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: هدنسیون

ضایف قاحسا  دمحم  خیش  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

ضایف قاحسا  دمحم  خیش  جاح  هللا  تیآ  رتفد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

یهقف هاگن  زا  يرکف  تیکلام  قوقح  نوماریپ  باوج  لاوس و  کی ] دصکی و   ] 10110

باتک 10تاصخشم 

دمآرد 10شیپ 

مجرتم 20تشاددای 

25هراشا

رشان تیاضر  نودب  تاعوبطم  زا  هدافتسا  يرادرب و  45سکع 

45لاؤس 1:

46لاؤس 2:

46لاؤس 3:

47لاؤس 4:

باجح یب  نانز  ياه  سکع  ياراد  تایرشن  48شورف 

بهذم نید و  دض  ياهباتک  شورف  49دیرخ و 

49لاؤس 6:

50لاؤس 7:

اه هتشون  رد  عبانم  رکذ  50مدع 

نآ تمیق  باتک و  شورف  51قح 

نآ بحاص  ناذا  نودب  عبانم  زا  53هدافتسا 

یبدا 54تقرس 

رکتبم عرتخم و  رشان ، فلؤم ، 54قوقح 

(: 12  ) 54لاؤس

55لاؤس 13:

فلؤم هزاجا  نودب  باتک  پاچ  55دیدجت 

یمومع هرادا  هب  طوبرم  ياه  همانزور  56کلمت 
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56لاؤس 15:

57لاؤس 16:

فلؤم هزاجا  نودب  باتک  57پاچ 

هکربتم یماسا  ياراد  ياه  همانزور  زا  58هدافتسا 

عبنم رکذ  نودب  عبانم  زا  نارنخس  58هدافتسا 

باتک ینوناق  ریغ  ندرک  59دراو 

مالسا نانمشد  هب  هتسباو  تایرشن  60ندیرخ 

زیمآ نیهوت  نکفا و  هقرفت  ياه  61هتشون 

هلاض ياهباتک  رشن  62پاچ و 

تاقداص سمخ و  لوپ  اب  یمالسا  ياهباتک  62پاچ 

62لاؤس 26:

63لاؤس 25:

باتک نتفرگ  64تناما 

رشان ای  فلؤم  هزاجا  نودب  نآ  عیزوت  شورف و  باتک ، يرادرب  64سکع 

یگدز برغ  65هدیدپ 

فلؤم هزاجا  نودب  باتک  رشن  يزاس و  هداس  67صیخلت ،

هدش تفایزاب  ياهذغاک  اب  نآرق  68پاچ 

( مالسلا مهیلع   ) همئا ناربمایپ و  ریوصت  69مسر و 

اعد ياه  باتک  70پاچ 

اهباتک يور  زا  70نتفرالاب 

اهتموکح طسوت  باتک  71هرداصم 

یصخش عفانم  ای  هیریخ  روما  رد  نآ  دیاوع  فرصم  ضایف و  هللا  تیآ  راثآ  شورف  72ریثکت و 

72لاؤس 35:

72لاؤس 39:

میرک نآرق  شورف  73دیرخ و 

رگشیاریو 74قوقح 
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ینید ياه  ینارنخس  74پاچ 

رشان فلؤم و  هزاجا  نودب  لایرس  ملیف و  راون ، باتک ، شورف  75ریثکت و 

اهتموکح تاغیلبت  رد  لاملا  تیب  76فرصم 

دوخ هب  رگید  یسک  باتک  نداد  77تبسن 

یبدا يرعش و  تاعادبا  77هباشت 

تسین نآ  تراو  ای  فلؤم  هک  ییاهباتک  رشن  پاچ و  78قح 

مومع هدافتسا  يارب  اعد  ياهباتک  79پاچ 

تساک ياهراون  قیرط  زا  ینید  مولع  79نتخومآ 

اه همانزور  يارب  بلاطم  هیهت  رد  ناگدنناوخ  تکراشم  80قح 

مالسا اب  مسیرورت  هطبار  ماکح و  ياه  تسایس  رگ  هیجوت  82ناگدنسیون 

اهنآ ریثکت  هدرشف و  ياهحول  84ییاشگزمر 

فلؤم مان  نودب  باتک  85پاچ 

باج دادرارق  رد  باتک  مجح  هحفص و  دادعت  ذغاک ، عون  85باختنا 

85لاؤس 51:

86لاؤس 52:

نارگید ياهباتک  صیخلت  لقن و  اب  باتک  87فیلأت 

فیرحت دربتسد و  زا  باتک  ظفح  يارب  يددع  88متسیس 

خیرات فیرحت  رابرد و  89ناگدنسیون 

یبرغ داقم  اب  یبدا  90دقن 

ینیب علاط  92ياهباتک 

یسانشفک 93ياهباتک 

زاجعا اب  میرک  نآرق  رد  دادعا  ماقرا و  یخرب  93هطبار 

یتنرتنا ياه  هاگیاپ  روسناس  96لرتنک و 

بهاذم نایدا و  96يدازآ 

مالسا نانمشد  ياه  ییاوسر  97ياشفا 

برغ یمالسا  دض  تاغیلبت  لابق  رد  ناناملسم  98هفیظو 
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یمالسا شخب  يدازآ  ياهشبنج  زا  99تیامح 

یمالسا ياهروشک  یسایس  ناربهر  تیلوئسم  ناهج و  ندش  یبطقکت  لیالد  هئطوت ، 101يروئت 

مالسا ناهج  تفرشیپ  يارب  یملع  ياه  هشیدنا  105تقرس 

یکینورتکلا ياه  هکبش  قیرط  زا  هدننک  هارمگ  تسردان و  106تامولعم 

حاورا راضحا  يرگوداج و  ياهباتک  107پاچ 

نیطسلف يدازآ  يارب  108داهج 

اهتموکح اب  نارکفتم  نایگنهرف و  109يراکمه 

ناگدنسیون زا  یخرب  دادترا  110مکح 

نانز يارب  دم  ياه  همانرب  111ياشامت 

نیرکتبم يارب  اهتموکح  يدقن  112زیاوج 

رگید ناگدنسیون  زا  راکفا  تاعوضوم و  114ندیرخ 

قارع یلعف  طیارش  رد  ناگدنسیون  یعرش  115فیلکت 

( مالسلا مهیلع   ) همئا هب  رعش  ياهناوید  117باستنا 

نایعیش هعیش و  بهذم  هب  تبسن  ریفکت  117نیهوت و 

تایبدا رد  رگید  نایدا  اهندمت و  ياهلوبمس  زا  118هدافتسا 

رگید یسک  طسوت  یهاگشناد  هلاسر  119هیهت 

رگید نایدا  ياهباتک  119يرادیرخ 

دنس تحص  زا  نانیمطا  نودب  تیدح  120لقن 

نآرق تایآ  يانعم  هب  120لقن 

میرک نآرق  تسردان  121همجرت 

ناملسم ریغ  هناخپاچ  رد  نآرق  122پاچ 

یسرک رب  ای  باتک  هسفق  رد  میرک  نآرق  122نتشاذگ 

بنج صخش  طسوت  رتویپماک  اب  نآرق  123پاچ 

میرک نآرق  تسردان  123ياهریسفت 

ینآرق تاعلاطم  رد  کش  دتم  زا  124هدافتسا 

یبیغ لیاسم  دیدج و  124ملع 
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تیدح دنس  عبنم و  125رکذ 

تایاور یخرب  تحص  توبث  125مدع 

125لاؤس 91:

126لاؤس 92:

126لاؤس 93:

( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ترضح  127تیمولظم 

اروشاع هب  طوبرم  تایاور  زا  یخرب  تحص  توبث  128مدع 

یباجح یب  اب  دروخرب  رد  برغ  رد  نایوجشناد  128فیلکت 

هدنسیون يارب  اطخ  مالعا  129ترورض 

يو هلاقم  رانک  رد  نز  هدنسیون  سکع  130رشن 

ضایف هللا  تیآ  ياهباتک  يزاس  هداس  130صیخلت و 

حور يذ  همسجم  131سکع و 

یسجن هدام  زا  گنر  131نتخاس 

زکرم 132هرابرد 
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باتک تاصخشم 

یهقف هاگن  زا  يرکف  تیکلام  قوقح  نوماریپ  باوج  لاوس و  کی ] دصکی و   ] 101: روآدیدپ مان  ناونع و 

یلباک ضایف  قاحسا  دمحم 

شناد رورس  مجرتم : 

ضایف یمظعلا  هللا  تیآ  یملع  ماقم  زا  لیلجت  هرگنک  هناخریبد  : رشن تاصخشم 

ناتسناغفا لباک -  رشن : لحم 

1392 رشن : لاس 

:107 ص يرهاظ تاصخشم 

باوج لاوس و  قوقح -  هقف -  : عوضوم

1  : ص

دمآرد شیپ 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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( هلظ هماد   ) یلباک ضایف  قاحسا  دمحم  یمظعلا  هللا  تیآ 

شناد رورس  مجرتم : 
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بلاطم تسرهف 

6  : ص
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بلاطم تسرهف 
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بلاطم تسرهف 
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بلاطم تسرهف 
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10  : ص

یهقف هاگن  زا  يرکف  تیکلام  قوقح  نوماریپ  باوج  لاوس و  کی ] دصکی و   ] 101www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 135زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


مجرتم تشاددای 

: دوش هراشا  هاتوک  بلطم  دنچ  هب  تسا  مزال  رصتخم  تشاددای  نیا  رد 

عجرم ملق  هب  اهباوج » تابتکملا و  باتکلا و  هباتکلا و  لوح  لاؤس  لاؤس و  هأم   » ماـن هب  یباـتک  زا  تسا  يا  همجرت  دـیناوخ  یم  هچنآ 
همجرت اما  هدیـسر ، پاچ  هب  اهراب  باتک  یبرع  نتم  هلظ .) ماد   ) ضایف قاحـسا  دـمحم  خیـش  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  ردـق  یلاـع 
شسرپ هب 101  یقوقح  یهقف و  خساپ  نآ ، یلصا  روحم  تسا ، ادیپ  باتک  مان  زا  هک  نانچ  .دوش  یم  رشن  راب  نیلوا  يارب  نآ  یسراف 

: هرابرد تسا 

سکع پاچ ، دـیدجت  شورف ، عیزوت ، رـشن ، پاچ ، ات  هتفرگ  نتـشون  فیلأت و  زا  نآ ، هب  طوبرم  لـیاسم  و  یگدنـسیون »  » و باـتک » »
يرتویپماک و ياهرازفا  مرن  اه و  همانرب  یتنرتنا ، ياهتیاس  يا ، هراوهام  ياه  هکبش  یـصیخلت ، همجرت ، لقن ، دقن ، خاسنتـسا ، يرادرب ،

طیارش رد  ناملسم  نادنمشیدنا  نایگنهرف و  نارکفنـشور ، املع ، تیلوئـسم  تلاسر و  لیبق : زا  یلیاسم  یلـصا ، روحم  رانک  رد  .هریغ 
، مالسا ناهج  ینونک  تیعضو  رضاح ،

ص:11

یهقف هاگن  زا  يرکف  تیکلام  قوقح  نوماریپ  باوج  لاوس و  کی ] دصکی و   ] 101www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 135زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


هنانیب عقاو  هناملاع و  دقن  ارگطارفا ، یتسیرورت و  ياه  نایرج  مالـسا ، رد  لادتعا  هشیدـنا  برغ ، رد  یـساره  مالـسا  يزیتس و  مالـسا 
خـساپ نایرج  رد  زین  نآ  دننام  یخیرات و  يداقتعا و  لیاسم  زا  يا  هراپ  ناناملـسم و  نایم  رد  داینب  یب  یفارخ و  تایرظن  اه ، هشیدـنا 

.تسا هدش  حرطم  اهاتفتسا  ای  تالاوس  هب 

دوشیم دای  تیار » یپاک   » و يونعم » قوقح   » ای يرکف » تیکلام  قوقح   » مان هب  هزورما  ثحابم  لیاسم و  عون  نیا  دـیناد  یم  هک  ناـنچ 
نآ هرابرد  اهروشک  رثکا  رد  دوش و  یم  سیردـت  اه  هاگـشناد  رد  قوقح  هتـشر  رد  هک  تسا  ادـیپون  هثدحتـسم و  لیاسم  زا  ًاـعقاو  و 

یپاک  ) ققحم دنمرنه و  فنصم ، فلؤم ، قوقح  تیامح  نوناق   » زین ناتـسناغفا  رد  هلمج  نآ  زا  .تسا  هدیـسر  بیوصت  هب  زین  ینیناوق 
اب یمسر  هدایرج  رد  حیشوت و  يدیـشروخ  خـیرات 1387/4/31  رد  فاشتکم » عرتخم و  قوقح  تیاـمح  نوناـق   » نینچمه و  تیار »)

.تسا هدش  رشن  دسا 1387  خرؤم 5  هرامش 956 

ای هثدحتـسم » لیاسم   » هیرظن قیرط  زا  ار  رـشن  فیلأت و  قوقح  يونعم و  قوقح  هک  دـناهدرک  شـالت  ناـناد  قوقح  اـهقف و  زا  یخرب 
هلأسم  » حرط قیرط  زا  ای  و  ررـضال » هدعاق  ای  طلـست  هدعاق  دننام  یهقف  دـعاوق   » قیرط زا  ای  تیکلم » هلأسم   » ای فرع »  » ای القع » يانب  »

دوخ هب  صوصخم  يداهتجا  هویـش  یهقف و  هاگن  زا  عوضوم  نیا  هب  ضایف  هللا  تیآ  ترـضح  اـما  .دـنیامن  تاـبثا  يونعم » قوقح  عیب 
يرطف زاکترا  مدع  عراش و  نامز  رد  هلأسم  نیا  عوضوم  توبث  مدع  هلمج  نآ  زا  یلوصا و  ینابم  هب  هجوت  اب  هتسیرگن و 

ص:12
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هب یقوقح  ناشیا ، هاگدید  زا  ور  نیا  زا  دنناد و  یم  تابثا  لباق  ریغ  ار  عدر  عنم و  رودص  مدع  قیرط  زا  عراش  ياضما  ناهذا ؛ رد  نآ 
ای باتک  کی  کلام  هک  یصخش  دشاب و  یمن  تابثا  لباق  یعرش  هاگن  زا  نآ  هب  طبترم  لیاسم  و  عارتخا » رـشن و  فیلأت ، قوقح   » مان
هب خـساپ  رد  ناشیا  .دروآ  لمع  هب  نآ  رد  ار  یفرـصت  عون  ره  دراد  قح  تیکلام » لصا   » ساسارب دـشاب ، يرنه  ای  یگنهرف  رگید  رثا 

: دنا هدومرف  هنیمز  نیا  رد  تالاؤس  زا  یکی 

یهار ام  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  .تسا  هدشن  تباث  تعیرش  هاگن  زا  اما  تسا ، تباث  البقع  دزن  دنچره  رـشان  فلؤم و  يارب  رـشن  قح  »
القع فرع و  نایم  رد  عیرـشت ، نامز  زا  رخأـتم  ياـهنامز  رد  هک  يا  هثدحتـسم  قوقح  هب  تبـسن  عراـش  ياـضما  زارحا  يارب  میرادـن 

« .تسا هدش  داجیا 

: دنا هدومرف  رگید  ياج  رد 

توبث مدع  تهج  هب  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم نامز  رد  اما  تسا ، تباث  رضاح  رـصع  رد  القع  فرع و  دزن  رد  دنچره  قوقح  نیا  »
اضما و مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم يوس  زا  عادر  عنم و  دورو  مدع  قیرط  زا  ناوت  یمن  تهج  نیدـب  .تسا  هدوبن  تباث  نآ ، عوضوم 

«. درک زارحا  فشک و  ار  نآ  دییأت 

زین هدـش  حرطم  ناشیا  دوخ  ياهباتک  ریثکت  پاـچ و  هراـبرد  هک  تـالاؤس  زا  یکی  هب  خـساپ  رد  هللا  تیآ  ترـضح  هک  تسا  بلاـج 
« .مینک عنم  لمع  نیا  زا  میرادن  قح  ًاعرش  ام  درادن و  لاکشا  : » دنا هدومرف 

، ناوج ناگدـنناوخ  هدافتـسا  يارب  یلاعبانج  ياه  باتک  زا  یخرب  هک  دـییامرف  یم  هزاـجا  اـیآ  : » هک لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  نینچمه 
هداس رصتخم و 
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»؟ دـیآ لمع  هب  یگنهامه  امـش  يالکو  زا  یکی  ای  اه  یگدـنیامن  زا  یکی  اب  دوش و  هتفرگ  هزاجا  تسا  مزال  هک  نیا  ای  دوش ، هتخاس 
: دنا هدومرف 

يالکو زا  یکی  رظن  تحت  دیاب  یلو  تسین ؛ یجایتحا  ام  یصاخ  هزاجا  هب  درادن و  لاکشا  دشاب ، هتشاد  ینید  هدیاف  هک  یتروص  رد  »
« .دریگ تروص  ام 

نادـنم هقـالع  همه  هدافتـسا  دروم  اـت  دـش  هتخادرپ  تائاتفتـسا  نیا  همجرت  هب  یقوقح ، یهقف و  هاـگن  زا  عوضوم  تیمها  هب  هجوـت  اـب 
يروحم و عوضوم  هک  اجنآ  زا  .دریگ  رارق  ام  نطومه  نایوجـشناد  دـیتاسا و  املع ، ًاـصوصخم  یقوقح  یهقف و  هثدحتـسم » لـیاسم  )
هب زین  باتک ، یـسراف  همجرت  يارب  تسا ، رت  جـیار  یـسراف  نابز  رد  ناونع  نیا  تسا و  عارتخا  رـشن و  فیلأت ، قوقح  باتک ، یلـصا 

.دش هتفرگ  رظن  رد  یهقف » هاگن  زا  يرکف  تیکلام  قوقح   » ینعی ناونع  مان و  نیمه  نآ ، یبرع  مان  همجرت  ياج 

نابز هب  یگمه  هک  ضایف  هللا  تیآ  راثآ  ریظن  مک  ییوداج  باذج و  اسر ، اویـش ، نایب  زا  همجرت ، نیا  هک  تفگ  دیاب  نیقی  هب  دنچره 
لاقتنا يراد و  تناما  ظفح  رب  يراگناهداس ، نیع  رد  همجرت ، رد  لاح  ره  هب  اما  تسین ؛ دنم  هرهب  هتفای ، شراگن  یبرع  غیلب  حیـصف و 

يراذگ و ناونع  باتک  بلاطم  ناگدنناوخ ، هعلاطم  هدافتسا و  رد  تلوهـس  يارب  هدش و  دیکأت  شـشوک و  یلـصا ، دصاقم  یناعم و 
.تشادن دوجو  نیوانع  نیا  یبرع ، نتم  رد  هک  هدش  يدنب  تسرهف 

یمظعلا هللا  تیآ  ترضح  ياهاوتف  اه و  هاگدید  هک  تسا  يروآدای  لباق 
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رد ًالاعف  هدیدرگ ، نایب  اهشسرپ  هب  خساپ  تائاتفتسا و  تروص  هب  هک  ییاه  شخب  نآ  ًاصوصخم  هثدحتـسم » لیاسم   » دروم رد  ضایف 
: دریگ یم  رارق  نابز  یسراف  ناگدنناوخ  سرتسد  رد  هدیدرگ و  همجرت  ملق  نیا  طسوت  لیذ  هعومجم  هس 

.تسا هدیسر  پاچ  هب  راب  دنچ  نونک  ات  هدوب و  باوج  لاؤس و  رب 25  لمتشم  هک  مالسا » یسایس  ماظن  رد  نز  هاگیاج  . » 1

.تسا یکشزپ  نوگانوگ  ياه  هصرع  رد  مهم  تیاهن  یب  باوج  لاؤس و  اه  هد  رب  لمتشم  هک  یبط » لیاسم  . » 2

.تسا باوج  لاؤس و  رب 101  لمتشم  رضاح و  همجرت  هک  یهقف » هاگن  زا  يرکف  تیکلام  قوقح  . » 3

.میهد رارق  نادنم  هقالع  رایتخا  رد  هدرک  همجرت  مناوتب  زین  ار  ناشیا  تائاتفتسا  ریاس  هک  ددرگ  بیصن  قیفوت  نیا  مراودیما 

لباک شناد -  رورس 

يدیشروخ هلبنس 1392   10

يرمق مرکملا 1434  لاوش  اب 25  ربارب 
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رشان تیاضر  نودب  تاعوبطم  زا  هدافتسا  يرادرب و  سکع 

لاؤس 1:

ای تالاقم  اهنآ ، يرادیرخ  ياج  هب  دننک ، یم  يریگیپ  بیقعت و  ار  اهنآ  دـننام  یگتفه و  تالجم  اه و  همانزور  هک  یناسک  زا  یخرب 
رگید ترابع  هب  .دـنیامن  یم  يرادرب  سکع  اهنآ ، نانکراک  ای  اه  یـشورفباتک  نابحاص  اب  قفاوت  رد  ار  اـهنآ  زا  یـصاخ  ياـه  نوتس 
لمع نیا  ایآ  .دـنروآ  یم  تسد  هب  هنادزد  یفخم و  روط  هب  ریوصت  ای  یپاک  قیرط  زا  دـنراد ، جاـیتحا  دـنهاوخ و  یم  ار  هچنآ  ناـنآ 

هتـشادن تیاضر  تقفاوم و  تسین ، نانآ  عفن  هب  لمع  نیا  هک  نیا  لیلد  هب  تاـعوبطم ، عون  نیا  نارـشان  هک  یتروص  رد  تسا ، زیاـج 
؟ دنشاب

: باوج

سکع زا  معا  دـنهد ، ماجنا  ار  فرـصت  عون  ره  دـنراد  قح  نانآ  دـشاب ، ناشورفباتک  تیکلاـم  رد  تـالجم ، تـالاقم و  نیا  هاـگره 
نیا هزاجا  مه  نارگید  هب  دنناوت  یم  نینچمه  هریغ و  يرادرب و  هخسن  يرادرب ،
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نیا اریز  .تشادـنپ  یعرـش  قح  کـی  ار  نآ  ناوت  یمن  اـما  تسا  تباـث  اـفرع  ـالقع و  دزن  دـنچره  فیلأـت  قح  اریز  دـنهدب ؛ ار  راـک 
يوس زا  ار  نآ  ياضما  ناوت  یمن  ور  نیا  زا  .تسا  هتـشادن  یعیبط  يرطف و  زاـکترا  ناـهذا ، رد  هدوب و  هثدحتـسم  قوقح  زا  عوضوم 

اهنآ رد  فرصت  هزاجا  دنرادن  قح  دنتـسین ، روکذم  تالجم  ای  تالاقم  کلام  نوچ  اه  یـشورفباتک  نانکراک  اما  .درک  تابثا  عراش 
.دنهدب نارگید  هب  ار 

قح ناشورفباتک  دشاب ، هدش  هتشاذگ  یـشورفباتک  رد  رـشن  شورف و  روظنم  هب  تناما و  ناونع  هب  تالجم  تالاقم و  نیا  هاگره  یلو 
.دشاب یم  ریغ  لام  رد  نذا  نودب  فرصت  یلمع  نینچ  اریز  دنرادن ؛ ار  اهنآ  زا  يرادرب  هخسن  يرادرب و  سکع  تروص  هب  فرصت 

لاؤس 2:

نمـض رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا ، هدش  بکترم  ار  یعرـش  عونمم  لمع  کی  تلاح  نیا  رد  نآ  دنمراک  ای  یـشورفباتک  کلام  ایآ 
هتخادرپ روکذم  تالاقم  یپاکوتف  هب  اهنت  تسا ، یپاکوتوف  نیـشام  طسوت  كرادم  دانـسا و  زا  يرادرب  سکع  هک  دوخ  هرمزور  راک 

؟ تسا

: باوج

.ددرگ یم  نشور  لوا  لاؤس  خساپ  زا  لاؤس  نیا  خساپ 

لاؤس 3:

اه همانزور  تالجم و  زا  دناوت  یم  نآ  دنمراک  ای  یشورفباتک  کلام  ایآ 
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یتلاح رد  ًاصوصخم  دزادرپب ؟ اهنآ  هعلاطم  ندناوخ و  هب  رـشان ، هقفاوم  نودب  اهنآ و  يرادیرخ  نودب  هک  ینعم  نیدب  دـنک ؛ هدافتـسا 
دروآ یم  نوریب  هسیک  زا  ار  اهنآ  یشورف ، باتک  نکراک  دشاب و  هدش  يدنب  هتـسب  یکیتسالپ  ياه  هسیک  نایم  رد  تاعوبطم  نیا  هک 

اب هدوبن و  یـشورفباتک  تیکلام  رد  دـیارج  تالجم و  نیا  هک  نیا  هب  ملع  اب  دـنادرگ ، یمزاب  لوا  تلاح  هب  هرابود  هعلاطم ، زا  دـعب  و 
قلعت یشورفباتک  هب  اهنآ  تمیق  ای  دوس  زا  یصاخ  دصرد  هدش ، هتخورف  دادعت  زا  هک  بیترت  نیدب  دسریم ، شورف  هب  یصاخ  متـسیس 

