لئاسم و  هب  نید  عورف  دروم  رد  نینچ 

کی قادصم  یلو  رفاک , رفن  کی  یهقف  رظنزا  تسا  نکمم  ایآ  سکعرب ؟  میشابن و  ناملسم  عقاو  رد  یلو  میشاب ,  ناملسم  یهقف  ظاحل  زا  ام  ایآ 
؟ دشاب یعقاو  ناملسم 

شسرپ

یلو رفاک , رفن  کی  یهقف  رظنزا  تسا  نکمم  ایآ  سکعرب ؟  میشابن و  ناملسم  عقاو  رد  یلو  میشاب ,  ناملـسم  یهقف  ظاحل  زا  ام  ایآ 
؟ دشاب یعقاو  ناملسم  کی  قادصم 

خساپ

یبتارم تاجرد و  ياراد  نامیا  مالسا و  نوچ  تسا ,  ناملسم  دشاب , مالسا  زا  یفیعض  ءهجرد  رد  رگا  یتح  دشاب , ناملسم  سک  ره 
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ناملـسم یهقف  رظن  زا  هک  یـسک  رگا  تسا .  دیـشروخ  رون   , يرت یلاع  ءهبترم  تسا و  عمـش  رون  نآ  زا  هبترم  هک  رون  دـننام  تسا , 
 . تسا رفاک  تفگ  ناوت  یمن  دشابن , اشوک  مالسا  ياهروتسد  هب  لمع  رد  تسا , 

.دنیوگ یم  قفانم  وا  هب  هک  دـشاب , ناملـسم  ًارهاظ  ینعی  دروایب ; رد  ناناملـسم  کلـس  رد  ار  دوخ  بیرف ,  رهاظ  يرفاک  تسا  نکمم 
فیعـض ءهجردرد  ناـمیالا و  فیعـض  تسا  نکمم  دـشاب , ناملـسم  رگا  تسا .  رفاـک  اـی  ناملـسم  ناـسنا ,  یهقف ,  رظن  زا  نیارباـنب 

رظن زا  یـصخش  رگاو  تسا .  ناملـسم  تروص  ره  رد  یلو  دـشاب , هتـشادن  تقباطم  مالـسا  روتـسد  اب  وا  درکلمع  دـشاب و  یناملـسم 
هب داقتعا  زا  ترابع  یناملسماریز  تسین ,  ناملـسم  دیامن , لمع  ار  یمالـسا  ياهروتـسد  شدرکلمع  رد  رگا  یتح  دشاب , رفاک  یهقف 

مالـسا ربمایپ  تلاسر  ادـخ و  تیبوبر  هب  داقتعا  مدـع  زا  تراـبع  رفک  تسا و  6 دمحم ترـضح  مالـسا ,  ربمایپ  توبن  ادخ و  تیبوبر 
 . تسا

يرت لماکء  هجرد  هب  نامیا  مالـسا و  دـشاب , ییالاب  ءهبترم  رد  لمع  رگا  دوش و  یم  ناسنا  لامک  ثعاب  مالـسا  ياهروتـسد  هب  لمع 
 . تسین وا  رد  یتملظ  تسا و  لماک  رون  نمؤم ,  تقو  نآ  هک  دسر  یم 

(1 : .) دیوگ یم  نامحرلا )  نب  همحر   ) ریسفت رد  یبرع  نیدلا  یحم 

نیدلا یحم  یقرواپ 1. )
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ج 2 ص 211 نامحرلا ,  نم  همحر  یبرع , 

یسک ای  دناوخ  یمنزامن  هک  یناملسم  ًالثم  دوشب ؟ مالسا  زا  وا  ندش  جراخ  ثعاب  یناملسم  دب  درک  لمع  تسا  نکمم  ایآ  شسرپ : 
؟ درب نوریب  یناملسم  زا  ار  وا  اه , يراکفالخ  نیا  دنک , یم  تیانج  ملظ و  ای  دشک  یم  ار 

یمنزامن هک  یسک  ًالثم  دوش , یمن  مالـسا  ءهگرج  زا  نتفر  نوریب  ثعاب  دشابن , نید  راکنا  اب  هارمه  رگا  فالخ  لامعا  ماجنا  خساپ :
لوسر ادخراکنا و  اب  مزالم  نید و  راکنا  اب  هارمه  رگا  یلو  تسا ,  هدشن  جراخ  مالـسا  زا  تسا ,  نید  ءزج  دراد  لوبق  یلو  دـناوخ ,

 . تسین ناملسم  رگید  تسا و  جراخ  مالسا  زا  دشاب ,

 : نانآ زا  ندرکن  تعاطا  ناربمایپ و  بیذکت  دننام  دوش , یم  نامیا  زا  جورخ  ثعاب  ناهانگ  زا  یضعب 

<. دنتفرگ هرخسم  هب  ار  اه  نآ  دندرک و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  دیسر 

یهلا تایآ  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  راک  درب و  یم  نیب  زا  ار  نامیا  حور  دـتفا و  یم  ناسنا  ناـج  هب  هروخ  نوچ  مه  یگدولآ  هاـنگ و 
یم يا  هلحرم  هب  دزادرپ و  یم  یهلا  تایآ  ناربمایپ و  ءهیرخس  ازهتـسا و  هب  صخـش  دور و  یم  رتارف  نآ  زا  هاگ  دوش و  یم  بیذکت 

يرایـسب هک  روط  ناـمه  دـنام , یمن  یقاـب  یهار  یهلا  كاـندرد  باذـع  ءهناـیزات  زج  تسین و  ّرثؤم  زردـنا  ظـعو و  رگید  هک  دـسر 
دوب مالسا  هب  وا  نامیا  رگنایب  هک  دیـسر  توبن  راکنا  هب  شراک  هک  هیواعم  تبدیزی  دننام  دندوب , نینچ  خیرات  ناراکتیانج  نایغایزا و 

(1) .درک تئارق  ار  ءهیآ  يو ,  باوج  رد  بنیز 3 ترضح  و  تفرگ ,  هرخسم  هب  ار  زیچ  همه  و 

ریسفت یقرواپ 1. )
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 . صیخلت اب  ج 16 ص 374  هنومن , 

ياه یبوخ  نتفگ  اب  دنناوت  یم  هک  یتروص  رد  دنناسرت ، یم  ترخآ  باذع  خزود و  زا  ار  نانآ  ناناملـسم  تیاده  يارب  مالـسا  نید  رد  ارچ 
مک منهج  اب  هسیاقم  رد  اما  دوش ، یم  تبحص  مه  تشهب  زا  مالسا  رد  هک  مراد  لوبق  هتبلا  دننک ؟ بیغرت  کین  لمع  ماجنا  يوس  هب  ار  نانآ  تشهب 

؟ رت

شسرپ

نتفگ اب  دـنناوت  یم  هک  یتروص  رد  دـنناسرت ، یم  ترخآ  باذـع  خزود و  زا  ار  ناـنآ  ناناملـسم  تیادـه  يارب  مالـسا  نید  رد  ارچ 
، دوش یم  تبحـص  مه  تشهب  زا  مالـسا  رد  هک  مراد  لوبق  هتبلا  دننک ؟ بیغرت  کین  لمع  ماجنا  يوس  هب  ار  نانآ  تشهب  ياه  یبوخ 

؟ رت مک  منهج  اب  هسیاقم  رد  اما 

خساپ

اَهُّیَأَََّی : " دوش یم  رکذ  روبزم  تایآ  زا  یکی  هنومن  ناونع  هب  .دـنا  هدـش  حرطم  رگیدـکی  اب  نامأوت و  راذـنا  راشبا و  میرک  نآرق  رد  . 1
میب هدـنهد و  تراشب  هاوگ  ناونع  هب  ار  وت  اـم  هک  یتسرد  هب  ، 9 ربمایپ يا  بازحا 45 )  ;) اًریِذَن اًرِّشَبُم َو  اًدِهََـش َو  َکََْنلَـسْرَأ  آَّنِإ   ّ ُ ِیبَّنلا

.دراد هراشا  وا ، ندوب  ریشب  هب  تفص  کی  هدش  رکذ   9 ربمایپ يارب  هک  یتفص  جنپ  نایم  زا  هفیرش  هیآ  نیا  رد  میداتسرف "  هدنهد 

ررـض عـفد  ار ، نآ  رگید  مین  تعفنم و  بلج  هقـالع  ار  ناـسنا  دوـجو  زا  یمین  هک ،  تسا  نآ  راذـناو  تراـشب  ندوـب  مأوـت  لـیلد  . 2
.دشاب یم  ناسنا  يدوجو  داعبا  مود  شخب  هزیگنا  راذنا  تسخن و  شخب  هزیگنا  تراشب  هاگ  نآ  دهد ; یم  لیکشت 

یعامتجا ياه  تیلاعف  هزیگنا  زین  ناسنا و  یتیبرت  دـنیآرف  زا  یمهم  شخب  دـیدهت ، قیوشت و  ای  راذـنا  تراشب و  رگید ، یهاگن  رد  . 3
لابق رد  رفیک  زین  هدش و  رسیم  نآ  نتـسویپ  رد  ناسنا  رتشیب  یگدامآ  ببـس  کین  راک  ماجنا  ربارب  رد  قیوشت  .دهد  یم  لیکـشت  ار  وا 

.ددرگ یم  اطخ  هار  نآ  زا  ناسنا  نتشادرب  تسد  بجوم  دب ، راک  ماجنا 

، دـیما میب و  ینعی  نآ ;  اـب  بساـنتم  ینورد  تلاـح  ود  و  ررـض ، عـفد  تعفنم و  بلج  ینعی  ناـسنا  یگژیو  ود  نـیا  ناـیم  لداـعت  . 4
تمسق کی  يور  رب  اهنت  ناسنا  یتیبرت  هیاپ  دیابن  هدوب و  يرورض 
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، دشاب هزادنازا  شیب  راذنا  میب و  هچ  نانچ  ناسنا و  تلفغ  تئرج و  ببـس  درذگب ، دوخ  زاجم  دح  زا  دیما  قیوشت و  رگا  اریز  دـشاب ;
رکذ رگیدکی  رانک  رد  راذنا ، تراشب و  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسرد  تشاد  دـهاوخ  لابند  هب  ار  يدـیماان  سأی و 

.دنا هدش 

رد هک  تسا  تهج  نادب  نیا  تسا  هدش  رکذ  مدـقم  تراشب  تایآ  رثکا  رد  میرک  نآرق  رد  راذـناو  تراشب  نامأوت  رکذ  رب  نوزفا  . 5
يا هبـضغ  هتمحر  تقبـس  نم  ای  تسا  هدـمآ  اـهاعد  رد  هک  ناـمه  تسا  هتفرگ  یـشیپ  وا ، بضغ  باذـع و  رب  ادـخ  تمحر  عومجم 

تسا هتفرگ  یشیپ  وت ، مشخ  رب  وت ، تمحر  هک  یسک 

تسین یلوبق  دروم  ياعدا  نآرق  رد  مّنهج  میسرت  ریوصت و  هّفک  ندوب  نیگنس  ياعدا  روبزم ، تاحیضوت  هب  هجوت  اب  .6

هانگ زا  ناسنا  يرود  رد  هک  تسا  هدش  دای  یبوخ  یتیبرت  لماع  ناونع  هب  نآ  زا  تایاور  رد  هدش  حرطم  شسرپ  رد  هک  گرم  دای  . 7
تسین راگزاسان  اه  تمعن  يروآدای  شخبدیما و  ياه  هبنج  زا  مالسا  نید  ییوج  هرهب  اب  درکیور  نیا  تسا  رثؤم  رایسب 

ك.ر رتشیب  هعلاطم  يارب 

ص 515. همجرت ج 16 ، اب  نازیملا  . 1

هیمالسالا بتکلا  راد  ص 361 ، نارگید ج 17 ، يزاریش و  مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریسفت  . 2

ص 196. نایبلا ج 7 ، حور  تاعوبطملل 4 . یملعالا  هسسؤم  ص 168 ، ییسربطلا ج 8 ، نآرقلا 7  ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  . 3

ص 216. ج 25 ، ریبکلا ، ریسفت  . 5

هب هجوت  اب   ) تسیچ نآرق  هاگدـید  زا  رفاک  كرـشم و  قرف  تسناد  رفاک  ار  اه  نآ  ناوت  یم  ایآ  باتک  لها  هرابرد  نآرق  تایآ  هب  دانتـسا  اب 
لها دیاقع  هرابرد  ًافطل  دریگ ؟ یم  رارق  هورگ  مادک  رد  ثیلثت  هدیقع  هب  هجوت  اب  باتک  لها  تسا و  تقیقح  هدنناشوپ   " يانعم هب  هک  رفاک  هشیر 

شسرپ

اب  ) تسیچ نآرق  هاگدـید  زا  رفاک  كرـشم و  قرف  تسناد  رفاک  ار  اه  نآ  ناوت  یم  ایآ  باتک  لها  هرابرد  نآرق  تاـیآ  هب  دانتـسا  اـب 
تقیقح هدنناشوپ   " يانعم هب  هک  رفاک  هشیر  هب  هجوت 
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زین نآرق  هاگدـید  زا  باتک  لها  دـیاقع  هرابرد  ًافطل  دریگ ؟ یم  رارق  هورگ  مادـک  رد  ثیلثت  هدـیقع  هب  هجوت  اـب  باـتک  لـها  تسا و 
.دوش ثحب 

خساپ

ترـضح يربمایپ  ای  دنهد و  رارق  کیرـش  وا  يارب  ای  دننک ، راکنا  ار  ادـخ  هک  یناسک  يارب  تسا  یحالطـصا  هعیـش  هقف  رد  رفاک " "

.( هلئسم 106 ینیمخ ،  ماما  لئاسملا  حیضوت  ك.ر  ) .دنریذپن ار  هللادبع 9  نب  دمحم  أیبنالا  متاخ 

عبانم زا  هک  تسا  نآ  یحالطـصا  يانعم  دوش ، یم  مکح  بجوم  هقف  رد  هچنآ  یلو  تسا  هدـش  هتفرگ  رفاک  يوغل  يانعم  زا  انعم  نیا 
.دیآ یم  تسد  هب  لقع  عامجا و  تنس  باتک   ) هقف

یلع رفاکلا  و  : " دـنک یم  فیرعت  نینچ  ار  رفاـک  تادرفم  رد  بغار  تسا  هتفر  راـک  هب  اـنعم  نیمه  هب  زین  تنـس  لـها  عباـنم  رد  رفک 
لها نوتم  زا  هتفگ و  بغار  هک  نانچ  هتبلا  رفک ) هدام  " ) اـهتثالث وا  هعیرـشلا  وا  هوبنلا  وا  هینادـحولا  دـحجی  نمیف  فراـعتم  قـالطالا 
یلو تسا  فراعتم  ياـنعم  نیا  دوش ، یم  هدافتـسا  تنـس  لـها  قرف  یخرب  یلو  تسا  فراـعتم  ياـنعم  نیا  دوش ، یم  هدافتـسا  تنس 

زا یهورگ  لاـثم  يارب  دـنا : هدرک  هئارا  يرگید  یناـعم  دنـشاب ، هتـشاد  یناوریپ  کـنیا  مه  تسین  موـلعم  هک  تنـس  لـها  قرف  یخرب 
تسین اه  نآ  هتفگ  هب  يرابتعا  هک  اه  نآ  زج  دنناد و  یم  رفک  بجوم  ار  هانگ  فرص  جراوخ 

.دـنوش یم  هدرب  راک  هب  زین  رگیدـکی  يانعم  رد  دـنچ  ره  صـالخا  ربارب  رد  كرـش  تسا و  ناـمیا  ربارب  رد  رفک  كرـش  رفک و  قرف 
 ( مق 1412 ق یلوالا  یمالسالا ط  رشنلا  هسسؤم  هرامش 1823 ، يریازج  نیدلاروندیس  يرکسع و  لاله  یبا  هیوغللا  قورفلا  مجعم  )

رد انعم  نیا  .دسرب  رفک  دح  هب  ات  دهاک  یم  نامیا  هجرد  زا  صالخا  رد  صقن  هک  ارچ  تسا  كرش  زا  معا  رفک  نیاربانب 
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اج نآ  زا  باتک  لها  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  هدـش  دای  بلاطم  هب  هجوت  اب  کنیا  تسا  رتراکـشآ  رفک ، یحالطـصا  فیرعت 
رفک قادصم  هس  ره  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  دنرفاک ، دـنا ، هتفریذـپن  ار  مالساربمایپ 9  تلاسر  هدش و  لئاق  کیرـش  ادخ  يارب  هک 

تسا نکمم  لاثم  يارب  دنـشاب ; ناسکی  ماکحا  همه  رد  تسین  مولعم  مالساربمایپ 9 ) توبن  راکنا  نداد و  رارق  کیرـش  ادخ ، راکنا  )
.دنلئاق کیرـش  وا  يارب  یلو  دنراد ، لوبق  ار  ادخ  هک  ارچ  دنتـسین ; سجن  باتک  لها  یلو  تسا  سجن  ادخ  رکنم  دـنوش  لئاق  یخرب 

( درک هعجارم  دیلقت  عجرم  ياوتف  هب  دیاب  دروم  نیا  رد  )

نیا نیرت  مهم  تسا  هدش  شهوکن  تدش  هب  اه  نآ  لاعفا  دـیاقع و  یخرب  هدـمآ و  یناوارف  تایآ  باتک  لها  هرابرد  میرک  نآرق  رد 
باتک فیرحت  قح و  نامتک  رگید ، یخرب  راکنا  تاروتـسد و  تایآ و  یخرب  نامیا  ادـخ ، يارب  ندـش  لـئاق  کیرـش  ثیلثت  دـیاقع 

: دنراد تلالد  هدش  دای  دراوم  رب  هک  تسا  یتایآ  هلمج  زا  لیذ  تایآ  تسا  ینامسآ 

هس زا [ صخـش   [ نیموس ادخ  دنتفگ : هدش و [ لئاق  ثیلثت  هب   [ هک یناسک  هدئام 73 )  .ٍ..;) هَثَََلث   ُ ِثلاَث   َ هَّللا  ّ َ نِإ ْاَُّولاَق    َ نیِذَّلا َرَفَک  ْدَـقَّل  "

 .." تسیناتکی يادخ  زج  يدوبعم  چیه  هک  نآ  لاح  و  دنا ، هدش  رفاک  اعطق  تسا  مونقا  هس  ای  صخش  [

ًاعطق تسا  میرم  رسپ  حیسم  نامه  ادخ  : " دنتفگ هک  یناسک  هدئام 72 )  .َ..;) مَیْرَم   ُ ْنبا   ُ حیِـسَْملا َوُه    َ هَّللا  ّ َ نِإ ْاَُّولاَق    َ نیِذَّلا َرَفَک  ْدََقل  "

" ...دنا هدش  رفاک 

 ِ هَمََیِْقلا   َ مْوَی اَْینُّدـلا َو    ِ هَوَیَْحلا ِیف    ٌ يْزِخ ـآلِإ    ْ مُکنِم َکـِل   َ َذ   ُ لَـعْفَی نَم  ُءآَزَج  اَـمَف    ٍ ضْعَِبب   َ نوُرُفْکَت َو    ِ بََتِْکلا   ِ ضْعَِبب   َ نُونِمُْؤتَفَأ "... 
دیروآ و یم  نامیا  تاروت   [ باتک زا  يا  هراپ  هب  امش  ایآ  هرقب 85 ...)  .ِ.. ;) باَذَْعلا ِّدَشَأ   َّ َ َیلِإ   َ نوُّدَُری
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زور دوب و  دـهاوخن  يزیچ  ایند  یگدـنز  رد  يراوخ  زج  دـنک ، نینچ  هک  امـش  زا  سک  ره  يازج  سپ  دـیزرو ؟ یم  رفک  يا  هراـپ  هب 
 " تسین لفاغ  دینک  یم  هچ  نآ  زا  دنوادخ  و  دنرب ، زاب  اهب  اذع  نیرت  تخس  هب  ار  ناشیا  زیخاتسر 

لطاب هب  ار  قح  ارچ  باتک  لها  يا  نارمع 71 ) لآ    َ;) نوُمَْلعَت   ْ ُمتنَأَو  ّ َ قَْحلا   َ نوُُمتْکَتَو   ِ لِطََْبلِاب  ّ َ قَْحلا   َ نوُِسْبلَت   َ ِمل   ِ بََتِْکلا   َ لـْهَأَََّی " 
"؟ دیناد یم  دوخ  هک  نیا  اب  دینک ، یم  نامتک  ار  تقیقح  دیزیمآ و  یم  رد 

نانآ زا  یهورگ  و  هرقب 75 )   َ;) نوُمَْلعَی   ْ مُه َو    ُ هُولَقَع اَم  ِدـَْعب  نِم  ُ و  هَنُوفِّرَُحی  ّ َ ُمث   ِ هَّللا   َ مََلَک   َ نوُعَمْـسَی   ْ ِم مُْهنّ   ٌ قیِرَف   َ ناَـک ْدَـق  َو  "... 
" .دنتسناد یم  مه  ناشدوخ  و  دندرک ، یم  فیرحت  شندیمهف  زا  دعب  ار  نآ  سپس  دندینش ، یم  ار  ادخ  نانخس 

ینآرق عضوم  نیا  اب  نیملـسم  دروم  رد  ینید  ردارب  هب  ریبعت  ایآ  دنا ، هدحاو  تما  اه  ناسنا  همه  هک  میرک  نآرق  يریگ  تهج  نیا  هب  هجوت  اب 
تسین راگزاسان 

شسرپ

عضوم نیا  اب  نیملسم  دروم  رد  ینید  ردارب  هب  ریبعت  ایآ  دنا ، هدحاو  تما  اه  ناسنا  همه  هک  میرک  نآرق  يریگ  تهج  نیا  هب  هجوت  اب 
تسین راگزاسان  ینآرق 

خساپ

نونمؤم 52 سنوی 19 ، هرقب 213  هلمجزا  تسا  هدرک  هراشا  اه ، ناـسنا  عون  ندوب  دـحاو  تما  هب  میرک  نآرق  رد  يرایـسب  تاـیآ  . 1
...و  92 أیبنا ،

تمدـخ هب  یـشک و  هرهب  هلمج  زا  یلیالد  هب  نوچ  هک  نیا  نآ  هدـش و  هتخادرپ  نید  عیرـشت  هفـسلف  هب  تاـیآ  نیا  زا  يرایـسب  رد  . 2
فالتخا يارب  ور ، نیا  زا  دمآ ; شیپ  فالتخا  اه  ناسنا  نایم  یندم  یگدـنز  زا  هتـساخرب  ياه  شلاچ  هعماج و  رد  رگیدـکی  يریگ 

هسسؤم ص 111 ، ییابطابط ج 1 ، همالع  نآرقلا  ریـسفت  یف  نازیملا  ) .درک هضرع  رـشب  هب  ار  تعیرـش  نید و  دـنوادخ  روبزم ، لیاذر 
 َ نیِرِّشَبُم   َ ِِیبَّنلا نیّ   ُ هَّللا   َ ثَعَبَف   ً هَدِح  َ َو   ً هَّمُأ   ُ ساَّنلا   َ ناَک  " تسا هدمآ  هدش  دای  تایآ  زا  یکی  رد  هک  نانچ  مه  تاعوبطملل )  یملعالا 
و ، ) دندوب هتسد  کی  زاغآ ) رد   ) مدرم هرقب 213 )  ;ِ) هِیف ْاوُفَلَتْخا  اَمِیف    ِ ساَّنلا   َ ْنَیب   َ مُکْحَِیل  ِ ّ قَْحلاـِب   َ بََتِْکلا   ُ مُهَعَم   َ لَزنَأَو   َ نیِرِذـنُمَو

نیا رد  دش ، ادیپ  ییاهداضت  تافالتخا و  اه  نآ  نایم  رد  و  دمآ ، دیدپ  تاقبط  عماوج و  جیردت  هب  تشادن  دوجو  يداضت  نانآ  نایم 
ورف نانآ  اب  درک ، یم  توعد  قح  يوس  هب  هک  ینامسآ  باتک  و  دهد ، میب  تراشب و  مدرم  هب  ات  تخیگنارب  ار  ناربمایپ  دنوادخ  لاح 

دحاو تما  هب  اه ، ناسنا  همه  زا  هک  یتایآ  رد  نیا  رب  هجوت  اب  .دنک " يرواد  دنتـشاد ، فالتخا  هچ  نآ  رد  مدرم  نایم  رد  ات  داتـسرف ،
.دش هراشا  نادب  هک  تسا  یتهج  هب  هکلب  دنشاب ، یم  یمالسا  تما  هعومجمریز  همه  نانآ  هک  ور  نآ  زا  هن  هدش  ریبعت 

رد . 2
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دـصقم کی  ياراد  نانآ  همه  هک  تسور  نآ  زا  اه  ناسنا  همه  هب  دـحاو  تما  باطخ  ، 92 أیبنا ، دـننام  روبزم ، تایآ  زا  رگید  یخرب 
.( ص 322 نامه ج 14 ،  ) تسا دحاو  راگدرورپ  نتشاد  دنمتداعس و  یگدنز  هب  یبای  تسد  نآ  هدوب و 

یلو دشاب ، هتشاد  ینآرق  دنتسم  اه  ناسنا  همه  هب  مود  فیدر  رد  هدش  رکذ  لیلد  هب  دحاو ، تما  هب  ریبعت  بطاخم  هک  نیا  ضرف  اب  . 3
فالتخا زا  تسا  مزال  سپ  دیراد ، يدحاو  راگدرورپ  دصقم و  هک  لاح  دنامهفب ، نانآ  هب  تسا  هتـساوخ  روبزم  ریبعت  اب  میرک  نآرق 

.دینک تکرح  كرتشم  دـصقم  نآ  هب  یبای  تسد  روظنم  هب  هناگی و  راگدرورپ  رادـم  رب  یگمه  هتـشادرب  تسد  روبزم  روحم  ود  رد 
 ( نامه )

ناوت یم  زاب  ایآ  دندش ، قرفتم  و  دـندز ، هقلح  نوگانوگ  نایادـخ  درگ  رب  هتخاسن  دوخ  هشیپ  ار  یـشور  نینچ  اه  ناسنا  رگا  لاح  . 4
 ّ َ ِ ي هِذََـه  ّ َ نِإ دـیامرف " : یم  هک  مود  فید  رد  هراشا  دروم  هیآ  راکـشآ  شرافـس  هب  هجوت  اـب  تسادـیپ  دـیمان ؟ دـحاو  تما  ار  ناـنآ 

سپ متسه  امش  راگدرورپ  نم  و  دنتسه ، يدحاو  تما  همه  یناسنا  عون  نیا  ( 92، أیبنا   ِ;) نوُُدبْعاَف   ْ مُکُّبَر اَنَأ  َو    ً هَدِـح  َ َو   ً هَّمُأ   ْ مُُکتَّمُأ
و دیمان ، دحاو  تما  ار  نانآ  ناوت  یمن  رگید  دـندرکن ، نینچ  اه  ناسن  هچ ا  نانچ  رگید ، رایـسب  هباشم  تایآ  و  .دـینک " شتـسرپ  ارم 
هب هجوت  اب  یتح  سپ  .دوب  دنهاوخ  مالسا  تما  ینعی  روبزم ، ناونع  لومشم  دنا ، هدرک  لمع  ینآرق  شرافـس  نیا  هب  هک  یهورگ  اهنت 

تما دـنا ، هدـمآ  مه  درگ  هناگی  يادـخ  تدابع  روحم  رب  هک  اه  ناسنا  زا  یهورگ  هب  ناوت  یم  اـهنت  شـسرپ  رد  هراـشا  دروم  تاـیآ 
نیرخآ و اب  هک  دوب  دهاوخ  حیحص  ینامز  مه  روبزم  ترابع  .دروآ  باسح  هب  یمالسا 
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خـساپ نیا  شیاجنگ  رد  نآ  یـسررب  هک  تسا  مالـسا  تیمتاخ  زین  رما  نیا  لیلد  دـشاب ، وس  مه  مالـسا  ینعی  یهلا  نید  نیرت  لـماک 
تسین

تسین زیاج  سسجت  مالسا  رظن  زا  یلئاسم  هچ  رد 

شسرپ

تسین زیاج  سسجت  مالسا  رظن  زا  یلئاسم  هچ  رد 

خساپ

; ...اوُـسَّسَجَت َـال  َو    ٌ ْمثِإ  ِ ّ نَّظلا   َ ضَْعب  ّ َ نِإ  ِ ّ نَّظلا   َ ِم نّ اًرِیثَـک  ْاوـُِبنَتْجا  ْاوـُنَماَء    َ نیِذَّلا اَـهُّیَأَََّی  : " دـیامرف یم  ناـنمؤم  هـب  باـطخ  دـنوادخ 
زگره تسا و  هانگ  اه  نامگ  زا  یـضعب  اریز  دـیزیهرپب ، اه  ناـمگ  زا  يرایـسب  زا  دـیا ، هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  تارجح 12 ) )

" ...دینکن سّسجت  نارگید  راکرد  [

تـشونرس رد  يریثأت  هک  اج  نآ  ات  یعاـمتجا  یگدـنز  رد  تسا و  دارفا  یـصوصخ  یـصخش و  یگدـنز  هب  طوبرم  سّـسجت  تمرح 
سّـسجت دنک ، یم  ادیپ  هعماج  نایک  نارگید و  تشونرـس  اب  یطابترا  هک  اج  نآ  اّما  تسا  قداص  مکح  نیا  زین  دشاب  هتـشادن  هعماج 

نویع  " ناونع هب  اه  نآ  زا  هک  دوب  هداد  رارق  تاعالطا  يروآ  عمج  يارب  ینارومأـم  مالسا 6  ربمایپ  صخـش  ور  نیا  زا  درادن ; یعنام 
لیلد نیمه  هب  .دننک  يروآدرگ  وا  يارب  تشاد  جراخ  لخاد و  رد  یمالسا  هعماج  تشونرـس  اب  طابترا  ار  هچ  نآ  ات  دوش ، یم  ریبعت 

نآ و  دنک ، سیسأت  تاعالطا  يروآدرگ  يارب  يا  هدرتسگ  نامزاس  ای  دشاب ، هتشاد  یتاعالطا  نارومأم  دناوت  یم  یمالـسا  تموکح 
.دنیامن سسجت  دور  یم  یمالسا  تموکح  تینما و  نداتفا  رطخ  هب  ای  هعماج و  دض  رب  هئطوت  میب  هک  اج 

یمن یعامتجا  تینما  دض  رب  هئطوت  میب  درادن و  هعماج  نایک  هب  یطابترا  هنوگ  چیه  هک  دارفا  یصوصخ  یصخش و  روما  رد  نیاربانب 
ندناسرن یسرزاب و   " میناوخ یم  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  لصا 25  رد  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  تسین  زیاج  سّسجت  دور ،

قارتسا اه ، نآ  ندـناسرن  هرباخم و  مدـع  روسناس ، سکلت  یفارگلت و  تارباخم  ياشفا  نفلت  تاملاکم  ندرک  شاف  طبـض و  اه ، همان 
نارگید ج يزاریش و  مراکم  هّللا  تیآ  هنومن  ریسفت  ك.ر   ") نوناق مکح  هب  رگم  تسا  عونمم  سسجت  هنوگ  ره  عمس و 
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 ( هیمالسالا بتکلاراد  ص 187188 ، ، 22

؟ تسا ینعم  هچ  هب  مالسا  نیناوق  یلومش  ناهج  تسیچ ؟  یندم  هعماج  دروم  رد  مالسا  رظن 

شسرپ

؟ تسا ینعم  هچ  هب  مالسا  نیناوق  یلومش  ناهج  تسیچ ؟  یندم  هعماج  دروم  رد  مالسا  رظن 

خساپ

لوا لاوس  باوج 

یخربو راگزاسان  رگیدـکی  اـب  اـهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدـش  هداد  یفلتخم  ریـسافت  ریباـعت و  ینید » تموکح   » و یندـم » هعماـج   » زا
یتشآ قافو و  ، ییالو ینید و  تموکح  اب  اساسا  یبرغ  یندـم  هعماـج  ياـه  هفلؤم  زا  یخرب  تفگ : ناوت  یم  ًـالامجا  .تسا  راـگزاس 

نآ زراب  ياه  یگژیوزا  یخرب  هک  یمالـسا ) تیندم  ، ) تسا راگزاس  یمالـسا  لوصا  اب  هک  یندم  هعماج  زا  يرگید  ریبعت  اما  درادن ؛
نید يرواد  شریذپ  نامکاحدرکلمع و  رب  تراظن  یناگمه ، تیلوؤسم  لصا  مدرم ، یعامتجا  یـسایس و  تکراشم  زا : تسا  ترابع 

.درادن ییالو  هعماج  اب  یتریاغم  هنوگ  چیه  یسایس  یعامتجا و  لئاسم  رد 

ناتسبات 77. هرامش 5 ،  یمالسا ،» هاگشناد   » هلجم ك.ر : رتشیب  یهاگآ  يارب 

مود لاوس  باوج 

ياهزاین همه  يوگخـساپ  هکلب  تسین ؛ یـصاخ  ناـمز  هقطنم و  هژیو  نآ  میلاـعت  هک  تسا  نیا  مالـسا  نیناوق  یلومـش  ناـهج  ياـنعم 
.تسا اهناکم  اهنامز و  همه  رد  اهناسنا ،

؟ تخانش رتهب  ناوت  یم  یقیبطت  هعلاطم  هار  زا  ار  مالسا  ایآ  تسیچ ؟  نآ  ناکرا  مالسا و  رد  قیقحت  هار 

شسرپ

؟ تخانش رتهب  ناوت  یم  یقیبطت  هعلاطم  هار  زا  ار  مالسا  ایآ  تسیچ ؟  نآ  ناکرا  مالسا و  رد  قیقحت  هار 

خساپ

لوا لاوس  باوج 
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یقیفوت سدـقم و  دنمـشزرا و  رایـسب  یتکرح  نیتم ، ياه  هیاپ  رب  اهنآ  نتخاـس  راوتـسا  دـیاقع و  شنیب و  نداد  ناـماس  يارب  تکرح 
: تسا زیچ  ود  ریسم  نیا  یط  هشوت  هر  .درک  تکرح  هار  نیا  رد  ریگ  یپ  شالت  اب  درمش و  ردق  ار  قیفوت  نیا  دیاب  .تسا  یهلا 

.مظنم هشیدنا  رکفت و  - 1

تخانـشزاب ههاریب  زا  ار  هار  دومن و  زاورپ  توکلم  جوا  ات  ناوت  یم  لاب  ود  نیا  اب  اه  یگدولآ  زا  نورد  شیاریپ  سفن و  بیذـهت  - 2
نـشور .داد  رارق  يدـعب  دوعـص  يارب  یهاـگیاپ  ار  نآ  هجیتـن  لوصح  زا  سپ  دومن و  زاـغآ  ار  رکفت  يا  هطقن  زا  دـیاب  لوا  هلوقم  رد 

نم هاگیاج  دراد  تیعقاو  رگا  دراد  تیعقاو  ناهج  نیا  ایآ  تسا  یتسه  ناهج  هراـبرد  ندیـشیدنا  تکرح  نیا  نیزاـغآ  هلپ  هک  تسا 
؟ درادن ای  دراد  میکح  ربدم و  یعناص  ناهجایآ  هرخالاب  نآ و  دقاف  ای  تسا  روعش  ياراد  یتسه  ایآ  تسیچ ؟ یتسه  هعومجم  نیا  رد 
ام لوا  هیصوت  نیاربانب  تشاد  دهاوخ  يدعب  ریس  رد  یساسا  شقن  اه  لاؤس  نیا  زا  مادک  ره  هب  یفنم  ای  تبثم  خساپ  هک  تسا  نشور 

نکمم هک  اج  نآ  ات  دـینک  یعـس  دـییامن و  لح  دوخ  يارب  ار  همـسا » زع   » ناهج دـنوادخ  هلاسم  هشیمه  يارب  راب  کـی  هک  تسا  نآ 
زیچ ره  زا  شیب  لزنم  نیا  رد  ریس  يارب  .دیربب  یپ  ناهج  يادخ  تایصوصخ  رگید  فاصوا و  هب  دیورب و  شیپ  تفرعم  نیا  رد  تسا 

ادخ .دوب  دهاوخ  دیفم  هنیمز  نیا  رد  ریز  ياه  باتک  هعلاطم  .تساهدنزاس  نارگید  ياه  هشیدنا  زا  دادمتسا  رکفت و 
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رازهود يدزی  حابصم  یسانشادخ  فراعم  هعومجم  راگزومآ  یسانشادخ  ياه  هار  يرون  نیسح  نیرفآ  ناهج  یبیبح  نسح  مجرتم :
ادخ دوجو  تابثا  يزاریـش  مراکم  میـسانشب  هنوگچ  ار  ادخ  یلیلخ  دمحم  مجرتم  ادخ  رگزرب  مجرتم : ادخ  يوجتـسج  رد  دنمـشناد 

زا رذگ  زا  سپ  ردص  رقاب  دمحم  یفسلف  یملع و  شور  اب  ادخ  تابثا  مارآ  دمحا  مجرتم : ادخ  دوجو  تابثا  ناگدنسیون  زا  یهورگ 
نآ خـساپ  لابند  هب  تخاس و  حرطم  دـیاب  ار  لاوس  نیا  تسین  رداق  میکح و  راگدـیرفآ  یب  ناهج  دـیدرگ  نشورهکنیا  هلحرم و  نیا 

تـسا هیحان  نیا  زا  تسا  هتخاس  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وا  هکنیا  ای  هدومن و  نیعم  رـشب  لامک  يارب  ار  یهار  ناهج  يادـخ  اـیآ  هک  دوب 
یم هک  تسا  هزجعم  اـمنهار و  نیرت  گرزب  نآرق  ناربماـیپ  توبن  تاـبثا  يارب  هنیمز و  نیا  رد  .دـش  دـهاوخ  حرطم  توـبن  ثحب  هک 

هاگیاجنآ یپ  رد  دومن و  سمل  ار  نآ  تیناقح  نآ  نوماریپ  هعلاـطم  یناـعم و  رد  ربدـت  ینامـسآ و  باـتک  نیا  هب  ندرب  هاـنپ  اـب  ناوت 
رد موادم و  شالت  تمه و  اب  دیناوتب  امـش  تسا  دیما  .دوش  دهاوخ  نشور  یهلا  فراعم  رگید  داعم و  هب  طوبرم  ثحابم  زا  يرایـسب 

J} .دیوش هارمه  نآ  اب  هدیشچ و  ار  تقیقح  نیریش  معط  دیناوتب  لیاذر  زا  يرود  سفن و  بیذهت  نآ  رانک 

مود لاوس  باوج 

دوش یم  نشور  ناسنا  يارب  رتشیب  اهنآ  لاکشا  فعض و  طاقن  دزادرپب ، رگید  ياهبتکم  اهیژولوئدیا و  یسررب  هب  رتشیب  ناسنا  هچ  ره 
.دوش یم  راکشآ  رتهب  نید  ندوب  یلاعتم  توق و  طاقن  و 

مالـسا بتاکم و  تخانـش  رد  صـصختم  دارفا  هک  دـشاب  ییاهباتک  قیرط  زا  دـیاب  اهبتکم  هرابرد  قیقحت  هک  تسا  يروآدای  هب  مزـال 
.دنا هتشون  هاگآ  ناسانش 
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دیاب هاگآ  ناملسم  کی  زورما  نیا  رب  هروالع  .ددرگ  فارحنا  شوختـسد  دباین و  تسد  تقیقح  هب  تسا  نکمم  تروص  نیا  ریغ  رد 
، دوش یم  فلتخم  بتاکم  نابحاص  يوس  زا  هک  یتاداریا  تالاکشا و  دناوتب  ات  دزادرپب ، فلتخم  ياهیژولوئدیا  اهبتکم و  یـسررب  هب 

.دهد خساپ 

؟ ریخ ای  تسا  ینتفریذپ  مالسا  رد  ایآ  هچ و  ینعی  ندرک  رکف  یطاقتلا 

شسرپ

؟ ریخ ای  تسا  ینتفریذپ  مالسا  رد  ایآ  هچ و  ینعی  ندرک  رکف  یطاقتلا 

خساپ

اب مینک و  نید  رد  لخاد  ار  تسا  مالسا  نید  زا  جراخ  هک  ییاه  هزومآ  هک  تسا  نیا  مالسا ، دروم  رد  ندیشیدنا  یطاقتلا  زا  دوصقم 
، داصتقا رد  لاثم  ناونع  هب  .میماـنب  یمالـسا  رکفت  ار  نآ  مینک و  عارتخا  يدـیدج  رما  کـی  ینیدریغ  ینید و  ياـه  هزومآ  زا  بیکرت 

تـسود هک  ار  هچنآ  هتفرگ و  مالـسا  زا  مه  ار  یخرب  يراد و  هیامرـس  مسیلاربیل و  زا  یخرب  مسیـسکرام و  يداـقتعا  یناـبم  زا  یخرب 
هنیمز رد  طاـقتلا  دوش  یم  نیا  میهد  تبـسن  مالـسا  هب  ار  نآ  مینک و  تسرد  یبـیکرت  يرما  کـی  میراذـگب  راـنک  مالـسا  زا  میرادـن 

.اه هنیمز  ریاس  رد  تسا  نینچمه  یمالسا و  داصتقا 

زا یـشخب  در  نتـسناد و  تسردان  صقان و  يانعم  هب  تقیقح  رد  هک  ارچ  تسا  دودرم  مالـسا  رظن  زا  يرما  نینچ  هک  تسا  حـضاورپ 
و نیذـلا ...  نا  : » دـننام تسا  هدـش  یفن  میرک  نآرق  رد  تحارـص  هب  يدراوـم  رد  تسا و  رفک  ياـنعم  هب  تسا و  نید  ياـه  هزوـمآ 
« انیهم اباذع  نیرفاکلل  اندتعاو  اقح  نورفاکلا  مه  کئلوا  الیبس  کلذ  نیب  وذـختی  نا  نودـیری  ضعبب و  رفکن  ضعبب و  نمؤن  نولوقی 

(. 150 هیآ 151 -  ءاسن ، )

هزومآ نیب  دـنهاوخ  یم  میریذـپ و  یمن  ار  یخرب  میراد و  ناـمیا  نید  ياـه  هزومآ  زا  یخرب  هب  دـنیوگ  یم  هک  یناـسک  هیآ  نیا  رد 
هداد هدننکراوخ  دیدش و  باذع  هدعو  هدیمان و  رفاک  ار  نانآ  تحارص  هب  دننیزگرب ، ار  طاقتلا )  ) نیبانیب یهار  ینیدریغ  نید و  ياه 

.تسا

هک یملع  اما  .تسا  ریذـپاناطخ  ناشیا  راتفگ  موصعم و  ام  ناماما  دراد ؛ یناسنا  مولع  هنیمز  رد  یفاـک  عماـج و  یتاروتـسد  مالـسا  نید 
ياههاگشناد رد  یناسنا  مولع  هنیمز  رد  هک  یعبانم  ارچ  .تساطخ  شیامزآ و  قیرط  زا  یبرجت و  دنروآ ، یم  تسد  هب  ناملسم  ریغ  ياهروشک 

دوش و یم  هداد  شزومآ  ام 

شسرپ

هک یملع  اما  .تسا  ریذپاناطخ  ناشیا  راتفگ  موصعم و  ام  ناماما  دراد ؛ یناسنا  مولع  هنیمز  رد  یفاک  عماج و  یتاروتـسد  مالـسا  نید 
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یبرجت دنروآ ، یم  تسد  هب  ناملسم  ریغ  ياهروشک 
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شزومآ يانبم  دوش و  یم  هداد  شزومآ  ام  ياههاگشناد  رد  یناسنا  مولع  هنیمز  رد  هک  یعبانم  ارچ  .تساطخ  شیامزآ و  قیرط  زا  و 
، یعامتجا مولع  یـسانشناور ، ياهباتک  روظنم  ( ؟ تسا یمالـسا  ریغ  ياهروشک  ياهباتک  هدـش  همجرت  ًارثکا  تسا  راوتـسا  اهنآ  رب  ام 

یمن ثعاب  يدام  ریغ  يونعم و  روما  هب  یمالـساریغ  ياهروشک  ناگدنـسیون  نادنمـشناد و  دامتعا  مدـع  اـیآ  تسا ) و ...  تیریدـم ،
.دشاب تسردان  اهنآ  تایرظن  تاروتسد و  اه و  شور  يانبم  دوش 

خساپ

هک تسا  یلماک  عماج و  نید  کی  مالـسا  نید  هک  میتسه  رواب  نیا  رب  میتسه و  هدیقع  مه  كرتشم و  امـش  اب  لاوس  تیلک  رد  زین  ام 
اهنآ تمـصع  لیلدـب  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناـماما  نینچمه  مالـسا و  یمارگ  ربماـیپ  نانخـس  هدـمآ و  اـهناسنا  همه  تیادـه  يارب 

ام ياههاگـشناد  رد  هک  یناسنا  مولع  نیا  رتشیب  دیئامرف  یم  هک  امـش  نخـس  نیا  اب  تساطخ و  زا  نوصم  دنمـشزرا و  رایـسب  فراعم 
یحو هب  زین  اهنآ  رثکا  تساهنآ و  ياه  هشیدنا  راکفا و  زا  رثأتم  ای  تساه و  یبرغ  ياهباتک  میقتسم  همجرت  ای  دوش  یم  هداد  شزومآ 

تقیقح رد  برغ  رد  یناسنا  مولع  یگدنلاب  دـشر و  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  دـنرادن و  يداقتعا  چـیه  میدـقتعم  ام  هک  يونعم  روما  و 
رانک ار  ینید  ياهـشزرا  نید و  يرهم  یب  اب  برغ  یتقو  رگید  ترابع  هب  .تسا  تیونعم  نید و  ياـجب  اـهنآ  ندرک  نیزگیاـج  يارب 

دنتـساوخ یمن  یفرط  زا  هدمآ  دوجو  هب  یبرغ  هعماج  رد  گنهرف و  رد  یگرزب  ألخ  کی  هک  دندش  هجوتم  یتدـم  زا  دـعب  تشاذـگ 
هار اهنت  اذل  دندش  يونعم  یقالخا و  نارحب  راچد  دندرک  یم  ساسحا  رگید  یفرط  زا  دنورب و  نید  غارس  هرابود 
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تـسد هب  یتاـقیفوت  زین  يدودـح  اـت  دـندید و  هنیمز  نیا  رد  شهوژپ  یناـسنا و  مولع  هب  ندروآ  يور  ار  نارحب  نیا  زا  دوـخ  تاـجن 
گرزب هابتـشا  نیا  هب  يزور  هرخالاب  دـنک و  رپ  یبرغ  هعماج  رد  ار  نید  ـألخ  دـناوت  یمن  یناـسنا )  ) مولع نیا  زگره  هچرگ  دـندروآ 

برغ و اب  شندوب  کیدزن  لـیلد  هب  زین  اـم  روشک  هعماـج و  .دومن  دـنهاوخ  یتشآ  یهلا  فراـعم  نید و  اـب  درک و  دـنهاوخ  فارتعا 
دنامن و هرهب  یب  تفرگ  ندیزو  برغ  رد  هک  ینید  یب  میسن  نیا  زا  هتـشاد  دوجو  اهنآ  ام و  نیب  ماگنهرید  زا  هک  یتاطابترا  نینچمه 

برغ هب  لیـصحت  همادا  يارب  ای  هک  دـندوب  یناسک  دـنتفرگ  رارق  نید  ياهنم  گـنهرف  میـسن و  نیا  ریثأـت  تحت  هک  یناـسک  نیرتشیب 
تیمـسر هب  اههاگـشناد  رد  یـسرد  بتک  ناونع  هب  ار  یبرغ  نوتم  ياه  همجرت  دنتـسج و  هرهب  اه  هتفر  گنرف  یتاغوس  زا  ای  دنتفر و 

یناسنا مولع  هنیمز  رد  ءانثتـسا  نودب  ام  ياه  هاگـشناد  همه  ابیرقت  هک  زورما  ات  دـندز  نماد  رتشیب  هیلب  نیا  هب  زور  هب  زور  دـنتخانش و 
هک تسه  دوب و  ام  ياه  هتفر  گنرف  تلاـسر  عقاو  رد  نیا  دـهدیم و  لیکـشت  همجرت  ياـه  باـتک  نیمه  ار  اـهنآ  یـسرد  بتک  رثکا 

اـه و هیرظن  نیمه  هاـگنالوج  اـم  ياههاگـشناد  دـنهد و  یم  همادا  هار  نیمه  هب  زین  نونکا  مه  دـنداد و  ماـجنا  ارنآ  یبوخب  هنافـسأتم 
زا رتدـب  تبیـصم  .درک  یم  ادـیپ  همتاخ  اج  نیمه  هب  هعجاف  شاک  يا  تسا و  هدـش  همجرت  اهنآ  بتک  زا  اقیقد  هک  تسا  ياه  يروئت 

نورد هب  زین  اهنآ  گنهرف  برغ  هدش  همجرت  نوتم  يالبال  رد  هک  تسا  نیا  لوا  تبیصم 
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همه هک  ام  یهاگـشناد  رـشق  طقف  هن  نآلا  درک و  خوسر  زین  ام  هماع  گنهرف  ام و  يداع  مدرم  نایم  هب  هکلب  ام  ياه  هاگـشناد  اهنت  هن 
یگناگود کی  راچد  ام  هعماج  دـشاب و  یم  گنهرف  نآ  زا  رثأتم  زین  ام  دـنمرنه  رنه و  یهورگ  ياه  هناـسر  همه  اـم  یگنهرف  زکارم 

رظن زا  ار  دوخ  نارود  نیرتدـب  زا  یکی  زورما  ام  هعماـج  تفگ  ناوتب  دـیاش  تسا و  هدـش  یگنهرف  یگتفـشآ  کـی  هکلب  یگنهرف و 
ام هعماـج  زورما  تشاد و  دـهاوخن  لاـبند  هب  ار  تلم  کـی  یتیوه  یب  زج  يزیچ  یگتفـشآ  نیا  لوصحم  اریز  دـنارذگ  یم  یگنهرف 
مه دنک و  ادـیپ  تاجن  هناگیب  لذـتبم  گنهرف  تراسا  زا  مه  ات  دراد  يونعم  یگنهرف و  بالقنا  کی  هب  زاین  رگید  نامز  ره  زا  رتشیب 
درد نیا  هک  تسا  یناسک  هدهع  هب  لوا  هجرد  رد  تیلوؤسم  نیا  دزادرپب و  دوخ  یبهذم  یلم -  هنیرید  لیصا و  گنهرف  يزاسزاب  هب 

ار یگنهرف  ياه  تیلوؤسم  هک  یناسک  همه  دعب  هلحرم  رد  نایهاگـشناد و  دوخ  ینعی  دننک  یم  ساسحا  رتشیب  ار  گرزب  تبیـصم  و 
نادنمـشناد و هیملع و  ياه  هزوح  امیـس و  ادص و  یتلود ، ریغ  یتلود و  یهورگ  ياه  هناسر  همه  ینعی  دنراد  هدـهع  هب  ام  روشک  رد 

.یهاگشناد ینید و  مولع  ناگتخیهرف 

یتح تسا و  هتفای  افش  بهار  کی  ياعد  طسوت  يدرف  هک  دوب  هدش  هتشون  منکن ،) هابتشا  رگا   ) رخآ هحفص  هبنشجنپ 1/7  يرهشمه  همانزور  رد 
افش ار  رگید  رفاک  رفاک ، کی  هنوگچ  هک  دیهد  حیضوت  دروم  نیا  رد  دنا ، هدرک  دییأت  ار  عوضوم  هتفر و  اجنآ  هب  زین  یحیسم  یناحور  ردپ  دنچ 

؟ دهد یم 

شسرپ

هتفای افش  بهار  کی  ياعد  طسوت  يدرف  هک  دوب  هدش  هتشون  منکن ،) هابتـشا  رگا   ) رخآ هحفـص  هبنشجنپ 1/7  يرهشمه  همانزور  رد 
کی هنوگچ  هک  دیهد  حیضوت  دروم  نیا  رد  دنا ، هدرک  دییأت  ار  عوضوم  هتفر و  اجنآ  هب  زین  یحیسم  یناحور  ردپ  دنچ  یتح  تسا و 

؟ دهد یم  افش  ار  رگید  رفاک  رفاک ،

خساپ

هتبلا .تسا  هدشن  تابثا  اهنآ  زا  يرایـسب  هتبلا  هک  تسا  هدش  لقن  هداعلا  قراخ  تامارک و  عاونا  کیلوتاک ، بهذـم  ياه  همانربخ  رد 
اما .تسا  هدش  تبث  هداعلا  قراخ  ددـعتم  دراوم  زین  نارگید  يدـنه و  ناضاترم  زا  یحیـسم و  ياه  شیـشک  نابهار و  نایحیـسم و  زا 

يرگید رما  زا  ناشن  ای  تسا  تمارک  لها  يونعم  ماقم  هدـنهدناشن  ایآ  تسا ؟ يرما  هچ  لیلد  تامارک ، هداعلا و  قراخ  ياـهراک  نیا 
یم لقن  يا  یحیضوت  حرش و  اب  ار  نآ  هک  دراد  يزغن  نخس  تامارک  هرابرد  یمالسا  ءافرع  ناگرزب  زا  يرصیق  همالع  فراع  دراد ؟

: دوش یم  هداد  تالاؤس  نیا  خساپ  نآ  اب  هک  منک 

: تسا مسق  ود  رب  شنیرفآ ، ماظن  دعاوق  نیناوق و  ینعی  یهلا  ياه  تنس 

.دـننک یم  نایب  فشک و  ار  اهنآ  لقع  سح و  هک  شنیرفآ  ماظن  فراعتم  نیناوق  دـعاوق و  تداع و  نامه  ای  فراعتم  یهلا  تنـس  . 1
تاروتـسد یـضیرم  رگا  اـی  ددرگ  یم  وا  ندـش  یمخز  بجوـم  دـتفایب ، ناـسنا  يور  رب  گرزب  یگنـس  رگا  تداـع ، بسح  هب  ًـالثم 

.دبای یم  افش  دهد ، ماجنا  ار  یقذاح  کشزپ 
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يداع لقع  سح و  يارب  دنتـسین و  فراعتم  نیناوق  دـعاوق و  رب  ینتبم  هک  تمارک  هداعلا و  قراخ  روما  اب  فراعتم  اـن  یهلا  تنـس  . 2
.دنشاب یمن  یسرتسد  لباق 

هک یقافتا  ره  هک  دوش  یم  نشور  همدقم  نیا  اب 
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یهلا تنـس  ماـع و  یهلا  تنـس  ار  فراـعتم  یهلا  تنـس  اـم  .تسا  یلوـلعم  یلع و  ماـظن  ساـسا  رب  دـهد ، یم  خر  شنیرفآ  ماـظن  رد 
دیدپ اجک  زا  صاخ  یهلا  ياه  تنس  اما  تسا  نشور  فراعتم ، یهلا  ياه  تنس  تلع  .میهن  یم  مان  صاخ  یهلا  تنـس  ار  فراعتمان 

؟ تسیچ اهنآ  تلع  دنیآ و  یم 

وا ینطاب  ياوق  دشاب ، رت  يوق  سک  ره  .دنز  یم  رس  وا  زا  یلمع  نینچ  هک  تسا  یناسنا  ینطاب  ياوق  سفن و  هداعلا  قراخ  روما  تلع 
رب تسا و  شنیرفآ  ماظن  ناهج و  ینطاـب  دـعاوق  ءزج  تداـع  قراوخ  اریز  .دراد  ار  تداـع  فـالخ  روما  ماـجنا  ناوت  تسا و  رتـالاب 
ره نیاربانب  تسا و  یتسه  ماظن  يداـع  يرهاـظ و  دـعاوق  زا  رترب  رت و  مکحم  لـیلد  ینبم  هب  دوش و  یم  ماـجنا  دـعاوق  نیمه  ساـسا 

.ددرگ یم  تداع  قراخ  ياهراک  ياراد  دوش و  یم  تمارک  ياراد  تقلخ  ترطف و  لصا  بسح  رب  .دشاب  يوق  هک  یسفن 

: دنتسه هنوگ  ود  رب  هداعلا  قراخ  ياهراک 

.دهد یم  افش  ار  يرایسب  تداع ، قراخ  اب  هک  یسک  لثم  ریخ  . 1

.دنز یم  نارگید  هب  يررض  هک  یسک  لثم  رش ، . 2

ياراد اه  تمه  اـما  دوش ، یم  لـصاح  تمه  اـب  هک  تسا  یناـحور  تردـق  نآ  هک  تسا  رما  کـی  تمارک ، رهوج  رگید  تراـبع  هب 
ماقم مالـسا و  نآ  طرـش  دـهد و  ماجنا  ار  هداعلا  قراـخ  روما  دـناوت  یم  دـنک  تیوقت  ار  دوخ  دادعتـسا  هک  یـسک  نآ  .تسا  یبتارم 
یـسک نآ  ساسا  رب  هک  تسا  شنیرفآ  ماظن  ینطاب  دعاوق  نیناوق و  صاخ و  یهلا  ياه  تنـس  ساسا  رب  تمارک  ینعی  .تسین  تیالو 

دوش و رثا  أشنم  دناوت  یم  دنک ، تیوقت  ار  دوخ  سفن  هک 
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لالج داتسا  قیلعت  حیحصت و  مکحلا ، صوصف  حرش  دواد ، همالع  يرصیق ، ، ) دشاب یهلا  ءایلوا  زا  ناملسم و  صخش  نیا  تسین  مزال 
(148  - 149 ص : یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش  ینایتشآ ، نیدلا 

رب يا  هدـیدپ  ره  تسا و  لولعم  تلع و  ساسا  رب  ناـهج  ماـظن  اریز  .تسین  تداـع  قراـخ  روما  ماـجنا  تمارک و  طرـش  مالـسا  سپ 
زا یخرب  تیلع  اما  .تسا  يداع  مولع  قیرط  زا  یـسرتسد  لباق  نشور و  فراعتم  يداع و  روما  تلع  دوش ، یم  دوجوم  یتلع  ساـسا 
نآ هیجوت  رد  هدـش و  هدز  تفگـش  اذـل  تسین  نآ  كرد  هب  رداق  يداع ) لقع  سح و   ) يداع مولع  ياهرازبا  هدوب و  ینطاب  اـهراک ،

.دنام یم 

ملاس ندـب  ياهراک  هیلک  تسوا و  ندـب  هدـنامرف  یناسنا ، حور  سفن و  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هراـشا  روما ، نیا  لـیلحت  رد 
هن دناوت ، یم  هک  دوش  یم  یموق  نانچ  صاخ  تاضایر  اه و  نیرمت  لیلد  هب  اه  سفن  زا  یخرب  اما  دوش  یم  ماجنا  سفن  نامرف  تحت 

هدارا هک  یناسنا  .درادن  رفک  نامیا و  هب  یطبر  نیا  دشاب و  هتـشاد  ریبدت  تلاح  زین  رگید  ءایـشا  اهناسنا و  رد  هکلب  دوخ ، ندب  رد  اهنت 
، ییابطابط ، ) تسا ناهج  لولعم  تلع و  ماظن  زا  ییزج  نیا  دراذگب و  ریثأت  اه  هدیدپ  روما  رب  هک  دبای  یم  ناکما  دـنک ، يوق  ار  دوخ 

( هدئام هکرابم  هروس  هیا 105 ، لیذ  ص 206 ، ج 6 ،  نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسحدمحم ؛ دیس  همالع  داتسا 

روما هک  يدارفا  دوش و  یم  ماجنا  یلولعم  تلع و  ماظن  ساسا  رب  يراک  ره  هک  دش  نشور  موس ؛ مود و  شسرپ  هب  خساپ  رد  نیاربانب 
تردق ياراد  دنهد ، یم  ماجنا  ار  تداع  قراخ 
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تلع حالطصا  هب  و  رثا _  ءاشنم  یهلا  صاخ  ياه  تنس  ساسا  رب  ماظن ، نیا  رد  دنناوت  یم  هک  دنتسه  يرتالاو  تمه  رتالاب و  یحور 
.دهاوخ یم  الاو  تمه  یناحور و  تردق  حور و  تیوقت  اهنت  هکلب  .دنـسرب  برق  ماقم  هب  هک  تسین  يزاین  راک  نیا  يارب  دنـشاب و  _ 

ناشیدوجو و تعسو  هعس و  لیلد  هب  اهنآ  هک  تسا  رسیم  یهلا  ءایلوا  يارب  اهنت  هللا ) ءاقب  هللا و  ءانف   ) یهلا برق  ماقم  هب  ندیسر  يرآ 
دننک و یم  ادیپ  تسد  ماقم  نیا  هب  .دندنب  یم  راک  هب  شبتارم  تیاهن  رد  ار  تمه  دنرب و  یم  ار  هرهب  تیاهن  دوخ ، دادعتسا  زا  هکنیا 
زا یتمارک  رگا  دنیب و  یمن  تمارک  راهظا  هب  یموزل  دیسر ، ماقم  نیا  هب  یسک  رگا  هک  تسا  ماقم  نیا  هب  ندیسر  مالـسا ، نید  شالت 

.تسوا تکرب  رپ  دوجو  زا  تمحر  ناراب  شزیر  لیلد  هب  هکلب  تسا ، دوجو  زاربا  لیلد  هب  هن  .دنزبرس  وا 

سک چیه  هدرک و  یهاتوک  نآ  يارجا  ياتسار  رد  دارفا  رثکا  ارچ  دوجو  نیا  اب  دشاب ، یم  نایدا  نیرتلماک  زا  یکی  مالسا  نید  هکنیا  دوجو  اب 
اب دنناد  یم  لوبق  دروم  ار  دوخ  نید  رایسب  هدوب ، مالسا  نید  نیا  زا  ریغ  رد  هک  سک  ره  دنزرو و  یمن  رارصا  نآ  تاروتـسد  مامت  ماجنا  رد 

هکنیا م دوجو 

شسرپ

هدرک و یهاتوک  نآ  يارجا  ياتـسار  رد  دارفا  رثکا  ارچ  دوجو  نیا  اب  دـشاب ، یم  نایدا  نیرتلماک  زا  یکی  مالـسا  نید  هکنیا  دوجو  اب 
دروم ار  دوخ  نید  رایسب  هدوب ، مالسا  نید  نیا  زا  ریغ  رد  هک  سک  ره  دنزرو و  یمن  رارصا  نآ  تاروتسد  مامت  ماجنا  رد  سک  چیه 

دنا هتشاد  نآ  هب  يدایز  داقتعا  هدرک و  عافد  دوخ  نید  زا  ام  زا  رتهب  یلو  تسین  یلماک  نید  دنناد  یم  هکنیا  دوجو  اب  دنناد  یم  لوبق 
ياهراک تداع  قبط  رب  هتـشادن و  نآ  يور  يا  هعلاطم  هنوگ  چـیه  نایعیـش  ام  هک  یلاـح  رد  هدوب ، یـضار  رایـسب  دوخ  نید  نیا  زا  و 

رد میهد  یم  ماجنا  ار  ینید 
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؟ دنراد یم  تسود  ار  دوخ  نید  لماک  قشع  اب  همه  نایحیسم  نید  رد  ًالثم  هک  یلاح 

خساپ

بتارم هب  نید  هب  نانآ  لمع  دوخ و  نید  هب  نیملـسم  قایتشا  دـیدومرف  رکذ  هک  هچنآ  فالخرب  امـش ، يداقتنا  هیحور  زا  نیـسحت  اـب 
هب مـغریلع  تـسا ، تیحیـسم  زا  شیب  بـتارم  هـب  مالـسا  هـب  شیارگ  راـمآ  ـالوا  نوـچ  .تـسا  تیحیـسم  یتـح  ناـیدا  رگید  زا  شیب 

.نانآ زا  یناهج  رابکتسا  تیامح  تیحیسم و  روآ  ماسرس  تاغیلبت  یلام و  يدام و  تاناکما  همه  يریگراک 

؟ دیراد ییانشآ  ردق  هچ  نیزرابم  ماقرا  رامآ و  اب  ایآ  تسا  نانآ  قایتشا  ناشن  هک  ناش  نید  يارب  نیملسم  يزابناج  يراکادف و  ایناث ،
.دنا ناملسم  ریغ  ردق  هچ  ناملسم و  دننک  یم  دوخ  نید  يادف  ار  دوخ  یتسه  همه  هک  نانآ  زا  ردق  هچ 

تسا نآ  هن  رگم  .هن  ای  دندنب  ياپ  اهنآ  یلیخ  هک  مینیبب  ات  ابیرقت )  ) درادن ینییآ  تسا و  یکلسم  لاربیل  ابیرقت  تیحیسم  بهذم  اثلاث ،
عم .تسا  نانآ  هدناشن  تسد  زین  اهروشک  رگید  دبتـسم  ماکح  دـنراد و  تیمکاح  اهروشک  نآ  رد  يرابکتـسا  ياه  تردـق  همه  هک 

.دننک یمن  ضارتعا  متس  ملظ و  نیا  رب  تیحیسم  ناگرزب  کلذ 

يویند و تداعس  لماکت و  تهج  رد  هک  هچ  نآ  ره  نیبت  ناسنا و  تیاده   » نید یلصا  هژیو ي  راک  تلاسر و  هک : نآ  رتشیب  حیضوت 
کیلع انلّزن  و  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  هک  روط  ناـمه  .دـشاب  یم  تسا » دـنمزاین  نآ  هب  یعاـمتجا ، يدرف و  داـعبا  رد  رـشب  يورخا 
تیاده تسا و  زیچ  همه  رگنشور  هک  میدرک  لزان  ار  باتک  وت  رب  و  نیملسملل ؛ يرشب  همحر و  ًيده و  یـش ء و  لکل  ًانایبت  باتکلا 

(. هیآ ي 89 لحن ، ) تسا نیملسم  يارب  تراشب  تمحر و  و 

ققحت اما 
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رب نید  ار  هفیظو  نیا  هکلب  .دـشاب  یم  جراخ  نید  تلاسر  هزوح ي  زا  هعماج  حطـس  رد  ینید  ياـه  هزومآ  نیا  یلمع  يارجا  ینیع و 
ام اوریغی  یتـح  موـقب  اـم  ریغیـال  هللا  نا  : » دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  میرک  نآرق  هک  ناـنچ  .تسا  هتـشاذگ  هعماـج  نآ  دارفا  هدـهع ي 

هیآ ي دعر ، «) دنهد رییغت  ار  دوخ  یناسفن  عضو  اه  نآ  دوخ  هک  نآ  رگم  دنک ، یمن  ضوع  ار  یمدرم  چیه  عضو  دنوادخ  مهـسفنأب ؛
(. 11

رد هک  یلماوع  تخانش  یبای و  ّتلع  یقطنم ؛ تروص  هب  میهاوخب  رگا  هک : تفگ  دیاب  لاؤس  هب  خساپ  رد  قوف ، همدقم ي  هب  هجوت  اب 
دنا هتـشاد  شقن  ناریا  هعماج ي  رد  مالـسا  نیبم  نید  ياه  هزومآ  اه و  شزرا  لـماک  قّقحت  يریگ و  لکـش  مدـع  ماـن  هب  يا  هدـیدپ 

یـسررب هب  راصتخا  هب  اج  نیا  رد  .تسا  قیقحت  یـسررب و  دـنمزاین  ینید  نورب  لـماوع  ینید و  نورد  لـماوع  زا  هتـسد  ود  میزادرپب :
: میزادرپ یم  هدیدپ  نیا  رد  مادک  ره  ریثأت  نازیم 

نیا يارب  یخـساپ  نتفای  ددـصرد  قیرط  نیا  زا  میورب و  ینید  نوتم  غارـس  دـیاب  لـماوع  نیا  یـسررب  رد  ینید : نورد  لـماوع  فلا )
يداصتقا یعامتجا ، یسایس ، فلتخم  داعبا  رد  يرشب  هعماج ي  ياهزاین  نییبت  تیاده و  رد  مالسا  نید  دوخ  ایآ  هک  میـشاب  شـسرپ 

هجوتم ناوتن  ار  يروصق  ریـصقت و  هنوگ  چـیه  دـُعب  نیا  زا  هک  يوحن  هب  .تسا  هداد  ماجنا  ًالماک  ار  شیوخ  فیاظو  تلاـسر و  ...و ،
یناسنا عماوج  حالصا  يرـشب و  ياهزاین  هب  ییوگ  خساپ  رد  رگید  نایدا  یخرب  دننام  زین  نید  نیا  سکعرب  هن  هک  نیا  ای  دومن ؟ نید 

هک ار  ...و  تسیناموا  مسیرالوکـس ، لیبق  زا  برغ  رکفت  ینابم  يریگ  لکـش  لماوع  اه و  هشیر  یخرب  هک  نانچمه  دشاب ؟ یم  ناوتان 
تیحیسم نید  رد  ار  تسا  هدش  برغ  رد  يرشب  عماوج  میظع  ياه  نارحب  ثعاب 
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.دننک یم  وجتسج 

.دوب تیحیسم  ینید  هاگتسد  ییاسران  تسایس ، زا  نید  ییادج  مزیرالوکس و  يریگ  لکش  رد  رثؤم  لماوع  زا  یکی  هنومن  ناونع  هب  ]
رد هچ  نآ  تقیقح  رد  درادن ، ینشور  هوبنا و  نیناوق  تسایـس ، یقوقح و  یعامتجا و  لئاسم  دروم  رد  تیحیـسم  نییآ  هک  اج  نآ  زا 

تابثا ار  اه  نآ  ییاسران  ای  دیدج  ملع  هک  دوب ، میدـق  مولع  زا  هتـساخرب  يرـشب و  نیناوق  دوب ، دانتـسا  دروم  اسیلک  تیمکاح  نارود 
مـسیلانویسار مسیناموا و  مهم  لماوع  زا  نینچمه  تشاذگ و  رانک  ار  اه  نآ  تشاد و  کش  اه  نآ  تقاثو  رابتعا و  رد  ای  دوب و  هدرک 

[. دشاب یم  یحیسم  یمالک  ینید و  میهافم  ییاسران  ...و 

؛... و 57 ص 52  ناوج ، هشیدـنا  نوناک  یناگیاپلگ ، یناـبر  یلع  مسیرالوکـس ، ياـه  هناـشن  اـه و  هشیر  ك.ر : رتشیب  یهاـگآ  يارب 
.رصاعم هشیدنا  شناد و  یگنهرف  هسسؤم  یفشاک ، اضردمحم  برغ ، رد  تیحیسم  گنهرف و 

زا هک  تسا  ینید  نیرخآ  نیرت و  عماج  نیرت و  لماک  ناونع  هب  مالـسا  نید  ینید ، ياه  هزومآ  یمالک و  يداقتعا ، لوصا  ساـسا  رب 
لزان یعامتجا ، يدرف و  داعبا  مامت  رد  نآ  يونعم  يدام و  ياهزاین  هب  ییوگخـساپ  ناسنا و  لماکت  تیادـه و  تهج  دـنوادخ  يوس 
زییاپ لوا ، پاچ  مق ، هیملع  هزوح  یگنهرف  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  هانپورـسخ ، نیـسحلادبع  نید ، ورملق  ك.ر : ) تسا هدـش 

.1381

راذگورف باتک  نیا  رد  ار  زیچ  چـیه  ام  نورـشحی ؛ مهبر  یلا  مث  یـش ء  نم  باتکلا  یف  انطرف  ام  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  هک  نانچ 
«. دنوش روشحم  ناشراگدرورپ  يوس  هب  همه  هاگ  نآ  میدرکن ،

(. هیآ ي 38 ماعنا ، « ) مکل تلمکا  مویلا   » نینچمه و 

ماـمت امـش  رب  ار  دوـخ  تمعن  لـماک و  ناـتیارب  ار  امـش  نید  زورما  ًاـنید  مالـسالا  مکل  ُتیـضر  یتـمعن و  مکیلع  تممتا  مـکنید و  » 
يارب ار  مالسا  مدینادرگ و 
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(. هیآ ي 3 هدئام ، «.) مدیزگرب امش 

هنیب هباتک و  یف  هلزنا  ـالا  همـالا  هیلا  جاـتحی  ًائیـش  عدـی  مل  یلاـعت  كراـبت و  هللا  نا  : » دـیامرف یم  عوضوم  نیا  نییبت  رد  (ع ) رقاـب ماـما 
يارب داتـسرف و  ورف  شباتک  رد  ار  نآ  هک  نآ  رگم  تشاذگناو ، ار  تما  ياه  يدـنمزاین  زا  يزیچ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هلوسرل ؛

« دومرف نایب  شلوسر 

ینایب تنـس  ای  باتک  رد  نآ  دروم  رد  رگم  تسین  يزیچ  هنـس ؛ وا  باتک  هیف  ّالا و  یـش ء  نم  ام  : » دـیامرف یم  زین  (ع ) قداـص ماـما  و 
(. 76 صص 9 -  ج 1 ، یفاک ، لوصا  « ) تسه

ره رد  نآ ، فلتخم  ياهزاین  هب  ییوگخساپ  یناسنا و  عماوج  يربهر  هرادا و  تهج  ار  دوخ  ییاناوت  مالـسا  نیبم  نید  زین  لمع  رد  و 
لیو هک  نانچ  تسا : هدـیناسر  تاـبثا  هب  خـیرات  زا  یفلتخم  عطاـقم  رد  تسا ، هدوب  مهارف  یطیحم  یناـسنا و  طیارـش  ریاـس  هک  اـجک 

ورملق و طـسب  مظن و  ورین و  ظاـحل  زا  يرجه  ات 597  يرجه  لاس 81  زا  نرق ، جـنپ  یط  مالـسا  : » دـیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  تنارود 
تایبدا و و  نارگید ) راکفا  دـیاقع و  هب  مارتحا   ) ینید لهاست  یناسنا و  هنافـصنم  نیناوق  یناگدـنز و  حطـس  لماکت  کـین و  قـالخا 

(. ص 317 ج 11 ، تنارود ، لیو  ندمت ، خیرات  «) دوب ناهج  گنهآشیپ  هفسلف  بط و  مولع و  یملع و  قیقحت 

نادرم همه  نیا  هاتوک  یتدم  رد  تسا  هتـسناوت  یم  هعماج  کی  خیرات ، ییالط  ياه  نارود  هب  اهنت  : » دیوگ یم  رگید  ياج  رد  وا  مه 
نآ دننام  بط و  هفسلف و  یمیش و  تأیه و  تایضایر و  خیرات و  ایفارغج و  تغل و  تایبدا و  میلعت و  تسایـس و  هنیمز ي  رد  فورعم 

دوجو هب  دنا ، هدوب  دشر  نبا  ات  دیشرلا  نوراه  زا  مالسا ، نرق  راهچ  رد  هک  اه 
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(. ص 322 نامه ، « دروآ

نید ياه  هزومآ  رب  هیکت  ماـهلا و  اـب  هک  فلتخم  داـعبا  رد  نآ  میظع  مهم و  ياهدرواتـسد  ریاـس  و  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ 
ینونک یمالسا  عماوج  رد  تالکـشم  دوجو  ناوت  یمن  نیا  ربانب  .تسا  تیعقاو  نیا  تابثا  رب  يرگید  هنومن  تفریذپ  تروص  مالـسا 

.درک وجتسج  رگید  ياج  رد  ار  نآ  لماوع  ّتلع و  دیاب  هکلب  .دومن  طبترم  نید  ساسا  هب  ار  ناریا  ریظن 

لماک يارجا  قّقحت و  مدع  ثعاب  مالسا ، نید  جراخ  زا  هک  تسا  یبابسا  للع و  هیلک  لماوع ، نیا  زا  روظنم  ینید : نورب  لماوع  ب )
يارب قیقد  ياه  مسیناکم  نمضتم  هک  ینید  دوجو  فرص  ًاملسم  هک : نآ  حیضوت  .تسا  هدش  مالـسا  نیبم  نید  ياه  هزومآ  میلاعت و 

، نآ رب  هوالع  هکلب  .تسین  یفاک  اه  هزومآ  مسیناکم و  نیا  ینیع  ققحت  يارب  دشاب ، یناسنا  عماوج  يونعم  يدام و  تداعـس  یلاعت و 
يدام و عبانم  تیافک  اه ، شزرا  يارجا  راتـساوخ  دقتعم و  یمدرم  حلاص ، ناریدـم  نارازگراک و  زاین ، دروم  یناسنا  لماوع  دـنمزاین 

یماـظن یگنهرف و  تاـمجاهت  یجراـخ و  تادـیدهت  لـیبق  زا  یتالکــشم  عـناوم و  نادـقف  هوـالع  هـب  وـس و  کـی  زا  ...و  يداـصتقا 
يارجا رد  نید  نآ  زگره  هنرگ  .دـشاب و  یم  رگید  يوس  زا  ...و  یتسرپ  لمجت  ییارگایند و  طلغ ، ياه  تنـس  تعدـب و  ناـگناگیب ،

.دوب دهاوخن  قفوم  یناسنا  هعماج ي  لماک  حالصا  دوخ و  فادها 

ياه هزومآ  اه و  شزرا  لماک  يریگ  لکـش  ققحت و  مدـع  هدـیدپ ي  رب  لماوع  نیا  زا  مادـک  ره  ریثأت  نازیم  ودوجو  لـصا  یـسررب 
هب لامجا  تروص  هب  اما  .تسا  جراخ  همان  کی  هلـصوح ي  تیفرظ و  زا  هک  هدوب  طوسبم  یثحابم  هئارا  دنمزاین  یمالـسا ، نیبم  نید 

: مییامن یم  هراشا  لیذ  تاکن 

(. هیآ ي 11 دعر ، ) ینآرق ياه  هزومآ  ساسا  رب 

ای حالصا  اه و  ناسنا  تشونرس  رد  يرییغت  هنوگ  ره 
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حالـصا لماک  روط  هب  ینامز  هعماج ، کی  دارفا  .تسا  ناسنا  هدارا ي  تساوخ و  هب  طونم  هعماج ، کی  يدرف  یعاـمتجا و  طاـطحنا 
، یهلا لداـع و  یناـمکاح  تکرب  هب  هک  یطیحم  طیارـش  زا  دـنناوتب  دوخ  يراـیتخا  شنک  شنیزگ و  هدارا ، ساـسا  رب  هک  دـنوش  یم 

تکرب هب  .دنریگ  شیپ  رد  ار  دوخ  لماکت  یلاعت و  هار  دننک و  هدافتسا  هدمآ  دوجو  هب  یمالسا  فراعم  اه و  شزرا  ماکحا و  نیناوق ،
ياه ینوگرگد  تـالّوحت و  يداـیز  دودـح  اـت  دوب ، مالـسا  شخب  تاـیح  میلاـعت  زا  هتفرگ  ماـهلا  هک  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  دوجو 
چیه هب  یلو  دوب ، تیمها  اب  رایـسب  مزال و  دنچ  ره  رادقم  نیا  یلو  دمآ ، دوجو  هب  ام  هعماج ي  ياه  شزرا  دارفا و  شنیب  رد  یـساسا 
هلاس ...و 2500  دـساف  گنهرف  ياقب  همادا و  .دـشاب  یمن  یفاک  یمالـسا ، میلاعت  اب  قباطم  ًالماک  يا  هعماـج  هب  یباـیتسد  تهج  هجو 

زا يرایسب  مدرم و  رد  یمالسا  تاررقم  طباوض و  هب  يدنبیاپ  ییارگ و  نوناق  یمالسا و  ياه  شزرا  تیبثت  مدع  ناریا ، رد  یهاشداپ 
لّمجت یبلط ، هافر  ییارگ ، كردم  ترهش ، لوپ ، ندش  شزرا  اب  دننام  سدقم ، عافد  نارود  زا  سپ  اه ، شزرا  رییغت  هلأسم  نیلوئسم 

زا یهلا ، ياه  شزرا  یمالـسا و  بـالقنا  اـب  هلباـقم  تهج  ناـگناگیب  هبناـج  همه  دـیدش  یگنهرف  مجاـهت  و  لـخاد ، زا  ...و  یتسرپ ،
یعامتجا و تالکشم  هلأسم  نیا  رب  هوالع  .دنراد  هلأسم  نیا  داجیا  رد  یمهم  رایسب  شقن  هک  دنتسه  یلیالد  هلمج  زا  یگمه  جراخ ،

هدـیدان يارب  ار  یبسانم  رایـسب  ياه  هنیمز  ...و ، مروت  نکـسم ، لاغتـشا ، دوبمک  داـیتعا ، یتلادـع ، یب  ضیعبت و  رقف و  ریظن  يداـصتقا 
نم  » .دروآ یم  مهارف  تسا ، هدـشن  هنیداهن  اه  نآ  يارب  اه  شزرا  نیا  هک  يدارفا  يارب  مه  نآ  هعماج ، رد  یهلا  ياـه  شزرا  نتفرگ 

« هل داعم  هل ال  شاعمال 
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.

