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بهاذم
: هدنسیون

ینید تالاوس  هب  یئوگخساپ  یلم  زکرم 

: یپاچ رشان 

ینید تالاوس  هب  یئوگخساپ  یلم  زکرم 

: یلاتیجید رشان 
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تسرهف
5تسرهف

110بهاذم

باتک 110تاصخشم 

110تایلک

110فیرعت

؟ تسا ناناملسم  یگداتفا  بقع  لماع  بهذم  110ایآ 

110شسرپ

110خساپ

یمالسا بهاذم  111هچخیرات 

؟ تسا اجک  ناش  یگدنز  لحم  مان و  تسا ؟ هدمآ  دوجو  هب  یمالسا  هقرف  دنچ  مالسا  رمع  لاس  لوط 1400  111رد 

111شسرپ

111خساپ

؟  دنا هتفریذپنار  نآ  ناهج ,  ناناملسم  رثکا  تسا و  تیلقا  رد  ارچ  تسا ,  قح  هعیش  111رگا 

111شسرپ

111خساپ

؟ تسناد لطاب  قح و  كالم  ناوتیم  ار  وریپ  یمک  ینوزف و  112ایآ 

112شسرپ

112خساپ

؟ دننک یم  ادیپ  شیارگ  ننست  هب  دنوش ، یم  فرشم  مالسا  نید  هب  هک  يدارفا  رتشیب  113ارچ 

113شسرپ

113خساپ

؟ دنشاب یم  تّنس  لها  یبرغ ، ياهروشک  ناناملسم  رثکا  113ارچ 

113شسرپ
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113خساپ

تسیچ یمالسا  فلتخم  قرف  ندمآ  دوجوب  لیلد  سپ  میراد ـ  لماک  داقتعا  نآ  هب  همه  هک  هدماین ـ  دوجو  هب  یفیرحت  میرک  نآرق  رد  114رگا 

114شسرپ

114خساپ

دنا هدش  میسقت  هعیش  ینس و  هخاش  ود  هب  ناناملسم  تسا و  فلتخم  دیاقع  ارچ  سپ  همئا  تماما  نیلقث و  ثیدح  هب  هجوت  115اب 

115شسرپ

115خساپ

؟  تسین نید  فیرحت  بجوم  بهاذم  داجیا  115ایآ 

115شسرپ

115خساپ

تنس لها  دادعت  ای  تسا  دایز  ناهج  رد  نایعیش  دادعت  رضاح  لاح  115رد 

115شسرپ

116خساپ

؟ تسین نانآ  تیناقح  لیلد  نیا  ایآ  ؟ تسیچ نایعیش  هب  تبست  ننست  لها  تیعمج  ترثک  116تلع 

116شسرپ

116خساپ

؟ دنهد یم  لیکشت  تنس  لها  ار  ناهج  ناناملسم  رثکا  تسا  هدش  تباث  هعیش  تیناقح  هک  نآ  اب  117ارچ 

117شسرپ

( لوا تمسق  ) 117خساپ

( مود تمسق  ) 119خساپ

. دیهد حیضوت  دندمآ  دوجو  هب  لاس  لوط 1400  رد  هک  یمالسا  فلتخم  ياه  هقرف  شیادیپ ) للع   ) دروم رد  تسا  121دنمشهاوخ 

121شسرپ

121خساپ

؟ تسا هدوب  تروص  هچ  هب  بهاذم  شیادیپ  هوحن  خیرات و  هدمآ و  دیدپ  يداقتعا  یهقف و  نوگانوگ  بهاذم  مالسا  رد  124ارچ 
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124شسرپ

125خساپ

؟ دنناملسم همه  هک  یلاح  رد  دشاب ، یتشهب  یکی  اهنت  یمالسا  هقرف  زا 73  تسا  نکمم  127هنوگچ 

127شسرپ

127خساپ

؟  هدش رارقرب  یسک  هچ  طسوتو  یخیرات  هچ  زا  ینسو  هعیش  بهذم  - 1128

128هراشا

128شسرپ

128خساپ

؟ دنشاب لطاب  ینس )  ریثک (  هدع  دنشاب و  قح  هعیش )  لیلق (  يا  هدع  دوش  یم  129ایآ 

129شسرپ

129خساپ

( مالسا ناهج  رد  فلتخم  ياه  هقرف  ءاشنم  تلع و  نایب  )129

129هراشا

129شسرپ

129خساپ

؟ تسیچ دنراد ، یّنس  بهذم  یمالسا  نادنمشناد  یخرب  هک  نآ  130تّلع 

130شسرپ

130خساپ

؟ دش میسقت  فلتخم  ياههقرف  هب  مالسا  131ارچ 

131شسرپ

131خساپ

؟ دنمادک ایسآ  قرش  بونج  هیکرت ، هنایم ، يایسآ  ناتسناغفا ، رد  تنس  لها  یمالک  یهقف و  مهم  131ياههقرف 

131هراشا
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131شسرپ

131خساپ

؟ تسیچ نآ  هشیر  دناهدش و  لیکشت  اجک  زا  ناملسم  هقرف  ود  132داتفه و 

132شسرپ

132خساپ

؟ دمآ دیدپ  هنوگچ  یمالسا  133بهاذم 

133شسرپ

133خساپ

؟ ینس هعیش و  هن  دشاب  تیناملسم  طقف  هک  دیآیمن  دوجو  هب  ینید  134ارچ 

134شسرپ

134خساپ

(. میرازگساپس رایسب دوش رکذ یبلاطم رگا زین هیولیرب و هیدنبوید هرابرد ًانمض ) دیسیونب نانآ ياهتیلاعف و يداصتقا ، یسایس ، یعامتجا تیعقوم  زا  یشرازگ  تسا ؟ ردق  هچ  اهنآ  رامآ  دننکیم ؟ یگدنز  اجک  رد  نانآ  دنراد ؟ دوجو  ناریا  رد  هقف ، مالک و  رد  تنس  لها  زا  ییاههقرف  هچ 

135شسرپ

135خساپ

یمالسا بهاذم  137تدحو 

تدحو 137يانعم 

؟ تسا رّسیم  هنوگچ  نانآ  اب  تدحو  دنک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  تنس  لها  دیاب  هعیش  هکنیا  137اب 

137شسرپ

137خساپ

؟ تسا ینعم  هچ  هب  تنس  لها  هعیش و  137تدحو 

137شسرپ

137خساپ

؟ دراد ناکما  یمالسا  بهاذم  نیب  تدحو  ایآ  و  تسیچ ؟ تدحو  زا  138دوصقم 

138شسرپ
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138خساپ

تسا نید زا رتمهم هعماج تدحو  ایآ  و  دش ؟ متخ  هعماج  یهارمگ  هب  تیاهن  رد  نوچ  دشن ، اطخ  بکترم   7 یسوم ترضح  ایآ  هط  ةروس  ات 85 و 94  ياههیآ 83  هب  هجوت  اب 

139شسرپ

139خساپ

یمالسا تدحو  140هچخیرات 

؟ دننادیم قح رب ار دوخ مادک ره و تسا هدمآ دوجوب  مالسا  تّما  رد  یگتسد  دنچ  ارچ  سپ  هدرک ، غالبا  دوخ  تّما  هب  حیرص  روط  هب  ار  دنوادخ  ماکحا  یمامت  مالسا  یمارگ  ربمایپ  هک  نیا  اب  شسرپ 3 :

140شسرپ

140خساپ

؟ ددرگ نشور  تقیقح  ات  دریگ  یمن  تروص  یسررب  ثحب و  ننست  لها  هیماما و  ياملع  نیب  141ارچ 

141شسرپ

142خساپ

عیشت رد  یمالسا  142تدحو 

؟ دنراد نانآ  هب  تبسن  ّبح  زا  یمک  ۀجرد  ای  دنرادن  ای  ار  وا  لآ  یلع و  تّبحم  نانآ  هک  نیا  اب  دنمان ، یم  دوخ  ناردارب  ار  تّنس  لها  نایعیش ،  142ارچ 

142شسرپ

142خساپ

؟ دینک هراشا  اهنآ  بهاذم  ۀیلک  تاداقتعا  زا  دروم  دنچ  هب  تسا  نکمم  رگا  و  مینک ؟ راتفر  دیاب  هنوگچ  اه  ینس  اب  142ام 

142شسرپ

142خساپ

؟  دوش دحتم  دنفلاخم  مالسا  لصا  اب  هک  كرتشم  نانمشد  ربارب  رد  هعبرا  بهاذم  اب  هعیش  تسین  رتهب  143ایآ 

143شسرپ

143خساپ

؟ روطچ تاداقتعا  میکحت  يارب  تسا ؟  هنوگچ  هرظانم ،  روظنم  هب  ننست  لها  دیاقع  اب  ییانشآ  ع )  همئا (  143هاگدیدزا 

143شسرپ

143خساپ
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؟ دیشک شیپ  ار  ربمایپ  زا  دعب  تفالخ  زیگنارب  فالتخا  هلأسم  هرابرد  دراد  یموزل  هچ  نرق  هدراهچ  تشذگ  زا  144سپ 

144شسرپ

144خساپ

؟ هنوگچ ؟ درک ادتقا دجاسم رد یّنس ناربهر هب دوشیم ایآ . دنتسه یّنس ناناملسم رتشیب مینادیم  هک  روطنامه  و  ریخ ؟ ای  دنرادیم  رب  یماگ  روما  نیا  رد  ام  ياملع  ایآ  دوش و  هتشادرب  اهتوافت  نیا  هعیش  یّنس و  ياملع  نیب  هک  تسا  نکمم  ایآ 

145شسرپ

145خساپ

؟ درک هیقت  ننست  لها  دروم  رد  دیاب  یلو  دمحم ، ( لآ  و  یلع ( ترضح  هب  نامثع  ، رکبوبا رمع ، دح  زا  شیب  ملظ  دوجو  اب  145ارچ 

145شسرپ

145خساپ

؟ دننک یمن تبحص حضاو یمومع عماجم  رد  درک و  هیقت  دیاب  زاب  دنا  هدرک  دمحم ( لآ  و  یلع ( ترضح  رب  هک  نامثع ) رکبوبا و  رمع ،  ) نوعلم هس  نیا  هک  ملظ  همه  نیا  دوجو  اب  ارچ 

146شسرپ

147خساپ

؟ دنتسه رفاک تنس لها تفگ ناوتیم ایآ تسا :( نیموصعم همئا هب نداد مانشد ای ینمشد و تموصخ یتح ای و نتشادن لوبق ، رفاک طیارش زا  یکی  هک  اجنآ  زا  و  درمش ؟ کچوک  ار  اهنآ  تفرگ و  هدیدان  ار  ینس  هعیش و  فالتخا  دروم  طاقن  ناوتیم  ایآ  دشاب ؟ دح  هچ  رد  ینس  هعیش و  هطبار  دیاب 

147شسرپ

148خساپ

؟ درک عمج ینس هعیش و  نیب  يربارب  تدحو و  هلئسمو  ناشنانمشداب ,  ینمشد  ناشناتسود و  اب  یتسود  تیب و  لها  تدوم  هب  عجار  هدراو  تایاور  نیب  دوشیم  هنوگچ 

148شسرپ

148خساپ

عیشت هب  تنس  لها  توعد  هطبار و  148یگنوگچ 

148هراشا

149شسرپ

149خساپ

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  ننست  لها  اهتیلقا و  اب  ام  149دروخرب 

149شسرپ
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149خساپ

؟  تسیچ دوش  یم  هتفگ  هک  يربت  سپ  دینک  یم  هیصوت  ار  بسانم  دروخرب  رگا  دشاب ؟ هنوگچ  دیاب  تنس  لها  اب  ام  150دروخرب 

150شسرپ

150خساپ

؟ دینک یم  داهنشیپ  ییاه  باتک  هچ  تسیچ و  ام  هفیظو  هعیش ، بهذم  هب  نارگید  ندیورگ  150يارب 

150شسرپ

150خساپ

.( تسا رادروخرب ییالاب باوث زا نید  نانمشد  نعل  هکنیا  هب  هجوت  اب  ( ؟ دشاب افخ  رد  لمع  نیا  هک  یتروص  رد  تسا  یتسرد  راک  دننک  تنعل  ار  ینس  يافلخ  هکنیا  هب  دارفا  هب  نتفگ  ایآ 

151شسرپ

151خساپ

رکبوبا لوا هعیش رظن زا و .... ملاظ لوا تنا صخ مهللا دیوگ یم ترایز نیا رد رگید فرط زا و دنز یم تدحو و داحتا زا مد فرط کی زا هعیش هک  ارچ  مناوخ  یمن  تقو  چیه  ما و  هدناوخن  مرادن و  لوبق  ار  اروشاع  ترایز  نم  تفگ  یم  اه  هچب  زا  یکی  دوب  نامیاه  هچب  زا  دنچ  نیب  هک  یثحب  رد 

151شسرپ

151خساپ

یلع ترضح  هاگن  زا  یمالسا  تما  152تدحو 

152هراشا

152شسرپ

152خساپ

؟ تفر نآ  غرس  هب  دیابن  نیاربانب  درادن و  يرگید  ةرمث  هقرفت ، داجیا  زج  تماما ، ربمایپ و  تفالخ  هلأسم  دروم  رد  ثحب  هک  تسا  تسرد  هشیدنا ، نیا  ایآ 

153شسرپ

153خساپ

؟ دنمرتحم یلبنح  یکلام ، یعفاش ، نوچ : ییاه ; هقرف  اه و  بتکم  مالسا  رد  154ارچ 

155شسرپ

155خساپ

. تشاد ترفناهنآزادیابدنا هتشادن (ع) یلع ترضح تیالو نانآ نوچو تفرگ  هلصافاهنآزاو  هتسج  تئارب  ننست  لهااب  هک  تسا  مزال  تسه  مزال  يربت  هلئسمردام  سپ  تسه  مالسا  نید  عورفزا  يربتو  یلوت  هلئسم   : لاؤس
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155هراشا

155شسرپ

155خساپ

. دنک یم  تلالد  هعیش  تیناقح  رب  هنوگچ  عادولا  ۀجح  156هعقاو 

156هراشا

156شسرپ

156خساپ

؟ تسیچ اهدروخرب هنوگ نیا تلع و أشنم ، دننزیم امب یتسرپربق تمهت و كرش تبسن نانآ زا یخرب یتح و دننکیم دروخرب ام  اب  جاجل  ینمشد و  دانع و  دید  اب  ًاعون  اهنآ  یلو  مینکیم  دروخرب  ننست  لها  اب  ینابرهم  لامک  قلخ و  نسح  اب  شوخ و  يور  اب  نایعیش »  » ام ارچ 

158شسرپ

( لوا تمسق  ) 158خساپ

( مود تمسق  ) 160خساپ

مالسا ناهج  تدحو  تیوقت  162لماوع 

؟ مینک دیاب  هچ  مییامن ، داجیا  تدحو  نانآ  نیب  و  مینک ،  رارقرب  هطبار  ینس  هعیش و  نیب  هک  نیا  162يارب 

162شسرپ

162خساپ

؟ تسا هتخادرپ  يدیحوت  نایدا  ناوریپ  هزوح  رد  تدحو  هلأسم  هب  هنوگچ  164نآرق 

164شسرپ

164خساپ

؟ تسا هتخادرپیمالسا  تدحو  هلأسم  هب  هنوگچ  165نآرق ,

165شسرپ

165خساپ

؟ تسیچ ناناملسم  بیرقت  167رصانع 

167شسرپ

167خساپ
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دنوش هدیقع  مه  گنهامه و  ننست  عیشت و  هورگ  ود  هک  دوش  یمن  169ایآ 

169شسرپ

169خساپ

؟ دننک یگدنز  هناردارب  ناناملسم  همه  ات  درک  دیاب  هچ  تسیچ و  ینس  هعیش و  تدحو  هب  یبایتسد  يارب  یلمع  170ياههار 

170شسرپ

170خساپ

؟ دننک یگدنز  مه  رانک  رد  یتسود  شمارآ و  لامک  رد  دنناوتب  اههقرف  همه  هک  دراد  دوجو  ییاههار  170هچ 

170شسرپ

170خساپ

؟} 1} تسیچ یمالسا  بهاذم  نیب  تدحو  يرارقرب  يارب  یمالسا  مکاح  173هفیظو 

173هراشا

173شسرپ

173خساپ

مالسا ناهج  تدحو  فیعضت  174لماوع 

؟ دشابیمن نآرق فالخ رب نیا و دنک یمن داجیا ناناملسم تدحو  رد  یللخ  ایآ  دنتسرفیم ، یمّوس  یمّود و  یلّوا ، رب  تنعل  هک  اروشاع  ترایز  ياعد  رد  ایآ  میراد ، ار  ناناملسم  تدحو  نآرق  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

174شسرپ

174خساپ

؟  تسین ناناملسم  قارتفا  لماع  هعیش  175ایآ 

175شسرپ

175خساپ

؟ تسیچ ناناملسم  بیرقت  177عناوم 

177شسرپ

177خساپ

؟ دنرب یم  دوس  تنس  لها  نایعیش و  نایم  هقرفت  زا  یناسک  177هچ 
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177شسرپ

177خساپ

؟ دوش یم  هتفگ  نخس  تسا  بهاذم  فالتخا  هرابرد  هک  یبلاطم  زا  دراد ، دوجو  داحتا  هب  زاین  نامز  نیا  رد  هکنیا  دوجو  اب  177ارچ 

178شسرپ

178خساپ

؟ دنتسین دحتم  مه  اب  یمالسا  ياهروشک  178ارچ 

178شسرپ

178خساپ

؟ دراد یمکح  هچ  تایاور  نآرق و  تایآ  زا  هدافتسا  اب  نعل  بس و  دناهدرک ، هطاحا  ار  ام  فرط  ره  زا  یجراخ  نانمشد  رضاح ، لاح  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

179شسرپ

180خساپ

یمالک 181قرف 

181تایلک

قرف یمالک  181خیرات 

. دییامن نایب  ار  تافالتخا  لح  هار  دیهد و  حیضوت  ار  یّنس  هعیش و  كارتشا  دروم  فالتخا و  دروم  مهم  181لیاسم 

181شسرپ

181خساپ

؟ تسیچ نّنست  عیشت و  بهذم  رد  یّلک  یساسا و  182تافالتخا 

182شسرپ

182خساپ

؟ دیسیونب ار  هعیش  ینس و  بهذم  ياه  تهابش  اه و  182توافت 

182شسرپ

182خساپ

؟  تسا راگزاس  ضیوفت  اب  عیرشت  183ایآ 
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183شسرپ

183خساپ

؟ دش صخشم  هنوگچ  ادتبا ، رد  یمالسا ، یمالک  ياههورگ  183فوفص 

183شسرپ

184خساپ

؟ دوب هچ  نآ ، هرابرد  هرعاشا  هلزتعم و  رظن  دش و  حرط  هنوگچ  یمالسا ، مالک  رد  هیلقع » تالقتسم   » 184ثحب

184شسرپ

184خساپ

؟ تسیچ ننست ، لها  رب  نایعیش  ّمهم  تازایتما  زا  184یکی 

184شسرپ

184خساپ

؟ دوب هچ  میرک  نآرق  قلخ  ۀلأسم  هب  تبسن  رارصا  زا  نومام  185هزیگنا 

185شسرپ

185خساپ

؟  تسیچ ینس  هعیش و  نیب  فالتخا  یلصا  186هطقن 

186شسرپ

186خساپ

تسیچ مالسا  رد  ینس  هعیش و  هقرف  ود  يژولوئدیا  186توافت 

186شسرپ

186خساپ

؟  تسیچ رد  عیشت  ننست و  لها  نایم  187فالتخا 

187شسرپ

187خساپ

؟ دندش ادج  همئا  زا  دندوب  ع )   ) همئا نادرگاش  تنس  لها  ءاملع  هکنیا  اب  ارچ  تسیچ و  رد  ینس  هعیش و  قارتفا  یلصا  188هوجو 
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188شسرپ

188خساپ

دنرتلماک مادک  تسیچ و  ننست  189عیشت و 

189شسرپ

189خساپ

؟  تسیچ ینس  هعیش و  نیب  یساسا  191قرف 

191شسرپ

191خساپ

؟  تسیچ زا  یشان  زامن ) وضو و  دننام   ) ینس هعیش و  لامعا  دیاقع و  نیب  191توافت 

191شسرپ

191خساپ

؟ دوب هچ  میرک  نآرق  قلخ  ۀلأسم  هب  تبسن  رارصا  زا  نومام  192هزیگنا 

192شسرپ

192خساپ

؟ تسیچ نآ  دقن  لعف و  اب  نآ  نراقت  ای  لعف و  رب  تردق  مدقت  هلأسم  ةرابرد  فلتخم  ياه  193هاگدید 

193شسرپ

193خساپ

؟  تسیچ رد  ینس  هعیش و  توافت  195ًالوصا 

195شسرپ

195خساپ

؟  تسیچ میسجت  هیبشت و  زا  196روظنم 

196شسرپ

196خساپ

؟ تسیچ رد  تافالتخا  نیا  هشیر  دنراد و  فالتخا  مه  اب  يدراوم  هچ  رد  تنس  لها  196هعیش و 
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196شسرپ

196خساپ

. دنناد یم قح ار  دوخ  اه  هقرف  زا  کی  ره  هکیتروص  رد  تسا  هدوب  هچ  اههورگ  زا  کی  ره  فده  دندوب و  یناسک  هچ  ننست  عیشت و  هقرف  ود  داجیا  رد  لیخد  لماوع 

197شسرپ

197خساپ

؟ دنشابیم تنس  لها  ناهج  ناناملسم  رتشیب  هک  یلاح  رد  دنتسه ، هعیش  ناریا  مدرم  رتشیب  ارچ  تسه ؟ ینس  هعیش و  نایم  یقرف  200هچ 

200شسرپ

200خساپ

؟ تسا هدش  عورش  ینامز  هچ  زا  اجک و  فالتخا  همشچرس  میاهدرک و  ادیپ  فالتخا  ننست » لها   » اب نایعیش »  » ام 202ارچ 

202شسرپ

202خساپ

/ دییامن رکذ  ًارصتخم  ار  ننست  لها  عیشت و  لها  203ياههقرف 

203شسرپ

( لوا تمسق  ) 203خساپ

( مود تمسق  ) 206خساپ

؟ تسا هدش  یم  هتفگ  یسک  هچ  هب  یضفار  و  تسیچ ؟ 207ضفر 

208شسرپ

208خساپ

قرف یمالک  209عبانم 

؟ تسا هتشاد  یفسلف  لیامت  هعیش  ریغ  زا  شیب  هعیش  209ارچ 

209شسرپ

210خساپ

؟ تسا مادک  وضو  رد  اهنآ  ّصاخ  تّیفیک  نیمز و  رب  هدجس  رد  هیماما  يانبم  تسا و  راوتسا  يا  هیاپ  هچ  رب  عورف ; لوصا و  رد  هعیش  210تاداقتعا 

210شسرپ
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210خساپ

؟ تسا نانیمطا  دروم  تّنس  لها  ینابم  211ایآ 

211شسرپ

211خساپ

؟ تسا هنوگچ  یمالسا  بهاذم  هاگن  زا  لقع  هاگیاج  211دربراک و 

211شسرپ

( لوا تمسق  ) 211خساپ

( مود تمسق  ) 213خساپ

هعیش یمالک  215قرف 

215تایلک

هعیش 215فیرعت 

؟ هچ ینعی  تسا " ناتهب  نیرتدب  مدرم  زا  ییوگدب   " ای تسا " ینادان  نتشگ  دنسرُخ  ناهج  هب  ياههلمج "  تسا ؟ انعم  هچ  هب  هعیش  215ۀملک 

215شسرپ

215خساپ

؟  تسیچ هعیش  زا  216روظنم 

216شسرپ

216خساپ

؟ تسا ینعم  هچ  هب  هعیش » »217

217شسرپ

217خساپ

؟  میشاب هعیش  دیاب  218ارچ 

218شسرپ

218خساپ

؟ مدش هعیش  218ارچ 
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218شسرپ

218خساپ

؟ دنتفریذپ ار  هعیش  بتکم  ام ، نادناخ  219ارچ 

219شسرپ

219خساپ

؟ دنسانشیم ننست لها  ناونع  هب  یّنس و  ار  ننست  لها  یلو  میاهدش  هتخانش  هعیش  ناونع  هب  مسا و  هب  میراد ، لوبق  ار  (ص ) هللا لوسر  تیب  لها  هک  نایعیش »  » ام ارچ 

220شسرپ

220خساپ

. دیهد حیضوت  افطل  تسا  یتوافت  ندوب  هعیش  ندوب و  بحم  نیب  222ایآ 

222شسرپ

222خساپ

یعیش مالک  223خیرات 

؟ تسیچ هعیش  بهذم  يراگدنام  223زار 

223شسرپ

223خساپ

؟ تسا هدش  بعشنم  هقرف  دنچ  هب  هعیش  بهذم  223ارچ 

223شسرپ

223خساپ

تسیچ هلزتعم  هعیش و  بتکم  ود  يرهوج  224ياهتوافت 

224شسرپ

225خساپ

؟ تسیچ رد  هلزتعم  هعیش و  بتکم  ود  ياهتوافت  دیفم  خیش  رظن  226زا 

226شسرپ

226خساپ
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؟ تسا هدوب هلزتعم ثراو ، بهذم و هدیقع رظن زا و هتفرگ هلزتعم زا  ار  دوخیمالک  لوصا  تسا و  هتشادن  یصاخیمالک  بهذم  هعیش  مراهچ  نرق  طساوا  ات  : » دیوگیم هک  تسا  تسرد  زتم » مدآ   » ياعدا نیا  ایآ 

227شسرپ

227خساپ

؟ دنتسه یناسک  هچ  دناهدش  لمحتم  يرایسب  تامحز  هعیش  دیاقع  ظفح  يارب  هک  یگرزب  228ياهتیصخش 

228شسرپ

228خساپ

؟ دیرمشرب ار  مولع  نیا  نیرکتبم  ءاملع و  زا  يدادعت  دیئامن ؟ یسررب  ار  هیلقن  مولع  رد  هعیش  مهس  - 20229

229شسرپ

229خساپ

؟ تسیچ رد  هیلیعامسا  هیدیز و  اب  یماما  هدزاود  نایعیش  نیب  ياه  قرف  - 16229

230شسرپ

230خساپ

؟  تسا کیدزن  هعیش  هشیدنا  اب  هلزتعم  هشیدنا  230ایآ 

230شسرپ

230خساپ

؟ دنمان یم  یضفار »  » ار هعیش  تّنس  لها  230ارچ 

230شسرپ

231خساپ

؟ دوش یم  میسقت  هتسد  دنچ  هب  هعیش  231بهذم 

231شسرپ

231خساپ

؟ دنتسه یناسک  هچ  231هیلدع 

231شسرپ

231خساپ
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؟ تسیچ مادک  ره  لوبق  ای  در  لیالد  دندمآ . دوجو  هب  نامز  يا  ههرب  هچ  رد  مادک  ره  دنمادک و  هعیش  فلتخم  232قرف 

232شسرپ

232خساپ

؟ دینک یفرعم  ار  هعیش  بهذم  ياههورگ  235عاونا 

235شسرپ

235خساپ

؟ تفای دوجو  هعیش  ینامز  هچ  236زا 

236هراشا

237شسرپ

237خساپ

. تسیچ مالسا  هیلوا  نورق  رد  يدیز و ...   ، ینطاب یعیش  ياه  هقرف  شیادیپ  238تلع 

238شسرپ

238خساپ

؟ دیهد حیضوت  ار  یضفار  242هعیش 

242شسرپ

242خساپ

؟ دیهدب یتاحیضوت  شناماما  هعیش و  دروم  رد  243ًافطل 

243شسرپ

243خساپ

؟ تسا هدشیم  هتفگ  یسک  هچ  هب  یضفار  و  تسیچ ؟ 244ضفر 

244شسرپ

244خساپ

247تشونیپ

247هیماما
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هیماما یمالک  247هچخیرات 

؟ تماما ای  لدع  رد  هدوب ، هچ  رد  هلزتعم  هرعاشا و  هعیش و  زیامت  247هجو 

247شسرپ

247خساپ

تسا لیصا  هیماما  هلزتعم و  بتکم  ود  زا  کی  248مادک 

248شسرپ

248خساپ

؟ مینک تباث  نایناهج  هب  میناوت  یمن  ار  هعیش  تّیناقح  248ارچ 

249شسرپ

249خساپ

؟ دندرک لوبق ار ماما رفن تفه اهنت و دندیورگ ـ لیعامسا ـ ناشیا رگید رسپ يوریپ هبقداص رفعج ماما زا  سپ  هک  یناسک  ای  دنراد ، لوبق  ار  مظاک ـ ماما  رفعج ـ  نب  یسوم  ماما  ترضحقداص  ماما  زا  سپ  هک  تسا  یناسک  صوصخم  يرفعج  ۀعیش  بهذم  ایآ 

249شسرپ

249خساپ

؟ دنور یم  هناگیب  ياه  بتکم  غارس  هب  ام  ناناوج  هک  تسا  ییوگ  خساپ  رد  ییاه  فعض  هچ  ياراد  عیشت  250بتکم 

250شسرپ

250خساپ

250هراشا

251شسرپ

؟ درک دیاب  هچ  یعیش  هشیدنا  ياقب  252يارب 

252خساپ

هیماما 254یمالکءارآ 

254تماما

254ینیشناج

. دینک نایب  دنا  هدرک  تیاور  ار  ریدغ  ثیدح  تیاور  هک  نانآ  دادعت  نیعبات و  هباحص و  زا  یضعب  ياه  مان  زا  254یتسرهف 

زا 934تسرهف هحفص 22 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


254شسرپ

255خساپ

؟  تسین ص )   ) هّللا لوسر  لصفالب  هفیلخ  رکبوبا  هک  دینک  یم  تباث  هنوگچ  255امش 

255شسرپ

255خساپ

؟ دنشابیم مه  لباقم  ایآ  دنراد ؟ رگیدکی  اب  یتبسن  هچ  ود  نیا  هک  دیهد  حیضوت  هدومن و  نشور  ار  تفالخ  تماما و  نیب  256قرف 

256شسرپ

256خساپ

تسیچمرکا ربمایپ  ینیشناج  دروم  رد  هعیش  257ةدیقع 

257شسرپ

257خساپ

؟ دننک یم  در  ار  ریدغ  هلئسم ء  یلیالد  هچ  اب  ننست  لها  258ياملع 

258شسرپ

258خساپ

259شسرپ

259خساپ

؟ دندیزگرب دوخ  هفیلخ  یصو و  ریزو و  ناونع  هب  یکدوک  رد  ار  (ع ) یلع ترضح  هنوگچ  ارچ و  مرکا  260ربمایپ 

260شسرپ

260خساپ

ب ، مینادیم هک روطنامه و ؟ ریخ ای دنآهتشادرب یماگ روما نیا رد ام ياملع ایآ و دوش هتشادرب اهتوافت نیا هعیش و ینس ياملع نیب هک تسا  نکمم  ایآ  تسیچ ؟ دنشابیم ، رتیلوصا  رتحیحص و  هعیش ، ناوریپ  هک  مینک  تابثا  اهینس  رب  میناوتب  هک  ياهدننک  عناق  یخیرات  ینف و  لیالد 

261شسرپ

261خساپ

؟ دشابیمن مامت نارگید رب تجح دننک ؟ تعیب  وا  اب  مدرم  یتقو  هتشاد ، تقایل  ظاحل  هب  ار  تماما  بصنم  ًالبق  هک  یصخش  ینعی  دوشیم ؟ تباث  تماما  تعیب  اب  ایآ  تسا . یتوبث  ثحب 

264شسرپ
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264خساپ

؟ تسیچ تماما  ندوب  یباختنا  يانبم  شریذپ  264ساسا 

264شسرپ

264خساپ

. دیئامرفب اروش  دروم  رد  ار  یبلاطم  تسین ؟ تماما  تبثم  اروش  265ایآ 

265شسرپ

265خساپ

؟ دراد ینعم  هچ  ادخ  لوسر  اب  تعیب  تسا ؟ هدوب  ادخ  لوسر  نامز  رد  تعیب  266ایآ 

266شسرپ

266خساپ

.؟ تسا حیحص هزادنا هچ ات تالالدتسا نیا دنا .  هدومن  لالدتسا  تما ,  قافتا  عامجا و  تیجح  وراصنا  رجاهم و  لامعا  تحص  رب  ثیداحا ,  تایاور و  هلسلس  کی  اب  ننست  لها  نادن  ـشـمـ ناد

267شسرپ

267خساپ

؟  دناد یم  یصیصنت  ار  تفالخ  هعیش ,  271ارچ 

271شسرپ

271خساپ

 ) دننک یمن  عامتجا  اطخ  رب  متما  اطخلا (  یلع  یتما  عمتجت  ال  دومرف :  ص )   ) ادخ لوسر  اریز  تسا ,  تجح  عطق  روط  هب  تما  عام  ـ جا ـیـم  ناد مـی 

272شسرپ

273خساپ

تسا سب  ادخ  باتک  ار  ام  تسا و  فالتخا  دروم  نآ  دراوم  زا  یلیخ  اریز  میرادن  يوبن  تنس  هب  يراک  ام  دنیوگ ) یم  تنس  لها  )274

274هراشا

274شسرپ

274خساپ

؟  تسا هدش  لزان  هثالث  يافلخ  تفالخ  تیعورشم  رد  فالختسا  هیآ  276ایآ 
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276شسرپ

276خساپ

نیقیرف هاگنزا  ص)  ) ربمایپ 277ینیشناج 

277هراشا

277شسرپ

277خساپ

؟ دراد دوجو  نون  نب  عشوی  نیشناج  هرابرد  دوهی  تاداقتعا  ربمایپ و  نیشناج  هب  عجار  هعیش  تاداقتعا  نیب  یطابترا  279ایآ 

279شسرپ

279خساپ

؟  دینک نایب  ار  تماما  هب  ع )   ) نانمومریما ندش  بوصنم  280نایرج 

280شسرپ

280خساپ

؟  تسیچ هراب  نیا  رد  هعیش  رظن  دنا , هدوب  ینس  مه  ع )   ) هعیش همئا  دندقتعم  يا  هدع  16281 ـ

281شسرپ

281خساپ

؟ تسیچ (ص ) ربمغیپ زا  دعب  تفالخ  تماما و  هب  تبسن  هعیش  282ةدیقع 

282شسرپ

282خساپ

؟ دومرف نییعت  دوخ  زا  دعب  ۀفیلخ  ماما و  ناونع  هب  ار  یسک  ادخ ، نامرف  هب  (ص ) ربمغیپ 282ایآ 

282شسرپ

283خساپ

؟ تسا یسک  هچ  هتسیاش  ربمغیپ  زا  دعب  مالسا  تما  یسایس  ینید و  يرادمامز  هعیش  تاداقتعا  283قبط 

283شسرپ

283خساپ
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؟ دراد یماقم  هاگیاج و  هچ  عّیشت  بتکم  رد  تماما » »283

284شسرپ

284خساپ

؟ تسیچ نآ  تقیقح  تماما و  ربمایپ و  تفالخ  هلأسم  دروم  رد  هعیش  نادنمشناد  285هیرظن 

285شسرپ

285خساپ

؟ تسا ربمایپ  تفالخ  يارب  رکبوبا  تقایل  تلیضف و  لیلد  ترضح ، رمع  رخآ  رد  ربمایپ  يرامیب  نارود  رد  زامن  رد  رکبوبا  ینیشناج  285ایآ 

285شسرپ

285خساپ

؟  مینک هیارا  ار  یمکحم  لیالد  هچ  تماما  لصا  صوصخرد  تنس  لها  نارهاوخ  ناردارب و  اب  ثحب  287يارب 

287شسرپ

287خساپ

؟ تسیچ عّیشت  بهذم  یساسا  288روحم 

288شسرپ

288خساپ

؟ تسیچ تنس  لها  هعیش و  رظن  زا  تماما  تفالخ و  288قرف 

288خساپ

؟ دش یم  هللا  لوسر  یصو  وا  ایآ  درک  یم  تباجا  بهل  وبا  ناشیا  يومع  رگا  ینیشناج  يارب  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) مرکا لوسر  توعد  289رد 

289شسرپ

289خساپ

؟ دیشک شیپ  ار  ربمایپ  زا  دعب  تفالخ  زیگنارب  فالتخا  هلأسم  هرابرد  دراد  یموزل  هچ  نرق  هدراهچ  تشذگ  زا  289سپ 

289شسرپ

289خساپ

. دییامرف یفرعم هعلاطم يارب یباتک هراب نیا رد و ؟ دنرداق تنس  لها  هک  روط  نآ  دننک  باختنا  ار  ناشماما  ناشدوخ  دیابن  مدرم  ارچ  تسانعم و  هچ  هب  تسادخ  فرط  زا  بوصنم  ماما  دوش  یم  هتفگ  هکنیا 
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290شسرپ

290خساپ

حم تیب  لها  ءزج  ریهطت  هیآ  هب  هجوتاب  ادخ  لوسر  ترضح  نانز  ایآ  دنتسه و  یناسک  هچ  ینس  هعیش و  رظن  زا  تیب  291لها 

291شسرپ

291خساپ

؟ دراد تحص  رفن ) هس  زج  هب  دندش  دترم  ادخ  لوسر  زا  دعب  مدرم  همه  هک   ) ثیدح نیا  293ایآ 

293شسرپ

294خساپ

. دینک نایب  ار  ننست  لها  اب  دروخرب  رد  تماما -  لصا  دروم  رد  هژیو  هب  هعیش -  بهذم  تیناقح  رب  نشور  نقتم و  294هلدا 

294شسرپ

294خساپ

295تعافش

؟ دنشاب یصاخ  طئارش  ياراد  دیاب  هدنوش  تعافش  هدننک و  تعافش  ایآ  دوش و  تعافش  قیرط  زا  یگدوشخب  لومشم  دناوت  یم  دشا  مر هـر چـه بـ ـا جـ یآ

295شسرپ

295خساپ

؟  دیهد حیضوت  ار  یهلا  لدع  اب  تعافش  296هطبار 

296شسرپ

296خساپ

؟  تسین یهلا  تنس  رییغت  بجوم  تعافش  296ایآ 

296شسرپ

296خساپ

؟  دوش یمن  ناراکهنگ  یخاتسگ  ثعاب  تعافش ,  هدعو  297ایآ 

297شسرپ

297خساپ
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دنک تعافش شدوخدزن یسک تسا نکمم ایآ ; تسادخ اهنت امش عیفش و یلو هک تسا نیا شموهفم دیرادن يا هدننک تعافش و تسرپرس امش  ادخ  زا  ریغ  دیوگ :  یم  هکنیا  تسین  يارب شـمـا  یعیفشو  یلو  وا  زج  عیفش  یلو و ال  نم  هنود  نم  مکل  ام  هدمآ :  هدجس  هروس  مراهچ  ـه  یآ رد 

297شسرپ

297خساپ

؟ دنک یم یفن ار تعافش قلطم  هلمج  نیا  تفای و  دهاوخن  دوخ  روای  یلو و  ادخزج ,  ار  یسک  دوش و  یم  هداد  رفیک  دنک  دب  لمع  هک  سک  ره  دیوگ :  یم  ءاسن  هروس  هیآ 123 

298شسرپ

298خساپ

؟ دننکیم تعافش  تمایق  زور  رد  یناسک  هچ  دراد  تقیقح  ینید  رظن  زا  تعافش  رگا  تسیچ و  تعافش  هرابرد  هعیش  ناردارب  تنسلها و  298رظن 

298شسرپ

298خساپ

300لسوت

؟ تسیچ نتفگ " یلع ای " ۀشیر دییامرفب  ًافطل  تسا . ادخ  ةدنب  (ع ) یلع هک  یتروص  رد  دییوگ ، یمن  ادخ " ای   " ارچ دنسرپ  یم  مییوگ ، یم  یلع " ای   " یّنُس يدرف  روضح  رد  هک  یهاگ 

300شسرپ

300خساپ

.) ادحا هّللا عم اوعدت الف هّلل دجاسملا نا و . دنک یم یهن ادخ ریغ ندناوخ زا , رهاظ بسح هب هک تسا نآرق تایآ زا  یخرب  رهاظ  هدیدرگ  شسرپ  نیا  ند  هتخیگنارب شـ بجوم  هک  هچنآ  ؟  تسا كرش  نانآ و  شتسرپ  مزلتسم  نارگید ,  ندز  ادص  ند و  ـ ناو ـا خـ یآ

301شسرپ

301خساپ

؟  تسا كرش  ای  تعدب  ادخ ,  يایلوا  زور  داز  تشادگرزب  302ایآ 

302شسرپ

302خساپ

تسین راگزاسدیحوت اب تعافش و لسوت میهف یم اجنیا زا تسا هدرک یهن میربب وا هارمه ار یناسک مان هکنیا و ادخ ریغ شتسرپ  تدابع و  زا  احیرص  هیآ  نیا  ناوخم  ادخ  اب  ار  يرگیددوبعم  چیه  رخآ  اهلا  هّللا  عم  عدت  و ال  دیامرف :  یم  صصق  هرو  ـه 88 سـ یآ رد  نآر  قـ

304شسرپ

304خساپ

؟  تسا كرش  هیام  یهلا  يایلوا  یبیغ  تردق  هب  داقتعا  304ایآ 

304شسرپ
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304خساپ

؟ تسا كرش  ادخ  يایلوا  هب  هجوتو  لسوت  306ایآ 

306شسرپ

306خساپ

؟  تسیچ هدنب  اب  ادخ  قرف  سپدنونش  یم  یناکم  ره  رد  مه  همئا  دونش و  یم  مینک  یم  ادص  یناکم  ره  رد  ار  ادخ  306رگا 

306شسرپ

307خساپ

؟ تسیچ هراب  نیا  رد  تنس  لها  رظن  تسا  زیاج  دیزی  رب  نعل  309ایآ 

309شسرپ

309خساپ

تسیچ هرابنیا  رد  مالسا  رظن  تسا  یتسرپتب  یعون  راک  نیا  ننست  لها  رظن  زا  هک  یلاح  رد  میسوبیم  ار  حیرض  ترایز  ماگنه  309ارچ 

309شسرپ

309خساپ

تسا هدومرف یبلطم میرک نآرق هرابنیا رد ایآ  دنرامشیم ؟ كرش  اهیّنس  تسا  نایعیش  ام و  روشک  مدرم  لامعا  زا  یکی  هک  سدقم ـ  ياهناکم  اهحیرض و  رب  هریغ  هچراپ و  ندرک  كّربت  ارچ 

310شسرپ

310خساپ

؟ تسا مرج حیتافم ندناوخ و نتشاد هارمه ایوگ و دنریگیم ام  زا  ار  نآ  دننیبب  ام  تسد  رگا  دنتسین و  نینچ  ننست  لها  یلو  میناوخیم  میراد و  لوبق  ار  نآ  ياهاعد  نانجلا و  حیتافم  نایعیش »  » ام ارچ 

311شسرپ

312خساپ

نید 312لوصا 

؟  تسا حیحص  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  هب  عورف -  رد  مه  لوصارد و  مه  هعیش -  بهذم  دانسا  312ایآ 

312شسرپ

( لوا تمسق  ) 312خساپ

( مود تمسق  ) 315خساپ
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؟  تسا توبن  متخ  رکنم  هعیش  319ایآ 

319شسرپ

319خساپ

؟ تسیچ رایتخا »  » دروم رد  هعیش »  » 320رظن

320شسرپ

320خساپ

؟ تسا تسرد  تسا ، يدام  يداصتقا و  زاین  لئاسم ، رگید  و  لدع »  » هلأسم رد  فالتخا  هشیر  هک  رظن  نیا  320ایآ 

320شسرپ

321خساپ

؟ دراد داقتعا  یلقع  حبق  نسُح و  هب  هیماما  321ارچ 

321شسرپ

322خساپ

؟ دینک نایب  دنک  یم  تباث  ار  هک آ  یتایاور  تایآ و  نینچمه  یلقع و  كرادم  تسا و  هعیش  بهذم  لوصا  زا  یکی  تلادع  322ارچ 

322شسرپ

322خساپ

؟ تسادج ّبهذم  لوصا  زا  نید  لوصا  ارچ  تسین ، مالسا  زج  يزیچ  هعیش  323رگا 

323شسرپ

323خساپ

؟ دراد یتوافت  هچ  بهذم  لوصا  اب  نید  324لوصا 

324شسرپ

324خساپ

؟ تسیچ نآ  تلع  و  تسیچ ؟ بهذم  لوصا  نید و  لوصا  توافت  نید ، لوصا  تسات  دیوگیم 3  تنس  لها  تسات  بهذم 5  لوصا  دیوگیم  324هعیش 

324شسرپ

325خساپ
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؟ دناهدرک هفاضا  ار  تناما  لدع و  ینعی  رگید  لصا  ود  داعم  و  توبن ، دیحوت ، لصا  هس  هب  نایعیش  325ارچ 

325شسرپ

325خساپ

؟ درامشیم بهذم  لوصا  زا  ار  لدع  هعیش »  » 325ارچ

325شسرپ

326خساپ

؟ تسا اتدنچ نید عورف ؟ دشاب هتشاد نید عورف  هب  یلمع  مازتلا  دیاب  ایو  دهدن ؟ ماحنا  ار  نید  عورف  زا  یعرف  چیه  ولو  دنک ، یم  تیافک  نتشاد  نید  لوصا  هب  داقتعا  صخش  یناملسم  رد  ایآ 

326شسرپ

326خساپ

؟ دیهد حیضوت رتشیب دروم  نیا  رد  ینامسج  هبنج  مه  دراد و  یناحور  هبنج  همه  عیشت  لها  داقتعا  رد  یلو  دراد  یناحور  هبنج  تنس  لها  داقتعا  رد  داعم  تایاور  ربانب 

327شسرپ

327خساپ

؟ دنرادن لوبق  ار  لدع  ننست  لها  ارچ  دراد و  رارق  هعیش  نید  لوصا  زج  وا  لدع  اهنت  دنوادخ  تافص  نایم  328ارچ 

328شسرپ

328خساپ

؟ دنراد يرظن  هچ  نآ  هرابرد  یّنس  هعیش و  تسیچ و  329ادب 

329شسرپ

330خساپ

دراوم 330ریاس 

. مینادیمن مالسا زا ار نآ اّما تسا مالسا زا لصا رد هک ییاهزیچ هچ تسا و  رشب  تسد  هتخاس  تسین و  روط  نیا  عقاو  رد  هک  هدش  مالسا  دراو  ییاهزیچ  هچ  میمهفب  اهنآ  هعلاطم  اب  هک  دینک  یفرعم  میارب  ییاهباتک 

330شسرپ

330خساپ

؟  دناوخ یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  ار  مالسلاامهیلع )  نیسح  نسح و  بلاط (  یبا  نب  یلع  نادنزرف  ار شـیـعـه ,  331چـ

331شسرپ
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331خساپ

؟ هچ ینعی  333تعدب 

333شسرپ

333خساپ

؟ هچ ینعی  333تعدب 

334شسرپ

334خساپ

؟ تسیچ تعدب  يوغل  335يانعم 

335شسرپ

336خساپ

؟ دنک یمن  لمع  ارچ  سپ  دنک  یمدییات  ار  هعیش  دیاقع  ینس  ملاع  نالف  دیوگ  یم  336هعیش 

336شسرپ

336خساپ

؟ دراد یلاکشا  هچ  337ضیوفت 

337شسرپ

337خساپ

؟ تسا رکبوبا  حدم  رب  یلیلد  هدش  روآدای  راغ  رد  ار  ربمایپاب  رکبوبا  یهارمه  هک  يا  هیآ  337ایآ 

337شسرپ

337خساپ

؟ تسا نیتسار  مالسا  نامه  هک  ار  عّیشت  تنس  لها  338ارچ 

338شسرپ

338خساپ

؟ دوش یم وربور یناوارف  تالکشم  اب  دوخ  یعامتجا  طباور  رد  هعماج و  رد  درف  تروص  نیا  ریغ  رد  نوچ  تسا ؟ یبلق  نتسج  يرود  ایآ  يربت "  " زا مالسا  روظنم 

339شسرپ
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339خساپ

( سی  ) ًارجا مکلئسیال  نم  339اوعبتا 

339هراشا

339شسرپ

339خساپ

؟ تسا نایعیش  صوصخم  ادخ  تمحر  340ایآ 

340شسرپ

341خساپ

؟ دنراد یقرف  هچ  رگید  نایدا  ناوریپ  هب  تبسن  دنتسه و  دنمرهب  هدمآ  نآرق  رد  هک  یتشهب  ياه  هدعو  زا  دنرادن  لوبق  ار  تماما  تیالو و  هک  ننست  لها  ایآ 

341شسرپ

341خساپ

نایناریا لثم  ياهمانسانش  مه  یعقاو و  ۀعیش  مه  ( ؟ دوشیم فاص  شباسح  خزرب  رد  دوریمن و  منهج  رد  هعیش  هک  دراد  تحص  342ایآ 

342شسرپ

342خساپ

؟ دنهدیم ندرک  شنزرس  يارب  اهیناتسبرع  هب  يزیواتسد  نآرق  هب  تبسن  حیتافم  اعد و  هب  رتشیب  نداد  تیمها  اب  نایعیش  343ارچ 

343شسرپ

343خساپ

يرفعج بهذم  344یمالکءارآ 

344شسرپ

؟ دوش لح فالتخاات درواین احیرص  نآرق  رد  ار  تیب و .. لها  مانارچ  دوش , یم  نینچ  تسناد  یم  ادخ  هکنآ  اب  دنراد  داضتم  صاخ و  يرظندوخ  يارب  مادک  ره  ینسو  هعیش 

344شسرپ

344خساپ

؟ دنوشب یّنس  دنناوت  یمن  نایعیش  ارچ  . دنوش یم  هعیش  یّنس  ناردارب  یهاگ  دنا و  هدوب  مه  رانک  رد  اه  نامز  زا  يرایسب  رد  نایعیش  اب  تّنس  346لها 

346شسرپ
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347خساپ

؟ دوب دنهاوخنراگتسر اه هورگ و مدرم یقبام و تسا هعیش طقف هیجان ءهقرف زا  دارم  ایآ  تسا ؟  تسرد  دنتسه , نایعیش  هیربلاریخ )  مه  کئلوا   ) زا دارم  دنیوگ  یم  هک  نیا  دراد ؟ دوجو  نایعیش  دروم  رد  يا  هیآ  نآرق  رد  ایآ 

347شسرپ

347خساپ

. دینک تباث  نم  يارب  ار  یماما  هعیش 12  تیناقح  هدننک  عناق  مکحم و  لئالد  349اب 

349شسرپ

349خساپ

؟ دوش هعیش  دناوت  یم  ینوناق  یعرش و  طیارش  هچ  رد  تسا  ینس  هک  350یسک 

350شسرپ

350خساپ

؟ دنشاب یم راتفرگ رگید تافارحنا و یلکلا تابورشم و دایتعا هبرتمک نینچمه و دنتسه اه هعیش زا رت رادیاپ و رت نیدتم ناشدوخ بهذم رد هعیش  ریغ  ناناوج  ارچ  ددرگ  یم  یحو  همئا و  هب  یهتنم  نوچ  دشاب  یم  بهذم  نیرتهب  عیشت  بهذم  یلقن  یلقع و  تایاور  قبط  هکنیا  هب  هجوت  اب 

350شسرپ

351خساپ

؟ یعقاو نایعیش  دروم  رد  نید  ءهمئا  351رظن 

352شسرپ

352خساپ

؟ دینک نایب  ار  هعیش  تاداقتعا  زا  352ياهصالخ 

352شسرپ

352هراشا

352خساپ

؟ تسیچ تعدب  يوغل  353يانعم 

353شسرپ

354خساپ

؟  مینک یم  رکف  نامی  ایند  نیا  ینعی :  ناملام  هب  نایعیش  نینمؤم و  ام  ارچ  -1354
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354هراشا

354شسرپ

354خساپ

؟  تسا قح  هعیش  355ارچ 

355شسرپ

( لوا تمسق  ) 355خساپ

( مود تمسق  ) 358خساپ

( موس تمسق  ) 361خساپ

؟ دنهدیم ماجنا  ار  دوخ  تدابع  (ع ) یلع ترضح  هریس  قبط  عیشت  لها  362ایآ 

362شسرپ

362خساپ

؟ دننکیم فیلأت  تنسلها  دض  رب  ار  ییاهباتک  هعیش  نافلؤم  زا  یضعب  362ارچ 

362شسرپ

362خساپ

؟ دینک نایب  ار  هعیش  تاداقتعا  زا  يا  363هصالخ 

363شسرپ

363خساپ

؟ دوشیم قالطا  ییاهزیچ  هچ  رب  دینک و  فیرعت  ار  364تعدب 

364شسرپ

364خساپ

؟ تسیچ دنشابیم  رتیلوصا  رتحیحص و  هعیش  هک  مینک  تابثا  میناوتب  هک  ياهدننک  عناق  یخیرات  ینف و  365لیالد 

365شسرپ

365خساپ

؟ دراد دوجو  (ص ) ربمایپ تنس  هریس و  اب  هعیش  دیاقع  قباطترب  یلیالد  369هچ 
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369شسرپ

369خساپ

؟ تسا هدش  دراو  مالسا  نید  رد  ییاه  تعدب  369هچ 

369شسرپ

369خساپ

؟ دراد دوجو  (ص ) ربمایپ تنس  هریس و  اب  هعیش  دیاقع  قباطترب  یلیالد  371هچ 

371شسرپ

371خساپ

؟ دوش یم  تباث  ییاه  هار  هچ  زا  دوش و  یم  لماش  ابع  لآ  نت  جنپ  رب  یکالم  هچ  قبط  رب  ریهطت  371هیآ 

371شسرپ

371خساپ

؟  تسیچ هعیش  کی  ياه  372یگژیو 

372شسرپ

372خساپ

؟  تسا یناسک  هچ  میرک  نآرق  رد  تیب  لها  زا  372روظنم 

372شسرپ

372خساپ

تسا قح  رب  عیشت  طقف  مالسا  نید  رد  ایآ  دناسر  یم  لامک  هب  ار  ناسنا  هکتسا  ینید  اهنت  مالسا  373نید 

373شسرپ

373خساپ

هعیش تیناقح  دروم  رد  374باتک 

374هراشا

374شسرپ

374خساپ
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تنس لهاو  هعیش  هرابرد  375باتک 

375هراشا

375شسرپ

375خساپ

؟ تسا زیاج  ناگدازماما  ایلوا و  زا  نتساوخ  افش  376ایآ 

376شسرپ

376خساپ

377هیقت

ینید ناربهر رب هیقت زاوج مدع رب  تسا  یلیلد  نیا  زیخرب و  اهنآ  سلجم  زا  یشاب  اهنآ  سلجمرد  رگا  یتح  نکن و  هیقت  نانمشد  ربارب  رد  دیوگ :  یم  ربمایپ  هب  ماعنا  هروس  هیآ 68 

377شسرپ

377خساپ

؟  دننک یم  هیقت  ناربمایپ  377ایآ 

377شسرپ

377خساپ

؟  تسیچ هیقت  378كالم 

378شسرپ

378خساپ

؟ تسین ضقانت نیا . دنک هیقت تسا بجاو دتفیب رطخ هب ناسنا تیثیح و لام و ناج ینطاب هدیقع راهظا  رطاخ  هب  دشاب  رارق  رگا  دیوگ  رگید مـی  یئوسزا  تسا و  ناج  زا  رتالاو  یمالسا  هعماج  يوربآ  تیثیح و  ظفح  دیوگ :  یم  یئوس  زا  مالسا 

379شسرپ

379خساپ

؟ تسیچ همئا  هیقت  لاح  رد  هزرابم  زا  379دوصقم 

380شسرپ

380خساپ

؟ هچ ینعی  380هیقت 

زا 934تسرهف هحفص 37 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


380شسرپ

380خساپ

؟ تسیچ 381هّیقت 

381شسرپ

381خساپ

)؟ / ) (ع قداص ماما  . ) دنک مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  ات  ددرگ  یمن  طقاس  ام  نایعیش  ندرگ  زا  ندرک  هیقت  ینامز  چیه  ات  382هاگچیه و 

382شسرپ

382خساپ

. دیهد حرش  ار  نآ  بناوج  اهشخب و  هچ ؟ ینعی  هیقت » »382

382شسرپ

382خساپ

؟ ناج ظفح  ای  تسا  نید  ظفح  يارب  383هیقت 

383هراشا

383شسرپ

383خساپ

؟ تسیچ قافن  اب  هیقت  قرف  دییامن ؟ نایب  هیقت  هرابرد  ار  هعیش  هدیقع  384رظن و 

384شسرپ

384خساپ

؟ تسیچ قافن  اب  هیقت  قرف  دییامن ؟ نایب  هیقت  هرابرد  ار  هعیش  هدیقع  385رظن و 

385شسرپ

386خساپ

؟ دناهدرک هیقت  ارچ  سپ  تسا ؟ هدوب  مالسا  ظفح  مالسلا ) مهیلع  ) همئا هفیظو  فده و  387رگا 

387شسرپ

387خساپ
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؟ دییامرف نایب  ار  نآ  ماسقا  تسیچ و  390هیقت 

390شسرپ

390خساپ

391هیلیعامسا

؟ دینک نایب  ار  اهنآ  خیرات  زا  يرصتخم  حرش  تسیچ ؟ نانآ  دیاقع  ءارآ و  دنتسه ؟ یناسک  هچ  هینطاب  نایعیش  - 11391

391شسرپ

391خساپ

؟ دناهدوب یناسک  هچ  هیرازن  نایعیش  - 12392

392شسرپ

392خساپ

؟ دناهدوب یناسک  هچ  هیلعتسم  نایعیش  - 13392

392شسرپ

392خساپ

دمآ دوجوب  هنوگچ  هیلعامسا  393هقرف 

393شسرپ

393خساپ

؟ دیهد حیضوت   ، نآ شیادیپ  نامز  هیلیعامسا و  هقرف  دروم  393رد 

393شسرپ

393خساپ

. دنبوصنم ناماما  مادک  هب  دنتسه و  ییاه  هقرف  هچ  هیولعتسم  394هیراذن و 

394شسرپ

395خساپ

395هیدیز

؟ دینک نایب  ار  اهنآ  خیرات  زا  يرصتخم  حرش  دنتسه ؟ یناسک  هچ  هیدیز  نایعیش  - 10396
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396شسرپ