؟ دوش یم  هتفرگ  سپ  زاب  هدننک  عیزوت  تکرش  طسوت  هدنام  یقاب  ياه  هخسن  دریگ و  یم 

: باوج

ار اهنآ  هعلاطم  هدافتسا و  قح  نآ  نکراک  ای  یشورف  باتک  کلام  دنشابن ، یضار  اه  همانزور  تالجم و  یلـصا  ناکلام  هک  ینامز  ات 
.دشاب اهنآ  رد  فرصت  مزلتسم  هعلاطم ، نیا  هک  یتروص  رد  درادن ؛

لاؤس 4:

کی تدم -  نآ  يارب  نانآ  زا  دنهد و  یم  هراجا  هب  ناگدنناوخ  زا  یـضعب  هب  ار  اه  همانلـصف  ای  اه  همان  هتفه  ناشورفباتک ، زا  یخرب 
عمج هرابود  ار  تالجم  شورف ، باتک  تدـم ، نآ  نایاپ  رد  دـننک و  یم  تفایرد  هراجالا  قح  ناونع  هب  ار  یغلبم  هاـم -  هس  اـی  هتفه 

نتخاس نیزگیاج  یلبق و  ياه  هرامش  نتفرگ  يارب  هک  هدننک  عیزوت  تکرش  هدنیامن  هب  ات  دنک  یم  يروآ 

ص:23
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هخـسن چیه  هک  دنک  یم  اعدا  هدننک  عیزوت  يارب  یتلاح  نینچ  رد  شورف  باتک  .دیامن  میلـست  دنک ، یم  هعجارم  دـیدج  ياه  هرامش 
یم هراجا  هب  ار  اهنآ  ینعی  دهد ؛ یم  ماجنا  ار  راک  نامه  مه  زاب  دیدج  ياه  هرامش  دروم  رد  سپس  يو  .تسا  هدیـسرن  شورف  هب  يا 

؟ تسیچ صخش  نیا  لمع  هرابرد  تعیرش  هاگدید  .دهد 

: باوج

.دوشیم هدرمش  تناما  رد  تنایخ  اریز  درادن ؛ زاوج  یفرصت  نینچ 

باجح یب  نانز  ياه  سکع  ياراد  تایرشن  شورف 

لاؤس 5:

هب ار  باجح  یب  نانز  ياه  سکع  ریواصت و  رب  لمتـشم  ياهباتک  اـه و  هماـنزور  تـالجم ، اـه  یـشورفباتک  رد  هک  تسا  زیاـج  اـیآ 
نانآ ياهقاس  اهندرگ و  اهتسد ، اهوم ، دننام : نانز  ندب  زا  ییاهشخب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ریواصت  نیا  هک  یلاح  رد  دنناسرب ، شورف 

اه و یشورفباتک  رثکا  هک  نیا  هب  ملع  اب  دهد ، یم  ناشن  ار  نانآ  مادنا  تاصخشم  هک  دنراد  نت  رد  ار  یگنت  ياه  سابل  هدوب و  هنهرب 
ار يرتشیب  نایرتشم  هک  دنهد  یم  رارق  شورف  ضرعم  رد  لیلد  نیدب  ار  اه  همانزور  تالجم و  نیا  ام  عماوج  رد  اه  یشورف  هیـساطرق 

بیغرت و تالحم  نیا  رد  دمآ  تفر و  هب  ار  نانآ  دننک و  بلج 

ص:24
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؟ دنیامن قیوشت 

: باوج

نیا رگا  یلب ! .دوش  یمن  اهنآ  عیب  تحـص  عنام  باجح  یب  نانز  ریواصت  درادن و  یلاکـشا  چـیه  هدوب و  زیاج  هسفن  یف  اه  نآ  شورف 
.دنک عنم  ار  اهنا  شورف  دناوت  یم  عرش  مکاح  دوش ، هعماج  رد  یمومع  یقالخا  دسافم  زورب  بجوم  راک ،

بهذم نید و  دض  ياهباتک  شورف  دیرخ و 

لاؤس 6:

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  بهذم  ای  ماع  روط  هب  ار  مالسا  هک  دنناسر  شورف  هب  ار  ییاهباتک  هک  تسا  زیاج  اه  یـشورفباتک  يارب  ایآ 
نیا زا  يرادیرخ  ایآ  دنمان ؟ یم  تلالـض  تعدب و  لها  هدومن و  ریفکت  ار  نآ  ناوریپ  دنهد و  یم  رارق  هلمح  دروم  صاخ  روط  هب  ار 
یلک قلطم و  روط  هب  اه  یشورفباتک  نیا  نالوئسم  اب  هک  دینک  یم  هیصوت  ایآ  تسا ؟ زیاج  یلک  قلطم و  روط  هب  اه  یـشورفباتک  عون 
عون نیا  شورف  ات  دوش  وگتفگ  نسحا  یقطنم و  هویـش  اب  اه  یـشورف  باتک  نیا  نالوئـسم  اب  هک  دـینک  یم  هیـصوت  اـیآ  تسا ؟ زیاـج 

؟ دوب دهاوخ  هچ  نآ  مکح  دوش ، هدننک  وگتفگ  رب  نایز  ررض و  ثعاب  وگتفگ  نیا  رگا  دننک ؟ فقوتم  ار  اهباتک 

: باوج

اـهغورد و نمـضتم  لالـض و  ياـه  باـتک  قیداـصم  نیرتزراـب  زا  اریز  درادـنزاوج ؛ یلک  روـط  هب  روکذـم  ياـهباتک  رـشن  شورف و 
ياهاعدا

ص:25
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دقن و یهاگآ و  روظنم  هب  اهنآ  ندیرخ  اما  .دوش  یم  بهذم  نیا  ناوریپ  هرهچ  ندید  بیـسآ  بجوم  هدوب و  بهذـم  دروم  رد  لطاب 
هنانیب و عقاو  یقطنم و  نانخس  اب  هنـسح و  هظعوم  اب  هنامیکح و  هویـش  اب  اهنآ  نالوئـسم  اب  وگتفگ  هک  نانچ  .درادن  یلاکـشا  اهنآ  در 

.درادن یلاکشا  زین  مانشد  متش و  نودب 

لاؤس 7:

انشآ اهنآ  نابحاص  تالاکـشا  تاهـشبات و  درخ  ار  ییاهباتک  نینچ  هک  تسا  زیاج  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  وریپ  ناملـسم  يارب  ایآ 
؟ دنراد ار  اهنآ  در  دقن و  كرد ، یملع  ییاناوت  هک  تسا  ییاملع  تیحالص  رد  اهنت  راک  نیا  هک  نیا  ای  دنک ، دقن  ار  اهنآ  دوش و 

: باوج

لباق ياهنوگ  هب  ار  اهنآ  تاهبـش  لاطبا  در و  تردـق  هک  نیا  رب  طورـشم  تسا  زاجم  اـهنآ  در  یهاـگآ و  روظنم  هب  اـهنآ  يرادـیرخ 
.دشاب هتشاد  یملع  هنانیب و  عقاو  لوبق ،

اه هتشون  رد  عبانم  رکذ  مدع 

لاؤس 8:

ياه یـسررب  اه و  ثحب  نتـشون  هب  سپـس  دننک و  یم  يرادیرخ  ینیعم  تاعوضوم  هرابرد  ار  ذـخآم  عبانم و  ناگدنـسیون  زا  یخرب 
رد .دنزادرپیم  دوخ 

ص:26
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شهوژپ ياه  هویـش  رد  فراعتم  یملع  تناما  فالخ  رب  اما  دناهدرک ، سابتقا  عبانم  نآ  زا  ار  تایرظن  راکفا و  زا  يرایـسب  هک  یلاح 
فلاخم لمع  بکترم  دوخ  لمع  نیا  اب  ایآ  .دـننک  یمن  عبانم  هب  ياهراشا  چـیه  دوخ  ياهباتک  ياه  یقرواـپ  اـی  یـشاوح  رد  یملع ،

رد تسا  زاجم  شورف  باـتک  اـیآ  دـننک ؟ رـشن  ار  ییاـهباتک  نینچ  عوضوم ، هب  ملع  نیع  رد  دـنزاجم  نارـشان  اـیآ  دـنوش ؟ یم  عرش 
؟ دشورفب ار  اه  باتک  عون  نیا  هلأسم  هب  ملع  تروص 

: باوج

زا .دوش  یقلت  تنایخ  نآ  زا  سابتقا  قیقحت و  فرـصت ، هک  تسین  یلام  تناما  دننام  یملع  تناما  اریز  درادـن ؛ یعنم  چـیه  لمع  نیا 
رد هک  نیا  نودب  دوش ، هدافتسا  اهنآ  زا  تیفیک  تیمک و  هاگن  زا  دوش و  هدیرخ  رظندروم  عبانم  هک  درادن  دوجو  یعنام  چیه  ور ، نیا 
هب هک  نیا  نودب  ددرگ ، لقن  یصاخ  راکفا  هک  درادن  دوجو  یعنام  چیه  یعرش  هاگن  زا  نینچمه  .دیآ  لمع  هب  يدای  اهنآ  زا  یقرواپ 

.ددرگ یم  نشور  زین  يدعب  لیاسم  خساپ  دش  هتفگ  هچنآ  زا  .دوش  يا  هراشا  اهنآ  بحاص  مان 

نآ تمیق  باتک و  شورف  قح 

لاؤس 9:

رد دنهد و  رارق  شورف  ضرعم  رد  ار  نانآ  ياه  باتک  هک  دـننک  یم  قفاوت  نینچ  ناگدنـسیون  زا  یخرب  اب  اه  یـشورفباتک  زا  یخرب 
روط هب  یهاگ  دصرد  نیا  .دنراد  یمرب  دوخ  يارب  هدش  هتخورف  تمیق  زا  یصاخ  دصرد  لباقم 
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دوخ دزن  رد  ار  غلابم  نیا  شورف  باتک  ای  رشان  ًالومعم  لمع  رد  یلو  دسر ، یم  مه  هب 40  عیزوت  رشن و  زکارم  زا  یخرب  رد  فراعتم 
هک اجنآ  ات  دوشیم  يرپس  زین  اه  لاس  یتح  اه و  هام  اه ، هتفه  یهاگ  هک  دـنزرو  یم  ریخأت  فلؤم  قح  تخادرپ  رد  دـنراد و  یم  هگن 
زا یخرب  .ناوارف  تالکـشم  دایز و  ریخأـت  زا  دـعب  دـسرب  يزیچ  مه  رگا  دـسر و  یمن  وا  هب  يزیچ  چـیه  هدـش و  عییـضت  فلؤم  قح 
يا هنوگ  هب  دننک ؛ یم  لامها  اهنآ  يرادهگن  تظفاحم و  رد  دـنراد و  یم  هگن  دوخ  نزخم  رد  ار  اهباتک  عون  نیا  یهاگ  مه  نارـشان 

ار تمیق  هبلاطم  قح  اهنآ  بحاص  سپ  هدش ، فلت  اه  باتک  هک  دـنروآ  یمرذـع  سپـس  دـنوش و  یم  فلت  اه  باتک  نیا  یهاگ  هک 
ناشورف باـتک  اـی  نارـشان  لاـمعا  عون  نیا  دروم  رد  یلاـعبانج  رظن  .دـنرب  یم  جـنر  تلاـح  نیا  زا  ناگدنـسیون  زا  يرایـسب  .درادـن 

؟ تسیچ

: باوج

دادرارق نمـض  رد  نافلؤم  ناگدنـسیون و  نانآ و  نیب  هک  یتاررقم  طیارـش و  قباطم  ار  باتک  هک  دـنفلکم  نارـشان  ناشورف و  باـتک 
دیاب یشورفباتک  سپ  .دزروب  فلخت  طیارـش  نیا  زا  درادن  قح  نیفرط  زا  کی  چیه  دننک و  رـشن  ای  دنـشورفب  دوش ، یم  نییعت  هلاعج 

رد ای  ریخأت و  هب  وا  تیاضر  تروص  رد  فلؤم  هبلاـطملا  دـنع  اـی  دـیامن ، تخادرپ  فلؤم  هب  هدـش ، نییعت  تقو  رد  ار  باـتک  تمیق 
رد هدرک و  تظفاحم  اه  باتک  زا  هک  تسا  مزال  رشن  زکارم  یشورف و  باتک  رب  نینچمه  .داد  رارق  نمـض  رد  ریخات  طارتشا  تروص 

.دنیامنن حماست  لهاست و  اهنآ  يرادهگن 

ص:28

یهقف هاگن  زا  يرکف  تیکلام  قوقح  نوماریپ  باوج  لاوس و  کی ] دصکی و   ] 101www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 135زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


هراسخ دیاب  دنتـسه و  نماض  دشاب ، نانآ  لامها  ریـصقت و  هب  دنتـسم  فلت  هک  یتروص  رد  دوش ، فلت  نانآ  دزن  رد  باتک  هاگره  اما 
.تسین نماض  نیما  دنوش و  یم  بوسحم  نیما  نانآ  اریز  دنتسین ؛ نماض  دنشاب ، هتشادن  ریصقت  ظفح  رد  رگا  یلو  .دنزادرپب  ار  هدراو 

نآ بحاص  ناذا  نودب  عبانم  زا  هدافتسا 

لاؤس 10:

رتاـفد رد  لـالخ  نـیا  رد  دـنزادرپ و  یم  ذـخآم  عباـنم و  هعلاـطم  وجتــسج و  هـب  اـه ، یــشورفباتک  رد  روـضح  هـعجارم و  اـب  یخرب 
نودـب هنایفخم و  ياهنوگ  هب  دوخ ، ياه  سنارفنک  اه و  ینارنخـس  اـی  اـهباتک  نیودـت  يارب  عباـنم  نیا  زا  یـصوصخم ، ياهتـشاددای 

؟ تسیچ دروم  نیا  رد  یلاعبانج  رظن  .دنریگ  یم  تشاددای  یشورفباتک ، بحاص  نذا  ای  عالطا 

: باوج

باتک بحاص  دشاب و  فراعتم  يداع و  یلامعا ، نینچ  هک  نیا  رگم  تسین ؛ زیاج  یشورفباتک  نذا  ای  عالطا  نودب  تافرصت  عون  نیا 
.دشاب یضار  نآ  هب  ًالبق  یشورف 

ص:29
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یبدا تقرس 

(: 11  ) لاؤس

ارجا هب  ار  نآ  تعرـس  هب  دزادرپ و  یم  يرگید  هدنـسیون  زا  ینیعم  هیرظن  اـی  هشیدـنا  تقرـس  هب  تصرف ، زا  هدافتـسا  اـب  يا  هدنـسیون 
نآ تشاد  دصق  هک  وا  هیرظن  ای  هشیدنا  هک  دوشیم  هجوتم  ناهگان  رگید  هدنسیون  دهد و  یم  تبسن  دوخ  هب  ار  هشیدنا  نآ  هدراذگ و 

؟ تسیچ دروم  نیا  رد  یلاع  بانج  رظن  .تسا  هتفر  تقرس  هب  دیامن ، قیبطت  زاغآ و  ار 

: باوج

غورد نوچ  تسین ؛ زیاج  دوخ  هب  اهنآ  نداد  تبـسن  یلب  .درادـن  یلاکـشا  دوخ  ياهباتک  رد  اهنآ  نیودـت  تایرظن و  راـکفا و  تقرس 
.دوش یم  بوسحم 

رکتبم عرتخم و  رشان ، فلؤم ، قوقح 

(: 12  ) لاؤس

تاعالطا گنهرف و  ياه  هناخ  ترازو  همه  رد  هزورما  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ًاصوصخم  دنراد ؟ یقوقح  رـشن  فلؤم و  امـش  رظن  هب  ایآ 
عارتـخا و قح  فلؤم و  قوقح  هب  طوبرم  نیناوق  رد  هدـش و  هتخانـش  تیمـسر  هب  قـح  نیا  اـهروشک  همه  رد  رـشن  پاـچ و  زکارم  و 

؟ تسا هدش  هدناجنگ  راکتبا 

: باوج

ص:30
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رظن نیا  لیلد  .تسا  هدشن  تباث  تعیرـش  هاگن  زا  اما  تسا ، تباث  القع  دزن  دنچره  رـشان  فلؤم و  يارب  رـشن  قح  هک  دـش  هتفگ  ًالبق 
رد عیرـشت  نامز  زا  رخأتم  ياهنامز  رد  هک  يا  هثدحتـسم  قوقح  هب  تبـسن  عراش  ياضما  زارحا  يارب  میرادـن  یهار  ام  هک  تسا  نیا 

.تسا هدش  داجیا  القع  فراع و  نایم 

لاؤس 13:

کیزیف و ایمیک و  هب  طوبرم  تافاشتکا  ضحم و  مولع  ای  یقیبطت  مولع  رد  یملع  راکتبا  عارتخا و  قوقح  دروم  رد  یلاع  باـنج  رظن 
؟ تسیچ نآ  دننام 

: باوج

تاعادبا و زا  هدافتـسا  رد  تسین  یعنام  چـیه  تروص  نیا  رد  .تسا  هدـشن  تباث  تعیرـش  هاگن  زا  يزیچ  نینچ  هک  دـش  هتفگ  رتشیپ 
رد فرصت  يزیچ  نینچ  اریز  دشاب ؛ هتشادن  مه  تیاضر  اهنآ  زا  هدافتسا  دروم  رد  هدننک  عارتخا  رکتبم و  صخـش  دنچره  تاراکتبا ،

.دوشیمن بوسحم  وا  یعرش  قح  ای  تیکلام 

فلؤم هزاجا  نودب  باتک  پاچ  دیدجت 

(: 14  ) لاؤس

نیا ایآ  .دناسر  پاچ  هب  نآ  ژاریت  لک  دادعت  زا  لباقم 10 % رد  ار  يو  باتک  هک  دنک  یم  قفاوت  نافلؤم  زا  یکی  اب  نارـشان  زا  یخرب 
دناوت یم  رشان 
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؟ دناسرب پاچ  هب  وا  يارب  نتفرگ 10 % رظن  رد  نودب  فلؤم و  عالطا  نودب  رگید و  راب  ار  روکذم  باتک 

: باوج

.دیامن پاچ  ًاددجم  فلؤم ، هقفاوم  لوصح  نودب  ار  باتک  دناوت  یم  رشان  یلب 

یمومع هرادا  هب  طوبرم  ياه  همانزور  کلمت 

لاؤس 15:

، یمومع هرادا  هجدوب  زا  روظنم  نیا  يارب  یعیبط  روط  هب  دـیامن و  یم  كارتشا  اه  هماـنزور  زا  یخرب  رد  یمومع  هرادا  کـی  یهاـگ 
نیا ایآ  .دنیامن  هدافتـسا  اهنآ  هعلاطم  ندناوخ و  زا  دنناوتب  نادنمراک  زا  یخرب  ناریدم و  ات  دوش  یم  هداد  صیـصخت  نآ  يارب  یغلبم 
لوپ اب  اه  همانزور  نیا  هک  نیا  هب  ملع  اب  دـنرادرب ، دوخ  يارب  کلمت ، روظنم  هب  ار  اه  همانزور  نیا  دـنناوت  یم  نادـنمراک  ناریدـم و 

هب هدنیآ  رد  زاین  تروص  رد  ات  دوشیم  يرادهگن  هرادا  فیـشرآ  رد  اهنآ  زا  هخـسن  دنچ  ای  کی  ًالومعم  هدش و  هدیرخ  یمومع  هرادا 
؟ تسیچ یلاعبانج  رظن  دروم  نیا  رد  دنراد ؟ یمرب  دوخ  يارب  ار  اهنآ  نادنمراک  ای  ناریدم  اما  دوش ، هعجارم  اهنآ 

: باوج

لام اب  هک  ار  ییاه  همانزور  دـنرادن  قح  نادـنمراک  ور  نیا  زا  .تسین  زیاج  یعرـش ، زاـجم  دراوم  ریغ  رد  یمومع  لاوما  رد  فرـصت 
یمومع
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.دنرادرب دوخ  يارب  هدش ، يرادیرخ 

لاؤس 16:

هک دوش  يرادیرخ  يا  هقرفتم » فراصم   » دک زا  دوش ، یم  يرادـیرخ  یمومع  ای  یـصوصخ  شخب  يارب  هک  اه  همانزور  نیا  رگا  اما 
مکح تروص  نیا  رد  ددرگ ، یمن  ظفح  هدافتـسا  زا  دعب  هتـشادن و  یـشزرا  هدش و  كالهتـسا  هدافتـسا ، لامعتـسا و  زا  دـعب  ًالومعم 

؟ تسیچ اهنآ  کلمت 

: باوج

.تسا زاجم  دوخ  يارب  اهنآ  نتفرگ  تلاح  نیا  رد 

فلؤم هزاجا  نودب  باتک  پاچ 

لاؤس 17:

ار اهباتک  نیا  یـشورفباتک ، بحاص  نانمؤم  زا  یخرب  هک  تسا  زیاج  ایآ  .دراد  مدرم  هعماج و  يارب  يدایز  هدـیاف  اه  باتک  زا  یخرب 
اب دـنناسرب ، پاچ  هب  دـشاب -  نکمم  ریغ  ای  لکـشم  نانآ  زا  هزاجا  نتفرگ  هک  یطیارـش  رد  ًاصوصخم  اه -  نآ  نافلؤم  هزاجا  نودـب 

یقوقح ینوناق و  تالکـشم  اب  هطوبرم ، هاگداد  هب  وا  هثرو  ای  باـتک  فلؤم  تیاکـش  تروص  رد  رـشان  تسا  نکمم  هک  نیا  هب  ملع 
؟ دوش هجاوم  مه 

: باوج

رهاظ هک  نانچ  دشاب -  یشورفباتک  بحاص  تیکلام  رد  باتک  هاگره 
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تعیرش هاگن  زا  فیلأت  قح  هک  دش  هتفگ  اریز  دنک ؛ مادقا  نآ  رـشن  پاچ و  هب  هک  تسا  زیاج  وا  يارب  یعرـش  هاگن  زا  تسا -  نیمه 
.تسا هدیسرن  تابثا  هب 

هکربتم یماسا  ياراد  ياه  همانزور  زا  هدافتسا 

لاؤس 18:

ای اهنآ و  اب  هشیـش  ندرک  كاپ  اهنآ ، يور  ندروخاذـغ  دـننام : دریگ ؛ تروص  يرگید  ياه  هدافتـسا  اه  همانزور  زا  تسا  زیاـج  اـیآ 
مهیلع  ) همئا هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ج ،)  ) دـنوادخ مان  زا  اه  همانزور  ًالومعم  هک  نیا  هب  ملع  اب  نآ ؛ لاثما  اـه و  هبعج  ندـیچیپ 

؟ تسین یلاخ  فیرش  ثیداحا  میرک و  نآرق  تایآ  مالسلا ،)

: باوج

( مالـسلا مهیلع   ) همئا ناربمایپ و  ياه  مان  ای  ینآرق  تایآ  ای  ادـخ  مان  دوجو  هب  دـشاب  هتـشاد  مـالعا  یلاـمجا  روط  هب  هک  یتروص  رد 
.تسین زیاج  دوش ، بوسحم  نیهوت  کته و  هک  يروما  رد  همانزور  زا  هدافتسا 

عبنم رکذ  نودب  عبانم  زا  نارنخس  هدافتسا 

لاؤس 19:

عبانم و هب  هراشا  نودب  دنک و  ظفح  اه  باتک  زا  ار  یتاعوضوم  ای  اه  تمـسق  هک  تسا  زیاج  هدـنهد  سنارفنک  ای  نارنخـس  يارب  ایآ 
هدافتسا هک  يذخآم 
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ایوگ هک  دروآ  دیدپ  ار  مهوت  نیا  بطاخم  يارب  تسا  نکمم  عبانم ، رکذ  مدع  هک  نیا  هب  ملع  اب  دیامن ؟ اقلا  مدرم  هماع  يارب  هدرک ،
دنمشناد داهتجا  زا  عوضوم  نآ  عقاو  رد  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدرک  هدامآ  دوخ  یـصخش  داهتجا  اب  ار  عوضوم  نیا  داتـسا ، ای  نارنخس 

؟ تسیچ دروم  نیا  رد  یلاع  بانج  رظن  .تسا  هدوب  يرگید  باتک  ای  رگید 

: باوج

رد هک  تسین  بجاو  زین  فلؤم  رب  هک  ناـنچ  .دربـب  ماـن  ار  دوـخ  نانخـس  عباـنم  هک  تسین  بجاو  هدـنهد  سنارفنک  اـی  بیطخ  يارب 
تاداهتجا زا  عوضوم  نیا  هک  نیا  هرابرد  مدرم  مهوت  دربب و  مان  ار  باتک  رد  جردـنم  يارآ  تاـیرظن و  عباـنم  دوخ ، باـتک  یقرواـپ 

.تسین دوخ  هرابرد  مدرم  مهوت  عفد  هب  فلکم  ینارنخس ، ياقلا  ای  فیلات  ماقم  رد  وا  اریز  .درادن  يریثأت  تسا ، وا  دوخ 

باتک ینوناق  ریغ  ندرک  دراو 

لاؤس 20:

یتروص رد  .دننک  یم  لرتنک  ار  دوخ  ياهروشک  هب  باتک  دورو  یمالسا ، یبرع و  ياهروشک  زا  یخرب  تاعالطا  ياه  هناخ  ترازو 
، ور نیا  زا  .دننک  یم  قیرح  هدـنیآ  رد  هدرک و  هرداصم  ار  اهنآ  دـنبایب ، ار  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  بهذـم  هب  طوبرم  ياهباتک  هک 

یگرزب تارطخ  نانآ  يارب  هک  دنوش  یم  لسوتم  يرگید  ياه  هار  هب  اهباتک  عون  نیا  ندرک  دراو  يارب  نینمؤم  زا  یخرب 
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؟ تسا زیاج  اه  باتک  نیا  ندرک  دراو  هب  مادقا  نآ ، یفنم  جیاتن  تارطاخ و  نیا  هب  ملع  مغر  یلع  ایآ  .دراد  یپ  رد  زین 

: باوج

.تسین زیاج  دشاب ، هتشاد  بهذم  هب  تبسن  یفنم  جیاتن  ای  دایز  تارطخ  اه  هویش  نیا  هب  لسوت  هک  یتروص  رد 

مالسا نانمشد  هب  هتسباو  تایرشن  ندیرخ 

لاؤس 21:

؟ تسا زیاج  دوش ، یم  رـشن  مالـسا ، نمـشد  يدوهی  نارـشان  طسوت  هک  یجراخ  ياه  هماـنزور  تـالجم و  اـه ، باـتک  ندـیرخ  اـیآ 
اهنآ ندیرخ  اب  و  دوب » دهاوخ  ناما  رد  اهنآ  رـش  زا  دنادب ، ار  یموق  نابز  سکره   » هک دشاب  باب  نیا  زا  اهنآ  ندـیرخ  رگا  ًاصوصخم 

؟ تسیچ دروم  نیا  رد  یلاع  بانج  رظن  .دنشیدنا  یم  هچ  هب  دنسیونیم و  هچ  یمالسا  تما  مالسا و  نانمشد  هک  دمهفب  دناوتب 

: باوج

لاؤس رد  هک  نانچ  ییالقع -  حیحص  یـضرغ  کی  روظنم  هب  هک  ًاصوصخم  درادن ؛ یلاکـشا  اه  همانزور  تالجم و  عون  نیا  ندیرخ 
.دریگ تروص  تسا -  هدمآ 
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زیمآ نیهوت  نکفا و  هقرفت  ياه  هتشون 

لاؤس 22:

نایم رد  هقرفت  بجوم  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  روط  هب  هک  دنوش  یم  دراو  یساسح  رایسب  تاعوضوم  رد  یهاگ  ناگدنسیون  زا  یخرب 
نالف دـیلقت و  عجرم  نالف  ای  ملاع  نالف  هک  نیا  دـننزیم و  نماد  ار  یمالـسا  ياـهنایرج  نیب  تاـفالتخا  هک  نیا  لـثم  .ددرگ  یم  تلم 

، تسرداـن طـلغ و  ریـسفت  کـی  اـب  هداـس  زیچ  کـی  زا  مه  یهاـگ  .دـننک  یم  حرطم  ار  یتاـماهتا  قیرط  نیا  زا  هتفگ و  هچ  هدنـسیون 
امـش رظن  هب  .دننادرگ  یم  لزلزتم  ملاع  نآ  ای  نیا  هب  ار  مدرم  دامتعا  هتخاس و  شوشم  ار  مدرم  ناهذا  هک  دنزاس  یم  یگرزب  عوضوم 
ياه هتـشون  اب  اهباتک  عون  نیا  هک  تسا  بجاو  ایآ  تسا ؟ زیاج  اهنآ  ندـناوخ  ًاعقاو  ایآ  تسا ؟ زاجم  اه  باتک  عون  نیا  ندـیرخ  ایآ 

؟ دوش در  دقن و  هنانیب  عقاو  دنمفده و 

: باوج

هب مدرم  دامتعا  ناهذا ، رب  ریثأت  اب  هدوب و  یگرزب  هدـسفم  بجوم  اریز  درادـن ؛ زاوج  یلک  روط  هب  ییاه  باتک  نینچ  رـشن  ندـیرخ و 
یعقاو و قیقد و  روط  هب  ینیع و  یملع و  لکـش  هب  اهنآ  دـقن  اما  .دـنادرگ  یم  لزلزتم  ار  بهذـم  نید و  هب  داقتعا  تیاهن  رد  اـملع و 

.تسا مزال  مانشد ، متش و  هب  لسوت  نودب  اهنآ ، لطاب  تایرظن  تاطلاغم و  عبانم ، نایب 
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هلاض ياهباتک  رشن  پاچ و 

لاؤس 23:

اوتحم و دروم  رد  هک  دننک  یم  پاچ  ار  ییاه  باتک  یهاگ  یلو  دننک ، یم  رشن  ار  يدنمفده  یمالسا  ياه  باتک  نارشان ، زا  یخرب 
اما .دوش  بوسحم  لالـض  باـتک  اـه  باـتک  عون  نیا  تسا  نکمم  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ؛ دوـجو  یتاـظحالم  اـهنآ  ناـفلؤم  درکیور 

.دننک یم  پاچ  دزادرپب ، ار  پاچ  تمیق  هک  یـسک  ره  يارب  دنتـسه و  یتراجت  زکرم  کی  اهنآ  هک  تسا  نیا  نارـشان  نیا  لالدتـسا 
؟ تسیچ دروم  نیا  رد  یلاعبانج  رظن 

: باوج

بوسحم لالـض  باتک  رگا  اما  .تسین  زیاج  اه  نآ  رـشن  پاچ و  دوش ، بوسحم  لالـض  ياه  باـتک  عون  زا  اـه  باـتک  نیا  هاـگره 
رد هک  ییاهباتک  زا  يرایـسب  دـننام  دـشاب ، مدرم  ناهذا  رد  رثؤم  ریغ  تسردان و  لطاب و  تایرظن  بلاـطم و  رب  لمتـشم  اـهنت  دوشن و 

.درادن لاکشا  اهنآ  رشن  پاچ و  دوش ، یم  رشن  نیملسم  رازاب 

تاقداص سمخ و  لوپ  اب  یمالسا  ياهباتک  پاچ 

لاؤس 26:

، یعرش تاهوجو  زا  هدش ، هتشون  مدرم  هرمزور  زاین  دروم  فلتخم  تاعوضوم  رد  هک  ار  دنمفده  یمالـسا  ياه  باتک  ناوت  یم  ایآ 
، سمخ ینعی 
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رـس رد  يو  هک  یـسمخ  لوپ  اب  دوش  لیومت  باتک  پاچ  هک  دـنک  قفاوت  امـش  يالکو  زا  یکی  اب  هدنـسیون  هک  نیا  لثم  درک ، پاچ 
هتفرگ امـش  بانج  زا  یـصاخ  هزاجا  دروم ، نیا  رد  تسا  مزال  ای  تسا  یفاک  قفاوت  نیا  ایآ  .دـنک  یم  تخادرپ  لـیکو  هب  دوخ  لاـس 

؟ دوش

: باوج

.تسین مزال  ام  زا  یصاخ  هزاجا  دنادب ، تحلصم  ار  باتک  پاچ  ام  یلیکو  هک  یتروص  رد 

لاؤس 25:

هک نیا  هب  ملع  اب  دـیامن ، فرـصم  نیملـسم  ماتیا  دروم  رد  ار  نآ  ات  هدرک  تفایرد  يراـکوکین  صخـش  زا  ار  یغلبم  نینمؤم  زا  یکی 
یمالسا ياه  باتک  پاچ  ات  داد  امـش  لیکو  هب  ار  غلبم  نیا  ناوت  یم  ایآ  تسا ، هقدص  ای  عربت  عون  کی  تسین و  سمخ  زا  غلبم  نیا 

نانچ غلبم -  نیا  تسا  مزال  ای  دسرب ؟ ناگمه  هب  نآ  هدـیاف  ات  دـنک  لیومت  ار  مدرم  هماع  زایندروم  فلتخم  تاعوضوم  رد  دـنمفده 
؟ دوش فرصم  نیملسم  ماتیا  دروم  رد  اهنت  تسا -  هتساوخ  راکوکین  صخش  نآ  هک 

: باوج

دیاب نیملسم ، ماتیا  لثم  دشاب  هدرک  نییعت  ار  نآ  فرصم  دروم  راکوکین ، یـصخش  رگا  یلو  .تسا  زاجم  ام  لیکو  هب  غلبم  نداد  یلب 
.درک فرصم  يریخ  رما  ره  رد  ّمهألاف ، ّمها  تیاعر  اب  ار  نآ  ناوت  یم  دشاب ، هدرکن  نییعت  رگا  دوش و  فرصم  دروم  نامه  رد 

ص:39
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باتک نتفرگ  تناما 

لاؤس 29:

سپزاب رد  یلو  دنریگ ، یم  هیراع  تناما و  هب  يدودحم  تدم  يارب  نارگید  زا  ار  اه  باتک  هک  دـنراد  تداع  نایگنهرف  زا  يرایـسب 
یلک هب  ای  هدـش  سویأم  باتک  بحاص  هک  اجنآ  ات  دوش ، یم  هدیـشک  لاس  نیدـنچ  هب  ریخأت  نیا  یهاگ  .دـننک  یم  ریخأـت  نآ  نداد 

یـسک ای  هدش  مگ  باتک  هک  دنک  یم  اعدا  صخـش  نآ  دـنک ، یم  هبلاطم  ار  باتک  دروآ و  یم  دای  هب  هک  ینامز  .دـنک  یم  شومارف 
؟ تسیچ یلاعبانج  رظن  دروم  نیا  رد  .دنک  یم  حرطم  ار  يرگید  یلومعم  رذع  ای  تسا و  هتفرگ  وا  زا  ار  نآ  رگید 

: باوج

.دنا هدرک  هانگ  دنیامن ، ریخأت  يراگنا  لهس  حماست و  باب  زا  رگا  تسین و  زیاج  هدش ، نییعت  تدم  زا  اهباتک  نداد  سپزاب  رد  ریخأت 
.دنتسه نماض  دوش  فلت  دورب و  نیب  زا  اه  باتک  رگا 

رشان ای  فلؤم  هزاجا  نودب  نآ  عیزوت  شورف و  باتک ، يرادرب  سکع 

لاؤس 27:

، اه نآ  نارشان  ای  نابحاص  زا  هزاجا  نودب  يرادرب و  سکع  ای  یپاک  قیرط  زا  دنمفده ، یمالـسا  تارـشن  اه و  باتک  تسا  زیاج  ایآ 
سپس ریثکت و 

ص:40

هاگن زا  يرکف  تیکلام  قوقح  نوماریپ  باوج  لاوس و  کی ] دصکی و   ] 101
یهقف

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 135ناهفصا   هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


هک نیا  هب  ملع  اب  دنتـسه و  عونمم  اهروشک  زا  یخرب  رد  اه  باتک  عون  نیا  هک  نیا  هب  ملع  اب  ددرگ ؟ عیزوت  ناگیار  ای  دوش ، هتخورف 
یمالسا لیـصا  گنهرف  دروم  رد  دیدج  لسن  هعماج و  تخانـش  يداقتعا و  یهاگآ  شیازفا  بجوم  تارـشن ، اه و  باتک  نیا  ریثکت 

؟ ددرگ یم 

: باوج

رگا سپ  .تسا  هدیـسرن  تاـبثا  هب  عنم  قح  یعرـش ، هاـگن  زا  باـتک ، رـشان  اـی  بحاـص  يارب  هک  دـش  هتفگ  ًـالبق  تسا و  زیاـج  یلب !
رـشن پاـچ و  اـی  يرادرب و  هخـسن  يرادرب و  سکع  قیرط  زا  اـهنآ  ریثکت  هب  دـناوت  یم  درخب ، ار  تارـشن  اـه و  باـتک  نیا  یـصخش 

.دزادرپب

یگدز برغ  هدیدپ 

لاؤس 28:

رارق بدا  هشیدنا و  گنهرف ، ياه  هصرع  رد  برغ  تایرظن  زا  يرایسب  ریثأت  تحت  ام ، عماوج  رد  نارکفنـشور  نایگنهرف و  زا  یخرب 
گنهرف و عبانم  اه و  هشیر  يا  هنوگ  هب  دـنهدیم و  رارق  لمع  دروم  دوخ  یگدـنز  رد  ار  اـهدرکیور  ناـمه  هک  اـجنآ  اـت  دـنریگ  یم 
، دنوش نخـس  مه  دروم  نیا  رد  نانآ  اب  نینمؤم  هک  یماگنه  .دـنریگیم  هدـیدان  ار  یمالـسا  گرزب  ثاریم  رد  دوجوم  لیـصا  هشیدـنا 

فالخ نیا  هک  یلاح  رد  دننکیم ، مهتم  ندوب  یتنـس  ای  عاجترا  ییارگ ، سپاو  هب  ار  نینیدـتم  یهاگ  هدوب و  زیمآ  نیهوت  نانآ  خـساپ 
نید زا  نآ  ناداتسا  هیملع و  هزوح  هک  میناد  یم  یگمه  اریز  تسا ؛ تیعقاو 

ص:41

هاگن زا  يرکف  تیکلام  قوقح  نوماریپ  باوج  لاوس و  کی ] دصکی و   ] 101
یهقف

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 135ناهفصا   هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


هب یمالسا  شور  اب  هسیاقم  یقیبطت و  هنوگ  هب  رگید  ياه  هشیدنا  زا  عالطا  ییانـشآ و  هب  اما  دننک ، یم  يرادساپ  تظفاحم و  مالـسا 
رد ار  نینمؤم  و  تسیچ ؟ نارکفنـشور  زا  هتـسد  نیا  دروم  رد  امـش  رظن  .دـنیامن  یم  توعد  زین  لـطاب ، لاـطبا  قـح و  تاـبثا  روـظنم 

؟ دیهد یم  تیاده  هچ  نانآ  اب  ییورایور 

: باوج

: تسا لیذ  روما  تلاح  نیا  أشنم  ببس و 

، یمالسا گنهرف  ثاریم و  اب  نانآ  ییانشآان  عالطا و  مدع  . 1

.اهتنس گنهرف و  رد  برغ  تفرشیپ  هرابرد  نانآ  هاگدید  . 2

.نیملسم مالسا و  دض  رب  هدننک  هارمگ  تاغیلبت  ریثأت  . 3

يدروخرب نینچ  اریز  دشاب ؛ ییورهداشگ  اب  کین و  نانخس  هنـسح ، هظعوم  تمکح ، اب  مأوت  دیاب  نانآ  اب  دروخرب  رد  نینمؤم  هفیظو 
مالـسا و نید  هب  ار  نانآ  هک  تسا  نیا  دروم  نیا  رد  املع  هفیظو  اما  .تشاذگ  دهاوخ  ریثأت  نانآ  رب  هدش و  تبحم  یتسود و  بجوم 

یناسنا گرزب  تالکشم  دناوت  یم  هک  تسا  ینید  اهنت  مالسا  هک  نیا  دنیامن و  داشرا  نآ  يارگ  لادتعا  یناسنا  ياهشزرا  گنهرف و 
رد هک  یمالـسا  گنهرف  اریز  .دـنادرگ  زهجم  هدیدنـسپ  قالخا  هلـضاف و  تاکلم  يونعم و  گرزب  يژرنا  هب  ار  ناسنا  دـنک و  لح  ار 

اتمه یب  اتکی و  دنوادخ  هب  نامیا  نید و  اب  ار  وا  دراد و  ناسنا  تیبرت  رد  یمهم  شقن  تسا ، یهلا  یلمع  فیاظو  زا  ترابع  تقیقح 
نیا .دنادرگ  یم  انشآ 
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یم هتـسارآ  بذـهم و  یگنهرف  يداصتقا و  یگداوناخ ، یعاـمتجا ، يدرف ، ياـه  هصرع  همه  رد  ار  ناـسنا  راـتفر  كولـس و  ناـمیا ،
ياهنامرآ اه و  شزرا  زا  هتخاس و  زهجم  یناسفن  تاوهش  یناویح و  زیارغ  هب  ار  ناسنا  برغ ، رد  لذتبم  گنهرف  هک  یلاح  رد  .دزاس 

.دنادرگ یم  یهت  یناسنا 

رد هتفرـشیپ  يژولانکت  یلاع و  ياه  کینخت  بسک  يارب  هک  تسا  مزال  دنور  یم  برغ  هب  یلاع  تالیـصحت  يارب  هک  ام  ناناوج  رب 
یمالـسا و ياهتنـس  لاـح  نیع  رد  دـنریگ و  راـک  هب  ار  دوخ  شـشوک  تمه و  ماـمت  هریغ  ییاـضف و  موـلع  داـصتقا ، يرینجنا ، بط ،

لوحت هنیمز  دنیامن و  هیارا  ار  ینف  یملع و  یلاع  تامدخ  دوخ ، روشک  هب  تشگزاب  ماگنه  دـنراد و  یـساپ  زین  دوخ  یناسنا  گنهرف 
.دوش لیدبت  هتفرشیپ  یقرتم و  هعماج  کی  هب  ناش  هعماج  ماجنارس  ات  دننک  مهارف  ماگ  هب  ماگ  ار  دوخ  نطو  لماکت  و 

فلؤم هزاجا  نودب  باتک  رشن  يزاس و  هداس  صیخلت ،

لاؤس 29:

اهنت اهنآ  ایوگ  تسین ؛ مهف  لباق  مدرم  زا  يرایسب  يارب  هک  هتفای  شراگن  ياهویـش  اب  اهنآ  نافلؤم  طسوت  یمالـسا  ياهباتک  زا  یخرب 
رگا تسیچ  امش  بانج  رظن  .تسا  هدش  فیلأت  نادنمشیدنا  نایگنهرف و  ناگبخن ، يارب 
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نافلؤم زا  هزاجا  نتفرگ  ایآ  دناسرب ؟ پاچ  هب  مدرم  هماع  هدافتسا  يارب  سپس  دنادرگ و  هداس  هصالخ و  ار  اه  باتک  عون  نیا  یـسک 
؟ تسا مزال  اهنآ 

: باوج

دـنرادن و ار  اهنآ  صیخلت  نینچمه  رـشن و  پاچ و  زا  عنم  قح  یعرـش  هاگن  زا  ناـنآ  هک  دـش  هتفگ  اریز  تسین ؛ مزـال  هزاـجا  نتفرگ 
.نانآ قح  رد  فرصت  هن  تسا و  نافلؤم  کلم  رد  فرصت  هن  یعرش  هاگن  زا  ندرک ، هصالخ  رشن و  پاچ و 

هدش تفایزاب  ياهذغاک  اب  نآرق  پاچ 

لاؤس 30:

زا ار  هلطاب  ياهذـغاک  هک  بیترت  نیدـب  دـنزادرپ ؛ یم  ذـغاک  قاروا  تفایزاب  هب  يراذـگ  هیامرـس  یتراجت و  ياه  تکرـش  زا  یخرب 
ایآ .دـنزادرپ  یم  پاچ  ذـغاک  ناونع  هب  نآ  ددـجم  دـیلوت  هب  یتعنـص  ياه  هویـش  اـب  هدومن  يروآ  عمج  نآ  دـننام  اـه و  ینادـهلابز 
نیا هب  ملع  اب  دنیامن ؟ يرادیرخ  ینید  ياهباتک  فیرش و  نآرق  پاچ  يارب  ار  اهذغاک  عون  نیا  دنناوت  یم  رـشن  زکارم  اه و  هناخپاچ 
اهنآ رد  تسا  نکمم  اـسب  هچ  هدـش و  هتخادـنا  هلاـبز  ظـفح  عمج و  تـالحم  یناد و  هلاـبز  هب  هدـش و  فرـصم  ًـالبق  ذـغاک  نیا  هک 

؟ دشاب هتشاد  تافانم  یلک  روط  هب  مالسا  نید  میلاعت  اب  ای  ینید  بادآ  اب  هک  دشاب  هدش  پاچ  ییاهزیچ 

: باوج

ریاس نآرق و  پاچ  رد  نآ  لامعتسا  تسا و  زیاج  نآ  يرادیرخ  یلب !

ص:44
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یتعنـص و تفایزاب  لالخ  رد  هک  نیا  ای  دشاب ، هتـشادن  دوجو  نا  تاساجن  هب  ملع  هک  نیا  رب  طورـشم  درادن ؛ لاکـشا  ینید  ياهباتک 
میلاعت ای  ینید  بادآ  اب  هک  دـشاب  هدـش  پاچ  ییاهزیچ  ًالبق  اهنآ  رد  هک  نیا  اما  .دـشاب  هدـش  هتخاس  كاپ  دـیدج ، ذـغاک  هب  لیدـبت 
نونکا هتفای و  لاوز  هتفر و  نیب  زا  عوضوم ، لاوز  نتفر و  نیب  زا  اب  اه  هتـشون  نآ  نونکا  هک  تفگ  دیاب  دـشاب ، هتـشاد  تافانم  مالـسا 

.تسا هدشن  هتشون  بادآ  یفانم  يزیچ  چیه  نآ  رد  هک  تسا  يدیدج  ذغاک 

( مالسلا مهیلع   ) همئا ناربمایپ و  ریوصت  مسر و 

لاؤس 31:

رد هک  یفاصوا  قباطم  تسا  زیاج  ایآ  .دننک  یم  پاچ  ار  مالسلا ) مهیلع   ) همئا ناربمایپ و  زا  روصم  ياهناتساد  رـشن ، زکارم  زا  یخرب 
؟ دوش رشن  حرط و  نانآ ، زا  یبیرقت  ياهریوصت  اهمسر و  هدش ، لقن  مالسلا ) مهیلع   ) همئا ایبنا و  هرابرد  تایاور 

: باوج

.تسین یتسیاب  وکین  لمع  راک  نیا  یلو  تسا ؛ ناسنا  میسرت  ریوصت و  زاوج  راهظا 

ص:45

یهقف هاگن  زا  يرکف  تیکلام  قوقح  نوماریپ  باوج  لاوس و  کی ] دصکی و   ] 101www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 135زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


اعد ياه  باتک  پاچ 

لاؤس 32:

هب ملع  اب  .تسا  هدش  هیهت  نانآ  طسوت  باتک  نیا  هک  دنـسیون  یم  اهنآ  رد  دـننک و  یم  پاچ  ار  اعد  ياهباتک  ناگدنـسیون  زا  یخرب 
یم تیاور  ار  اهاعد  دندوب ، دهتجم  هک  نیا  ناونع  هب  نانآ  دوخ  هک  هدـش  هیهت  یگرزب  ياملع  زا  یخرب  طسوت  اعد  ياهباتک  هک  نیا 
ایآ .دنتشاد  رگید  دهتجم  زا  ار  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  همئا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تایاور  لقن  هزاجا  هک  نیا  ای  دندرک و 
رکذ ار  دوخ  دامتعا  دروم  عبانم  هک  تسا  مزال  نانآ  رب  ایآ  دنشاب ؟ هتـشاد  ار  تیاور  لقن  هزاجا  دیاب  ایآ  تسا ؟ حیحـص  یلمع  نینچ 

؟ دنیامن

: باوج

.دنیامن رکذ  ار  اعد  لقن  عبانم  هک  تسین  بجاو  نانآ  يارب  نینچمه  .تسین  طرش  تیاور  هزاجا  بسک  نانآ  يارب 

اهباتک يور  زا  نتفرالاب 

لاؤس 33:

نییاپ اه  هسفق  يالاب  ياه  فیدر  زا  ار  اه  باتک  دنهاوخ  یم  هک  ینامز  رشن ، زکارم  ای  باتک  نزاخم  اه و  یـشورفباتک  زا  یخرب  رد 
اه باتک  نیا  تسا  نکمم  هک  یلاحرد  دـنوش ، یم  الاب  اه  باتک  ياه  نت  راـک  اـه و  هتـسب  اـی  رگید  ياـه  باـتک  يور  رب  دـنروایب ،

ایآ .دنشاب  فیرش  ثیداحا  نآرق و  تایآ  رب  لمتشم 

ص:46
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؟ ددرگ یم  بوسحم  فیرش  ثیداحا  میرک و  نآرق  هب  تناها  نانآ  لمع  نیا 

: باوج

نیا هب  تفتلم  زین  دوش  یم  الاب  اهنآ  يور  رب  هک  یـسک  دـشاب و  ینید  ياهباتک  ای  دـنوادخ  مان  نآرق و  تایآ  رب  لمتـشم  اـه  نآ  رگا 
عوضوم نیا  هب  تفتلم  رگا  اما  .دوش  یم  بوسحم  اهنآ  تناها  کـته و  اریز  تسین ؛ زیاـج  اـهنآ  يور  رب  ندـش  ـالاب  دـشاب ، عوضوم 

هلیـسو ای  هلپ  ار  اه  نتراک  اـه و  هتـسب  نیا  هک  تسا  مزـال  اـه  یـشورفباتک  ناـبحاص  رب  یلو  .درادـن  یلاکـشا  دـشاب ، لـفاغ  هدوبن و 
.دنهدن رارق  نتفرالاب 

اهتموکح طسوت  باتک  هرداصم 

لاؤس 36:

فلاخم تایرظن  ارآ و  راهظا  زا  عنام  اذـل  دـنرادنپیم ؛ دوخ  دـض  رب  دـشابن ، ناشدوخ  قفاوم  هک  ار  یـسک  ره  اـه  تموکح  زا  یخرب 
، دـشاب نانآ  يرادـتموکح  هویـش  تسایـس و  فلاخم  هک  یتروص  رد  ار  نیرکفتم  اـملع و  زا  یخرب  تاـفیلأت  اـهباتک و  هدـش و  دوخ 

یمومع حلاصم  تلود و  دض  رب  تایرظن  اهباتک و  نیا  هک  دننک  یم  هیجوت  نینچ  ار  دوخ  لمع  نیا  دننزیم و  شتآ  ای  هدومن  هرداصم 
؟ تسیچ اه  تموکح  لامعا  نیا  لباقم  رد  نینمؤم  یعرش  فیلکت  .دشاب  یم 

: باوج

فیلکت .تسین  زیاج  نآ ، ریغ  ای  باتک  زا  معا  مدرم ، لاوما  هرداصم 

ص:47
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زا روظنم  .تسا  یعرـش  زاجم  دودح  رد  یعرـش ، ریغ  لامعا  عون  نیا  ندرک  موکحم  تفلاخم و  اهتموکح ، عون  نیا  لباقم  رد  مدرم 
رد لـالخا  هنتف و  شتآ  ندرک  نشور  روشک و  رد  جرم  جره و  داـجیا  ثعاـب  ندرک ، تفلاـخم  هک  تسا  نیا  یعرـش  زاـجم  دودـح 

.ددرگن يزیر  نوخ  هانگ و  یب  صاخشا  لاوما  فالتا  ای  تینما 

یصخش عفانم  ای  هیریخ  روما  رد  نآ  دیاوع  فرصم  ضایف و  هللا  تیآ  راثآ  شورف  ریثکت و 

لاؤس 35:

نیا رد  امـش  ياه  باتک  هک  دیهد  یم  هزاجا  ایآ  .دنوش  یم  دنمفده  یمالـسا  ياه  باتک  زا  يرایـسب  دورو  عنام  اه  تلود  زا  یخرب 
دننام یمالـسا  ياه  هژورپ  اه و  هماـنرب  رد  هدـش ، يرادرب  سکع  ياـه  هخـسن  شورف  هدـیاف  هدـش و  يرادرب  سکع  ریثکت و  عماوج 

؟ دوش فرصم  یعمج  هتسد  ياه  جاودزا  ماتیا و  هب  کمک  ياه  هتیمک  اه و  يرادازع  هماقا  اه و  هینیسح  دجاسم و 

: باوج

.تسا هعماج  هب  تمدخ  کین و  لمع  بوخ و  هژورپ  کی  نیا  درادن و  یلاکشا  چیه  یلب !