، یگنهرف طیارـش  یناسنا ، لماوع  زا  معا   ) ینید نورب  یلماوع  لولعم  ام  هعماج  رد  ینید  ياه  شزرا  لماک  ققحت  مدع  هک  نآ  هجیتن 
.تسا ...و ) يداصتقا  یعامتجا ،

هب ییوگخـساپ  ییاناوت  نایدا  نیرت  عماج  نیرت و  لماک  ناونع  هب  مالـسا  نید  .درادـن  هنیمز  نیا  رد  نید  ییاـناوت  اـب  یطاـبترا  نیا  و 
هدارا و تساوخ ، اب  رما  نیا  ققحت  اما  .دراد  اه  نامز  همه ي  رد  ار  نآ  يورخا  يویند و  تداعـس  نیمأت  يرـشب و  هعماج ي  ياهزاین 

.دراد یگتسب  یطیحم  لماوع  ریاس  ندوب  مهارف  یناسنا و  لماوع  یناشفناج  يراکمه و 

: ك.ر هنیمز  نیا  رد  رتشیب  عالطا  تهج 

روپ عیفر  زرمارف  داضت ، هعسوت و 

روپ عیفر  زرمارف  هعماج ، یموتانآ 

ملعوذ یلع  اه ، شزرا  بالقنا و 

يرهطم دیهش  تشونرس ، ناسنا و 

ردق نیا  مالـسا  هب  طوبرم  لئاسم  ای  اه و  مکح  ارچ  سپ  تساجرب  اپ  لقع  تلادـع و  هیاپ  رب  هک  ینید  تسا  یلماک  نید  مالـسا  هک  مناد  یم 
تقو ایآ   . تسا هدش  هداد  نامز  نآ  تایصوصخ  هب  انب  مکح  نآ  هدش  هداد  مکح  کی  ربمایپ  نامز  رد  هکنیا  ایآ  تسا  هتـشذگ  نامز  هب  طوبرم 

یصخش هک  تسا  هدیسرن  نآ 

شسرپ

مالـسا هب  طوبرم  لئاسم  ای  اه و  مکح  ارچ  سپ  تساجرب  اپ  لقع  تلادـع و  هیاپ  رب  هک  ینید  تسا  یلماـک  نید  مالـسا  هک  مناد  یم 
هداد نامز  نآ  تایـصوصخ  هب  انب  مکح  نآ  هدش  هداد  مکح  کی  ربمایپ  نامز  رد  هکنیا  ایآ  تسا  هتـشذگ  نامز  هب  طوبرم  ردـق  نیا 

ینیمخ ماما  هچنانچ  دنک  جارختـسا  نامز  هب  هجوت  اب  ار  يدیدج  مکح  دیایب و  یـصخش  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ   . تسا هدـش 
لقع و هیاپ  رب  شا  همه  دوش  یم  هئارا  نونکا  مه  هک  ار  یمالـسا  ماکحا  دـیابن  ایآ  درک  لالح  ار  جنرطـش  ندوب  مارح  دوخ  نامز  رد 

هعماج دارفا  نیرتریقف  ءزج  زرواشک  تسا و  يژولونکت  رـصع  هک  نامز  نیا  ایآ  تسب  تاکز  مدنگ  هب  دـیاب  ارچ  الثم  دـشاب  تلادـع 
مالسا نید  مان  هب  ار  نآ  ام  تسام و  رب  هک  ینید  تموکح و  نیا  ایآ  هک  دیآ  یم  شیپ  لاوئـس  میارب  یهاگ  دنهدب  تاکز  دیاب  تسا 

دمحم بان  نید  نامه  میسانش  یم 
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.میروآرد ارجا  هب  ار  یعقاو  مالسا  دیابن  میا  هداد  لیکشت  یمالسا  تموکح  میا و  هتشاذگ  ناملسم  ار  دوخ  مسا  ام  هک  ارچ  .تسا 

خساپ

: ددرگ یم  نشور  همدقم  دنچ  رکذ  اب  لاؤس  نیا  خساپ 

هعیش هقف  رد  داهتجا  .دوش  هدیمهف  داهتجا  رد  نآ  ریثأت  ناکم و  نامز و  طیارـش  تایـضتقم و  ایوپ و  هقف  داهتجا و  يانعم  هک  نیا  لوا 
.تسا یلقع  یعرش و  هیلمع ي  لوصا  عامجا و  لقع و  تنـس و  باتک و  زا  فلتخم  تاعوضوم  ماکحا  طابنتـسا  ندروآ و  تسد  هب 

عوضوم ره  يزاس و  همـسجم  یقیـسوم ، ءانغ ، اطخ ، لتق  دـمع ، لتق  يراوخ ، هزور  انز ، رامق ، بارـش ، لثم  یعوضوم  رگا  هجیتن  رد 
نامه تیب  لها  تایاور  نآرق و  تایآ  قبط  دراد  هفیظو  دـهتجم  دنـشاب  یـصخشم  مکح  ياراد  ینید  يداـهتجا و  عباـنم  رد  يرگید 

هداس مه  نادنچ  هلئـسم  اریز  .دیآ  یمرب  مه  يداع  دارفا  زا  درادن و  داهتجا  هب  زاین  رادقم  نیا  هک  دوشن  روصت  دـیامن و  نایب  ار  مکح 
زا یهاگآ  يارب  ّهلدا  یمامت  رب  ّطلـست  لاثم  ناونع  هب  .دـشاب  یم  یناوارف  تامدـقم  هب  زاـین  ّهلدا  زا  مکح  تشادرب  يارب  نوچ  .تسین 

.دراد تلاخد  هلئسم  نیا  رد  یهقف  یلوصا و  فلتخم  دعاوق  رب  طلست  دوجوم و  لیلد  اب  ضراعم  فلاخم و  لیلد  مدع  دوجو 

يوتف نادب  دوب ، مدرم  هقیلـس ي  قوذ و  قباطم  ای  دـمآ  ابیز  شنهذ  هب  یمکح  هک  نیا  درجم  هب  دـناوت  یمن  هیقف  هاگ  چـیه  هجیتن  رد 
تلاخد تیجح و  فلتخم و  ياه  هقیلس  مکح  ای  دوخ  صخش  مکح  هن  تسا ، هللا  مکح  نایب  ددص  رد  وا  رت  حضاو  ترابع  هب  .دهد 

هقف يایوپ  هلئسم ي  دشاب و  هتشادن  عرش  مکح  اب  تافانم  هک  تسا  يّدح  رد  یعرش  ماکحا  رد  يرشب  لقع 
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طابنتسا هب  مادقا  دهتجم  تنس ) باتک و   ) ینید نوتم  نتفرگ  رظن  رد  ینابم و  لوصا و  ظفح  اب  هک  تسا  نیمه  هب  عیـشت  رد  داهتجا  و 
چیه دنوادخ  مکح  سپ  همیقلا » موی  یلا  مارح  دمحم  مارح  همیقلا و  موی  یلا  لالح  دمحم  لالح  : » هدمآ تیاور  رد  الا  دـیامن و  یم 

عوضوم هک  دـنلئاق  گرزب  ناـهیقف  زا  یخرب  هک  جنرطـش  تمرح  دـننام  دـبای ، رییغت  عوـضوم  تسا  نکمم  هلب  .دـنک  یمن  رییغت  هاـگ 
جراخ تخاب  درب و  هلیـسو ي  زا  جنرطـش  رگا  هجیتن  رد  .تسا  رامق  تمرح ، عوضوم  هکلب  تسین ، هلیـسو  نیا  سفن  جنرطـش  تمرح 

نآ رد  دوب و  رامق  جنرطـش  تمرح  عوضوم  هکلب  هدشن  ضوع  رامق  تمرح  مکح  سپ   ) .تشاد دهاوخن  دوجو  تمرح  مکح  ددرگ 
زا دـعب  .تسا  هقف  ییایوپ  ياـنعم  نیا  هللا و  مکح  هن  دنتـسه ، رثؤم  عوضوم  رییغت  رد  ناـکم  ناـمز و  سپ  تسا .) یفتنم  عوضوم  نیا 

نـشور ام  يارب  ًالماک  یهلا  ماکحا  لیلد  تلع و  ایآ  هک  دسر  یم  مود  همدـقم ي  هب  تبون  نآ  يایوپ  داهتجا و  يانعم  ندـش  نشور 
؟ تسا

: دنمسق دنچ  رب  ماکحا  هک  تسا  نیا  لاؤس  نیا  خساپ 

.هدومن نایب  ار  اه  نآ  عیرشت  تلع  عراش  دوخ  هک  یماکحا  . 1

بلاـغ لـثم  تسا ، نکمم  نآ  هب  یـسرتسد  مهف و  ملع  تفرـشیپ  اـب  یلو  هدوـمنن ، ناـیب  ار  نآ  عیرـشت  تلع  عراـش  هـک  یماـکحا  . 2
.تاهورکم تابحتسم و 

تعکر ود  لـثم  درب ، یپ  مکح  تلع  هب  دوـش  یم  ملع  تفرـشیپ  اـب  هن  هدوـمن و  ناـیب  ار  نآ  عیرـشت  تلع  عراـش  هن  هـک  یماـکحا  . 3
.دشاب یم  دّبعت  تهج  هب  ًافرص  هک  حبص  زامن  ندناوخ 

ملع شریذپ  اب  دنتسه و  يدبعت  ًافرص  ای  اریز  .مینک  رظن  لامعا  میناوت  یمن  ام  ماکحا  زا  يرایسب  رد  هجیتن  رد 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 993 

http://www.ghaemiyeh.com


يدح هب  زونه  ام  مولع  ای  دـشاب  یم  ییالقعریغ  يو  ماکحا  تلع  زا  لاؤس  رگید  یقیقحت  یلقع و  لیلد  يور  زا  دـنوادخ  تمکح  و 
.مینک ادیپ  ار  ماکحا  تلع  هب  لین  تردق  هک  دنا  هدیسرن 

هجوت هراب  نیا  رد  ینیب  نشور  يارب  هک  تسا  يا  هژیو  ییانبم  تاکالم و  ساسا  رب  اـهنآ  رییغت  یعرـش و  ماـکحا  تاـبث  تسناد  دـیاب 
.مینک یم  بلج  مهم  هتکن  دنچ  هب  ار  امش 

بجوم اه  نآ  كرت  حـلاصم و  ياراد  اـه  نآ  ماـجنا  ریگارف ، هناـنیب و  عقاو  هاـگن  سپ  یتح  هاـگن و  شیپ  ساـسا  رب  یهلا  ماـکحا  . 1
.دوب دنبیاپ  نآ  هب  داد و  ماجنا  یهلا  مکح  طابنتسا  يارب  ار  شالت  نیرتشیب  دیاب  ور  نیا  زا  .دشاب  یم  دسافم 

زا دنام و  یم  ظوفحم  هعماج  ینید  یگنهرف و  تیوه  هک  يا  هنوگ  هب  .تسا  دسافم  عفد  حـلاصم و  ظفح  ماکحا ، تابث  دـیاوف  زا  . 2
فـصن نادرم و  رب  هقفن  بوجو  مکح  ام  رگا  لاثم  روط  هب  .دوش  یم  يریگولج  هناـگیب  ياـه  گـنهرف  موجه  هعماـج و  ياـهراجنه 

رد نانز  ینیزگیاج  لکـشم  هجیتن  رد  .میا  هدرک  گنر  رپ  هعماج  رد  ار  درم  یئارجا  تیلوؤسم  میراد  هگن  تباـث  ار  ناـنز  ثرا  ندوب 
هب هک  نآ  رب  هوالع  .دبای  یم  شهاک  یـسوسحم  روط  هب  هعماج  رد  لاغتـشا  نارحب  دـسر و  یم  لقادـح  هب  نادرم  يراک  ياه  هصرع 

.میا هداد  تاجن  ینیشام  یگدنز  رد  ندش  مضه  زا  ار  نانآ  میدرک و  کمک  نانز  تاساسحا  تفاطل  ندنام  ملاس 

: تروص ود  رد  رگم  تسین ، زیاج  يور  چیه  هب  ماکحا  رییغت  قوف  هتکن  ود  هب  هجوت  اب  . 3

دهتجم هیقف و  یلو  مکح  هب  تقوم ، روط  هب  دـنک ، ادـیپ  محازت  یعامتجا  مها  حـلاصم  اب  ماـکحا  زا  یکی  يارجا  هک  یماـگنه  فلا )
مدقم مکح  نآ  رب  ار  مها  تحلصم  ناوت  یم  طیارشلا  عماج 
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.تشاد

ادیپ عوضوم  رییغت  هب  نیقی  دشاب و  هدش  هتخانـش  نادـهتجم  ناسانـشراک و  يارب  نآ  بناوج  مامت  اب  مکح  عوضوم  هک  یماگنه  ب )
هک دشاب  یعیام  هک  یتروص  رد  .تسا  نآ  ندوب  روآ  یتسم  بارش ، تمرح  عوضوم  هک  میدرک  فشک  متح  روط  هب  رگا  ًالثم  مینک ،

.تسا نازابرامق  يزاب  هلیـسو  جنرطـش ، تمرح  كالم  میتسناد  متح  روط  هب  رگا  ای  میهد و  یمن  تمرح  هب  مکح  .دشابن  روآ  تسم 
هلیـسو اهنت  جنرطـش  تمرح  كالم  هک  مینادـن  رگا  اّما  .میهد  یمن  تمرح  هب  مکح  دـش  جراخ  یگژیو  نیا  زا  هعماج  ای  یناـمز  رگا 

هب دـیاب  نانچ  مه  هتفای  رییغت  عوضوم »  » هک مینک  کش  ای  هتـشاد و  زین  يرگید  لیالد  میهدـب  لامتحا  تسا و  ندوب  نازابرامق  يزاـب 
.میشاب دنب  ياپ  نآ  تمرح 

هنوگ کی  هب  یگمه  (ع ) ناماما و  (ص ) ربماـیپ هریـس  نآرق و  تاـیآ  رد  رگا  هک  تسا  نآ  مکح  رییغت  تاـبث و  ياـه  هناـشن  زا  یکی 
طیارـش عاضوا و  هب  هتـسب  رگا  اّما  .تسا  مالـسا  يرورـض  یتح  تباث و  ماکحا  زا  مکح  نآ  دوش  یم  مولعم  دنا  هتـشاد  نایب  ار  مکح 

.تسا رییغت  لباق  ماکحا  زا  دوش  یم  مولعم  هدمآ  دوجو  هب  لوحت  رییغت و  مکح  رد  مکح 

؟ هدوب هدرک  یفن  ای  هتفریذپ  ارنآ  ایآ  تسا ؟ هدوب  هچ  يراد  هدرب  دروم  رد  مالسا  رظن 

شسرپ

؟ هدوب هدرک  یفن  ای  هتفریذپ  ارنآ  ایآ  تسا ؟ هدوب  هچ  يراد  هدرب  دروم  رد  مالسا  رظن 

خساپ

هزورما هک  هنوگ  نامه  .دـشاب  یم  یگنهرف و ...  یـسایس ,  يداصتقا ,  طیارـش  هعومجم  زا  یعبات  نارود  ره  رد  یعامتجا  ياه  ماظن 
تسا هدومن  باجیا  ار  نآ  صاخ  یگنهرف  یعامتجا ,  يداصتقا ,  طیارش  تسا و  مکاح  ناهج  رد  ییامرفراک و ...  يرگراک و  ماظن 

چیه هک  يا  هنوگ  هب  تسا ;  هدوب  نارود  نآ  روما  هرادا  يارب  بسانم  شور  يراد  هدرب  ماظن  ناـهج  یماـمت  رد  شیپ  نرق  دـنچ  اـت  . 
هدرب هویـش  زور , نآ  طیارـش  رد  هویـش  نیرت  بسانم  ور  نیا  زا  تسا .  هتـشادن  ار  نآ  ینیزگیاج  ناکما  زور  نآ  طیارـش  رد  یماـظن 

هب هجوت  اب  زین  مالسا  تسا .  جراخ  خساپ  نیا  لاجم  زا  هدرتسگ و  عیسو و  رایسب  عوضوم  نیا  ياه  هنیمز  یـسررب  تسا .  هدوب  يراد 
عضو اب  یلو  تشاذگ ,  هحص  هلئاسم  نیا  لصا  هب  نکمم ,  هن  هدوب و  يرورـض  هن  زور  نآ  یعامتجا  متـسیس  رد  یـساسا  رییغت  هکنیا 

 : تسا هدرک  تکرح  تهج  دنچ  رد  نیناوق 

.صاخ دراوم  رد  زج  نآ  میرحت  و  نتفرگ ) هدنب   ) قاقرتسا تیفیک  دروم  رد  نیناوق  عضو  اب  دارفا  قوقح  نیمأت  - 1

 . هدرب کلام و  نیب  حیحص  طباور  میظنت  ناگدرب و  قوقح  زا  تیامح  تهج  رد  نیناوق  عضو  - 2

عومجم رد  قتع .)  طیارـش  تاراـفک و  دـننام   ) دوصقم نیا  لوصح  يارب  ینیناوـق  عـضو  ناـگدرب و  يزاـسدازآ  هب  مدرم  بیغرت  - 3
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دنتفای تسد  یمالسا  هعماج  رد  یسایس  یملع و  مهم  تاجرد  تاماقم و  هب  نانآ  هک  تخاس  مهارف  ناگدرب  يارب  ار  یطیارش  مالـسا 
کیلامم  )) تموکح اه  تدم  یتح  و 
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یگدنز يارب  یفطاع  یناسنا و  طیارش  ندروآ  مهارف  اب  مالـسا  تقیقح  رد  .دش  رادیدپ  یمالـسا  ياهروشک  طاقن  زا  يرایـسب  رب  (( 
، يدازآ اب  هارمه  دوخ  نطوم  هب  تشگزاب  رد  نانآ  دومن و  یمالسا  هعماج  هب  نتسویپ  هب  قاتشم  ایند  رـسارس  زا  ار  ناگدرب  ناگدرب , 
دوشگ و ار  ناگدرب  يدازآ  هار  رگید  يوس  زا  درک و  دودـسم  ار  دازآ  دارفا  ندـش  هدرب  هار  مالـسا  .دـندش  یم  مالـسا  جورم  غلبم و 

لومـشم نیب  نیا  رد  زین  اهزینک  تسا .  هدوب  هنیمز  نیا  رد  مالـسا  شقن  ناهج ,  رد  یگدرب  ماظن  ینوگرگد  لماوع  زا  یکی  املـسم "
دراو يراجت  تروص  هب  ای  و  دندش , یم  ریـسا  ناناملـسم  اب  گنج  رد  هک  رگید  ياهروشک  زا  نانآ  .دـنا  هدوب  نوناق  هدـعاق و  نیمه 

رد مدرم  رگید  دننامه  نانآ  زا  يرایـسب  هدش و  انـشآ  نآ  شخب  تاجن  يایازم  یمالـسا و  گنهرف  اب  دنتـشگ , یم  یمالـسا  کلامم 
.دـیدرگ یم  نآ  کـلام  هب  تیمرحم  بجوـم  دوـب و  جاودزا  دـقع  مکح  رد  زینک  تیکلاـم  دـندرک و  یم  یگدـنز  یمالـسا  هعماـج 

نیا رد  نخـس  تسا .  هدوب  یمور  يزینک  زین  جع )   ) نامز ماما  ردام  یتح  دـنا , هدوب  زینک  ام  همئا  زا  یخرب  ردام  هک  مینادـب  تساجب 
( زینک هدنب و  نتفرگ   ) قاقرتسا زوجم  مالـسا  رد  هک  یلماع  اهنت  هک  تسا  مهم  هتکن  نیا  هب  هجوت  اما  .دشاب  یم  هدرتسگ  رایـسب  هلوقم 

دنوادـخ هب  هک  یـسک  تسا  حـضاورپ  دنـشاب و  هدـش  ریـسا  قح  نید  ناونع  هب  مالـسا  اب  گـنج  رد  یناـسک  هک  تسا  يدروم  تسا 
ایآ .دیامن  یم  هزرابم  قح  نید  اب  هکلب  تسا  هدرکن  هدنسب  مه  دح  نیا  هب  زاب  تسا و  هدیزرو  رفک  نامحر 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 997 

http://www.ghaemiyeh.com


، هدرک نیمـضت  ار  نانیا  تایح  قح  مالـسا  کل ,  ذـعم  تسا !؟  یهلا  لـضفت  يور  زا  زج  ندـش ,  لـئاق  هورگ  نیا  يارب  تاـیح  قح 
ءوس دوخ  لمع  يدازآ  زا  هک  يدارفا  نیا  دیاب  نکل  تسا ,  هتسنادن  اور  گنج  هکرعم  رد  يریگرد و  تدش  رد  زج  ار  ریـسا  نتـشک 

ناشیاه و تیلاـعف  هریاد  تسا ,  هتـسج  تکرـش  نآ  هب  نینمؤم  ادـخ و  نید  هیلع  دربن  رد  هدومن  ماـیق  ادـخ  نید  هیلع  هدومن  هدافتـسا 
نیا ققحت  يارب  تسا و  هدومن  هئارا  ناـنآ  ییاـهر  يارب  مالـسا  رد  يرایـسب  ياـه  هزومآ  نیا  دوجو  اـب  .ددرگ  دودـحم  اـهنآ  يدازآ 

 . تسا هداد  رارق  يدایز  رایسب  شاداپ  زین  اه  هزومآ 

 : ك رتشیب ر .  هعلاطم  يارب 

یگدرب یگدرب و  هراـبرد  ینخـس   ) ات 120 تیآ 116  لـیذ  یـسراف ، )  ) ج 12 یبرع )  ) ج 6 ییابطابط ، همـالع  نازیملا ، ریـسفت  - 1
( نتفرگ

یناجنز يوسوم  یگدرب ,  يدازآ ,  هلأسم  مالسا و  - 2

ینامرک یتجح  مسیسکرام ,  ات  میدق  مور  یگدرب  زا  - 3

مراکم رصان  ینید ,  ياه  هدروآرف  - 4

رکف رادیب  ناتساب ,  مور  رد  يراد  هدرب  - 5

يرشبم هللادسا  رشب , قوقح  - 6

یمارگ یلع  دمحم  یگدرب ,  هب  یهاگن  - 7

یجریا قداص  مالسا ,  رد  یگدرب  - 8

؟ دراد یتاصخشم  هچ  ناشخرد  هدنیآ  مالسا ، هاگدید  زا 

هراشا

؟ دنبای تسد  تداعس  هب  دنناوت  یم  ناناملسم  هنوگچ 

شسرپ

؟ دراد یتاصخشم  هچ  ناشخرد  هدنیآ  مالسا ، هاگدید  زا 

؟ دنبای تسد  تداعس  هب  دنناوت  یم  ناناملسم  هنوگچ 
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خساپ

لوا لاوس  باوج 

: مینک یم  هراشا  اهنآ  هب  هک  دراد  ییاه  یگژیو  ناشخرد  هدنیآ  مالسا  رظن  زا 

.تیرشب هدنیآ  هب  ینیبشوخ   - 1

.تلادع شرتسگ   - 2

.ناسنا اب  ناسنا  هطبار   - 3

.نوناق هنیمز  رد  اه  ناسنا  نایم  لماک  تاواسم  يرارقرب   - 4

 . ...و لاملا  تیب  میسقتو  یعیبط  بهاوم  زا  يرادرب  هرهب   - 5

.لماک يدنمدرخ  هب  ّتیرشب  غولب   - 6

.ملاع حطس  رد  يدابآو  نارمع   - 7

.یناهج تموکح  هیاس  رد  يزیرنوخو  گنج  ندش  فرطرب   - 8

.دیدج شورو  نییآ   - 9

.هعماج ّلک  رد  دیحوت  شرتسگ   - 10

مود لاوس  باوج 

یتقو ات  اریز  دنشاب ؛ یکتم  ریغ  لقتسم و  ياهتموکح  ياراد  هک  دننک  بسک  ار  تمظع  تداعس و  دنناوت  یم  یتروص  رد  ناناملـسم 
یملع و دـشر  دـنناوت  یمن  دنتـسه ، هدـناشن  تسد  رودزم و  ياـهتموکح  يرامعتـسا و  گرزب  ياـهروشک  تراـسا  تحت  اـهتلم  هک 

.دوب دنهاوخ  یقرتم  ياهروشک  يارب  يرازاب  ریزگان  دنشاب و  هتشاد  تداعس  تمظع و 

مالـسا یقرتم  تامیلعت  وترپ  رد  دـنناوتب  اهتردـقربا  تسد  ندرک  هاتوک  اب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  اهتلم  نتفرگ  ماهلا  اـب  تسا  دـیما 
.دنبای تمظع  یلاعت و 

؟ میدروآ يور  مالسا  هب  ام  ارچ 

شسرپ
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؟ میدروآ يور  مالسا  هب  ام  ارچ 

خساپ

نآ يارب  ناوت  یم  هدمع  لیلد  ود  میا  هدروآ  يور  نآ  هبو  هتفریذپ  ار  مالـسا  نایناریا  ام  ارچ  هک  تسا  نیا  لاؤس  زا  امـش  روظنم  رگا 
مکاح دادبتـسا  زا  هک  ناـنآ  .دـنتفای  یناـهج  یناـسنا و  یلاـع ، ، اوتحم رپ  ینید  ار  مالـسا  ناـیناریا  هک  تسا  نآ  لوا  لـیلد  .درک  رکذ 

يور نآ  هب  تفرگ  ندـیزو  مالـسا  نیبم  نید  رتسگ  تلادـع  شخب و  تدـحو  میـسن  یتـقو  دـندوب  هدـش  هتـسخ  تدـش  هب  یناـساس 
 . دندرک لابقسا  مالسا  زاو  دندروآ 

هبو تشاد  یـصاخ  هبذاجو  شـشک  يورین  هک  ینید  دـنتفای .  مهف  لباق  يرطف و  دنـسپ و  درخ  لوقعم و  ار  یمالـسا  تاـمیلعت  ناـنآ 
"1" .دهد رارق  دوخ  ذوفن  تحت  ار  فلتخم  للم  تسناوت  نآ  بجوم 

زورنآ هعماج  .دندوب  یـضاران  نامز  نآ  زیمآ  فاحجا  موسر  نییآو و  تلود  عضوزا  تدـشب  زورنآ  نایناریا  هک  تسا  نیا  مود  لیلد 
دجاسم هزورما  دـینک  روصت   ) .تشاد قرف  مه  اب  فلتخم  تاقبط  ياه  هدکـشتآ  یتح  هک  ییاج  ات  دوب  یبیجع  یتاقبط  هعماـج  ناریا 

دراو يا  هقبط  زا  تشادن  قح  سکچیه  .دوب  هتسب  تاقبط  دش ) دهاوخ  رادیب  مدرمر  یحور د  هچ  دشاب  ادج  رگیدکی  زا  ارقفو  ءاینغا 
اهنآ ملعتو  میلعت  دوشب ، داوس  اب  دناوتب  رگراک  ای  زود  شفک  کی  هک  داد  یمن  هزاجا  زگره  زورنآ  نوناق  شیک و  .دوشب  رگید  هقبط 

.دوب ناگداز  دبوم  ناگداز و  نایعا  راصحنا  رد 

یم رخـسم  ار  ناریا  ًاجیردت  تیحیـسم  دوب  هدماین  ناریا  هب  نامز  نآرد  مالـسا  رگا  دنا  هتفگ  ناققحم  .دوب  هدش  دـساف  تشترز  نید 
.تفر یم  نایم  زا  يرگ  یتشترزو  درک 

لیم اب  گنجرد  اهنآ  نازابرس  هک  دش  ببس  ناشدوخ  نایناحورو  ینید  هاگتسدو  تموکح  هب  تبسن  ناریا  مدرم  یگقالع  یب 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 1000 

http://www.ghaemiyeh.com


دـش حتف  ناملـسم  بارعا  تسدب  ناریا  تیاهنردو  دننک  کمک  اهنآ  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  یتحو  دنگنجن  نانامـسم  هیلع  تبغرو 
مولعم میا ، هدش  ناملسم  رضاح  رصعرد  امش  ام و  ارچ  هک  تسا  نیا  امش  روظنم  رگاو.دنتفریذپ  زاب  شوغآ  اب  ار  مالـسا  ناریا  مدرمو 

يا هداوناخرد  هک  سکرهو  دنا  هدناوخ  نامـشوگرد  نیتداهـش  دـلوت  زا  سپ  .میا  هدـش  دـلوتم  ناملـسم  يا  هداوناخرد  نوچ  تسا ،
میا هدیسر  غولب  فیلکتو و  زیمت  دح  هب  هکنآزا  سپ.دوش  دترمدوخرگم  ، تسارهاط نامسم و  ، دوش دلوتم  ناملسم 

تداعس و تابجوم  هک  تسا  ناهج  نید  نیرتالاوو  نیرترب  مالسا ، هک  میا  هتفایرد  نامزرورم  هبو  میا  هتفرگ  رارق  ینید  میلاعت  تحت 
میا هدـش  انـشآ  مالـسا  اب  رتشیب  هچره  .دـنادرگ  لیان  ناهج  ود  تداعـس  هب  ار  ام  دـناوت  یمو  تخاس  دـهاوخ  مهارفار  ام  يراگتـسر 

زا ات  میا  هتفاین  یلیلد  سپ  ریغال  تسا و  مالسا  اب  تیناقحو  تقیقح  میا  هدرک  كرد  رتشیب  میا  هدناوخ  ار  نید  ناگرزب  لاح  حرـشو 
میلس لقع  .تسا  هدومن  رت  مکحتسم  مالسا  هب  ارام  روابو  داقتعا  مالسا  رتشیب  هعلاطمو  نامز  تشذگ  هکلب  میوش  نادرگ  يور  مالسا 
مینک تظافح  تظفاحم و  یبوخب  میراد  هچنآزا  میا  هتفاین  دوخ  ياه  هتـشادو  اه  تشادرواب  زا  رتهبورترب  هک  یمادام  دنک  یم  مکح 

.دش میهاوخ  یگدنزرد  یمگردرسو  یچوپ  جرمو و  ره ج  راچد  تروص  نیا  ریغرد  مینزن  نآ  هب  اپ  تشپ  و 

نیا رگناـشن  دوخ  تسا و  هدرتسگ  نماد  ناـهج  رـسارس  رد  هک  تسا  یـسایسو  یعاـمتجا  یگنهرف ، يرکف ، شبنج  مالـسا ، یباـیزاب 
زا " 3" دـنا هتفگ  نخـس  اپورا  رب  نانامـسم  هطلـس  زا  نارکفتم  زا  یخرب  .ددرگ  یم  رت  حـضاو  زور  هب  زور  مالـسا  تیناقح  هک  تسا 

هب ییاهراک  ماجنا  هلیسو  هب  دهاوخ  یمو  تسا  لامک  بلاط  ترطف  يور  زا  ناسنا  رگید  يوس 
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زین د نآ  تخانـشو  دسانـشبار  شیوخ  ییاهن  لامک  تسخن  دیاب  بولطم  فده  هب  ندیـسر  يارب  اذل  دـسرب ، شدوخ  یقیقح  لامک 
راتفر دـناوت  یمن  دـنکنادیپ  تخانـشروما  نیا  هب  تبـسن  اـتو  .تسا  نآ  ماـجناو  زاـغآ  شیوخ و  يدوجو  تقیقح  زا  یهاـگآ  ورگر 

 . دشاب هتشاد  یمیمص 

هکنیا هب  هجوت  اب  نیاربانب  .دوب  دهاوخنرـسیم  یناسنا ، لامک  هب  ندیـسر  نآ ، نودـبو  دراد  ترورـض  نید  تخانـش  يارب  شالت  سپ 
یهلا نید  نیرتلماک  مالـسا  دمآ  دهاوخن  يرگید  ربمایپ  (ص ) مالـساربمایپ زا  دعبو  تسا  هتـشذگ  نایدا  خسان  نید و  نیرخآ  مالـسا 

هدش فیرحتو  صقان  مالسا  هب  تبسن  هک  رگید  نایدا  غارـس  هبو  دنک  اهر  ار  نید  نیرتلماک  ناسنا  هک  درادن  دوجو  یلیلد  سپ  تسا 
.دورب دنتسه 

یقالخا میلاعت   : " دسیون یم  هتشاذگ و  هحص  نآ  ندوب  ارگ  عقاو  نآرق و  مالسا و  لامک  رب  یحیـسم  سانـشرواخ  نوارب  دراودا  ( 1)
دیوگ یمزین  نآرق  دروـمرد  وا  .تسا  ینتفاـی  تسد  مالـسا  میلاـعت  یلو  تسا  ینتفاـیان  تسد  یلو  تسا  رت  لـماک  هچ  رگا  یحیـسم 
کی اب  جاودزا  اب  هک  یناملآ  یحیـسم  ناوج  مناخ  کی  فیـصوتو  نایب  نینچمه  " 4" تسین روآ  لالمو  هدننک  هتـسخ  نآرق  هعلاطم 

یم صالخ  یحور  نارحب  زا  اهنت  هن  ناملـسم  ناوج  کی  اب  ییانـشآ  زا  سپ  یلو  هدش  یحور  دیدش  نارحب  راچد  ییاکیرمآ  زابرس 
اب نآ  هسیاـقمو  ناناملـسمو  یمالـسا  راـتفر  بادآ و  دروـمرد  دوـش ، یم  لـیان  لاـمکو  تداعـس  هب  شدوـخ  فارتـعا  هب  هکلب  دوـش 

پاچ اردص ، تاراشتنا  مق ، ناریاو ( مالسا  لباقتم  تامدخ  یضترم ، يرهطم  دیهـش  " 5 " " .تسا یندینش  زیگنارب و  لمأت  نایحیـسم 
ص 77 مهد 1359 )

98  - 100 ك :  رتشیب ر .  عالطا  تهج  ( 2)

اه  . یپ لئوماس  ك :  رتشیب ر .  عالطا  تهج  ( 3)
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ص ( 1378 یگنهرف ، ياهـشهژپ  رتفد  نارهت ، ) یعیفر دیمح  یلع  دمحم  همجرت  یناهج ، مظن  يزاسزابو  اه  ندمت  دروخرب  نوتگنتین ،
175 190  ، 323 324

ناریا یبدا  خیرات  ك :  رتشیب ر .  عالطا  ( 4)

مود هاگنرد  قشع  فارگدنل ، اینوس  ك :  رتشیب ر .  عالطا 

؟ دنک عورش  ار  دوخ  تاعلاطم  دیاب  هنوگچ  مالسا  تخانش  يارب  ناملسم ,  هزات  درف  کی 

شسرپ

؟ دنک عورش  ار  دوخ  تاعلاطم  دیاب  هنوگچ  مالسا  تخانش  يارب  ناملسم ,  هزات  درف  کی 

خساپ

زا دـیاب  زین  مالـسا  زا  شخب  نیا  هعلاطم  يارب  .دوش  انـشآ  مالـسا  يداقتعا  هناگجنپ  لوصا  اب  دـیاب  ادـتبا  رد  ناملـسم  هزاـت  درف  فلا )
نیا رد  يرهش  ير  يدمحم  یناحبس و  رفعج  يزاریـش ، مراکم  هّللا  تیآ  يداقتعا  ياه  باتک   ) .درک زاغآ  ناور  هداس و  ياه  باتک 

( .تسا دیفم  هنیمز 

هب هک  ییاه  باتک   ) .تسا مزال  نید ) عورف   ) يدابع تاروتـسد  فیاظو و  هژیو  هب  یمالـسا ؛ ماکحا  اـب  ییانـشآ  مود  هلحرم  رد  ب ) 
( .تسا دنمدوس  هراب  نیا  رد  دنهد  یم  شزومآ  ار  ماکحا  هصالخ  روط 

هتـشون یلمع » قالخا  رد  زاغآ  ياه  هطقن   » باتک هعلاطم  هنیمز  نیا  رد   ) .تسا مزال  یمالـسا  قالخا  اب  ییانـشآ  موس  هلحرم  رد  ج ) 
( .تسا دیفم  ینک  يودهم  هّللا  تیآ 

( .تسا یبوخ  عبنم  یناحبس  هّللا  تیآ  هتشون  تیدبا ،» غورف   » باتک  ) .تسا بسانم  مالسا  خیرات  اب  ییانشآ  مراهچ  هلحرم  رد  د ) 

J (} .تسا هراب  نیا  رد  یبسانم  عجرم  ییابطابط  همالع  مالسا » رد  هعیش   » باتک  ) .تسا مزال  یسانش » هعیش   » مجنپ هلحرم  رد  ه ) 

؟  تسا لوبق  لباق  یسانش  مالسا  هنیمز  رد  شورس  یتعیرش و  رتکد  نوچمه  ینادنمشیدنا  تارظن  ایآ 

شسرپ

؟  تسا لوبق  لباق  یسانش  مالسا  هنیمز  رد  شورس  یتعیرش و  رتکد  نوچمه  ینادنمشیدنا  تارظن  ایآ 
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خساپ

همان دنچ  ای  کی  دح  رد  اهنآ  یسررب  هک  دراد  دوجو  ینیداینب  تالاکشا  شورـس -  رتکد  ياقآ  هژیو  هب  ناگدربمان -  يارآ  نایم  رد 
.دشاب یم  هدرتسگ  قیمع و  تاعلاطم  دنمزاین  تسین و 

ياه شرگن  رگید  يانب  گنـس  هک  طسب ) ضبق و  هیرظن   ) شورـس رتکد  ياه  هاگدـید  زا  یکی  دـقن  اـب  ییانـشآ  يارب  لاـح  نیع  رد 
: دییامرف هعجارم  ریز  عبانم  هب  تسا  ناشیا 

طسب ضبق و  رد  يراتسج  - 1

یظعاو دمحا  نید  مهف  لوحت  - 2

یناجیرال قداص  ینید  تفرعم  - 3

یلمآ يداوج  هّللا  تیآ  تفرعم  هنیآ  رد  تعیرش  - 4

؟ دیهد حیضوت  رضاح  لاح  رد  مالسا و  زا  دعب  لبق و  نایدا  ناوریپ  هبساحم  تیفیک 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  رضاح  لاح  رد  مالسا و  زا  دعب  لبق و  نایدا  ناوریپ  هبساحم  تیفیک 

خساپ

زا هدرک و  لمع  نید  نآ  نیناوق  ساسارب  هدروآ و  نامیا  حیسم  نید  و  ع )   ) یسیع ترـضح  هب  سک  ره  مالـسا  روهظ  زا  لبق  ات  هتبلا 
هدوب یعقاو  تیدوهی  و  ع )   ) یـسوم ترـضح  یعقاو  وریپ  هک  یناسک  تسا .  نید  نامه  ساسارب  شباتک  باسح و  تسا ,  هتفر  ایند 
روهظ زا  دعب  اما  دنوش  یم  عقاو  باسح  هذخاؤم و  دروم  نید  نآ  تاررقم  قبط  دنا , هتفر  ایند  زا  یسیع  ترـضح  روهظ  زا  لبق  دنا و 

سک ره  دنـشاب و  یم  مالـسا  نید  زا  يوریپ  هب  فظوم  نایدا ,  ریاس  ناوریپ  هدش و  خوسنم  نیـشیپ  نایدا  همه  مالـسا ,  سدـقم  نید 
ریغ ینید  سک  ره  هنم ;  لبقی  نلف  انید " مالـسالا  ریغ  غتبی  نم  و   )) هفیرـش هیآ  ساسارب  اریز  تسا ;  باذع  لها  دریمب  ناملـسم  ریغ 

 , نارمع لآ  ((, ) دوب دهاوخ  ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  دوش و  یمن  لوبق  وا  زا  دشاب , يرگید  نید  هب  نیدتم  دنک و  بلط  مالـسا  نید 
(. هیآ 85

ندناوخ و اعد  ماگنه  رد  ما و  هدش  ههبش  کش و  ياراد  دنوادخ  دوجو  تابثا  دروم  رد  نینچمه  مالسا و  نید  تیناقح  دروم  رد  هک  تسا  یتدم 
نید ادابم  هک  منک  یم  رکف  منک و  تابثا  دوخ  يارب  ار  اهنآ  تیناقح  مناوت  یمن  منک و  یم  کش  زامن  اعد و  تایوتحم  مامت  هب  ندـناوخ  زامن  ای 

اک نید  مالسا 
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شسرپ

ماگنه رد  ما و  هدش  ههبـش  کش و  ياراد  دنوادخ  دوجو  تابثا  دروم  رد  نینچمه  مالـسا و  نید  تیناقح  دروم  رد  هک  تسا  یتدـم 
منک و تابثا  دوخ  يارب  ار  اهنآ  تیناقح  مناوت  یمن  منک و  یم  کش  زامن  اعد و  تایوتحم  مامت  هب  ندـناوخ  زامن  ای  ندـناوخ و  اعد 
هب مالسا  نید  هک  نینچ  نیا  دراد  دوجو  رگا  هتـشادن و  دوجو  ییادخ  الـصا  دشابن و  یلماک  نید  مالـسا  نید  ادابم  هک  منک  یم  رکف 

غورد تایاور  ماـمت  ثیداـحا و  نیا  ماـمت  منک  یم  رکف  مراد و  یچوپ  ساـسحا  همئا  ربماـیپ و  دروم  رد  .دـشابن  دـنک  یم  یفرعم  اـم 
دنتسه و
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.مرب یم  رس  هب  یهارمگ  رد  مالسا  نید  اب  نم  دشاب و  نتفیرف  يارب  يا  هلأسم 

خساپ

: ددرگ یم  میدقت  ناونع  دنچ  رد  خساپ 

.هدیقع تیوقت  دشر  رد  کش  لاؤس و  هاگیاج   1

رتشیب تخانش  لابند  هب  مد  ره  ناوج  هژیو  هب  ناسنا و  رگشسرپ  نهذ  اما  تسا  هتفهن  ناسنا  ترطف  رد  ترخآ  ادخ و  هب  داقتعا  هچرگ 
: زا دنترابع  ینید  ياه  لاؤس  شیادیپ  لماوع  نیرتمهم  .تسا  يداقتعا  لئاسم  رت  قیمع  و 

تـسا سونأم  يدام  سوسحم  میهافم  اب  ناسنا  نهذ  هک  اـج  نآ  زا  ...و  حور  ترخآ ، Θ� نوچ ̠ یمیهاـفم  ندوب  سوسحم  ریغ   1
نیا .دروآ  یم  دوجو  هب  ار  ییاه  لاؤس  اذـل  دوب و  دـهاوخ  لکـشم  لوا  هلهو  رد  یعیبط  ءاروام  يدام و  ریغ  میهافم  هنوگ  نیا  كرد 

.دوش یم  میهافم  نیا  هب  تبسن  نهذ  يواکجنک  ثعاب  یعیبط  روط  هب  لماع 

هب ...و  قالخا  هدیقع و  رد  ییارگ  یبسن  مزیلارولپ و  نوچ  ییاه  هشیدنا  .دیدج  یمالک  یفـسلف  بتاکم  طسوت  تیکاکـش  جـیورت   2
نیا جیورت  تلع  هب  اهنآ  رثکا  هک  دنک  یم  داجیا  نهذ  رد  ار  یتاهبـش  اه و  لاؤس  دنک و  یم  دیدهت  ار  یبهذـم  دـیاقع  میقتـسم  روط 

.تسا بتاکم 

يارب تسا  یتکرح  هطقن  هکلب  .تسین  رگـشسرپ  ناسنا  نامیا  فعـض  هناشن  دنا  لماع  ود  نیا  زا  یـشان  هک  ییاه  لاؤس  زا  کی  چـیه 
.تسناد كرابم  نومیم و  دیاب  ار  کش  نآ ، یپ  رد  لاؤس و  شیادیپ  اذل  .ینید  تاعوضوم  نوماریپ  رکفت  قیقحت و  وجتسج و  زاغآ 

: تسا كانرطخ  اجنیا  رد  هلأسم  ود  يرآ ،

هب ینید ، ریغ  بتاکم  هژیو  هب  و  یمالک ، دـیدج  ثحابم  حرط  رد  دـیاب  دـنرثؤم  هعماج  ینید  گنهرف  رد  يوحن  ره  هب  هک  یناـسک   1
سانشراک ریغ  راشقا  زا  هک  مدرم  مومع  ینید  نامیا  هک  دننک  لمع  يا  هنوگ 
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مالسا هاگدید  نیودت  زا  سپ  دریگ و  تروص  یملع  زکارم  رد  دیاب  تسخن  ثحابم  نیا  حرط  ینعی  .دوشن  فیعـضت  دناروما  نیا  رد 
زا هدافتـسا  اب  يدارفا  رگا  اما  .دوش  حرطم  دروم  ره  رد  مالـسا  هاگدـید  اب  هارمه  لئاسم  هنوگ  نیا  ملاس  يزاـس  هنیمز  دروم و  ره  رد 

نید ناعفادـمرگید  يوس  زا  دـننک و  حرطم  ار  لئاسم  هنوگ  نیا  نآ  لاثما  فیرحت و  غورد ، يزاسوج ، دـننام  یملع  ریغ  ياه  شور 
نیا رب  هفاضا  .دوش  یم  هجاوم  رطخ  اب  مدرم  ینید  نامیا  عطق  روط  هب  دنشاب ، هتـشادن  ینید  دیاقع  زا  عافد  يارب  ار  یفاک  یگدامآ  زین 

.دراد يدایز  ثحابم  هب  زاین  خساپ  مهف  امومع  یلو  دوش  یم  هتفریذپ  یتحار  هب  هک  تسا  نیا  ههبش  تیصوصخ  هک 

لاؤس نیا  خساپ  دریگب و  رگشسرپ  ناسنا  زا  ار  ینید  ياه  لاؤس  نوماریپ  قیقحت  هعلاطم و  تصرف  یگدنز  ياه  یگرمزور  هاگره   2
یم مهارف  ار  نامیا  لزلزت  رطخ  دوش ، رابنا  مه  رب  خساپ  نودب  ياه  لاؤس  دشاب و  هتشادن  وا  دزن  ار  دوخ  یلـصا  تیولوا  تیمها و  اه 
دوش زیهرپ  كرابمان  رما  ود  نیا  زا  هک  ینامز  ات  لئاسم ، نآ  هب  تبـسن  کش  نآ  یپ  رد  ینید و  ياـه  لاؤسدوجو  ور ، نیازا  .دزاـس 

.تسا وا  يداقتعا  ياه  ناینب  تیوقت  رد  ناسنا  يارب  یبوخ  كرحم 

هعلاطم اذل  درادن ، دوجو  ثحابم  نیا  رد  نیققحم  اب  وگتفگ  مظنم و  هعلاطم  زج  یهار  دیا  هدومن  حرطم  امش  هک  یتالاؤس  هب  هجوت  اب 
رد کش  دینک  یم  ساسحا  رگا  هتبلا  .دوش  یم  هیصوت  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ  حابصم ، داتسا  يرهطم ، دیهش  بتک  لثم  ییاه  باتک 

.دییامن نامرد  ار  ساوسو  تلاح  نیا  دیاب  هدیسر  ساوسو  هلحرم  هب  امش 

، ریبک ییحی  یقیبطت ، فراعم  ینیب و  ناهج  باتک  امش  هعلاطم  تهج 
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.دوش یم  لاسرا  تسویپ  هب 

؟ دنمادک اقادصم  مادک  ره  تسیچ ؟ نیملسم  مولع  زا  روظنم  ؟ تسیچ یمالسا  مولع  زا  روظنم 

شسرپ

؟ دنمادک اقادصم  مادک  ره  تسیچ ؟ نیملسم  مولع  زا  روظنم  ؟ تسیچ یمالسا  مولع  زا  روظنم 

خساپ

.دنشاب هتشاد  تنس  نآرق و  رد  هشیر  هک  یمولع  ینعی  .دشاب  تنس  نآرق و  ناشهاگتساخ  هک  دنتسه  یمولع  هعومجم  یمالسا ، مولع 
یمالـسا مولع  ءزج  ناـفرع  هقف و  لوصا  قـالخا ، مـالک ، هقف ، ثیدـح ، ریـسفت ، نوچ  یمولع  دـنوش ، یم  بوسحم  یمالـسا  یمولع 

.دراد تنس  نآرق و  رد  هشیر  زین  نآ  اریز  .دوش  یم  بوسحم  یمالـسا  مولع  زا  زین  یمالـسا  هفـسلف  نوچمه  یملع  نینچمه  .دنتـسه 
هاگتـساوخ هچ  رگا  سپ  .تسا  هدرک  هیـصوت  يزرو  لقع  هب  ار  ناناملـسم  اـیناث  دـناد و  یم  بجاو  ار  يزومآ  ملع  مالـسا  ـالوا  اریز 
هاگتـساوخ زا  ار  نآ  دـنا و  هدرک  لابند  ار  هفـسلف  روکذـم ، لیلد  ود  هب  ناملـسم  نادنمـشناد  اما  تسا ، ناتـساب  نانوی  هفـسلف  یلـصا 

رد هشیر  اقیقد  هک  دندروآ  دوجو  هب  یمالسا  هفسلف  مان  هب  يدیدج  ملع  دندیشخب و  نآ  هب  یمالـسا  تفـص  دندومن و  ادج  شیلـصا 
.دراد اهنآ  ینید  ياهرواب 

نادب یمالـسا  هعماج  نایک  دـشاب و  مزال  بجاو و  ناناملـسم  يارب  نآ ، قیقحت  لیـصحت و  تنـس ، نآرق و  رظن  زا  هک  یملع  ره  سپ 
.دوش یم  بوسحم  یمالسا  مولع  دشاب ، هتشاد  یگتسب 

نیملـسم مولع  ناونع  هب  .دنا  هدش  هدنلاب  ناملـسم  نادنمـشناد  طسوت  دنا  هدرک  دـشر  یمالـسا  ندـمت  رد  هک  یمولع  رگید  تهج  زا 
.دوش یم  بوسحم 

ناشهاگتساخ هک  دنتـسه  یمولع  یمالـسا ، مولع  و  تسا ، توافت  نیملـسم  مولع  یمالـسا و  مولع  نیب  يونعم ، رظن  زا  رگید  ریبعت  هب 
تهج زا  اما  .دنا  هدرک  دشر  ناملسم  نادنمشناد  طسوت  یمالسا و  ندمت  رد  هک  دنتسه  یمولع  نیملسم  مولع  تسا و  تنـس  نآرق و 

یکیکفت نیملسم  مولع  یمالسا و  مولع  کیکفت  دنتسه و  یکی  یقادصم 
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يور شهوژپ  قیقحت و  يزومآ و  ملع  هب  تنس  نآرق و  زا  هتساخرب  یمالسا  ياهرواب  ساسارب  ناملـسم  نادنمـشناد  اریز  .تساور  ان 
مولع نیا  همه  تسا و  هدرک  دشر  ناناملـسم  لد  ناج و  رد  تنـس ، نآرق و  دیکات  لیلد  هب  مولع  .دـندرک  هدـنلاب  ار  مولع  دـندروآ و 

.دنراد هشیر  تنس  نآرق و  رد  ناملسم  نادنمشناد  طسوت  هدش  هدنلاب 

تارمث و زا  مولع  .دراد  ییاه  هویم  تارمث و  تسا و  يا  ینابم  اه و  هشیر  ياراد  ندمت  گنهرف و  ره  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذت 
هـشیر ینابم و  ياراد  یمالـسا  ندمت  گنهرف و  .درادن  دوجو  انبم ، نودب  یندمت ، گنهرف و  چیه  اما  .تسا  ندمت  گنهرف و  جـیاتن 

، یمالـسا ندـمت  گنهرف و  يانبم  ساسا و  لصا و  ینعی  .تسا  تنـس  نآرق و  زا  ترابع  نآ  هک  تسا  حـضاو  نشور و  الماک  ییاه 
هک یمولع  همه  سپ  .دنوش  یم  باریـس  انبم  هشیر و  نیا  زا  دوش ، یم  هدنلاب  ندـمت  گنهرف و  نیا  رد  هچ  ره  تسا و  تنـس  نآرق و 

یمالـسا دنوسپ  ياراد  دراد و  تنـس  نارق و  رد  هشیر  دش ، هدنلاب  ناملـسم  نادنمـشناد  طسوت  درک و  دشر  یمالـسا  ندمت  نماد  رد 
تـسرد لوصا  چیه  ياراد  تسا و  یقطنم  ریغ  يراذـگ  توافت  نیملـسم ، مولع  یمالـسا و  مولع  نیب  يراذـگ  توافت  سپ  .دنتـسه 

.تسین یقطنم  ینالقع و 

لمع دیاب  هنوگچ  مینک  دـنم  هقالع  فیرـش  نید  نیا  هب  دراد  مالـسا  برع و  زا  ییا  هتفـشآ  یفنم و  الک  تینهذ  هک  ار  درف  کی  میهاوخب  رگا 
.دیهد مناشن  ار  مالسا  ياه  هولج  نیرتابیز.مینک 

شسرپ

هنوگچ مینک  دـنم  هقالع  فیرـش  نید  نیا  هب  دراد  مالـسا  برع و  زا  ییا  هتفـشآ  یفنم و  الک  تینهذ  هک  ار  درف  کـی  میهاوخب  رگا 
.دیهد مناشن  ار  مالسا  ياه  هولج  نیرتابیز.مینک  لمع  دیاب 

خساپ

هن ینونک ، تیعـضو  رد  هاوخو  نآ  یخیرات  هنیـشیپ  رد  هاوخ  برع ، یعامتجا  یگدنز  راتخاس  رد  یتساک  یناماسبان و  دوجو  کی - 
رازاب هتفشآ  ناوت  یمن  يور  چیه  هب  ور  نیا  زا  تسا  هدمآ  نآ  ندیشک  شلاچ  هب  يارب  مالسا  هکلب  درادن  مالسا  اب  يدنویپ  چیه  اهنت 

.درمشرب مالسا  رد  ییاسراندوجو  هناشن  روک و  هطقن  ناونع  هب  ار  برع  یعامتجا  یگنهرف و 

هک دید  مشچ  هب  ناوت  یم  تایاور ، تایآ و  رد  ار  برع  رد  هدش  دای  تیعضو  اب  مالسا  يراگزاسان  ییورایور و  زا  ییاه  هگر  ود - 
: دوش یم  هراشا  اه  نآ  زا  ییاه  هنومن  هب 

ياه شکمـشک  يریگرد و  یگدـنکارپ ، اـه ، يزرو  هنیک  ینمـشد و  مالـسا ، هب  يروآ  يور  هب  دارفا  قیوشت  رد  میرک  نآرق  فلا ) 
رد ییوگ  هک  دوب  هتخاس  راوشد  نانچ  نآ  برع ، يارب  ار  یعامتجا  یگدـنز  هک  ار  تسد  نیا  زا  يراتفر  ياـه  هدـیدپ  یگـشیمه و 
هلا تمعن  اورکذاو  اوقرفت  الو  اعیمج  هللا  لبحب  اومـصتعاو  : » دـیامرف یم  هدـش و  روآدای  دـنرب  یم  رـس  هب  شتآ  زا  ییاه  هلعـش  ناـیم 
هللا نیبی  کلذـک  اهنم  مکذـقناف  رانلا  نم  هرفح  افـش  یلع  متنک  اناوخا و  هتمعنب  متحبـصاف  مکبولق  نیب  فلاـف  ءادـعا  متنک  ذا  مکیلع 

دیوشن هدنکارپ  هدز و  گنچ  تدحو ] هلیسو  هنوگره  و  مالسا ، نآرق و  دنوادخ =[  نامسیر  هب  یگمه  و  نودتهت ؛ مکلعل  هتیاء  مکل 
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دیدوب و رگیدکی  نمشد  هنوگچ  هک  دیروآدای  هب  دوخ  رب  ار  وا  گرزب )  ) تمعن و 
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دنوادخ دیدوب ، شتآ  زا  يا  هرفح  بل  رب  امش  دیدش و  ردارب  تمعن ، نیا  تکرب  هب  دروآ و  دیدپ  یگتـسبمه  امـش  ياه  لد  نایم  وا 
« دیوش اریذپ  ار  تیاده  دـیاش  دزاس ؛ یم  راکـشآ  امـش  يارب  ار  دوخ  ياه  هناشن  تایآ و  نینچ  نیا  دـنوادخ  دـیناهر ؛ نآ  زا  ار  امش 

(. هیآ 103 نارمع ، لآ  )

دوخ اه ، لد  یگدـنکارپ  زا  هتـساخرب  شتآ  ار  ران )  ) شتآ زا  دارم  هک  تسا  يریـسفت  درکیور  نآ  رب  انب  فیرـش ، هیآ  نیا  هب  دانتـسا 
ریگارف ياه  یگتفـشآ  هب  برع ، هعماجرد  هک  دـناد  یم  یـصخش  ياه  هتـساوخ  رد  فـالتخا  دوجو  اـه و  يرادـم  سوه  اـه ، ییأر 

(. یملعالا هسسؤم  ص 371 ، ج 3 ، نازیملا ،  ) منهج شتآ  هن  دوب ؛ هدش  یهتنم  یعامتجا ،

، برع هعماج  هب  تفرگ ، یم  همـشچرس  هدـش  دای  ياه  یگژیو  زا  هک  نآرق  هراـشا  دروم  یعاـمتجا  یناـماس  هباـن  تسادـیپ  یهگناو 
دیدپ تیرشب  هعماج  رد  یصخش ، عفانم  رگ  وج  تسج و  رادم و  سوه  نامکاح  هزورما ، هک  یشتآ  تفگ : دیاب  هتشادن و  صاصتخا 

هتـشاد و برع  ناماس  هبان  عاضوا  هاگتـساخ  نامه  ناسب  یهاگتـساخ  دـنک ، نوگرگد  نازوس  یمنهج  هب  ار  نآ  ات  دور  یم  هدروآ و 
.تسا هدش  هراشا  نادب  نامرد  هار  ناونع  هب  فیرش  هیآ  رد  هک  نامه  دشاب ؛ یم  نید  دنوادخ و  نداد  رارق  زیواتسد  زین  نآ  هراچ 

(ص) ادمحم ثعب  هللا  نا  : » دنیامرف یم  مالسا  زا  شیپ  برع  یقالخا  یشاپورف  يا و  هشیدنا  ییارگ  یتسپ  نایب  رد  (ع ) یلع ماما  ب ) 
، مص تایح  نشخ و  هراـجح  نیب  نوخینم  راد ، رـش  یف  نید و  رـش  یلع  برعلا  رـشعم  متنا  و  لـیزنتلا ، یلع  اـنیما  و  نیملاـعلل ، اریذـن 

، مکماحرا نوعطقت  مکءامد و  نوکفست  بشحلا و  نولکأت  ردکلا و  نوبرشت 
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نآ هک  یلاح  رد  تخیگنارب ؛ يربمایپ ) هب   ) ار (ص ) دـمحم دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  هبوصعم ؛ مکب  ماـثالاو  هبوصنم ، مکیف  مانـصالاو 
نیرتدب و  یتسرپ ) تب   ) نییآ نیرت  تشز  رد  برع ، هورگ  امـش  و  دوب ، یحو  هدنرادهگن  یهلا و  رفیک  زا  مدرم  هدـنناسرت  ترـضح ،

یبآ ناتیندیـشون  دیدرک ، یم  یگدنز  دندوب ، رک  ایوگ  ندوب ، یـشحو  رظن  زا  هک  ییاهرام  تشرد و  ياه  گنـس  نایم  رد  اه ، هناخ 
زا دـیتخیر  یم  ار  رگیدـکی  نوخ  .دوـب  هدرک ) کـشخ  رامـسوس  اـمرخ و  هتـسه  زا  يا  هزیمآ   ) نشخ ناـتکاروخ ، هدـیدنگ و  هریت و 
(. مالسالا ضیف  همجرت  هبطخ 26 ، هغالبل ، جهن ا  « ) دیدرک یمن  اهر  ار  ناهانگ  هدیتسرپ و  ار  اه  تب  دیدیزگ ، یم  يرود  ناتناشیوخ 

قح رد  هکلب  دادـن ؛ (ص ) ربمایپ هب  ار  يرابفـسا  تیعـضو  نانچ  زا  ییاهر  نیا  شاداـپ  اـهنت  هن  برع  (ص ،) ربماـیپ تثعب  زا  سپ  هتبلا 
.درکن راذگورف  يرازآ  متس و  هنوگ  چیه  زا  شنادناخ  يو و  قح  رب  نیشناج  زین  وا و  دوخ 

حور ندـیمد  هدـنهدرازآ و  ياه  شکمـشک  زا  یهورگ  یگدـنز  شیالاپ  مالـسا ، ياه  هولج  نیرتاـبیز  زا  یکی  ناـس ، نیدـب  هس - 
.دش یسررب  شیپ  ياه  فیدر  رد  هک  دشاب  یم  نآ  رد  یگچراپکی  یلدکی و  شمارآ 

ياهدرواهر زین  يدرف  یگدنز  رد  سدـقم  نید  نیا  یعامتجا ، یگدـنز  یهد  ناماس  رد  مالـسا  زا  هدـش  دای  هولج  رب  نوزفا  راهچ - 
: هلمج زا  دراد ؛ لابند  هب  ناسنا  يارب  يا  هتسجرب 

ياه شالت  تکرح و  هب  یهدباتـش  شنیرفآ و  فدـه  رد  ییادز  ماـهبا  ناـسنا ، هاـگیاج  يدوجو و  تقیقح  هب  یهد  تخانـش  فلا )
یگتفـشآ ینادرگرـس و  زا  ناسنا  تفر  نورب  رد  هصخاـش  نیا  .وا  یگدـنز  صخـشم  ياـمنرود  میـسرت  هار  زا  نآ  ققحت  رد  ناـسنا 

.دراد هتسجرب  یشقن  يرکف ،

ب
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یم همـشچرس  وا  شنیرفآ  ییارچ  یتسیچ و  زا  نشور  ییامیـس  هیارا  زا  هدـمع  روط  هب  هک  ناسنا  داـهن  رد  تیلوؤسم  ندرک  رادـیب  ( 
.دریگ

هتسجرب تاکن  .يرظن  يا و  هشیدنا  تسرد  ياه  تخاس  ریز  يزیر  یپ  هار  زا  وا  دوجو  راسخاش  رب  یناسنا  ياهراتفر  ییافوکش  ج ) 
ییاوشیپ يوبن و  تلاسر  ینعی  ود ؛ نآ  ياهدـمایپ  اه و  هتـسیاب  هب  یهد  نت  يورگداعم و  يرواب ، دـیحوت  هدـش  دای  ياه  تخاس  ریز 

هاوگ مود ، شیارگ  دـمایپ  ناسنا ، شنیرفآ  هلمجزا  ناهج و  هخرچ  عومجم  يدـنمفده  تسخن ، رواب  درواـهر  تسادـیپ  ناـموصعم ،
هب یهد  نت  تفایهر  هرخالاب  اه و  نآ  کت  کت  يارب  ندرک  زاب  باتک  باـسح و  نآ  لاـبند  هب  اـهراتفر و  همه  رب  دـنوادخ  نتـسناد 

نیا دـشاب و  یم  نانآ  يراتفر  ياه  هویـش  يا و  هشیدـنا  راتخاس  هنودرگ  رد  دوخ  یگدـنز  یهد  ناماس  تماما ، يربماـیپ و  تیناـقح 
.دوخ یقیقح  لامک  شنیرفآ و  فده  ياتسار  رد  دوخ  يدوجو  ياه  شناوت  لیسناتپ و  زا  ناسنا  هنیهب  يریگ  هرهب  ینعی  همه 

تقیقح ندید  هدش ، دای  ینورد  شیالآ  درواهر  .یعرـش  تاروتـسد  هب  يدنب  ياپ  هجیتن  رد  نآ  زا  ییادز  رابغ  نورد و  شیالاپ  د ) 
یناور و یباداش  هب  یبای  تسد  هدـنهد و  رازآ  ياه  هودـنا  نزح و  زا  تفر  نورب  ییادز ، یگدرـسفا  ترطف ، هنییآ  رد  دوخ  يدوجو 

یم يزرو  يرادیاپ  یگشیپ و  ربص  زین  روبزم  دمایپ  يرکف  هناوتشپ  .یگدنز  ياه  بیـشن  زارف و  اه و  يراوشد  اب  ییورایور  ناوت  زین 
یتشهب یگتفای و  تاجن  یلـصا  ياه  هنیمز  زا  یکی  ناونع  هب  اوقت ، رانک  رد  هدوب و  دنمـشزرا  رایـسب  ینید ، ياه  هزومآ  رد  هک  دشاب 

.تسا هدش  هدرمشرب  ناسنا  ندش 

ینعی یگشیپ ؛ اوقت  ه ) 
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.اهنآ رد  یگتخیسگ  ماجل  زا  يرود  و  ینورد ، ياه  هزیگنا  اهراتفر و  یگشیمه  یسراو  راهم و 

.روبزم یلاعتم  ياه  هشیدنا  هیاپ  رب  اهراتفر  يزاسراوتسا  ناسنا و  ياه  هشیدنا  هب  یهد  قمع  یشخب و  افرژ  و ) 

دای شرگن  يزاس  نوگرگد  یـصخش و  نایز  دوس و  هیاـپ  رب  اـهراتفر  هب  یهد  تهج  يروحم و  دوخ  گـنت  هریاد  زا  تفر  نورب  ز ) 
رد یناسنا  دـنلب  رود و  ياه  قفا  نتـسیرگن  هرخالاب  ناعون و  مه  هب  یناسر  دوس  ییارگرگید ، هیاـپ  رب  اـهراتفر  یهد  ناـماس  هب  هدـش 

نتشاذگ و هیام  دوخ  یتحار  شمارآ و  زا  یگتـشذگدوخ ، زا  راثیا ، هک  تسا  درکیور  نیا  رد  اهنت  .روبزم  یهد  نامزاس  زادنا  مشچ 
.دبای یم  انعم  نارگید و ...  ياهزاین  ياپ  هب  نآ  ندرک  ینابرق 

هب میرک ، دنوادخ  يوس  زا  هک  دنشاب  یم  مالـسا  یلمع  يرکف و  ياه  درکیور  زا  ییاه  هنومن  رگید ، ناوارف  ناسمه  دراوم  اه و  نیا 
.تسا هدـش  هضرع  يو  هب  مالـسا  یهلا  نید  راـتخاس  رد  دوخ  شنیرفآ  زا  دوـصقم  لزنمرـس  هب  وا  ندـناسر  رد  ناـسنا  يراـی  روـظنم 

ياهراکهار نآ  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب  یندـش  هدـش  داـی  راـتخاس  هب  وا  یلمع  يدـنب  ياـپ  هراـگنا  رد  اـهنت  روظنم ، نیا  تسادـیپ 
ياه شلاچ  زا  یخرب  یتح  ینونک و  رـصعرد  ناسنا  ياه  شلاـچ  .دـنام  دـهاوخ  اـهنت  بیرغ و  یناـگیاب و  رد  اـهنت  شخب ، ییاـهر 

.تسا مالسا  راد  هیاپ  یشخب  تیوه  زا  راشرس  هدنزاس و  ياه  هزومآ  زا  یگداتفارود  لیلد  هب  ناریا  یمالسا  هعماج  رد  دوجوم 

؟ تسا نکمم  هنوگچ  نآ  زا  يوریپ  تسیچ و  مالسا  تقیقح 

شسرپ

؟ تسا نکمم  هنوگچ  نآ  زا  يوریپ  تسیچ و  مالسا  تقیقح 

خساپ

ار نآ  يداقتعا  لوصا  دشاب ؛ دنبیاپ  نآ  میلاعت  هب  ناسنا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ لاعتم  دنوادخ  ربارب  رد  ندش  میلـست  مالـسا ، تقیقح 
اهیکاپان لئاذر و  زا  .دیارایب و  یقالخا  لیاضف  هب  ار  شیوخ  سفن  دنک  یعس  هتخومآ ، ار  یمالسا  قالخا  دزومایب ، مکحم  ياهلیلد  اب 

.دزاس قبطنم  تساهنآ ،  هب  لمع  يو  هفیظو ي  هک  یتاررقم  ماکحا و  اب  ار  شیوخ  لامعا  دزاس و  كاپ 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  » 

؟ دوش بالقنا  ءاشنم  دناوت  یم  هزادنا  هچ  ات  مالسا 

شسرپ

؟ دوش بالقنا  ءاشنم  دناوت  یم  هزادنا  هچ  ات  مالسا 
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خساپ

تسا و یمالـسا  کش  یب  ام  بالقنا  تیهام  هک  ظاحل  نیدـب  .درک  لیلحت  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هعلاطم  اـب  ناوت  یم  ار  هلأـسم  نیا 
هرادا هب  مالـسا  رب  هیکت  اب  زین  نآ  زا  سپ  .دـش  زوریپ  رامعتـسا  یفن  رد  هتـشذگ و  توغاط  میژر  اـب  هزراـبم  رد  اـم  یمالـسا  بـالقنا 

هب يراکنا  لباق  ریغ  ریگمـشچ و  ياهیزوریپ  دز و  تسد  یگرزب  ياهراک  هب  هنیمز  نیا  رد  تخادرپ و  نآ ، نوؤش  یمامت  رد  هعماج ،
.دروآ تسد 

؟ هن ای  دنک  لوبق  ار  مالسا  نید  هدنیآ  رد  اپورا  دراد  ناکما  ایآ 

شسرپ

؟ هن ای  دنک  لوبق  ار  مالسا  نید  هدنیآ  رد  اپورا  دراد  ناکما  ایآ 

خساپ

تاـغیلبت رگا  درک و  دـهاوخ  قیدـصت  نآ  هراـبرد  يدـنمدرخ  فصنم و  ناـسنا  ره  هک  تسا  یی  هنوـگ  هب  مالـسا  تاررقم  میلاـعت و 
یلو دـمآ  یم  دوجو  هب  اـجنآ  رد  مالـسا  لوبق  يارب  يدـعاسم  هنیمز ي  تشگ  یم  یلمع  اـپورا  رد  یی  هدرتـسگ  تروـصب  یمالـسا 

تخاس فیعض  برغ  رد  ار  مالسا  تفرشیپ  ناکما  اسیلک  تیحیسم و  هیحان ي  زا  مومسم  تاغیلبت  دوجو  یمالـسا و  تاغیلبت  دوبمک 
نادـب هدرک  هّجوـت  نآ  تیناـقح  مالـسا و  هب  دارفا  جـیردت  هب  تسا و  نوزفازور  برغ  رد  مالـسا  تفرـشیپ  مینیب  یم  فـصو  نـیا  اـب 

.دننک یم  ادیپ  شیارگ 

رقتسم ناهج  مامت  رد  جع ) ) يدهم روهظ  اب  یمالسا  دحاو  لدع  تموکح  دش و  دهاوخ  ریگناهج  مالسا  ماجنارـس  هک  میدقتعم  ام  و 
.تشگ دهاوخ 

؟ دنک لمع  مالسا  ماکحا  زا  یشخب  هب  اهنت  دناوت  یم  ناملسم  ایآ 

شسرپ

؟ دنک لمع  مالسا  ماکحا  زا  یشخب  هب  اهنت  دناوت  یم  ناملسم  ایآ 

خساپ

لمع اهنآ  همه  هب  دشاب و  دنب  ياپ  نآرق  مالسا و  ماکحا  مامت  هب  دیاب  دراد ، نامیا  دیجم  نآرق  ادخ و  هب  تسا و  ناملـسم  هک  یـسک 
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.تسین تادابع  هب  رصحنم  مالسا  ماکحا  نوچ  .دنک 

اهنآ هب  ناسنا  دیاب  هک  دراد  یماکحا  یگنهرف  یگداوناخ و  یـسایس و  يداصتقا و  لئاسم  دننام  یگدـنز ، فلتخم  لئاسم  رد  مالـسا 
.تسین یقیقح  ناملسم  دریگب  هدیدان  ار ، رگید  ماکحا  دنک و  لمع  مالسا  يدابع  ماکحا  هب  اهنت  یسک  رگا  دنک و  هّجوت 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  » 

رما نیا  رد  ناناملـسم  ام  ارچ  تروص  نیا  رد  .تسا  هدش  هراشا  تارک  رگید  هام و  هب  ناسنا  رفـس  هب  نآرق  تایآ  زا  یخرب  رد  دوش  یم  هتفگ 
؟ میا هدوبن  مدقشیپ 

شسرپ

رد ناناملسم  ام  ارچ  تروص  نیا  رد  .تسا  هدش  هراشا  تارک  رگید  هام و  هب  ناسنا  رفـس  هب  نآرق  تایآ  زا  یخرب  رد  دوش  یم  هتفگ 
؟ میا هدوبن  مدقشیپ  رما  نیا 

خساپ

رد ناناملـسم  تفرـشیپ  مدع  .دنهد  قیبطت  نآ  اب  ار  شیوخ  یگدنز  هدومن ، ربدـت  نآ  یلاعتم  میلاعت  نآرق و  رد  دـیاب  ناناملـسم  ًالوا 
نآرق هکنانچمه  تسا  هدوب  ناـنآ  دوخ  یتسـس  فعـض و  لولعم  هکلب  تسا ؛ هدوبن  ناـنآ  ینامـسآ  باـتک  لولعم  یملع  ياـه  هنیمز 

رد امش  .دیـشابن  نیگهودنا  تسـس و  ( 4 (؛  نینموم متنک  نا  نولعـالا  متنا  اونزحتـال و  اونهتـالو و  دـیامرف «: یم  تحارـص  هب  دـیجم 
«. دیشاب یم  تلم  نیرترب  دیشاب  هتشاد  نامیا  هک  یتروص 

.تسا هدرک  رما  اهنآ  ياهیگژیو  نیمز و  اهنامسآ و  شنیرفآ  رد  ندیشیدنا  رکفت و  ّربدت و  هب  يرایسب  تایآ  رد  دیجم  نآرق 

درک هعلاطم  عیانص  مولع و  تفرشیپ  خیرات  رد  دیاب  .دنا  هدوب  مدقشیپ  نارگید  هب  تبسن  یملع  تافاشتکا  عیانص و  رد  ناناملسم  ًایناث 
.دنا هدوب  مدقشیپ  هنیمز  نیا  رد  ناناملسم  هک  ددرگ  مولعم  ات 

شبنج هک  دندوب  هتفرشیپ  اجنآ  ات  یملع  رظن  زا  ناناملسم  دوب ، یمالسا  ياهروشک  نوناق  اهنت  یمالسا  نیناوق  نآرق و  هک  يرصع  رد 
هریدـم تئیه  سیئر  زیدـگزلراچ ، تسا ، هدوـب  ناـنآ  یملع  تامدـخ  نوـهرم  يداـیز  دودـح  اـت  نیمز  برغم  یملع  يرکف و  ياـه 

زا هبنج  ره  تفرشیپ  روهظ و  رد  دیوگ «: یم  دراد  مالـسا  هرابرد  هک  ینانخـس  نمـض  یـسانش ، مالـسا  تاعلاطم  ییاکیرمآ  هسـسوم 
اکیرمآ اپورا و  مدرم  تئیه  تایضایر و  يدرونایرد ، بط ، كاشوپ ، اذغ ، يرامعم ، رنه ، ینعی : برغ ، يداصتقا  یگدنز  گنهرف و 

«. دنتسه یمالسا  ندمت  نویدم 

برغ قرش و  رسارس  رد  مالسا  هک  تسا  یمولع  نوهرم  اپورا  زورما  ندمت  یقرت  دسیون «: یم  يوسنارف ، روهشم  خروم  ویدسویـسم ،
هک درک  فارتعا  دیاب  ًاتقیقح  .تخاس  رشتنم 
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.دنا هدوب  ناییاپورا  هیلوا  ناداتسا  ناناملسم 

؟ هنوگچ ارچ و  دنک ؟ یم  دییأت  ار  یگدرب  مالسا ، ایآ 

شسرپ

؟ هنوگچ ارچ و  دنک ؟ یم  دییأت  ار  یگدرب  مالسا ، ایآ 

خساپ

لاس ات  یگدرب  دیآ ، یم  رب  خیرات  زا  هک  هنوگ  نآ  .تشاد  جاور  نوگانوگ  للم  ماوقا و  مامت  نایم  رد  ابیرقت  یگدرب  مالـسا  زا  شیپ 
ره هک  نیا  رب  ینبم  دش  عضو  ینوناق  يا  هدام  لاس 1772  رد  ناتـسلگنا  رد  .دوب  جیار  ییاپورا  کلامم  رثکا  نایم  رد  يدالیم   1772
رد .دش  یغلم  روشک  نآ  رد  یگدرب  یمـسر  روط  هب  لاس 1883  رد  دیآ و  یم  رامش  هب  دازآ  دوش ، ناتـسلگنا  نیمزرـس  لخاد  سک 

نیا رد  .دش  وغل  یگدرب  نوناق  لاس 1862  رد  ماجنارـس  اسرف  تقاط  ياه  یتخـس  لمحت  یمدرم و  ناوارف  تازرابم  زا  سپ  اکیرمآ ،
رد یگدرب  نوناـق  ياـغلا  دادرارق  لاـس 1890  رد  اـت  دـندرک  یم  وغل  ار  یگدرب  يرگید  زا  سپ  یکی  نوگاـنوگ  کـلامم  اـه  لاـس 

.دـندش دازآ  نوگانوگ  ياهروشک  رد  هدرب  اه  نویلیم  هلیـسو  نیدـب  دنتـسویپ و  نآ  هب  نوگانوگ  ياه  تلود  دـش و  اضما  لـسکورب 
{1} .دنراد دوجو  یگدرب  تنس  مه  زونه  ییایسآ  ییاقیرفآ و  لیابق  یخرب  رد  هتبلا 

تجاجل دانع و  يور  زا  ار  یمالسا  توعد  لحارم  همه  هک  ینارفاک  هب  تبسن  اهنت  مه  نآ  ار -  عورشم  گنج  رد  تراسا  اهنت  مالسا 
هتبلا .تسا  هتخانش  تیمـسر  هب  دنا -  هدمآ  رد  نانآ  تراسا  هب  سپـس  هتخادرپ و  ناناملـسم  مالـسا و  اب  گنج  زیتس و  هب  هدرک و  در 
خساپ مالسا )  ) قح توعد  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  اریز  تسا ؛ دناعم  رفاک و  ناریـسا  قح  رد  یفطل  قافرا و  عقاو  رد  یگدرب  نیا 
هدرکن تباجا  تسا ، هدش  هتـشاد  اور  نانادـب  تبـسن  نسحا  هلداجم  هنـسح و  هظعوم  تمکح و  اب  هک  ار  یتوعد  اهنت  هن  دـنداد و  در 

اب هک  دنا  هتفریذپن  مه  ار  نیا  هکلب  دنا ،
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ياج هب  ناناملـسم  هک  تسا  هداد  هزاجا  مالـسا  ور  نیا  زا  .دـشاب  مرتحم  ناـشلام  ناـج و  یمالـسا  تموکح  هاـنپ  رد  هیزج  تخادرپ 
يریگولج اه  ناسنا  نوخ  نتخیر  زا  ناکما  دح  ات  هک  تسا  يدیفم  روتـسد  عقاو  رد  نیا  دنیامن و  هدافتـسا  اهنآ  زا  دارفا ، نیا  نتـشک 

جیردـت هب  هک  تسا  هدومرف  عیرـشت  ناـگدرب  عـفن  هب  ار  یتاررقم  هکلب  تسا ، هدرکن  اـفتکا  رادـقم  نیا  هب  مالـسا  .دـنک  یم  لـمع  هب 
: میوش یم  روآدای  ار  ماکحا  نیا  زا  یخرب  ام  هک  دنوش  دازآ  ناگدرب 

دازآ ار  يا  هدـنب  سک  ره  : » دومرف (ص ) مرکا ربماـیپ  هک  ییاـج  اـت  تسا  هداد  رارق  یگرزب  باوـث  هدرب ، ندرک  دازآ  يارب  مالـسا  . 1
«. دنادرگ یم  دازآ  منهج  شتآ  زا  ار  وا  زا  يوضع  هدرب ، ياضعا  زا  يوضع  ره  ياج  هب  ملاع  ِدنوادخ  دنک ،

هب هک  تسا  نآ  هدـش ، هتفرگ  رظن  رد  وا  لـمع  نیا  يارب  هک  یتاراـفک  زا  یکی  دروخب ، ار  دوـخ  هزور  ناـضمر ، هاـم  رد  سک  ره  . 2
.دنک دازآ  هدرب  کی  تسا ،  هدروخ  ار  شا  هزور  هک  يزور  ره  يازا 

.تسا هدرب  ِندرک  دازآ  هدش ، هتفرگ  رظن  رد  ادخ  اب  دهع  تفلاخم  يارب  هک  یتارافک  زا  کی  . 3

.دوش یم  دازآ  دوش ، ناملسم  دوخ  کلام  زا  شیپ  هدرب  رگا  . 4

.دوش یم  دازآ  دوش ، ریگنیمز  ای  دوش و  التبم  يروک  ای  ماذج  ضرم  هب  هدرب  رگا  . 5

.تسا هدنب  کی  ندرک  دازآ  مسق  ای  رذن  اب  تفلاخم  تارافک  زا  یکی  . 6

رد درم  ندرک  هراـپ  ناـبیرگ  نینچمه  دـنزرف و  تبیـصم  رد  نز  ندیـشارخ  تروـص  ندـنک و  يوـم  يارب  هک  یتاراـفک  زا  کـی  . 7
.تسا هدرب  کی  ندرک  دازآ  هدش ، هداد  رارق  دنزرف  ای  نز  تبیصم 

{2} .تسا نانآ  ندرک  دازآ  ناگدرب و  ندیرخ  تاکز ، فراصم  زا  یکی  . 8

نینچمه
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رد دـندرک و  یمن  ساسحا  ار  یترارم  یتخـس و  هنوگ  چـیه  نانآ  هک  دـندرک  یم  راتفر  ناگدرب  اب  نانچ  ناناملـسم ، نید و  ناـگرزب 
تقو نآ  ات  ناگدرب  تیـصخش  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دوبن ؛ نانآ  يارب  یتیعونمم  تیدودـحم و  هنوگ  چـیه  یلاـع  تاـجرد  هب  اـقترا 
لها ترثک  تسایر و  تورث و  زج  یتلیضف  هک  یفارشا  لیابق و  نارس  رب  نامیا ، تلیـضف و  اوقت ، ددم  هب  اما  دش ؛ یمن  هدرمـش  يزیچ 
نارگ تخس  نهک ، نارود  تیعقوم  تردق و  نابحاص  رب  هقباس ، یب  عیدب و  يرترب  نیا  .دنتفای  تیحجرا  مدقت و  دنتشادن ، هریـشع  و 

.دمآ یم 

زین تحلصم  هب  هک  نیا  رب  هوالع  دوبن ، یمکح  نینچ  ناکما  ًالمع  اریز  درکن ، یغلم  ار  یگدرب  یلک  روط  هب  مالـسا  دنچ  ره  نیاربانب 
هب ناگدرب  يارب  ار  یقوقح  دروآ و  مهارف  ار  نآ  یجیردـت  وغل  هنیمز  یقالخا  یقوقح و  یقرتم  ماـکحا  نیناوق و  عضو  اـب  ماـما  دوبن ،

تهج زا  ار  مالـسا  ناسانـش ، رواخ  زا  يرایـسب  تهج ، نیمه  هب  .تشادن  هقباس  رگید  نیناوق  زا  کی  چیه  رد  هک  تخانـش  تیمـسر 
{3} .دنا هدرک  نیسحت  تسا ، هتفرگ  رظن  رد  ناگدرب  يارب  هک  یقوقح  نیناوق  ماکحا و 

/ کیفییم ناج  قالخا ،» بهذم و  فراعملا  ْریاد   » باتک زا  باتک  زا  لقن  هب  ص 348 ، ج 6 ، ییابطابط ، همالع  نازیملا ، [. 1]

(/ نارهت یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  . ) ص 336 یسراف ، نیدلا  لالج  مالسا ، یلماکت  بالقنا  [. 2]

(/ نارهت هیمالسا ، یشورفباتک  تاراشتنا  ، ) ص 464 ینیسح ، مشاهدیس  همجرت  نویولواتسوگ ، برغ ، مالسا و  ندمت  [. 3]

؟ تسیچ هعیش )  ) مالسا نید  جیورت  ياه  هار  نیرترثؤم 

شسرپ

؟ تسیچ هعیش )  ) مالسا نید  جیورت  ياه  هار  نیرترثؤم 

خساپ

.دوش یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  دوجو  مالسا  نید  غیلبت  جیورت و  يارب  یناوارف  ياه  هار 

بهذم نیا  ياهوگلا  یفرعم  . 1

ریبعت ماکحا  قالخا و  دـیاقع و  ای  عورف ، لوصا و  هب  نآ  زا  هک  دراد  ییاه  هخاش  هقاس و  هشیر ، تسا و  میقتـسم  طارـص  ناـمه  نید 
ییاه ناسنا  نیاربانب  .تسا  نیموصعم  دوجو  رد  اه  نآ  ینیع  مسجت  تسا و  هدش  حرطم  نیموصعم  نانخـس  نآرق و  رد  هک  دوش  یم 

قح میقتسم  طارص  دوخ  دنا ، هدرک  لمع  نآ  هب  هدش و  فصتم  دقتعم و  نآ  هب  هدرک و  كرد  ار  یهلا  ماکحا  قالخا و  فراعم ، هک 
تهج نآ  زا  نیموصعم  یفرعم  { 1} .تسا نآ  يور  هب  تکرح  میقتسم و  طارـص  اب  یهارمه  اه ، نآ  اب  یهارمه  یـشودمه و  دنا و 

اه و تمارک  یفرعم  عقاو  رد  اه ، نآ  یفرعم  دنـشاب و  یم  یناسنا  ياه  تمارک  لـیاضف و  أـبنم  أـشنم و  اـه  نآ  هک  دراد  داـیز  تیمها 
لماک و ياهوگلا  تخانـش  ضحم  هب  دراد ، لماکت  هب  هقالع  قشع و  تسا و  لامک  بلاط  ًاترطف  ناـسنا  نوچ  .تسا  یناـسنا  لـیاضف 
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زا یکی  نیاربانب  .دـیامن  یم  اه  نآ  اب  شیوخ  قیبطت  رد  یعـس  دراد و  یمرب  ماگ  اه  نآ  لابند  هب  تالامک ، لـیاضف و  ياـه  همـسجم 
رد یحو و  نادناخ  ربمایپ و  لوا ، هجرد  رد  هک  تسا  بهذم  نیا  ياه  هوسا  یفرعم  عیشت ، بهذم  مالـسا و  غیلبت  ياه  هویـش  نیرتهب 

.دنشاب یم  ...و  لضفلاوبا  ترضح  ربکا ، یلع  ترـضح  بنیز ، ترـضح  نوچمه  فیرـش  تیب  نیا  هب  ناگتـسباو  يدعب ، ياه  هجرد 
دـندرگ و صخـشم  اهوگلا  اه و  هوسا  ات  دـمآرب  نانآ  نتخانـش  نانآ و  یفرعم  همئا و  بتکم  نادرگاـش  غارـس  هب  تسیاـب  یم  سپس 

زا دعب  اریز  دوش ؛ جیورت  غیلبت و  میقتسم  ریغ  روط  هب  عیشت  مالسا و 
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.دسر یم  ارف  اه  نآ  اب  قیبطت  ییوس و  مه  هلحرم  اه ، هوسا  تخانش  یفرعم و 

.دنوش نومنهر  عیشت  مالسا و  نید  هب  مدرم  زا  یلیخ  دش  ببس  هک  دوب  اهوگلا  نیا  اب  ییانشآ  قوف و  هلأسم  هب  هجوت 

بتاکم بهاذم و  رگید  دیاقع  اب  نآ  هسیاقم  یمالسا و  دیاقع  حیرشت  نییبت و  . 2

هدیا نینچ  نّیبم  هک  یبهذم  يوس  هب  رگید  بهاذم  بتاکم و  دوش ، هئارا  یلقع  نیزاوم  اب  قباطم  یتسرد  حیحص و  ینیب  ناهج  یتقو 
یناسک ربارب  رد  هنومن ، يارب  .تسا  مالـسا  غیلبت  ياه  هار  نیرت  مهم  زا  نیا  دنریذپ و  یم  ار  نآ  دننک و  یم  ادـیپ  شیارگ  تسا ، يا 

رگا مییوگ  یم  مینک و  یم  لالدتـسا  دـیحوت  هب  دنـشاب ، یم  یتسه  ماـظن  رد  نایادـخ  ددـعت  هب  تیقلاـخ و  رد  كرـش  هب  دـقتعم  هک 
لاح نیا  رد  هک  دنک ، یم  لمع  شیوخ  رظن  هتـساوخ و  قبط  ییادخ  ره  اریز  دیآ ؛ یم  دوجو  هب  داسف  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  نایادخ 
ییاه عازن  تافالتخا و  نینچ  زا  نوچ  .تفر  دنهاوخ  نیب  زا  تادوجوم  یمامت  دیآ و  یم  دوجو  هب  رصح  دح و  یب  تافالتخا  عازن و 

ياهرواب رگید  حیرـشت  اب  روط  نیمه  .دـنک  یم  تموکح  یتسه  رب  يدـحاو  يادـخ  هک  میوش  یم  هجوتم  مینیب ، یمن  يرثا  ناـشن و 
هب ار  نارگید  قیاقح ، ندـش  نشور  اب  درک و  نییعت  ار  بتاکم  رگید  ياه  فعـض  هطقن  مالـسا و  نید  توق  طاـقن  ناوت  یم  یلوصا 

.دومن توعد  بهذم  نیا 

مالسا یقالخا  ياه  همانرب  هئارا  . 3

ْمَُهل َْتِنل  ِهَّللا  َنِم  ٍهَمْحَر  اِمبَف  : » دیامرف یم  مالسا -  و  ناشیا -  يوس  هب  مدرم  بذج  رد  يوبن  قالخا  فرگـش  رثا  هرابرد  دیجم  نآرق 
نشخ و رگا  يدش و  نابرهم  مرن و  نانآ  ربارب  رد  یهلا  تمحر  تکرب  هب  { 2 {؛» ...ِکلْوَح ْنِم  اوُّضَفَن  ِْبلَْقلا ال  َظیلَغ  ًاّظَف  َْتنُک  َْول  َو 

ًامتح يدوب ، لدگنس 
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.دندش یم  هدنکارپ  وت  فارطا  زا 

.دننک یم  ادـیپ  شیارگ  نید  نیا  هب  نیفلاخم  زا  يرایـسب  دوش ، مهارف  یمالـسا  قالخا  اب  مدرم  ییانـشآ  ياه  هنیمز  رگا  دـیدرت ، یب 
تیاور (ع ) قداص ماما  .تسین  مک  دوب ، نسح  کین و  يوخ  قلخ و  اب  ییانشآ  رثا  رد  دارفا  ندش  ناملسم  رب  ینبم  هک  ییاه  شرازگ 

یمن ار  ماـما  هک  درم  نآ  .درک  دروـخرب  باـتک  لـها  زا  يدرم  اـب  شیوـخ  تفـالخ  ماـگنه  (ع ) یلع نینمؤـملا  ریما  هک  تـسا  هدرک 
؟ تساجک تدصقم  دیسرپ : ناشیا  زا  تخانش ،

.متسه هفوک  مزاع  دومرف : ماما 

ماما دندیـسر ، دش  یم  ادج  رگیدکی  زا  اه  نآ  زا  کی  ره  ریـسم  هک  يا  یهار  ود  رـس  رب  یتقو  .دنتفر  مه  اب  ار  هار  زا  یـشخب  ود  نآ 
.داد همادا  ار  هار  رگید  ریسم  رد  مدرم  نآ  هارمه  هکلب  تفرن  هفوک  هار  زا  (ع ) یلع

؟ یتسه هفوک  مزاع  یتفگن  رگم  دیسرپ : یتفگش  اب  درم  نآ 

.هلب دومرف : ماما 

؟ یتفرن هفوک  هب  دوخ  هار  زا  يدش و  هارمه  نم  اب  ارچ  سپ  دیسرپ : درم 

ود هاگ  ره  : » تسا هداد  روتسد  ام  ربمایپ  اریز  مشاب ، هدروآ  اج  هب  ار  تقافر  قح  ات  منک  یهارمه  ار  وت  يردق  مهاوخ  یم  دومرف : ماما 
هقردب ماگ  دنچ  ییادج ، ماگنه  ار  شهار  قیفر  صخش ، تسا  مزال  دنبای و  یم  قح  رگیدکی  ندرگ  هب  دندش ، رفسمه  یهار  رد  رفن 

.دنک

ار وت  نم  .تسا  هدوـب  وا  هدیدنـسپ  هناراوـگرزب و  ياـهرادرک  نیمه  لـیلد  هب  هدرک ، يوریپ  ار  وا  هک  ره  ناـمگ ، یب  تفگ : درم  نآ 
.موش امش  نییآ  وریپ  هک  مریگ  یم  هاوگ 

{3} .دش ناملسم  تسا ، ناناملسم  هفیلخ  ناشیا  دیمهف  نوچ  تفر و  هفوک  هب  ترضح  اب  وا 

نابز هن  لمع ، اب  نید  غیلبت  . 4

تمذم دنتسین ، اه  یبوخ  هب  دنبیاپ  دوخ  اما  دننک  یم  یکین  هب  توعد  ار  نارگید  هک  يدارفا  دیجم  نآرق 
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یم شومارف  ار  ناـتدوخ  اـما  دـینک  یم  توعد  یکین  هب  ار  مدرم  اـیآ  { 4 {؛» ...ْمُکـسُْفنَا َنوَْسنَت  ِّربلِاب َو  َساَّنلا  َنوُُرمأَـتَا   » .تسا هدرک 
!؟ دییامن

یمن لمع  هک  دییوگ  یم  ینخـس  ارچ  ناگدـنروآ ، نامیا  يا  { 5 {؛» ...َنُولَعْفَت ام ال  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیا  اـی  : » دـیامرف یم  زین 
!؟ دینک

لمع ثیدح  نیا  هب  دیاب  دـشاب ، هتـشاد  ار  دوخ  صاخ  ریثأت  دارفا  رد  ام  نخـس  میوشن و  عقاو  تمذـم  شهوکن و  دروم  هک  نآ  يارب 
شیوخ نابز  نودب  { 6 {؛» ٌهَیِعاد َِکلذ  َّنِاَف  ِعَرَْولا  َقْدِّصلا َو  ِداـِهتْجالا َو  ْمُْکنِم  اوَرَِیل  ْمُِکتَنِْـسلَا  ِْریَِغب  ِْریَخلاـِب  ِساَّنلا  َهاـعُد  اُونوُک  :» مینک

هک دننیبب  ار  يراکزیهرپ  راتفگ و  قدص  و  ریخ ) ياهراک  ماجنا  رد   ) ششوک یعس و  امـش  زا  ات  دیـشاب  یکین  هب  مدرم  هدننک  توعد 
.تسا غیلبت  توعد و  نیا 

قیوشت ار  مدرم  شیوخ  لامعا  اب  یتسیاب  رشق  نیا  تسا و  تیناحور  هژیو  هب  یمالـسا ، ناربهر  لامعا  هب  مدرم  هاگن  هک  تسا  یهیدب 
{7} .دنشاب رتولج  نارگید  زا  لمع  ملع و  رد  دیاب  هراومه  دننک و  ریخ  هب 