396خساپ

؟ تسیک یلع  396نبدیز 

396شسرپ

396خساپ

دننک یم  یگدنز  اجک  رد  تسا و  ياهقرف  نوگچ  397هیدیز 

397شسرپ

397خساپ

یعیش قرف  397ریاس 

؟ هچ ینعی  397دیلقت 

397هراشا

397شسرپ

398خساپ

؟ دناهدوب یناسک  هچ  هعنقم  نایعیش  - 15398

398شسرپ

398خساپ

. دیهد حیضوت  هیباب )  هقرف (  399هرابرد 

399شسرپ

399خساپ

؟ دنا هدش  روهشم  مان  نیا  هب  ارچ  تسا و  يا  هقرف  هچ  399هیفقاو 

399شسرپ

400خساپ

؟ دنتسه یناسک  هچ  400هیرکب 

400شسرپ
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400خساپ

؟ تسیچ اهنآ  نیئآ  نشور ، باوج  ندوب  یفنم  تروص  رد  تسا  هیلیعمسا  هقرف  نامه  یمطاف  هقرف  400ایآ 

400شسرپ

400خساپ

؟ دنتسه یهورگ  هچ  401هیناسیک 

401شسرپ

401خساپ

. دیهد حیضوت  هیباب )   ) هقرف 401هرابرد 

401شسرپ

401خساپ

؟  تسیچ وا  نییآ  تسیک و  يزاریش  دمحم  402یلع 

402شسرپ

402خساپ

هعیش ریغ  یمالک  403قرف 

تنس 403لها 

تنس لها  403هچخیرات 

؟ دوش یمن داجیا ماما تمسب تکرح و دوش یمن گنر رپ یح ماما هب زاین ینارنخس تعاس کی زا دعب دننک یمن توعد یح ماما تفرعم هب ار ناناوج دنراد  ار  نید  غیلبت  شقن  کنیا  هک  نانارنخس  ارچ  تسا  هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دسانشن  ار  دوخ  یح  ماما  دریمب  سک  ره  هک  ثیدح  نیا  اب  هجوت  اب 

403شسرپ

403خساپ

؟ هچ ینعی  404تنس 

404شسرپ

404خساپ

؟ دش عورش  ینامز  هچ  زا  دور  یم  راک  هب  هعیش »  » لباقم رد  هک  ینس »  » 404هژاو

404شسرپ
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404خساپ

؟ تسیچ نآ  دقن  ددرگیمرب و  ینامز  هچ  هب  تنس ، لها  نایم  رد  يونعم  يربهر  يرادمامز و  نایم  405کیکفت 

405شسرپ

405خساپ

؟ تسیچ نآ  دقن  ددرگیمرب و  ینامز  هچ  هب  تنس ، لها  نایم  رد  يونعم  يربهر  يرادمامز و  نایم  406کیکفت 

406شسرپ

406خساپ

؟ تسیچ دقع  ّلح و  لها  407ياروش 

408شسرپ

408خساپ

؟ تسا هدوب  هچ  ننست  لها  بهاذم  ندمآ  دوجو  هب  408تلع 

408شسرپ

408خساپ

تسا انعم  هچ  هب  408ننست 

409شسرپ

409خساپ

؟ دنراد مان  هچ  تنس  لها  ياههقرف  410بهاذم و 

410شسرپ

410خساپ

؟  نیدشار يافلخ  ای  دنربمایپ  تنس  ناوریپ  تنس  411لها 

411شسرپ

411خساپ

؟ دراد دربراک  دنچ  مالک ، ملع  حالطصا  رد  تّنسلها  411ریبعت 

411شسرپ
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411خساپ

؟ تسا هدوب  يرصع  هچ  رد  تنس  لها  حالطصا  روهظ  412أدبم 

412شسرپ

412خساپ

؟ تسیچ تنس »  » هملک مهف  رد  413رایعم 

413شسرپ

413خساپ

افلخ 415هباحص و 

هباحص 415تلادع 

؟  دنا هدوب  لداع  هباحص  همه  ایآ  تسا و  ناملسم  هباحص  رکنم  415ایآ 

415شسرپ

415خساپ

؟  دنتسه یتشهب  نامیالا و  لماک  هباحص  یمامت  416ایآ 

416شسرپ

416خساپ

.؟ تسا حیحص هزادنا هچ ات تالالدتسا نیا دنا .  هدومن  لالدتسا  تما ,  قافتا  عامجا و  تیجح  وراصنا  رجاهم و  لامعا  تحص  رب  ثیداحا ,  تایاور و  هلسلس  کی  اب  ننست  لها  نادن  ـشـمـ ناد

417شسرپ

417خساپ

؟ تسا حیحص  بلاطوبا  ریفکت  دروم  رد  تنس  لها  رظن  421ایآ 

421شسرپ

421خساپ

؟ تسیچ نیعبات  هباحص و  تلادع  دروم  رد  هعیش  تنس و  لها  422هاگدید 

422شسرپ

423خساپ
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؟ تسیچ هراب  نیا  رد  تنس  لها  رظن  تسا  زیاج  دیزی  رب  نعل  423ایآ 

423شسرپ

423خساپ

؟ دننکیمن نعل  ارچ  سپ  دننادیم ؟ نعل  قحتسم  ار  دیزی  تنس  لها  423ایآ 

423شسرپ

423خساپ

؟ تسیچ هباحص  424يانعم 

424شسرپ

424خساپ

؟ دندشن لیاق ییانثتسا دروم  نیا  ردو  موجنلاک »... یباحصا  : » دندومرف (ص ) ربمایپ هک  یلاح  رد  دنناوخیم  رفاک  قفانم و  ار  ربمایپ  باحصا  هک  دنتسه  ناردارب  یضعب 

425شسرپ

426خساپ

؟ تسین يوبن  تایاور  درط  بجوم  هباحص  نعط  428ایآ 

428شسرپ

428خساپ

. دیهد حیضوت ؟ دراد تافانم تسا دقتعم هباحص زا یخرب و افلخ ةرابرد هعیش هچنآ اب انعم نیا تسا  هدرک  نیمضت  ار  تشهب  هب  دورو  اهنآ  يارب  دراد و  لماک  تیاضر  راصنا  نارجاهم و  ۀمه  زا  دنوادخ  هک  دراد  تلالد  نیارب  هبوت  ةروس  مدص  ۀیآ 

430شسرپ

431خساپ

؟  تسا وا  هک  نیا  اب  درادن  لوبق  ار  6 ربمایپ رسمه  هشیاع  هعیش  432ارچ 

432شسرپ

432خساپ

ءافلخ هباحص و  دروم  رد  هعیش  433هاگدید 

؟ دوش یم  مه  موس  ات  لّوا  يافلخ  لماش  تسا ,  هدمآ  اروشاع  ترایز  رد  هک  ییاه  نعل  433ایآ 

433شسرپ
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433خساپ

خبل و يداش و یشوخ اب مدرم همه اب دیاب هک تسا ینامز زورما . دزاسیمن « نردم ِناسنا » شنم اب و تسا یفنم تاساسحا عون کی نیا . تسا ینیبدب تنوشخ و  یعون  راک  نیا  دینکیم ؟ نعل  ار  (ع ) هللا دبع  یبا  نانمشد  ارچ  تسیچ و  يارب  راک  نیا  دیتسرفیم . نعل  (ع ) نیسح ماما  نانمشد  رب  ارچ 

433شسرپ

433خساپ

؟ دنراد ياهنانیبدب  هاگن  ریبزو  هحلط  هشیاع ، هب  تبسن  نایعیش  435ارچ 

435شسرپ

435خساپ

؟) دنرادن اوبق  ار  هرشبم  هرشع  ثیدح   ) نایعیش 437ارچ 

437هراشا

437شسرپ

437خساپ

) هعمج زامن ياههبطخ زا یکی رد  یبنلادجسم  هعمج  ماما  هک  ییاج  ات  دننکیم  هقالع  راهظا  ننستلها  یلو  میتسه  انتعایب  توافتیب و  هباحص  زا  یخرب  هب  تبسن  نایعیش  ام  ارچ 

440شسرپ

440خساپ

؟ دنرادن لوبق  هفیلخ  ناونع  هب  ار  رمع  هعیش  441ارچ 

441شسرپ

441خساپ

؟ دنرادن لوبق  ار  ریبز  هحلط و  نایعیش ، 442ارچ 

443شسرپ

443خساپ

؟ دوشیم تباث  اهنآ  تفالخ  تعیب ، اب  445ایآ 

445شسرپ

445خساپ

. تسین ناملسم ، دشاب هتشادن لوبق ار دیجم نآرق زا هیآ کی یتح سک ره هک هدمآ نآرق رد نوچ ؟ تسیچ امش  لیلد  دیرادن ، داقتعا  لصا  نیا  هب  هعیش  لها  ینعی  امش  زا  یضعب  زونه  تسا ، هدش  لزان  هیآ  هشیاع 24  ترضح  ینمادکاپ  هرابرد  هکنیا  اب  ارچ 
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446شسرپ

446خساپ

. دنکیم هراشا هغالبلاجهن رد بلاطیبا نب یلع نانمؤمریما نانخس زا ییاهزارف هب و تسا مود هفیلخ هرابرد (ص) مرکا ربمایپ زا تیاور هس  ناشیا  لیلد  تسا . هدوب  بوبحم  (ص ) ربمایپ دزن  هک  نانچ  هدوب  تیب  لها  بوبحم  قوراف  رمع  هک  دنکیم  هراشا  بلطم  نیا  هب  هدنسیون  سپس 

447شسرپ

447خساپ

؟ دناهزجعمو تمارک  ياراد  هعیش  همئا  دننام  تنس  لها  يافلخ  450ایآ 

450شسرپ

450خساپ

؟ دوشیم یمارتحا  یب  ًادیدش  ربمایپ  یمارگ  باحصا  صخالاب  مالسا  لوا  زارط  دارفا  هب  تموکح  نیا  رد  ارچ  تسا ، یمالسا  تموکح  دینکیم  اعدا  هک  امش 

451شسرپ

451خساپ

؟  تسیچ هباحص  هب  تبسن  هعیش  452رظن 

452شسرپ

452خساپ

؟ دشاب یمن زیاجدنک یم زین ربمایپ هب تشگزاب اهنآ  هب  تبسن  تنعل  دنتسه و  ردپ  کی  زا  مشاه  ینب  هیما و  ینب  هکنآ  رطاخب  ای  تسا ؟  زئاج  نایفس  لآ  هیما و  ینب  هب  تبسن  شحف  تنعل و  ـا  یآ

454شسرپ

454خساپ

؟ تسا هتخاس مورحمرسمه باختنا قح زا دندوب  ناوج  اتبسن  وا  تافو  ماگنه  هب  یضعب  هک  ار  ص )   ) ربمایپ نارسمه  دنوادخ  هنوگچ  دنتشادن ,  جاودزا  قح  وا  زا  دعب  ربمایپ  نارسمه  میناد  یم 

455شسرپ

455خساپ

؟  تسیچ مالسا  رازگتمدخ  لداع و  جاجح  هرابرد  هعیش  455رظن 

455شسرپ

455خساپ

؟ دنتسه فلاخم  دنتسه , هرشبم  هرشع  زج  نایتشهب و  زا  هک  هثالث  يافلخ  اب  نایعیش  456ارچ 
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456شسرپ

456خساپ

) هدرک تیاضر مالعااهنآ زا ادخ هک تسا تخرد ریز  ناگدننک  تعی  زا بـ و عـمـر  ( 1  ) هد هداد شـ تشهب  تراشباهنآ  هب  نآرق  رد  هک  دنتسه  يرفن  هد  ءزج  نامثع  رمع و  و  رکبوبا ,  هکنیا  هب  هجوت  اب 

457شسرپ

457خساپ

؟ دییامرف نایب  نیخیش  بس  هرابرد  ار  هعیش  458رظن 

458شسرپ

458خساپ

؟ دننک یمن نعل نیمرجم نیا هب دنمرج نیا کیرش هک يدارفا لقاال هک یلاحرد ( مدرم همه ) هدش هتفگ ارچ  ایناث  تسین ؟  یفاک  ییاهنت  هب  ادخ  نع  رگم لـ دننک  یم  نامتک  ار  قح  هک  هدش  يدارفا  راثن  زین  مدرم  همه  نعل  دنوادخ  نعل  رب  هوالع  نآر  رد قـ

459شسرپ

؟  دننک یم  نعل  ار  هیواعم  نایعیش  460ارچ 

460شسرپ

460خساپ

؟  دشاب یم  هچ  هیقف  ناورم  هرابرد  هعیش  461رظن 

461شسرپ

461خساپ

؟ تسیچ هباحص  ۀمه  تلادع  مدع  رب  ینبم  هعیش  461لئالد 

461شسرپ

461خساپ

؟ تسیچ هراب  نیا  ار  هعیش  هاگدید  دننکیم ؟ هیجوت  هنوگچ  ار  ءافلخ  ضعب  هیواعم و  عیاجف  لامعا و  ننست  لها  -4462

462شسرپ

462خساپ

؟ دنناد یم  زیاج  ار  رمع  رب  نعل  نایعیش  462ارچ 

463شسرپ
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463خساپ

؟ دنناد یم  زیاج  ار  رمع  رب  نعل  نایعیش  463ارچ 

463شسرپ

464خساپ

؟ دنناد یم  زیاج  ار  رمع  رب  نعل  نایعیش  464ارچ 

464شسرپ

465خساپ

؟  دنتسه یناسک  هچ  دوشیم  هدرب  مان  اهنآ  زا  اروشاع  ترایز  رد  عبارلا ››  ثلاثلا و  یناثلا ،  مث  الوا ،  ناونع ‹‹  هک  يرفن  465راهچ 

465شسرپ

466خساپ

؟ دنتشادن ددجم جاودزا  قح  مرکا (  ربمایپ  زا  دعب  ربمغیپ  نانز  ارچ  دشاب ؟  یم  هچ  تسا ،  هدروآ  نیملسملا  تاهما  مکح  رد  ار  مالسا (  ربمایپ  ياه  نز  دنوادخ 

466شسرپ

466خساپ

؟ دراد دوجو  ياهیآ  دنتسه  نامثع  رمع و  رکبوبا ،  ) اهنآ يافلخ  هک  ننستلها  بهذم  زا  يوریپ  رد  میرک  نآرق  رد  467ایآ 

467شسرپ

467خساپ

(ص رمع ةرابرد هغالبلاجهن ردیلع ترضح نخس  هب  هجوت  اب  نینچمه  هتشادزاب و  رگید  کی  يارب  تشز  ياهبقل  نتفرگ  راک  هب  رخسمت و  زا  ار  نینمؤم  هک  تارجح  هروس  ۀیآ 11  هب  هجوت  اب 

468شسرپ

468خساپ

. دیسیونب ار نآ تمکح و لیلد افطل يولوم و راطع ، ظفاح ، يدعس دننام دنشاب هدوب  هعیش  مه  اهنآ  زا  یضعب  تسا  نکمم  دنا و  هتشون  ار  نیدشار  يافلخ  يانث  حدم و  دوخ  راثآ  رد  ام  یبدا  ناگرزب  زا  يرایسب  هکنیا  هب  هجوت  اب 

469شسرپ

469خساپ

؟ دنا هتفرگ  رارق  ادخ  تنعل  دروم  یناسک  هچ  الاب  لاؤس  تحص  تروص  رد  ریخ ؟ ای  تسا  حیحص  دنوادخ  تاقولخم  دروم  رد  تنعل  دربراک  470ایآ 

470شسرپ
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470خساپ

ایاور رد نیرفن ایآ ؟ تسین هعیش رکفت یفنم ياههبنج زا امش رظن هب ، نیا . دناهدرک یگرزب ياطخ هک مه ار یناسک نآ یتح مینکیمن نیرفن ار سک  چیه  دنیوگیم : ننست  لها  هک  یلاح  رد  مینکیم ؛ نیرفن  میاهدید ، يدب  وا  زا  هک  ار  یسک  ام  دراد ؟ یهاگیاج  هچ  یعیش  رکفت  رد  نیرفن  هلأسم 

472شسرپ

472خساپ

؟ تسین ییانثتسا و تسا هدش  دراو  اهنآ  تلیضف  رد  يدایز  تایاور  دنتسه و  نمؤم  هباحص  همه  هکیلاح  رد  دننادیم  رفاک  قفانم و  ار  ربمایپ  باحصا  هعیش  ناردارب  ارچ 

473شسرپ

473خساپ

؟ تسیچ هباحص  ۀمه  تلادع  مدع  رب  ینبم  هعیش  475لئالد 

475شسرپ

475خساپ

تیب لهادروم  رد  تنس  لها  476هاگدید 

؟ دنراد لوبق  يا  هیاپ  هچ  رد  ار  رگید  ناماما  یلع و  ماما  تنس ,  476لها 

476شسرپ

476خساپ

؟ دنور یم  هاگ  حیرفت  هب  مهد  زور  رد  دنراد و  یسورع  سلاجم  مرحم  مهن  متشه و  تنس ، لها  476ارچ 

476شسرپ

476خساپ

؟  دنا هدنادرگ  يور  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  زا  لوصا  عورف و  رد  ننست  لها  477ارچ 

477شسرپ

477خساپ

؟  تسیچ ع )  همئا (  هرابر  تنس د  لها  478رظن 

478شسرپ

478خساپ

؟ دنراد داقتعا  نامزلارخآ  حلصم  دوجو  نینچ  مه  و  س )  ارهز (  همطاف  و  ع )  تیب (  لها  هب  ردقچ  اه  478ینس 
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478شسرپ

478خساپ

؟ هن ای  دنشاب  یم  دیلقت  عجرم  ياراد  ایآ  دندقتعم و  مالسلا )) مهیلع  )) نیموصعم ناماما  هب  ام  یّنس  ناردارب  479ایآ 

479شسرپ

479خساپ

؟ دنراد داقتعا  هناگ  هدزاود  ناماما  هب  اه  نمکرت  479ایآ 

479شسرپ

479خساپ

؟ تسا هنوگچ  مالسلا )) هیلع  )) یلع ترضح  هرابرد  تّنس  لها  هدیقع  رضاح  لاح  479رد 

479شسرپ

479خساپ

؟ دنناد یم  مراهچ  هفیلخ ي  ار  مالسلا )) هیلع  )) یلع ترضح  طقف  ننست  لها  480ایآ 

480شسرپ

480خساپ

؟ تسیچ اروشاع  باب  زا  تنس  لها  480رظن 

480شسرپ

480خساپ

ما هکنیا اب د: تسیک اهنآ ماما ج ؟ دوشیم هتفریذپ ناشلامعا ریاس و زامن هنوگچ دنرادن داقتعا شنادنزرف و بلاطیبانبیلع تماما  هب  هک  ننستلها  ب  دنرادن ؟ رواب  ار  اهنآ  اما  دنفقاو ، موصعم  ناماما  تمصع  تمظع و  تلیضف  نأش  هب  هکنیا  اب  ننستلها  ارچ  فلا 

481شسرپ

482خساپ

؟ دننادرگ یم  يور  هریغ  لیمک و  ياعد  اروشاع , ترایز  زا  ننست  لها  482ارچ 

482شسرپ

482خساپ

؟ دیئوگب ار  نت  دروم 5 رد  تنس  لها  482هدیقع 
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482شسرپ

482خساپ

؟ میراد هقالع  اهنآ  هب  ام  هکنیا  اب  دنرادن  تبحم  داقتعا و  تیبلها  و  (ع ) یلع ترضح  هب  اهینس  هک  دننکیم  رکف  نایعیش  زا  یضعب  483ارچ 

483شسرپ

483خساپ

؟ تسا هدومن  شرافس  نانآ  هرابرد  رایسب  ترضح  نآ  هک  نیا  اب  دنرادن ؟ لوبق  ار  (ص ) ربمایپ تیب  لها  تنس ، لها  483ارچ 

483شسرپ

484خساپ

؟ دننادیمن موصعم زین دشابیم ناشمارتحا دروم هک ار یناسک رگید و رمع رکبوبا و اهنآ  هتبلا  دننکیم ، ضارتعا  مه  ام  هب  دنتسین و  نینچ  ًارهاظ  ننست  لها  یلو  مینادیم  موصعم  ار  (ص ) هَّللالوسر تیبلها  نایعیش »  » ام ارچ 

485شسرپ

؟ دنشاب هدرک  رما  (ع ) نیسحلا هَّللادبع  ابا  يارب  ندرک  هیرگ  هب  (ص ) ربمایپ هک  دراد  دوجو  یثیداحا  تنس  لها  تایاور  رد  485ایآ 

485شسرپ

485خساپ

تنس لها  ياملع  هاگن  رد  ریهطت  486هیآ 

486شسرپ

486خساپ

تنس لها  488یمالکءارآ 

تفالخ 488تماما و 

؟ دنتسه یناسک  هچ  تنس  لها  بهاذم  488ناماما 

488شسرپ

488خساپ

؟ دنراد يدحاو  هاگدید  تماما  هب  تبسن  یمالسا  قرف  همه  489ایآ 

489شسرپ

489خساپ
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؟ دننک یم  فیرت  هنوگچ  ار  تماما  تنس  لها  489نادنمشناد 

489هراشا

490شسرپ

490خساپ

؟  تسیچ نآ  دقن  شتایح و  نامز  رد  تماما  هلأسم  هب  ربمایپ  نتخادرپ  دروم  رد  تنس  لها  نادنمشناد  491رظن 

491شسرپ

491خساپ

؟ دننکیم دانتسا  رکبوبا ، تفالخ  رب  ادخ  لوسر  زا  ّیصن  هب  تنس  لها  492ایآ 

492شسرپ

493خساپ

؟ دبای یم  ققحت  هنوگچ  تفالخ  تّنس ، لها  هاگدید  493زا 

493شسرپ

494خساپ

؟ تسیچ دنروآ ، یم  مالسلا )) هیلع  )) یلع ترضح  ینیشناج  تماما و  ّدر  يارب  یّلک  روط  هب  ای  ریدغ  ثیدح  ّدر  يارب  ننست  لها  هک  494یلئالد 

494شسرپ

494خساپ

؟ تسیچ دنروآ ، یم  مالسلا )) هیلع  )) یلع ترضح  ینیشناج  تماما و  ّدر  يارب  یّلک  روط  هب  ای  ریدغ  ثیدح  ّدر  يارب  ننست  لها  هک  494یلئالد 

494شسرپ

495خساپ

. دینک نایب  تنس  لها  هاگدید  زا  ار  یلع (  ترضح  495تماما 

495شسرپ

495خساپ

؟ دنرادن لوبق  ماما  ناونع  هب  ار  ع )  ) یلع ترضح  تنس  لها  496ارچ 

496شسرپ
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496خساپ

تسیچ تماما  لدع و  دروم  رد  تنس  لها  497رظن 

497شسرپ

497خساپ

؟ دشاب یم هچ اهنآ یلصا لکشم دنیوگ یمن ار قح و دنداتفا عبرا ناماما و ثالث يافلخ لابند اهنیا ارچ سپ اجنیا لاؤس دنا  هدرک  لقن  يدایز  تایاور  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  تیب  لها  هیقب  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع هرابرد  فلتخم  ياهباتک  رد  مه  ناشدوخ  تنس  لها 

498شسرپ

498خساپ

دش یم ماجنا (ص) ادخ لوسر هتساوخ و دیدرگ یم ظفح هملک تدحو و ، دش یمن ادیپ اه ناملسم نایم یفاکش ات دندرک یم تعیب (ع) یلع اب ، دندوب صن رودص رکنم  هک  یناسک  هک  تشاد  یعنام  هچ  بلطم ،  نیا  هب  هجوت  اب  لاح  تاهج  همه  زا  تسا ، هدوب  رگید  هباحص  زا  رترب  (ع ) یلع دندقتعم  ننست  لها 

499شسرپ

499خساپ

؟ تسا ینید  ياوشیپ  يانعم  هب  ایآ  ؟ تسیچ یلو  هملک  يانعم  تنس  لهارظن  499زا 

499شسرپ

499خساپ

؟ لیلد رکذ  اب  دنرادن  لوبق  ار  یهلا  لدع  تماما و  ننست  لها  ناردارب  500ارچ 

500شسرپ

500خساپ

؟ دباییم ققحت  هنوگچ  تفالخ  تّنس ، لها  هاگدید  501زا 

501شسرپ

501خساپ

؟ دباییم ققحت  هنوگچ  تفالخ  تّنس ، لها  هاگدید  501زا 

501شسرپ

501خساپ

؟ تسیچ تنس  لها  هعیش و  رظن  زا  تماما  تفالخ و  502قرف 

502شسرپ
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502خساپ

؟ تسیچ هیقف  تیالو  هرابرد  تنس  لها  502رظن 

502شسرپ

502خساپ

؟ دیسیونب مخریدغ  دروم  رد  ار  تنس  لها  503رظن 

503شسرپ

503خساپ

؟ دنراد داقتعا  اهینس  دندقتعم ، نایعیش  هک  یتماما  504ایآ 

504شسرپ

505خساپ

؟ تسیچ تماما  تفالخ و  رد  تنس  لها  505ینابم 

505شسرپ

505خساپ

؟ دناهدرکن مایق یمالسا ریغ و ملظ تموکح هیلع هتفریذپ و ار  نایسابع  روج  تموکح  ناناملسم » تیرثکا   » ياملع يدامتم  نورق  لوط  رد  ارچ  تسیچ و  تنس  لها  هاگدید  زا  یمالسا  مکاح  طیارش 

506شسرپ

506خساپ

؟ تسیچ مالسلا ) مهیلع  ) تیبلها لباقم  رد  هفینح  یبا  دنسم  ًاصوصخم  دیناسم  هتس و  حاحص  506عضوم 

506شسرپ

507خساپ

507دراومریاس

؟ ارچ دوشیم ، لطاب  ناشزامن  دوش ، در  ناشیا  لباقم  زا  یصخش  رگا  دناوخیم ، زامن  ینس  هک  507یماگنه 

507شسرپ

507خساپ

؟ تسا هنوگچ  ناشیا  دزن  رد  نآ  هاگیاج  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلآسم  هب  تبسن  یمالسا  قرف  507هاگدید 
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507شسرپ

508خساپ

؟ تسیچ خسانت  ةدیقع  هب  تبسن  یمالسا  قَرِف  508هاگدید 

508شسرپ

508خساپ

؟ تسیچ هیرظن  نیا  رب  دراو  تاداریا  زین  و  هوالتلا » خوسنم   » تایآ زا  تنس  لها  509دوصقم 

509شسرپ

509خساپ

؟ تسیچ هئیس  هنسح و  هب  تعدب  میسقت  زا  510دوصقم 

510شسرپ

511خساپ

؟ تسا بهذم لوصا  زا  لدع  مییوگ  یم  ارچ  سپ  دنناد  یم  لداع  ار  دنوادخ  رگا  دوب و  دنهاوخن  ناملسم  اهنآ  تروصنیا  رد  دنناد . یمن  لداع  ار  ادخ  اه  ینس  ایآ 

511شسرپ

511خساپ

؟ تسا نیتسار  مالسا  نامه  هک  ار  عّیشت  تنس  لها  512ارچ 

512شسرپ

512خساپ

؟ دنراذگ یمن  رانک  ار  بّصعت  قح  شریذپ  رد  ننست  لها  512ارچ 

512شسرپ

512خساپ

؟ دننک یمن  فارتعا  هعیش  تّیناقح  هب  نانآ  ناوریپ  دراد ، دوجو  ننست  لها  نادنمشناد  ياهباتک  رد  هک  دهاوش  كرادم و  همه  نیا  دوجو  اب  513ارچ 

513شسرپ

513خساپ

؟ دنرادن لوبق  ار  لدع  مان  هب  يزیچ  نید  لوصا  رد  ننست  لها  ارچ  97513
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513شسرپ

513خساپ

؟ دیهد حیضوت  دننک  یم  ینابیتشپ  رمع  زا  اه  ینس  514ارچ 

514شسرپ

514خساپ

. دننک یم  مدقم  مه  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  یهاگ  یتح  دنراد . یم  مدقم  همه  هب  ار  رمع  تنس  لها  ارچ  هباحص  نیب  515رد 

515شسرپ

515خساپ

Do other beliefs in Islam other than Shiite (i.e؟ دراد دوجو  تیالو  تعافش و  ننست  لها  دننام  یمالسا  بهاذم  رگید  رد  516ایآ 

516هراشا

516شسرپ

516خساپ

؟ دنک یمن  لمع  هعیش  هدیقع  هب  وا  ارچ  سپ  دنک  یمدییءات  ار  هعیش  دیاقع  ینس  ملاع  نالف  دیوگ  یم  519هعیش 

519شسرپ

519خساپ

؟ دنریذپ یم  یحو  تفایرد  رد  طقف  ار  ص)  ) ربمایپ تمصع  تنس  لها  ارچ  ، دمحم هروس  حتف و 19  هروس  تایآ 2  هب  هجوت  520اب 

520شسرپ

520خساپ

؟ دنراد لوبق  ار  اهنآ  زا  رفن  دنچ  دنراد و  ربمایپ  دنچ  522اهینس 

522شسرپ

522خساپ

؟ تسیچ هعدبلا » معن   » زا مود  هفیلخ  روظنم  دوشیم و  میسقت  نسح  ریغ  نسح و  هب  تعدب  523ایآ 

523شسرپ

523خساپ
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؟ تسا كاپ  يادخ  تلادع  رب  لیلد  نآرق  تایآ  زا  يرایسب  هکیتروص  رد  دنرادن ؟ ادخ  ندوب  لداع  هب  هدیقع  اهینس  523ارچ 

523شسرپ

523خساپ

/ دیهد حیضوت  ًالماک  تعافش  هرابرد  ار  تنسلها  524رظن 

524شسرپ

524خساپ

تنس لها  526یمالکءارآ 

526هراشا

526شسرپ

526خساپ

تنس لها  526قرف 

526هلزتعم

؟ دوب هک  اطع  نب  526لصاو 

526شسرپ

526خساپ

؟ دوب هک  دیبع  نب  527ورمع 

527شسرپ

528خساپ

؟ تسیچ هلزتعم  دروم  رد  يرصم  نیما  دمحا  529هاگدید 

529شسرپ

529خساپ

؟ دناهدناوخ مان  نیا  هب  ار  هلزتعم  530ارچ 

530شسرپ

530خساپ
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؟ تسیچ ضیوفت  ۀیرظن  532دقن 

532شسرپ

532خساپ

؟ تسیچ نآ  دقن  لعف و  اب  نآ  نراقت  ای  لعف و  رب  تردق  مدقت  هلأسم  ةرابرد  فلتخم  ياه  533هاگدید 

533شسرپ

534خساپ

؟ تسیچ نآ  دقن  تسا ؟ زیاج  هبوت  مدع  تروص  رد  ناراک  هنگ  زا  وفع  ایآ  دیعو  دعو و  لصا  هب  هجوت  اب  هلزتعم  هاگدید  535زا 

535شسرپ

535خساپ

؟ تسیچ نآ  دقن  دشابیم و  هلزتعم  هورگ  ۀناگجنپ  لوصا  زا  یکی  هک  نیتلزنملا  نیب  ۀلزنم  537يانعم 

537شسرپ

537خساپ

؟ دراد تیعقاو  ردقچ  هلزتعم  هب  یقالخا  یگدولآ  538ماهتا 

538شسرپ

538خساپ

؟ تسا هدوب  ینامز  هچ  هلزتعم  تردق  539جوا 

539شسرپ

539خساپ

؟ دوب هک  دیبع  نب  540ورمع 

540شسرپ

540خساپ

؟ دوب هچ  دنتفرگیم ، هلزتعم  رب  ثیدح  لها  ای  هرعاشا  هک  542يداریا 

542شسرپ

542خساپ
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؟ دوب هچ  ناشتاداقتعا ، دندوب و  یناسک  هچ  هرعاشا »  » و هلزتعم » »542

542شسرپ

543خساپ

؟ تسا ینعم  هچ  هب  نیملکتم  یضعب  ناسل  رد  543لاح 

543شسرپ

543خساپ

؟ دناهدناوخ مان  نیا  هب  ار  هلزتعم  544ارچ 

544شسرپ

544خساپ

؟ تسیچ نآ  دقن  ردق و  اضق و  ةرابرد  هلزتعم  545هاگدید 

545شسرپ

545خساپ

؟ تسیچ نآ  دقن  تسا ؟ زیاج  هبوت  مدع  تروص  رد  ناراک  هنگ  زا  وفع  ایآ  دیعو  دعو و  لصا  هب  هجوت  اب  هلزتعم  هاگدید  547زا 

548شسرپ

548خساپ

؟ تسیچ نآ  دقن  دندلخم ؟ شتآ  رد  ناراک  هنگ  ایآ  دیعو  دعو و  لصا  هب  هجوت  اب  هلزتعم  هاگدید  549زا 

549شسرپ

549خساپ

؟ تسیچ هیرظن  نیا  دقن  تسیچ ؟ نابئات  هب  تعافش  صاصتخا  زا  روظنم  دیعو ، دعو و  لصا  هب  هجوت  اب  هلزتعم  هاگدید  551زا 

551شسرپ

551خساپ

؟ تسیچ نآ  دقن  دشابیم و  هلزتعم  هورگ  ۀناگجنپ  لوصا  زا  یکی  هک  نیتلزنملا  نیب  ۀلزنم  553يانعم 

553شسرپ

553خساپ
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؟» هیماما هورگ زج ، تسین فلاخم نآ  بوجو  اب  یسک  تما  نایم  رد  : » دیوگیم هک  تسا  حیحص  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  دروم  رد  یلزتعم  رابجلادبع  یضاق  ياعدا  نیا  ایآ 

554شسرپ

554خساپ

؟ دراد تیعقاو  ردقچ  هلزتعم  هب  یقالخا  یگدولآ  555ماهتا 

555شسرپ

555خساپ

؟ تسا هدوب  ینامز  هچ  هلزتعم  تردق  556جوا 

556شسرپ

556خساپ

؟ دننک یم  يوریپ  هاگدید  نیمادک  زا  عیشت  تنس و  لها  ناردارب  دراد و  ییاه  توافت  هچ  مه  اب  هرعاشا  هلزتعم و  ياه  556هاگدید 

557شسرپ

557خساپ

؟ تسیچ ام  رصع  رد  لازتعا  بتکم  هب  هجوت  558تلع 

558هراشا

558شسرپ

558خساپ

؟ دوب هچ  ناشتاداقتعا ، دندوب و  یناسک  هچ  هرعاشا »  » و هلزتعم » :»561

561شسرپ

561خساپ

؟ دوب هچ  نآ ، هرابرد  هرعاشا  هلزتعم و  رظن  دش و  حرط  هنوگچ  یمالسا ، مالک  رد  هیلقع » تالقتسم   » 562ثحب

562شسرپ

562خساپ

؟ دندش مهتم  ثیدح ، تنس و  هب  تبسن  ییانتعایب  هب  هلزتعم »  » هک دش  562هچ 

562شسرپ
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562خساپ

؟ تسا هتفرگ  ماهلا  (ع ) یلع نانخس  اههبطخ و  زا  ردقچ  دوخ  یمالک  ياههشیدنا  رد  هلزتعم  563بتکم 

563شسرپ

563خساپ

؟ دناهدرک افتکا  لوصا  نیا  هب  ارچ  تسیچ و  هلزتعم  بتکم  564لوصا 

564شسرپ

564خساپ

؟ دنتفرگ رارق  فعض  یبیشارس  رد  ینامز  هچ  زا  564هلزتعم 

564شسرپ

565خساپ

؟ دش هلزتعم  طوقس  ثعاب  یلماوع  566هچ 

566شسرپ

566خساپ

؟ تسا هتفرگ  ماهلا  (ع ) یلع نانخس  اههبطخ و  زا  ردقچ  دوخ  یمالک  ياههشیدنا  رد  هلزتعم  568بتکم 

568شسرپ

568خساپ

؟ تسیچ هلزتعم  دروم  رد  تسردان  ياهیرواد  569تلع 

569شسرپ

569خساپ

؟ تسیچ هدش ، هداد  تبسن  هلزتعم  هب  هک  569یباقلا 

569شسرپ

569خساپ

؟ دوب هنوگچ  مصتعم  رصع  رد  هلزتعم  570تشذگرس 

570شسرپ
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570خساپ

؟ دوب هنوگچ  هللااب  قثاو  رصع  رد  هلزتعم  571تشذگرس 

571شسرپ

571خساپ

؟ تسیچ دمحا » تنحم  زا « 572روظنم 

572شسرپ

572خساپ

؟  تسیچ یهلا ، لاعفا  نتشاد  تیاغ  دروم  رد  هرعاشا »  » و هلزتعم »  » 572رظن

572شسرپ

572خساپ

تنس لها  یمالک  قرف  573ریاس 

. دیهد حیضوت  همسجم  هقرف  573صوصخرد 

573شسرپ

573خساپ

؟ تفرگ لکش  هنوگچ  هیدیرتام  574بتکم 

574شسرپ

574خساپ

؟ تسیچ يدیرت  ام  يرعشا و  بتکم  ود  فالتخا  575طاقن 

575شسرپ

575خساپ

؟ دنتسه یناسک  هچ  يدیرتام  بتکم  ناوریپ  زا  577یضعب 

577شسرپ

577خساپ

؟ تسیچ يدیرتام  یگدنز  578ۀچخیرات 
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578شسرپ

578خساپ

؟ تسیچ يدیرتام  يرعشا و  بتکم  ود  579توافت 

579شسرپ

580خساپ

؟ تسیچ نآ  دقن  امدق و  ددعت  لاکشا  هب  هرعاشا  581خساپ 

581شسرپ

581خساپ

؟ هیلیعامساو هیدیز  هلزتعم ، هرعاشا ، هقدانز ، یباهو ، نینچمه  دنیوگ ؟ یم  یسک  هچ  هب  581یبئاص 

581شسرپ

581خساپ

؟ تسیچ نآ  دقن  امدق و  ددعت  لاکشا  هب  هرعاشا  584خساپ 

584شسرپ

584خساپ

؟ تسا رتهب  بهذم  مادک  بهاذم  نایم  زا  دیهد و  حیضوت  ار  يرفعج  يرابخا و  یلبنح و  585بهذم 

585شسرپ

585خساپ

587تالغ

ولغ 587یتسیچ 

؟  تسا ع )   ) یلع ترضح  تیهولا  هب  دقتعم  هعیش  587ایآ 

587شسرپ

587خساپ

؟ تسیچ هدش  هدرمش  رفاک  نآ  هب  لئاق  تسا و  هدش  ثحب  نآ  زا  مالک  هقف و  بتک  رد  هک  588يولغ 

588شسرپ
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589خساپ

؟ تسیچ هدش  هدرمش  رفاک  نآ  هب  لئاق  تسا و  هدش  ثحب  نآ  زا  مالک  هقف و  بتک  رد  هک  589يولغ 

589شسرپ

589خساپ

؟ دراد ياهطبر  هچ  كرش  اب  589ولغ 

589شسرپ

589خساپ

؟ دوشیم هتفگ  یسک  هچ  هب  یلاغ »  » هچ و ینعی  589وّلغ 

590شسرپ

590خساپ

تسا حیحص يزیرنوخ نیرتکچوک  نودب  دننک  یم  ورف  دوخ  ندبرداراهنیا  لاثماورجنخ  دنرب و  یم  ار  (ص )  ربمایپ مان  یتاکرح  ماجنا  اب  هک  تنس  لها  ناشیوردراک  ایآ 

590شسرپ

590خساپ

. دیهدب یتاحیضوت  هقرف  نیا  دروم  رد  افطل  دنتسه  رفاک  سجن و  قح  لها  هقرف  591ایآ 

591شسرپ

591خساپ

. تسیک یلاغ  تسیچ و  591ولغ 

592شسرپ

592خساپ

؟ دنوشیم بوسحم  ناملسم  اهنآ  ایآ  دوشیم ؟ هتفگ  یناسک  هچ  هب  ناگدننک ) ولغ   ) 593نایلاغ

593شسرپ

593خساپ

. دیهد حیضوت  هضوفم )   ) داقتعا 594هرابرد 

594شسرپ
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594خساپ

. دییامن نایب  حورشم  ار  نآ  هلدا  عبنم و  رکذ  اب  تسیچ ؟ تالغ  نیداینب  594ياههشیدنا 

594شسرپ

594خساپ

؟ تسیچ ولغ  تالاغم و  زا  596دوصقم 

596شسرپ

596خساپ

؟ تسیچ ام  اب  اهنآ  قارتفا  هجو  تسیچ ؟ نآ  هلدا  دوشیم ؟ بوسحم  تالغ  ءزج  هعیش  597ارچ 

597شسرپ

597خساپ

یلاغ 598قرف 

یهللا 598یلع 

؟ دنراد يا  هدیقع  هچ  دنا و  یناسک  هچ  اه  یهللا  598یلع 

598شسرپ

598خساپ

؟ تسا يا  هقرف  هچ  یهللا  یلع  ای  قح  لها  599هقرف 

599شسرپ

599خساپ

. دیهد حیضوت ، دنراد يدننام  نشج  مسارم  ناتسمز  يادتبا  رد  دننادیم و  یهللایلع )  ) یلع ترضح  هب  بوسنم  قح و  لها  ار  دوخ  هک  ییاههورگ  دروم  رد  ار  هعیش  رظن 

599شسرپ

599خساپ

( دیهد حیضوت  ( ؟ دنتسه هعیش  ًالصا  دنتسه ؟ ماما  دنچ  ریخ ، ای  دنتسه  ناملسم  دنتسه  یتکم  هچ  اهیرایهللا  یلع  600بتکم 

600شسرپ

600خساپ
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؟ تسناد كاپ  دیمان و  هعیش  ار  قح  لها  هفیاط  ناوت  یم  ایآ  قوف  تاحیضوت  هب  هجوت  601اب 

601شسرپ

602خساپ

یلاغ قرف  602ریاس 

؟ دنراد لوبق  (ع ) يرکسع نسح  ماما  دنزرف  مهدزاود و  ماما  ناونع  هب  ار  (ع ) نامز ماما  اهنآ  ایآ  دنراد ؟ هدیقع  ماما  هزاود  هب  هیخیش  هقرف  602ایآ 

602شسرپ

602خساپ

؟ دناهدوب یناسک  هچ  هیزورد  نایعیش  - 14603

603شسرپ

603خساپ

؟ تسا يا  هقرف  هنوگچ  603هیخیش 

603شسرپ

603خساپ

. دیهد حیضوت  هیخیش )   ) هورگ 604هرابرد 

604شسرپ

604خساپ

604تیباهو

تیباهو 605هچخیرات 

. دیهد حیضوت  تیباهو  يوصخ  605رد 

605شسرپ

605خساپ

؟ دوب یسک  هچ  نآ  راذگهیاپ  و  تفرگ ؟ لکش  هنوگچ  تیباهو  605نییآ 

605شسرپ

606خساپ
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؟ دوب هچ  تخیر  راّفک  اب  هبراحم  يارب  باهولا  دبع  نب  دمحم  هک  ياهمانرب  608نیتسخن 

608شسرپ

608خساپ

؟ درک ادیپ  یبسن  يزوریپ  باهولا  دبع  نب  دمحم  شدرگاش  اما  تشگن  زوریپ  دوخ  توعد  رد  هیمیت  نبا  608ارچ 

608شسرپ

609خساپ

؟ دندومن ءایحا  ار  نآ  هدرک و  ششوک  هیمتی  نبا  ياه  هشیدنا  راکفا و  رشن  رد  یناسک  هچ  ریخا  ةدس  609رد 

609شسرپ

609خساپ

؟ دوب هچ  هیمیت  نبا  راکفا  جیورت  رد  مهم  610لماع 

610شسرپ

610خساپ

؟ دندومن ءایحا  ار  نآ  هدرک و  ششوک  هیمتی  نبا  ياه  هشیدنا  راکفا و  رشن  رد  یناسک  هچ  ریخا  ةدس  610رد 

610شسرپ

611خساپ

؟ دوب هچ  هیمیت  نبا  راکفا  جیورت  رد  مهم  611لماع 

611شسرپ

611خساپ

؟ دنتساخرب وا  اب  تفلاخم  هب  یناسک  هچ  هیمیت ، نبا  فرط  زا  ۀیومحلا » ةدیقعلا   » ۀلاسر راشتنا  612اب 

612شسرپ

612خساپ

؟ تسا يا  هقرف  هچ  613تّیباهَو 

613شسرپ

613خساپ
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؟ تسا یهورگ  هچ  613تّیباهو 

614شسرپ

614خساپ

؟ دنشاب یم  يدیاقع  هچ  ياراد  و  دنتسه ؟ ییاهروشک  هچ  رد  نآ  ناوریپ  دش و  ادیپ  هنوگچ  تیباهو  614بهذم 

614شسرپ

614خساپ

؟ دوش حرطم  نوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  مالسا  هرهچ  ندرک  راد  هشدخ  يارب  يدج  يرطخ  ناونعب  دناوت  یم  تیباهو  614ایآ 

614شسرپ

614خساپ

؟ دنتساخرب وا  اب  تفلاخم  هب  یناسک  هچ  هیمیت ، نبا  فرط  زا  ۀیومحلا » ةدیقعلا   » ۀلاسر راشتنا  616اب 

616شسرپ

616خساپ

؟ دینک نایب  ار  نآ  لیکشت  ریس  ؟ دراد ینس  هعیش و  اب  یطابترا  تیباهو  617ایآ 

617شسرپ

617خساپ

؟ تسایبهذم هنوگچ  تیباهو  618بهذم 

618شسرپ

618خساپ

تیباهو یمالک  618ءارآ 

؟ تسا راوتسا  يدیاقع  لوصا و  هچ  رب  تیباهو  618نییآ 

618شسرپ

618خساپ

؟ تسیچ هیمیت  نبا  يرکف  619ینابم 

619شسرپ
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619خساپ

؟ دندقتعم تعافش  هب  زین  نانآ  ایآ  تسیچ ؟ تعافش  دروم  رد  تیباهو  هقرف  تنس و  لها  621رظن 

621شسرپ

621خساپ

. دییامرف رکذ ار نآ لیکشت لیالد و هدوب یک  هقرف  نیا  سیسأت  خیرات  هک  دییامرفب  دییامرف و  رکذ  عیشت  بتکم  اب  ار  اهنآ  فالتخا  دروم  دراوم  دییامرف و  رکذ  ار  تیباهو  هقرف  لوصا  دیاقع و 

622شسرپ

622خساپ

؟ میریگیم رارق  ننست  لها  ضارتعا  دروم  میناوخیم  زامن  عیقب  راوید  تشپ  هک  ام  زا  یضعب  624ارچ 

624شسرپ

624خساپ

تیباهو 624تاهبش 

يزوج نبا  624تاهبش 

؟»  هعیش تسا  نینچمه  ددنبیم ، ار  هناخ  ياهرد  دوهی   » هک تسا  تسرد  يزوج  نبا  ياعدا  نیا  624ایآ 

624شسرپ

625خساپ

؟ تسا حیحص « تسوا لآ و یلع زا تموکح : دیوگیم هعیش هک نانچمه ، تسا وا لآ دوواد و  نآ  زا  تموکح  دیوگیم : دوهی  تسا ؛ یکی  تموکح  ةرابرد  دوهی  قطنم  اب  هعیش  قطنم  دیوگیم « : هک  يزوجلا »  نب  یلع  نخس «  نیا  ایآ 

625شسرپ

625خساپ

؟ تسین عورشم داهج يدهم  جورخ  ات  دیوگیم : هعیش  تسا و  طقاس  داهج  لاّجد  حیسم  روهظ  ات  دیوگیم : دوهی  دیوگیم « : هک  تسا  تسرد  يزوج  نبا  نخس  نیا  ایآ 

626شسرپ

626خساپ

؟» هعیش تسا نینچمه  دیآرد ، کبشم  تروصهب  دوش و  هراتسرپ  نامسآ  هک  دنروآیم  اجهب  هاگنآ  ار  برغم  زامن  دوهی  هک «  تسا  تسرد  يزوج  نبا  ياعدا  نیا  ایآ 

626شسرپ

626خساپ
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؟ تسا تسرد  هعیش »  تسا  نینچمه  دنوشیم ، فرحنم  یمک  هلبق  زا  زامن  ۀماقا  ماگنه  هب  دوهی  دیوگیم « : هک  يزوج  نبا  نخس  نیا  627ایآ 

627شسرپ

627خساپ

؟»  تسا هدرک  فیرحت  ار  نآرق  زین  هعیش  نینچمه  دندرک ، فیرحت  ار  تاروت  دوهی  دیوگیم « : هک  تسا  تسرد  يزوج  نبا  ياعدا  نیا  627ایآ 

627شسرپ

628خساپ

؟» هعیش تسا  نینچمه  دنرمشیم ، لالح  ار  ناناملسم  نوخ  دوهی  دیوگیم « : هک  تسا  حیحص  يزوج  نبا  نخس  نیا  628ایآ 

628شسرپ

628خساپ

؟» هعیش تسا  نینچمه  دنهدیمن ، ییاهب  شزرا و  قالط  هس  رب  دوهی  : » دیوگیم هک  تسا  حیحص  يزوج  نبا  نخس  نیا  628ایآ 

628شسرپ

629خساپ

؟») داد ربمایپ هب ار نآ دوب یلع نآ زا توبن ) تسا هدرک اطخ یحو ۀلاسم رد : دنیوگیم و دنرادیم نمشد اروا هعیش  نینچ  مه  تسا ، ناگتشرف  زا  ام  نمشد  وا  دنیوگیم  دنادیم و  نمشد  ار  لیئربج  دوهی  دیوگیم « : هک  تسا  حیحص  يزوجنبا  ياعدا  نیا  ایآ 

629شسرپ

629خساپ

م نیرتدب دندیسرپ نایعیش زا . یسیع نارای : دنتفگ خساپ رد زین نانآ ، دندیسرپ زین نایحیسم زا . یسوم نارای و باحصا : دنتفگ ؟ تسیک امش تلم نیرتهب دش  لاؤس  دوهی  زا  دنراد : يرترب  تلصخ  ود  رطاخ  هب  هعیش  رب  يراصن  دوهی و  زا  یفنص  دیوگیم « : هک  تسا  تسرد  يزوجنبا  ياعدا  نیا  ایآ 

630شسرپ

630خساپ

تفالخ نوماریپ  631تاهبش 

؟  تسین مود  هفیلخ  اب  تقفاوم  لیلد  دوخ  نیا  ایآ  هدوب و  مود  هفیلخ  رواشم  ع )   ) یلع ترضح  631ایآ 

631شسرپ

631خساپ

؟  درکن لالدتسا  اصخش  نشور  لیلد  نیا  هب  ع )   ) یلع ارچ  هدش  لزان  ع )   ) یلع تیالو  قح  رد  هدئام  هروس  هیآ 55  632رگا 

632شسرپ
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632خساپ

را ( مالسلا هیلع یلع ) دحاو , عمج قالطا زا هک تسا نیا مزلتسم اریز دشاب مالسلا هیلع یلع دناوت یمن نوعکار مهو هوکزلا نوتوی  هالصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هّللا و  مکیلو  امنا  هدئام :  هروس  هیآ 55  رد  اونمآ  نیذلا  زا  دارم  رگا  هک  دنا  هتفگ  نی  ـی چـنـ خر بـ

632شسرپ

632خساپ

؟ تسا هدمآ یتسود ینعم هب  تیالو  اهنآ  رد  اریز  تسین  راگزاس  دعب  لبق و  تایآاب  ریسفت  نیا  هدش  لزان  ع )   ) یلع تیالو  هرابرد  هدئام  هروس  هیآ 55  دوش  یم  هتفگ  هکنیا 

633شسرپ

633خساپ

؟ دوب راک  رد  تّلم  ود  داتفه و  ایآ  دوب ، هدرک  یفّرعم  ار  دوخ  نیشناج  ربمایپ  633رگا 

633شسرپ

633خساپ

؟ دنک یم موکحم  ار  تفالخ  نابصاغ  هعیش  دوجو  نیا  اب  تسا .» رت  شزرا  مک  شفک  هگنل  کی  زا  نم  دزن  تفالخ  : » دومرف دوخ  مالسلا ،)) هیلع  )) یلع ترضح 

634شسرپ

634خساپ

؟ دیراد یخساپ هچ دنهد یم رارق ههبش دروم تهج نیا زا و ار (ص) ربمایپ تیصو دننک یم شومارف همه  هجحلا  يذ  زور 18  رد  هدننک  تکرش  رفن  رازه  هک 120  تسا  نهذ  زا  رود  هک  دننک  یم  حرطم  ار  ثحب  نیا  تنس  لها  مخ  ریدغ  ثحب  رد 

634شسرپ

634خساپ

؟ دینکیم هیجوت  هنوگچ  ار  نآ  دناهدش ، یفرعم  635هفیلخ 

635شسرپ

635خساپ

؟ تسا تنطلس  نامه  تفالخ  636ایآ 

636شسرپ

636خساپ

؟ تشاد دهاوخ  تّیلوبقم  دشاب ، ییاروش  هفیلخ  نییعت  636رگا 

636شسرپ
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636خساپ

؟ داتفا قافّتا هلآو » هیلع  هللا  یلص  » مرکا لوسر  زا  دعب  هک  يروط  نامه  دراد ؟ لاکشا  هچ  دوش  لصاح  عامجا  تروص  هب  یمالسا  هعماج  يربهر  تفالخ و  رگا 

637شسرپ

637خساپ

فن هب داقتعا نیا رب هیکت اب و . هدشن هدرب یمان همئا زا یلو ، دناهداد عوجر لوسر و ادخ هب ، اههاگدید رد فالتخا ماگنه ار نیملسم  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  نوچ  دندقتعم  تّنس  لها  ( 4 «) لوسرلا هَّللا و  یلا  هَّدُرف  یش  یف  متعزانت  ناف  اونمآ ... نیذلا  اهیا  ای  : » دیامرفیم دنوادخ 

637شسرپ

638خساپ

؟ دنریذپبار یلع ریغ تفالخ و دننزب اپ تشپ ترضح شیامرف هب هباحص همه يزیچ  نینچ  دوجو  اب  دوشیم  رگم  درک . یفّرعم  دوخ  ینیشناج  هب  ار  یلع  و  عمج ، ار  مدرم  مخریدغ  مان  هب  یّلحم  رد  (ص ) ربمایپ نایعیش ، هتفگ  هب 

638شسرپ

638خساپ

؟ تسا هدمآ  شیپ  كوبت  گنج  زا  سپ  هک  دوب  ياههبش  اب  هطبار  رد  ریدغ  ثیدح  639ایآ 

639شسرپ

639خساپ

؟ تسیچ هرابنیا رد نایعیش لالدتسا ، دناهدومن توکس دروم  نیا  رد  دناهدرکن و  عافد  ناشیا  زا  تعاجش  همه  نآ  اب  مشاهینب  و  (ع ) یلع ارچ  تسا ؛ هدش  اور  متس  ملظ و  (س ) همطاف رب  افلخ  هیحان  زا  رگا 

641شسرپ

641خساپ

؟ دندرک رایتخا  توکس  دندومرفن و  مایق  دوخ  قح  نتفرگ  يارب  ارچ  تسنادیم ، دوخ  قح  ار  تفالخ  (ع ) یلع ترضح  643رگا 

643شسرپ

643خساپ

؟ دیئامرفیم هچ  ار  اهنآ  دراد . ریما  ترضح  تیاضر  هب  هراشا  هک  دراد  دوجو  هغالبلاجهن  یتح  بتک و  رد  645یترابع 

645شسرپ

645خساپ

؟ تسین رکبوبا  تفالخ  هب  وا  نامیا  داقتعا و  رب  لاد  ترضح  نتشاذگ  تسد  رد  تسد  اب  تعیب  645ایآ 

645شسرپ
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646خساپ

. دیئامرفب ترضح  تعیب  نوماریپ  ار  یبلاطم  دومنن ؟ تعیب  (ع ) یلع ترضح  646ایآ 

646شسرپ

646خساپ

؟ تسیچ هراب نیا رد نایعیش لیلد دندومن توکس دندرکن و  عافد  ناشیا  زا  تعاجش  همه  نآ  اب  مشاه  ینب  و  (ع ) یلع ترضح  ارچ  سپ  تسا  حیحص  افلخ  يوس  زا  ( 3 ]) ارهز همطاف  رب  ملظ  رگا 

647شسرپ

647خساپ

یلع ع ترضح  نوماریپ  648تاهبش 

؟  تسا هدرک  لزان  ادخ  لوسر  رب  ار  نآرق   , بلاط یبا  نب  یلع  ياج  هب  هدومن و  تنایخ  تلاسر  غالبا  رد  لیئربج  هعی  رد نـظـر شـ ـا  648یآ

648شسرپ

648خساپ

؟ دییوگ یم هچ هراب نیارد . تسا نید  رد  راذگ  تعدب  هعیش  نیاربانب  تسا ,  نید  رد  تعدب  ع )   ) یلع ترضح  تیلضفا  هب  داقتعا  نیاربانب  تساهنآ ,  تفالخ  بیترت  هب  افلخ  ـب  تار مـ

650شسرپ

650خساپ

یسفت تحص مدعرب لیلد اهنیا ایآ ؟ دوش یمن بوسحم فارسا نیگن سـ هدا ـعـ لا قو فـ تمیق نیا اب يرتشگنا ندیشوپ هوالع هب ؟ دوب هدروآ اجک زا  ع )   ) یلع ـد  نا ـتـه  شو ـخ نـ یرا رد تـ فازگ کـه  تمیق  نآ  اب  يرتشگنا  دیشخب ,  لئاس  هب  زامن  رد  ار  دوخ  رتشگنا  ع )   ) یلع دوش  یم  هتفگ  هکنیا 

651شسرپ

651خساپ

؟ تسا هدشن  هدرب  تحارص  هب  (( مالسلا هیلع  )) یلع ترضح  مان  دیجم  نآرق  رد  651ارچ 

651شسرپ

651خساپ

هدروآ رد وا رس تشپ ییاهفرح تلع نیمه هب ( درک فرصت ار ناریا ، ناریا هب هلمح اب هک ) تسا رمع اب اه یناریا تموصخ ینس و هعیش تافالتخا تلع هک  دننک  یم  حرطم  ار  ثحب  نیا  نینچمه  تسا ! هدماین  یلع  هرابرد  یلو  تسا  هدمآ  هیآ  نآرق  رد  رکبوبا  هرابرد  دنیوگ  یم  ننست  لها  زا  يا  هدع 