لاؤس 39:

ریثکت دوخ  یصخش  عفانم  يارب  ار  اهباتک  نیا  هک  یسک  هرابرد  امش  رظن 
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؟ تسیچ دشورفب  هدومن و 

: باوج

.مینک عنم  لمع  نیا  زا  میرادن  قح  ًاعرش  اما  .درادن  یلاکشا 

میرک نآرق  شورف  دیرخ و 

لاؤس 37:

نآرق هک  تسا  نیا  فورعم  هک  یلاح  رد  دـننکیم ، نییعت  ار  ییاـه  تمیق  شورف ، تین  هب  اـهنآرق  يور  رب  اـه  یـشورفباتک  زا  یخرب 
تمیق دنوشن و  هجاوم  یعرش  عنام  نیا  اب  ات  دننکب  دیاب  هچ  اه  یـشورفباتک  یلاعبانج  رظن  هب  .دوش  هتخورف  هیده  تین  اب  دیاب  فیرش 

؟ تسیچ اه  یشورفباتک  زا  نآرق  ندروآ  تسد  هب  یعرش  هویش  دننابسچن ؟ اهنآرق  يور  رب  مه  ار 

: باوج

فراعم یعرش و  ماکحا  اب  ییانشآ  عالطا و  ندیرخ ، زا  یضراغ  رگا  ًاصوصخم  درادن ؛ یلاکـشا  رفاک  هب  یتح  میرک  نآرق  نتخورف 
.تسین زیاج  دوش ، یم  نآ  تمارک  هب  نیهوت  نآرق و  تمرح  کته  هب  رجنم  رفاک  هب  نآرق  شورف  هک  دنادب  رگا  یلب ! .دشاب  یمالسا 
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رگشیاریو قوقح 

لاؤس 38:

اهنآ رگشیاریو  .دننک  یم  راذگاو  نارگید  هب  ار  دوخ  ياهسرد  اه و  ینارنخس  شیاریو  ناگدنهد ، سنارفنک  نانارنخس و  زا  یـضعب 
مان هب  هراشا  نودب  اهنآ  نابحاص  سپس  .دنراگن  یم  اسر  حیصف و  یبرع  نابز  هب  نایب ، هویـش  رد  لیدعت  اب  هدومن و  هدایپ  اهراون  زا  ار 

، لمع نیا  هک  یلاح  رد  دننک ، یم  پاچ  دوخ  مان  هب  اهنت  همتاخ و  ای  همدقم  رد  رکشت -  ریدقت و  کی  ناونع  هب  دنچره  رگشیاریو - 
؟ تسیچ دروم  نیا  رد  یلاعبانج  رظن  .دوش  یم  بوسحم  یبدا  نارگشیاریو  يونعم  قح  عییضت 

: باوج

دوجو نوچ  .درادـن  دوجو  یقح  عییـضت  لمع  نیا  رد  اریز  درادـن ؛ یلاکـشا  رگـشیاریو  مان  هب  هراشا  نودـب  دوخ و  مان  هب  اهنآ  پاچ 
.تسا هدشن  تباث  یعرش  هاگن  زا  یقح  نینچ 

ینید ياه  ینارنخس  پاچ 

لاؤس 39:

هدرک و توف  نارنخـس  دوخ  هک  ضرف  نیا  اب  ًاصوصخم  دنک ؟ پاچ  ار  نارنخـس  ره  ینید  ياه  ینارنخـس  دـناوت  یم  يرـشان  ره  ایآ 
.تسا لکشم  مه  وا  هثرو  زا  هزاجا  نتفرگ 
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: باوج

.تسا هدشن  تباث  ًاعرش  فیلأت  قح  هک  دش  هتفگ  اریز  تسا ؛ زیاج  راک  نیا  یلب !

رشان فلؤم و  هزاجا  نودب  لایرس  ملیف و  راون ، باتک ، شورف  ریثکت و 

لاؤس 40:

رد امش  رظن  .دنشورف  یم  ربارب  دنچ  ياه  تمیق  اب  ار  یقاچاق  ياه  باتک  رایس ، ناگدنشورف  زا  یضعب  اه و  یـشورف  باتک  زا  یخرب 
رگید ياهدع  .دنـشورف  یم  دنا  هدرک  يرادرب  هخـسن  یپاک  وتف  نیـشام  اب  هک  ار  ییاه  باتک  مه  یخرب  نینچمه  تسیچ ؟ دروم  نیا 

شورف هب  دوـخ  یـصخش  عفاـنم  يارب  هدرک  ریثـکت  ار  ینید  ياـه  هماـنرب  یمالـسا و  ياـه  لایرـس  اـهملیف و  ییویدـیو  ياـهراون  مه 
هدـش هتـشون  ترابع  نیا  اهراون  اهباتک و  هحفـص  يور  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ًاصوصخم  تسا ؟ زیاج  نانآ  لمع  نیا  اـیآ  .دـنناسریم 

اهنآ ناگدـننک  دـیلوت  نارـشان و  ای  اهراون  اهباتک و  نیا  نابحاص  هک  تفگ  ناوت  یم  دـیکأت  اـب  و  تسا » ظوفحم  پاـچ  قوقح  : » هک
؟ دوش یم  نانآ  ررض  ثعاب  لمع  نیا  نوچ  دنتسین ؛ یضار 

: باوج

.تسین تباث  یعرش  هاگن  زا  پاچ  قح  فیلأت و  قح  هک  دش  هتفگ  اریز  تسا ؛ زیاج  هدشرکذ  لامعا  همه 
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اهتموکح تاغیلبت  رد  لاملا  تیب  فرصم 

لاؤس 41:

يابقر نیفلاخم و  ییوگدب  ماظن و  نیا  تاغیلبت  فرـص  ار  نیملـسم  لاملا  تیب  دناوت  یم  یتموکح  ماظن  عون  ره  یعرـش  هاگن  زا  ایآ 
؟ هریغ یکینورتکلا و  ياه  هکبش  تارشن ، تالجم ، اه ، همانزور  رد  یتاغیلبت  نوگانوگ  ياه  هویش  زا  هدافتسا  اب  مه  نآ  دیامن ، دوخ 

: باوج

مالسا حلاصم  هار  رد  دیاب  لاوما  نیا  اریز  دنک ؛ فرصم  نینچ  ار  نیملسم  لاملا  تیب  هک  تسین  اور  یعرش  هاگن  زا  یماظن  چیه  يارب 
اب یمالسا  ياه  هشیدنا  ینید و  گنهرف  رشن  هیملع ، تازوح  ینید ، سرادم  یمالسا ، ياهتوتیتسنا  سیسأت  رامعا و  دننام  نیملـسم  و 

اتکی دنوادخ  تیمکاح  لصا  ساسا  رب  ینتبم  یمالسا و  ماظن  کی  یتموکح ، ماظن  هاگره  یلب  .دوش  فرصم  نکمم  ياه  هویش  همه 
ربمایپ روضح ، نامز  رد  ماظن  نیا  سأر  رد  هک  تهج  نیدـب  .دـنک  هدافتـسا  ماظن  عفن  هب  لاـملا  تیب  زا  دـناوت  یم  دـشاب ، اـتمه  یب  و 

.دراد رارق  ملعا  طیارشلا و  عماج  هیقف  مه  تبیغ  نامز  رد  و  مالسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  زا  یکی  ای  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا
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دوخ هب  رگید  یسک  باتک  نداد  تبسن 

لاؤس 62:

؟ تسیچ نآ  یعرش  مکح  دهد ، تبسن  دوخ  هب  ار  نآ  هدز و  تسد  يرگید  فلؤم  باتک  تقرس  هب  يا  هدنسیون  رگا 

: باوج

.تسا غورد  تسا ، يرگید  زا  باتک  نآ  هک  نیا  اب  دوخ ، هب  باتک  نداد  تبسن  اریز  تسین ؛ زیاج  لمع  نیا 

یبدا يرعش و  تاعادبا  هباشت 

لاؤس 43:

يرعاش دیارسیم و  ار  يراعـشا  يروشک ، رد  يرعاش  یهاگ  لاثم  ناونع  هب  تسیچ ؟ هشیدنا  ای  لایخ  هباشت  دراوت و  هرابرد  امـش  رظن 
.دنـشاب هتـشاد  رگیدـمه  اب  طابترا  هقباس  رعاش  ود  هک  نیا  نودـب  دیارـسیم ، ار  نآ  هباشم  ای  رعـش  ناـمه  نیع  رگید  روشک  رد  رگید 

؟ دراد يریسفت  ای  داینب  ام  ینید  هشیدنا  رد  تلاح  نیا  ایآ  اما  .دنا  هتفگ  نخس  تلاح  نیا  زا  یسانش  ناور  ياملع 

: باوج

اریز دوب ؛ دـهاوخن  مه  یفداصت  دـشاب ، یمیاد  رگا  هدـیدپ  نیا  هتبلا  .درادـن  دوجو  يریـسفت  ینید  ياه  هشیدـنا  رد  هدـیدپ  نیا  يارب 
براقت زا  یشان  یتلاح  نینچ  تفگ  دیاب  هکلب  .تسین  یمیاد  هاگچیه  فداصت 
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.ملاعلا هللاو  .دشاب  یم  یبدا  دتم  نف و  يرعاش ، ماظن  عادبا ، يورین  هاگن  زا  رعاش  ود  نیب 

تسین نآ  تراو  ای  فلؤم  هک  ییاهباتک  رشن  پاچ و  قح 

لاؤس 44:

ینیعم صخش  یعرش  تیکلم  هک  ار -  یگنهرف  ثاریم  ياهباتک  هک  رشن  زکارم  اه و  هناخپاچ  زا  یخرب  هرابرد  تسیچ  یلاعبانج  رظن 
هک یمیدـق  یمالـسا  ياه  باتک  دروم  رد  تسیچ  امـش  رظن  نینچمه  دـنروآ ؟ یم  تسد  هب  دوس  نآ  زا  دـننک و  یم  پاچ  تسین - 
ایآ تسیک ؟ زا  اه  باتک  عون  نیا  رشن  پاچ و  قح  .دنرادن  دوجو  ًالصا  دنشاب ، هتشاد  ار  رشن  پاچ و  قح  هک  نانآ  ناثراو  ای  نافلؤم 

قح و نیا  زا  هدافتسا  رد  نارشان  اه و  هناخپاچ  راک  عرـش  هاگن  زا  تسا ؟ نانآ  يالک  دیلقت و و  عجارم  ینعی  عرـش  مکاح  زا  قح  نیا 
؟ دراد یمکح  هچ  دوس  تفگنه  غلابم  بسک 

: باوج

پاچ و ار  هریغ  یلوصا و  یهقف ، ياهباتک  دـننام  یمیدـق  یمالـسا  یگنهرف و  ثاریم  ياهباتک  دـنناوت  یم  رـشن  زکارم  اه و  هناخپاچ 
، پاچ قح  دش  هتفگ  ًالبق  هک  نانچ  .دوشیم  هدرمش  یمالسا  ثاریم  يایحا  بهذم و  نید و  هب  تمدخ  یلمع  نینچ  هکلب  .دنیامن  رشن 

نینچمه .دبای  لاقتنا  نانآ  هثرو  هب  توف  زا  دـعب  قح  نیا  ات  هدـشن ، تباث  ًاعرـش  نارـشان  ناگدنـسیون و  نیفلؤم ، يارب  رـشن  فیلأت و 
هب مادقا 
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.درادن عرش  مکاح  زا  نذا  هب  جایتحا  راک ، نیا 

مومع هدافتسا  يارب  اعد  ياهباتک  پاچ 

لاؤس 45:

ناگتسب زا  یکی  حور  هب  هیده  باتک  نیا  هک  دنسیون  یم  نآ  لوا  هحفص  رد  دننک و  یم  پاچ  ار  اعد  ياهباتک  اه  هداوناخ  زا  یخرب 
باتک پاچ  ایآ  .دننک  یم  عیزوت  مومع  هدافتـسا  يارب  دجاسم  رد  ار  اهباتک  نیا  سپـس  .دوش  هدـناوخ  هحتاف  وا  حور  هب  هدوب و  اهنآ 

لقن و تحـص  زا  ات  دوش  هتفرگ  هزاجا  امـش  يالکو  زا  یکی  ای  امـش  بانج  زا  تسا  مزال  ایآ  تسا ؟ تسرد  شور  نیا  اب  اـعد  ياـه 
؟ ددرگ يریگولج  تسردان  تروص  هب  اهنآ  پاچ  لقن و  زا  دوش و  لصاح  نانیمطا  اهاعد  هتشون 

: باوج

اعد نتم  رد  هک  نیا  رب  طورشم  تسین ، عرش  مکاح  نذا  هب  طونم  درادن و  یلاکشا  دش ، هراشا  هک  يا  هویش  هب  اعد  ياه  باتک  پاچ 
.دریگن تروص  داهتجا  فرصت و  ندرک ، دایز  مک و  اب 

تساک ياهراون  قیرط  زا  ینید  مولع  نتخومآ 

لاؤس 46:

ياهراون قیرط  زا  ینید  مولع  نتخومآ  دروم  رد  تسیچ  یلاعبانج  رظن 

ص:55
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هک دراد  ییاه  یگدیچیپ  هفسلف  دیاقع و  دننام  اهسرد  زا  یخرب  هک  نیا  هب  ملع  اب  سردم ، ای  داتـسا  تراظن  فارـشا و  نودب  تساک 
ای ناداتسا  زا  یکی  اب  دوخ  ياه  هتخومآ  زا  نانیمطا  لوصح  يارب  هک  تسین  بجاو  وا  رب  ایآ  ددرگ ؟ یم  وجشناد  يارب  ههبش  بجوم 

؟ ددرگ نئمطم  دوخ  ياه  هتخودنا  تامولعم و  تحص  دروم  رد  ات  دنک  رظن  لدابت  هثحابم و  اه  باتک  نیا  بلاطم  هرابرد  املع 

: باوج

هب اهـسرد  نیا  هک  درادن  یقرف  چیه  درادـن و  یلاکـشا  تساک  ياهراون  قیرط  زا  دـیاقع  لوصا و  هقف و  ینید  ياه  یـسرد  نتخومآ 
رگا هک  يا  هنوگ  هب  دشاب  فیعض  وجشناد  یملع  حطس  رگا  یلب  .دوش  هتفرگارف  تساک  ياهراون  قیرط  زا  ای  داتـسا  زا  میقتـسم  روط 
روط هب  هن  دـنکن ، تکرـش  دـیاقع  ياه  یـسرد  رد  هک  تسا  مزـال  وا  رب  دـنک ، عفد  ار  نآ  دـناوتن  دـیآدیدپ  يداـقتعا  ههبـش  وا  يارب 

.تساک ياهراون  قیرط  زا  هن  داتسا و  دزن  میقتسم 

اه همانزور  يارب  بلاطم  هیهت  رد  ناگدنناوخ  تکراشم  قح 

لاؤس 47:

و مدرم » تایرظن  هحفـص   » رد ای  ناگدنناوخ » هحفـص   » رد ار  اهنآ  دنریذپیم و  ار  دوخ  ناگدـنناوخ  ياه  هتـشون  اه  همانزور  زا  یخرب 
رشن هب  نآ  دننام 

ص:56

هاگن زا  يرکف  تیکلام  قوقح  نوماریپ  باوج  لاوس و  کی ] دصکی و   ] 101
www.Ghaemiyeh.comیهقف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 135زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


یم تفایرد  هناهام  دزم  دوخ  راـک  لـباقم  رد  دـننک ، یم  میظنت  هطوبرم  تاحفـص  رد  ار  اـه  هتـشون  نیا  هک  یناریبدرـس  .دـنناسر  یم 
ياه يریگیپ  اـه و  هتـشون  لـباقم  رد  دـننک ، یم  رـشن  ار  دوخ  بلاـطم  هحفـص ، نیا  رد  تکراـشم  اـب  هک  یناگدنـسیون  اـما  دـنیامن ،
دنشک یمن  یتمحز  چیه  تاحفص  نیا  لوئسم  ناریبدرـس  هک  یلاح  رد  دننک ، یمن  تفایرد  یتافاکم  ای  دزم  عون  چیه  دوخ  یگنهرف 

نیا ایآ  .پاچ  يدـنب و  هحفـص  سپـس  ینیچ و  فورح  هب  اهنآ  لاسرا  دـسر و  یم  ناگدـنناوخ  زا  نانآ  هب  هک  یتالاقم  باـختنا  زج 
همانزور هک  ًاصوصخم  تسین ؟ نانآ  يونعم  قوقح  بلس  مدرم و  يایشا  نتسناد  شزرا  مک  ریقح و  نتشادنپ و  زیچان  عون  کی  لمع 

هب يدایز  ياهدوس  دـناسر و  یم  شورف  هب  ار  نآ  ياـه  هرامـش  دـنک و  یمرپ  نارگید  ياهـششوک  تاـمحز و  زا  ار  دوخ  تاـحفص 
دوخ تکراشم  يراکمه و  لباقم  رد  یلدـب  عون  چـیه  دنـسیونیم ، بلطم  نآ  يارب  هک  یناگدنـسیون  هک  یلاح  رد  دروآ ، یم  تسد 

.دننک یمن  تفایرد 

: باوج

نیا ات  دشاب  نانآ  قح  هک  هدیـسرن  تابثا  هب  یعرـش  هاگن  زا  هدش  هتفگ  هچنآ  اریز  درادن ؛ یلاکـشا  چـیه  هدـمآ ، لاؤس  رد  هچنآ  همه 
.دوش یقلت  نانآ  قوقح  بلس  همانزور ، لامعا  عون 

ص:57
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مالسا اب  مسیرورت  هطبار  ماکح و  ياه  تسایس  رگ  هیجوت  ناگدنسیون 

لاؤس 48:

هلأسم ًاصوصخم  ام  تما  زاس  تشونرس  لیاسم  لابق  رد  نانآ  هنالیلذ  عضاوم  ماکح و  ياهتسایس  هیجوت  هب  ناراگن  همانزور  زا  یخرب 
دیفس و خاک  ياه  هتکید  اب  قفاوم  یمالسا  یبرع  ياهروشک  رد  نارادمامز  همه -  هن  هتبلا  رثکا -  عضوم  اریز  .دنزادرپ  یم  نیطـسلف 

مزینویهـص اکیرمآ و  تمدـخ  رد  رادربنامرف و  رازبا  ام  یمالـسا  یبرع  ياهروشک  رد  اه  هناسر  .تسا  حلـص  مان  هب  نانآ  ياه  هماـنرب 
زا ییاهزیچ  تسیرورت و  ای  فلاخم و  ای  وردنت  دنک ، تکرح  تسایس  نیا  فالخ  رب  هک  یـسک  ره  نانآ  هاگن  زا  تسا و  یللملا  نیب 

؟ تسیچ دننک  یم  هیجوت  ار  نارادمامز  نیا  ياهتسایس  هک  یناگدنسیون  نیا  دروم  رد  یلاعبانج  رظن  .دوش  یم  هدیمان  لیبق  نیا 

: باوج

زا نینچمه  .نآ  زا  رتشیب  هن  دنک و  عافد  قح  زا  نکمم  هلیـسو  ره  اب  هک  تسا  رادقم  نیمه  اهنت  عرـش  هاگدید  زا  ناملـسم  ره  هفیظو 
رورت مالسا  تسا و  تلادع  تملاسم و  حلص ، نید  مالسا  نید  هک  دیامن  نییبت  ار  هلاسم  نیا  دنک و  زیهرپ  قح  هرهچ  رد  لطاب  هیجوت 

اهاـیْحَأ ْنَم  َو  : » تسا هدومرف  دـنوادخ  دزرو  یم  ماـمتها  اـهناسنا  ناـج  ظـفح  هب  دـنک و  یم  موکحم  نآ  عاونا  لاکـشا و  همه  رد  ار 
مالسا ًاعیِمَج » َساّنلا  اَیْحَأ  امَّنَأَکَف 

ص:58
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َساّنلا َلَتَق  امَّنَأَکَف  ِضْرَْألا  ِیف  ٍداسَف  ْوَأ  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًاسْفَن  َلَتَق  ْنَم  » .تسا هدرک  موکحم  حیبقت و  تدش  هب  لیلد ، نودـب  ار  ناسنا  نتـشک 
؟ دراد دوجو  ناهج  رد  يرگید  ماظن  رد  نآ ، رب  دیکأت  رشب و  قوقح  ظفح  دروم  رد  هیآ  نیا  زا  رت  يوق  ینتم  ایآ  ًاعیِمَج .»