مالسا هفسلف  رکذ  . 5

ای هفـسلف  رکذ  .تسا  هدـش  هراشا  اه  نآ  هب  هفـسلف  ياه  باتک  زا  یخرب  رد  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تامرحم  تابجاو و  مالـسا ، رد 
يا هدنیازف  دـشر  شناد  ملع و  هک  ینونک  رـصع  رد  هناتخبـشوخ  .دراد  مالـسا  هب  نیفلاخم  شیارگ  رد  يا  هتـسیاش  ریثأت  مکح  تلع 

نومنهر سدقم  عرش  ماکحا  يوس  هب  مدرم  تسا و  هدش  هتشادرب  یهلا  ماکحا  زا  یهجوت  لباق  دادعت  رارسا  زا  یخرب  زا  هدرپ  هتشاد ،
نایناریا ياه  ناروتسر  نایرتشم  زا  يرایـسب  رـضاح  لاح  رد  هلـصاو  تاعالطا  قبط  هک  تسا  یمالـسا  حبذ  اه  نآ  هلمج  زا  .دنا  هدش 
يراـمیب یگدوـلآ و  هنوـگ  ره  زا  یمالـسا  حـبذ  اـب  تشوـگ  هک  دـنناد  یم  اریز  دـنهد ؛ یم  لیکـشت  یناریا  ریغ  دارفا  اـکیرما  مـیقم 

اما تساربم ،
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یم دنفـسوگ  واگ و  زا  یمالـسا  حبذ  رد  هک  ینوخ  عفد  مدـع  رطاخ  هب  اریز  درادـن ، يرثا  نینچ  یکیرتکلا  كوش  اب  تاناویح  حـبذ 
.دنریگ یم  ینوگانوگ  ياه  يرامیب  یمالسا  ریغ  ياهراتشک  ناگدننک  فرصم  دور ،

نتفر نیب  زا  کیرحت و  ثعاب  غیت  اب  نساحم  ندیـشارت  هک  دنا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  اه  یبرغ  نالا  .تسا  شیر  ندیـشارت  مود  هنومن 
یناسک رثکا  .دراد  رب  رد  رگید  ضراوع  درد و  نادند  ییانیب و  شهاک  عوضوم  نیا  دوش و  یم  تروص  یبصع  ياه  گر  زا  یخرب 

.دنراذگ یم  شیر  دنا ، هدش  علطم  مهم  نیا  زا  برغ  رد  هک 

.دوش یم  اهدرم  رد  یـسنج  ياه  نومروه  ندش  مک  ثعاب  هک  هدـش  تباث  یملع  رظن  زا  هک  تسالط  زا  اهدرم  هدافتـسا  موس ، هنومن 
{8}

(. 1378 لوا ، پاچ  ءارسا ، رشن   ) ص 495 ج 1 ، یلمآ ، يداوج  هلا  تیآ  مینست ، ك.ر : [. 1]

هیآ 159. نارمع ، لآ  هروس  [. 2]

پاچ توریب ، ءاوضالاراد ، هینغم ، داوجدـمحم  قیقحت   ) رفـسلا یف  بحاصلا  قح  هباحـصلا و  نسح  باب  ص 641 ، ج 2 ، فاک ، [. 3]
پاچ داشر ، ربکا  یلع  رظن  ریز  هشیدنا ، گنهرف و  هاگـشهوژپ  مامتها  هب   ) 32 ص 31 -  ج 10 ، یلع ، ماما  همانشناد  1413ه ؛)’ لوا ،

(. 1380 لوا ،

هیآ 44. هرقب ، هروس  [. 4]

هیآ 3. فص ، هروس  [. 5]

’(. 1413ه لوا ، پاچ  توریب ، ءاوضالاراد ، هینغم ، داوجدمحم  قیقحت   ) ص 83 ج 2 ، یفاک ، [. 6]

.يدهتجم هلا  تیآ  یقالخا  تاروتسد  ص 5 ، ش 191 ، نیسحلا ، تاراثلای  ك.ر : [. 7]

ص 9. ش 128 ، نیسحلا ، ثاراثلای  ك.ر : [. 8]

؟  تسین لوبق  مرگید  لامعا  زامن و  متسه و  ناملسم  منادب  اجک  زا 

شسرپ

؟  تسین لوبق  مرگید  لامعا  زامن و  متسه و  ناملسم  منادب  اجک  زا 

خساپ

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 1024 

http://www.ghaemiyeh.com


نابز هب  ار  هّللا )  لوسرًادمحم  نا  دهشا  هّللاّالا و  هلاال  نا  دهشا   ) نیتداهش یـسک  ره  .دهاوخ  یمن  هیام  یلیخ  ندوب  ندش و  ناملـسم 
.ددرگ یم  كاپ  تساجن  زا  دوش و  یمناملسم  دشاب , رهاظ  تروص  هب  رگا  یتح  دنک , يراج 

نابز و هب  رارقا  یبلق و  داقتعا  زا : تسا  ترابع  هک  دـنا  هتفگ  ناـمیا  فیرعت  رد  اریز  تسا ,  لکـشم  ندوب  نمؤم  ندـش و  نمؤم  اـّما 
هوالع هب  دشابدقتعم و  دیاب  ًابلق  نابز  رب  هوالع  هکلب  تسین ,  یفاک  نابز  ءهقلقل  اهنت  ینعی  مالـسا ;  سدقم  نید  ياهروتـسد  هب  لمع 

(1 : .) دیامرف یم  نآرق  .دنک  ارجا  ار  نید  ياهروتسد 

.دیراد رارقا  مه  نابز  هب  دینک و  یم  لمع  نید  عورف  هب  دیراد و  داقتعا  نید  لوصا  هب  ًابلق  امش  هللاءاش  نا 

.دیتسه نمؤم  ناملسم و  دیشاب  راودیما  دینکن و  نیقلت  دوخ  هب  صوصخ  نیا  رد  .دیشاب  یم  مه  نمؤم  هللاءاش  نا  هجیتن  رد 

هن ای  تسه  یلاعت  قح  لوبق  شریذپ و  دروم  ناشلامعا  دنناد  یمن  مدرم  رثکا  هکلب  امـش  اهنت  هن  لامعا ,  ریاس  زامن و  یلوبق  دروم  رد 
.دریگرارق یهلا  هاگرد  لوبق  دروم  میراودیما  دریگب , ماجنا  هدش  رکذ  نآ  يارب  هک  یطیارش  اب  لامعا  ریاس  زامن و  رگا   ؟

ءهیآ 14  49  ) تارجح یقرواپ 1. )

؟ هچ ینعی  نمؤم  دراد ؟ ییاه  هناشن  هچ  یعقاو  ناملسم  ودوش  یم  هتفگ  یسک  هچ  هب  ملسم 

شسرپ

؟ هچ ینعی  نمؤم  دراد ؟ ییاه  هناشن  هچ  یعقاو  ناملسم  ودوش  یم  هتفگ  یسک  هچ  هب  ملسم 

خساپ

.دشاب هتشاد  لوبق  ار  ص )  ) دمحم ترضح  يربمایپ  مالسا و  نید  هک  دنیوگ  یم  یسک  هب  ناملسم  اب  ملسم 

: تسا هنوگ  ود  ناملسم 

.دهد یم  ص )  ) ربمایپ تلاسر  ادخ و  تینادحو  هب  تداهش  هک  يرهاظ  ناملسم   1

بتارم اب  مالـسا  بتارم  زا  یـضعب  دراد و  یبتارم  هک  دـیامن ، لمع  زین  ینید  ياهروتـسد  هب  نیتداهـش ، زا  ریغ  هک  یعقاو  ناملـسم   2
.دراد قابطنا  نامیا 

نیقی نودب  میلست  تسا و  ّقح  ربارب  رد  میلـست  مالـسا  دنک ": یم  میـسقت  هلحرم  شـش  هب  ار  مالـسا  هغالبلا  جهن  رد  ع )  ) نانمؤم ریما 
ناسنا حور  بلق و  رد  نامیا  مالـسا و  هک  تسین  یفاـک  ینعی  تسا [ رارقا  فارتعا و  قیدـصت  تسا و  قیدـصت  نیقی  تسین و  نکمم 

1 ". تسا یهلا  نیمارف  هب  لمع  هفیظو  ماجنا  هفیظو و  ماجنا  رارقا  و  دنک ] راهظا  ار  نآ  دیاب  تردق  تماهش و  اب  هکلب  دنامب ،
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.دراد قیبطت  نامیا  يانعم  اب  مالسا  يانعم  يارب  نایب  نیا  هتبلا 

: تسا هدمآ  ناملسم  يانعم  رد  ص )  ) ربمایپ زا  یثیدح  رد 

". دنشاب هدوسآ  وا  نابز  تسد و  زا  ناناملسم  هک  تسا  یسک  ناملسم  " 

ددرگ و یم  ناسرت  ناشاه  لد  دوش ، هدرب  ادـخ  مان  تقو  ره  هک  دنتـسه  یناسک  طقف  یقیقح  نانمؤم  : " تسا هدـمآ  لاـفنا  هروس  رد 
رب ار  زامن  هک  نانآ  .دـنراد  لّکوت  ناشراگدرورپ  رب  اهنت  ددرگ و  یم  نوزفا  ناشنامیا  دوش ، هدـناوخ  اه  نآ  رب  وا  تایآ  هک  یماگنه 
دزن ییالاب  تاج  رد  نانآ  يارب  دنتـسه  اه  نآ  یقیقح  نانمؤم  .دـننک  یم  قافنا  میا ،  هداد  يزور  اه  نآ  هب  هچنآ  زا  دـنراد و  یم  اـپ 

". تسا بیع  صقن و  یب  يزور  شزرمآ و  اه  نآ  يارب  تسا و  ناشراگدرورپ 

يارب هژیو  تفص  جنپ  تایآ  نیا  رد 
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.تسا هدش  نایب  نانمؤم 

ياه هولج  هک  دشاب  فیعـض  يردـق  هب  لحارم  زا  يا  هراپ  رد  تسا  نکمم  هک  دراد  یتاجرد  نامیا  هک  تسا  مزالعوضوم  نیا  رکذ 
ياه هبنج  زا  زگره  یقیقح  خسار و  نامیا  یلو  دزاسب ، زین  اه  یگدولآ  زا  يرایـسب  اب  دهدن و  ناشن  دوخ  زا  يا  هظحالم  لباق  یلمع 

2 .دنراد نامیا  یلاع  لحارم  هب  رظن  نانیا  .دنا  هتسناد  نامیا  ءزج  ار  یهلا  ياه  روتسد  هب  لمع  یضعب  .تسین  یلاخ  هدنزاس  یلمع و 

؟ داد ناشن  نارگید  هب  ار  یعقاو  مالسا  تخانش و  ار  مالسا  دوش  یم  هنوگچ 

شسرپ

؟ داد ناشن  نارگید  هب  ار  یعقاو  مالسا  تخانش و  ار  مالسا  دوش  یم  هنوگچ 

خساپ

يارب دـنوادخ  فرط  زا  (ص ) مالـسا ربماـیپ  هک  یقـالخا  یلمع و  ياهروتـسد  هلـسلس  کـی  دـیاقع و  زا  تسا  تراـبع  مالـسا  نـید 
ناهج ود  رد  ناسنا  یتخبشوخ  تداعـس و  ببـس  اهروتـسد  نیا  ماجنا  دیاقع و  نیا  هب  داقتعا  .تسا  هدروآ  رـشب  تیاده  ییامنهار و 

.تسا

ینامسآ و باتک  هک  دیجم  نآرق  تسا و  مالسا  هدنروآ  هک  (ص ) دمحم ترضح  دروم  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  مالـسا  تخانـش  هار 
و دنام ، دهاوخ  یقاب  هدروخن  تسد  َملاع ، يدوبان  ات  نادیواج  هزجعم  ناونع  هب  تسا و  یمالسا  ياهروتـسد  یمیلاعت و  هدنرادرب  رد 
هک دبایرد  ات  دشاب ، هتـشاد  قیقحت  هعلاطم و  تسا ، حرطم  مالـسا  تعیرـش  رد  هک  تایعامتجا  تایقالخا و  ماکحا و  دـیاقع ، هراب  رد 

نآرق و ریـسفت  و  (ص ) مالـسا ربمایپ  یگدـنز  هعلاطم  رب  نوزفا  هنیمز  نیا  رد  .تسا  مالـسا  سدـقم  نید  زا  يوریپ  تداعـس ، هار  اهنت 
یضترم دیهش  ییابطابط ، همالع  موحرم  ياه  باتک  دننام  نانآ  راثآ  هعلاطم  یقیقح و  ناسانـش  مالـسا  هب  هعجارم  یمالـسا ، تایاور 

دـیاقع و هنیمز  رد  هک  یناحبـس و ...  رفعج  هللا  تیآ  يدزی  حابـصم  یقت  دـمحم  هللا  تیآ  يزاریـش ، مراکم  رـصان  هللا  تیآ  يرهطم ،
.تسا يرورض  دیاش  دنمدوس و  دیفم و  رایسب  هدش ، هتشون  یمالسا  لیاسم 

: دریگ یم  تروص  هار  ود  زا  نارگید  هب  مالسا  یفرعم 

ِنایدا ریاـس  رد  هک  يدـمآراکان  یفارخ و  بلاـطم  اـب  نآ  هسیاـقم  یمالـسا و  هّقح  لـیاسم  دـیاقع و  ندرک  نشور  نییبت و  غیلبت و   1
.دراد دوجو  هدش  فیرحت 

ار مالسا  ياهروتسد  دنک و  رایتخا  دوخ  يارب  هدیدنسپ  تافـص  یگدنز  رد  رگا  ناملـسم  کی  راتفر  لمع و  هار  زا  مالـسا  یفرعم   2
رد
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اب نابرهم ، تسود ، رـشب  هاوخریخ ، سانـش ، هفیظو  زین  دیامن ، تیاعر  یعامتجا  يدرف و  قالخا  و  هناصلاخ ، یگدـنب  تدابع و  دروم 
روما مامت  رد  دـنک و  تیاـعر  ار  نادنورهـش  هیاـسمه و  قوقح  نینچ  مه  دـشاب ، قح  عفادـم  رتسگداد و  لداـع و  قلُخ ، شوخ  اـفو ،

ار دوخ  دیامن و  یفرعم  ار  مالسا  ًالمع  دناوت  یم  دزاس ، دوخ  هشیپ  ار  مالسا  نیرفآ  تداعـس  رورپ و  حور  یقرتم و  تاررقم  یگدنز 
ترضح .تشاد  میهاوخ  مالسا  رشن  رد  يرثؤم  رایسب  شقن  ًانئمطم  میشاب ، هنوگ  نیا  ام  همه  رگا  .دهد  ناشن  مّسجم  مالسا  ناونع  هب 

". دیشاب ام  یتشز  بجوم  هک  يا  هنوگ  هب  هن  دیـشاب ، ام  تنیز  هک  دینک  راتفر  يا  هنوگ  هب  : " دومرف نایعیـش  زا  یهورگ  هب  (ع ) قداص
[78]

.6 ثیدح ص 151 ، ج65 ، راونالاراحب ،  - 1

؟ دومن یفرعم  ار  مالسا  ناوت  یم  ییاه  هار  هچ  اب  دنوش ، انشآ  مالسا  نید  هب  دنهاوخب  ناناملسم  ریغ  رگا 

شسرپ

؟ دومن یفرعم  ار  مالسا  ناوت  یم  ییاه  هار  هچ  اب  دنوش ، انشآ  مالسا  نید  هب  دنهاوخب  ناناملسم  ریغ  رگا 

خساپ

یم هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  ياهراکهار  لـماوع و  مالـسا ، نید  هب  نارگید  بذـج  مالـسا و  یفرعم  يارب 
: دوش

.مالسا ياه  یگژیو  نایب   - 1

.نید ناگرزب  و  (ع ) ناموصعم یناگدنز  داعبا  نایب   - 2

.یمالسا ندمت  نییبت   - 3

.نسحا هب  هلداجم   - 4

.ییادز فیرحت   - 5

.ناناملسم هتسیاش  درکلمع  راتفر و   - 6

.مالسا ياه  همانرب  زا  ناناملسم  زا  یخرب  درکلمع  ندرک  ادج   - 7

.نمشد تاغیلبت  يزاس  یثنخ   - 8
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ییوسمه تیعماج ، دننام  مالسا  ياه  یگژیو  .تسا  مالسا  ياه  یگژیو  نایب  مالـسا ، هب  نارگید  ییانـشآ  مهم  ياهراکهار  زا  یکی 
ماکحا و یتدـیقع ، لیاسم  رظن  زا  مالـسا  نید  .دـهد  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  نارگید  ...اه  ناسنا  قوقح  هب  مادـقا  دَرِخ و  ترطف و  اب 
هب هداد و  شزرا  لقع  هب  مالـسا  رگید  يوس  زا  دراد : ناوارف  ياه  هبذاج  تقیقح  هار  ناگدـنیوپ  يارب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یـسایس 

ریاس رد  هک  ییاهدوبمک  اه و  فعـض  تخانـش  ( 1  ) .دـناوخ یم  ارف  موـلع  ریگارف  يزرو و  درخ  هب  ار  نارگید  دـهن و  یم  جرا  مـلع 
میلاـعت اـه و  هزومآ  اـب  اـهنآ  و  دراد ، دوجو  يرـشب  ياـهزاین  تـالاؤس و  هب  اـه  نآ  ییوگ  خـساپ  یقطنم و  ینـالقع و  رظن  زا  ناـیدا 
یمالسا تفرعم  يایرد  زا  اهنت  تقیقح  ناگنشت  نادنمشیدنا و  زا  يرایـسب  هزورما  .دشاب  رثؤم  اشگهار و  رایـسب  دناوت  یم  یمالـسا ،

دروم رد  ییاه  شسرپ  هب  دنا و  هتفای  شیوخ  ترطف  لقع و  اب  قباطم  ًالماک  ار  نآ  مالسا ، یسررب  زا  سپ  دنوش و  باریـس  دنتـسناوت 
.دنتفای تسد  مالسا  نید  رد  دنتفاین ، ار  اه  نآ  خساپ  هک  دوخ  هتشذگ  تاداقتعا 

ینابم یناگدنز و  داعبا  نایب  اب  مالسا  ياه  یگژیو  نایب  رگا 
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رگا دومن ، دهاوخ  ربارب  دـنچ  ار  مالـسا  هب  نارگید  بذـج  شیارگ و  دوش ، گنهامه  زین  نید  ناگرزب  و  (ع ) ناموصعم ياه  شزرا 
زا ناموصعم  تیامح  مدرم و  اب  اهنآ  راتفر  روط  نیمه  قوقح و  تمکح  قالخا ، دـننام  فلتخم  تاعوضوم  رد  (ع ) ناموصعم ینابم 

، داد دـهاوخ  رارق  ریثأت  تحت  تخـس  ار  نارگید  دوش ، نییبت  تسرد  ...و  اه  نآ  ییارگ  نوناق  یقطنم و  ياـه  تسایـس  ناـمورحم و 
لایرس زا  یخرب  يراذگ  ریثأت  .ددرگ  یفرعم  یعقاو  يا  هنوگ  هب  مالسا  هک  دوش  یم  ببـس  نید  نالماح  ناونع  هب  اهنآ  درکلمع  اریز 
تـسا نید  هب  نارگید  بذج  رب  (ع ) ناموصعم راتفگ  راتفر و  ریثأت  ساسا  رب  .تسا  اعّدم  نیا  رب  لیلد  (ع ) یلع ماما  لایرـس  دـننام  اه 

هَّللا محر  : " دومرف (ع ) اضر ماـما  ( 2) .دنتـسناد دوخ  لیاضف  یفرعم  ار  مالـسا  هب  نارگید  بذـج  ياه  هار  زا  یکی  (ع ) ناـموصعم هک 
هک يا  هدنب  دنک  تمحر  ادـخ  ( 2 ،) انوعبت انَمالک ال  نساحم  اوملع  ول  سانلا  ّنإف  سانلا ، اهمّلعی  انَمولع و  اومّلعتی  ...اـنَرمأ  اـیحأ  ًادـبع 

دنهاوخ يوریپ  ام  زا  دـنوش ، انـشآ  ام  مالک  ياه  ییابیز  اب  مدرم  رگا  .دـهد  دای  مدرم  هب  دزومایب و  ار  ام  شناد  ...دـنک  ایِحا  ار  ام  رما 
". درک

نایب دنا ، هدیـسر  جوا  هب  ندمت  مولع و  هک  رـضاح  رـصع  رد  تسا ، یمالـسا  ندـمت  گنهرف و  مالـسا  یفرعم  مهم  ياه  هار  زا  یکی 
بحاص مالـسا  هک  دننادب  ناملـسم  ریغ  ياه  ناسنا  رگا  .تشاد  دهاوخ  ریثأت  مالـسا  هب  نارگید  بذـج  رد  مالـسا  گنهرف  ندـمت و 

رد هشیدنا  نابحاص  ياه  هشیدنا  زا  يرب  هب  اج  نیا  رد  .دنک  یم  ادیپ  شیارگ  نادب  تسا ، رادروخرب  ینغ  یگنهرف  زا  هدوب و  ندـمت 
: دوش یم  هراشا  یمالسا  ندمت  صوصخ 

قرشم رد  تسا و  رایسب  هدراذگ ، نیمز  برغم  رد  برع  ّتلم  ندمت  هک  يرثا  : " دسیون یم  يوسنارف  نوبولو " اتسوگ  "
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(4 ") ...تسا هتشگن  رادیدپ  دش ، ادیپ  نانآ  يارب  هک  يذوفن  نانچ  یتلم  چیه  يارب  تسا و  رتدنمورین  رتدایز و  بتارم  هب  نیمز 

لاس زا  نرق  جنپ  یط  مالسا  .تسا  مالسا  خیرات  گرزب  ثداوح  زا  یمالسا ، ندمت  لالحمضا  شیادیپ و  : " دسیون یم  تنارود  لیو 
هفـسلف بـط و  موـلع و  یملع و  قـقحت  تاـیبدا و  یناـسنا و  هنافــصنم  نیناوـق  ...مـظن  ورین و  ظاـحل  زا  يرجه ، اـت 592  يرجه   81

(5 ".) دوب ناهج  گنهاشیپ 

یم دوخ  راتفر  اـب  مالـسا ، ناوریپ  ناونع  هب  ناناملـسم  .تسا  نانامـسم  درکلمعو  راـتفر  مالـسا  هب  نارگید  بذـج  ياـه  هار  زا  یکی 
.دننک بذج  مالسا  هب  ار  ناناملسم  ریغ  دنناوت 

ناونع هب  نآرق  رد  يو  زا  ور  نیا  زا  .درک  یم  بذـج  مالـسا  هب  ار  مدرم  دوخ  راتفر  اب  (ص ) ربمایپ مالـسا ، ردـص  رد  هک  هنوگ  نامه 
(6) .تسا هدش  دای  میظع " ْقلُخ  "

ریغب سانلل  هاعد  اونوک  : " دومرف ناماما  زا  یکی  .دندش  یم  مالـسا  هب  نارگید  بذج  بجوم  دوخ  راتفر  اب  رگید  ناناملـسم  زا  یخرب 
" .دیناوخب دنوادخ  يوس  هب  لمع ) اب  ) نابز ریغ  اب  ار  مدرم  ( 7 ،) مکتنسلأ

طارفا و ینید ، تاغیلبت  ياه  بیسآ  زا  یکی  هنافـسأتم  دوش ، زیهرپ  طیرفت  طارفا و  هنوگ  ره  زا  دیاب  مالـسا  هب  نارگید  یناوخارف  رد 
، دشاب نسحا  هب  هلداجم  ساسا  رب  دیاب  مالسا  هب  توعد  هک  تسا  هدش  شرافس  ینید  ياه  هزومآ  رد  .تسا  مالسا  یفرعم  رد  طیرفت 

نیذـلا : " تسا هدـناوخ  ارف  دازآ  ثحب  یـشیدنا و  دازآ  هب  ار  ناـگمه  نآرق  تـسا ، تـمکح  مـلع و  قـطنم ، نـید  مالـسا  نـید  اریز 
یه یتلاب  مهلداج  و  : " تسا هدرک  توعد  نسحا  هب  هلداـجم  هب  ار  ناناملـسم  نآرق  نینچمه  ( 8 ") ...هنسحا نوعبتیف  لوقلا  نوعمتسی 

(9 ") نسحا

يزاس یثنخ  مالسا و  زا  ناناملسم  زا  یخرب  درکلمع  ندرک  ادج  ییادز و  فیرحت  مالسا ، هب  نارگید  بذج  يارب 
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زا مالسا  ياه  همانرب  زا  یخرب  فیرحت  وس و  کی  زا  ناناملسم  زا  یخرب  یلوصا  ریغ  درکلمع  هنافـسأتم  .تسا  مزال  نمـشد  تاغیلبت 
نید اهنت  تسا و  فلاخم  ندمت  ملع و  اب  هک  يا  هنوگ  هب  مالسا  یفرعم  یعقاو  تروص  هب  مالسا  هک  تسا  هدش  بجوم  رگید  بناج 

نییعت شقن  یخرب  ینیبدب  رد  مالسا  هیلع  نمشد  هتفای  ماظن  تاغیلبت  نینچ  مه  .تسا  هتساک  مالـسا  ياه  هبذاج  زا  .دشاب  یم  ترخآ 
یـسایس و ياـه  هنحـص  رد  ًـالمع  هدوـب و  تنوـشخ  نید  مالـسا  هک  دـنک  یم  دوـمن  او  نینچ  برغ  هژیو  هـب  نمـشد -  .دراد  هدـننک 

ناناملسم هک  تسا  هدش  بجوم  مالسا  نید  دوش : یم  غیلبت  رگید  يوس  زا  .تسین  رادروخرب  تیعماج  زا  هتشادن و  روضح  یعامتجا 
.دننامب مورحم  ...یتعنص  یملع و  ياهدروآ  تسد  زا  هدنام و  بقع  ندمت  ملع و  هلفاق  زا 

دوخ تاذ  رد  مالـسا  اریز  دومن ، یثنخ  ار  نمـشد  تاغیلبت  دـیاب  هتخادرپ و  ییادز  فیرحت  هب  دـیاب  مالـسا  یفرعم  يارب  تسا  یعیبط 
.تسا ام  یناملسم  زا  بیع  درادن و  بیع 

بیع درادن  دوخ  تاذ  هب  مالسا 

ار مالـسا  دوخ  درکلمع  اب  ناناملـسم  زا  یخرب  هک  تسا  هدش  حیرـصت  تایاور  زا  یخرب  رد  تسام  یناملـسم  زا  تسه  هک  یبیع  ره 
یم نت  هب  هـنوراو  ار  مالـسا  هماـج  مدرم  (، 10) ًاـبولقم ورفلا  سبل  مالـسإلا  سبل  دومرف " : (ع ) یلع ماـما  .دـنا  هدوـمن  یفرعم  هنوراو 

" .دننک

: اه تشون  یپ 

هیآ 22. (، 8  ) لافنا هیآ 17 و  (، 2  ) هرقب  - 1

ص 30. ج 2 ، راونالا ، راحب   - 2

.نامه  - 3

ص 4. برع ، مالسا و  ندمت   - 4

ص 318. ندمت ج 4 ، خیرات  تنارود ، لیو   - 5

هیآ 4. (، 68  ) ملت  - 6

ص 303. ج 67 ، راونالا ، راحب   - 7

هیآ 18. (، 39  ) رمز  - 8

لمن  - 9
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هیآ 125. (، 16)

هبطخ 108. حلاص ، یحابص  هغالبلا  جهن   - 10

؟ تسیک یعقاو  ناملسم  تسا ؟ ناملسم  دنک  لوبق  ار  مالسا  نید  دنادب و  یکی  ار  ادخ  هک  یسک 

شسرپ

؟ تسیک یعقاو  ناملسم  تسا ؟ ناملسم  دنک  لوبق  ار  مالسا  نید  دنادب و  یکی  ار  ادخ  هک  یسک 

خساپ

لوبق ار  دنوادخ  ای  هک  دنیوگ  یم  یـسک  هب  رفاک  .دوش  یمن  بوسحم  رفاک  دـشاب ، یمالـسا  تموکح  دـض  دـناوخن  زامن  هک  یـسک 
دنادب هک  يروط  هب  دشاب ، نید  يرورض  رکنم  ای  دشاب  هتشادن  لوبق  ار  ربمایپ  يربمایپ  ای  دشاب  لئاق  کیرـش  وا  يارب  ای  دشاب  هتـشادن 

.تسا رفاک  دشاب ، هتشاد  ربمایپ  تیب  لها  اب  ینمشد  هک  یسک  .ددرگ  یم  رب  لوسر  ادخ و  راکنا  هب  وا  راکنا 

هک دنناد  یم  همه  ینعی  دشاب ، ینلع  رگا   ) شهانگ نیا  هب  تبسن  وا  ندرک  تبیغ  تسا و  راکهانگ  قساف و  هدناوخن ، زامن  هک  یـسک 
.تسین زئاج  وا  تبیغ  دناوخ ، یمن  زامن  دناد  یمن  هک  یسک  دزن  ای  دشابن  ینلع  رگا  اّما  .درادن  لاکشا  دناوخ ) یمن  زامن 

نالوئـسم یخرب  هب  تبـسن  ینعی   ) دشاب قادصم  رد  وا  تیّدـض  تفلاخم و  رگا  دـشاب ، یم  یمالـسا  تموکح  تیالو و  دـض  یـسک 
ماظن هک  نیا  ناونع  هب  ار  ماظن  رگا  یلو  درادن ، هانگ  هدرکن ، تبیغ  یسک  زا  هدناسرن و  ماظن  هب  يررـض  هک  یتقو  ات  تسین ) نیبشوخ 
ندرک بویعم  ددـصرد  ای  دوش  یم  صاخـشا  زا  تبیغ  بکترم  لمع  رد  دـنک و  یم  تفلاخم  نآ  اـب  درادـن و  لوبق  تسا ، یمالـسا 
.تسا نیگنـس  رایـسب  وا  مرج  دوش و  یم  بکترم  یگرزب  رایـسب  هانگ  دنک ، یم  ماظن  دض  رب  یلمع  مادقا  ای  دراد و  یم  رب  ماگ  ماظن 

( هر  ) ماما ترضح  دارفا  نیا  اب  محر  هلص  دروم  رد  .تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  یلمع ) مادقا   ) ریخا دروم  يارب  ینیگنس  مرج  نوناق  رد 
فورعم هب  رما  نیزاوم ، تاعارم  اب  ار  اه  نآ  دیاب  یلو  تسین ، زیاج  محر  عطق  تسا و  بجاو  ًاقلطم  محر  هلص  : " دنا هدومرف 
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". دنیامن رکنم  زا  یهن  و 

.دنروآ اج  هب  ار  بجاو  نیا  تسا ) طیارش  زا  یکی  هک   ) ریثأت لامتحا  اه و  نآ  زا  یهاگآ  فورعم و  هب  رما  طیارش  هب  هجوت  اب  ینعی 

راتخاس رد  تسا ، رثؤم  نآ  شزرا  لمع و  تیفیک  رد  تین  هک  هنوگ  نامه  .تسا  صلاخ  كاپ و  تین  یناملسم ، رد  صولخ  تمالع 
اـه و هزیگنا  يـالبال  رد  ار  نآ  دـیاب  میـسانشب ، ار  دارفا  تیـصخش  بتارم  میهاوخب  رگا  .دراد  ییازـس  هب  ریثأـت  زین  ناـسنا  تیـصخش 

دنک یم  شالت  مدرم  تاجن  يارب  هک  نآ  اب  دشک  یم  دایرف  دوخ  مکـش  ندرک  ریـس  يارب  هک  سک  ایآ  .مینک  وجتـسج  نانآ  فادها 
؟ تسا ربارب 

(1 (؟ تسا يواسم  دراد  یم  رب  مدق  ادخ  ياضر  يارب  هک  یسک  اب  دنک ، یم  شالت  ییامندوخ  ترهش و  يارب  هک  سک  نآ 

اه ناسنا  ّتین  دروم  رد  میناوت  یمن  تسا و  اـه  نآ  نورد  اـه و  ناـسنا  تین  هب  طوبرم  هلئـسم  نیا  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا 
.مینک تواضق  مکح و 

اه ناسنا  صولخ  فشک  ددـص  رد  میراذـگاو و  تاّیفخ  رارـسا و  ملاع  دـنوادخ  هب  ار  اه  ناـسنا  صولخ  تین و  تسا  رتهب  نیارباـنب 
.میشاب دوخ  رادرک  رکف و  ندرک  صلاخ  رکف  هب  میشابن و 

: اه تشون  یپ 

ص 385. یلمع ، قالخا  ینک ، يودهم  هَّللا  تیآ  . 1

؟  درامش یم  كرشم  ار  اهنآ  نآرق  ارچ  دندوب  ینامسآ  باتک  نیتسار و  توبن  هب  یکتم  سوجم  يراصن و  دوهی و  هکنآ  اب 

شسرپ

؟  درامش یم  كرشم  ار  اهنآ  نآرق  ارچ  دندوب  ینامسآ  باتک  نیتسار و  توبن  هب  یکتم  سوجم  يراصن و  دوهی و  هکنآ  اب 

خساپ

تایآ رد  دنتـشاد  روآ  كرـش  دـیاقع  هچرگ  سوجم  اراـصن و  دوهی و  هدـش و  قـالطا  ناتـسرپ  تب  هب  اـبلاغ  نآرق  رد  كرـشم  هژاو 
 . تسا تسرپ  تب  نامه  كرشم  زا  نآرق  روظنم  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زاو  دنا  هتفرگ  رارق  باتک  لها  ربارب  رد  ناکرشم  يددعتم 

؟ تشاد يرگید  هفایق  زورما  ام  هعماج  میدرک  یم  لمع  تاروتسد  مادک  هب  ام  رگا  نآرق ، تاروتسد  نایم  زا 

شسرپ
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؟ تشاد يرگید  هفایق  زورما  ام  هعماج  میدرک  یم  لمع  تاروتسد  مادک  هب  ام  رگا  نآرق ، تاروتسد  نایم  زا 

خساپ

دیوگیم هک  هدش  لئاق  مارتحا  هزادنا  نآ  ات  یعامتجا  تلادع  يارب  نآرق  یعامتجا  تلادع   1

134/ ءاسن دشاب ]... ! امش  نادنواشیوخ  ناردپ و  امش و  صخش  ررض  هب  هکنیا  وگ  دینک ، تلادعب  مایق  هشیمه  نامیا ! اب  مدرم  يا  ]

ام یتسار  ایآ  تسین ، تلادع  لوصا  يارجا  زا  عنام  امش ، کیدزن  ناشیوخ  عفانم  یصخش و  عفانم  نداتفا  رطخب  یتح  زیچ ، چیه  ینعی 
؟ میا هداتفا  بقع  میا و  هدرک  لمع  گرزب  روتسد  نیا  هب 

دننام یتاموهوم  يور  بیترت  نیاب  و  ( 21/ روط  ) هتسناد وا  ششوک  یعس و  ورگ  رد  ار  سک  ره  نآرق  شـشوک  یعـس و  رثکا  دح   2
یعس و رثا  رب  یتسارب  ام  ایآ  دنادیم ، ششوک  یعس و  هیاس  رد  ار  تداعس  تفرشیپ و  تمظع و  هدیشک ، ملق  علاط » تخب و  سناش و  »

؟ میا هدنام  بقع  ششوک 

تیدوجوم ظفح  يارب  تلادع ، لوصا  تیاعر  نیع  رد  دهد ، یم  روتـسد  ًاحیرـص  ناناملـسم  هب  نآرق  تردـق  هنوگ  همه  لیـصحت   3
هدشن لئاق  عوضوم  نیا  يارب  يزرم  دـح و  چـیه  دـننک و  لیـصحت  دوخ  يارب  ار  یتردـق  هنوگره  ناگناگیب ، تارطخ  ربارب  رد  دوخ 

(60/ لافنا  ) .تسا

يداقتعا لوصا  قیقد  روط  هب  دندش  روبجم  دندش ، هجاوم  هناگیب  ياه  هفسلف  نایدا و  اب  ناناملسم  هک  ینامز  دنیوگ : یم  هک  یناسک  نخس  ایآ 
تسا یتسرد  ياعدا  دننک ، يدنبزرم  ار  دوخ 

شسرپ

لوصا قیقد  روط  هب  دندش  روبجم  دندش ، هجاوم  هناگیب  ياه  هفسلف  نایدا و  اب  ناناملسم  هک  ینامز  دنیوگ : یم  هک  یناسک  نخس  ایآ 
تسا یتسرد  ياعدا  دننک ، يدنبزرم  ار  دوخ  يداقتعا 

خساپ

(ع) يدعب ناماما  نانمؤم و  ریما  ياه  هبطخ  اب  يو  زا  سپ  و  (ص ) یمارگ ربمایپ  هلیـسو  هب  تسخن  زور  زا  یمالـسا  دـیاقع  اریز  ریخ ،
رد يراخب  .دریذـپ  یم  ققحت  اهنآ  هیاس  رد  نامیا  مالـسا و  و  مزال ، اـهنآ  هب  داـقتعا  هک  يدـیاقع  ینعی  .دوب  هدـش  يدـنبزرم  ًـالماک 
زین ار  مهم  عورف  زا  يا  هراپ  هدش و  روآدای  ار  نیتداهـش  هاگنآ  .تسا  هیاپ  جنپ  ياراد  مالـسا  هک  دنک  یم  لقن  ربمایپ  زا  دوخ  حیحص 

دیاقع هدـش و  هتفاکـش  رتشیب  لـئاسم  (ع ) ناـنمؤم ریما  ياـه  هبطخ  رد  هاـگنآ  (. 14 نامیإلا /  باـتک  حیحـص ، يراـخب ،  ) تسا هتفگ 
ناثدـحم هب  تنـس  لها  ناوریپ  دـمآ ، نایم  هب  نآرق ، قلخ  هلأـسم  نومأـم  رـصع  رد  هک  یعقوم  یتح  تسا ، هدـش  يدـنبزرم  یمالـسا 
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هلاسر 4 و 5 .) ، 3 ثیدح 2 ، / نآرقلا باب  دیحوتلا ، باتک  قودـص ،  ) دـندرک هعجارم  تیب  لها  همئا  هب  زین  نایعیـش  و  هدرک ، هعجارم 
241 ه)  ) لبنح نب  دمحا  هلاسر  دیدرگ و  میظنت  ناثدحم  هلیـسو  هب  یگمه  هدـش ، میظنت  یمالـسا  دـیاقع  اهنآ  رد  هک  یکچوک  ياه 

نانخـس هب  هن  تسا ، هدرک  اکتا  ربمایپ  ثیداحا  باتک و  هب  لوصا  هّیلک  نایب  رد  زین  وا  و  تسا ، تسد  رد  تنـس  لها  دیاقع  میظنت  رد 
نونکا مه  و  هتفرگ ، ماجنا  ثیداحا  قیرط  زا  دـیاقع  میظنت  م 321 ه )  ) يواحط رفعج  وبا  خیـش  شراگن  هیواحط  هلاسر  رد  .ناملکتم 

هلاسر رد  تسا  هدرک  میظنت  ار  تنـس  لـها  دـیاقع  هک  260324 ه )  ) يرعشا خیـش  .دوش  یم  سیردت  اهیفلـس  سرادم  رد  هلاسر  نیا 
هب  17 هنابا ، يرعشا ، « ) هنابا »
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باتک رد  هک  ار  هچنآ  نییمالـسإلا » بهاذم   » باتک رد  یتح  تسا ، هدروآ  دوخ  هلاسر  رد  لبنح  نب  دمحا  هک  هدروآ  ار  نامه  دـعب )
اهنآ تسد  رد  دیاقع  يدـنبزرم  ات  دـنتفرگن ، دوخ  ناملکتم  زا  ار  دوخ  دـیاقع  تنـس ، لها  نیاربانب ، .تسا  هدرک  رارکت  هدروآ ، هنابا 

بلطم نیا  رب  ینـشور  هاوگ  زین  قودص  دیحوت  دنا ، هتفرگ  تیب  لها  تایاور  نانمؤم و  ریما  بطخ  زا  ار  دوخ  دـیاقع  هعیـش  .دـشاب و 
نویع قودص :  ) مالـسإلا ضحم  هلاسر  مان  هب  تشون  نومأم  يارب  یمالـسا  دـیاقع  رد  هناگادـج  يا  هلاسر  (ع ) اضر ماما  یتح  .تسا 

دیحوتلا و باب  دیحوتلا ، قودص :  ) .درک ضرع  يداه  ماما  رب  ار  دوخ  دـیاقع  ینـسح  میظعلادـبع  دیـس  و  ( 2/121122 اضرلا : رابخأ 
باتک رخآ  رد  هک  زجوم  هلاسر  . 1 دومن : میظنت  هلاسر  ود  شراگن  اب  راب ، ود  ار  هعیـش  دیاقع  قودص  خیـش  وا  زا  سپ  و  ( 81/ هیبشتلا

يدـنبزرم نیاربانب ، .هیمامإلا  دـیاقع  مان  هب  يا  هلاـسر  . 2 (، 509/ یلاما و  هیادـهلا »  » باتک همتاخ   ) هدـش پاـچ  هیادـهلا »  » و عنقملا » »
نیملکتم ياهباتک  هاگچیه  هتفرگ و  ماجنا  تنس  باتک و  هب  هعجارم  قیرط  زا  نشور ، ناثدحم  مه  نآ  مالسا  ياملع  هلیسو  هب  دیاقع 

هن دـننک ، عافد  زور  قطنم  اب  یمالـسا  ملـسم  دـیاقع  زا  هک  دوب  یمود  هفیظو  نامه  ناملکتم  هفیظو  تسا  هدوبن  دـیاقع  میظنت  سایقم 
.دننک يدنبزرم  ار  یمالسا  دیاقع  تسخن  دوخ  هکنیا 

؟ تسیچ ءارعش  رعش و  تیعقوم  ماقم و  دروم  رد  مالسا  رظن 

شسرپ

؟ تسیچ ءارعش  رعش و  تیعقوم  ماقم و  دروم  رد  مالسا  رظن 

خساپ

نافراع رد  هک  ملاس ، هشیدنا  رب  دشاب  یسابل  نوزوم ، نخس  دیاب  هکلب  دوش ، یمن  هصالخ  یفاق  نزو و  رد  رعش ، شزرا  مالسا  رظن  زا 
دشاب و هدـنزاس  قالخ و  يورملق  ره  رد  هرخال  اب  .قوش و  روش و  ناناوج  رد  كرحت ، لوحت و  نارادمتـسایس  رد  شـشک ، هبذـج و 

: دیامرف یم  (ص ) یمارگ لوسر  رگا  .دوب  دهاوخ  شزرا  دقاف  تروصنیا  ریغ  رد 

ار هنامیکح  هشیدـنا  هک  تسا  ینوزوم  ياه  هدورـس  نآ  هب  رظان  دادغب 3/98 ) خیرات  « ) ارحـسل نایبلا  نم  نا  همکحل و  رعـشلا  نم  نا  »
.دشاب دنمدوس  دیفم و  یگدنز  رد  هتشادرب و  رد 

یقالخا و لئاضف  زا  دیاب  زین  رعاش  دشاب ، رادروخرب  یناعم  نیرتراوتسا  و  تاملک ، نیرت  فیرظ  و  ظافلا ، نیرتابیز  زا  دیاب  رعـش  رگا 
یناسنا و تیـصخش  ییوگ  وت  دـشاب ، وا  تایحور  زا  يرولبت  وا ، هناـفراع  هناـمیکح و  راعـشا  ددرگ و  رادروخرب  يا  هژیو  ياهـشزرا 

سابل دوخ ، طیـسب  تاـکلم  هب  حالطـصا ، هب  هتـشاد و  هضرع  هدـنناوخ  هب  هتخیر و  موظنم  ظاـفلا  بلاـق  رد  ار  دوخ  یقـالخا  لـیاضف 
.تسا هدیناشوپ  ترثک 

: تسا هدرک  میسقت  هورگ  ود  هب  ار  نارعاش  هکلب  هدومنن ، داقتنا  يرعاش  رعش و  زا  فورعم  هیرظن  فالخرب  نآرق 

حدم هب  دنهن و  یم  ماگ  يداو  ره  رد  خسار ، داقتعا  نیدب  و  هداد ، رارق  دوخ  رئارغ  عابشا  هلیـسو  ار  يدادادخ  بهاوم  هک  یهورگ  .1
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: دیامرف یم  هورگ  نیا  هرابرد  دننز و  یم  نماد  یقالخا  داسف  هب  دنزادرپ و  یم  اهتیصخش  مذ  و 

226 224/ ءارعش نولعفی .» ام ال  نولوقی  مهنا  و   * نومیهی داو  لک  یف  مهنا  رت  ملا  نوواغلا *  مهعبتی  ءارعشلا  «و 

یم يوریپ  نارعاش  زا  هارمگ  لهاج و  دارفا  ]
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[ .دننک یمن  لمع  ار  یکی  هک  دنیوگ  یم  ینانخس  دنا و  هتشگرس  يداو  ره  رد  نانآ  هک  يرگن  یمن  ایآ  دننک 

يارب يا  هسیسد  ماجنارس  و  داسف ، یگدرتسگ  هیام  تاوهش و  عابشا  هلیسو  يدام ، یقرت  نابدرن  ار  يرعـش  هحیرق  ارعـش  زا  هورگ  نیا 
يدنپ هن  نانآ  نخس  رد  و  دنروخ ، یم  زور  خرن  هب  نان  حالطصا  هب  دنهد و  یم  رارق  ناگرزب  ریقحت  و  ناکچوک ، نداد  هولج  گرزب 

ارعش زا  هورگ  نیا  دنـشاب  یم  نآ  ریـسا  هک  تسا  یناسفن  فادها  هب  لین  فده  هکلب  دوش ، یم  ادیپ  ملاس ، يا  هشیدنا  هن  و  هنامیکح ،
.دنشاب یم  نانآ  تایانج  رگ  هیجوت  هدوب و  نایوگروز  تمدخ  رد  هتسویپ 

یم راک  هب  یسدقم  فده  تمدخ  رد  ار  یهلا  تمعن  نیا  هک  دنتسه  يرعاش  ناکتخوس  لد  ای  و  هتخوس ، لد  نارعاش  رگید  هورگ  .2
نارگید زا  شیپ  دنیوگ  یم  هک  هچنآ  هب  دنهد و  یم  رادشه  ار  نارادمتـسایس  مسر ، هار و  ار  هعماج  دنهدیم ، دنپ  ار  ناناوج  دـنریگ ،

: دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  هدش  دای  هیآ  رد  ءارعش  زا  هورگ  نیا  هب  نآرق  دننک ، یم  لمع 

227/ ءارعش اوملظ »…  ام  دعب  نم  اورصتناو  اریثک  هللا  اورکذ  تاحلاصلا و  ولمع  اونمآ و  نیذلا  الا  »

[ .دننک یم  يزوریپ  بلط  تیمولظم  زا  سپ  دننک و  دای  رایسب  ار  ادخ  هدوب و  کین  لمع  نامیا و  ياراد  هک  نانآ  رگم  ]

يرعش قوذ  زا  دهعتم  ناسنا  دشاب ، یسک  هچ  تسد  رد  ریـشمش  نیا  ات  تسا  لطاب  قح و  هار  رد  داهج  غیلبت و  هلیـسو  يرعاش  رعش و 
نانخس ناهج ، ناسنا و  رد  ادخ  ياه  هناشن  حیرشت  ار  وا  ياهدورس  يانب  ریز  دریگ و  یم  هرهب  یهلا  فادها  قیرط  رد  دوخ ،
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هک یلاح  رد  دهدیم ، لیکشت  هایس و …  دادبتسا  متس و  ملظ و  رب  يرگشاخرپ  اه ، هدوت  ییامنهار  یهلا ، يایلوا  ناربمایپ و  هنامیکح 
نابحاص هب  قلمت  هعماج ، راکفا  ندرک  مومـسم  یقالخا ، دض  رظانم  میـسرت  وربا ، ییابیز  روحم  رب  دهعتم ، ریغ  يدام و  هدنیارـس  رعش 

.دنز یم  رود  ریوزت ، روز و ز و 

نداد هلص و  ندیشخب  قیرط  زا  ار  هقبط  نیا  هتسویپ  یناسنا  دض  دساف و  ياهتردق  هک  تسا  ریـشمش  نیا  ندوب  هبل  ود  نیمه  رطاخ  هب 
.دنتفرگ یم  راک  هب  ایاده ،

یمن ضوع  يزیچ  اـب  ار  ییوـگ  تقیقح  هدرواـین و  دورف  رـس  ناـنآ  يداـم  تمظع  ربارب  رد  هک  دـندوب  دـهعتم  نمؤـم و  هورگ  طـقف 
.دندرک

.دندوب شکالب  ییوگ  تقیقح  مرج  هب  هک  میراد  (ع ) ناموصعم نامز  تلاسر و  رصع  رد  ییاه  هنومن  مود ، هورگ  زا  ام 

رعش زراب  ریثات  و  قدزرف »  » رعش تمظع  زا  ناوتیم  ایآ  دزرو ، راکنا  هعماج  ندرک  رادیب  رد  ار  رعـش  ریثات  دناوت  یمن  یهاگآ  درف  چیه 
هار (ع ) نیسحلا نب  یلع  (ص ) ربمایپ دنزرف  مارتحا  هب  مدرم  هک  هاگنآ  دیشوپ ، مشچ  نامز ، نارگمتس  روضح  رد  مارحلا  دجسم  رد  وا 

تیـصخش نیا  دنتـساوخ  دـش و  وا  هجوتم  يوما ، هفیلخ  ناـیفارطا  رگوجتـسج  ياهمـشچ  دـندرکزاب و  دوسا » رجح   » مالتـسا يارب  ار 
هک دوب  اجنیا  دندومن ، یعالطا  یب  راهظا  یگمه  دوش و  وگزاب  تقیقح  هک  دـش  نآ  زا  عنام  دـسح  هنافـسأتم  یلو  دنـسانشب  ار  میظع 

ع)  ) نیدـباعلا نیز  یفرعم  رد  يراعـشا  و  داد ، حـیجرت  هفیلخ  مشخ  رب  ار  ادـخ  ياضر  و  یـشوپ ، هدرپ  رب  ار  ییوگ  تقیقح  يرعاش ،
: تفگ نینچ  تسب و  شقن  نامز  كرات  رب  هتسویپ  هک  .دورس 

مرحلا لحلاو و  هفرعی  تیبلا  وهتاط  ءاحطبلا و  فرعت  يذلا  اده 

هب رعش  نیا 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 1040 

http://www.ghaemiyeh.com


.دش هدیشک  ریجنز  هب  ینادنز  رد  دیدرگ و  رداص  وا  يریگتسد  روتسد  ًاروف  هک  دوب  هدنبوک  هدنزاس و  يردق 

هتسویپ هدوب و  تلاسر  نادناخ  قیوشت  ریدقت و  دروم  یگمه  هک  دنراد  دوجو  شیب  مک و  ءارعش  نیا  زا  ییاه  هنومن  مالسا  خیرات  رد 
یم رارق  تیانع  تبحم و  دروم  زین  نایاوشیپ  فرط  زا  دندرک و  یم  وجتسج  ناموصعم  دزن  ار  دوخ  هدش  مگ  تقیقح ، ناگتفیـش  نیا 

ساونوبا و یعازخ و  لبعد  یئاط و  مامت  وبا  يریمح ، لیعامسا  دیـس  يدسا ، دیز  نب  تیمک  زا : ناوت  یم  هنومن  ناونع  هب  و  دنتفرگ ،
.دنا هدومن  تفایرد  ار  ییاه  هلص  هدمآ و  لئان  ع )  ) موصعم ناماما  روضح  كرد  ضیف  هب  نانآ  زا  یهورگ  هک  درب  مان  یملید  رایهم 

هدومن لابقتسا  ملاس  نادنمرنه  راثآ  زا  هدیزرو و  تیانع  قالخ  قوذ  تیبرت  و  رنه ، شرورپ  هب  مالسا  نارظن ، هتوک  هشیدنا  فالخرب 
یم دـیدپ  هعماج  رد  یفرژ  يرادـیب  میظع و  یلوحت  هدورـس ، کـی  یهاـگ  هنوگچ  هک  تسا  هتخومآ  اـم  هب  یبوخ  هب  هبرجت  تسا و 

زا لبق  رـصع  هایـس  دادبتـسا  میـسرت  رد  کلامملا  بیدا  ياسآ  زاجعا  رعـش  زا  ناوتیم  اـیآ  .ددرگیم  تاحالـصا  همـشچ  رـس  دروآ و 
ربارب يرمق  يرجه  لاس 1320  رد  گرزب  داتـسا  نیا  تفرگ ، هدیدان  نامز  مدرم  ندرک  رادـیب  رد  ار  نآو  دیـشوپ  مشچ  تیطورـشم 

ار زور  نآ  ناریا  عضو  تسا  هدورـس  (ص ) ربمایپ دـالیم  دـیع  کـیربت  ناونع  هب  هک  دوخ  فورعم  هموظنم  رد  یـسمش  يرجه   1281
: دنک یم  فیصوت  نینچ 

هتفرگ باوخ  ار  هدز  تبیصم  ناقهدهتفرگ  بآ  ار  هعرزم  نیا  هک  سوسفا 

هتفرگ بات  نامرکیپ  بت ، شزوس  زوهتفرگ  بان  یم  گنر  ام ، لد  نوخ 

هتفرگ بانوخ  هدرپ ز  درخ ، نامشچهتفرگ  باتهم  هنوگ  رنه ، راسخر 

هدش تورث 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 1041 

http://www.ghaemiyeh.com


رامیب هدش  تحص  و  هیام ، یب 

شوج و ار  نارادیب  و  درک ، رادیب  ار  هدز  باوخ  دارفا  هایـس ، دادبتـسا  نارود  رد  هک  دوب  هورگ  نیا  هدنزاس  فیرظ و  هدـنز و  راعـشا 
هب ًادعب  هنافساتم  هک  هعورشم ( »  هطورـشم  مان «  هب  ار  يداینب  لوحت  تامدقم  داد و  دنویپ  مه  هب  ار  ناهاوخیدازآ  و  دیـشخب ، شورخ 

.درک يزیر  یپ  دش )  فرحنم  دوخ  یمالسا  ریسم  زا  یللع 

یم ریـشمش  اب  داهج  دـننامه  ار ، نابز  اب  داهج  ص )  ) یمارگ ربمایپ  یلو  دریگ  یم  ماجنا  هزین  ریـشمش و  هلیـسوب  نمـشد  اب  داهج  رگا 
: دیامرف یم  یثیدح  رد  دناد 

دمحا 2/456) دنسم  «. ) هناسل هفیسب و  دهاجی  نموملا  »

[ .دنک یم  داهج  ادخ  هار  رد  نابز  ریشمش و  هلیسوب  نموم  ]

یصاخ گنهآ  رثا  رب  هک  دهدیم  لیکشت  هدورس  رعـش و  حالطـصا  هب  موظنم و  نخـس  زغن و  راتفگ  نامه  ار  نابز  اب  داهج  زا  یـشخب 
یلماع نیدلا  ردـص  دیـس  هللا  تیآ  موحرم  هاتوک  رعـش  ریثات  خـیرات ، زگره  .دـیامن  یم  ریخـست  ار  اهبلق  دنیـشن و  یم  لد  رب  دراد  هک 

دندرک و ناریو  ار  تلاسر  راثآ  یباهو ، ياهیدوعـس  يرمق  يرجه  لاس 1344  رد  هک  هاگنآ  تسا  هدرکن  شومارف  ار  هرـس  هللا  سدق 
روش و نانچنآ  تیب  هس  نیا  یلو  دش  رشتنم  دادغب  ياه  همانزور  رد  دورس و  تیب  هس  هنایشحو  لمع  نیا  زا  داقتنا  رد  كرزب  درم  نیا 
« سیمخت  » و ریطشت »  هب «  هتفر و  نآ  لابقتـسا  هب  رعاش  اههد  هک  دروآ  دیدپ  قارع  زادرپون  يارعـش  صخالاب  مدرم و  هدوت  رد  یقوذ 

عون ره  ایناتیرب  هدـناشن  تسد  تموکح  هلخادـم  اب  ماجنارـس  دـمآ و  دـیدپ  اهیباهو  دـض  رب  قارع  رد  یبدا  یبـالقنا  دـنتخادرپ و  نآ 
نخس

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 1042 

http://www.ghaemiyeh.com


: میوش یم  روآددای  اجنیا  رد  ار  نآ  تیب  نیتسخن  كربت  ناونع  هب  دیدرگ و  مالعا  عونمم  نآ  نوماریپ  نتفگ 

عیضرلا دوف  اهلوهل  بیشیعیقبلا  هعجاف  نا  يرمعل 

(217/ رصاعم ياملع  )

[ .دزاس یم  ریپ  ار  راوخ  ریش  كدوک  لد  عیقب ) ندرک  ناریو   ) گرزب تبیصم  دنگوس  مناج  هب  ]

رد نخس  نماد  تهج  نیا  زا  دجنگب  هصالخ  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  مالسا  رظن  زا  ءارعش  رعش و  تیعقوم  ماقم و  هرابرد  نخس 
: مناسر یم  نایاپ  هب  ظفاح  زا  یتیب  اب  ار  شخب  نیا 

ماجنا دریذپن  درادن ، زاغآ  هچنآتسین  نایاپ  ارم  رادلد  نم و  يوگتفگ 

؟ دینک حیرشت  ار  مالسا  رد  تسادق , هاگیاج 

شسرپ

؟ دینک حیرشت  ار  مالسا  رد  تسادق , هاگیاج 

خساپ

سکرهو هچرهو  دنوادخ  هب  صاخ  ندراذگ  مارتحارب  یهلا  نایدا  مامت  هک  يروط  هب  دـهدیم , لیکـشت  تسادـق  نیمه  ار  نید  حور 
ّتبحمزج ناـمیا  اـیآ  ّبحلا ) اـّلا  ناـمیالا  لـه  ) هک دراد  دـیکأت  بلطم  نیارب  اـم  تاـیاور  .دـنزرویم  دـیکأت  تسا  بوـسنم  وا  هب  هک 

(1 (؟ تسا يرگید  رما  یتسودو 

طابترا يارادو  رتکیدزن  وا  هب  سکره  يدعب  بتارمردو  تسا  یلاعتو  كرابت  يادخ  يارب  تسادق  هبترم  نیلوا  مالـسا  رد  ور  نیا  زا 
همهزا تسا  یعیبـطو  تسارادروخرب  يریظنیب  يرتربزا  ...و  قـلطم  لاـمک  قـلطم , یتـسه  لـیلد  هب  لاـعتمراگدرورپ  .تسوا  اـبرتشیب 

نامه لیلد  هب  هدجس  نیا  .دییاس  نیمزرب  ار  یناشیپو  داتفا  كاخ  هب  وا  رباربرد  دیاب  هک  يا  هزادنا  ات  دشاب , رتینتشاد  تسودورتبوبحم 
هک اجنآ  ات  تسا , يرتشیب  مارتحاو  سدقت  ياراد  دنوادخ , اب  طابترا  نیرتشیب  لیلد  هب  (ص ) مرکاربمایپ دعب , هبترمرد  .تسا  تسادـق 

وضو نودب  ِتسد  ندراذگ  سدقم  عرشو  ( 2) .دنتسرفب دورد  ات  دنهاوخیمزین  نانموم  زاو  دنتسرفیم  دوردوارب  شناگتشرفو  دنوادخ 
.دنادیم مارح  ترضح  نآ  مان  رب  ار 

دنا هدـش  بوـصنم  ادـخ  فرطزا  هک  مالـسلا ) مهیلع  ) موـصعم ناـماما  ینعی  وا  نانیـشناجوربمایپ  هـب  دـنوادخزا ,  سپ  تسادـق  نـیا 
.دباییم شرتسگ 
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سپ ینعی  يدـعب  بتارمرد  .تسا  تسادـق  نیمهزا  هتـساخرب  یگمه  اهنآ  مرح  تراـیز  و  مالـسلا ) مهیلع  ) ناـماما حیرـض  ندیـسوب 
ینید ياملعو  عجارمو  تاداـس  دـننام  دـنا , بستنم  ناـنآ  هب  يا  هنوگ  هب  هک  یناـسک  همه  هب  تسادـق  نیا  مالـسلا ) مهیلع  ) ناـمامازا

ءانثتسا يدراوم  یلو  هدیدرگ , شهوکن  مالـسا  رد  ادخزا  ریغ  يارب  هزادنا  زا  شیب  عضاوتو  تسد  ندیـسوب  هکنیا  اب  .دنکیم  تیارس 
صخـش نیا  ینعی  .دنـسوبب ) ار  شتـسد  ربمایپ  هب  باـستنا  تهج  هب  هک  یـسک  ( 3 (؛ هللا لوـسر  هب  دـیرا  نم  هنا  :) هلمجزا تسا , هدـش 

ياج هب  هک  تسارادروخرب  یتمظع  نانچزا 
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.دنسوبیم ار  وا  تسد  (ص ) ربمایپ

یسک دوشیم  ایآ  .تساراد  ار  تسادق  نامهزا  یبتارم  يو  ینیـشناجو  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم ماما  هب  شباستنا  لیلد  هبزین  هیقف  یلو 
( ناماما ) وا نانیـشناج  هب  یلو  درادـب  تسود  ار  ربمایپ  یـسک  دوش  یم  ایآ  درادـن !؟ تسود  ار  شربماـیپ  یلو  درادـب  تسود  ار  ادـخ 

؟ تشادن یمارگ  ار  وا  نیشناج  یلو  تشاد , تسود  ار  مالسلا ) مهیلع  ) موصعم ماما  ناوتیم  ایآ  و  دشاب !؟ هتشادن  هقالع 

تیاور 5 ص 125 , ج2 , یفاک ,  ( 1)

هیآ 56 بازحا , هروس  ( 2)

تیاور 25 باب 100  یسلجم ج26 , همالع  راونالاراحب , ( 3)

؟  منک عورش  اجک  زا  نآرق  مالسا و  هب  تبسن  رت  قیمع  تخانش  یهاگآ و  يارب 

شسرپ

؟  منک عورش  اجک  زا  نآرق  مالسا و  هب  تبسن  رت  قیمع  تخانش  یهاگآ و  يارب 

خساپ

هبنج ود  رد  رمتسم  ناوارف و  یششوک  هطبار  نیا  د ر  دراد .  امش  يالاو  تمه  يوق و  مزع  هب  یگتـسب  دیا  هدومرف  هراشا  هک  يا  هتکن 
ماجنا هب  دیاب  ییوس  زا  نیاربانب  دوش ، رادی  دپ  امش  یگدنز  رد  نآ  دنمـشزرا  نیریـش و  تارمث  اجیردت  ات  تسا  مزال  یلمع  یملع و 

دراو ار  تاهورکم  كرت  بش و  زاـمن  نوچمه  یتابحتـسم  ماـجنا  اجیردـت  دـیدنب و  تمه  رمک  تاـمرحم  كرت  یهلا و  تاروتـسد 
ینآرق ینید و  فراعم  رد  هتـسویپ  مظنم و  قیقحت  هعلاطم و  هب  قیقد  يزیر  همانرب  اب  دـیاب  رگید  يوس  زا  دـیزاس .  دوخ  یلمع  همانرب 
يرهطم دیهـش  داتـسا  ياه  باتک  تقد  هب  هلاس  کی  يزیر  همانرب  کی  رد  دوش  یم  هیـصوت  هعلاـطم  رد  ماـگ  نیلوا  يارب  دـیزادرپب . 

هب شیارگ  للع  نامز ( ( ) )  تایضتقم  مالسا و  مالسا ( ( ) )  رد  نز  قوقح  ماظن  ینیب ( ( ) )  ناهج  يدلج  تفه  يرـس  هژیوب ( ( : 
ماجنا زا  سپ   . دییامرف هعلاطم  دنتسه  ام  رصع  يرکف  ياهزاین  زا  يرایسب  يوگخـساپ  هک  ار  يربهر ) )  تماما و  و ( (  يرگیدام ) ) 

 .; دش دهاوخ  می  دقت  يرگید  یتاعلاطم  همانرب  دییامرف  هبتاکم  هچ  نانچ  همانرب  نیا 

؟ دندرک یم  لوبق  ار  نآ  یناسک  هچ  دنتساخ و  یم  رب  هلباقم  هب  مالسا  ربارب  رد  یهورگ  هچ 

شسرپ

؟ دندرک یم  لوبق  ار  نآ  یناسک  هچ  دنتساخ و  یم  رب  هلباقم  هب  مالسا  ربارب  رد  یهورگ  هچ 
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خساپ

توعد ربارب  رد  هک  یتقو  دشاب ، هتـشاد  دوجو  یگدامآ  نیا  یـسک  رد  رگا  دراد  هنیمز  یگدامآ  هب  زاین  حیحـص  نییآ  قح و  شریذپ 
نامورحم نافعـضتسم و  رد  روکذـم  یگدامآ  لومعم  روط  هب  هک  دریذـپ ، یم  ار  نانآ  توعد  دریگ  رارق  ینید  ناحلـصم  ناربماـیپ و 

اب نانآ  زا  دـیجم  نآرق  رد  هک  دنتـسه ، ناربکتـسم  نانیا  لباقم  رد  .دـنتفگ  یم  کیبل  ار  ناربمایپ  توعد  ناـنآ  هدوب و  رتشیب  هعماـج 
هک يدارفا  ینعی : ألم ;» » ناونع اـب  یهاـگ  شاـیع و  نادـنمتورث  ینعی : فرتم ;»  » ناونع تحت  هاـگ  .تسا  هدـش  داـی  یفلتخم  تاریبعت 

نانیا .تسا  هدـش  دای  ناـنآ  زا  ناربکتـسم » » ناونع هب  اـهنآ  زا  دراوم  يا  هراـپ  رد  دنـشاب و  یم  راشرـس  تاـناکما  رگید  لوپ و  ياراد 
ثعاب نانآ  تکرح  اـیبنا و  توعد  هک  ارچ  دـندرک ، یم  تفلاـخم  نآ  اـب  هدرک ، تمواـقم  ناـنآ  توعد  ناربماـیپ و  ربارب  رد  هراومه 

.تسا هدش  یم  نانآ  یتوغاط  تردق  يدوبان 

؟ هچ ینعی  يرامعتسا  مالسا 

شسرپ

؟ هچ ینعی  يرامعتسا  مالسا 

خساپ

یلاعتم نیناوق  حور  هک  یمالسا  دندنسپ ; یم  بلط  رامعتسا  يرامعتـسا و  گرزب  ياه  تلود  هک  یمالـسا  ینعی  يرامعتـسا ، مالـسا 
، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اهج ، هک  یمالسا  دشابن ; نآ  رد  شوج  بنج و  كرحت و  هک  یمالـسا  دشاب ; هدرم  نآ  رد  یمالـسا 
هب اهناملـسم  رگا  تسا و  نارگرامعتـسا  دنـسپ  دروم  یمالـسا  نینچ  .دشاب  هتـسب  رب  تخر  نآ  نایم  زا  یگناگی و ...  يربارب ، داحتا ،

ار نانآ  يونعم  يدام و  عفانم  درک و  يریگ  هرهب  اهنآ  زا  ناوت  یم  یناسآ  هب  دنشاب ، هتـشاد  داقتعا  یحور  یب  کشخ و  مالـسا  نینچ 
.درب لواپچ  امغی و  هب 

؟ تسیچ مالسا  رد  شنیزگ  رایعم 

شسرپ

؟ تسیچ مالسا  رد  شنیزگ  رایعم 

خساپ

دنوادـخ تما ، کی  تماما  ای  تلاسر  يارب  شنیزگ  باـختنا و  رد  .دراد  یفلتخم  ياـهرایعم  فلتخم ، دراوم  رد  شنیزگ  مالـسا  رد 
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تیعجرم و دروم  رد  .دـنیزگ  یمرب  دنـشاب ، هتـشاد  تینوصم  ءاطخ  هاگن و  زا  هدوب و  تمـصع  ماـقم  ياراد  هک  ار  لـماک  ییاـهناسنا 
دریگ یم  تروص  يرادا  ییارجا و  فلتخم  ياهتسپ  رد  هک  ییاهـشنیزگ  رد  .تسا و  ربتعم  تهاقف  تلادع و  هیقف  تیالو  تواضق و 

ییاناوت فلاخم و  ياههورگ  هب  نتـشادن  شیارگ  تناما و  یتسرد و  لاح  ره  هب  دـشاب ،  هتـشاد  دوجو  یفلتخم  ياهرایعم  دـناوت  یم 
.تسا رضاح  طیارش  رد  نآ  یساسا  طیارش  زا  بالقنا  اب  رظن  دروم  تسپ  زارحا 

؟ دنهد یم  ماجنا  مه  هانگ  دنراد ، نامیا  ادخ  هب  هک  ناناملسم  یضعب  ارچ  دنک ؟ لمع  مالسا  ماکحا  زا  یشخب  هب  اهنت  دناوت  یم  ناملسم  ایآ 

شسرپ

یم ماجنا  مه  هانگ  دنراد ، نامیا  ادخ  هب  هک  ناناملسم  یضعب  ارچ  دنک ؟ لمع  مالسا  ماکحا  زا  یشخب  هب  اهنت  دناوت  یم  ناملـسم  ایآ 
؟ دنهد

خساپ

لوا لاوس  باوج 

لمع اهنآ  همه  هب  دشاب و  دنب  ياپ  نآرق  مالسا و  ماکحا  مامت  هب  دیاب  دراد ، نامیا  دیجم  نآرق  ادخ و  هب  تسا و  ناملـسم  هک  یـسک 
.تسین تادابع  هب  رصحنم  مالسا  ماکحا  نوچ  .دنک 

اهنآ هب  ناسنا  دیاب  هک  دراد  یماکحا  یگنهرف  یگداوناخ و  یـسایس و  يداصتقا و  لئاسم  دننام  یگدـنز ، فلتخم  لئاسم  رد  مالـسا 
باوج .تسین  یقیقح  ناملـسم  دریگب  هدـیدان  ار ، رگید  ماکحا  دـنک و  لمع  مالـسا  يدابع  ماکحا  هب  اهنت  یـسک  رگا  دـنک و  هّجوت 

مود لاوس 

هب نامیا  دوجو  اب  ناناملسم  یضعب  هکنیا  دور و  یم  اه  یتشز  غارس  هب  رتمک  دشاب  رتدنمورین  رت و  يوق  ناسنا  نامیا  هک  تبسن  ره  هب 
تسا فیعض  ناشنامیا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دننک  یم  مه  هانگ  ادخ ،

؟ تسیچ ناناملسم  فعض  همه  نیا  تّلع 

شسرپ

؟ تسیچ ناناملسم  فعض  همه  نیا  ّتلع 

خساپ
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دراد هک  یفلتخم  داـعبا  رد  ناـنآ  یگدـنز  لـیاسم  رد  یمالـسا  دـنراد و  هلـصاف  مالـسا  زا  هک  تـسا  نـیا  ناناملـسم  یلـصا  لکـشم 
شیوخ یگدنز  رد  ار  مالسا  دندرگرب و  مالسا  هب  ناناملسم  هچنانچ  .درادن  لاّعف  روضح  نآ  یعامتجا  یـسایس و  دُعب  رد  ًاصوصخم 

نانآ هب  تمظع  دجم و  یتموکح  ماظن  یـسایس و  دُعب  رد  مه  یعامتجا و  دُعب  رد  مه  یقالخا و  يدرف و  دـُعب  رد  مه  دـنزاس ، مکاح 
هدنسب یسایس  تهج  زا  بالقنا  هب  اهنت  رگا  تسا ، هداد  ماجنا  یمالسا  بالقنا  ام  ّتلم  هک  یمالسا  ناریا  رد  الثم  .تشگ  دهاوخ  زاب 

ياه هئطوت  ربارب  رد  تسناوت  دـهاوخن  بـالقنا  دزادرپن ، يرکف  یقـالخا و  يونعم و  تهج  زا  ینورد  یتدـیقع و  بـالقنا  هب  دـنک و 
.دیامن تمواقم  رابکتسا  هدیچیپ 

طرش اهنت  نیا  رگا  تسناد ، ناملسم  ار  وا  ناوت  یم  دیامنب  هللا » لوسر  ًادّمحم  نا  دهشا  هللا و  هلا  نا ال  دهشا   » هب فارتعا  یسک  ره  دنیوگ  یم 
زا هن  دریگ و  یم  هزور  هن  دهد و  یم  تاکز  هن  دناوخ و  یم  زامن  هن  هک  ار  یـصخش  ناوت  یم  روطچ  الثم  .دـشاب  یـصخش  ندوب  ناملـسم 

یهلا پ تامّرحم 

شسرپ

نیا رگا  تسناد ، ناملسم  ار  وا  ناوت  یم  دیامنب  هللا » لوسر  ًادّمحم  نا  دهـشا  هللا و  هلا  نا ال  دهـشا   » هب فارتعا  یـسک  ره  دنیوگ  یم 
یم هزور  هن  دهد و  یم  تاکز  هن  دناوخ و  یم  زامن  هن  هک  ار  یصخش  ناوت  یم  روطچ  الثم  .دشاب  یصخش  ندوب  ناملسم  طرش  اهنت 

یهلا پ تامّرحم  زا  هن  دریگ و 

خساپ

; دراد یلحارم  یناملسم  نییآ 

يدعب لحارم  تسا و  نآ  فّرعم  نیتداهش »  » هلمج ود  هک  تسا  مالسا  ربمایپ  تّوبن  دنوادخ و  دیحوت  هب  نامیا  نامه  نآ  لّوا  هلحرم 
.تسا لمع  اب  هارمه  نامیا  هدیقع و  نامه  تسا ، نادیواج  تداعس  هیام  هچنآ  تسا و  یمالسا  نیناوق  تاروتسد و  هب  لمع  نامه 

مالـسا تاررقم  اب  وا  راتفر  لامعا و  یلو  دـنک ، یم  مالـسا  ربمایپ  تّوبن  دـیحوت و  ینعی  الاب ، لصا  ود  هب  رارقا  هک  یـصخش  نیارباـنب 
تاجن لها  دنمتداعـس و  نیتسار و  ناملـسم  کی  هکنیا  هن  تسا  يراـج  وا  قح  رد  مالـسا  یعاـمتجا  ماـکحا  اـهنت  دـنک ، یمن  قیبطت 

.دشاب

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

32

؟ تسا مادک  ناناملسم  یلصا  دایعا 

شسرپ
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؟ تسا مادک  ناناملسم  یلصا  دایعا 

خساپ

نابرق و دیع  رطف و  دیع  ریدغ و  دیع  تسا  دیع  راهچ  یمالسا  روهشم  دایعا  میوش  یم  روآدای  ناناملسم  یلـصا  ياهدیع  اب  هطبار  رد 
هک مالـسلا )) مهیلع  )) نیموصعم ناماما  و  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) مالـسا ربمایپ  تثعب  دـننام  .دراد  دوجو  مه  يرگید  داـیعا  هعمج و 

.تسا هتسیاش  اهنآ  تاعارم 

؟ تسا هنوگچ  لطاب  ياهتنس  زا  مالسا  سدقم  نییآ  ندومن  ادج 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  لطاب  ياهتنس  زا  مالسا  سدقم  نییآ  ندومن  ادج 

خساپ

يارب دننک ، يوریپ  زین  لطاب  ياهتنـس  زا  دـننک و  یمن  لمع  یمالـسا  ننـس  هب  اهنت  یلمع  رظن  زا  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  روظنم  رگا 
ار یفارخ  ياهتنس  درک و  انشآ  لماک  روط  هب  یمالسا  نسس  اب  ار  مدرم  تسخن  هک  تسا  نیا  دوش  لمع  یمالـسا  ننـس  هب  اهنت  هکنیا 

.دنیامن لمع  یمالسا  لیصا  ياهتنس  هب  ات  درک  هیصوت  ار  نانآ  دومن و  حیرشت  نانآ  يارب 

تفگ دیاب  دوش ، یمن  هداد  صیخـشت  لیـصا  مالـسا  هک  يا  هنوگ  هب  هدش ، هارمه  تافارخ  اب  مالـسا  میلاعت  هک  تسا  نیا  روظنم  رگا 
.تشاذگ مالسا  میلاعت  باسح  هب  دیابن  ار  هاگآان  یهورگ  داقتعا  تسا و  نشور  مالسا  میلاعت  هک 

یم گرزب  ياهقف  نادنمـشناد و  هک  نآ -  ناصـصختم  هب  دیاب  هراومه  مالـسا  میلاعت  هنیمز ي  رد  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  يروآدای 
.درک هعجارم  دنشاب -

؟ تسیچ یعقاو  مالسا  هب  ندیسر  هار 

شسرپ

؟ تسیچ یعقاو  مالسا  هب  ندیسر  هار 

خساپ
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هب لزنم  هس  نیا  زا  دوخ  ینافرع  راعـشا  رد  هک  .تسا  لیـصحت  لباق  لزنم  هس  یط  اب  يدمحم (  بان  مالـسا  لحار (  ماما  هاگدـید  زا 
.دنا هدروآ  ریبعت  هناخیم  دجسم و  هسردم ،

مدش رازیب  هسردم  زا  دجسم و  زا  نم  هک  زور  بش و  میورب  دییاشگ  هناخیم  رد 

لوصا رد  رکفت  اب  دنک  یم  ادـیپ  یلقع  عانقا  دسانـش و  یم  ار  هقح  دـیاقع  لقع  ددـم  هب  ناسنا  هک  تسا  یئاجنآ  هسردـم  ًاحالطـصا 
دریذـپب ار  نآ  نانیمطا  اب  تسناوت  هچنانچ  دـیامن  یم  هضرع  دوخ  هشیدـنا  لقع و  هب  ار  دـیاقع  لوصا  هکیتروص  هب  هعلاطم  دـیاقع و 

حرطم هدیشک ، نوریب  دوخ  نورد  يایاوز  زا  ار  نآ  دیاب  دوب  حرطم  یتاماهبا  یتاهبـش و  وا  يارب  رگا  اما  ددرگ ، یم  دعب  هلحرم  دراو 
یـصوصخب لحم  ناکم و  هسردم  فاصوا  نیا  اب  دیآ  تسدب  یلقع  نانیمطا  ات  دنک  وجتـسج  یعطق  لیلد  ناهرب و  نآ  يارب  دزاس و 

هدومن قیدـصت  ًالقع  هک  ار  ییادـخ  دـیاب  دجـسم  رد  .دـسر  یم  دجـسم  هب  تبون  نآ  زا  سپ  .تسا  لوا  ماقم  هاگیاج و  هکلب  تسین 
هک تسا  ناسنا  دوجو  تعیبط  ای  رهاظ  تکلمم  لوا  رگنـس  .دشاب  یم  رگنـس  ود  حتف  لماش  دجـسم  رد  ادـخ  تعاطا  دـنک و  تعاطا 
رد رگا  تامرحم ) كرت  تابجاو و  هب  لمع   ) دیامن بانتجا  وا  یهاون  زا  دهد و  رارق  یهلا  رماوا  اب  قباطم  ار  دوخ  يرهاظ  راتفر  دـیاب 
یم سفن  رگنـس  هب  ناطیـش  تفرگ ، سپ  وا  زا  دومن و  جراخ  ناطیـش  تعاطا  زا  ار  دوخ  دوجو  کلم  دـش و  قفوم  قفوم  رگنـس  نیا 

یقالخا و لئاذر  زا  سفن  حالصا  نآ  دتفا و  یم  قافتا  دجسم  رد  زین  مود  رگنس  نیا  رد  هزرابم  دزیرگ ،
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حرش باتک  رد  هلحرم  نیا  لیصفت   ) نآ ریغ  یهاوخدوخ و  تداسح و  ربکت و  بجع و  زا  بانتجا  لیبق  زا  تسا  نآ  لئاضف  لیصحت 
لزنم ای  موس  هلحرم  دراو  دوب  قفوم  رگنـس  نیا  رد  هچناـنچ  و  تسا ) هدـمآ  ینیمخ (  ماـما  ترـضح  زا  لـهج  لـقع و  دونج  ثیدـح 
بلق شوگ  مشچ و  ندـش  هدوـشگ  بلق و  رد  یلقع  ياـهرواب  نداد  خوـسر  ار  هلحرم  نیا  ناوـت  یم  عـقاو  رد  هک  دوـش  یم  هناـخیم 

ار ییادخ  ایآ  دنـسرپ ، یم  یلع (  الوم  زا  هچنانچ  .دشاب  یم  یقوذ  یبلق و  تخانـش  ینعی  نافرع  هب  یبای  تسد  نآ  هجیتن  هک  تسناد 
تقیقح رون و  هلیـسو  هب  دنیب  یم  ار  وا  اه  بلق  نکلو  متـسرپ  یمن  مشاب  هدیدن  هک  ار  ییادخ  دیامرف : یم  يا ؟ هدـید  یتسرپ  یم  هک 
قوشعم لامج  وحم  ندـش و  دوخ  یب  دوخ  زا  ییادیـش و  قشع و  تسا و  نید  زغم  ناج و  لزنم  نیا  و  هرارمل ) ًاـبر  دـبعا  مل   ) ناـمیا

( دوخ ّتینم   ) دوخ زا  ینعی  تسم  ار  ناسنا  یم   " هک اریز  دنراذگب  نآ  يور  هب  ار  هناخیم "  " یم و  " مان هک  تسا  هدش  ببـس  نتـشگ 
.دنک یم  دوخ  یب 

ار ممان  گنن و  ياوه  دزیر  ورف  مناج  زا  هک  ار  مماج  زاسرپ  یم  یقاس ز  اهیا  ای  الا 

.دیئامن هعجارم  لوا  ثیدح  ماما (  ثیدح  نیعبرا  باتک  هب  رتشیب  هعلاطم  يارب 

ارچ تسا ؟ هدش  هداد  اهنآ  هب  یحطس  یتاعالطا  طقف  تسین و  هدش  هتخانش  هعماج  مدرم  ناناوج و  يارب  دیاب  هک  روط  نآ  نید ، مالسا و  ارچ 
؟ دننکیم تبحص  يدابع  لامعا  هزور و  زامن و  دروم  رد  طقف  مالسا  زا  دنناسانشیمن و  ناناوج  هب  ار  نید  مالسا و  قمع 

شسرپ

هدش هداد  اهنآ  هب  یحطـس  یتاعالطا  طقف  تسین و  هدـش  هتخانـش  هعماج  مدرم  ناناوج و  يارب  دـیاب  هک  روط  نآ  نید ، مالـسا و  ارچ 
؟ دننکیم تبحص  يدابع  لامعا  هزور و  زامن و  دروم  رد  طقف  مالسا  زا  دنناسانشیمن و  ناناوج  هب  ار  نید  مالسا و  قمع  ارچ  تسا ؟

خساپ

ار هچ  نآ  هک  تسا  نیا  ناششالت  هشیمه  شناد ، ملع و  نایناب  .دنتسین  حطس  کی  رد  شناد  ملع و  رظن  زا  هراومه  هعماج ، کی  دارفا 
روط هب  دنناسرب ; دنتسه ، ّدح  نآ  رد  دوخ  هک  شناد ، تفرعم و  زا  يّدح  هب  ار  همه  دننک و  لقتنم  مدرم  هب  لامک  مامت و  هب  دننادیم ،

ِتَلَـسِر ِلَُبی  َنوغّ َنیذَّلا  : " دنناسرب ناگمه  هب  دـیاب  هک  نانچ  نآ  ار  ادـخ  نید  هک  دـناهدش  ثوعبم  تلاسر  نیا  اب  یهلا  ناربمایپ  لاثم ،
زا اهنت [  [ دندرکیم و یهلا  ياهتلاسر  غیلبت  هک  دندوب  یناسک  نیشیپ [ ناربمایپ  ( [ 39 بازحا ، ;) هّللا ِآلا  اًدَحَا  َنوَشخَی  الو  ُهَنوَشخَیو  ِهّللا 
; هََتلاسِر َتغََّلب  امَف  لَعفَت  َمل  نِاو  َّکِبَر  نِم  َکَیِلا  َلِزنُا  ام  َِلب  غّ ُلوسَّرلا  اَهُّیَاَی  "; " .دنتـشادن میب  ادخ  زج  سک  چـیه  زا  دندیـسرتیم و  وا 
ار وا  تلاسر  ینکن  رگا  و  ناسرب ، مدرم [ هب   [ ًالماک ار  تسا  هدـش  لزان  وت  هب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچ  نآ  ربماـیپ ! يا  ( 67 هدئام ، )
ات هتفرگ  یـشبح  لالب  زا  درک ، شالت  ناوت  ّدـح  رد  و  دـیناسر ، نایناهج  شوگ  هب  ار  مالـسا  ماـیپ  مالـسا ، ربماـیپ  .ياهدادـن " ماـجنا 

رظن زا  ناس ، مه  قفا ، کی  رد  دـنناوتن  همه  ات  دـندش  ببـس  یلماوع  نایم  نیا  رد  یلو  دـناسرب ، ماقم  نیرتیلاع  هب  ار ، یـسراف  ناملس 
نییاپ الاب و  املع ، ملع و  هزوح  هب  ناسنا  یکیزیف  یکیدزن  يرود و  دننام : دنوش ; رهاظ  یتفرعم  یملع و 
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هبقرتم ریغ  ثداوح  اهگنج و  اهیـضیرم ، اهیراتفرگ ، دوجو  يریگدای ، ملع و  هب  صاخـشا  توافتم  هقـالع  دارفا ، شوه  بیرـض  ندوب 
دـش ببـس  لماوع  نیا  تیاهن  رد  .هریغ  یفاک و  تقو  داتـسا ، بسانم ، ناکم  ریرحتلا ، مزاول  لیبق  زا  یـشزومآ  تاناکما  مدع  رگید ،

: هک

.دننکن ادیپ  یسرتسد  ملع  همه  هب  مدرم  همه  هک  نآ  . 1

ریبعت هب  دروآیم و  تسد  هب  هک  ییاهتصرف  رد  دنکیم ، یعـس  میکح  ملاع  کی  هکلب  دوشن ; حرطم  مدرم  نایم  رد  ملع  همه  هک  نیا  . 2
هب هدرک  لقتنم  مدرم  هب  ار  اهمایپ  مولع و  لئاسم و  نیرتمهم  ادتبا  دروآیم ; گنچ  هب  لد  نوخ  تمحز و  اب  هک  ییاهتصرف  رد  رتقیقد ،

و تسین ; انثتـسم  روما  نیا  زا  زین  ام  هعماج  .دـنوش  مورحم  یتایح ، بلاطم  نتـسناد  زا  مدرم  هک  دـنکن ; فلت  مهم  ریغ  لـئاسم  نتفگ 
.دننک مورحم  نآرق  مالسا و  قیمع  فراعم  زا  ار  مدرم  دنهد و  رارق  مدرم  رایتخا  رد  یحطـس  تاعالطا  طقف  دنرادن  انب  زین  ام  ياملع 

ناگدـش تیبرت  زین  ناشدوخ  هک  نانچ  دـناهدرک  تیبرت  ینادرگاـش  ناوت ، ّدـح  رد  مالـسا  ياـملع  هک  تسا  نیا  مه  رما  نیا  دـهاش 
مه هک  دـناهدروآ  رد  شراـگن  هب  ار  قیمع  بلاـطم  نیا  و  دـنراد ، نآرق  مالـسا و  زا  یقیمع  تاـعالطا  هک  دنتـسه  هتـشذگ  ناـملاع 
زا هک  تسا ، ناوارف  ام  ياههناخ  باتک  رد  اهباتک  هنوگ  نیا  و  دـنراد ، دوجو  هعماج  رد  ناشیاهباتک  اههتـشون و  مه  اهنآ و  نادرگاش 