652شسرپ

652خساپ

؟ دینک یم  هیجوت  هنوگچ  ار  ع )  ) یلع ترضح  ياپ  زا  زیت  ندروآ  رد  زامن و  رد  رتشگنا  ياطعا  653ناتساد 

زا 934تسرهف هحفص 73 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


653شسرپ

654خساپ

؟ تسا هدشن  هدرب  تحارص  هب  « مالسلا هیلع  » یلع ترضح  مان  دیجم  نآرق  رد  655ارچ 

655شسرپ

655خساپ

؟ دیشخب ریقف هب ار دوخ يرتشگنا ، عوکر تلاح رد (ع) یلع ترضح ارچ سپ دوش ؛ زیهرپ  دنکیم  مک  قح  ترضح  هب  ار  رازگزامن  هّجوت  هک  یتاکرح  زا  دوش و  هدناوخ  بلق  روضح  شمارآ و  اب  زامن  دیاب  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 

655شسرپ

656خساپ

لا لوسر » هملک وحم رب ینبم (ص) مرکا ربمایپ نامرف زا (ع) یلع فلخت هب تبسن هعیش ارچ سپ ( تسا هدومن مهتم ، هماسا هاپس هب ندش قحلم رد (ص) مرکا ربمایپ  تاروتسد  زا  ینامرفان  هب  ار  مود  لوا و  هفیلخ  هعیش ، هکنانچ   ) تسا یندوشخبان  یهانگ  (ص ) مرکا ربمایپ  تاروتسد  زا  ینامرفان  رگا 

656شسرپ

( لوا تمسق  ) 656خساپ

( مود تمسق  ) 658خساپ

؟ تسا هتفریذپ  هلاس  هد  یکدوک  ندروآ  مالسا  ایآ  دروآ و  نامیا  ربمایپ  هب  یگلاس  دنچ  رد  (ع ) یلع 660ترضح 

660شسرپ

661خساپ

؟ تسا راگزاس مه اب ود نیا هنوگچ ، دشن هجوتم ترضح اما دندروآرد شیاپ زا ریت یتح هک ياهنوگ هب ، دوب زامن  رد  قرغ  دتسیایم ، زامن  هب  ترضح  نآ  یتقو  دنیوگیم  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هداد  هقدص  رتشگنا  شزامن ، عوکر  رد  (ع ) یلع ترضح  لقن ، هب  انب 

662شسرپ

662خساپ

؟ دننادیم رتالاب  ربمایپ  زا  ار  (ع ) نینمؤملاریمأ نایعیش  662ارچ 

662شسرپ

662خساپ

؟ داتفا دهاوخ یتاقافتا هچ الامتحا و دنتسه رد تشپ  یناسک  هچ  دناد  یم  هکنیا  دوجو  اب  دتسرفب  هناخ  برد  هب  ار  شرسمه  دنیشنب و  هناخ  رد  شدوخ  هک  تسا  راگزاس  درف  کی  تریغ  اب  هنوگچ 

663شسرپ

663خساپ
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لسوت نوماریپ  664تاهبش 

؟ دنناد یم  تعدب  كرش و  ار  همئا :  ترایز  تعافش و  تساوخرد  همئا و  هب  لسوت  اه  یباهو  664ارچ 

664شسرپ

664خساپ

پ) (؟ تسین رفک  كرش و  عون  کی  نیا  ایآ  تسج ؟ کمک  همئا  نارگید و  زا  دیاب  ادخ  هب  یکیدزن  يارب  هدمآ  نآرق  اجک ي  665رد 

665شسرپ

665خساپ

؟  تسا تعدب  هیام  كرش و  بجوم  یهلا ,  يایلوا  هب  666لسوت 

666شسرپ

666خساپ

؟ دوش یمن  بوسحم  كرش  مالسلا )) هیلع  )) نیسح ماما  مسارم  تشادگرزب  667ایآ 

667شسرپ

668خساپ

؟ دنزاس یم  تب  دننام  دنریگ و  یم  الط  زا  ار  نآ  دنزاس و  یم  دبنگ  ناماما  ياهمرح  يارب  هک  تسا  تسرد  نیا  سپ  تسا  ادخ  نآ  زا  طقف  شیاتس  هکنیا  اب 

668شسرپ

668خساپ

؟ تسا كرش  ینکردا » یلع  ای   » 668نتفگ

668شسرپ

668خساپ

؟ دنزاس یم  تب  دننام  دنریگ و  یم  الط  زا  ار  نآ  دنزاس و  یم  دبنگ  ناماما  ياهمرح  يارب  هک  تسا  تسرد  نیا  سپ  تسا  ادخ  نآ  زا  طقف  شیاتس  هکنیا  اب 

669شسرپ

669خساپ

اهنآ ایآ  دنک  ناریو  ار  همئا  روبق  رگاو  تسین  اهتب  زا  تیلهاج  نتفرگ  تجاح  لثم  همئا  روبق  زا  نتفرگ  تجاح  669ایآ 

669شسرپ
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669خساپ

؟ دنریگ یم  داریا  ام  نتفگ  نیسح )  ای   ) و یلع )  ای   ) هب تنس ,  لها  670ارچ 

670شسرپ

670خساپ

نمض میناسر یم تیهولا هجرد هب ار اهنآ اعد نیا ندناوخ اب و میتسه (ع) یلع ترضح و ربمایپ ندوب قلطم رداق هب لئاق هک ارچ تسا كرش اعد  نیا  ندناوخ  هک  دندقتعم  نیا  رب  اه  یضعب  دراد  دوجو  نارصان » امکناف  ینارصنا  نایفاک و  امکناف  ینایفکا   » هلمج جرف  ياعد  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب 

670شسرپ

670خساپ

« ینیثیغا همطاف  ای  یتالوم  ای   » مییوگ یم  میور و  یم  هدجس  هب  ارهز  ترضح  هثاغتسا  زامن  رد  ارچ  سپ  تسا  مارح  ادخ  ریغ  رب  هدجس  هکنیا  هب  هجوت  اب 

671شسرپ

671خساپ

؟ تسا مارح و كرش اهراک نیا و مینکیم حیرض هب كربتم ار یئایشا ای  میسوبیم و  ار  اههدازماما  رد  رس  حیرض و  نایعیش  ام  هک  دننزیم  هیانک  نایباهو  تسیچ ؟ ءایشا  ندرک  كّربت  ناماما و  حیرض  ندیسوب  هفسلف 

672شسرپ

672خساپ

؟  هداد هئارا  عوضوم  نیا  رب  یلیالد  زین  نآرق  زا  ناوت  یم  ایآ  تسا  راهطا  همئا  روبق  نتسناد  كربتم  هعیش  تاداقتعا  زا  673یکی 

673شسرپ

673خساپ

؟ دننکیم دادملق تنس زا يرود يدرخیب و  دولوم  ار  نآ  دوخ  يریگعضوم  رد  هدرک و  يدنت  (ع ،) نیسح ماما  ناگتفیش  ییارسمتام  يرادازع و  ربارب  رد  تنس  لها  ناردارب  ارچ 

674شسرپ

674خساپ

؟ دننکیمن ینز هنیس ربمایپ يارب و تسا لیطعت زور ود نیسح ماما  يارب  زور و  کی  ناشیا  توف  يارب  ارچ  تسا  رتالاب  ربمایپ  ماقم  رگا  (ص ؟) مرکا ربمایپ  ای  تسا  رتالاب  (ع ) نیسح ماما  ماقم  نایعیش  رظن  هب 

675شسرپ

675خساپ

؟ دنوشیم و هدشن كرش هب مهتم ، دنهدیم و هداد ماجنا ار يروما نینچ ام زا شیب هک  ننست  لها  یلو  میوشیم  كرش  هب  مهتم  روما  نیا  دننام  ندرک و  زدن  و  (ع ) همئا مرح  رد  ندناوخ  زامن  نتفر و  ترایز  رطاخ  هب  نایعیش »  » ام ارچ 

675شسرپ
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676خساپ

؟ تسا لاکشا یب هَّللا ای نتفگ طقف و دناوخ ار ادخ دیاب طقف و تسا كرش هتفر ایند زا  هک  یسک  ندز  ادص  دنیوگیم  دننکیم و  ضارتعا  ام  هب  ننست  لها  اهنیا  دننام  و  (ع ) یلع ای  و  (ص ) هَّللالوسر ای  مییوگیم  یتقو  نایعیش »  » ام ارچ 

677شسرپ

677خساپ

نک اعد و دنرادرب اعد هب تسد رّهطم ربق هب ور اهنآ هک هدش هدید رتمک و دینک اعد و دیدرگرب هلبق تمس هب ندرک اعد يارب دنیوگیم و دننکیم ضارتعا  نّنست  لها  میرادرب  اعد  هب  تسد  میناوخب و  ترایز  فیرش  ربق  لباقم  هچنانچ  میوریم  (ص ) لوسر ترضح  ترایز  هب  یتقو  نایعیش  ام  ارچ 

679شسرپ

679خساپ

؟ دینزیم دوخ  هب  ریجنز  دینزیم و  هنیس  دیبوکیم و  ناترس  رب  يرادازع  متام و  ماگنه  هک  تسا  يرادازع  هنوگچ  679نیا 

679شسرپ

680خساپ

، يرادازع تعدب ریظن دیاقع هرابرد هدنسیون هک ياههبش دنچ خساپ هب تسا مزال اجنیا رد هک درادن یملع هیاپ زین رگید یخربو تسا ءارتفا تمسق و بلاطم  نآ  زا  یخرب  هک  هداد  تنسیسایس  ای  يداقتعا  داعبا  رد  هاوخ  ناریا  یمالسا  تموکح  عیشت و  هب  ار  یباوصان  بلاطم  ظاقیا  هیرشن  رد 

680شسرپ

681خساپ

تعافش نوماریپ  682تاهبش 

؟  تسین كرش  یعون  نانآ ,  رازم  كربت  روبق و  ترایز  نیموصعم و  زا  تعافش  بلط  682ایآ 

682شسرپ

682خساپ

تافانم یهلا تمکح اب نیاو دوب دهاوخ هدوهیب و بعل یهلا ياهدیعو و باقع لعج سپ دنوش وفع نیمرجم همه هکدوش ثعاب تعافش رگا اریز تسا دنوادخ ياهراک  رد  فالتخا  بجوم  تعافش  ققحت  هکیلا  رد حـ فالتخا .  ياراد  هن  دنریذپ  فلخت  هن  دنوادخ  ياه  هدعو  اهراک و  هک  تسا  نانچ  یهلا  تنس 

683شسرپ

683خساپ

رد تعافش شریذپ عون ودره اما . دناد یم نآ رد ار شیوخ راک تحلصم اریز دریذپ یم نآ ندوب ملظ هب ملع ابار شیوخ نایفارطا تعافش زین ملاظ ـم  کا و حـ دنیبب .  دوب  هدرک  هدارا  البق  هچنآ  ندادن  ماجنا  رد  ار  تحلصم  دوش و  دوخ  ياطخ  هجوتم  هک  دریذپ  یم  ار  تعافش  یتقو  لدا  ـم عـ کا حـ

684شسرپ

684خساپ

ا فالخ هلاسم نیا رب تلالد هک يا هیآ ره نیا ربانب . دشاب یم , تسا دنوادخ یگدنب و تعاط انامه هک نید فده و ضرغ اب یفانم و یهلا تمرح کته نانآ و  یهارمگ  تیصعم و  رب  ناگد  ندش بـنـ يرج  مزلتسم  مالسلا ,  مهیلع  ءایبنا  طسوت  نآ  غیلبت  دنوادخ و  يوس  زا  یه  ـ لا ـت  عا هد شـفـ ـ عو
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684شسرپ

684خساپ

ششخب و ـت عا شـفـ هد ـ عو . دنکزارتحا ددرگ يا هیحور نینچ فیعضت ثعاب هک يزیچ ره زا , هدومن رادیاپ و رادیبدوخ تموکح تحت دارفا رد ار نوناق زا  تعاطا  هیحور  هک  تسا  مزال  یمکاح  ره  رب  ور  ـن  یازا تسا .  یعامتجا  تادهعت  نوناق و  هب  لمع  ددرگ  یم  هعماج  ماکحتسا  ظفح و  ببس  هچنآ 

685شسرپ

685خساپ

؟  تسا ناتسرپ  ادخ  اب  دنتسناد  یم  عیفش  ار  اهتب  هک  ناتسرپ  تب  نایم  یتهابش  685هچ 

685شسرپ

685خساپ

؟ دراد یهیجوت  هچ  دوش  یم  بوسحم  تدابع  عون  کی  دوخ  هک  ءایبنا و 000  تعافش  سپ  هدرک  یهن  ادخ  ریغ  شتسرپ  تداب و  زا عـ ـحـا  یر نآر صـ قـ

686شسرپ

686خساپ

مه و دشک یم ار شالت و یعس حور مه تسا دیحوت زا فارحنا و كرش عونکی نمضتم مه و دشاب یم تیلادوئف و هداتفا بقع عماوج زا یساکعنا مه نیا دهد رییغت  وا  ـت  سدر ـ یز تازا  درو مـجـ رد مـ ار  یتردق  بحاص  صخش  رظن  هدرک و  هدافتسا  دوخ  ذوفن  تیعقوم و  زا  عیفش  هک  تسا  نیا  تعافش  رگا 

686شسرپ

686خساپ

؟  دنشاب ردام ,  زا  رتنابرهم  هیاد  ناگدننک  تعافش  هک  تسین  نیا  تعافش  همزال  687ایآ 

687شسرپ

687خساپ

.) اعیمج هعافشلا هّلل لق : دیامرف یم هنیمز نیا رد میرک  نآرق  هکنانچ  تسا  ادخ  صوصخم  قح  تعافش  دوش ,  یم  هتفگ  لاوئس  حیضوت  رد  ؟  تسا كرش  یعقاو ,  ناعیفش  زا  تعافش  تساوخرد  ـا  یآ

687شسرپ

687خساپ

دننز عیفش نماد هب تسد دندش هدولآ مدق ات قرف زا هک یماگنه دننک هانگ دنناوت یم هچنآ  دارفا  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  ار  ـ یز تسا  يزاب  یتراپ  یعامتجا و  لیلد  یب  ياه  هیصوت  عون  کی  هیبش  یبهذم  میهافم  رد  تعافش  ناو  عـنـ

689شسرپ

689خساپ

, دراد هدننک تعافش هب گرزب صخش هک يا هقالع رطاخ هب ات دنک نایب هدننک تعافش اب ار هدنوش تعافش هطبار ای دنکرظن دیدجت شمکح رد دهاوخب  وا  زا  دراذگب و  گرزب  صخش  نآ  رایتخا  رد  هدنوش  تعافش  تقایل  یگتسیاش و  هرابرد  یتاعالطا  ای  دوش :  دراو  هار  ود  زا  دیاب  هدننک  تعا  شـفـ

زا 934تسرهف هحفص 78 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


689شسرپ

689خساپ

؟ تشاد تعافش  هرابرد  یئاههرظانم  هچ  يراصنا  هللادبع  نب  689رباج 

690شسرپ

690خساپ

دراوم 691ریاس 

؟ تسا هدنام یقاب هداس تروص هب نونک ات و درادن هاگراب دبنگ و  حیرض و  ترضح ,  نآ  گرزب  ءهباحص  6و  ادخ لوسر  يومع  سابع  یلع 7 و  ترضح  ردام   ) دسا تنب  ءهمطاف  ربق  و  عیقب :  همئا  روبق  ارچ 

691شسرپ

691خساپ

دنهد یمن ار هاگراب نتخاس ةزاجا تّنس لها و ناتسبرع تلود رگم ؟ دنرادن یهاگراب نتخاس ةزاجا تّنس لها و ناتسبرع تلود رگم ؟ دنرادن یهاگراب مرح و  چیه  هنیدم  رد  (ع ) عیقب همئأ  یلو  دنراد ، هاگراب  مرح و  اقرع  رد  همئا  ارچ  دنیوگ ؟ یم  تایلاع  تابتع  قارع  رد  (ع ) ناماما مرح  هب  ارچ 

692شسرپ

692خساپ

؟ درادن تافانم  تسا ، هدمآ  ینید  ياه  هزومآ  رد  هک  ندرک  بس  زا  یهن  اب  یمالسا و  میلاعت  حور  اب  مالسا  رد  نعل  693ایآ 

693شسرپ

693خساپ

؟ تسین یتسرپ هدرم نیا ایآ ؟ تسا هجوت مک اه يداش  هب  اما  دنک  یم  رازگرب  هجو  نیرتهب  هب  ار  يرادازع  مسارم  هتخادرپ و  ناگدرم  زا  لیلجت  هب  دوش ، یم  جیورت  هعماج  رد  نونکا  هک  یمالسا  ارچ 

694شسرپ

694خساپ

؟ تسا ناسنا کیدوبن ای دوب هب طونم مالسا ءاقب  يدوبان و  هک  میا  هتفریذپ  تقیقح  رد  و  میا ,  هدرک  تناها  ادخ  نید  هب  دش  هتشک  مالسا  ظفح  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  میئوگ  یم  هکیتقو 

695شسرپ

695خساپ

. دندوب نیدتم اهنآ هب حلاص ناگتشذگ هک یتروص رد  دشاب ,  یم  نید  عورف  رد  هعبرا  بهاذم  نید و  لوصا  رد  يرعشا  بهذم  روظنم  دنک ؟  یمن  يوریپ  ناناملسم  روهمج  بهاذم  زا  هع  ار شـیـ چـ

696شسرپ

696خساپ
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؟ داد نتشک هب  ار  قح  (ع ) نیسح ماما  ارچ  سپ  دیزادنین ] تکاله  هب  ار  ناتدوخ   ] 195 هرقب / ِۀَکُلْهَتلا ـ  یِلا  ْمُکیدَْیِاب  اوُقْلُتالَو  دیامرفیم : نآرق  هکنیا  هب  هجوت  اب 

696شسرپ

697خساپ

؟ تسیچامش باوج مدیسر یم یماقم  هب   ، مدوب همطاف  ياج  هب  مه  نم  رگا  دیوگب  ینزای  مدش  یمن  تایانج  نیا  بکترم  مدوب  ع )  همطافو (  یلع  دنزرف  نم  رگا  دنک  اعدا  دیزی  رگا 

697شسرپ

697خساپ

؟ مییامن هدایپ میناوت یم هنوگچ هدیسرام ، تسد  هب  هتفرگ  تروص  نآ  رد  هک  يدایز  ياهفیرحت  زا  سپ  دننک و  هدایپ  دنتسناوتن  مالسلا )) مهیلع  )) ناماما ربمایپ و  هک  ار  یبهذم 

699شسرپ

699خساپ

؟ دوش یمن  كاخ  شتسرپ  تسادق و  ثعاب  نیا  ایآ  دروآ ، یم  هدجس  هب  شزرا  یب  كاخ  ربارب  رد  ار  ناسنا  روطچ  هدمآ ، ناسنا  تداعس  يارب  هک  ینید 

700شسرپ

700خساپ

؟ دنراد ار  تشهب  هب  دورو  قح  هک  تسا  یبهذم  اهنت  ناهج  تیعمج  دصرد  زا 3  رتمک  یتیعمج  اب  هعیش  تفگ  ناوت  یم  700ایآ 

700شسرپ

701خساپ

؟ دنراد هجوت  دجاسم  زا  رشیب  اه  هنیسح  هب  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  رتشیب  ع )   ) یلع ترضح  هب  نایعیش  701ارچ 

701شسرپ

701خساپ

؟ دنتسه ابع  لآ  نت  جنپ  طقف  (ص ,)  ربمایپ تیب  لها  هک  مینادب  اجک  701زا 

701شسرپ

702خساپ

؟ مینک یم رارقا ادخ یگناگی هب تشگنا کی ندرب الاب اب و تسادخ تدحو یفانم امش لمع و ار تشگنا کی  طقف  امو  دیرب  یم  الاب  ار  تشگنا  هد  ره  زامن  مامتا  زا  دعب  نایعیش  امش  هک  هدرک  دراو  يداریا  هاگباوخ  رد  ننست  لها  نایوجشناد  زا  یکی 

702شسرپ

703خساپ
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؟ دنتسه یناسک  هچ  دننکیم ، ییاسرف  ملق  هعیش  دض  رب  همه  زا  شیب  رضاح  لاح  رد  هک  703يرصانع 

703شسرپ

703خساپ

؟ دنفورعم نآرق  نتشاذگ  رانک  هب  هعیش  ارچ  دناهتفرگ ؟ ار  تیب  لها  رغصا ، لقث  هعیش  دناهتفرگ و  ار  نآرق  ربکا ، لقث  طقف  تنس  لها  هک  تسا  فورعم  ارچ 

704شسرپ

704خساپ

؟ تفگ دیاب  هچ  دارفا  نیا  باوج  رد  داد . ینس  کی  هب  ار  شرتخد  قداص  ماما  هکنیا  لیلدب  تسین  یقرف  ینس  هعیش و  نیب  دنیوگ : یم  اه  ینس  زا  یضعب 

704شسرپ

705خساپ

؟ دنیوگیم ازسان ربمایپ  رسمه  نیرتبوبحم  هشیاع  ترضح  هب  عیشت  ناردارب  زا  یضعب  ارچ  دنتسه  رگا  دنتسین  نانمؤم  مامت  رد  ام  یمارگ  لوسر  تارهطم  جاوزا  ایآ 

707شسرپ

707خساپ

؟ دنهد هولج تریغیب شیوخ سومان هب تبسن ار ناشیا دنهاوخیم و هدش تناها مرکا ربمایپ سدقم تحاس  هب  هک  دناهدرک  لقن  یتایاور  ناشیاهباتک  رد  ارچ  سپ  دننادیمن  زیاج  رگا  دننادیم ؟ زیاج  ار  (ص ) مرکا ربمایپ  هب  تناها  عیشت  لها  ایآ 

707هراشا

707شسرپ

708خساپ

. دنشابیم موصعم  یهلا  ناربمایپ  ناگتشرف و  طقف  هدمآ  نآرق  رد  هک  یلاح  رد  دنتسه  یتافانم  ياراد  دوخ  هدیقع  رد  710اههعیش 

710شسرپ

711خساپ

؟ تسا هدشیم  هتفگ  یسک  هچ  هب  یضفار  و  تسیچ ؟ 713ضفر 

713شسرپ

713خساپ

تیباهو رب  دراو  715تالاکشا 

؟ درادن شزاس  نآرق  اب  هک  دنراد  يدیاقع  اه  نانآ  دنراد ؟ رارق  نایعیش  ضارتعا  دروم  تّلع  هچ  هب  715نایباهو 
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715شسرپ

716خساپ

؟ تسیچ عونمم  ياهلّسوت  زاجم و  ياهلّسوت  زا  نایباهو  717دوصقم 

717شسرپ

717خساپ

؟ دناهتشاذگن نید  رد  تعدب  اهنآ  ًاعقاو  ایآ  دننادیم . نآ  زا  ياّربم  ار  شیوخ  دننکیم و  يراذگ  تعدب  هب  مهتم  ار  نایعیش »  » ام ننست ، لها  زا  ياهّدع  ارچ 

718شسرپ

( لوا تمسق  ) 718خساپ

( مود تمسق  ) 720خساپ

تیباهو 723یسانشباتک 

؟ تسیچ هدش ، هتشون  مالسا  ياملع  فرط  زا  باهولا  دبع  نبا  هیمیت و  نبا  راکفا  ّدر  رد  هک  ییاهباتک  723یخرب 

723شسرپ

723خساپ

؟ دنتسه یناسک  هچ  دنتساخرب ، تفلاخم  هب  وا  اب  هرظانم ، ای  باتک و  نتشون  اب  هک  هیمیت  نبا  رصع  هب  کیدزن  ای  رصاعم و  تنس  لها  724نادنمشناد 

724شسرپ

724خساپ

؟ دنتسه یناسک هچ  دنتساخرب ، تفلاخم  هب  وا  یفارحنا  ياه  هشیدنا  اب  باتک  نتشون  اب  هیمیت  نبا  رصع  زا  سپ  ياه  هدس  رد  هک  تنس  لها  نادنمشناد  زا  یخرب 

725شسرپ

726خساپ

دییامن یفرعم  هدش  رشتنم  فیلات و  تیباهو  در  رد  هک  ار  يراثآ  زا  727یتسرهف 

727شسرپ

727خساپ

؟ دیئامن یم  هئارا  یلح  هار  عبانم و  هچ  نآ  دروم  رد  تاهبش  عفر  تیباهو و  نیئآ  تخانش  728يارب 

728شسرپ
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728خساپ

یعیش ریغ  قرف  729ریاس 

؟  دینک نایب  نانآ  ربارب  رد  ار  قح  لوق  و  رفک ,  نامیا و  دروم  رد  هئجرم  جراوخ و  729يار 

729شسرپ

729خساپ

؟  دینک نایب  نانآ  ربارب  رد  ار  قح  لوق  و  رفک ,  نامیا و  دروم  رد  هئجرم  جراوخ و  729يار 

729شسرپ

729خساپ

؟ دوب هچ  تفالخ  بابرد  جراوخ  729هدیقع 

729شسرپ

730خساپ

؟ دوب هچ  افلخ  هرابرد  جراوخ  730هاگدید 

730شسرپ

730خساپ

؟ دوب هچ  ناشداقتعا  دندوب و  یناسک  هچ  730هقدانز 

730شسرپ

731خساپ

؟ دوب هچ  نانآ  زراب  یگژیو  دندوب  یناسک  هچ  731جراوخ 

731شسرپ

731خساپ

؟ دنتشاد ییاهیگژیو  هچ  يرکف  رظن  زا  732جراوخ 

732شسرپ

732خساپ

؟ دوب هنوگچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلئسم  هب  جراوخ »  » 732شرگن
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732شسرپ

733خساپ

؟ دوب هنوگچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلئسم  هب  جراوخ »  » 733شرگن

733شسرپ

733خساپ

؟ دوب هچ  ناشداقتعا  دندوب و  یناسک  هچ  733هقدانز 

734شسرپ

734خساپ

؟ دنراد یهانگ  دنوش  یم  هابتشا  راچد  ادخ  تجح  تخانش  رد  هک  مدرم  زا  يا  هدع  جراوخ و  734ایآ 

734شسرپ

734خساپ

؟ تسا يا  هقرف  هچ  735هّیبوعش 

735شسرپ

735خساپ

؟ دراد دوجو  یبصان  نونکا  ایآ  دنتسه ؟ یناسک  هچ  736اهیبصان 

736شسرپ

736خساپ

؟ دناهنتفر نیب  زا  ینرق  هچ  ندوبن ، تروص  رد  و  رادقم ؟ هچ  اجک و  رد  دنتسه ؟ دوجوم  رصاعم  ناهج  رد  جراوخ  737ایآ 

737شسرپ

737خساپ

یهقف 738بهاذم 

738تایلک

یهقف 738عبانم 

؟ درک دیلقت  هدنز  عجرم  زا  دیاب  ًامتح  ایآ  دنتسین ؟ دقتعم  دیلقت  ۀلئسم  هب  مالسا  ياه  هقرف  زا  یخرب  738ارچ 

زا 934تسرهف هحفص 84 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


738شسرپ

738خساپ

؟ دوب هچ  مادکره ، یطابنتسا  شور  دش و  هخاش  دنچ  ننست ، لها  نایم  رد  هقف » »738

738شسرپ

738خساپ

؟ تسیچ سایق ، يأر و  لها  ثیدح و  لها  رظن  زا  هقف  739عبانم 

739شسرپ

739خساپ

؟ تسیچ تنس  باتک و  زا  هدافتسا  یگنوگچ  رد  اهنآ ، نافلاخم  هرعاشا و  739هاگدید 

739شسرپ

739خساپ

؟ هن ای  درک  هعجارم  دیاب  زین  ادخ  لوسر  یعطق  ریغ  ننس  هب  740ایآ 

740شسرپ

740خساپ

؟ هن ای  هتشاد  دوجو  لوصا  رب  عورف  ّدرو  عیرفت  داهتجا و  (ع ) همئا رصع  رد  740ایآ 

740شسرپ

740خساپ

؟ تسیچ سایق  يانعم  الوصا  دندرک و  عوجر  سایق  هب  تنس  لها  741ارچ 

741شسرپ

741خساپ

؟ تسیچ سایق  يانعم  الوصا  دندرک و  عوجر  سایق  هب  تنس  لها  741ارچ 

741شسرپ

741خساپ

؟ دندش میسقت  هقرف  دنچ  هب  سایق  زا  هدافتسا  رد  تنس  742لها 
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742شسرپ

742خساپ

؟ تسیچ هعیش  هقف  742كرادم 

742شسرپ

742خساپ

؟ تسا هنوگچ  تنس  لها  رد  743داهتجا 

743هراشا

743شسرپ

743خساپ

؟ تسیچ تنس  لها  هعیش و  دزن  ماکحا  746ّهلدا 

746شسرپ

746خساپ

؟ تسا نانیمطا  دروم  تّنس  لها  ینابم  747ایآ 

747شسرپ

747خساپ

؟ تسیچ تنس  لها  یهقف  عبانم  زا  ناسحتسا  لیوأت و  747يانعم 

747شسرپ

747خساپ

؟ حوتفم ای  تسا  دودسم  تنس  لها  بهاذم  رد  داهتجا  748ایآ 

748شسرپ

748خساپ

تنس لهاو  هعیش  749هسیاقم 

؟ دنمانیم رکبوبا  ار  دوخ  ماما  نیلوا  اهبرع  749ارچ 

749شسرپ
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749خساپ

؟ دیهد حیضوت  دروم  نیا  رد  تّنس  لها  هیماما و  ةدیقع  بیصعت و  لوع و  750ةرابرد 

750شسرپ

750خساپ

؟ تسا رادروخرب  يرت  شیب  تیعمج  زا  هعیش  هب  تبسن  تنس  لها  751ارچ 

751شسرپ

752خساپ

و ندناوخ زامن لاثم ناونع هب ینید فیاظو ماجنا نیب رد ارچ سپ هدش هدروآ دمحم ترضح طسوت مالسا نید یفرط زا دنناد یم مراهچ هفیلخ ار ناشیا دنرادن و  لوبق  لوا  ماما  ناونع  هب  ار  ع )  ) یلع ترضح  تنس  لها  ینعی  دراد  دوجو  فالتخا  ناماما  هب  تبسن  ینس  هعیش و  نیب  داقتعا  ظاحل  زا 

752شسرپ

752خساپ

؟ دنتسه یناسک  هچ  هعبس » ءاهقف  »754

754شسرپ

754خساپ

؟ تسا نآرق  رظن  اب  قباطم  هورگ  مادک  لمع  دنیوشیم ، ار  اهاپ  تنس  لها  اما  دننکیم ، حسم  ار  اهاپ  وضو  ماگنه  رد  هعیش  754ارچ 

754شسرپ

754خساپ

؟ دوش یم  بترتم  ناملسم  ماکحا  تّنس  لها  رب  756ایآ 

756شسرپ

756خساپ

؟ دنراذگ یم  مارتحا  ص )  ) ربمایپ نآرق و  هب  رتمک  دنتسه ، همئا  نآرق و  ادخ و  دای  هب  رت  شیب  دنرترب و  اه  ینس  زا  دنراد  اعدا  هک  نایعیش  756ارچ 

756شسرپ

757خساپ

؟) (ع قداص ماما اب ًالثم دندوب ام موصعم ناماما  اب  هکنیا  اب  هدش  ادج  هعیش  بهذم  زا  املع  نیمه  ارچ  سپ  دندوب  ام  (ع ) موصعم ناماما  نارای  زا  ای  نادرگاش و  ینس  ياملع  زا  یلیخ  هکنیا  اب 

757شسرپ
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757خساپ

 ... نآرق و تئارق  تبون و  رد 5  تقو  لوا  زامن  ندناوخ  دننام  دنرادن ؟ تقد  يدابع  لامعا  رد  هعیش  زا  رتهب  تنس  لها  758ایآ 

758شسرپ

758خساپ

؟  تسیچ تنس  لها  هعیش و  يوضو  فالتخا  759أشنم 

759شسرپ

759خساپ

تسیچ زامن  رد  ننست  لها  هعیش و  فالتخا  759لیلد 

759شسرپ

759خساپ

تسیچ رد  ننست  لها  زامن  اب  هعیش  زامن  760قرف 

760شسرپ

760خساپ

تسیچ ماکحا  ریاس  زامن و  ناذا و  رد  ینس  هعیش و  نیب  فالتخا  760تلع 

760شسرپ

760خساپ

 . دیهد حیضوت  عجرم  دلقم و  ماظن  زاغآ  اهقف و  یسیون  لئاسملا  حیضوت  هچخیرات  صوصخ  رد  افطل  لاوس :  1/11875760

761هراشا

761شسرپ

761خساپ

؟  ینس ای  هعیش  قیرط  هب  دندناوخ  یم  زامن  تروص  هچ  هب  ناناملسم  مالسا  ردص  764رد 

764شسرپ

765خساپ

؟ دنناوخ یم  زامن  ام  زا  رتهب  تنس  لها  765ارچ 
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765شسرپ

765خساپ

؟ تسا هدش  عورش  یک  زا  اجک و  زا  فالتخا  نیا   ، دییامرفب حیضوت  ننست  لها  یعرش  تاقوا  اب  نآ  فالتخا  عیشت و  لها  یعرش  تاقوا  دروم  766رد 

766شسرپ

766خساپ

؟ دراد دوجو  فالتخا  نتفگ  ناذا  یگنوگچ  رد  یمالسا  بهاذم  نیب  767ارچ 

767شسرپ

767خساپ

. دمآ دوجو  هب  اجک  زا  توافت  نیا  دنک و  یم  قرف  ام  اب  تنس  لها  زامن  وضو و  770ارچ 

770شسرپ

770خساپ

؟ دنروآیم اج  هب  عقوم  هب  ار  زامن  دنهدیم و  تیمها  عیشت  لها  زا  رتشیب  زامن  هب  تنس  لها  772ارچ 

772شسرپ

772خساپ

؟ دنتسین تاولص نداتسرف هب  دیقم  نّنست  لها  یلو  میتسرفیم  تاولص  میونشیم  ای  میروآیم  نابز  هب  ار  (ص ) هللا لوسر  كرابم  مان  یتقو  ناذا ، ریغ  ناذا و  رد  نایعیش  ام  ارچ 

774شسرپ

775خساپ

شسرپ ؟ دراد ّیلو ادخ رگم ؟ هچ ینعی ( تسادخ یلو (ع) یلع «) هَّللا یلو ّیلع » هک دننکیم لاؤس و دننکیم ضارتعا مه امب و دنیوگیمن ننست  لها  یلو  مییوگیم  هَّللا » یلو  و  (ع ) نینمؤملاریما ًایلع  نا  دهشا  ( » (ص هَّللالوسر ًادمحم  نا  دهشا   » زا دعب  هماقا  ناذا و  رد  نایعیش »  » ام ارچ 

775هراشا

775خساپ

؟ اهزامن زا دعب  لبق و  ًاصوصخ  دنناوخیم ، نآرق  يریگمشچ  روط  هب  نّنست  لها  یلو  دنوشیم  لوغشم  نآرق  ندناوخ  هب  رتمک  یبنلادجسم  رد  نایعیش »  » ارچ

776شسرپ

776خساپ

؟ تسا هدوب  هنوگ  ود  هللا  لوسر  ندناوخ  زامن  رگم  دنکیم ؟ قرف  مه  اب  عیشت  لها  تنس و  لها  ياهزامن  777ارچ 
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777شسرپ

777خساپ

هعیش یهقف  778بهاذم 

يرفعج 778بهذم 

؟ تسا رتکیدزن  هعیش  هقف  هب  ننست  لها  بهاذم  زا  کیمادک  778هقف 

778شسرپ

778خساپ

؟ تسیچ دنمان ، یم  زین  يرفعج  بهذم  ار  عّیشت  هکنیا  778تّلع 

778شسرپ

778خساپ

يرفعج بهذم  779یهقفءارآ 

779تراهط

؟ دنریگ یم  وضو  رگید  وحن  هب  نایعیش  وحن و  کی  هب  تنس  لها  هک  هدیدرگن  رکذ  ثیداحا  نآرق و  رد  وضو  دننام  یثحابم  صوصخ  رد  779رگم 

779شسرپ

779خساپ

؟ دنیوشیم حسم  ياج  هب  ار  دوخ  ياهاپ  جنرآ و  ات  ناتشگنا  رس  زا  ار  دوخ  ياهتسد  وضو  ماگنه  نّنست  لها  779ارچ 

779شسرپ

780خساپ

؟ دنهدیم ماجنا  ارنآ  سکعرب  تنس  لها  اما  دیوشیم ، نییاپ  هب  جنرآ  زا  ار  اهتسد  ءوضو ، رد  هعیش  780ارچ 

780شسرپ

780خساپ

 . دییامرف نایب  ار  وضو  هیآ  هب  هعیش  لالدتسا  781هوحن 

781شسرپ

781خساپ
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؟ تسا مادک  وضو  رد  اهنآ  ّصاخ  تّیفیک  نیمز و  رب  هدجس  رد  هیماما  يانبم  تسا و  راوتسا  يا  هیاپ  هچ  رب  عورف ; لوصا و  رد  هعیش  782تاداقتعا 

782شسرپ

782خساپ

. تسا هدوب هنوگچ  (ص ) ربمغیپ ترضح  يوضو  لصا  عورش و  یخیرات  هچ  زا  دنک و  یم  قرف  ارچ  تنس  لها  هعیش و  نیب  نتفرگ  وضو  هوحن  هک  دیئامرفب  افطل 

783شسرپ

783خساپ

دنریگ یم  وضو  ربمایپ  لثم  نایعیش  785ایآ 

785شسرپ

785خساپ

دیوش یمن  لماک  روط  هب  تنس  لها  دننام  وضو  ماگنه  ار  اهاپ  هعیش  785ارچ 

785شسرپ

786خساپ

؟ دراد لاکشا  ننست  لها  يوضو  هک  دنک  لالدتسا  دناوت  یم  هنوگچ  هعیش  وضو  هیآ  هب  هجوت  786اب 

786شسرپ

786خساپ

؟ دنریگ یم  وضو  ام  زا  رت  تسرد  رتهب و  تنس  لها  787ارچ 

787شسرپ

787خساپ

. دییامن رکذ ار اهتلع ًافطل ؟ تسیچ دراد توافت تنس لها ناردارب اب  میناوخ ) یم  مه  رس  تشپ  ار  ءاشع  برغم و  رصع و  رهظ و  ياهزامن  هکنیا  زین   ) ام زامن  ندروآ  ياجب  تقو  تعاس و  نتفرگ و  وضو  هکنیا  لیلد 

787شسرپ

787خساپ

؟ ارچ اه ؟ ینس  ای  تسا  تسرد  اه  هعیش  نتفرگ  788وضو 

788شسرپ

789خساپ
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. تسا ... ا لوسر هریس قباطم نانآ زامن وضو و  هک  دنداقتعا  نیا  رب  ننست  لها  دوب ؟ ننست  ای  نایعیش  لثم  مرکا  لوسر  نتفرگ  وضو  هدئام ، هروس  هیآ 6  نینچمه  و  هدیسر ، تایاور  قبط 

789شسرپ

789خساپ

؟ دنریگیم عم " يانعم هب ار یلا " هفیرش ۀیآ رهاظ فالخ رب هعیش هکنیا اب تسیچ فالتخا أشنم و تسا فالتخا نتفرگ  وضو  رد  هصاخ  هماع و  نیب  ارچ  سپ  یّلُصا  ینومتیأر  امک  اوُّلَص  : " دیامرفیم شدوخ  هدوب و  ناناملسم  ۀمه  يوگلامرکاربمایپ  هکنیا  اب 

791شسرپ

791خساپ

792تالص

تفرگ رس  اهنآ  نیب  فالتخا  ینامز  هچ  زا  تنس و  لها  زامن  ای  تسا  رتلماک  عیشت  لها  زامن  ایآ  ِ792

792شسرپ

792خساپ

تالص 795تقو 

؟ دندناوخ یمار اهزامن نیا هنوگچ : موصعم ناماما  ًالوصا  دنناوخ ؟ یم  مه  اب  ار  اشع  برغم و  رصع و  رهظ و  زامن  نایعیش  ارچ  دنراد , توافتم  نامز  جنپ  هیموی  ياهزامن  ثیداحا  قبط  هک  نیا  اب 

795شسرپ

795خساپ

؟  دنناوخ یم  تبون  هس  رد  ار  هناگجنپ  ياهزامن  نایعیش ,  796ارچ 

796شسرپ

( لوا تمسق  ) 797خساپ

( مود تمسق  ) 800خساپ

؟ دوش هدناوخ  دوخ  تقو  ریغ  رد  زامن ، ود  زا  یکی  هک  تسا  نیا  نآ  دمایپ  تسا و  ربمایپ  ةریس  فالخرب  زامن  ود  نیب  عمج  802ایآ 

802شسرپ

802خساپ

رد ار اهزامن صاخ عقاوم رد یهاگ ربمایپ هک تسا تسرد ) دباییمن ققحت لماک فده نآ میوریم شیپ نایعیش ام هک يدنور نیا اب یلو دنشاب ادخ  دای  هب  هراومه  هک  تسا  نیا  هدادرارق  ار  زامن  هدعو  رد 5  دنوادخ  هکنیا  تلع  نم  رظن  هب  میناوخیمن ؟ هدعو  رد 5  ار  اهزامن  ام  دجاسم  رد  ارچ 

803شسرپ

803خساپ
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؟ دنناوخ یم  تبون  هس  رد  ار  زامن  هزورما  نایعیش  806ارچ 

806شسرپ

806خساپ

شع زامن دروم رد . دیناوخ یم ار رصع زامن و هدرک رصع زامن تین تسین رصع زونه هک یلاح رد و دیناوخ یم ار رهظ زامن و هداتسیا زامن هب دنیوگ یم  ار  رهظ  ناذا  هک  ینامز  امش  هکنیا  رب  ینبم  دنیوگ . یم  غورد  مه  زامن  تین  رد  یتح  نایعیش  هک  دننک  یم  نایب  ننست  لها  ناردارب  زا  یخرب 

807شسرپ

807خساپ

. تسا توافت  ینس  اب  هعیش  ناذا  عقوم  يدنب  نامز  رد  ارچ  و  برغم ) رهظ و   ، حبص  . ) تسا هنوگچ  ناذا  نامز  809نییعت 

809شسرپ

809خساپ

؟ دروآ یمن  اجب  صوصخم  تقو  جنپ  رد  ار  هیموی  ياهزامن  هعیش  810ارچ 

810شسرپ

810خساپ

لع ای تسا هدشن یعرش تقو دنیوگیم ناذا هک تقو نآ ایآ ، دنناوخیم زامن و دنیوگیم هماقا نآ زا دعب ، دننکیم ربص يرادقم دنیوگیم هک ار  ناذا  ننست  لها  یلو  دنناوخیم  ار  هیموی  ياهزامن  هلصاف  نودب  نایعیش  دوشیم  هتفگ  هک  حبص  برغم و  ای  رهظ  ناذا  ام  دجاسم  ناریا و  رد  ارچ 

810شسرپ

811خساپ

تالص رد  811هدجس 

؟ دنکیم هدافتسا  رهُم  زا  زامن  يارب  هعیش  811ارچ 

811شسرپ

811خساپ

؟ تسیچ نآ  رب  هدجس  يارب  هعیش  رارصا  رهم و  دوجو  تلع  دننکیمن ؟ هدجس  كاخ )  ) رهم رب  ندناوخ  زامن  ماگنه  اهینس  812ارچ 

812شسرپ

812خساپ

؟ دش تسرد  رهم  813ارچ 

813شسرپ
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813خساپ

؟  دننک یم  هدجس  تبرت  رب  نایعیش ,  813ارچ 

813شسرپ

813خساپ

؟  تسا زیاج  همئا  روبق  رب  هدجس  816ایآ 

816شسرپ

816خساپ

؟ دننک هدجس  نیسح  ماما  تبرت  رب  دنهدیم  حیجرت  دننکیم و  هدجس  تبرت  رب  نایعیش  817ارچ 

817شسرپ

817خساپ

؟ تسیچ مکح  نیا  عیرشت  لحارم  زین  هاگهدجس و  دروم  رد  تنس  لها  هعیش و  ياهقف  817رظن 

817شسرپ

817خساپ

؟ تلع هچ  هب  ارچ و  دنراذگ ؟ یم  هدجس  زیچ  همه  هب  ننست  لها  دنراذگب و  میناد  یم  دوخ  هک  هریغ  گنس و  كاخ و  رب  هدجس  دیاب  نایعیش  820ارچ 

820شسرپ

820خساپ

دینک نایبار  رهم  شیادیپ  یگنوگچ  تسا و  هدرک  یم  هدجس  يزیچ  هچ  رب  (ص ) مرکا 821ربمایپ 

821شسرپ

821خساپ

؟ دش زاغآ  ینامز  هچ  زا  تسیچ و  دنک  یم  هدجس  كاخ  رهم و  رب  هعیش  هک  نیا  822تلع 

822شسرپ

822خساپ

؟  تسین كرش  رهم  رب  ندرک  هدجس  823ایآ 

823شسرپ
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823خساپ

؟ دنک یم  هدجس  ع )  ) نیسح ماما  كاخ  رب  هعیش  824ارچ 

824شسرپ

824خساپ

؟ میراد قرف  مناد ) یمن  ار  ناشیا  تنس  رهم  دروم  رد  ًاقیقد  منک و  یم  رکف  هک  روجنآ  (ص ) ربمایپ اب  زامن  هناگ ي  جنپ  تقو  نتشاذگ و  رهم  تنس  رد  ام  ارچ 

826شسرپ

826خساپ

رهمرب هدجس  رد  يرشع  ینثا  هعیش  829لیلد 

829هراشا

829شسرپ

829خساپ

؟ تسا هدش  باب  اجک  زا  رهم  و  تسیچ ؟ رهم  هفسلف  ًالصا  و  دننک ، یم  هدجس  رهم  هب  زامن  رد  نایعیش  831ارچ 

831شسرپ

831خساپ

؟ دننک یم  هدافتسا  رهم  زا  هعیش  832ارچ 

832شسرپ

832خساپ

؟ تسا مادک  وضو  رد  اهنآ  ّصاخ  تّیفیک  نیمز و  رب  هدجس  رد  هیماما  يانبم  تسا و  راوتسا  ياهیاپ  هچ  رب  عورف ؛ لوصا و  رد  هعیش  833تاداقتعا 

833شسرپ

833خساپ

دراوم 834ریاس 

؟ درادن قیبطت  هیآ  نیا  اب  اهینس  يوضو  ةوحن  ایآ  تسیچ  هدئام  ةروس  ۀیآ 6  834ریسفت 

834شسرپ

834خساپ
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؟ تسا هدوب تروص هچ هب ناذا یلماکت ریس هک دیهد حیضوت  ًافطل  تسا . هدش  هفاضا  نآ  هب  يرادقم  ًادعب  هدوب و  يزورما  ناذا  زا  رترصتخم  ناذا  ادتبا  دنیوگ  یم  تسا . هدش  دراو  یتایاور  ناذا  دروم  رد 

835شسرپ

835خساپ

. مینک یم عافد هنوگچ دیشاب هدرک هفاضا مالسا هب ( ع یلع قح رب تیالو نوچمه ار دیاقع يرسکی ناتدوخ دیاش تسین امش دیاقع رگید قدص  رب  یلیلد  دنیوگ  یم  هک  اه  ینس  ياعدا  ربارب  رد  دنا  هدرک  دراو  ناذا  رد  ار  نینموملاریما  هب  تداهش  نایعیش  هک  ییاج  نآ  زا  لاوس :  6/12795

836شسرپ

836خساپ

؟ دوش یمن  ناملسم  یسک  رگید  دننادب , بجاو  ار  دترم  لتق  نایدا  همه ء  839رگا 

839شسرپ

؟ دش یم  هتفگ  هنوگچ  دوب  هدیسرن  تماما  هب  هک  نیا  اب  ربمایپ  نامز  رد  ناذا  ماگنه  ع )   ) یلع ترضح  تیالو  هب  839تداهش 

839شسرپ

840خساپ

. دییامرفب هراب  نیا  رد  ار  هعیش  يریگ  عضوم  ًافطل  هعیش ، طسوت  تسا  یتعدب  ناذا  رد  هللا  یلو  أیلع  نا  دهشا  يادن  تنس  لها  ناردارب  زا  لقن  840هب 

840شسرپ

840خساپ

؟  تسیچ ناذا  رییغت  تلع  دنداد و  یم  تداهش  ع )   ) یلع ترضح  تیالو  هب  مه  ماگنه  نآ  رد  دش و  عورش  ینامز  هچ  زا  843ناذا 

843شسرپ

843خساپ

؟ دنتفگ یم  هللا ) یلو  ایلع  نا  دهشا  هللا و  لوسر  دمحم  نا  دهشا   ) زامن رد  مه  یلع  ترضح  ربمایپ و  846ایآ 

846شسرپ

846خساپ

؟ ریخ ای دراد نآ يورخا يایند رد  يریثات  ایآو  ریخ ؟ ای  تسا  زاجم  انوناق  اعرش و  دهدب ) بهذم  رییغت   ) دوشب هعیش  دهاوخب  ینس  کی  ای  دوشب و  ینس  دهاوخب  هعیش  کی  رگا 

849شسرپ

849خساپ

؟ دناوخیم زامن  هتسب  تسد  روط  هب  زامن ، ماگنه  هب  هعیش  849ارچ 
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850شسرپ

850خساپ

؟ تسین اعد  رب  لمتشم  دمح  هروس  رگم  دنیوگیم ، ننست  لها  یلو  مییوگیمن  نیمآ  تعامج  زامن  رد  دمح  هروس  زا  دعب  نایعیش »  » ام 851ارچ 

851شسرپ

851خساپ

؟ دننکیم رازگرب حیوارت زامن  مان  هب  تعامج و  هب  ار  اهنآ  ننستلها  یلو  مینکیمن  رازگرب  تعامج  هب  ار  ناضمر  كرابم  هام  ياهبش  یبحتسم  ياهزامن  نایعیش »  » ام ارچ 

851شسرپ

852خساپ

؟ دییامن وگزاب  ار  نآ  هلدا  هداد ، حیضوت  عیشت  بهذم  هاگدید  زا  ار  ناذا  عیرشت  853أشنم و 

853شسرپ

853خساپ

: دوشیم دنلب هماقا و ناذا رد هشیمه هّللایلو ًایلع ّنا دهشا رکذ طقف ارچ سپ ، دوش هتفگ هماقا ای  ناذا  رد  تیئزج - ناونع  هب  هن   - لیاضف نیا  تسه  انب  رگا  اّما  تسین ، راکنا  ياج  دراد و  یناوارف  بقانم  لیاضف و  (ع ) یلع ترضح  میدقتعم  زین  ام 

853شسرپ

853خساپ

: دوشیم دنلب هماقا و ناذا رد هشیمه هّللایلو ًایلع ّنا دهشا رکذ طقف ارچ سپ ، دوش هتفگ هماقا ای  ناذا  رد  تیئزج - ناونع  هب  هن   - لیاضف نیا  تسه  انب  رگا  اّما  تسین ، راکنا  ياج  دراد و  یناوارف  بقانم  لیاضف و  (ع ) یلع ترضح  میدقتعم  زین  ام 

855شسرپ

855خساپ

؟ دروآیم نابز رب ار نآ (ع) یلع ترضح ایآ ؟ دش هماقا و ناذا دراو ینامز هچ زا " هللا ّیلو ًاّیلع  ّنا  دهشأ   " ۀلمج دروآ ؟ یم  نابز  رب  ار  نآ  (ص ) دمحم ترضح  ایآ  دش ؟ ام  هماقا  ناذا و  دراو  ینامز  هچ  زا  هللا  لوسر  ًادمحم  ّنأ  دهشأ   " ۀلمج

857شسرپ

857خساپ

؟ دنروآ یم  اج  هب  ار  نآ  تنس  لها  هک  یلکش  هب  ای  دنهد ، یم  ماجنا  نایعیش  هک  يزورما  لکش  هب  دوب ، تروص  هچ  هب  زامن  (ص ) ربمایپ 858نامز 

858شسرپ

859خساپ

؟ تسا هدوب  یکی  نامربمایپ  تسا و  یکی  نامنید  هک  یتروص  رد  تسا ، توافتم  رگیدکی  اب  ینس  هعیش و  ندناوخ  زامن  نتفرگ و  وضو  زرط  859ارچ 
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859شسرپ

859خساپ

؟ تسیچ تنس  لها  نایعیش و  نیب  رد  ندناوخ  زامن  نتفرگ و  وضو  هقیرط  فالتخا  860تلع 

860شسرپ

861خساپ

؟ دوب ناذا  ءزج  هللا  امهمحرهَّللا  ّیلو  ًاّیلع  ّنأ  دهشأملسو  هیلعو  هللا  یلص  مخ  ریدغ  هعقاو  زا  لبق  "ص "و  ربمایپ نامز  رد  861ایآ 

861شسرپ

861خساپ

؟ درادن لوبق  ار  نآ  تّنس  لها  دراد و  لوبق  هعیش  ار  هغیص )  ) تقوم دقع  862ارچ 

862شسرپ

862خساپ

؟  دیهد یم  یهاوگ  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  دییوگ و  یم  هّللا  یلو  ایلع  نا  دهشا  ناذا  رد  863ارچ 

863شسرپ

863خساپ

؟  دناد یم  بجاو  ار  رتو  زامن  هعیش ,  864ایآ 

864شسرپ

864خساپ

؟ دراد زامن اب تافانم هک تسا ریثک لعف قادصم هعیش هقف رظن زا دنک نوریب ( ع  ) یلع تشگنا  زا  ار  رتشگنا  شدوخ  دیا و  هکنیا بـیـ يارب  لئاس  هب  ع )   ) یلع هراشا  هدیشخب  ار  دوخ  رتشگنا  زامن  رد  ع )   ) یلع دوش  یم  هتفگ  هک  ـنـ یا

864شسرپ

864خساپ

؟ تسیچ فالتخا  نیا  ۀشیر  تسین ، ياهلمج  نینچ  تنس  لها  ناذا  رد  هک  یلاحرد  دوشیم »  هتفگ  لمعلا  ریخ  یلع  یح  راب « ود  هعیش  ناذا  865رد 

865شسرپ

865خساپ

؟ تسیچ زامن  رد  تونق  دروم  رد  تنس  لها  هعیش و  866رظن 
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866شسرپ

866خساپ

؟ تسیچ فالتخا  نیا  ۀشیر  تسین ، ياهلمج  نینچ  تنس  لها  ناذا  رد  هک  یلاحرد  دوشیم »  هتفگ  لمعلا  ریخ  یلع  یح  راب « ود  هعیش  ناذا  866رد 

866شسرپ

866خساپ

؟ تسیچ زامن  رد  تونق  دروم  رد  تنس  لها  هعیش و  867رظن 

867شسرپ

867خساپ

؟ تسیچ 868هّیقت 

868شسرپ

868خساپ

؟ تساور ناگدرم  يارب  نتسیرگ  868ایآ 

868شسرپ

869خساپ

دنتسه وت بضغ دروم هک اهنآ هار هن امرف تیاده تسار هار هب ار ام ... " ادمحلا " دیوگیم مه نآ ینعم هب هجوت اب یتح و تسا هنوگنیا ارچ نایعیش  ام  دنیوگیم و  نیمآ "  " اهنآ دمح  هروس  تئارق  زا  دعب  هکنیا  دروم  رد  دراد  دوجو  تنس  لها  نایعیش و  ام  نیب  یفالتخا  هکنیا  اب  هطبار  رد 

869شسرپ

869خساپ

تسا هدش  هفاضا  ناذا  هب  لیلد  هچ  هب  دش و  هفاضا  ناذا  هب  ًادعب  ای  هدوبیلع  ترضح  تماما  زا  لبق  هللا " ّیلو  ًاّیلع  ّنأ  دهشأ   " 870رکذ

870شسرپ

870خساپ

؟ تسا هتفرگ  تروص  فیرحت  مه  زامن  رد  ایآ  دش  نید  رد  هک  یتافیرحت  هب  هجوت  870اب 

871شسرپ

871خساپ

تسیچ رد  ناذا  رد  ینس  هعیش و  فالتخا  دش و  هداتسرف  یلاس  هچ  زا  نتفگ  871ناذا 
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871شسرپ

871خساپ

دنتفگ یم  هماقاو  ناذا  رد  ار  تیالو  تلاسر و  هب  تداهس  ع )  ) یلع ترصح  و  (ص ) ربمایپ 871ایآ 

871شسرپ

872خساپ

دوب هک  تفگ  ناذا  زامن  يارب  هک  یسک  872نیلوا 

872شسرپ

872خساپ

؟ تسیچ زامن  وضو و  رد  تنس  لها  هعیش و  فالتخا  872لیالد 

872شسرپ

؟ تسیچ وضو  تیفیک  دروم  رد  هعیش  872لیالد 

872شسرپ

873خساپ

دنتفگ یم  هماقا  ناذا و  رد  ار  تیالو  توبن و  هب  تداهش  (ع ) یلع ترضح  و  ص )  ) مالسا ربمایپ  873ایآ 

873شسرپ

873خساپ

هقرفتم 873لئاسم 

؟ دناوخ یم ار اه نآ هنوگچ ترضح نآ تاولص و دهشت ماگنه ؟ دنا هدرک عادبا ار زامن  ناشدوخ  ای  هداد  میلعت  ربمایپ  هب  ار  زامن  ادخ  ایآ  يرگید  ۀقیرط  هب  ای  دندناوخ  یم  زامن  ام  دننام  ایآ  دوب ، هنوگچ  مالسا  ربمایپ  ندناوخ  زامن  زرط 

873شسرپ

874خساپ

؟  تسا هیقت  زاوج  هب  دقتعم  هعیش  ینآرق  لیلد  مادک  874هب 

874شسرپ

874خساپ

؟  تسین قافن  نامه  هیقت  ایآ  دییامن ؟ نایب  هیقت  هرابرد  ار  هعیش  874هدیقع 
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874شسرپ

875خساپ

ینید ناربهر رب هیقت زاوج مدع رب  تسا  یلیلد  نیا  زیخرب و  اهنآ  سلجم  زا  یشاب  اهنآ  سلجمرد  رگا  یتح  نکن و  هیقت  نانمشد  ربارب  رد  دیوگ :  یم  ربمایپ  هب  ماعنا  هروس  هیآ 68 