تـسد یتسیرورت  یناسناریغ  لامعا  هب  هک  هدرک  روهظ  ناناملـسم  نایم  رد  یهورگ  رخاوا  نیا  رد  هک  تسا  فسأت  ياج  رایـسب  یلو 
مالسا هک  یلاح  رد  نید ، مان  هب  یناسناریغ  عیجف و  رایسب  هنوگ  هب  هانگ ، یب  نالاسنهک  لافطا و  نادرم ، نانز ، نتشک  دننام  دنزای  یم 
دیحوت اب  دنوش و  دـحتم  هک  تسا  نارادمتـسایس  نارادـم و  نید  زا  ناملـسم  ناربهر  رب  ور ، نیا  زا  .دـیوجیم  تئارب  يدارفا  نینچ  زا 

ار مسیرورت ، ینعی  یناطرس ، هدغ  نیا  هریغ ، هوق و  لامعا  فلتخم و  لاکشا  هب  تاغیلبت  دننام  نکمم  هلیسو  ره  زا  هدافتـسا  اب  هملک و 
يارب دزاـسیم  مهارف  ار  هنیمز  تصرف و  یمالـسا ، تما  رکیپ  رد  كاـپان  ثیبـخ و  هدـیدپ  نیا  دوجو  .دـنیادزب  یمالـسا  تما  رکیپ  زا 

هک مان  نیا  هب  یهاـگ  دـنک ، یم  جـیورت  ار  مسیرورت  مالـسا ، نید  هک  نیا  هناـهب  هب  یهاـگ  یمالـسا  ياهنیمزرـس  رد  نانمـشد  دورو 
.دنتسین دوخ  ياهروشک  زا  اهتسیرورت  رورت و  عفد  هب  رداق  ناناملسم 
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اهنآ ریثکت  هدرشف و  ياهحول  ییاشگزمر 

لاؤس 49:

، تسا هدش  لیجست  اهنآ  رد  یمالسا  ياهسرد  اه و  همانرب  هک  ار  يا  هدرشف  ياه  حول  ای  اه  يد  یس  رتویپماک ، نیـصصختم  زا  یخرب 
یتاسسؤم اه و  تکرش  هک  نیا  اب  دنیامن ، یم  مادقا  دوخ  یصخش  عفانم  يارب  اهنآ  شورف  ریثکت و  هب  سپـس  دننک و  یم  ییاشگزمر 

زاجم اهنآ  ریثکت  يرادرب و  هخسن  هک  نیا  و  تسا » ظوفحم  قوقح  همه  : » هک دنا  هتـشون  اهنآ  يور  رب  هدرک ، رـشن  ار  اه  حول  نیا  هک 
نیا رد  یلاع  بانج  رظن  .ددرگ  یم  اهنآ  نارشان  هب  يدام  ياهنایز  بجوم  اهنآ  ریثکت  هدرشف و  حاولا  نیا  تقرـس  هک  نیا  اب  تسین و 

؟ تسیچ دروم 

: باوج

هب مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم نامز  رد  اما  تسا ، تباث  رضاح  رصع  رد  البقع  فراع و  دزن  رد  دنچره  قوقح  نیا  هک  دش  هتفگ  ًالبق 
نیموصعم يوس  زا  عادر  عنم و  دورو  مدـع  قـیرط  زا  ناوـت  یمن  تهج  نیدـب  .تسا  هدوـبن  تباـث  نآ ، عوـضوم  توـبث  مدـع  تهج 

هدرشف و ياه  حول  ییاشگزمر  رد  درادن  دوجو  یلاکـشا  چیه  ور ، نیا  زا  .درک  زارحا  فشک و  ار  نآ  دییأت  اضما و  مالـسلا ) مهیلع  )
رتدایز و عافتنا  زا  اهنت  دوش و  یمن  اهنآ  رـشان  تاسـسؤم  ای  اه  تکرـش  یلام  نایز  بجوم  نیا  اـهنآ و  زا  هدافتـسا  شورف و  ریثکت و 

.ددرگ یم  عنام  نانآ  رتشیب  دوس 
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فلؤم مان  نودب  باتک  پاچ 

لاؤس 50:

شورفباتک ای  رـشان  نایز  بجوم  تسا  نکمم  شور  نیا  هک  نیا  هب  ملع  اب  تسا ؟ زیاج  فلؤم  ماـن  نودـب  باـتک  رـشن  پاـچ و  اـیآ 
ینیعم ياه  هورگ  ای  اهتلود  یگنهرف  ای  يداصتقا  یـسایس ، قیاقح  هک  دـشاب  يراکفا  رب  لمتـشم  اهباتک  نیا  رگا  هک  ًاصوصخم  دوش ،
يداع یعیبط و  رما  کی  گنهرف ، هشیدـنا و  ياـیند  رد  نآ  فلؤم  تخانـش  نودـب  باـتک  پاـچ  رگید  يوس  زا  .دزاـس  یم  اـشفا  ار 

؟ دوش یم  بوسحم  هیقت  يرادزار و  قیداصم  زا  نیا  ایآ  تسیچ ؟ دروم  نیا  رد  یلاع  بانج  رظن  .تسین 

: باوج

هکنیا اما  .تشاد  دهاوخن  یلاکـشا  شور  نیا  اب  اهنآ  پاچ  دشاب ، هتـشاد  دوجو  یتحلـصم  فلؤم ، مان  نودب  اه  باتک  پاچ  رد  رگا 
.ددرگ یمن  پاچ  زاوج  زا  عنام  دوش ، یم  اه  یشورفباتک  رشن و  زکارم  نایز  بجوم  یصاخ  طیارش  رد  اهنآ  پاچ 

باج دادرارق  رد  باتک  مجح  هحفص و  دادعت  ذغاک ، عون  باختنا 

لاؤس 51:

یم دادرم  رـشان  دندشادج ، رگیدمه  زا  نیفرط  هک  نیا  زا  دعب  یلو  دـنک ، یم  قفاوت  يو  باتک  پاچ  هرابرد  ياهدنـسیون  اب  يرـشان 
اب ار  باتک  هک  دوش 

ص:61
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؛ تسا يرگید  زا  توافتم  تمیق  ياراد  مادک  ره  دیلوت و  عبنم  هس  اب  اما  دراد ، ذغاک  عون  کی  رـشان  نوچ  .دنک  پاچ  ذـغاک  مادـک 
داـیدزا نآ  دوس  دریگب ، رظن  رد  ار  نازرا  ذـغاک  رگا  دـباییم و  لـیلقت  نآ  دوـس  دـنک ، باـختنا  ار  یلعا  ذـغاک  رگا  هک  يا  هنوـگ  هب 

نیا لاؤس  نونکا  .دننک  یم  باختنا  ار  نازرا  ذغاک  ور  نیا  زا  دـنراد و  تسود  ار  دایز  دوس  نارـشان  یعیبط  روط  هب  تفای و  دـهاوخ 
، دشاب توافتم  ياه  تمیق  اب  روشک و  دنچ  دیلوت  ینعی  دشاب ؛ توافتم  نآ  دیلوت  تعنـص و  عبانم  اما  یکی  ذغاک ، عون  رگا  هک  تسا 
رد ای  دروآ  تسد  هب  ار  باتک  بحاص  تیاضر  تسا  مزال  هک  نیا  ای  دـنک ؟ باـختنا  دـهاوخب  هک  ار  یعون  ره  دـناوت  یم  رـشان  اـیآ 

؟ دنکنادیپ یعرش  لکشم  ات  دناجنگب  ار  طرش  نیا  دادرارق 

: باوج

.تسا رشن  زکارم  اه و  هناخپاچ  رد  لوادتم  فراعتم و  عون  كالام ، دشاب ، هدشن  نیعم  ذغاک  عون  دادرارق ، نمض  رد  رگا 

لاؤس 52:

تاحفـص دادعت  فلؤم  يارب  هک  تسا  مزال  رـشان  رب  ایآ  دشاب ، هتفرگ  تروص  یقفاوت  یباتک ، پاچ  هرابرد  یفلؤم  رـشان و  نیب  رگا 
مجح ینعی  .دنک  لمع  دوخ  رایتخا  هب  باتک  مجح  دروم  رد  دـناوت  یم  رـشان  اریز  دـیامن ؟ صخـشم  ار  نآ  مجح  هزادـنا و  باتک و 
ندش گرزب  ای  کچوک  باتک و  تاحفـص  ندـشدایز  ای  مک  ثعاب  دوخ  هک  دـنک  باختنا  دوخ  هاوخلد  هب  ار  زیاس ) ملق و   ) فورح

هب رتشیب  دوس  دهاوخب  رشان  رگا  هجیتن  رد  .دش  دهاوخ  نآ  مجح 

ص:62
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رـشان صرح  هلأسم  هک  تسا  اـجنیا  رد  .دـهد  شیازفا  فورح ، مجح  ندرک  گرزب  اـب  ار  تاحفـص  دادـعت  دـناوت  یم  دروآ ، تسد 
؟ تسیچ دروم  نیا  رد  یلاع  بانج  رظن  .دنکیم  میظنت  شعفانم  قباطم  ار  باتک  وا  تهج  نیدب  دوشیم و  حرطم 

: باوج

هنرگ ددرگ و  لـمع  نآ  قـبط  دـیاب  دـشاب ؛ هدـش  نیعم  دادرارق  رد  هتفرگ ، رارق  هراـشا  دروـم  لاؤـس  رد  هک  پاـچ  تایـصوصخ  رگا 
، رگید تایصوصخ  هدافتـسا و  دروم  فورح  باتک و  مجح  تاحفـص و  دادعت  هاگن  زا  باتک  پاچ  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  كالام 

.تسا فراعتم 

نارگید ياهباتک  صیخلت  لقن و  اب  باتک  فیلأت 

لاؤس 53:

صیخلت دایز و  لقن  هب  اـهنت  دـشاب و  رادروخرب  قمع  تیفیک و  زا  هک  نیا  نودـب  دـنراد ، هجوت  تاـفیلأت  ترثک  هب  ناـفلؤم  زا  یخرب 
عادبا و رد  یناوتان  ای  تسا  شناد  ندوب  كدـنا  زا  یـشان  تلاح  نیا  .دـننک  یم  افتکا  نآ  رکذ  نودـب  ای  عبنم  رکذ  اب  رگید  ياهباتک 

لمع عون  نیا  دارفا ، یمالـسا  ياه  يدازآ  اـیآ  .گـنهرف  هشیدـنا و  هصرع  رد  يروآون  اـی  بلاـطم و  حرط  تهج  زا  یقیقح  راـکتبا 
یهدزاب يروآون و  عادـبا و  ياج  هب  تسین ، نآ  رد  يورهدایز  صیخلت و  لقن و  عون  کی  نیا  ایآ  ددرگ ؟ یم  لـماش  زین  ار  ناـفلؤم 

؟ یعقاو

: باوج
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ییاناوت باسح  هب  درف  ره  فیلأت  اریز  دشاب ؛ رادروخرب  يروآون  یـشهوژپ و  رد  دایز  ياملع  تردـق  زا  هک  تسین  مزال  فلؤم  يارب 
تیاعر تناما  لقن ، رد  هک  نیا  رب  طورـشم  تسین ، باـتک  نآ  اـی  نیا  زا  بلاـطم  لـقن  زا  رتشیب  يزیچ  فیلأـت ، یهاـگ  اذـل  .تسا  وا 

.ددرگ

فیرحت دربتسد و  زا  باتک  ظفح  يارب  يددع  متسیس 

لاؤس 54:

تظفاحم تنایـص و  ار  اهباتک  یقیقح  نتم  هک  يددع  ياهرایعم  نودب  دوشیم ، پاچ  ینید  عجارم  املع و  زا  يرایـسب  ینید  ياهباتک 
ياهباتک زا  يرایـسب  رد  هک  نانچ  .دننامب  ناما  رد  فیرحت  رییغت و  دربتـسد  زا  دنتفیب ، نیما  ریغ  دارفا  تسد  هب  رگا  هدنیآ  رد  ات  دـنک 

هیلع  ) نینمؤملاریما لیاضف  هب  طوبرم  ثیداحا  زا  يرایسب  فذح  اب  ینعی  هدمآ ؛ شیپ  یتیعضو  نینچ  یمالـسا  رگید  بهاذم  ثیدح 
( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  لیاضف  فذح  اب  نینچمه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  زا  دعب  تفالخ  هب  ناشیا  تیقحا  و  مالـسلا )

فیلأت ره  یناهج ، متسیس  نیا  رد  هزورما  .تسا  گنهامه  راگزاس و  زین  فیلأت  یناهج  متسیس  اب  یشور  نینچ  .دناهدیـسر  پاچ  هب 
نانچ نامز ، تشذـگ  مغر  یلع  ار  باتک  یقیقح  نتم  هک  تسا  یـصاخ  يرایعم  هرامـش  ياراد  یعوضوم  ره  رد  یپاچ و  زیچ  ره  و 

ار متـسیس  نیمه  ایند  گرزب  ياه  هناخباتک  زورما  .دنک  یم  ظفح  فیرحت ، ای  هفاضا و  ای  فذح  اب  يرییغت  چـیه  نودـب  تسه و  هک 
ات تسا  هدش  لیدبت  یمیاد  ینوناق  تراظن  عون  کی  هب  عقاو  رد  متسیس  نیا  .دننک  یم  تیاعر 
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.ددرگ نیمضت  تیاعر و  يدعب  ياه  پاچ  رد  تسا ، هدرک  هیهت  ار  نآ  فلؤم  هچنآ  هب  قباطم  یباتک  ره  نتم  تحص 

: باوج

ره هک  يددع  رایعم  کی  تحت  اهنآ  نداد  رارق  اهنآ ، دـننام  یهقف و  یلوصا و  ياه  باتک  لثم  یقیقحت  یملع  ياهباتک  دروم  رد  اما 
ثیدح ياه  باتک  اما  .تسین  مه  مزال  يراک  نینج  هک  نیا  رب  هوالع  تسا ؛ نکممان  ًالوصا  دنک ، ظفح  ار  قیقحت  راکتبا و  هیرظن و 
.تسین مزال  مه  راک  نیا  اـما  .دـننامب  ظوفحم  ندرک  داـیز  اـی  مک  عون  ره  زا  هک  يا  هنوگ  هب  داد ؛ رارق  راـیعم  نیا  تحت  ناوت  یم  ار 

و مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  لیاضف  هب  طوبرم  یـصوصن  فذح  تناما و  رد  تنایخ  قیاقح و  فیرحت  تسا  مارح  هک  يزیچ  اهنت 
.تسا تفالخ  يارب  ناشیا  تیقحا 

خیرات فیرحت  رابرد و  ناگدنسیون 

لاؤس 55:

ياهدادیور خیرات و  ناگدنـسیون ، عون  نیا  .دنوش  یم  نییعت  نارادمامز  يوس  زا  هک  تسا  یناگدنـسیون  راتفرگ  ام  یمالـسا  خـیرات 
هئطوت و اب  ار  اهدادـیور  هدرپ  تشپ  قیاقح و  رگا  یتح  دنـشاب ، هدرک  هتکید  نانآ  هب  تردـق  ياه  خاک  هک  دنـسیونیم  نانچنآ  ار  نآ 

نارادمامز فارطا  رد  ام ، ياهروشک  زا  يرایسب  رد  ناگدنسیون  زا  هتسد  نیا  زا  يرایـسب  مه  زونه  .دننک  نامتک  دنناشوپب و  هسیـسد 
فیلکت .دنخرچ  یم  مکاح  ياهماظن  و 
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؟ تسیچ دنسیونیم  قیاقح  فیرحت  ریوزت و  هرابرد  هچنآ  ناگدنسیون و  زا  هورگ  نیا  ربارب  رد  ام  یعرش 

: باوج

هب تاغیلبت  نتـشون و  اب  تسا ، قیاقح  اه و  تیعقاو  نایب  قیاقح ، رییغت  فیرحت و  دروم  رد  نانآ  ياـه  هتـشون  ربارب  رد  یعرـش  هفیظو 
ناهذا رد  هویـش  نیا  .متـش  نعط و  نودـب  قیاقح ، فیرحت  رییغت و  تاهابتـشا و  هب  هراشا  هنـسح و  هظعوم  اب  هنامیکح و  ینیع  لکش 

.دشاب هتشاد  یفنم  ریثأت  تسا  نکمم  هک  نانآ  اب  ییورایور  ات  دراد  تبثم  ریثأت  رتشیب 

یبرغ داقم  اب  یبدا  دقن 

لاؤس 56:

تایرظن رب  یکتم  دوخ ، يدـقن  دـتم  رد  صاخ ، روط  هب  یبدا  دـقن  ماع و  روط  هب  یگنهرف  دـقن  رد  صـصختم  ناگدنـسیون  زا  یخرب 
دوشیم ثعاب  نیا  درادن و  نآ  تایبدا  نابز و  یبرع و  یگنهرف  ثاریم  نینچمه  یمالسا و  هشیدنا  اب  يا  هطبار  چیه  هک  دنتسه  یبرغ 

یبدا نوتم  ناـنآ  اریز  دوش ؛ داـجیا  يرکف  جرم  جره و  لزلزت و  زا  یعون  یبدا ، ياهدـقن  عون  نیا  ناگدـنناوخ  زا  يرایـسب  يارب  هک 
رود و ًالماک  شور  اب  تسا ، هدـمآ  دـیدپ  دوخ ، یگدـنز  روما  همه  رد  مالـسا  هب  دـنبیاپ  ناملـسم و  بیدا  کی  طـسوت  هک  ار  یبرع 

هک دوشیم  ثعاب  دوخ  هب  دوخ  شور  نیا  .دنهد  یم  رارق  دقن  دروم  مالسا  اب  هناگیب 
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یبرغ و تباث  ياهرایعم  هب  قباطم  ار  یبرع  نتم  نادـقتنم ، زا  هتـسد  نیا  .ددرگ  حرطم  تباـث  لوصا  رد  يرکف  تاـضقانت  زا  يرایـسب 
یناعم زا  ار  اهنآ  دـننک و  طقاس  رابتعا  زا  ار  نوتم  نیا  هک  فدـه  نیا  اب  دـنهد ، یم  رارق  ریـسفت  لـیلحت و  دـقن و  دروم  یمالـسا  ریغ 

عون نیا  زا  ام  .دـنیامن  لیدـبت  دوخ  يارب  لوبق  لباقریغ  قسن و  مظن و  یب  طـبر و  یب  یناـعم  هب  دـنزاس و  یهت  دوخ  حـضاو  نشور و 
؟ تسیچ دروم  نیا  رد  یلاعبانج  رظن  .میتسه  نارگن  دوخ  ياه  لسن  يارب  یبرغ  ياهدتم 

: باوج

تایرظن و راکفا و  دیاب  هک  ینعم  نیدب  .تسا  لباقتم  هویـش  اب  نادقتنم  زا  هورگ  نیا  اب  هلباقم  ینونک ، دازآ  زاب و  يایند  رد  ام  هفیظو 
دروم رد  نانآ  تاـفیرحت  لـطاب و  تاـیرظن  اـه ، هطلاـغم  ددرگ و  دـقن  نعط  متـش و  نودـب  یعقاو و  ینیع و  هنوگ  هب  یبرغ  گـنهرف 
هعماج اب  وا  هطبار  ناسنا و  تیبرت  رد  یمالـسا  گنهرف  هک  نیا  دوش و  نایب  نآ  تسردان  صقان و  هیارا  قیاقح و  نداد  ناـشن  هنوراو 

اب مالـسا  .دراد  یمهم  شقن  هریغ ، يداـصتقا و  یگداوناـخ ، یعاـمتجا ، يدرف ، ياـه  هصرع  همه  رد  وا  راـتفر  كولـس و  بیذـهت  و 
هب ار  يو  دهد و  یم  تهج  تسار ، پچ و  هب  فارحنا  مدع  يور و  هنایم  لادتعا و  تمس  هب  میقتسم و  ریـسم  رد  ار  وا  ناسنا ، تیبرت 
رد مدرم  نیب  جـیار  گنهرف  هک  یلاح  رد  .دـنادرگیم  زهجم  نامیا  نید و  يورین  یقالخا و  هلـضاف  تاـکلم  یناور و  دـنمورین  يژرنا 

تاوهش یناویح و  زیارغ  يوس  هب  ار  ناسنا  برغ ،
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رد تیعضو  نیا  .تسا  هدیشاپورف  هتخیـسگ و  مه  زا  برغ  رد  تیونعم  قالخا و  هداوناخ ، ماظن  ور  نیمه  زا  .دهد  یم  قوس  یناسفن 
عون کی  مالـسا  رد  یگداوناخ  یعامتجا و  ماظن  رد  هک  دـننیب  یم  اریز  دـشاب ؛ راذـگریثأت  دـناوت  یم  اـهنآ  ناـناوج  ناـهذا  رد  برغ 

.دنتسه هجاوم  یشاپورف  یگتخیـسگ و  مه  زا  عون  کی  اب  دوخ  ماظن  رد  هکلب  .دنباییمن  ار  نآ  دوخ  ماظن  رد  هک  دراد  دوجو  یتیونعم 
.دنوش یم  بیغرت  نآ  هب  ندیورگ  مالسا و  هب  ور  نیمه  زا 

يرادساپ دوخ  یناسنا  گنهرف  یمالسا و  ياهتنـس  زا  برغ ، رد  جیار  لذتبم  گنهرف  ياج  هب  هک  تسا  ام  ناناوج  رب  رگید  يوس  زا 
هتفرـشیپ يژولاـنکت  یلاـع و  نونف  هب  هریغ ، داـصتقا و  ییاـضف ، مولع  یـسدنهم ، بط ، نوگاـنوگ  ياـه  هصرع  رد  ار  دوخ  دـنیامن و 

ادیپ تسد  یلاع  ياهکینخت  هب  ات  دـننک  هدافتـسا  نکمم  هلیـسو  ره  زا  دـندنب و  راک  هب  ار  دوخ  شالت  همه  دـننادرگ و  زهجم  رـصاعم 
.دنیامن

ینیب علاط  ياهباتک 

لاؤس 57:

تواقـش و تداعـس و  هاـگن  زا  مدرم  لاوحا  علاـط و  اـب  نآ  هطبار  یکلف و  ياـهجرب  زا  هک  ییاـهباتک  هراـبرد  تسیچ  یلاـعبانج  رظن 
؟ دنیوگ یم  نخس  ایند  رد  نانآ  یگدنز  تشونرس 
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: باوج

.درادن یشزرا  چیه  عرش  هاگن  زا  اریز  درک ؛ مکح  اهنآ  قباطم  ناوت  یمن  درادن و  یعرش  رابتعا  ینانخس  نینچ 

یسانشفک ياهباتک 

لاؤس 58:

نیا رد  ار  ییاهباتک  مه  اه  یشورفباتک  زا  یخرب  دننک و  یم  شاعم  رارما  قیرط  نیا  زا  دنزادرپ و  یم  یسانش  فک  هب  دارفا  زا  یخرب 
ثاریم رد  هدـش  هتخانـش  یملع  ساـسا  هشیر و  هلأـسم  نیا  اـیآ  تسیچ ؟ یـسانش  فک  دروـم  رد  یلاـعبانج  رظن  .دنـشورف  یم  هنیمز 

؟ دراد ام  یمالسا 

: باوج

.درادن زاوج  ًاعرش  بیغ  زا  رابخا  تسا و  بیغ  زا  رابخا  عون  کی  اریز  تسین ؛ زیاج  یلمع  نینچ 

زاجعا اب  میرک  نآرق  رد  دادعا  ماقرا و  یخرب  هطبار 

لاؤس 59:

یـشاپورف زا  اهباتک  زا  یخرب  رد  هلمج  زا  .دیوگ  یم  نخـس  يروآ  تفگـش  دادـعا  ماقرا و  زا  هک  میناوخ  یم  اه  باتک  زا  یخرب  رد 
نافلؤم .تسا  هدش  هتفگ  نخس  يدالیم  لاس 2022  اب  ربارب  يرجه  لاس 1443  رد  لیئارسا 

ص:69

هاگن زا  يرکف  تیکلام  قوقح  نوماریپ  باوج  لاوس و  کی ] دصکی و   ] 101
یهقف

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 135ناهفصا   هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com


هدش هتفگ  هلمج  نآ  زا  دننک و  یم  لالدتـسا  رگیدمه  هب  یخیرات  ياهدادیور  زا  یخرب  نداد  دـنویپ  میرک و  نآرق  هب  اه  باتک  نیا 
لزان لاس 621  رد  لیئارسا  روشک  یـشاپورف  هرابرد  ییوگـشیپ  تسا و  هتفر  نیب  زا  دالیم  زا  لبق  لاـس 722  رد  دوهی  لوا  تلود  هک 

زا اه  لاس  دادعتو  تسا  لاس   1368 يدالیم ، لاس 1948  رد  دوهی  مود  تلود  سیسأت  ات  ییوگ  شیپ  زا  اه  لاس  دادعت  تسا و  هدش 
اه لاس  دادعت  تسا و  لاس   1387 یسدق ، نتخاس  همیمض  يدالیم و  گنج 1967  رد  دوهی  مود  تلود  ندـش  لماک  ات  ییوگ  شیپ 

هملک هک  مینیبـیم  میدرگرب  ءارـسا »  » هروـس هب  رگا  هک  دـنا  هتفگ  نـینچمه  .تـسا  لاـس   1444 نآ ، قـقحت  اـت  ییوـگ  شیپ  لوزن  زا 
هرامش 72 و هملک  ِهَرِخْآلا » ُدْعَو  َءاج  اذِإَف   » هیآ رد  ُدْعَو »  » هملک تسا و  هرامش 38  هملک  « 1 امُهالوُأ ُدْعَو  َءاج  اذِإَف   » هیآ رد  امُهالوُأ » »

مینک برض  ددع 19  هب  ار  تاملک  نیا  ياه  هرامـش  هاگ  ره  .تسا  هرامش 76  اُولُخْدَِیل » َو   » هملک هرامش 73 و  هملک  ِهَرِخْآلَا »  » هملک
: دیآ یم  تسد  هب  ریز  جیاتن 

زا اهلاس  دادعت  هجیتن ، نیا  . 1368-19  * 72 دعو : .تسا  دوهی  لوا  تلود  نتفر  نیب  زا  خـیرات  هجیتن ، نیا  . 722-19  * 38 امهالوأ ؛
.تسا يدالیم  لاس 1948  رد  دوهی  مود  تلود  سیسأت  ات  يدالیم  لاس 621  رد  ییوگشیپ 

رد يدوهی  مود  تلود  ندش  لماک  ات  يدالیم  لاس 621  رد  ییوگشیپ  لوزن  زا  اهلاس  دادعت  هجیتن ، نیا   -. 1368-19  * 73 هرخآلا :
.تسا يدالیم  لاس 1967 