.دشابیم ياهناخباتک  ره  شخب  تنیز  هک  درک  هراشا  يرهطم  یضترم  دیهش  داتسا  بتک  هب  ناوتیم  اهنآ  هلمج 

اب ار  مدرم  دنروآیم ، تسد  هب  هک  ییاهتـصرف  رد  دنروبجم  دـنراد ، دناهتـشاد و  هک  يدودـحم  تاناکما  هب  هجوت  اب  هیملع  ياههزوح 
انشآ ناشروما  ّمها 
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تایاور رد  .تسا  روما  ّمها  زا  ترخآ  ایند و  رد  زامن  .تسا  زامن "  " ناوج کی  ناملـسم و  کی  روما  ّمها  دـسریم ، رظن  هب  و  دـننک ،
یلو دوشیم ; لوبق  زین  وا  لامعا  هیقب  دش ، لوبق  یـصخش  زامن  رگا  دوشیم ; لاؤس  زامن  زا  ادـتبا  تمایق ، زور  رد  هک  تسا  هدـش  دراو 

هرـضحی نم ال  ") هلمع رئاس  هیلع  در  هیلع  تّدر  اذا  هلمع و  رئاس  هنم  لبق  تلبق  اذاف  : " دوشیم دساف  زین  وا  لامعا  ریاس  دشن ، لوبق  رگا 
: درادیم زاب  رکنم  اشحف و  زا  ار  ناسنا  زامن ، دیامرفیم : نآرق  رد  دنوادخ  و  .توریب ) أوضالاراد  رشن  ص 134 ، ج 1 ، قودص ، هیقفلا ،
و درب ; الاب  ناوتیم  يّدـح  ات  ار  هعماـج  يرکف  حطـس  هک  تسین  یّکـش  هتبلا  ( 45، توبکنع ;) رَکنُملاو ِأـشحَفلا  ِنَع  َیهنَت  َهَولَّصلا  َّنِا  "
ات دراد ، تاناکما  هبرجت و  نامز ، هب  جایتحا  رما ، نیا  یلو  تسا ، ّمهم  یـساساو و  هدیدنـسپ  رایـسب  ناناوج ، رد  ناـمیا  ندرک  ینورد 

.دشاب هدش  یکمک  نآرق ، مالسا و  قیاقح  تمس  هب  مدرم ، تیاده  شیارگ و  رد  تیاهن ، رد 

تسیچ يراد  هدرب   " هرابرد مالسا  رظن 

شسرپ

تسیچ يراد  هدرب   " هرابرد مالسا  رظن 

خساپ

ار   ّ نج هکئالم و  ناسنا  رب  هوالع  یتح  دنتـسه ; ادخ  ناگدنب  اهناسنا  همه  هک  تسا  هداهن  نیا  رب  ار  ینید  توعد  ساسا  میرک  نآرق 
نیمز اهنامسآ و  رد  يدوجوم  چیه  تسا  يزیچ  ره  کلام  هملک  یعقاو  يانعم  هب  دنوادخ  اریز  تسا  هدرک  فیصوت  هنوگ  نیمه  زین 

( .اجر رشن  ص 538 ، ینادمه ج 6 ، يوسوم  همجرت  ییابطابط  همالع  نازیملا  ك.ر  () میرم 93  ) تسادخ رادربنامرف  هکنآ  زج  تسین 

زین يراد  هدرب  هلأسم  اب  مالسا  دروخرب  ياه  هویـش  نیناوق و  تسا و  تورم  محر و  نییآ  تسا  یگدازآ  يدازآ و  نییآ  مالـسا  نییآ 
تسا هدوب  لومعم  ناهج  رسارس  رد  يراد  هدرب  مالسا  روهظ  رـصع  رد  نوچ  تسا  یهاوخ  يدازآ  يدازآ و  نیمه  قیداصم  زا  یکی 

مینکب هاتوک  یهاگن  يراد  هدرب  خیرات  هب  أدتبا  تسا  بسانم  اذل 

تسا زیچ  هس  زا  یکی  يریگ  هدرب  ساسا  هشیر و 

; دریگب یگدرب  هب  ار  نارگید  تسناوت  یم  روز  هب  هلیبق  سیئر  ًالثم  يردلق  روز و  . 1

; دشورفب ار  دوخ  دنزرف  تسناوت  یم  ردپ  لاثم  ناونع  هب  هریغ  يرهوش و  ثرا و  تیالو  نتشاد  . 2

ناریا نانوی  دـنه ، مور  ریظن ، ندـمت  ياراد  للم  نیب  رد  یتح  تسا و  هدوب  لومعم  گنج  رد  يریگ  هدرب  رتشیب  همه  زا  هک  گنج  . 3
لوط رد  اّما  تشک  یم  ار  بولغم  فرط  زا  رفن  نیرخآ  اـت  گـنج  رد  زوریپ  هلیبق  هک  دوب  هنوگ  نیا  ادـتبا  اریز  تسا  هدوب  لومعم  زین 

نارود نآ  رد  دنچ  ره  دـننک ، کلمت  تمینغ  ناونع  هب  ار  یگنج  ناریـسا  هک  دنتـشاذگ  نیا  رب  ار  انب  یتسود  عون  باب  زا  زین  نامز و 
ینادـمه ج 6، يوسوم  همجرت  ییابطابط  همالع  نازیملا  ) .دـندوب رتریگ  تخـس  اه  ینانوی  اه و  یمور  درک و  یم  قرف  اـه  شور  مه 
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( .أجر رشن 

ات درک  اضما  یطیارش  تحت  ار  شور  کی  ّدر و  ار  شور  ود  شور  هس  زا  هکلب  درکن ; سیسأت  يراد  هدرب  مان  هب  ینوناق  مالـسا  نید 
.دربب نیب  زا  مه  ار  يراد  هدرب  عون  نآ  ياه  هنیمز  تسا  هداد  رارق  هک  یطیارش  اب  نامز و  رورم  هب 

طقف مه  نآ  يراد  هدرب  ماظن  مالسا  زا  تیعبت  هب  شیپ و  لاس  دص  رد  تیاهن  رد  نامز و  رورم  هب  هک  دوب  مالـسا  تادیهمت  نیا  رثا  رب 
دوب ییاقیرفآ  ناگدرب  هب  طوبرم  يراد  هدرب  دض  تازرابم  مامت  اریز  دیدرگ ; مالعا  اَغلم  يردلق  روز و   " شخب ینعی  شخب  کی  رد 
یم ریگتـسد  ار  مدرم  هبلغ  رهق و  هلیـسوب  هکلب  دوب ; هدـشن  گنج  هک  مه  اقیرفآ  رد  و  دـندوب ، ییاقیرفآ  مه  ناهج  ناـگدرب  رتشیب  و 

.دوب هدرک  مالعا  اَغلم  ار  نآ  شیپ  اه  نرق  زا  مالسا  هک  درک  اغلا  ار  يزیچ  ایند  سپ  دنتخورف ; یم  دندرک 

؟ درک داجیا  نآ  رد  یتاقییضت  هکلب  تسنادن  دودرم  ار  يریگ  هدرب  موس  هار  مالسا  ارچ  هک  نیا  اما 

شخب یهاگ  دنا و  هتشاد  دوجو  یناوارف  ناگدرب  نامز  نآ  رد  تسا 2 . دنمزاین  نامز  هب  طلغ  تاداع  حالصا  هک 1 . دوب  رطاخ  نادب 
ثعاب ناـگدرب  ییاـهر  دوخ  دـش ، یم  اـغلم  یّلک  روط  هب  یگدرب  ادـتبا  زا  رگا  و  دـنداد ، یم  لیکـشت  ناـگدرب  ار  هعماـج  زا  یمیظع 

.دـنا هتـشاد  یلقتـسم  یگدـنز  هن  یلقتـسم و  راک  بسک و  هن  نامز  نآ  رد  ناگدرب  اریز  دـش ; یم  ناشیاه  هداوناخ  ناـنآ و  يدوباـن 
یتبرض دروخرب  هک  دهد  یم  ناشن  هتکن  نیا  یسررب  .دوب  هعماج  تینما  ندرک  لتخم  هوبنا  تیعمج  نیا  ندرک  دازآ  ءوس  رثا  لقادح 

رد هک  نانچ  هلأسم  نیا  اب  دروخرب  رد  مالسا  ور  نیا  زا  تسا  نکمم  ریغ  هکلب  هنامیکح  ریغ  يرما  يراد  هدرب  هلأسم  اب  یعفد  و 
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رشب لسن  ندرب  نیب  زا  تیناسنا و  أنفا  زج  هب  براحم  نمشد  یلک  روط  هب  تخادرپ 3 . یجیردت  حالصا  هب  درک ، لمع  بارش   " دروم
هب مک  تسد  هتـسناد و  انف  هب  موکحم  ار  يدرف  نینچ  رـشب  ترطف  دیدرت ، نودب  و  درادـن ، يرگید  فدـه  اه  ینادابآ  ندرب  نیب  زا  و 
هب ار  دوخ  نانمـشد  اهناسنا  تسا  هداد  ناشن  خـیرات  هک  اـج  نآ  اـت  يرطف  مکح  رب  هوـالع  .دـنک 4 . یم  زیوـجت  ار  وا  نتفرگ  یگدرب 

.( نامه ص 549 نازیملا  همجرت  ) .دنا هتفرگ  یم  ریسا  تمینغ  ناونع 

عمتجم نید و  ساسا  نانمشد  يریگ  هدرب  نامه  هک  دراد  تقباطم  رشب  ترطف  اب  هک  تسا  یقح  هتسناد  ربتعم  مالـسا  هک  يریگ  هدرب 
هحلاص تیبرت  هب  ات  دنیآ  یمرد  یگدرب  سابل  رد  دنوش و  یم  بذـج  هعماج  لخاد  هب  رابجا  مکح  هب  یناسک  نینچ  تسا و  یمالـسا 

نانآ زا  لمع  هدارا و  يدازآ  دنتـسه ، هحلاص  تیبرت  تحت  هک  يدارفا  رگید ، تراـبع  هب  .دـنوش  دازآ  جـیردتب  هتفاـی و  تیبرت  ینید 
ار وا  لمع  يدازآ  بیبط  هک  یـضیرم  دننامه  دننک ; ادـیپ  ندـش  دازآ  تیحالـص  لماک  روط  هب  هدـنیآ  رد  هک  نیا  ات  دوش  یم  بلس 

.دروآ یم  رد  لرتنک  تحت 

هب ار  لماک  تیقفوم  نامز  تشذـگ  اـب  هک  تفرگ  شیپ  رد  يراد  هدرب  فذـح  يارب  ار  ییاـه  هار  مالـسا  تشذـگ  هچ  نآ  رب  هفاـضا 
: زا دنترابع  روکذم  ياهراکهار  درک  وحم  یلک  هب  ار  يراد  هدرب  هدروآ و  تسد 

درک ّدر  یلکب  ار  هار  ود  نامز  نآ  رد  يریگ  هدرب  لومعم  هار  هس  نیب  زا  مالسا  میتفگ  هچنانچ  یگدرب و  ياه  همـشچرس  نتـسب  فلا 
هریغ ثرا و  رهوش ، تیالو  يردلق  روز و   ) تفریذپن و 

تروص رد  یتح  درک ، داجیا  یتاقییضت  گنج  رد  يریگ  هدرب  هار   ) موس هار  ندرب  نیب  زا  يارب  تشذگ  هک  یللع  هب  و 
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، رافک اب  گنج  همتاخ  زا  دعب  هک  تسا  نیا  دروم  نیا  رد  مالسا  روتـسد  هکلب  تسا  هدوبن  یمازلا  هدرب  نتفرگ  مه  گنج  رد  يزوریپ 
ناملسم ناریـسا  اب  دنوش ; یم  دازآ  هدش  هتفرگ  هیدف  نانآ  زا  دوش : یم  دروخرب  نانآ  اب  تروص  دنچ  هب  دنوش ، یم  ریـسا  هک  يدارفا 

تمدخ يارب  دننک و  ریسا  دنـشکب  ار  اهنآ  هک  نیا  ياج  هب  دوبن ، حالـص  یلبق  هار  ود  هک  يدراوم  رد  تیاهن  رد  و  دنوش ; یم  هلدابم 
 ( نیسردم هعماج  ص 337 341 ، ینادمه ج 18 ، يوسوم  نازیملا  همجرت  ) .دننک میسقت  مدرم  نیب  دنرامگب و  راک  هب 

هلمج زا  تسا  هدیشیدنا  ناگدرب  يدازآ  يارب  رگید  یتادیهمت  مالسا  يدازآ  هچیرد  ندوشگ  ب 

 ( نیسردم هعماج  ص 110 117 ، ینیمخ ج 2 ، ماما  هلیسولاریرحت  تسا  هداد  رارق  تارافک  زا  یکی  ار  ریسا  يدازآ 

دنزرف ثرا  هیمهـس  زا  ات  دوش  یم  عونمم  نز  نآ  شورف  نز  نآ  ندـش  راد  هچب  دازآ و  ناسنا  کی  اب  تسا  هدرب  هک  ینز  جاودزا  اـب 
 ( همکحلاراد رطس 14 ، يراصنا ص 175 ، خیش  بساکم  ) .دوش دازآ 

.دش هداد  رارق  یمهس  نآ  ندرک  دازآ  هدرب و  دیرخ  يارب  تاکز  رد 

همادا ناگدرب  همه  لماک  يدازآ  ات  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  لاملا  تیب  زا  راک  نیا  يارب  یمیاد  هجدوب  کـی  بیترت  نیدـب  هک 
 ( نارهت هیمالسا  ص 418 ، مراکم ج 12 ، هنومن  ریسفت   ) تفای دهاوخ 

نب یلع  ترضح  هدش  هتفگ  هک  اج  نآ  ات  دنا  هدوب  مدق  شیپ  هنیمز  نیا  رد  ناگرزب  هدش و  هدرمـش  تادابع  زا  یکی  ناگدرب  يدازآ 
 ( نارهت هیمالسا  ص 43 ، یسلجم ج 41 ، راونالاراحب ، ) .درک دازآ  ار  هدنب  رازه  دوخ  جنرتسد  اب  بلاط  یبا 

ار كرتشم  هدرب  زا  دوخ  مهس  سک  ره 
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 ( توریب پاچ  ص 154 158 ، نسحدمحم ج 34 ، خیش  مالکلارهاوج  ) .دوش یم  دازآ  يرهق  روط  هب  رگید  کیرش  مهس  دنک ، دازآ 

دوخ هدازرهاوخ  ای  هدازردارب و  رهاوخ ، ردارب ، هلاخ  ییاد  هّمع  ومع ، نادـنزرف  دادـجا ، رداـم ، ردـپ ، زا  یکی  کـلام  یـسک  هاـگره 
 ( نارهت هیمالسا  ص 42 ، مراکم ج 21 ، هنومن  ریسفت  ) .دنوش یم  دازآ  ًاروف  اهنآ  دوش ،

.دـش دـهاوخ  دازآ  دوخ  هب  دوخ  هدرب  نآ  دـهد ، ماجنا  یتخـس  ياـهتازاجم  شا  هدرب  هب  تبـسن  هدَرب  بحاـص  رگا  دراوم ، یخرب  رد 
 .( ...و يدلج  ص 26(20  هعیشلا ج 16 ، لئاسو  )

ناـنآ قوـقح  ياـیِحا  يارب  مالـسا  نیبـم  نید  دـنوش ; دازآ  جـیردتب  ناـگدرب  تساـنب  هک  ینارود  رد  ناـگدرب  تیـصخش  ياـیحا  ج 
هب اذـل  يراـکزیهرپ  اوقت و  هب  ءزج  دـهد ; یمن  رارق  اـهدازآ  ناـگدرب و  نیب  یقرف  چـیه  هک  يروط  هب  تسا  هدرک  یعیـسو  تامادـقا 
هک رگید  ساسح  ياه  تسپ  ات  هتفرگ  یهدنامرف  زا  دـنوش و  راد  هدـهع  ار  یعامتجا  ياه  تُسپ  هنوگ  همه  دـهد  یم  هزاجا  ناگدرب 

.( ص 421 نامه ج 21 ، هنومن  ریسفت  ) .درب مان  ناوت  یم  ار  ربنق  لالب و  ناملس  هنومن  ناونع  هب 

هلمج زا  تسا  هدمآ  ناگدرب  اب  ارادم  دروم  رد  يدایز  ياهروتسد  مالسا  رد  ناگدرب  اب  یناسنا  راتفر  د )

.دـیدرگ ررقم  ینیعم  تلهم  هدرب  يدازآ  يارب  مدرک  رکف  نم  هک  درک  شرافـس  هدرب  يدازآ  يارب  ردـق  نآ  لـیئربج  دومرف :  9 ربمایپ
 ( نامه هعیشلا  لئاسو  )

فاعم و راک  زا  ار  هدرب  لاس  تفه  زا  دـعب  دـنا : هدومرف  دـنا و  هدرک  حرطم  ار  لاس  تفه  لجأ  ناگدرب  دروم  رد  هک  میراد  یتایاور 
 ( نامه هعیشلا  لئاسو  ) .دینک دازآ  ار  وا 

شدوخ تسا  تخـس  راک ، نآ  هک  درک  یم  هظحالم  داد و  یم  يروتـسد  شمالغ  هب  مردـپ  هاگره  دومرف : یم  قداص  ماما  ترـضح 
یسلجم ج 74، راونالاراحب  ) .درک یم  کمک  تفگ و  یم  هللا  مسب 
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 ( نارهت هیمالسا  پاچ  ح 13 ، ص 142 ،

ناونع هب  دنا ; هدرک  دیجمت  نآ  يور  زین  ناگناگیب  یتح  هک  تسا  يدح  هب  یلاقتنا  نارود  نیا  رد  ناگدرب  هب  تبـسن  يراتفر  شوخ 
شرافـس ناگدرب  دروم  رد  نید  نیا  ربمایپ  تسا و  نابرهم  هداـعلا  قوف  ناـگدرب  هب  تبـسن  مالـسا  دـیوگ : یم  نادـیز  یجرج  هنومن 

وا هب  دـیروخ  یم  ناتدوخ  هچره   " ای دـینکن " راذـگاو  وا  هب  درادـن  ار  نآ  بات  هدرب  هک  يراـک   " لاـثم ناونع  هب  تسا  هدومن  رایـسب 
.( ص 54 نادیز ج 4 ، یجرج  ندمت  خیرات  ") دیهدب

.دینک هعجارم  لیذ  ياهباتک  هب  دیناوت  یم  رتشیب  عالطا  تهج 

نارهت هیمالسا  پاچ  ص 141 ، یسلجم ج 74 ، راونالاراحب   1

ص 159 178. داژن ، یمشاه  دیهش  ریپ ، رتکد و  هرظانم   2

نارهت هیمالسا  پاچ  ص 451 467 ، يزاریش ج 14 ، مراکم  هنومن  ریسفت   3

ياه ناسنا  یگدرب  ياج  هب  ار  ناسنا  تساخرب و  هزرابم  هب  دوجوم  لکش  هب  یگدرب  اب  هدش  دای  ياهراکهار  اب  مالسا  هک  يدوجو  اب 
هب زا  رگید  يا  هرهچ  اـّما  میتسین  نآ  یمیدـق  لاکـشا  هب  یگدرب  دـهاش  هچرگ  زورما ، ياـیند  رد  دـناوخ ; ارف  ادـخ  یگدـنب  هب  رگید 
هک يا  هنوگ  هب  نآ  رامثتـسا  يرکف و  یگدرب  یفارحنا  هدرتـسگ  تاـغیلبت  تسا  هتـشاذگ  شیاـمن  هب  ار  اـه  ناـسنا  ندـناشک  یگدرب 

تسا هدرک  بلس  ناسنا  زا  ار  تداعس  هار  شنیزگ  ناکما 

؟ دش یم  هچ  دوبن  مالسا  رگا 

شسرپ

؟ دش یم  هچ  دوبن  مالسا  رگا 

خساپ

تقلخ زا  دنوادخ  فده  تسا و  هتـشاد  فده  ناسنا  شنیرفآ  رد  هکلب  هدرکن  قلخ  هدوهیب  ار  ناسنا  یتسه و  ناهج  لاعتم  دـنوادخ 
هب و  قلع 8 )  َّ"َ;) یَعْجُّرلا َّکِبَر    َ َیلِإ  ّ َ نِإ : " دیامرف یم  میرک  نآرق  هک  نانچ  تسا  یهلا  برق  ماقم  لامک و  هب  ناسنا  ندیـسر  ناسنا 

 " تسا وت  راگدرورپ  يوس  هب  همه   [ تشگزاب نیقی 

شنیرفآ یتسه و  ناهج  تقلخ  زا  لاعتم  دنوادخ  یساسا  فده  دوبن ، میرک  نآرق  مرکا و  ربمایپ  اب  هارمه  مالـسا  سدقم  نید  رگا  و 
دنوادخ یفرط  زا  و  دـنک ; یط  ار  میکح  دـنوادخ  هب  ندـش  کیدزن  لامک و  هار  تسناوت  یمن  ناسنا  درک و  یمن  ادـیپ  ققحت  ناسنا 

میلع و دنوادخ  و  جـح 52 ...)  ) میِکَح   ٌ مِیلَع   ُ هَّللا َو   "... تسا تمکح  ياراد  وا  ياه  نامرف  اهروتـسد و  مامت  تسا و  میکح  لاـعتم 
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 ( نارهت هیمالسالا  بتکلاراد  ص 384 395 ، نارگید ج 22 ، يزاریش و  مراکم  هللا  هیآ  هنومن  ك.ر   ") تسا میکح 

؟ دنراد نارفاک   ) ناکرشم اب  یتوافت  هچ  باتک  لها 

شسرپ

؟ دنراد نارفاک   ) ناکرشم اب  یتوافت  هچ  باتک  لها 

خساپ

اه نآ  تیاده  يارب  ادخ  يوس  زا  هک  هدوب  ینامـسآ  باتک  ياراد  نانآ  ربمایپ  هک  دنتـسه  ییاه  نییآ  بهاذم و  ناوریپ  باتک  لها  "

: دننام تسا  هدش  دای  یناوارف  تایآ  رد  باتک  لها  زا  .دـنا  هدـش  ییاه  فیرحت  راچد  نامز  رذـگ  رد  دـنچ  ره  تسا  هدـش  هداتـسرف 
نارمع 75) لآ   ) بََتِْکلا   ِ لْهَأ   ْ نِمَو  " و هرقب 146 )  ) بََتِْکلا   ُ مُهََْنیَتاَء   َ نیِذَّلا "

یلع نآرق  سوماق   ) تدابع رد  ای  ملاع و  ریبدت  رد  ای  تقلخ  رد  دـهد  رارق  کیرـش  ادـخ  يارب  هک  تسا  یـسک  كرـشم   " زا روظنم 
 ( هیمالسالا بتکلاراد  ص 20 ) ج 4 ،  ) كرش هدام  یشرق  ربکا 

لوا هیآ  رد  هک  هنوگ  نامه  دوش  یم  باتک  لـها  لـماش  مه  ناکرـشم و  لـماش  مه  هک  تسا  يا  هدرتسگ  ماـع و  ناونع  زین  رفاـک " "

سپ تسا  هدومرف  رکذ  اورفک " نیذـلا   " ماسقا زا  مسق  ود  هیناـیب  نِم   " اـب ار  نیکرـشم   " باـتک و لـها   " دـنوادخ هنیب  هکراـبم  هروس 
لها هتبلا  تسا  بساـنم  هنیمز  نیا  رد  مه  هرقب  هروـس  هیآ 105  هب  هجوت  دـنوش  یم  بوسحم  رفاک "  " ود ره  باتک  لـها  ناکرـشم و 
دوش یم  هتفگ  یسک  هب  نید  فرع  رد  ندناشوپ و  يانعم  هب  تغل  رد  رفک  .دنراد  توافت  یهقف  ماکحا  یخرب  رد  ناکرـشم  اب  باتک 

و هیمالسالا )  بتکلاراد  ص 122 ، یـشرق ج 6 ، ربکا  یلع  نآرق  سوماق  ) .دنک راکنا  ار  هس  ره  ای  تعیرـش  ای  توبن  ای  تینادحو  هک 
ص نامه ج 4 ، نآرق  سوماق  ) .دهد رارق  کیرـش  تدابع  رد  ای  ملاع و  ریبدـت  رد  ای  تقلخ  رد  ادـخ  يارب  هک  تسا  یـسک  كرـشم 

.( 20

یمیهاربا ریغ  ǘϙʘǙƠ

مالسلا هیلع  حون  ترضح  نید 

؟  تسیچ تاروت  رد  حون  ناتساد  اب  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  حون  ناتساد  توافت 

شسرپ

؟  تسیچ تاروت  رد  حون  ناتساد  اب  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  حون  ناتساد  توافت 
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خساپ

نآرق رد  هکیلاح  رد  هدرک ,  ادـیپ  تاـجن  دـش و  راوس  یتشک  رد  زین  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  نز  هک  تسا  هدـمآ  تاروت  رد   - 1
یکی تسا  هتشاد  نز  ود  مالـسلا  هیلع  حون  هک  دنا  هدرک  هیجوت  نینچ  یخرب  هتبلا  دوب ( .  ناگدش  كاله  وزج  زین  وا  هک  تسا  هدمآ 

 ( . تسا هدرک  ادیپ  تاجن  يرگیدو  هدش  كاله 

 . تسا هدشن  هتفگ  حون  رسپ  هرابرد  يزیچ  تاروت  رد  اما  دش ,  قرغ  حون  رسپ  هک  تسا  هدمآ  نآرق  رد   - 2

 . دنا هدش  هدرب  مان  ناشیا  نادنزرف  نانزو  شرسمه  نادنزرف و  حون و  اهنت  تسا و  هدشن  نانموم  ریاس  زا  يدای  تاروت  رد   - 3

موق نایم  رد  لاس  ناشیا 950  هک  تسا  هدـش  هتفگ  نآرق  رد  هکیلاح  رد  هدـش ,  نییعت  لاس  حون 950  ترـضح  نس  تاروت  رد   - 4
 . دندرک یگدنز  دوخ 

سوق و اب  نامیپ  نایرج  بآ و  عاـفتراو  X Ơ وت تدم  تاقبط ,  عافترا و  ضرع  لوط و  لثم  یتشک  تایـصوصخ  تاروت  رد   - 5
 . تسا هدشن  رکذ  تایصوصخ  هنوگ  نیا  نآرق  رد  هکیلاحرد  تسا ,  هدش  رکذ  غالک و 000  نداتسرف  حزق و 

؟ تسا هنوگچ  ع )  ) حون يامیس  دروم  رد  نآرق  تاروت و  هاگدید  توافت 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  ع )  ) حون يامیس  دروم  رد  نآرق  تاروت و  هاگدید  توافت 

خساپ

: میناوخ یم  تاروت  رد 

دوب و رتس  یب  شرداچ  نایم  رد  دـش ، تسم  دروخ و  بارـش  زا  درک و  سرغ  ار  یناتـسکات  درک و  یم  نیمز  تحالف  زاـغآ ، رد  حون 
دوخ شود  رب  دنتفرگ  شوپ  الاب  ثفای »  » و ماس ِ»  » داد و ربخ  نوریب  رد  شردارب  ود  هب  دید و  ار  شردـپ  یگنهرب  ناعنک »  » ردـپ ماح » »

دندیدن و ار  ناشردپ  یگنهرب  هدوب و  بقع  ناشدوخ  يور  دـندرک و  روتـسم  ار  ناشدوخ  ردـپ  یگنهرب  دـنتفر و  بقع  هب  هتـشاذگ 
نآرق هک  مینیبب  نونکا  تاروت ، رد  حون  يامیـس  دوب  نیا  دیمهف .» دوب  هدرک  شکچوک  رـسپ  ار  هچنآ  دش و  رادیب  دوخ  رکـس  زا  حون 

.دنک یم  یفرعم  ار  وا  هنوگچ 

یم دای  ریز  تافص  اب  ار  وا  رگید  تایآ  رد  نآرق  دوب .] رازگـساپس  هدنب  وا   ] 3/ ءارسا ًاروُکَش .» ًادبَع  َناک  ُهَنِا   » نآرق رد  ع )  ) حون هفایق 
يِزَجن َِکلذَـک  اـنِإ  نیَملاـعلا * ِیف  ٍحوـُن  یلَع  ٌمالَـس  : » دـیامرف یم  هـک  اـجنآ  ناـمیا ) اـب   ) نمؤـم - 2 راـکوکین .)  ) نـسحم - 1 دنک :
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وا میهد ، یم  شاداپ  ار  راکوکین  دارفا  نانچمه  ام  ناـیناهج ، زا  حون  رب  دورد   ] 79-81/ تافاص نینِمؤُملا » اَنِدابِع  نِم  ُهَنِإ  َنینِسحُملا *
ُهَأَرمَا اورَفَک  َنیذَِلل  ًالَثَم  هللا  َبَرَـض  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  دناد  یم  ناکاپ  ناحلاص و  زا  ار  وا  رگید  هیآ  رد  و  دوب .] نموم  ناگدنب  زا 

ود رایتخا  رد  هک  ار  طول  حون و  نز  رفاک ، ادرفا  يارب  دنوادخ   ] 10/ میرحت نیِحلاص » انِدابِع  نِم  ِنیَدبَع  َتحَت  اتَناک  ٍطُول  َهَأَرما  ٍحُون َو 
ردقنآ نمادکاپ  نمؤم و  راکوکین  رازگـساپس و  درف  کی  هک  دیهد  یم  لامتحا  ایآ  دنز .] یم  لاثم  دندوب  ام  ناگدنب  زا  حـلاص  هدـنب 

ندیشوپ نودب  هک  دوش  دوخ  یب  دوخزا  دروخ و  بارش 
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.هن ملسم  روط  هب  دباوخب ؟ تروع 

: نآرق رد  ع )  ) حون زا  رگید  هرهچ 

یفسلف ماظن  کی  رب  یکتم  هک  وا  دنلب  هشیدنا  زا  یهاتوک  ياه  هلمج  رد  هکلب  دنک  یم  یفرعم  هدش  دای  تافص  اب  ار  وا  اهنت  هن  نآرق 
: بلطم لیصفت  کنیا  دهد  یم  شرازگ  تسا 

دـشیدنا و یم  يدام  یتلع  يا ، هدـیدپ  ره  يارب  درادـن ، ناـمیا  نا  ریغ  هب  تسا و  نمؤم  هداـم  تلاـصا  هب  هک  تسیلاـیرتام  درف  کـی 
یعیبط بابسا  رب  هوالع  هک  یهلا  لاجر  یلو  .دنک  قیدصت  ار  يدام  ریغ  رما  تلاخد  يدام  هدیدپ  کی  شیادیپ  رد  دناوت  یمن  زگره 

رد یعیبط  ریغ  للع  يونعم و  لماوع  هک  دـنناد  یم  دـنراد ، نامیا  تسا  هدام  زا  هتـساریپ  رتالاب و  هک  رگید  ناهج  تلاصا  هب  يدام ، و 
نایم شنیرفآ  ماظن  رد  هک  تسا  دقتعم  حون  .تسا  هتشادن  رب  هدرپ  اهنآ  ریثأت  هوحن  زا  يدام  مولع  دنچ  ره  هدوبن  ریثأت  یب  هدام  ناهج 

هار يدـنویپ  نینچ  دوجو  هب  يدام  مولع  هچ  رگا  دراد  دوجو  ینتـسسگان  دـنویپ  يدام ، ياـه  تمعن  ینوزف  ادـخ و  زا  شزرمآ  بلط 
ار کشخ  ياه  نیمزرس  تمحر  ناراب  ات  دنک ، زاب  ار  نامسآ  هتسب  ياهرد  دناوت  یم  رافغتـسا  هیاس  رد  رـشب  دیوگ : یم  .تسا  هتفاین 

ياراد هک  نیرب  تشهب  ار  دوـخ  هاـگیاج  دـبای و  تسد  تسا  دـالوا  لاـم و  هک  دوـخ  گرزب  ياـهوزرآ  زا  یکی  هـب  دزاـس و  باریس 
: دـیامرف یم  دـنک و  یم  لقن  دوب  هتفرگ  یحو  ناهج  زا  ار  همه  هک  حون  نابز  زا  ار  تقیقح  نیا  نارق  دـهد : رارق  تسا ، ییاهرابیوج 

مَُکل لَعجَی  ٍتانَج َو  مَُکل  لَعجَی  و  * َ َنِیَنب ٍلاومَِأب َو  مُکدِدـُمی  َو  ًاراردـِم * مُکیَلَع  َءامَـسلا    ِ لِـسُری ًاراـفَغ * َناـک  ُهَنِإ  مَُکبَر  اوُرِفغَتـسِإ  »
يو هک  دینک  شزرمآ  بلط  دنوادخ  زا   ] /11 و 12 حون ًاراهنَأ »
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رد دهد ، رارق  تشهب  رد  ار  امش  هاگیاج  دنک ، کمک  دنزرف  لام و  هب  ار  امش  دتـسرفب و  ناراب  امـش  يارب  ات  تسا  ناهانگ  هدنیاشخب 
تمحر ياهرد  هک  تسادـخ  يوس  هب  تشگزاب  هجیتن  تمعن ، شیازفا  یخارف و  دروآ .] دـیدپ  بآ  امـش  يارب  اه  يوج  اهرهن و  نآ 

تسین تهج  یب.دزاس  یم  رگید  تشونرس  نیزگیاج  ار  یتشونرس  ادخ  نامرف  هب  دنک و  یم  زاب  ناسنا  يور  هب  ندش  هتسب  زا  سپ  ار 
ماما تسا ، وربور  یبیجع  یلاسکشخ  اب  لاسما  ام  نیمزرس  دنک : یم  ضرع  ددرگ و  یم  ع )  ) نسح ماما  رـضحم  بایفرـش  يدرم  هک 

یم تیاکـش  یتسدگنت  رقف و  زا  دسر و  یم  ماما  روضح  هب  يرگید  صخـش  هک  درذگ  یمن  يزیچ  نک ، رافغتـسا  ورب  دـنیامرف : یم 
يرـسپ نم  هب  دنوادخ  هک  هاوخب  ادخ  زا  دیوگ  یم  دوش و  یم  دراو  یموس  زاب  .نک  راغتـسا  ورب  دهد  یم  روتـسد  زین  وا  هب  ماما  دنک 

هس نیا  دیوگ  یم  دنک و  یم  ماما  هب  ور  تشاد  روضح  لوا  زا  هسلج  نآ  رد  یـصخش  امنب ، رافغتـسا  دیامرف : یم  ماما  دیامرف  تیانع 
نیا نم  دـندومرف : ماما  دـیدومرف !؟ ییامنهار  عون  کـی  همه ، جـئاوح  ندـش  هدروآرب  يارب  روطچ  دنتـشاد ، تساوخرد  عون  هس  رفن 

عمجم  ) .ما هدومن  هدافتـسا  تسا  هدرک  لقن  حون »  » دوخ ربماـیپ  زا  هک  دـنوادخ  راـتفگ  زا  ار  همه  هکلب  متفگن  دوخ  شیپ  زا  ار  بلطم 
دوخ موق  نایم  رد  لاس  تاروت 950  نارق و  حیرصت  هب  اریز  تسا  روآ  تفگـش  بیجع و  رایـسب  حون  يرابدرب  ربص و  ( 5/361/ نایبلا

، نآرق هک  تشاد  هقالع  يا  هزادنا  هب  نانا  تیاده  هب  تسا و  هدوب  هزرابم  لادج و  ثحب و  رد  نانآ  اب  هتـسویپ  تسا و  هدرک  یگدنز 
ُتوَعَد ِینِإ  ِبَر  : » دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  وا  هقالع  زا  يا  هشوگ  هب 
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یلو مدرک  توعد  يراکزیهرپ  نامیا و  هب  زور  بش و  ار  دوخ  موق  نم  اراگدرورپ ! « ] ًاراِرف الِإ  یئاعَد  مُهدِزَی  مَلَف  ًاراـهَن  ًـالَیل َو  یِموَق 
اوِشغَتـسا مِِهناذآ َو  ِیف  مُهَِعباصَأ  اُولَعَج  مَُهل  َرِفغَِتل  مُُهتوعَد  امَلُک  ینِإ  َو  [. » تشادـن يرگید  هجیتن  نانآ  يرود  رارف و  ازج  نم  توعد 

رد ار  دوخ  ناتشگنا  يزرمایب  ار  نانا  ات  مدرک  یم  توعد  وت  هب  نامیا  هب  ار  نانآ  عقوم  ره  نم  « ] ًارابِکتِسا اوُرَبکَتسا  اوُرَصَأ َو  مَُهباِیث َو 
َُمث [. » دنداد یم  همادا  دوخ  ییانتعا  یب  ربک و  هب  هدیزرو ، رارصا  دوخ  رفک  رب  دندیشک و  یم  رس  هب  ار  اهسابل  هداهن ، دوخ  ياهـشوگ 

نانآ یهاگ  «: ] ًارارسِإ مَُهل  ُترَرسَأ  مَُهل َو  ُتنَلعَا  ینِإ  َُمث  [. » مدرک یم  توعد  وت  يوس  هب  اراکشآ  ار  نانآ  نم  «: ] ًاراهَج مُهَتوَعَد  ِینِإ 
ربارب رد  تمواـقم  یتشک و  نتخاـس  رد  يو  تمواـقم  ربص و   5-9/ حون مدرک ] یم  توعد  وت  هب  يرـس  روط  هب  یهاـگ  راکـشآ و  ار 

هب ییابیکـش  ربص و  نینچ  اب  دـناوت  یم  یلکلا  درف  کی  ایآ  تسا  وا  ییابیکـش  يرابدرب و  رب  ینـشور  هناشن  دوخ  مدرم  ياه  هرخـسم 
.دنک يراکادف  تقیقح  قح و  هار  رد  هناریگ  یپ  لاس  اهدص  دورب و  نادان  لهاج و  دارفا  گنج 

؟ دنا هدیسرن  لقعت  فیلکت و  دح  هب  ناکدوک  هکنیااب  دندش  باذع  لومشم  نارفاک  ناکدوک  حون  نافوت  رد  ارچ 

شسرپ

؟ دنا هدیسرن  لقعت  فیلکت و  دح  هب  ناکدوک  هکنیااب  دندش  باذع  لومشم  نارفاک  ناکدوک  حون  نافوت  رد  ارچ 

خساپ

يدامتم نایلاس  زا  دـعب  باذـع  ندـش  لزان  هدـمآ  میرک  نآرق  تاـیآ  رد  و  مالـسلا ،)) مهیلع  )) ناـموصعم تاـیاور  رد  هک  ناـنچمه 
.تفرگ تروص  شموق  ندروآ  نامیا  زا  مالسلا )) هیلع   )) حون سأی  و  مالسلا [)) هیلع  )) حون نارود  لسن  هس  ینعی  لاس   950  [ توعد

لاـس لـهچ  اـت  درک و  میقع  تاـیاور  ساـسا  رب  ار  ندرم  ناـنز و  دـنوادخ  دـش  یعطق  باذـع  لوزن  هکنآ  زا  سپ  تاـیاور  ساـسارب 
هک نانآ  .دندوب  نارفاک  یمک  هدع  زجب  نانآ  قافتا  هب  بیرق  رثکا  غلاب و  حون  موق  دارفا  همه  نافوط  ماگنه  رد  دـشن و  هداز  يدـنزرف 

.دندش یهلا  باذع  راچد  دندوب  رفاک  هک  نانآ  دندش و  راوس  یتشک  رب  وا  اب  دندروآ  نامیا  مالسلا )) هیلع   )) حون هب 

؟ تسا هدش  هراشا  حون  نافوت  يارجام  هب  یمالسا  ریغ  عبانم  رد  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدش  هراشا  حون  نافوت  يارجام  هب  یمالسا  ریغ  عبانم  رد  ایآ 

خساپ

نآ لحن  للم و  بابرا  مامت  هدمآ و  نایدا  سدقم  ياهباتک  رگید  تاروت و  رد  هکلب  هتـشادن  نآرق  هب  صاصتخا  حون  نافوط  ناتـساد 
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: دنا هدرک  فارتعا  نآ  عوقوب  هدرک  لقن  ار 

ددرگن عطقنم  نیمز  رد  لسن  ات  رادرب  تفه  تفه ، یناویح  ره  زا  دیوگ : یم  نینچ  شیادیپ  رفس  زا  متشه  حاحـصا  رد  تاروت  رد  . 1
تـشک ار  نارادـناج  مامت  دـیناشوپ و  ار  دـنلب  عفترم و  ياههوک  مامت  تفرگ و  ارف  ار  نیمز  يور  یهوبنا  بآ  دـیوگ : رگید  ياج  و 

رد هک  دنک  یم  حیرصت  تاروت  رد  دیناوخب و  حاحصا 6 و 7 و 8 و 9  تاروت  زا  شیادیپ  رفس  رد  ار  نافوط  حون و  ناتـساد  هرخالاب 
عون ینیبردپ  نیمز  رد  حون  دیوگ  یم  دندش و  هتـشک  دندوب  هتفرگ  رارق  یتشک  رد  هچنآ  زجب  هدـنز  تادوجوم  مامت  حون  نافوط  رثا 

یمدقم باتک  سوماق  هب  دینک  عوجرو  دـنوش  یم  یهتنم  حون  هب  طقف  يدـعب  ياه  لسن  كاله و  همه  نافوط  رثا  رد  هچ  تسا  رـشب 
.حون هدام ي 

.تسا هدش  لقن  زین  رگید  ياهگنهرف  رد  حون  نافوط  ناتساد  تاروت  رب  هوالع 

رـشب مامت  هتخادنا و  هار  ینافوط  نامـسآ  هک  دنتفگ  ینانوی  میکح  نولوس  هب  يرـصم  ياهنهاک  هک  دنا  هدرک  لقن  نانوی  يامکح  . 2
.تسا هتخاس  كاله  ار 

.تسا هتخاس  بآ  قرغ  ار  نیمز  يور  نآ  طسوت  ادخ  هدمآ و  دوجوب  ینافوط  هک  تسا  هدش  لقن  سراف  نیشیپ  هفسالف ي  زا  . 3

دودـحب هتـشاد و  قارع  هقطنم ي  هـب  صاـصتخا  دـنا  هـتفگ  هدرک و  راـکناار  ناـفوط  دوـب  یناـهج  یموـمع و  نایـشترز ، هـچ  رگا  . 4
رد نکیل  تسا  هدش  هدیشک  ناتسدرک 
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.تسا هتشگ  بآ  قرغ  نیمز  يور  مامت  تسا و  هدش  عقاو  ینافوط  هک  تسا  هدمآ  تسا  نانآ  سدقم  باتک  هک  اتسوا  باتک 

ینافوط ياهبآ  هکدید  باوخ  رد  شردپ  توف  زا  سپ  سورتسزیز  دنا  هدرک  لقن  هدـش  عقاو  نانآ  رهـش  رد  نافوط  هک  نوینادـلک  . 5
.دنشک یم  دنیامن و  یم  قرغ  ار  رشب  مامت  دنتشگ و 

.دنا هدرک  لقن  هناسفا  روطب  ار  حون  نافوط  ناتساد  زین  دنه  يامدق  . 6

«، نیچ «، » نپاژ  » رد يددـعتم  ياهنافوط  هک  دـنا  هدرک  تیاور  یلو  دـنا  هدرک  راکنا  ار  نافوط  تیمومع  سوجم  دـننام  زین  همهارب  . 7
.تسا هداتفا  قافتا  کیزکم » »

.تسا هتشاد  نایب  نآ  هرابرد ي  یتایلک  هدش و  رکذتم  ار  حون  نافوط  ناتسا  زین  نآرق 

يرازگربخ لوق  زا  يدـالیم  لاس 1962  ربماتپـس  لوا  کی  هرامـش ي  ناهیک  هماـنزور ي  رد  هک  ار  يربخ  تسا  بساـنم  همتاـخ  رد 
: تسا نینچ  نآ  هصالخ ي  میوش و  روآدای  دیدرگ  رشتنم  سرپ  دیتشوسآ 

یقرش بونج  رد  عقاو  طارارآ  ياه  هلق  زا  یتمـسق  رد  كرت  شترا  لاجر  زا  یخرب  ییامنهار  هب  ییاکیرمآ  نادنمـشناد  زا  يا  هدع  »
یمیدق و یتشک  کی  تلکـسا  زا  اهنآ  هک  دهد  یم  ناشن  دوخ  هک  دـندرک  دروخرب  یبوچ  ياه  هکت  هبرتم  ( 1400) عافترا رد  هیکرت 

.تسا هداتفا  اجنآ  رد  هک  تسا  گرزب 

عج ار  اهبوچ  هراپ  هرخالاب  دـنک  یم  تیاکح  دـسر  یم  دالیم  زا  لبق  لاس  ( 2500  ) هب یمیدـق  ظاحل  زا  پوچ  ياه  هراپ  زا  یخرب  و 
وا نافوط  حون و  یتشک  اب  اهبوچ  هراپ  نیا  تسا  نکمم  ایآ  دـننیبب  دـننک و  هعلاطم  قیقحت و  اـت  هدناتـسرف  وکـسیسنارفناس  هب  هدرک و 

؟ ددرگ قیبطت 

نایدوهی نایحیسم و  يارب  بلطم  تابثا  يارب  ینیآرد  ثاروت  زا  یتارابع  رکذ  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذت 
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.درادن یشزرا  تسا  تالاکشا  زا  رپ  هک  ربتعم  ریغ  یخیرات  باتک  کی  زا  شیب  ام  رظن  رد  ینونک  تاروت  الاو  دوب 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

؟ درواین نامیا  ادخ  هب  حون  رسپ  ارچ 

شسرپ

؟ درواین نامیا  ادخ  هب  حون  رسپ  ارچ 

خساپ

موق یناسفن و  تـالیامت  تاوهـش و  تسد  هب  لـقع  ماـمز  ندرپس  رثا  رد  (( مالـسلا هیلع   )) حون موق  نارفاـک  همه  دـننام  زین  حون  رـسپ 
رد دادن و  خساپ  حون  توعد  هب  هدیسر  ثرا  هب  ناشناردپ  زا  هک  تب  شتـسرپ  یلهاج و  ياه  تنـس  هب  يدنبیاپ  (( مالـسلا هیلع  )) حون
هک تسا  حیحـص  باختنا  اب  تسا و  باـختناو  رکفت  تردـق و  ياراد  ناـسنا  هک  اـجنآ  زا  .دـنام و  یقاـب  یتسرپ  تب  داـحلا و  رفک و 

حون موق  نارفاک  نارگید  دننام  دیشخبن  يدوس  وا  رب  دوخ  نامز  ربمایپ  اب  حون  رسپ  يدنزرف  هطبار  دوش  یم  دنوادخ  تمحر  لومـشم 
.دش یهلا  باذع 

؟ تسا هدش  هراشا  مالسلا )) هیلع  )) حون نافوط  يارجام  هب  یمالسا  ریغ  عبانم  رد  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدش  هراشا  مالسلا )) هیلع  )) حون نافوط  يارجام  هب  یمالسا  ریغ  عبانم  رد  ایآ 

خساپ

للم و بابرا  مامت  هدمآ و  سّدقم  ياهباتک  رگید  تاروت و  رد  هکلب  هتشادن ; نآرق  هب  صاصتخا  مالسلا )) هیلع  )) حون نافوط  ناتساد 
.دنا هدرک  فارتعا  نآ  عوقو  هب  هدرک ، لقن  ار  نآ  لحن 

ددرگن و عطقنم  نیمز  رد  لسن  ات  ردارب ; تفه  تفه ، یناویح  ره  زا  دیوگ : یم  نینچ  شیادیپ  رفس  زا  متشه  حاحـصا  رد  تاروت  رد 
.تشک ار  نارادناج  مامت  دیناشوپ و  ار  دنلب  عفترم  ياههوک  مامت  تفرگ و  ارف  ار  نیمز  يور  یهوبنا  بآ  دیوگ : یم  رگید  ياج  رد 
تاروت رد  .دـیناوخب  و 9  و 8  و 7  حاحـصا 6  تاروت ، زا  شیادـیپ ، رفـس  رد  دـیناوت  یم  ار  نافوط  و  مالـسلا )) هیلع  )) حون ناتـساد 

.دـندش و هتـشک  دنتـشاد  رارق  یتشک  رد  هک  اهنآ  زجب  هدـنز  تادوجوم  مامت  مالـسلا )) هیلع  )) حون ناـفوط  رثا  رد  هک  هدـش  حیرـصت 
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یم یهتنم  مالـسلا )) هیلع  )) حوـن هب  يدـعب  ياـه  لـسن  تسا و  رـشب  عوـن  ردـپ  نیمز  رد  مالـسلا )) هـیلع  )) حوـن دـیوگ  یم  نـینچمه 
(. 1) دنوش

هک دـنا  هدرک  لقن  نانوی  يامکح  .تسا  هدـش  لقن  زین  رگید  ياهگنهرف  رد  مالـسلا )) هیلع  )) حون نافوط  ناتـساد  تاروت ، رب  هوـالع 
.تسا هتخاس  كاله  ار  رشب  مامت  هتخادنا و  هار  ینافوط  نامسآ  هک  دنتفگ  ینانوی ، میکح  نولوس ، هب  يرصم  ياهنهاک 

.تسا هتخاس  بآ  قرغ  ار  نیمز  يور  نآ  طسوت  ادخ  هک  هدمآ  دوجو  هب  ینافوط  هک  تسا  هدش  لقن  سراف  نیشیپ  هفسالف ي  زا 

دودـح هب  هتـشاد و  قارع  هقطتنم ي  هب  صاـصتخا  دـنا  هتفگ  هدرک و  راـکنا  ار  ناـفوط  ندوب  یناـهج  یموـمع و  ناـیتشترز ، هچ  رگا 
هدمآ تسا ، نانآ  سّدقم  باتک  هک  اتسوا ، باتک  رد  نکیل  تسا ; هدش  هدیشک  ناتسدرک 
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بآ قرغ  نیمز  يور  مامت  هدش و  عقاو  ینافوط  هک  تسا 

.حون هدام ي  سّدقم ، باتک  سوماق  هب : ك.ر   - 1

5

.تسا هتشگ 

ینافوط اهبآ  هک  دـید  باوخ  رد  شردـپ  توف  زا  سپ  سورتسزیز  دـنا  هدرک  لقن  هدـش ، عقاو  نانآ  رهـش  رد  نافوط  هک  اهینادـکح ،
.دنیامن یم  قرغ  ار  رشب  مامت  هتشگ و 

ار نافوط  تژیمومع  سوجم  دننام  زین  اهنمهرب  .دنا  هدرک  لقن  هناسفا  روط  هب  ار  مالـسلا )) هیلع  )) حون نافوط  ناتـساد  زین  دنه  يامدق 
.تسا هداتفا  قافّتا  کیزکم »  » و نیچ » «، » نپاژ  » رد يددعتم  ياهنافوط  هک  دنا  هدرک  تیاور  یلو  دنا ; هدرک  راکنا 

.تسا هتشاد  نایب  نآ  هرابرد ي  یتاّیلک  هدش و  رّکذتم  ار  حون  نافوط  ناتساد  زین  نآرق 

يرازگربخ لوق  زا  يدـالیم  لاس 1962  ربماتپـس  لّوا  کی  هرامـش ي  ناهیک  هماـنزور ي  رد  هک  ار  يربخ  تسا  بساـنم  همتاـخ  رد 
رد كرت ، شترا  لاجر  زا  یخرب  ییاـمنهار  هب  ییاـکیرمآ  نادنمـشناد  زا  يا  هّدـع   » .میوش روآداـی  دـیدرگ  رـشتنم  سرپ  دـیتشوسآ 

ناشن دوخ  هک  دندرک ، دروخرب  یبوچ  ياه  هکت  هب  رتم  ( 1400) عافترا رد  هیکرت  یقرش  بونج  رد  عقاو  تارارآ  ياه  هلق  زا  یتمسق 
ظاحل زا  بوچ  ياه  هراـپ  زا  یخرب  .تسا  هداـتفا  اـجنآ  رد  هک  تسا  گرزب  یمیدـق و  یتشک  کـی  تلکـسا  زا  اـهنآ  هک  دـهد  یم 
هعلاطم قیقحت و  ات  دنداتـسرف  وکـسیسنارفناس  هب  هدرک ، عمج  ار  اهبوچ  هراپ  هرخالاب  .دـسر  یم  دالیم  زا  لـبق  لاـس  هب 2500  تمدق 

؟) 1) ددرگ قیبطت  وا  نافوط  حون و  یتشک  اب  اهبوچ  هراپ  نیا  تسا  نکمم  ایآ  هک  دننک 

تاروت الاو  تسا ; نایدوهی  نایحیـسم و  يارب  بلطم  تابثا  يارب  اـجنیا  رد  تاروت  زا  یتاراـبع  رکذ  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  رّکذـت 
کی زا  شیب  ام  رظن  رد  ینونک 
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.درادن یشزرا  تسا ، تالاکشا  زا  رپ  هک  ربتعمریغ ، یخیرات  باتک 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

ات 279. هحفص ي 266  دلج 10 ، نازیملا ، زا  همجرت  وا  لقن   - 1

6

هچ اهنآ  هدوب و  هچ  ناشیا  زا  لبق  ناربمایپ  تعیرش  هدمآ  دوجوب  "ع " حون ترـضح  ندش  ثوعبم  عقوم  زا  نید  تعیرـش و  هکنیا  هب  هجوت  اب 
بحاص هک  دوواد  ترضح  یلو  هدشن  لزان  ناشیا  رب  یباتک  ارچ  سپ  دنتـسه  تعیرـش  بحاص  هک  حون  ترـضح  و  دنا ؟ هدرک  غیلبت  ار  ینید 

روبز ا باتک  بحاص  دنتسین  تعیرش 

شسرپ

هدوب و هچ  ناشیا  زا  لبق  ناربمایپ  تعیرـش  هدمآ  دوجوب  "ع " حون ترـضح  ندـش  ثوعبم  عقوم  زا  نید  تعیرـش و  هکنیا  هب  هجوت  اب 
ترـضح یلو  هدشن  لزان  ناشیا  رب  یباتک  ارچ  سپ  دنتـسه  تعیرـش  بحاص  هک  حون  ترـضح  و  دنا ؟ هدرک  غیلبت  ار  ینید  هچ  اهنآ 

؟ تسا روبز  باتک  بحاص  دنتسین  تعیرش  بحاص  هک  دوواد 

خساپ

شنیرفآ شودمه  تعیرش  نید و  هکلب  تسا ، هدماین  حون  ترضح  ندش  ثوعبم  عقوم  زا  نیدو  تعیرش  هک  تفگ  دیاب  ار  هتکن  نیا 
نید اریز  تسا  هتکن  نیمه  رگناـیب  مه  میرک  نآرق  دـهد و  یم  ناـشن  ار  یگدـنز  مس  رو  هار  هک  تـسا  نـید  اریز  تـسا  هدـمآ  مدآ 
.دـنا هدوب  دوخ  یگدـنز  شور  هار و  يارب  ینییآ  نید و  لابند  هب  نامز  ناکم و  ره  رد  اهناسنا  مامت  تسا و  يرطف  رما  کـی  یهاوخ 

(1)

رد هچ  قرـش و  رد  هچ  مدرم  مامت  يارب  هک  دندوب  يربمایپ  هکنیا  ینعی  دـندوب  مزعلاولوا  ربمایپ  هک  حون  ترـضح  هکنیا  رگید  هتکن  و 
يارب حون  ترـضح  زا  لبق  ناربمایپ  مدآ و  ترـضح  هک  یلاـح  رد  .دـندش  ثوعبم  سنا  نج و  زا  معا  تادوجوم  همه  رب  هکلب  برغ 
یباـتک مه  ناـشیا  دـیاش  تسین  مولعم  تسا  هدوبن  باـتک  ياراد  حون  ترـضح  دـییامرف  یم  هکنیا  .دـنا و  هدـشن  ثوعبم  مدرم  ماـمت 

دنتشادن داوس  دنتسناد و  یمن  طخ  حون  ترضح  نامز  نامدرم  هک  تسا  نیا  رت  قیقد  رظن  ای  تسا و  هتفر  نیب  زا  خیرات  رد  دنتـشاد و 
.دش لماک  ع "  " میهاربا ترضح  هلیسوب  اهدعب  حون  ترضح  نید  تعیرش و  دعب  دوش و  لزان  اهنآ  رب  یباتک  ات 

اهدورس و اهاعد و  هعومجم  ناشیا  باتک  ع ؛"  " دوواد روبز  باتک  دروم  رد  اما 
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هک تسا  ینامـسآ  بتک  زا  روبز  هک  میناوخ  یم  ءاـسن  هروس  هیآ 163  رد  .تسا و  دوواد  ترـضح  ياهزردنا  اهـشیاین و  اهتاجانم و 
هدوب دیدج  نییآ  ینامسآ و  باتک  ياراد  هک  مزعلاولوا  ناربمایپ  هک  تسا  فورعم  هچنآ  اب  نخـس  نیا  .تسا  هداد  دوواد  هب  دنوادخ 

دش لزان  ناربمایپ  رب  هک  ینامـسآ  بتک  دوش ، یم  هدافتـسا  یمالـسا  تایاور  نآرق و  تایآ  زا  هک  روط  نامه  اریز  درادن  تافانم  دنا 
ماکحا هک  دوب  ییاـهباتک  رگید  درک و  یم  دـیدج  نییآ  مـالعا  دوب و  نآ  رد  یعیرـشت  ماـکحا  هک  ییاـهباتک  تسخن  دوب :  هنوگ  ود 

(2) .دوب هتسد  نیا  زا  روبز  باتک  دوب و  اهاعد  هیصوت و  اهییامنهار و  اهزردنا و  حیاصن و  رب  لمتشم  هکلب  تشادنرب ، رد  هزات 

 : ذخآم عبانم و 

يرفعج همالع  نید ، هفسلف  . 1

هانپ ورسخ  نیسحلادبع  نید ، ورملق  . 2

ص516 ص214 و ج13 ، ج4 ، هنومن ، ریسفت  . 3

نورد نیمزریز و  اوه و  رد  طولخم  هلمج  زا  نیمز  هرک  ياهبا  ماـمت  عومجم  اـیف  ارغج  ملع  جـیاتن  قبط  رب  - 1 100557 همان : باوج  رد 
یتح ای  هدـش  رکذ  داعبا  اب  یتشک  کی  .دریگب 2 - ربرد  ار  نیمز  هرک  تاعافترا  هرک  مامت  دـناوتب  هک  تسین  يا  هزادـنا  هب  ...و  اه  سونایقا 

امت دناوت  یمن  رتگرزب 

شسرپ

نیمزریز و اوه و  رد  طوـلخم  هلمج  زا  نیمز  هرک  ياـهبا  ماـمت  عوـمجم  اـیف  ارغج  ملع  جـیاتن  قـبط  رب  - 1 100557 هماـن : باوج  رد 
رکذ داعبا  اب  یتشک  کـی  .دریگب 2 - ربرد  ار  نیمز  هرک  تاعافترا  هرک  مامت  دـناوتب  هک  تسین  يا  هزادـنا  هب  ...و  اـه  سوناـیقا  نورد 
حون یتشک  هدما  نارق  رد  .دهد 3 - ياج  دوخ  ردار  یکـشخ  رد  دوجوم  يروناج  ياه  هنوگ  مامت  دناوت  یمن  رتگرزب  یتح  ای  هدـش 

...و بوچ  زا  ییاه  هکت  زج  یتشک  نا  زا  ما  هدرک  قیقحت  نم  هک  ییاج  نا  ات  اـما  تسا .  هدـش  ظـفح  نیمز  رد  دـنوادخ  تیا  ناونعب 
ای تیور  زا  ددعتم  تایاور  یلک  روط  هب  دشاب و  هدوب  حون  یتشک  هب  طوبرم  تسین  صخشم  الماک  زین  نامه  هک  هدنامن  یقاب 
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دوجو تاـبثا  يارب  يربـتعم  دنـس  عومجم  رد  یل  دنتـسه و  زین  تواوـتم  یهاـگ  هک  تسا  تسد  رد  نا  زا  ییاـه  هتخت  نروا  تسدـب 
تظافح هدنیا  ياه  لسن  يارب  ادخ  تایا  زا  هیا  ناونعب  یتشک  زا  هدش  هتفگ  هنوگچ  سپ  میرادن  تارارا  ياههوک  رد  روکذم  یتشک 

یهوک يدوج "   " هوک اما  هدـما  تاروت  رد  هک  دوش  یم  طوبرم  تارارا  ياههوک  هب  روکذـم  تایاور  ماـمت  اـبیرقت  - 4 تسا ؟ هدش 
رمع ینعی  دیدرک  ناونع  لبق  لاس  نیمز و 4500  هب  مدا  ترـضح  دورو  زا  سپ  لاس  ار 1500  نافوط  خیرات  - 5 هیروس ؟  رد  تسا 

ات هک  شیپ ) لاـس  لقادح 10000   ) دـننادیم نیا  زا  شیب  رایـسب  ار  یمدا  رمع  ناسانـش  ناتـساب  اما  تسا  لاس  نیمز 6500  رد  ناـسنا 
دروم رد  افطل  دراد ؟ یهیجوت  هچ  هلئسم  نیا  دوشیمن  طوبرم  مدا  لبق  ام  ياه  ناسنا  هب  هدوب و  هتـسویپ  تروصب  منادیم  نم  هک  ییاج 

.دیهد حیضوت  زینالاب  تالاوس 

خساپ

نآ تنوکس  هقطنم  ّصاخ  ای  دوب  یناهج  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  نافوط  ایآ  هک  دوب  نیا  هرابرد  هرامش 100557 و 8881  لاؤس 
؟ ترضح

نآ رد  .تسا  يا  هقطنم  رگید ، یخرب  هاگدـید  زا  تسا و  یناـهج  حون ، ناـفوط  یخرب ، هاگدـید  زا  هک  میتشون  لاوس  نآ  باوج  رد 
یلوا ربمایپ  نیلوا  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  دیوگ : یم  ییابطابط  همالع  هک  میدروآ  میدرک و  ییابطابط  همالع  رظن  هب  هراشا  باوج 

ج 10 نازیملا ،  ) .دوب تعیرـش  نیلوا  باتک و  نیلوا  وا  تعیرـش  باـتک و  .دوب  هداتـسرف  مدرم  همه  يارب  ار  وا  دـنوادخ  تسا و  مزعلا 
( یبرع ،ص 251 

مهیلع تیبلها  زا  یتایاور  دوب و  یناهج  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  تلاسر  هک  تسا  نیا  هعیش  ياملع  نیب  فورعم  دیوگ : یم  همالع 
یناهج یمومع و  رب  مالسلا 
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، یسوم میهاربا ، حون ، هک  مزعلا  یلوا  ربمایپ  هک  نیا  رب  دنک  یم  تلالد  تایاور  نیمه  دننک و  یم  تلالد  ترضح  نآ  تلاسر  ندوب 
ص 259) نامه ،  ) .دنا هدش  ثوعبم  مدرم  همه  يارب  دنتسه ، هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  یسیع و 

هک دنتسه  دقتعم  یهورگ  دنتسه و  حون  ترضح  تلاسر  ندوب  یناهج  هب  دقتعم  یهورگ  دنتـسه : هورگ  ود  تنـس  لها  ياملع  یلو 
یناهج دیوگ : یم  همالع  ص 260 ) نامه ،  ) .نیمز هرک  مدرم  همه  يارب  هن  دوب  هدـش  ثوعبم  شدوخ  موق  يارب  طـقف  حون  ترـضح 

هک یتـقو  دـشاب و  یمومع  باذـع  دـش ، لزاـن  حون  موق  رب  هک  یباذـع  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  حون  ترـضح  تلاـسر  توعد و  ندوب 
یم رانملا  ریسفت  زا  لقن  هب  شنخس  همادا  رد  همالع  ص 264 .) نامه ،  ) .دوش یم  یناهج  یمومع و  مه  نافوط  دش ، یمومع  باذـع 

هتخادرپن نافوط  تایئزج  هب  نآرق  نیمه  يارب  تسین و  یخیرات  لئاسم  نایب  مالسلا  هیلع  حون  ناتـساد  ندروآ  زا  نآرق  فده  دیوگ :
یناهج نافوط ، هک  تسا  نیا  نآرق  تایآ  رهاظ  هک  تسا  نیا  ّقح  دـیوگ : یم  ناـیاپ  رد  ییاـبطابط  همـالع  ص 265 ) نامه ،  ) .تسا

زا ندیـشک  تسد  هب  راداو  ار  ام  هک  هدـشن  تفای  یلیلد  نونکات  دـندش و  قرغ  اـهناسنا  همه  تفرگ و  بآ  ار  نیمز  هرک  همه  هدوب و 
ار نیمز  هرک  هب  طوبرم  لئاسم  حون و  ناـفوط  هراـبرد  یباحـس  رتکد  ياـقآ  هلاـقم  نازیملا ، رد  ص 266 .) نامه ،  ) .دـنکب روهظ  نیا 
هک میشاب  هتشاد  رطاخ  هب  ار  هتکن  نیا  دیاب  میوش ، لئاق  نافوط  ندوب  یناهج  هب  یئابطابط ، همالع  دننام  رگا  ص 266 )  ) .تسا هدروآ 

هکلب دشاب  نشور  رگشهوژپ  ققحم و  يارب  نآ  نوگانوگ  يایاوز  همه  ات  دوبن  یعیبط  هدیدپ  کی  مالسلا ، هیلع  حون  ترـضح  نافوط 
نیا

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 1074 

http://www.ghaemiyeh.com


دـیآ و یم  شیپ  ناسنا  يارب  يددـعتم  تالاوس  نیمه  يارب  تسا و  هدوب  ناربمایپ  تازجعم  دـننام  هداعلا و  قراخ  هعقاو  کـی  هعقاو ،
، دش هدنک  دوخ  ياج  زا  مدرم  نامـشچ  ربارب  رد  یگرزب  تخرد  ربمایپ ، تساوخرد  هب  هک  دنیوگب  ام  هب  رگا  .دنام  یم  خـساپ  نودـب 

هناگادج يا  همین  ره  دـش و  همین  ود  تخرد  نآ  هکنیا  ای  تشگرب و  دوخ  لحم  هب  هرابود  درک و  مالـس  ربمایپ  هب  دـمآ ، ربمایپ  دزن  هب 
خـساپ نودب  دوش و  یم  حرطم  ام  يارب  ینوگانوگ  تالاؤس  تشگزاب ، دوخ  ياج  هب  داد و  تداهـش  وا  تلاسر  هب  دـمآ و  ربمایپ  دزن 

قراخ رما  کی  مه  حون  نافوط  .میرادـن  ربخ  ناهنپ  بابـسا  للع و  زا  میا و  هدرک  راک  دـیاع  بابـسا  للع و  يور  ام  نوچ  دـنام  یم 
نتخاس ینیمز ، هرک  ياه  همـشچ  شـشوج  ناراب و  شراب  .درک  كرد  یلومعم  يداع و  ياهـشور  اب  ار  نآ  ناوت  یمن  تسا و  هداعلا 

عقوت دـیابن  سپ  .یلومعم  یعیبط و  دادـیور  کی  هن  هدوب  هداعلا  قراـخ  ثداوح ، نیا  همه  ناـنمؤم  تاـجن  ادـخ و  کـمک  هب  یتشک 
.مینک كرد  میناوت  یم  یناسآ  نیا  هب  ار  یناهج  ِنافوط  هلأسم  هک  میشاب  هتشاد 

يور رسارس  يارب  هدوب  يا  هثداح  حون  نافوط  هک  دیآ  یم  رب  تایآ  زا  يرایسب  رهاظ  زا  هک  دنا  هدروآ  مه  هنومن  ریسفت  ناگدنـسیون 
ذخآم نآرق ، تایآ  رهاظ  تسا : هدـش  رکذ  نافوط  ندوب  یناهج  يارب  لیلد  شـش  ریـسفت  نیا  رد  لوا ) پاـچ  ج 9 ص 102   ) .نیمز

لحم یناویح و  ره  زا  هدام  رن و  ندرک  راوس  نیمز ، هرک  روحم  تالوحت  نیمز ، یعیبط  خیرات  رد  یبالیـس  ياهناراب  نارود  یخیرات ،
هک تسا  نیا  دیآ  یم  نهذ  هب  هک  یتالاؤس  زا  یکی  مینادب  یناهج  ار  نافوط  رگا  ص 102 .)  ) .مالسلا هیلع  حون  ترضح  یگدنز 
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یناـهج ار  ناـفوط  دـیاب  سپ  دریگب ، ارف  ار  نیمز  هرک  ياـه  هلق  تاـعافترا و  همه  دـناوتب  هک  تسین  يا  هزادـنا  هب  نیمز  هرک  ياـهبآ 
هب دـناوت  یم  لاعتم  دـنوادخ  تسا و  دـننام  هزجعم  هداعلا و  قراخ  رما  کـی  ناـفوط ، نیا  تفگ : دـیاب  لاؤس  نیا  باوج  رد  .مینادـن 
یپ ادـخ  لمع  نیا  یگنوگچ  هب  میـسانش ، یمن  ار  للع و  بابـسا و  همه  نوچ  دربب و  بآ  ریز  ار  اه  هلق  تاعافترا و  همه  اهبآ  نیمه 

.میرب یمن 

رب يا  هدام  رن و  یناویح  ره  زا  دهاوخب  حون  ترـضح  دـشاب و  یناهج  نافوط  رگا  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  شیپ  هک  یتالاؤس  زا  یکی 
نآ هب  یتـشک  نوچ  دریگب و  اـج  ار  ناویح  همهنآ  اـت  دـشاب  گرزب  یلیخ  یتـشک ، دـیاب  تروص  نیا  رد  دـنک ، یتـشک  راوس  دراد و 

.تسا هتشادرب  شدوخ  تنوکس  هقطنم  زا  طقف  هکلب  هتـشادن  رب  هدام  رن و  یناویح  ره  زا  هک  تفگ  دیاب  تخاس  ناوت  یمن  ار  یگرزب 
نآ هکلب  دراد  رب  تفج  ود  تاناویح  همه  زا  هک  تسین  مزال  حون  ترـضح  یلو  دوب  یناهج  نافوط ، تفگ : دیاب  لاؤس  نیا  خساپ  رد 
اهنآ زا  تاجن  زا  سپ  ات  تشادرب  ار  يا  هدام  رن و  دوخ ، تنوکس  هقطنم  تاناویح  زا  دوشن  ضرقنم  ناویح  لسن  هکنیا  يارب  ترضح 
همزال سپ  .دنـشاب  هدروآ  يا  هدام  رن و  اهرهـش  اهنابایب و  تاناویح  زا  زور ، نآ  ناهج  ياـج  همه  زا  هک  هدوبن  نینچ  .دـننک  هدافتـسا 
هدوب حون  تنوکـس  لحم  تاناویح  هکلب  دنرادرب  يا  هدام  رن و  نیمز  هرک  تاناویح  همه  زا  ًامتح  هک  تسین  نیا  نافوط  ندوب  یناهج 

هزجعم هداعلا و  قراخ  رما  کی  هکلب  هدوبن  یلومعم  یتشک  کی  تخاس  حون  ترضح  هک  یتشک  نیا  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  .تسا 
یتشک .تسا  هدوب 
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.یلومعم یتشک  هن  دوب  روآ  تفگش  گرزب و 

باذع نافوط  نآ  اب  رصع  نآ  مدرم  هداد و  يور  نافوط  هک  تسا  نیا  تسا  ینیقی  ملسم و  هچنآ  هک  میشاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب 
رد ینیقی  تاعالطا  یتشک  نآ  نافوط و  نیا  تایـصوصخ  هرابرد  یلو  دنا  هتفای  تاجن  نافوط  نآ  زا  یتشک  اب  يا  هدـع  دـنا و  هدـید 

یتـشک نآ  تایـصوصخ  هراـبرد  میناوت  یمن  و  يا ؟ هقطنم  اـی  دوب  یناـهج  ناـفوط  نیا  هک  میروـخب  مسق  میناوـت  یمن  .تسین  تسد 
.میروایب تسد  هب  ینیقی  دصرددص  تاعالطا 

« رکّدم نِم  لهف  هیآ  اهانکرَت  دقل  و  : » دـیوگ یم  يا  هیآ  رد  نآرق  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  نهذ  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  یتالاؤس  زا  یکی 
هیآ 15) رمق ، )

یم هیآ  نیا  دیوگ : یم  نیا  ریـسفت  رد  ییابطابط  همالع  تسه ؟ يریذپ  دنپ  ایآ  .میتشاذـگاو  هناشن  تیآ و  ناونع  هب  ار  یتشک  نآ  ام 
.تسا هتخادنا  یم  نافوط  دای  هب  ار  مدرم  هدنام و  یم  نافوط  هناشن  تیآ و  ناونع  هب  تایآ  نیا  لوزن  نامز  ات  حون  یتشک  هک  دـناسر 

(. نازیملا ج 19 ص 69 )

نافوط دای  هب  دید  یم  ار  نآ  سک  ره  دنام و  یقاب  ناهج  مدرم  نایم  رد  اهتدم  ات  یتشک  نیا  هک  دنا  هدروآ  هنومن  ریسفت  ناگدنسیون 
هنومن ج ریسفت   ) .تسا هدوب  هدنام  مالـسا  ربمایپ  نامز  ات  یتشک  نیا  يایاقب  هک  تسا  هدمآ  مه  یتیاور  رد  داتفا و  یم  حون  ترـضح 

( لوا پاچ  ص 35 ، ، 23

یم قدـص  نآ  رب  انکرت »  » موهفم تسا و  یفاک  دـنامب  خـیرات  رد  نآ  هرطاـخ  هک  هزادـنا  نیمه  يریگ  تربع  ندوب و  تیآ  يارب  اـما 
.دنامب یقاب  ینونک  نامز  ات  تسین  مزال  دنک و 

هوک يانعم  هب  يدوج  دیوگ : یم  ییابطابط  همالع  تساجک ؟ تسیچ و  يدوج »  » هک تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  هک  يرگید  لاوس 
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هب دوش و  یم  یهتنم  ناتـسنمرا  هب  هک  یلاـبج  هلـسلس  رد  تسا  یهوک  ماـن  يدوج  هک  دـنا  هتفگ  اـه  یـضعب  تسا و  تخـس  نیمز  و 
تسین هوک  مان  يدوج  هملک  ییابطابط  همالع  رظن  ربانب  ص 230 ) ج 10 ، نازیملا ،  ) .تسا عقاو  لـصوم  رد  تسا و  فورعم  تارارآ 

ناوت یمن  تسین و  مولعم  قیقد  روـطب  تساـجک ، نیمز  نیا  اـی  هوـک و  نیا  ـالاح  .تخـس  نیمز  هوـک و  دراد : اـنعم  ود  يدوـج  هکلب 
.تسا هدوب  هوک  نالف  ای  نیمز  نالف  هقطنم و  نالف  حون  یتشک  ندمآ  دورف  لحم  هک  دروخ  تمسق 

نارـسفم زا  يرایـسب  هاگدـید  زا  هک  دـنا  هدروآ  هنومن  ریـسفت  ناگدنـسیون  .تسا  هدرکن  نایب  راکـشآ  روطب  ار  هلأسم  نیا  مه ، نآرق 
زا دنناد و  یم  قارع  لامش  رد  ای  دُمآ و  کیدزن  ای  ماس و  دودح  رد  یهوک  ار  نآ  یخرب  لصوم و  یکیدزن  رد  تسا  یهوک  يدوج 

: تسا هدش  هداد  رظ  نهس  يدوج  هرابرد  هک  دننک  یم  لقن  نآرق  مالعا 

ناتسبرع رد  تسا  یهوک  . 1

.تسا لصوم  هب  کیدزن  هلجد و  قرشم  رد  رمع و  نبا  هریزج  یقرش  لامش  رد  هک  تسا  نید  راک  لابج  هلسلس  يدوج  . 2

ص 111) ج 9 ، هنومن ، ریسفت   ) .تارارآ ياههوک  . 3

ار نآ  خـیرات  نآرق  .تسا  هداد  يور  یخیراـت  هچ  رد  ناـفوط  نیا  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  حون  ناـفوط  هراـبرد  هک  يرگید  لاوس 
هک تسا  هدروآ  خیراوتلا  خسان  هدنسیون  .تسین  دامتعا  لباق  دنا ، هداد  هراب  نیا  رد  هک  مه  يرگید  ياهـشرازگ  تسا و  هدرکن  نیعم 
زا سپ  لاـس 2592  رد  تسا و  هداد  يور  ناـفوط  لاـس 2242  رد  هدـمآ و  اـیند  هب  مدآ  طوبه  زا  سپ  لاس 1642  رد  حون  ترـضح 

نامز ات  مدآ  طوبه  زا  تسا و  هدرک  تافو  طوبه 
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مدآ 8978 طوبه  زا  دـشاب  یم  هک 1382  نالا  سپ  طوبه ) خیراوتلا ج 1-2  خسان   ) .تشذـگ یم  لاس  مالسا 7596  ربمایپ  ترجه 
موصعم همئا  زا  حیحص  تیاور  رد  ای  درک و  یم  نایب  تحارص  هب  نآرق  رگا  .دنتـسین  دامتعا  لباق  اهـشرازگ  هنوگنیا  .درذگ  یم  لاس 

مـسق ناوت  یمن  یتح  .تسا  هدمآ  حیحـص  تایاور  رد  هن  هدـمآ و  نآرق  رد  هن  تسین  نینچ  یلو  میتفریذـپ  یم  ار  نآ  دـش ، یم  نایب 
يرکب یقوش  ياقآ  .دراد  يرگید  يانعم  لاس  نآ  ای  میراد  ام  هک  تسا  یلاس  نامه  ایآ  هدـمآ  تاـیاور  نیا  رد  هک  یلاـس  هک  دروخ 
یعطق ناسانش  ناتساب  تاقیقحت  رگا  ص 25 ) نافوطلا ، هصق   ) .تسا هداد  يور  دالیم  زا  لبق  لاس  رازه  شش  حون  نافوط  دیوگ : یم 

.درک دامتعا  عبانم  نیا  زا  مادکچیه  هب  ناوت  یمن  دشابن  یعطق  رگا  داد و  رارق  يرواد  رایعم  ار  نامه  دیاب  دشاب ، یمتح  و 

.تسا هدوب  يا  هقطنم  هکنیا  يرگید  دوـب و  یناـهج  ناـفوط  نیا  هکنیا  یکی  .تسه  رظن  ود  ناـفوط  هراـبرد  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوـت 
تنوکس هقطنم  صاخ  نافوط  هک  دراد  لامتحا  تسین و  یقتنم  مه ، نافوط  ندوب  يا  هقطنم  هک  دنا  هدروآ  هنومن  ریسفت  ناگدنـسیون 

ناونع هب  حون  نافوط  هک  تسا  نیا  لیالد  نآ  زا  یکی  .دـنا  هدرک  رکذ  مه  یلیـالد  لاـمتحا  نیا  يارب  .تسا  هدوب  حون  ترـضح  موق 
نآ تاناکما  اب  دـشاب و  هدیـسر  ناهج  رـسارس  هب  نامز  نآ  رد  حون  توعد  هک  میرادـن  یلیلد  ام  تسا و  هداد  يور  رفیک ، باذـع و 

نافوط دشاب ، هدیـسرن  ناهج  رـسارس  هب  حون  توعد  رگا  .دشاب  هدیـسر  ناهج  رـسارس  هب  حون  توعد  هک  دسر  یم  رظن  هب  دـیعب  زور 
یب حون  زا  نانآ  دندوبن و  حون  موق  دننام  رگید ، ياه  هقطنم  مدرم  نوچ  دشاب  یناهج  دناوت  یمن 
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ینیقی دصرددص  نافوط  ندوب  یناهج  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  ساسا  نیا  رب  دعب ) هب  ص 102  هنومن ج 9 ، ریـسفت   ) .دندوب ربخ 
.تسه مه  ندوب  يا  هقطنم  لامتحا  هلکب  تسین 

هقطنم رگا  یلو  مینک  ادیپ  باوج  میهاوخ  یم  هنوگنآ  میناوت  یمن  دنام و  یم  خـساپ  یب  يدایز  تالاوس  دـشاب ، یناهج  نافوط ، رگا 
.ددرگ یم  نشور  تالاؤس ، یخرب  باوج  دشاب ، يا 

رکذت

هب دیـشاب و  دقتعم  دیدروآ  تسد  هب  هک  هچنآ  هب  دینکب و  یتاقیقحت  هنیمز  نیا  رد  دـیناوت  یم  دـیتسه ، قیقحت  هعلاطم و  لها  هک  امش 
هراب نیا  رد  هک  درادن  یلاکشا  چیه  .دیناد  یم  رت  لوبق  لباق  ار  نآ  دیـشیدنا و  یم  نافوط  ندوب  يا  هقطنم  هب  امـش  هک  دسر  یم  رظن 

يا هقطنم  هب  هک  یناسک  زا  یکی  .دنتـسه  دقتعم  نافوط  ندوب  يا  هقطنم  هب  يدایز  دارفا  .دیوش  دقتعم  نامه  هب  دینکب و  رتشیب  قیقحت 
نآ رد  دنا و  هتشون  نافوطلاهـصق »  » مان هب  یباتک  ناشیا  .تسا  يرکب  یقوش  دیجملادبع  تسا ، دقتعم  مالـسلا  هیلع  حون  نافوط  ندوب 
نیا هب  دنناد  یم  يا  هقطنم  ار  نافوط  هکنانآ  .دینکب  هعلاطم  مه  ار  باتک  نیا  دیناوت  یم  امش  .دنا  هداد  هئارا  يدایز  تاقیقحت  باتک ،

.تسا دوجوم  نایدا 1138  خیرات  تاصخشم : اب  ناریا  مالسا و  خیرات  یصصخت  هناخباتک  رد  باتک  نیا  .دنراد  يدایز  هقالع  باتک 

.ییاجر يرتم  تسیب  هیمس ، نابایخ  مق ، هناخباتک : سردآ 

ناسنا لاح  ره  رد  دراد و  مه  يدایز  یتخـس  دهاوخ و  یم  يرتشیب  راک  نافوط  ندوب  یناهج  مهف  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  یلو 
.دریذپب داقتعا  ملع و  ناونع  هب  ار  قیقحت  هجیتن  درک و  قیقحت  دیاب 

.دروآ راب  قیقحت  لها  امش  دننامه  ار  روشک  رسارس  نایوجشناد  دنوادخ  هک  میراودیما 

یئباص

مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  و  دنا ;  هدرک  یم  یگدنز  نارحرهش  رد  نیئباص  تسا و  نیئباص  ضرعتم  ابکوک 000  يار  لیلا  هیلع  نج  املف  هیآ 
هام تیور  اه و  تب  هرابرد  هجاحم  ینعی  هعقاو  ود  نیا  نآرق  هکیلاح  رد  دنا .  هدرک  ترجاهم  رهش  نیا  هب  اهتب  نتسکش  هجاحم و  زا  سپ  یتدم 

ار

شسرپ

و دنا ;  هدرک  یم  یگدنز  نارحرهش  رد  نیئباص  تسا و  نیئباص  ضرعتم  ابکوک 000  يار  لیلا  هیلع  نج  املف  هیآ 
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هعقاو ود  نیا  نآرق  هکیلاح  رد  دنا .  هدرک  ترجاهم  رهش  نیا  هب  اهتب  نتسکش  هجاحم و  زا  سپ  یتدم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 
 . تسا هدرک  لقن  یپ  رد  یپ  زور  ود  رد  رثکادح  ار  هام  تیور  اه و  تب  هرابرد  هجاحم  ینعی 

خساپ

چیه ور  نیا  زا  دوب .  هدرک  ادیپ  جاورزین  اهرهـش  ریاس  رد  اما  تشاد  هرطیـس  نارح  رد  هچرگ  یئباص  نید  هک  تسا  نآ  هاوگ  خـیرات 
 . دنا هدوبن  دوجوم  نید  نیا  ناوریپ  ناشیا  موق  نایم  رد  دنا و  هتشادن  ربخ  نیئباص  نید  زا  ترضح  میئوگب  هک  درادن  یموزل 

؟  تسیچ اهنآ  دیاقع  دنتسه و  یناسک  هچ  نابئاص 

شسرپ

؟  تسیچ اهنآ  دیاقع  دنتسه و  یناسک  هچ  نابئاص 

خساپ

نیا دیدج  رصاعم و  ناققحم  اما  دراد  دوجو  ینوگانوگ  لاوقا  لحن  للم و  ياملع  نارـسفم و  نیب  دنتـسه  یناسک  هچ  اهنآ  هکنیا  رد 
يا هقرف  دیوگ  یم  يرگید  هدنـسیون  دنناد .  یم  ینامـسآ  نایدا  زا  یکی  هب  نیدتم  یمدرمار  اهنآ  يا  هدع  دنناد .  یم  يربع  ار  هملک 

هب ینامسآ  سدقم  ياهباتک  تسخن  دندقتعم  اهنآ  دننک .  یم  هجوت  هلبق  هب  و  دنناوخ ,  یم  روبز  دنتسرپ و  یم  ار  هکئالم  هک  دنتـسه 
نب ییحی  رب  وا  زا  دـعب  یـسوم و  هب  سپـس  لیلخ ,  میهاربا  هب  دـعب  مار و  هب  سپـس  ماس و  هبوا  زا  دـعب  حون و  هب  يو  زا  سپ  و  مدآ , 

زا رفن  رازه  جنپ  بیرق  نونکا  مه  دنـشاب و  یمایرکز  نب  ییحی  ناوریپ  نانآ  دـیآ  یم  تسد  هب  ناققحم  هتفگ  زا  هدـش و  لزان  ایرکز 
 . دنرب یم  رسب  ناگداش  نادابآ و  رهشمرخ ,  زاوها ,  رد  نوراکدور و  رانک  ناتسزوخ  رد  نیئآ  نیا  ناوریپ 

؟ دنتسه یناسک  هچ  نیئباص 

شسرپ

؟ دنتسه یناسک  هچ  نیئباص 

خساپ

یمرب نینچ  تاـیآ  عومجم  زا  هیآ 17 .) جح ، هیآ 69 -  هدئام ، هیآ 62 -  هرقب ،  ) تسا هتفر  راـک  هب  نآرق  رد  راـب  هس  نیئباـص  هملک 
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.دنتسه ینامسآ  نید  ياراد  باتک و  لها  زا  نیئباص  هک  دیآ 

یتهابـش اهنآ  نییآ  .دوش  یم  دای  نانآ  زا  ّیبص «  « ناونع هب  دننک و  یم  یگدـنز  قارع  ناریا و  بونج  ياه  ههاربآ  لوط  رد  هقرف  نیا 
.دنناد یم  (ع ) ییحی ترضح  ناوریپ  ار  دوخ  دراد و  تیحیسم  تیدوهی و  اب 

: ك.ر رتشیب  حیضوت  يارب 

.ینارون یفطصم  نایدا  دیاقع و  یسررب   - 1

.قاحسا لآ  نایدا  بهاذم و   - 2

.يدابآ یغلبم  نرق 20  ات  ناهج  بهاذم  نایدا و  خیرات   - 3

هک نیا  ای  دنیوگ  یمن  ناتسرپ  هراتـس  هب  نائباص  ایآ  نائباص  يراصن و  دندیورگ و  دوهی  نییآ  هب  هک  یناسک  هدمآ  هرقب  هروس  هیآ 62  همجرت 
؟ دنوش یمن  تسرپ  هراتس  ربمایپ  ییحی  ناوریپ  هک  یتروص  رد  دراد  يرگید  يانعم 

شسرپ

ای دنیوگ  یمن  ناتسرپ  هراتس  هب  نائباص  ایآ  نائباص  يراصن و  دندیورگ و  دوهی  نییآ  هب  هک  یناسک  هدمآ  هرقب  هروس  هیآ 62  همجرت 
؟ دنوش یمن  تسرپ  هراتس  ربمایپ  ییحی  ناوریپ  هک  یتروص  رد  دراد  يرگید  يانعم  هک  نیا 