876شسرپ

876خساپ

؟ دننک خسن  ار  نآرق  تایآ  دننک و  لالح  ار  ادخ  مارح  مارح و  ار  ادخ  لالح  دنناوت  یم  ع )   ) همئا هک  تسا  دقتعم  ـا شـیـعـه  876یآ

876شسرپ

876خساپ

. تسین تاکز دراوم زا رتشگنا ششخب هک تسا ملسم هکیلاح رد . دشاب تاکز رتشگنا ششخب  هک  دیآ  یم  مزال  دشاب ,  مالسلا  هیلع  یلع  يوسزا  ریقف  هب  رتشگنا  ندیشخب  هدئام ,  هروس  زا  هیآ 55  لوزن  ناش  رگا  دنا  ـی گـفـتـه  خر بـ

877شسرپ

878خساپ

مهنامیا تکلم  ام  وا  مهجاوزا  یلع  الا  نوظفاح  مهجورفل  مه  نیذلا  و  فلا :  تسا .  هدش  خسن  لیذ  تایآ  ریظن  یتایآ  هلیسوب  هعتم )  تقوم (  جاودزا  مکح 

878شسرپ

878خساپ

؟ تسیچ هّیعرش  ای  هّیعیرشت  تیالو  هب  تبسن  هعیش  878هاگدید 

879شسرپ

879خساپ

؟ تسیچ فالتخا  نیا  ۀشیر  تسین ، ياهلمج  نینچ  تنس  لها  ناذا  رد  هک  یلاحرد  دوشیم »  هتفگ  لمعلا  ریخ  یلع  یح  راب « ود  هعیش  ناذا  879رد 

879شسرپ

879خساپ

؟ دنراد فالتخا  رگیدکی  اب  ناضمر  كرابم  هام  رد  راطفا  نامز  هرابرد  ننست  لها  هعیش و  880ایآ 

880شسرپ

880خساپ

؟ تسا مارح  هّیقت  881ایآ 
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881شسرپ

881خساپ

؟ هزور ای باجح كرات ایو دشاب سمخ كرات  ایو  دشاب  هالصكرات  ایو  ریخ ؟ ای  تسا  رفاک  ایآ  مراد ، لوبق  ار  ادخ  یلو  مناوخ  یمن  زامن  نم  دیوگب  ًالثم  دشاب ، نید  عورف  رکنم  يدرف  رگا 

881شسرپ

881خساپ

؟ ریخ ای دراد نآ يورخا يایند رد  يریثات  ایآو  ریخ ؟ ای  تسا  زاجم  انوناق  اعرش و  دهدب ) بهذم  رییغت   ) دوشب هعیش  دهاوخب  ینس  کی  ای  دوشب و  ینس  دهاوخب  هعیش  کی  رگا 

882شسرپ

882خساپ

؟ دنورب ناشناگتسب  ردام و  ردپ ، ربق  ترایز  هب  دنناوتیم  زین  نانز  ایآ  و  دراد ؟ ياهدیاف  هچ  تاوما  ترایز  ناتسربق و  هب  883نتفر 

883شسرپ

883خساپ

تنس لها  884نوماریپ 

؟ دننک یم  باختنا  ار  ننست  بهذم  دنوش ، یم  ناملسم  هک  یناسک  رتشیب  884ارچ 

884شسرپ

884خساپ

؟ تسا رادروخرب  يرت  شیب  تیعمج  زا  هعیش  هب  تبسن  تنس  لها  886ارچ 

886شسرپ

886خساپ

؟ دنتسین ناملسم  دنرادن ، لوبق  ار  تماما  هلئسم  تنس  لها  نوچ  تفگ  ناوت  یم  886ایآ 

887شسرپ

887خساپ

؟ تسیچ دنتسین  هعیش  هک  یناسک  لامعا  فیلکت  نیاربانب  تسا ، لطاب  دنرادن ، لوبق  ار  (ع ) یلع ترضح  تیالو  هک  یناسک  لامعا  ثیداحا ، زا  یخرب  قبط 

887شسرپ

887خساپ
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؟ دشابیمن دادترا نیا ایآو ، تسین ربمایپ ادخ و  ّدر  نیا  ایآ  دننکب ، راکنا  دندرک و  بوصنم  تماما  هب  ار  (ع ) یلع ریدغ ، زور  رد  (ص ) لوسر ترضح  هکدنشاب  هتشاد  نیقی  تّنس  لها  ياملع  رگا 

888شسرپ

888خساپ

؟ دوش یم  عقاو  دنوادخ  هاگرد  لوبق  دروم  تّنس  لها  تادابع  888ایآ 

888شسرپ

888خساپ

؟ تسا ترخآ  رد  باقع  بجوم  نتفر  ایند  زا  ننست  لها  بهذم  هب  داقتعا  888اب 

888شسرپ

889خساپ

ي دنور یمن تشهب هب رگید ایآ دنراد یماجنارس هچ و تسیچ هیقب فیلکت ایآ دوش یمن دراو تشهب هب دشابن ) یلع وریپ هک ره هک تسا هدش هتفگ هک یثیدح  هب  هجوت  اب  هتبلا  دوش ؟  یم  هچ  دنرادن  لوبق  لوا  هفیلخ  ناونع  هب  ار  یلع (  ترضح  دنتسه و  ینس  هک  یقرف  الثم  ینعی  قرف  هیقب  فیلکت 

889شسرپ

889خساپ

ج ، هعیشلا لیاسو : هدش لقن ثیدح هب هجوت  اب  دنتسه  رفاک  اه  ینس  ایآ  سپ  دناد  یم  مارح  ار  ندناوخ  زامن  هتسب  تسد  هک  یناحبس ) رفعج   ) هیماما دیاقع  روشنم  باتک  لصا 146  قبط 

890شسرپ

890خساپ

؟ دنریم یم  تیلهاج  گرم  رب  تنس  لها  ایآ  هنامز ) ...  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  ثیدح (  890قبط 

890شسرپ

890خساپ

؟ دوشیم بترتم  ناملسم  ماکحا  تّنس  لها  رب  891ایآ 

891شسرپ

891خساپ

؟ تسا ترخآ  رد  باقع  بجوم  نتفر  ایند  زا  ننست  لها  بهذم  هب  داقتعا  891اب 

891شسرپ

891هراشا
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891خساپ

؟ تسا بجاو  ندز  هنیس  اهینس  يارب  891ایآ 

891شسرپ

891خساپ

؟ دنتسه ناملسم  اهینس  892ایآ 

892شسرپ

892خساپ

هعیشریغ یهقف  893بهاذم 

تنس لها  893بهاذم 

( اهثحب یبهذم و  تایئزج  رظن  زا  ( ؟ میشاب هنوگچ  تنس  لها  اب  دیاب  893ام 

893شسرپ

894خساپ

؟ تشگ سیسأت  هنوگچ  یفنح  یکلام و  هقرف  894ود 

894شسرپ

894خساپ

؟ تسا یبهذم  هچ  یعفاش  895بهذم 

895شسرپ

895خساپ

؟ دنتسه یمالسا ياه  هقرف  زا  کیمادک  زا  دنهد ، یم  رارق  مه  يور  ار  اهتسد  زامن  ندناوخ  ماگنه  دنیوش و  یم  الاب  هب  نییاپ  زا  ار  اه  تسد  وضو  ماگنه  هک  یناسک 

895شسرپ

895خساپ

؟ دنناوخ یم  زامن  هنیس  هب  تسد  تنس  لها  895ارچ 

896شسرپ

896خساپ
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؟ دندرک عارتخا  بهذم  دوخ  يارب  دندیمان و  ماما  ار  دوخ  تنس  لها  ماما  راهچ  لیلد  هچ  896هب 

896شسرپ

896خساپ

. دندرکن يوریپ دندوب اهنآ زا ملعا هک رگید ياملع  زا  ارچ  دننک  یم  تعاطا  اهنآ  زا  طقف  تنس  لها  هک  دنتسه  لدعا  ملعا و  تنس  لها  ياملع  مامت  زا  یلبنح و ) ...  ) تنس لها  ماما  ایآ 4 

896شسرپ

897خساپ

؟ تساراد مالسا  ناهج  رد  ار  تنس  لها  تیرثکا  یهقف  هقرف  897مادک 

897شسرپ

897خساپ

؟ دینک یفرعم  ار  تّنسلها  بهذم  898راهچ 

898شسرپ

899خساپ

؟ دیهد حیضوت  یفنح  بتکم  دروم  رد  دراد و  (ع ) یلع ترضح  اب  یتبسن  هچ  هیفنح  899دمحم 

899شسرپ

899خساپ

؟ یفنح بهذم  ًاصوصخ  دناهتشاد ، یبتکم  بهذم و  هچ  یلبنح  یعفاش و  یکلام ، یفنح ، هعبرا -  بهاذم  900ياسؤر 

900شسرپ

900خساپ

؟ دناهدوب راهطا  همئا  هطساو  نودب  ای  هطساو و  اب  نادرگاش  زا  هعبرا  بهاذم  ياسؤر  زا  کی  901مادک 

901شسرپ

901خساپ

؟ تسا رتهب  بهذم  مادک  بهاذم  نایم  زا  دیهد و  حیضوت  ار  يرفعج  يرابخا و  یلبنح و  901بهذم 

901شسرپ

901خساپ
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تنس لها  903یهقفءارآ 

903تالص

؟  تساروما نیا  هب  دقتعم  مه  هعیش  ایآ  تسیچ ؟  دنناد  یم  مارح  ار  ارح  راغ  رد  ندناوخ  زامن  اه  ینس  هک  نآ  903تلع 

903شسرپ

904خساپ

؟ دنهدیم رارق  مه  يور  ار  اهتسد  زامن  ماگنه  اهینس  904ارچ 

904شسرپ

904خساپ

؟ دنناوخ یم  هروس  دمح و  تنس  لها  یلو  دناوخ  یم  هعبرا  تاحیبست  زامن  مراهچ  موس و  تعکر  رد  هعیش  905ارچ 

905شسرپ

905خساپ

دنناوخ یم  زامن  رهم  نودب  تنس  لها  906ارچ 

906هراشا

906شسرپ

906خساپ

؟ دنناد یم  هچ  ار  رهم  رب  ندرکن  هدجس  زامن و  رد  فتکت  تلع  دنناوخ و  یمن  زامن  هعیش  لثم  تنس  لها  908ارچ 

908شسرپ

908خساپ

. دیهد حیضوت  الماک  دنروآ ؟ یم  ياج  هب  تقو  جنپ  رد  ار  زامن  تنس  لها  909ارچ 

909شسرپ

909خساپ

؟ دنتسرف یم  مالس  ربمایپ  ناشیا و  هب  زامن  رد  دهشت  نایاپ  رد  هنوگچ  دننک  یمن  مارتحا  ار  تیب  لها  ننست  لها  زا  یخرب  هک  ییاجنآ  910زا 

910شسرپ

910خساپ
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؟ دنیامنیم ضارتعا ام هب و دننکیم هاگن ام هب بضغ و ظیغ اب اهنآ میوشیم جراخ  دجسم  زا  ننست  لها  ياشع  زامن  ناذا  زا  دعب  میاهدناوخ و  مه  رس  تشپ  هلصافالب  ار  ءاشع  برغم و  زامن  نایعیش »  » ام هک  یهاگ  ارچ 

910شسرپ

910خساپ

؟ دنیشنیم نیمومأم  هب  ور  هلبق و  هب  تشپ  يرادقم  ددرگ و  یمرب  نیمومأم  فرط  هب  زامن  مالس  زا  دعب  تنس  لها  تعامج  ماما  911ارچ 

911شسرپ

911خساپ

؟ دننکیمن ار  راک  نیا  نّنست  لها  یلو  میربیم  الاب  ار  اهتسد  ریبکت  نتفگ  عقوم  مییوگیم و  ریبکت  هبترم  هس  زامن ، مالس  زا  دعب  نایعیش  ام  911ارچ 

911شسرپ

911خساپ

؟ دنهدیم مالس ود و دننادرگیمرب پچ تسار و  تمس  هب  ار  ناشتروص  نّنست  لها  یلو  میهدیم  ار  زامن  مالس  هبترم  کی  طقف  تسا  هلبق  هب  ور  نامتروص  هک  یلاح  رد  نایعیش »  » ام ارچ 

912شسرپ

912خساپ

؟ دنهدیم تکرح دهشت لاح رد ار  دوخ  هبابس  تشگنا  ننست  لها  یلو  تکرح -  نودب  مینابسچیم -  رگیدکی  هب  ار  اهتشگنا  میراذگیم و  اهنار  يور  ار  اهتسد  دهشت  لاح  رد  ام ، ارچ 

913شسرپ

913خساپ

؟ دنتسرفیمن نّنست  لها  یلو  میتسرفیم  تاولص  نآ  ریغ  اهزامن و  دهشت  رد  نایعیش »  » ام 913ارچ 

913شسرپ

913خساپ

؟ تسیچ زامن  رد  تنس  لها  نتسب ) تسد   ) فتکت 914تلع 

914شسرپ

914خساپ

هقرفتم 915لئاسم 

؟ تسا مارح  ننست  لها  بهذم  رد  هعتم  915ارچ 

915شسرپ
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915خساپ

؟ دنا هدومن ثحب دروم نیا رد ننست ياملع اب  هعیش  ياملع  ایآ  تسا و  هعیش  لثم  ایند  نآ  رد  اهنآ  يازج  ایآ  دنراد  داقتعا  دندقتعم  نایعیش  هک  يروط  سمخ  عوضوم  هب  تنس  لها  ناردارب  ایآ 

916شسرپ

916خساپ

. تسین دنوادخ  مظعا  ءامسا  زا  دننک  یم  فذح  هک  یلعلا  هملک  رگم   . نایعیش ام  فالخ  رب  دنیوگ  یم  میظعلا  هللا  قدص  نآرق  تئارق  زا  دعب  اه  ینس  ارچ 

917شسرپ

917خساپ

؟ دنیوگ یمن ناذا رد ار موس تداهش تنس لها هک تسا  هنوگچ  دراد  تنس  لها  لاوقا  ای  تایاور و  رد  یکردم  دنیوگ  یم  رجف  زا  لبق  تعاس  کی  نامع  قشمد و  هنیدم و  هکم و  رد  هک  ینیتسخن  ناذا 

917شسرپ

917خساپ

؟ تسا تروص  نیا  هب  ارچ  تنس ) لها  ) اهنآ نتفرگ  وضو  918هقیرط 

918هراشا

918شسرپ

918خساپ

؟ دننکیمن يرادازع  هیلهاجلا » ةوعدب  اعد  بویجلا و  قش  دودخلا و  برض  نم  انم  سیل   » دانتسا هب  تنس  لها  919ارچ 

919شسرپ

920خساپ

/ دییامرف نایب  دروم  نیا  رد  ار  تنس  لها  هاگدید  ًافطل  تسا ؟ هنوگچ  نآ  هرافک  تسیچ ؟ رذن  920مسق و 

920شسرپ

920خساپ

؟ تسیچ نآ تیعورشم لیلد دنیوگیم و دننکیم ضارتعا زین ام هب تسا و مارح  هک  دنتسه  یعدم  ننست  لها  یلو  مینادیم  حیحص  عورشم و  ار  هعتم ) دقع   ) تقوم جاودزا  هریغ  تیمرحم و  روظنم  هب  نایعیش »  » ام ارچ 

922شسرپ

922خساپ

؟ دنیوگیم حبص زامن يارب ناذا کی  مه  رجف  عولط  ماگنه  دنیوگیم و  ناذا  رجف  عولط  هب  تعاس  کی  دودح  ننست  لها  یلو  مییوگیمن  ناذا  رجف  عولط  زا  لبق  نایعیش »  » ام ارچ 
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925شسرپ

926خساپ

؟ دنراذگیم قرف درم  نز و  نیب  دننکیم و  يریگولج  بلاطوبا )  ) نوجح عیقب و  ناتسربق  هب  اهنز  دورو  زا  نّنست  لها  یلو  دنوریم  روبق  لها  ترایز  هب  هعیش  نانز  ارچ 

926شسرپ

926خساپ

؟ دننکیم يریگولج و تعنامم اهنآ يولج زا صاخشا روبع زا تنوشخ و يدنت اب یتح ، زامن لاح رد یهاگ ننست لها یلو  میهدیمن  ناشن  لمعلا  سکع  میوشیمن و  عنام  دنک  روبع  ام  يولج  زا  یصخش  هچنانچ  میتسه ، زامن  لوغشم  هک  یماگنه  نایعیش ، ام  ارچ 

929شسرپ

929خساپ

؟ تسا اههعیش  لثم  اهینس  تاولص  929ایآ 

929شسرپ

929خساپ

؟ تسا هانگ  تنس  لها  يارب  ندز  هنیس  931ارچ 

931شسرپ

931خساپ

932مؤسسه نور فاطمه زهرا سالم اهللا علیها
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بهاذم

باتک تاصخشم 

ینید تالاوس  هب  یئوگخساپ  یلم  زکرم  رشان :  ینید  تالاوس  هب  یئوگخساپ  یلم  زکرم  هدنسیون : 

تایلک

فیرعت

هژاو ي ًابلاغ  نکیل ، تسا . نیتسار  مالـسا  نامه  بهذم  کی  ناونع  هب  عّیـشت  نیاربابن  تسا ، مالـسا  تقیقح  نامه  عیـشت ) ) یقیقح بهذم 
تماما لاثم  ناونع  هب  دنتسه . مالسا  وزج  یمالـسا  بهاذم  یمامت  ینعی : دور ; یم  راک  هب  بهذم  زا  رتماع  ییانعم  رد  موهفم ، رظن  زا  مسا 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دراد دوجو  مالـسا  نورد  رد  هک  تسا  یـصاخ  هقیرط ي  شور و  بهذـم ، نیاربانب  تسا ; یبهذـم  لئاسم  زا 
ـ1084ـ

؟ تسا ناناملسم  یگداتفا  بقع  لماع  بهذم  ایآ 

شسرپ

؟ تسا ناناملسم  یگداتفا  بقع  لماع  بهذم  ایآ 

خساپ

ار نیناوق  نیرتیلاع  نیرتهب و  يونعم  يدام و  ياههنیمز  مامت  رد  مالسا  دید  میهاوخ  میهد ، رارق  هعلاطم  دروم  ار  مالسا  تقد  یمک  اب  رگا 
نیا لیلد  دـنهد . رارق  لمع  دروم  ار  نیناوق  نآ  دـیاب  دنـشاب ، شیوخ  یقرت  یلاعت و  راتـساوخ  ًاـعقاو  اـهتیعمج  اـهتلم و  هچناـنچ  تساراد و 

تافاشتکا و هاگشناد و  بحاص  ناناملسم  دندربیم ، رس  هب  شحوت  رد  اکیرمآ  اپورا و  هک  ینامز  رد  هک  دنتسه  نیـشیپ  ناناملـسم  بلطم 
قرش رسارس  رد  مالسا  هک  تسا  ییاهشناد  نوهرم  اپورا  زورما  ندمت  دسیونیم «: يوسنارف ، روهشم  خّروم  ویدس ، ویسم  دندوب . تاعارتخا 
لهج شتآ  رد  برغ  هک  ینامز  رد  دناهدوب . اپورا  للم  يهیلوا  ناداتـسا  ناناملـسم  هک  درک  فارتعا  دیاب  ًاتقیقح  تخاس و  رـشتنم  برغ  و 

: نوچ ینادنمـشناد  دوخ  یلاع  ياههمانرب  رثا  رد  مالـسا  دینازوسیم ، هدـنز  هدـنز  شناد  ملع و  مرج  هب  ار  دوخ  نادنمـشناد  تخوسیم و 
نیدلا ریصن  هجاوخ  یباراف و  رصن  وبا  يزاسوراد ،) ّبط و  هنیمز  رد   ) انیس یلعوب  يزار و  يایرکزدمحم  یمیش ، رازگناینب   ) نایح نب  رباج 

هک درک ، تیبرت  شیوـخ  نماد  رد  رگید  ياـههنیمز  رد  رگید  ینادنمـشناد  و  موـجن ) تایـضایر و  هنیمز  رد   ) ینوریب ناـحیروبا  یـسوط و 
نییآ هک  دـش  مولعم  رـصتخم  حیـضوت  نیا  اـب  تسا » ناـهج  نادنمـشناد  يهدافتـسا  دروم  مه  زوـنه  نادنمـشناد  نیا  زا  يرایـسب  ياـهباتک 

تـسا هدمآ  خـیرات  رد  هک  روطنامه  تسا . هعماج  یقرت  تفرـشیپ و  لماع  نیرتگرزب  هکلب  تسین ؛ یگداتفا  بقع  لماع  اهنت  هن  حـیحص ،
، یگدروخرـس یگداتفا ، بقع  اما  دـندوب ؛ مکاح  ناهج  رب  دـندرکیم ، لمع  مالـسا  تاروتـسد  نآرق و  ماکحا  هب  هک  ینامز  ات  اهناملـسم 

اهناملسم تسا  دیما  دنتخاس . جراخ  شیوخ  یگدنز  نتم  زا  ار  نید  تاروتسد  هک  دش  عورـش  نامز  نآ  زا  اهناملـسم  یگراچیب  یتخبدب و 
، مالـسا شخب  تایح  نیناوق  تاروتـسد و  نتـسب  راک  هب  اب  ار  شیوخ  يهتفر  تسد  زا  يدنلبرـس  تمظع و  دـنزیخرب و  نارگ  باوخ  زا   E

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دنروآ « . تسد  هب  هرابود 
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یمالسا بهاذم  هچخیرات 

؟ تسا اجک  ناش  یگدنز  لحم  مان و  تسا ؟ هدمآ  دوجو  هب  یمالسا  هقرف  دنچ  مالسا  رمع  لاس  لوط 1400  رد 

شسرپ

؟ تسا اجک  ناش  یگدنز  لحم  مان و  تسا ؟ هدمآ  دوجو  هب  یمالسا  هقرف  دنچ  مالسا  رمع  لاس  لوط 1400  رد 

خساپ

عنام (ص ) ادـخ لوسر  دوجو  یلو  داد ، خر  ناناملـسم  نایم  لیاسم  زا  ياهراپ  رد  یتافالتخا  (ص ،) مالـسا یمارگ  ربمایپ  تاـیح  ناـمز  رد 
مالـسا تاهج  رد  فالتخا  نیرتمهم  ثعاب  یبلطهاجو  سوه  اوه و  رثا  رب  ياهدع  ترـضح  تلحر  زا  سپ  دوب . بهاذم  اههقرف و  شیادیپ 

فالتخا زا  دوب  ترابع  نآ  و  تسا ، هدناشک  لیصا  مالـسا  زا  فارحنا  هب  ار  ناناملـسم  زا  يریثک  هورگ  تسا و  یقاب  زورما  هب  ات  هک  دندش 
تایآ هب  دانتسا  اب  هتسد  کی  دش : میسقت  هتـسد  ود  هب  یمالـسا  تما  اج  نیمه  زا  (ص .) مرکا لوسر  ینیـشناج  تفالخ و  تماما و  هرابرد 

نب یلع  نینمؤملاریما  وا  هدش و  نییعت  دنوادخ  بناج  زا  ناناملسم  ماما  ربمایپ و  هفیلخ  هک  دندوب  دقتعم  (ص ) مرکا ربمایپ  ثیداحا  نآرق و 
تایآ دش ، هراشا  هک  یلیلد  نامه  هب  مود  هتـسد  دوب . دنهاوخ  (س ) همطاف یلع و  نادنزرف  زا  نت  هدزای  مه  وا  زا  دـعب  و  تسا ، (ع ) بلاطیبا

ار دوخ  ربهر  مدرم  هدیدرگن و  نییعت  دنوادخ  فرط  زا  (ص ) ادخ لوسر  نیـشناج  دنتفگ  هتفرگ و  هدـیدان  ار  تماما  هب  طوبرم  ثیداحا  و 
هورگ ود  نیا  زا  کی  ره  اهدعب  ( 1 .) ینس يرگید  هعیش و  یکی  دنوشیم : میسقت  لصا  هورگ  ود  هب  ناناملـسم ، نیا  ربانب  دننکیم . باختنا 
باتک هب  هعجارم  اب  دیناوتیم  میروذعم . اهنآ  حیضوت  مان و  رکذ  زا  بعش  نیا  ترثک  هب  هجوت  اب  هک  دندش ، بعـشنم  ددعتم  ياههبعـش  هب 

زا یمالک " بهاذم  قرف و  ، " ییابطابط همالع  موحرم  رثا  مالسا " رد  هعیش  ، " روکشم داوج  دمحم  رتکد  هتـشون  یمالـسا " قرف  گنهرف  "

رثکا دییامرف . هعلاطم  ار  یمالسا  ياههقرف  رگید ، بتک  هراوز و  یلگ  اضرمالغ  زا  یمالسا " ياهروشک  تخانـش  ، " یناگیاپلگ ینابر  یلع 
ياـهروشک هیقب  رد  ناینـس  رثکا  دـننکیم و  یگدـنز  ناـنبل  نیرحب و  نمی ، قارع ، ناـجیابرذآ ، يروهمج  ناریا ، ياـهروشک  رد  ناـیعیش 

رد هعیـش  ییابطابط ، همالع  و 27 ؛ ص 24  یمالک ، بهاذـم  قرف و  یناـگیاپلگ ، یناـبر  یلع   - 1 اهتشون : یپ  دنربیم . رـس  هب  یمالـسا 
مالسا ص 19 و 23.

؟  دنا هتفریذپنار  نآ  ناهج ,  ناناملسم  رثکا  تسا و  تیلقا  رد  ارچ  تسا ,  قح  هعیش  رگا 

شسرپ

؟  دنا هتفریذپنار  نآ  ناهج ,  ناناملسم  رثکا  تسا و  تیلقا  رد  ارچ  تسا ,  قح  هعیش  رگا 

خساپ

دودـح رد  مالـسا ,  نارکنم  هب  ناناملـسم  تبـسن   , زورما ناهج  رد  تسین .  اهنآ  ینوزف  ای  ناوریپ و  یمک  ورگ  رد  لـطاب ,  قح و  تخاـنش 
یم لیکـشت  تعیبط  ءاروام  نارکنم  ریاس  ناتـسرپ و  واگ  ناتـسرپ و  تب  ار  رود  رواخ  نانکاس  تیرثکا  تسا ,  مشـش  کـی  اـی  مجنپ  کـی 

کیدزن هک  ار ,  ناتـسودنه  مدرم  تیرثکا  تسا و  مسینومک  يداحلا  هاگودرا  ءزج  درایلیم ,  کی  زا  زواجتم  تیع  چـیـن بـا جـمـ دـنهد . 
 . دشاب تیناقح  هناشن  تیرثکا ,  هک  تسین  نینچ  ییوس  زا  و  دنهد .  یم  لیکـشت  ناتـسرپ  تب  ناتـسرپ و  واگ  دراد ,  تیعمج  درایلیم  کی 
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یخرب هب  هنومن ,  ناونع  هب  دروم  نیا  رد  هک  دزادرپ ,  یم  اهتیلقا  یخرب  زا  شیاتـس  هب  هدومن و  شهوکن  اراه  تیرثکا  ابلاغ  دـی  نآر مـجـ قـ
نوقتملا و الا  هئایلوا  نا   - 2 تفای .  یهاوخن  رازگساپس  ار  نانآ  رثکا  (- 1  . ) نیرکاش مهرثکا  دجت  و ال   - 1 مییامن :  یم  هراشا  تایآ  زا 
 . روکـشلا يدابع  نم  لیلق  و   - 3 دـنناد .  یمن  نانآ  رثکا  نکیلو  ناراکزیهرپ ,  رگم  دنتـسین  يو  ياـیلوا  (- 2  . ) نوملعی ـال  مهرثکا  نکل 
هب دیابن  زینو  دسارهب  دوخ  نییآ  ناوریپ  تیلقا  زا  دیابن  هاگچیه  ارگ ,  عقاو  ناسنا  نیار ,  ـ با بـنـ دنرازگساپس .  نم  ناگدنب  زا  یکدنا  و  (- 3)

يدر بـه مـ ددرگ .  دـنم  هرهب  نآ  غورف  رون و  زا  دزاـس و  نشور  ار  لـقع  غارچ  تسا  هتـسیاش  هکلب  دـنک .  تاـهابم  ناـنآ  تیرثـکا  رطاـخ 
دنهد یم  لیکشت  ار  یبسن  تیرثکا  هک  لمج ,  گنجرد  وت  نافلاخم  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  نانمومر  ـیـ ما

فرعت لطابلا  فرعا  هلها ,  فرعت  قحلا  فرعا  لاجرلا ,  رادـقاب  نافرعی  لطابلا ال  قحلا و  نا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما  ؟  دنـشاب لـطاب  رب  , 
ار نآ  لها  سانشب ,  ار  لطاب  تخانـش .  یهاوخار  نآ  لها  سانـشب ,  ار  قح  دوش ,  یمن  هتخانـش  ناوریپ ,  رادقم  اب  لطاب ,  قح و  هلها - . 

کل سیل  ام  فقت  هیآو و ال  دیامن  لیلحت  یقطنم  یملع و  قیرط  زا  ار  هلاسم  نیا  هک  تسا  مزال  ناملسم  درف  بـر یـک  تخانـش .  یهاوخ 
اما دسر ,  یمن  ننست  لها  هیاپ  هب  تیعمج  رظن  زا  هعیـش  دنچ  ره  ـن ,  یا زا  ـتـه  ـشذ گـ دهد .  رارق  دوخ  هار  ارف  یغارچ  ناسب  ار  ( 5  ) ملع هب 
نا ـ نآ و  ـنـد ,  هد لیکشت مـی  نایعیش  ار  ناهج  ناناملـسم  مراهچ  کی  هک  دش  دهاوخ  مولع  مـ در ,  ترو گـیـ ـ ـص ـیـقـی  قد يرامـشرسرگا 

روآ و مان  ناگدنسیون  نادنمـشناد و  نانآ  نایم  رد  خیرات ,  ياه  ههرب  مامترد  و  ( 5  ) دننک یم  یگدنز  ایند  نیشن  ناملـسم  قطانم  عون  رد 
نایمرد هک  دنا  هدوب  هعیش  ابلاغ  زین  یمالسا  مولع  ناراذگ  هیاپ  هک  ددرگ  نشور  تسا  هتسیا  ـ ـش دنا .  هتـسیز  یم  راثآ  فیناصت و  نابحاص 

راذـگ هیاپ  یفوک ,  هراس  یبا  نب  ملـسم  نب  ذاعم  ضورع  ملع  راذـگ  هیاپ  دـمحا ,  نب  لیلخ  وحن  ملع  راذـگ  هیاپ  یلئد ,  دوسالاو  ـ با  : ناـنآ
يار 6)بـ  . ) دـنروخ یم  مشچ  هب  تغالب  ملع  نازاتـشیپ  زا  یکی  ینابزرم )  یناسارخ (  بتاک  نارمع  نب  دـمحم  هّللادـبعوبا  فرـص و  ملع 

دنمـشزرا باتک  هب  دیناوت  یم  تسا ,  راو  ـ ـشد رایـسباهنآ  همه  شرامـش  هک  هعیـش ,  نادنمـشناد  املع و  هوبنا  تافیلات  رب  رتش  ـی بـیـ ها ـ گآ
زا عالطا  بسک  ياربو  هعیشلا  نایعا  باتک  هعیـش  گرزب  ياهتیـصخش  اب  ییانـشآ  تهج  زین  دینک و  هعجارم  هعیـشلا  فیناصت  یلا  هعیرذلا 

 . دییامرف هظحالم  ار  هعیشلا  خیرات  نایعیش  هچخیرات 

؟ تسناد لطاب  قح و  كالم  ناوتیم  ار  وریپ  یمک  ینوزف و  ایآ 

شسرپ

؟ تسناد لطاب  قح و  كالم  ناوتیم  ار  وریپ  یمک  ینوزف و  ایآ 

خساپ

لاوس نونکا  دـهدیم ، لیکـشت  هعیـش  تیعمج  ار  نانآ  موس  کی  ای  مراهچ  کی  مینزب  نیمخت  دراـیلیم  کـی  ار  ناـهج  ناناملـسم  هاـگ  ره 
تاکرتشم ینـس  هعیـش و  نایم  ًالوا  هک : دومن  هجوت  دیاب  یلو  دـنلطاب . رب  يرتشیب  هورگ  قح و  رب  یمک  هورگ  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  دوشیم 

فرش دیس  گرزب  حلـصم  نخـس  هک  دید  میهاوخ  دنوش  حرطم  بصعت  زا  رود  یـسررب  کی  رد  رگا  هک  تسه  عورف  لوصا و  رد  يدایز 
امم رثکا  انعمجی  ام  : » دومرف هک  اجنآ  تساجرب ، اپ  حیحـص و  رایـسب  تنـس ، لها  نادنمـشناد  هب  باـطخ  رد  ( 1377-1290  ) یلماع نیدلا 

ناوت یمن  ار  تیعمج  ینوزف  تسین ، لطاب  قح و  هیام  هاگچیه  تلق  ترثک و  ًایناث : تسام ». هقرفت  ياه  هیام  زا  شیب  ام  تاکرتشم  .« » انقرفی
زا نانآ  مشـش  جنپ  تسا ، هتفرگ  رارق  يدرایلیم  شـش  هناتـسآ  رد  هتفر و  رتارف  درایلیم  جنپ  زا  ناهج  تیعمج  زورما  تفرگ ، تیناقح  هناشن 

مما تیرثکا  هتسویپ  نآرق  درک . رارکت  زین  ار  نخس  نآ  دروم  نیا  رد  ناوتیم  ایآ  دنا ، هتفریذپ  مالسا  مشش  کی  هدوب و  نادرگ  يور  مالسا 
« نولقعی مهرثکا ال  و  ، » 110/ نارمع لآ  نوقسافلا » مهرثکا  و  ، » 100/ هرقب نونموی » مهرثکا ال  لب  : » دیامرف یم  هدومن و  شهوکنار  نیشیپ 
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ینخـس رکفت  زرط  عون  نیا  دروم  رد  ع )  ) نانمؤم ریما   111/ ماعنا نولهجی » مهرثکا  نکل  و  ، » 37/ ماعنا نوملعی » مهرثکا ال  و  ، » 103/ هدئام
سپ يراوتسا  ماکحتسا و  نیا  هب  ینخس  هنامز  شوگ  دوشیم : روآ  دای  نآ ، لقن  زا  سپ  يرصم  نیـسح  هط  رتکد  هک  دراد  هنامیکح  رایـسب 

یلدود دـیدرت و  هیام  لمج  گـنج  رد  ریبز  هحلط و  هشیاـع و  تکرـش  هک  دومرف  یعقوم  ماـما  ار  نخـس  نیا  تسا . هدینـشن  یهلا  یحو  زا 
دراو دربن  رد  زا  تمظع  اب  ياه  تیـصخش  نیا  اب  یلع  هنوگچ  دندیـشیدنا : یم  دوخ  اـب  دوب و  هدـش  ع )  ) یلع هاپـس  ناهدـنامرف  زا  یـضعب 

سوبلمل لجر  کنا  : » دومرف نینچ  خـساپ  رد  ماما  دـندرک . حرطم  ار  لکـشم  نیا  دندیـسر و  ع )  ) یلع روضح  هب  ناـنآ  زا  یخرب  دوشیم و 
تیصخش اب  لطاب  قح و  « ] لاجرلا رادقاب  نافرعی  قحلا ال  نا  .[ » تسا هدش  هابتشا  وت  رب  لطاب  قح و  نازیم  ینعی  یتسه  هبتشم  درف  وت  « ] هیلع

ار لـطاب  قـح و  « ] هلها فرعت  لـطابلا  فرعا  هلها ، فرعت  قـحلا  فرعا  .[ » تسین تیناـقح  هناـشن  تیـصخش ، ینعی  دوـشیمن  هتخانـش  دارفا 
هکلب دروخب  ار  فلاخم  هاگتـسد  قرب  قرز و  ینوزف و  بیرف  دـیابن  نیب  عقاو  هنازرف  ناسنا  کی  سانـشب ]. ار  ود  نآ  ناوریپ  هاگنآ  سانـشب 

. دشاب هنعارف  خاک  رد  دنچ  ره  دزیرگب  لطاب  زا  و  دشاب ، شیورد  هبلک  رد  دنچ  ره  دسانشب  ار  قح  حیحص  شنیب  اب  دیاب 

؟ دننک یم  ادیپ  شیارگ  ننست  هب  دنوش ، یم  فرشم  مالسا  نید  هب  هک  يدارفا  رتشیب  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یم  ادیپ  شیارگ  ننست  هب  دنوش ، یم  فرشم  مالسا  نید  هب  هک  يدارفا  رتشیب  ارچ 

خساپ

هک نیا  زادعباه  یضعب  دنتسه  هک  نوچ  درادن ، تیلک  دنوش  یم  ینـس  دنا  هدش  فرـشم  مالـسا  نید  هب  هک  يدارفا  یمامت  مییوگب  هک  نیا 
اه یضعب  ناشیا و  لاثما  انیداشاس و  روسفرپ  لثم  دننک  یم  باختنا  دوخ  بهذم  ناونع  هب  ار  یماما -  هدزاود  عیشت -  دنوش ، یم  ناملـسم 

هدوب و ینس  هک  راگلا  دماح  روسفرپ  لثم  دننک  یم  ادیپ  شیارگ  عیشت  هب  هدش  رصبتسم  تنس  لها  بهذم  باختنا  ندش و  ناملـسمزا  دعب 
ینس اذل  دنا ، هدش  انشآ  مالـسااب  تنـس  لها  قیرط  زا  رتشیب  دنا  هدش  ناملـسم  هک  ینارکفنـشور  نیرکفتم و  - 2 تسا . هدش  هعیـش  اریخا "

نآ رب  ناشتـسایس  الومعم " دـنا و  هدرکن  راک  اـنعم  نآ  هب  هعیـش  یفرعم  رد  زین  نیقرـشتسم  یفرط  زا  - 3  . درادن داعبتـسا  نادنچ  اهنآ  ندوب 
يارب - 4  . دـشاب یم  سرتسد  رد  ناـشعبانم  دـنا و  هدرک  راـکرتشیب  دروم  نیا  رد  تنـس  لـها  نآ  رب  هفاـضا  دوشن و  حرطم  هعیـش  هک  تسا 
نآرق مالسا و  دوخ  تسا  مهم  اهنآ  يارب  هک  هچنآ  دنورب ، ندوب  ینس  هعیـش و  هلابند  ات  تسین  حرطم  بهذم  هلاسم  نادنمـشناد  زا  یـضعب 

. ; نایدا ریاس  لباقم  رد  دشاب  یم 

؟ دنشاب یم  تّنس  لها  یبرغ ، ياهروشک  ناناملسم  رثکا  ارچ 

شسرپ

؟ دنشاب یم  ّتنس  لها  یبرغ ، ياهروشک  ناناملسم  رثکا  ارچ 

خساپ

هب شیارگ  اب  هسیاقم  رد  الومعم  هک  دراد  دیلقت  سرت و  بّصعت و  زا  يرانکرب  هلمج  زا  یلماوع  هب  زاین  نآ  ربارب  رد  میلـست  قح و  نتفریذپ 
نایعیـش هک  تسا  یعیبط  نیاربانب  دنا . هدوب  تّیلقا  رد  هراومه  ّقح  لها  هک  مینیب  یم  ور  نیا  زا  دننک . یم  يوریپ  ّقح ) ) نآ زا  یتّیلقا  لطاب ،
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1162ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنشاب ّتیلقا  رد  ناناملسم ، عومجم  هب  تبسن 

تسیچ یمالسا  فلتخم  قرف  ندمآ  دوجوب  لیلد  سپ  میراد ـ  لماک  داقتعا  نآ  هب  همه  هک  هدماین ـ  دوجو  هب  یفیرحت  میرک  نآرق  رد  رگا 

شسرپ

یمالـسا فـلتخم  قرف  ندـمآ  دوـجوب  لـیلد  سپ  میراد ـ  لـماک  داـقتعا  نآ  هب  همه  هک  هدـماین ـ  دوـجو  هب  یفیرحت  مـیرک  نآرق  رد  رگا 
تسیچ

خساپ

ِْنَیب نِم  ُل  َـِطـ َْبلا ِهِیتْأَی  " آل  تسا هدیـسر  ام  تسد  هب  دایز  ای  مک و  هنوگ  چـیه  نودـب  نآ  تاـیآ  هتفرگن و  تروص  یفیرحت  میرک  نآرق  رد 
يا همان   [ یحو دیآیمن ، شیوس  هب  لطاب  شرس  تشپ  زا  نآ و  يور  شیپ  زا  تلصف 42 ) ;) دیِمَح ٍمیِکَح  ِم  ْنّ ٌلیِزنَت  ِيهِْفلَخ  ْنِم  َو َال  ِْهیَدَی 
راد هگن  عطق  روط  هب  ام  میدرک و  لزان  ار  نآرق  ام  (، 9، رجح  ) نوُِظف َـ ََحل ُوَهل  اَّنِإ  َو  َرْکِّذلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ   . " " تافص  [ هدوتـس میکح  زا  تسا 

نـشور يردـقب  نآ  موهفم  هک  دنتـسه  یتایآ  تامکحم  دـنوشیم ; میـسقت  تاهباشتم  تامکحم و  هب  میرک  نآرق  تایآ  یفرط  زا  مینآ " 
هک تسا  يزیچ  يانعم  هب  لصا  رد  هباشتم   " ةژاو دَحَأ "و ... ُهَّللا  َوُه  ُْلق   " هیآ دـننام  تسین  اهنآ  يانعم  رد  ثحب  وگتفگ و  ياج  هک  تسا 

ياهلامتحا یهاگ  دشاب و  هدیچیپ  اهنآ  يانعم  هک  یتاملک  اههلمج و  هب  رطاخ  نیمه  هب  دنـشاب ، رگیدـکی  هیبش  نآ  فلتخم  ياهتمـسق 
هدـیچیپ رظن  زاغآ  رد  نآ  یناعم  هک  تسا  یتایآ  تاهباشتم  تایآ  زا  روظنم  سپ  دـنیوگیم ; هباشتم  دوشیم ، هداد  اهنآ  ةراـبرد  فلتخم 

: دیامرفیم میرک  نآرق  دوشیم ; نشور  اهنآ  ریـسفت  ربتعم  تایاور  تامکحم و  هب  هجوت  اب  دوریم و  نآ  رد  ددـعتم  ياهلامتحا  تسا و 
نیا ساـسا  هک  تسا  نشور  حیرـص و   [ مکحم  " تاـیآ نآ  زا  یتمـسق  هک  درک  لزاـن  وت  رب  ار  ینامـسآ   [ باـتک نیا  هک  تسا  یـسک  وا  "

هباشتم  " نآ زا  یتمـسق  و  ددرگیم [ فرط  رب  اهنیا  هب  هعجارم  اـب  دـسرب  رظن  هب  رگید  تاـیآ  رد  یگدـیچیپ  هنوگ  ره  و   [ دـشابیم باـتک 
ریـسفت و  دـنزاس [ هارمگ  ار  مدرم  و   [ دـننک يزیگنا  هنتف  ات  دـننکیم ، يوریپ  تاهباشتم  زا  تسا  فارحنا  ناشبولق  رد  هک  اـهنآ  یلو  تسا 

كرد مهف و  رثا  رب  هک  دنتـسه  اهنآ   [ دننادیمن ملع  رد  ناخـسار  ادخ و  زج  ار  اهنآ  ریـسفت  هک  یلاح  رد  دـنبلطیم ، نآ  يارب  یتسردان  [
زج تسام و  راگدرورپ  فرط  زا  همه  میدروآ  نامیا  اـه  نآ  همه  هب  اـم  دـنیوگیم : یهلا  شناد  ملع و  وترپ  رد  نآرق  تاـیآ  ۀـمه  رارـسا 

بتکلاراد ص 320ـ329 ، نارگید ج 2 ، يزاریــش و  مراــکم  هللا  تـیآ  هنوـمن  ر.ك  () نارمعلآ 7 ."  ) دـنوشیمن رکذـتم  زغم  ناـبحاص 
تاهباشتم زا  حیحـص  ریغ  مهف  ددـعتم ، ياهقرف  دوجو  فالتخا و  ندـمآ  دوجوب  لـلع  زا  یکی  تسا  نکمم  نیارباـنب  نارهت )  ۀیمالـسالا 

بهاذم اههقرف و  ندمآ  دـیدپ  ثعاب  ناناملـسم  نایم  رد  نامز  رورم  هب  هک  دراد  هتـشاد و  دوجو  زین  يرگید  لماوع  اهتلع و  هتبلا  دـشاب .
زا ربمایپ  ینیـشناج  تماما و  فارحنا  هدـعاس و  ینب  هفیقـس  نایرج  . 1 دوشیم : هراشا  اـهنآ  زا  یخرب  نیواـنع  هب  هک  تسا  هدـش  فلتخم 

یسابع ۀفیلخ  روصنم  نامز  ات  ترـضح  نآ  تافو  زا  دعب  ربمایپ  ثیداحا  نتـشون  لقن و  عنم  مرکا 2 . ربمایپ  تافو  زا  دعب  نآ  یعقاو  ریـسم 
نداد تبـسن  هیواعم و  لضف  اهنآ ، تیناقح  افلخ ، حدم  ًاصوصخ   ) فلتخم ياههنیمز  رد  یغورد  ثیداحا  نتخاس  . 3 لاس .  دص  دودح  )

ار ثیداحا  نیا  زا  رازه  دـصراهچ  زا  شیب  یبرعلا  باتکلاراد  رـشن  ج 5 ،  ) ریدـغلا باتک  رد  ینیما  ۀـمالع  هک  مرکا  ربمایپ  هب  ثیداحا  نیا 
بـصعت ربکت ، . 4 دـننکیم . لـمع  ثیداـحا  نـیا  ساـسارب  دـندقتعم و  نآ  هـب  ًادـیدش  یمالـسا  ياـههقرف  زا  یخرب  هـک  هدوـمن  شراـمش 

دیاقع اهگنهرف ، اب  مالسا  تاحوتف  زا  دعب  ناناملسم  ندش  وربور  یمالسا 5 . سانشرس  دارفا  یخرب  ییوجدوس  هنیک و  قافن  یبلطتسایر 
دوهی ياههروطسا  تایلیئارسا و  دورو  ناناملسم و  رد  نانآ  ياههشیدنا  يراذگریثأت  یناریا  یمور  یحیـسم  يدوهی  فلتخم  ياههشیدنا  و 
شیپ فالتخا  نآرق  زا  ياهیآ  مهف  رد  رگامرکا  ربمایپ  ناـمز  رد  نآرق  زا  فلتخم  ياهریـسفت  اـهمهف و  یمالـسا 6 . ثیداحا  رد  يراصن  و 
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هنوگ نیا  ترـضح  نآ  تافو  زا  دعب  یلو  دومنیم ، فالتخا  عفر  نایب و  مدرم  يارب  ار  قح  ترـضح  نآ  ربمایپ و  شیپ  دنتفریم  دـمآیم ،
هدرک یـشیدنا  هراچ  زین  دوخ  تافو  زا  دعب  ياربمرکا  ربمایپ  دـناهدرک ) لقن  ار  نآ  ینـس  هعیـش و  هک   ) نیلقث رتاوتم  ثیدـح  ساسارب  دوبن .

ادج مه  زا  ود  نیا   ( متیبلها ;  ) ترتع ادخ و  باتک  مراذگیم  اهبنارگ  زیچ  ود  امـش  نیب  رد  نم  دومرف :  ) دنوشن هارمگ  ناناملـسم  ات  دوب 
ربمایپ مولع  لماح  نآرق  یعقاو  نارسفم  ترـضح  نآ  تافو  زا  دعب  اما  دش ) دیهاوخن  هارمگ  زگره  دینک  کسمت  ود  نیا  هب  رگا  دنوشیمن 

یف ثوحب  ر.ك  .) دندش راچد  یهارمگ  فالتخا و  هب  ناناملـسم  دندش و  هتـشاذگ  رانک  یمالـسا  ۀعماج  سأر  زا  موصعم  تیب  لها  ینعی 
یضترم دیس  همالعلا  نیتسردملا  ملاعم  مق /  هیملع  ةزوح  تیریدم  زکرم  رـشن  ص 47ـ109 ، یناحبـس ج 1 ، رفعج  هللاتیآ  لحنلا  للملا و 

 ( یمالسالا یملعلا  عمجملا  يرکسع ج ص 17ـ23 ،

دنا هدش  میسقت  هعیش  ینس و  هخاش  ود  هب  ناناملسم  تسا و  فلتخم  دیاقع  ارچ  سپ  همئا  تماما  نیلقث و  ثیدح  هب  هجوت  اب 

شسرپ

دنا هدش  میسقت  هعیش  ینس و  هخاش  ود  هب  ناناملسم  تسا و  فلتخم  دیاقع  ارچ  سپ  همئا  تماما  نیلقث و  ثیدح  هب  هجوت  اب 

خساپ

روط هب  هدش ، رکذ  تیاور  فالخرب  نیملسم  زا  يرایـسب  - 1 هلمج :  زا  دراد ؛ یفلتخم  للع  يرکف  فلتخم  ياههورگ  بهاذـم و  شیادـیپ 
-2 دـناشک . وس  نآ  وس و  نیا  هب  ار  ناـنآ  مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لـهافراعم  زا  يریگ  وترپ  نادـقف  دـندرکن و  کّـسمت  نیلقث  هب  هتـسیاش 

رثا رد  هک  تسیننآ  يانعم  هب  زین  ص )  ) مرکا ربمایپ  نخـس  تسا و  یعیبط  يدایز  دودـح  ات  يرظن ، يرکف و  تاـفالتخا  زا  یخرب  شیادـیپ 
زین ع )  ) تیب لـها  مالکریـسفت  كرد و  رد  اریز  تسب ؛ دـهاوخرب  تخر  یلک  هب  یـشیدنا  هنوـگ  دـنچ  ع )  ) تیب لـها  نآرق و  هـب  کّـسمت 

هتخاس دودحم  ار  هدنکارپ  ياهشیارگزا  يرایـسب  نیلقث  هب  کسمت  لاح  نیع  رد  نکیل  دیامن ، زورب  روهظ و  یفلتخم  يارآ  تسا  نکمم 
J .} دومن دهاوخ  يریگولج  یساسا  تافارحنا  زا  و 

؟  تسین نید  فیرحت  بجوم  بهاذم  داجیا  ایآ 

شسرپ

؟  تسین نید  فیرحت  بجوم  بهاذم  داجیا  ایآ 

خساپ

نیا تسانآ ، یعقاو  ياوتحم  اب  راـگزاسان  نید و  زا  جراـخ  ییاههاگدـید  اـب  ییاـههقرف  ندروآ  دوجو  هب  بهاذـم ، داـجیا  زا  دوصقم  رگا 
نیا دوش ، زیامتم  اههملکرگید  زا  یـصاخ  مان  اب  افرـص  دشاب و  نید  ياوتحم  نیع  ياراد  یبهذم  رگا  یلو  تسا ؛ فیرحت  تعدـب و  نامه 

. تسین فیرحت 

تنس لها  دادعت  ای  تسا  دایز  ناهج  رد  نایعیش  دادعت  رضاح  لاح  رد 

شسرپ
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تنس لها  دادعت  ای  تسا  دایز  ناهج  رد  نایعیش  دادعت  رضاح  لاح  رد 

خساپ

تحص و اب  يواسم  ، یقطنم رظن  زا  يددع  ترثک  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  تسا . رتشیب  ناهج  حطس  رد  تنس  لها  دادعت  رضاح  لاح  رد 
فرط زا  قح . صیخـشت  كـالمار  دارفا  هن  داد ، رارق  دارفا  ییاسانـش  كـالم  ار  تقیقح  دـیاب  (ع ) یلع ترـضح  ریبعت  هب  تسین ؛ تیناـقح 

زاو دندوب  ینمـشد  تفلاخم و  رد  تدـش  هب  نانآ  بهذـم  نایعیـش و  اب  لاح  ات  هیماینب  نامز  زا  اهروشک  نیا  یمامت  رد  اهتموکح  رگید 
اکناليرس و ناتسکاپ ، دنه ، دننام : ییاهروشک  تنـسلها  زا  يرایـسب  لثم  رد  دنزاس . دوبان  ار  نایعیـش  ات  دندرکیم  هدافتـسا  ياهلیـسو  ره 

راچان ماکح  دیدش  ناقفخ  راشف و  رثا  رب  نکیل  دناهتـشاد ، عیـشت  هقباس  یخیرات  رظن  زا  قطانم  رگید  زا  يرایـسب  هیروس و  هیکرت و  نییولع 
زا يرود  یلاوتم و  لسن  دنچ  رد  تیعـضو  نیا  رارمتـسا  دـندومن . لمع  تنـس  لها  بهاذـمرگید  اهیعفاش و  هقف  ساسارب  هدـش و  هیقت  هب 

. دندش هناگیب  نآ  اب  هدرپس و  یشومارف  هب  ار  دوخ  عیشت  لصا و  يدعب  ياهلسنجیردت  هب  هک  دش  ثعاب  املع 

؟ تسین نانآ  تیناقح  لیلد  نیا  ایآ  ؟ تسیچ نایعیش  هب  تبست  ننست  لها  تیعمج  ترثک  تلع 

شسرپ

؟ تسین نانآ  تیناقح  لیلد  نیا  ایآ  ؟ تسیچ نایعیش  هب  تبست  ننست  لها  تیعمج  ترثک  تلع 

خساپ

نیمه نیع  درادن . تیناقح  اب  یموزل  طابترا  چیه  ددع  ترثک  - 1 تسا : مزال  هتکن  دنچ  هب  هجوت  ننـست  لها  تیعمج  ترثک  تلع  هرابرد 
هن داد ، رارق  دارفا  تخانش  رایعم  ار  تقیقح  دیاب  (ع ) یلع ترـضح  ریبعت  هب  تخاسحرطم . نایحیـسم  دادعت  نوزف  هرابرد  ناوتیم  ار  لاؤس 

ياهتموکح فلا ) هلمج : زا  دراد ؛ یمهم  یخیرات  للع  تنـس  لها  ربارب  رد  هعیـش  دادعت  ندوب  مک  - 2 تقیقحتخانش . رایعم  ار  صاخشا 
مرجال . دـندرکیم يریگولج  نآ  زا  نکمم  لکـش  ره  هب  هدوب و  (ع ) تیب لها  بتکم  ییاسانـش  غیلبت و  يدـج  عناـم  خـیرات  لوط  رد  روج 

دح زا  نوزف  ياهيریگتخـس  راشف و  رثا  رب  ب )  دـنتفاین . ییانـشآ  ینغ  گنهرف  نیا  اب  خـیرات  لوط  رد  دـیاش  دـیاب و  هک  ناسنآ  نایناهج 
عیشت شرتسگ  هعیش و  هب  نارگید  ندشکیدزن  عنام  زین  هلأسم  نیا  دندربیم . رـس  هب  جنر  تشحو و  بعر  رد  خیرات  لوط  رد  هعیـش  ماکح ،

زا یخرب  ساسارب  لمع  هب  راچان  هدوب و  هیقت  رد  تدش  هب  نایعیش  ماکح ، دیدش  متـس  روج و  رثا  رب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ج )  دیدرگیم .
شومارف ار  دوخیعیشتلاصايدعبياهلسن  یتدمتشذگ ، زاسپدشبجوم  تیعضونیا  ینالوطرارمتسا  دندوبتنس . لهایهقف  بتاکم 

. دنـشاب دنب  ياپ  نآ  هب  هشیمه  يارب  دـننک و  یقلت  تقیقح  نیع  دوب ، هدـش  هدـیزگرب  هیقت  رطاخ  هب  اهنآ  يابآ  طسوت  هک  ار  ینییآ  هدرک و 
دروم رد  د )  تسا . هتشاد  دوجو  هیکرت  هیروس و  اکنالیرـس و  شدالگنب و  دنه و  رد  هژیو  هب  مالـسا  ناهج  طاقنزا  يرایـسب  رد  هلأسم  نیا 

هب تنس  لها  كرادم  اب  ار  هعیـش  تیناقح  هعیـش  ياملع  رثکا  هک  تسا  نیا  بلاج  هدش ، هتـشون  يرایـسب  ياهباتک  هعیـش  تیناقح  تابثا 
هب ار  ناگدـنناوخ  ورنیازا  دومن . هئارا  كرادـم  هلدا و  هماـن  کـی  رد  ناوـتیمن  اعدـم  نیا  تاـبثا  يارب  تسا  یعیبـط  دـنناسریم . تاـبثا 

تابقع ییابطابط 3 - همالع  مالسا  رد  هعیش  یسراف 2 - نیدلا  لالج  همجرت : ینیما ، همالع  ریدغلا  - 1 مینکیم : توعد  ریز  نوتم  هعجارم 
مالسا فراعم  - 4 دشابیم . تنس  لها  زا  نآ  عبانم  همه  دلج و  هد  زا  شیب  رب  لمتشم  باتک  نیا  يوهنکل  نیـسح  دماح  ریم  همالع  راونالا 

( تاعجارملا همجرت :  ) سانـشقح وجقح و  لیلجت 5 - لیلج  رتکد  همجرت : يرکـسع ، همـالع  نیتسردـملا ) ملاـعم  همجرت :  ) بتکم ود  رد 
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ناقتا و ياراد  تسا و  ینس  هعیش و  هتسجرب  ملاع  ود  یقیقحت  یملع و  هرظانم  يواح  باتک  نیا  یماما  همجرت  نیدلا ، فرـش  دیـس  همالع 
زا دراد ؛ دوجو  يرایسب  ياههتشون  (ص ) ربمایپ تنس  رد  هزور  زامن و  دروم  رد  ه )  تسا . بصعت  هنوگره  زا  رود  هب  مکحم و  تالالدتـسا 

 . یناحبسلا رفعج  هیهقف ، لئاسم  عبس  و  یناتسرهشلایلع ، عیرشتلا ، تاسبالم  لالخ  نم  یبنلا  ءوضو  هلمج :

؟ دنهد یم  لیکشت  تنس  لها  ار  ناهج  ناناملسم  رثکا  تسا  هدش  تباث  هعیش  تیناقح  هک  نآ  اب  ارچ 

شسرپ

؟ دنهد یم  لیکشت  تنس  لها  ار  ناهج  ناناملسم  رثکا  تسا  هدش  تباث  هعیش  تیناقح  هک  نآ  اب  ارچ 

( لوا تمسق  ) خساپ

یّنـس ناناملـسم  يارب  هعیـش  تیناّقح  هک  تسا  نیا  دوصقم  رگا  دوش  هداد  حیـضوت  دـیاب  هدـش » تباث  هعیـش  تیناقح   » هدـش هتفگ  هک  نیا 
، نانآ رتشیب  هدشن و  تباث  هعیش  تیناّقح  ناهج ، بهذم  یّنس  ِناناملسم  يهمه  يارب  نوچ  تسین . حیحـص  نیا  هدش ، تباث  ناهج ، بهذم 

قیقحت لها  مه  نایعیـش  رتشیب  هک  يروط  ناـمه  دـنرادن ، مه  قیقحت  هنیمز  دنتـسین و  قیقحت  لـها  يرایـسب  نوچ  دـنرودب ، لـئاسم  نیا  زا 
تقو و اهلاس  بهذـم ، کی  تیناـقح  رد  قیقحت  دنـشاب . قّقحم  ناـهج ، يهعیـش  ناملـسم و  مدرم  رتشیب  هک  درادـن  مه  ناـکما  دنتـسین و 

لها ياملع  يهمه  يارب  هعیـش  تیناقح  هک  تسا  نیا  دوصقم  رگا  و  تسین . رّـسیم  همه  يارب  نیا ، دهاوخیم و  هفقویب  یملع  ياهشالت 
لها هعیـش  ياملع  يهمه  هک  يروط  نامه  دنتـسین ، قیقحت  لها  تنـس  لها  ياملع  همه  نوچ  تسین . حیحـص  مه  نیا  هدـش ، تباـث  تّنس 

يهدهع هب  نآ ، نالطب  ای  بهذم و  کی  تیناقح  صیخشت  دنتسه و  قیقحت  لها  ءاملع  زا  ياهدع  ینـس ، هعیـش و  نایم  رد  دنتـسین . قیقحت 
ناونع هب  درک . حرطم  يرگید  لکش  هب  دیاب  ار  لاؤس  نیا ، ربانب  دننکیم . رایتخا  ار  یبهذم  نانآ ، قیقحت  هب  دامتعا  اب  نارگید  تساهنآ و 
نایعیش دادعت  ارچ  : » درک حرطم  مه  تروص  نیا  هب  ناوتیم  و  دنتسه »؟ یّنس  ناهج  ناناملـسم  رتشیب  ارچ  : » درک لاؤس  نینچ  ناوتیم  لاثم 

اهیا : » دومرف (ع ) یلع 1 ـ دینک : هجوت  دیآیم  ریز  رد  هچ  نآ  هب  اهشـسرپ  نیا  يهمه  خـساپ  ندـش  نشور  يارب  تسا »؟ اهیّنـس  زا  رتمک 
هغالبلا جهن  «) دیوشن گنتلد  اههتفای  تیاده  ِدادعت  یمک  زا  تیاده ، قیرط  رد  مدرم ! يا  ِهلهَا ؛ ِۀَّلِِقل  يدُـهلا  قیرط  یف  اوُشِحوَتْـسَتال  سانلا !