.تسا يدالیم  لاس 2022  ات  لاس 621  رد  ییوگشیپ  لوزن  زا  اهلاس  دادعت  هجیتن ، نیا   -. 1444  = 19  * 76 اولخدیلو :
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ایآ تسیچ ؟ دروم  نیا  رد  امـش  بانج  رظن  .تسا  تسرد  حیحـص و  دـص  رد  دـص  هک  مینیب  یم  یـضایر ، ياه  هداد  نیا  رد  تقد  اب 
ِْلیَّللا َهَیآ  انْوَحَمَف  ِْنیَتَیآ  َراهَّنلا  َْلیَّللا َو  اَْنلَعَج  َو  :» تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  باسح » نینـس و   » ملع قیداصم  زا  نانخـس  نیا 

امش رظن  هب  ایآ  »1 و  ًالیِصْفَت ُهاْنلَّصَف  ٍءْیَش  َّلُک  َباسِْحلا َو  َنِینِّسلا َو  َدَدَع  اوُمَْلعَِتل  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ًالْضَف  اوُغَْتبَِتل  ًهَرِْـصبُم  ِراهَّنلا  َهَیآ  اْنلَعَج  َو 
؟ تسا میرک  نآرق  يددع  ياهزاجعا  زا  هلأسم  نیا 

: باوج

هوالع .تسین  باسح »  » و نینس » ملع  قیداصم  زا  تسا و  شزرا  یب  تانیمخت  عون  کی  هکلب  درادن ، زاجعا  هب  یطبر  چیه  هلأسم  نیا 
هرامـش 38 هملک  هروس ، لوا  زا  باسح  اـب  هیآ ، رد  اـمهالوا  هملک  اریز  تسا ؛ هدرک  هابتـشا  مه  هبـساحم  رد  یـصخش  نیا  هک  نیا  رب 
؟ دراد یتیـصوصخ  هچ  ددـع 19  رگم  ای 18 ؟ هن 20  دوش ، برـض  ددـع 19  هب  اـه  هرامـش  نیا  ارچ  هک  تفگ  دـیاب  نینچمه  .تسین 

هجیتن کی  دناوت  یم  یهاگ  رگید ، ددع  کی  رد  اهنآ  برـض  فورح و  ای  تاملک  تایآ و  دادعا  ماقرا و  نیب  عمج  هک  تسا  یعیبط 
.تسا زاجعا  زا  ریغ  نیا  اما  دشاب ، هتشاد  يروآ  تفگش 
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یتنرتنا ياه  هاگیاپ  روسناس  لرتنک و 

لاؤس 60:

هزاجا يرگ  یحابا  یقالخا و  داسف  ياهتیاس  هب  دورو  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ؛ زاوج  اهتموکح  يوس  زا  یتنرتنا  ياه  هاگیاپ  لرتنک  اـیآ 
هاگیاپ عون  نیا  هحفص  رد  ًالومعم  دوشن ؟ هداد  هزاجا  زین  یمالـسا  یتنرتنا  ياه  هاگیاپ  زا  یخرب  هب  نآ  رانک  رد  نینچمه  دوشن ؟ هداد 

؟ تسیچ دروم  نیا  رد  امش  بانج  رظن  زاجم » ریغ  ياه  هاگیاپ  : » دوش یم  رهاظ  نآ  هباشم  ای  لیذ  ترابع  اه 

: باوج

.تسا یمالـسا  ياـهتلود  همه  یعرـش  هفیظو  دوشن ، هداد  هزاـجا  یقـالخا  داـسف  زکارم  هب  هک  تروص  نیدـب  اـه  هاـگیاپ  نیا  لرتـنک 
تلود ندوب  یمالـسا  اب  یمالـسا  ياهتیاس  هب  ندادـن  هزاجا  اما  .دوشن  دراو  اه  هاـگیاپ  نیا  رد  هک  تسا  ناملـسم  ره  هفیظو  نینچمه 

.تسشن راگزاس 

بهاذم نایدا و  يدازآ 

لاؤس 61:

تاداع و ای  هشیدنا و  ای  يژولوئدیا  هاگن  زا  هک  ار  یصاخ  بهذم  ای  تیموق  هک  دراد  ار  قح  نیا  تموکح  ایآ 
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دوخ ياه  تنـس  تاداع و  هقیرط ، هک  دهدن  هزاجا  نانآ  هب  هک  يا  هنوگ  هب  دـهد ، رارق  روسناس  تحت  تسا ، فلاخم  نآ  اب  اه  تنس 
هتـشاد ار  دوخ  هژیو  تیـصخش  هدوب و  یگنهرف  لالقتـسا  ياراد  یناسنا ، ياهگنهرف  ریاس  رانک  رد  اـی  دـنیامن و  زاربا  ار  یگدـنز  رد 

؟ دنشاب

: باوج

دناوت یمن  یتلود  چیه  درادن و  ار  قح  نیا  یتلود  چیه  هتفریذـپ ، ار  بهاذـم  نایدا و  يدازآ  لصا  هک  للملا  نیب  قوقح  ياضتقم  هب 
یم داجیا  قافن  هنتف و  شروش ، جرم ، جره و  روشک ، رد  تلاح  نیا  اریز  دـنک ؛ لیمحت  رگید  بهاذـم  ناوریپ  رب  ار  یـصاخ  بهذـم 

هتـشاد ار  رگید  بهذم  دقن  قح  هک  نیا  نودب  دنـشاب ، دازآ  دوخ  ینید  ریاعـش  هماقا  بهذـم و  رد  بهذـم  ره  ناوریپ  رگا  اما  .دـنک 
.دوش یم  مکاح  تینما  تابث و  روشک  رد  دنشاب ،

مالسا نانمشد  ياه  ییاوسر  ياشفا 

لاؤس 62:

نانآ تهج  رد  هک  یناسک  نآ و  نانامیپ  مه  اکیرمآ و  زا  مالـسا  نانمـشد  ياه  ییاوسر  ياـشفا  دروم  رد  تسیچ  یلاـع  باـنج  رظن 
رد یعامتجا و  ياهتیعقاو  رد  نانآ  ياه  ییاوسر  رـشن  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ًاـصوصخم  اـهتلم ، اـی  اـهتموکح  زا  معا  دـننک  یم  تکرح 

نانآ سیاسد  اه و  هلیح  اب  ار  تلم  دناوت  یم  یتراجت ، ینومژه  یتعنص و  ياه  يژتارتسا  داصتقا ، تسایس ، يایند 
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؟ دنادرگ انشآ 

: باوج

هدسفم یهاگ  تسا  نکمم  فیاوط  اه و  تلم  هب  تبـسن  یلب  .دوش  ماجنا  ینیع  هنانیب و  عقاو  تروص  هب  رگا  درادن  یلاکـشا  راک  نیا 
رجنم ناملـسم  قرف  اه و  تلم  نیب  رتشیب  قافن  هقرفت و  هب  اه  يرگاشفا  عون  نیا  هک  نیا  لثم  دـشاب ، رتشیب  نآ  تحلـصم  زا  لمع  نیا 
همانرب اه و  هئطوت  ربارب  رد  نیملـسم  فوفـص  تدـحو  تسا ، بولطم  مهم و  عراـش  هاـگن  زا  هچنآ  رگید  يوس  زا  هک  نیا  اـب  ددرگ ،

.تسا نانمشد  ياه 

برغ یمالسا  دض  تاغیلبت  لابق  رد  ناناملسم  هفیظو 

لاؤس 63:

روط هب  اکیرمآ  ماع و  روط  هب  برغ  تاغیلبت  جوم  اب  ییورایور  رد  ناملسم  دهعتم  يابدا  نارکفنشور و  نادنمـشیدنا ، املع ، فیلکت 
؟ تسیچ یمالسا  تما  مالسا و  رابتعا  تیثیح و  هب  ندز  همطل  روظنم  هب  صاخ 

: باوج

نیا اب  ینیع ، تروص  هب  نکمم و  لیاسو  همه  اـب  هک  تسا  نیا  ناگدنـسیون  نارکفنـشور و  نادنمـشیدنا ، اـبطخ ، اـملع ، همه  هفیظو 
نید هک  دننک  نایب  دنیامن و  دـقن  ار  مالـسا  هیلع  نانآ  ساسا  یب  تاماهتا  هدـننک و  هارمگ  راکفا  دـننک و  هلباقم  یتاغیلبت  ياه  هئطوت 

، حلص نید  مالسا 
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ِْریَِغب ًاسْفَن  َلَتَق  ْنَم  ُهَّنَأ   » دنوادخ نخـس  نیا  دننام  دراد ، دیکأت  رـشب  قوقح  یـشزرا و  رب  دوخ  دنلب  دایرف  اب  هدوب و  تیناسنا  تلادـع و 
یصوصن نیا  اب  مالسا  نید  ًاعقاو  ایآ   ، 1« ًاعیِمَج َساّنلا  اَیْحَأ  امَّنَأَکَف  اهایْحَأ  ْنَم  ًاعیِمَج َو  َساّنلا  َلَتَق  امَّنَأَکَف  ِضْرَْألا  ِیف  ٍداـسَف  ْوَأ  ٍسْفَن 

مسیرورت و عاونا  لاکـشا و  همه  دض  رب  هک  نیا  ای  دنک  یم  غیلبت  جیورت و  ار  راکتیانج  نالتاق  يوردنت و  رورت ، دوخ  عطاق  نشور و 
؟ تسا يوردنت 

یمالسا شخب  يدازآ  ياهشبنج  زا  تیامح 

لاؤس 64:

ياهتکرح دننک ، یم  عافد  دوخ  نید  تمارک و  اه ، شزرا  ناط ، وا  زا  هک  ار  یمالسا  شخب  يدازآ  ياهشبنج  اه ، تموکح  زا  یخرب 
رد هدش و  مامت  لیئارـسا  یناهج و  مزینویهـص  عفن  هب  دروخرب  عون  نیا  .دراد  ییاعدا  نینچ  اکیرمآ  هک  نانچ  .دنناوخ  یم  یتسیرورت 
یم عافد  دوخ  تمارک  ضرع و  نطو ، نید ، زا  هک  یـسک  ایآ  تسیچ ؟ دروم  نیا  رد  یلاـع  باـنج  رظن  .دوب  دـهاوخ  ناـنآ  تمدـخ 

، نید زا  عافد  مالـسا و  هضیب  زا  عافد  داهج و  مچرپ  هک  ناناملـسم  زا  هورگ  نیا  لابق  رد  اـم  یعرـش  فیلکت  تسا ؟ تسیرورت  دـنک ،
، املع فیلکت  امش  رظن  هب  تسیچ ؟ دنا  هتشارفارب  ار  ناشتمارک  نطو و 
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یتاغیلبت يراتشون و  تیلوئسم  تلاسر و  تسیچ ؟ نیدهاجم  نیا  هب  يرای  تسد  نداد  رد  دهعتم  يابدا  نارکفنشور و  نادنمـشیدنا ،
؟ دشاب دیاب  هنوگچ  عوضوم  نیا  رد  نانآ 

: باوج

همه رد  نانآ  ییالقع  عورـشم  قح  نیا  هکلب  تسین ؛ تسیرورت  دـنک ، یم  عافد  دوخ  نیمزرـس  لاـم و  یـضرع ، ناـج ، زا  هک  یـسک 
هب ار  هانگ  یب  مدرم  هک  تسا  یـسک  تسیرورت  .تسا  نیمز  هرک  رد  رـشب  قوقح  ياهتیولوا  زا  یکی  نیا  اریز  .تسا  ینامـسآ  ناـیدا 
هب دـنادرگ و  یم  هراوآ  ای  دـناسر  یم  لتق  هب  ار  نآ  یلاها  لاغـشا و  ار  نارگید  نیمزرـس  دـناسریم و  لتق  هب  یناسنا  ریغ  عیجف  لکش 

.دنک یم  یتمرح  یب  نانآ  تزع  وربآ و  ضرع ، هب  فلتخم  ياه  هویش 

نوچ دنریگ ؛ سپزاب  ار  دوخ  عورشم  قوقح  ات  تسا  نانآ  یتاغیلبت  يونعم و  يدام و  تدعاسم  دییأت و  نانآ ، لابق  رد  یعرش  هفیظو 
همه هفیظو  ات  مالـسا  هضیب  زا  عافد  داهج و  هن  ناش و  نیمزرـس  یـضرابع و  ناج ، زا  عافد  يارب  تسا  یعافد  مایق  کی  نانآ  مایق  نیا 

.دنوش داهج  دراو  نانآ  رانک  رد  نکمم  لیاسو  همه  اب  میقتسم و  روط  هب  هک  دشاب  نیا  نیملسم 
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یمالسا ياهروشک  یسایس  ناربهر  تیلوئسم  ناهج و  ندش  یبطقکت  لیالد  هئطوت ، يروئت 

لاؤس 65:

يوس زا  یگرزب  هئطوت  هک  نیا  دـنا و  هتـشون  یبلاـطم  هئطوـت » يروـئت   » عوـضوم هراـبرد  ناسانـشراک  نیرکفتم و  اـملع ، زا  يرایـسب 
هب یناکم ، ره  رد  يزیتسمالسا  یمالسا و  تما  تاردقم  رب  طلست  روظنم  هب  .دریگیم  لکش  هتفرگ و  لکش  نیملسم  مالسا و  نانمـشد 

تـسایس لامعا  قیرط  زا  ناهج  رب  هطلـس  اهنآ  فدـه  هک  يا  هراقارف  یتیلمدـنچ و  گرزب  ياـه  تکرـش  یتسینویهـص و  شبنج  عفن 
؟ تسیچ گرزب  هئطوت  نیا  اب  ییورایور  رد  ناگدنسیون  نایگنهرف و  نیرکفتم ، املع ، یعرش  فیلکت  .تسا  اکیرمآ )  ) یبطقکت

: باوج

ناهج و رب  نانآ  طلست  یساسا  لماع  هک  دنـشیدنیب  تقد  تیدج و  اب  هک  تسا  تما  نارادمتـسایس  نارکفنـشور و  نارکفتم ، همه  رب 
: تسا هتکن  دنچ  رد  یساسا  لماع  هک  تسا  نیا  باوج  تسیچ ؟ یمالسا  تما  تاردقم  رب 

.تسا اهنآ  ياهنیمزرس  رد  دوجوم  یعیبط  ياه  تورث  مغر  یلع  داصتقا  رد  یمالسا  ياهتلود  فعض  لوا ؛ لماع 

یساسا لماع  یگدنام  بقع  نیا  .تسا  هتفرشیپ  يژولانکت  یلاع و  ياهتراهم  رصاعم ، مولع  رد  ناناملسم  یگدنام  بقع  مود ؛ لماع 
فعض
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یگربخ و دنمزاین  اه  تورث  زا  هدافتسا  اریز  تسا ؛ روشک  رد  یعیبط  ياه  تورث  زا  هتسیاش  هتسیاب و  هدافتسا  مدع  داصتقا و  رد  نانآ 
.تسا هتفرشیپ  يژولانکت  یلاع و  ياه  تراهم 

قرـش و ربارب  رد  دحاو  فقوم  نتـشادن  نانآ و  داحتا  مدع  یمالـسا و  ياهروشک  یـسایس  ناربهر  نیب  فالتخا  هقرفت و  موس ؛ لماع 
ياهدرکیور رد  نانآ  رگا  ور ، نیا  زا  .تسا  یمومع  عفانم  هن  تسایر و  تردـق و  یـسرک  یـصخش و  عفانم  هب  رتشیب  مامتها  برغ و 

زاب باسح  نانآ  يارب  ًالماک  یگمه  برغ  قرش و  دنتـشاد ، یم  دحاو  فقوم  دوخ  ياهروشک  یمیلعت  يداصتقا و  یـسایس ، یمومع 
.دندرک یم 

تاردقم رب  هدش و  دراو  یمالسا  ياهروشک  رد  ات  دنادرگ  یم  راومه  ار  هار  دزاس و  یم  مهارف  نانمـشد  يارب  ار  تصرف  لماوع  نیا 
، تامادـقا نیا  همه  زا  فدـه  .دـنبای  طلـست  هریغ  یتینما و  یماظن ، یمیلعت ، یگنهرف ، یـسایس ، يداصتقا ، ياـه  هصرع  همه  رد  تما 

اهروشک نیا  تاردقم  رب  نانآ  طلست  نانآ و  ياقب  يارب  يا  هناهب  یگدنام  بقع  نیا  ات  تسا  یمالـسا  ياهروشک  نتـشادهگن  بقع 
دهاوخن مه  لالقتسا  دشاب ، هدنام  بقع  رضاح  رصع  رد  یملع  يداصتقا و  یـسایس ، هاگن  زا  روشک  هک  ینامز  ات  تسا  یعیبط  .دشاب 

روآ فسأت  رایسب  رایسب  تلاح ، نیا  دخرچب و  قرـش  برغ و  روحم  رب  دیاب  دوخ  ياه  يدنمزاین  نیمأت  يارب  تروص  نیا  رد  .تشاد 
.تسا

لح لها  همه  رب  یمالسا و  ياهروشک  یسایس  ناربهر  رب  تهج  نیدب 

ص:78
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دنشیدنیب و یکین  هب  تسا ، اضف  شناد و  رصع  هک  رضاح ، رـصع  رد  دوخ  ياهتیلم  زاس  تشونرـس  لیاسم  دروم  رد  هک  تسا  دقع  و 
ادخ و ربارب  رد  تیلوئـسم  نادـجو و  مکح  هب  هک  تسا  نانآ  رب  اذـل  .دـننامب  یقاب  هدـنام  بقع  یمالـسا ، ياهروشک  یک  ات  هک  نیا 

حلاصم ظفح  رد  ًایناث ، .دنشاب  هتشاد  دحاو  عضوم  دنوش و  دحتم  برغ  قرش و  لابق  رد  ناش  ياهدرکیور  همه  رد  الوا  ناش ، ياهتلم 
هب اـه  هنیمز  همه  رد  یلاـع  ياـه  کـینخت  اـهتراهم و  بلج  هب  مادـقا  فـالتخا و  هقرفت و  عوـن  ره  نتـشاذگ  راـنک  تـما و  یموـمع 

ياـیند هبتر  هب  اـهنآ  ندـناسر  اـهروشک و  نیا  تفرـشیپ  لوـحت و  يارب  نآ  زا  نتفرگ  هرهب  نکمم و  هلیـسو  ره  اـب  ناـش  ياـهروشک 
ياه هاگـشناد  اه و  هدکـشناد  اه ، توتیتسنا  سیـسأت  اب  تفرـشیپ ، نیا  .دـنیامن  ریذـپان  یگتـسخ  ریگیپ و  يدـج و  ماـمتها  رـصاعم ،

اهرازبا و لیاسو و  همه  هیهت  اهکینکت و  اهتراهم و  هب  یبایتسد  يارب  نادنمشیدنا  ناناوج و  قیوشت  وس و  کی  زا  هتفرـشیپ  یـصصخت 
.تسا ریذپ  ناکما  رگید ، يوس  زا  نانآ  يارب  اهتصرف 

رد مالـسا  یناسنا  یگداوناخ و  یعامتجا ، ماظن  توق  زا  فاوخ  نآ  مهم  لماع  مالـسا ، نید  لباقم  رد  نانآ  يرگ  هزیتس  گنج و  اما 
، اپورا اکیرمآ و  رد  ناناوج  هک  میونش  یم  هشیمه  ور ، نیمه  زا  .تسا  نیمز  هرک  حطس  رد  نآ  نوزفازور  شرتسگ  اه و  هصرع  همه 

مالسا هب  نآ ، یناسنا  ماظن  مالسا و  زا  نانآ  كدنا  رایسب  عالطا  مغر  یلع 
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نآ هعـسوت  شرتسگ و  ربارب  رد  ار  اه  هزاورد  ات  دـننک  یم  هزیتس  مالـسا  اب  فلتخم  ياه  هار  زا  اه و  هویـش  اب  ناـنآ  اذـل  .دـنورگ  یم 
.دندنبب

هب ار  نانآ  دنزادرپب و  مدرم  نیب  رد  یمالسا  یهاگآ  رشن  هب  هک  تسا  ملق  باحصا  نارکفتم و  املع و  رب  دش ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 
ياه هئطوت  چوپ و  تاغیلبت  یبنجا و  راکفا  دض  رب  یناسنا  ياه  نامرآ  اهـشزرا و  یقالخا و  ینید و  گنهرف  یمالـسا و  ياه  هشیدنا 

هب مدرم و  يارب  لوبق  لباق  هنانیب و  عقاو  ینیع و  تروص  هب  ار  نانآ  ياهغورد  لطاب و  ياه  هشیدـنا  دـننادرگ و  حلـسم  زهجم و  نانآ 
ياه هکبـش  تالجم و  اه ، همانزور  رد  موادـم  رمتـسم و  روط  هب  هکلب  راب ، ود  ای  کـی  يارب  هن  دـنیامن و  دـقن  مانـشد  متـش و  زا  رود 
روط هب  ار  مالـسا  مامتها  یقوقح و  یگداوناخ و  يدرف ، یعامتجا ، نوگانوگ  داعبا  رد  مالـسا  نید  يایازم  دـننک و  رـشن  يا  هراوهام 

رد مدرم  نوخ  نتخیر  دیدش  راکنا  حیبقت و  اهنآ و  فرش  تمارک و  لاوما ، ضرع ، نوخ ، ظفح  مدرم و  ناج  ظفح  هب  يدج  عطاق و 
ْنَم ُهَّنَأ  :» نینچمه و  ًاعیِمَج » َساّنلا  اَیْحَأ  امَّنَأَکَف  اهایْحَأ  ْنَم  َو  :» تسا هدومرف  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  .دـنیامن  ناـیب  ار  تنـس  باـتک و 

دروم رد  .تسا  هدـمآ  هطبار  نیا  رد  يدایز  نوتم  زین  تنـس  رد  ًاعیِمَج . » َساّنلا  َلَتَق  امَّنَأَکَف  ِضْرَْألا  ِیف  ٍداسَف  ْوَأ  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًاسْفَن  َلَـتَق 
نید نیا  ایآ  دراد ؟ دوجو  تسا ، هدمآ  مالسا  رد  هک  ینوتم  زا  رت  هدنرب  رت و  عطاق  نوتم  ایند  رد  یماظن  مادک  رد  مدرم ، قوقح  ظفح 
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؟ دشاب يوردنت  ییارگطارفا و  مسیرورت ، هدننک  جیورت  دناوت  یم  دوخ  صوصت  نیا  اب 

ًاصوصخم مدرم  يارب  لوبق  لباق  ياهنوگ  هب  قیقد و  لکـش  هب  دیاب  چوپ  دیلپ و  ياه  هئطوت  نیا  اب  هزرابم  تفگ  دیاب  هصالخ  روط  هب 
.يدرف ره  هن  دوش  ماجنا  ناملسم  نارکفتم  املع و  طسوت  دیاب  هزرابم  نیا  دشاب و  نانآ  نایگنهرف  ناناوج و 

مالسا ناهج  تفرشیپ  يارب  یملع  ياه  هشیدنا  تقرس 

لاؤس 66:

نادنمـشناد و زا  تفرعم ، شناد و  فـلتخم  ياـه  هـصرع  رد  یملع  ياـه  هشیدـنا  تاـیرظن و  تقرـس  یمالـسا ، ياـهتلود  يارب  اـیآ 
نیا هب  هجوت  اب  ًاصوصخم  تسا ؟ زیاج  یمالسا  ندمت  تما و  هب  تمدخ  هار  رد  نآ  زا  هدافتسا  نآ و  لیمکت  سپس  یبرغ و  نارکفتم 

هب هتخاـس و  ار  دوـخ  یملع  ندـمت  نآ  ياـنبم  رب  هدرک و  تقرـس  نیملــسم  ياـملع  زا  ار  یملع  تاـیرظن  زا  يرایــسب  زین  برغ  هـک 
نیا رد  یلاعبانج  رظن  .دنا  هتفای  تسد  اهورملق  ریاس  ییاضف و  مولع  تأیه ، کیناکیم ، یسمراف ، بط ، يایند  رد  هتفرـشیپ  ياهکینخت 

؟ تسیچ دروم 

: باوج

اب یملع  راکفا  تایرظن و  هب  یبایتسد  یمالسا  ياهتلود  يارب  یلب 
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اب ندمتم  هعماج  کی  هب  هتفای و  لوحت  یمالـسا  هعماج  ات  تسا ؛ ترورـض  کی  رـصع  نیا  رد  هکلب  تسا ، زاجم  نکمم  لیاسو  همه 
.ددرگ لیدبت  هریغ  ییاضف و  مولع  داصتقا ، یسدنهم ، بط ، رد  هتفرشیپ  ياه  کینخت  نونف و 

یکینورتکلا ياه  هکبش  قیرط  زا  هدننک  هارمگ  تسردان و  تامولعم 

لاؤس 67:

لهس رایسب  رما  کی  هب  یکینورتکلا  هویـش  هب  تاعالطا  هلدابم  دنراد ، تراهم  یتنرتنا  هکبـش  زا  هدافتـسا  رد  هک  یناسک  يارب  هزورما 
تاعوضوم زا  یکی  ای  مولع  زا  یملع  رد  طلغ  تاعالطا  رـشن  هب  هک  یناسک  دروم  رد  تسیچ  یلاـعبانج  رظن  اـما  .تسا  هدـش  لیدـبت 