خساپ

یتیعمج اه  نآ  دنا : هتفگ  یخرب  تسا  رظن  فالتخا  نادنمـشناد  نارـسفم و  نایم  رد  دنا ؟ یـسک  هچ  وریپ  و  دننایک ؟ نائباص  هک  نیا 
زا یکی  هب  نیدـتم  یمدرم  نانیا  هک  تسا  نآ  لیلد  زین  اراصن  دوهی و  ناـنمؤم و  فیدر  رد  هدـع  نیا  رکذ  دـنا و  هدوب  حون  ناوریپ  زا 

ار اه  نآ  رگید  یضعب  تسرپ و  هراتس  كرشم و  ار  اه  نآ  یضعب  هک  نیا  .دنا و  هتشاد  نامیا  تمایق  ادخ و  هب  هدوب و  ینامسآ  نایدا 
تسین حیحص  دنناد  یم  سوجم 

.دنناد یم  ایرکز  نب  ییحی  ترضح  ناوریپ  ار  نانآ  رگید ، یهورگ 

، دوش بوسنم  حون  ترضح  ای  ییحی  ترضح  هب  نید  نیا  دنا  هتفگ  هک  نانچ  رگا  تفگ  دیاب  دنا ؟ تسرپ  هراتس  نائباص  ایآ  هک  نیا 
، دـنا هتفگ  هکنانچ  هک  نیا  ای  تسا  هتفرگ  لکـش  یتسرپادـخ  ساسارب  یهلا  نایدا  همه  هدوبن و  دولآ  كرـش  اه  نآ  نید  لصا  ًاـعطق 

یگدـنز نائباص  نیمزرـس  نارح   " رد نانآ  دوب ، نانآ  توعد  رومأم  میهاربا  ترـضح  هک  دـنا  لیلخ  میهاربا  موق  نامه  نانیا  مییوگب 
یم مارتـحا  دیـشروخ ، ناگراتـس و  هب  اـه ، نآ  ناکرـشم  كرـشم و  ناـئباص  فینح و  ناـئباص  دـنا : هدوب  هورگ  ود  رب  دـندرک و  یم 

.دنتشاذگ
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زا نانآ  زا  یهورگ  ًادعب  دـنا و  هدوب  یهلا  ناربمایپ  زا  یکی  وریپ  لصا  رد  اه  نآ  هک  دـیآ ، یمرب  قوف  ياه  ثحب  عومجم  زا  هصالخ 
مراکم ...ا  تیآ  هنومن  ریـسفت   ) تسا فارحنا  يانعم  هب  هک  دنا  هتفرگ  مان  هئباص   " زین تهج  نیمه  هب  دندز و  زابرـس  نید  تاروتـسد 

 ( هیمالسالا بتکلاراد  ص 289 ، نارگید ج 1 ، يزاریش و 

تشترز  - سوجم

؟ دنتسه سوجم  یناسک  هچ  هچ و  ینعی  سوجم 

شسرپ

؟ دنتسه سوجم  یناسک  هچ  هچ و  ینعی  سوجم 

خساپ

(1) .دنمان ربگ  ار  نانآ  یسراف  هب  دنشاب و  یم  تشترز  ناعبات  ناوریپ و  زا  هک  دوش  یم  هتفگ  تسرپ  شتآ  موق  هب  سوجم 

یبوخ همه  لعاف  هک  دنتـسه  لئاق  هک  دنا  هیونث  زا  يا  هقرف  و  ( 2) .دنا هدوب  نمیرها  نادزی و  تملظ و  رون و  ءدـبم  ود  هب  لئاق  اه  نآ 
یم قالطا  تشترز  ناوریپ  هب  نایسوجم  سوجم و  ساسا ، نیا  رب  ( 3) .نمیرها اهرش  اه و  يدب  همه  لعاف  تسا و  نادزی  اهریخ  اه و 

.ددرگ

قالطا تشترز  ناوریپ  هب  معا ، يانعم  هب  سوجم ، هملک  یناتـسرهش  لحن  للم و  باتک  رد  : " تسا هدمآ  یـسراف  فراعملا  هریاد  رد 
عقاو رد  و   ) هورگ هس  هب  ار  سوجم  یناتـسرهش  .تسا  هدـش  هتخانـش  تملظ  رون و  لصا  ود  هب  نادـقتعم  یلک  ناونع  سوجم  هدـش و 

.هیتشترز هیناورز 3 -  هیثرمویک 2 -   - 1 تسا : هدرک  میسقت  گرزب  هقرف  راهچ )

درمش سوجم  یلصا  ياه  هقرف  هلمج  زا  ار  نآ  دیاب  عقاو  رد  هک  تسا  هدرک  رکذ  ار  هیدیرفاب  هقرف  هیتشترز  سوجم  هلمج  زا  هاگ  نآ 
.دنراد رظن  فالتخا  هن ؟ ای  دنتسه  باتک  لها  نایسوجم  هک  نیا  رد  یمالـسا  نادنمـشناد  نارـسفم و  ( 4  ) صوصخب ناـیتشترز  زا  هن 

(5) .دنا هدرمش  توبن  یعدم  دشاب ، تشترز  هک  ار  نانآ  ربمایپ  هتسنادن و  باتک  لها  زا  ار  نانآ  یخرب ،

هک دوش  یم  هدافتـسا  جـح  هروس  هیآ 22  زا  .دـنا  هدـش  لئاق  ار  يربمایپ  ناـنآ  يارب  هتـسناد و  باـتک  رها  ار  نایـسوجم  رگید  یخرب 
ّّ ؛ إمب هَّللا  نا  اوکرـشا  نیذلا  سوجملا و  يراصنلا و  نیئباصلا و  اوداه و  نیذلا  اومآ و  نیذـلا  نا  : " دنتـسه باتک  لها  زین  نایـسوجم 

سوجم و وائباص  يراصن و  دوهی و  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  ( 6 (؛ همایقلا موی  مهنیب  لصفی 
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". دنک یم  يرواد  تمایق  زور  اه  نآ  نایم  رد  دنوادخ  ناکرشم 

طقف سوجم  هژاو  : " تسا باتک  لها  سوجم  هک  دوش  یم  هدافتسا  تسا ، هداد  رارق  ناکرشم  ربارب  رد  ار  سوجم  دنوادخ  هک  نیا  زا 
هتفرگ رارق  ینامـسآ  نایدا  فص  رد  ناکرـشم و  ربارب  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هدش و  حرطم  تایآ  نیمه  رد  دیجم  نآرق  رد  راب  کی 

(7 ".) دنا هدوب  يربمایپ  باتک و  نید و  ياراد  اه  نآ  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  دنا 

باتک هدیورگ ، تشترز  هب  هک  دنتـسه  یفورعم  موق  سیوجم  هب  دارم  و  : " دـسیون یم  جـح  هروس  هیآ 17  لیذ  رد  ییابطابط  همـالع 
(8 ") تسا اتسوا )  ) ناشسدقم

: اه تشون  یپ 

ص 127. ج 9 ، فیراعم ، فراعم و  ص 17953 و  ج 12 ، ادخهد ، همان  تغل  .ر ك :  - 1

.81 ص 80 -  یهلا ، لدع  يرهطم ، یضترم  44 و  ص 43 -  ج 14 ، هنومن ، ریسفت   - 2

ص 532. ج 14 ، نازیملا ، همجرت  ص 17953 و  ج 12 ، ادخهد ، همان  تغل   - 3

ص 2666. ج 3 ، یسراف ، فراعملا  هریاد   - 4

.نامه  - 5

.532 ص 530 -  ج 14 ، نازیملا ، همجرت  46 و  ص 44 -  ج 14 ، هنومن ، ریسفت  هیآ 17 ؛ ( 22) جح  - 6

ص 44. ج 14 ، هنومن ، ریسفت   - 7

ص 532. ج 14 ، نازیملا ، همجرت   - 8

؟ دراد یقارتفا  كارتشا و  هچ  مالسا  نید  اب  هسیاقم  رد  تشترز  نید 

شسرپ

؟ دراد یقارتفا  كارتشا و  هچ  مالسا  نید  اب  هسیاقم  رد  تشترز  نید 

خساپ

زا ًادعب  نکیل  دوب ، ینامسآ  باتک  بحاص  وا  دنتـشاد و  يربمایپ  نایتشدرز  هک  نیا  رب  ینبم  دراد  دوجو  یتایاور  مالـسا  نایاوشیپ  زا 
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[10  ] تفر نیب 

يدنوادخ و یتعیرـش  تیاده  داعم و  أدبم و  هب  دوب و  يدـیحوت  نییآ  تشاد  هضرع  نایناهج  هب  تشترز  هک  نییآ  هاگدـید  نیا  قبط 
.دوب دقتعم  توبن 

روها .درک  یم  توعد  تداـبع  رد  دـیحوت  هب  وا  هک  نیا  تسا  ققحم  شترز  دروم  رد  هچ  نآ  : " دـیوگ یم  يرهطم  یـضترم  دـیهش 
[11  "] تسا شتسرپ  هتسیاش  هک  تسا  يدوجوم  اهنت  تسا و  ناسنا  ناهج و  قلاخ  هدیدان  يادخ  مان  شترز  صخش  رظن  زا  ادزما 

شا يویند  ياهراک  ساسارب  وا  یگدـنز  دـنک و  یم  یگدـنز  يرگید  ملاع  رد  گرم  زا  سپ  یمدآ  حور  هک  دـندقتعم  اه  یتشترز 
[12] .ددرگ یم  بذعم  شیوخ  يراک  تشز  زا  دوش و  یم  معنتم  گرم  زا  سپ  یگدنز  رد  دشاب ، راکوکین  رگا  درف  .دشاب  یم 

[13] .دنراد داقتعا  فارعا  منهج و  تشهب  هب  نانآ 

زا زیهرپ  ییوگتـسار و  دـننامه  یقالخا  لئاسم  رد  تسه  كارتشا  تشترز  مالـسا و  نیب  هماع  توبن  داـعم و  أدـبم ،  ) اـهرواب نیا  رد 
: دنیوگ یم  تسا و  کین  رادرک  کین و  راتفگ  کین  رادنپ  نایتشترز  راعـش  هک  ییاج  .دنا ا  كرتشم  يدودح  ات  نییآ  ود  زین  غورد 

تاجن هدش  هتفگ  هک  دراد  دوجو  مه  مالسا  رد  داقتعا  نیا  هیبش  .دهد  یم  قوس  منهج  هب  ییوگغورد  تشهب و  ار  یمدآ  ییوگتسار 
 . تسا ییوگغورد  رد  تکاله  تقادص و  رد 

هب یحو  مالـسا  ربمایپ  ياهدومنهر  روحم  رب  مالـسا  نید  ًالثم  تسه  توافت  روما  زا  يرایـسب  رد  كرتشم  رما  دنچ  نیا  زا  يادج  اما 
.دنرادن لوبق  ار  اه  یتشترز  هک   . دراد رارق  نآرق  ترضح و 

سدقم ار  شتآ  نانآ 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 1085 

http://www.ghaemiyeh.com


دنناشوپ و یم  نارسپ  نت  هب  یمسارم  یط  ار  هر  هس   ) سدقم نهاریپ  .دنراد  یم  هاگن  نازورف  ار  شتآ  اه  هدکشتآ  رد  دنرامـش و  یم 
ياذـغ ار  نآ  دـنهن و  یم  همخد  رد  ای  شوماـخ  خرب  رد  ار  ناـگدرم  هبلاـک  .دـندنب  یم  ناـشرمک  رب  ار  یتسـسک   ) سدـقم نامـسیر 

 . دنرادن لوبق  ناناملسم  ار  اه  نیا  [ 14] .دنزاس یم  اهروخشال 

یلزا نادیواج و  ياه  حور  هتشرف  شـش  هارمه  هب  بوخ  تاذ  تسا  هدش  لیکـشت  رـش  ریخ و  ماظن  ود  زا  ناهج  نایتشترز  داقتعا  رد 
 . دنهد یم  لیکشت  ار 

[15] .دنهد یم  لیکشت  ار  ثیبخ  حور  تفه  رش ، هتشرف  شش  هارمه  هب  تاذ 

یماکحا و لئاسم  تاهما  مالـسا  رد  تسین  هدش  هتفریذـپ  مالـسا  رد  هک  [ 16 ،] دـنروآ یم  يور  مراحم  اب  جاودزا  هب  ياـه  یتشدرز 
يربت یلوت و  تاکز  رکنم ، زا  یهن  فورعم  هب  رما  داهج ، جح  هزور  زامن ، ناونع  هد  رد  تسا  فورعم  نید  غورف  ناونع  هب  هک  هچنآ 

[17] .دنرادن لوبق  اه  یتشدرز  ار  اه  نیا  هک  دوش  یم  هصالخ 

ص 463. ج 14 ، راونالاراحب ، یسلجم ، [ 10]

ص 191. ناریا ، مالسا و  لباقتم  تامدخ  يرهطم ، یضترم  [ 11]

.بهاذم نایدا و  یغلبم ، [ 12]

ص 475. نایدا ، عماج  خیرات  سان ، ناج  [ 13]

.482 ص 478 -  نامه ، [ 14]

ص 328. نامه ، یغلبم ، [ 15]

ات 402. ص 399  نامه ، [ 16]

عماج خیرات  زین  دعب ؛ هب  ص 293  ج 1 ، ینادابآ ، یغلبم  ناهج ، بهاذم  نایدا و  خـیرات  هب :  دـینک  هعجارم  رتشیب ،  عالطا  يارب  [ 17]
.دعب هب  ص 447  سان ، ناج  نایدا ،

؟ تسا مالسا  دییأت  دروم  تشترز  نید  ایآ  و  دراد ؟ دوجو  یبلطم  وا  ینامسآ  ياه  باتک  تشترز و  نید  هب  عجار  نآرق  رد  ایآ 

شسرپ

؟ تسا مالسا  دییأت  دروم  تشترز  نید  ایآ  و  دراد ؟ دوجو  یبلطم  وا  ینامسآ  ياه  باتک  تشترز و  نید  هب  عجار  نآرق  رد  ایآ 
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خساپ

: دبای یم  ناماس  روحم  هس  رد  باوج 

تـسا هدـش  دـیکأت  یمالـسا  عبانم  رد  هن ، ای  تسا  یهلا  نایدا  زا  هک  دراد  دوجو  فالتخا  تشترز  نید  هرابرد  هک  نیا  مغر  هب  مکی :
یم حیرـصت  نایتشترز  یبهذـم  تلاصا  هب  نآرق  ( 1) .دنتـسه باتک  لـها  زا  ناـیتشترز  هدوب و  یهلا  ناـیدا  زا  یکی  تشترز  نید  هک 

.دسانش یم  تیمسر  هب  باتک  بحاص  ناونع  هب  ار  نید  نیا  ناوریپ  و  ( 2  ) .دنک

زین (ع ) همئا مالسا و  ربمایپ  تنس  هریس و  رد  .دنا  هتفرگ  رارق  نایحیسم  نایدوهی و  رانک  رد  نایتشترز  یمالسا  هقف  رد  ساسا  نیمه  رب 
مالـسا ربمایپ  دـیوگ : یم  سابع  نبا  .تسا  اهنآ  ندوب  باتک  لها  رگنایب  هک  دراد  دوجو  نایتشترز  اب  دروخرب  هراـبرد  ییاـهدومنهر 

(3) .دندنام یقاب  دوخ  نییآ  رب  دنداد و  هیزج  نایتشترز  .دنریگب  هیزج  نمی  میقم  نایتشترز  زا  داد  روتسد 

(4 ". ) دنداد یم  هیزج  باتک  لها  دننام  دندوب ، ینامسآ  باتک  ياراد  نوچ  نایسوجم  دومرف : زا  یکی 

باتک مه  هدوب و  نید  نانآ  يارب  مه  هک  دـنا  هدومن  حیرـصت  هدرک و  دای  باتک  لها  ناونع  هب  نانآ  زا  زین  ناهیقف  ناسانـش و  مالـسا 
(5) .دنا هتشاد 

(ع) یلع ماما  زا  یتیاور  رد  .تسا  هدوب  زین  نامـسآ  باـتک  ناـیتشترز  يارب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ینید  عباـنم  نوتم و  یخرب  زا  مود :
(6) .دراد دوجو  باتک  نایسوجم  يارب  هک  تسا  هدمآ 

: دراد هدـیقع  ییابطابط  همـالع  موحرم  ( 7) .دراد دوجو  ینامـسآ  باتک  نایتشترز  يارب  هک  دـنک  یم  حیرـصت  یـسوط  خیـش  موحرم 
.تسا هدش  هتفریذپ  تشترز  نید  ساسا  نیا  رب  هدوب ، ربمایپ  ینامسآ و  باتک  ياراد  نایتشترز 

یماسا یخرب  رکذ  مدع  تفگ : دیاب  نآرق  رد  تشترز  نید  رکذ  مدع  صوصخرد  موس :
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.درادن دوجو  رگید  نایدا  ناربمایپ و  هک  تسین  انعم  نادب  نآرق  رد  نایدا  و 

(9  ) .دنا هدومن  نایب  رازه  تشه  رگید  یخرب  و  ( 8) هدوب رازه  ناربمایپ 124  دادعت  هک  تسا  هدش  حیرصت  تایاور  یخرب  رد 

یخرب رد  رگید  يوس  زا  .درادـن  ییوسمه  تسا ، فراعم  تایلک  مهم و  لئاسم  نایب  هک  نآرق  فادـها  اب  ناربمایپ  همه  یماـسا  ناـیب 
(10) .تسا هدش  حیرصت  نانآ  ياه  باتک  یماسا  ناربمایپ و  یماسا  زا  یخرب  هب  تایآ 

هتفگ نخس  هراشا  اب  ناربمایپ  یـضعب  زا  رگید  یخرب  رد  و  ( 11) تسا هدمآ  نایم  هب  نخـس  ناربمایپ  زا  یلک  روط  هب  تایآ  یخرب  رد 
.دنک یم  تیافک  روکذم  ياه  هویش  اب  ناربمایپ  تشذگرس  نایب  ( 12) .تسا هدش 

تـشذگرس .میداتـسرف  ینالوسر  وت ، زا  شیپ  ( 13 (؛ صـصقن مل  نم  مهنم  کـلبق  نم  ًالـسر  انلـسرأ  دـقل  و  : " تسا هدـمآ  نآرق  رد 
". میا هدرکن  وگزاب  وت  يارب  ار  یهورگ  میدرک و  وگزاب  وت  يارب  ار  نانآ  زا  یهورگ 

رد هک  تسا  نآ  زا  شیب  اهنآ  ددع  و  هدماین ، دـیجم  نآرق  رد  یهلا  نالوسر  ایبنا و  زا  یهورگ  مان  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  "
(14 ".) تسا هدش  رکذ  نآرق 

: اه تشون  یپ 

.دعب هب  ص 365  ناهج ، رد  بهاذم  نایدا و  خیرات  یغلبم ، هللادبع   - 1

ص 358. ج 4 ، نازیملا ، هیآ 17 ؛ ( 22  ) جح  - 2

ص 225. ج 1 ، بهذلا ، جورم   - 3

ص 96. ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو   - 4

ص 199. ج 2 ، فالخلا ،  - 5

ص 98. ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو   - 6

ص 210. ج 4 ، طوسبملا ،  - 7

ص 30. ج 11 ، راونالاراحب ،  - 8

ص 360. ج 7 ، نآرق ، مایپ  زا  لقن  هب  ص 537 ، ج 4 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت   - 9

.86 هیآ 83 -  ( 6  ) ماعنا  - 10
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ص ج 7 ، نآرق ، مایپ   - 11
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.357

هیآ 60. ( 12  ) فسوی هیآ 247 ، ( 2  ) هرقب  - 12

هیآ 78. ( 40  ) نمؤم  - 13

ص 356. ج 7 ، نآرق ، مایپ  يزاریش ، مراکم  رصان   - 14

؟ دیهد حیضوت  ار  دوهی  حیسم و  تشترز ، نایدا 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  ار  دوهی  حیسم و  تشترز ، نایدا 

خساپ

هدش رکنم  ار  وا  یخیرات  دوجو  ناسانـش  خیرات  یخرب  ور  نیا  زا  تسا ، لوهجم  رایـسب  تشترز  دلوت  یقیقح  خـیرات  تشترز  شیک 
.دنا

یـضعب .دنا  هتفریذـپ  ار  نآ  دـیدج  ناققحم  بلغا  هک  دـهد  یم  ناشن  دالیم  زا  لبق  لاس  دودـح 660  رد  ار  وا  دـلوت  یناریا  تایاور 
م.ق لاس 1000  دودـح  هب  ار  نآ  هتـسناد و  خـیرات  نیا  زا  رت  میدـق  ار  یناریا  ربمایپ  نیا  روهظ  نامز  هجوم ، لـیالد  نئارق و  اـب  رگید 

(1) .دنا هتشاد 

(2) تشترز میلاعت 

(3) .تسا هتفای  هار  نآ  رد  موهوم  تافارخ  لطاب و  دیاقع  هدش و  التبم  فیرحت  هب  رگید  نایدا  زا  يرایسب  دننام  تشترز  نید 

ار دوخ  لاـعتم  دوبعم و  يادـخ  تشترز  .تسا  یتسرپ  هناـگی  هقیرط  یقـالخا و  نییآ  کـی  هدرک ، میلعت  یناریا  ربماـیپ  نیا  هک  ینید 
یقیقح ياروها  بحاـص  ار  ادزم  وا  .تسا  تعیبـط  ماّـظن  قّـالخ و  ملاـع و  ياراد  هک  میکح ، يادـخ  ینعی  هداد ، بقل  ادزماروها " "

تمکح هب  شتاذ  هک  تسا  هدرمش  رهاق  رداق و  لاعتم و  دنوادخ  ار  يو  هداد و  رارق  وا  تاذ  صاخ  ار  شتـسرپ  تدابع و  هتـشادنپ و 
.تسا فصّتم  قلطم  ریخ  ضحم و 

ادخ هک  دنک  یم  دـیکأت  اه ، یتشترز  ینامـسآ  باتک  هب  اه " تاگ   " رد دـناد و  یم  ادزماروها  فرط  زا  ثوعبم  يربمغیپ  ار  دوخ  وا 
.تسا نایدا  نیرت  لماک  نیرتهب و  وا  نید  و  هتخاس ، رومأم  هتخیگنارب و  ار  وا 

یم ادزماروها  لاـعتم  هدارا  تیـشم و  بسحرب  ار  تادوـجوم  ماـمت  شنیرفآ  رخاـتم ، ناـیتشترز  زا  یـضعب  هیرظن  فـالخرب  تشترز 
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(4) .دناد یم  ود -  ره  تملظ -  رون و  دجوم  بجوم و  ار  ادزماروها  ًاتحارص  اه  تاگ  رخآ  هیآ  رد  .تسناد 

هب هّوق  زا  داهن  وکین  سدقم و  یحور  هلیسو  هب  ار  دوخ  يولع  یسودق  هدارا  ادزماروها 
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یم هتفگ  اتنپـساشما "  " هک سدـقم  حاورا  يراـیتسد  هب  زین  وا  یهلا  لاـمعا  .تسا  هدـیمان  وینیماتنپـس "  " ار نآ  هک  دروآ  یمرد  لـعف 
ار یکی  هک  نانچ  دنراد ، هناگادـج  ییانعم  مان و  یهلا  تاذ  تیلاعف  روُص  تلاح و  اب  کی  ره  ناگتـشرف  نیا  .ددرگ  یم  ارجا  دـنوش 
یتسار و هتشرف  ینعی  تشهبیدرا ) " ) اشآ  " ار يرگید  .تسا  بوخ " داهن  کین و  رادنپ  هتـشرف   " يانعم هب  هک  دیمان  نمهب )  ) هنموهو
ییاسر و هتشرف  ینعی  دادرخ ) " ) تاتاوروه  " ار يرگید  لماک ، تردق  ورین و  هتشرف  ینعی  رویرهش ) " ) ارتشخ  " ار يرگید  تلادع ، 
هب هک  دادرم ) " ) تاترما  " ار يرگید  يروراـب و  فطل و  تقفـش و  هتـشرف  ینعی  ذـمرا ) دنفـسا  " ) یتیاـمدآ  " ار يرگید  ییاورماـک ،

.تسا یگنادواج  اقب و  يانعم 

دوجوم يدب  کی  یکین  ره  ربارب  رد  هک  تسا  دقتعم  تشترز  درادن ، يدـن  دـض و  چـیه  دوخ  لالج  ضرع  رد  ادزماروها  هک  نآ  اب 
هرگنا  ) كاپان دیدش و  حور  كاپ ،) ناور   ) وینیماتنپـس لباقم  رد  گرم و  تایح ، ربارب  رد  غورد و  یتسار ، ربارب  رد  هک  نانچ  .تسا 

.دراد ياج  وینیسم )

.تسا رش  ریخ و  نایم  یعقاو  يدربن  نادیم  یمدآ ، سفن  هک  تسا  هدعاق  نیا  رب  تشترز  نییآ  رد  قالخا  یساسا  هیاپ  یلـصا و  هطقن 
هتبلا دنک ، باختنا  دـهاوخب  ار  کی  ره  اطخ  باوص و  نیب  دـنیزگرب و  ار  دوخ  لمع  هک  هدرک  اطع  لمع  يدازآ  یمدآ  هب  ادزماروها 

.دندنسپ یمن  ار  يدب  ناکین 

هدـیقع نآ  رب  هدـیتسرپ و  یمن  شتآ  دوخ  وا  هک  تسا  نیا  درک ، طابنتـسا  ناوت  یم  ینید  بتک  رد  تشترز  هفـسلف  قطنم و  زا  هچنآ 
، دنا هدرک  ناونع  ریخا  ناتسرپ  شتآ  اهدعب  هچنآ  اب  وا  تادقتعم  نینچ  مه  .تسا  هدوبن  دنا ، هدوب  نآ  رب  وا  ناکاین  ناینیشیپ و  هک  يا 

.دراد و فالتخا 
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(5) .تسا هتسناد  یم  ادزم  اروها  زا  اهبنارگ  یناشن  یسودق و  يزمر  طقف  ار  شتآ 

هدرک حرط  دوخ  لـماک  موهفم  هب  ار  ناـمزلارخآ  هتفگ و  نخـس  تماـیق  یبقع و  ناـهج  زا  هک  تسا  یبهذـم  نیتسخن  یتـشترز  نید 
ادزماروها دـش و  دـهاوخ  عقاو  ماع  زیخاتـسر  دـسر ، رخآ  هب  یتسه  ناهج  نیا  يزور  نوچ  یناریا  ربماـیپ  نآ  میلاـعت  بسحرب  .تسا 

دیآ یم  دوجو  هب  هتخادـگ ، نهآ  شتآ و  زا  رپ  یهاگیاج  ناراکوکین  ناراکدـب و  ناحتما  يارب  زور  نآ  رد  .دـیدرگ  دـهاوخ  زوریپ 
.دنکفا دنهاوخ  اج  نآ  رد  ار  ناراکتشز  نادب و  هک 

يور لپ  نیا  .درک  دـهاوخ  روبع  هدـننک  ادـج  لپ  ینعی  طارـص )  ) تونیچ لپ  زارف  زا  تمایق  زور  رد  دـب ، اـی  بوخ  هاوخ  نادـمروه 
دنهاوـخ تمالـس  هب  لـپ  نآ  زا  تشترز  تیادـه  هـب  ناراـکوکین  .ددرگ  یم  یهتنم  تـشهب  هـب  نآ  بناـج  کـی  دراد و  رارق  خزود 

.دش دنهاوخ  نوگنرس  نآ  رد  ناراکدب  تشذگ و 

.دراد دنز "  " مان هب  يریسفت  هک  تسا  نایتشترز  سدقم  باتک  اتسوا " "

ینالوط ینامز  تدم  رد  هدـشن و  هتـشون  رفن  کی  طسوت  نوچ  تسین ، مولعم  یـسک  رب  اتـسوا  فلتخم  ياه  تمـسق  شراگن  خـیرات 
راهچ لماش  باـتک  نیا  .دریگ  یمربرد  ار  یناـساس  اـت  یـشنماخه  نارود  ددرگ و  یم  زاـغآ  تشترز  ناـمز  زا  هک  تسا  هدـمآ  درگ 

: تسا یلصا  شخب 

( تسا نآ  ءزج  اه  تاگ  هک  اهدورس  يواح  لصف  رب 72  لمتشم   ) انسی . 1

( اهدورس هیعدا و  زا  يا  هعومجم   ) دربسیو . 2

( ...و تادابع  ماکحا  نّیبم  نادبوم و  ياهروتسد  نناق و   ) دادیدنو . 3

( ...و ناگتشرف  زا  لیلجت  رد  ییاهدورس  لماش   ) اه تشی  . 4

بوتکم نیرت  نهک  ینابز  رظن  زا  دـشاب و  تشترز  صخـش  ياهدورـس  دور  یم  نامگ  هک  تسا  اه  تاـگ  اتـسوا  تمـسق  نیرت  مهم 
.تسا یناریا  هدش  هتخانش 

کین رادرک  کین ، راتفگ  زا  هچ  رگ  تشترز  نییآ  رد 
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راتفگ و هک  نیا  هنادنمتداعـس و  یگدـنز  هب  نتفای  تسد  یگنوگچ  یقالخا و  ياه  شزرا  زا  اما  هدـش ، هتفگ  نخـس  کـین  رادـنپ  و 
.تسا هدرواین  نایم  هب  ینخس  تفای ، تسد  اهنآ  هب  ناوت  یم  هنوگچ  دنتسه و  يروما  هچ  کین  رادنپ  رادرک و 

: تیحیسم

زوسلد و ینابش  تاجن ، باب  اه ، ناسنا  هدنهد  تاجن  : " تسا هدرک  یفرعم  هنوگ  نیا  ار  دوخ  دوجوم ، لیجانا  رد  (ع ) یسیع ترضح 
". نیمز رد  ادخ  هدنیامن 

.دوب هرصان  ای  لیلج  ياتسور  یسیع  هاگداز  .دوب  راجن  فسوی  وا  هدناوخ  ردپ  .دش  دلوتم  ردپ  نودب  یسیع  .تسا  میرم  یسیع ، ردام 
هنارک رد  ییحی  ترضح  شیومع  رـسپ  اب  یـسیع  .دندرک  یم  تیاعر  ار  دوهی  نییآ  جیار  بادآ  تاررقم و  تهج  ره  زا  وا  ناشیوخ 

وا رود  دش و  عقاو  رثؤم  رایسب  مدرم  نیب  یـسیع  تاغیلبت  .دندرک  ینادنز  ریگتـسد و  ار  ییحی  .دندرک  یم  یهلا  نید  غیلبت  ندرا  دور 
.تسا دوهی  ینامسآ  بتک  تاروت و  دوعوم  حیسم ، وا  هک  دنتسناد  یم  ًاقیقد  دوهی  یبهذم  ياملع  .دنتفرگ  ار 

راگدـیرفآ اناوت و  ردـپ  مان  هب  هک  دوب  راـگدرورپ  ییاـتکی  رب  ینتبم  وا  نید  هدوب و  وا  ربماـیپ  ادـخ و  هدـنب  یـسیع  توعد ، زاـغآ  رد 
.دنتسناد ادخ  رسپ  ار  یسیع  هداد و  رییغت  ار  هیور  نیا  نایحیسم  اهدعب  یلو  دش ، یم  هدناوخ  نیمز  نامسآ و 

.دوب موسرم  قباس  بهاذم  نایدا و  رد  دیمعت ) لسغ  لثم   ) تیحیسم یبهذم  لامعا  مسارم و  بلغا 

.تسا هدوب  ناتساب  نایرصم  بادآ  زا  یشخب  دننک ، یم  نت  هب  ار  نآ  یحیسم  ناشیـشک  هک  ییابق  هب  ندوب  سبلم  رـس و  قرف  دیـشارت 
.دشاب یم  ناتساب  ناینانوی  زا  يدیلقت  زین  اهاسیلک  رد  نداد  دود  ندز و  مغ 

یسیع هک  دندش  دقتعم  دوخ ) رادنپ  هب  هتبلا   ) یسیع ندش  هدیشک  بیلص  هب  زا  سپ  نایوسیع 
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.دراد يدوهی  یتشترز و  میلاعت  رد  هشیر  زین  رواب  نیا  .تشگ  دهاوخ  نیمز  هب  يزور 

زا .تفر  یم  رامش  هب  یسوم  نییآ  هدننک  ریسفت  (ع ) یسیع دوبن و  تیحیـسم  مان  هب  يدیدج  نییآ  زا  نخـس  یـسیع  توعد  زاغآ  رد 
.دش رهاظ  یـسیع  نید  رد  كدنا  یتارییغت  اب  دوهی  نییآ  تادقتعم  بلغا  دمآ و  دـیدپ  یـسیع  نید  رد  یتالوحت  دـعب  هب  مراهچ  نرق 

.دندش ادج  نایدوهی  زا  یلک  هب  نرق  نیا  زا  (ع ) یسیع ناوریپ  یلو 

لوبق دوب ، هدش  فیرحت  راگزور  نآ  رد  هک  ار  (ع ) یسوم نید  وا  دراد  تیدوهی  لوصا  اب  ینشور  ریاغت  (ع ،) یـسیع تعیرـش  لوصا 
بجوم رما  نیمه  هک  دنراد  دیکأت  دـنیوگ و  یم  نخـس  دوهی  مسارم  رئاعـش و  اب  یـسیع  دروخرب  لمع و  تدـش  زا  لیجانا  .تشادـن 

ار هبنـش  زور  رد  راک  دوهی  .تخانـش  یمن  تیمـسر  هب  ار  نآ  تشادن و  لوبق  ار  نامیلـس  دبعم  ای  لکیه  وا  .دیدرگ  وا  ندـش  بولغم 
...و درمش  یم  عنامالب  ار  هبنش  زور  رد  ندرک  راک  یسیع  یلو  دنتسناد ، یم  مارح 

هب نیطـسلف  یمور  مکاح  دزن  وا  زا  درک ؛ نوریب  سدـقم  لکیه  زا  ار  ناراد  هزاغم  نابـساک و  یـسیع  ترـضح  هکنآ  زا  سپ  نایدوهی 
.دندرک مادـعا  ار  وا  ناشدوخ  هدـیقع  هب  دـندومن و  ینادـنز  ریگتـسد و  ار  وا  هجیتن  رد  دـندرب ، تیاکـش  تاسدـقم  هب  نیهوت  ناونع 

.دراد دوجو  زین  یکچوک  ياه  هقرف  اه  نآ  نیب  رد  هک  تسا  ناتـستورپ  سکودـترا و  کـیلوتاک ، گرزب  هقرف  هس  ياراد  تیحیـسم 
(6)

: دوهی نید 

(ع) یسوم ترضح  بقل  هللا ، میلک   ) دنیوگ یم  یمیلک  نایدوهی  هب  تهج  نیمه  هب  .تسا  (ع ) یـسوم ترـضح  هب  بستنم  دوهی  نید 
(. تسا

ار لیئارسا  ینب  دیگنج و  نوعرف  اب  وا  دهد ؛ تاجن  یتخبدب  زا  ار  لیئارسا  ینب  موق  تفای  تیرومأم  ادخ  روتسد  هب  یسوم  ترضح 
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نتشک یتسرپ و  هلاسوگ  نآ  هلمج  زا  هک  دندرک  مادقا  تسیاشان  ياراک  هب  يزوریپ  زا  دعب  موق  نیا  نکیل  دیناهر ؛ یتخبدب  ملظ و  زا 
مشخ و هب  اهراب  ناش  هلاس  رازه  هس  خیرات  لوط  رد  نانآ  .دـندش  لیلذ  دومن و  بضغ  نانآ  رب  دـنوادخ  تهج  نیدـب  .تسا  ناربمایپ 

.دنتشگ راچد  ادخ  بضغ 

.دوبن ینید  تعیرش و  یسوم  زا  لبق  .تسا  (ع ) یسوم ترضح  اب  نآ  ياهتنا  ادتبا و  .تسا  یکی  تعیرـش  هک  دنرواب  نیا  رب  نایدوهی 
خـسن اریز  دوب ، دـهاوخن  دوبن و  يرگید  ماـکحا  تعیرـش و  زین  یـسوم  زا  سپ  .دوب  یتحلـصم  ماـکحا  یلقع و  دودـح  دوب ، هچ  نآ 

(7  ) .تسین زیاج  یهلا  ياهروتسد  ماکحا و 

مهم رایسب  مکح  هد  تفگ و  نخس  یسوم  ترـضح  اب  دنوادخ  رـصم ، زا  لیئارـسا  ینب  جورخ  زا  هام  هس  زا  سپ  قیتع  دهع  لقن  قبط 
.تسا روهشم  نامرف " هد   " هب هک  داد  وا  هب 

: تسا رارق  نیدب  مکح  هد  نیا 

.دیریگن نم  زج  ییادخ  دوخ  يارب   - 1

.دینکن هدجس  تب  هب   - 2

.دیربن لطاب  هب  ار  ادخ  مان   - 3

.دیراد یمارگ  ار  هبنش   - 4

.دینک مارتحا  ار  ردام  وردپ   - 5

.دیناسرن لتق  هب  ار  یسک   - 6

.دینکن انز   - 7

.دینکن يدزد   - 8

.دیهدن غورد  تداهش  هیاسمه  رب   - 9

(8) .دیزرون عمط  هیاسمه  سومان  لاوما و  هب   - 10

تلم تناید و  يارب  یلوصا  قیتع ، دهع  ياه  باتک  زا  هدافتسا  اب  دوهی  ياملع  ًادعب  تفای و  جاور  لیئارـسا  ینب  موق  رد  اه  نامرف  نیا 
يدالیم لاس 1204  رد  نوعمـش  نب  یـسوم  طـسوت  هک  تسا  يا  هناـگ  هدزیـس  لوصا  نآ ، نیرت  مهم  هک  دـندومن  نیودـت  دوهی  موق 

: حرش نیدب  دش ؛ تئارق 

.تسا رظان  رضاح و  دنوادخ   - 1

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 1096 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا اتکی  دنوادخ   - 2

 - 3
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.تسین یسک  هیبش  مسج و  دنادخ 

.تسا یلزا  میدق و  دنوادخ   - 4

.درک تدابع  دیابن  وا  زج  ار  سک  چیه   - 5

.تسا ناربمایپ  همه  رورس  وا   - 6

.تسا حیحص  (ع ) یسوم ترضح  توبن   - 7

.تسا هاگآ  رشب  عون  راکفا  رب  ادخ   - 8

.تسا ادخ  بناج  زا  تاروت   - 9

.تسا لیدبت  رییغت و  لباق  ریغ  تاروت   - 10

.دهد یم  شاداپ  ار  لداع  دنک و  یم  تازاجم  ار  ملاظ  دنوادخ   - 11

.درک دهاوخ  روهظ  دوواد  لسن  زا  حیسم  ناطلس   - 12

(9) .دنشاب یم  ندش  هدنز  دعتسم  ناگدرم   - 13

هژیو هاگیاج  دهع " قودنـص   " دوهی نید  رد  روما  نیا  رب  نوزفا  .درمـشرب  دوهی  نید  یتدیقع  ياه  هیاپ  لوصا و  ناوت  یم  ار  وما  نیا 
: تسا رارق  نیدب  نآ  حرش  هک  دراد  يا 

یحبذم هوک ، هنماد  رد  تشگزاب ؛ لیئارسا  ینب  نایم  هب  دومن ، تفایرد  تاقیم  رد  ار  نامرف " هد   " هک نآ  زا  سپ  (ع ) یسوم ترـضح 
حبذم و رب  ار  هدش  ینابرق  تاناویح  نوخ  فصن  دومن و  ینابرق  اج  نآ  رد  درک ، انب  لیئارسا ) ینب  طابـسا  دادعت  هب   ) نوتـس هدزاود  اب 

.تسا هتسب  امش  رب  دنوادخ  هک  تسا  يدهع  نیا  تفگ : دیشاپ و  دوخ  موق  رب  ار  رگید  فصن 

.دندناوخ دهع " همیخ   " ار نآ  هک  دندرک  اپ  رب  تدابع  يارب  يا  همیخ  (ع ) یسوم ترضح  روتسد  هب  نآ  زا  سپ 

شوقنم لیئارـسا  ینب  موق  اب  یهلا  قاثیم  صن  نآ  يور  هک  دوب  یگنـس  حول  ود  نآ ، نورد  .تشاد  رارق  یقودنـص  دهع  همیخ  نورد 
رد .تشاد  يا  هژیو  هاگیاج  لیئارـسا  ینب  خـیرات  رد  هک  تسا  تاروت  قودنـص  ای  تداهـش  توبات  دـهع ، توبات  قودنـص ، نیا  .دوب 
زج سک  چـیه  .دـنداد  یم  تکرح  دوخ  شیپاشیپ  دـنداهن و  یم  يا  هبارا  رد  ناوارف  تمرح  اب  ار  قودنـص  اه  گنج  اه و  ترجاهم 

نوینابر نانهاک و 
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(10) .دنیامن سمل  ار  نآ  دنتشادن  هزاجا 

نآ راب ، کی  یلاس  دناوت  یم  دوهی  یبهذم  ماقم  نیرتالاب  اهنت  .تسا  مارح  نآ  ظفلت  هک  تسا  هوهی "  " دوهی نید  رد  ادخ  صاخ  مان 
.دنک يراج  نابز  رب  ار  مان  نیا  صاخ  ناکم  رد  نامیلس و  دبعم  رد  مه 

: تسا نآ  هلمج  زا  هک  ( 11 ، ) تسا بجاو  مکح  مارح و 248  مکح  هک 365  هدش  نایب  یعرش  مکح  قیتع 613  دهع  رد 

(12) .تسا بجاو  یعمج  يدرف و  ياهزامن   - 1

بکترم دیاب  وا  يوش ، یم  هتـشک  هنرگو  يوش  ناهانگ  بکترم  دـیاب  دـنتفگ : رگا  دـنیوگ : یم  .دراد  دوجو  هیقت  دوهی  نید  رد   - 2
(13) .سفن لتق  انز و  یتسرپ ، تب  هریبک : هانگ  هس  زج  دوش ، ناهانگ 

(14) .دهد قالط  ار  وا  دیاب  رهوش  دوش ، هنصحم  يانز  بکترم  هک  ینز   - 3

(15) .دهد قالط  ار  وا  نز ، تیاضر  نودب  ای  تیاضر  اب  دناوت  یم  درم   - 40

هدرچ هیـس  نز  اب  هدرچ  هیـس  درم  وردیفـس ، نز  اب  وردیفـس  درم  دـق ، هاتوک  نز  اب  دـق  هاتوک  درم  دـق ، دـنلب  نز  اب  دـق  دـنلب  درم   - 5
(16) .دنکن جاودزا 

(17  ) .تسا زیاج  تاجوز  ددعت   - 6

(18  ) .تسا لطاب  شجاودزا  دناشوپن ، ار  دوخ  رس  دور و  نادرم  نایم  هب  ینز  رگا   - 7

هفیظو نز  نوچ  تسا ، مدـقم  ردـپ  مارتحا  ردام ، مارتحا  ردـپ و  مارتحا  نیب  ضراعت  تروص  رد  .تسا  مزال  ردام  ردـپ و  مارتحا   - 8
(19) .دنک تعاطا  رهوش  زا  دراد 

(20  ) .تسا یگلاس  هدزیس  رد  نارسپ  غولب  یگلاس و  هدزاود  رد  نارتخد  غولب   - 9

.تسا مارح  يدوهی  ریغ  هحیبذ   - 10

.تسا بجاو  نادرم  يارب  هنتخ   - 11

.تسا مارح  هبنش  ياهزور  ندرک  راک   - 12

: اه تشون  یپ 

، نایدا عماج  خیرات  سان.یی ، ناج  ریز : عبانم  هب  دینک  عوجر  رتشیب  تاعالطا  يارب   - 1
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، يدوعسم ، 280 227 ص 283 -  ناهج 270 -  هدنز  نایدا  ص 208 و 209  گرزب ، نایدا  رصتخم  خیرات  هلاش ، نیـسیلف  ص 453 ،
ص 146؛ ج 1 ، لماکلا ، ریثا ، نبا  ص 561 ؛ ج 1 ، خیرات ، يربط ، ص 28 ، لاوطلا ، رابخا  يرونید ، ص 229 ، ج 1 ، بهذلا ، جورم 

...و ص 124  لحنلا ، للملا و  یناتسرهش ،

.تسا هدش  هتفرگ  ناوارف  صیخلت  اب   456 ص 465 -  سان ، .یی  ناج  نایدا ، عماج  خیرات  باتک  زا  ثحب  نیا  لصا   - 2

تقیقح رد  نادـبوم  تشترز  .دـنلئاق  توافت  دـنمان  یم  نادـبوم  تشترز  ار  نآ  دوخ  هک  هچنآ  تشترز و  میلاعت  نایم  ناـخروم   - 3
خیرات یناداـبآ ، یغلبم  ر ك : يداـمتم .) نورق  یط  رد   ) دـنا هداد  ماـجنا  تشترز  نیئآ  رد  نادـبوم  هک  تسا  یتاـفاضا  تاـفیرحت و 

.330 ص 332 -  ج 1 ، ناهج ، بهاذم  نایدا و 

دحاو يادزماروها  نحل  دیحوت و  زا  میوش ، یم  رود  تسا -  تشترز  نامز  هب  طوبرم  هک  اه -  تاگ  زا  هچ  ره  اتسوا  هعلاطم  رد   - 4
یناـساس و دـهع  باـتک  رخاوا  رد  بیترت  نیدـب  .میریگ  یم  هلـصاف  دـناد  یم  زیچ  همه  قلاـخ  ار  ادزماروها  هک  یتـشترز  هناـگی و  و 
خیرات و .ر ك : .ددرگ  یم  میسقت  رش  ریخ و  شخب  ود  هب  دحاو  يادخ  دوش و  یم  مین  ود  هب  ناهج  ینشور  روط  هب  مالسا ، اب  نراقم 

ص 341. ج 1 ، ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات  زا  لقن  هب  نایدا 236/2/15 : تخانش 

هدروآ ار  بآ  ندوب  قولخم  هک  نانچ  هدرک ، هراشا  شتآ  ییانـشور و  رون و  ندوب  قولخم )  ) هدـیرفآ هب  ًاتحارـص  اـه  تاـگ  رد   - 5
سدقم تشترز  نید  رد  بآ  شتآ و  .دـندرگ  یقلت  دوبعم  ود  ره  دـشاب و  قلاخ  نوچ  قولخم  نأش  درادـن  انعم  تهج  نیدـب  .تسا 

.دنا هدوب 

هللادبع  - 6
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.دعب هب  ص 700  ج 2 ، ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات  یغلبم ،

ص 297. ج 1 ، للملا ، حیضوت   - 7

لصف 20. جورخ ، رفس  قیتع ، دهع   - 8

ص 590 و 589. ج 2 ، یغلبم ، ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات  ص 80 ؛ ینامسآ ، بتک  یفرعم   - 9

ص 496 و 497. نایدا ، عماج  خیرات  سان ، .یب  .ناج   - 10

ص 98. دوملت ، زا  يا  هنیجنگ   - 11

ص 102 و 103. نامه ،  - 12

ص 115. نامه ،  - 13

ص 185. نامه ،  - 14

ص 185. نامه ،  - 15

ص 182. نامه ،  - 16

ص 184. نامه ،  - 17

ص 186. نمه ،  - 18

ص 200. نامه ،  - 19

ص 181 و 92. نامه ،  - 20

؟ دوب نییآ  باتک و  ياراد  هکنآ  دوجو  اب  دوبن ، مزعلاولوا  تشترز  ارچ 

شسرپ

؟ دوب نییآ  باتک و  ياراد  هکنآ  دوجو  اب  دوبن ، مزعلاولوا  تشترز  ارچ 

خساپ
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 . هدرواین یهلا  نییآ  هدوبن و  ربمایپ  يو  هک  دـنراد  رواب  یخرب  .دـنراد  رظن  فالتخا  تسا ،  هدوب  ربمایپ  تشترز  هک  نیا  رد  ناخروم 
.دشاب مزعلاوا  دناوت  یمن  دنناد ، یمن  ربمایپ  ار  يو  هک  ینانآ  يانبم  ساسارب  ( 1  ) .دوب نایسراپ  ربمایپ  هک  دنراد  هدیقع  رگید  یضعب 

مزعلاوا ناربمایپ  هک  نیا  صوصخرد  ناهوژپ  نآرق  نارـسفم و  تفگ :  دـیاب  دـنناد ، یم  ربمایپ  ار  تشترز  هک  ینانآ  شرگن  ساسارب 
(2  ) .دنراد رظن  فالتخا  دنتسه ، یناسک  هچ 

.دنتسه مزعلاولوا  ناربمایپ  همه  هک  دنراد  هدیقع  یضعب 

.تسا مزعلاوا  زین  تشترز  انبم  نیا  ساسارب 

(3) .دنتسه رفن  مزعلا 313  یلوا  ناربمایپ  هک  دنراد  هدیقع  رگید  یضعب 

ظاحل ار  رایعم  هس  مزعلاولوا  يارب  هورگ  نیا  ( 4) .دنتسه رفن  جنپ  مزعلا  یلوا  ناربمایپ  هک  دنراد  رواب  یخرب 

: دنا هدرک 

.دنشاب دیدج  نییآ  تعیرش و  بحاص  هک  دوش  یم  قالطا  ناربمایپ  زا  هتسد  نآ  هب  مزعلا  یلوا  ناربمایپ  فلا )

.دنا هدش  رهاظ  رت  يوق  هدارا  مزع و  اب  نآ  اب  هلباقم  يارب  هتشاد و  رتشیب  ياه  يراتفرگ  تالکشم و  ب )

.تسا هدوب  رتشیب  نانآ  تلاسر  ورملق  هرتسگ و  ج )

و اهبرغ ، اهقرـش و  یلا  اوثعب  مّهنأل  : " دومرف ماما  دنیوگ ؟ یم  مزعلاولوا  ناربمایپ  زا  هدع  نیا  هب  ارچ  هک  دش  لاؤس  ع )  ) داجـس ماما  زا 
". دندش سنا  نج و  برغ و  قرش و  هب  ثوعبم  اهنآ  اریز  ( 5 ( ؛ اهسنا اهنج و 

یگژیو نیا  تسا  نآ  رگنایب  هک  هدـش  نایب  ییابیکـش " ربص و   " مزعلاولوا ناربمایپ  ياه  یگژیو  زا  یکی  زین  نآرق  تایآ  زا  یکی  رد 
ییابیکش مزعلاولوا  ناربمایپ  هک  هنوگ  نآ  نک  ربص  : " دومرف ص )  ) مالسا ربمایپ  هب  باطخ  هک  دراد  يداینب  شقن  ندوب  مزعلاولوا  رد 
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تالکـشم ربارب  رد  هک  دوش  یم  قالطا  یناسک  هب  مزعلا  یلوا  هک  تسا  نآ  رگنایب  مزع "  " هژاو نکم ." باتـش  اـهنآ  يارب  دـندرک و 
.تسا تالکشم  ربارب  رد  تمواقم  زا  هیانک  مکحم  هدارا  تسا و  راوتسا  مکحم و  هدارا  يانعم  هب  مزع  اریز  دنا ، هدوب  ابیکش 

يا هبترم  رد  شیدـنارود و  ییابیکـش ،  رب  هوالع  هک  تسا  ناربمایپ  زا  هتـسد  نآ  هب  هراـشا  هک  تسا  ینآرق  ریبعت  مزعلا " یلوا   " هژاو
رفن جـنپ  مزعلا  یلوا  ناربمایپ  تایاور ،  یـضعب  رد  نییبنلا " هداس  : " دومرف ع )  ) قداـص ماـما  ( 6) .دـنا هتفرگ  رارق  ایبنا  رگید  زا  رتـالاب 

(7) .تسا هدش  رکذ  (ص ") دمحم یسیع و  میهاربا ، حون ، "

نیاربانب تسین ؛  وا  رد  رگید  ياهرایعم  اریز  درادن ؛ دوجو  تسا ، هدش  هتسناد  وا  يارب  روبز  باتک  هک  دوواد  ترضح  عمج ،  نیا  رد 
.تسا هدشن  هتسناد  مزعلاولوا  رایعم  ندوب  باتک  بحاص  اهنت 

.دنتسین مزعلا  یلوا  زین  رگید  ناربمایپ  زا  يدایز  دادعت  تسین ، مزعلا  یلوا  رگا  تشترز ، ندوب  ربمایپ  ضرف  ربانب 

ناربمایپ يالاو  هبترم  رد  هک  تسا  تهج  نادـب  ای  نیا  و  تسیچ ، يو  ندوبن  مزعلا  یلوا  مدـع  للع  هک  تفگ  ناوت  یمن  ًاقیقد  هچرگ 
ناسنا همه  يارب  دیدج و  عماج و  نید  هتشادن و  ییابیکش  مزعلا  یلوا  ناربمایپ  دننامه  تالکشم  ربارب  رد  ای  دنرادن ، رارق  مزعلا  یلوا 

.تسا هدرواین  دوخ  نامز  رد  اه 

 : اه تشون  یپ 

.29 ص 28 -  ج6 ، فیراعم ، فراعم و   - 1

ص 322. ج1 ، نآرق ، همانشناد  ص 380 ؛ ج21 ، نومن ، ریسفت   - 2

ص 45. ج6 ، روثنملا ، رردلا   - 3

.يروش هروس  هیآ 13 ، لیذ  نایبلا ، عمجم   - 4

ص 58. ج11 ، راونالاراحب ،  - 5

ص 374. ج21 ، هنومن ، ریسفت  هیآ 35 ، . ( 46  ) فاقحا  - 6

فراعملا هریاد   - 7
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ص 451. ج 10 . یمالسا ، گرزب 

؟ يونث ای  تسا  يدیحوت  تشدرز ، نییآ  ایآ 

شسرپ

؟ يونث ای  تسا  يدیحوت  تشدرز ، نییآ  ایآ 

خساپ

»ي اتـسوا « ؟ يوـنث ینییآ  اـی  تسا  هدوـب  يدـیحوت  ینییآ  لـصا  رد  تشدرز ، نییآ  اـیآ  هک  تسین  موـلعم  ینـشور  هب  خـیرات ، رظن  زا 
اتـسوا دادیدنو »  » شخب .دراد  رگیدکی  اب  یـشحاف  توافت  باتک ، نیا  فلتخم  ياهتمـسق  اریز  دـنک ، یمن  عفر  ار  ماهبا  نیا  دوجوم ،

زا نیققحم ، زا  یخرب  ياعدا  بسح  رب  هکلب  دوش ، یمن  هدیمهف  یگناگود  نادنچ  اهاتاگ »  » شخب زا  یلو  دراد ، تیونث  رد  تحارص 
رد هک  ییاتـسوا  دـندقتعم  قیقحت  لها  هک  تسا  گرزب  فـالتخا  تواـفت و  نیمه  تلع  هب  .ددرگ  یم  طابنتـسا  یئاـتکی  شخب ، نیا 

.تسا صخش  کی  زا  نآ  شخب  ره  هکلب  تسین ، رفن  کی  رثا  تسا  تسد 

ار تشدرز  نید  میناوت  یم  میراد ، سوجم  هرابرد  هک  يا  یمالسا  داقتعا  بسح  رب  ام  یلو  تسا ، اسران  اجنیا  رد  یخیرات  تاقیقحت 
.دندرگ یم  بوسحم  باتک  لها  زا  نایتشدرز  مالـسا ، ياملع  رثکا  هدیقع  بسح  رب  اریز  مینادب ، يدـیحوت  تعیرـش  کی  لصا ، رد 

ود هدـیقع  قباوس  هیحاـن  زا  تشدرز ، نیئآ  رد  ّتیونث  ذوفن  دـنیوگ  یم  دـننک و  یم  دـییأت  ار  هدـیقع  نیمه  زین  نیخّروم  زا  نیقّقحم 
.تسا هدوب  تشدرز  زا  لبق  ایرآ  داژن  رد  ییادخ 

، یخیرات رظن  زا  اما  مینادب ، يدیحوت  تعیرش  کی  ار  تشدرز  تعیرش  میناوت  یم  یمالسا  راثآ  هار  زا  ینعی  دّبعت ، قیرط  زا  اهنت  هتبلا 
یتشدرز نیئآ  میناوت  یمن  میهد ، رارق  كالم  ار  اهاتاگ »  » طقف میهاوخب  دـنچ  ره  تسا ، بوسنم  تشدرز  هب  هک  يراثآ  رظن  زا  ینعی 
تـشدرز هک  تسا  نیا  دنا  هتفگ  اهاتاگ »  » دانتـسا هب  تشدرز  دیحوت  باب  رد  ناققحم  هچنآ  رثکادح  اریز  مینادب ؛ يدـیحوت  نیئآ  ار 

تسا و ادزماروهآ »  » نآ تسا و  هتـسناد  یم  قولخم  ریغ  تاذ و  هب  مئاق  ار  دوجوم  کی  اهنت  ینعی  تسا ، هدوب  « یتاذ دیحوت   » رادفرط
تادوجوم همه 
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شیب یتسه  تخرد  يارب  تشدرز  رگید  ترابع  هب  و  تسا ؛ هتسناد  یم  ادزماروهآ  هدیرفآ  ار  وینئم ) هرگنا   ) نمیرها یتح  ار ،  رگید 
ینعی تدابع » رد  دـیحوت   » رادـفرط ار  تشدرز  نیققحم ، یخرب  هتفگ  هب  ءاکتا  اـب  میناوت  یم  مه  و  تسا ؛ هدوبن  لـئاق  هشیر  کـی  زا 

رد دـیحوت  تدابع ، رد  دـیحوت  یتاذ و  دـیحوت  رب  هوالع  دـشاب ، يدـیحوت  نیئآ  نیئآ ، کـی  هکنیا  يارب  یلو  .مینادـب  تسرپ  هناـگی 
تامیلعت نیا  زا  اریز  تسا ، هدوب  يونث  ًـالماک  ّتیقلاـخ ، رظن  زا  یخیراـت ، كرادـم  بسح  هب  تشدرز  نیئآ  تسا و  مزـال  تیقلاـخ 

ءایشا أشنم  وینئم ، تنپس  .تسا  سدقم ) درخ  « ) وینئم تنپس  ( » ثیبخ درخ  « ) وینئم هرگنا   » فلاخم بطق  هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچنیا 
ینعی تسا ، دب  ءایـشا  أشنم  نمیرها ، ای  وینئم  هرگنا  اما  دوشب ، هدـیرفآ  تسیاب  یم  تسا و  بوخ  هک  یئایـشا  نامه  ینعی  تسا ، کین 

لوؤسم وینئم  هرگنا  هکلب  تسین ، اهنآ  ندیرفآ  لوؤسم  وینئم  تنپـس  ای  ادزماروهآ  دوش و  هدیرفآ  تسیاب  یمن  هک  تسا  یئایـشا  أشنم 
ادزماروهآ زا  هک  یتسه  ینعی  تسا ، يا  هخاـش  ود  یلو  تسین  يا  هشیر  ود  یتـسه  دـنچ  ره  رکف ، نیا  قباـطم  .تسا  اـهنآ  ندـیرفآ 

هک دـب » هخاش   » شکین و راـثآ  وینئم و  تنپـس  زا  تسا  تراـبع  هک  کـین » هخاـش  : » دوش یم  بعـشنم  هخاـش  ود  هب  ددرگ  یم  زاـغآ 
يرثا نیرت  يدـیحوت  نیرت و  ربتعم  نیرت و  لیـصا  هک  ار  اهاتاگ  رگا  .شدـب  راـثآ  اـه و  هدـیرفآ  همه  وینئم و  هرگنا  زا  تسا  تراـبع 
نسحا ماظن  دوجوم  ماظن  هکنیا  و  رـش ، ریخ و  جنپ  شـش و  رد  ار  تشدرز  میهد ، رارق  كالم  تسا  هدنام  یقاب  تشدرز  زا  هک  تسا 

.دنک یم  ادج  ًالماک  ینامسآ  ناربمایپ  زا  ار  وا  تهج ، نیا  .مینیب  یم  راتفرگ  دیآ  یمن  روج  هغلاب  تمکح  ابو  تسین 

؟ دراد یقرف  هچ  مالسا ، نید  ناطیش  اب  یتشدرز ، شیک  نمیرها 

شسرپ

شیک نمیرها 
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؟ دراد یقرف  هچ  مالسا ، نید  ناطیش  اب  یتشدرز ،

خساپ

نیا .تسا  نامـسآ  ات  نیمز  زا  توافت  مالـسا ، نییآ  رد  ناطیـش  هشیدـنا  و  ییادزم ، نییآ  یتشدرز و  شیک  رد  نمیرها  هشیدـنا  نایم 
.تسا يرصتخم  حیضوت  هب  دنمزاین  بلطم 

تاـفآ و رورـش و  اهیدـب و  همه  تقلخ  تسا و  هدـش  هدرب  ماـن  نمیرها  اـی  وینئم » هرگنا   » ماـن هب  يدوجوم  زا  ییاتـسوا ، تاـمیلعت  رد 
اهنآ لاثما  یلاسکشخ و  لصاحیب ، ياهنیمز  نینچمه  اهبرقع و  اهرام و  اه ، هدنزگ  اه ، هدنرد  اهیرامیب ، لیبق  زا  روآ  نایز  تادوجوم 

.تسا وینئم » هرگنا   » بیقر هک  وینئم » تنپس   » هب هن  تسا و  گرزب  يادخ  هک  « ادزماروهآ  » هب هن  تسا  هدش  هداد  تبسن  وا  هب 

هدیرفآ هجو  چیه  هب  ادزماروهآ و  دننام  تسا  یلزا  میدق  رهوج  کی  دوخ  نمیرها ، هک  دوش  یم  رهاظ  ییاتـسوا  تامیلعت  یـضعب  زا 
ًاـصوصخ اتـسوا »  » رگید تاـمیلعت  یـضعب  زا  اـما  .تسا  هدـیرفاین  ار  وا  یلو  تسا ، هدرک  فشک  اروا  ادزماروهآ  تسین ، ادزماروـهآ 

درخ ای  وینئم » تنپس   » یکی دیرفآ : دوجوم  ود  ادزماروهآ  هک  ددرگ  یم  نشور  تسا  اتسوا  يازجا  نیرتربتعم  هک  اهاتاگ »  » زا یتمسق 
(. نمیرها  ) ثیبخ درخ  ای  وینئم » هرگنا   » رگید و  سدقم ،

هب ناهج  تاقولخم  تادوجوم و  هک  تسا  نیا  تسه  هدوب و  نایتشدرز  داقتعا  دروم  دوش و  یم  رهاـظ  اتـسوا  زا  هچنآ  لاـح  ره  هب  و 
يارب ناشدوجو  دنشاب و  هک  تسا  بوخ  دنشاب و  تسیاب  دنتسه و  هک  دنتسه  اهنآ  تاریخ »  » .دنوش یم  میسقت  رـش  ریخ و  هتـسد  ود 

هب رورش  نیا  تسا و  هدش  ملاع  صقن  ببس  اهنآ  دوجو  دنشاب ، تسیابن  اما  دنتسه  هک  دنتسه  اهنآ  رورش »  » اما تسا ، مزال  ملاع  ماظن 
.دشابن هاوخ  دشاب و  ادزماروهآ  قولخم  نمیرها  دوخ  هاوخ  دنا ، نمیرها  قولخم  هکلب  دنتسین ، ادزماروهآ  قولخم  هجو  چیه 

هب سپ 
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دوخ وا  تسا و  وا  يورملق  ءزج  شنیرفآ ، ناهج  زا  یتمـسق  تسا ؛ ناهج  تاقولخم  زا  يرایـسب  هدننیرفآ  قلاخ و  نمیرها ، لاح ، ره 
.ّتیقلاخ رد  تسا  وا  کیرش  یلو  تسا  وا  قولخم  ای  تاذ و  رد  تسا  ادزماروهآ  لثامم  کیرش و  تسا و  یلزا  میدق  لصا  کی  ای 

تسیابن هک  يا  هدیرفآ  ناهج ، رد  ددرگ ؛ یمن  مسقنم  رش  ریخ و  هتسد  ود  هب  تادوجوم  ناهج و  ًاساسا  یمالـسا  ینیب  ناهج  رد  یلو 
زیچ همه  هدش و  هدیرفآ  اجب  زیچ  همه  هدش و  هدیرفآ  ابیز  زیچ  همه  درادن ، دوجو  دـشاب  هدـش  هدـیرفآ  دـب  ای  دـشاب و  هدـش  هدـیرفآ 

.تسا ّتیدحا  تاذ  قولخم 

رشب دوجو  رد  طقف  ناطیش  .تسا  رشب  یفیلکت  یعیرـشت و  ياهتیلاعف  ناطیـش  ورملق  ینعی  نیوکت ،»  » هن تسا  عیرـشت »  » ناطیـش ورملق 
ذوفن .وا  ندـب  نت و  هن  وا  هشیدـنا  رد  ذوفن  هب  تسا  دودـحم  زین  رـشب  دوجو  رد  ناطیـش  ورملق  .رـشب  ریغ  رد  هن  دـنک  ذوفن  دـناوت  یم 

ار یناعم  نیا  نآرق  .نداد  هولج  وا  رظن  رد  ار  یلطاب  رما  کی  لایخ  ندرک و  هسوسو  ّدح  هب  تسا  رصحنم  زین  رـشب  هشیدنا  رد  ناطیش 
طلـست هکنیا  ای  دنیرفایب و  ناهج  ماظن  رد  ار  يزیچ  هکنیا  اما  و  دنک ؛ یم  نایب  اهنیا  لاثما  و  هسوسو » «، » لیوست «، » نییزت  » ياهریبعت اب 

رابجا و دب  راک  رب  ار  وا  دناوتب  دوش و  طلـسم  رـشب  دوجو  رب  دناوتب  هرهاق  تردق  کی  لکـش  هب  ینعی  دـشاب ، هتـشاد  رـشب  رب  ینیوکت 
وا هب  تدارا  تسد  دهاوخب  رشب  دوخ  هکنیا  هب  تسا  دودحم  رشب  رب  ناطیش  ّطلست  .تسا  جراخ  ناطیـش  تردق  هزوح  زا  دیامن ، مازلا 

: دهدب

نیذَّلا یَلَع  ُُهناْطلُس  امَّنِا  نولَّکَوَتَی  ْمهِّبَر  یلَع  اونَمآ َو  َنیذَّلا  یلَع  ٌناْطلُس  َُهل  َْسَیل  هَّنِا  »
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100 99/ لحن ُهَنْوَّلَوَتَی »

هب تسا  رصحنم  وا  ّطلست  درادن ، یطّلـست  دننک  یم  اکتا  دامتعا و  شیوخ  راگدرورپ  هب  دنراد و  نامیا  هک  یمدرم  رب  ناطیـش  انامه  ]
[ .دنریذپ یم  هتفریذپ و  ار  ناطیش  یتسرپرس  تیالو و  ناشدوخ  هک  یصاخشا 

شیوخ یهارمگ  لوؤسم  ار  وا  دـننک و  یم  ضارتعا  وا  هب  هک  یناسک  باوج  رد  هک  دـنک  یم  لقن  تمایق  رد  ناطیـش  ناـبز  زا  نآرق 
: دیوگ یم  دنرامش  یم 

22/ میهاربا ْمُکَسُْفنَا » اومول  ینومولَتالَف َو  یل  ُْمْتبَجَتْساَف  ْمُُکتْوَعَد  ْنَا  ّاِلا  ٍناطلُس  ْنِم  ْمُْکیَلَع  یل  َناک  ام  «َو 

توعد مه  امش  مدناوخ و  هانگ  يوس  هب  ار  امـش  نم  .دوب  توعد »  » طقف نم  تردق  دودح  .متـشادن  یمازلا  رابجا و  هّوق  ایند  رد  نم  ]
اب نم  طابترا  .دیداد  تبثم  خساپ  نم  توعد  هب  هک  دینک  تمالم  ار  نتـشیوخ  دینکن ، تمالم  ارم  سپ  دیدرک ، تباجا  هتفریذپ و  ارم 

[ .سب هدوب و  تباجا »  » و توعد »  » دودح رد  ًافرص  امش 

دازآ و ّرح و  هک  دـنک  یم  باجیا  ناسنا  يدوجو  هبترم  .تسا  ناسنا  رایتخا » ، » رـشب رب  ناطیـش  طلـست  هزادـنا  نیا  تمکح  هفـسلف و 
هار زا  ًارصحنم  هک  ار  شیوخ  ّتیلعف  لامک و  ات  دریگ  رارق  توعد  ود  نایم  هار و  ود  رـس  رب  دیاب  هراومه  راتخم  دوجوم  .دشاب  راتخم 

.دنک لیصحت  دیآ  یم  تسدب  باختنا »  » و رایتخا » »

لئاق لالقتـسا  يدوجوم  چـیه  يارب  نآرق  .درادـن  لالقتـسا  تروص  هب  شنیرفآ  رد  یـشقن  يدوجوم  چـیه  یمالـسا ، ینیب  ناهج  رد 
يارب نآرق  .تـسا  هـّیهلا  هغلاـب  هدارا  تیـشم و  يارب  ندـش  عـقاو  ارجم  هطـساو و  تروـصب  دراد  ار  یـشقن  ره  يدوـجوم  ره  .تـسین 

ات تسین ، لئاق  زین  یشقن  نینچ  یتح  ناطیش  يارب  یلو  تسا ؛ لئاق  تقلخ  رد  یهلا  تیشم  ذافنا  يارب  ندوب  هطساو  شقن  ناگتـشرف ،
ار وا  هکنآ  هب  دسر  هچ 
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.ادزماروهآ ربارب  رد  تسا  یلقتسم  قلاخ  نمیرها  اتسوا ، رد  هکنانچنآ  دنادب ، لقتسم  ّتیقلاخ  رد 

هملک .تسا  شحاف  طلغ  دـننک  یم  همجرت  وید »  » ای نمیرها » » هب یمالـسا  نوتم  همجرت  رد  ار  ناطیـش  هملک  ًـالومعم  هکنیا  ور  نیا  زا 
.دیایب همجرت  رد  ظفل  نیع  دیابو  درادن  یسراف  رد  یفدارم  ناطیش 

راکدنا تسد  راگدرورپ  نذا  هب  هک  ناگتشرف  ربارب  رد  یبطق  یتح  .تسین  دنوادخ  لباقم  رد  یبطق  هجو  چیه  هب  نآرق  رظن  زا  ناطیش 
.تسین زین  دنشاب  یم  ءایشا  شنیرفآ  رد  یهلا  ّتیشم  يرجم  دنا و  تقلخ 

رش ناطیش  تحلصم ، تمکح و  نامه  بجوم  هب  تسا و  یتحلـصم  تمکح و  رب  ینبم  دوخ  وا  لالـضا  تنطیـش و  ناطیـش و  دوجو 
.قلطم یعقاو و  یقیقح و  ّرش  هن  تسا  یبسن 

هدومرف ءاطعا  ار  يزاس » هارمگ   » و لالـضا »  » تسپ ناطیـش ، هب  شدوخ  ادـخ  نآرق ، قطنم  بسحرب  هک  تسا  نیا  رت  تفگـش  همه  زا 
.تسا

؟ یعقاو تیصخش  کی  ای  رایدنفسا ، متسر و  دننام  تسا ؟ يا  هناسفا  تیصخش  کی  تشدرز  ایآ 

شسرپ

؟ یعقاو تیصخش  کی  ای  رایدنفسا ، متسر و  دننام  تسا ؟ يا  هناسفا  تیصخش  کی  تشدرز  ایآ 

خساپ

دـصشش دودح  رد  ار  شنامز  ناجیابرذآ و  ار  وا  دلوت  لحم  ًابلاغ  دـنناد و  یم  یعقاو  یخیرات و  تیـصخش  کی  ار  وا  ًابلاغ  نیققحم 
: دسیون یم  هداز  یقت  ياقآ  .دنناد  یم  حیسم  زا  لبق  لاس 

لاس ای 272  هدوب ، دالیم ) زا  لبق   331 330  ) اراد لتق  ناریا و  رب  ردنکسا  يالیتسا  زا  لبق  لاس  تشدرز 258  هک  دور  یم  يوق  نظ  »
ات دش ، هتفگ  هکنانچ  هلصاف  نیا  هک  دوب  دهاوخ  نآ  زا  ترابع  ثحب  لباق  عوضوم  اذل  و  دالیم ) زا  لبق   323  ) .ردنکسا تافو  زا  لبق 

ای 630 ای 618 و  حیسم  زا  لبق  هنـس 588  رد  ار  تشدرز  دلوت  دیاب  نیاربانب  و  بساتـشگ ، نامیا  ای  وا  تثعب  ای  تسا ، تشدرز  دلوت 
هب « ) .دوش یم  قوف 595 و 625 و 637  دادـعا  مینک ، ضرف  یقیقح  ار  ردنکـسا  تافو  ات  هلصاف 272  رگا  و  تسناد ، حیـسم  زا  لبق 

.( ص 88 یسراپ ، بدا  انسیدزم و  لقن 

؟ دروآ دوجوب  یتاحالصا  هچ  تشدرز 

شسرپ
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؟ دروآ دوجوب  یتاحالصا  هچ  تشدرز 

خساپ

تاحالـصا دوخ  هعماج  رد  تشدرز  هک  دـنراد  فارتعا  دـنناد  یم  یخیرات  یقیقح و  تیـصخش  کـی  ار  تشدرز  هک  یناـسک  همه 
.دروآ لمع  هب  یعامتجا  يداقتعا و  يداصتقا و 

ناوید تسا و  هدرک  یم  توعد  دزماروها  شتسرپ  هب  اهنت  تشدرز  .تسا  ناوید  شتـسرپ  عنم  هیحان  رد  یکی  تشدرز ، تاحالـصا 
.تسا هدرک  عنم  ار  رگید  ناویح  ره  واگ و  ینابرق  تشدرز  .تسا  هتسناد  یم  شتسرپ  لباقریغ  نوعلم و  دیلپ و  ار 

: دسیون یم  دراد  یناریا  ندمت  باتک  رد  هک  يا  هلاقم  رد  لیزمود 

رایسب وا  حالـصا  يداصتقا  هبنج  یلو  هدرواین  یعامتجا  تالیکـشت  يارب  يدیدج  هقیرط  يو  .تسا  لامک  مامت و  تشدرز  حالـصا  »
زا ییاـیرآ  ماوقا  زا  يا  هدـع  هک  هتفرگ  تروص  یعقوم  تشدرز  تاحالـصا  هک  دـنراد  هدـیقع  ًاـمومع  رـضاح  لاـح  رد  .تسا  يوق 

يور رد  ندیرچ  هب  ار  مولعمان  عتارم  يور  رد  اه  هلگ  ندیرچ  دندمآ و  یمرد  ینیشن  هد  ینیشنرهش و  تلاح  هب  يدرگارحـص  تلاح 
مارتحا صوصخم ، مارتحا  عون  کی  هدام  رن و  واگ  يارب  لـیلد  نیمه  هب  .دـندوب  هدومن  لدـبم  هلیبق  موق و  ره  هب  صوصخم  ياـهنیمز 

راردا یتح  هدرک و  ادیپ  صاخ  تیمها  ینیـشن  هد  ینیـشنرهش و  دیدج  تالیکـشت  رد  یناویح  دوک  ًالثم  دـندوب ؛ هدـش  لئاق  یبهذـم 
/163 و 164) نیناساس نامز  رد  ناریا  « ) .تسا هتفای  ءاقترا  هدننک  كاپ  كاپ و  داوم  هجرد  هب  واگ 

: دیوگ یم  لیزمود  ًاضیا 

دنه دزن  هک  ار  هموس »  » روآرکس بارش  ندروخ  ناویح و  ندرک  ینابرق  حیسم  دالیم  زا  لبق  لاس  رازه  ای  لاس  دصـشش  رد  تشدرز  »
کین و هشیدنا  تدابع ، تشدرز  يارب  .درک  فذح  دوب  لومعم  زین  اهیدنه  میدـق  بهذـم  رد  تشاد و  تیمها  هزادـنا  یب  نایناریا  و 

تسا ناسنا  یجراخ  یلخاد و  ششوک  نیا  هدوب و  کین  رادنپ  کین و  راتفگ 
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بورـشم دیوگ : یم  تشدرز  .تسا  هانگ  تافارخ و  هیقب  دهد ، یم  تکرـش  رـش  ریخ و  نایم  يدـبا  راکیپ  رد  هنادـنمزوریپ  ار  وا  هک 
هک دنوادخ  يارب  ینابرق  ياجب  نیشنرهش  ناقهد  واگ  هک  تسین  رتهب  ایآ  دنک ، ددم  یکین  هب  تسا  نکمم  روطچ  فیثک  روآرکس و 

»؟ دوش هتشامگ  عرازم  دیفم  ياهراک  هب  تسین  اذغ  هب  جاتحم  درادن و  مسج 

کی زا  هدـننک  تسم  يا  هراـصع  زا  تسا  هدوب  تراـبع  تسا ، هدرک  موکحم  ار  نآ  تدـش  هب  تشدرز  هک  موه »  » اـی موـس »  » بارش
هدرک یم  هدافتـسا  نآ  زا  شتـسرپ  مسارم  رد  میدـق  ناییایرآ  و  تسا ، هدوب  یهایگ  عون  هچ  تسین  مولعم  یتسرد  هب  هک  صاخ  هایگ 

.دنا

: دسیون یم  تمکح  رغصا  یلع  همجرت  سان ، ناج  فیلأت  نایدا  خیرات  باتک  رد 

هرـضم ناهایگ  دننارورپب ، تاجیزبس  تالغ و  دننک و  عرز  تشک و  ار  نیمز  هک  تسا  نآ  تشدرز  یلمع  رظندـم  زا  باوص  ریخ و  »
ار واگ  هژیوب  دنمدوس و  ناروناج  دنهد ، بآ  ار  کشخ  ياهنیمز  دننک و  دابآ  ار  ریاب  یـضارا  دـنزاس ، نک  هشیر  ار  هزره  ياهفلع  و 

هـشیمه ریخ  بوخ و  مدآ  هکنآ  هصالخ  .دـنهد  هفولع  دـنراد و  هاگن  تفقـش  ینابرهم و  هب  تسا  دـیفم  یناویح  يزرواشک  يارب  هک 
لمع نوـماریپ  ًادـبا  دزاـس و  یم  دوـخ  هشیپ  ار  لاـمعا  نیا  فـالخ  هک  ریرـش  دـب و  مدآ  فـالخ  رب  تسا ، رازیب  غورد  زا  وگتـسار و 

« .تسا نمشد  شخبدوس  یتحالف  لامعا  اب  هشیمه  دیلپ ) ناور   ) وینئمارگنا اریز  ددرگ ، یمن  تعارز  يزرواشک و 

: دسیون یم  وا  مه  و 

هک متـسه  تشدرز  وریپ  نم  .متـسرپ  یم  ار  ادزم  مراد و  یم  نمـشد  ار  وید  نم  دنا : هتفگ  یم  دوخ  ياهتاجانم  رد  میدق  نایتشدرز  »
هشیمه هک  مدنب  یم  نامیپ  اناد  دنوادخ  دزن  میاتس و  یم  ار  يدنپساشما »  » سدقم ياهناور  دوب ، نادزی  ربمایپ  ناوید و  نمشد 
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درف ریخ  ياهاطع  زا  هک  واگ  هرابرد  مریگ ، شیپ  رد  ار  راک  نیرتهب  يدزیا  هرف  اب  منیزگرب ، ار  یتسار  منک ، هشیپ  يراکوکین  یکین و 
یت یمرا  هتشرف  نم  .مرامـش  مرتحم  دنا  ینادزی  ضیف  عبنم  هک  ینامـسآ  ياهوترپ  یکلف و  راونا  تلادع و  نوناق  مشاب ، نابرهم  تسا 

یناریو و ناروناج و  هب  رازآ  يراکبان و  يدزد و  زا  .دـشاب  نم  نآ  زا  وا  هک  دـیما  .منیزگ  یمرب  تسوکین  كاـپ و  هک  ذمرادنپـس ) )
« .مزیهرپب دراد  لزنم  ناتسرپادزم  هک  اهرهش  اه و  هید  يدوبان 

؟ دش یتالوحت  هچ  راچد  تشدرز  زا  دعب  اه  ییایرآ  دیاقع 

شسرپ

؟ دش یتالوحت  هچ  راچد  تشدرز  زا  دعب  اه  ییایرآ  دیاقع 

خساپ

طاطحنا یتسپ و  هب  نایناساس  هرود  رد  ًاصوصخم  يدـعب و  راودا  رد  ییایرآ  دـیاقع  هک  درادـن  راکنا  ناققحم  ناخروم و  زا  يدـحا 
هب نایناساس  هرود  رد  هیاریپ  هفارخ و  نارازه  تسپ ؛ تشز و  يراکفا  هب  دـش  لیدـبت  تشدرز  تاـمیلعت  یلاـع  اـبیز و  هبنج  .دـییارگ 

.دنفرتعم همه  درادن و  فالتخا  يدحا  تهج  نیا  رد  .دنتسب  تشدرز  شیک 

: دیوگ یم  تشدرز » مرفر   » ناونع تحت  فورعم ، سانشناریا  لیزمود ، 

نییآ مان  هب  زورما  هک  هچنآ  يو  تشذگرد  زا  سپ  یلو  تسا ، هدوب  هناعاجـش  ورـشیپ و  رایـسب  تشدرز  میلاعت  راکفا و  هک  یتسارب  »
يراج و ننس  ریثأت  تحت  داتسا  میلاعت  مییوگب : رت  هداس  .هدمآ  راتفرگ  رگید  بهاذم  نایدا و  تشونرـس  هب  دوش  یم  هدیمان  یتشدرز 

يادـخ اب  نیبرقم  هکئالم  تفرگ و  ار  دـیحوت »  » ياـج كرـش  زا  یعون  داد ، تروص  رییغت  نینمؤم  تـالیامت  یگدـنز و  تاـجایتحا 
یـسررب هب  ار  دوخ  ياج  تایقالخا  هداهن و  هصرع  هب  ياپ  يروآ  تفگـش  مسارم  اب  یناـبرق  حـبذ و  دـندز ، يزارطمه  سوک  گرزب 

.( 144 مانهب / رتکد  همجرت  یناریا ، ندمت  « ) .تشاذگزاب ینادجو  روما 

: دیوگ یم  هشانمود  .ژ.پ 

تسناد و دوخ  زا  زین  ار  تشدرز  یتح  دـش و  رادـیدپ  میدـق  زیمآ  هناـسفا  بهذـم  ًاددـجم  تشدرز ، یـساسا  تاحالـصا  دوجو  اـب  »
اب ادزماروها  گرزب  دـنوادخ  قیرط  نیا  هب  .دوـمن  همیمـض  تشاد  تریاـغم  نآ  اـب  هک  هموـئه »  » هب طوـبرم  تافیرـشت  هب  ار  اـهتاگ » »
زا یعمج  ملق  هب  یناریا ،  ندمت  خیرات  « ) .دیدرگ فیدرمه  دوب  هدنار  رانک  هب  ار  اهنآ  ادزم  نید  هک  ینایادخ  نادـیواج و  نیموصعم 

(94 ییحم / داوج ،  همجرت  ناسانشرواخ ، 

ياتسوا دراد و  شحاف  قرف  یلصا  ياتسوا  اب  یناساس  دهع  ياتسوا  هک  دنراد  فارتعا  زین  نیعم  رتکد  دوادروپ و 
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: هک دنتسه  یعدم  تسا ؛ هدومن  دیدجت  ار  تشدرز  زا  لبق  یتافارخ  تامیلعت  یناساس 

یتشدرز نییآ  صوصخب  دندرک و  نآ  رد  یتافرـصت  رورم  هب  اهدـعب  هچ  تسج ، اهاتاگ  زا  دـیاب  ار  تشترز  یلـصا  یقیقح و  نییآ  »
.( ص 198 یسراپ ، بدا  انسیدزم و  « ) .دیدرگ رود  رایسب  دوخ  أدبم  زا  یناساس  هرود 

.تسا یناـساس  ياتـسوا  ءزج  جـنپ  زا  ءزج  کـی  انـسی  تسانـسی و  زا  یتمـسق  تسا ، نیعم  رتکد  دوادروپ و  دانتـسا  دروم  هک  اـهتاگ 
ای همه  هک  تسا  ناققحم  تسد  رد  يدایز  نئارق  .تساتـسوا  ياهتمـسق  نیرتربتعم  تشدرز  هب  باستنا  یخیراـت و  ظاـحل  زا  اـهاتاگ 
هک یتافارخ  تساهنآ ؛ همه  نیرتلوقعم  مه  تسا و  تشدرز  دوخ  هدورس  هدش ، ادا  تاجانم  رعـش و  تروص  هب  هک  اهتاگ  زا  یتمـسق 
هب دنناد ، یم  دـحوم  ار  تشدرز  هک  یناسک  .تساهنآ  دـض  ًانایحا  تسا و  رتمک  ای  تسین  اجنآ  رد  دوش  یم  هدـید  اهتمـسق  ریاس  رد 

.دنناد یم  یقاحلا  ار  اتسوا  ياهتمسق  ریاس  دننک و  یم  دانتسا  اهاتاگ  تاجردنم 

هچ دیاقع و  لوصا  رظن  زا  هچ  یناساس ،  هرود  ًاصوصخ  دعب  ياه  هرود  رد  تشترز  نید  هک  تسین  یکـش  تهج  نیا  رد  لاح  ره  هب 
ادـیپ لیامـش  لکـش و  دـعب  ياه  هرود  رد  ادزماروها »  » هک نیا  زا  رتهب  یلیلد  هچ  .تسا  هدـییارگ  یتسپ  هب  تاررقم  ماـکحا و  رظن  زا 

.دوش یم  هدید  اج  همه  شا  همسجم  هدرک و 

یم دـنک  یم  یهن  ینابرق  زا  هک  اجنآ  اذـهل  تسا ، هدوب  هدرب  یپ  درجم  يادـخ  موهفم  هب  دـنهد  یم  تبـسن  وا  هب  هکنانچنآ  تشدرز 
«. دشاب هتشاد  اذغ  هب  جایتحا  هک  تسین  مسج  ادخ   » دیوگ

بجر شقن  رد  یناساس  هرود  زا  هک  ییاهشقن  .تسادر  اصع و  شیر و  لیامش و  لکـش و  ياراد  ًامـسر  یناساس  هرود  رد  ادخ  یلو 
متسر و شقن  و 
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هنوگچ هک  دهد  یم  ناشن  دنک ، یم  اطع  ورسخ  ای  روپهاش  ای  ریشدرا  هب  ار  تنطلس  جات  ادزماروها  اهشقن  نآ  رد  هدنام و  ناتسب  قاط 
.دنا هتخاس  یتب  دوب  هتفای  درجت  تشدرز  هشیدنا  رد  هک  ادزماروها  زا  یناساس  نادبوم 

؟ تسا یبلاطم  هچ  هدنرادربرد  ادیدنو »  » باتک

شسرپ

؟ تسا یبلاطم  هچ  هدنرادربرد  ادیدنو »  » باتک

خساپ

بادآ ماـکحا و  رب  تسا  لمتـشم  تسا ، تسد  رد  نوـنکا  تسا و  یناـساس  ياتـسوا  ءزج  جـنپ  زا  ءزج  کـی  هک  دادـیدنو »  » باـتک
« وید دض   » دادیدنو هملک  ینعم  .اهوید  ندرک  دـنبرد  يارب  اعد  نوسفا و  رب  تسا  لمتـشم  باتک  نیا  زا  یتمـسق  .هرود  نآ  یتشدرز 

.دناسر یم  ار  هرود  نآ  ءارآ  دیاقع و  باتک  نیا  تایوتحم  .تسا  هرود  نآ  صاخ  رکفت  زرط  هدنیامن  تغل  نیا  دوخ  .تسا 