نیا یتح  تسین و  یهارمگ  ندوب و  لطاب  هناشن  تیاده ، قح و  ناوریپ  ندوب  مک  هک  دناسریم  نخس ، نیا  هبطخ 201 .) ص 422 ، یتشد ،
دق ٌلیقث و  ُهُّلُک  ُّقحلاو  : » تسا هدروآ  رتشا  کلام  هب  شاهمان  رد  ترـضح  نآ  زین  و  دنتـسه . مک  هشیمه  قح ، ناوریپ  هک  دـنامهفیم  نخس 
رب ار  نآ  دـنوادخ  تسا و  نیگنـس  شاهمه  قح ، مهل ؛ هّللادوـعوم  ِقدـصب  اوـِقثَو  مهـسفنا و  اوّربـصف  ۀـبقاعلا  اوـبلط  ماوـقا  یلع  هّللا  هفّفخی 

منهج تشهب و  هرابرد  ناشراگدرورپ  ياه  هدعو  هب  دـنرادیم و  او  ییابیکـش  ربص و  هب  ار  دوخ  سفَن  دـنهاوخیم ، ار  ترخآ  هک  یناسک 
ترـضح زا  هلمج  نیا  همان 53 .) رتشا ، کـلام  هب  هماـن  ، 17 دنب ص 582 ، یتشد ، هغالبلا  جـهن  «) دزاسیم کبـس  ناسآ و  دـنراد ، نانیمطا 

شود هب  ار  نآ  دناوتیمن  دسرن ، يونعم  يالاو  تاماقم  هب  ادخ  کمک  هب  ناسنا  ات  تسین و  ناسآ  نتفر  قح  راب  ریز  هک  دناسریم  (ع ) ریما
نآ نطاب  نیگنـس و  قح  رهاـظ  ٌءیب ؛ فیفخ و  لـطابلا  ّنا  ٌءيرم و  لـیقث  قحلا  ّنا  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  (ع ) یلع ناـنمؤمریما  زا  دـشکب .

، مالـسالا ضیف  هغالبلا  جهن  تمکح 376 /  ص 720 ، یتشد ، هغالبلا  جـهن  «) تسا هدنـشک  نآ  نطاب  کبـس و  لطاب  رهاـظ  تسا و  اراوگ 
ْنَا َكاِّیا  ّقحلا و  ِةَرارَم  یلَع  ِْربِصا  : » تسا هدروآ  (ع ) نانمؤمریما زا  ملکلاررد  مکحلاررغ و  رد  تمکح 368 .) ص 1265 ، يدلجم ، کی 

ص 237، ج 2 ، ررد ، ررغ و  حرـش  «) يروخب ار  لطاب  ینیریـش  بیرف  هک  نیا  زا  زیهرپب  نک و  ربص  ّقح  یخلت  هب  لـطابلا ؛ ِةوـالَحل  َعِدَـخنَت 
هک سک  نآ  رگم  دنکیمن ، ربص  قح  یخلت  رب  هتبقاع ؛ ِةَوالحب  َنَقیا  نم  ّالا  ّقحلا  ُِّرم  یلَع  ُربصَیال  (. » يدلجم تفه  نارهت ، هاگـشناد  پاچ 

خلت نیگنس و  قح ، هک  دیآیم  تسد  هب  نانخس  نیا  زا  ص 423 .) ج 6 ، ررغ ، ررد و  حرش  «) دشاب هتشاد  نیقی  ربص ، نیا  تبقاع  نیریش  هب 
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تیناقح راـیعم  مه  وریپ  ندوب  مک  تسین و  تیناـقح  راـیعم  ناوریپ ، ترثک  2 ـ دورب . نآ  راب  ریز  دـناوتیمن  یـسک  ره  نیمه  يارب  تسا و 
زا رتشیب  ناناملـسمریغ  دادعت  تسا ، يرمق  يرجه  مهدزناپ  نرق  هک  نآلا  نیمه  درادن . ندوب  لطاب  ای  تیناقح  هب  یطبر  وریپ ، دادعت  تسین .

. تسا اهبهذم  یّنس  زا  رتشیب  رگید ، ياهروشک  زا  یـضعب  قباس و  يوروش  نیچ ، ياهتسیـسکرام  دادعت  یتح  تسا و  ناناملـسم  دادعت 

. دندوب رفن  نارازه  نافلاخم  هک  یلاح  رد  دوب ، رفن  کی  درک ، روهظ  مالسا  ربمایپ  هک  ماگنه  نآ  دناّقح ؟ ناناملسمریغ  تفگ : ناوتیم  ایآ 
نیا زا  یخرب  دـنکیم . شهوکن  موکحم و  ار  تیرثکا  هک  هدـمآ  یتاـیآ  نآرق  رد  دوبن !؟ قح  دوب ، تیلقا  رد  هک  نیا  رطاـخ  هب  ربماـیپ  اـیآ 

و يهیآ 106 .) فسوی ،  .. )، هّللاب مهرثکا  نمؤی  ام  و  يهیآ 120 .) ماعنا ، ... )، ملع ریغب  مهئاوهاب  نّولـُضَیل  ًاریثک  َّنا  و  تسا ... : نینچ  تایآ 
نارق رد  یتایآ  و  يهیآ 34 .) لافنا ،  ) نوملعیال مهرثکا  نکل  نوقتملا و  ّالا  ُُهئایلوا  ْنِا  يهیآ 17 ... .) فارعا ، ... )، نیرکاش مهرثکا  ُدِجَتال 
نمآ ام  و  يهیآ 249 .) هرقب ،  )، نیرباصلا عم  هللاو  هللا  نذاب  ًةریثک  ًۀئف  ْتَبَلَغ  ٍۀلیلق  ٍۀـِئف  ْنِم  مَک  دـننام ... : دـنکیم  حدـم  ار  ّتیلقا  هک  تسه 
مهنم ًالیلق  ّالا  هنم  اوبرشف  هیآ 66 .) ءاسن ،  )، لیلق الا  هولعف  اـم  هیآ 13 .) ، أبس  )، روکـشلا يدابع  نم  لیلق  و  يهیآ 40 .) دوه ،  )، لیلق ّـالا  هعم 

ار تعامج  ترثک  هک  ار  یناسک  روصت  تاـیآ  نیا  دـینک .) هعجارم  ص 125  ناذاش ، نب  لضف  هتـشون  حاضیالا »  » هب تایآ  نیا  يهراـبرد  )
ینیَوبَا ناردارب  دننام  رگیدمه  اب  ربمایپ  باحصا  ارچ  دنتفگ : دمحا  نب  لیلخ  هب  3 ـ دزاسیم . لطاب  دنروآیم ، باسح  هب  تیناقح  تمالع 
رتمیلح رتفیرـش و  رتملاع ، نانآ  همه  زا  (ع ) یلع نوچ  تفگ : باوج  رد  لیلخ  دوب ؟ يرداربان  دننام  نانآ  نایم  رد  (ع ) یلع یلو  دـندوب ،

دوخ يهقیلسمه  رکفمه و  هب  مدرم  اریز  دندیزرویم ، دسح  وا  هب  تبسن  ربمایپ  باحـصا  نیمه  يارب  دروآ و  مالـسا  نانآ  زا  رتدوز  دوب و 
وا دوـب ، رترب  همه  زا  ع )  ) هک نیا  اـب  ارچ  دندیـسرپ : لـیمن  نب  ۀملیـسم  زاو  توریب .) مجنپ ، پاـچ  ص 21 ، نومکاحلاو ، ۀعیـشلا  ) دنرتلیام

ربمایپ توریب .) مجنپ ، پاـچ  ص 21 ، نومکاحلاو ، ۀعیـشلا  ) دنتـشادن ار  وا  ِندـید  تقاـط  ناـنآ  نوچ  تفگ : باوج  رد  دـندرک ؟ كرتار 
هب یثیدح  رتمک  دناهدروآ و  ینس  هعیش و  ياملع  همه  ار  ثیدح  نیا  ُهالوم .  ٌّیلع  اذهف  ُهالوم  ُتنک  نَم  دومرف : مخ  ریدغ  رد  (ص ) مالـسا

ثیدح نیا  هعیش  ياملع  رظن  زا  دنک . دیدرت  نآ  رد  دناوتیمن  سکچیه  تسا و  رهظ  باتفآ  دننام  ثیدح  نیا  دسریم . ثیدح  نیا  تّوق 
ضرف رگا  تسا . نتشاد  تسود  يانعم  هب  الوم »  » هملک ینس ، ياملع  رظن  زا  تسا و  (ع ) یلع لصفالب  تفالخ  يارب  نشور  حیرـص و  ّصن 

هکلب دـندرکن ، یتسود  اهنت  هن  تفگ : دـیاب  باوج  رد  دـندرک ؟ یتسود  (ع ) یلع اب  ربمایپ  زا  سپ  ایآ  تساـنعم ، نیا  هب  هملک  نیا  هک  مینک 
ارف تعیب  هب  ریشمش  اب  ار  ترـضح  نآ  دندرک و  تکرح  کته  دندرب ، موجه  شاهناخ  هب  هکلب  هداس ، ینمـشد  هن  مه  نآ  دندرک ، ینمـشد 

گنج دنتـساخرب ، وا  گنج  هب  هکلب  دندرکن ، یتسود  مه  زاب  دندرک ، تعیب  مدرم  دیـسر و  تفالخ  هب  (ع ) یلع هک  نآ  زا  سپ  دندناوخ و 
تداهـش هب  زامن  لاح  رد  دجـسم  رد  ار  وا  دوخ  دـندروآ و  شیپ  ار  ناورهن  گنج  دـنتخادناهار ، ار  نیفـص  گنج  دـندرک ، اـپرب  ار  لـمج 

همادا زورما  هب  ات  راتـشک  نیا  دنتـشک و  ار  وا  ياههدازدنزرف  دنتـشک ، زین  ار  وا  نادنزرف  دـندرک ، راتفر  نینچ  (ع ) یلع اب  اهنت  هن  دـندناسر .
رد يدرک ، مکاح  قارع  رب  ار  دایز »  » وت هیواـعم ! يا  تشون : هیواـعم  هب  (ع ) نیـسح ماـما  مینکیم : هراـشا  دروم  دـنچ  هب  هنومن  يارب  دراد .
وا هب  وت  تخیوآیم . راد  هب  لـخن  ياـههخاش  رب  ار  اـهنآ  درکیم و  روک  ار  ناشنامـشچ  عـطق و  ار  ناناملـسم  ياـپ  تسد و  وا  هک  یلاـح 

، ناریا رد  عیـشت  خـیرات  هب  ) درک هلثم  وت  رما  هب  تشک و  ار  اـهنآ  وت  روتـسد  هب  زین  وا  شکب و  ار  وا  تسا  یلع  نید  رب  سک  ره  هک  یتشون 
ملظ و دروم  ام  دـننکیم ، ریقحت  ار  ام  هشیمه  دومرف : (ع ) رقاب ماما  دوش .) هعجارم  فارـشالا  باسنا  تاقبط و  زا  لقن  هب  ص 39  نایرفعج ،

نایعیش میرادن . نیمأت  نامناتسود  دوخ و  نوخ  رب  ام  دنـشکیم . دنزاسیم و  مورحم  نامدوخ  قوقح  زا  دننکیم ، دیعبت  ار  ام  میتسه ، متس 
تراغ شلام  ای  دـیدرگیم ، ینادـنز  دـشیم ، هدرب  ام  باحـصا  يهرمز  رد  سک  ره  ماـن  دـندرک ، عطق  ار  ناـشیاپ  تسد و  دنتـشک ، ار  اـم 

ار يرایسب  نایعیش  جاجح  دمآ . جاجح  وا  زا  سپ  دایز . نب  هّللادیبع  نامز  ات  دوب  نانچمه  الب  نیا  دنتخاسیم . ناریو  ار  شاهناخ  ای  دشیم 
نایعیش هب  هک  ياهمان  رد  یمزراوخ  دوش .) هعجارم  عیشت  خیرات  هحفص 40  هب  ) دننک یفرعم  یلع  يهعیـش  ار  وا  هک  دوب  نیا  زا  رتهب  تشک ،

رگم تسین ، یمالسا  روشک  ياهرهش  زا  يرهش  چیه  دسیونیم : وا  تسا . هدرک  میسرت  ار  تیمولظم  نیا  لکـش  نیرتهب  هب  هتـشون ، روباشین 
رجح هیواعم  دناقفتم . نآ  رب  یناطحق  یناندع و  دناکیرش و  وا  لتق  رد  سابعینب  هیماینب و  هدیـسر و  تداهـش  هب  یمولظم  يولع  هک  نآ 
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نب دایز  و  دناسر . تداهـش  هب  دوب ، هدرک  دیدش  ياهدهع  دکؤم و  ياهمسق  هک  نآ  زا  دعب  ار  یعازخ  قمح  نب  ورمع  يدـنک و  يدـع  نب 
ار همطافینب  هتفرگ  يزاب  هب  ار  مشاهینب  وا  تشاد . نانآ  زا  ار  ینادنز  ریسا و  نیرتشیب  هدرک و  مادعا  ار  هرصب  نایعیش  زا  رفن  نارازه  هیمس 

(. ص 41 ناریا ، رد  عیشت  خیرات  ) دومنیم وحم  ار  هّللالوسر  تیب  لها  راثآ  تشکیم و  ار  یلع  نایعیش  درکیم و  دیدهت 

( مود تمسق  ) خساپ

مهاوخ یلکـش  هب  ار  وت  تفگ : وا  هب  درک و  راـضحا  دوـب ، تاداـس  زا  یکی  هک  ار  نسح  نب  میهاربا  نب  دـمحم  یـسابع ، يهفیلخ  روـصنم 
رد دمحم  دتتخاس و  ار  ینوتـس  وا  ندب  رب  دندناباوخ و  ار  دمحم  داد  روتـسد  نآ  زا  سپ  ماهتـشکن . هنوگ  نآ  ار  یـسک  نونکات  هک  تشک 

نادناخ یلع و  هار  دـناوتیم  سک  همه  ایآ  هک  دـیئوگب  دیـشیدنیب و  امـش  الاح  ص 147 .) نومکاحلا ، هعیـشلا و  ) داد ناج  نوتـس  نآ  ریز 
نیسح دننام  دناوتیم  یسک  ره  ایآ  دشاب ؟ هتشاد  ار  اهراتشک  اهنادنز و  اههجنکـش ، نیا  لمحت  دناوتیم  یـسک  ره  ایآ  دورب ؟ ار  (ع ) یلع

، دنـشاب دایز  دنناوتیمن ، هار  نیا  ناگدنور  یعیبط ، روط  هب  دتفارد ؟ نآ  اب  دنک و  ملع  دق  دیزی  لطاب  تموکح  ربارب  رد  شنارای  یلع و  نب 
تدم نیا  رد  دندرک و  توعد  مالسا  هب  ار  مدرم  هکم  رد  لاس  هدزیـس  (ص ) مالـسا ربمایپ  4 ـ دیآیمنرب . یسک  ره  زا  یتخـس  لمحت  نوچ 
هنیدم هب  دننامب و  هکم  رد  نآ  زا  شیب  دنتسناوتن  ربمایپ  دنتفرگ ، ترضح  نآ  نتشک  هب  میمصت  ربمایپ  نانمشد  دندش . ناملسم  یمک  دادعت 
گنج نمشد ، نز  ریشمش  ياهورین  دندرک . هرزابم  وا  اب  دنتـشادنرب و  تسد  ترـضح  نآ  زا  زین  ترجه  زا  سپ  نانمـشد  دندرک . ترجه 

دندروخ و تسکش  ناناملسم  زا  یلو  دندوب ، يوق  مه  رایسب  تاکرادت ، تارفن و  رظن  زا  هک  نیا  اب  گنج  نآ  رد  دنتخادنا و  هار  هب  ار  ردب 
رد هک  گنج  نیا  رد  دـندرک و  هلمح  هنیدـم  هب  ناناملـسم  ربمایپ و  يدوبان  يارب  یگنج  ياهورین  اب  هرابود  نآ  زا  سپ  دنتـشگرب . هکم  هب 

ار يرگید  يهلمح  هدمآ ، تسد  هب  تصرف  زا  هدافتسا  اب  نمـشد  یلو  دندنار ، بقع  ار  نمـشد  ادتبا  رد  ناناملـسم ، داد ، يور  دُحا  هقطنم 
نانمـشد يهرابود  موجه  رد  مالـسا  ربمایپ  ياهورین  دحا  گنج  رد  دندروخ . تسکـش  ریگلفاغ و  ناناملـسم  هلمح  نیا  رد  دید و  كرادت 

ار ربمایپ  دندرک و  رارف  دحا  گنج  رد  هک  نانآ  یماسا  دندرک . رارف  همه  دنچ ، ینت  زج  دنتـشاذگ . اهنت  ار  ربمایپ  دندرک و  یلاخ  ار  هکرعم 
رامـش هب  گرزب  ياـهناسنا  ناناملـسم ، زا  یخرب  رظن  زا  نـآلا  نیمه  دارفا ، نیا  زا  تـسا . هدـمآ  یخیراـت  ياـهباتک  رد  دـندرکن ، يراـی 

دندیـشکن و ترـضح  نآ  زا  تسد  ربمایپ ، نانمـشد  دنوریم . رامـش  هب  راکدب  ياهناسنا  وزج  باحـصا  نیا  یخرب  رظن  زا  یلو  دنوریم ،
تشذگ اهلاس  اههام و  اهزور ، دشن . میلست  داتسیا و  نانآ  ربارب  رد  مالسا  ربمایپ  دندرک و  لیمحت  ترـضح  نآ  رب  مه  يرگید  ياهگنج 

، درک حـتف  ار  هکم  يزیرنوخ  نودـب  هلمح و  هکم  هب  نزریـشمش  يورین  رفن  رازه  هد  اب  مالـسا  ربمایپ  دیـسر . ترجه  متـشه  لاس  هک  نیا  ات 
ریسا دندروخ و  تسکش  ناهگان  دندوب ، هدرک  هزرابم  ترـضح  نآ  اب  لاس  دندوب و 21  فلاخم  مالـسا  ربمایپ  اب  زور  نآ  ات  هک  نانآ  همه 
رهاظ هب  رفک  ياههتـسدرس  ، M} دـیدازآ همه  امـش  ءاقَلُّطلا  ُُمتنا  دومرف : درک و  دازآ  ار  اهنآ  يهمه  مه  ربمایپ  دـندیدرگ و  مالـسا  ربماـیپ 

هیواعم نامز  رد  دـندمآ و  راک  رـس  رب  جـیردت  هب  هیماینب  نیمه  ادـخ ، لوسر  تافو  زا  سپ  دـندیدرگ . هارمه  ربمایپ  اـب  دـندش و  ناملـسم 
هیماینب تشاد . ینمـشد  مشاهینب  اب  هراومه  هیماینب  دوب و  مشاهینب  زا  ربمایپ  دنتفرگ . ربمایپ  زا  ماقتنا  هب  عورـش  دنتفای و  يرتشیب  تردـق 

ات هیواعم  دنریگب . ماقتنا  مشاهینب  زا  دیاب  دـناهتفرگ ، تسد  هب  ار  تردـق  هک  لاح  دـندیدیم و  مشاهینب  زا  ار  دوخ  ياهتسکـش  يهمه 
ایند زا  هیواعم  دـیگنج . (ع ) یبتجم نسح  ماما  اب  (ع ،) یلع زا  سپ  دـیگنج . (ع ) یلع اـب  ناوت  نیرخآ  اـت  دز و  هبرـض  مشاـهینب  رب  تسناوت 

اب ار  ترـضح  نآ  درک و  تفلاخم  (ع ) نیـسح ماما  اب  دوخ  تفالخ  لوا  ياهزور  نامه  زا  مه  وا  دـمآ . راـک  رـس  رب  دـیزی  شرـسپ  تفر و 
همادا ار  هّیور  نیمه  رگید  يوما  يافلخ  دـیزی  زا  سپ  دـیناسر و  لتق  هب  لکـش  نیرتدـب  هب  البرک  رد  شنارای  اـهلیماف و  نادـنزرف ، يهمه 

، دنتفای يولع  دیس و  اجک  ره  دنتخادرپ و  یشکلسن  هب  و  دندرک ، تفلاخم  نایولع  اب  زین  نانآ  دیـسر ، نایـسابع  تسد  هب  تموکح  دنداد .
هک دنتـسنادیم  ناشهمه  هک  نیا  اب  دنتـشاذگ و  اهنت  ربمایپ  زا  سپ  ار  (ع ) یلع ارچ  هک  ددرگیم  نشور  بلاـطم ، نیا  هب  هجوت  اـب  دنتـشک .

هـصالخ دـندروآ و  راک  رـس  رب  ار  يرگید  ناسک  دـندرکن و  لوبق  لاح  نیا  اب  تسا ، هدرک  یفرعم  تفالخ  تماما و  هب  ار  (ع ) یلع ربمایپ ،
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دوخ هب  تبـسن  نانآ  یلو  هدرک ، بصن  تفالخ  هب  ار  (ع ) یلع مالـسا  ربماـیپ  دنتـسنادیم  هک  نیا  اـب  ناـنآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  نیا  باوج 
ار نانآ  لاس ، ود  تدم  رد  تسناوتیمن  هک  مه  ربمایپ  دندروآ و  مالسا  ریشمش  سرت  زا  ترجه ، متـشه  لاس  رد  دنتـشادن و  نامیا  ربمایپ ،
اب هراومه  نانمـشد  یلو  درک ، شالت  هنیدم  رد  لاس  تشه  هکم و  رد  لاس  ادخ 13  لوسر  دناسرب . يونعم  یلاع  تاماقم  هب  دنک و  تیبرت 

ناوـتیمن رمع ، يهدـنامیقاب  لاـس  ود  رد  دـنتفرگیم و  ار  ناناملــسم  یمالــسا  تـیبرت  تـصرف  ترــضح  نآ  زا  دــندشیم و  ریگرد  وا 
تیبرت یلو  دنـشاب ، هتـشاد  روضح  مه  رفن  رازه  دـصکی  مخ  ریدـغ  رد  رگا  نیا  ربانب  تفرگ . نانآ  زا  ار  یلهاـج  يهلاـس  رازه  ياـهتداع 

هب شوگ  ربمایپ ، هباحـص  هک  تسه  یناوارف  دراوم  یمالـسا ، خیرات  رد  دـننکیمن . ربمایپ  فرح  هب  شوگ  دنـشاب ، هتـشادن  لماک  یمالـسا 
: دیوگیم سابع  نبا  میروآیم : دنراد  لوبق  ار  نآ  ینس  هعیش و  هک  ار  دراوم  نآ  زا  دروم  کی  هنومن  يارب  دناهدرکن . ترضح  نآ  فرح 

هارمگ نآ  زا  سپ  هک  مسیونب  یبوتکم  ات  دیروایب  تباتک  مزاول  دومرف : ترـضح  نآ  دش ، تخـس  (ص ) ادـخ لوسر  يرامیب  هک  یماگنه  »
ربمایپ تفرگ . الاب  ادـص  رـس و  دـندرک و  فالتخا  هباحـص  تسا . یفاک  ادـخ  باتک  تسا ، هدـش  یلوتـسم  وا  رب  درد  تفگ : رمع  دـیوشن .
تباتک نیب  هک  دوب  ياهظحل  نآ  تبیصم  نیرتتخس  : » تفگیم سابع  نبا  تسین .» راوازس  لاق  لیق و  نم  شیپ  دیوش ، رود  نم  زا  دومرف :

. ( يرمق يرجه   1401 توریب ، مود ، پاچ  ملعلاۀباتک ، باب  ص 126 ، زج 1-2 ، ینامرک ، حرش  هب  يراخب ، حیحص  «) دندش لئاح  ربمایپ  و 
: تخیریم سابعنبا  نامشچ  زا  کشا  هک  یلاح  رد  دوب !! یتخس  زور  هچ  هبنشجنپ ، زور  : » تسا هدمآ  تروص  نیا  هب  ملسم » حیحص   » رد

دندوب ربمایپ  تمدخ  رد  هک  نانآ  دیوشن . هارمگ  زگره  نآ  زا  سپ  هک  مسیونب  یبوتکم  ات  دیروایب  تباتک  مزاول  دومرف : ادخ  لوسر  تفگ 
تیاور نیا  ملسم ، حیحص  رد  (. 1392 توریب ، عبط  ص 94 ، ءزج 11-12 ، يوون ، حرش  هب  ملسم ، حیحص  ) دیوگیم نایذه  ربمایپ  دنتفگ :

: تفگ دوب !! يزیگنامغ  زور  هچ  هبنـشجنپ  زور  تفگ : وا  هک  دـنکیم  لقن  ساـبع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  تسا : هدـمآ  مه  تروص  نیا  هب 
مه اب  هباحـص  دـیوشن . هارمگ  نم  زا  دـعب  هک  مسیونب  یبوتکم  اـت  دـیروایب  تباـتک  مزاول  دومرف : نآ  زا  سپ  دـش . تخـس  ربماـیپ  يراـمیب 

تمدخ رد  هک  نانآ  دنزیخرب . عزانت  هب  مه  اب  دننک و  اپ  هب  ادـص  رـس و  ربمایپ  رـضحم  رد  هک  دوبن  راوازـس  هک  یلاح  رد  دـندرک ، فالتخا 
رتهب میارب  گرم  دـینک ، میاـهر  دومرف : ربماـیپ  دیـسرپب . شدوخ  زا  دـیوگیم !؟ نایذـه  اـیآ  هدـش !؟ هچ  ار  ربماـیپ  دـنتفگ : دـندوب ، ربماـیپ 

، تنس لها  ار  ملسم  حیحـص  يراخب و  حیحـص  باتک  (. 1392 توریب ، عبط  ص 89 ، ءزج 11-12 ، يوون ، حرش  هب  ملسم ، حیحـص  ) تسا
هب شوگ  هک  دـهدیم  ناشن  یبوخ  هب  ثیدـح  نیا  و  تسا . هدـمآ  اهتروص  نیا  هب  ثیدـح  نیا  باـتک  ود  نیا  رد  دـننادیم . مهم  رایـسب 

دندرکن و ربمایپ  فرح  هب  شوگ  تروص  ره  رد  یلو  دنک ، هیجوت  دهاوخب  روج  ره  یـسک  ره  تسا  نکمم  هچرگ  دـندرکن . ربمایپ  فرح 
یبوتکم ات  دـیروایب  تباـتک  مزاول  دومرف : ادـخ  ربماـیپ  تسا : هدـمآ  تروص  نیا  هب  يربط  خـیرات  رد  ثیدـح  نیا  دـندرواین . ذـغاک  ملق و 

شدوخ زا  دیوگیم !؟ نایذه  ایآ  دیوگیم ؟ هچ  وا  دنتفگ : دنتـساخرب و  هعزانم  هب  مه  اب  هباحـص  دـیوشن . هارمگ  نآ  زا  سپ  هک  میـسیونب 
نآ هـب  ارم  هـک  تـسا  يزیچ  نآ  زا  رتـهب  مراد  هـک  لاـح  نـیا  دـینک ، میاـهر  دوـمرف : ترـضح  نآ  دنتـساوخ . حیـضوت  ربماـیپ  زا  دیـسرپب .

دیدحلایبا نبا  رـصم .) پاچ  يدالیم ،  1962 میهاربا ، لضفلاوبا  دـمحم  قیقحت  يدـّلجم ، هد  ص 192 ، ج 3 ، يربط ، خیرات  ) دـیناوخیم
تفـالخ هب  مه  زاـب  بلاـطیبا  نب  یلع  تیومعرـسپ  اـیآ  دیـسرپ : نم  زا  باـطخ  نب  رمع  تـفگ : هـک  هدـش  لـقن  ساـبعنبا  زا  دـیوگیم :

قداص دوخ  ياعدا  رد  یلع  تفگ : مردپ  مدیـسرپ . یلع  میومعرـسپ  ياعدا  هرابرد  مردـپ  زا  باطخ ! نب  رمع  يا  هلب . متفگ : دـشیدنایم ؟
تجح ناونع  هب  ار  يزیچ  هک  دـشیم  رداص  یمالک  هّکت  وا ، تفالخ  دروم  رد  هشیمه  ادـخ  ربماـیپ  زا  هتبلا  تفگ : باـطخ  نب  رمع  تسا .

لاح رد  یتح  دـنک و  هدافتـسا  یتصرف  ره  زا  بلاط  یبا  نب  یلع  تفالخ  هرابرد  تشاد  یعـس  ربمایپ  دوبن و  رذـع  عطاـق  درکیمن و  تباـث 
وا رود  شیرق  مسق ، هناخ  نیا  يادـخ  هب  تخوس . مالـسا  لاح  هب  ملد  اریز  مدـش ، عناـم  نم  هک  دـنک  حیرـصت  وا  مسا  هب  تساوخ  يراـمیب 

ص 21، ج 12 ، دـیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجـهن  حرـش  ...) دـنروشیم وا  رب  وس  ره  زا  دریگب  تسد  هب  ار  تفـالخ  وا  رگا  دـنوشیمن و  عـمج 
حرـش رد  تسا و  ّتنـس  لها  گرزب  ياملع  زا  دـیدحلایبا  نبا  میهاربا .) لضفلاوبا  دـمحم  قیقحت  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، پاچ 

ار قح  هک  نیا  اب  یهاـگ  ناـسنا  هک  دـش  مولعم  تشذـگ  هچنآ  زا  تسا . هدـمآ  مالـسا  ردـص  خـیرات  قیاـقح  زا  يرایـسب  وا ، هغالبلاجـهن 
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5ـ دنکب . لمع  تسناد  ار  قح  یسک  رگا  هک  تسین  نینچ  ددرگیم و  قح  لوبق  عنام  هنیرید  ياهینمشد  یناسفن و  ياهاوه  یلو  دنادیم ،
نویلیم اهدص  ناهج  رد  هکلب  دنتسین ، مک  ناهج  رد  نایعیـش ، دادعت  هک  مینکیم  بلج  هتکن  نیا  هب  ار  یمارگ  هدننک  لاؤس  هجوت  نایاپ  رد 

نایعا هب  ) دنتـسه مک  نایحیـسم  اب  لباقم  رد  تنـس  لها  هک  يروط  نامه  دنتـسه ، مک  ّتنـس  لـها  اـب  هسیاـقم  رد  هچ  رگ  تسا ، هعیـش  رفن 
رد هک  میشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  هک  تسا  نیا  رخآ  هتکن  - 6 دوش .) هعجارم  رگید  ياهباتک  رشع و  یناثلا  ثحبلا  ص 194 ، ج 1 ، هعیشلا ،

نالا هک  تروص  نیا  هب  ینـس  هعیـش و  هلأسم  (ع ) نیـسح ماما  و  (ع ) نسح ماما  نامز  و  (ع ) یلع ترـضح  نامز  (ص ،) مالـسا ربمایپ  ناـمز 
جیردت هب  (ع ) قداص ماما  رقاب و  ماما  نامز  زا  دوب و  هدـشن  ادـج  مه  زا  تروص  نیا  هب  ینـس  هعیـش و  فوفـص  دوبن و  حرطم  تسا ، حرطم 

ینب يافلخ  روتسد  هب  ناناملسم  یمزر  ياهورین  نامز  نآ  رد  دش . ادج  هدش  باسحو  مظنم  تروص  هب  رگیدکی  زا  ینـس  هعیـش و  فوفص 
نآ اهروشک  نآ  حتف  زا  سپ  حتاف  ناناملـسم  دنداد . تسکـش  یماظن  رظن  زا  ار  اهنآ  دندرب و  موجه  رگید  ياهروشک  هب  سابع  ینب  هیما و 

هیزج لاـس  ره  دـنام و  یم  دوخ  نید  هب  دـش  یمن  ناملـسم  هک  سک  ره  دـنتخاس . یم  ریخم  ندـنام  دوخ  نید  هب  ندـش و  ناملـسم  نیب  ار 
یتافالتخا ناناملسم  نایم  رد  هک  دنتسناد  یمن  نانآ  دوب و  یسابعو  يوما  مالسا  ناشمالسا  دش ، یم  ناملـسم  هک  نانآ  درک . یم  تخادرپ 

سک ره  تهج  نیا  هب  دنناد  یمن  قح  ار  رمع  رکبوبا و  دنناد و  یم  قح  ار  یلع  اهنت  دنتـسه و  یلع  مالـسا  هب  دقتعم  يا  هدع  هدـش و  ادـیپ 
لاس 31 رد  ناریا  روشک  لاثم ، ناونع  هب  دندوب . هدرک  غیلبت  سابع  ینب  هیما و  ینب  نامکاح  هک  دوب  نامه  شمالـسا  دش ، یم  ناملـسم  هک 
. دندش ناملسم  جیردت  هب  ناریا  مدرم  تشذگ و  ینالوط  ياه  لاس  دندشن . ناملـسم  هک  حتف  ياه  لاس  نامه  دش . حتف  لماک  روط  هب  ه.ق 

یم ناملسم  هک  نامز  نآ  رد  دندش . ناملسم  ناریا  مدرم  ات  دیشک  لوط  لاس  دصیس  تسا . يرمق  يرجه  موس  نرق  ناریا  مدرم  مالسا  جوا 
ات دش  يرپس  ینالوط  ياه  لاس  هکلب  دنا . هدرک  غیلبت  یسابع  يوما و  نامکاح  هک  تسا  یمالسا  نانآ  مالسا  دنمهفب  هک  دوبن  نینچ  دندش 

مدرم عیـشت  جوا  دنتفر . ار  هار  نآ  دـنداد و  صیخـشت  ار  یلع  هار  جـیردت  هب  مدرم  نیا  هدوب و  یتافالتخا  ناناملـسم  نایم  رد  هک  دـندیمهف 
نآ زا  تسا و  (ع ) یلع هار  قح  هار  هک  دـننامهفب  مدرم  هب  دنتـسناوت  دـعب  ياه  نرق  نرق و  نیا  رد  هعیـش  ناـغلبم  تسا و  مراـهچ  نرق  ناریا 

يوما و ناملسم  همه  نآ  نایم  زا  هک  تسا  یعیبط  رایسب  ساسا  نیا  رب  دنوش . یم  هعیش  مه  رگید  ناناملسم  جیردت  هب  زورما  هب  ات  اه  نامز 
هدع (ع ) یلع ربمایپ و  زا  هک  دریگب  رارق  هجوت  دروم  مه  هتکن  نیا  دنوش . هدناشک  (ع ) یلع دالوا  یلع و  مالسا  يوس  هب  جیردت  هب  یـسابع ،

لک رد  دعب  هب  مراهچ  نرق  زا  دوبن و  ریگمشچ  روضح  نیا  یلو  دنتـشاد  روضح  مه  ینرق  ره  رد  دنتـسناد و  یم  قح  ار  یلع  هک  دندوب  يا 
. دنتفای شیارگ  عیشت  يوس  هب  يدایز  هدع  زور  نآ  یمالسا  روشک 

. دیهد حیضوت  دندمآ  دوجو  هب  لاس  لوط 1400  رد  هک  یمالسا  فلتخم  ياه  هقرف  شیادیپ ) للع   ) دروم رد  تسا  دنمشهاوخ 

شسرپ

. دیهد حیضوت  دندمآ  دوجو  هب  لاس  لوط 1400  رد  هک  یمالسا  فلتخم  ياه  هقرف  شیادیپ ) للع   ) دروم رد  تسا  دنمشهاوخ 

خساپ

لیالد دـناوتیم  تسا -  اهنآ  نیرتگرزب  ینـس  هعیـش و  ياههقرف  هک  فلتخم -  ياههقرف  ندـمآ  دـیدپ  مالـسا و  نید  رد  فـالتخا  أـشنم 
نید رد  باعـشنا  بجوم  یمالک  لئاسم  هرابرد  توافتم  تارظن  کشیب  یمالک : ياههشیدـنا  فلا ) هلمج : زا  دـشاب ؛ هتـشاد  ینوگاـنوگ 

. تسا هدیدرگ  بعـشنم  سکودترا  ناتـستورپ و  کیلوتاک ، ياههقرف  هب  لماع ، نیا  رثا  رد  زین  تیحیـسم  هک  نانچ  تسا ، هدیدرگ  مالـسا 
اطخ زا  تینوصم  تمصع و  یتاذ و  حبق  نسح و  موهفم  انعم و  (ع ،) همئا كرد  مهف و  ظاحل  اب  نآرق  میهافم  هب  لین  نوچمه : یتاعوضوم 
لوط رد  ینس  هعیش و  نایم  ییادج  هطقن  نیرتمهم  یـسایس : ياههشیدنا  ب )  تسا . هدش  ینـس  هعیـش و  فالتخا  ثعاب  (ع ) راهطا همئا  رد 
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رب ننـست  لها  اما  دنـشابیم ؛ همئا  اـهنت  تموکح ، رما  رد  (ص ) هللا لوسر  نیـشناج  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش  تسا . هدوب  هلأـسم  نیا  خـیرات ،
عبانم اما  تسا ، عامجا  لقع و  تنـس ، باتک ، هناگراهچ ؛ عبانم  رب  ینتبم  هعیـش  هقف  یثیدـح : یهقف و  ياههشیدـنا  ج )  دـنلئاق . نآ  فـالخ 
اجکی ناوتیمن  ار  نیعبات  هباحص و  زا  لوقنم  ثیداحا  یمامت  هعیش ، رظن  رد  تسا . ناسحتـسا  سایق و  تنـس ، باتک ، رب  یکتم  تنـس  لها 
نانخـس دیاب  هک  تسا  رواب  نیا  رب  ننـست  لها  دناهدیدرگ ؛ تلادـع  دـقاف  باحـصا  زا  یخرب  دـنایگتخاساهنآ و  زا  یخرب  اریز  تفریذـپ ؛
هرمزور ياهراک  هک  یعرـش -  لئاسم  فـالتخا  ثعاـب  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  لـماوع  نیا  تفریذـپ . ار  (ص ) ربماـیپ یباحـص  یماـمت 

سایق و یگتخاس و  ثیداحا  رب  دومج  دیدرتیب  هزور و ... زامن ، وضو ، بادآدننام  تسا ؛ هدیدرگ  دهدیم -  لیکشت  ار  ناناملـسم  هعماج 
ياـه هقرف  يرادـیدپ  هفـسلف ي  تسا . هدز  نماد  قوف  تاـفالتخا  هب  ربتعم ، ثیداـحا  ینآرق و  تاـیآ  حیحـص  داـفم  زا  تلفغ  ناسحتـسا و 

عوضوم نیا  یلیصفت  حرط  دنراد , یتوافتم  اضعب " نوگانوگ و  ياه  شیارگ  اه و  هخاش  اه و  هقرف  دوخ  نورد  رد  نایدا  یمامت  فلتخم : 
; دوش یم  هراشا  مالسا  رد  فلتخم  ياه  هقرف  يرادیدپ  للع  رکذ  هب  اهنت  هتـشادن و  ناکما  اجنیا  رد  یحیـسم  يدوهی و  گرزب  نید  ود  رد 

تاقوا یخرب  ودننک  یم  لخادت  رگیدکی  اب  نایرج  کی  شیادـیپ  رد  یهاگ  للع  نیا  الوا ، تسا : يرورـض  هتکن  ود  رکذـت  نآ  زا  لبق  اما 
رد يرگید  تلع  هتشاد و  ریگمـشچ  شقن  نایرج  نآ  سـسؤم  رد  یتلع  یعقاوم  رد  هتـشگ و  یـصاخ  هورگ  ندمآ  دیدپ  بجوم  یتلع  ره 

مالـسا رد  نوگانوگ  قرف  ندمآ  دیدپ  يارب  يزاسرتسب  أشنم  يا  هشیر  صخاش و  هلأسم  ود  ایناث ، تسا .  هدوب  رثؤم  نآ  هدنریذپ ي  وریپ و 
يارجام اب  طبترم  يرگید  تسا و  تماما  تفالخ و  هلأسم ي  هب  طوبرم  و  ص )   ) مرکا لوسر  توف  نامز  نیتسخن  رد  یکی  تسا .  هتـشگ 

ج 1, ق ,   1405 لوا ,  پاچ  هضهنلا ,  راد  توریب  یحبـص ,  دومحم  دـمحا  مالکلا ,  ملع  یف  اـگن :  ) نیفـص گـنج  ناـیرج  رد  تیمکح 
یعطق لح  يارب  وا  ییاناوت  مدـع  ناسنا و  یکاردا  ياوق  تیدودـحم  الوصا " یگنهرف :  يرکف و  فعـض  . 1 للع :  اما  (. 34 صص 32 - 

هب سک  ره  تسین  لح  لباق  ینـشور  هب  هلأسم  هک  يدراوم  رد  تساه ,  ناـسنا  فـالتخا  لـلع  نیرت  مهم  هلمج  زا  يداـقتعا ,  لـئاسم  همه 
یم راکشآ  اهرظن  فالتخا  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دشاب . توافتم  نارگید  نامگ  سدح و  اب  تسا  نکمم  هک  دسر  یم  نامگ  سدح و 

يوس زا  دوب  مزال  ور , نیا  زا  تفاـین ;  مدرم  يارب  ار  بلاـطم  همه  ناـیب  تصرف  شتلاـسر  هاـتوک  تدـم  رد  ص )   ) لوسر ترـضح  دوش .
دنهد همادا  يوبن  تنس  نآرق و  فراعم  نییبت  نیملسم و  تماما  ناونع  هب  ار  راک  دشاب  موصعم  هک  وا  نوچمه  ینیشناج  (ص )  ادخ لوسر 

هـسسؤم توریب  یـسلجم ,  رقابدمحم  راونالاراحب , اگن :  , ) تسج ناوت  یم  رما  نیمه  رد  ار  تالغ  شیادیپ  للع  زا  یکی  دـشن . نینچ  یلو 
رد هک  نیا  ياج  هب  مدرم  (ص ,)  ربمایپ تافو  زا  سپ  يا :  هلیبق  تابصعت  . 2 تیاور 44 .) ص 288 , ج 25 , 1983 م ,  مود ,  پاچ  ءافولا ,

راصنا و زا  کی  چـیه  یخیرات  دـهاوش  ربانب  تسوا .  نآ  زا  تفالخ  قح  هک  دـش  یعدـم  یهورگ  ره  دـننک , تکرـش  يراپـسکاخ  مسارم 
دوب نیا  رد  نخس  هکلب  تفگن ,  نخـس  تما  تحلـصم  زا  ای  (ص )  ادخ لوسر  تنـس  نآرق و  زا  (ص )  ربمایپ نیـشناج  نییعت  رد  نارجاهم 

دنتساخرب تباقر  هب  زین  ود  نیا  دوب  جرزخ  سوا و  هلیبق ي  ود  راصنا  نایم  رد  نوچ  رجاهم و  ای  تسا  راصنا  هورگ  قح  ربمایپ  ینیشناج  هک 
 , ییامن دـمحا  همجرت ي  گنولودامدرفلیو ,  (ص ,)  دـمحم ترـضح  ینیـشناج  اگن : , ) دـندش بلاغ  نارجاهم  تفلاخم  نیمه  لیلد  هب  و 
 (, ع  ) نیسح مایق  65 و  صص 47 -  1377 ش ,  لوا ,  پاچ  يوضر ,  سدق  ناتسآ  یمالسا  ياهشهوژپ  داینب  دهـشم , یمـساق و ... داوج 

ییاور یخیرات و  عبانم  زا  يداـم :  . 3 (. 36 صص 26 -  نمهب 1359 , یمالـسا ,  گنهرف  رـشن  رتفد  نارهت ,  يدیهـش ,  رفعج  دیـس  رتکد 
هدرک و بلج  دوخ  هب  ار  يا  هدـع  هجوت  نآ ,  راشتنا  زیمآولغ و  رابخا  بلاطم و  لعج  اب  الثم " هک  دنتـسه  هدوب و  یهورگ  دوش  یم  مولعم 

يدیدج مارم  ات  دوب  شالت  رد  دوخ  رمع  مامت  رد  هک  دیعـس  نب  هریغم  دننام  دنوش ; دنم  هرهب  نانآ  يدام  ياهـششخب  لضف و  بهاوم و  زا 
قیقحت هغالبلا ,  جهن  حرش  دیدحلا , یبا  نبا  اگن : , ) دسرب دوخ  ییایند  يدام و  فادها  هب  ات  دروآ  دیدپ  لکشتم  یهورگ  هدرک و  ثادحا 

للملا و حتفلاوبا ,  یناتـسرهش  ص 21 و  ج 8 , ق ,   1385 مود ,  پاـچ  هیبرعلا ,  بتکلا  ءاـیحا  راد  توریب ,  میهاربا  لـضفلاوبا  دـمحم  : 
یهار یمالسا  طیحم  رد  دنتساوخ  یم  هک  نآ  يارب  یخرب  ای  ص 83 .) ات , یب  مود ,  پاچ  رـشنلا , هعابطلل و  هفرعملا  راد  توریب ,  لحنلا , 

هاگآان ياه  هدوت  ات  دـننک  ادـیپ  یعرـش  هیجوت  اب  مأوت  ترـشع  شیع و  طاسب  نتخاس  مهارف  تابجاو و  كرت  ناهانگ و  ندرک  حابم  يارب 
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هحابا طسب  نامه  هک  دوخ  فادها  هب  هدروآ و  دوجو  هب  یتالیکشت  هاگآان  ياه  هدوت  نیمه  کمک  هب  هاگنآ  هدروآ  نامیا  نآ  هب  ناملسم 
 , يرعـشالا اگن : , ) دـنا هتـسناد  رما  نیمه  ار  تالغ  هقرف ي  شیادـیپ  للع  زا  یکی  لحن  للم و  ناخروم  زا  یخرب  دـنبای . تسد  هدوب  يرگ 
 , مود پاچ  یگنهرف ,  یملع و  تاراشتنا  زکرم  نارهت ,  روکـشم , داوجدمحم  حیحـصت  قرفلا ,  تالاقملا و  فلخ ,  نبا  هللادبع  نب  دـعس 

هبرح زا  دوخ  دوصقم  هب  لین  يارب  دنشیدنا  یم  دوخ  طلغ  فادها  هب  رتشیب  هک  ینازاب  تسایس  یـسایس :  . 4 (. 52 صص 51 -  1360 ش , 
هب اب  نانیا  تسا .  یبهذم  نوگانوگ  ياه  هلحن  قرف و  داجیا  دمآراک  يوق و  ياه  هبرح  نیا  زا  یکی  دننک و  یم  هدافتـسا  ینوگانوگ  ياه 
نآ هب  ات  دـندرک  یم  دوخ  فلاخم  نایرج  دراو  ار  لقع  نهذ و  زا  رود  ياه  هزومآ  لئاسم و  هلـسلس  کی  ییاـه  هقرف  نینچ  ندروآ  دوجو 

تقیقح زا  رود  هب  هک  ع )   ) همئا دروم  رد  رابخا  زا  یخرب  دننام  دنهد . هولج  نومیمان  نارگید  مشچ  لباقم  رد  ار  نآ  هدرک و  دراو  بیـسآ 
 , يواجبلا دمحم  یلع  قیقحت  لاجرلا ,  دقن  یف  لادتعالا  نازیم  نامثع ,  نب  دمحا  نب  دمحم  هللادبع  یبا  یبهذلا ,  اگن :  , ) تسا تیعقاو  و 

یفقث هدـیبع  یبا  نب  راتخم  ناوریپ  هک  هیناسیک  هقرف ي  يرادـیدپ  اـی  ص 45 .) ج 2 , ق ,   1382 لوا ,  پاـچ  هیبرعلا ,  بتکلا  ءاـیحا  راد 
 , نایلاغ هللا ,  تمعن  یناشورف ,  يرفـص  اگن : , ) دش رادـیدپ  شنافلاخم  يوس  زا  راتخم  تکرح  هاگدـید و  فیعـضت  يارب  دـنا  هدـش  یقلت 
اب مالسا  ییایفارغج  هزوح  شرتسگ  . 5 (. 89 صص 83 -  1378 ش ,  لوا ,  پاچ  يوضر ,  سدق  ناتسآ  یمالسا  ياهشهوژپ  داینب  دهشم ,

هدش ناملـسم  هک  دارفا  نیا  زا  یهورگ  دندش . یمالـسا  تموکح  هزوح  دراو  رگید  دیاقع  نایدا و  ناوریپ  جیردت  هب  ناناملـسم ,  تاحوتف 
ناناملـسم اب  لئاسم  نیا  رد  دندوب  هدنام  یقاب  دوخ  نید  رب  هک  اهنآ  دـنتخادرپ و  اهناملـسم  يارب  دوخ  تالکـشم  لئاسم و  حرط  هب  دـندوب 

يرتشیب تدـش  نانوی  هفـسلف ي  همجرت ي  لیلد  هب  نایـسابع  تموکح  لئاوا  هیما و  ینب  تموکح  رخاوا  رد  هلأسم  نیا  دـندرک  یم  هلداجم 
يریذـپریثأت زا  ار  دوخ  ياههاگدـید  هیردـق  ناوطع ,  نیـسح  رتکد  شرازگ  ساسا  رب  دـش . اـه  هقرف  زا  یخرب  يرادـیدپ  ثعاـب  تفرگ و 

نیسح رتکد  يوما ,  رصع  رد  ماش  نیمزرس  رد  یمالسا  ياه  هقرف  اگن : , ) دنداد یم  تروص  یماش  هدش ي  ناملـسم  نایحیـسم  نایدوهی و 
 - صص 31 1371 ش ,  لوا ,  پاچ  يوضر ,  سدق  ناتسآ  یمالـسا  ياه  شهوژپ  داینب  دهـشم , یخیـش ,  اضردیمح  همجرت ي  ناوطع , 

نیـسحدمحم دیـس  همالع  نازیملا ,  زین  81 و  صـص 76 -  یبرعلا ,  رکفلا  راد  هرهاق ,  هرهز ,  وبا  دـمحم  لدـجلا ,  خـیرات  اـگن : زین  33 و 
نوگانوگ ياه  هقرف  يرادـیدپ  لماوع  زا  رگید  یکی  ثیدـح ,  عنم  . 6 ص 276 .) ج 5 , تاعوبطملل ,  یملعالا  هسـسوم  هر ,)   ) ییابطابط

 , تفر یم  رامـش  هب  یحو  یقیقح  رـسفم  یلـصا و  ناـمجرت  عـقاو  رد  هک  ثیدـح  نیودـت  طبـض و  زا  يریگوـلج  اـب  اریز  تشگ ,  مالـسا 
هنک هرهوج و  یتح  بادآ و  قالخا و  لامعا ,  تاداقتعا  رد  جرم  جره و  يرادـیدپ  بجوم  تشگ و  ینید  ياـه  هزومآ  دراو  یتایلیئارـسا 

 , نیتسردـملا ملاعم  اگن : , ) دـیدرگ مالـسا  ياـه  هزومآ  رد  یحیـسم  يدوهی و  ياـه  تعدـب  شیادـیپ  بجوم  دوخ  نیا  درک و  دراو  نید 
ص 57) ج 2 , 1996 م ,)   ) 1416 ق مشش ,  پاچ  یمالسالا ,  یملعلا  عمجملا  نیدلا و  لوصا  هیلک  مق ,  يرگسع ,  یضترم  دیـس  همالع 

رتکد نآرق ,  ریسافت  رد  تایلیئارسا  باب  رد  یشهوژپ  اگن : باب  نیا  رد  , ) درک یبایهر  نآرق  ریـسافت  رد  ناوت  یم  یبوخ  هب  ار  عوضوم  نیا 
للع زا  یـشخب  دراوـم  نیا  باـتک .)  عوـمجم  1379 ش ,  لوا ,  پاـچ  يدرورهـس ,  رـشن  شهوژپ و  رتـفد  نارهت ,  يراـید ,  یقتدـمحم 
ربتعم نوتم  رد  فلتخم  ياـههورگ  هب  تما  قارتفا  ثیدـح  دوش  هتـسناد  تسا  بوخ  رتشیب  حیـضوت  يارب  دوب . مالـسا  رد  اـههقرف  شیادـیپ 

ماق هّللا ص ) لوسر  نا  تسا ...« : هدمآ  هرامش 3981 ) ثیدح  « ) دواد یبا  ننس   » رد تنس  لها  عبانم  زا  تسا . هدش  لقن  تنس  لهاو  هعیش 
یف نوعبس  ناتنثا و  نیعبـس . ثالث و  یلع  قرتفتـس  ۀلملا  هذه  نا  ۀلم و  نیعبـس  نیتنثا و  اوقرتفا  باتکلا  لها  نم  مکلبق  نم  نا  الا  لاقف  انیف 

تما نیا  دندییارگ و  هقرف  ود  داتفه و  هب  امش  زا  شیپ  باتک  لها  انامه  دومرف : تساخرب و  (ص ) ادخ ربمایپ  ۀنجلا ...؛... یف  ةدحاو  رانلا و 
هک تشاد  هجوت  دیاب  اج  نیا  رد  تشهب .» رد  یکی  دـناشتآ و  رد  هقرف  ود  داتفه و  نانآ  نایم  زا  دـش . دـهاوخ  هقرف  هس  داتفه و  يدوز  هب 

(ص) مرکا ربمایپ  هک  یهلا  میقتـسم  طارـص  قح و  هار  اریز  تسین ؛ یبیرغ  بیجع و  رما  اههقرف ، رگید  ناـیمرد  هقرف  کـی  اـهنت  يراگتـسر 
ندرک دراو  تعدب و  زا  یـشان  دیآ ، دیدپ  یگتـسد  دنچ  ینوگرگد و  فالتخا و  رگا  سپ  تسین . شیب  یکی  تسا  هدومرف  توعد  نادـب 
هیجان هقرف  تخانـش  هار  هک  دـیآیم  دـیدپ  لاؤس  نیا  نونکا  تسا . ینید  ياههزومآ  زا  یـشخب  زا  زیرگ  تسا و  نید  رد  ینید  ریغ  میلاـعت 
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زا هک  تسا  ربمایپ  دوخ  میلاعت  نخـس و  ناراگتـسر ، تخانـش  هار  نیرتهب  هک  دنکیم  مکح  قطنم  لقع و  دـنایناسک ؟ هچ  نانآ  تسیچ و 
هجوتم (ص ) ربمایپ زا  هدیـسر  تاـیاور  هب  هجوت  اـب  تسا . هداد  ربخ  اـههورگ  همه  ناـیم  زا  هورگ  کـی  اـهنت  حـالف  تاـجن و  تما و  قارتفا 

یباتک نینچ  اعطق  تسا . یهلا  ریذـپاناطخ  موصعم و  باـتک  نآرق  اریز  تسا ؛ (ع ) تیبلـها نآرق و  زا  يوریپ  يراگتـسر  هار  هک  میوشیم 
: »... دندومرف تیصو  نیرخآ  رد  عادولاۀجح و  رد  (ص ) ربمایپ اریز  تسا ؛ (ص ) ربمایپ ترتع  نامه  نآ  دبلطیم و  موصعم  يرجم  رسفم و 

ضوحلا یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  ادبا و  يدعب  اولـضت  نل  اهب  متکـسمت  نا  ام  یتیب  لها  یترتع  هّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا 
هب هک  ینامز  ات  شیوخ . تیب  لها  ترتع و  ادخ و  باتک  مراذـگیم : امـش  نایم  رد  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  امهیف ؛... ینوفلخت  فیک  اورظناف 
نم رب  رثوک )  ) ضوح رد  هک  نآ  ات  دنتـسین  ریذپییادج  رگیدـکی  زا  ود  نآ  دـش . دـیهاوخن  هارمگ  زگره  نم  زا  سپ  دـینز  گنچ  ود  نآ 