اهالاک زا  یخرب  هدننک  دیلوت  ياه  تکرـش  لثم  ناگدننک  هدافتـسا  زا  یخرب  عفن  هب  ار  ینیعم  قیاقح  هک  نیا  روظنم  هب  دنزادرپ ، یم 
اه تکرـش  زا  یخرب  هک  نیا  لثم  .دـنیامن  هارمگ  اه  نآ  عفن  هب  ار  مدرم  راکفا  دـننک و  بلقنم  فیرحت و  اـه ، تموکح  زا  یخرب  اـی 

هاگتسد هدننک  دیلوت  ياه  تکرش  لثم  ای  .دنهد  ناشن  مک  ار  تیرگس  رارضا  فشک  هب  طوبرم  ياه  ثحب  شزرا  دننک  یم  ششوک 
مک ار  یمومع  تحص  يارب  اه  هاگتسد  نیا  زا  هدافتسا  زا  یـشان  ياهررـض  هب  طوبرم  ياه  ثحب  دنهاوخ  یم  هک  لیابوم  نفلت  ياه 

يا هدننک  هارمگ  ياه  ثحب  طسوت  اهشالت  نیا  همه  .دنهد  ناشن  تیمها 
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؟ تسیچ یلاع  بانج  رظن  دروم  نیا  رد  .دوش  یم  رشن  تنرتنا  قیرط  زا  هک  دریگ  یم  تروص 

: باوج

، ندیشک تیرگس  ياهررض  هب  طوبرم  ياه  ثحب  شزرا  تیمها و  زا  یلیلقت  اما  .تسین  حیحاص  تاعالطا  تسردان  رـشن  فیرحت و 
لطاب و رـشن  هک  نیا  هصالخ  .تسا  هغلابم  رب  ینتبم  ًابلاغ  ثحابم  نیا  اریز  دوشیمن ؛ بوسحم  تاـقیقح  نتخاـس  بـالقنم  فیرحت و 

یلاکـشا تسا ، هغلابم  رب  ینتبم  ًابلاغ  هک  یثحابم  زا  یخرب  تیمها  زا  نتـساک  اـما  .تسین  زاـجم  تقیقح  نتخاـس  بلقنم  يارب  غورد 
.درادن

حاورا راضحا  يرگوداج و  ياهباتک  پاچ 

لاؤس 68:

نیا اب  دننک ، یم  پاچ  دیوگیم ، نخس  نآ  دننام  نج و  اب  هطبار  حاورا و  راضحا  هدبعش ، وداج ، زا  هک  ار  ییاهباتک  نارشان  زا  یخرب 
؟ تسیچ دروم  نیا  رد  یلاعبانج  رظن  .دشاب  مه  رضم  مدرم  زا  يرایسب  يارب  تسا  نکمم  اه  باتک  نیا  هک 

: باوج

ياهباتک زا  اریز  تسین ؛ زیاج  نآ  رشن  پاچ و  وداج ، باتک  .تسین  مه  ییالقع  هکلب  تسین و  اه  باتک  نیا  پاچ  رد  يا  هدیاف  چیه 
لالض
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، يدنب مشچ  يزاب ، هدبعش  .دوش  هتشک  دیاب  رگوداج  تایاور ، یخرب  قباطم  هکلب  تسا و  مارح  نآ  ملعت  میلعت و  .دوش  یم  بوسحم 
.درادن یتینیع  تیعقاو و  چیه  هدوب و  یلایخ  روما  زا  نج  اب  هطبار  حاورا و  راضحا 

نیطسلف يدازآ  يارب  داهج 

لاؤس 69:

روما مامت  هک  نیا  لثم  دنا ، هدروآ  دیدپ  یتارییغت  دوخ  یشزومآ  متسیس  رد  یمالـسا  یبرع و  ياهتلود  زا  يرایـسب  ریخا  ياهلاس  رد 
تروص نآ  يارب  اهنیا  همه  .دناهدرک  فذح  ار  تسینویهص  دوهی  ربارب  رد  تمواقم  نیطسلف و  يدازآ  هب  توعد  ای  داهج  هب  طوبرم 

؟ تسیچ اهتلود  نیا  تامادقا  عون  نیا  دروم  رد  یلاعبانج  رظن  .دوش  قیبطت  شنانامیپ  مه  اکیرمآ و  اب  یتسود  تسایس  هک  هتفرگ 

: باوج

ناـمز رد  توعد  نیا  اریز  تسین ؛ یـسک  ره  هفیظو  اـه ، تسینویهـص  ربارب  رد  تمواـقم  نیطـسلف و  نتخاـسدازآ  داـهج و  هب  توعد 
اهنآ زا  یکی  هک  طیارـش  عماج  عرـش  مکاح  يوس  زا  مه  تبیغ  نامز  رد  دریگ و  تروص  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما يوس  زا  دـیاب  روضح 

رد ای  روضح  نامز  رد  هچ  توعد  نیا  تروص  ره  هب  اـما  .دریگیمن  تروص  یـسک  ره  يوس  زا  داـهج  هب  توعد  سپ  .تسا  تیملعا 
هب طونم  تبیغ  نامز 
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رد دوخ  نیمزرس  ضرع و  لام ، ناج ، زا  تسا  بجاو  یناملسم  ره  رب  یلب  .تسا  نآ  يزوریپ  ًاتیاهن  اهرازبا و  طیارـش و  ندوب  مهارف 
.تسین بجاو  وا  رب  يزیچ  هنرگ  دشاب و  عافد  هب  رداق  هک  نیا  رب  طورشم  دنک ، عافد  نکمم  هلیسو  ره  اب  نمشد  مجاهت  لباقم 

اهتموکح اب  نارکفتم  نایگنهرف و  يراکمه 

لاؤس 70:

عفانم و تمدـخ  رد  ار  نانآ  ملق  ات  دـنهد  یم  اهنآ  هب  اـه  تموکح  هک  دنتـسه  یلاـم  ـالط و  قشاـع  نارکفتم ، ناـیگنهرف و  زا  یخرب 
امـش رظن  نینچمه  تسیچ ؟ یعرـش  هاگن  زا  اـهتموکح  تاـئارجا  عون  نیا  دروم  رد  یلاـعبانج  رظن  .دـننک  مادختـسا  دوخ  ياهتـسایس 

یم اه  تموکح  شوغآ  رد  زاس ، تشونرـس  لیاسم  اـهتلم و  عفاـنم  دـض  رب  دـنچره  هک  نارکفتم  ناـیگنهرف و  زا  هتـسد  نیا  هراـبرد 
؟ تسیچ دنمرآ ،

: باوج

تـشونرس عورـشم و  لیاسم  یمومع و  عفانم  ناملـسم و  ياهتایلم  هب  تمدخ  اهتموکح ، شوغآ  هب  ندرب  هانپ  رد  نانآ  فدـه  هاگره 
رب طورـشم  درادن ، یعنام  تسا و  یکین  راک  دنهد ، ماجنا  زین  نآ  تسایـس  تموکح و  هب  ار  یتامدخ  لاح  نیع  رد  دـشاب و  ناشزاس 

یعنام ندش  تموکح  دنمراک  لصا  رد  هک  نیا  هصالخ  .دشاب  هتـشادن  یعنام  عراش  هاگدید  زا  هدوب و  عورـشم  تامدخ  نیا  هک  نیا 
دوجو

ص:85
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هفیظو نیا  یهاگ  تفگ  ناوت  یم  هکلب  .دـشاب  عورـشم  زاجم و  لمع  کی  دریگ  یم  شود  هب  هک  يا  هفیظو  هک  یتروص  رد  درادـن ،
هتـشادن دنک  شاعم  رارما  یگدنز و  نآ  هلیـسو  هب  هک  يرگید  راک  یـصخش  نیا  هک  یتلاح  رد  دشاب ، يرورـض  مزال و  تسا  نکمم 

.دهد رارق  مدرم  رب  ملظ  هلیسو  ار  نآ  هدرک و  هدافتسا  ءوس  دوخ  یتموکح  هفیظو  زا  هک  تسین  زیاج  یلب ! .دشاب 

ناگدنسیون زا  یخرب  دادترا  مکح 

لاؤس 71:

یهلا تاذ  ای  مالسا  هب  تناها  هب  مهتم  هک  تسا  یناگدنسیون  زا  یخرب  تامکاحم  یلدع و  بیقعت  زا  ربخ  يدنچ  زا  ره  اه  هناسر  رد 
دارفا و نیا  رفک  مکح  مکاحم  زا  یخرب  دـنوش و  یم  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا زا  یکی  ای  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هب  ضرعت  اـی  و 
اب دارفا  عوـن  نیا  ًاـعقاو  اـیآ  تسیچ ؟ لـیاسم  عوـن  نیا  رد  يرفعج  هقف  رظن  .دـنیامن  یم  رداـص  ار  ناشنارـسمه  ناـنآ و  نیب  ییادـج 

؟ دنتسه رفاک  مکح  رد  دوخ ، ياهباتک  رد  یلامعا  نینچ  باکترا 

: باوج

بیذـکت مزلتـسم  نآ  راکنا  هک  نیا  هب  تافتلا  اب  تایرورـض  راکنا  اما  .تسا  تلاسر  دـیحوت و  راـکنا  اـهنت  دادـترا  رفک و  رد  راـیعم 
اما .دوش  یمن  تاـبثا  يرگید  ببـس  تلع و  هب  تسا و  نیمه  دادـترا  رفک و  راـیعم  .دوشیم  بوسحم  رفک  دوش ، یم  ربماـیپ  تلاـسر 

هک تسا  نیا  دترم  مکح 
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دوش و یم  بجاو  دترم  لتق  دشاب ، ناملـسم  ود  نآ  زا  یکی  ای  دترم  صخـش  ردام  ردـپ و  هک  ینعم  نیدـب  دـشاب  يرطف  دادـترا  رگا 
هس لالخ  رد  هاگره  دشاب ، یلم  دترم  رگا  اما  .ددرگ  یم  میسقت  هثرو  نیب  زین  وا  لاوما  دریگ و  یم  تافو  هدع  هدش و  ادج  وا  رـسمه 
وا نیب  دقع  دور و  یمن  وا  تسد  زا  دادترا  اب  وا  لاوما  دوشیم و  هتشک  مراهچ  زور  رد  هنرگ  درادن و  دوجو  یلکشم  دیامن ، هبوت  زور 

.دریگ یم  قالط  هدع  دشاب ، هلوخدم  شرسمه  رگا  تلاح  نیا  رد  .دوش  یم  خسف  دوخ  هب  دوخ  شرسمه  و 

نانز يارب  دم  ياه  همانرب  ياشامت 

لاؤس 72:

مدرم هماع  يارب  ار  هنانز  ياه  همانرب  يرادـید ، يرادینـش و  ياه  هناسر  اه و  هراوهام  تالجم ، اه ، همانزور  یلثم  اه  هناسر  زا  یخرب 
نز و گنهرف  زا  اما  .دـشاب  یم  نآ  دـننام  تایرطع و  صقر ، شیارآ ، ساـبل ، دـُم  رب  زکرمتم  اـه  هماـنرب  نیا  .دـنراذگیم  شیاـمن  هب 

عون نیا  هک  تسا  زیاـج  ناملـسم  نز  يارب  اـیآ  تسیچ ؟ دراوم  نیا  رد  یلاـعبانج  رظن  .تسین  يربـخ  اـه  هناـسر  نیا  رد  وا  تادـهعت 
هدوب و نز  هب  نیهوت  اه  همانرب  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دـنک ؟ بیقعت  یتنرتنا  ياهتیاس  ای  اه و  هراوهام  ای  اه  همانزور  رد  ار  اه  هماـنرب 

.دنک یم  هیارا  تسا ، مالسا  نانمشد  تمدخ  رد  لوا  هجرد  رد  هک  ار  یطلغ  گنهرف  کی 
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: باوج

، ددرگ وا  فارحنا  بجوم  هتشاذگ و  یفنم  ریثأت  وا  قالخا  كولـس و  رد  هک  یتروص  رد  نز ، يارب  اه  همانرب  نیا  ياشامت  بیقعت و 
مالسا و هب  شنامیا  وا و  تبالص  دایدزا  بجوم  هکلب  دشاب و  نآ  مدع  دننام  نآ  دوجو  هتـشادن و  يریثأت  نینچ  رگا  اما  .تسین  زیاج 

نامیا رد  هک  دنراد  دوجو  یمالـسا  ریغ  یمالـسا و  ياهروشک  رد  يدایز  نانز  .درادن  یلاکـشا  دوش ، نآ  یناسنا  دنمـشزرا  گنهرف 
یب لذتبم  ياهملیف  يویند و  هدنبیرف  ياه  همانرب  نینچ  دنتسه و  رادیاپ  مکحم و  دوخ ، گنهرف  مالسا و  هب  داقتعا  دنوادخ و  هب  دوخ 

.دیازفا یم  نانآ  تبالص  نامیا و  هب  هکلب  دنک ، یمن  داجیا  نانآ  رد  یلزلزت  اهنت  هن  یمرش  یب  ییایح و 

نیرکتبم يارب  اهتموکح  يدقن  زیاوج 

لاؤس 73:

زا نیرکتبم  يارب  یگنهرف  تاسسؤم  ای  یمسر  تاماقم  ای  اه  تموکح  زا  یخرب  هک  ینیع  يدقن  زیاوج  هرابرد  تسیچ  یلاعبانج  رظن 
هشیدنا و هک  دنهد  یم  یطرـش  هب  ار  زیاوج  نیا  تاماقم  نیا  رثکا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دننک ؟ یم  اطعا  ناگدنـسیون  نارکفتم و  املع ،

تلم تمدخ  رد  هک  یناسک  اما  .دشاب  هتشاد  قفاوت  تقباطم و  نانآ ، درکیور  اه و  تسایس  اب  نارکتبم  نیا  درکیور 
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فذح نارکتبم  تسرهف  زا  دننک ، یم  توعد  ربمایپ  ادخ و  نانمشد  ربارب  رد  تمواقم  داهج و  هب  هدوب و  نآ  زاس  تشونرس  لیاسم  و 
نارادـفرط ناونع  هب  ناروآون  نارکتبم و  زا  هورگ  نیا  هک  اسب  هچ  دنتـسه و  تلود  تسایـس  اب  ریاـغم  يراـکفا  ياراد  اریز  دـنوشیم ؛

نیا یعرـش  فیلکت  و  تسیچ ؟ اهتموکح  لمع  نیا  هرابرد  امـش  بانج  رظن  .دـنوشیم  داـی  مسیرورت  هب  بوسنم  یتح  اـی  ییارگطارفا 
؟ تسیچ دنیامن  یمن  لزانت  دوخ  لوصا  زا  دننک و  یمن  مخ  رس  يویند  ياهارغا  لباقم  رد  هک  یناروآون  ناگدنسیون و  زا  هورگ 

: باوج

اهتموکح و عفانم  تمدـخ  رد  دـیاب  نانآ  ياـه  يروآون  راـکفا و  هک  نیا  رب  طورـشم  ناروآون ، نادنمـشیدنا و  يارب  هزیاـج  ياـطعا 
نینچ أشنم  .درادـن  يدوس  چـیه  روشک  تما و  حـلاصم  يارب  تسا و  یقطنم  ریغ  ینالقع و  ریغ  لمع  کی  دـشاب ، اه  نآ  ياهتـسایس 

اب هنرگ  دـنریگیم و  رظن  رد  ار  دوخ  یـصخش  عفانم  اهنت  نانآ  تسا و  هنارظن  گنت  اـهتموکح ، عون  نیا  هاـگن  هک  تسا  نیا  یتیعـضو 
وا تاعادـبا  راکفا و  هک  نیا  زا  معا  تسا ، روآون  رکفتم و  ره  يارب  هزیاج  شاداپ و  ياطعا  اه  نآ  تیلوئـسم  اهنآ ، هاگیاج  هب  هجوت 

.تسا تما  عفن  هب  تفرشیپ  يروآون و  شناد ، هصرع  رد  نارکتبم  نیا  راک  اریز  هن ؛ ای  دشاب  قفاوم  تموکح  تسایس  اب 

يارب يونعم  يدام و  لیاسو  هیهت  نارکتبم و  نادنمشیدنا و  قیوشت  دروم  رد  هک  تسا  یمالسا  ياهتموکح  همه  رب  هک  نیا  هصالخ 
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اهنت هن  دوخ  لمع  نیا  اب  اه  تموکح  اریز  دننک ؛ لمع  تیدـج  هب  یملع ، نوگانوگ  ياه  هصرع  رد  نانآ  ياه  يروآون  تاراکتبا و 
ربارب رد  هک  تسا  تـما  نارکتبم  نادنمـشیدنا و  رب  نـینچمه  .دـنهد  یم  ماـجنا  ار  یگرزب  تمدـخ  زین  دوـخ  يارب  هـکلب  تـما  يارب 

شالت و همه ي  دنـشاب و  هتـشاد  خسار  نامیا  اه ، شزرا  لوصا و  نیا  هب  دننکن و  لزانت  دوخ  یـساسا  لوصا  زا  رئاج  ياه  تموکح 
هب تمدـخ  ناونع  هب  یکینخت  یملع و  فلتخم  ياـهورملق  رد  هشیدـنا  قلخ  يروآون و  يارب  نکمم  هلیـسو  ره  اـب  ار  دوخ  شـشوک 

نابز اب  اه  نآ  تاهابتـشا  نایب  هنـسح و  هظعوم  تمکح و  اب  یلو  دـنزیمآرد ، اه  تموکح  عون  نیا  اب  نینچمه  .دـندنبب  راـک  هب  تما 
گنت دودحم و  عفانم  اب  قفاوم  هک  لیلد  نیا  هب  ًافرـص  يروآون  هشیدنا و  عون  ره  هک  نیا  نایب  لوبق و  لباق  یقطنم و  نخـس  شوخ و 

.دوش یمن  هدرمش  ییارگطارفا  یتسیرورت و  دشاب ، مه  هعماج  مدرم و  تمدخ  رد  دنچره  تسین ، اهنآ 

رگید ناگدنسیون  زا  راکفا  تاعوضوم و  ندیرخ 

لاؤس 76:

دیرخ رب  ناـش ، ياـه  باـتک  رـشن  رد  تـالاح  زا  يرایــسب  رد  دـنمان ، یم  گرزب  ناگدنــسیون  ار  ناـنآ  هـک  ناگدنــسیون  زا  یخرب 
نیا .دنتسه  یکتم  دنتسه -  ارقف  زا  ناشرثکا  هدنامرد و  هک  کچوک -  ناگدنسیون  زا  راکفا  تاعوضوم و 
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نیا زا  تالجم  اه و  همانزور  .دـنزاس  یم  رـشن  هدامآ  نآ  شیاریو  اب  دـنریگ و  یم  نارگید  زا  ار  راـکفا  تاـعوضوم و  ناگدنـسیون ،
ریگارف گرزب و  ام  یمالـسا  یبرع و  عماوج  رد  رگا  تلاح  نیا  هرابرد  یلاعبانج  رظن  .دـناهداد  ربخ  اهروشک  زا  يرایـسب  رد  تلاـح 

یگتـسیاش چـیه  هک  یـسک  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، دـهاوخن  اـم  يرکف  یگنهرف و  تیعـضو  رب  يرطخ  تلاـح ، نیا  اـیآ  تسیچ ؟ دوش 
زا دنزیم و  اپ  تسد و  يدنمزاین  رقف و  طخ  تحت  یقیقح  هدننک  راکتبا  هک  یلاح  رد  دـنک ، یم  دوعـص  الاب  ماقم  ردـص و  هب  درادـن ،

؟ درب یمن  ياهرهب  چیه  دوخ  راکتبا  يروآون و 

: باوج

تاماقم یمالـسا و  تلود  رب  ور ، نیمه  زا  .دوش  یم  یگدـنام  بقع  بجوم  اریز  تسا ؛ هعماـج  يارب  یگرزب  رطخ  تلاـح  نیا  یلب !
شیپ هب  ماگ  کی  هراومه  ات  دننک ، قیوشت  عارتخا  راکتبا و  يارب  نکمم  لیاسو  همه  اب  ار  ناروآون  نادنمـشیدنا و  هک  تسا  هطوبرم 

.درادن یلاکشا  تسا و  زیاج  دوخ  تاذ  رد  ناگدنسیون ، زا  راکفا  تاعوضوم و  ندیرخ  لمع  اما  .دننک  تکرح 

قارع یلعف  طیارش  رد  ناگدنسیون  یعرش  فیلکت 

لاؤس 75:

یخیرات فطع  هطقن  کی  اب  تما  هک  یلعف  طیارش  رد  دنـشاب ، دهعتم  نادب  ناگدنـسیون  دیاب  هک  یعرـش  فیلکت  امـش  بانج  رظن  هب 
ًاصوصخم تسا ، هجاوم 
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؟ تسیچ درذگ ، یم  روشک  نیا  رد  هچنآ  و  ییایناتیرب ، ییاکیرمآ -  لاغشا  قارع و  رد 

: باوج

، هملک دـیحوت  فوفـص ، دـیحوت  داحتا ، یلعف  طیارـش  رد  مدرم  فیاوط  راشقا و  همه  هکلب  نادنمـشیدنا و  نایگنهرف و  اـملع ، هفیظو 
زیگنا هنتف  لیاسم  رد  ندـشن  دراو  دوش ، روشک  رد  بوشآ  هنتف و  بجوم  هک  يزیچ  ره  زا  يرود  تینما ، تابث و  شمارآ ، هب  توعد 
نایاپ هب  مدرم ، تروص  نیا  رد  اهنت  .تسا  نانمـشد  ياـه  هماـنرب  اـه و  هئطوت  ربارب  رد  قاـفو  ییارگمه و  یگتـسبمه ، زیمآداـسف ، و 

بوشآ و هب  ندز  تسد  هنتف  شتآ  ندرک  نشور  بوشآ و  هقرفت و  اب  هن  دـش  دـنهاوخ  رداق  لالقتـسا ، هب  ندیـسر  لاغـشا و  هب  نداد 
نانآ هتساوخ  هن  هدش ، لیمحت  مدرم  رب  لاغشا  اریز  دش ؛ دهاوخ  لالقتسا  هب  ندیسرن  لاغشا و  ماود  اقب و  يارب  يا  هناهب  هقرفت ، هنتف و 
دوخ عفانم  رطاـخ  هب  اـهنت  هکلب  .تسا  هدـماین  ناـنآ  عفن  تهج  رد  مه  زاـغآ  رد  دوب و  دـهاوخ  ناـنآ  تساوخ  هب  نآ  متخ  هن  هدوب و 

يرهق روط  هب  رایتخا و  نودب  هک  ار  يدازآ  تمعن  نیا  ردق  دیاب  مدرم  هک  درک  شومارف  دیابن  .تسا  هدش  داجیا  تلاح  نیا  رگلاغشا ،
رد .دنهد  رارق  روشک  رد  جرم  جره و  بوشآ و  يارب  يا  هلیـسو  ار  نآ  هک  نیا  هن  دننک ، هدافتـسا  تمعن  نیا  زا  دننادب و  هدشداجیا ،

.تخاس دنهاوخ  مهارف  روشک  رد  ار  نآ  ماود  اقب و  هنیمز  هدرک و  رگلاغشا  هب  یگرزب  تمدخ  تروص ، نیا  ریغ 
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( مالسلا مهیلع   ) همئا هب  رعش  ياهناوید  باستنا 

لاؤس 79:

هب بوسنم  رعـش  ناوید  لثم  تسیچ ؛ دوش ، یم  هداد  تبـسن  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا هب  هک  يرعـش  ياهناوید  هب  عجار  یلاع  بانج  رظن 
؟) مالـسلا هیلع   ) يداه ماما  هب  بوسنم  رعـش  ناوید  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  هب  بوسنم  رعـش  ناوید  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع ماـما 

؟ دراد تحص  دح  هچ  ات  مالسلا ) مهیلع   ) همئا هب  اهناوید  نیا  نداد  تبسن 

: باوج

.تسا هدشن  تباث  تبسن ، نیا 

نایعیش هعیش و  بهذم  هب  تبسن  ریفکت  نیهوت و 

لاؤس 77:

رپ دوش ، یم  هتخورف  یمالسا  یبرع و  ياهروشک  رد  فلتخم  ياه  یشورفباتک  رد  هک  یتایرـشن  اه و  هوزج  اهباتک ، زا  يدایز  دادعت 
رب هعیش  ياملع  ياه  خساپ  پاچ  اه  تموکح  نیا  هک  یلاح  رد  هعیش ، بهذم  نایعیـش و  هب  تبـسن  ریفکت  تمذم و  نیهوت ، زا  تسا 

بانج رظن  .دـنهد  یمن  هزاجا  مه  ار  اهنآ  در  رب  لمتـشم  ياهباتک  ندـشدراو  یتح  نینچمه  .دـنهد  یمن  هزاجا  مه  ار  اه  باـتک  نیا 
؟ دشاب یم  هچ  هدیدپ  نیا  لابق  رد  ام  یعرش  فیلکت  و  تسیچ ؟ اهتموکح  نیا  لمع  دروم  رد  یلاع 