: دیوگ یم  نس  نتسیرک 

بآ زا  رترثؤم  ریهطت  رد  هک  يزیچ  طـقف  .تسا  جردـنم  ریهطت  رد  نآ  ریثأـت  بآ و  هب  عجار  یطوـسبم  حرـش  دادـیدنو »  » باـتک رد  »
« .دوب واگ  لوب  دش  یم  بوسحم 

كاخ ندرک  هدولآ  ناگدرم و  نفد  تیعونمم  تسا  هدـش  هیکت  نآ  يور  تخـس  یناـساس  ياتـسوا  رد  هک  یماـکحا  زا  رگید  یکی 
.تسا هدش  دیکأت  رارصا و  عوضوم  نیا  هرابرد  رگید  عوضوم  ره  زا  شیب  تساتسوا ، نیا  زا  یتمسق  هک  دادیدنو  باتک  رد  .تسا 

: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  نیعم  رتکد  ياقآ 

بارحم رد  شتآ  .تسا  شتآ  اجنیا  رد  یـساسا  لـماع  .تسا  سکعنم  يدـنه  ییادوب  نید  تادـقتعم  زا  يرایـسب  ییادزم  نییآ  رد  »
راکـشآ رتشیب  یناریا  نید  رد  شیاتـس  هویـش  لاح  نیا  اب  ...دوش  یم  يریگولج  نآ  یـشوماخ  زا  یمئاد  يایاده  اب  دشک و  یم  هنابز 

شتآ و ناگدرم ، شعن  هک  تسا  نآ  رب  هدیقع  اریز  دوش ، یم  يراددوخ  ناگدرم  نفد  ندنازوس و  زا  لیلد  نیمه  هب  تسرد  تسا و 
دازآ ياوه  رد  یـصاخ  تافیرـشت  یط  هدرب و  اهتـشد  هب  ار  ناگدرم  شعن  ور  نیا  زا  .تخاس  دهاوخ  ثّولم  دـنا  هزیکاپ  هک  ار  نیمز 

.( 53 و 54 یسراپ / بدا  انسیدزم و  « ) .دنهد یم  رارق 

كاخ بآ و  ندوب  رهاط  كاپ و  هب  ییادزم  نییآ  رد  دوش  یم  مولعم 
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.تسا هدشن  هجوت  رصانع  نیا  ندوب  رهِّطم  یگدننک و  كاپ  هب  اما  تسا و  هدش  هجوت  شتآ  و 

؟ دنوش یم  بوسحم  باتک  لها  نایتشدرز  یمالسا ، هقف  رظن  زا  ایآ 

شسرپ

؟ دنوش یم  بوسحم  باتک  لها  نایتشدرز  یمالسا ، هقف  رظن  زا  ایآ 

خساپ

لصا و رد  هک  مینادـب  ینییآ  ینعی  مینادـب ؛ يدـیحوت  نییآ  کی  ار  یتشدرز  نییآ  هک  تسین  یعنام  چـیه  رظن  نیا  زا  هیواز و  نیا  زا 
اهدعب هک  ییاهتعدب  رگید  ياه  هیحان  زا  هچ  یتسرپ و  شتآ  هیحان  زا  هچ  تیونث و  هیحان  زا  هچ  اهکرـش  همه  هدوب و  يدیحوت  هشیر 

رارق كالم  زین  یهقف  رظن  زا  هک  تسا  یفاـک  دـسرب  نیقی  عطق و  هلحرم  هب  رگا  یخیراـت  دانـسا  راـبتعا  .دوش  یقلت  دـنا  هدـش  قاـحلا 
یعنام چیه  دنک  باجیا  یهقف  نیزاوم  رگا  تسین ، مّلسم  هشیر  لصا و  بسح  هب  یتشدرز  نییآ  ندوب  يدیحوتریغ  نوچ  یلو  دریگ ،

رد ار  اهنآ  نیملسم  هک  هتـشذگ  رد  .دنوش  یقلت  باتک » لها   » زا نایتشدرز  حالطـصا  هب  دوش و  یقلت  يدیحوت  نییآ ، نیا  هک  تسین 
ياهقف تسا و  هدوب  فالتخا  دروم  هراومه  اهقف  رظن  زا  هچرگا  تسا ، هدوب  كرادم  نیمه  دانتـسا  هب  دنا  هدروآ  باتک » لها   » فیدر

.دنا هتشادن  فلاخم  رظن  نارگید  زا  رتمک  لصالا  یناریا  یمالسا 

؟ تسا هدوب  فلاخم  هدوب ، هک  یلکش  نامه  هب  شتآ  میظعت  سدقت و  اب  تشدرز  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدوب  فلاخم  هدوب ، هک  یلکش  نامه  هب  شتآ  میظعت  سدقت و  اب  تشدرز  ایآ 

خساپ

.تسا هدوب  قفاوم  راک  نیا  اب  تشدرز  میهد ، رارق  كالم  ار  دوجوم  ياتسوا  ًاصوصخم  نایتشدرز و  دوخ  تایاور  رگا  ریخ ،

: دیوگ یم  نیعم  رتکد  ياقآ 

.هدـش هدـناوخ  ادزماروها  رـسپ  ًابلاغ  اتـسوا  رد  رذآ ) عونلا  بر  ای  رذآ و  هتـشرف  « ) دزیا رذآ   » .تسانـسیدزم نادزیا  زا  یکی  مان  رذآ  »
ماقم یگرزب  دنا  هتساوخ  ریبعت  نیا  زا  .تسا ) هداد  رارق  هلمح  دروم  ار  نآ  تخس  نآرق  هدش و  هدناوخ  ادخ  رسپ  یـسیع  هکنانچمه  )

ناگتشرف تیلهاج  بارعا  هکنانچمه  « ) ادزماروها رتخد  ، » نآ دوس  هب  رظن  ار  نیمز  لکوم  هتشرف  ذمرادنپـس »  » هکنانچ دنناسرب ، ار  وا 
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ار دزماروها  رـسپ  رذآ  تسا : هدمآ  دنب 7  انـسی 25  رد  .دنا  هدیمان  .تسا ) هتخات  اهنآ  رب  تخـس  نآرق  دندیمان و  یم  ادـخ  نارتخد  ار 
ياهدنب 46 رد  .مییاتس  یم  ار  شتآ  ماسقا  همه  مییاتس ، یم  ام  یتسار ، رورس  ادزماروها و  رـسپ  سدقم و  رذآ  يا  ار  وت  مییاتـس ، یم 

كاحـض دـض  وـینئم » تنپـس   » فرط زا  هک  تسا  هدـش  هدرمـش  كاحـض ) « ) كاـهد يژآ   » بیقر رذآ » دزیا  «، » تشیداـیماز  » زا  50
.( 276 یسراپ / بدا  انسیدزم و  « ) .درادزاب تنطلس  غورف  ینعی  رف »  » هب ندیسر  زا  ار  يو  ات  هدش  هتخیگنارب 

اهاتاگ رد  .تسا  هدوب  شتآ  میظعت  سیدـقت و  فلاخم  تشدرز  هک  دروآ  تسد  هب  یتئارق  ناوت  یمن  هجو  چـیه  هب  یخیراـت  رظن  زا 
هک يزیچ  .تسه  شتآ  هب  ندرب  زاین  زا  نخـس  تساتـسوا ، ياهتمـسق  نیرتربتعم  تشدرز  صخـش  هب  باـستنا  تلاـصا و  رظن  زا  هک 
ناج .تسا  هتـشاد  توافت  میدرک  لقن  اهتـشی  اهانـسی و  زا  الاب  رد  هچنآ  اب  تشدرز  صخـش  داقتعا  هک  دنتـسه  یعدـم  یخرب  تسه 

: دیوگ یم  سان 

زا یبهذم ، لامعا  تادابع و  بادآ  تافیرشت و  زا  »
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ینتبم هک  ار  میدق  ياهنایرآ  کسانم  موسر و  تشدرز  هک  تسا  مولعم  ردق  نیمه  .هدنامن  یقاب  یمهم  زیچ  تشدرز  یلـصا  بهذم 
زا تدابع  کی  مسر و  کی  اهنت  .تسا  هدومرف  خوسنم  یلکب  هتفر  یم  لاوز  هب  ور  هدوب و  یتسرپ  تب  وداـج و  رحـس و  هب  داـقتعا  رب 

لتق هب  سدـقم  شتآ  بارحم  رد  شتـسرپ  مسارم  ماجنا  ماگنه  رد  يو  دـنا  هتفگ  هکناـنچ  نآ ، تسا و  هدـنام  یقاـب  تشدرز  ناـمز 
رذآ رب  هک  یماگنه  : » دـیوگ یم  تشدرز  هک  تسا  هدـمآ  اـهاتاگ  ياهدورـس  زا  یکی  رد  .درپس  ناـج  تداـبع  ماـگنه  رد  دیـسر و 
یم نادزی  هیطع  ار  سدـقم  شتآ  رگید  ياـج  رد  و  مناد .» یم  راـکوکین  رادرک و  تسار  ار  دوـخ  مـنک ، یم  میدـقت  يزاـین  سدـقم 

هک هدیقع  نآ  هدیتسرپ و  یمن  ار  شتآ  دوخ  تشدرز  هک  تسناد  دـیاب  یلو  .هدومرف  تمارک  نایمدآ  هب  ار  نآ  ادزماروها  هک  درامش 
ناونع ریخا  ناتسرپ  شتآ  اهدعب  هچنآ  اب  وا  تادقتعم  تسا و  هتشادن  يو  دنا ، هتشاد  سدقم  رصنع  نیا  هرابرد  وا  ناکاین  ناینیـشیپ و 

هب وا  هلیسو  هب  هک  تسا  هتسناد  یم  ادزماروها  زا  اهبنارگ  یناشن  یـسودق و  زمر  کی  طقف  ار  شتآ  وا  هکلب  دراد ، فالتخا  دنا  هدرک 
.( 309 و 310 نایدا / عماج  خیرات  « ) .درب ناوت  یم  یپ  اناد  دنوادخ  يولع  تقیقح  هراصع  تیهام و 

ره لکـش و  ره  هب  سیدـقت  ِضرف  رب  تسا و  هدرک  یمن  اـی  هدرک و  یم  سیدـقت  ار  شتآ  هاوـخ  هک  تـسا  نـیا  تـسا  مّلـسم  هـچنآ 
يرگیتشدرز راعش  نیرتگرزب  تفرگ و  الاب  تخس  تشدرز  زا  دعب  شتآ  شتسرپ  میرکت و  سیدقت و  میظعت و  تسا ، هدوب  تروص 

نایم رد  دوش ، یم  هتخاس  اسیلک  نایحیسم  نایم  رد  دجاسم و  نیملسم  نایم  رد  هک  روط  نامه  .دراد  همادا  مه  زونه  هک  دش  هتخانش 
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.دش هتخاس  اه  هدکشتآ  نایتشدرز 

هملک دـمآ  یم   ] ناـیم هب  شتآ  مـیظعت  سیدـقت و  زا  نخـس  اـجره  ًـالومعم  یمیدـق ، تنـس  زا  يوریپ  هـب  فرط  کـی  زا  ناـیتشدرز 
هملک ياج  هب  دـنهد  تاجن  نیملـسم  تالمح  زا  ار  دوخ  هکنیا  يارب  رگید  فرط  زا  دـندرب و  یم  راـک  هب  ار  تداـبع »  » و شتـسرپ » »

رد یـسودرف  يادـتقم  هک  فورعم  یتشدرز  رعاـش  یقیقد  .دـندروآ  ناـیم  هب  نخـس  شتآ  نداد  رارق  هلبق  زا  تداـبع »  » و شتـسرپ » »
تنـس قـبط  ًامـسر  درک  لـیمکت  بیقعت و  ار  وا  هار  یـسودرف  تخادرپ و  هماـنهاش  ندورـس  هب  وا  لوا  ینعی  تـسا ، هماـنهاش  ندورس 

.درب یم  راک  هب  ار  شتسرپ  هملک  نایتشدرز  لومعم 

؟  تسا هدوب  یهلا  نید  تشترز  نید  ایآ 

شسرپ

؟  تسا هدوب  یهلا  نید  تشترز  نید  ایآ 

خساپ

تسا نید  نآ  سدقم  باتک  زین  اتسوا  هدوب و  یهلا  نید  لصا  ناسانش ،  نید  نادنمشناد و  زا  یخرب  هدیقع  هب  تشترز ،  نید  هرابرد 
ربانب  . دراد حیرصت  دنتـسه ، باتک  لها  زا  سوجم  هکنیا  هرابرد  نآرق.دوش  یم  دای  سوجم ) )  ناونع ( (  هب  نانآ  زا  نآرق  ریبعت  رد  . 
يارب .تسا  هدش  ییاه  ینوگرگد  راچد  خیرات  لوط  رد  ناتساب  نایدا  رگید  دننام  هب  هچ  رگ  تسا ؛  هدوب  ینامسآ  نایدا  زا  نید  نیا 

 : دینک عوجر  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  یهاگآ 

(. ینایتشآ نیدلا  لالج   ) تشترز - 1

(. یماهلا دواد  خیرات ( رد  تشترز  هرهچ  - 2

(. ; يدنزام مجرتم  دنباتک ( لها  نایسراپ  - 3

زا يرایسب  رضاح  لاح  رد  هدومن و  تشادرب  نآ  زا  برغ  هدرک و  یگدنز  دراو  ار  هفسلف  هک  هدوب  نیا  تشترز  يراگدنام  ندش و  یناهج  تلع 
؟ دراد تحص  بلطم  نیا  ایآ  .تسا  راک  نیا  هجیتن  برغ  تفرشیپ 

شسرپ

لاـح رد  هدوـمن و  تشادرب  نآ  زا  برغ  هدرک و  یگدـنز  دراو  ار  هفـسلف  هک  هدوـب  نیا  تشترز  يراگدـنام  ندـش و  یناـهج  تـلع 
؟ دراد تحص  بلطم  نیا  ایآ  .تسا  راک  نیا  هجیتن  برغ  تفرشیپ  زا  يرایسب  رضاح 
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خساپ

راگدنام تشترز  هن  تسین  نینچ  عقاو  رد  یلو  تسا  یـصخش  هدیقع  کی  اهنت  دش  هدروآ  ضرف  تروص  هب  لاؤس  نیا  رد  هک  هچنآ 
.تساهنآ زا  یفسلف  لئاسم  تشادرب  هجیتن  برغ  تفر  شیپ  هن  دنا و  هدرب  يا  هرهب  هفسلف  زا  اهنآ  هن  دش و  یناهج  و 

هب ندـش  یناهج  رگا  دراد و  ایند  رد  ار  وریپ  نیرتمک  هک  تسا  ینایدا  هلمج  زا  تشترز  نید  هک  دـهد  یم  ناشن  نایدا  ناوریپ  راـمآ 
.درادن تشترز  هب  صاصتخا  دشاب  ناهج  رد  نآ  ناوریپ  یگدنکارپ  يانعم 

یتشترز هفـسلف  ریثأت  زا  ینخـس  دشاب و  یم  برغ  رد  یمالـسا  هفـسلف  ینانوی و  هفـسلف  ریثأت  هدش  رکذ  برغ  هفـسلف  خیرات  رد  هچنآ 
.تسین

ياعدا قارشا  خیش  نوچمه  یناملسم  نافوسلیف  دنچ  ره  درادن  یمکحم  لیلد  ناتساب  نایناریا  نایم  رد  هفسلف  دوجو  هک  نیا  رب  هفاضا 
.تسا هدومن  ناتساب  نایناریا  رد  ینغ  يا  هفسلف  دوجو 

؟ دراد دوجو  ربگ  مان  هب  ینیئآ  نید و  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  ربگ  مان  هب  ینیئآ  نید و  ایآ 

خساپ

هک سکره  هب  ای  تسا و  تشدرز  نییآ  ناوریپ  ياـنعم  هب  اـی  ربگ ، نیارباـنب  .تسا  هدـمآ  دـحلم  یتشدرز و  انعم هب  تغل  رد  ربـگ » »
.دوش یمن  قالطا  یصاخ  هدیقع  نید و  هب  تروص  نیا  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  تسا  رفاک  دحلم و 

دراد تقباطم  هزادنا  هچ  ات  دیحوت  باب  رد  مالسا  اب  تشترز  داقتعا  ایآ 

شسرپ

دراد تقباطم  هزادنا  هچ  ات  دیحوت  باب  رد  مالسا  اب  تشترز  داقتعا  ایآ 

خساپ

لماک دیحوت  يانعم  هب  دنک و  یم  تلالد  يداش » ناسنا و  نامسآ ، نیمز ،  » تیقلاخ رد  دیحوت  رب  دراد ، دوجو  بوتکم  نیا  رد  هچنآ 
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؛ درادن دوجو  نآ  رد  یمالسا  دیاقع  فالخرب  يزیچ  تفگ : ناوت  یم  ور  نیا  زا  .تسا  تکاس  مات  دیحوت  هب  تبـسن  نیاربانب  .تسین 
.دوش یمن  تفای  هبیتک  نیارد  هک  دراد  يرت  لماک  يانعم  مالـسا ، رد  دیحوت  اما  تسا ؛ دـیحوت  هب  لئاق  دروم ، نیا  رد  زین  مالـسا  اریز 

؛ دراد تفلاخم  تیقلاخ  تاذ و  رد  یتیونث  هنوگره  اب  مالـسا  .تسا  تیقلاخ  رد  لماک  دیحوت  یتاذ و  دیحوت  تسا ، مالـسا  رد  هچنآ 
رش ریخ و  تیقلاخ  رد  تیونث  یتاذ و  دیحوت  هب  دقتعم  زین  یخرب  و  دوب ، بجاو  تاذ  ددعت  هب  لئاق  یخرب  یتشترز ، هشیدنا  رد  نکیل 
نآ ناوت  یمن  تسا و  تکاس  رش  ریخ و  تیقلاخ  رد  تیونثای  یتاذ  تیونث  هب  تبسن  قوف  هبیتک  دش ، هتفگ  هک  نانچ  هتبلا  .دنشاب  یم 

يوب يدـحات  تسا ، هدرک  یفرعم  يداش » قلاخ   » ار ادـخ  هک  نیا  هتبلا  .تسناد  دـیحوت  باب  رد  یتشترز  دـیاقع  ياـمن  ماـمت  هنیآ  ار 
هوحن هتبلا  .دراد  دانتسا  دنوادخ  هب  ود  ره  يدنـسرخان ، يداش و  مالـسارظن  زا  .درادن  هلأسم  نیا  رب  مات  تلالد  یلو  دهد ؛ یم  تیونث 

.دبلط یم  ار  یقیمع  یفسلف  ثحابم  يداشانو ، يداش  رش و  ریخ و  هلأسم  لیلحت  باستنا و  نیا 

يرهطم دیهش  یهلا ، لدع  ك.ر : یمالسا  هشیدنا  یتشترز و  رکفت  نوماریپ  رتشیب  یهاگآ  يارب 

؟  تسا هدوب  ناجیابرذآ  تشترز  نید  اشنم  ایآ 

شسرپ

؟  تسا هدوب  ناجیابرذآ  تشترز  نید  اشنم  ایآ 

خساپ

رظنهنیمز نیا  رد  هصـالخ  .دـنناد  یم  ناتـساب  ناریا  قرـش  لامـش  زا  اـبلاغ  و  ير »  » زا یخرب  و  ناـجیابرذآ »  » زا ار  تـشدرز  یخرب  {
} .درادن دوجو  یعطق 

نآ رگید  يا  هدع  یلو  دنا  هدومن  دییات  ار  ندوب  ینامسآ  املع  زا  يا  هدع  هکنیا  هب  هجوت  اب  ؟ ارچ ؟ ریخ ای  تسا  ینامسآ  نید  تشترز  نید  ایآ 
.دیهد هئارا  ار  لماک  تاحیضوت  افطل  دنا  هداد  رارق  کش  دروم  ار 

شسرپ

يا هدع  یلو  دنا  هدومن  دییات  ار  ندوب  ینامـسآ  املع  زا  يا  هدع  هکنیا  هب  هجوت  اب  ؟ ارچ ؟ ریخ ای  تسا  ینامـسآ  نید  تشترز  نید  ایآ 
.دیهد هئارا  ار  لماک  تاحیضوت  افطل  دنا  هداد  رارق  کش  دروم  ار  نآ  رگید 

خساپ

نآ سدقم  باتک  زین  اتسوا  هدوب و  یهلا  تشترز  نید  لصا  ناسانـش ,  نید  نادنمـشناد و  زا  یخرب  هدیقع  هب  تشترز ,  نید  هرابرد 
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حیرـصت دنتـسه , باتک  لها  زا  سوجم  هکنیا  هرابرد  نآرق  .دوش  یم  دای  سوجم ))   )) ناونع هب  ناـنآ  زا  نآرق  ریبعت  رد  تسا .  نید 
ینوگرگد راچد  خـیرات  لوط  رد  ناتـساب  نایدا  رگید  دـننام  هب  هچ  رگ  تسا ;  هدوب  ینامـسآ  نایدا  زا  تشترز  نید  نیا  ربانب  .دراد 

 . تسا هدش  ییاه 

زا نیرـسفم  زا  یـضعب  تشادرب  اریز  تسا  یعیبط  رما  کی  نیا  تفگ  دـیاب  زین  نآ  ندوب  ینامـسآ  هرابرد  ءاـملع ، فـالتخا  هب  عجار 
هب میرک  نآرق  رد  نیملـسم  اراـصن و  دوهی و  راـنک  رد  هورگ  ود  نیا  رکذ  هک  تسا  نیا  اـه ) تسرپ  هراتـس   ) نیئباـص سوجم و  نید 

.دوب نامز  نآ  رد  ورهر  رپ  نایدا  همه  مان  رکذ  دنوادخ  روظنم  هکلب  دشاب  ینامسآ  مه  اهنیا  نید  هک  تسین  نیا  يانعم 

: دییامن هعجارم  ریز  عبانم  هب  دوش  یم  هیصوت  هک  دراد  رتشیب  هعلاطم  هب  زاین  بلطم  لیصفت  میدومن و  نایب  ار  دوخ  رظن  ام  لاح  ره  رد 

ینایتشآ نیدلا  لالج  تشترز ، - 1

یماهلا دواد  خیرات ، رد  تشترز  هرهچ  - 2

يدنزام مجرتم  دنباتک ، لها  نایسراپ  - 3

دوب و يدیاقع  راذگ  هیاپ  تشترز  مداد  ماجنا  ار  یتاعلاطم  نایتشترز  يداقتعا  لوصا  تشترز و  نید  رد  یسرد  قیقحت  کی  یپ  رد  شیپ  يدنچ 
نییا فورعم  راعش  هس  نامه  رد  مالـسا  تاروتـسد  یمامت  نم  نامگ  هب  دوب  کیدزن  مالـسا  هب  رایـسب  هک  درک  توعد  ییاهزیچ  هب  ار  مدرم 

ك  ، کین راتفگ  ینعی  تشترز 

شسرپ

راذـگ هیاپ  تشترز  مداد  ماجنا  ار  یتاعلاطم  نایتشترز  يداقتعا  لوصا  تشترز و  نید  رد  یـسرد  قیقحت  کـی  یپ  رد  شیپ  يدـنچ 
هس نامه  رد  مالسا  تاروتسد  یمامت  نم  نامگ  هب  دوب  کیدزن  مالسا  هب  رایسب  هک  درک  توعد  ییاهزیچ  هب  ار  مدرم  دوب و  يدیاقع 

.دیهد حیضوت  ناکما  تروص  رد  .دوش  یم  هصالخ  کین  رادنپ  کین و  رادرک   ، کین راتفگ  ینعی  تشترز  نییا  فورعم  راعش 

خساپ

لماک گنهامه و  ینید  مالسا  هکلب  دوش  یمن  هصالخ  کین  رادنپ  کین و  رادرک  کین ، راتفگ  راعـش ؛ هس  رد  مالـسا  میلاعت  همه  . 1
.دراد رب  رد  یگنهرف  يداصتقا و  یسایس و  یعامتجا و  يدرف و  داعبا  همه  رد  ار  لمع  نارک  ات  رظن  نارک  زا  هک  تسا 

هیآ جح ،  ) درب یم  مان  یهلا  نایدا  ءزج  ار  تشترز  نید  زین  نآرق  تسا و  هدوب  یهلا  ربمایپ  تشترز ، ترضح  هک  دسر  یم  رظن  هب  . 2
هداتـسرف ورف  سراپ  تما  هب  یهلا  ربمایپ  طسوت  هک  تسا  یهلا  میلاـعت  نآ ، میلاـعت  تسا و  یهلا  نید  تشترز ، نید  لـصا  سپ  (. 17

.تسا هدش  فیرحت  تیحیسم -  دوهی و  نید  نوچ  نیشیپ -  نایدا  دننامه  اما  تسا ، هدش 
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یحو هلیـسو  هب  سدـق و  ملاع  زا  زین  تشترز  میلاعت  هک  تسا  نیا  رد  شرـس  مینیب ، یم  کیدزن  مالـسا  اب  ار  تشترز  میلاـعت  رگا  . 3
نآ رد  زین  يرایـسب  تافیرحت  هتبلا  تسا ، هتکن  نیمه  تهابـش  لیلد  تسا و  هدـش  لزان  تشترز -  مان  هب  یهلا -  ربمایپ  بلق  رب  یهلا 

.تسا هدش  نایب  اناد  یمیکح  طسوت  میلاعت  نانخس و  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  زین  هناگ  هس  میلاعت  تسا و  هتفرگ  تروص 

نایدا خیرات  ینادابآ ، یغلبم  هللادبع  اگن : رتشیب  یهاگآ  يارب 
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.مق مود 1377 ، پاچ  رح ، تاراشتنا  ، 325 ص 337 -  ج 1 ، ناهج ، بهاذمو 

؟ تسیچ نایسوجم  زا  روظنم 

شسرپ

؟ تسیچ نایسوجم  زا  روظنم 

خساپ

وا روهظ  نامز  تشترز و  یگدنز  خـیرات  هتبلا  .تساتـسوا  ناشـسدقم  باتک  هدـیورگ و  تشترز  هب  هک  دنتـسه  یهورگ  سوجم  . 1
ناـمز رد  هک  نآ  اـت  دـنداد  تسد  زا  یلک  هب  ار  دوـخ  سدـقم  باـتک  ناریا ، رب  ردنکـسا  طلـست  ماـگنه  اریز  دـشاب  یم  مهبم  رایـسب 

ص 532) ج 14 ، نازیملا ، ریسفت  همجرت  ییابطابط ، نیسحدمحم   ) .دش هتشاگن  هرابود  یناساس ، ناهاشداپ 

رواب دشاب ، یم  ملسم  هچ  نآ  .دراد  رارق  ماهبا  زا  يا  هلاه  رد  ناشبهذم  تیعقاو  نایسوجم ، یلـصا  باتک  نتفر  نایم  زا  هب  هجوت  اب  . 2
رگید هلمج  زا  تملظ .) ای  نمیرها   ) رـش أدـبم  يرگید  و  رون ) ای  نادزی   ) ریخ أدـبم  یکی  تسا ؛ ملاـع  ریبدـت  يارب  أدـبم  ود  هب  ناـنآ 

هب ییوج  برقت  لسوت و  اهنت  دنزاسب و  تب  نانآ  زا  ناتسرپ  تب  نوچ  مه  هک  نآ  یب  هکئالم ، يرادنپ  سدقم  نانآ ، ملـسم  ياهرواب 
( نامه  ) .شتآ يرادنپ  سدقم  اه ، نآ 

.تسا هتفر  راک  هب  جح  كرابم  هروس  زا  مهدفه  هیآ  رد  مه  نآ  راب ، کی  هژاو  نیا  . 3

، هک نآ  زا  یـشخب  رد  هدـش و  حرطم  سوجم  هرابرد  (ع ) قداص ماما  قیدـنز و  کی  نایم  يرایـسب  خـساپ  شـسرپ و  یتیاور ،  رد  . 4
دندوب رت  کیدزن  فینح  نید  هب  یلهاج  برع  دومرف : (ع ) ماما دیسرپ ، قح  هب  یکیدزن  رد  سوجم  یلهاج و  برع  هسیاقم  زا  قیدنز 

لتق هب  ار  ربمغیپ  دصیـس  دودـح  دـندوبن ، دـنب  ياـپ  ناـنآ  ياـه  تنـس  زا  کـی  چـیه  هب  هدوب و  رکنم  ار  ناربماـیپ  همه  سوجم  اریز ،
اب هدرکن و  هنتخ  هداهن ، اه  گنـس  فوج  رد  ارحـص و  رد  ار  دوخ  ياه  هدرم  دندرک ، یمن  تبانج  لسغ  برع ، فالخ  رب  دـندناسر ،

جاودزا دوخ ، رهاوخ  رتخد و 
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یمن اور  ار  مراحم  اب  جاودزا  هدومن و  نفد  ار  دوخ  ياه  هدرم  .دـندرک  یم  هنتخ  هدرک و  لسغ  اـه  برع  هک  یلاـح  رد  دـندرک ؛ یم 
يارب هچ  رگا  هاوخم ، يرای  سوجم  زا  دومرف : يرعـشا  هللادـبع  نب  قاحـسا  هب  باطخ  رگید  یتیاور  رد  (ع ) قداص ماـما  زین  .دنتـسناد 

ص 1989) ج 5 ، فیراعم ، فراعم و  یتشد ، ینیسح  یفطصم   ) .یشکب ار  نآ  یهاوخب  هک ، دشاب  يدنفسوگ  ياپ  تسد و  نتفرگ 

قطنم زا  رود  فیخس و  هناگدنچ  دیاقع  هورگ  نیا  دنوادخ ، هلیسو  هب  ناهج  شنیرفآ  فده  نییبت  رد  دش  هتفگ  هچ  نآ  رب  نوزفا  . 5
تـسد نیا  زا  ییاه  هنومن  .دهن  یمن  یعقو  اه  نادب  دشاب ، هتخانـش  شیایربک  تلالج و  هب  ار  دنوادخ  یـسک  رگا  هک ، دنراد  حیحص 

: تسا ریز  رارق  هب  دیاقع 

ار نمشد  هک  تخاس ، یماد  ار  ناهج  نیا  دناهرب و  ناطیش  ینعی  نمـشد ، رـش  زا  ار  دوخ  هک ، دوب  نیا  ناهج  راگدیرفآ  فده  .فلا 
( نامه  ) .دنکفیب نآ  رد 

( نامه  ) .دمآ دوجو  هب  ناطیش  لطاب ، هشیدنا  نآ  زا  تشذگ و  شرطاخ  هب  يدب  هشیدنا  داتفا و  تشحو  هب  ادخ  .ب 

ندیسر روظنم  هب  یلو  دوب  رود  دنوادخ  تنطلس  رمق  زا  درک و  یم  یگدنز  یکیرات  رد  البق  وا  تساخرب ، دربن  هب  ادخ  اب  ناطیـش  .ج 
و نامه )  ) .دروآ هارمه  هب  دوخ  اـب  ار  اـهالب  رورـش و  دـناسر و  دـنوادخ  تموکح  ورملق  هب  ار  دوخ  ماجنارـس  درک و  تکرح  رون  هب 

.دریگ رارق  یسررب  دقن و  دروم  هک ، تسا  نآ  زا  رت  راکشآ  نآ  یگیاپ  یب  هک  نینچنیا  يا  هنادرخبان  ياه  شرگن 

دمحم  ) هیتشدرز هیناورز و  هیثرمویک ، زا : دنترابع  اه  نآ  هلمج  زا  هک  دشاب  یم  يددعتم  ياه  هقرف  ياراد  سوجم  . 6
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کی ره  .دنهد  یم  لیکشت  ار  سوجم  زا  یشخب  نایتشدرز  ور  نیا  زا  1967 م ) توریب ، ص 233 ، ج 1 ، لحنلا ، للملا و  یناتسرهش ،
هراب نیا  رد  .تسن  یندش  رصتخم  نیا  رد  اه  نآ  هب  یلیـصفت  نتخادرپ  هک  دنـشاب  یم  دوخ  صاخ  دیاقع  ياراد  روبزم ، ياه  هقرف  زا 

.دیئامن هعجارم  یناتسرهش  لحن  للم و  باتک  هب  دیناوت  یم 

؟ دنتسه باتک  لها  ءزج  تشترز  ناوریپ  ایآ 

شسرپ

؟ دنتسه باتک  لها  ءزج  تشترز  ناوریپ  ایآ 

خساپ

انب دنتـسه و  باتک  لها  اه  یتشدرز  تجهب ) هّللا  تیآ  لثم   ) اهقف زا  رگید  یخرب  ینارکنل و  لضاف  هّللا  تیآ  ياوتف  رب  انب  ج س 5 - 
یمن دنتـسه و  سجن  دنـشاب ، كرـشم  رگا  اما  تسا ؛ كاپ  ناشندـب  رهاظ  دنـشابن ، كرـشم  هک  یتروص  رد  لـضاف  هّللا  تیآ  رظن  رب 

تـسلاجم زین  نانآ  اب  .دوش  یم  سجن  دـنک ، دروخرب  اهنآ  ندـب  تبوطر  اب  ناسنا  سابل  اـی  تسد  رگا  دـش و  اذـغ  مه  ناـنآ  اـب  ناوت 
.دیوش عقاو  اهنآ  نانخس  ریثأت  تحت  تسا  نکمم  نوچ  دیشاب ، هتشادن 

دیشاب قفوم 

وگ غورد  کی  ار  وا  ثیداحا  زا  یضعب  دن و  اد  یم  ربمایپ  ار  تشترز  ثیداحا  یضعب  میراد ، تشترز  دروم  رد  ضیقن  دض و  ثیداحا  تایاور ، رد 
یـضعب رد  ارچ  تسا ، تبثم  خساپ  رگا  هدرکن و  روهظ  يربمایپ  چیه  ناریا  رد  ایآ  هدوبن ، ربمایپ  رگا  هدوب و  ربمایپ  تشترز  اعقاو  ایآ  .دناد  یم 

ماوقا زا 

شسرپ

ار وا  ثیداحا  زا  یضعب  دن و  اد  یم  ربمایپ  ار  تشترز  ثیداحا  یـضعب  میراد ، تشترز  دروم  رد  ضیقن  دض و  ثیداحا  تایاور ، رد 
خـساپ رگا  هدرکن و  روهظ  يربمایپ  چـیه  ناریا  رد  ایآ  هدوبن ، ربمایپ  رگا  هدوب و  ربمایپ  تشترز  اـعقاو  اـیآ  .دـناد  یم  وگ  غورد  کـی 

( ...و دنه  نپاژ ، نیچ ،  ) اهنیمزرـس زا  یـضعب  رد  دندرک و  روهظ  يدایز  ناربمایپ  اه  نیمزرـس  ماوقا و  زا  یـضعب  رد  ارچ  تسا ، تبثم 
؟ تسا هدرکن  روهظ  يربمایپ 

خساپ

نآ سدقم  باتک  زین  اتسوا  هدوب و  یهلا  تشترز  نید  لصا  ناسانـش ,  نید  نادنمـشناد و  زا  یخرب  هدیقع  هب  تشترز ,  نید  هرابرد 
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حیرـصت دنتـسه , باتک  لها  زا  سوجم  هکنیا  هرابرد  نآرق  .دوش  یم  دای  سوجم ))   )) ناونع هب  ناـنآ  زا  نآرق  ریبعت  رد  تسا .  نید 
ینوگرگد راچد  خـیرات  لوط  رد  ناتـساب  نایدا  رگید  دـننام  هب  هچ  رگ  تسا ;  هدوب  ینامـسآ  نایدا  زا  تشترز  نید  نیا  ربانب  .دراد 

 . تسا هدش  ییاه 

زا نیرـسفم  زا  یـضعب  تشادرب  اریز  تسا  یعیبط  رما  کی  نیا  تفگ  دـیاب  زین  نآ  ندوب  ینامـسآ  هرابرد  ءاـملع ، فـالتخا  هب  عجار 
هب میرک  نآرق  رد  نیملـسم  اراـصن و  دوهی و  راـنک  رد  هورگ  ود  نیا  رکذ  هک  تسا  نیا  اـه ) تسرپ  هراتـس   ) نیئباـص سوجم و  نید 

.دوب نامز  نآ  رد  ورهر  رپ  نایدا  همه  مان  رکذ  دنوادخ  روظنم  هکلب  دشاب  ینامسآ  مه  اهنیا  نید  هک  تسین  نیا  يانعم 

: دییامن هعجارم  ریز  عبانم  هب  دوش  یم  هیصوت  هک  دراد  رتشیب  هعلاطم  هب  زاین  بلطم  لیصفت  میدومن و  نایب  ار  دوخ  رظن  ام  لاح  ره  رد 

ینایتشآ نیدلا  لالج  تشترز ، - 1

یماهلا دواد  خیرات ، رد  تشترز  هرهچ  - 2

لها نایسراپ  - 3
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يدنزام مجرتم  دنباتک ،

هب هک  تسا  یمدرم  ناـیم  يرواد  تیادـه و  مزعلا ، اولوا  ناربماـیپ  هژیو  هب  ناربماـیپ  فیاـظو  نیرتمهم  زا  یکی  تسناد  دـیاب  تسخن 
هورگ تروص  هب  ادـتبا  رد  اه  ناسنا  اریز  دـندوب  هدرک  ادـیپ  فالتخا  رگیدـمه  اب  عفانم  محازت  یعامتجا و  ماظن  يریگ  لکـش  لـیلد 

یخرب رب  یخرب  تاناکما ، شرتسگ  زلف و  شتآ و  شیادـیپ  اب  هتفر  هتفر  اما  .دـندرک  یم  یگدـنز  یکارتشا  روط  هب  کچوک و  ياـه 
نیمزرس رد  رتشیب  اه  نارحب  نیا  .دنداد  تسد  زا  ار  هیلوا  یگچراپکی  نآ  دندش و  رود  یهلا  تیاده  زا  يرایسب  دندرک و  ادیپ  هطلس 

اولوا ناربمایپ  هژیو  هب  ناربمایپ و  رتشیب  ور  نیا  زا  .تفرگ  لکـش  دـندوب  هنایمرواخ  هقطنم  رد  مومع  روط  هب  هک  نهک  ندـمت  اب  ياـه 
.دندش ثوعبم  قطانم  نیا  رد  مزعلا 

قحلاب باتکلا  مهعم  لزنا  نیرذـنم و  نیرـشبم و  نییبنلا  هللا  ثعبف  هدـحاو  هما  سانلا  ناک  : » میناوخ یم  زین  دـیجم  نآرق  رد  هک  نانچ 
امل اونماء  نیذلا  هللا  يدهف  مهنیب  ایغب  تانیبلا  مهتءاجام  دـعب  نم  هوتوا  نیذـلا  الا  هیف  فلتخا  ام  هیف و  اوفلتخا  امیف  سانلا  نیب  مکحیل 

روآ و دیون  ار  ناربمایپ  دنوادخ  سپ  دندوب ؛ هناگی  یتما  مدرم ، میقتسم ؛ طارـص  یلا  ءاشی  نم  يدهی  هللاو  هنذاب  قحلا  نم  هیف  اوفلتخا 
.دنک و يرواد  دنتـشاد  فالتخا  مه  اب  هچنآ  رد  مدرم  نایم  ات  داتـسرف  ورف  قح  هب  ار  دوخ ]  ] باتک نانآ ، اب  تخیگنارب و  هدـنهد  میب 

ناشنایم هک  يدـسح ] و   ] متـس رطاخ  هب  دـمآ -  نانآ  يارب  نشور  لیالد  هک  نآ  زا  سپ  دـش -  هداد  نانآ  هب  باتک ]  ] هک یناسک  زج 
نامیا هک  ار  نانآ  دنوادخ  سپ  .درکن  فالتخا  نآ  رد  سک ] چیه   ] دوب
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تـسار هار  هب  دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ  درک و  تیاده  دنتـشاد  فالتخا  نآ  رد  هک  هچنآ  تقیقح  هب  شیوخ ، قیفوت  هب  دـندوب ، هدروآ 
(. هیآ 213 هرقب ، « ) دنک یم  تیاده 

: مینک یم  بلج  ریز  بلاطم  هب  ار  امش  رظن  رتشیب  حیضوت  يارب 

اهر امنهر  نودب  ار  یتلم  دـنوادخ  تسین  نکمم  دنتـسین و  امنهار  نودـب  یمدرم  چـیه  هک  تسا  نیا  هماع  توبن  مزاول  زا  یکی  ًالوا ،
ناسنا دراد  يور  شیپ  یملاوع  هتشاذگ و  رـس  تشپ  ار  یملاوع  هک  تسا  يرفاسم  ناسنا  تسا و  ناسنا  ربدم  یبرم و  ادخ  اریز  دنک 

چیه دـیامرف  یم  دروم  نیا  رد  میرک  نآرق  دور  یم  ملاوع  مادـک  هب  تسا و  هدـمآ  یملاوع  هچ  زا  دـناد  یمن  یحو  ییامنهار  نودـب 
یگدنز يا  هقطنم  رد  یتیعمج  درادن  ناکما  هیآ 24 ) رطاف ، «، ) ریذن اهیف  الخالإ  هما  نم  نا   » دوب دهاوخن  امنهار  ربمغیپ و  نودب  یتما 

زا توبن  ًالوصا  دنک  یمن  ادج  توبن  زا  دحوم  ریغ  هاوخ  دحوم و  هاوخ  ار  مدرم  دنوادخ  دتـسرفن  امنهار  نانآ  يارب  دنوادخ  دننک و 
دشابن و توبن  نانآ  يارب  دننک و  یگدـنز  یهورگ  ینیمزرـس  رد  یلـسن  ای  يرـصع  رد  تسین  نکمم  ینعی  دوش  یمن  ادـج  تیرـشب 

.تشاد دهاوخن  یناسنا  تایح  یحو  نودب  هعماج  اریز  دنکن  قلخ  ار  یبیغ  شورس  یحو و  دنیرفایب و  ار  يرشب  هعماج  تسین  نکمم 

باتک و ای  وا و  نیـشناج  هدنیامن و  ای  درب و  یم  رـس  هب  نیعم  هعماج  کی  رد  ربمغیپ  دوخ  ای  تسین  نکمم  توبن  تیرـشب و  كاکفنا 
.شمیلاعت

یلیلد اـم  هدوب  رگا  اـی  هدوبن و  یتیعمج  اهتمـسق  نآ  رد  تسا  نکمم  تفگ  دـیاب  هن  اـی  تسا  هدرک  روهظ  يربماـیپ  برغ  رد  هک  نیا 
نوچ تسا  هداتسرفن  ییایبنا  اهنآ  يارب  دنوادخ  هک  میرادن 
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مهنم : » دیامرف یم  ناحبـس  يادخ  تسا  هدش  رکذ  نآرق  رد  یـضعب  مان  اهنت  تسه  ییاور  عماوج  رد  ناشمان  رامآ و  هک  ییایبنا  همه 
زاب وت  يارب  ار  نانآ  زا  یهورگ  تشذگرـس  میداتـسرف  ینالوسر  وت  زا  شیپ  ام  کیلع ؛» صـصقن  مل  نم  مهنم  کیلع و  انـصصق  نم 

هدماین نانآ  هصق  نآرق  رد  هک  دنا  هدوب  ییایبنا  زین  برغ  رد  دیاش  اذل  هیآ 78 ) رفاغ ، ، ) میا هدرکن  وگزاب  وت  يارب  ار  یهورگ  هتفگ و 
هنایمرواخ نیمز و  قرـشم  مدرم  يارب  اـهنآ  یغیلبت  راـثآ  باـتک و  هک  تسا  نیا  نآرق  رد  ناـنآ  هصق  ماـن و  رکذ  مدـع  تلع  تسا و 

(. یلمآ يداوج  هللادبع  تیآ  یعوضوم ج 6  ریسفت  ، ) دوبن انشآ  ًالصا 

هب طورشم  دارفا  تیاده  نتفای  تیلعف  اما  درک  هدافتسا  مدرم  تیاده  يارب  نآ  زا  ناوتب  هک  دشاب  لقع  سح و  يارو  یهار  دیاب  ایناث ،
نانآ تیاده  يارب  یعناوم  نارگید  هک  نآ  مود  دنوش ، دنم  هرهب  یهلا  تمعن  نیا  زا  دـنهاوخب  ناشدوخ  هکنآ  یکی  تسا : طرـش  ود 

يرایسب تیمورحم  هک  نانچ  تسا  هدوب  ناشدوخ  رایتخا  ءوس  رثا  رد  ءایبنا  تیاده  زا  مدرم  زا  يرایسب  ندنام  مورحم  دننکن و  مهارف 
نتـشادرب يارب  هراومه  ادـخ  ناربماـیپ  .دـندوب و  هدروآ  دوجوب  ءاـیبنا  توعد  شرتسگ  هار  رد  نارگید  هک  هدوب  یعناوم  رثا  رد  رگید 

غالبا هار  رد  ناشیا  زا  يرایـسب  دنتـساوخ  یمرب  زیتس  هب  ناربکتـسم  نادنمروز و  هژیو  هب  ادخ و  نانمـشد  اب  دندیـشوک  یم  عناوم  نیا 
.دندرک ادف  ار  دوخ  ناج  مدرم  تیاده  یهلا و  تلاسر 

ماـجنا یتروص  هب  تاـنایرج  نیا  همه  هک  دـنک  یم  باـجیا  ناـسنا  یلماـکت  تکرح  ندوب  يراـیتخا  یگژیو  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
رگم دشاب  مهارف  لطاب  قح و  نیفرط  يارب  باختنا  ءوس  ای  نسح  هنیمز  هکدبای 
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هعماج رد  ار  تیاده  قح و  رون  دنک و  دودسم  یلک  هب  ار  نارگید  تیاده  هار  هک  دسرب  ییاجب  لطاب  لها  نادنمروز و  طلـست  هکنیا 
یعناوم نینچ  رگا  درک  دهاوخ  يرای  ار  قح  نارادفرط  يداع  ریغ  یبیغ و  ياه  هار  زا  لاعتم  يادخ  تروص  نیا  رد  دـنزاس  شوماخ 

توبن یحو و  هلیـسو  هب  یهلا  تیادـه  تمعن  زا  یگمه  دیـسر و  یم  نایناهج  همه  شوگب  ناـشیا  توعد  دوب  یمن  ءاـیبنا  هار  رـس  رب 
ار ناشیا  توعد  شرتسگ  ولج  هک  تسا  یناسک  ندرگب  ءایبنا  تیاده  زا  مدرم  زا  يرایـسب  تیمورحم  هانگ  سپ  دندش  یم  دـنم  هرهب 

(. يدزی حابصم  یقت  دمحم  داتسا  دیاقع ج 2  شزومآ  ، ) دنا هتفرگ 

؟  درامش یم  كرشم  ار  اهنآ  نآرق  ارچ  دندوب  ینامسآ  باتک  نیتسار و  توبن  هب  یکتم  سوجم  يراصن و  دوهی و  هکنآ  اب 

شسرپ

؟  درامش یم  كرشم  ار  اهنآ  نآرق  ارچ  دندوب  ینامسآ  باتک  نیتسار و  توبن  هب  یکتم  سوجم  يراصن و  دوهی و  هکنآ  اب 

خساپ

تایآ رد  دنتـشاد  روآ  كرـش  دـیاقع  هچرگ  سوجم  اراـصن و  دوهی و  هدـش و  قـالطا  ناتـسرپ  تب  هب  اـبلاغ  نآرق  رد  كرـشم  هژاو 
 . تسا تسرپ  تب  نامه  كرشم  زا  نآرق  روظنم  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زاو  دنا  هتفرگ  رارق  باتک  لها  ربارب  رد  ناکرشم  يددعتم 

یهلا ریغ  نایدا 

تیئاهب

.دیهد حیضوت  تیئاهب  تیباب و  هلاض  هقرف  صوصخ  رد 

شسرپ

.دیهد حیضوت  تیئاهب  تیباب و  هلاض  هقرف  صوصخ  رد 

خساپ

.هَّللا ءاهب  هب  فورعم  يرون  یلع  نیسح  ازریم  باب و  هب  فورعم  يزاریش  دمحم  یلع  هب  بوسنم  هلاض  تسا  يا  هقرف  تیئاهب  تیباب و 
لاس جنپ  تفر و  رهشوب  هب  یگلاس  هدزون  رد  .دش  دلوتم  زاریش  رد  1266 ه ق )  - 1235  ) يزاریش دمحم  یلع  ازریم  هک  نیا  حیضوت 

ار دوخ  یتشر  مظاک  دیس  تافو  زا  سپ  .تفای  هار  یتشر  مظاک  دیـس  رـضحم  هب  تفر و  تابتع  هب  سپـس  .تخادرپ  تراجت  روما  هب 
دیاب راچان  هب  يدودح  ات  هقرف  نیا  تخانش  يارب  .دومن  تیودهم  ياعدا  سپـس  درک و  یفرعم  نارگید ) نامز و  ماما  نیب  طبار   ) باب

.تسا هیخیش  هقرف  لوصحم  تیباب  تیئاهب و  هک  نوچ  تخانش  ار  هیخیش  هقرف  تشگرب و  بقع  هب 
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رصع رد  ینعی  تسا ؛ عبار " نکر   " هقرف نیا  دیاقع  ساسا  .تشاد  يرگ  يرابخا  برشم  دش و  بعـشنم  هیماما  هعیـش  زا  هیخیـش  هقرف 
نارگید هب  دنک و  تفایرد  (ع ) يدهم ماما  زا  هطساو  نودب  ار  ماکحا  وا  هک  دنـشاب  هتـشاد  يربهر  دیاب  ناناملـسم  يدهم ، ماما  تبیغ 

( ...و دیعس  نب  نامثع  هصاخ  تباین  ارغص و  تبیغ  هرود  هیبش   ) .دناسرب

.یتشر مظاک  دیس  وا  زا  سپ  و  دوب ، ییاسحا  دمحا  خیش  هقرف  نیا  سیئر 

ماما نیب  هطساو  هک  دشاب  هیماما  هعیش  ناگتسجرب  زا  یکی  دیاب  عبار  نکر  نیا  .دوب  زکرمتم  عبار  نکر  رب  ییاسحا  دمحا  خیـش  میلاعت 
یعون عبار  نکر  رب  وا  هیکت  .دـنراگدرورپ  رهاـظم  همئا  هک  دروآ  ور  ولغ  هب  ناـماما  زا  یقلت  رد  ییاـسحا  .دریگ  رارق  مدرم  بیاـغ و 

رد مهدزاود  ماما  هک  دوب  دقتعم  دمحا  خیش  .دنتشاد  ار  ماما  هماع  تباین  یعدم  هک  دوب  تعیرش  ياهقف  اب  لباقت 
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بلاق رد  هکلب  دشابن ، شا  هیلوا  بلاق  رد  ترضح  روهظ  ماگنه  رد  ًالامتحا  دیوگ : یم  تهج  نیمه  هب  .تسا  ( 1 ( ) ییایلقروه  ) دسج
(2) .دوش یم  رهاظ  يرگید  صخش 

قحان ياعدا  هک  درک  هسوسو  ار  وا  تشاذـگ و  ریثأـت  يزاریـش  دـمحم  یلع  ازریم  رد  هلمج  زا  یخرب  رد  هیخیـش  یفارحنا  راـکفا  نیا 
ناوریپ زا  یخرب  متـسه و  دوعوم  يدهم  نم  تفگ : دعب  یکدنا  متـسه و  (ع ) يدهم ترـضح  باب  ای  عبار و  نکر  نم  دیوگب  دنک و 

.دنتسویپ وا  هب  مه  هیخیش 

ماما نیب  هطـساو   ) باب وا  هک  درک  اعدا  لوا  يزاریـش  دمحم  یلع  ازریم  دسیون : یم  فاکلا  هطقن  همدـقم  رد  یـسیلگنا  نوارب  دراودا 
یناث ماما  رظتنم و  يدهم  دوعوم ، مئاق  نامه  وا  هک  درک  اعدا  داهن و  ولج  هب  مدق  کی  هک  دیشکن  یلوط  یلو  تسا  نایعیش ) بیاغ و 

(3) .داد يا  هیورشب  نیسح  الم  شیوخ  ناوریپ  زا  یکی  هب  ار  باب  بقل  ماگنه  نیا  رد  تسا  رشع 

یلع ازریم  شیپ  یـصوصخ  روط  هب  يزور  دشیدنا ، يریبدت  هدمآ  دـیدپ  هنتف  هقرفت و  میب  زا  زاریـش  مکاح  هلودـلا  ماظن  ناخ  نیـسح 
وت هک  مدید  باوخ  رد  بشید  نم  .تسا  قح  هب  تسرد و  وت  هقیرط  نخـس و  هک  هدش  نشور  نم  رب  تفگ : تفر و  يزاریـش  دمحم 
رد هکلب  يدوبن ، باوخوت  تفگ : خـساپ  رد  دـمحم  یلع  ازریم  دوش ، یم  هدـهاشم  ناـمیا  رون  وت  نیبـج  رد  یتـفگو  يدـمآ  نم  دزن 

: تفگ دیسوب و  ار  وا  تسد  هلودلا  ماظن  ناخ  نیسح  .متفگوت  هب  ار  بلاطم  نیا  مدمآ و  وت  نیلاب  هب  مدوب  مدوخ  نم  يدوب و  يرادیب 
.امش رایتخا  رد  نوشق  همه  نیا  نم و 

: تفگ ناخ  نیسح  .داد  مهاوخ  وت  هب  ار  مور  تنطلس  میدش  زوریپ  هک  یتقو  تفگ : باب 
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رب يدرک ، مامت  نم  رب  ار  تجح  هک  لاح  همه ، زا  لبق  ایب  نکیل  تسا ، وت  باکر  رد  تداهش  نم  يوزرآ  مهاوخ ، یمن  تنطلـس  نم 
وت هب  دنتـسناد و  ار  وت  تقادـص  هک  هاگ  نآ  نانآ  نک و  راهظا  ار  شیوخ  توعد  املع  روضح  رد  يا  هسلج  رد  نک ، ماـمت  زین  اـملع 

رتهب تفگ : هلودلا  ماظن  .دومن  راهظا  ار  شیوخ  توعد  يا  هسلج  رد  تفریذپ و  ار  داهنشیپ  نیا  وا  .تسا  لهـس  راک  دندروآ ، نامیا 
تـسد رد  ملق  دیدنـسپ و  وا  .دروآ  نامیا  دـهاوخب و  ار  نآ  دـهاوخب ، هک  ره  ات  یـسیونب  دوخ  تسد  اـب  ار  شیوخ  توعد  هک  تسا 

ودـب هلودـلا  ماـظن  .تسا  داوس  یب  ردـق  هچ  هک  دنتـسناد  دنتـسیرگن و  وا  هتـشون  هب  سلجم  ياـملع  .تشوـن  يرطـس  دـنچ  تفرگ و 
، ینک اـعدا  نینچ  هک  يدرک  تئرج  هنوگچ  وـت  طـالغا ، همه  نیا  يا  هتـشونن  شیب  هلمج  دـنچ  زوـنه  هک  نیا  اـب  تفگ : تسیرگن و 

رافغتـسا هبوت و  مدرک و  طلغ  هب  راچان  هب  دـمحم  یلع  ماـجنا  رـس  دـندز و  دنتـسب و  ار  وا  ياـپ  ود  ره  هسلج  ناـمه  رد  دراد  روتـسد 
(4) .تشاداو

هرظانم املع  اب  هک  دندرک  شراداو  سپس  دش ، سوبحم  ناجیابرذآ  رد  وکام  قیرهچ  هعلق  رد  ناهفصا و  سراف ، رد  باب  دمحم  یلع 
شیاعدا زا  دش و  نامیـشپ  شیوخ  هدرک  زا  ودومن  زجع  راهظا  هرظانم  رد  دوبن ، شیب  یکدوک  مکح  رد  املع  ربارب  رد  هک  يو  .دـنک 

رـصان تموکح  دهع  رد  دعب  يدنچ  درک و  ینادـنز  قیرهچ  هعلق  رد  رگید  راب  ار  وا  زیربت  یلا  هرظانم و  نیا  زا  سپ  .تشاد  رب  تسد 
.دش مادعا  زیربت  رد  ریبک ، ریما  ترادص  راجاق و  هاش  نیدلا 

حبص هب  بقلم  يرون  ییحی 
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فالتخا ردارب  ود  نیا  نیب  قارع  رد  دندش ، دیعبت  قارع  هب  هَّللاءاهب  هب  فورعم  یلع  نیـسح  ازریم  شردارب  اب  وا  دش  وا  نیـشناج  لزا 
.دندرک یفرعم  باب  دمحم  یلع  نیشناج  ار  دوخ  مادک  ره  داتفا و 

" یئاـهب  " ار دـمحم  یلع  ازریم  ناوریپ  و  یلزا "  " ار يرون  ییحی  ناوریپ  .دومن  دـیعبت  نیطـسلف  سربق و  هب  ار  ود  نیا  یناـمثع  تلود 
رد یبرغ  يرامعتسا  ياه  تلود  .تسا  مالـسا  اب  هزرابم  ناشتمه  دنتـسه ، دیدج  تعیرـش  نید و  هب  لئاق  دوخ  يارب  اه  ییاهب  .دنمان 

(5) .تسا یلاغشا  نیطسلف  رد  تیئاهب  زکرم  هزورما  دندمآ و  رب  نآ  جیورت  یپ 

: اه تشون  یپ 

.تسا هفسالف  یخزرب  مسج  حالطصا  اب  فدارتم  هک  درب  راک  هب  ییاسحا  دمحا  خیش  ار  هژاو  نیا   - 1

.1400 ص 1396 -  ج 3 ، ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات  یغلبم ،  - 2

ص 3250. ج 3 ، ادخهد ، همان  تغل   - 3

ص 3251. نامه ، ادخهد ، همان  تغل   - 4

.دعب هب  ص 1396  ج 3 ، ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات  یغلبم ، و  باب "  " هژاو ادخهد ، همان  تغل  .ر ك : رتشیب  عالطا  يارب   - 5

.دیراذگب ام  رایتخا  رد  ار  یتاعالطا  تیئاهب  تیباب و  هقرف  دروم  رد 

شسرپ

.دیراذگب ام  رایتخا  رد  ار  یتاعالطا  تیئاهب  تیباب و  هقرف  دروم  رد 

خساپ

زا زین  کنیا  تسا ؛ هدـمآ  دوجو  هب  رگرامعتـسا  ياـهروشک  تیاـمح  اـب  هک  تسا  يا  هقرف  هکلب  بهذـم ، هن  تسا و  نید  هن  تیئاـهب 
یفارحنا دیاقع  زا  نانآ  .تسا  هدشن  هدهاشم  اه  نآ  زا  يریخ  فادها  هنوگ  چـیه  دوش و  یم  تیوقت  جـیورت و  اهروشک  نامه  يوس 

.دنرادروخرب يدساف  و 

هدیشوک زورما  هب  ات  یبرغ  ياه  تلود  ناریا ، یمالسا  يروهمج  سدقم  ماظن  رارقتسا  یمالسا و  دنمهوکـش  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب 
نامزاس یـسایس  یگنهرف و  مجاهت  ور  نیا  زا  .دنیامن  حرطم  مولظم  یبهذم و  تیلقا  کی  ناونع  هب  ار  لطاب  یفارحنا و  هقرف  نیا  دـنا 

هقرف نارادـفرط  طسوت  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دـض  رب  یتیاکـش  حرط  اب  نانآ  .تفرگ  لکـش  یمالـسا  يروهمج  دـض  رب  يا  هتفای 
هلاض هقرف  نیا  نونکات  نامز  نآ  زا  .دندرک  حرطم  ار  ناریا  هیلع  يرـشب  قوقح  هدنورپ  اه  تیلقا  قوقح  ضقن  ياعدا  اب  تیاهب  هلاض 

.دننک یم  اه  نآ  زا  یصاخ  ییامن  گرزب  هک  تسا ، رادروخرب  اه  یبرغ  هدرتسگ  رمتسم و  تیامح  زا 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 1134 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنتسین هدش  هتخانش  یمـسر و  یبهذم  تیلقا  کی  ناونع  هب  یلو  دننک ، یم  یگدنز  ناریا  فلتخم  قطانم  رد  نانآ  زا  یخرب  هچ  رگا 
.میراد یم  نایب  امش  يارب  حرش  نیدب  ار  یبلاطم  فرحنم  هورگ  نیا  شیادیپ  يریگ و  لکش  یگنوگچ  هرابرد 

ییاهب یباب و  هقرف 

نرق رد  يرگ  یباب  کلسم  .دوش  یم  هتفگ  يرون  یلعنیسح  ازریم  ناوریپ  هب  هیئاهب  وب  يزاریـش  دمحم  یلع  ازریم  ناوریپ  هب  یباب  هقرف 
هدزون رد  دـش و  دـلوتم  زاریـش  رد  يرمق  رد 1235  وا  .دـمآ  دـیدپ  يزاریـش  دـمحم  یلع  ازریم  ماـن  هب  يدرف  طـسوت  يرمق  مهدزیس 

هب سپس  تخادرپ ، تراجت  هب  اج  نآ  رد  لاس  جنپ  تدم  هب  تفر و  رهشوب  هب  یگلاس 
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یلع ازریم  یتدـیقع  فارحنا  درک و  تکرـش  هیخیـش -  نایاوشیپ  زا  یتشر -  مظاک  دیـس  سرد  رد  تفر و  فجن " البرک و   " باـتع
.دش عورش  اج  نیا  زا  يزاریش  دمحم 

رهاظم ار  نانآ  تشاد و  يزیمآولغ  ياهرواب  راکفا و  (ع ) ناماما هرابرد  دوب ، ییاسحا  دمحا  خیش  نادرگاش  زا  هک  یتشر  مظاک  دیس 
مدرم و  جع ) ) نامز ماما  نیب  باب )  ) هطساو رفن  کی  ینامز  ره  رد  دیاب  تفگ : یم  تشاگنا و  یم  مسجم  نایادخ  ای  ادخ  هتفای  مسجت 

.دننک یم  ریبعت  عبار " نکر   " هب وا  زا  اه  یخیش  هک  دسرب ، مدرم  هب  جع ) ) نامز ماما  یناحور  ضیف  قیرط  نیا  زا  ات  دشاب 

، یتشر مظاک  دیـس  تشذگرد  زا  دعب  .دندوب  عبار  نکر  یتشر ، مظاک  دیـس  دعب  دوخ و  نامز  رد  ییاسحا  دـمحا  خیـش  دـنتفگ : یم 
ماما باحـصا  نیرت  هتـسجرب  جع ) ) يدهم ترـضح  باب  نم  .دسر  یم  نم  هب  ماقم  نیا  : " هک درک ، اعدا  يزاریـش  دـمحم  یلع  ازریم 
رکذ رکذلا " انلزن  نحن  انا  : " دیوگ یم  نآرق  هک  نیا  درک : اعدا  سپس  متسه ." مدرم ) ترضح و  نیب  یناحور  ضیف  هطـساو  نامز و 
همّلع : " دـیوگ یم  نامحرلا  هروس  رد  نآرق  هک  درک : اعدا  سپـس  .تسا  باب  يا ، هیورـشب  نیـسح  دـمحم  ـالم  تفگ : متـسه و  نم 

.ما هدروآ  يدیدج  نید  نم  و  ( 1) .تسا نم  یحو  باتک  نایب "  " نیا نایبلا "

.درک هبوت  دوب  هدرک  هک  ییاهاعدا  زا  ماجنارس  دش و  تیهولا  لولح  تیبوبر و  یعدم  سپس 

، هلودلا ماظن  ناخ  نیـسح  .دندیورگ  وا  هب  یتشر  مظاک  دیـس  ناوریپ  هیخیـش و  زا  یخرب  يزاریـش ، دمحم  یع  ازریم  ياهاعدا  زا  دعب 
نم هب  مدید  باوخ  بشید  .تسا  هدیدنـسپ  وت  هار  .ما  هتفایرد  ار  وت  تقادص  هک  تفگ  يزاریـش  دـمحم  یلع  ازریم  هب  زاریـش  مکاح 

نیدب ما ؛  هدرک  هدهاشم  ار  نامیا  رون  وت  نیبج  رد  یتفگ :
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.ما هدرک  ارادم  وت  اب  تهج 

وا تسد  ناخ  نیـسح  .متفگ  نانچ  مدمآ و  وت  نیلاب  هب  نم  يا و  هدوب  رادیب  هکلب  يا ، هدیدن  باوخ  تفگ : درک و  رواب  دـمحم  یلع 
.مشاب وت  تمدخ  رد  دوخ  رکشل  اب  ما  هدامآ  هدروآ و  نامیا  وت  هب  .تسا  نم  رایتخا  رد  رکشل  مزاریش ، مکاح  نم  تفگ : دیسوب و  ار 

.دیشخب مهاوخ  وت  هب  ار  مور  تنطلس  یشاب ، نم  اب  رگا  تفگ : دمحم  یع 

هک هنوگ  ناـمه  تسا  بوخ  .موش  دیهـش  وت  باـکر  رد  هک  تسا  نیا  نم  يوزرآ  همه  مهاوخ ، یمن  تنطلـس  تفگ : ناـخ  نیـسح 
يزوریپ يارب  هار  دنیوگ ، کیبل  وت  توعد  هب  دنریذپب و  ار  وت  نخـس  املع  رگا  ینک ، مامت  مه  املع  رب  يدرک ، مامت  نم  رب  ار  تجح 

توعد دمحم  یلع  ازریم  دنک ، نالعا  ار  شیوخ  توعد  املع  عمج  رد  دش  رـضاح  تفریذپ و  دمحم  یلع  ازریم  .دوش  یم  راومه  وت 
وا دنربب ، هرهب  نآ  زا  مه  نارگید  ات  یـسیونب  هحفـص  کی  رد  ار  شیوخ  توعد  تسا  رتهب  تفگ : هلودلا  ماظن  درک ، نایب  ار  شیوخ 
ناخ نیسح  ماگنه  نیا  رد  .تسا  داوس  یب  یلیخ  دندیمهف  دنتسیرگن و  نادب  ياملع  تشون ، يرطـس  دنچ  تفرگ ، ار  ملق  تفریذپ و 

سپـس یناد !؟ یم  ادـخ  راتفگ  ار  دوخ  راتفگ  هنوگچ  طـلغ ! همه  نیا  يا ، هتـشونن  شیب  رطـس  دـنچ  هک  نیا  اـب  تفگ : هلودـلا  ماـظن 
.دنک مادقا  شدوخ  هب  تنعل  نداتسرف  رافغتسا و  هبانا و  هب  دش  روبجم  ات  دندز  ردق  نآ  دنتسب و  ار  وا  ياپ  تسد و  داد  روتسد 

کیدزن قیرهچ ، هعلق  رد  دندرب و  ناجیابرذآ  هب  ار  يو  اج  نآ  زا  ناهفصا و  هب  سپس  دوب ، سوبحم  زاریـش  رد  هام  شـش  تدم  هب  وا 
سپس دندرک ، ینادنز  وکاب 
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.دش مادعا  لاس 1363 ه'ق  رد  همکاحم و  لاس 1362 ه'ق  رد  ریبکریما  تارادص  نامز  رد  دندرب و  زیربت  هب  ار  يو  اج  نآ  زا 

.دندش میسقت  ییاهب  یلزا و  هتسد ، ود  هب  وا  ناوریپ  یلع  دمحم  ازریم  زا  سپ 

ار شیوخ  ياهاعدا  دمحم  یلع  هک  نآ  زا  دـعب  هک  نیا  حیـضوت  .دوش  یم  قالطا  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  ناوریپ  هب  ییاهب  ییاهب : هقرف 
ییحی باب ، مادعا  زا  سپ  .دنتسویپ  وا  هب  لزا  حبص  هب  فورعم  ییحی  شردارب  ءاهب و  هب  فورعم  يرون  یلعنیسح  ازریم  دومن ، نالعا 

وا اب  تباقر  یتدم  زا  سپ  اما  دش ، وا  میلست  زاغآ  رد  ءاهب  یلعنیسح  ازریم  .دنتسویپ  وا  هب  یخرب  متسه ؛ وا  نیـشناج  نم  هک  درک  اعدا 
یلع ازریم  هک  دـش  یعدـم  زین  .ادـخ  تیلولح  تیعراش و  تلاسر ، ياـعدا  هلمج  زا  تشاد  ییاـهاعدا  باـب  دـننام  وا  .درک  زاـغآ  ار 
تقو تموکح  ات  دـش  ببـس  نایلزا ) نایئاهب و   ) نانآ ناوریپ  ردارب و  ود  نیا  ياوعد  .دوب  وا  روهظ  رـشبم  زاـس و  هنیمز  باـب  دـمحم 
تلود .دـندش  موکحم  دیـشک و  هاگداد  هب  ناشراک  تفای و  همادا  شکمـشک  زین  اـج  نآ  رد  .دـیامن  دـیعبت  دادـغب  هب  ار  ناـنآ  ناریا 

نیطـسلف نیمزرـس  رد  اکع  هب  ار  نایئاهب )  ) شناوریپ ءاـهب و  یلعنیـسح  سربق و  هب  ار  ناـیلزا )  ) شناوریپ لزا و  حبـص  ییحی  یناـمثع 
.درک دیعبت 

مان هب  یلعنیسح  ازریم  دشرا  رسپ  هک  نیا  ات  دش ، هدرپس  یشومارف  هب  تیئاهب  تیباب و  یفارحنا  تکرح  یلعنیـسح  ازریم  گرم  زا  سپ 
درک رفس  اکیرمآ  سپس  ناتسلگنا و  هب  يدالیم  لاس 1911  رد  وا  .تخادرپ  نآ  دیدجت  هب  تفرگ ، بقل  ءاهبلادبع  هک  يدـنفا  سابع 

.دومن رارقرب  هطبار  اکیرمآ  سیلگنا و  ياه  تلود  اب  و 
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هب يرگ  یئاهب  هلیسو  نیدب  .درک  تیانع  ( sir  ) رس بقل  و  ( knight Hood  ) دوه تیان  ناشن  وا  هب  یمسارم  یط  سیلگنا  تلود 
يافیح رد  نونکا  يرگ  یئاـهب  زکرم  .دـش  لدـبم  اـکیرمآ -  زین  سیلگنا -  يرامعتـسا  تسایـس  رازبا  زا  یکی  مجنپ و  نوتـس  ناونع 

(2) .دراد ررق  اکیرمآ  يوگاکیش  تلایا  رد  لیئارسا و 

: اه تشون  یپ 

.نایب مان  هب  تسا  هتشون  یباتک  باب  دمحم  یلع  ازریم  تهج  نیمه  هب   - 1

یلع و 536 ؛ ص 457  ج 1 ، یـسراف ، فراعملاهریاد  بحاصم ، نیـسح  مالغ  3277 ؛ ص 3247 -  ج 3 ، ادـخهد ، هماـن  تغل   - 2
141 ص 1403 -  ج 3 ، یغلبم ، هللادبع  344 ؛ ص 337 -  یمالک ، بهاذم  قرف و  یناگیاپلگ ، ینابر 

؟  تسیچ تیئاهب 

شسرپ

؟  تسیچ تیئاهب 

خساپ

 . میراچان نآ  شیادیپ  للع  تیئاهب و  یسایس  یخیرات و  هنیشیپ  نایب  هب  یمارگ  رگشسرپ  امش  لاوس  هب  خساپ  رد 

يرارقرب زا  دـعب  هک  يروط  هب  دـندوب .  دوخ  نیب  ناریا  میـسقت  ددـص  رد  ًاتی  اهن  رگیدـکی و  اب  تباقر  رد  سیلگنا  سور و  ياـهتلود 
رایتخا رد  بونج  هیـسور و  رایتخا  رد  لامـش  هک  قفاوت  نیا  هب  نانآ  .دهد  یم  ناشن  دادرارق 1905  لوا ،  سلجم  هرود  رد  هطورـشم 

؟  دوب ناشموش  هشقن  يارجا  عنام  تکلمم و  نیا  لواپچ  هار  رس  رد  نانآ  عنام  زیچ  هچ  اما  دندوب .  هدیسر  دشاب  سیلگنا 

تردق ناتسلگنا  دوب و  هیسور  تسد  رد  اتدمع  ناریا  تلود  سور  ناریا و  ياهگنج  زا  دعب  .دوبن  ناریا  تلود  اب  اهتلود  نیا  لکـشم 
رادـتقا تالیکـشت و  يربهر  هک  مدرم  داحتا  یـساسا  رـصنع  دوب .  ناریا  دـحتم  تلم  اـب  ناـنآ  لکـشم  تشاد  ار  نآ  رد  ذوفن  لاـمعا 

ار یلم  حلاصم  هب  دوخ  هجوت  یهاگآ و  رتیور  داد  رارق  سپس  سور و  اب  هلباقم  رد  تیناحور  دوب .  هعیش  بهذم  تشاد  مه  یـسایس 
داجیا رگید  فرط  زا  دیناسر .  روهظ  هب  هاش  تردق  اب  هسیاقم  رد  هژیو  هب  مدرم و  نیب  رد  ار  نانآ  هاگیاج  وکابنت  تضهن  داد و  ناشن 
داجیا اب  ات  دوب  سور  تبون  اجنیا  رد  دـیامن .  میـسقت  هکت  ود  هب  ار  روشک  نآ  ات  درک  قفوم  ار  ایناتیرب  یناـمثع  رد  یبهذـم  فـالتخا 

 . دبای تسد  لمع  نیا  هب  ناریا  رد  یبهذم  هقرفت  نینچ 

تلم تمواقم  رادتقا و  نآ  عبت  هب  تیناحور و  نید و  رادتقا  نتـسکش  ياتـسار  رد  دناوت  یم  باب  دمحم  یلع  دیـس  زا  سور  تیامح 
نیاربانب .دشاب  هتفرگ  تروص 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 1139 

http://www.ghaemiyeh.com


هژیو هب  مالـسا و  نید  یلم  شخب  تدـحو  لماع  نیرت  هدـمع  دوش  هتـسکش  یلم  رادـتقا  دوب  مزال  تمواـقم  نیا  ندرب  ناـیم  زا  يارب 
ینعی روشک  هدمع  رادتقا  ود  زا  ندش  دیما  ان  تلع  هب  سور  ناریا و  ياهگنج  رد  تسکش  زا  سپ  مدرم  زا  یخرب  دوب .  عیشت  بهذم 

داد یم  ار  جـع ) ) نامز ماما  هب  لاصتا  هدـعو  هک  هیخیـش  هشیدـنا  هب  دـندوب ، هدـش  نادـیم  دراو  ود  ره  هک  تیناـحور  تلود و  رادـتقا 
.دننک میسقت  نوگانوگ  ياه  هقرف  هب  ار  ناریا  مدرمات  دندومن  شالت  لماع  نیمه  هب  نتشاذگ  تشگنا  قیرط  زا  نانآ  .دندوب  هدیورگ 

تسا رشب  هتخاس  یبتکم  هب  نانآ  ندرک  لوغشم  دیلقت و  عجارم  زا  ناریا  تلم  يزاس  ادج  اه  هقرف  نیا  يژولوئدیا  یلک  يریگ  تهج 
.

یم نامز  ماما  بئان  ار  نانآ  هک  هعیـش  تیعجرم  زا  هیخیـش  نییآ  ناوریپ  دـش و  داجیا  رییغت  جـع )  ) نامز ماما  تباـین  هلأـسم  رد  ادـتبا 
ریـسفت و هیخیـش و  رد  نید  ریـسفت  رد  عبار  نکر  يراصحنا  تاراـیتخا  هب  هجوت  اـب  .دنتـسویپ  عبار  نکر  هب  دـیدرگ و  ادـج  دنتـسناد 

هزات نید  باب  دمحم  یلع  طسوت  تماما  لدـع و  داعم ،  توبن ،  دـیحوت ، لوصا  هزات  تاریبعت  هئارا  اب  هیباب  رد  دـیدج  لوصا  نیودـت 
.دیدرگ مالعا  خوسنم  مالسا  نییآ  دش و  هداهن  انب  يا 

اب دوـمن .  ادـج  یعاـمتجا  یلمع و  یگدـنز  رد  نایعیـش  رگید  زا  ار  دـمحم  یلع  ناوریپ  نید  عورف  رد  هزاـت  کـسانم  نیئآ و  داـجیا 
نیا .دیدرگ  رتکیدزن  زور  هقئاذ  اب  بسانتم  موسر  بادآ و  هب  دش و  جراخ  یتنس  تلاح  زا  هیباب  وا ،  تاضافا  هللا و  ءاهب  تثعب  ياعدا 

ًارهاظ ياه  هجو  یسنج و  طباور  هب  طوبرم  ماکحا  ندرک  لهس  اب  یکیدزن 
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تفرگ مان  تیئاهب  دیدج  نییآ  بیترت  نیا  هب  تسا  هدهاشم  لباق  بتک  ندنازوس  مدع  هب  مکح  نادزد و  تازاجم  رد  هناتسود  ناسنا 
.

زاغآ ار  دـیدج  نید  درک و  مالعا  خوسنم  ار  مالـسا  نید  دـمحم  یلع  نوچمه  هللا  ءاـهب  هک  تفگ  دـیاب  هیئاـهب  يژولوئدـیا  درومرد 
.درک

ار نتشیوخ  هداهن ، رتارف  مه  تیهولا  هکیرا  زا  اپ  ینامز  هتسناد و  یم  يرایـسب )  مه  چیهز  مک  مچیه و  نم  قادصم (  ار  دوخ  یهاگ 
 . تسا هدناوخ  یم  ناراگدرورپ  هدننیرفآ  نایادخ و  يادخ 

تـسا هدـش  نایب  باتک  رد  باب  دـمحم  یلع  بناج  زا  هک  تسا  یماکحا  ساسارب  هللاءاهب  یلعنیـسح  بناـج  زا  هدـش  مـالعا  ماـکحا 
(1  . ) دیئامن هعجارم  هدش  هداد  سردآ  یقرواپ  رد  هک  یباتک  هب  دیناوت  یم  هلاض  هقرف  ياه  هشیدنا  زا  رتشیب  ییانشآ  تهج 

 : ذخآم عبانم و 

.ینادهاز دهاز  دیعس  دیس  رتکد  هتشون  ناریا  رد  تیئاهب  باتک  زا  هتفرگرب  ( 1

لماک نشور و  تروص  هب  ار  عوضوم  تسا  دنمشهاوخ  نآرق  تایآ  ثیداحا و  هب  هجوت  اب  دراد ؟ دوجو  یتادنتسم  نآ  ّدر  تیئاهب و  هرابرد  ایآ 
؟ دینک یفرعم  ار  اه  نآ  دراد  دوجو  هراب  نیا  رد  ییاه  باتک  ای  باتک  هک  نانچ  دییامن و  نایب 

شسرپ

تروص هب  ار  عوضوم  تسا  دنمـشهاوخ  نآرق  تایآ  ثیداـحا و  هب  هجوت  اـب  دراد ؟ دوجو  یتادنتـسم  نآ  ّدر  تیئاـهب و  هراـبرد  اـیآ 
؟ دینک یفرعم  ار  اه  نآ  دراد  دوجو  هراب  نیا  رد  ییاه  باتک  ای  باتک  هک  نانچ  دییامن و  نایب  لماک  نشور و 

خساپ

ریهاشم زا  هّللاأهب   " هب فورعم  يرون  یلعنیـسح  ازریم  تیئاهب   " راذـگ ناینب  اریز  تسا  یباب   " نییآ زا  هدـش  هتفرگ  يا  هقرف  تیئاـهب  "

راذـگ ناینب  .دـش  هتـشک  ییاعدا  نینچ  زا  سپ  مین  لاس و  ود  دومن  تیودـهم  ياعدا  هک  م 1266 ق   ) باب دـمحم  یلع  .دوب  نایباب  "

مان درک و  مالعا  هتفای  نایاپ  خوسنم و  ار  مالـسا  نید  تفرگ و  تسد  هب  ار  نایباب   " روما مامز  باب  دمحم  یلع  گرم  زا  سپ  تیئاهب 
یهاگ يو  .درک  حرطم  مالـسا  ربارب  رد  يدـیدج  نید  داهن و  تسا  هدرک  رهاظ  ار  وا  ادـخ  هک  یـسک  ینعی  هّللا  هرهظی  نم   " ار دوخ 

دوـخ هراـبرد  شیاـه  هتـشون  رد  اـهراب  درک و  یم  تیبوـبر  ییادـخ و  ياـعدا  مه  یهاـگ  ودوـش  یم  یحو  وا  رب  هـک  درک  یم  اـعدا 
.درب راک  هب  ...و  یقیقح  دوبعم   ، " تسا دلوی  مل  دلی و  مل  هک  یسک   ، " ناهج راگدیرفآ   ، " نایادخ يادخ   " نوچ ییاهریبعت 

دمحم یلع  هک  تیبوبر  توبن و  ياعدا  دروم  رد  اهنت  تسین و  نکمم  خساپ  کی  رد  اه  نآ  یسررب  دقن و  تیئاهب و  دیاقع  همه  نایب 
; دـنک یم  مالعا  دودرم  ار  یـسیع  ترـضح  ندوب  ادـخ  ياـعدا  هک  میرک  نآرق  زا  ییاـه  هیآ  دوش : یم  ضرع  دوب  نآ  یعدـم  باـب 

دروم رد  هک  ییاه  هیآ  زین  تسا و  تیئاهب  هقرف  سـسؤم  ییادـخ  ياعدا  ندوب  لطاب  رب  لـیلد  نیرتهب  هدئام 7275  ; 171 أسن ، دننام :
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دورمن نوعرف و  نوچ  مه  يدارفا  ییادخ  ياعدا 
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تسا دودرم  یناسنا  ره  زا  ییادخ  ياعدا  هک  نیا  رب  تسا  لیلد   2333 أرعش ، تاعزان 24 و 25 ; هرقب 258 ; دننام : تسا 

تسا هجوت  نایاش  هتکندنچ  تیئاهب  هقرف  سسؤم  توبن  ياعدا  نالطب  دروم  رد 

تشادن يا  هزجعم  يو  دراد ، هزجعم  يربمایپ  ره  ًالوا :

دنک و توبن  ياعدا  سک  ره  مالسا  نید  زا  سپ  نیاربانب  تسا  عیارش  نایدا و  متاخ  هنادواج و  لومش  ناهج  ینید  مالـسا  نید  ًایناث :
;28 أبس ، بازحا 40 ; ماعنا 19 ; زا : دـنترابع  هراب  نیا  رد  اه  هیآ  یخرب  تسین  هتفریذـپ  شنخـس  دوش ، دـیدج  نید  ندروآ  یعدـم 

ناقرف 1.