هعیش و نوتم  رد  رتاوتم  روط  هب  ثیدح  نیا  ص 100 .) ج 2 ، راونالاراحب ، «، ) دینکیم هچ  ود  نآ  اب  نم  زا  سپ  هک  دیرگنب  سپ  . دنیآ دراو 
ۀیجان ۀقرف  اهنم  هقرف  نیعبس  ۀثالث و  یلع  یتما  قرتفتس  : » دندومرف (ص ) ربمایپ يرگید  تیاور  بسحرب  نینچمه  دوشیم . تفای  تنس  لها 
تلاسف لیبس  نم  مهیلع  ام  کئلوأف  مهیأرب  نولمعی  الو  مکملع  نم  نوسبتقی  مکتیالوب و  نوکـسمتی  نیذـلا  نوجاـنلاف  نوکلاـه . نوقاـبلاو 
كاله هیقب  راگتـسر و  اهنآ  زا  یکی  اهنت  هک  دش  دـنهاوخ  هقرف  هس  داتفه و  نم  تما  يدوز  هب  لیئارـسا ؛ ینب  ءابقن  ددـع  لاقف  ۀـمئالا  نع 
شیوخ يأر  هب  دنریگ و  وگلا  امش  رادرک  زاو  دننز  گنچ  «ع )» تیب لها   ) امـش تیالو  هب  هک  دنایناسک  ناشناگدنبای  تاجن  دش . دنهاوخ 

ترـضح هب  (ص ) ربمایپ هک  تسا  هدمآ  زین  يرگید  تیاور  رد  ح 168 .) ص 33 ، ج 36 ، راونالاراحب ، ...«، ) دننکن لمع   [ امـش لباقم  رد  ]
هقرف نویراوحلا و  مه  نونمؤم و  ۀـقرف  قرف  ثالث  هموق  قرتفا  میرم  نب  یـسیع  حیـسملا  لـثم  یتما  یف  کـلثم  یلع  اـی  : » دـندومرف (ع ) یلع

كودع ۀقرف  نونمؤملا و  مه  کتعیش و  ۀقرف  قرف  ثالث  کیف  قرتفتس  یتما  نا  نامیالا و  نع  اوجرخف  هیف  اولغ  ۀقرف  دوهیلا و  مه  هوداع و 
يا رانلا ؛ یف  یلاغلاو  كودع  کتعیـش و  بحم  کتعیـش و  یلع و  ای  ۀنجلا  یف  تنا  نودحاجلا و  مه  کیف و  اولغت  ۀقرف  نوکاشلا و  مه  و 

هورگ - 2 دندوب ، نویراوح  هک  نانمؤم  هورگ  - 1 دندش : هقرف  هس  شتما  هک  تسا  میرم  نب  یـسیع  لثم  دـننامه  نم  تما  رد  وت  لثم  یلع !
-1 دـنوشیم : هورگ  هس  وت  دروـم  رد  زین  نم  تما  اـنامه  دـنتفر . نورب  ناـمیا  هریاد  زا  هک  ناگدـننک  وـلغ  هورگ  - 3 دوهی ، ینعی  نانمـشد 

يا دنزیتس . قح  نانآ  دننکیم و  ولغ  وت  دروم  رد  هک  یهورگ  - 3 دنناگدننک ، دیدرت  نامه  هک  نانمشد  - 2 دننانمؤم ، نانآ  هک  وت  نایعیش 
ح ص 264 ، ج 25 ، راونالاراحب ، «،) دنخزود لها  وت  رد  ناگدننک  ولغ  نانمشدو و  دیتشهب  رد  تناوریپ  نارادتسود  نایعیـش و  وت و  یلع !
ییاور و یلقع ، فلتخم  لیالد  هب  دنتـسه . رتکیدزن  (ص ) ربمایپ تنـس  هب  بهاذـم ، اـههقرف و  زا  کـی  مادـک  هک  نیا  هراـبرد  ورنیازا  (. 4

ماما دـندرکیم  لـمع  وا  تنـس  قباـطم  هک  (ص ) ربماـیپ هب  دارفا  نیرتکیدزن  اریز  درک . یفرعم  ار  یماـماهدزاود  نایعیـش  ناوتیم  یخیراـت 
ماما نوچ  مه  یناسک  دنتـسه و  ناگرزب  نیا  زا  لماک  يوریپ  لابند  هب  نایعیـش  دندوب و  ناشیا  نادنزرف  و  (س ) همطاف ترـضح  و  (ع ) یلع
هرهب نیرتشیب  نایعیش  دندوب . مالسا  ردص  زا  دعب  رصع  رد  (ص ) ربمایپ تنس  ادخ و  مالک  هب  مدرم  نیرتهاگآ  هک  (ع ) قداص ماما  و  (ع ) رقاب

یکیدزن لامجا  روط  هب  دـهاوش  هنوگنیا  دـناهتفای . ترهـش  يرفعج  بهذـم  ناونع  هب  هک  اجنآ  اـت  دـنراد  راوگرزب  ود  نآ  ثیداـحا  زا  ار 
تنـس دـیابن  دـنامن ، هتفگان  دنتـسه . یعقاو » تنـس  لـها   » نایعیـش تفگ  ناوتیم  یتح  دـنکیم و  دـییأت  ار  (ص ) ربماـیپ تنـس  هب  ناـیعیش 

زا دوشیم  هدـهاشم  رایـسب  تنـس  فالخ  زین  بهاذـم  رگید  يرهاظ  لامعا  رد  هچ  رگا  درک . هصالخ  يرهاظ  لامعا  یخرب  هب  (ص ) ربمایپ
رد (ع ) یلع ماما  يربهر  1 ـ رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  تسا . هدش  زاغآ  مود  هفیلخ  نامز  زا  هک  هتسب ) تسد  « ) زامن رد  فتکت   » هلمج نآ 

یلک لئاسم  یسررب  يوامس 3 ـ یناجیت  مدش  تیاده  هاگنآ  شوپهایس 2 ـ دمحم  دیس  مجرتم : تاعجارملا ،) همجرت   ) ربمایپ هریـس  نآرق و 
يزاریش نیظعاولا  ناطلس  رواشیپ  ياهبش  يوهنکل 6 ـ ینیسح  دماح  ریم  راونالا  تابتع  ینیما 5 ـ  همالع  ریدغلا  ینیما 4 ـ میهاربا  تماما 

؟ تسا هدوب  تروص  هچ  هب  بهاذم  شیادیپ  هوحن  خیرات و  هدمآ و  دیدپ  يداقتعا  یهقف و  نوگانوگ  بهاذم  مالسا  رد  ارچ 

شسرپ
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؟ تسا هدوب  تروص  هچ  هب  بهاذم  شیادیپ  هوحن  خیرات و  هدمآ و  دیدپ  يداقتعا  یهقف و  نوگانوگ  بهاذم  مالسا  رد  ارچ 

خساپ

مالـسا گرزب  يادخ  هاگـشیپ  رد  هدش  هتفریذپ  نید  اهنت  میرک  نآرق  رظنم  زا  فلا ) تسا : مزال  هتکن  دنچ  نایب  خـساپ  ندـش  نشور  يارب 
مالـسا زج  ینید  چیه  دـنوادخ  دزن  رد  { 2 ...«.} هنم َلَـبُْقی  ْنلَف  ًاـنید  ِمالـسالا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو   » و { 1 ...« ;} مالـسالَأ هللاْدنِع  َنیّدلا  ّنا  « ؛ تسا

ره هچرگ  تسا ؛ یهلا  نایدا  یمامت  هدنریگرب  رد  دنوادخ و  تمظع  ربارب  رد  میلـست  يانعم  هب  مالـسا  هک  تسا  نشور  دوشیمن و  هتفریذپ 
كرتشم توبن  یحو و  تمایق ، دیحوت ، هب  داقتعا  دننام  دوخ  یـساسا  لوصا  رد  اما  دـنراد  دوخ  هب  صوصخم  تعیرـش  یهلا  نایدا  زا  کی 

ورنیا زا  دمآ . دهاوخن  هدماین و  يربمایپ  نید و  نآ  زا  سپ  تسا و  یهلا  نایدا  همه  متاخ  نیرتلماک و  مالسا  تعیرـش  نید و  دنـشابیم /
ناشن رشب  هب  ار  تداعس  ياههار  مالـسا ، نید  هک  دنراد  رواب  دنتـسه و  مزتلم  نآ  ياهروتـسد  هب  هتفریذپ و  ار  مالـسا  نید  ناناملـسم ، مامت 
دوجو هک  دناهدیقع  نیا  رب  ناناملـسم  همه  ب ) تسا / هدـمآ  دـیدپ  ینوگانوگ  ياهکلـسم  بهاذـم و  مالـسا  نورد  رد  هتبلا  تسا ؛ هداد 

ار ناتسبرع  یهاتوک  تدم  رد  ترضح  نآ  تسه . هدوب و  نیملسم  مالسا و  يدنلبرس  تزع و  تمارک ، بجوم  یحو ، و  (ص ) مرکا ربمایپ 
نآ دوجو  دوب ، ناناملـسم  همه  هدـنهدتاجن  هاگهانپ و  ناـشتایح  ناـمز  رد  (ص ) ربماـیپ دـنداد . لیکـشت  یمالـسا  تموکح  هدرک و  حـتف 

ثحب ردق  اضق و  هلأسم  هرابرد  هباحص  زا  یهورگ  يزور  دوب  شخبشمارآ  یهاگهیکت  يوق و  ياهناوتـشپ  تالکـشم ، همه  رد  ترـضح 
هک ياهنوگ  هب  دـندش  تحاران  رایـسب  (ص ) مرکا ربماـیپ  دـندومنیم ، دانتـسا  نآرق  زا  ياهیآ  هب  دوخ  ياـعدا  يارب  کـی  ره  دـندرکیم و 
نم ایآ  مداد و  روتسد  روما  نیا  هب  ار  امش  نم  ایآ  : » دندومرف رضاح  عمج  هب  باطخ  سپس  ترضح  نآ  دیدرگ . خرـس  ناشکرابم  تروص 
امش دندش . دوبان  هار  نیا  زا  امش  زا  شیپ  ياهتما  هک  دینادب  دینزب ؟ رگید  یخرب  هب  ار  تایآ  زا  یخرب  امش  هک  مدش  هتخیگنارب  نیا  يارب 

ترـضح نآ  { 3 «.} دـینک لـمع  ماهدرک  يریگوـلج  هچنآ  زا  ماهداد و  روتـسد  نادـب  ار  امـش  هچنآ  هب  دـیرادن . ار  ثحاـبم  نیا  لـح  ناوـت 
ار ناناملـسم  هاگ  دومرفیم ؛ یفرعم  تالکـشم  ندرک  فرطرب  يارب  ییاهكالم  اهرایعم و  دادیم و  رادشه  فالتخا  هب  تبـسن  ناسنیدب 
ات دومنیم  هیبشت  حون  یتشک  هب  ار  دوخ  تیبلها  زین  یهاـگ  دومرفیم . هیـصوت  ترتع  نآرق و  هب  هاـگ  و  تّنـس ، نآرق و  هب  ندزگـنچ  هب 
رد زین  میرک  نآرق  رد  هکلب  ربمایپ  نابز  زا  اهنت  هن  اهنازیم  اهرایعم و  نیا  دـنبای . تاجن  يدوبان  ندـش و  قرغ  زا  اـهنآ  هب  کـسمت  اـب  مدرم 

و (ص ) مالـسا ربمایپ  زوسناج  لاحترا  اب  ج ) تسا / هدـش  نایب  تّدوم ، هیآ  عوکر و  رد  تاکز  هیآ  هلهابم ، هیآ  ریهطت ، هیآ  نوچمه  یتاـیآ 
رد هک  دمآ  دیدپ  ناناملسم  نیب  یناوارف  تافالتخا  یصخش ، ياهداهتجا  يأر و  زا  هدافتـسا  رثا  رد  یحو  بیغ و  اب  ناناملـسم  طابترا  عطق 

هدمآرد ریرحت  هتـشر  هب  یفلتخم  ياهباتک  اهنآ  دروم  رد  هک  دـیدرگ  نوگانوگ  ثداوح  ای  فلتخم و  بهاذـم  شیادـیپ  هب  رجنم  تیاهن 
ندروآ رد  فالتخا  - 1 درک : هراشا  ریز  لیاسم  هب  ناوتیم  دـیدرگ  ناناملـسم  نیب  رد  فالتخا  زورب  هب  رجنم  هک  يدراوم  هلمج  زا  تسا /
ترضح نآ  ایآ  هک  انعم  نیدب  (ص ؛) ربمایپ گرم  رد  فالتخا  - 2 ترـضح ؛ نآ  تافو  زا  شیپ  (ص ) ربمایپ تساوخرد  قبط  ذغاک  ملق و 

-5 تماما ؛ هلأسم  رد  فـالتخا  - 4 ترـضح ؛ نآ  نفد  لحم  رد  فالتخا  - 3 دوشیم ؟ هدرب  نامسآ  هب  یـسیع  ترـضح  لثم  ای  دریمیم و 
نیرتمهم اّما  تشادرب  رد  ییاهنایز  ناناملـسم  مالـسا و  يارب  روکذـم ، تافالتخا  زا  کی  ره  { 4 ...} ارهز و ترـضح  كدف  رد  فالتخا 

تلحر زا  سپ  دوـب . تماـما  و  (ص ) ربماـیپ ینیـشناج  هلأـسم  داد ، رارق  دوـخ  عاعـشلاتحت  ار  تاـفالتخا  ریاـس  تـفگ  ناوـتیم  هـک  اـهنآ 
نانآ فالخرب  يرگید  هورگ  هدومرف و  یفرعم  ار  دوخ  زا  سپ  ماـما  نیـشناج و  (ص ) ربماـیپ هک  دـندوب  رواـب  نیا  رب  یهورگ  (ص ) ربماـیپ

هتشاد و یپ  رد  ینوگانوگ  ياهثحب  ناناملسم  نیب  هراومه  اههاگدید ، یگناگود  نیا  دنتـشادن . رواب  ار  ربمایپ  فرط  زا  نیـشناج  باختنا 
تاـحوتف و اـب  ناـمز  مـه  و  (ص ) مالــسا ربماـیپ  تاــفو  زا  سپ  { 5 .} دــناهدرک رکذ  یلیـالد  دوـخ  ياــعدا  يارب  هورگ  ود  ره  ناــگرزب 
، دـشیم حرطم  نارگید  بناـج  زا  هک  یتالاکـشا  تاهبـش و  دـمآ و  دـیدپ  یناوارف  یتدـیقع  يرکف و  ياـهزاین  ناناملـسم ، ياهتفرـشیپ 
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هباحص املع  هب  نارگید  دندادیم و  خساپ  اهشسرپ  هب  دنتشاد  ییاناوت  هک  یناسک  ورنیا  زا  درکیم . ییوگخـساپ  هب  ریزگان  ار  ناناملـسم 
روضح هیحاـن  نآ  رد  هک  دـندشیم  یناـملاع  اـی  ملاـع و  یمالـسا  نیمزرـس  زا  هقطنم  ره  مدرم  ییوگخـساپ  عـجرم  دـندومنیم و  هعجارم 

نآرق و زا  دوخ  تشادرب  ساسارب  هقطنم  رهـش و  ره  ياملع  دـش و  نوگاـنوگ  ياـهرظن  شرتسگ  بجوم  رورم  هب  هلأـسم  نیا  { 6 .} دنتشاد
تافالتخا داجیا  ثعاـب  ناـمز  رورم  هب  شور  نیا  هک  تسا  نشور  دـندادیم . خـساپ  مدرم  ياـهزاین  اهشـسرپ و  هب  (ص ) ربماـیپ تاـیاور 

رد هباحـص ، نارود  زا  سپ  دمآیم . دیدپ  فلتخم  ياهتشادرب  نآ  عبت  هب  توافتم و  طابنتـسا  ياهشور  دـیدرگیم و  یبهذـم  يرکف و 
زین اهاعدا  تابثا  تهج  نآ  هب  کسمت  ثیدـح و  لعج  دـشیم  رتشیب  تافالتخا  هچ  ره  تفای و  يرتهدرتسگ  داعبا  هلأسم  نیا  نیعبات  نامز 

هک ار  ییاملع  لصفم  روط  هب  'ق ) م 456 ه .   ) یسلدنا مزح  نبا  هتشون  ایتفلا  باحـصا  باتک  دوزفایم / اهعازن  هنماد  رب  دیدرگیم و  رتشیب 
هکم 22 رهـش  رد  دـسیونیم : باتک  نیا  تسا . هدرک  لقن  اهنآ  رارقتـسا  ناکم  يروآدای  اب  هارمه  دـندوب  رظن  اوتف و  لها  مالـسا  ردـص  رد 
هک دنتشاد  دوجو  یمالسا  دالب  رد  هباحـص  اهقف و  زا  نت  عومجم 452  رد  رفن و ... هفوک 68  رد  رفن ، هرصب 57  رد  رفن ، هنیدم 82  رد  رفن ،
زا سپ  ینوگانوگ  ياهکلـسم  بهاذم و  نیاربانب  دندومنیم . هزرابم  دیلقت  اب  دناهدوب و  بهذـم  ياراد  يرایـسب  اوتف و  بحاص  کی  ره 

دیلقت زین  هفینحوـبا  زا  دـندوب و  اوـتف  ياراد  هفینحوـبا  ناـکیدزن  زا  یخرب  هعبرا ، ياـهقف  هرود  رد  هک  ياهنوـگ  هب  دـمآ ، دوـجو  هـب  ربماـیپ 
دعس نب  ثیل  رصم  رد  یعازوا و  ماش  رد  راوس ، یمیت و  نامثع  هرصب  رد  کلام ، حیرج و  نبا  هکم  رد  الیل ، یبا  نبا  هفوک  رد  دندرکیمن .

رد تنـسلها ، نایم  رد  نوگانوگ  بهاذم  روهظ  هب  هجوت  اب  دـندوب / رادروخرب  صاخ  ياهویـش  کلـسم و  زا  کی  ره  هک  دنتـشاد  روضح 
يریگولج رگید  بهاذم  هب  نداد  تیمـسر  زا  هدش و  بهذم  راهچ  هب  رـصحنم  یهقف ، بهاذـم  ات  دـش  هتفرگ  میمـصت  يرجه  مراهچ  نرق 
صوصخم یهقف  بهذم  کلسم و  ياراد  کی  ره  هک  یلبنح  یعفاش و  یکلام ، یفنح ، بهذم  زا  دندوب  ترابع  بهذم  راهچ  نیا  ددرگ .
ریذپناکما رـصع  نآ  ماکح  افلخ و  تیامح  يراکمه و  نودب  بهذم  راهچ  بلاق  رد  بهاذـم  رـصح  هک  تسا  نشور  دـشابیم / دوخ  هب 

؛ نوگانوگ قطانم  رد  بهذـم  ره  وریپ  تاضق  املع و  دوجو  - 1 تسناد : لـماع  ود  هجیتن  ناوتیم  ار  بهاذـم  نیا  شرتسگ  ورنیا  زا  دوبن 
هک هقطنم  ره  رد  هک  دـهدیم  ناـشن  خـیرات  هک  ناـنچ  دـناهدرکیم  يوریپ  رهـش  نآ  ملاـع  یـضاق و  زا  هـقطنم  ره  مدرم  هـک  ياهنوـگ  هـب 

اـفلخ و يراـکمه  بهاذـم ، شرتسگ  رگید  لـماع  - 2 دـندرکیم ؛ لـمع  یـضاق  بهذـم  قبط  لـحم  نآ  مدرم  تشاد ، روضح  يایـضاق 
يداقتعا بهاذم  رد  ّتنـسلها  ناردارب  هتبلا  دندومنیم / هزرابم  بهاذـم  ریاس  اب  هدرک و  عافد  یـصاخ  بهذـم  کی  زا  هک  تسا  یماکح 

نب دـمحا  وریپ  یهورگ  يدـیرتام ، یهورگ  يرعـشا ، نسحلاوبا  رادـفرط  شیوخ  يداـقتعا  بهذـم  رد  یهورگ  دـناهدنکارپ . قرفتم و  زین 
زین يرگید  ناوارف  ياههورگ  دـننکیم و  هدافتـسا  لقع  رب  ینتبم  طابنتـسا  شور  زا  هک  دـناهلزتعم  زین  یهورگ  ثیدـح و  لها  اـی  لـبنح و 
نیا تسا / هدـمآ  دـیدپ  يرگید  ياههورگ  بهاذـم  نیا  زا  کی  ره  لخاد  رد  زین  هزورما  تسا . هدرب  مان  اـهنآ  زا  خـیرات  هک  هتـشاد  دوجو 

تسا و هدـمآ  دـیدپ  داهتجا  يأر و  زا  هدافتـسا  اـب  فلتخم و  ياـهتشادرب  رثا  رب  ناـمز  رورم  هب  یهقف  بهاذـم  دـننام  يداـقتعا  بهاذـم 
ماجـسنا و زا  هتـشادن و  یجراخ  دوجو  بهذم ، تروص  هب  نآ  زا  شیپ  دناهدش و  رادـیدپ  مراهچ  موس و  نرق  زا  اهنآ  همه  تفگ  ناوتیم 

چیه رد  هتـشادن و  دوجو  تعامج  ّتنـسلها و  مان  هب  ياهژاو  هباحـص  نامز  مالـسا و  ردـص  رد  یتح  دـناهدوبن  رادروخرب  صاـخ  لکـشت 
مود نرق  زا  تفالخ / هشیدنا  هلمج  زا  هتـشاد ، دوجو  نآ  ياههشیدنا  راکفا و  هتبلا  تسا ؛ هدشن  هدرب  مان  ناونع  نیا  اب  یهورگ  زا  یخیرات ،

تهج نیدـب  دـندرکیم و  هدافتـسا  لقع  زا  هلزتعم  هک  ارچ  دـش ، هدرب  راک  هب  هژاو  نیا  ثیدـح ، لها  هلزتعم و  نیب  يریگرد  رثا  رب  دـعب  هب 
لمع (ص ) ربمایپ ّتنـس  هب  هک  میتسه  یناسک  ام  هک  دوب  نیا  زین  ثیدـح  لها  راعـش  دـندشیم . عقاو  ثیدـح  لـها  ضارتعا  هلمح و  دروم 

هیروبا دومحم  دننام  ناگدنـسیون  زا  یخرب  دیدرگ / حرطم  تنـسلها  هژاو  هک  دوب  نامز  نآ  زا  دنیامنیم . لمع  لقع  هب  هلزتعم  مینکیم و 
هعامجلاماع ار  لاس  نآ  (ع ،) نسح ماما  اب  هحلاصم  زا  سپ  هیواعم  دـمآ و  دـیدپ  هیواعم  نامز  زا  مان  نیا  : » دـنراد داقتعا  يرـصم  هدنـسیون 

راکفا و دنچ  ره  تسا ؛ هدش  لوادتم  نامز  رورم  هب  تنـسلها  مان  هک  دوشیم  نشور  خـیرات ، یـسررب  قیقحت و  اب  تروص  ره  رد  دـیمان /»
هچنآ تفالخ / -  هب  هدـیقع  هلأسم  هلمج  زا  تسا -  هدـمآ  دـیدپ  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  دـنراد  رواـب  نادـب  تّنـسلها  هک  ییاههشیدـنا 
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داقتعا و مالسا  ردص  رد  اما  دیدرگ . ناونع  ناردارب  نیا  عبانم  زا  هدافتسا  اب  هک  دوب  ّتنـسلها  بهذم  شیادیپ  هوحن  هرابرد  دش  يروآدای 
اهر ناشدوخ  لاح  هب  ار  مدرم  هدرک و  یـشیدناهراچ  ناناملـسم  هدـنیآ  يارب  مالـسا  ربماـیپ  دوب  دـقتعم  هک  تشاد  دوجو  زین  يرگید  رواـب 

، تافالتخا هاگهانپ  ناشیا  زا  سپ  ات  دوب  هدومن  یفرعم  مدرم  هب  ار  یناسک  ای  یـسک  مالـسا  ربمایپ  رواب ، نیا  ناوریپ  هاـگن  رد  تسا . هدومنن 
هژیوب تیبلها : هب  هعجارم  کسمت و  هب  ار  مدرم  مایا  ریاس  ریدـغ و  زور  رد  هک  ناـنچ  دنـشاب ؛ مدرم  یـسایس  يرکف و  تالکـشم  اـهزاین و 

ار یبلطم  ات  دنیامن  رضاح  یتاود  ملق و  ات  داد  روتسد  راضتحا  لاح  رد  راب  نیرخآ  يارب  ترضح  نآ  دومرفیم . هیـصوت  (ع ) یلع ترـضح 
ار يرگید  هشیدنا  بهذم و  هاگدید ، نیا  دشن . ریذپناکما  هلأسم  نیا  هنافـسأتم  هک  دوش  فرطرب  تافالتخا  نآ  هلیـسو  هب  هک  دیامرف  الما 

لیالد دوخ  ياعدم  يارب  دادیم و  رارق  روحم  ار  (ع ) یلع ترـضح  هژیوب  و  تیب : لها  یتدـیقع ، یهقف و  لیاسم  مامت  رد  هک  داد  لیکـشت 
و یلَع »» َعَم  ُّقَْحلا  َو  َّقَْحلا  َعَم  یلع  : » هدومرف هک  (ص ) ربمایپ ثیدـح  هب  دانتـسا  اب  هباحـص  نیب  فالتخا  دراوم  رد  هورگ  نیا  تشاد . رایـسب 

ماـما (ع ،) یلع زا  سپ  دـنتفای  ترهـش  نایعیـش  هب  هک  هورگ  نیا  دادیم . حـیجرت  ار  (ع ) یلع ترـضح  لوق  اـُهباب » یلَع  َو  ْملِعلا  ُْنیدَـم  اـنأ  »
/ دنداد رارق  دوخ  یـسایس  ینید و  ياههشیدنا  راکفا و  هعجارم  روحم  ار  (ع ) نیـسح ماما  نادـنزرف  زا  نت  ُهن  و  (ع ) نیـسح ماما  و  (ع ) نسح
هب دانتـسا  اـب  ترـضح و  نآ  دوـخ  ناـمز  رد  هکلب  دـنتفر و  اـیند  زا  (ص ) مرکا ربماـیپ  هک  یناـمز  زا  رواـب  هشیدـنا و  نیا  هک  تـسین  یکش 

لاحترا زا  سپ  داقتعا  نیا  دراد . تلالد  نآ  رب  تلزنم  تیالو و  ریدـغ ، ثیداـحا  تسا و  هدوب  حرطم  (ص ) لوسر ترـضح  ياـهشیامرف 
رادافو نادـب  هدینـش و  یبوخ  هب  یلع  هراـبرد  ار  (ص ) مرکا ربماـیپ  ياههیـصوت  تاروتـسد و  هک  یهورگ  دیـسر و  لـمع  هلحرم  هب  ربماـیپ 

دروم رد  دوـخ  (ص ) مرکا ربماـیپ  دـندومن / لـمع  نآ  هب  ناـشناوریپ  مشاـهینب و  زا  یناوارف  هورگ  دادـقم و  رذوـبا ، ناملـس ، لـثم  دـندوب ،
انعم نادـب  نیا  هتبلا  { 7;} تسا هدـش  دراو  یتایاور  هنیمز  نیا  رد  هک  دـناهدرب  راک  هب  ار  هعیـش  هژاو  (ع ) یلع ماـما  نادـنمقالع  ناراداوه و 
لمع ربمایپ  ادـخ و  تاروتـسد  هب  ناناملـسم  مامت  هکلب  تسا  هتـشاد  دوجو  هعیـش  مان  هب  یـصاخ  بهذـم  مالـسا  ربمایپ  رانک  رد  هک  تسین 
رورم هب  رکفت  نیا  هک  دندومن  يزیرهیاپ  ار  یعیـش  رکفت  دنتـشاد  (ع ) یلع تماما  هب  هدیقع  ترـضح  نآ  تافو  زا  سپ  نوچ  دـندرکیم و 

تالاقم ر.ك : [. 4 / ] ص 196 ج 2 ، دمحا ، دنـسم ، [. 3 / ] هیآ 85 ناـمه ، [. 2 / ] هـیآ 19 نارمع ، لآ  هروـس  [. 1 / ] تفای شرتسگ  ناـمز 
ص 377/ ناطقلا ، عانم  عیارـشلا ، خـیرات  هب : دـیرگنب  رتشیب  عالطا  تهج  [. 5 / ] يدادغب قرفلا ، نیب  قرف  يرعـشا و  نسحلاوبا  نییمالـسالا ،

تعیب اب  تماما  تفالخ و  تیعورشم  ناکما  عوضوم : ص 121 / ج 1 ، يزودنق ، نامیلس  ْدوملا ، عیبانی  [. 7 / ] نامه [. 6]

؟ دنناملسم همه  هک  یلاح  رد  دشاب ، یتشهب  یکی  اهنت  یمالسا  هقرف  زا 73  تسا  نکمم  هنوگچ 

شسرپ

؟ دنناملسم همه  هک  یلاح  رد  دشاب ، یتشهب  یکی  اهنت  یمالسا  هقرف  زا 73  تسا  نکمم  هنوگچ 

خساپ

هدش هدروآ  ناغمرا  هب  اهناسنا  يارب  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) هللا لوسر  طسوت  گرزب  يادـخ  بناج  زا  هک  تسا  یمیقتـسم  طارـص  مالـسا 
اوعیطا هللاوعیطا و   » قیرط زا  هک  تسا  دنوادخ  ّتیدوبع  هار  میقتسم ، طارـص  تسین . هار  دنچ  تسا ، دحاو  یهار  میقتـسم ، طارـص  تسا و 

هنیمز رد  داضتم  راـکفا  ییاهـشور و  هاـگ  هک  هقرف  هک 73  تفگ  ناوت  یمن  دـنک . یم  ادـیپ  یلعف  روـهظ  (، 1 «) مکنمرمـالا یلوا  لوسرلا و 
; دنتـسه و ... هللا » اوعیطا   » فیرـش هیآ  قادصم  هقرف  کی  اهنت  اه  هقرف  نیا  نایم  رد  اریز  دنتـسه ; قح  قیرط  رد  همه  دنراد ، عورف  لوصا و 

شتآ رد  نارّـصقم  اّما  تفای ; دـنهاوخ  تاجن  یهلا  لضف  هب  نیدـصاق [ [ دـشاب هدـشن  مامت  اهنآ  رب  تجح  رگا  رگید  ياه  هقرف  ناوریپ  هتبلا 
3ـ ـ . هیآ 59 ءاسن ، هروس  یقرواپ 1 -  تالاؤس )  هب  خساپ  شخب  . ) تخوس دنهاوخ  يدنوادخ  رهق 
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؟  هدش رارقرب  یسک  هچ  طسوتو  یخیرات  هچ  زا  ینسو  هعیش  بهذم  - 1

هراشا

هچ اب  نآرق 5 - تئارق  بدا  مالسلا 4 - مهیلع  نیموصعم  همئا  ءامسا  هلمج  زا  هکربتم  ءامسا  تمرح  - 3 هعیش ؟  هقف  رظنمرد  تنس  لها  - 2
؟  دناوخ زامن  ناوت  یم  ییاهلسغ 

شسرپ

زا هکربتم  ءامسا  تمرح  - 3 هعیش ؟  هقف  رظنمرد  تنـس  لها  - 2 هدش ؟  رارقرب  یسک  هچ  طسوتو  یخیرات  هچ  زا  ینـسو  هعیـش  بهذم  - 1
؟  دناوخ زامن  ناوت  یم  ییاهلسغ  هچ  اب  نآرق 5 - تئارق  بدا  مالسلا 4 - مهیلع  نیموصعم  همئا  ءامسا  هلمج 

خساپ

لـصا نیارب  تماـما  بتکم  فلا :  تفـالخ  بتکمو  تماـما  بتکم  دـمآدیدپ :  بتکم  ود  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تاـفوزا  سپ 
ناوریپ لیـصا  داقتعا  نیا  تسا  راوگرزب  نآ  موصعم  دـنزرف  هدزایو  مالـسلا  هیلع  یلع  نآ  زا  مالـسا  یمارگربمایپ  نیـشناج  هک  دوب  دـقتعم 
يربهر ریذپان ,  للخ  هدیقع  نیا  يانبمرب  دراد  ثیدح  تنـس و  نآرقرد و  هشیر  هک  تسا  راوتـسا  يریذپان  هشدـخ  لئالدرب  تماما  بتکم 

مرکا لوسر  هدـهعرب  نآ  غالباو  دریگ  یم  تروص  یهلا  سدـقا  تاذ  هیحان  زا  نانآ  نیقی  هک  تسا  يرمالاولوا  نآزا  تما  تماماو  هعماج 
ناونعبار نیلقث  ثیدـح  دوـخ  تاـفو  ماـگنهردو  دوـمن  نییعت  هفیلخ  ناوـنعب  یهلا  یحو  ناـمرف  هب  ار  ) نینموـملاریما مخریدـغرد  هک  تسا 

رتاوتم ثیداحازا  نیلقث  ثیدـح  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  ( 1  .) داد رارق  نآرق  گنـسمه  ار  تیب (  لها  تشاذـگ و  ياجرب  هنادواج  راـگدای 
ییوج هراچ  یمالسا  تما  هدنیآ  هب  تبـسن  مالـسا ( یمارگ  ربمایپ  هک  دش  لئاق  بطم  نیا  هب  تفالخ  بتکم  ب :  تسا .  ینـسو  هعیـش  نیب 
هدعاس ینب  هفیقسرد  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  باحصاز  یهورگ ا  هاگنآ  دنتفای  هافو  ات  دندومن  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  تفالخ  رماو  دندرکن 

تـسیناور مرکا ( ربمایپ  یمارگ  تیـصخش  هب  یتبـسن  نینچ  هک  تسا  یهیدب  دندیزگرب  رادمامز  ناونعب  ار  نیتسخن  هفیلخو  دندرک  عامتجا 
هرهب اب  ور  نیمه  زاو  دنتـشاد  رطاخ  هغدغد  یمالـسا  تما  هدنیآ  هب  تیـسنو  دندوب  رادروخرب  یـشیدنارود  تیاهن  زاراوگزب  نآ  هکنآ  هچ 

نوگانوگ لماوع  دنچ  ره  دندز  مقر  مخ  ریدغرد  ار  یمالـسا  هعماج  تشونرـسدوخ  هنادنمـشوه  ریبادـتو  نوگانوگ  ياه  هویـش  زا  يریگ 
تلحر نامز  هب  هعیش  شیادیپ  خیرات  نیاربانب  دنتخاس .  میقع  ار  یحو  زا  هتـساوخرب  هنامیکح  ییوج  هراچ  نیاو  دنداد  مه  تسد  هب  تسد 
ربمایپ صخشو  ( 2  ) دـشاب یم  نینموملا (  ریما  تماما  بتکم  زا  يوریپ  نآ  زراب  یگژیو  هک  ددرگ  یم  رب  نآ  زا  شیپ  یتحو  مرکا (  ربمایپ 
هتـشون مالـسارد  هعیـش  باتک  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  دـندرب ,  مان  یلع (  نارادتـسود  يارب  ناونع  نیا  زا  اـهر  اـب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 

ره دوش  یم  روآدای  ننـست  لها  ناردارب  هب  تبـسن  يراج  ماکحا  صوصخرد  اماو  دیئامرف .  هعجارم  هرـس ) سدق  ) ییابطابط همالع  موحرم 
سومانو لامو  ناج  ظفح  دش  دهاوخ  دنم  هرهب  تسا  رادروخرب  ناملسم  کی  هکیقوقح  همه  زا  دزاس  يراج  نابزرب  ار  نیتداهش  هک  سک 

زا معا  ناناملسم (  هعماج  زا  دیا  هدومن  موقرمدوخ  شـسرپ  رد  هچنآ  لیبق  زا  یتارابع  تسا .  بجاو  ناناملـسم  همهرب  وا  يوربآو  ضرعو 
مزال ناناملسم  همه  رب  يربهر  مظعم  ماقمو  لحار  ماما  دیکات  هبانب  یمالسا  هقرف  همه  تاسدقمو  تمرح  ظفح  تسا و  رودب  ینسو )  هعیش 

ناربمایپو نیموصعم (  همئا  تمرح  کته  بجوم  هک  یلمع  ره  تفگ  دـیاب  یلک  روطب  درز  هلـش  يوررب  همئا  ماـن  نتـشون  درومرد  تسا . 
نآرق توالت  بادآ  درومرد  ( 3  .) درک يراددوخ  نآ  زا  دیاب  دـشاب  هتـشاد  یپ  رد  يا  هجیتن  نینچ  لمع  نیارگاو  تسا  مارح  ددرگ  یهلا 

ود هک  تسا  هدمآ  نتـسشن  هوحنرد  ًاصوصخ  دـیآ  لمعب  مزال  هجوت  نآرق  تئارق  ینطابو  يرهاظ  بادآ  داعبا  همه  هب  تسا  هتـسیاش  میرک 
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 . دندومرف یم  تیاعر  ار  بدا  تیاهن  نآرق  تئارق  ماگنه  هک  تسا  هدش  تیاور  مرکا (  لوسر  تالاوحا  ردو  ( 4  .) دشاب هلبق  هب  ور  وناز و 
لـسغ اب  طقف  هک  تسنیا  هللا  ظفح  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  رظن  دـناوخ  زامن  وضو  نودـب  ناوت  یم  هک  ییاهلـسغ  صوصخرد 

زا ءاتفتسا  باتک  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب   . تفرگ وضو  زامن  يارب  دیاب  اهلسغریاسردو  ( 5  ) دناوخ زامن  نتفرگ  وضو  نودب  ناوت  یم  تبانج 
ءاتفتسالا هبوجا  هلاسر  ( 3  ) ییابطابط همللع  مالسارد _  هعیش  ( 2  ) يرکسع همالع  نیسردملا _  ملاعم  دیئامرف . هعجارم  يربهر  مظعم  ماقم 

هبوجا ( 5  ) موس ص 107 ج  یعاجـش ,  دـمحم  داتـسا  تـالاقم _  ( 4  ) اـت ص 53 صزا 47  يا  هنماـخ  یمظعلا  هللا  هـیآ  ترــضح  تا _ 
يا ص 60 هنماخ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  تا _  ءاتفتسالا 

؟ دنشاب لطاب  ینس )  ریثک (  هدع  دنشاب و  قح  هعیش )  لیلق (  يا  هدع  دوش  یم  ایآ 

شسرپ

؟ دنشاب لطاب  ینس )  ریثک (  هدع  دنشاب و  قح  هعیش )  لیلق (  يا  هدع  دوش  یم  ایآ 

خساپ

دنتـسه ناناملـسم  ریغ  مجنپ  کی  ابیرقت " ناناملـسم  زورما  تسین .  نآ  هب  ناگدنورگ  دادعت  هدـیقع  کی  ندوب  لطاب  قح و  كالم  " الوا :
قح لها  سانشب  ار  قح  دوش . یمن  هتخانش  ناوریپ  رادقم  اب  لطاب  قح و  دومرف : ع )   ) یلع ترضح  تسا !؟  نانآ  ندوب  لطاب  لیلد  نیا  ایآ 

نازیم هب  هتـسباو  هدـیقع  کی  لطاب  قح و  كـالم  رگا  " اـیناث : تخانـش .  یهاوخ  ار  لـطاب  لـها  سانـشب ,  ار  لـطاب  تخانـش ,  یهاوخ  ار 
قح هک  يزیچ  میناد  یم  هک  یلاح  رد  درک  یم  رییغت  زین  لطاب  قح و  ناگدـنورگ  ندـش  دایز  مک و  اب  تسیاب  یم  دوب  نآ  هب  ناگدـنورگ 

نیمز هک  دـندوب  دـقتعم  مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  ینامز  الثم " تسا .  لـطاب  هشیمه  تسا  لـطاب  هک  يزیچ  تسا و  قح  هشیمه  تسا 
دندـش دـقتعم  همه  هک  ادـعب " ایآ  تسا !؟  نآ  تیناـقح  زا  ناـشن  هدـیقع  قاـفتا  نیا  اـیآ  دـخرچ  یم  نآ  رود  هب  دیـشروخ  تسا و  تباـث 

مه دـش  موـلعم  هک  ادـعب " دوـش !؟ یم  نآ  تیناـقح  ثعاـب  هدـیقع  قاـفتا  فرـص  دـخرچ , یم  نآ  رود  هب  نیمز  تسا و  تباـث  دیـشروخ 
J {؟ دوش یم  توافتم  مدرم  داقتعا  اب  نیمز  دیشروخ و  تکرح  تیعضو  ایآ  روطچ !؟ نیمز  مه  تسا و  تکرح  لاح  رد  دیشروخ 

( مالسا ناهج  رد  فلتخم  ياه  هقرف  ءاشنم  تلع و  نایب  )

هراشا

عجار اهنآ  تایرظن  دنا و  هدش  میسقت  اه  هتسد  نیا  هب  هنوگچ  و  ینس و ...  هعیش و  الثم  دنتسه  هتسد  دنچ  رضاح  لاح  رد  ناهج  ناناملـسم 
؟ تسا هنوگچ  دیحوت  نید و  لوصا  نامز و  ماما  اقآ  هب 

شسرپ

و ینـس و ...  هعیـش و  الثم  دنتـسه  هتـسد  دـنچ  رـضاح  لاح  رد  ناهج  ناناملـسم  مالـسا ) ناهج  رد  فلتخم  ياه  هقرف  ءاشنم  تلع و  نایب  )
؟ تسا هنوگچ  دیحوت  نید و  لوصا  نامز و  ماما  اقآ  هب  عجار  اهنآ  تایرظن  دنا و  هدش  میسقت  اه  هتسد  نیا  هب  هنوگچ 

خساپ
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اهنم هقرف  هقرف ، نیعبس  ثالث و  یلع  يدعب  قرغتسم  یتما  نا  : » تسا هدمآ  دنا  هدرک  لقن  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  ینس  هعیـش و  هک  یتیاور  رد 
هقرف ود  داتفه و  هتفای و  تاجن  هقرف  کی  هک  دـنوش  یم  قرفتم  هقرف  هس  داتفه و  هب  نم  تما  يدوز  هب  رانلا ؛ یف  نوعبـس  ناـتنثا و  هیجاـن و 

ج یقـشمد ، هنیدم  خیرات  رکاسع ، نبا  ص 114 ؛  ج 11 ، لامعلا ، زنک  يذـهملا ، یقتملا  ص 584 ؛  لاصخلا ، قودص ، خیش  « ) دنـشتآ رد 
دنا هدرک  روهظ  يددعتم  ياه  هقرف  مالـسا  نورد  رد  هک  دهد  یم  ناشن  مالـسا  خیرات  تارابع .) رد  فالتخا  یمک  اب  ص 37  ج 32 ، ، 32
ياه شیارگ  يا و  هلیبق  روک  تابـصعت  نوچ  يروما  هب  تافالتخا  هشیر  اما  دنریگ . یم  ياج  هعیـش  تنـس و  لها  یلک  بهذـم  ود  رد  هک 

شالت (ص ،) مرکا ربمایپ  ثیداحا  نیودت  زا  يریگولج  (ص ،) يوبن تنـس  نآرق و  مهف  رد  یـشیدنا  جـک  يرکف و  دومج  دـسح و  یبزح ،
یم رب  ذوفن  بحاص  دارفا  زا  یخرب  یبلط  تردق  رتمهم  همه  زا  فیرحت و  ثیدح و  لعج  رد  یحیسم  نابهار  دوهی و  نادنمـشناد )  ) رابحا

تلحر زا  سپ  زور  دـنچ  هدـعاس -  ینب  هفیقـس  رد  هک  دوب  یقافن  یبلط و  تردـق  بهاذـم  رد  فـالتخا  هیلوا  لـیلد  رگید  ریبعت  هب  ددرگ .
، فـالتخا نیا  سپ  رد  درک و  نیـشن  هناـخ  ار  (ع ) یلع ماـما  درک و  فرحنم  دوخ  ریـسم  زا  ار  مالـسا  دوـمن و  خر  مالـسا -  یمارگ  ربماـیپ 
نید و لوصا  هرابرد  اه  هورگ  نیا  تاداقتعا  هب  عجار  اما  درک . ادیپ  ذوفن  مالسا  رسارس  رد  يا  هقرف  یهقف و  یمالک و  یسایس و  تافالتخا 

یتافالتخا تایئزج  زا  یخرب  مهف  رد  هتبلا  دنراد . داقتعا  داعم  مالـسا و  یمارگ  ربمایپ  توبن  دـیحوت و  هب  یمالـسا  ياه  هقرف  هیلک  دـیحوت ،
هب دـقتعم  هعیـش  تماما ، هرابرد  تسا . (ص ) ربمایپ تیب  لها  ینعی  ملع  عبنم  لصا و  زا  ندوب  رود  ای  ندوب  کیدزن  لیلد  هب  مه  نآ  تسا و 

اهنت تنـس ، لها  رد  اما  دراد . داقتعا  نید  لوصا  زا  یکی  ناونع  هب  زین  لدـع  هب  هعیـش  درادـن . ار  يداقتعا  نینچ  تنـس  لها  تسا و  تماما 
رد اهتنم  دنراد . داقتعا  ناشیا  هب  یمالـسا  ياه  هقرف  همه  لامجا  روط  هب  زین  جـع ) ) نامز ماما  هرابرد  دـنراد . داقتعا  یلـصا  نینچ  هب  هلزتعم 
یم (ع ) يرکـسع نسح  ماما  دـنزرف  ار  وا  هک  تسام  دـننامه  نآ  زا  یخرب  تاداقتعا  دوعوم ، يدـهم  یجنم و  دوجو  لـصا  هب  داـقتعا  نیع 

یخرب دـهد . یم  قوس  تیونعم  تلادـع و  تمـس  هب  ار  روج  ملظ و  زا  رپ  ناهج  دوش و  یم  رهاـظ  يزور  تسا و  بئاـغ  نونکا  هک  دـنناد 
اهنآ تاداقتعا  لوصا  یمالـسا و  ياه  هقرف  هرابرد  رتشیب  هعلاطم  يارب  دوش . یم  دلوتم  هدنیآ  رد  جع ) ) يدهم ترـضح  هک  دندقتعم  رگید 

، یناتسرهش میرکلادبع  لوا 1371 2 . پاچ  مق ، دـیحوت ، تاراشتنا  یمالـسا ، بهاذـم  دـیاقع و  گنهرف  یناحبـس ، رفعج  داتـسا  . 1 اگن :
، نارهت لابقا 1362 ، تاراشتنا  دلج  ود  رد  ینیئان . یلالج  اضر  دمحم  دیـس  حیحـصت  یمـشاه ، دادقلاف  یفطـصم  همجرت : للملا ، حیـضوت 

يداه دیس  . 4 ات . یب  یمالسا  گرزب  هناخباتک  یناود ، یلع  همجرت  صن ، لباقم  رد  داهتجا  نیدلا ، فرش  نیسحلادبع  دیس  . 3 موس . پاچ 
نارهت 1374 تاعالطا  تاراشتنا  تنس ، لها  هاگدید  زا  دوعوم  يدهم  یناج و  حلصم  یهاشورسخ ،

؟ تسیچ دنراد ، یّنس  بهذم  یمالسا  نادنمشناد  یخرب  هک  نآ  تّلع 

شسرپ

؟ تسیچ دنراد ، یّنس  بهذم  یمالسا  نادنمشناد  یخرب  هک  نآ  تّلع 

خساپ

تقیقح هب  هدـش و  راکـشآ  ناـشیا  رب  قح  ناوارف ، عـبتت  هعلاـطم و  رثا  رد  هک  ناـنآ  .1 دنوشیم : میـسقت  هتـسد  دنچ  هب  روکذم  نادنمـشناد 
رد یّتح  ناوارف -  هعلاطم  رثا  رد  هک  ینادنمشناد  .2 دوشیم . تقیقح  هب  نانآ  فارتعا  عنام  ماقم  تسایر و  ّبح  بّصعت و  یلو  دناهدیسر ،
اب هب ؟؟؟؟  روبجم  شیوخ  لام  ناج و  ظفح  يارب  رهاظ  رد  یلو  دندقتعم ، نآ  هب  نطاب  رد  هدرب و  یپ  تقیقح  هب  ننـست -  لها  ياهباتک 
ار هعیـش  تیناّقح  دـنناوتیمن  ای  ناکاین  ناردـپ و  زا  دـیلقت  دوخ و  ياملع  زا  يوریپ  هب  ّتنـس  لها  ناوریپ  هماع  اّما  دـننکیم . رهاـظت  ناـنآ 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دوشیم « . قح  هب  نتفای  تسد  عنام  نانآ ، رد  بّصعت  دوجو  ای  دننک و  كرد 
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؟ دش میسقت  فلتخم  ياههقرف  هب  مالسا  ارچ 

شسرپ

؟ دش میسقت  فلتخم  ياههقرف  هب  مالسا  ارچ 

خساپ

یمالسا ياههقرف  نکیل  تسا . عیشت  نامه  نآ  یعقاو  قادصم  هک  تسا  لماک  گنهامه و  نییآ  کی  مالسا  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  تسخن 
ظفح دوخ  رد  لماک  روط  هب  ار  مالسا  میلاعت  هک  یبهذم  اهنت  دناهدرکن . لوبق  ار  یتمسق  هتفریذپ و  ار  مالسا  تامیلعت  زا  یتمـسق  کی ، ره 

هب رجنم  هدـمآ و  شیپ  ناناملـسم  نایم  رد  هک  یتاـفالتخا  لـماع  هک  میوشیم  روآداـی  بلطم  نیا  هب  هّجوت  اـب  تسا . نیتسار  عیـشت  هدرک ،
رگا تسا  هدوب  سرت و ... هناروکروک ، دـیلقت  بّصعت ، یبلطهاـج ، تساـیر ، بح  دـننام  یفلتخم ، روما  هدـش  فـلتخم  ياـههقرف  شیادـیپ 
ییوج یپ  قیقحت و  هب  تقیقح  نتفاـی  يارب  اـهنت  دـنراذگب و  راـنک  ار  اـجیب  تابّـصعت  شیوـخ و  یناـسفن  تـالیامت  اههتـساوخ و  اـهناسنا 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تفر « . دهاوخ  نایم  زا  تافالتخا  نیا  دنزیخرب 

؟ دنمادک ایسآ  قرش  بونج  هیکرت ، هنایم ، يایسآ  ناتسناغفا ، رد  تنس  لها  یمالک  یهقف و  مهم  ياههقرف 

هراشا

ناتسناغفا . 1

شسرپ

ناتسناغفا . 1 دنمادک ؟ ایسآ  قرش  بونج  هیکرت ، هنایم ، يایسآ  ناتسناغفا ، رد  تنس  لها  یمالک  یهقف و  مهم  ياههقرف 

خساپ

لها فلا ) تسا : تروص  نیدب  ناتـسناغفا  زا  یمالـسا  بهاذم  یتیعمج  بیکرت  دـنهدیم . لیکـشت  ار  ناتـسناغفا  تیعمج  ناناملسم 98 %
لباـک لـها  اـهیفنح  ياوشیپ  هفینحوـبا  { 1 .} دنـشابیم یفنح  ناـشرتشیب  هـک  دناینـس ، ناتـسناغفا ، ناناملـسم  هب 70 % کـیدزن  تـنس :

نودم 1977 م، یساسا  نوناق  رد  دش . هتخانش  روشک  یمـسر  بهذم  ناونع  هب  یفنح  تعیرـش  لاس 1931 م ، یساسا  نوناق  رد  { 2 .} دوب
تیعمج تسینومک ، بزح  ندیـسر  تردق  هب  زا  سپ  لاس 1978 م ، رد  دوبن . فانحا  زا  یمان  دش و  هتخانـش  روشک  نید  ناونع  هب  مالـسا 

یفنح ناتسناغفا ، رد  یهقف  بهذم  نیرتمهم  دوجو ، نیا  اب  درک . مالعا  مالسا  نید  اب  ار  دوخ  تفلاخم  ًامسر  ناتـسناغفا  قلخ  کیتارکومد 
/ دـنراد ار  وریپ  نیرتشیب  مالک  رد  اهيرعـشا  دـیآیم  دوخ  ياج  رد  هک  یلیالد  هب  نکل  دنتـسه ، يدـیرتام  وریپ  مالک  رد  اهیفنح  تسا .

نالغب تیالو  شکودنه و  ياههوک  رد  هیلیعامسا : ج ) دنهدیم / لیکشت  ار  ناتـسناغفا  ناناملـسم  تیعمج  % 25 یماما : هدزاود  هعیش  ب )
هک دوب  هیدنبشقن  هقیرط  ناربهر  زا  یکی  یلباک  یقوراف  دمحا  دنراد . ناتـسناغفا  رد  لاعف  يروضح  هیفوص : ياههقرف  د ) دننکیم / یگدنز 

ینالیگ دـمحاریپ  زین  هیرداق  هقیرط  ربهر  دراد . رارق  وا  هاقناخ  هسردـم و  روش ، رازاب  هقطنم  رد  لباک ، رد  کـنیا  درک و  لیـصحت  دـنه  رد 
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نرق زا  ایسآ  زا  تمسق  نیا  رد  مالسا  هعسوت  هنایم  يایسآ  . 2 { 3 .} دشابیم هقطنم  رد  یناوریپ  ياراد  زین  بحاص و  بیجن  ترضح  دنزرف 
رفن نویلیم  ات 70  ار 60  يزکرم  يایسآ  رد  هیسور  نیشنناملسم  ياهيروهمج  هفاضا  هب  تمسق  نیا  تیعمج  تفرگ . تروص  يرجه  لوا 
یّنس هنایم  يایسآ  ناناملسم  رتشیب  دنهدیم ، لیکشت  نایعیش  ار  نآ  ناناملسم  هک 70 % ناجیابرذآ  يروهمج  زا  ریغ  { 4 .} دناهدز نیمخت 

ار نآ  ناناملسم  تیعمج 73/3 % رتشیب  یلو  تسا ، یمسر  نید  دقاف  ناتسنمکرت  دنایفنح . ناتـسزیقرق  ناناملـسم  رتشیب  دنتـسه . یفنح 
يربهر هب  هیلیعامـسا  بهذم  ناوریپ  رتشیب  دننکیم . یگدنز  هنایم  يایـسآ  رد  دنایفنح  زین  ناتـسکیجات  مدرم  دنهدیم . لیکـشت  اهیفنح 

هقرف هژیوب  فوصت ، تضهن  دنتـسه . یماـما  هدزاود  یلیعامسا و 10 % ناشخدب ، نایعیـش  رـضاح 90 % لاح  رد  دننکیم  یگدـنز  ناخاقآ 
کلـسم اراخب  رد  هیدنبـشقن  نیدـلاأهب  داهن . ییافوکـش  هب  ناتـسکبزا  رد  ادـتبا  فوصت ، تشاد . مالـسا  هعاـشا  رد  یمهم  شقن  هیدنبـشقن 

تاداقتعا هنیمز  رد  هیکرت  . 3 تسا / اج  نآ  رد  فوصت  هقرف  نیرتگرزب  نونکا  هک  داد  هعاشا  ار  ناگجاوخ  تقیرط  هب  فورعم  هیدنبـشقن 
زا یکی  فلتخم  راـشقا  ناـیم  رد  فـلتخم  ياـهتقیرط  بهاذـم و  هب  داـقتعا  تسین و  دوـجوم  یتدـحو  روـشک ، نیا  رد  یبهذـم  ینید و 

یحیسم و % 2 دناناملسم ، هیکرت  مدرم  دودح 98 % دهدیم  ناشن  يدالیم  لاس 1990  رامآ  تسا . هعماج  نیا  یبهذم  راتخاس  ياهیگژیو 
رد ًاتدمع  هک  دنوشیم  بوسحم  بهذم  نیرتگرزب  اهیفنح  اهنآ  نایم  زا  ننست و  بهذم  عبات  ناناملسم  رتشیب  نایدا . رگید  یمیلک و 
مه تنـس  لها  ياـههقرف  رگید  زا  دنتـسه و  درک  ًارثکا  هیکرت و  یقرـش  قطاـنم  رد  رتمک  یتیعمج  اـب  اـهیعفاش  دـناهیکرت و  برغ  زکرم و 

لیکشت ناناملسم  ار  ایـسآ  قرـش  بونج  ینویلیم  تیعمج 410  زا  یمین  زا  شیب  ایـسآ  قرـش  بوـنج  . 4 { 5 .} دنراد دوجو  یمک  دـصرد 
رگید روشک  رد 7  ناملـسم  ياهتیلقا  تروص  هب  هیقب  یئنورب و  يزلام و  يزنودنا ، روشک  هس  رد  نآ  رفن  نویلیم  دودح 20  هک  دنهدیم .