: باوج
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حیبقت و اریز  تسا ؛ ندرک  موکحم  حیبقت و  نودـب  یقطنم و  زیمآ ، تملاسم  تروص  هب  بهذـم  زا  عافد  هدـیدپ ، نیا  ربارب  رد  هفیظو 
، دـشاب هتـشادن  ناکما  روشک  نآ  لخاد  رد  رـشن  پاچ و  رگا  .ددرگیم  نارگید  تاساسحا  کیرحت  ثعاب  هنتف و  أشنم  دـنت ، دروخرب 

.ددرگرشن يرادینش  يرادید و  نکمم  هلیسو  ره  هب  ددرگ و  پاچ  رگید  روشک  رد 

تایبدا رد  رگید  نایدا  اهندمت و  ياهلوبمس  زا  هدافتسا 

لاؤس 78:

اهنآ زا  یخرب  هک  رگید  نایدا  اهندمت و  ياهلوبمس  زا  دوخ  یناتساد  راثآ  يرعش و  ياه  هدورس  رد  ناگدنـسیون  نارعاش و  زا  یخرب 
باب زا  لمع  نیا  هک  تسا  نیا  نانآ  خساپ  دوش ، یم  ضارتعا  هک  یماگنه  .دننک  یم  هدافتسا  دشاب ، یم  زین  يداحلا  كرـش و  نایدا 

يرعـش و تادـیلوت  نیا  هدـنناوخ ، هک  یماگنه  یلو  تسا ؛ رگیدـمه  اب  یناسنا  ياه  گنهرف  اهندـمت و  يوگتفگ  طابترا و  لماعت و 
اریز .دشاب  هتشاد  مه  یفنم  هبنج  تاریثأت  نیا  تسا  نکمم  اسب  هچ  دریگ و  یم  رارق  اهلوبمـس  نیا  ریثأت  تحت  دناوخ  یم  ار  یناتـساد 
؟ تسیچ دروم  نیا  رد  یلاعبانج  رظن  .تفرگ  دنهاوخ  رارق  دیحوت ، رب  ینتبم  یمالسا  راکفا  اب  ریاغم  راکفا  اه و  گنهرف  ریثأت  تحت 

: باوج

.تسین زیاج  نآ  ندورس  دشاب ، هتشاد  یفنم  تاریثأت  راعشا  نیا  هاگره 
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رگید یسک  طسوت  یهاگشناد  هلاسر  هیهت 

لاؤس 79:

يرگید ناگدنـسیون  اب  دوخ ، یهاگـشناد  ياه  زت )  ) هلاسر ندرک  هداـمآ  رد  اـه  هاگـشناد  رد  یلاـع  تالیـصحت  نیلـصحم  زا  یخرب 
، عافد یگدامآ  يارب  هک  نیا  زا  دـعب  نانآ  سپـس  دـننک و  هدامآ  هتـشون و  لوپ ، غلبم  لباقم  رد  ار  اه  هلاـسر  نیا  اـت  دـننک  یم  قفاوت 

هاگـشناد هطوبرم  تاماقم  هب  دـنا ، هدرک  هیهت  ار  نآ  دوخ  هک  ناونع  نیا  هب  دـندرک ، هعلاطم  دـندناوخ و  تقد  هب  ار  هدـش  هیهت  هلاسر 
نایوجـشناد نیا  دروم  رد  تعیرـش  رظن  .دـنوش  یم  لیان  يرتکد  ای  يرتسام  هجرد  هب  ریوزت  غورد و  اـب  مه  دـعب  دـننک و  یم  میدـقت 

؟ تسیچ هدرک  هیهت  يرگید  زا  تباین  هب  ار  یهاگشناد  هلاسر  هک  یسک  دروم  رد  تعیرش  رظن  نینچمه  تسیچ ؟

: باوج

.تسین زیاج  زین  دزادرپ ، یم  هلاسر  نتشون  هب  يرگید  زا  تباین  هب  هک  یسک  لمع  هک  نانچ  .تسین  زیاج  لمع  نیا 

رگید نایدا  ياهباتک  يرادیرخ 

لاؤس 80:

اهنآ رد  ریوزت  فـیرحت و  دوـجو  مـغر  یلع  ار  مالـسا  زا  ریغ  رگید  ناـیدا  ینامـسآ  ياـهباتک  هـک  تـسا  زیاـج  ناملــسم  يارب  اـیآ 
؟ دنک يرادیرخ 
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: باوج

.تسین نادیرخ  زاوج  عنام  ریوزت  فیرحت و  دوجو  .درادن  یلاکشا  تسا و  زیاج  یلب !

دنس تحص  زا  نانیمطا  نودب  تیدح  لقن 

لاؤس 81:

، دنک داهشتسا  مالسلا ) مهیلع   ) همئا ای  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ثیداحا  زا  یثیدح  هب  هک  تسا  زیاج  داتسا  ای  هدنـسیون  يارب  ایآ 
همئا زا  یکی  ای  ربمایپ  هب  لاح  نیع  رد  دـیامن و  ینعم  هب  لقن  هک  يا  هنوگ  هب  دـشاب ، نقیتم  نآ  یقیقح  ترابع  هرابرد  هک  نیا  نودـب 

؟ دهد تبسن  مالسلا ) مهیلع  )

: باوج

هیلع و هللا  یلـص   ) ربمایپ نخـس  هک  نیا  ناونع  هب  تسا و  هدـش  تیاور  باتک  نالف  رد  هک  نیا  ناونع  هب  تسا  زیاـج  نآ  هب  داهـشتسا 
.دوش نئمطم  نآ  دنس  تحص  هراب  رد  هک  نیا  رگم  تسین ، زیاج  تسا  مالسلا ) مهیلع   ) همئا زا  یکی  ای  هلآ )

نآرق تایآ  يانعم  هب  لقن 

لاؤس 82:

، نآرق هیآ  یقیقح  صان  زا  نانیمطا  نودب  دناوت  یم  نارنخـس  ای  هدنهد  سنارفنک  ای  هدنـسیون  ایآ  روطچ ؟ میرک  نآرق  تایآ  هرابرد 
نومضم و
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؟ روطچ دنکن  مه  يروآدای  ًالصا  رگا  دنک ؟ مه  يروآدای  ار  انعم  هب  لقن  نیا  دنک و  لقن  ار  نآ  يانعم 

: باوج

.تسین زیاج  نآ  یقیقح  صان  زا  نانیمطا  نودب  نآرق ، هیآ  ناونع  هب  داهشتسا 

میرک نآرق  تسردان  همجرت 

لاؤس 83:

همجرت رد  یهاگ  هک  دراوان  رهام و  ریغ  نامجرتم  طسوت  یجراخ  ياـهنابز  هب  میرک  نآرق  همجرت  هراـبرد  تسیچ  یلاـع  باـنج  رظن 
یمن لاقتنا  ار  تایآ  یقیقح  يانعم  هک  دننک  یم  لقن  يروط  ار  ینآرق  یناعم  زا  یخرب  هک  يا  هنوگ  هب  دنوش ، یم  مه  اطخ  بکترم 

فیرحت ای  نتخاسهارمگ  روظنم  هب  دـمع و  يور  زا  مجرتم  رگا  تسیچ ؟ یلاـع  باـنج  رظن  دـشاب  يدـمع  ریغ  راـک  نیا  رگا  .دـهد 
؟ دراد مکح  هچ  دشاب ، هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  دنوادخ  مالک 

: باوج

نآ رودـص  نآرق و  نأش  بسانم  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، یم  اطخ  بکترم  همجرت  رد  دـنادب  هک  دراوان  رهاـم و  ریغ  دارفا  يارب  همجرت 
فیرحت رگا  اما  .درادن  لاکـشا  دشاب  یئزج  اطخ  هک  نیا  ای  دنک و  یم  اطخ  هک  دنادن  رگا  اما  .تسین  زیاج  دشابن ، دنوادخ  بناج  زا 

.تسین زیاج  دشاب  دصق  زا  دمع و  يور  زا  یلصا ، يانعم  ریغ  هب  ریسفت  و 
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ناملسم ریغ  هناخپاچ  رد  نآرق  پاچ 

لاؤس 84:

، یمالـسا ریغ  ای  یمالـسا  ياهروشک  رد  هچ  دشاب ، ناملـسم  ریغ  نآ  نانکراک  ای  کلام  هک  يا  هناخپاچ  رد  فیرـش  نآرق  پاچ  ایآ 
؟ دراد زاوج 

: باوج

.دوشن هدرمش  نآرق  هب  تناها  فرع  هاگن  زا  هک  نیا  رب  طورشم  درادن ، یلاکشا  تسا و  زیاج  یلب !

یسرک رب  ای  باتک  هسفق  رد  میرک  نآرق  نتشاذگ 

لاؤس 85:

عون کی  نیا  ایآ  تسا ؟ زیاج  يویند  ياهباتک  رانک  رد  باتک  هسفق  رد  ینامـسآ ، سدـقم  باتک  کی  ناونع  هب  نآرق  نتـشاذگ  ایآ 
یمیاد روط  هب  دراذگ ، یم  صاخ  یسرک  يور  ار  نآرق  هک  یـسک  دروم  رد  تسیچ  یلاعبانج  رظن  تسین ؟ دنوادخ  باتک  هب  تناها 

نیمز يور  رد  نآ  رق  یـسرک  یلـصم و  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دراذـگ ، یم  زامن  اجنآ  رد  دوخ  لزنم  رد  ًالومعم  هک  ییالـصم  راـنک  رد 
؟ درادرارق

: باوج

.درادن یلاکشا  صاخ  یسرک  يور  رب  نآرق  نتشاذگ  نینچمه  .دوش  یمن  هدرمش  نآرق  هب  تناها  نیا  تسا و  زیاج  یلب !
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بنج صخش  طسوت  رتویپماک  اب  نآرق  پاچ 

لاؤس 89:

زیاج دوش ، یم  پاچ  هاگتـسد  نیا  اب  هک  یقرو  هتـشون  سمل  نودـب  رتویپماک و  هاگتـسد  اب  بنج ، صخـش  طـسوت  نآرق  پاـچ  اـیآ 
؟ تسا

: باوج

.تسا زیاج  رتویپماک  هاگتسد  اب  میرک  نآرق  پاچ  یلب !

میرک نآرق  تسردان  ياهریسفت 

لاؤس 87:

میناوخ یم  فیرـش  ثیدح  ای  نآرق  تایآ  دروم  رد  ار  هعلاطم  نودب  یلاجترا و  ياهریـسفت  هماع ، ياه  باتک  رد  یهاگ  دنچ  زا  ره 
یملع ییاناوت  هک  یناسک  رب  ایآ  .دنـشاب  یم  اطخ  تسرداـن و  ياهریـسفت  یملع ، نیزاوم  هاـگن  زا  هتـشادن و  یملع  دنتـسم  چـیه  هک 

هللا یلص   ) ربمایپ ثیداحا  روهـشم و  ریـسفت  هب  اهنآ ، ياهاطخ  رکذ  اب  دننک و  در  دقن و  ار  اه  هتـشون  عون  نیا  هک  تسا  بجاو  دنراد 
؟ دنهد عاجرا  دشاب ، عامجا  لقع و  قفاوم  هچنآ  هب  و  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  و  هلآ ) هیلع و 

: باوج

.دوش یم  هدسفم  بجوم  اهلقن  در و  نیا  یهاگ  هکلب  تسین ، بجاو  اه  هتشون  عون  نیا  دقن  در و 
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ینآرق تاعلاطم  رد  کش  دتم  زا  هدافتسا 

لاؤس 88:

نشور رطاخ  هب  ار  یملع  تاعوضوم  حرط  رگـشهوژپ  هک  بیترت  نیدب  یملع ؛ ثحابم  رد  کش » دتم   » هرابرد تسیچ  یلاعبانج  رظن 
یم همادا  ار  وجتـسج  جیردت  هب  سپـس  دنکیم و  زاغآ  یقطنم  ياهلاؤس  حرط  دیدرت و  کش و  اب  لماک ، نیقی  مدع  ای  هلأسم و  ندوبن 

قیاقح زا  یخرب  یسررب  لثم  درک ، هدافتسا  زین  ینآرق  تاعلاطم  رد  دتم  نیا  زا  ناوت  یم  ایآ  ددرگ ؟ لیان  عوضوم  تقیقح  هب  ات  دهد 
؟ دهد یم  همادا  اهنآ  هرابرد  ثحب  هب  زونه  مه  ملع  هدرک و  هراشا  اهنآ  هب  نآرق  هک  تعیبط 

: باوج

هب دسر ، یم  نآ  هب  داهتجا  سدح و  شهوژپ ، هعلاطم ، قیرط  زا  هک  ار  هچنآ  دناوت  یمن  یلو  .درادـن  یلاکـشا  شور  نیا  زا  هدافتـسا 
.دهد تبسن  لاعتم  دنوادخ 

یبیغ لیاسم  دیدج و  ملع 

لاؤس 89:

هریغ تمایق و  رـشن ، زور  خزرب ، ملاع  گرم ، لاـح  رد  حور  ضبق  حور ، دـننام : گرم  هب  طوبرم  لـیاسم  زا  ياـهراپ  هب  میرک  نآرق 
ثحب یلقع  هاگن  زا  هک  نیا  ای  تسا  لاـحم  یمیاد  قلطم و  روط  هب  دـیدج  ملع  يارب  لـیاسم  نیا  رد  تاـحب  اـیآ  .تسا  هدرک  هراـشا 

؟ تسا ریذپ  ناکما  اهنآ  هرابرد 

ص:100
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: باوج

یـسک ای  دنوادخ  زج  هک  تسا  یبیغ  روما  زا  لیاسم  نیا  اریز  دنک ؛ ادیپ  تسد  لیاسم  نیا  هب  هک  تسا  لاحم  دـیدج  ملع  يارب  یلب !
.درادن یهاگآ  اهنآ  زا  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  دننام  دهاوخب  دنوادخ  هک 

تیدح دنس  عبنم و  رکذ 

لاؤس 90:

زا یخرب  هطبار  نیا  رد  دـننکن و  هراشا  اهنآ  نایوار  هب  ناگدنـسیون  زا  يرایـسب  هک  هدـش  ثعاب  ثیداحا  زا  يرایـسب  تحـص  ترهش 
افتکا نتم  رکذ  هب  اهنت  دننک و  یمن  رکذ  ار  ثیدح  دنـس  عبنم و  ارچ  هک  دنریگیم  هدرخ  هعیـش  ناگدنـسیون  زا  یخرب  رب  هماع  ياملع 

؟ تسا یفاک  عبنم  رکذ  هک  نیا  ای  تسا  بجاو  دنس  عبنم و  رکذ  ایآ  یلاعبانج  رظن  هب  دنیامن ؟ یم 

: باوج

.دنک رکذ  ار  نآ  هدنسیون  دیاب  دشاب ، هتشاد  تبثم  رثا  هدیاف و  دنس ، عبنم و  رکذ  هاگره 

تایاور یخرب  تحص  توبث  مدع 

لاؤس 91:

هرابرد رعش  تیب  کی  سک  ره  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  زا  یخرب  رد 

ص:101
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رد ثیداحا  عون  نیا  تحص  .دوش  یم  هداد  وا  هب  تشهب  رد  هناخ  کی  دسیونب ، مالسلا ) مهیلع   ) همئا ای  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ
؟ تسا دح  هچ 

: باوج

.درادن لاکشا  ءاجر  ناونع  هب  اهنآ  هب  لمع  یلو  .تسا  هدیسرن  تابثا  هب  ثیداحا  نیا  تحص 

لاؤس 92:

اهنآ ایآ  تسا ؟ دح  هچ  رد  تایاور  نیا  تحـص  .دیوگ  یم  نخـس  خـیرات  رد  اهبوشآ  اه و  گنج  ینعی  نتف » محالم و   » زا یتایاور ،
؟ دراد یساسا  هشیر و  ام  یمالسا  ثاریم  رد 

: باوج

.تسا یساسا  یب  عوضوم ، نیا  رد  هدراو  تایاور  درادن و  يداینب  ساسا و  ام  یمالسا  ثاریم  رد  هلأسم  نیا 

لاؤس 93:

؟ تسیچ مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هب  نایبلا »  » هبطخ باستنا  دروم  رد  امش  بانج  رظن 

: باوج

.درادن تحص  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ماما  هپ  هبطخ  نیا  تبسن 

ص:102
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( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ترضح  تیمولظم 

لاؤس 96:

ياهدر اهدقن و  تایرظن  نیا  رب  .دنا  هدرک  دـیدرت  س )  ) ارهز همطاف  ترـضح  تیمولظم  دروم  رد  هک  هدرک  روهظ  یتایرظن  زا  یخرب 
یلاع بانج  رظن  .تسا  هدیـسر  مه  ریفکت  یتح  ندناوخ و  هلبا  مانـشد ، نیهوت ، ریقحت ، دح  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  هدش  هتـشون  يدایز 

؟ تسیچ دروم  نیا  رد 

: باوج

نیا رب  طورشم  دوش ، رجنم  تلاسر  بیذکت  راکنا و  هب  هچنآ  راکنا  ای  تلاسر و  ای  دیحوت  راکنا  تروص  رد  رگم  تسین  زیاج  ریفکت 
ارهز همطاف  ترـضح  تیمولظم  رد  اما  .ددرگ  یمن  رافک  بجوم  هنرگ  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  یهاگآ  تاـفتلا و  همزـالم ، نیا  هب  هک 
نیا رد  هشقانم  فالتخا و  یلو  .درادن  دوجو  يا  ههبش  کش و  چیه  خیرات ، تایاور و  هاگن  زا  شردپ  تلحر  زا  دعب  مالـسلا ) اهیلع  )
عون نیا  .دنربیم  دوس  نآ  زا  نانمشد  اهنت  درادن و  هقرفت  زج  يدوس  نایعیش  يارب  اه ، ندرک  موکحم  حیبقت و  متاش ، مانـشد ، هلاسم و 

رتشیب یلیاسم ، تروص ، نیا  ریغ  رد  نیهوت ، حـیبقت و  هرجاشم و  اب  هن  دوش ، لح  هنـسح  هظعوم  اب  هنامیکح و  هویـش  اـب  دـیاب  لـیاسم 
بهذم هب  تمدخ  مه  همه ، فده  اهنت  دنسرب و  لح  هار  کی  هب  هیضق  فارطا  دیاب  دروم  نیا  رد  .دش  دهاوخ  هدیچیپ 

ص:103
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.دشاب هفیاط  یمومع  حلاصم  و 

اروشاع هب  طوبرم  تایاور  زا  یخرب  تحص  توبث  مدع 

لاؤس 95:

لثم اروشاع  زور  ياهدادیور  زا  یخرب  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هریس  هب  طوبرم  تایاور  زا  یخرب  هرابرد  اه ، باتک  زا  یخرب  رد 
نیا هرابرد  یلاعبانج  رظن  .تسا  هدش  دیدرت  راهظا  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  رتخد  هنیکس  اب  مالـسلا ) هیلع   ) نسحلا نب  مساق  جاودزا 

؟ تسیچ هنیکس  اب  مساق  جاودزا  صوصخ  رد  یلک و  روط  هب  اه  ثحب 

: باوج

یگمه تسا  نکمم  نآ  تایـصوصخ  همه  اب  اروشاع  ياهدادـیور  ایاضق و  اما  .تسا  هدـشن  تباـث  هنیکـس  اـب  مساـق  جاودزا  تحص 
لاکـشا ءاجر  دـصق  هب  اهنآ  لقن  تسا ؛ هدیـسرن  ام  هب  هحیحـص  تایاور  قیرط  زا  تایـصوصخ  نیا  زا  یخرب  یلو  .دـشاب  عقاو  قباطم 

.درادن

یباجح یب  اب  دروخرب  رد  برغ  رد  نایوجشناد  فیلکت 

لاؤس 96:

.دنتسه هجاوم  یباجح  یب  اب  دروخرب  هلمج  نآ  زا  تالکشم و  زا  يرایسب  اب  دنتـسه ، لیـصحت  لوغـشم  برغ  رد  هک  ام  نایوجـشناد 
رد یتح  ناکم و  ره  رد  نآ  رهاظم  دوشیم و  یقلت  یعیبط  رما  کی  ناونع  هب  برغ  رد  هدیدپ  نیا 

ص:104
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؟ تسیچ یتالاح  نینچ  رد  ام  نایوجشناد  یعرش  فیلکت  .دوش  یم  هدید  یشزومآ  ياه  باتک 

: باوج

، تسا زاجم  عرـش  هاگن  زا  درک ، دنهاوخن  لمع  دـنوش ، عنم  رگا  هک  یباجحیب  نانز  هب  هاگن  یتح  هکلب  باتک  رد  نانز  سکع  اهنت  هن 
.دشابن توهش  يور  زا  هاگن  نیا  هک  نیا  رب  طورشم 

هدنسیون يارب  اطخ  مالعا  ترورض 

لاؤس 97:

، تسا هدرک  هابتـشا  هدشرـشن ، يا  همانزور  ای  هلجم و  باـتک ، رد  هک  دوخ  تاـعوضوم  زا  یکی  رد  هک  دـمهفب  يا  هدنـسیون  هاـگ  ره 
ررض ثعاب  اطخ  نیا  رگا  ًاصوصخم  دنک ؟ مالعا  ار  دوخ  یملع  ياطخ  هک  تسا  بجاو  ًاعرـش  وا  رب  ایآ  تسیچ ؟ وا  یعرـش  فیلکت 

؟ دوش نارگید  يارب 

: باوج

ياوتف رد  هیقف  هک  نیا  لثم  دشاب  یلمع  لیاسم  رد  اطخ  رگا  اما  .تسین  بجاو  نآ  مالعا  دشاب ، یملع  تایرظن  یـسررب  رد  اطخ  رگا 
عقاو رد  دهد و  بوجو  هب  اوتف  هک  نیا  ای  دشاب ، مارح  ای  بجاو  عقاو  رد  هک  دهداوتف  يزیچ  زاوج  هب  هک  نیا  دننام  دـنک  هابتـشا  دوخ 

هب اوتف  رگا  یلو  .دـنک  مالعا  مدرم  يارب  ار  دوخ  ياطخ  ناکما ، تروص  رد  هک  تسا  مزال  تلاح  نیا  رد  سکعلاب ؛ ای  دـشاب و  مارح 
دهد و تمرح  ای  بوجو 

ص:105

هاگن زا  يرکف  تیکلام  قوقح  نوماریپ  باوج  لاوس و  کی ] دصکی و   ] 101
یهقف

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 135ناهفصا   هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


تکاله هب  ای  هجوت و  لباق  ررـض  هب  وا  ياطخ  هک  دنادب  دنک و  اطخ  رگا  کشزپ  نینچمه  .تسین  بجاو  مالعا  دشاب ، حابم  عقاو  رد 
.دیامن ناربج  ار  دوخ  ياطخ  دنک و  مالعا  دیاب  دوشیم ، رجنم  یسک 

يو هلاقم  رانک  رد  نز  هدنسیون  سکع  رشن 

لاؤس 98:

رد تالجم  اه و  همانزور  رد  وا  یبدا  عوضوم  ای  هلاقم  رانک  رد  بیدا  ای  هدنسیون  نز  سکع  رـشن  دروم  رد  تسیچ  یلاع  بانج  رظن 
؟ دشاب باجح  اب  سکع  هک  يا  هنوگ  هب  یمالسا ، ياهروشک 

: باوج

.تسین یبوخ  راک  یلو  درادن ، لاکشا  دشاب ، باجح  اب  هک  یتروص  رد 

ضایف هللا  تیآ  ياهباتک  يزاس  هداس  صیخلت و 

لاؤس 99:

تسا مزال  هک  نیا  ای  دوش  هداس  رـصتخم و  ناوج ، ناگدنناوخ  هدافتـسا  يارب  یلاعبانج  ياهباتک  زا  یخرب  هک  دییامرف  یم  هزاجا  ایآ 
؟ دیآ لمع  هب  یگنهامه  امش  يالکو  زا  یکی  ای  اه  یگدنیامن  زا  یکی  اب  دوش و  هتفرگ  هزاجا 

: باوج

هزاجا هب  درادن و  لاکشا  دشاب ، هتشاد  ینید  هدیاف  هک  یتروص  رد 

ص:106
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.دریگ تروص  ام  يالکو  زا  یکی  رظن  تحت  دیاب  یلو  تسین ؛ یجایتحا  ام  صاخ 

حور يذ  همسجم  سکع و 

لاؤس 100:

؟ تسا زیاج  باتک  ای  همانزور  هلجم ، رد  نآ  رشن  حور و  يذ  زا  نتفرگ  لماک  سکع  ًاعرش  ایآ 

: باوج

.تسین زیاج  نآ  همسجم  نتخاس  اما  .تسا  زیاج  ام  رظن  هب  حور  يذ  ریوصت 

یسجن هدام  زا  گنر  نتخاس 

لاؤس 101:

؟ تسا زیاج  یسجن  هدام  زا  گنر  نتخاس  ایآ 

: باوج

.دوشن هدرمش  هلاحتسا  گنر ، تعانص  لمع  رگا  دنامیم ، یقاب  سجن  گنر  هک  نیا  تیاهن  .درادن  لاکشا 

نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا 

ص:107
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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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : 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

: يزکرم رتفد  سردآ 
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