ات نم  مارح  لالح و  تمایق  زور  ات  نم  لالح  مربمایپ و  نیرخآ  نم  تسا  هدـش  لـقن  نومـضم  نیا  هب  مالـسا 6  ربمایپ  زا  هک  یتایاور 
 ( هیمالسالا بتکلاراد  ص 58 ، ینیلک ج 1 ، مالسالا  هقث  یفاک  ك.ر  ) .دوب دهاوخ  مارح  تمایق  زور 

، دـنک اـعدا  ار  يدـیدج  تعیرـش  نید و  سک  ره  نآ  زا  سپ  تسا و  یهلا  تعیرـش  نیرخآ  مالـسا  تعیرـش  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد 
تسا لطاب  شنخس 

ود نم  : " دومرف ربمایپ  هک  تسا  تیئاهب  بهذم  نالطب  رب  لیلد  دـنا  هدرک  لقن  مالسا 6  ربمایپ  زا  ینس  هعیـش و  هک  مه  نیلقث  ثیدح 
رد ات  دـش  دـنهاوخن  ادـج  مه  زا  تمایق  زور  ات  ود  نیا  مراذـگ  یم  ياج  هب  امـش  نایم  رد  ار  متیب  لها  نآرق و  ماـن  هب  اـهب  نارگ  زیچ 

ص 21، ینیما ج 1 ، همالع  ریدغلا ، ك.ر  ") .دبای یم  تیاده  دـنک ، کسمت  ود  نیا  هب  سک  ره  و  دـنوش ، دراو  نم  رب  رثوک  ضوح 
 ( توریب یبرعلا  بتکلاراد 

رشن ص 188 ، هعیـشلا ج 10 ، فیناصت  یلا  هعیرذـلا   " فیرـش باـتک  رد  ینارهط  گرزب  اـقآ  خیـش  همـالع  هعلاطم 1 . يارب  عباـنم 
باتک دودح 32  توریب  أوضالاراد ،
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.دنک یم  یفرعم  ّتیباب   " ّدر رد 

ناوج لسن  رشن  يدراهتشا  يدمحم  دمحم  رامعتسا ، ناغمرا  . 2

ماما طخ  وریپ  ناملسم  نایوجشناد  هرامش 37 ، یسوساج  هنال  دانسا  . 3

يوفطصم رشن  م ح ت  دیاقع ، خیرات و  رد  همکاحم  یسررب و  . 4

ناهرب رشن  م ح ت  أهب ، باب و  یسررب  همکاحم و  . 5

نیما رشن  یناسارخ  يوسوم  نسح  دیس  هیفوص  هیخیش و  یگتخاس  بهاذم  هعیش و  بهذم  . 6

یخرف رشن  ییاضف  فسوی  يورسک  يرگ و  یئاهب  يرگ  یباب  رد  قیقحت  . 7

 . نارتخاب  ) رشن یناشاک  یمیحردمحا  باب  نیتسآ  رد  رامعتسا  نینوخ  هجنپ  . 8

ناوج لسن  تاجن  رشن  یناحور  نیدلا  أیض  دیس  بهذم  سابل  رد  رامعتسا  نارودزم  . 9

مالسا میرح  زا  عافد  رشن  يرامک  دیس  ریصن  فوصت  دولوم  تیئاهب  . 10

یلعریما رشن  یمداخ  یفطصم  تیئاهب  تحاصف  . 11

؟ دشاب یلکش  هچ  هب  دیاب  ییاهب  دارفا  اب  راتفر , زرط 

شسرپ

؟ دشاب یلکش  هچ  هب  دیاب  ییاهب  دارفا  اب  راتفر , زرط 

خساپ

شزیمآزا ور  نیا  زا  .تسا  ینامـسآ  ریغ  يرامعتـسا و  يا  هقرف  هکلب  .تسین  نید  تیئاهب  هک  تفگ  دیاب  تیئاهب  هلاض  هقرف  دروم  رد 
J} .تسا يدبا  تمرح  بجوم  عورشمان و  زین  نانآ  اب  جاودزاو  دومن  بانتجا  دیاب  ترورض  ریغ  رد  نآ  ناوریپ  اب  طالتخا  و 

.دیهد حیضوت  اهنآ  دیاقع  تییاهب و  هقرف  شیادیپ  هرابرد  افطل 

شسرپ

.دیهد حیضوت  اهنآ  دیاقع  تییاهب و  هقرف  شیادیپ  هرابرد  افطل 
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خساپ

مظاک دیس  یئاسحا و  دمحا  خیـش  مهدزون  نرق  لئاوا  رد  .تسا  يرگیخیـش  زا  یباعـشنا  تیباب  تسا و  يرگیباب  زا  یباعـشنا  تیئاهب 
نیمه زا  دندرک  یفرعم  ترضح  نآ  ناملسم و  مدرم  نایم  هطساو  ار  دوخ  دندش و  جع )   ) نامز ماما  اب  میقتـسم  هطبار  یعدم  یتشر ،
خیـش .دـندرک  ادـیپ  شیارگ  نآ  هب  اـه  بلط  تصرف  زا  یهورگ  حول و  هداـس  دارفا  زا  یعمج  دـمآ و  دـیدپ  یخیـش  مسر  هار و  اـج 

يزاریش دمحم  یلع  دیس  اب  زاریش  هب  يرفس  رد  دریگ و  یم  هدهع  هب  ار  هقرف  يربهر  یتشر ، مظاک  دیس  زا  سپ  هیورشب ,  نیـسحالم 
هک دنک  یم  اعدا  جع ,)   ) نامز ماما  تیباب  ياعدا  زا  دعب  باب  دمحم  .دوش  یم  وا  هدرپسرـس  دیرم و  هدومن و  تاقالم  باب )  دمحم  )
دیس مادعا  زا  دعب  .دوش  یم  مادعا  زیربت  رد  نادنز  همکاحم و  زا  دعب  درب و  یم  شیپ  توبن  ياعدا  ات  ار  راک  تسا و  نامز  ماما  دوخ 
لزا حبص   ) يرون ییحی  ازریم  هب  يا  هدع  رامعتـسا , هئطوت  نابلط و  تصرف  کیرحت  قیوشت و  هب  ناگدروخ و  بیرف  زا  يا  هدع  باب 

.دمآ دیدپ  ییاهب  هقرف  اج  نیمه  زا  دیمان و  ربمایپ  ار  دوخ  ءاهب  .دندیورگ  هللاءاهب )   ) يرون یلعنیسح  ازریم  هب  رگید  يا  هدع  و  ( 

(( ءاـهب  )) .درک یم  یگدـنز  ناردـنزام  رون  رهـش  رد  هک  دـندوب  ساـبع  ازریم  دـنزرف  ود  يرون  ییحی  ازریم  يرون و  یلعنیـسح  ازریم 
هب دـندش و  فوصت  هب  لیامتم  ادـتبا  رد  شردارب  ءاـهب و  تخومآ .  ار  مولع  تامدـقم  تفاـی و  شرورپ  نارهت  رد  شردارب  اـب  هارمه 

اه شیورد  کلسم 
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هار رد  شالت  قیرط  زا  هک  دنتفرگ  میمـصت  باب ,  دـمحم  یلع  اب  تاقالم  نمـض  ردارب  ود  نیا  .دـندییارگ  باب  هب  سپـس  .دـندمآرد 
ناردـنزام و هب  هاگنآ  دـننک  یم  زاغآ  ار  تیباب  تاغیلبت  راک  نارهت  رد  لزا  حبـص  ءاهب و  اذـل  دنـسرب , یماقم  نان و  بآ و  هب  تیباـب 
ار لزا  حبص  تشون و  يا  همانتیـصو  گرم  ماگنه  هب  مه  باب  دنتخیگنا و  یمرب  ار  هنتف  رابغ و  درگ و  اج  همه  دنتفر و  رگید  ياهاج 

.تشامگ وا  تظفاحم  هب  ار  ءاهب  درک و  دوخ  نیشناج 

 : تییاهب دیاقع 

.دوش یم  هراشا  اهنآ  دیاقع  زا  دروم  دنچ  هب 

دیدج نید  کنیا  هتفرگ و  نایاپ  مالسا  وا  روهظ  اب  هدرک و  روهظ  هک  تسا  نامز  ماما  باب  دمحم  یلع  دیس  دیوگ , یم  هقرف  نیا  - 1
رتکد شـشوک  هب  تانیبلا )  تایالا   ) باتک ءاطغلا  فشاک  ياه  هشیدنا  تیـصخش و  , ) دنوش ییاهب  یگمه  دیاب  مدرم  هدرک و  روهظ 

 ( یمالسا هشیدنا  رشن  نوناک  ص 109 , یتشهب ,  دمحا 

.دنتسه هیقت  هب  لئاق  حالطصا  هب  دنناد  یم  يرورض  ار  ناشنید  ندرک  ناهنپ  - 2

.دوش یم  متخ  زورون  دیع  هب  عورش و  دیع  زا  لبق  تسا  زور  هدزون  هزور  - 3

 . تیم زامن  رد  رگم  تسا  لطاب  تعامج  زامن  - 4

.اکع رد  تسا  هللاءاهب  دقرم  اهنآ  هلبق  - 5

رد ای  هتـشاد ,  تماقا  نآ  رد  ءاهب  هک  تسا  يا  هناخ  رد  جح )   ) مه نآ  تسین ,  بجاو  نانز  رب  تسا و  بجاو  نادرم  يارب  جـح  - 6
.دوش یم  هدروآ  اج  هب  تسا  هتشاد  ینکس  نآ  رد  زاریش  رد  باب  دمحم  یلع  دیس  هک  يا  هناخ 

 . - مرحم لوا  باب ,  تدالو  دیع  دنراد - : هناگجنپ  دایعا  - 7
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 , بهاذملاو نایدالا  هسارد  یلا  لخدملا  , ) زورون دیع  يدامج - .  مجنپ  باب ,  توعد  نالعا  دـیع  مرحم - .  مود  ءاهب  تیالو  دـیع 
 (. تاعوسوملل هیبرعلا  رادلا  تاراشتنا  , 308 صص 311 -  ج 3 , دوسا , دمحم  قازرلادبع  دیمعلا 

بآ تسا :  ات  جنپ  تارهطم  و  گرم .  ماگنه  مه  یکی  دلوت و  ماگنه  یکی  دوش  یم  هدناوخ  تقو  ود  ردو  دراد  ریبکت  جنپ  زامن  - 8
ءاهب تیـصو  قبط  اه  هاگتدابع  دوش و  هدـناوخ  نآ  رب  رهطا ) هللا   ) هیآ هچنآ  رگم  تسا  سجن  زیچ  همه  نایب .  كاخ ,  شتآ ,  اوه , , 

رد ـالاپماک  اـیلارتسا و  رد  یندیـس  ناـملآ و  رد  تروفکنارف  رد  اـه  هاـگتدابع  نیا  دوشب و  لیکـشت  دـبنگ  کـی  هراـنک و  هن  زا  دـیاب 
، ءاطغلا فشاک  ياه  هشیدنا  تیـصخش و   , ) تسا ناتـسودنه  رد  ون  یلهد  اماناپ و  رد  یتیـس  اماناپ  وگاکیـش و  رد  تیمیل  ادـناگوا ,

 (. یتشهب دمحا  رتکد  ص 111 و 139 ,

 : هیئاهب هیباب و  ياه  هقرف 

يدنفا و سابع  ردارب  ود  نیب  هک  یعازن  هللاءاهب  گرم  زا  دعب  دـش و  میـسقت  هقرف  هس  هب  تیباب  باب  دـمحم  یلع  دیـس  مادـعا  زا  دـعب 
.دندش هقرف  جنپ  اعومجم " دش , هفاضا  رگید  هقرف  ود  دمآ  دوجو  هب  یلع  دمحم 

2 لزا )  حبص  يرون ,  ییحی  ازریم  يربهر  هب   ) هیلزا - 1

 ( هللاءاهب یلع ,  نیسح  ازریم  يربهر  هب   ) هیئاهب - 

( دنراد لوبق  ار  دمحم  یلع  دیس  يربهر  طقف   ) صلاخ هیباب  - 3

 ( يدنفا سابع  ءاهبلادبع  يربهر   ) هیسابع هیئاهب  هیباب  - 4

قازرلادبع دیمعلا  ص 312 , ج 3 , بهاذملاو ,  نایدالا  هسارد  یلا  لخدملا  (, ) ءاهبلادبع ردارب  یلع  دمحم  ازریم  عابتا   ) نوضقان - 5
(. دوسا دمحم 

: دنترابع اه  یئاهب  ياه  باتک 

 ; ناقتالا - 1

-2
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 ; تازرطلاو تاراشبلاو  تاقارشا 

 ; دشاب یم  دوخ  نارسپ  هب  ءاهب  ییایاصو  هک  هکرابم ,  حاولا  هعومجم  - 3

 ; خیش باتک  - 4

 ; هیهبلا رردلا  - 5

 ; هیهبلا جحلا  - 6

 ; دئارفلا - 7

 . باطخلا لصف  - 8

, دـنا هداد  تبـسن  وا  هب  هتـشون و  ار  اهنیا  ءاـهب  ناوریپ  هکلب  تسا  هتـشونن  وا  تقیقح  رد  یلو  دـنا  هداد  تبـسن  ءاـهب  هب  ار  اـهباتک  نیا 
(. ص 311 و 312 بهاذملاو ,  نایدالا  هسارد  یلا  لخدملا  )

-3 لـکیه ,  - 2 يداو ,  تـفه  - 1 تسا .  هدروآ  مسا  رگید  باتک  هس  زا  زین  ءاطغلا  فشاـک  ياـه  هشیدـنا  تیـصخش و  باـتک  رد 
.سدقا

 : ك.ر رتشیب  یهاگآ  يارب 

رـشن یتشهب ,  دـمحا  رتکد  ءاطغلا ، فشاک  رفعج  یمظعلا  هللا  تیآ  تانیبلا )  تایالا   ) ءاـطغلا فشاـک  ياـه  هشیدـنا  تیـصخش و  - 
یمالسا ياه  هشیدنا 

یحتف تاراشتنا  یهدراهچ ,  نیدلارون  دمآ , دیدپ  هنوگچ  تیئاهب  - 1

ناوج لسن  تاراشتنا  يدراهتشا ,  يدمحم  دمحم  رامعتسا , ناغمرا  - 3

؟ دیهدب یلماک  حیضوت  میارب  تیئاهب  هقرف  دروم  رد 

شسرپ

؟ دیهدب یلماک  حیضوت  میارب  تیئاهب  هقرف  دروم  رد 

خساپ

.تسا يرگیخیش  زا  یباعشنا  تیباب  تسا و  يرگیباب  زا  یباعشنا  تیئاهب 
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( تانیبلا تایالا   ) باتک ءاطغلا  فشاک  ياه  هشیدنا  تیـصخش و  ، ) یتشر مظاک  دیـس  یئاسحا و  دمحا  خیـش  مهدزون  نرق  لئاوا  رد 
ماما اب  میقتسم  هطبار  یعدم  یمالـسا ) هشیدنا  رـشن  نوناک  یتشهب ، دمحا  رتکد  شـشوک  هب  ءاطغلا  فشاک  یمظعلا  هللا  تیآ  فلؤم 

دمآ و دیدپ  یخیش  مسر  هار و  اج  نیمه  زا  دندرک » یفرعم  ترـضح  نآ  ناملـسم و  مدرم  نایم  هطـساو  ار  دوخ  دندش و  جع ) ) نامز
.دندرک ادیپ  شیارگ  نآ  هب  اه  بلط  تصرف  زا  یهورگ  حول و  هداس  دارفا  زا  یعمج 

دمحم یلع  دیـس  اب  زاریـش  هب  يرفـس  رد  دریگ و  یم  هدـهع  هب  ار  هقرف  يربه  یتشر ، مظاـک  دیـس  زا  سپ  هیورـشب ، نیـسحالم  خـیش 
یم اعدا  جع ،) ) نامز ماما  تیباب  ياعدا  زا  دعب  باب  دـمحم  .دوش  یم  وا  هدرپسرـس  دـیرم و  هدومن و  تاقالم  باب ) دـمحم   ) يزاریش

زا دعب  .دوش  یم  مادـعا  زیربت  رد  نادـنز  همکاحم و  زا  دـعب  درب و  یم  شیپ  توبن  ياعدا  ات  ار  راک  تسا و  نامز  ماما  دوخ  هک  دـنک 
يرون ییحی  ازریم  هب  يا  هدع  رامعتسا ، هئطوت  نابلط و  تصرف  کیرحت  قیوشت و  هب  ناگدروخ و  بیرف  زا  يا  هدع  باب  دیـس  مادعا 

دیدپ ییاهب  هقرف  اجنیمه  زا  دیمان و  ربمایپ  ار  دوخ  ءاهب  دندیورگ ، هللاءاهب )  ) يرون یلعنیـسح  ازریم  هب  رگید  يا  هدـع  و  لزا ) حبـص  )
.دمآ

هارمه ءاهب »  » .درک یم  یگدنز  ناردنزام  رون  رهـش  رد  هک  دندوب  سابع  ازریم  دنزرف  ود  يرون  ییحی  ازریم  يرون و  یلعنیـسح  ازریم 
کلـسم هب  دـندش و  فوصت  هب  لیامتم  ادـتبا  رد  شردارب  ءاهب و  .تخومآ  ار  مولع  تامدـقم  تفای و  شرورپ  نارهت  رد  شردارب  اـب 

ود نیا  .دندییارگ  باب  هب  سپس  .دندمآرد  اه  شیورد 
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ءاهب و اذل  دنسرب ، یماقم  نان و  بآ و  هب  تیباب  هار  رد  شالت  قیرط  زا  هک  دنتفرگ  میمصت  باب ، دمحم  یلع  اب  تاقالم  نمـض  ردارب 
ار هنتف  رابغ و  درگ و  اج  همه  دنتفر و  رگید  ياهاج  ناردنزام و  هب  هاگنآ  دننک  یم  زاغآ  ار  تیباب  تاغیلبت  راک  نارهت  رد  لزا  حبص 
وا تظفاـحم  هب  ار  ءاـهب  درک و  دوـخ  نیـشناج  ار  لزا  حبـص  تشوـن و  يا  همانتیـصو  گرم  ماـگنه  هـب  مـه  باـب  دـنتخیگنا و  یمرب 

.تشامگ

: تییاهب دیاقع 

.دوش یم  هراشا  اهنآ  دیاقع  زا  دروم  دنچ  هب 

دیدج نید  کنیا  هتفرگ و  نایاپ  مالسا  وا  روهظ  اب  هدرک و  روهظ  هک  تسا  نامز  ماما  باب  دمحم  یلع  دیس  دیوگ ، یم  هقرف  نیا  - 1
رتکد شـشوک  هب  تانیبلا ) تایالا   ) باتک ءاطغلا  فشاک  ياه  هشیدنا  تیـصخش و  ، ) دنوش ییاهب  یگمه  دـیاب  مدرم  هدرک و  روهظ 

( یمالسا هشیدنا  رشن  نوناک  ص 109 ، یتشهب ، دمحا 

.دنتسه هیقت  هب  لئاق  حالطصا  هب  دنناد  یم  يرورض  ار  ناشنید  ندرک  ناهنپ  - 2

.دوش یم  متخ  زورون  دیع  هب  عورش و  دیع  زا  لبق  تسا  زور  هدزون  هزور  - 3

.تیم زامن  رد  رگم  تسا  لطاب  تعامج  زامن  - 4

.اکع رد  تسا  هللاءاهب  دقرم  اهنآ  هلبق  - 5

رد ای  هتـشاد ، تماقا  نآ  رد  ءاهب  هک  تسا  يا  هناـخ  رد  جـح )  ) مه نآ  تسین ، بجاو  ناـنز  رب  تسا و  بجاو  نادرم  يارب  جـح  - 6
.دوش یم  هدروآ  اج  هب  تسا  هتشاد  ینکس  نآ  رد  زاریش  رد  باب  دمحم  یلع  دیس  هک  يا  هناخ 

: دنراد دایعا  ات  دنچ  - 7

.مرحم لوا  باب ، تدالو  دیع  - 

.مرحم مود  ءاهب ، تیالو  دیع  - 

.يدامج مجنپ  باب ، توعد  نالعا  دیع  - 

رادلا تاراشتنا  ، 308 صص 311 -  ج 3 ، دوسا ، دمحم  قازرلادبع  دیمعلا  بهاذملاو ، نایدالا  هسارد  یلا  لخدملا  ، ) زورون دیع  - 
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(. تاعوسوملل هیبرعلا 

، بآ تسا : ات  جنپ  تارهطم  .گرم و  ماگنه  مه  یکی  دلوت و  ماگنه  یکی  دوش  یم  هدناوخ  تقو  ود  ردو  دراد  ریبکت  جـنپ  زامن  - 8
دیاب ءاهب  تیـصو  قبط  اه  هاگتدابع  دوش و  هدناوخ  نآ  رب  رهطا ) هللا   ) هیآ هچنآ  رگم  تسا  سجن  زیچ  همه  .نایب  كاخ ، شتآ ، اوه ،

، ادـناگوا رد  الاپماک  ایلارتسا و  رد  یندیـس  ناملآ و  رد  تروفکنارف  رد  اه  هاگتدابع  نیا  دوشب و  لیکـشت  دـبنگ  کی  هراـنک و  هن  زا 
ص 111 و ءاطغلا ، فشاک  ياه  هشیدنا  تیصخش و  ، ) تسا ناتـسودنه  رد  ون  یلهد  اماناپ و  رد  یتیـس  اماناپ  وگاکیـش و  رد  تیمیل 

(. یتشهب دمحا  رتکد  ، 139

: هیئاهب هیباب و  ياه  هقرف 

يدنفا و سابع  ردارب  ود  نیب  هک  یعازن  هللاءاهب  گرم  زا  دعب  دـش و  میـسقت  هقرف  هس  هب  تیباب  باب  دـمحم  یلع  دیـس  مادـعا  زا  دـعب 
.دندش هقرف  جنپ  اعومجم  دش ، هفاضا  رگید  هقرف  ود  دمآ  دوجو  هب  یلع  دمحم 

( لزا حبص  يرون ، ییحی  ازریم  يربهر  هب   ) هیلزا - 1

( هللاءاهب یلع ، نیسح  ازریم  يربهر  هب   ) هیئاهب - 2

( دنراد لوبق  ار  دمحم  یلع  دیس  يربهر  طقف   ) صلاخ هیباب  - 3

( يدنفا سابع  ءاهبلادبع  يربهر   ) هیسابع هیئاهب  هیباب  - 4

قازرلادبع دیمعلا  ص 312 ، ج 3 ، بهاذملاو ، نایدالا  هسارد  یلا  لخدملا  (، ) ءاهبلادبع ردارب  یلع  دـمحم  ازریم  عابتا   ) نوضقان - 5
(. دوسا دمحم 

هب ءاهب  ییایاصو  هک  هکراـبم ، حاولا  هعومجم  - 3 تازرطلاو ؛  تاراشبلاو  تاقارشا  - 2 ناقتالا ؛  - 1 دـنترابع : اه  یئاهب  ياه  باتک 
.باطخلا لصف  - 8 دئارفلا ؛  - 7 هیهبلا ؛  جحلا  - 6 هیهبلا ؛  رردلا  - 5 خیش ؛  باتک  - 4 دشاب ؛  یم  دوخ  نارسپ 

، دـنا هداد  تبـسن  وا  هب  هتـشون و  ار  اهنیا  ءاـهب  ناوریپ  هکلب  تسا  هتـشونن  وا  تقیقح  رد  یلو  دـنا  هداد  تبـسن  ءاـهب  هب  ار  اـهباتک  نیا 
یلا لخدملا  )
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(. ص 311 و 312 بهاذملاو ، نایدالا  هسارد 

.سدقا - 3 لکیه ، - 2 يداو ، تفه  .تسا 1 - هدروآ  مسا  رگید  باتک  هس  زا  زین  ءاطغلا  فشاک  ياه  هشیدنا  تیصخش و  باتک  رد 

: ك.ر رتشیب  یهاگآ  يارب 

رـشن یتشهب ، دـمحا  رتکد  ءاطغلا ، فشاک  رفعج  یمظعلا  هللا  تیآ  تانیبلا ) تایالا   ) ءاـطغلا فشاـک  ياـه  هشیدـنا  تیـصخش و  - 1
.یمالسا ياه  هشیدنا 

.یحتف تاراشتنا  یهدراهچ ، نیدلارون  دمآ ، دیدپ  هنوگچ  تیئاهب  - 2

.ناوج لسن  تاراشتنا  يدراهتشا ، يدمحم  دمحم  رامعتسا ، ناغمرا  - 3

عجار ارچ  میراد  رواب  لوبق و  اکرتشم  ار  ماما  نیرخآ  ات  هکنیا  اب  میروآ  یمن  باسح  هب  نیملـسم  ءزج  ار  تیئاهب  تیباهو و   ، تیباب ناوریپ  ارچ 
.دینک یفرعم  ار  مهف  لباق  هداس و  اتبسن  باتک  دنچ  .تسا  بایان   ، باتک ردق  نیا  اهنآ  تاداقتعا  هب 

شسرپ

میراد رواب  لوبق و  اکرتشم  ار  ماما  نیرخآ  ات  هکنیا  اب  میروآ  یمن  باسح  هب  نیملـسم  ءزج  ار  تیئاهب  تیباهو و   ، تیباـب ناوریپ  ارچ 
.دینک یفرعم  ار  مهف  لباق  هداس و  اتبسن  باتک  دنچ  .تسا  بایان   ، باتک ردق  نیا  اهنآ  تاداقتعا  هب  عجار  ارچ 

خساپ

ءزج ادـتبا  تیئاهب  تیباب و  دنتـسین و  تیب  لـها  تماـما  هب  لـئاق  دـنیآ و  یم  باـسح  هب  ننـست  لـها  ياـه  ناملـسم  ءزج  اـه  یباـهو 
.تسا هتفای  نایاپ  مالسا  نید  نارود  تیباب  تیئاهب و  نید  ندمآ  اب  هک  دندرک  اعدا  ادعب  یلو  دندوب  ناناملسم 

.تسا يرگیخیش  زا  یباعشنا  تیباب  تسا و  يرگیباب  زا  یباعشنا  تیئاهب  هک : نیا  حیضوت 

هطـساو ار  دوخ  دندش و  جع ) ) نامز ماما  اب  میقتـسم  هطبار  یعدم  یتشر ، مظاک  دیـس  یئاسحا و  دـمحا  خیـش  مهدزون  نرق  لئاوا  رد 
یهورگ حول و  هداس  دارفا  زا  یعمج  دمآ و  دیدپ  یخیش  مسر  هار و  اج  نیمه  زا  دندرک » یفرعم  ترضح  نآ  ناملـسم و  مدرم  نایم 

.دندرک ادیپ  شیارگ  نآ  هب  اه  بلط  تصرف  زا 

دمحم یلع  دیـس  اب  زاریـش  هب  يرفـس  رد  دریگ و  یم  هدهع  هب  ار  هقرف  يربهر  یتشر ، مظاک  دیـس  زا  سپ  هیورـشب ، نیـسحالم  خـیش 
یم اعدا  جع ،) ) نامز ماما  تیباب  ياعدا  زا  دعب  باب  دـمحم  .دوش  یم  وا  هدرپسرـس  دـیرم و  هدومن و  تاقالم  باب ) دـمحم   ) يزاریش

زا دعب  .دوش  یم  مادـعا  زیربت  رد  نادـنز  همکاحم و  زا  دـعب  درب و  یم  شیپ  توبن  ياعدا  ات  ار  راک  تسا و  نامز  ماما  دوخ  هک  دـنک 
يرون ییحی  ازریم  هب  يا  هدع  رامعتسا ، هئطوت  نابلط و  تصرف  کیرحت  قیوشت و  هب  ناگدروخ و  بیرف  زا  يا  هدع  باب  دیـس  مادعا 

دیمان ربمایپ  ار  دوخ  ءاهب  دندیورگ ، هللاءاهب )  ) يرون یلعنیسح  ازریم  هب  رگید  يا  هدع  و  لزا ) حبص  )
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.دمآ دیدپ  ییاهب  هقرف  اجنیمه  زا  و 

هارمه ءاهب »  » .درک یم  یگدنز  ناردنزام  رون  رهـش  رد  هک  دندوب  سابع  ازریم  دنزرف  ود  يرون  ییحی  ازریم  يرون و  یلعنیـسح  ازریم 
کلـسم هب  دـندش و  فوصت  هب  لیامتم  ادـتبا  رد  شردارب  ءاهب و  .تخومآ  ار  مولع  تامدـقم  تفای و  شرورپ  نارهت  رد  شردارب  اـب 

شالت قیرط  زا  هک  دنتفرگ  میمصت  باب ، دمحم  یلع  اب  تاقالم  نمض  ردارب  ود  نیا  .دندییارگ  باب  هب  سپس  .دندمآرد  اه  شیورد 
هب هاـگنآ  دـننک  یم  زاـغآ  ار  تیباـب  تاـغیلبت  راـک  نارهت  رد  لزا  حبـص  ءاـهب و  اذـل  دنـسرب ، یماـقم  ناـن و  بآ و  هب  تیباـب  هار  رد 

تشون و يا  همانتیـصو  گرم  ماگنه  هب  مه  باب  دنتخیگنا و  یمرب  ار  هنتف  رابغ و  درگ و  اج  همه  دنتفر و  رگید  ياهاج  ناردـنزام و 
.تشامگ وا  تظفاحم  هب  ار  ءاهب  درک و  دوخ  نیشناج  ار  لزا  حبص 

.دوش یم  هراشا  اهنآ  دیاقع  زا  دروم  دنچ  هب  تییاهب : دیاقع 

دیدج نید  کنیا  هتفرگ و  نایاپ  مالسا  وا  روهظ  اب  هدرک و  روهظ  هک  تسا  نامز  ماما  باب  دمحم  یلع  دیس  دیوگ ، یم  هقرف  نیا  - 1
رتکد شـشوک  هب  تانیبلا ) تایالا   ) باتک ءاطغلا  فشاک  ياه  هشیدنا  تیـصخش و  ، ) دنوش ییاهب  یگمه  دـیاب  مدرم  هدرک و  روهظ 

( یمالسا هشیدنا  رشن  نوناک  ص 109 ، یتشهب ، دمحا 

.دنتسه هیقت  هب  لئاق  حالطصا  هب  دنناد  یم  يرورض  ار  ناشنید  ندرک  ناهنپ  - 2

.دوش یم  متخ  زورون  دیع  هب  عورش و  دیع  زا  لبق  تسا  زور  هدزون  هزور  - 3

.تیم زامن  رد  رگم  تسا  لطاب  تعامج  زامن  - 4

.اکع رد  تسا  هللاءاهب  دقرم  اهنآ  هلبق  - 5

تماقا نآ  رد  ءاهب  هک  تسا  يا  هناخ  رد  جح )  ) مه نآ  تسین ، بجاو  نانز  رب  تسا و  بجاو  نادرم  يارب  جح  - 6
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.دوش یم  هدروآ  اج  هب  تسا  هتشاد  ینکس  نآ  رد  زاریش  رد  باب  دمحم  یلع  دیس  هک  يا  هناخ  رد  ای  هتشاد ،

: دنراد دایعا  ات  دنچ  - 7

.مرحم لوا  باب ، تدالو  دیع  - 

.مرحم مود  ءاهب ، تیالو  دیع  - 

.يدامج مجنپ  باب ، توعد  نالعا  دیع  - 

رادلا تاراشتنا  ، 308 صص 311 -  ج 3 ، دوسا ، دمحم  قازرلادبع  دیمعلا  بهاذملاو ، نایدالا  هسارد  یلا  لخدـملا  ، ) زورون دـیع  - 
(. تاعوسوملل هیبرعلا 

، بآ تسا : ات  جنپ  تارهطم  .گرم و  ماگنه  مه  یکی  دلوت و  ماگنه  یکی  دوش  یم  هدناوخ  تقو  ود  ردو  دراد  ریبکت  جـنپ  زامن  - 8
دیاب ءاهب  تیـصو  قبط  اه  هاگتدابع  دوش و  هدناوخ  نآ  رب  رهطا ) هللا   ) هیآ هچنآ  رگم  تسا  سجن  زیچ  همه  .نایب  كاخ ، شتآ ، اوه ،

، ادـناگوا رد  الاپماک  ایلارتسا و  رد  یندیـس  ناملآ و  رد  تروفکنارف  رد  اه  هاگتدابع  نیا  دوشب و  لیکـشت  دـبنگ  کی  هراـنک و  هن  زا 
ص 111 و ءاطغلا ، فشاک  ياه  هشیدنا  تیصخش و  ، ) تسا ناتـسودنه  رد  ون  یلهد  اماناپ و  رد  یتیـس  اماناپ  وگاکیـش و  رد  تیمیل 

(. یتشهب دمحا  رتکد  ، 139

: هیئاهب هیباب و  ياه  هقرف 

يدنفا و سابع  ردارب  ود  نیب  هک  یعازن  هللاءاهب  گرم  زا  دعب  دـش و  میـسقت  هقرف  هس  هب  تیباب  باب  دـمحم  یلع  دیـس  مادـعا  زا  دـعب 
.دندش هقرف  جنپ  اعومجم  دش ، هفاضا  رگید  هقرف  ود  دمآ  دوجو  هب  یلع  دمحم 

( لزا حبص  يرون ، ییحی  ازریم  يربهر  هب   ) هیلزا - 1

( هللاءاهب یلع ، نیسح  ازریم  يربهر  هب   ) هیئاهب - 2

( دنراد لوبق  ار  دمحم  یلع  دیس  يربهر  طقف   ) صلاخ هیباب  - 3

( يدنفا سابع  ءاهبلادبع  يربهر   ) هیسابع هیئاهب  هیباب  - 4

قازرلادبع دیمعلا  ص 312 ، ج 3 ، بهاذملاو ، نایدالا  هسارد  یلا  لخدملا  (، ) ءاهبلادبع ردارب  یلع  دـمحم  ازریم  عابتا   ) نوضقان - 5
(. دوسا دمحم 

-2 ناقتالا ؛  - 1 دنترابع : اه  یئاهب  ياه  باتک 
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-5 خیـش ؛  باتک  - 4 دـشاب ؛  یم  دوخ  نارـسپ  هب  ءاهب  ییاـیاصو  هک  هکراـبم ، حاولا  هعومجم  - 3 تازرطلاو ؛  تاراشبلاو  تاقارـشا 
.باطخلا لصف  - 8 دئارفلا ؛  - 7 هیهبلا ؛  جحلا  - 6 هیهبلا ؛  رردلا 

، دـنا هداد  تبـسن  وا  هب  هتـشون و  ار  اهنیا  ءاـهب  ناوریپ  هکلب  تسا  هتـشونن  وا  تقیقح  رد  یلو  دـنا  هداد  تبـسن  ءاـهب  هب  ار  اـهباتک  نیا 
(. ص 311 و 312 بهاذملاو ، نایدالا  هسارد  یلا  لخدملا  )

.سدقا - 3 لکیه ، - 2 يداو ، تفه  .تسا 1 - هدروآ  مسا  رگید  باتک  هس  زا  زین  ءاطغلا  فشاک  ياه  هشیدنا  تیصخش و  باتک  رد 

: ك.ر رتشیب  یهاگآ  يارب 

رـشن یتشهب ، دـمحا  رتکد  ءاطغلا ، فشاک  رفعج  یمظعلا  هللا  تیآ  تانیبلا ) تایالا   ) ءاـطغلا فشاـک  ياـه  هشیدـنا  تیـصخش و  - 1
.یمالسا ياه  هشیدنا 

.یحتف تاراشتنا  یهدراهچ ، نیدلارون  دمآ ، دیدپ  هنوگچ  تیئاهب  - 2

.ناوج لسن  تاراشتنا  يدراهتشا ، يدمحم  دمحم  رامعتسا ، ناغمرا  - 3

: تیباهو اما 

دروم فلتخم  ياـیاوز  زا  ار  یفارحنا  کلـسم  نیا  دـیاب  مالـسا ، نید  هب  تبـسن  اـهنآ  تارطخ  زا  یهاـگآ  تیباـهو و  تخانـش  يارب 
، یمالـسا رئاعـش  یهلا و  يایلوا  نید و  هب  تبـسن  نانآ  رکفت  زرط  و  نآ ، ندمآ  دوجوب  شیادـیپ و  هوحن  هلمج : زا  دراد ، رارق  هعلاطم 

...و تسایسو  عامتجا  هزوح  رد  اهنآ  درکلمع 

دنا و هدادن  تبـسن  دمحم  خیـش  دوخ  هب  ار  نآ  هک  نیا  ّتلع  تسا و  يدجن  باهولادبع  دـمحم  هب  بوسنم  تیباهو ، کلـسم  فلا )
.دننک ادیپ  ار  ربمایپ  مان  رد  تکرش  یعون  بهذم ، نیا  ناوریپ  ادابم  هک  تسا  هدوب  نیا  تهج  هب  هیدمحم »  » دنا هتفگن 

ثیدـح و ریـسفت ، ياه  باـتک  هب  یکدوک  زا  .دوشگ  ناـهج  هب  مشچ  هنییع »  » رهـش رد  ق.ه  لاس 1115  رد  باهولادبع ، نب  دـمحم 
هب يو  درمش ، یم  تشز  ار  ادخ » هب   » مدرم یبهذم  لامعا  یناوج ، نارود  نامه  زا  تشاد و  هقالع  دیاقع ،
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دوخ دیاقع  راکفا و  ردپ ، گرم  زا  دعب  باهولادبع ، نب  دمحم  .درمش  دنسپانار  (ص ) ربمایپ هب  مدرم  لسوت  اج  نآ  رد  تفر و  هنیدم 
تّمه نداد  تیمـسر  جـیورت و  غـیلبت و  هب  دوـمن  راـهظا  دوـب  هدـش  يزیر  یپ  میق  نبا  شدرگاـش  هیمیت و  نـبا  يوـس  زا  ًـالبق  هـک  ار 

.تشامگ

: زا تسا  ترابع  روما  نیا  .دنک  كرت  ار  يروما  هک  نیا  رگم  ناملسم ؛ هن  تسا و  دحوم  هن  یناسنا ، چیه  دندقتعم : نایباهو  ب )

یم كرـشم  هداهن و  ماگ  كرـش  هار  رد  لسوت  تروص  رد  .دیوجن و  لسوت  دـنوادخ  هب  ایلوا ، نالوسر و  زا  کی  چـیه  هلیـسو  هب  . 1
؛ دشاب

دنناوخن و اعد  اج  نآ  رد  دنراذگن و  تسد  ترـضح  نآ  ربق  رب  دنوشن و  کیدزن  ادخ  لوسر  هاگمارآ  هب  ترایز  دـصق  هب  نارئاز  . 2
؛ دنزاسن ربق  يور  رب  دجسم  نامتخاس و  دنراذگن و  زامن 

؛ دننکن تعافش  بلط  (ص ) ربمایپ زا  . 3

؛ تسا كرش  نانآ ، يارب  هاگراب  دبنگ و  نتخاس  روبق و  ترایز  . 4

؛ دنا هدش  فرحنم  مالسا  نییآ  زا  راگزور  یط  رد  ناناملسم ، هک  دنرواب  نیا  رب  نایباهو  . 5

.تسا مارح  يراوگوس  هزانج و  عییشت  مسارم  هنوگ  ره  . 6

نیا هدرک  هعلاطم  ار  هطوبرم  ياه  باتک  دـیاب  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  یهاـگآ  يارب  .دـجنگ  یمن  لاـجم  نیا  رد  هک  دراوم  نیا  لاـثما  و 
نایباهو فلاخم  یحیرـص و  تارظن  هدـش  دای  دراوم  رد  نآرق  هک  ارچ  دراد ، رارق  یحو  قطنم  اب  لباقت  رد  هیاپ ، یب  کـشخ و  قطنم 

: دراد

(. هیآ 23 يروش ،  ، ) یبرُقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  . 1

نایم رد  مسر  هار و  نیا  .تسا  اهنآ  ریمعت  نانآ و  ياهربق  يرقلا ، يذ  تیب و  لها  تلاسر و  نادـناخ  هب  هقالع  زاربا  قیداصم  زا  یکی 
دوجو ناهج  ياه  تلم 
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.دیآ یم  باسح  هب  یفرع  ّتنس  عون  کی  دراد و 

(. هیآ 21 فهک ،  ، ) ادجسم مهیلع  نّذختنل  مهرما  یلع  اوبلغ  نیذلا  لاق  ...اناینب  مهیلع  اونبا  اولاقف  . ... 2

زاربا رظن  ود  نانآ  نفدـم  هرابرد  دـندمآ ، راـغ  هناـهد  هب  مدرم  دـش و  نشور  ناـمز  نآ  مدرم  رب  فهک  باحـصا  عضو  هک  یماـگنه 
ناوت یمن  زگره  هفیرش ، هیآ  هب  هجوت  اب  .درادن  اهنآ  رظن  هب  تبسن  یـضارتعا  نحل  ای  داقتنا  دوش  یم  نآ  رکذتم  هفیرـش  هیآ  .دنتـشاد 

هک دـنک  یم  قیوشت  یعون  هب  هفیرـش ، هیآ  هکلب  درک ، دادـملق  هورکم  یتح  اـی  مارح و  یلمعار  ناـحلاص  یهلا و  ياـیلوا  روبق  ریمعت 
.دوب اشوک  دیاب  نانآ ، ياهربق  ظفح  ناحلاص و  ایلوا و  تشادگرزب  يارب 

(. هیآ 19 دمحم ،  ، ) نینمؤملل کبنذل و  رفغتسا  و  . 3

(. هیآ 103 هبوت ،  ، ) مهل نکس  کتالص  نا  مهیلع  ّلصو  . 4

(. 64 هیآ ءاسن ،  ، ) امیحر اباوت  هللا  اودجول  لوسرلا  مهل  رفغتسا  هللا و  اورفغتساف  كوءاج  مهسفنا  اوملظ  ذا  مهنا  ول  و  . 5

و (ص ) ربمایپ تعافـش  عوضوم  .دـشاب و  یم  دـیفم  رثؤم و  ًالماک  دارفا ، قح  رد  ربمایپ  شزرمآ  بلط  هک  تسا  نیا  رگنایب  تایآ  نیا 
.تسا دوهشم  زین  هباحص  هریس  هصاخ و  هماع و  ثیداحا  رد  هکلب  حیرص ؛ تایآ  رد  اهنت  هن  ترضح ، نآ  ياعد 

: ك.ر دروم  نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب 

ص 54 ج 1 ، ملسم ، حیحص  . 1

ج 1 يراخب ، حیحص  . 2

( طارصلا نأش  یف  ءاج  ام  باب   ) ص 42 ج 4 ، يذمرت ، ننس  . 3

ص 12 ج 1 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  . 4

یناحبس رفعج  داتسا  ثیدح ، نآرق و  لقع و  ورملق  رد  تعافش  . 5

هیزج ای  دنیآ و  رد  تیباهو  نییآ  هب  دیاب  ای  هک  دنا  یعدم  دنتسه و  یمالسا  بهاذم  اه و  هقرف  رگید  اب  گنج  هب  لئاق  نایباهو  .ج 
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نیا هصالخ  .دنناد  یم  لالح  ار  نارگید  سومان و  سوفن و  لاوما ، دننک و  یم  كرـش  رفک و  هب  مهتم  ار  دوخ  فلاخم  نانآ  .دـنهد 
رکیپ هب  هبرـض  نیرت  گرزب  نیا  .دـننک و  یم  قبطنم  دوخ  فلاـخم  ناناملـسم  رب  ار ، رفک  كرـش و  هراـبرد  هدراو  ینآرق  تاـیآ  هک 

(. ص 1432 ج 3 ، ینادابآ ، یغلبم  ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات  ، ) تسا ناناملسم  یمالسا و  هعماج 

نآ فارطا  هنیدـم و  هـکم و  رب  يرمق ) يرجه  لاس 1344  رد   ) اه يدوعـس  هک  یتقو  هک  دوب  تیباهو  کـشخ  هتـسب و  رکفت  نیا  اـب 
ص ج 8 ، هعیرذـلا ، ، ) دـندرب نیب  زا  دنتـسکش و  ار  ربمایپ  هباحـص  تلاـسر و  نادـناخ  راـثآ  عیقب و  كربتم  هدـهاشم  دـنتفای ، ّطلـست 

(. ص 60 56 بابترالا ، فشک  261؛

هب دیاب  یعامتجا ، لئاسم  هب  تبسن  نانآ  شرگن  دنا و  هداد  ماجنا  تسایس  عامتجا و  هزوح  رد  تیباهو  هک  ییاهراک  درکلمع و  يارب 
هک دوب  ناـمه  يراد ، مدرم  تموـکح و  تسایـس ، هصرع  رد  تیباـهو ، بصعتم  نشخ و  هرهچ  .درک  هعجارم  یخیراـت  ياـه  باـتک 

.دنتخیر نیمز  هب  اباحم  یب  ار  ناملـسم  مدرم  نوخ  .دندناسر  روهظ  هصنم  هب  ناتـسناغفا  روشک  رد  دوخیـسایس  تقوم  رمع  رد  نابلاط 
.دندومن میسرت  نایناهج  يارب  هدنام  بقع  نشخ و  تشز ، هرهچ  کی  مالسا  زا  .دندرک و  کته  ار  ناناملسم  سومان  ضرع و 

شرگن رد  مه  تسا و  هدوب  نیملـسم  فلتخم  ياـه  هقرف  ياـملع  ضوغبم  رّکفت ، داـقعنا  شیادـیپ و  هوحن  رد  مه  تیباـهو ، نیارباـنب 
درلایف هیهلالا  قعاوصلا  هدش  هتشاگن  تیباهو  در  رد  هک  یباتک  نیلوا  یتح  .تسا  هتفرگ  رارق  ناملاع  در  دروم  ینید  لئاسم  هب  تبسن 

.تسا هدش  هتشون  باهولادبع ) نب  نامیلس   ) باهولا نب  دمحم  ردارب  هلیسو  هب  هیباهولا »  یلع 

نانمشد نک  فاص  هداج  زین  تسایس  هصرع  رد 
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شیب رت و  مکحم  يررض  هبرض و  هچ  دشاب و  یم  اه  یـسیلگنا  دوخ  هتخادرپ  هتخاس و  کلـسم ، نییآ و  نیا  دنا ؛ هدوب  مالـسا  نید و 
.دومن روصت  ناوت  یم  ناناملسم  مالسا و  رب  نیا  زا 

: ك.ر رتشیب  یهاگآ  يارب 

.یناحبس رفعج  تیباهو ، نییآ  . 1

.یناحبس رفعج  یلمع ، همانراک  يرکف و  ینابم  تیباهو ، . 2

ص 1430 ج 3 ، ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات  . 3

یهیقف رغصا  یلع  نایباهو ، . 4

( یمظاک یلع  داتسا  همجرت  یمالسا ، ياهروشک  رد  یسیلگنا  سوساج   ) رفمهرتسم تارطاخ  . 5

یناسارخ یصلاخ  داتسا  ّتنس ، لها  بهاذم  هاگدید  زا  تیباهو  . 6

.ینیوزق یباهو ، دیاقع  خیرات  . 7

هچ هعیـش  تموکح  کی  ناونع  هب  ام  اهنآ  عفادـم  هب  لبون  هزیاج  ياطعا  یتح  تیئاهب و  ياه  هقرف  زا  رابکتـسا  هدرتسگ ي  تیامح  دوجو  اب 
دیاقع زاربا  رد  مه  اه  ییاهب  هکنیا  ای  دناد  یم  اهنآ  اب  دروخرب  هب  مزلم  ار  دوخ  تموکح  ایآ  الـصا  .میا  هدرک  اهنآ  اب  تفلاخم  رد  یتامادـقا 

هدننک ي هارمگ 

شسرپ

تموکح کی  ناونع  هب  ام  اهنآ  عفادـم  هب  لبون  هزیاج  ياطعا  یتح  تیئاـهب و  ياـه  هقرف  زا  رابکتـسا  هدرتسگ ي  تیاـمح  دوجو  اـب 
مه اه  ییاهب  هکنیا  ای  دناد  یم  اهنآ  اب  دروخرب  هب  مزلم  ار  دوخ  تموکح  ایآ  الصا  .میا  هدرک  اهنآ  اب  تفلاخم  رد  یتامادقا  هچ  هعیش 

.دندازآ دوخ  هدننک ي  هارمگ  دیاقع  زاربا  رد 

خساپ

: تسا تیمها  زئاح  لیذ  تاکن  هب  هجوت  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد 

رد ور  نیا  زا  درادن  تیمسر  هدش و  هتخانش  هلاض  تیئاهب  هقرف  یساسا ، نوناق  لوصا  مالسا و  نیبم  نید  ياه  هزومآ  ساسارب  مکی - 
هک یتازایتما  قوقح و  زا  يرایـسب  درادـن و  يدازآ  دوخ  تاداقتعا  دـیاقع و  غیلبت  ای  شیوخ و  مارم  بهذـم و  هب  طوبرم  روما  ماجنا 

ساسارب قالط  جاودزا و  رتافد  دنناوت  یمن  هنومن  ناونع  هب  درادن ؛ دوجو  هقرف  نیا  دروم  رد  دراد  دوجو  یمسر  نایدا  ریاس  دروم  رد 
نینچمه دنیامن و  سیسأت  ییاهب  سرادم  ای  دننک  ارجا  روشک  یمـسر  دعاوق  زا  ریغ  ار  یثرا  دعاوق  ای  دنـشاب  هتـشاد  ناشدوخ  میلاعت 
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لاح .دوش  یم  يریگولج  یتلود  ياه  هاگتسد  رد  نآ  لاثما  هقرف و  نیا  دارفا  مادختسا  زا  يروشک ، مادختسا  نوناق  هدام 14  ساسارب 
یمالـسا يروهمج  یـساسا  قوقح   ) دنتـسه دازآ  یمـسر  ناـیدا  ینید ، تاـیملعت  رد  هیـصخش و  لاوحا  روما و  لـیبق  نیا  رد  هک  نآ 

(. 183 صص 193 -  ، 1378 رتسگداد ، رشن  یمشاه ، دمحم  دیس  ناریا ،

زا نتـشادن  تیمـسر  هدـیقع و  داسف  مغر  یلع  اـه ، هقرف  لـیبق  نیا  دارفا  یـساسا ، نوناـق  یناـسنا و  یمالـسا ، لوصا  ساـسارب  مود - 
قح یهاوخداد ، یعامتجا ، نیمأـت  ناـگیار ، شرورپ  شزومآ و  نکـسم ، لغـش ، تینما ، نیمأـت  تاـیح ، قح  دـننام  قوقح  يرـسکی 

لیکو باختنا 
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(. نامه  ) دنرادروخرب نآ ، ریاظن  و 

ماظن بهذم و  هیلع  رب  ینیچ  هئطوت  هب  تسد  ای  دـنا و  هدـشن  هعماج  تینما  مظن و  رد  لالخا  ینوناق و  میارج  بکترم  هک  ینامز  ات  و 
.دنشاب یم  رادروخرب  قوف  قوقح  زا  دنا ، هدشن  یمالسا 

یتاعالطا ياه  هاگتسد  دنوش ، بکترم  یمالسا  هعماج  ماظن و  هیلع  رب  ینوناق  ریغ  تامادقا  هقرف  نیا  ياضعا  هک  يدراوم  رد  موس - 
.دنیامن یم  دروخرب  نافلختم  اب  یگدیسر و  ییاضق  مکاحم  یتینما و  و 

یلخاد ناعفادم  هلاض و  هقرف  نیا  هب  هبرض  نیرتگرزب  نآ  موادت  تابث و  ناریا و  یمالسا  بالقنا  دنمهوکـش  يزوریپ  لصا  مراهچ - 
هدیشخب ییاهر  هقرف  نیا  موش  ياه  هشقن  هدننک و  هارمگ  یفارحنا و  دیاقع  زا  ار  ناریا  ناملـسم  هعماج  تسناوت  دوب و  نآ  یجراخ  و 

هـضرع مالـسا  ناهج  نایعیـش و  هب  هقرف  نیا  موش  ياـه  هئطوت  اـب  هلباـقم  تهج  رد  يدنمـشزرا  رایـسب  یگنهرف  يرکف و  تامادـقا  و 
.دیامن

.تسا هعیش  زا  يا  هخاش  تییاهب  هقرف  ایآ 

شسرپ

.تسا هعیش  زا  يا  هخاش  تییاهب  هقرف  ایآ 

خساپ

یم ناریو  هیاپ ،  زا  یلک  هب  ار  روبزم  ياعدا  هک ،  دراد  دوجو  ییاه  هناـشن  یلو ، دراد  ییاـعدا  نینچ  رهاـظ  هب  هورگ  نیا  دـنچ  ره  . 1
.دزاس

یب ياه  ینابیتشپ  نارگرامعتـسا و  تسد  رد  نآ  شیادـیپ  ياه  هگر  نتفای  هدـش ،  دای  یعامتجا  یـسایس _  ياـه  هناـشن  هلمج  زا  . 2
یبای تسد  هدرک و  هدنـسب  هر )  ) ینیمخ ماما  زا  ینخـس  هب  اهنت  هراب  نیا  رد  .تسا  نانآ  زا  يولهپ  ات  راچاق  زا  یلخاد ؛ دادبتـسا  غیرد 
يدس يرفعج  سدقم  بهذمو  مالـسا  : » دنا هدومرف  هراب  نیا  رد  ناشیا  .میهد  یم  تشگزاب  هراشا  دروم  عبانم  هب  ار  رتشیب  یهاگآ  هب 
دوجو اب  هک  تسا  يدس  تسا  نآ  ظفاح  هک  تیناحور  یپچ و  هچ  یتسار و  هچ  اهنآ ، هدناشن  تسد  لامع  بناجا و  لباقم  رد  تسا 

نرق اذـهل  دـننک ، راتفر  ناریا  روشک  اـب  صوصخ  یمالـسا و  ياـهروشک  اـب  تساـهنآ  هاوخلد  هک  يوحن  هب  دـنناوت  یمن  بناـجا  نآ 
رب دوخ  ثیبـخ  لاـمع  ندرک  طلـسم  هار  زا  یهاـگ  دنـشک ، یم  هشقن  دـس  نیا  نتـسکش  يارب  فلتخم  ياـه  گـنرین  اـب  هک  تساـه 

زکرم ص 229 ، ج 1 ، رون ، هفیحـص  « ) تیباهو تیئاهب و  تیباب و  جیورت  هلطاب و  بهاذم  داجیا  هار  زا  یهاگ  یمالـسا و  ياهروشک 
(. باتک همدقم  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ناریا ، رد  تیئاهب  ینادهاز ، دهاز  دیعس  زا  لقن  هب  یمالسا  بالقنا  یگنهرف  كرادم 

بهذـم راوتـسا  دـس  نتـسکش  مه  رد  روظنم  هب  ناگناگیب و  يوس  زا  تیئاهب  نخـس ، نیا  رد  ینیمخ  ماما  راکـشآ  راتفگ  هب  هجوت  اـب 
.تسا هدش  یحارط  هعیش  يرفعج و 
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رد هک  تیئاهب  یلخاد ، دادبتسا  یجراخ و  رامعتسا  هب  یگتسویپ  رب  نوزفا  . 2
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زا یناینب  ياه  يور  جـک  ياراد  تسا  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  تیئاهب  ماجنارـس  هیلزا و  هیباب ، هیخیـش ، لحارم  دوخ  یخیراـت  شخرچ 
هدش دای  تافارحنا  زا  یخرب  .دیامن  یم  راگزاسان  هعیش ، ینعی  هقح ؛ هورگ  نیا  رد  ار  نآ  دیدرت  یب  هک ، تسا  هعیـش  يداقتعا  لوصا 

: تسا ریز  رارق  هب 

هتسب يربک و  تبیغ  هب  جع ) ) تجح ترضح  راکـشآ  مالعا  دوجو  اب  ندوب ؛ موصعم  باب »  » تیودهم و هشیدنا و  رد  فارحنا  فلا - 
ناخ میرک  دمحم  یتشر ، مظاک  دیس  دننام  یصاخشا  دندوب ، هیباب  زاس  هنیمز  هک  هییخش  .ترضح  نآ  صاخ  ناگدنیامن  برد  ندش 

نوریب دوخ  یلصا  ریسم  زا  ار  تیودهم  هشیدنا  ناس  نیدب  هدناسانش و  جع ) ) يدهم ترـضح  نیـشناج  باب و  ناونع  هب  ار  نارگید  و 
(. يروهط هناخباتک  دعب ، هب  دعب و 161  هب  ص 77  نایئاهب ، یفجن ، رقاب  دمحم   ) دندرک

.دوش یم  هدیمهف  دادترا  رفک و  اهنآ ، زا  اراکشآ  هک ، داعم  هلمج  زا  رگید  يداقتعا  لیاسم  رد  يدج  ياه  يورجک  ب - 

هدـش يراذـگ  هیاپ  ناتـسلگنا  رامعتـسا  طسوت  درادـن و  هعیـش  اب  یطابترا  چـیه  هک  تسا  هنادـحلم  يا  هقرف  تیئاهب ، هقرف  عقاو  رد  . 3
.تسا

: ك.ر رتشیب  یهاگآ  يارب 

باتک همدقم  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ناریا ، رد  تیئاهب  - 

يروهط هناخباتک  دعب ، هب  دعب و 161  هب  ص 77  نایئاهب ، یفجن ، رقاب  دمحم  - 

.دیهد حیضوت  تیئاهب )   ) هقرف هرابرد 

شسرپ

.دیهد حیضوت  تیئاهب )   ) هقرف هرابرد 

خساپ

هک اجنآ  زا  .دوبهیباب  هقرف  ناوریپ  زا  دوخ  تسخن  هک  دوب  هّللاءاهب  ازریم  یلعنیـسح  ازریم  مان  هب  یـصخش  هقرف  نیا  راذگ  هیاپ  تیئاهب :
، دـندوب هتفر  شیپهاش  نیدلارـصان  ناـج  هب  دـصق  ءوس  دحرـس  اـت  هتخادـنا و  هار  هب  ناریا  تقو  تلود  هیلع  رب  ییاـه  شروش  ناـیباب 

ریفـس یکوروگلاد  صخـشو  هدرک  هورگ  نیا  هب  تبـسن  يا  هدرتسگ  تیامح  يرازت  هیـسور  همه ، زا  رت  مهم  هلمج و  زا  ناگناگیب و 
هب اـت  دومن  هارمه  يواـب  اردوخهداتـسرف  هدرک و  یناـیمرداپ  دوب ، هداـتفا  نادـنز  هب  هک  هّللاءاـهب  ازریم  تاـجن  يارب  نارهت  رد  هیـسور 

یـسایس لئالد  هب  هقرف  نیا  هک  تساتقیقح  نیا  رگتیاکح  نوگانوگ  لود  ناریفـس  اب  هّللاءاـهب  طاـبترا  .دوش  جراـخ  ناریا  زا  تمـالس 
نینچ شناوریپ  يو و  دیاقع  زا  یلامجا  .دـشاب  یمدـنچ  یتارییغت  اب  تیباب  هقرف  نامه  تیئاهب  هقرف  تفگ  ناوت  یم  .تسا  هتفای  روهظ 

: تسا
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.تسا رت  یلاع  يادخ  هّللاءاهجا  دنیادخ و  باب  هّللاءاهب و  - 1

.دنک یم  یفرعم  نایحیسم  ياسیع  ار  دوخ  هّللاءاهب  یعطقم  رد  - 2

.تسا هدش  وفع  رگید  دادعت  زا  تسا و  بجاو  اه  ماش  اه و  حبص  رد  لاوز و  ماگنه  زامن  تعکر  هن  - 3

هداد رارق  مدرم  لابقا  لحم  یلعا و  ءالم  فاوط  لحم  ار  نآ  دـنوادخ  هک  اکع )  ) سدـق ماقم  ینعی  هّللاءاهب  سدـقا  فرط  هب  زامن  - 4
.دوشهدناوخ

.تایآ زامن  ندناوخ  زا  مدرم  نتشاد  فاعم  - 5

.تسا لطاب  تعامج  زامن  - 6

.تسا زورون  دیع  نامه  رطف  دیع  - 7

.دورب اکع ) رد  هّللاءاهب  نفد  لحم  ینعی   ) هناخ جح  هب  دیاب  اه  نز  زا  ریغ  هب  تسا  عیطتسم  هک  ره  - 8

...و

ارجام نیاحرش  .دنک  یم  هدرک و  تیامح  نانآ  زا  تحارص  هب  لیئارسا  دراد و  لیئارسا  روشک  مزینویهص و  اب  یقیمع  دنویپ  هقرف  نیا 
تسا راتشون  نیا  هلصوح  زا  جراخ 

رد
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J} .مهدجیه لصف  ات  مهدزای  لصف  زا  نامه ، تیئاهب ، عماج  خیرات  اگن : باب  نیا 

تیلقا نیا  اب  ناریا  یمالـسا  تموکح  تفلاخم  توادع و  لیلد  دوش و  یمن  راتفر  یبهذم  ياه  تیلقا  رگید و  نایدا  دـننام  تیئاهب  نیا  اب  ارچ 
؟ تسیچ ینید 

شسرپ

اب ناریا  یمالـسا  تموکح  تفلاخم  توادـع و  لیلد  دوش و  یمن  راتفر  یبهذـم  ياه  تیلقا  رگید و  نایدا  دـننام  تیئاهب  نیا  اـب  ارچ 
؟ تسیچ ینید  تیلقا  نیا 

خساپ

؛ دندرک هدافتـسا  يا  هسیـسد  هئطوت و  عون  ره  زا  نانآ ، تورث  عبانم  هب  یبایتسد  یمالـسا و  ياهروشک  رب  الیتسا  يارب  نارگرامعتـسا 
دیاقع دیدج ، نید  عادبا  اب  ات  دنداتسرف  ناناملـسم  نایم  هب  ماما  ربمایپ و  کی  ناونع  هب  ار  سوساج  ای  هتخورفدوخ و  دارفا  زا  یـضعب 

، رامعتسا نارازگراک  اتـسار ، نیمه  رد  .دندروآ  دوجو  هب  ار  هیئاهب  هیباب و  دننام  ییاه  هقرف  زین  ناریا  رد  .دنیامن  لزلزتم  ار  ناناملـسم 
.دندش فورعم  اه  یباب  مان  هب  وا  ناوریپ  .دومن  يربمایپ  ياعدا  هک  باب  دمحم  یلع  ازریم  یکی  .دندومن  يزاس  نید  رومأم  ار  رفن  هس 
بقلم لزا  حبـص  ار  دوخ  هک  دوب  ییحی  ازریم  يرگید  و  دندش ؛ هدـیمان  هیئاهب  مان  هب  وا  عابتا  هک  دوب  یناردـنزام  یلعنیـسح  يرگید ،

تسا و هدمآ  ءاهب  باب و  نیا  نآ  ياج  هب  تسا و  هدش  خسن  مالـسا  نید  هک  دندوب  دقتعم  اه  نیا  دندش  هدـیمان  هیلزا  وا  عابتا  درک و 
نانآ یلـصا  همانرب  فدـه و  .تسین  راک  رد  یباسح  باقع و  تسا و  حاـبم  زیچ  همه  تسین و  مارح  سجن و  زیچ  چـیه  نید  نیا  رد 

ار تیحیـسم  هک  دندوب  ددصرد  روظنم ، نیا  يارب  .دوب  بناجا  هب  تکلمم  میلـست  ناریا و  يدوبان  يارب  ندش  رـضاح  ماکحا و  كرت 
تکلمم و نوؤش  ظفح  لالقتسا و  هب  يدنم  هقالع  یقالخا ، یملع و  ياه  یگژیو  همه  قیرط ، نیا  هبو  دننک  جیورت  يریگ  لکـش  هب 

بالقنا رگا  .دـش  عقاو  رثوم  يداـیز  دودـح  اـت  اـه  شزرا  ندـش  گـنر  مک  رد  اـهنآ  تاـغیلبت  دـندرب و  نیب  زا  ار  سیماونو  ضارعا 
رد یکیوشلب 
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دنـسپان تایلمع  زا  يرادرب  هدرپ  يارب  اه  کیوشلب  نکیل  .دـیدرگ  یمن  فقاو  رارـسا  نیا  رب  یـسک  دـیاش  دوب ، هتفاـین  ققحت  هیـسور 
رب يرگید  نئارق  .دندومن  رـشتنم  يوروش  رـسیمک  ناگرا  قرـش  هلجم  رد  ار  شرازگ  نیا  دندرک و  شاف  ار  رارـسا  نیا  رازت ، هیـسور 

شردارب و یلعنیـسح و  زاریم  ییاـهر  يارب  هاـش  نیدلارـصان  دزن  سور  ریفـس  تعافـش  هلمج  زا  تسا ؛ دوـجوم  شرازگ  نیا  تحص 
.هیسور دابآ  قشع  رد  اه  یئاهب  اه و  یباب  يارب  هاگتدابع  نیلوا  سیسأت  زین  و  دادغب ؛ هب  ناشنداتسرف  لتق و  زا  نانآ  نداد  تاجن 

دمحم خیش  هلا  تیآ  موحرم  همدقم  اب  یگروگلا  زاینیک  رثا  تافارتعا  باتک  هب  دیناوت  یم  نانآ  هزیگنا  هقرف و  نیا  اب  ندش  انشآ  يارب 
یبهذم ياه  تیلقا  مامت  یمالسا  ناریا  .دنک  یم  راتفر  هنوگ  نیا  هقرف  نیا  اب  ناریا  ارچ  هک  دوش  صخشم  ات  دییامن  هعجارم  یـصلاخ 

زا عافد  يارب  یتح  .دنراد  تیلاعف  هزاجا  دننکن  مادقا  ماظن  هیلع  هک  مادام  نانآ  درامـش و  یم  مرتحم  تسا  ینامـسآ  نانآ  نید  هک  ار 
دنرادـن ینامـسآ  نید  هک  ینید  ياه  تیلقا  اب  ناریا  رد  یتح  .دـنراد  روضح  یمالـسا  ياروش  سلجم  رد  یناگدـنیامن  اـهنآ  قوقح 
رامعتسا هئطوت  تیئاهب  يریگ  لکش  اما  .دنتـسه  دازآ  دوخ  نید  مسارم  ماجنا  رد  اهنآ  ودوش  یمن  تفلاخم  تشتدرز  کیـس و  دننام 

.دنتسین دازآ  رگید  ینید  ياه  تیلقا  دننام  اهنآ  اذل  .دشاب  یم  ناریاو  مالسا  ندیشک  یهابت  هب  نانآ  هزیگنا  تسا و 

یهلا ریغ  نایدا  ریاس 

؟ تسا هدوب  يونث  ینام ، بهذم  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدوب  يونث  ینام ، بهذم  ایآ 

خساپ

رد یناتـسرهش  .فالتخا  یکدنا  اب  تسا  يونام  تیونث  نامه  یکدزم  تیونث  .یتشدرز  تیونث  زا  تسا  رتحیرـص  یلیخ  ینام  تیونث 
رصع رد  ناقرشتسم  ناققحم و  .دنک  یم  ثحب  نآ  هرابرد  لصفم  تشدرز و  هب  هن  دهد  یم  تبـسن  ینام  هب  ار  تبونث  لحنلا  للملا و 

یم رامش  هب  عوضوم  نیا  رد  لوا  زارط  ناققحم  زا  یکی  هک  هداز  یقت  ياقآ  .دنا  هدرک  وا  نید  ینام و  هرابرد  يدایز  تاقیقحت  ریخا 
: دیوگ یم  دور ،

یلصا یلک و  أشنم  .تسا  ینبم  لابقتسا  لاح و  یضام و  ینعی  رود  هس  تملظ و  رون و  ای  رش  ریخ و  ینعی  لصا ، ود  رب  ینام  نید  »... 
« نبود  » ار لص  ود  نیا  یناریا  عبانم  رد  .میماـن  یم  تملظ  ار  يرگید  رون و  ار  یکی  هک  تساـت ، ود  گرزب  يادـخ  عقاو  رد  دوجو و 
ار ودنآ  هک  دندوب  مه  زا  کفنم  لقتسم و  ادج و  لصا  ود  نیا  ایند  تقلخ و  ثودح  زا  لبق  لزا و  رد  ینعی  رما ، ودب  رد  .دنا  هدیمان 

تهج رد  دـتمم  نییاپ و  رد  تملظ  رقم  هدوب و  برغم  قرـشم و  لامـش و  هب  طسبنم  الاب و  رد  رون  ورملق  .دـنمان  یم  یـضام  ناـیونام 
یبونج تمسق  زا  تانایب  یضعب  ربانب  .دوبن  راک  رد  یسامت  دنتشاد و  یلصاف  دحرس  دندوب ، دودح  مه  مه ، اب  هچ  رگا  و  دوب ، بونج 

دوخ ورملق  رد  لصا  ود  نیا  زا  کی  ره  .دوب  تملظ  ورملق  ربارب  جـنپ  رون  ورملق  تعـسو  اذـل  هدوب و  رون  هب  قلعتم  ثلث  کی  زین  اضف 
، دوب مکاح  اجنآ  رد  شزاس  تداعس و  مهف و  حلص و  مظن و  دوب و  بوخ  تافص  مامت  ياراد  رون  ملاع  .دنتشاد  رارق  مارآ  نکاس و 
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ار یکی  دـنا : هدـیمان  تخرد  ود  ناونع  هب  ار  لصا  ود  نیا  یهاگ  .دوب  یلوتـسم  تفاثک  یمظن و  یب  شاشتغا و  تملظ  ملاع  رد  یلو 
ورملق .یکیراـت  هاـشداپ  تملظ  ورملق  رد  تسا و  نارمکح  تمظع  ردـپ  روـن  ورملق  رد  .گرم  تخرد  ار  يرگید  تاـیح و  تخرد 

تادوجوم  ) رامـش یب  ياه  نوئا  هدارا و  لمأت و  رکف و  شوه و  ینعی  ادخ  وضع  جنپ  هک  هدمآ  دوجو  هب  نکـسم  هیحان و  جنپ  زا  رون 
نییاـپ هب  ـالاب  زا  هک  هدـمآ  دوجو  هب  رگیدـمه  يور  هقبط  جـنپ  زا  مه  تملظ  ورملق  .دنتـسه  نکاـس  نآ  رد  ادـخ ) رهاـظم  دـیواج و 

« .تاملظ ینجل و  بآ  برخم و  داب  هدنعلب و  شتآ  هیاپ و  دود  زا  تسا  ترابع 

؟  تسا هتفرگ  تئشن  وا  نداد  وب  هدرم و  ندنازوس  زا  ایآ  هچ ؟  ینعی  ادوب 

شسرپ

؟  تسا هتفرگ  تئشن  وا  نداد  وب  هدرم و  ندنازوس  زا  ایآ  هچ ؟  ینعی  ادوب 

خساپ

وا و ردپ  .دوب  همتوگ  همترادیس  ادوب , مان  تسا .  دنمدرخو  گنرز  شوه و  اب  هاگآ و  رادیب و  يانعم  هب  تیرکـسناس ,  تغل  رد  ادوب 
دودح وا  .دوب  ارما  ناگرزب و  ءهقبط  زا  ادوبو  دندرک  یم  یگدنز  یلامـش  دـنه  رد  لاپن  یبرغ  بونج  رد  نانآ  تشاد .  مان  يو  ردام 

يوه و زا  جنر  تسا و  جنر  تایح ,  هک :  نیا  رب  تسا  ینتبم  هک  تسا  ییادوب  نییآ  سـسؤم  يو  .دش  دلوتم  دالیم  زا  لبق  لاس  560
ینیـشن و هشوگ  دهز و  .دیـسر  اناورین )  ) بولطم لامک  هب  ات  درک  يرود  سوه  يوه و  زا  دـیاب  نیاربانب ,  دـیآ ; یم  دوجو  هب  سوه 

 . تسا نانآ  مارم  زا  ایند  كرت 

, ریجنا ای  تخرد  کی  ریز  زا  رد  ماجنارس  .دش  دهازو  دز  اپ  تشپ  ایند  هب  یگلاس  رد 29 یلو  تشاد ,  يا  هناهّفرم  یگدنز  ادتبا  ادوب ,
(1) .درک مالعاار  نییآ  نیا 

 . صیخلت اب  ج 3 ص 4394  همان ,  تغل  ادخهد , یقرواپ 1. )

؟ دنراد يداقتعا  هچ  دنتسه و  ینییآ  هچ  ینادلک  يروسآ و  نییآ 

شسرپ

؟ دنراد يداقتعا  هچ  دنتسه و  ینییآ  هچ  ینادلک  يروسآ و  نییآ 

خساپ

قلطم ییاورنامرف  لباب  رد  تسخن  هک  تسا  حون )  رسپ  ماسداژن  زا   ) یماس یموق  کی ,  دنیوگ ) یم  زین  روشآ  موق  نآ  هب   ) روسآ موق 
ییادخ هب  موق  نیا  .دنداد  رارق  دوخ  تختیاپ  ار  اونین  رهش  دنتسیز و  یم  تارف  هلجد و  ءهیـشاح  رد  ادتبا  نانآ  تشاد .  يا  هدرتسگ  و 

.دنداهن مان  ار  موق  نیا  تهج  نیمه  هب  دنتشاذگ و  ار  وا  مان  هک  دندوب  دقتعم 
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)( .دندیورگ حیسم 7 ترضح  نییآ  هب  ناتساب  ناریا  مدرم  رگید  اه و  ینمرا  دننام  نایروسآ  حیسم 7 ترضح  روهظ  زا  دعب 

ج 2 ص 774 ناهج ,  بهاذم  نایدا و  خیرات  یغلبم ,  هّللادبع  یقرواپ 1. )

 . تسا نایحیسم  نییآ  نید و  تیحیسم ,  جاور  زا  دعب  نایروسآ  نییآ  نید و  نیاربانب , 

: زا دنا  ترابع  هدش :  هتشون  هراب  نیا  رد  هک  ییاه  باتک 

; رشب خیرات   1

 ; حیسم دوهی و  تیلقاود  خیرات   2

; روکشم رثا  زین  اینریپ و  رثا  ناتساب ,  ناریا   3

 . یسیفن دیعس  رثا  مالسا ,  ردص  ات  ناریا  رد  تیحیسم   4

.دش یم  میسقت  دکآ  رموس و  ءهیحان  ود  هب  حیـسم  دالیم  زا  لبق  نرق  یـس  هک  تسا  يا  هقطنم  مان  تسا و  يانعم  هب  هدلک  ناینادلک : 
.دندرک انب  دیدجت  ار  لباب  رهش  نانآ  .دنا  یماس  داژن  زا  اه  ینادلک  .دنیوگ  ینادلک  ار  یحاون  نیا  مدرم 

فرـصت دـنداد و  رارق  موـجه  دروـم  ار  اـه  ینادـلک  روـشک  ناـیناریا  م .   . لاـس 538ق رد  تسا .  ینادـلک  ناـشداپ  نیرتروهـشم  اـی 
مراهچ نرق  رد  دندش و  ادج  یقرش  مور  ياسیلک  زا  ینادلک  نایحیسم  .دندش  یحیسم  سپس  دندوب , تسرپ  هراتساه  ینادلک.دندرک 

.دنداد لیکشت  ار  یلقتسم  ياسیلک  يدالیم 
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هیزجت يدالیم  مهدزناش  نرقرد  .دنتفرگ  رارق  يروطسن  نایحیـسم  ءهرمز  رد  دندرک و  هجوت  اه  يروطـسن  میلاعت  هب  دعب  یکدنا  نانآ 
هک ینادـلک  ياسیلک  دراد و  وریپ  رفن  رازه  داتـشه  دودـح  رد  هک  کیلوتاک  ياسیلک  .دـنداد  لیکـشت  لقتـسم  ياسیلک  ود  دـندش و 

ناریا ياهرهـش  رگید  نارهترد و  اـه  ینادـلک  .دراد  وریپ  رازه  داتـشه  دودـح  زین  نآ  تسا و  فورعم  يروـسآ  ياـسیلک  هـب  هزورما 
 .)( تسا نارهت  رد  نآ  يات  ود  هک  دنراد  اسیلک  تفه 

ص 775 نامه ,  ینادابآ ,  یغلبم  هّللادبع  یقرواپ 1. )

؟ دنراد شیارگ  نید  مادک  هب  نیمزرس  نآ  مدرم  رثکا  دنمادک و  ناتسودنه  رد  جیار  بهاذم  نایدا و 

شسرپ

؟ دنراد شیارگ  نید  مادک  هب  نیمزرس  نآ  مدرم  رثکا  دنمادک و  ناتسودنه  رد  جیار  بهاذم  نایدا و 

خساپ

عونت روشک  نیا  دننام  هک  دشاب  يروشک  رت  مک  دیاش  .دراد  جاور  هتفر  شیپ  ییادتبا و  بهاذـم  نایدا و  عاونا  ناتـسودنه  روشک  رد 
.مالسا يدیحوت  نید  یهلا و  نایدا  ات  هتفرگ  یتسرپواگ  مسیمینآ و  یتسرپ و  تب  زا  .دشاب  هتشاد  بهاذم  نایدا و  رد 

.دنرادروخرب يرتشیب  ناوریپ  زا  ییادوب  و  کیس ، تیحیسم ، مالسا ، ودنه ، ياه  نییآ  بیترت  هب  روشک  نیا  رد 

.مالسا نییآ  نآ  زا  دعب  و  تسا ، ودنه  نییآ  دنا ، هدیورگ  نآ  هب  ناتسودنه  مدرم  رثکا  هک  نید  نیرت  جیار 

(1  ) .دنتسه ییادوب  زا 1 % رت  مک  کیس و  % 2 یحیسم ، % 3 ناملسم ، % 11 ودنه ، دودح 83 % دنه  تلود  یمسر  ياهرامآ  قبط 

: اه تشون  یپ 

ص 863. نایدیعس ، نیسحلادبع  ناهج ، ياهروشک   - 1

؟ تسیچ ییادوب  نید  رد  امراک )  ) ْهَمْرَک نوناق  زا  روظنم 

شسرپ

؟ تسیچ ییادوب  نید  رد  امراک )  ) ْهَمْرَک نوناق  زا  روظنم 

خساپ

.تسا هدرک  تیارس  زین  ْنیَج  ادوب و  نییآ  ینعی  نآ ؛ ياه  هخاش  هب  تسا و  ودنه  نییآ  رد  همرک "  " هیرظن ای  نوناق 
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: دنیوگ هراسمـس "  " دوخ نابز  هب  ناودنه  ار  نآ  هک  تسا  حاورا  لاقتنا  ای  خسانت  هیرظن  یکی  دراد : دوجو  هیرظن  ود  ودـنه  نییآ  رد 
هب یملاع  زا  یپایپ  دنک و  یم  یط  ار  تایح  دیدجت  دـلاوت و  هلـسلس  کی  گرم  ماگنه  رد  یمدآ  حور  هیرظن  ای  نوناق  نیا  بسح  رب 

رگید يرکیپ  هب  رگید  راب  گرم  نامز  رد  ماجنارـس  دنک ، یم  یط  ار  دوخ  هرود  تایح  ره  توسک  رد  هک  دیآ  یم  رد  رگید  یملاع 
.دراد همادا  دبا  ات  اهتنا و  یب  هلسلس  کی  رد  یپ  رد  یپ  دلاوت  راودا  .دشوپ  یم  ون  هماج  دوش و  یم  لقتنم 

ای قوفام و  يرکیپ  هب  حور  لاقتنا  تلع  يوناث و  دلاوت  تیفیک  زا  دشاب  یم  ترابع  تسا ، همرک "  " نوناق هک  مود  هیرظن  هدیقع و  اّما 
ای راتفگ  رادرک ، نآ  بجوم  هب  دوش و  یم  نّیعم  نوناق  نیا  بسح  رب  يرادناج  ره  هدنیآ  تایح  دیوگ : یم  دنک  یم  لابند  ار  نودام 

.دنک یم  صخشم  ار  وا  يدعب  تایح  تشونرس  هک  تسا  يروما  ببس  جیاتن و  بجوم  درف ، ره  رادنپ 

رد وا  راکفا  لاوقا و  لاـمعا ، عومجم  دـنک و  یم  ورد  ار  دوخ  تشِک  لوصحم  هک  تسا  یناـقهد  دـننام  یمدآ  ره  همرک  نوناـق  قبط 
یلکش يدعب  تایح  رد  ینعی  خسانت ؛ تلاح  رد  هک  دزاس  یم  دعتسم  لکـشتم و  يروط  ار  نآ  دنک و  یم  داجیا  تباث  يرثا  شحور 

یم رایتخا  ون  يرکیپ  دسج و  بسانت  نامه  هب  هدرک  لصاح  نآ  اب  بسانتم 
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.دنک

فاطعنا يدح  ات  همرک  نوناق  هب  تبسن  ادوب  نییآ  رد  هک  توافت  نیا  اب  هدش ، هتفریذپ  ادوب  میلاعت  رد  همرک ) خسانت و   ) نوناق ود  نیا 
هب یلیدـبت  ینوگرگد و  ناـنچ  دوخ  بلق  رد  دـناوت  یم  دـشاب  هک  فنـص  هقبط و  ره  زا  یمدآ  هدـیقع  نیا  قبط  .تسا  هدـش  لـصاح 

.دنک ادیپ  تاجن  دوخ  هتشذگ  ياهرمع  ناهانگ  بقاوع  جیاتن و  زا  هک  دروآ  دوجو 

يرثا دشاب ، هدیسر  قارشا ) " ) تهرا  " هبترم هب  هتفای و  یگریچ  ًالماک  دوخ  لایما  تایهتـشم و  رب  هک  یمدآ  ره  سفن  رد  همرک  نوناق 
.تشاد دهاوخن 

، درادـن ناهج  رد  ندـمآ  راب و  رگید  دـلوت  هب  یجایتحا  رگید  دـنک و  یم  رثا  یب  لطاب و  ار  همرک  تیلاعف  هبترم  نیا  هب  لوصو  اب  يو 
هیفـصت و هب  جاتحم  هدـشن و  كاپ  زونه  اقب  يانمت  دوجو و  ّبُح  زا  هک  تسا  یناسک  صوصخم  هرابود  دـلوت  تایح و  دـیدجت  اریز 

.دنشاب یم  سفن  هیکزت 

یـسراف فراعملا  هرئاد  156 و  و 155 ، ص 189  سان ، یب  ناـج  رثا  ناـیدا ، عماـج  خـیرات  باـتک  هب  دوش  هاـگن  رتشیب  عـالطا  يارب 
ص 2098. ج 2 ، بحاصم ،

.دیراذگب ام  رایتخا  رد  یتاعالطا  ادوب "  " دروم رد 

شسرپ

.دیراذگب ام  رایتخا  رد  یتاعالطا  ادوب "  " دروم رد 

خساپ

ینیب و نشور  هب  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  تیرکسناس  رد  ادوب  هژاو  .تسا  ییادوب  نییآ  راذگناینب  همتوگ ، .تسا  همتوگ  بقل  ادوب ،
رد ًامتحا  اما  تسین ، نشور  ًاقیقد  وا  دلوت  خیرات  .دش  دلوتم  لاپن  بونج  رد  وتساوالیپاک  یمیدق  رهش  رد  ادوب  .تسا  هدیـسر  قارـشا 

.تسا هتسیز  یم  دالیم  زا  لبق  مراهچ  ات  مشش  نرق  دودح 

نایکاش هلیبق  رب  شردپ  .دوب  نایوجگنج ) ناروشحلـس و  هقبط   ) هیرتشک هقبط  زا  هک  هدش  هتفگ  .تسا  هتخیمآ  هناسفا  اب  ادوب  یگدـنز 
و هزانج " "، " هدـنامرد ضیرم  "، " هدروخلاس ریپ   " هرظنم راهچ  هدـهاشم  اب  یگلاس  رد 29  ییادوب  نوتم  ساسا  رب  .دـنار  یم  ناـمرف 

تضایر هب  لاس  شش  دیشوپ و  ار  دنه  نابهار  سابل  دیـشارت ، رـس  يوم  درک ، كرت  ار  شدنزرف  اهنت  رـسمه و  ردپ ، رـصق  بهار " "

هب ینعی  دش ، ادوب  دندیمان ، ییانـشور ) يرادـیب و  تخرد  ) یهدوب تخرد  ار  نآ  اهدـعب  هک  یتخرد  ریز  رد  ماجنارـس  .دـش  لوغـشم 
دراذـگ یم  یتسه  هصرع  هب  اپ  هچنآ  ره  تفای : تسد  دوخ  نییآ  هتـسجرب  تقیقح  راهچ  هب  تخرد  ریز  رد  ادوب  .دیـسر  ینیب  نشور 

هب هک  یهار  و  درک ؛ فقوتم  ار  تایح  گرم و  هنودرگ  دیاب  نیاربانب  تسا ؛ ییادیپ  دلوت و  جنر ، إدبم  تسا ؟ درد  جنر و  هب  موکحم 
، تسرد رادرک  تسرد ، راـتفگ  تسرد ، رکف  تسرد ، كرد  لـماش : تسا ، هناگتـشه  لـحارم  زا  سپ  دور ، یم  قلطم  يدازآ  يوس 
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(. هبقارم  ) هجوت تسرد و  رادنپ  تسرد ، ششوک  تسرد ، یگدنز 

تیاعر هک  درک  عضو  یقالخا  نوناق  هد  ییادوب  ناـبهار  يارب  داتـسرف و  فاـنکا  فارطا و  هب  هدرک و  تیبرت  يداـیز  نادرگاـش  ادوب 
.دوب مزال  زین  ناییادوب  ریاس  يارب  نآ  نوناق  جنپ 

نرق رد  ادوب  نییآ 
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رس رد  تسـشن ، تخت  هب  دالیم  زا  شیپ  دودـح 268  رد  هک  دـنه  روطارپما  اکوشآ ، یغیلبت  ياه  تیلاعف  رثا  رب  دـالیم ، زا  شیپ  موس 
.دبای شرتسگ  دنامن و  یقاب  يدنه  کچوک  هقرف  کی  دح  رد  نییآ  دش  ببس  وا  عقاو  رد  .تفای  شرتسگ  ناریا  دنه و  تارح 

دنه رد  ار  رواب  نیا  هک  دنا  هتـسناد  خسانت  هب  دقتعم  یفوسلیف  ار  وا  هدـش و  دای  فسازوب "  " مان هب  رتشیب  یمالـسا  گنهرف  رد  ادوب  زا 
دلوتم ملاع  نیا  رد  هک  تسا  یـسک  هددب  دیوگ : یم  دـنک و  یم  دای  هددـب "  " باحـصا مان  هب  ادوب  ناوریپ  زا  یناتـسرهش  .داد  جاور 

.هریغ دوشن و  ریپ  دماشاین ، دروخن ، دنکن ، حاکن  دوشن ،

ياه تمکح  هدنرادرب  رد  ار  فسازوب  رهولب و  ناتساد  یسلجم  رقاب  دمحم  هک  نانچ  .دنا  هتسناد  ربمایپ  ار  وا  مالسا  ياملع  زا  یخرب 
داتشه رد  میلعت  لاس  زا 45  سپ  ادوب  هک  دـنا  هتفگ  .تسا  هتـسناد  ینابر  ياه  جـنگ  زا  یجنگ  امکح و  فیطل  ظعاوم  ایبنا و  هفیرش 

(1) .تشذگ رد  یگلاس 

: اه تشون  یپ 

ص 498 499. ج 4 ، مالسا ، ناهج  همانشناد  . 1

.دیراذگب ام  رایتخا  رد  یتاعالطا  ادوب "  " دروم رد 

شسرپ

.دیراذگب ام  رایتخا  رد  یتاعالطا  ادوب "  " دروم رد 

خساپ

ینیب و نشور  هب  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  تیرکسناس  رد  ادوب  هژاو  .تسا  ییادوب  نییآ  راذگناینب  همتوگ ، .تسا  همتوگ  بقل  ادوب ،
رد ًامتحا  اما  تسین ، نشور  ًاقیقد  وا  دلوت  خیرات  .دش  دلوتم  لاپن  بونج  رد  وتساوالیپاک  یمیدق  رهش  رد  ادوب  .تسا  هدیـسر  قارـشا 

.تسا هتسیز  یم  دالیم  زا  لبق  مراهچ  ات  مشش  نرق  دودح 

نایکاش هلیبق  رب  شردپ  .دوب  نایوجگنج ) ناروشحلـس و  هقبط   ) هیرتشک هقبط  زا  هک  هدش  هتفگ  .تسا  هتخیمآ  هناسفا  اب  ادوب  یگدـنز 
و هزانج " "، " هدـنامرد ضیرم  "، " هدروخلاس ریپ   " هرظنم راهچ  هدـهاشم  اب  یگلاس  رد 29  ییادوب  نوتم  ساسا  رب  .دـنار  یم  ناـمرف 

تضایر هب  لاس  شش  دیشوپ و  ار  دنه  نابهار  سابل  دیـشارت ، رـس  يوم  درک ، كرت  ار  شدنزرف  اهنت  رـسمه و  ردپ ، رـصق  بهار " "

هب ینعی  دش ، ادوب  دندیمان ، ییانـشور ) يرادـیب و  تخرد  ) یهدوب تخرد  ار  نآ  اهدـعب  هک  یتخرد  ریز  رد  ماجنارـس  .دـش  لوغـشم 
دراذـگ یم  یتسه  هصرع  هب  اپ  هچنآ  ره  تفای : تسد  دوخ  نییآ  هتـسجرب  تقیقح  راهچ  هب  تخرد  ریز  رد  ادوب  .دیـسر  ینیب  نشور 

هب هک  یهار  و  درک ؛ فقوتم  ار  تایح  گرم و  هنودرگ  دیاب  نیاربانب  تسا ؛ ییادیپ  دلوت و  جنر ، إدبم  تسا ؟ درد  جنر و  هب  موکحم 
، تسرد رادرک  تسرد ، راـتفگ  تسرد ، رکف  تسرد ، كرد  لـماش : تسا ، هناگتـشه  لـحارم  زا  سپ  دور ، یم  قلطم  يدازآ  يوس 

(. هبقارم  ) هجوت تسرد و  رادنپ  تسرد ، ششوک  تسرد ، یگدنز 
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تیاعر هک  درک  عضو  یقالخا  نوناق  هد  ییادوب  ناـبهار  يارب  داتـسرف و  فاـنکا  فارطا و  هب  هدرک و  تیبرت  يداـیز  نادرگاـش  ادوب 
.دوب مزال  زین  ناییادوب  ریاس  يارب  نآ  نوناق  جنپ 

نرق رد  ادوب  نییآ 
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رس رد  تسـشن ، تخت  هب  دالیم  زا  شیپ  دودـح 268  رد  هک  دـنه  روطارپما  اکوشآ ، یغیلبت  ياه  تیلاعف  رثا  رب  دـالیم ، زا  شیپ  موس 
.دبای شرتسگ  دنامن و  یقاب  يدنه  کچوک  هقرف  کی  دح  رد  نییآ  دش  ببس  وا  عقاو  رد  .تفای  شرتسگ  ناریا  دنه و  تارح 

دنه رد  ار  رواب  نیا  هک  دنا  هتـسناد  خسانت  هب  دقتعم  یفوسلیف  ار  وا  هدـش و  دای  فسازوب "  " مان هب  رتشیب  یمالـسا  گنهرف  رد  ادوب  زا 
دلوتم ملاع  نیا  رد  هک  تسا  یـسک  هددب  دیوگ : یم  دـنک و  یم  دای  هددـب "  " باحـصا مان  هب  ادوب  ناوریپ  زا  یناتـسرهش  .داد  جاور 

.هریغ دوشن و  ریپ  دماشاین ، دروخن ، دنکن ، حاکن  دوشن ،

ياه تمکح  هدنرادرب  رد  ار  فسازوب  رهولب و  ناتساد  یسلجم  رقاب  دمحم  هک  نانچ  .دنا  هتسناد  ربمایپ  ار  وا  مالسا  ياملع  زا  یخرب 
داتشه رد  میلعت  لاس  زا 45  سپ  ادوب  هک  دـنا  هتفگ  .تسا  هتـسناد  ینابر  ياه  جـنگ  زا  یجنگ  امکح و  فیطل  ظعاوم  ایبنا و  هفیرش 

(1) .تشذگ رد  یگلاس 

: اه تشون  یپ 

ص 498 499. ج 4 ، مالسا ، ناهج  همانشناد  . 1

؟ دوش یم  بوسحم  باتک  لها  یهلا  نایدا  ءزج  مسیدوب  ایآ 

شسرپ

؟ دوش یم  بوسحم  باتک  لها  یهلا  نایدا  ءزج  مسیدوب  ایآ 

خساپ

دـنه و رد  جـیردت  هب  شیادـیپ  زا  سپ  اهنرق  هک  دـمآ  دـیدپ  ییادوب  نیئآ  ینمهرب  نیئآ  لباقم  رد  دـالیم  زا  لـبق  مشـش  نرق  دودـح 
.دش ذفان  جیار و  نآ  رواجم  ياهروشک 

ناییادوب تادقتعم  ماکحا و  ینابم  تسا و  نییآ  نیا  سسؤم  راذگ  ناینب  یگدنز  ياهارجام  زا  مات  ساکعنا  لماک  وحن  هب  ادوب  نییآ 
تـسین باتک  لها  یهلا  نایدا  ءزج  مسیدوب  ( 58) .دنناد یم  دوخ  نییآ  ار  نآ  هک  هدـش  يروآدرگ  سّدـقم  باتک   » مان هب  یباتک  رد 