ناناملـسم ار  نآ  تیعمج  هک 85 % تسا  يزنودـنا  هقطنم  نیا  رد  ناملـسم  روشک  نیرتتیعمج  رپ  نیرتتعـسو و  رپ  { 6 .} دنربیم رس  هب 
زا ص 29 ، ،ش 6 ، ناتسناغفا [. 1 . ] دننهدیم لیکشت  ار  يزنودنا  ناناملـسم  تیعمج  ثیدـح 10 % لها  و  اهیفنح 90 % دنهدیم . لیکشت 

ص 170/ روکـشم ، داوجدـمحم  یمالــسا ، قرف  گـنهرف  [. 2 / ] هجراـخ ترازو  یللملانـیب  یــسایس و  تاـعلاطم  رتـفد  ياـهباتک  يرس 
یحاون یمالسا و  ياهروشک  تخانش  [. 4 / ] 29 ص 27 -  يوسوم ، هدازیلع  يدهم  رصاعم ، تالوحت  یناوخزاب  یبایهشیر و  ناتسناغفا ، [. 3]

تاعلاطم رتفد  ياهباتک  يرس  زا  ، 28  - 27 ص 25 -  ش 43 ، هیکرت ، [. 5 / ] 281 ص 278 -  هراوز ، یلگ  اضرمالغ  ناهج ، نیشن  ناملسم 
ص 277/ هراوز ، یلگ  اضرمالغ  ناهج ، نیشن  ناملسم  یحاون  یمالسا و  ياهروشک  تخانش  [. 6 / ] هجراخ ترازو  یللملانیب  یسایس و 

؟ تسیچ نآ  هشیر  دناهدش و  لیکشت  اجک  زا  ناملسم  هقرف  ود  داتفه و 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  هشیر  دناهدش و  لیکشت  اجک  زا  ناملسم  هقرف  ود  داتفه و 

خساپ

قرفت یتما  نا  : » دومرف (ص ) مرکا ربمایپ  دناهدروآ . دوخ  ياهباتک  رد  یئزج  تافالتخا  اب  ار  نآ  هعیش  یّنـس و  هک  تسا  یفورعم  تیاور 
: دندقتعم یخرب  { 1 «.} دباییم تاجن  هقرف  کی  طقف  اهنآ  نایم  زا  هک  دش  دنهاوخ  میسقت  هقرف  هب 73  نم  تمّا  هقرف ؛» نیعبس  ثالث و  یلا 

دیدپ ینالوط  تّدم  رد  هقرف  نیا 73  هک  تسین  دـیدرت  تسا و  قّرفت  ترثک  زا  هیانک  دـهدیمن و  ناشن  ار  یعقاو  قیقد و  راـمآ  ددـع ، نیا 
هک دراد  يدّدعتم  لماوع  للع و  نانآ ، ندش  هقرف  هقرف  ناناملسم و  نیب  فالتخا  دوجو  نیا  اب  ربمایپ . تافو  لاس  نامه  رد  هن  دمآ ، دهاوخ 

یمارگ ربماـیپ  تلحر  ماـگنه  (ص :) ربماـیپ ینیـشناج  هراـبرد  عازن  هدـعاس و  ینب  هفیقـس  ناـیرج  . 1 مـینکیم : هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هـب 
تفالخ هرابرد  (ص ) ادـخ لوسر  هچ  نآ  هب  هّجوت  یب  و  دـندش ، عمج  هفیقـس  مان  هب  یّلحم  رد  راصنا  نارجاـهم و  زا  یهورگ  (ص ) مالـسا
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اب یلو  دـننک ؛ رما  نیا  دزماـن  ار  هداـبع  نب  دعـس  دنتـشاد  میمـصت  راـصنا  دـندمآرب . ترـضح  يارب  نیـشناج  نییعت  ددـص  رد  دوب ، هدومرف 
ّقح نایب  يارب  ياهنیمز  دش و  نّیعم  نیشناج  تروص  هب  رکبوبا  حارج ، هدیبع  وبا  باطخ و  نب  رمع  تیامح  رکبوبا و  راذگ  ریثأت  ینارنخس 

لوسر هک  دـندش  دـقتعم  تموکح  وریپ  مکاـح و  هورگ  دـندش : هورگ  ود  ناناملـسم  سپ ، نآ  زا  دـماین . مهارف  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها 
هب تفالخ  هک  دندش  دقتعم  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  وریپ  هورگ  تشاذگ . او  ناناملـسم  هب  ار  رما  نیا  درکن و  نییعت  ینیـشناج  (ص ) ادخ
زا سپ  دندرک و  تفالخ  لاس  تّدم 25  نامثع  رمع و  رکبوبا ، ناسنیدـب  تسا . هدوب  (ع ) بلاطیبا نب  یلع  ّقح  (ص ) ادـخ لوسر  نییعت 

، لمج گنج  زین  ناناملـسم و  تسد  هب  نامثع  ندـش  هتـشک  تّدـم ، نیمه  رد  دیـسر . تموکح  هب  لاس  جـنپ  زا  رتمک  زین  (ع ) یلع ناشیا ،
نیا زا  کی  ره  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  دمآ . دیدپ  هئجرم  هقرف  دعب ، ینامز  و  جراوخ ، هورگ  دـش و  رتهزات  تافالتخا  لماع  ناورهن  نیفص و 
نیا یمالک  بتاکم  هب  نتخادرپ  هک  دنتـشاد  ناسنا  داـعم و  ادـخ و  نید و  لوصا  رد  ار  ییاههشیدـنا  یناـبم و  دوخ ، لاـبند  هب  اـهشیارگ ،

حرطم ناسنا  رایتخا  هدارا و  هلأسم  دش ، هدیشک  شیپ  لمع  ياپ  هک  ارآ  ّتتشت  نیا  لابند  هب  تسا . جراخ  رـصتخم  نیا  هلـصوح  زا  اههورگ 
کی دودـح  ات   ) ترـضح تافو  زا  سپ  ربمایپ  ثیداحا  نتـشون  لقن و  عنم  . 2 دنتفای . ّدلوت  هرعاشا و ... هلزتعم و  يردـق ، ياههورگ  دـش و 
دیدپ ماکحا و  رد  ّتتشت  بارطـضا و  غورد ، ثیداحا  لعج  هنیمز  ندمآ  دیدپ  ربمایپ ، نانخـس  ندش  هدرپس  یـشومارف  هب  ثعاب  هک  نرق ؛)

، ناریا ) فلتخم ياهنّدـمت  نایم  یگنهرف  تالدابم  یمالـسا و  روشک  شرتسگ  . 3 دش / ناناملـسم  نیب  نوگانوگ  یهقف  ياهبتکم  ندمآ 
دراو نانآ  لطاب  دیاقع  ریطاسا و  دراذگ و  ریثأت  ناناملـسم  رد  نایدوهی و ... اهیحیـسم ، اهیناریا ، اهیمور ، دیاقع  ات  دش  ثعاب  مور و )...

ياهریسفت اهمهف و  . 5 یمالـسا ؛ سانـشرس  دارفا  یخرب  قافن  هنیک و  ییوجدوس ، یبلطتسایر ، بّصعت ، ّربکت ، . 4 دوش / ناناملسم  راکفا 
شیپ فالتخا  نآرق  زا  ياهیآ  مهف  رد  رگا  ربمایپ ، ناـمز  هک  نیا  حیـضوت  تاـهباشتم / زا  تسرداـن  ياـهمهف  هژیو  هب  نآرق ، زا  نوگاـنوگ 
يارب (ص ) ادخ لوسر  دوبن . هنوگ  نیا  وا  تافو  زا  سپ  یلو  درکیم ؛ نایب  نانآ  يارب  ار  قح  ترـضح ، دـنتفریم و  ربمایپ  شیپ  دـمآیم ،

نایم ار  متیب  لها  ترتع و  نآرق و  اهبنارگ ، زیچ  ود  موریم و  امش  نایم  زا  نم  : » دومرف دوب و  هدرک  یـشیدنا  هراچ  شدوخ  تافو  زا  سپ 
ینعی مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ترـضح ، تافو  زا  دـعب  اّما  دـش ؛» دـیهاوخن  هارمگ  زگره  دـینک ، کّسمت  ود  نیا  هب  رگا  مراذـگیم . امش 

نایم { 2 .} دندش راچد  یهارمگ  فالتخا و  هب  ناناملـسم  و  هتـشاذگ ، رانک  یمالـسا  هعماج  زا  ربمایپ  مولع  لماح  نآرق و  یعقاو  نارّـسفم 
وا زا  سپ  دـندش و  دـقتعم  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  تماما  هب  یهورگ  هک  دـمآ  دـیدپ  ییاههبعـش  زین  تیب  لها  نارادـفرط  ینعی  نایعیش 
هب دـنداد و  رارق  لیعامـسا  سپـس  و  (ع ،) قداص ماما  رد  ار  تماما  هلـسلس  یهورگ  دـنک . مایق  ریـشمش  اب  هک  ینایولع  زا  سک  ره  ییحی و 
مان هیحتف  هک  هتسناد  حتفا  دمحم  نآ  زا  (ع ) قداص ماما  زا  سپ  ار  تماما  یهورگ  دنتفرگ . مان  هّیلیعامسا  هک  دندش  دقتعم  لیعامـسا  تبیغ 
مه ار  ناماما  یهورگ  دنتفرگ و  مان  هفقاو  دندرک و  فقّوت  سپـس  و  هتفریذـپ ؛ ار  رفعج  نب  یـسوم  ینعی  متفه  ماما  مان  یهورگ  دـنتفرگ و 

و فّوصت ، ینافرع و  تامیسقت  رظن  زا  ناناملسم  نایم  زین  ییاههقرف  دنداد . لیکـشت  ار  هعیـش  عطاق  تیّرثکا  هک  دننادیم  رفن  هدزاود  نانچ 
هب ص 636 ، قودص ، خیـش  لاصخلا ، [. 1 . ] دراد یلّـصفم  ثیدح  دوخ  هک  دـمآ  دـیدپ  هّیرداق  هّیدنبـشقن و  لیبق  زا  اهنآ  تقیرط  خویش و 

عمجملارشن ، 23 ص 15 -  ج 1 ، يرکـسع ، یـضترم  دیـس  نیتسردملا ، ملاعم  زا  سابتقا  [. 2 / ] مق یمالـسا ، تاراـشتنا  ربکا ، یلع  قیقحت 
(/ تافاضا اب  .) یمالسالا یملعلا 

؟ دمآ دیدپ  هنوگچ  یمالسا  بهاذم 

شسرپ

؟ دمآ دیدپ  هنوگچ  یمالسا  بهاذم 

خساپ
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تفالخ هب  ار  هفاـحق  یبا  نب  رکبوبا  دـندمآ و  درگ  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  هباحـص  زا  ياهدـع  (ص ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ 
هب هفیلخ  باختنا  هدومنن و  یفرعم  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  دنوادخ  هیحان  زا  ار  یـسک  (ص ) یمارگ ربمایپ  دنتفگیم  نانآ  دندومن . باختنا 

روتـسد هب  (ص ،) ربمایپ دـنتفگ  دـندرکن  ادـیپ  روضح  هفیقـس  رد  هک  ناناملـسم  زا  یعمج  هب  (ع ) یلع ترـضح  تسا . هدـش  راذـگاو  مدرم 
باختنا هفیقـس و  رد  عامتجا  ياج  هب  هک  دوب  نیا  مدرم  هفیظو  تسا . هدومن  یفرعم  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  (ع ) یلع ترـضح  دـنوادخ 

، ینید روما  رد  دندومنیم و  ارجا  (ع ) یلع ترـضح  تماما  تفالخ و  دروم  رد  یهلا ر روتسد  ندمآیم (ع ) یلع ترضح  غارس  هفیلخ ،
، مود هورگ  ینس و  لوا ، هورگ  دندرکیم / عوجر  (ص ) ربمایپ تیبلها  ناونع  هب  شدالوا  ترضح و  نآ  هب  نآرق و ... ریسفت  یهقف ، ماکحا 

یلع ترضح  ( ) مالسلا مهیلع  ) تیبلها همئا  نآرق و  هب  یمالسا  یهقف و  لیاسم  مامت  رد  عیشت  لها  دندش . هدیمان  (ع » یلع وریپ   ) یلع هعیش 
هوالع دنهاوخیم  ینس  هعیش و  رگید ، ریبعت  هب  دندرکیم . هعجارم  هباحص  تایاور  نآرق و  هب  ننـست  لها  دندومنیم . عوجر  ناشدالوا ) و 

( مالسلا مهیلع  ) تیبلها همئا  تایاور  غارس  رتشیب  (ص ) ربمایپ تنـس  تخانـش  يارب  عیـشت  لها  دننک . لمع  (ص ) ربمایپ تنـس  هب  نآرق ، رب 
تنس تخانش  يارب  تنس  لها  یلو  دنراد ، لوبق  (ص ) ربمایپ ریرقت  لعف و  لوق و  تخانش  رد  ار  نانیمطا  دروم  هباحـص  تایاور  دنوریم و 
همئا دننادیم و  لداع  ار  نانآ  همه  نوچ  دـنراد ، لوبق  ار  هباحـص  عیمج  تایاور  دـننکیم و  هعجارم  هباحـص  تایاور  هب  رتشیب  (ص ) ربمایپ

رـصتخم اب  عامجا ، دـنیامنیم . عوجر  سایق  نوچمه  ینیناوق  هب  یهاـگ  تنـسلها  دـنراد . لوبق  داـمتعا  دروم  يوار  ناونع  هب  ار  تیبلـها 
ریز ياهباتک  هب  دـیناوتیم  رتشیب  ییانـشآ  حیـضوت و  يارب  تسا . حرطم  یهقف  عبانم  زا  یکی  ناونع  هب  ینـس ، هعیـش و  ناـیم  رد  یتواـفت 

داتـسا هعبرالا ، بهاذملا  قداصلا و  مامالا  . 3 یتانج / داتـسا  داهتجا ، راودا  . 2 هرهز / وبا  ماما  هعبرالا ، بهاذملا  خـیرات  . 1 دییامن : هعجارم 
/ ردیح دسا 

؟ ینس هعیش و  هن  دشاب  تیناملسم  طقف  هک  دیآیمن  دوجو  هب  ینید  ارچ 

شسرپ

؟ ینس هعیش و  هن  دشاب  تیناملسم  طقف  هک  دیآیمن  دوجو  هب  ینید  ارچ 

خساپ

ینییآ نیرخآ  مالسا  نیاربانب  دش . متخ  ناربمایپ  لوزن  تنس  ترضح  نآ  تثعب  اب  دیـسر و  نایاپ  هب  توبن  (ص ) مالـسا ربمایپ  روهظ  زا  دعب 
تیرشب يارب  مالسا  ربمایپ  طسوت  هک  دوب  ینید  اهنت  مالسا  دمآ . دهاوخن  يدیدج  نید  نآ  زا  سپ  هدش و  لزان  دنوادخ  يوس  زا  هک  تسا 

رد اهنت  هن  مالـسا  لامک  مامت و  نایب  اب  (ص ) دمحم ترـضح  تساهنآ . نیرخآ  یهلا و  نایدا  نیرتلماک  نید  نیا  دش و  هدروآ  ناغمرا  هب 
رگا دوشگ و  ناناملسم  يور  رب  هشیمه  يارب  ار  هار  دوخ  ینیشناج  همانرب  كرادت  اب  هکلب  داد  ناشن  ناناملسم  هب  ار  تسار  هار  دوخ  رـصع 

ترـضح نآ  نانمـشد  نابلطتسایر و  ناتـسرپایند و  نوچ  یلو  دندشیم  دنمتداعـس  ترخآ  ایند و  رد  دـندرکیم  لمع  نآ  هب  ناناملـسم 
دریذپ و ققحت  ترضح  نآ  یقیقح  فادها  دنتـشاذگن  دندرک و  داجیا  ناناملـسم  هار  رـس  رب  يدج  یعناوم  دندید  رطخ  رد  ار  دوخ  عفانم 
اهنامز و رد  دیدرگ . داجیا  نوگانوگ  بهاذم  اههقرف و  دنتفر و  لطاب  ياههار  هب  نارگید  ناناملسم  زا  یکدنا  هورگ  زج  هک  دوب  هنوگنیا 

ناشدـیلپ فادـها  اب  هک  بهاذـم  نیا  زا  یخرب  زا  دـندوب  هماکدوخ  رگمتـس و  ناـنآ  قاـفتا  هب  بیرق  هک  ناـیاورنامرف  زین  فلتخم  راـصعا 
ناشناوریپ دنریگ و  رارق  دیدش  راشف  تحت  ای  دنوش و  ضرقنم  ای  بهاذم  رگید  دندش  ثعاب  دـندرک و  تیامح  تشاد  يرتشیب  يراگزاس 

هَّللادنع نیدلا  نا  : » دیامرفیم هرابنیا  رد  دیجم  نآرق  دندرواین . رتشیب  نید  کی  وا  لوسر  ادخ و  ریدقت  ره  هب  دنرب . رس  هب  هیقت  سرت و  رد 
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ثعاب هک  دندوب  ناتسرپاوه  نارسدوخ و  نارادمدرس ، نیا  تفگ  ناوتیم  نیاربانب  تسا . مالسا  طقف  یهلا  هاگـشیپ  رد  نید  { 1 {؛» مالسالا
هب دهاوخب  یسک  رگا  اما  دندش  ناناملسم  یمگرد  رس  ثعاب  دندرک و  داجیا  ار  فلتخم  بهاذم  دندش و  ناناملسم  یگتـسد  دنچ  هقرفت و 

دـنک و هعجارم  یمالک  یخیرات و  یثیدـح ، ربتعم  ذـخآم  عبانم و  هب  یتسیاب  ددرگ ، نومنهر  تسوا  ربمایپ  ادـخ و  شریذـپ  دروم  هک  ینید 
هار میقتـسم و  طارـص  هب  ات  دنک  ییامنهار  ار  وا  هک  دهاوخب  زین  دنوادخ  زا  دجنـسب و  ریگدکی  اب  ار  نوگانوگ  بهاذـم  اههقرف و  تایرظن 
رد هتفرگ و  رارق  ریدقت  دروم  ینـس  هعیـش و  يوس  زا  هک  تسا  عبانم  نیا  زا  یکی  ینیما  همالع  شراگن  ریدغلا  باتک  دـبای . تسد  حـیحص 

یفجن یـشعرم  هلا  تیآ  رثا  نآ  همتت  و  يرتست -  يرتشوش -  هلارون  همالع  رثا  قحلا  قاقحا  تسا . هدـش  هتـشاگن  (ع ) یلع تیالو  عوضوم 
یفاـک (ع ) یلع تیـالو  هب  ندـش  نومنهر  يارب  هدرک و  يروآعمج  ار  ینـس  هعیـش و  داـمتعا  دروم  عبنم  اهدـص  هک  تسا  يرگید  باـتک 

ياهباتک زا  اما  و  دـشاب . اشگهر  هنیمز  نیا  رد  دـناوتیم  هک  تسا  یبتک  هلمج  زا  زین  رفظم  اضردـمحم  همالع  رثا  قدـصلا  لـئالد  تسا .
يزودنق و نامیلس  رثا  هدوملا  عیبانی  باتک  هب  دناوتیم  دراد ، ییآراک  تسرد  هار  هب  یبایتسد  يارب  دیفم و  يدایز  دودح  ات  هک  تنس  لها 

نومنهر قح  نید  هب  دـشاب ، ناـسنا  قیفر  یهلا  قـیفوت  رگا  درک . هعجارم  یماـش  هحلط  نب  دـمحم  لوؤـسلا  بلاـطم  یلزاـغم و  نبا  بقاـنم 
لآ هروس  [. 1 . ] تسا یماـما  هدزاود  هعیـش  بهذـم  نآ  درادـن و  دوجو  رتشیب  نید  کـی  هدوـمرف  دـیجم  نآرق  هک  روطناـمه  دوـشیم و 

هیآ 19. نارمع ،

تیعقوم زا  یشرازگ  تسا ؟ ردق  هچ  اهنآ  رامآ  دننکیم ؟ یگدنز  اجک  رد  نانآ  دنراد ؟ دوجو  ناریا  رد  هقف ، مالک و  رد  تنس  لها  زا  ییاههقرف  هچ 
(. میرازگساپس رایسب  دوش  رکذ  یبلاطم  رگا  زین  هیولیرب  هیدنبوید و  هرابرد  ًانمض   ) دیسیونب نانآ  ياهتیلاعف  يداصتقا و  یسایس ، یعامتجا ،

شسرپ

یشرازگ تسا ؟ ردق  هچ  اهنآ  رامآ  دننکیم ؟ یگدنز  اجک  رد  نانآ  دنراد ؟ دوجو  ناریا  رد  هقف ، مالک و  رد  تنس  لها  زا  ییاههقرف  هچ 
رایسب دوش  رکذ  یبلاطم  رگا  زین  هیولیرب  هیدنبوید و  هرابرد  ًانمـض   ) دیـسیونب نانآ  ياهتیلاعف  يداصتقا و  یـسایس ، یعامتجا ، تیعقوم  زا 

(. میرازگساپس

خساپ

هیدیرتام یعفاش و  عبات  هقف  رد  هرعاشا  دنراد . دوجو  یفنح  یعفاش و  یهقف  هقرف  ود  هیدیرتام و  هرعاشا و  یمالک  هقرف  ود  ًاتدمع  ناریا  رد 
لوصا رد  يرشخمز  دنايرعشا . عبات  لوصا  رد  یعفاش و  عبات  عورف  رد  یطویس  يواضیب و  دراد . ءانثتـسا  هدعاق  نیا  هتبلا  تسا ، یفنح  عبات 

هاشنامرک یبرغ ، ناجیابرذآ  ناتسدرک ، هلمج  زا  ناریا  فلتخم  قطانم  رد  یعفاش  بهذم  ناوریپ  تسا . یفنح  وریپ  عورف  رد  لازتعا و  وریپ 
، تیموـق رظن  زا  { 1 .} دـناهدرک چوک  قطانم  نیا  هب  هک  دـنرجاهم  ياهدرک  زا  ياهدـع  موق  نیا  دنرفتـسم . رهـشناوضر ) شلات ،  ) نـالیگ و 

رازه دودح 300  دنراد . تنوکس  روشک  یبرغ  لامش  یناتسهوک  قطانم  رد  ًاتدمع  ناریا  رد  اهدرک  دنتـسه . درک  موق  زا  اهیعفاش  رتشیب 
بونج رد  نینچمه  اهدرک  دنراد . تنوکـس  يوروش  اب  يزرم  رطخ  دادـتما  رد  دهـشم ، یقرـش  لامـش  یناتـسهوک  قطانم  رد  مه  درک  رفن 
نارهت رد  اهدرک  زا  يدادعت  نینچمه  دننکیم . یگدنز  نادهاز  بونج  و  ناسارخ ) ناتسا  قرش   ) دنجریب زاریـش ، کیدزن  دابآمرخ ، یبرغ 

بونج و زا  یتمسق  ارحص و  نمکرت  ناتسچولب ، رد  ًاتدمع  هفینح  وبا  بهذم  ناوریپ  { 2 .} دننکیم یگدنز  ناریا  گرزب  ياهرهش  ریاس  و 
نکاـس نیمزرـس  نیا  رد  نهک  ناراـگزور  زا  چولب  موق  دنتـسه . چوـلب  اـهیفنح  رتشیب  تیموـق ، رظن  زا  دنتـسه . رقتـسم  ناـسارخ  لاـمش 
زورما هک  ییاهنیمزرـس  رد  دـناهدرک و  ترجاـهم  بونج  هب  ناریا  لامـش  زا  داژن  یناریا  رگید ، ناـیب  هب  داژن و  ییاـیرآ  موق  نیا  دـناهدوب .
یحاون زا  یخرب  رد  ناتـسچولب ، رب  هوـالع  یچولب ، میدـق  شیوگ  ناـبز و  ببـس  نیمه  هب  دـناهدیزگ . تماـقا  دوـشیم  هدـیمان  ناتـسچولب 
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تحت ناتـسچولب  مدرم  تسا . جیار  چولب  ماوقا  نایم  رد  تسا  يدیوارد ، بعـش  زا  هک  ییوهارب »  » شیوگ نینچمه  يوروش و  ناتـسنمکرت 
ینمـشد رد  دنرادافو و  مدق و  تباث  یتسود  رد  دننکیم ، یگدنز  تاناکما  لقادح  اب  دنتـسه ، رابدرب  شیوخ ، طیحم  صاخ  طیارـش  ریثأت 

هب نانآ  دندایز . هقطنم  نیا  رد  نز  راهچ  ات  هس  ياراد  نادرم  دندنمهقالع . ررکم  ياهجاودزا  هب  چولب  نادرم  دنتسه . وجماقتنا  تخسرس و 
دنبیاپ تخـس  اهچولب  دنلیاق . ازـسب  یتیمها  دوخ  يراوس  بکرم  هحلـسا و  يارب  دنراد و  يدایز  هقالع  دوخ  نادـنزرف  رـسمه و  یگدـنز و 

هزور نتـسکش  دنریگیم و  هزور  طیارـش  نیرتتخـس  رد  دنروآیم ، ياج  هب  عقوم  هب  ار  دوخ  زامن  دناشیوخ ، ینید  یبهذم و  تاداقتعا 
تسا یبهذم  دایعا  هب  رصحنم  نانآ  دایعا  دنیامیپیم . ار  هار  اهگنسرف  هعمج  زامن  رد  تکرـش  يارب  نانآ  دنرامـشیم . گرزب  یهانگ  ار 

همه زا  رتشیب  یبهذـم ، دایعا  نایم  رد  دـننکیم -  يداش  زورون  ماگنه  يرهـش  قطانم  رد  طقف  رگید ، طاقن  مدرم  اب  سامت  رثا  رب  ًاریخا  - 
ررقم دـیع  ود  نـیا  يارب  ياهژیو  تافیرـشت  شیوـخ  یبهذـم  تادـقتعم  هـب  هجوـت  اـب  دنتـسه و  لـیاق  تـیمها  ناـبرق  رطف و  دـیع  ود  يارب 

هک دراد  تحاسم  عبرم  رتمولیک  تسا و 181470/9  روشک  ياهناتسا  نیرتمکارت  مک  زا  یکی  ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  { 3 .} دنرادیم
رب دنانیشن . ینس  هک  تسا  ناتسچولب  هب  طوبرم  عبرم  رتمولیک  دنانیشن و 173354  هعیش  هک  تسا  ناتسیس  هب  طوبرم  عبرم  رتمولیک   8117
زا ًادودح  یفنح ) یعفاش و   ) ناریا تنـس  لها  { 4 .} دشابیم رفن  ناتسچولب 1197059  ناتسیس و  ناتـسا  تیعمج  لاس 1365  رامآ  ساسا 

، لاح نیع  رد  اهیفوص و  تاعورف  زا  ار  اهيولیرب  دنادیم و  یفوص  زا  نیرثأتم  ءزج  ار  اهيدنبوید  دنرادروخرب . ینویلیم  ات 7  تیعمج 6 
نیا نانآ  هب  هناداقن  یـشرگن  اب  اهيولیرب  دـیاقع  نییبت  زا  سپ  یمالـسا و  میلاعت  نابهگن  ار  اهيدـنبوید  دناهدرمـش . نانآ  زا  نیرثأتم  ءزج 
لماک هرطیـس  لابند  هب  دـنایفنح . ینـس  اهيدـنبوید  دـننام  اهيولیرب  درادـن و  تحـص  باستنا  نیا  هک  دـنکیم  هعیـش  هب  بستنم  ار  هقرف 

رد ار  شیوخ  ياهرواب  هک  ناتسکاپ  دنه و  ینس  هعیش و  ناناملسم  ییاپورا ، گنهرف  یسیلگنا و  نابز  جیورت  دنه و  هراق  هبش  رب  ناتسلگنا 
هـسردم کی  زین  فانحا  ناناملـسم  دنتخادرپ . یبهذم  هیملع  سرادم  جیورت  سیـسأت و  هب  دـندیدیم ، اهبرغ  هلاحتـسا  دـیدهت و  ضرعم 

باـتک رد  دنتـشگ . فورعم  يدـنبوید  هقرف  هب  نآ ، نوزفا  زور  شرتسگ  اـب  دـندروآ و  دوجو  هب  ناتـسودنه  دـنبوید  ياتـسور  رد  ار  ینید 
دنه رد  لماک  هرطیس  ناتـسلگنا  لاس 1857 م . رد  اهيدنبوید : . 1 دناهدش : یفرعم  هنوگ  نیا  اهيولیرب  اهيدنبوید و  ةرـسیملا  ۀعوسوملا 

زکارم ینید و  سرادـم  سیـسأت  هب  نانآ ) نارای  رگید  يوتونان و  مساق  دـمحم  شدرگاش  یکم و  رجاهم  هلادادـما  خیـش   ) املع درک . ادـیپ 
سیسأت اـب 1886 م  ربارب  ق  مرحم 1283 ه ‘ مجنپ  رد  دـنبوید  هیرق  رد  کچوک  ینید  هسردـم  کی  اـب  ار  مولعلاراد  دـنتخادرپ و  یمالـسا 

ینـسح یلع  نسحلاوبا  خیـش  نانآ  دیدج  ياهتیـصخش  زا  دیدرگ . دنه  هراق  هبـش  رد  یبرع  ینید  عماجم  نیرتگرزب  زا  ًادعب  هک  دـندرک .
. دنشابیم یمظعالا  نمحرلا  بیبح  ثدحملا  خیش  هیملاعلا ، یمالـسالا  بدالا  ۀطبار  سیئر  ونهکل و  رد  ءاملعلا  ةودن  هعماج  سیئر  يودن 

رداک هیتشج و  هیدنبـشقن ، هب  بستنم  يرگیفوص  رد  و  يدـیرتام ، عبات  لوصا  داقتعا و  رد  یفنح ، بهذـم  عباـت  عورف  هقف و  رد  هیدـنبوید 
رـشن يریـشبت ، یبیرخت و  بهاذـم  لباقم  رد  تمواقم  مالـسا و  رـشن  یمالـسا ، میلاعت  رب  تظفاحم  هقرف  نیا  راکفا  زا  دـشابیم . هیدرورهس 

رد هقرف  نیا  تسا . یمالسا  عبانم  زا  هدافتسا  رازبا  ناونع  هب  یبرع  نابز  رـشن  هب  مامتها  یـسیلگنا ، موسر  بادآ و  اب  زیتس  یمالـسا و  بادآ 
دنه و رد  فورعم  روهشم و  ياهیغیلبت  تعامج  لاجر  تسا . هدومن  سیسأت  یـسرادم  ناتـسکاپ  دنه و  رد  هتفای و  ترهـش  دنه  هراق  هبش 
زا دنه  رد  ونهکل  ياملع  رتشیب  یغیلبت و  ۀعامج  سسؤم  سایلا  دمحم  خیش  ۀباحصلا و  ةایح  فلؤم  فسوی  دمحم  نوچمه  مالسا  ناهج 

اضردمحا هقرف  نیا  سـسؤم  اهيولیرب : . 2 دـنامولعلاراد . ناگتخومآشناد  زا  { 5} يودـنلا نسحلاوبا  هیعاد  مولعلاراد  یلعف  سیئر  هلمج 
. تسا کیبرداق  مالغ  ازریم  درگاش  وا  دش . دـلوتم  شیدربارتا  تیالو  رد  یلیرب ، رهـش  رد  ق ) 1340 ه ‘  - 1272  ) ناخ یلع  یقت  نب  ناخ 

بیان تسا و  یتردـق  بحاص  (ص ) ادـخ لوسر  اهيولیرب ، هاگدـید  زا  تسوا . راثآ  زا  شیعلا  ماود  داقتعالا و  صلاـخ  یفطـصملا ، ءاـبنا 
رداقلادبع ای  ینعی  ثوغ  ای  دیوگیم : ناخ  اضر  دمحا  دنراد . یتسه  رد  فرـصت  رب  تردق  وا  دعب  يایلوا  و  (ص ) دمحم تسادـخ . قلطم 

، دـننادیم بیغ  هب  هاگآ  ار  ادـخ  لوسر  دـندرک و  ولغ  مه  وا  تافـص  رد  دـندش ، لیاق  تیهولا  زا  ياهبترم  (ص ) لوسر رد  نانآ  ینالیگ .
هثاغتـسا هب  ار  دوخ  ناوریپ  دننادیم ، وا  رون  زا  هدیرفآ  ار  تادوجوم  هیقب  دنتـسناد ، ادخ  زا  يرون  ار  وا  دندش و  (ص ) یبن ندوب  رـشب  رکنم 
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( اکنالیرـس امروب و  شدالگنب ، ناتـسکاپ ، دـنه ،  ) دـنه هراق  رد  يولیرب  دـیاقع  دـننک . ریفکت  ار  هیمیت  نبا  دـننکیم ، توعد  ایلوا  ایبنا و  هب 
هراق ياهروشک  زا  ياهدـع  و  سویـشروم ، اینک ، اـقیرفآ ، بونج  رد  هقرف  نیا  تسا . اـیناتیرب  لامعتـسا  هتخاـس  يولیرب  هقرف  تفاـی . راـشتنا 

، ناتسدرک هرامش 31 ، یسوساج ، هنال  دانسا  [. 2 . ] 375 ص 379 -  روکشم ، داوجدمحم  یمالسا ، قرف  گنهرف و  [. 1 . ] دنراد ذوفن  اقیرفآ 
ناتسیس ناتسا  همان  رامآ  [. 4 . ] 376  - 375 صص 364 -  یناتسیس ،)  ) راشفا جریا  نآ ، هنیرید  ندمت  ناتسچولب و  [. 3 . ] 44 ص 41 -  ج 1 ،

ۀعوسوملا [. 5 . ] رویرهـش 1369 تاعالطا ، رامآ و  تنواـعم  ناتـسچولب ، ناتـسیس و  ناتـسا  هجدوب  هماـنرب و  ناـمزاس  ناتـسچولب 1367 ، و 
ص 304. ج 2 ، ةرصاعملا ، بازحالا  بهاذملا و  نایدالا و  یف  ةرسیملا 

یمالسا بهاذم  تدحو 

تدحو يانعم 

؟ تسا رّسیم  هنوگچ  نانآ  اب  تدحو  دنک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  تنس  لها  دیاب  هعیش  هکنیا  اب 

شسرپ

؟ تسا رّسیم  هنوگچ  نانآ  اب  تدحو  دنک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  تنس  لها  دیاب  هعیش  هکنیا  اب 

خساپ

هک تساـنعم  نیا  هب  هکلب  دـنک ; ادـیپ  شیارگ  ناـنآ  بهذـم  هب  درادرب و  تسد  شیوـخ  داـقتعا  زا  هعیـش  هک  تسین  نـیا  تدـحو  ياـنعم 
هکنیا نمـض  دـندقتعم . داعم  یهلا و  ناربمایپ  نآرق و  ادـخ و  هب  ناناملـسم  همه  هک  نیا  دـننام  دراد ، دوجو  ناناملـسم  نیب  رد  یتاـکرتشم 

رد دننک . هلباقم  نانمـشد  اب  دنوش و  دحتم  دیاب  نانمـشد  اب  ییورایور  هلباقم و  يارب  دنراد ، دوجو  ام  يارب  دنراد و  زین  یکرتشم  نانمـشد 
155ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) درادن نیهارب  هلدا و  ساسارب  یبهذم ،  لئاسم  هراب  رد  ثحب  اب  یتافانم  داحتا ، هجیتن 

؟ تسا ینعم  هچ  هب  تنس  لها  هعیش و  تدحو 

شسرپ

؟ تسا ینعم  هچ  هب  تنس  لها  هعیش و  تدحو 

خساپ

يانعم هک  تسا  مزال  هتکن  کی  هب  هّجوت  یلو  داد ، تدـحو  هب  زاـین  رگید  زیچ  ره  زا  شیب  اـم  ناملـسم  تلم  رـضاح ، لاـح  رد  دـیدرت  یب 
تـسد دوخ  يداقتعا  یـساسا  لئاسم  زا  تنـس  لها  اـی  دریگب ، هدـیدان  ار  شیوخ  یـساسا  يداـقتعا  لـئاسم  هعیـش  هک  تسین  نیا  تدـحو 
نمـشد هک  دنـشاب  هتـشاد  هّجوـت  هتکن  نیا  هب  دـنراد ، هدـیقع  نادـب  هچنآ  ظـفح  اـب  ناناملـسم  هک  تسا  نآ  تدـحو  ياـنعم  هکلب  درادرب ،
نیاربانب دنشاب ، هتشادن  عازن  يریگرد و  هتـشاد و  تدحو  يراکمه و  رگیدکی  اب  رتشیب  هچ  ره  دیاب  نآ ، اب  هلباقم  يارب  هک  دنراد  یکرتشم 
فالتخا يا  هنوگ  هب  دیابن  لئاسم  نیا  حرط  يرآ ، درادن ; تافانم  تیمیمـص  مهافت و  اب  یبهذم  لئاسم  هرابرد  وگتفگ  ثحب و  اب  تدـحو 

یعـس دیاب  نینچمه  دشاب ، تقیقح  ندش  نشور  هزیگنا  هب  دـیاب  اهنت  بلاطم  نایب  هکلب  دوش ; تموصخ  دروخرب و  ثعاب  ات  دـشاب ، زیگنارب 
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لئاـسم دـشاب ، ییاـه  هدافتـسا  ءوس  نینچ  يارب  هنیمز  هچناـنچ  دـننکن و  هدافتـسا  ءوس  رما  نیا  زا  مالـسا ، نانمـشد  نارگ و  هئطوت  هک  درک 
10ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) درک حرط  دیابن  زین  ار  روکذم 

؟ دراد ناکما  یمالسا  بهاذم  نیب  تدحو  ایآ  و  تسیچ ؟ تدحو  زا  دوصقم 

شسرپ

؟ دراد ناکما  یمالسا  بهاذم  نیب  تدحو  ایآ  و  تسیچ ؟ تدحو  زا  دوصقم 

خساپ

عمج مالـسا  مان  اول و  تحت  رد  اهنآ  همه  دنراد و  رواب  داقتعا و  نآ  لوصا  مالـسا و  هب  مادک  ره  هک  یبهاذـم  ینعی  یمالـسا  بهاذـم  - 1
لها دـننام  دـنکیمن  قدـص  نانآ  رب  مالـسا  مان  دـناهدومن و  باختنا  ار  یمالـساریغ  بهاذـم  هک  ییاـهورگ  بهاذـم و  ربارب  رد  دـناهدش ،

داهج و جـح ، تاـکز ، زاـمن ، تماـیق ، هب  هدـیقع  توبن ، دـیحوت ، زا  تسا  تراـبع  مالـسا  ياـههیاپ  دومع و  - 2 بصاون . تالغ ، باـتک ،
نآ اـّما  دراد  دوـجو  فـالتخا  رگید  ناوارف  لـئاسم  رد  دـنچ  ره  دراد  هدـیقع  نادـب  یمالـسا  بهاذـم  همه  هـک  رگید  ماـکحا  زا  يرایـسب 

ناوتیمن دریگیم  همشچرس  بهذم  ره  ياهقف  املع و  داهتجا  زا  ناشرتشیب  هک  ار  تافالتخا  هنوگ  نیا  تسا . يورغـص  یعرف و  تافالتخا 
زا دوصقم  - 3 دراد . همادا  ناـنچمه  خـیرات  رتـسب  رد  سپـس  تسا و  هتـشاد  دوـجو  هباحـص  نیب  رد  مالـسا  ردـص  زا  هک  ناـنچ  درب  نیب  زا 

رگا درادـن و  یلمع  ناکما  دـندنویپب ، رگید  بهذـم  کی  هب  دـنرادرب و  دوخ  ياهرواب  زا  تسد  بهاذـم  همه  هک  دـشاب  نآ  رگا  تدـحو 
هلکب دنکیمن . ادیپ  ققحت  تدحو  اهنآ  ماغدا  ای  بهاذم و  فذح  اب  هک  ارچ  دمآ  دهاوخ  دیدپ  رگید  بهاذـم  یتدـم  زا  سپ  دوش  یلمع 

زا رگید  بهاذـم  ربارب  رد  یلو  دـیامن  لمع  نادـب  مزتلم و  دوخ  ملـسم  ياهرواب  هب  یمالـسا  بهذـم  ره  هک  تسا  نآ  تدـحو  زا  دوصقم 
میرک نآرق  دوشیم  يریگرد  عازن و  بجوـم  تابـصعت  هک  ارچ  دـنکن  راـهظا  بّصعت  هنوگچـیه  دـشاب و  رادروـخرب  ردصهعـسو  تیفرظ 

ادخ و نامرف  وریپ  ینامیا  تدـحو  حور  اب  همه  و  { » 1} نیرباصلا عم  هّللا  ّنا  اوربصا  مکحیر و  َبهذَت  وا  اُولَـشْفتَف  اوُعَزانَت  الو  دـیامرفیم :
رادیاپ و لدکی  هلکب  دوشیم  دوبان  امش  تمظع  تردق و  هدش و  فیعـض  هقرفت  رثا  رد  هک  عزانت  فالتخا و  هار  زگره  دشاب و  ادخلوسر 

ربارب رد  همه  دیامن و  لمع  شدوخ  هدیقع  هب  سک  ره  یفالتخا  لئاسم  رد  هتفرگ و  ار  تاکرتشم  تسا . نیرباص  اب  ادـخ  هک  دیـشاب  روبص 
تدـحو نیا  هک  تسا  نشور  دـنوش . دـحتم  درادیمرب  ماـگ  ناناملـسم  يدوباـن  عازن و  فـالتخا و  ددـصرد  هراومه  هک  كرتشم  نمـشد 

ياملع نایم  رد  یملع  ثحابم  حرط  رگیدکی و  تخانش  ناناملسم و  يرادیب  ياتـسار  رد  شالت  زج  یناوارف  هیامرـس  دراد و  یلمع  ناکما 
تسا ترابع  مالسا  سدقم  نییآ  لوصا  . 46 هیآ لافنا ، هروس  [.- 1 . ] درادن هدمآ ، لاؤس 60  لّوا  رد ج  هک  رگید  طئارش  یخرب  بهاذم و 

ار شخب  تایح  نییآ  نیا  ناکرا  اههیاپ و  داهج و .... جح ، تاکز ، هزور ، زامن ، نوچ  یـضیارف  زین  لوصا و  نیا  داعم ؛ توبن و  دـیحوت ، زا 
فالتخا مه  اب  اهنآ  تیفیک  رد  تسا  نکمم  هچ  رگا  دـنراد ؛ داقتعا  ناکرا  نیا  هب  یمالـسا  بهاذـم  یمامت  کـش  یب  دـنهدیم . لیکـشت 

نیا اب  تدحو  فیرعت  اهرواب و  نیا  هب  کسمت  اب  نیاربانب  دنشابیم . كرتشم  لوصا  نیا  هب  داقتعا  رواب و  رد  لاح  ره  هب  اما  دنـشاب  هتـشاد 
رب دننک و  لمع  مارتحا  اب  هدرک و  هشیپ  ردص  هعس  بهاذم  رگید  ربارب  رد  دوخ ، ملـسم  ياهرواب  هب  مازتلا  اب  یمالـسا  بهاذم  هک  نومـضم 

ققحت دـیدرت  نودـب  دـننک ، زیهرپ  ییادـج  هقرفت و  زا  هدوـمن و  دـیکأت  دوـشیم  بوـسحم  نید  ناـکرا  زا  تفگ  ناوـتیم  هک  یتاـکرتشم 
ناـیدانم دوصقم  دوش و  هتخادرپ  نآ  هب  دـیاب  هک  ینتفاـی  تسد  تسا  یترورـض  تفگ  ناوتیم  هکلب  تسین  لاـحم  يرما  اـهنت  هن  تدـحو 

َعَم هللا  َّنِأ  اوُِربْـصاَو  مُکُحیر  َبَهْذـَت  َو  اُولَـشْفَتَف  اوُعَزاـنَت  ـال  َو  دـیامرفیم ...« : میرک  نآرق  تسا . هدوـب  ینعم  نیا  اـنامه  یمالـسا  تدـحو 
هدش فیعض  نآ  رثا  رد  هک  دییامیپن  ار  هقرفت  هار  زگره  دیـشاب و  لوسر  ادخ و  نامرف  وریپ  ینامیا  تدحو  حور  اب  همه  و  { 1«;} نیِرباَّصلا

زا 934بهاذم هحفص 138 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دیاب بهاذـم  فیرعت  رد  هک  نیا  رگید  هتکن  تسا / نارباص  اب  ادـخ  هک  دیـشاب  روبـص  لدـکی و  دوشیم و  دوبان  امـش  تمظع  تردـق و  و 
دننام ياههورگ  یلو  دـنراد  داقتعا  نآ  لوصاو  مالـسا  هب  هک  دوشیم  قـالطا  یمالـسا  بهاذـم  بهاذـم ، زا  هورگ  نآ  هب  هک  دومن  هجوت 

یمالـسا بهاذـم  نیب  تدـحو  دـش  نایب  رتشیپ  هک  هنوگ  نامه  نیارباـنب  دـنریگیمن . رارق  یمالـسا  بهاذـم  عمج  رد  بصاون  تـالغ و 
هتـشادرب دوخ  ياهرواب  زا  تسد  بهاذم  همه  هک  دشاب  نآ  تدحو  زا  دوصقم  رگا  یلو  تسا / یتایح  یترورـض  هکلب  هدوب و  ریذپناکما 

دیدپ يرگید  بهاذـم  دـحاو ، بهذـم  نآ  زا  یتدـم  زا  سپ  دوش  یلمع  رگا  درادـن و  یلمع  ناکما  رما  نیا  دـندنویپب ، بهذـم  کی  هب  و 
ینید ینابم  عبانم و  زا  نانآ  طابنتسا  املع و  داهتجا  هدییاز  هک  تسا  یعرف  لیاسم  رد  بهاذم ، تافالتخا  زا  يرایسب  هک  ارچ  دمآ ، دهاوخ 

دوخ نیا  درک و  دهاوخ  زورب  فالتخا  هرابود  کش  نودب  اهقف  املع و  رظن  فالتخا  هطـساو  هب  بهذم  رد  تدحو  تروص  رد  دشابیم و 
نآرق تایآ  دادعت  عوضوم : هیآ 46 / لافنا ، هروس  [. 1 / ] دیماجنا دهاوخ  دیدج  بهاذم  روهظ  هب 

تدحو ایآ  و  دش ؟ متخ  هعماج  یهارمگ  هب  تیاهن  رد  نوچ  دشن ، اطخ  بکترم   7 یسوم ترضح  ایآ  هط  ةروس  ات 85 و 94  ياههیآ 83  هب  هجوت  اب 
تسا نید  زا  رتمهم  هعماج 

شسرپ

و دـش ؟ متخ  هعماج  یهارمگ  هب  تیاهن  رد  نوچ  دـشن ، اطخ  بکترم   7 یسوم ترضح  ایآ  هط  ةروس  ات 85 و 94  ياههیآ 83  هب  هجوت  اب 
تسا نید  زا  رتمهم  هعماج  تدحو  ایآ 

خساپ

قـشع ۀبذج  شتآ و  نانچنآ  دندرک . تکرح  راگرورپ  هاگداعیم  روط ، هوک  يوس  هب  لیئارـسا  ینب  زا  هدـیزگرب  دارفا  اب   7 یسوم ترضح 
اج نآ  رد  دیسر . هاگداعیم  هب  نارگید  زا  شیپ  دومن و  باتش  تکرح  رد  هک  دوب  روهلعـش  یـسوم  نورد  رد  راگدرورپ  اب  تاجانم  ادخ و 

يارب  [ يریگیـشیپ و تموق  زا  هک  دش  ببـس  زیچ  هچ  یـسوم  يا  هط 83 )  ;) َیَـسُوم َـ َکِمْوَق َی نَع  َکَلَجْعَأ  آَـم  َو  دومرف " : وا  هب  دـنوادخ 
نانآ اراگدرورپ ، هط 84 )  ;) َیَضْرَِتل َِّبر  َْکَیلِإ  ُْتلِجَع  َو  يَِرثَأ  ََّیَلَع  ِء   َّ َالْوُأ ْمُه  َلاَق  داد " : خساپ  یـسوم  ینک .  هلجع  روط [ هوک  هب  ندمآ 
قـشع رطاخ  هب  هکلب  تسین  یهانگ  اطخ و  یـسوم  ترـضح  ۀـلجع  يوش .  دونـشخ  نم  زا  ات  مدرک  باتـش  وت  يوس  هب  نم  و  دـننم ، یپ  رد 

ار دنوادخ  تیاضر  هار  نیا  زا  ات  دناسرب  مدرم  هب  دریگب و  ار  یهلا  نیناوق  ماکحا و  رتدوز  هچ  ره  دوب  قاتـشم  دوب و  راگدرورپ  اب  تاجانم 
زوریـس روط  هوک  رد  یـسوم  تماقا  تدـم  لیئارـساینب  نامگ  هب  دوبن . یهانگ  اطخ و   7 یـسوم ترـضح  هلجع  نیاربانب  دنک ، بلج  رتهب 

درکیم و ادص  هک  تخاس  الط  زا  ياهلاسوگ  يرماس  ترضح  نآ  تماقا  ینایاپ  زور  دنچ  نیا  رد  دنام . زور  لهچ  ترضح  نآ  یلو  دوب ،
زا روـط  هوـک  زا  تشگزاـب  زا  شیپ  ار  یـسوم  دـنوادخ  دـندش ، هارمگ  لیئارـساینب  هار  نیا  زا  تسا و  یـسوم  امـش و  يادـخ  نیا  تـفگ 
ام تقیقح  رد  دومرف : هط 85 )  ;) ُّيِِرماَّسلا ُمُهَّلَضَأ  َو  َكِدَْعب  نِم  َکَمْوَق  اَّنَتَف  ْدَق  اَّنِإَف  َلاَق  دومرف " : وا  هب  درک و  ربخاب  لیئارسا  ینب  یهارمگ 

نیگمـشخ و لیئارـساینب  یهارمگ  زا  یـسوم  ترــضح  تخاـس "  هارمگ  ار  ناـنآ  يرماـس  میدوـمزآ و  وـت  تـمیزع   [ زا سپ  ار  وـت  موـق 
دندرک و شومارف  ار  زیچ  همه  زور  هد  زا  رتمک  رد  نانآ  و  دوب ، هدیـشک  تمحز  جنر و  نانآ  تیادـه  يارب  اهلاس  اریز  دـش ; كانهودـنا 

ارچ نوراـه  يا  تفگ  نوراـه  شردارب  هب  تشگزاـب و  دوخ  موق  يوـس  هب  هودـناو  مشخ  ناـمه  اـب  ترـضح  نآ  دـندش . تسرپ  هلاـسوگ 
يدرکن يوریپ  یتسرپ  تب  هب  تبـسن  لمع  تدش  رد  نم  شور  زا  ارچ  ینعی  يدرکن  يوریپ  نم  زا  دندش ، هارمگ  نانآ  يدید  هک  یماگنه 

َرْسِإ َِّیَنب  َْنَیب  َْتقَّرَف  َلوُقَت  نَأ  ُتیِـشَخ  ّیِنِإ  َّیِـسْأَِرب  َو َال  ِیتَیِْحِلب  ْذُخَْأت  َّمُؤَْنبَی َال  َلاَق  تفگ "  خساپ  رد  نوراه  يدومن  نایـصع  ارم  نامرف  ایآ 
هقرفت لیئارـساینب  ناـیم  ییوـگب  مدیـسرت  نم  ار ، مرـس  يوـم   [ هن ریگب و  ارم  شیر  هن  مرداـم  رـسپ  يا  هط 94 )  ;) ِیلْوَـق ُْبقَْرت  ْمـَل  َو  َلـیِء  ََّ
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ربارب رد  تساوخیم  نوراه  رگا  تسا  یتسرپ  هلاسوگ  زا  يریگولج  تلع  نایب  نوراه  نخـس  نیا  يدرکن .  تاعارم  ار  منخـس  یتخادنا و 
هتـسد کی  دنوش ، هتـسد  ود  لیئارـسا  ینب  دشیم ، ببـس  نیا  دندرکیم و  يوریپ  وا  زا  یکدنا  دارفا  اهنت  دـنک ، تمواقم  ناتـسرپ  هلاسوگ 

هب اسب  هچ  دورب و  نیب  زا  لیئارـساینب  يرهاظ  تدـحو  دـشیم  ثعاـب  یگتـسد  ود  نیا  ناـمرفان و  كرـشم و  رگید  ۀتـسد  عیطمو و  نمؤم 
یـسوم ترـضح  دندشیم ، هتـسد  ود  لیئارـساینب  رگا  و  دوبن ، راگزاس  حالـصا  هب  یـسوم  ترـضح  شرافـس  اب  نیا  و  دـماجنیب ، راتـشک 
نوراـه اـب  دروخرب  نیا  اـب  یـسوم  ترـضح  يدـنکفا  هقرفت  لیئارـسا  ینب  ناـیم  يدرکن و  تیاـعر  ارم  شرافـس  ارچ  هک  درکیم  ضارتعا 

نایم رگا  تسا  نید  ظفح  يارب  تدـحو  ظفح  تسا  مهم  نآ  ظـفح  نید و  کـشیب  دزاـس . نشور  همه  يارب  ار  وا  یهاـنگ  یب  تساوخ 
يارب ار  دوخ  شالت  مامت  نوراه  نیارباـنب  تفریم  نیب  زا  نید  ساـسا  دـیماجنایم و  يزیرنوخ  گـنج و  هب  داـتفایم ، هقرفت  لیئارـساینب 

ـ  ص 190 ییابطابط ج 14 ، همالع  نازیملا  ریـسفت  ر.ك  .) داد ماجنا  دوشن ، هتـسکش  تدـحو  هک  اج  نآ  اـت  یتسرپهلاـسوگ  زا  يریگولج 
 ( هیمالسالا بتکلا  راد  ، 292 ص 267 ـ  نارگید ج 13 ، يزاریش و  مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریسفت  مق /  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  ، 198

یمالسا تدحو  هچخیرات 

مالسا تّما  رد  یگتسد  دنچ  ارچ  سپ  هدرک ، غالبا  دوخ  تّما  هب  حیرص  روط  هب  ار  دنوادخ  ماکحا  یمامت  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هک  نیا  اب  شسرپ 3 :
؟ دننادیم قح  رب  ار  دوخ  مادک  ره  تسا و  هدمآ  دوجوب 

شسرپ

رد یگتـسد  دنچ  ارچ  سپ  هدرک ، غالبا  دوخ  تّما  هب  حیرـص  روط  هب  ار  دنوادخ  ماکحا  یمامت  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هک  نیا  اب  شسرپ 3 :
؟ دننادیم قح  رب  ار  دوخ  مادک  ره  تسا و  هدمآ  دوجوب  مالسا  تّما 

خساپ

. دندرکن نایب  دنتشاد ، هک  یهاتوک  تصرف  رد  ار  ینید  فیلاکت  ماکحا و  مه ? مالـسا ، ربمایپ  هک  دنراد  رظن  قافتا  ناناملـسم  مامت  خساپ :
شیپ ناناملـسم  يارب  مکح  عوضوم  ای  دوب ، هتفاین  اهنآ  نایب  يارب  مزال  تصرف  ربماـیپ  هک  دـنراد  دوجو  ماـکحا  زا  يرایـسب  ناـیم  نیا  رد 

دعب تایآ  ریـسفت  رد  زین  دوب ، هدش  نایب  هک  یهلا  فیلاکت  ماکحا و  دادعت  نامه  رد  رگید  فرط  زا  دیامن . نایب  ار  نآ  ربمایپ  ات  دوب  هدماین 
نوگانوگ ياههتـسد  هب  دوخ  تایرظن  ارآ و  ساسا  رب  فلتخم  ياههورگ  دارفا و  دـش و  داجیا  فـالتخا  ناناملـسم  ناـیم  ربماـیپ  تلحر  زا 

لئاسم ماکحا و  رد  مادک  ره  هک  دنـشابیم  یمالـسا  ياههورگ  نیرتیلـصا  نایعیـش ، ّتنـس و  لها  هورگ  ود  نایم  نیا  رد  دـندش . میـسقت 
یم رب  ینید  ماکحا  طابنتـسا  ینابم  رد  فالتخا  هب  لئاسم  نیا  رد  تنـس  لها  هعیـش و  فالتخا  دنا . هتفرگ  شیپ  ار  یـصاخ  درکیور  ینید 

رد رگا  هک  تسا  یعیبط  دنریگ . یم  هرهب  ینابم  لوصا و  يرسکی  زا  نید ، ماکحا  طابنتسا  يارب  یمالسا  یهقف  بهاذم  زا  کی  ره  ددرگ .
یهقف تافالتخا  زا  يرایسب  دش . دهاوخ  توافتم  اه  طابنتسا  درواهر  هجیتن و  دنشاب ، هتشاد  فالتخا  مه  اب  طابنتـسا  عبانم  ینابم و  لوصا ،

تنس هب  (ص ) ربمایپ تنس  نآرق و  رب  نوزفا  تنـس  لها  ًالثم  دراد ، طابنتـسا  ینابم  لوصا و  رد  اه  هاگدید  توافت  رد  هشیر  ینـس ، هعیش و 
یم اهب  (ص ) ربمایپ تیب  لها  تنس  هب  ص ،)  ) ربمایپ تنس  نآرق و  رب  نوزفا  هعیـش  یلو  دنهد ، یم  شزرا  نیعبات  تنـس  هب  یهاگ  هباحص و 

نیمه رد  هشیر  یهقف  تافالتخا  زا  یخرب  دنریذپ . یمن  یعرش  عبنم  ناونع  هب  دشابن ، ربمایپ  ّتنس  هب  دنتـسم  رگا  ار  هباحـص  تنـس  دنهد و 
یم هعجارم  (ع ) موصعم ناماما  تیب و  لها  هب  نیلقث ، ثیدـح  هب  کسمت  اب  نایعیـش  تسا . عون  نیمه  زا  مه  وضو  رد  فالتخا  دراد . هتکن 

تـسایس رمع )  ) مود ۀـفیلخ  هژیو  هب  افلخ  نامز  رد  دنتـسین . نینچ  نیا  ّتنـس  لـها  اـّما  دـنریگ ، یم  ارف  ار  شیوخ  یعرـش  ماـکحا  دـننک و 
ماجنارـس هک  دـنتفرگ  شیپ  رد  ار  تسایـس  نیمه  زیزعلادـبع ، نب  رمع  نامز  اـت  يدـعب  ياـفلخ  تشاد و  جاور  ثیدـح  رـشن  زا  يریگولج 
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ماجنارـس هک  دـنتفرگ  شیپ  رد  ار  تسایـس  نیمه  زیزعلادـبع ، نب  رمع  نامز  اـت  يدـعب  ياـفلخ  تشاد و  جاور  ثیدـح  رـشن  زا  يریگولج 
. دندش هناگیب  نآ  هب  تبسن  يدعب  ياه  لسن  دش و  هدرپس  یشومارف  هب  مالسا  ردص  ثداوح  و  (ص ) مالـسا ربمایپ  ياه  تیاور  زا  يرایـسب 

شیوخ یگدنز  قشمرس  ار  نآ  دنبایرد و  ار  (ص ) ربمایپ هدش  شومارف  تنس  دنتـسناوت  (ع ) موصعم ناماما  هب  هعجارم  اب  نایعیـش  سپ  نیز 
وـضو نینچ  ص )  ) ربماـیپ دوـمرف : تخادرپ و  وـضو  هب  تـشادرب و  یبآ  فرظ  اتـسار  نـیا  رد  (ع ) رقاـب ماـما  لاـثم : ناوـنع  هـب  دـنهد ؛ رارق 

(2"  ) قفارملا یلا  مکیدـیا  مکهوجو و  اولـسغاف   " هیآ زا  ناـشیا  هک  تسا  يریـسفت  تهج  هب  تنـس  لـها  يوـضو  تیفیک  ( 1 .) تخاسیم
هیآ هک  دـننکیم  لاـیخ  یلا "  " هملک زا  تنـس  لـها  دـییوشب . جـنرآ  اـت  ار  اـهتسد  تروـص و  هک  تسا  نینچ  هیآ  ياـنعم  رهاـظ  دـنراد .
ّدح نایب  يارب  اهنت  یلا "  " هملک هک  دوشیم  نشور  ّتقد  یکدـنا  اـب  یلو  دـییوشب ، جـنرآ  فرط  هب  ناتـشگنارس  زا  ار  اـهتسد  دـیوگیم 