 . تشترز  ) سوجم نایحیسم و  دوهی ، زا : دنترابع  هک  دنتسه  هورگ  هس  باتک  لها  اریز 

تسا دیفم  ریز  ياهباتک  هعلاطم  رتشیب ، عالطا  يارب 

ینامز نسح  دّمحم  زا  یمالسا  هقف  رد  ناکرشم  باتک و  لها  تساجن  تراهط و   » يرون ییحی  زا  مالسا  تیلهاج و  »

: یقرواپ

2 و 118 و 132 . یمالسا ص 117 ، تاقیقحت  تاعلاطم و  عمجم  تاراشتنا  مالسا  تیلهاج و  يرون  ییحی   58-
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؟  تسیچ ناتسرپ  ناطیش  هدیقع  ینابم 

شسرپ

؟  تسیچ ناتسرپ  ناطیش  هدیقع  ینابم 

خساپ

ود هب  لئاق  هک  يروئت  دیاقع  رد  دیاب  ار  هورگ  نیا  موهوم  دـیاقع  هشیر  .دنتـسه  لئاق  نیطایـش  يارب  تیبوبر  یعون  اه  تسرپ  ناطیش 
.دراد دوجو  شرگن  نیا  زین  يرگید  ددعتم  ياه  نییآ  رد  هک  نانچ  .دومن  وجو  تسج  دنتسه  ناهج  يارب  رش  ریخ و  أشنم 

.دنهد یم  همادا  دوخ  تایح  هب  لطاب  ياه  هراگنا  يرس  کی  اب  اهنت  دنتسه و  دوخ  کلسم  رب  نشور  ینابم  دقاف  هورگ ، هقرف و  نیا 

رد هک  تسا  یتسرپ  ناطیش  هقرف  مروظنم  یلو  مدوب  هدیسرپ  یتسرپ  ناطیش  هرابرد  امش  زا  ار  یلاوس  بناجنیا  دیشابن  هتسخ  مالس و  ضرع  اب 
رکشت اب  منادب  نا  دروم  رد  متساوخ  یم  دراد و  جاور  یبرغ  ياه  روشک 

شسرپ

یتسرپ ناطیـش  هقرف  مروظنم  یلو  مدوب  هدیـسرپ  یتسرپ  ناطیـش  هرابرد  امـش  زا  ار  یلاوس  بناجنیا  دیـشابن  هتـسخ  مالـس و  ضرع  اب 
رکشت اب  منادب  نا  دروم  رد  متساوخ  یم  دراد و  جاور  یبرغ  ياه  روشک  رد  هک  تسا 

خساپ

1

زا يرایـسب  هب  هنافـسأتم  یتح  هتفای و  جاور  یبرغ  ياـهروشک  رد  ریخا  نورق  رد  هک  « Satanism  » دیدج یتسرپ » ناطیـش   » هرابرد
رتکد زا  يا  هلاقم  ادتبا  ور  نیا  زا  .میتفاین  دانتـسا  لباق  قیقد و  یـسراف  عبانم  تسا ، هدـش  هدیـشک  زین  ناریا  هلمج  زا  رگید  ياهروشک 

ناطیـش خـیرات  دروم  رد  يا  هلاقم  سپـس  دوش و  یم  هدروآ  برغ  رد  ییاه  شبنج  نینچ  يریگ  لکـش  ياه  هنیمز  نوماریپ  یـسابع 
.برغ رد  یتسرپ 

یعامتجا ياه  شبنج  اه و  نایرج 

یسابع رتکد 

يد 80  3

حرطم یحطس  دودحم و  تروصب  ار  یعامتجا » ياهـشبنجو  اهنایرج   » سرد کت  عوضوم  سالک ، یقطنم  ریـس  زا  جراخ  هسلج  نیا 
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.مینکیم

هـصرع رد  یگمه  هک  دـیا  هدـید  یگنهرف  ، یـسایس ياـهنایرج  زا  يزجومو  یلک  یلیخ  يامـش  هسلج  دـنچ  نیا  یطرد  یبـسن  روـطب 
هب .مینکیم  یسررب  عامتجا  نئیاپ  حوطسو  درخ  ثحب  رد  ار  دراوم  یـضعب  لامجا  هب  هسلج  نیا.دنا  هدوب  روشک  يرادا  ماظنو  هشیدنا 

.درک میهاوخ  هراشا  یسانش  نایرج  ثحابم  ياهتنا  رد  یصصخت  تاسلجرد  مه  یعامتجا  ياهشبنج  نیا  کت  کت 

: میشابهتشاد نهذ  رددیاب  یعامتجا  ياهنایرج  تخانش  رد  ار  یلک  همدقم  ود 

یعامتجا هیامرس  لوا )  همدقم 

یعامتجا ياهنایرج  زا  تبحـص  رد.ددرگیمرب  یـسایسو  یگنهرف  هیامرـس  دافم  هب  یـسایس  ، یگنهرف ياهنایرج  تیعقاو  هکیروطنامه 
.تسا یعامتجا  هیامرس  دنریگیمربرد  یلکروطب  اهنایرج  نیا  هک  ار  هچنآ 

دوب روطنیا  ًامومع.دوب  ثحابم  نیرت  يدیلک  زا  تیریدمو  یعامتجا  مولع  رد  یناسنا  عبانم  رـس  رب  ثحب  شیپ  لاس   20  ، دودح 15 ات 
نامزاس هرادا ، کی  یناسنا  يورین  رگا  هک  دنتفگیم 
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.دننکیم ظفح  بوخ  امش  يارب  ار  ...و  يزرا ، یلام ، ینارمع ، عبانم  یناسنا ، عبانم  نیا  دینک ، ظفح  بوخ  ار  هعماج  ای 

زا یعامتجا  هیامرـس  ثحب  .میهدـیم  رارق  مود  هدر  رد  ار  اهنآو  میرادـن  ینینچنیا  هاگن  عبانم  هب  رگید  یعامتجا  هیامرـس  ثحب  رد  اما 
.دوشیم هتخادرپ  نآ  هب  دایز  یلیخ  یسانش  هعماج  رد  مه  ًاریخاو  تسا  کیژتارتسا  مولع  نالک  ياهثحب 

: زا دنترابع  یعامتجا  هیامرس  ياههصخشم 

( لسن رارمتسا  يانعم  هب  يونعمدیلوت ( ایو  ...و  يزرواشکراک ، سیردت ، لثم  دراد  يدام  دیلوت  ای  ینعی  تسا ؛ دلوم  ًامومع  فلا - 

شیاسرف ثعاب  درف ، یحورو  یمـسج  تمالـس  مدـع.مود  هلحرم  رد  یحورو  لوا  هلحرم  رد  یمـسج  تمالـس  دراد ؛ تمالـس  ب - 
.دوشیم عامتجا  رت  عیسو  حطس  ردو  نایفارطا  رد  یعامتجا 

.دراد راثیا  یگدامآ  یعامتجا  صاخ  طیارش  رد  ینعی  دراد ؛ دهعت  ج-

رد ار  یعامتجا  هیامرس  درکراک  نیرتبـسانم  هزورما.دشاب  هتـشاد  یبوخ  یعامتجا  هیامرـس  هک  تسا  نیا  هب  عامتجا  تکرح  رارمتـسا 
هدرب مان  ياههـصخشمو  هتفر  تسد  زا  یعامتجا  هیامرـس  امایوکوف  ياههاگدید  رب  ینتبم  برغ  رد.دـنراد  یبهذـم  رـصانع  ام  روشک 

، دـنهدب تافلتدـشاب  رارق  يریگرد  کی  رد  هک  تساجنآ  ینینچ  نیا  ياههعماج  گرم  هطقن  الثم  دراد ، یفنم  دـشر  اـجنآ  رد  هدـش 
.درادن انعم  اجنآ  راثیا  نوچ 

راـیتخارد ار  هدـنامیقاب  دـناوتیم 95 % دـشاب  هتـشاد  راـیتخارد  يروـشکرد  ار  یعاـمتجا  هیامرــس  یـسک 5 % رگا  هـک  دوـشیم  هـتفگ 
تبثم درکراـک  ًاتدـمع  اـهنایرج  نیا.دنتـسه  یعاـمتجا  هیامرـس  هدـننک  یـشالتمو  هدـننز  مه  رب  ًاتدـمع  یعاـمتجا  ياـهنایرج.دریگب 

.تسایاضق نیا  یفنم  ینابم  مه  ام  ثحبو  دناهتشادن 

گنهرف ياه  هیال  مود )  همدقم 

: دراد یلک  هیال  گنهرف 4 

ریثأت یلو  دـنراد  یمک  تادـیلوت  هک  زاس  گنهرف  ناگبخنو  يوزوحو  یهاگـشناد  رـصانع  یـصصخت  گـنهرف   : صاوخ گـنهرف  -
دراد هبلغ  تینالقع  گنهرف  نیا  رد  .دنتسه  راذگ 

دریگیمرب رد  ار  هعماج  داحآ  همه  یمومع : گنهرف  -

گنهرف -
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تسا تاساسحا  رب  ینتبم  رتشیبو  دراد  رارق  صاوخ  گنهرف  لباقم  رد  يا :) هدوت  ماوع (

.دنک یم  صخشم  ار  تولجو  تولخ  نیب  تبسن  هک  تسا  یگنهرف  یصوصخ : گنهرف  -

رد اما  دشیم  هدیشک  یمومع  ياههیال  هب  مارآ  مارآ  هک  دوب  ناگبخن  ياههیال  رد  ثحب  یگنهرف  یـسایس - ياهنایرج  زا  تبحـص  رد 
.تسا ماوع  گنهرف  زا  ثحب  هدمع  روطب  یعامتجا  ياهنایرج 

: یعامتجا ياهنایرج 

گنج زا  رثأتم  یعامتجا  ياه  یگدروخ  رـس  برغ  رد  درـس ، گـنج  لوا  ههد  يادـتبا  رد  مود  یناـهج  گـنج  زا  دـعب  لوا  ههد  رد 
یضارتعا درکراک  اب  یعامتجا  ياهشبنج  نیلوا  متسیب  نرق  ههد 60  رد  .دمآ  دوجو  هب  نآ  زا  دعب  هدنکارپ  ياهیریگردو  مود  یناهج 

یب ًاصخـشم  .دوب  دوجوم  عضو  هب  ضارتعا  دنتـشاد  رظن  رد  هک  ار  ياهرازگ  نیلوا  اهنیا  .دـندش  فورعم  اـهلتیب  هب  هک  دـنوشیم  ادـیپ 
.دوب اهنآ  هلمح  دروم  گنجو  رقف  ضیعبت ، یتلادع ، 

نیا يرهاظ  هصخشم  .دوب  دوجوم  Šهب ن ضارتعا  ناشدرکاک  هک  اهیپیه ،  مانب  دمآ  دوجوب  يرگید  هلحن  اهلتیب ، تازاوم  هبو  نامزمه 
.دوب اهنآ  بترمان  عضوورس  اهلتیب  اب  هسیاقم  رد  دارفا 

یعامتجا ياهشبنج  سپ  نآ  زا  هک  دش  داجیا  یتایلمع  تنواعم  مانب  یـشخب  ( FBI) اکیرما لاردـف  تاقیقحت  هرادا  رد  عطقم  نیا  رد 
.دنک هرادا  ار  اهنآ  ناشدوخ  فادهاو  دصاقم  ياتسار  رد  اهنآ  هب  یهد  لکش  زا  سپو  هدرک  تیامحدندمآیم  دوجوب  هکار  يا 

ًالثم .تسا  هتخادرپ  تصرف  هب  نآ  لیدـبتو  دـیدهت  نییبت  هب  بلط )  تصرف   ) OPPORTUNIST یتینما بتاکم  زا  رثأتم   FBI - 
ار يا  يدج  رایسب  يداصتقا  هنیمز  صاخ ، يرهاظ  عضو  هب  هعماج  کی  دارفا  لیامت  ، اکیرما صوصخب  برغ ، یتسیلاتیپاک  هعماج  رد 

يریگولج اهنآ  ندش  شوماخ  زا  ات  درک  ياهدوت  گنهرف  دراو  ار  اهنآو  درک  ازدمآرد  ار  اهلتیبو  اهیپیه  تنواعم  نیا  .دنکیم  داجیا 
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.دنک هرادا  ار  اهنآ  ناش  لیسناتپ  زا  هدافتسا  تهج  ردو  دنک 

.دنکیم داجیا  ياهدافتسا  لباق  لیسناتپ  هک  دنز  یم  مقر  ار  ییاهیزاس  بت  یعامتجا ، يزاس  نایرج  ياهدوت ، گنهرف  رد 

ار اهناوج  لاس  ات 26  ههد 16  یعامتجا ، یـسدنهم  ردو  دـنراد  رظن  دـم  ار  یعامتجا  هرود  یعامتجا  ياهـشبنج  يزیر  حرط  رد  اهنیا 
داجیا ناوج  نیا  تاساسحا  رب  يراوس  جوم  يارب  تیعقوم  نیرتهب  لالقتـسا ، يریگ  لکـش  طیارـش  نیا  رد  اریز  دنهدیم ، رارق  فده 

نیا رد  يروآون  اذل  ، درک زیوجت  مهدعب  ههد  ياهناوج  يارب  دنا ، هدرک  یط  ههد  کی  ياهناوج  هک  ار  يزیچ  ناوتیمن  اما  .تسا  هدش 
لوط ردو  دـننزیم  مقر  ار  یعامتجا  شبنج  کی  لاـس  ره 10  هک  تسا  هدرک  داـجیا   FBI رد هطبورم  تنواعم  يارب  ار  یلدم  هیـضق 

ًامیقتسم ار  اههدیدپ  هتبلا  .تسا ( یعامتجا  ياهنایرج  يدیلک  ياههرازگ  زا  یکی  ندوب  دم  .دننکیم  زور  هب  ار  نآ  لاس  هب  لاس  ههد ،
یعامتجا ياهنایرج  یلک  ياهدک  اذل  .دـنراد ) رظن  رد  ار  نآ  هرادا  هوحن  شوج ، دوخ  داجیا  زا  دـعب  هکلب  دـننکیمن ، داجیا  ناشدوخ 

 : زا دنترابع 

ندرک لمع  ههد  هب  ههد  * 

دوجوم عضو  هب  ضارتعا  * 

دم رب  ناشیاه  هرازگ  ندوب  ینتبم  * 

ضارتعا نداد  ناشن  يارب  یقیسوم  زا  هدافتسا  * 

رد.درک داجیا  ار  يدیدج  یگدروخرس  هیضق  نیا  دندرک ، ینیـشن  بقع  مانتیو  زا  تحاضف  اب  اهییاکیرمآ  هک  دوب  ینامز  لاس 1975 
اهیا  PANK تسا ) لاغشآ   PANK تغل یناعم  زا  یکی  .دـش ( داجیا  اـکیرمآ  رد   PANK مانب ياـهریت  دوجوم  عضو  هب  ضارتعا 

اههلابز زا  هک  یعامتجا  شبنج  نیا  .دندرکیم  هیهت  سابلو  اذغ  اهلاغـشآ  زا  مکاح ، مظن  هب  ضارتعا  ردو  دندوب  هدرکلیـصحت  ًاتدـمع 
لاس 90 ات  ههد 80  يادتبا  زاابیرقت.درک  ادیپ  یعامتجا  طسب  تعرس  هب  دش  زاغآ 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 1180 

http://www.ghaemiyeh.com


.تشاد زوربو  روهظ  هنیمز 

ندـش دازآ  مسیلایـسوس ، كوـلب  یـشاپورف  .دوـب  رییغت  لاـح  رد  اـیند  شیارآ  مهم  هعقاو  ود  یط  دـش  ماـمت  هـک   PANKISM ههد
رد ار  اکیرمآ  روضح  تیوک ) رد  اکیرمآو  قارع  نیب   ) تفن گـنج  مارآ  مارآو  تشاد  یپ  رد  ار  زاـقفقو  هناـیم  يایـسآ  ياـهروشک 

اهنیـشن تسوپهایـس  هلحم  رد  عطقم  نیا  رد  .دمآ  دوجوب  يدیدج  هدیدپ  دعب  هب  اجنیا  زا.درک  تیبثت  هیکرتو  سراف  جیلخ  ياهروشک 
هورگ نیا  .دشیم   RAP شففخم هک  دتنشاد  ياهلمجو  دتنسنادیم  حلص  ادفرط ر  ار  ناشدوخ  هک  دمآ  دوجوب  يا  هریت  كرویوین  رد 

.دننزیم ار  لوا  فرح  تاروت  لثم  قیتع  دهع  بتک  رد  هکدوب  نوتیزو  رتوبک  ناشدامن  اهیکناپو  اهلتیب  دننام  زین 

: دروآ نوریب  يددعتم  تابعش  نآ  لد  زاو  درک  فرحنم  ارنآ  شایلبق  تایبرجت  رب  ینتبم   FBI دمآ ولج  يرادقم  شبنج  نیا  یتقو 

.تسا رتنیگنسو  رتالاب  ناش  رایع  دندوب  دقتعم  هک  درکادیپ  قاقشنا  ناشنورد  زا   HEAVY METAL مانب یشبنج  راک  عورش  رد  - 

ار شدوـخ  هک   ، METALLICA ماـنب روآ  دوجوب  زاـج  یقیـسوم  رد  ياـهخاش   RAP ندـمآ دوجوب  زا  لـبق  لاـس  ًابیرقت 7-6  -
دش هیضق  نیا  زا  یشخبو  درک  لیمحت   RAP هب

.تشادن يدومن  ام  روشک  ردو  درواین  يدایز  ماود  هک  دمآ  دوجوب   RAS مانب ياهریت  هدودحم  نیمه  رد  -

جوا تیعـضو  نیا  .میتسه   SEX ناروآ مایپ  ام  هک  دـندوب  دـقتعم  اهیا   WASP .دوب  WASP ثحب دـش  يدـج  یلیخ  هک  يزیچ  -
.دوب هلحن  نیا  طاطحنا 

هک دـیولف  کنیپ  مانب  دوب  هدـش  داجیا  نردـم  تسپ  ًالماک  يداقتنا  یفیـسوم  هریت  کی   PANKISM ناـمز زا  ینعی  عـطقم  نیا  رد 
.دوش هتسکش  دیاب  هک  اهناسنا  نیب  تسیراوید  یعامتجا  طباور  دنتسه  دقتعم 

دصق هب  تسا ، برغ  دوجوم  عضو  هب  یضارتعا  هک  ار  لیبق  نیا  زا  یلئاسم  هتسنادان  ام  ناناوج  هنافسأتم 

www.Ghaemiyeh.comنایدا ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1198زکرم  هحفص 1181 

http://www.ghaemiyeh.com


اب هدنیآ  رد  ام  هک  يروطب  تسا ، هدمآ  شیپ  هدـنیآ  ههد  يارب  دـیدج  هلحن  لاس 2000  زا  دنیارف  نیارد.دننکیم  يوریپ  ندـش  یبرغ 
هب درکیور  هجوت و  نیا  .تسا  یتـسرپ  ناطیـش  شایدـیلک  هرازگ  هکدوب  میهاوـخ  وربور  ( مسینتیـس  ) SATANISM مانب ياهدـیدپ 

امنیـس رد  ناطیـش  يدـج  ندرک  ادـیپ  تیعوضومو  یمومع  یعامتجا  ياـه  شبنج  رد  يزادرپ  هروطـسا  ییارگنمـش و  رتاـپ و  يره 
نامزلا رخآ  لبق  ام  ياههرازگ  زا  یکی  هک  میتسه  هجاوم  ياهدیدپ  اب  هدنیآههد  رد  ام  هک  تسا  ییاهرادشه  ًامامت  برغ ، یقیسومو 

یم ناطیش  لابند  ادخ  اب  هلباقم  رد  همهو  دنکیم  ادیپ  تیعوضوم  یتسرپادخ  ریغو  یتسرپ  دوخو  یتسرپ  تب  تینیع  هک  ییاج  .تسا 
.دنکیم ادیپ  یناویحو  یمیهب  يدرکراک  ناسنا ، یسدق  تحاس  عقاو  رد  .دننور 

فیرش یتعنص  هاگشناد  یسایس  تاعلاطم  رتفد  یلیلحت  يربخ _ هاگیاپ  عبنم :

2

The History of Satanism

The worship of Satan, or the devil, the god of evil in christianity, during the
renaissance, witches, along with heretics, were accused of worshiping the devil. Many

confessed to it, probably coerced by torture. In popular lore, witches are still believed
to have worshiped the devil. (In modern neo-paganism and witchcraft, or wicca, as it

.( is often called, there is no belief nor worship of the devil

Satanism has been far less common throughout history than many would believe. The
Inquisitors and witch hunters of earlier centuries tried to persuade the populace that
devil worshipers were everywhere and posed a serious threat to their well being. For
about 250 years, from the mid-15th century to the early 18th century, the height of the

witch hunts, that argument worked. It is possible that some devil
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worship may have actually existed in those times, as an act of defiance among those
.who opposed the authority of the christian church

Satanism as an organized activity did not exist much before the 17th century. As early
as the 17th century, however, the catholic church was condemning priests who

subverted the magical powers of the holy mass for evil purposes. The Grimoire of
Honorious, a magical textbook first printed in the 17th century (but perhaps older),
gave instructions for saying masses to conjour demons. In the 17th century, satanic
activities were conducted by christians who indulged in the magical/sexual rites of the
black mass, presided over by defrocked or unscrupulous priests. The most notorious
of these escapades took place in France during the reign of Louis XIV, engineered by
the kings mistress, Madamme de Montespan, and led by an occultist named La Voisin

.and a 67 year old libertine priest, the Abbé Guiborg

There is no reliable evidence of satanic activity in the 18th century. In England, the
Hellfire club, a society founded by Sir Francis Dashwood (1708-1781), has often been
described as satanic, but in actuality it was little more than a club for adolescent-like
men to indulge in drinking, sexual play with woman called "nuns" and outrageous
behavior. The Hellfire club, or the "Medmenham monks" as they called themselves,
met regularly between 1750 and 1762 in Dashwood's home, Medmenham Abbey. The
members were said to conduct black masses, but it is doubtful that these were

serious satanic activities. Similar groups were the brimstone boys
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.and blue blazers of Ireland

Perhaps the most famous Satanist in the 19th century was the Abbé Boullan of France,
who became the head of an offshoot of the church of Carmel and allegedly practiced
black magic and infant sacrifice. The church of Carmel was formed by Eugene Vintras,
the foreman of a cardboard box factory Tillysur-Seulles. In 1839 Vintras said he
received a letter from the archangel Michael, followed by visions, of the archangel,
the holy ghost, St.Joseph and the virgin Mary. He was informed that he was the
reincarnated prophet Elijah, and he was to found a new religious order and proclaim
the coming of the age of the holy ghost. The true king of France, he was told, was one

.Charles Naundorf

Vintras went about the countryside preaching this news and acquiring followers,
including priests. Masses were celebrated that included visions of empty chalices filled
with blood stains on the Eucharist. By 1848 the church of Carmel, as the movement

was known, was condemned by the pope. In 1851 Vintras was accused by a former

disciple of conducting black masses in the nude, homosexuality and masturbating

.while praying at the alter

Shortly before his death in 1875, Vintras befriended Boullan, who formed a splinter
group of the church of Carmel upon Vintras death. He ran the group for 18 years, until
his death, outwardly maintaining pious practices but secretly conducting satanic

.rituals

Boullan seems to have been obsessed with Satanism and evel since the age of 29,
when he took a nun named Adele Chevalier as
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his mistress. Chevalier left her convent, bore two bastard children and founded with

Boullan The Society for the Reparation of Souls. Boullan specialized in exorcising
demons by unconventional means, such as feeding possessed victims a mixture of
human excrement and the Eucharist. He also performed black masses. On January 8,
1860, he had Chevalier reportedly conducted a black mass in which they sacrificed one

.of their children

By the time Boullan met Vintras, Boullan was claiming to be the reincarnated St.John
the Baptist. He taught his followers sexual techniques and said the original sin of
Adam and Eve could be redeemed by sex with incubi and succubi. he and his followers

.were said to copulate with the spirits of the dead, including Anthony the great

Boullan's group was infiltrated by two Rosicrucians, Oswald Wirth and Stanislasde
Guaita, who wrote an exposé, The Temple of Satan. Boullan and de Guaita
supposedly engaged in magical warfare. Boullan and his friend, the novelist J.K.
Huysmans, claimed to be attacked by demons. When Boullan collapsed and died of a
heart attack on January 3, 1893, Huysmans believed it was due to an evil spell cast by
de Guaita, and said so in print. De Guaita challenged him to a duel, but Huysmans

.declined and apologized

In his novel, La-bas, Huysmans included a black mass, which he said was based on his
observations of one conducted by a satanic group in Paris, operating in the late 19th
century. He said the mass was recited backwards, the crucifix was upside down, the

Eucharist was
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.defiled and the rite ended in a sexual orgy

By the early 20th century, Aleister Crowley (known as the black pope) was linked to
Satanism. Although he called himself "the beast", used the words "life" "love" and
"light" to describe Satan and once baptized and crucified a toad as Jesus, he was not

.a Satanist but a magician and occultist

Modern Satanism ---------------------------------------------------------------------

The Largest movement of modern Satanism began in the 1960's in the United States,
led by Anton Szandor LaVey, a shrewd, intelligent man with a charismatic persona and
an imposing appearance. LaVey founded the church of Satan in San Francisco in 1966,

.the activities of which became the object of great media attention

Born April 11, 1930, in Chicago, LaVey claimed an ancestory of Alsatian, Georgian and
Romanian blood, including a gypsy grandmother from Transylvania. As a child he
studied music and became interested in the occult. He learned to play the piano at age
10, and at 15 became an oboist for the San Francisco Ballet Symphony Orchestra. He
dropped out of high school in his junior year and joined the Clyde Beatty Circus as a
cage boy. He had a gift for working with the large cats and became assistant trainer.
It was in the circus, working with lions, he later said, that he learned about inner
power and magic. On the side he investigated haunted houses. At 18, he left the circus
and joined a carnival as a magician's assistant and a calliope player. In 1948 he met

Marilyn Monroe and played as her
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.accompanist

He married his first wife, Carole, in 1951; they had one daughter, Karla. He studied
criminology at City College in San Francisco, and spent 3 years as a crime

photographer with the San Francisco police department. Disgusted with the violence
that he had seen, he quit and returned to playing the organ at local night clubs and
theatres. He began holding classes on occult subjects. From these classes evolved a
magic circle, which met to perform rituals LaVey had devised or re-created from
historical sources on the Knights Templar , The Hellfire Club, The Hermetic Order of
the Golden Dawn and Aleister Crowley. LaVey apparently enjoyed the theatrics of the
rituals; he dressed in a scarlet lined cape and kept skulls and other odd objects about.
Magic-circle members included actress Jayne Mansfield and film maker Kenneth

.Anger

LaVey divorced Carole in 1960 and married Dianne, a 17 year old who worked as a
usherette at his friday night occult sessions. The had a daughter, Zeena. From 1960 to
1966 he developed his elitist satanic philosophy. He viewed the devil as a dark force
hidden in nature, ruling earthly affairs. Mans true nature, he claimed , is one of lust,
pride, hedonism and willfulness, attributes that enable the advancement of

civilization. Flesh should not be denied but celebrated. Individuals who stand in the
.way of achieving what one wants should be cursed

3

On Walpurgisnacht (April 30) in 1966, LaVey shaved his head and announced the
founding of the Church of Satan. He shrewdly recognized the shock value
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of using the term church for worshiping the devil and recognized peoples innate for
ritual, ceremony and pageantry. He performed satanic baptisms, weddings and
funerals, all of which received widespread media coverage. He used a nude woman

(partially covered by a leopard skin) as an alter. His wife, Dianne became high
priestess of the Church. He baptized Zeena. Karla began giving lectures on Satanism

.at universities and colleges

LaVey preached antiestablishmentarianism, self indulgence and all forms of

gratification and vengeance. Enemies were to be hated and smashed. Sex was

exalted. He opposed the use of drugs, saying they were escapist and unnecessary to
achieving natural highs. He also deplored the use of black magic in criminal activity. He
did not include the Black Mass in his rituals because he believed the Black Mass to be

.out of date

The Church of Satan organized into grottoes. A reversed pentacle containing a goats
head, called the baphomet, was chosen as the symbol. LaVey used Enochian as the

.magical language for rituals and espoused the Enochian keys used by Crowley

The Church attracted an international following. Most were middle-class and included
occultists, thrill seekers, the curious, racists and political right-wingers. At its peak, it
was said to have about 25,000 members (years later, ex-members said the figures
were exaggerated). Followers included celebrities, among them Jayne Mansfield, who

.became an active member

Mansfield's involvement with LaVey deeply disturbed Sam Brody, Mansfield's

attorney and lover. Brody feared word would break out to the press and that she
would be damaged by negative publicity. In
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Brody attempted to scare off LaVey by threatening to publish stories about him 1967
that would label him a fraud. LaVey responded by putting a curse on the lawyer, who

suffered a minor car accident shortly thereafter. LaVey also warned Mansfield that
.she should sever her relationship with Brody

In June 1967 LaVey reportedly told Mansfield that he had a premonition that Brody
would have another car accident, and if Jayne were with him, she might be injured.
She dismissed the warning. On June 29 she was riding with Brody in his car when it

.collided with a truck. Both she and Brody were killed, Mansfield by decapitation

Film director Roman Polanski hired LaVey for his film version of Ira Levin's Devil-
worshipers, Rosemary's baby, released in 1968. LaVey portrayed Satan and advised

.Polanski on Satanic ritual details

LaVey turned much of his organizational activities over to others in the church and
began writing books. The Satanic Bible was published in 1969, followed by The Satanic

.Rituals in 1972. A third book The Compleat Witch, was published in Europe

In 1975 the Church suffered a serious loss of members, who left to form a new Satanic
organization, The Temple of Set. In the mid-1970's the Church of Satan reorganized as
a secret society and dissolved into grottoes. The headquarters remain in San
Francisco. LaVey is no longer active, for he passed away a little while ago.

.Membership began to rise again in the 1980's

The Temple of Set also is based in San Francisco and had several hundred members

as of
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the mid 1980's. Key founders were Michael A. Aquino, Lilith Sinclair (Aquinos wife) and
Betty Ford (not the former first lady, wife of president Gerold Ford). It is an initiatory
society devoted to the Egyptian God Set (also known as Seth), whom members do not
consider evil but merely the prototype of Satan. According to the temple, Set has, over
the millennia, altered human genetics in order to create people of superior
intelligence for the next level of evolution. Three major phases have occured: the first
in 1904, when Crowley recieved the book of the law; the second in 1966 when the
Church of Satan was formed; and the third in 1975, when the Temple of Set was

.formed

In his witings, Aquino has prophesied an apocolypse in which only the "elect" or
members of the Temple of Set, will survive. Aquino, a liutenant colonal in the U.S. army

reserves, has an interest in Nazi pagan rituals practised during World War II but says
.he does not sympathize Nazi polotics

A number of other Satanic groups formed in the united states in the 1970's were

defunct by the 1980's. Nevertheless, Satanic activities remain widespread on both
sides of the Atlantic; some experts say they were on the rise as of the 1980's. The
extent of Satanism is impossible to gauge, because of the great secrecy of many

orgonizations. There is evidence of small "family traditions" of Satanism, passed
down from one generation to another. Some Satanists are associated with Neo-Nazi

organizations or sex magic orders. Some Satanic
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cults are alleged to be involved in drug, prostitution and pornography trade and to
have real estate holdings. Members are said to include white-collar professionals.

(These do not pertain to the modern day Satanists(LaVeyan

Michelle Remembers (1980), by Michelle Smith and Lawrence Pazder, M.D., recounts
the terrors Smith experienced as a child of five in Satanic rituals in Victoria, British
Columbia, in 1954-55. She said her mother yielded her to devil worshipers, who used
her as a living pointer in rituals. She witnessed the ritual killings of animals and infants
and was shut in coffins that were put into graves and into which were thrown dead
animals. She also watched the cult members attempt to bring life to a white statue of
a man with horns. She said she was tricked into defacating on the cross and was

asked to renounce the christian god. Smith descibes instances in which during the
rituals, she witnessed the devil emerge from the fire, a man animal with a whipping,
snake-like tail that struck her on the neck and seared her flesh. Fire shot from his
finger tips and filled his mouth. He had clawlike hands, steaming nostrils and odd
toenails. His shape constantly changed, and he appeared to be apart of the fire. Smith

.was able to purge her memories in psychiatric therapy at age 28

Perhaps most dangerous of all are small cults whose members call themselves

Satanists and practise ritual murder and animal mutilation. Such groups are said to
kidnap runaway children and the homeless and use them
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as sacrificial victims, this is known as devil worship by LaVeyan followers. Ex-Satanic
cult members have reported gruesome rituals in which hearts are cut out of living
victims. Others report that victims are sexually abused before being killed; then their
blood is drunk and their flesh is eaten. Women "breeders" produce babies for the
"ultimate" and "ideal" human sacrifice. Former breeders report witnessing their
babies being skinned alive, eaten, burned, poured in concrete and cut up and thrown

.in the ocean. Ritual tools are made from their bones

In 1985 a ten year old boy in Bakersfield, Califonia, said that he and about two dozen
other children were taken to a bad church by some 40 adults, who took off their
clothes while chanting prayers to Satan. The children were forced to throw knives at a
living baby, which was killed and dissmembered. The children were then forced to
drink its blood. Then the boy said that the adults molested the children. Similar cases
were reported throughout California, but the authorities found little evidence to
support the claims. In 1987 a report issued by the Alberta Royal Canadian Mounted

Police suggested that Satanism might be related to unsolved cases of missing

children. Satanists where also believed to be responsable for some grave

.desecrations and robbings

Satanism has been linked to certain oppresive heavy matal rock bands and teenage
suicides and murders. Some troubled teens apparently turn to Satanism when they
feel powerless and abandoned by thier families, the world and the christian god. They

join cults that
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encourage, or require, them to carry out acts of violence to prove thier homage to
.Satan. Drug abuse is common. The ritual violence gives them a sence of power

Author Maury Terry, in the Ultimate Evil (1987), asserts that David Berkowitz, the
convicted "Son of Sam" killer who terrorized New York neighborhoodsin the late
1970's, was a member of a Satanic cult that operates in Westchester County and
planned the Son of Sam murders. Terry states the cult is linked to a network of cults
across the country, with a primary headquarters near Los Angeles, and that Charles
Manson may have been involved with it. The cult is reportedly an offshoot of a Satanic

.group in England

LaVeyan Satanists, Neo-pagan Witches and neo-pagans are wrongly blamed for devil
worship activities. Several organizations carry on public relations and education
programs for the media and members of the law-enforcement community to

counteract such accusations

Satanic religious organizations, such as the Church of Satan and Temple of Set, DO
NOT condone the violent blood sacfifices of the cults and are not associated with

them in any way. According to Aquino, the Temple of Set emphasizes "rational self
.interest" and taking responsibility for one's own intellectual and ethical decisions

؟ دنتسه یناسک  هچ  ینایداق  ای  هیدمحا  هقرف 

شسرپ

؟ دنتسه یناسک  هچ  ینایداق  ای  هیدمحا  هقرف 

خساپ

رد دـمآ و  ایند  هب  نایداق  رد  يدـالیم  رد 1839  صخـش  نیا  .دنوش  یم  هدـیمان  ینایداق  ای  هیدـمحا و  ینایداق ,  دـمحا  مالغ  ناوریپ 
.درک رایتخا  يریگ  هشوگ  دوخ  هاگداز  رد  دیـشک و  رانک  یتلود  راک  زا  اهدـعب  .دـش  سیلگنا  تلود  تمدـخ  دراو  ات 1865   1860

ار شیوخ  توعد  یگلاس  هاجنپ  دودـح  رد  .درک  رـشتنم  ار  هیدـمحا ))  نیهارب   )) مان هب  دوخ  یبهذـم  باتک  هک  تشاد  لاـس  لـهچ 
و حیسم ))   )) ار دوخ  رد 1904  .دریذپب  ار  مدرم  تعیب  دراد  هزاجا  دوش و  یم  یحو  وا  هب  دنوادخ  فرط  زا  دش  یعدـم  درک و  زاغآ 

: دراد فالتخا  ناناملسم  دیاقع  اب  لصا  هس  رد  هیدمحا  دیاقع  .دناوخ  نشیرک ))  اراث   )) و دوعوم )) يدهم  ))
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 , ینایداق دمحا  مالغ  نتفای  حیسم  تعیبط  - 1

 , ینایداق دمحا  مالغ  تیودهم  يوعد  - 2

هن دندناوخ  ددـجتم ))  )) ار دـمحا )) مالغ   )) دـندش و ادـج  هیدـمحا  تعامج  زا  یهورگ  يدـنچ  زا  سپ  یمالـسا .  داهج  راکنا  - 3
.دنهد یم  لیکشت  ار  تیلقا  هقرف  نیا  تسا .  هدرکن  يربمایپ  ياعدا  زگره  وا  هک  دندرک  دیکئات  و  ربمایپ )) ))

 : ك.ر رتشیب  یهاگآ  يارب 

سان ناج  نایدا ,  عماج  خیرات  - 1

ینادابآ یغلبم  ناهج ,  بهاذم  نایدا و  خیرات  - 2
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
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 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن
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	پرسش
	پاسخ

	در قرآن آمده که داود و سلیمان گفتند : حمد و ستایش خداوندی که ما را بربسیاری از بندگان مومنش برتری بخشیده چرا در مقام شکرگزاری گفتند ما را بربسیاری از مومنان فضیلت بخشیده , نه بر همه مومنان ; با اینکه آنها پیامبرانی بودند که افضل مردم عصر خ
	پرسش
	پاسخ

	در آیه 13 سوره مائده خداوند قساوت و سنگدلی یهود را به خود نسبت می دهد و روشن است که این سنگدلی و عدم انعطاف در مقابل حق سرچشمه انحرافات و گناهانی می شود ,حال این سئوال پیش می آید با اینکه فاعل این کار خداست چگونه این اشخاص در برابراعمال خو
	پرسش
	پاسخ

	قرآن می گوید : یهود برای خود مصونیتی در مقابل مجازات الهی قائل بودند و معتقدبودند اگر مجازاتی داشته باشند بسیار محدود است در حالی که مسلمانان نیزمعتقدند که برای همیشه در عذاب الهی نمی مانند و بالاخره ایمان آنها موجب نجات آنان می شود ؟
	پرسش
	پاسخ

	قرآن می گوید : یهود برای خود مصونیتی در مقابل مجازات الهی قائل بودند و معتقدبودند اگر مجازاتی داشته باشند بسیار محدود است در حالی که مسلمانان نیزمعتقدند که برای همیشه در عذاب الهی نمی مانند و بالاخره ایمان آنها موجب نجات آنان می شود ؟
	پرسش
	پاسخ

	با اینکه عوام یهود اطلاعی از کتاب آسمانی خود جز از طریق علمایشان نداشتندچگونه خداوند در آیات قرآن آنها را نسبت به تقلید از علماء و پذیرش از آنان مذمت می کند ؟ آیا عوام یهود با عوام ما که از علمای خود تقلید می کنند تفاوت دارند ؟
	پرسش
	پاسخ

	قرآن به اهل کتاب نسبت می دهد که آنها هرگونه تعدی و تجاوز به حقوق دیگران رابرای خود مجاز می دانند در حالی که در اسلام نیز همین حکم نسبت به اموال بیگانگان دیده می شود , زیرا اسلام اجازه می دهد مسلمانان اموال آنها را تملک کند ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در قرآن مذمت از یهود شده که آنها وحی آسمانی را روی کاغذها و مانند آن نوشته بودند اینکه مذمتی ندارد ؟
	پرسش
	پاسخ

	اینکه خداوند خطاب به بنی اسرائیل می گوید ما از شما پیمان گرفتیم پیمان اجباری چه سودی دارد ؟
	پرسش
	پاسخ

	مفهوم آیاتی که نسبت گناه و ستم به حضرت موسی می دهد چیست؟
	پرسش
	پاسخ

	با این که خدا قدرت دارد، چرا از تحریف دین یهود و مسیحیت جلوگیری نکرد؟
	پرسش
	پاسخ

	آیا نام پیغمبر ما((صلی الله علیه وآله)) در کتاب تورات آمده است یا نه؟
	پرسش
	پاسخ

	الف آیا اقدام به کشتن مرد قبطی از سوی حضرت موسی غ (طه 40) جنایت نبود و نباید ایشان به خاطر آن محاکمه می شدند; ب اگر این حادثه قتل غیر عمد یا کشتن ظالم بوده آیا اکنون نیز این نوع قتل جایز است و جنایت نیست
	پرسش
	پاسخ

	الف به نظر می رسد آیه "خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها..." (زمر، 6) همانند کتاب تورات آفرینش حضرت حوا را از دنده حضرت آدم می داند در حالی که این مطلب با تحقیقات علمی تنافی دارد. ب آیا ممکن است قرآن یا هر کتاب آسمانی دیگر بر پایه برداشت های علمی و عقلی
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به آیه 64 سوره مائده قوم یهود باید از خوارترین و ضعیف ترین اقوام باشند چرا این جوری نشده ؟
	پرسش
	پاسخ

	در قرآن آیه ای هست که می گوید «لیس کمثله شی ء» و یا اینکه در تورات آمده که خدا انسان را شبیه خود آفریده چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	خداوند در سوره بقره خطاب به بنی اسراییل می فرماید ( انی فضلتکم علی العالمین ) علت فضیلت یهود بر دیگران چیست ؟
	پرسش
	پاسخ

	خداوند در سوره بقره خطاب به بنی اسرائیل می فرماید (انی فضلتکم علی العالمین ) علت فضیلت یهود بر دیگران چیست ؟
	پرسش
	پاسخ



	مسیحیت
	تاریخچه مسیحیت
	فرق بین مذهب ارتدکس و کاتولیک در دین مسیح چیست؟ آیا در دین مسیح (ع) مذهب دیگری وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد مذهب ارتدکس که شاخه ای از دین مسیحیّت است، سؤالاتی داشتم ،
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	سه شاخه مسیحیت ارتدوکس کاتولیک و پروتستان را بیان کنید که چه تفاوت هایی دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	حضرت مسیح برای تبلیغ دین خود آب را تبدیل به شراب کرد و به میهمانان خود داد، آیا این قضیه واقعیت دارد؟ اگر واقعیت دارد ، چرا شراب در اسلام حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	از امامت حضرت عیسی(ع) تا پیامبر، آیا جامعه امام داشت، اگر نداشت، رهبری جامعه به چه شکل اداره می شد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مسیح خاتم انبیاء نیست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آیا حضرت مسیح از ظهور پیامبر اسلام خبر داده است ؟
	پرسش
	پاسخ

	طبق عقیده ما , جامعه انسانیت لحظه ای از نماینده خدا و فرستادگان او خالی نخواهد شد پس چگونه ممکن است در میان دوران حضرت مسیح و بعثت پیامبر اسلام که حدود ششصد سال فاصله بود چنین فترتی وجود داشته باشد ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شاگردان مسیح (ع ) حواریون نام گرفتند ؟
	پرسش
	پاسخ

	مسیح به معنای مسح کننده یا مسح شده از چه رو بر عیسی اطلاق شده است ؟
	پرسش
	پاسخ

	خداوند چرا نصاری را بر جهان مسلط کرده است با آنکه دین آنها باطل است ؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	علت نامگذاری مسیحیان به نصاری چیست ؟
	پرسش
	پاسخ

	مقصود از ربوبیت احبار و راهبان چیست ؟
	پرسش
	پاسخ

	: روند تغییر اندیشه ی مسیحی چگونه بوده و به چه دلیل این دین دچار تحریف شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	شهادت یحیی(ع) طبق تاریخ اسلام و مسیحیت چگونه بود؟
	پرسش
	پاسخ

	اهل کتاب چه کسانی هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه صلیب در دین مسیح چیست
	پرسش
	پاسخ

	ارامنه و آشوریان چه شاخه ای از دین مسیحیت هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	چراحضرت عیسی"ع" ازدواج نکرده اند؟ حال آنکه هیچ بنایی از ازدواج نزد خداوند مستحکم تر نخواهد بود.
	پرسش
	پاسخ

	چه تحریفاتی در دین مسیح به وجود آمده است ؟
	پرسش
	پاسخ

	فرقه های دین مسیحیت را نام ببرید. و تفاوت های اصولی آنها را با یکدیگر بیان کنید.
	پرسش
	پاسخ

	چرا با اینکه مسیحیت کنونی به انحراف و خرافه کشیده شده در جهان گسترش یافته و در مقابل، اسلام، که آیین صحیح و بدون انحرافی است، نفوذ و گسترش کمی کرده است؟
	پرسش
	پاسخ


	کتابهای مقدس مسیحیت
	آیا انجیل تحریف شده است ؟
	پرسش
	پاسخ

	انجیل متواتر نیست .
	پرسش
	پاسخ

	عدم اعتبار انجیل موجود را ثابت کنید ؟
	پرسش
	پاسخ

	در قرآن مجید می خوانیم که حضرت مسیح به آمدن پیامبر پس از خود به نام احمد که پیامبر اسلام است گزارش داده است ; آیا این جمله در اناجیل کنونی وجود دارد ؟
	پرسش
	پاسخ

	در کجای تورات و انجیل تحریف صورت گرفته است ؟
	پرسش
	پاسخ

	آیه 112 از سوره مائده نقل می کند که حوارییون از حضرت عیسی درخواست طعام ازناحیه خدا کردند و حضرت نیز اجابت فرمود . در حالیکه اناجیل این داستان را نقل نکرده اند و مسیحیان نیز به طور شفاهی چیزی در این زمینه ندارند .
	پرسش
	پاسخ

	چرا گفتارهای اناجیل مبنی بر کشته و مصلوب شدن عیسی در مقابل گفتار قرآن مبنی بر اشتباه و جابجا گرفتن شخصی دیگر با عیسی(ع)، مردود است؟
	پرسش
	پاسخ

	مقایسه آیات قرآن درباره حضرت مسیح (ع) و آنچه در انجیل یوحنا آمده به چه صورت است؟
	پرسش
	پاسخ

	انجیل، کتاب حضرت عیسی(ع) به چه معناست و شامل چه چیزهایی است و آیا اناجیل امروزی اعتبار الهی دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	تفاوت دیدگاه انجیل و قرآن در مورد سیمای مسیح چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	آیا در کتاب آسمانی حضرت عیسی ظهور پیامبر اسلام((صلی الله علیه وآله)) خبر داده شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	انجیل به چه معناست لطفاً برایم تفسیر کنید.
	پرسش
	پاسخ

	کتاب انجیل و تورات به چه نحوی تحریف شده اند؟
	پرسش
	پاسخ

	آیا در کتاب آسمانی حضرت عیسی ظهور پیامبر اسلام«صلی الله علیه وآله» خبر داده شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آیا در تورات و انجیل به نبوت پیامبر اسلام اشاره شده است؟
	پرسش
	پاسخ


	آراء کلامی مسیحیت
	تثلیث
	بارها از زبان بزرگان از جمله مرحوم امام شنیده شد بعضی کشورها جزء بلاد کفر و شرک اند وشرک آن ها واضع است , چون قائل به تثلیث هستند; ولی چرا کافرند, با این که خداوند را به عنوان خالق هستی قبول دارند؟

	پرسش
	پاسخ
	چرا مسیحیان از فارقلیط که مژده حضرت مسیح است به روح القدس تعبیر کرده اند؟

	پرسش
	پاسخ
	استدلال قرآن در رد تثلیث چگونه است ؟

	پرسش
	پاسخ
	آیا عقیده مسیحیان درباره روح القدس شرک نیست ؟

	پرسش
	پاسخ
	با توجه به عقیده مسیحیان درباره «اقانیم ثلاثه» آیا عقیده ما به «پیامبر» و«جبرئیل» در برابر «خداوند» یک نوع سه گانه پرستی محسوب نمیشود؟

	پرسش
	پاسخ
	چرا شیعه قایل به بطلان تثلیث است ؟

	پرسش
	پاسخ
	الف اعتقاد به "تثلیث در میان مسیحیان از چه زمانی پدید آمد؟

	اشاره
	پرسش
	پاسخ
	در مورد تثلیث مسیحی و دلایل آن ها بر اثبات و دلایل ما بر رد آن توضیح دهید.

	پرسش
	پاسخ
	«تثلیث» یعنی چه و آیا این نظریه صحیح است؟

	پرسش
	پاسخ
	حضرت عیسی
	در مورد نسبتی که مسیحیان و کلیمیان به حضرت عیسی(ع) می دهند، توضیح بفرمایید.

	پرسش
	پاسخ
	در زیارت عاشورا می خوانیم "یا ثارالله وابن ثاره ..." با این که می دانیم خدا جسم نیست، پس برای اظهار شرف خون امام حسین(ع) این عبارت ذکر شدهاست. اگر میحیان به ما بگویند چون شما برای احترام به امام حسین(ع) ثارالله وبن ثاره می گویید ما هم به احترام مسیح بن مر

	پرسش
	پاسخ
	آیا عیسی پسر خداست ؟

	پرسش
	پاسخ
	مسیحیان معتقدند که حضرت عیسی علیه السلام فدای گناهان انسان شده است . نظر قرآن در این باره چیست ؟

	پرسش
	پاسخ
	مسیحیان می گویند : اگر ما مسیح را ابن اللّه می گوییم درست مانند آن است که شمامسلمانان به امام حسین (ع ) ثاراللّه و ابن ثاره ( خون خدا و فرزند خون خدا )می گویید و یا در پاره ای از موارد به علی (ع ) یداللّه اطلاق شده است ؟

	پرسش
	پاسخ
	چگونه حضرت مسیح (ع ) با عبارتی که بوی شفاعت می دهد درباره مشرکان امت خود سخن می گوید و عرض می کند : اگر آنها را ببخشی تو عزیز و حکیمی مگر مشرک قابل شفاعت و قابل بخشش است ؟

	پرسش
	پاسخ
	چرا عقیده مسیحیان مبنی بر «ناجی» و «نادی» بودن مسیح (ع) و اینکه مسیح کشته شد تا گناهان آنها بخشوده شود، عقیده باطلی است؟

	پرسش
	پاسخ
	سایر موارد
	در آداب نیایش مسیحیت سلیقه های زیادی به کار گرفته شده است , بر خلاف اسلام و بودایی .علت چیست ؟

	پرسش
	پاسخ
	گاهی چنین اشکال می کنند که مسیحیان به الوهیت مریم علیهاالسلام معتقد نیستند پس چگونه در آیه 116 مائده به عیسی (ع ) گوید آیا تو به مردم گفته ای که تو را ومادرت را اله خود قرار دهند ؟

	پرسش
	پاسخ
	قرآن به اهل کتاب نسبت می دهد که آنها هرگونه تعدی و تجاوز به حقوق دیگران رابرای خود مجاز می دانند در حالی که در اسلام نیز همین حکم نسبت به اموال بیگانگان دیده می شود , زیرا اسلام اجازه می دهد مسلمانان اموال آنها را تملک کند ؟

	پرسش
	پاسخ
	مسیحیان به الوهیت مریم اعتقاد ندارند پس چرا قرآن چنین چیزی را به آنها نسبت می دهد ؟

	پرسش
	پاسخ
	به چه دلیل ارکان عقائد مسیحیان خرافی است ؟

	پرسش
	پاسخ
	گاهی چنین اشکال می کنند که مسیحیان به الوهیت مریم علیهاالسلام معتقد نیستند پس چگونه در آیه 116 مائده به عیسی (ع ) گوید آیا تو به مردم گفته ای که تو را ومادرت را اله خود قرار دهند ؟

	پرسش
	پاسخ
	چرا اسلام بر خلاف مسیحیت قانون جنگ و جهاد دارد؟

	پرسش
	پاسخ
	نظر مسیحیان در مورد سرگذشت حضرت آدم و نیز ایرادات وارد بر این نظریه چیست؟

	پرسش
	پاسخ
	در جلد دوم تفسیر نمونه صفحه 151 آمده است که در مسیحیت طلاق وجود ندارد، در حالی که در فیلم های سینمایی پخش شده از تلویزیون مشاهده می شود طلاق انجام می گیرد; لطفاً در این باره توضیح دهید.

	پرسش
	پاسخ
	آیا مسیحی ها حضرت موسی را بعنوان پیامبر قبل از مسیح قبول دارند؟

	پرسش
	پاسخ
	ایمان در کلام مسیحی و اسلامی به چه معناست ؟

	پرسش
	پاسخ
	آیا مسیحی ها هم خطبه عقد ازدواج دارند؟

	پرسش
	پاسخ

	مسیحیت و اسلام
	دوستی دارم که مسیحی واقعی است . نمی دانم از چه راهی او را به اسلام دعوت کنم .
	پرسش
	پاسخ

	آیا مسیحیت راهی آسان برای رسیدن به کمال و قرب الهی است؟
	پرسش
	پاسخ

	فرق دین اسلام و مسیحیت چیست
	پرسش
	پاسخ

	چرا پیروان عیسی از ایشان و گفته های ایشان پیروی نمی کنند؟
	پرسش
	پاسخ

	در دین مسیح امام علی (ع ) چه جایگاهی برای علما دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر مسیحیت تحریف نمی شد آیا نیازی به آمدن پیامبر اسلام بود؟ چرا؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به آیه 5 سوره مائده , معاشرت با مسیحیانی که در ایران اقامت دارند چه حکمی دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آیا یهودیت و مسیحیت دینهای کامل و راهنمایی نبودند که اسلام فرستاده شد؟ حرف خداوند که ناقص نبوده که اکنون یک مسیحی را دعوت به اسلام میکند.
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	آیا مسیحیان، یهودیان... (کسانی که به خدا و پیغمبر اعتقاد دارند) در مشکلات خود (اعم از جسمی و روحی) به کلیسا خود متوسل نمی شوند و آیا نشده است کسی از این افراد شفا پیدا کند مثلأ بگوید حضرت مسیح(ع) او را شفا داده است یا اینکه بگوید حضرت موسی(ع) را در خواب د
	پرسش
	پاسخ

	کدام یک از احکام اسلامی در تورات و انجیل وجود ندارند (در واقع دوست مسیحی دارم که از من پرسید اسلام چه چیز جدیدی با خود آورد و پیام مهم آن چه بود لطفاً با ذکر آیه و حدیث اشاره نمایید.
	پرسش
	پاسخ

	آیا یهودیت و مسیحیت دینهای کامل و راهنمایی نبودند که اسلام فرستاده شد؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)
	پاسخ(قسمت سوم)

	چرا آقای جرج 200 بار نهج البلاغه را خوانده و مسلمان نشده و یک فرد مسیحی می باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	علت اختلاف ما مسلمانان با مسیحیان درباره حضرت مسیح)ع( چیست؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	چطور می توان برای مسیحیان ثابت کرد که اسلام کامل ترین دین است؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر یک فرد مسیحی بخواهد مسلمان شود، چه کاری باید انجام دهد؟
	پرسش
	پاسخ

	آیا تعالیم مسیحیت با معارف اسلام قابل مقایسه است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مسلمانان به اندازه مسیحیان تبلیغ نمی کنند؟
	پرسش
	پاسخ

	دلایل تحریف مسیحیت و برتری اسلام چیست؟
	پرسش
	پاسخ

	بین اسلام و مسیحیت چه مغایرت هایی است؟
	پرسش
	پاسخ

	بنابر آمار از هر سه ازدواج در ایران و آمریکا ، یکی به طلاق می انجامد، پس فرق بین یک کشور اسلامی با کشور مسیحی چیست؟
	پرسش
	پاسخ
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	پرسش
	پاسخ
	آیا جهاد ابتدایی نشان دهنده توسعه طلبی و اکراه در دین نیست * همانطوری که در حمله مسلمانان به ایران ثابت شد؟
	پرسش
	پاسخ
	چرا اسلام در سرزمینی که منحطترین فرهنگ را داشت , نازل شد؟
	پرسش
	پاسخ
	علل گسترش اسلام چه بوده است؟
	پرسش
	پاسخ
	آیا جامعیت قوانین اسلام برای گسترش آن کفایت می کند؟
	پرسش
	پاسخ
	آیا مردم روز بروز با اسلام نزدیکترمی شوند یا دورتر؟
	پرسش
	پاسخ
	تغییر قبله

	در مسئله تغییر قبله در مسجد ذوالقبلتین در بین نماز به پیامبر وحی شد که از جهت بیت المقدس رو به کعبه کند. آن لحظه پیامبر و مسلمانان مشغول نماز جماعت بودند، در صورتی که بیت المقدس و کعبه دقیقاً 180 درجه در جهت مخالف یکدیگرند و حضرت پیشنماز بودند. نحوه برگشت
	پرسش
	پاسخ
	اگر حکم تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه از سوی خداوند بود پس چرا خداوند اول بیت المقدس را قبله قرار داد و اگر خداوند نفرموده بود این سبب گمراهی و انحراف دین است .
	پرسش
	پاسخ
	حکم نمازهایی که مسلمانان به سوی بیت المقدس خوانده اند چیست ؟
	پرسش
	پاسخ
	چرا قرآن قبله مسلمانان را یک قبله میانه نامیده است ؟
	پرسش
	پاسخ
	اینکه قرآن به پیامبر می گوید ما قبله را تغییر دادیم به قبله ای که از آن خوشنودمی شوی آیا تغییر قبله به خاطر خشنودی پیامبر بود ؟
	پرسش
	پاسخ
	چرا قرآن قبله مسلمانان را یک قبله میانه نامیده است ؟
	پرسش
	پاسخ
	از دیدگاه قرآن آیا کعبه اختصاص به گروه و نژاد خاصی دارد؟
	پرسش
	پاسخ
	از دیدگاه قرآن اعتراضات کافران درباره تغییر قبله چگونه بود ؟
	پرسش
	پاسخ
	چرا کعبه به عنوان قبله اول مسلمانان تشریع نشد؟
	پرسش
	پاسخ
	از دیدگاه قرآن قبله همه پیامبران الاهی کجا بوده است؟
	پرسش
	پاسخ
	چرا قبله اوّل مسلمانان به طرف کعبه تغییر کرد؟
	پرسش
	پاسخ
	چرا بیت المقدس اولین قبله تمام مسلمین بوده و چگونه دومین قبله مسلمین مکه و کعبه شده است؟
	پرسش
	پاسخ
	توجه به قبله چه مفهومی دارد؟
	پرسش
	پاسخ
	علت تغییر قبله از بیت المقدس به طرف کعبه چه بود؟
	پرسش
	پاسخ
	در مسجد ذوقبلتین حضرت جبرییل در رکعت دوم روی پبامبر اکرم (ص)را بسوی مکه گرداندند اکنون پاسخ دو مساله زیر چه می شود:
	اشاره
	پرسش
	پاسخ
	چرا قبله مسلمانان از بیت المقدس به کعبه تغییر کرد؟
	پرسش
	پاسخ
	چرا مسلمانان به سوی بیت المقدس نماز می خواندند و چه شد که به سوی کعبه تغییر قبله دادند؟
	پرسش
	پاسخ
	از دیدگاه قرآن قبله همه پیامبران الاهی کجا بوده است؟
	پرسش
	پاسخ
	از دیدگاه روایات منظور از اتمام حج و عمره که در آیه 196 سوره بقره به آن امر شده چیست؟
	پرسش
	پاسخ
	مکه مکرمه

	آیا بام خانه خدا بدون قبله است؟ آیا عبادت خانه خدا و گردش برحول آن نوعی بت پرستی محسوب نمی شود؟
	پرسش
	پاسخ
	برخی از دانشمندان زمین شناس اعلام کرده اند که مکه معظمه تنها مکانی است که امکان وقوع زلزله در آن صفر می باشد. آیا انتخاب خانه کعبه به این طریق (در صورت صحت گفته های این دانشمند) از معجزات حضرت محمد نیست؟ اگر هست، چرا ذکری از این معجزه بیان نشده است؟
	پرسش
	پاسخ
	چرا به مدینه و مکه مکرّمه و منوّره می گویند؟
	پرسش
	پاسخ
	منظور از مقام ابراهیم در مسجد الحرام چیست.
	پرسش
	پاسخ
	کعبه و مسجد الحرام در کجایند؟
	پرسش
	پاسخ
	چرا کعبه به عنوان سمبل خانه خدا درست شده است، با توجه به این که قبول داریم که خدا از رگ گردن به ما نزدیک تر است؟ آیا این بت پرستی نیست؟
	پرسش
	پاسخ
	قرآن از سرزمین مکه تعبیر به حرم امن نموده در حالی که تاریخ نشان می دهد حرم مکه برای مسلمانان آنقدر هم امن و امان نبود , مگر گروهی از مسلمانان را درآنجا آزار و شکنجه ندادند ؟ مگر آن همه سنگ بر بدن پیامبر نزدند ؟ مگر بعضی ازمسلمانان را در مکه نکشتند ؟
	پرسش
	پاسخ
	چگونه کعبه در وسط زمین است با آنکه زمین کره است و مرکز آن در باطن آن است که جای هیچ شهری نیست و شهرها در سطح ظاهر آن است و هر نقطه که تصور کنی در سطح کره مرکز است ؟
	پرسش
	پاسخ
	نقش کعبه در پایداری دین چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ
	نقش محوری کعبه در اتحاد مسلمانان چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ
	دیدگاه قرآن درباره امنیت تکوینی مکه چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ
	نظر علامه طباطبائی درباره امنیت(تکوینی یا تشریعی ) مکه چیست و نقد سخن ایشان چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ
	بر طبق دیدگاه قرآن علت احترام و جایگاه ویژه مکه به خاطر چیست؟
	پرسش
	پاسخ
	از دیدگاه قرآن چه کسانی صلاحیت تعمیر و نوسازی مساجد، خصوصاً مسجدالحرام رادارند ؟
	پرسش
	پاسخ
	تعیین سرپرست و تولیّت خانه خدا در حیطه اختیار چه کسی است؟
	پرسش
	پاسخ
	نقش کعبه در پایداری دین چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ
	از دیدگاه قرآن اولین و با سابقه ترین محل برای عبادت و پرستش خداوند کجاست؟
	پرسش
	پاسخ
	از دیدگاه قرآن آیا کعبه اختصاص به گروه و نژاد خاصی دارد؟
	پرسش
	پاسخ
	از دیدگاه قرآن قبله همه پیامبران الاهی کجا بوده است؟
	پرسش
	پاسخ
	دیدگاه قرآن درباره امنیت تکوینی مکه چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ
	حجرالاسود از کجا آمده است و خاصیّت آن چیست؟
	پرسش
	پاسخ
	چرا خانه کعبه را خانه خدا می نامند، با این که خدا جسم نیست؟
	پرسش
	پاسخ
	چرا کعبه در جایی خوش آب و هوا نیست؟
	پرسش
	پاسخ
	چرا خانه خدا که جایی است مقدس، چندبار در معرض ویرانی قرار گرفته است؟
	پرسش
	پاسخ
	چرا رنگ پرده خانه کعبه با وجود کراهت رنگ سیاه ، سیاه است . چرا سفید یا رنگ دیگری نیست ؟
	پرسش
	پاسخ
	چرا با این که اکثر مردم ایران مسلمان هستند، خانه خدا در ایران نیست و در عربستان که نیمی از آن ها مسلمان نیستند، قرار دارد؟
	پرسش
	پاسخ
	دلیل تقدس حجرالاسود چیست ؟
	پرسش
	پاسخ
	چرا اهل کتاب در اسلام از زیارت خانه کعبه منع شده اند؟
	پرسش
	پاسخ
	نقطه مقابل کعبه در طرف دیگر کره زمین کجاست ؟
	پرسش
	پاسخ
	چرا خداوند در آیه 96 سوره آل عمران کعبه را منشأ برکت و هدایت برای جهانیان مینامد؟
	پرسش
	پاسخ
	سایر شبهات

	خداوند می فرماید ما دین اسلام را برگزیده ایم که کامل ترین دین است، در حالی که تعداد محدودی مسلمان هستند، آیا فقط خداوند به فکر همین تعداد انسان است و آن ها از نعمت هدایت برخوردار کرده است؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ
	چرا در دین ما جنگ بیشتر از ادیان دیگر وجود دارد و این طور دیده شده است؟
	پرسش
	پاسخ
	بعضی ازاحکام شرعی نشان ازخشونت اسلام دارد مثل اینکه اگر کسی دزدی کرد دستش بریده شود ویادرمواردی حد برمتخلف جاری شود چرا اسلام این افراد رابامهروعطوفت به سوی خود جلب نمی کند بلکه باخشم وغضب ازخود می راند؟
	پرسش
	پاسخ
	این که می گویند دین اسلام دین غم و اندوه و گریه است تا چه حدی صحت دارد؟
	پرسش
	پاسخ
	منظور از عبارات (اکثرهم لا یعقلون ) یا (لا یعلمون ) در قرآن چیست ؟ و چرا اسلام دمکراسی را پذیرفته است ؟
	پرسش
	پاسخ
	طبق نص قرآن شریف دین اسلام دین فطرت است پس چگونه است که برای مردان اختیار نمودن چهار همسر را مجاز می شمارد (غیر از همسران صیغه ای) در حالیکه بسیار مبرهن است که زنان نیز طبق قانون فطرت هرگز قادر نیستند تا زبده ترین کالای هستی یعنی عشق را با دیگری و دیگران
	پرسش
	پاسخ
	آیا این مطلب صحت دارد که اسلام برای اثبات خود از فلسفه استفاده می کند و بعد آن را کنار گذاشته و مورد عمل قرار نمی دهد در نتیجه پویایی ندارد؟
	پرسش
	پاسخ
	قوانین اسلام به نظر میرسد طوری وضع شده باشند که مخصوص منطقه عربستان است مثلا زکات در مورد چیزهایی است که در عربستان بیشتر یافت می شود ودر جاهای دیگری مانند سیبری وجود ندارند لطفا در این مورد توضیح دهید؟
	پرسش
	پاسخ
	ادعای اسلام این است که هر کس باید اصول دین را با تحقیق و یقین به دست آورد.از طرفی سن تکلیف دختران نه سال است و در این سن هنوز دختر به رشد عقلی نرسیده تا بتواند دین را با تحقیق بپذیرد.اگر ادعای اسلام صحیح است این مشکل را چگونه حل کنیم؟
	پرسش
	پاسخ
	اسلام می گوید کسانی که به ایمان و درجاتی از علم و دانش و دیگر فضایل می رسند، در اثر تهذیب نفس و توسل و... می باشد، در حالی که ما شاهدیم در کشورهای دیگر، افراد به درجات بالایی از علوم می رسند بدون این که حتی کمترین توجهی به این گونه امور داشته باشند، لطفا
	پرسش
	پاسخ
	از کجا معلوم که دین اسلام تغییر نکرده است ؟
	پرسش
	پاسخ
	آیا مجازات قطع ید در اسلام خشونت آمیز نیست و دین اسلام را در اذهان خشن جلوه نمی دهد و اصولا سارق چه شرایطی باید داشته باشد تا مشمول این حکم شود.
	پرسش
	پاسخ
	با اینکه پیامبر اسلام«صلی الله علیه وآله» مردم را به تحصیل و دانش دعوت کرده است چرا امروز بسیاری از مسلمانان بیسواد و تحصیل نکرده هستند؟
	پرسش
	پاسخ
	آیا دستورات همه ی پیامبران یکی بوده است؟ اگر یکی بوده چرا مثلاً مسیحیان با مسلمانان در دستورات دینی فرق دارند؟
	پرسش
	پاسخ
	اگر همه پیامبران از سوی خداوند مبعوث شده، بر حق هستند چرا در حال حاضر غیر از اسلام دین دیگری پذیرفته است؟
	پرسش
	پاسخ
	طبق آیه «و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه؛ هیچ پیامبری از میان جمعیتی بر نخواست مگر این که با زبان همان جمعیت با آنها سخن گفته و کتاب آسمانی وی نیز به زبان همان مردم بوده است». بنابراین اگر نبوت یک پیامبر مخصوص بهمان قوم باشد، این روش بسیار پسندیده خواه
	پرسش
	پاسخ
	هرگاه اسلام ناسخ دینهای دیگر است , چرا در برخی از آیات قرآن , هر یک از افرادو ملل جهان را اعم از مسلمان و یهودی و مسیحی و 000 در صورتی که به خدا ایمان داشته باشد و عمل نیک انجام دهد , اهل نجات می داند و می گوید : برای چنین افرادی در روز رستاخیز تر
	پرسش
	پاسخ
	اگر قسم یاد کردن در اسلام کار خوبی نیست پس چرا در قرآن سوگندهای بسیاری یادشده ؟
	پرسش
	پاسخ
	000 در کتابی دیدم این مطلب را به عنوان ایراد بر مسلمانان نوشته بود : علمای مسلمانان در کتب فقه و حدیث نقل می کنند که تا نماز قبول نشود اعمال دیگر قبول نخواهد شد و باز در همان کتاب برای قبول شدن نماز شرایطی نوشته است که احدی از ایشان واجد آن شرایط در
	پرسش
	پاسخ
	در آیات قرآن مجید و روایات اسلامی دستور داده شده که به افراد نیازمند و محروم کمک کنیم تا آنجا که دو قسمت از مصارف هشتگانه زکات , فقرا و مستمندان معرفی شده اند , آیا تاکیدهای مکرر اسلام بر کمک به بینوایان دلیل بر این نیست که اسلام فقر را به عنوان یک م
	پرسش
	پاسخ
	در آیات متعددی از قرآن می خوانیم که مشرکان عرب , فرشتگان را دختران خدامی پنداشتند یا بدون ذکر انتساب به خداوند آنها را از جنس زن می دانستند این اعتقاد از کجا سرچشمه می گیرد ؟
	پرسش
	پاسخ
	اگر شریعت اسلام کاملترین و برترین شرایع الهی است , پس چرا مسلمانان در نماز ازخدا می خواهند که آنها را به راه راست ( صراط مستقیم ) هدایت کند ؟
	پرسش
	پاسخ
	اگر قرآن، این کتاب بزرگ آسمانی رمز موفقیت، ترقی، وحدت و پیشرفت مسلمانان در تمام جهات زندگی مادی و معنوی است، پس چرا مسلمانان امروز اینچنین عقب افتاده اند؟
	پرسش
	پاسخ
	اگر بگوییم ابراهیم یهودی ونصرانی نبوده چون تورات و انجیل بعد از او نازل شده پس ابراهیم مسلمان هم نبوده زیرا قرآن بعد از او نازل شده است. با این وصف چگونه در آیه 67 سوره آل عمران ابراهیم مسلمان به حساب آمده است؟
	پرسش
	پاسخ
	چرا مسلمانان پس از رحلت پیامبر((صلی الله علیه وآله)) از اجرای کامل اسلام سرباز زدند و به جاهلیت برگشتند؟ آیا ممکن نبود خداوند برنامه اصلاحی اسلام را طوری قرار دهد که وقفه ای در آن حاصل نگردد؟
	پرسش
	پاسخ
	با اینکه پیامر اسلام((صلی الله علیه وآله)) مردم را به تحصیل و دانش دعوت کرده است چرا امروز بسیاری از مسلمانان بیسواد و تحصیل نکرده هستند؟
	پرسش
	پاسخ
	آیا اسلام با تکنیک موافق است و اگر موافق است چرا مسلمانان عقب مانده هستند؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ
	آیا علت عقب ماندگی مسلمانان غیر قابل درک بودن مفاهیم قرآن نیست؟
	پرسش
	پاسخ
	آیا وجود اختلاف و تفرقه در بین مسلمانان با حقانیت اسلام منافات ندارد؟
	پرسش
	پاسخ
	چرا در اسلام این قدر قوانین پیچیده قرار داده شده مثلاً نماز دارای این همه احکام است؟
	پرسش
	پاسخ
	با اینکه در قرآن آمده است: «لااکراه فی الدین...; در دین اکراهی نیست». چگونه در برخی آیات دیگر آمده است که هر که جز اسلام دینی را بپذیرد از وی پذیرفته نمی شود؟
	پرسش
	پاسخ
	آیا تعالیم اسلام با گذشت زمان می تواند تازگی خود را حفظ کند؟
	پرسش
	پاسخ
	چرا اسلام، که از همه ی دینها کاملتر است، آخرین دین است؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ
	آیا اسلامی که در ممالک اسلامی پیاده شده است می تواند پاسخگوی مشکلات جامعه بشری در عصر حاضر باشد؟
	پرسش
	پاسخ
	این که اسلام در طول تاریخ تنها در زمان پیامبر عملی شد و امروز نیز در کشورهای اسلامی فقط نام اسلام هست، نمی تواند دلیلی بر این باشد که اسلام قابل پیاده شدن نیست؟
	پرسش
	پاسخ
	با اینکه تعالیم اسلام برپایه ی آزادی عقیده و عمل است، چرا آزادی کسانی را که برخلاف اسلام باشند، سلب می کند؟
	پرسش
	پاسخ
	چرا آیین اسلام که مدعی است کاملترین ادیان است، در میان اعراب جاهلی ظهور کرد؟
	پرسش
	پاسخ
	با اینکه در اسلام تبعیض نژادی نیست پس این جمله روایت چه معنی دارد؟ «علیکم بالوجوه الملاح و الحدق السود»؟
	پرسش
	پاسخ
	چرا خداوند، همه ملّت ها و اقوام را هدایت نکرده و تنها ما مسلمانان را به نعمت اسلام، مفتخر ساخته است؟
	پرسش
	پاسخ
	اسلام می گوید کسانی که به ایمان و درجاتی از علم و دانش و دیگر فضایل می رسند، در اثر تهذیب نفس و توسل و... می باشد، در حالی که ما شاهدیم در کشورهای دیگر، افراد به درجات بالایی از علوم می رسند بدون این که حتی کمترین توجهی به این گونه امور داشته باشند، لطفا
	پرسش
	پاسخ
	سایر مباحث
	اصول و مقررات دینی و شرعی که باید یک مسلمان به آن ها عمل کند چیست؟

	پرسش
	پاسخ
	آیا ما از لحاظ فقهی مسلمان باشیم , ولی در واقع مسلمان نباشیم و برعکس ؟ آیا ممکن است ازنظر فقهی یک نفر کافر, ولی مصداق یک مسلمان واقعی باشد؟

	پرسش
	پاسخ
	چرا در دین اسلام برای هدایت مسلمانان آنان را از دوزخ و عذاب آخرت می ترسانند، در صورتی که می توانند با گفتن خوبی های بهشت آنان را به سوی انجام عمل نیک ترغیب کنند؟ البته قبول دارم که در اسلام از بهشت هم صحبت می شود، اما در مقایسه با جهنم کم تر؟

	پرسش
	پاسخ
	با استناد به آیات قرآن درباره اهل کتاب آیا می توان آن ها را کافر دانست فرق مشرک و کافر از دیدگاه قرآن چیست (با توجه به ریشه کافر که به معنای "پوشاننده حقیقت است و اهل کتاب با توجه به عقیده تثلیث در کدام گروه قرار می گیرد؟ لطفاً درباره عقاید اهل

	پرسش
	پاسخ
	با توجه به این جهت گیری قرآن کریم که همه انسان ها امت واحده اند، آیا تعبیر به برادر دینی در مورد مسلمین با این موضع قرآنی ناسازگار نیست

	پرسش
	پاسخ
	در چه مسائلی از نظر اسلام تجسس جایز نیست

	پرسش
	پاسخ
	نظر اسلام در مورد جامعه مدنی چیست ؟ جهان شمولی قوانین اسلام به چه معنی است؟

	پرسش
	پاسخ
	راه تحقیق در اسلام و ارکان آن چیست ؟ آیا اسلام را از راه مطالعه تطبیقی می توان بهتر شناخت؟

	پرسش
	پاسخ
	التقاطی فکر کردن یعنی چه و آیا در اسلام پذیرفتنی است یا خیر؟

	پرسش
	پاسخ
	دین اسلام دستوراتی جامع و کافی در زمینه علوم انسانی دارد؛ امامان ما معصوم و گفتار ایشان خطاناپذیر است. اما علمی که کشورهای غیر مسلمان به دست می آورند، تجربی و از طریق آزمایش و خطاست. چرا منابعی که در زمینه علوم انسانی در دانشگاههای ما آموزش داده می شود و

	پرسش
	پاسخ
	در روزنامه همشهری پنجشنبه 1/7 صفحه آخر (اگر اشتباه نکنم)، نوشته شده بود که فردی توسط دعای یک راهب شفا یافته است و حتی چند پدر روحانی مسیحی نیز به آنجا رفته و موضوع را تأیید کرده اند، در این مورد توضیح دهید که چگونه یک کافر، کافر دیگر را شفا می دهد؟

	پرسش
	پاسخ
	با وجود اینکه دین اسلام یکی از کاملترین ادیان می باشد، با این وجود چرا اکثر افراد در راستای اجرای آن کوتاهی کرده و هیچ کس در انجام تمام دستورات آن اصرار نمی ورزند و هر کس که در غیر از این دین اسلام بوده، بسیار دین خود را مورد قبول می دانند با وجود اینکه م

	پرسش
	پاسخ
	می دانم که اسلام دین کاملی است دینی که بر پایه عدالت و عقل پا برجاست پس چرا حکم ها و یا مسائل مربوط به اسلام این قدر مربوط به زمان گذشته است آیا اینکه در زمان پیامبر یک حکم داده شده آن حکم بنا به خصوصیات آن زمان داده شده است .آیا وقت آن نرسیده است که شخصی

	پرسش
	پاسخ
	نظر اسلام در مورد برده داری چه بوده است؟ آیا آنرا پذیرفته یا نفی کرده بوده؟

	پرسش
	پاسخ
	از دیدگاه اسلام، آینده درخشان چه مشخصاتی دارد؟

	اشاره
	پرسش
	پاسخ
	چرا ما به اسلام روی آوردیم؟

	پرسش
	پاسخ
	یک فرد تازه مسلمان , برای شناخت اسلام چگونه باید مطالعات خود را شروع کند؟

	پرسش
	پاسخ
	آیا نظرات اندیشمندانی همچون دکتر شریعتی و سروش در زمینه اسلام شناسی قابل قبول است ؟

	پرسش
	پاسخ
	کیفیت محاسبه پیروان ادیان قبل و بعد از اسلام و در حال حاضر توضیح دهید؟

	پرسش
	پاسخ
	مدتی است که در مورد حقانیت دین اسلام و همچنین در مورد اثبات وجود خداوند دارای شک و شبهه شده ام و در هنگام دعا خواندن و یا نماز خواندن به تمام محتویات دعا و نماز شک می کنم و نمی توانم حقانیت آنها را برای خود اثبات کنم و فکر می کنم که مبادا دین اسلام دین کا

	پرسش
	پاسخ
	منظور از علوم اسلامی چیست؟منظور از علوم مسلمین چیست؟ هر کدام مصداقا کدامند؟

	پرسش
	پاسخ
	اگر بخواهیم یک فرد را که ذهنیت کلا منفی و آشفته ایی از عرب و اسلام دارد به این دین شریف علاقه مند کنیم چگونه باید عمل کنیم.زیباترین جلوه های اسلام را نشانم دهید.

	پرسش
	پاسخ
	حقیقت اسلام چیست و پیروی از آن چگونه ممکن است؟

	پرسش
	پاسخ
	اسلام تا چه اندازه می تواند منشاء انقلاب شود؟

	پرسش
	پاسخ
	آیا امکان دارد اروپا در آینده دین اسلام را قبول کند یا نه؟

	پرسش
	پاسخ
	آیا مسلمان می تواند تنها به بخشی از احکام اسلام عمل کند؟

	پرسش
	پاسخ
	گفته می شود در برخی از آیات قرآن به سفر انسان به ماه و دیگر کرات اشاره شده است. در این صورت چرا ما مسلمانان در این امر پیشقدم نبوده ایم؟

	پرسش
	پاسخ
	آیا اسلام، بردگی را تأیید می کند؟ چرا و چگونه؟

	پرسش
	پاسخ
	مؤثرترین راه های ترویج دین اسلام (شیعه) چیست؟

	پرسش
	پاسخ
	از کجا بدانم مسلمان هستم و نماز و اعمال دیگرم قبول نیست ؟

	پرسش
	پاسخ
	مسلم به چه کسی گفته می شودو مسلمان واقعی چه نشانه هایی دارد؟ مؤمن یعنی چه؟

	پرسش
	پاسخ
	چگونه می شود اسلام را شناخت و اسلام واقعی را به دیگران نشان داد؟

	پرسش
	پاسخ
	اگر غیر مسلمانان بخواهند به دین اسلام آشنا شوند، با چه راه هایی می توان اسلام را معرفی نمود؟

	پرسش
	پاسخ
	کسی که خدا را یکی بداند و دین اسلام را قبول کند مسلمان است؟ مسلمان واقعی کیست؟

	پرسش
	پاسخ
	با آنکه یهود و نصاری و مجوس متکی به نبوت راستین و کتاب آسمانی بودند چرا قرآن آنها را مشرک می شمارد ؟

	پرسش
	پاسخ
	از میان دستورات قرآن، اگر ما به کدام دستورات عمل می کردیم جامعه ما امروز قیافه دیگری داشت؟

	پرسش
	پاسخ
	آیا سخن کسانی که می گویند: زمانی که مسلمانان با ادیان و فلسفه های بیگانه مواجه شدند، مجبور شدند به طور دقیق اصول اعتقادی خود را مرزبندی کنند، ادعای درستی است

	پرسش
	پاسخ
	نظر اسلام در مورد مقام و موقعیت شعر و شعراء چیست؟

	پرسش
	پاسخ
	جایگاه قداست, در اسلام را تشریح کنید؟

	پرسش
	پاسخ
	برای آگاهی و شناخت عمیق تر نسبت به اسلام و قرآن از کجا شروع کنم ؟

	پرسش
	پاسخ
	چه گروهی در برابر اسلام به مقابله بر می خاستند و چه کسانی آن را قبول می کردند؟

	پرسش
	پاسخ
	اسلام استعماری یعنی چه؟

	پرسش
	پاسخ
	معیار گزینش در اسلام چیست؟

	پرسش
	پاسخ
	آیا مسلمان می تواند تنها به بخشی از احکام اسلام عمل کند؟ چرا بعضی مسلمانان که به خدا ایمان دارند، گناه هم انجام می دهند؟

	پرسش
	پاسخ
	علّت این همه ضعف مسلمانان چیست؟

	پرسش
	پاسخ
	می گویند هر کسی اعتراف به «اشهد ان لا اله الله و اشهد ان محمّداً رسول الله» بنماید می توان او را مسلمان دانست، اگر این تنها شرط مسلمان بودن شخصی باشد. مثلا چطور می توان شخصی را که نه نماز می خواند و نه زکات می دهد و نه روزه می گیرد و نه از محرّمات الهی پ

	پرسش
	پاسخ
	اعیاد اصلی مسلمانان کدام است؟

	پرسش
	پاسخ
	جدا نمودن آیین مقدس اسلام از سنتهای باطل چگونه است؟

	پرسش
	پاسخ
	راه رسیدن به اسلام واقعی چیست؟

	پرسش
	پاسخ
	چرا اسلام و دین، آن طور که باید برای جوانان و مردم جامعه شناخته شده نیست و فقط اطلاعاتی سطحی به آنها داده شده است؟ چرا عمق اسلام و دین را به جوانان نمیشناسانند و از اسلام فقط در مورد نماز و روزه و اعمال عبادی صحبت میکنند؟

	پرسش
	پاسخ
	نظر اسلام درباره "برده داری چیست

	پرسش
	پاسخ
	اگر اسلام نبود چه می شد؟

	پرسش
	پاسخ
	اهل کتاب چه تفاوتی با مشرکان (کافران دارند؟

	پرسش
	پاسخ



	ǘϙʘǙƠغیر ابراهیمی
	دین حضرت نوح علیه السلام
	تفاوت داستان نوح علیه السلام در قرآن با داستان نوح در تورات چیست ؟
	پرسش
	پاسخ

	تفاوت دیدگاه تورات و قرآن در مورد سیمای نوح (ع) چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در توفان نوح کودکان کافران مشمول عذاب شدند بااینکه کودکان به حد تکلیف و تعقل نرسیده اند؟
	پرسش
	پاسخ

	آیا در منابع غیر اسلامی به ماجرای توفان نوح اشاره شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا پسر نوح به خدا ایمان نیاورد؟
	پرسش
	پاسخ

	آیا در منابع غیر اسلامی به ماجرای طوفان نوح((علیه السلام)) اشاره شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اینکه شریعت و دین از موقع مبعوث شدن حضرت نوح"ع" بوجود آمده شریعت پیامبران قبل از ایشان چه بوده و آنها چه دینی را تبلیغ کرده اند؟ و حضرت نوح که صاحب شریعت هستند پس چرا کتابی بر ایشان نازل نشده ولی حضرت داوود که صاحب شریعت نیستند صاحب کتاب زبور ا
	پرسش
	پاسخ

	در جواب نامه: 100557 1- بر طبق نتایج علم جغرا فیا مجموع تمام ابهای کره زمین از جمله مخلوط در هوا و زیرزمین و درون اقیانوس ها و... به اندازه ای نیست که بتواند تمام کره ارتفاعات کره زمین را دربر بگیرد. 2- یک کشتی با ابعاد ذکر شده یا حتی بزرگتر نمی تواند تما
	پرسش
	پاسخ


	صابئی
	آیه فلما جن علیه الیل رای کوکبا 000 متعرض صابئین است و صابئین در شهرحران زندگی می کرده اند ; و حضرت ابراهیم علیه السلام مدتی پس از محاجه و شکستن بتها به این شهر مهاجرت کرده اند . در حالیکه قرآن این دو واقعه یعنی محاجه درباره بت ها و رویت ماه را
	پرسش
	پاسخ

	صائبان چه کسانی هستند و عقاید آنها چیست ؟
	پرسش
	پاسخ

	صابئین چه کسانی هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	ترجمه آیه 62 سوره بقره آمده کسانی که به آیین یهود گرویدند و نصاری و صابئان آیا صابئان به ستاره پرستان نمی گویند یا این که معنای دیگری دارد در صورتی که پیروان یحیی پیامبر ستاره پرست نمی شوند؟
	پرسش
	پاسخ


	مجوس -زرتشت
	مجوس یعنی چه و چه کسانی مجوس هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	دین زرتشت در مقایسه با دین اسلام چه اشتراک و افتراقی دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آیا در قرآن راجع به دین زرتشت و کتاب های آسمانی او مطلبی وجود دارد؟ و آیا دین زرتشت مورد تأیید اسلام است؟
	پرسش
	پاسخ

	ادیان زرتشت، مسیح و یهود را توضیح دهید؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا زرتشت اولوالعزم نبود، با وجود آنکه دارای کتاب و آیین بود؟
	پرسش
	پاسخ

	آیا آیین زردشت، توحیدی است یا ثنوی؟
	پرسش
	پاسخ

	اهریمن کیش زردشتی، با شیطان دین اسلام، چه فرقی دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آیا زردشت یک شخصیت افسانه ای است؟ مانند رستم و اسفندیار، یا یک شخصیت واقعی؟
	پرسش
	پاسخ

	زردشت چه اصلاحاتی بوجود آورد؟
	پرسش
	پاسخ

	عقاید آریایی ها بعد از زردشت دچار چه تحولاتی شد؟
	پرسش
	پاسخ

	کتاب «وندیدا» دربردارنده چه مطالبی است؟
	پرسش
	پاسخ

	آیا از نظر فقه اسلامی، زردشتیان اهل کتاب محسوب می شوند؟
	پرسش
	پاسخ

	آیا زردشت با تقدس و تعظیم آتش به همان شکلی که بوده، مخالف بوده است؟
	پرسش
	پاسخ

	آیا دین زرتشت دین الهی بوده است ؟
	پرسش
	پاسخ

	علت جهانی شدن و ماندگاری زرتشت این بوده که فلسفه را وارد زندگی کرده و غرب از آن برداشت نموده و در حال حاضر بسیاری از پیشرفت غرب نتیجه این کار است. آیا این مطلب صحت دارد؟
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