ات فک  زا  ار  قاتا  راوید  دـنکیم  شرافـس  يرگراک  هب  ناسنا  هک  دـنامیم  نآ  هب  تسرد  هیآ  حیـضوت : نتـسش . ّتیفیک  هن  تسا ، نتـسش 
دیاب رادـقم  نیا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دوش ، گنر  الاب  هب  نییاـپ  زا  راوید  هک  تسین  نیا  روظنم  تسا  یهیدـب  دـنک .  گـنر  رتم  کـی 
ربمایپ تنـس  رد  نآ  تیفیک  اما  هدـش  رکذ  هیآ  رد  دوش ، هتـسش  دـیاب  هک  تسد  زا  يرادـقم  طقف  نیاربانب  رتمک . هن  رتشیب و  هن  دوش ، گنر 

، تنس لها  هناگراهچ  بهاذم  هتبلا  ( 3 .) ناتشگنا رس  فرط  هب  تسا  جنرآ  نتسش  نآ  تسا و  هدمآ  هدیسر ) ام  هب  تیب  لها  هلیـسو  هب  هک  )
. دوش هتفرگ  وضو  قـیرط  نیدـب  هک  تسا  رتـهب  دـنیوگیم  دـننادیمن و  بجاو  ار  جـنرآ  اـت  ناتـشگنا  رـس  زا  وـضو  ماـگنه  تسد  نتـسش 
. تسا بجاو  پچ  رب  تسار  تسد  نتـشاد  مّدـقم  هک  نانچ  مه  تسا ، لطاب  نآ  سکع  تسا و  بجاو  جـنرآ  زا  دـناهتفگ : هعیـش ) ) هیماما

لـضفا جنرآ  ات  ناتـشگنا  زا  عورـش  تسار و  تسد  میدـقت  هدوب و  بجاو  دـشاب ، هک  یقیرط  ره  هب  اهنآ  نتـسش  دـناهتفگ : بهاذـم  یقاب 
هیآ نامه  همادا  زا  هک  تسا  یصاخ  ریسفت  دراد ، جاور  تنـس  لها  نایم  هک  حسم  ياج  هب  اپ  نتـسش  دراد . يرتشیب  باوث  ینعی  ( 4 ( ؛ تسا

دقتعم هعیـش  اما  دوش ، هتـسش  نآ  دننام  دیاب  هدـش و  فطع  اهتروص ) "  ) مکهوجو  " رب اهاپ ) "  ) مکلجرا  " هملک اهنآ  رظن  هب  دـناهداد . هئارا 
فالتخا لاح  ره  رد  دینک . حسم  رـس  دننام  ار  اهاپ  دـیاب  تسا و  نآ  هب  فطع  هدـش و  رکذ  اهرـس )  ) سوؤر هملک  زا  دـعب  هملک  نیا  تسا 

دوخ هدـیقع  قبط  هورگ  ود  ره  ار  ربماـیپ  تنـس  هدوب و  تاـیآ  زا  تواـفتم  مهف  تشادرب و  فـالتخا  زا  یـشان  یمالـسا  بهاذـم  رد  لـمع 
(ص) ادخ لوسر  راتفگ  تنس و  شور و  یهلا و  تایآ  زا  (ع ) موصعم نایاوشیپ  هدوب و  راهطا  همئا  وریپ  هک  دراد  راختفا  هعیش  اما  دننادیم ،

شور هب  (ص ) ربمایپ يوضو  شور  هک  هدش  نایب  (ع ) همئا تایاور  رددش  نایب  هک  هنوگ  نامه  و  دننکیم . ریسفت  رتتسرد  هدوب و  رتهاگآ 
موسرم مود  ءهفیلخ  نامز  زا  دنهد , یم  ماجنا  تنـس  لها  هکزامن  لاح  رد  فّتکت ) ای  ریفکت و   ) ندوب هتـسب  تسد  هلئـسم  تسا . هدوب  هعیش 

رمع رب  یناریا  یگنج  ناریـسا  هک  یماگنهدـندناوخ  یم  زامن  روط  نیا  لوا  ءهفیلخ  ربمایپ و  نامز  رد  تسا .  ناشیا  ياه  تعدـب  زا  دـش و 
 . مینکب ار  راک  نیمه  راگدرورپ  ربارب  رد  زامن  رد  تسا  بوخ  تفگ :  دمآ و  شـشوخ  راک  نیا  زا  رمع  دندرکار . راک  نیمه  دندش , دراو 
الو لاق :  کتالـص ...  یلع  لابقالاب  کیلع  و  دومرف : (ع ) رقاب ماما  دـناد . . یمن  تسرد  ار  نآ  موصعم  ناماما  تایاور  هب  هجوت  اب  هعیـش  اما 
راک نیا  اریز  راذـگن , زاـمن  لاـح  رد  تسد  يور  رب  تسد  و  تزاـمن ...  رب  یبلق  هجوت  هب  داـب  وت  رب  سوجملا ;  کـلذ  عنـصی  اـّمناف  رّفکت 

رد تعدـب  اریز  تسا ,  زامن  تالطبم  زا  یکی  ریفکتو  تسین  تسرد  ندـناوخ  زامن  وحن  نیا  هعیـش  هدـیقع  هب  نیا  ربانب  (. 5  ) تسا سوجم 
باحصا ربمایپ و  دیناوخب . زامن  مناوخ  یم  زامن  نم  هک  روطنامه  یلصأ ;  ینومیتأر  امک  اوّلص  دومرف : (ص) ربمایپ . دوش یم  بوسحم  نید 

 - 3 هیآ 6 . ( 5  ) هدـئام هروس   - 2 ج 7 . ص 274 ، ج 1 ، هعیـشلا ، لیاسو  یلماع ، ّرح  خیـش  - 1 اهتشونیپ : دـندناوخ . یمن  هتـسب  تسد 
باب 15 ج 4  هعیشلا ,  لئاسو   - 5 ص 40 . يداوجروپ ، مظاک  همجرت   ، یقیبطت هقف  هینغم ، داوج  دـمحم   - 4 ص 286 . ج 4 ، هنومن ، ریسفت 

ةالصلا عطاوق  باوبا  زا 

؟ ددرگ نشور  تقیقح  ات  دریگ  یمن  تروص  یسررب  ثحب و  ننست  لها  هیماما و  ياملع  نیب  ارچ 

شسرپ
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؟ ددرگ نشور  تقیقح  ات  دریگ  یمن  تروص  یسررب  ثحب و  ننست  لها  هیماما و  ياملع  نیب  ارچ 

خساپ

ریگ یپ  ياهششوک  اهشالت و  هعیش و  بهذم  ّتیناقح  تابثا  و  مالسلا )) مهیلع  )) راهطا همئا ي  ندناسانش  رد  مالسا  ردص  زا  هعیـش  ياملع 
روط هب  ار  بهذم  نیا  ّتیناقح  دـندرک و  ننـست  لها  ياملع  اب  يدایز  تاثحابم  دـنا و  هتـشون  يدایز  ياهباتک  هنیمز  نیا  رد  دـنا و  هتـشاد 

هک اجنآ  اـت  مه  ناـمز  نیا  ناگدنـسیون  ءاـملع و  دراد و  هتـشاد و  همادا  هتـسویپ  شـشوک  شـالت و  نیا  دـندومن و  تباـث  راکـشآ  حـضاو 
نت شریذپ و  . 1 تسا : مزـال  هنیمز  نیا  رد  مهم  یـساسا و  هتکن  ود  هب  هّجوت  نکیل  دـننک و  یم  ّتیلاّـعف  تسا  مهارف  اـهنآ  يارب  تاـناکما 

دـیلقت و ای  هاج و  بح  بصعت و  هک  یـسک  تسین  مهارف  یگدامآ  نیا  دراوم  زا  يرایـسب  هک  دراد  هنیمز  یگدامآ  هب  زاین  قئاـقح  هب  نداد 
عفن هب  الومعم  بهاذـم  لها  فالتخا  . 2 دریذپب . ار  نآ  دـناوت  یمن  قح  ندـش  نشور  دوجو  اب  دـشاب  1266 ـ ـ  مکاح يو  رب  رگید  لـماوع 
نیا دـنزادرپ  یم  رگیدـکی  هیلع  اهتمهتو  بیذاکر  رـشن  هب  دـننز و  یم  نماد  تافالتخا  هب  هراومه  نانآ  ور  نیا  زا  تسا  گرزب  ياهتردـق 

هب دننک و  نشور  رگیدکی  يارب  ار  شیوخ  عضاوم  هدـنزاس  ياهنوگتفگ  اثحب و  هناتـسود و  ياهتـسشن  اب  دـیاب  هک  دنتـسه  بهاذـم  ناملع 
دنمدوس هنیمز  نیا  رد  هک  دریگ  یم  تروص  راک  نیا  اهسنارفنک  یخرب  لیکشت  اب  ًاریخا  هناتخبشوخ  دنزادرپب . شیوخ  بهذم  هلدا  حیضوت 

1267ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دوش هتشادرب  هار  نیا  رد  يرت  هدرتسگ  ياهمدق  اهمادقا  نیا  هعسوت  اب  هللاءاشنا  هدوب و 

عیشت رد  یمالسا  تدحو 

؟ دنراد نانآ  هب  تبسن  ّبح  زا  یمک  ۀجرد  ای  دنرادن  ای  ار  وا  لآ  یلع و  تّبحم  نانآ  هک  نیا  اب  دنمان ، یم  دوخ  ناردارب  ار  تّنس  لها  نایعیش ،  ارچ 

شسرپ

هب تبـسن  ّبح  زا  یمک  ۀجرد  ای  دـنرادن  ای  ار  وا  لآ  یلع و  ّتبحم  نانآ  هک  نیا  اب  دـنمان ، یم  دوخ  ناردارب  ار  ّتنـس  لها  نایعیـش ،  ارچ 
؟ دنراد نانآ 

خساپ

 " یبرقلا یف  ْْهدوملا  ّالا  ًارجا  هیع  مکلئسا  لق ال  ۀیآ "  ساسا  رب  نانآ  میراد . ّتبحم  ربمایپ  لآ  هب  تبسن  ام  دنیوگ  یم  تنس  لها  رثکا  ًالّوا 
لباـقم رد  دـیاب  تنـس  لـها  هعیـش و  ًاـیناث :  دـنراد . یمن  زاربا  ار  دوخ  تبحم  هچرگ  دـنراد ، لوبق  ار  ربماـیپ  تیب  لـها  تدوم  یتسود و  ، 

. دشاب یگتسد  دنچ  هقرفت و  نانآ  نیب  دیابن  دنوش و  دّحتم  دنک ، یم  مادقا  مالسا  هیلع  هک  یناهج  رابکتسا 

؟ دینک هراشا  اهنآ  بهاذم  ۀیلک  تاداقتعا  زا  دروم  دنچ  هب  تسا  نکمم  رگا  و  مینک ؟ راتفر  دیاب  هنوگچ  اه  ینس  اب  ام 

شسرپ

؟ دینک هراشا  اهنآ  بهاذم  ۀیلک  تاداقتعا  زا  دروم  دنچ  هب  تسا  نکمم  رگا  و  مینک ؟ راتفر  دیاب  هنوگچ  اه  ینس  اب  ام 

خساپ
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تسا و هدوب  یتسود  تحلاسم و  رب  ینتبم  يراتفر  عقاوم ، قافتا  هب  بیرق  رثکا  رد  خیرات  یهاوگ  هب  تنس ، لها  ناناملـسم  اب  نایعیـش  راتفر 
رتـشیب و ّتیمها  يرگید  زیچ  ره  زا  نیملـسم  تدـحو  هک  ینونک  ناـمز  رد  صوـصخلا  یلع  دـشاب ، دـیاب  اـنبم  هیاـپ و  ناـمه  رب  مه  زورما 
اه نآ  تاداقتعا  نیرت  مهم  ًانیقی  لاح  نیا  اب  تفگ ، نخـس  ناوت  یمن  یناسآ  هب  اه  نآ  بهاذم  ۀیلک  تاداقتعا  دروم  رد  اما  دراد . يرتالاو 

ربمایپ زا  سپ  ار  شیوخ  تاداقتعا  هتسناد و  تجح  ار  ناشیا  لعف  لوق و  نانآ  تمـصع  و  (ص ) ادخ لوسر  ینیـشناج  هب  داقتعا  ۀلئـسم  رد 
لداع ار  اه  نآ  ۀمه  هک  هباحص -  لمع  ربمایپ و  تنس  رب  هیکت  اهنت  همئا و  شریذپ  مدع  اب  تنس  لها  اما  دنا . هدرک  ذخا  ناراوگرزب  نآ  زا 

زین یمالک و ...  تاعوضوم  یتح  تفالخ و  تنـس و  نآرق و  زا  فلتخم  ياه  تشادرب  مک  مک  دنتفرگ . شیپ  رد  ار  رگید  یهار  دنناد  یم 
ماـن جراوخ  یهورگ  دـش . هئجرم  يرگید  هیربـج و  کـی  ًـالثم  دوشگ و  ینـس  هعیـش و  ناـیم  رد  نوگاـنوگ  ياـه  هقرف  داـجیا  يارب  ار  هار 

. دندش هیدیز و ...  هیلیعامسا و  رگید  یهورگ  دنتفرگ ،

؟  دوش دحتم  دنفلاخم  مالسا  لصا  اب  هک  كرتشم  نانمشد  ربارب  رد  هعبرا  بهاذم  اب  هعیش  تسین  رتهب  ایآ 

شسرپ

؟  دوش دحتم  دنفلاخم  مالسا  لصا  اب  هک  كرتشم  نانمشد  ربارب  رد  هعبرا  بهاذم  اب  هعیش  تسین  رتهب  ایآ 

خساپ

دهاـش تسین .  هعیـش  بهذـم  نیب  اـهنآ و  نیب  فـالتخا  زا  رتمک  تنـس  لـها  هناـگراهچ  بهاذـم  نیب  فـالتخا  هک  تسا  مولعم  هتکن  نیا 
رد نازادرپ ,  هعیاش  ارچ  سپ  تسا .  هتفاـی  فیلاـت  هورگ  ود  نیا  بهذـم  عورف  لوصا و  رد  هک  تسا  باـتک  نارازه  نخـس ,  نیا  ياـیوگ 
ارچ و  دنا ؟  هعیـش  فلاخم  تنـس  لها  هک :  ـد  نزا ـ ـس عیاش نـمـی  اما  تسا ,  تنـس  لها  فلاخم  هعیـش  دـنزاس :  یم  عیاش  ناناملـسم  نایم 
زیاج نآ  يات  جنپ  ارچ  دشاب  بهذم  راهچ  هک  تسازیاج  رگا  دنرگید ؟  ـی  هور ـف گـ لا ننـست مـخـ لها  زا  یهورگ  هک :  دننک  یمن  عیاش 

یم هدنکارپ  مه  زا  عام  ـتـ جا دیسر  جنپ  هب  هکنیمه  اما  دشاب  ناناملسم  داحتا  عامتجا و  اب  قفاوم  بهذم  راهچ  تسا  نکمم  روط  چـ دشابن ؟ 
تیب لها  بهذم  ناعبات  امش (  هک  دش  هچ  دش ؟  دهاو  ـ خا ـهـ نآ یگتخیسگ  مه  زا  بجوم  دنور و  یم  یهار  هب  مادک  ره  ناناملسم  دوش و 

 , هـیرظن بهذـم ,  رظن  زا  دـنچ  ره  ار  بهاذـم  رگید  ناوری  ـا پـ ما ـیـد  ناد ند مـی  ـ ـش هد  ـنـ کار یعاـمتجا و پـ دـنویپ  عـطق  ببـس  ار  (ع ) ) 
نیا زا  ناناملـسم  دا  ـحـ تا قافتا و  یلب  ؟  دیرادنپ یم  اهمزع  داحتا  و  اهلد ,  عامتجا  ثعاب  دنـشاب ,  فلتخم  ددعتم و  اه  هت  ـ ـساو ـ خو برـشم 
 ( ( ص  ) دـمحم لآ  هعیـش  هب (  تبـسن  یلبنح  یک و  ـ لا مـ یفنح ,  یعفاـش ,  بهاذـمزا  کـی  ره  ناوریپ  رظن  هک  دریگ  یم  تروـص  قـیرط 

 . دشاب رگید  بهذم  نآ  ناوریپ  هب  تبسن  ناشرظن  نوچمه 

؟ روطچ تاداقتعا  میکحت  يارب  تسا ؟  هنوگچ  هرظانم ،  روظنم  هب  ننست  لها  دیاقع  اب  ییانشآ  ع )  همئا (  هاگدیدزا 

شسرپ

؟ روطچ تاداقتعا  میکحت  يارب  تسا ؟  هنوگچ  هرظانم ،  روظنم  هب  ننست  لها  دیاقع  اب  ییانشآ  ع )  همئا (  هاگدیدزا 

خساپ

تفرگش يریثات  ننست  لها  دیاقع  نتخانش  کش  یب  ع : )  همیا (  رظن  زا  تاداقتعا  میکحت  هرظانم و  روظنم  هب  ننست  لها  دیاقعاب  ییانـشآ 
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ار ع )  همیا (  راختفارپ  یگدنز  زا  یتاحفص  هک  خیرات ،   . دراذگ یم  اج  هب  تسه  عیشت  زا  قیمع  تخانشددص  رد  هک  یسک  يارب  قیمع  و 
طبـض تبث و  يداع  دارفا  ای  بتاکم و  ریاس  نارـس  اب  ناماما  يوگتفگو  هرواحم  یگنوگچ  زا  ار  یبلاـج  ياهـشرازگ  هدرک  عمج  دوخ  رد 

زا یخرب  ناـیم  هـک  ییاـهوگتفگ  صوـصخ  هـب   . درک هدـهاشم  ناوـت  یم  ار  لکـش  نـیا  هـمیا  هـمه  یناگدـنز  رد  اـبیرقت " تـسا .  هدوـمن 
و ع )  اضر (  ماما  و  ع )  مظاک (  یـسوم  ماما  ع ، )  رقاب (  ماما  ع ، )  قداص (  ماما  ع ، )  نینموملاریمااـب (   ... ینید و ناـملاع  نادنمـشناد و 

چیه هب  هک  تسا  نیا  درک  هدافتسا  اهنیا  همه  زا  ناوت  یم  هک  هچنآ  تسا .  هدش  سکعنم  خیرات  رد  رتشیب  هتفرگ ،  تروص  ع )  همیا (  ریاس 
دنداد یم  روتسد  نانآ  هب  هدرک و  تیبرت  هنیمز  نیا  رد  یناصصختم  ع )  ناماما (  دوخ  هکلب  هتـشادن  یلاکـشا  هماع  تارظناب  ییانـشآ  هجو 

مکح و نب  ماشه  نوچمه  يدارفا  مان  خـیرات   . دـنزادرپب یقطنم  یملع و  هثحابم  هب  اهنآ  اب  دنوشرـضاح و  ننـست  لها  یملع  لفاحم  رد  هک 
رد هنومن  باب  زا   . دـنک یمن  شومارف  ار  اهنآ  راد  هشیر  قیمع و  ياه  هثحاـبم  لیـضف و  ملـسم و  نب  دـمحم  ریـصب و  وبا  لـضفم و  هرارز و 
هب دـیدنخ ، دـش و  لاحـشوخدیبع  نب  ورمع  اب  مکح  نب  ماشه  هثحابم  ندینـش  زا  سپ  ع )  قداص (  ماما  هک  يزور  هدـمآ :  نینچ  یثیدـح 

بلاـطم نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف :   . درک مظنم  مدوب  هدینـش  امـش  زا  هچنآ  تفگ :  ماـشه  تخوـمآ ؟  وـت  هب  یکار  نیا  دوـمرف :  ماـشه 
هب ع )  قداص (  ماما  زین  و  ثیدح 3 )  تجح ،  زاریزگان  باب  هجح ،  باتک  ج 1 ، یفاک ،  لوصا  دشاب (.  یم  یسوم  میهاربا و  فحصرد 

نخـس مدرم  اب  دیابوت  دننام  ینک ،  یم  زاورپ  یـسرب  نیمز  هب  یهاوخ  يروخ  یمن  نیمز  هب  اپ  ود  ره  هبوت  ماشه  يا  دیامرف ( ( :  یم  ماشه 
درک طابنتسا  نینچ  ناوت  یم  حضاو  روط  هب  راهطا  همیا  شور  هریسزا و  هکنیا ،  نخس  لصاح  ثیدح 4 . )  قباس ،  كردم  دیوگب ( ) )... 

 . درادـن يداریا  هنوگچیه  قح  هدـیقع  میکحت  ای  ثحب و  روظنم  هب  ننـست  لها  ناردارب  راکفا  صوصخ  هب  نیفلاخم  تارظناـب  ییانـشآ  هک 
هیآ و  نسحا ) )  یه  یتلاب  مهلداج  و  هیآ ( (  داـفم  قبط  متح  روط  هب  ع )  همیا (  شور  - 1 مینک :  هراشا  یتاکن  هب  میریزگان  اجنیا  رد  هتبلا 

ندوب زاجم  مود  هیآ  دنک و  یم  زیوجت  ار  وکین  لادج  يارب  ییانـشآ  یلوا  هیآ   . دشاب یم  هنـسحا ) )  نوعبتی  لوقلا و  نوعمتـسی  نیذـلا  ) ) 
نیب هسیاقم  قیبطت و  هعلاطم و  يارب  تقو  فرص  نودب  نارگید  دیاقع  اب  ییانشآ  - 2 دراد .  هراشا  ار  قح  هدیقع  میکحت  روظنم  هب  ییانشآ 
رتهب نیقی  روط  هب  دنکب  مضهار  اهنآ  دنک و  ذخا  هعیـش  هقح  دیاقع  نوماریپ  یفاک  تاعلاطم  شیپاشیپ  ناسنارگا  تسا .  ریذپان  ناکما  اهنآ 

یکالم ینازیم و  دوخ  يارب  ناسنا  ات  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  نیا   . دـنکب كرد  ودـمهفب  ار  هعیـش  ریغ  بلاـطم  مقـس  تحـص و  دـناوت  یم 
نادیم نیا  رد  هرخالاب  دیایب  نوریب  بآ  زا  هنادنمزوریپ  هدنکارپ  عونتم و  بلاطم  همه  نیا  يالبال  زا  دناوت  یم  یتخـس  هب  دـنکن ، باختناار 

.; دهد رارق  دوخ  يارب  کحم  نازیم  ار  عرشو  لقع  ناسنا  یتسیاب 

؟ دیشک شیپ  ار  ربمایپ  زا  دعب  تفالخ  زیگنارب  فالتخا  هلأسم  هرابرد  دراد  یموزل  هچ  نرق  هدراهچ  تشذگ  زا  سپ 

شسرپ

؟ دیشک شیپ  ار  ربمایپ  زا  دعب  تفالخ  زیگنارب  فالتخا  هلأسم  هرابرد  دراد  یموزل  هچ  نرق  هدراهچ  تشذگ  زا  سپ 

خساپ

نآ لوصا  تسا و  نادیواج  ینید  مالسا  اریز  تسا ; رادیاپ  هدنز و  زین  نونکا  یمالـسا  يداقتعا  لصا  کی  ناونع  هب  تفالخا  هلأسم  لصا 
اب تیالو  لصا  گنتاگنت  هطبار  تسا و  تیالو  لـصا  تسا ، يرایـسب  تیّمها  ياراد  هک  یلوصا  هلمج  زا  دـشاب ; یم  دـیواج  هدـنیاپ و  مه 

یمن هنهک  ار  مالـسا  اهنرق  تشذگ  هک  هنوگنامه  نیاربانب ، دـنراد . نشور  تلالد  نآ  رب  تنـس  مه  نآرق و  مه  هک  تسا  يا  هلأسم  مالـسا 
دیاب تسا . یمالـسا  لوصا  نیرتمهم  زا  هک  مه  تیالو  لصا  تسا ، شخب  تایح  هدـنز و  نامز  تشذـگ  اب  نانچمه  مالـسا  میلاعت  دـنک و 

، دشاب هتـشاد  تافانم  ننـست  عیـشت  نایم  تدحو  اب  ینونک  طیارـش  رد  تسا  نکمم  هلأسم  نیا  حرط  هک  نیا  اّما  دـشاب . هّجوت  دروم  هراومه 
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هب هچنآ  تسین . تدـحو  نتفر  نیب  زا  ثعاب  هاگچیه  دـشاب ، یتسود  مهافت و  فاصنا و  ساسارب  هچنانچ  لـئاسم  نیا  حرط  هک  تفگ  دـیاب 
شخب . ) دوش یمن  فالتخا  ثعاب  هاگچیه  مهافت  فاصنا  ساسارب  یملع  ثحب  تسا و  فالتخا  يزوت و  هنیک  دـناسر ، یم  نایز  تدـحو 

1547ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ 

هک روطنامه  و  ریخ ؟ ای  دنرادیم  رب  یماگ  روما  نیا  رد  ام  ياملع  ایآ  دوش و  هتـشادرب  اهتوافت  نیا  هعیـش  یّنـس و  ياملع  نیب  هک  تسا  نکمم  ایآ 
؟ هنوگچ درک ؟ ادتقا  دجاسم  رد  یّنس  ناربهر  هب  دوشیم  ایآ  دنتسه . یّنس  ناناملسم  رتشیب  مینادیم 

شسرپ

و ریخ ؟ ای  دـنرادیم  رب  یماـگ  روما  نیا  رد  اـم  ياـملع  اـیآ  دوش و  هتـشادرب  اـهتوافت  نیا  هعیـش  یّنـس و  ياـملع  نیب  هک  تسا  نکمم  اـیآ 
؟ هنوگچ درک ؟ ادتقا  دجاسم  رد  یّنس  ناربهر  هب  دوشیم  ایآ  دنتسه . یّنس  ناناملسم  رتشیب  مینادیم  هک  روطنامه 

خساپ

ياملع فرط  زا  ًامومع  ینـس ، هعیـش و  نیب  فالتخا  عفر  يارب  خـیرات  لوط  رد  یناوارف  ياـهشالت  امـش : موس  مود و  لاؤس  باوج  اـما  و 
بالقنا زا  دـعب  هکنیا  ات  تفای  يرتشیب  يدوعـص  ریـس  هر ) ) يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  نامز  زا  اهشالت  نیا  هک  تسا  هدـش  هعیش 
هللادمحب هک  دیدرگ  داجیا  یمالسا « بهاذم  نیب  بیرقت  عمجم   « ناونع تحت  یتالیکشت  داجیا  روتـسد  ماما  ترـضح  روتـسد  هب  یمالـسا 

رد میتسه . دهاش  ار  هعیش  هب  تبسن  هعیش  ریغ  ياملع  ياههاگدید  رد  یتبثم  رایسب  تارثا  هک  هدش  هتـشادرب  اتـسار  نیا  رد  يدیفم  ياهمدق 
. دشاب هتشاد  مه  ناحجر  دیاش  اهاج  یضعب  رد  تسا و  زیاج  عجارم  رثکا  ياوتف  هب  ّتنس  لها  هب  ادتقا  دروم 

؟ درک هیقت  ننست  لها  دروم  رد  دیاب  یلو  دمحم ، ( لآ  و  یلع ( ترضح  هب  نامثع  ، رکبوبا رمع ، دح  زا  شیب  ملظ  دوجو  اب  ارچ 

شسرپ

؟ درک هیقت  ننست  لها  دروم  رد  دیاب  یلو  دمحم ، ( لآ  و  یلع ( ترضح  هب  نامثع  ، رکبوبا رمع ، دح  زا  شیب  ملظ  دوجو  اب  ارچ 

خساپ

راکـشآ ةزرابم  هب  دنهاوخب  رگا  تقیقح  کی  ناعفادم  هک  دیآ  یم  شیپ  ییاهنامز  هاگ  یـسایس  یعامتجا و  یبهذم و  تازرابم  خیرات  رد 
يور ور  نیا  زا  دریگ . یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  اـی  تفر و  دـهاوخ  نـیب  زا  ناـشبتکم  مارم و  مـه  ناـشدوخ و  مـه  دـننزب ، تـسد  ینلع  و 

يانعم هب  هیقت  ییاهنامز ، نینچ  رد  تقیقح  رد  تسا . يوق  دـنمورین و  نمـشد  اب  هلباقم  يارب  یقطنم  ینالقع و  شور  کـی  هیقت  هب  ندروآ 
یم تاجن  يدوبان  زا  ار  شیوخ  بتکم  مه  نازراـبم  هیقت ، ماـگنه  هب  يا . هزراـبم  عون  ره  زا  ندیـشک  تسد  هن  تسا ، هزراـبم  لکـش  رییغت 

(2.") تسا نمؤم  ظفح  ۀلیـسو  رپس و  هیقت   : " دیامرف یم  قداص ( ماما  ( 1 .) دنبای یم  تسد  شیوخ  فادها  هب  تدم  زارد  رد  مه  دـنهد و 
تما مالـسا و  تحلـصم  حالـص و  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  یناـمز  ره  رد  یعاـمتجا  تاـنایرجو  ثداوح  اـب  دروـخرب  رد  همئا ( ةریـس  شور و 

اب دروخرب  رد  اـت  هدرک  شـالت  هراومه  شیوخ ، یبهذـم  ياـهقف  اـملع و  يربـهر  اـب  زین  هعیـش  تشاد . رارق  تیوـلوا  رد  هراوـمه  یمالـسا 
هدیقع زاربا  زا  هدومیپ و  ار  هیقت  هار  هعیش  خیرات ، زا  يا  ههرب  رد  رگا  دنک . ادتقا  همئا (  شور  هویش و  نامه  هب  راگزور  بئاصم  ثداوح و 
نامه هک  هتـشاد  ور  شیپ  ار  يرتگرزب  تحلـصم  هک  هدوب  تهج  نادـب  هدرک ، يراددوخ  ینلع  تروص  هب  ناماسبان  عاضوا  اب  تفلاـخم  و 
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تازرابم هب  دوخ  سدقم  فادها  دربشیپ  يارب  لاح  نیع  رد  یلو  تسا . هدوب  نیملسم  سومان  وربآ و  مالسا و  نایک  زا  تنایـص  تظافح و 
اهمایق دراو  هدیجنسن  هتفرگ و  هدیدان  ار  نامز  ياضتقا  نیملسم و  مالسا و  تحلـصم  هک  نامز  ره  هدروآ و  يور  هنایفخم  ای  میقتـسم و  ریغ 

هک ینامز  یناـسارخ ، ملـسموبا  ماـیق  دـننام  تسا . هدرک  دراو  مالـسا  هرکیپ  رب  یناوارف  تامدـص  تاـمطل و  هدـیدرگ ، نینوخ  تازراـبم  و 
ار نآ  يدـج  روط  هب  ماما  تشاد و  هضرع  قداص ( ماما  هب  ار  تفالخ  تعیب  تفای ، تسد  يزوریپ  هب  درک و  جورخ  هیما  ینب  هیلع  ملـسموبا 

هناهب ربمایپ  اب  ار  شیوخ  يدنواشیوخ  سابع  ینب  مه  تبقاع  ( 3.") تسین نم  نامز  زین  نامز  یتسین و  نم  نادرم  زا  وت   : " دومرف درک و  در 
هناملاظ ةویش  هک  تشذگن  يرید  دش و  هتشک  یـسابع  ۀفیلخ  نیلوا  روصنم ، تسدب  ملـسموبا  دندرک . دوخ  نآ  زا  ار  تفالخ  دنداد و  رارق 

رد هعیـش  هدوب ، ایهم  هزرابم  تهج  هنیمز  هک  يراگزور  اـما  ( 4 .) دـندرکن یهاتوک  یملظ  دادـیب و  چـیه  زا  دـنتفرگ و  شیپ  رد  ار  هیما  ینب 
غیلبت هب  هنادازآ  هدرک و  مَلَع  دـق  دـنداد ، یم  رارق  دازآ  ّتیذا و  دروم  ار  ناـنآ  دادـغب  ۀـفیلخ  تردـق  ءاـکتا  هب  هک  یبهذـم ، نایعدـم  ربارب 

مالـسا ناهج  راـکفا  يرادـیب  تهج  رد  یبوخ  تصرف  يرجه ، مراـهچ  نرق  رد  هیوب  لآ  تموکح  نارود  تسا . هتخادرپ  شیوخ  بهذـم 
هکنانچ دنتـشاد . دادغب  هفیلخ  دادغب و  رد  يرایـسب  ذوفن  دندوب و  هعیـش  هیوب  لآ  ناهاشداپ  تخاس . مهارف  عیـشت  بهذـم  مارم  دـیاقعزا و 

رایسب دنتخادرپ و  یم  غیلبت  هب  ًانلع  دندوب و  هعیش  مدرم  ناتسبرع ، ةزیزج  هبش  قطانم  زا  يرایـسب  رد  نرق ، نیا  رد  دناهتـشون ، ناراگن  خیرات 
اهنآ زا  یخرب  رد  تفرگ و  یم  رد  ینـس  هعیـش و  نایم  يریگرد  روباشین ، هرـصب و  دادـغب و  نوچ  یگرزب  ياهرهـش  رد  هک  داتفایم  قافتا 
یم دوخ  دیاقع  بهذم و  غیلبت  هب  دندرک و  تموکح  ناردنزام  رد  لاس  نایلاس  دندوب  هعیـش  هک  یـشعرم  تاداس  ( 5 .) درک یم  هبلغ  هعیش 

رایتخا ار  هعیـش  بهذـم  زین  لوغم  ناهاشداپ  زا  یخرب  ناریا ، رب  لوغم  يالیتسا  نامز  رد  یتح  هک  دوب  يردـق  هب  هعیـش  ذوفن  ( 6 .) دنتخادرپ
نامز ات  هک  دیدرگ  مالعا  هعیش  ًامسر  روشک  بهذم  ناریا ، رد  يوفص  نادناخ  ندیسر  تموکح  هب  اب  زین  يرجه  مهد  نرق  رد  ( 7 .) دندرک

هزرابم عون  رییغت  عقاو  رد  هیقت  تسین . عقاو  قباطم  تسا ، ّروصتم  ناهذا  رد  هیقت  زا  هک  یـشنیب  نآ  مینیب ، یم  نیارباـنب  ( 8 .) دراد همادا  لاح 
. دریگب دوخب  ار  یقیقح  هلباقم  هزرابم و  ۀبنج  ات  دشاب  راکشآ  ینلع و  دیاب  تازرابم  مامت  هک  تسین  مه  هنوگنیا  و  تسا . نامز  ياضتقم  هب 

ربارب رد  جنشت ، نودب  مارآ و  يوج  رد  یتدیقع  یبهذم و  بتک  راشتنا  یبتکم و  دارفا  تیبرت  ناهرب و  لیلد و  ۀماقا  یمالک و  ياهثحب  هاگ 
يارب هعیش  تازرابم  ینونک ، رصع  ات  یلع ( نینمؤملاریما  نامز  زا  ورنیا  زا  تسا . ریشمش  تابرض  زا  رت  هدنبوک  رت و  هدنرب  رایـسب  نافلاخم ،
نتفرگ رظن  رد  نامز و  تایضتقم  عبات  ینامز  ره  رد  وا  ةدیقع  زاربا  هزرابم و  عون  یلو  هتشاد  دوجو  هراومه  شیوخ  بهذم  تیناقح  تابثا 

نایم ییادـج  هقرفت و  هشیدـنا  رد  نوگانوگ  ياـه  هویـش  هب  مالـسا  نانمـشد  هک  زین  رـضاح  لاـحرد  ( 9 .) تسا هدوب  اهتحلـصم  اـهتیولوا و 
لیلد و هماقا  وگتفگ و  ثحب و  باب  ندوشگ  اب  ننـست ، لها  ناردارب  دوخ و  نایم  ینید  تدـحو  ظفح  اب  هعیـش  دنتـسه ، یمالـسا  بهاذـم 

نایم یگتسبمه  تدحو و  ینونک ، رصع  رد  نید  نانمـشد  ياه  هنتف  لابق  رد  هبرح  نیرتهب  هک  ارچ  دزادرپیم . دوخ  دیاقع  تابثا  هب  ناهرب 
، فورعم هبرما  باوبا  زا   24 باب ثیدح 6 ، هعیشلا ج11، لیاسو  ص425 2 . ج11 ، هنومن ، ریسفت  . 1 ذخآم :  عبانم و  تسا . ناناملـسم  همه 

هدزاود یناگدنز  نامه  نامه 8 . نامه 7 . ص30 6 . نامه ، نامه 5 . ص27 4 . ییابطابط ، همالع  مالسا ، رد  هعیش  عبنم 3 . نامه  زا  لقنب 
یسردم یقت  دمحم  همالع  یبتکم ، ياهشبنج  هعیش و  ناماما  ینیسحلا /  فورعم  مشاه  ماما ، 

عماجم رد  درک و  هیقت  دیاب  زاب  دنا  هدرک  دمحم ( لآ  و  یلع ( ترـضح  رب  هک  نامثع ) رکبوبا و  رمع ،  ) نوعلم هس  نیا  هک  ملظ  همه  نیا  دوجو  اب  ارچ 
؟ دننک یمن  تبحص  حضاو  یمومع 

شسرپ

درک و هیقت  دیاب  زاب  دنا  هدرک  دـمحم ( لآ  و  یلع ( ترـضح  رب  هک  نامثع ) رکبوبا و  رمع ،  ) نوعلم هس  نیا  هک  ملظ  همه  نیا  دوجو  اب  ارچ 
؟ دننک یمن  تبحص  حضاو  یمومع  عماجم  رد 
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خساپ

تارجح ةروس  رد  دنوادخ  .1 هک :  تسا  نیا  رّـسیم  مک  تصرف  نیا  رد  هچنآ  اما  تفگ  ناوت  یم  یناوارف  بلاطم  امـش  لاؤس  هب  خـساپ  رد 
زا هکنیا  زا  ار  ام  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  ( 1") میلع عیمـس  هللا  نا  هللا  اوقتاو  لوسر  هللا و  يَدَی  نیب  اومدُقت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای   : " دیامرف یم 

هدومن دـیدهت  ینمـض  تروص  هب  دـعب  و  مینک ، لمع  نید  تاروتـسد  اب  قباطم  دـیاب  ینعی  تسا ، هدومن  یهن  میتفا  شیپ  دـنوادخ  ربمایپ و 
نانآ ةریـس  مینک و  هجوت  دناعم  قفاوم و  اب  دروخرب  رد  تیب  لها  شور  هب  دیاب  سپ  تساناد ، اونـش و  مینک  یم  هچنآ  هب  دنوادخ  هک  تسا 

هک ناـمثع  ةراـبرد  هنـالداع  مکح  تسادـخ  يارب  و  فـلا :  دـنیامرف :  یم  موـس  ۀـفیلخ  ناـمثع  ةراـبرد  یلع ( لاـثم  روـطب  مینک ، لـمع  ار 
، ترـضح نایب  نیا  رد  ( 2 .) دیداتفا بارطـضا  دایرف و  داد و  هب  وا  ياهراک  رد  هک  امـش  ةرابرد  داد و  حـیجرت  نیملـسم  رب  ار  نادـنواشیوخ 

یم هک  مدرک  عافد  نامثع  زا  ردق  نآ  ادـخ ، هب  دـنگوس  ب :  تسا . هدـش  شهوکن  شلتق  وا و  هیلع  دایرف  داد و  زا  نامثع ، شهوکن  نمض 
. تسا هدرک  تیامح  وا  تلود  زا  هک  دنک  یم  مالعا  نامثع ، تاهابتشا  هب  نداد  هجوت  نمـض  ماما  زین  نایب  نیا  رد  ( 3 .) موش راکهنگ  مسرت 
ار وا  رتمک  مدـیبلط و  یم  ار  ناـمثع  يدونـشوخ  رتشیب  نم  دـندومرف :  ترـضح  منک ؛ یم  هراـشا  هصـالخ  روطب  هک  رگید  دّدـعتم  دراوم  و 

نایعیـش هک  زین  اـم  دـندوب . تما  تدـحو  ظـفح  رد  مدرم  نیرتـصیرح  هک  دـنداد  یم  ماـجنا  ور  نآ  زا  ار  هـمه  نـیا  و  مدرک . یم  شنزرس 
یمالسا تما  تحلصم  هک  یلکش  هب  ار  دوخ  لمع  مینک و  رظن  یناکم  ینامز و  طیارش  هب  تریصب  اب  میتسه  هک  یتلاح  ره  رد  دیاب  میناشیا 

هدش هتفریذپ  اهروشک  يرایـسب  رد  نآ  يونعم  يربهر  تسا و  یمالـسا  ناریا  هجوتم  یمالـسا  تما  رـضاح  لاح  رد  . 2 مینک . میظنت  تسا 
، اقیرفآ رد  دننک . یم  راختفا  بالقنا  هنازرف  ربهر  ماما و  ترـضح  يربهر  هب  دنتـسه  تنـس  لها  زا  ًامومع  هک  ینیطـسلف  ناگدـنمزر  تسا .

لها اب  دروخرب  تردق  هچرگ  هک  تسا  هدوب  ناریا  یمالـسا  تلود  ۀنوگ  لادتعا  راتفر  لیلدـب  نیا  تسا . نینچنیا  زین  دالب  يرایـسب  اپورا و 
هک یطیارـش  رد  تسا . ناناملـسم  تدحو  شرتسگ  رما  نیا  ۀجیتن  دنک و  یم  یگدـنز  راوردارب  نانآ  اب  دراد  ار  ناریا ـ رد  لقادـح  تنس ـ 

. تسین هقرفت  داجیا  زج  يزیچ  ربمایپ  ۀباحـص  نعل  زا  نتفگ  نخـس  درگن  یم  مسیرورت  مشچ  هب  یمالـسا  کلامم  ماـمت  هب  اـکیرمآ  تلود 
يرازیب يّربت و  ناونع  هب  زورما  هک  هچنآ  اما  میزادرپب ، نآ  هب  یـصوصخ  میناوت  یم  هک  میـشاب  هتـشاد  یتاداقتعا  امـش  اـی  نم  تسا  نکمم 

. سیلگنا لیئارسا و  اکیرمآ  ینعی  تسا ، نیطسلف  قارع و  ناتسناغفا ، رد  ناناملسم  نالتاق  رب  نعل  دبای  عویش  یمومع  نکاما  رد  دیاب  ییوج 
ناردپ یلع  نم و  ینعی  ۀمالا " هذه  اوبا  یلع  انا و   : " دندومرف هک  ربمایپ  ثیدح  قبط  دنتـسه . ام  يونعم  ناردـپ  نیموصعم ( هکنیا  رگید  و 

نعل کیکر و  تاملک  زا  ًـالثم   ) دـنک تبحـص  يروط  مدرم  اـب  دـیابن  دـنزرف  هک  تسا  هدـمآ  نیدـلاو  قوقح  باـب  رد  و  میتسه . تما  نیا 
هتبلا دننک . نعل  ار  همئا (  مه  اهنآ  ننـست ، لها  يافلخ  نعل  تروص  رد  اسب  هچ  دننک . نیرفن  نعل و  ار  وا  نیدـلاو  اهنآ  هک  دـنک ). هدافتـسا 

درک نعل  ار  ننست  لها  يافلخ  دوش  یم  دنز  یمن  یمالـسا  تدحو  هب  ینادنچ  ررـض  دنکیم و  باجیا  تیعقوم  هک  مه  دراوم  یـضعب  رد 
دیابن دراد  یّـصاخ  تسادـق  هک  تیب  لها  رکذ  سلجم  ربنم و  نأش  تروص  ره  رد  دوش . یم  ماجنا  نعل  نیا  اروشاع  ترایز  رد  هکنیا  امک 

ۀبطخ 240 ۀبطخ 30  هیآ 1 2 . تارجح /  هکرابم  هروس  . 1 ذخآم :  عبانم و  دوش . هتسکش  تشز  تسپ و  تاملک  اب 

هک اجنآ  زا  و  درمش ؟ کچوک  ار  اهنآ  تفرگ و  هدیدان  ار  ینس  هعیش و  فالتخا  دروم  طاقن  ناوتیم  ایآ  دشاب ؟ دح  هچ  رد  ینس  هعیـش و  هطبار  دیاب 
رفاک تنس  لها  تفگ  ناوتیم  ایآ  تسا  نیموصعم ):  همئا  هب  نداد  مانشد  ای  ینمـشد  تموصخ و  یتح  ای  نتـشادن و  لوبق  رفاک ، طیارـش  زا  یکی 

؟ دنتسه

شسرپ

و درمش ؟ کچوک  ار  اهنآ  تفرگ و  هدیدان  ار  ینس  هعیش و  فالتخا  دروم  طاقن  ناوتیم  ایآ  دشاب ؟ دح  هچ  رد  ینـس  هعیـش و  هطبار  دیاب 
ناوتیم ایآ  تسا  نیموصعم ):  همئا  هب  نداد  مانـشد  ای  ینمـشد  تموصخ و  یتح  اـی  نتـشادن و  لوبق  رفاـک ، طیارـش  زا  یکی  هک  اـجنآ  زا 
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؟ دنتسه رفاک  تنس  لها  تفگ 

خساپ

هناردارب و دـیاب  ینـس  هعیـش و  نیب  هطبار  دـنراد ، اهناملـسم  نیب  يزادـنا  فـالتخا  رد  یعـس  مالـسا  نانمـشد  هک  ناـهج  یلعف  طیارـش  رد 
ضرف اـب  یبساـنم  یناـکم  یناـمز و  تیعقوم  رگا  درک و  دـیکأت  نیباـمیف  تاـکرتشم  رب  تسیاـبیم  داـحتا  داـجیا  يارب  دـشاب . زیمآمهاـفت 

نیا ریغ  رد  تخادرپ و  وگتفگ  ثحب و  هب  لالدتـسا  اب  هناردارب و  دـش ، تفای  اهههبـش  تالاکـشا و  هب  ییوگخـساپ  تهج  مزـال  تاـعلاطم 
هناخ ترایز  هب  هک  يدارفا  دروم  رد  ناشیا  ياوتف  هب   ) تسین زیاج  اهنآ  هب  ندز  نماد  تافالتخا و  نایب   ) ;( ماـما ترـضح  رظن  قبط  تروص 

رد یلدمه  داحتا و  ترورض  زا  یکاح  همه  دییامن ، هجوت  دنراذگن و ... رهُم  دنناوخب و  تعامج  زامن  اهینس  اب  هنوگچ  هک  دنوریم  ادخ 
تـسین مهم  هدـیقع  مییوگب  میرگنب و  لهاست  اـب  هعیـش  تاداـقتعا  هب  هک  تسین  نیا  تاـکرتشم  رب  دـیکأت  ياـنعم  هتبلا  تسا  رـضاح  ناـمز 

رفاک تنـس  لها  دـیلقت ، ماـظع  عجارم  رظن  قبط  تسا  مالـسا  نانمـشد  لـباقم  رد  تاـفالتخا  هب  ندزن  نماد  روظنم  هکلب  تسا  مهم  يردارب 
.( دنراد لد  هب  ار  تراهط  تمصع و  تیب  لها  توادع  هک   ) اهیبصان رگم  دنشابیم ، ناملسم  دنتسین و 

هعیش و نیب  يربارب  تدحو و  هلئسمو  ناشنانمشداب ,  ینمشد  ناشناتسود و  اب  یتسود  تیب و  لها  تدوم  هب  عجار  هدراو  تایاور  نیب  دوشیم  هنوگچ 
؟ درک عمج  ینس 

شسرپ

يربارب تدحو و  هلئسمو  ناشنانمـشداب ,  ینمـشد  ناشناتـسود و  اب  یتسود  تیب و  لها  تدوم  هب  عجار  هدراو  تایاور  نیب  دوشیم  هنوگچ 
؟ درک عمج  ینس  هعیش و  نیب 

خساپ

هک تسین  نانچ  اریز  ؛ درادن ینس  هعیش و  نیب  یمالسا  تدحو  اب  یتافانم  نانآ  نانمشد  اب  ینمشد  و  (ع ) تیب لها  ناتسود  اب  یتسود  هلأسم 
 - یبرقلا یف  هدوملاالا  ارجا  هیلعمکلئـساال  لق   » هفیرـش هیآ  مکح  هب  ناـنآ  زا  يرایـسب  هکلب  دنـشاب . (ع ) تیب لـها  نانمـشد  زا  ننـست  لـها 
زا (ع ) تیب لها  اب  هکدوشیم  یناسک  لماش  اهنت  قوف  روتـسد  نیاربانب  دنرامـشیم . بجاو  ار  (ع ) تیب لـها  تدوم  یتسود و  يروش 23 »

لها نانمشد  اب  یتسود  عنم  رس  نآ  رب  نوزفا  اهنآ . ناروای  رگمتـسنامکاح و  دننام  دنتـساخرب ؛ هلباقم  هب  نانآ  اب  هدمآ و  رد  يراگزاسانرس 
نیا هتبلا  درادن . یلاکـشا  نادنچ  دریگن  رارق  اتـسار  نیا  رد  هک  ییاهدـنویپ  ور  نیازا  تساهنآ . یفارحنا  نایرج  طخ و  رد  نتفرگرارق  تیب 

هب داعبا  مامت  اب  هک  تسا  نآ  هعیش  تازایتما  زا  نکیلو  دراد  یبتارم  تراهط  تمـصع و  نادناخاب  یتسود  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  زین  هتکن 
دنک توادع  راهظا  (ع ) راهطا همئا  هب  تبـسن  هک  دشابن  یناسک  زا  امـش  تسود  رگا  نیاربانب  تسا . هدـناشوپ  لمع  هماج  یهلا  روتـسد  نیا 

J .} درادن یلاکشاوا  اب  یتسود 

عیشت هب  تنس  لها  توعد  هطبار و  یگنوگچ 

هراشا

؟ تسیچ دنتسه  ینس  هک  يدارفا  لابق  رد  ام  هفیظو 
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شسرپ

؟ تسیچ دنتسه  ینس  هک  يدارفا  لابق  رد  ام  هفیظو  عیشت  هب  تنس  لها  توعد  هطبار و  یگنوگچ 

خساپ

دیابار یمالـسا  يردارب  توخا و  لـصا  تروص  ره  رد  تسا . تواـفتم  فلتخم  طیارـش  اـه و  طـیحم  رد  تنـس  لـها  اـب  هطبار  یگنوگچ 
تایحور و هدننک و  توعد  یلالدتسا  يرکف و  ياهییاناوت  هب  یگتسب  عیـشت  هب  نانآ  زا  یـصاخشا  ای  صخـش  توعد  اما  تشاد . ظوفحم 

هدـش هراشا  دروم  هب  تبـسن  يدـنمدوس  هجیتن  ینیبشیپ  هک  یتروص  رد  و  تسا . يراوشد  ًاتبـسن  راـک  دراد و  هدـنوش  توعد  ياـهتیلباق 
: تسا يرورض  هطبار  نیا  رد  هتکن  دنچ  تیاعر  لاح  ره  رد  یلو  دیوش . تالوقم  نیا  رد  وگ  تفگ و  دراو  ناشیا  اب  تسین  مزال  دینکیمن 
اب ًایناث  دینک و  رتشیب  ار  دوخ  تاعلاطم  ًالوا  دیاب  هنیمز ، نیا  رد  تنس ، لها  اب  نآ  یـساسا  ياهتوافت  عیـشت و  بتکم  اب  لماک  ییانـشآ  - 1

هنوگنیا رد  ثحب  ياههویـش  مارآ  مارآ  مه  دیـسرپب و  ار  دوخ  ياهلاؤس  مه  ات  دیـشاب  هتـشاد  طابترا  هنیمز  نیا  رد  هبرجت  اـب  نادنمـشناد 
شیارگ هیام  ار  ربمایپ  يوکین  قالخا  نآرق ، هک  هنوگناـمه  یبهذـم ، تابـصعت  کـیرحت  زا  زیهرپ  راـتفر و  نسح  - 2 دـیبایرد . ار  لئاسم 

ام عیشت و  بتکم  هب  نارگید  هقالع  نایفارطا و  نامیا  ماکحتـسا  هلیـسو  دناوتیم  زین  امـش  يوکین  قالخا  تسا ، هدرک  یفرعم  نید  هب  مدرم 
يارب مدـق  نیلوا  تفلاخم -  بصعت و  يور  زا  هن  و  هنازوسلد -  هنارگنـشور و  لاؤس  داجیا  هدـش ، یفرعم  عباـنم  هعلاـطم  زا  سپ  - 3 دوش .

ناتـسود هب  هعلاطم  رکفت و  يارب  یفاک  تصرف  دیاب  هکلب  دیـشاب ، عیرـس  خساپ  رظتنم  دیابن  زگره  هنیمز  نیا  رد  ًانمـض  تسا . يرگتیاده 
رتشیب تاقیقحت  هار  اهنآ  هعلاطم  اب  هک  ددرگیم  یفرعم  نایوجـشناد  يارب  بسانم  ياـهباتک  زا  یتسرهف  ریز ، رد  دـیهدب . دوخ  هعیـشریغ 

، يرگسع یـضترم  دیـس  همالع  نیتسردملاملاعم ،) باتک  همجرت   ) بتکم ود  هاگدید  زا  یمالـسا  فراعم  - 1 دش . دهاوخ  زاب  امـش  يارب 
(، تاعجارملا همجرت   ) تارظانم دیحوت 3 - تاراشتنا  یناحبـس ، رفعج  یمالـسا ، بهاذم  دیاقع و  گنهرف  لیلجت 2 - لـیلج  رتکد  همجرت :

همجرت رعشم 5 - رشن  بسن ، ینیسح  اضر  دیـس  دهدیم ، خساپ  هعیـش  ناخدمحمرون 4 - نب  یلق  ردیح  همجرت  یلماع ، نیدلا  فرـش  دیس 
، هیماما دیاقع  روشنم  یناجیت 8 - رتکد  تسیک ؟ یعقاو  تنس  لها  يوامس 7 - یناجیت  رتکد  مدش ، تیاده  هاگنآ  ینیما 6 - همالع  ریدغلا ،

يزاریش نیظعاولا  ناطلس  رواشیپ ، ياهبش  دیحوت 9 - تاراشتنا  یناحبس ، رفعج 

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  ننست  لها  اهتیلقا و  اب  ام  دروخرب 

شسرپ

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  ننست  لها  اهتیلقا و  اب  ام  دروخرب 

خساپ

. دنوریمن رامشهب  اهتیلقا  زا  ننـست  لها  دوریم و  راک  هب  یبئاص  یتشدرز و  یحیـسم ، یمیلک ، بهاذم  دروم  رد  اهنت  تیلقا  حالطـصا  {
هک يدراوم  زا  دیاباهنت  تسا و  نارگید  اب  ترشاعم  دننامه  اهنآ  اب  ترشاعم  نیاربانب  دنتسه . كاپ  عجارم  زا  يرایسب  ياوتف  هب  باتک  لها 

تنـس لها  اب  دروخرب  هرابرد  دشابیقالخاو . هدنزاس  يدروخرب  دیاب  زین  اهنآ  اب  دروخرب  درک . زیهرپ  دـننکیمن  بانتجا  اهنآ  تسا و  سجن 
بـسانم دراوم  رد  نآ ، ینابم  هعیـش و  بهذمهرابرد  هعلاطم  اب  درک و  راتفر  هظعوم  هنامیکح و  شور  اب  نانآ  اب  دـیاب  هک  تسا  ینتفگ  زین 
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.} تخادرپ اهنآ  داشرا  هب 

؟  تسیچ دوش  یم  هتفگ  هک  يربت  سپ  دینک  یم  هیصوت  ار  بسانم  دروخرب  رگا  دشاب ؟ هنوگچ  دیاب  تنس  لها  اب  ام  دروخرب 

شسرپ

؟  تسیچ دوش  یم  هتفگ  هک  يربت  سپ  دینک  یم  هیصوت  ار  بسانم  دروخرب  رگا  دشاب ؟ هنوگچ  دیاب  تنس  لها  اب  ام  دروخرب 

خساپ

زا راذگتعدب » نارادمدرس   » باسح هک  درک  هجوت  مهم  هتکن  نیا  هب  دیاب  یبهذم  ياههقرف  رگید  تنـس و  لها  اب  راتفر  یگنوگچ  هرابرد 
و يربت »  » هرابرد هچنآ  تسناد . ادج  دیاب  ار  هشیپ » تیدوبع  ناهاگآان   » زا هشیپ » تجاجل  نایاناد   » ماجنارـس تسادـج و  كاپلد » ناوریپ  »

بلق  » ریذـپقح و هیحور  هک  یتروص  رد  هاگآان ، ناوریپ  مدرم و  مومع  اما  تسا . لوا  هورگ  هراـبرد  رتشیب  تسا ، هدـش  هتفگ  ضغب »  » موزل
هاـگن دـیاب  ناـنآ  اـب  راـتفر  رد  زین  اـم  دـنریگیم . رارق  دـنوادخ  فطل  دروم  دـناهدرک  هابتـشا  قـح  صیخـشت  رد  اـما  دنـشاب ، هتـشاد  میلس »

هب ییانتعایب  داقتعا و  رد  یتسـس  بجوم  زیمآتبحم  ياهراتفر  طالتخا و  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  میـشاب . هتـشاد  رگتیاده  زیمآتبحم و 
طاقن رب  تابـصعت  زورب  تاساسحا و  کیرحت  نودب  هک  تسا  نآ  تنـسلها  اب  راتفر  رد  هویـش  نیرتهب  دوشن . ام  دوخ  بهذم  هژیو  ماکحا 
رتشیب هچ  ره  تبحم  اهوگتفگ  نیا  وترپ  رد  هک  مینک  وگزاب  نانآ  هریـس  میلاعت و  تیبلها و  لیاضف  زا  رتشیب  هچ  ره  مینک و  هیکت  كرتشم 

J .} دمآ دهاوخ  يوریپ  و  تعباتم » «،» تبحم  » لابند هب  هک  تسا  یعیبط  دیآ و  لصاح 

؟ دینک یم  داهنشیپ  ییاه  باتک  هچ  تسیچ و  ام  هفیظو  هعیش ، بهذم  هب  نارگید  ندیورگ  يارب 

شسرپ

؟ دینک یم  داهنشیپ  ییاه  باتک  هچ  تسیچ و  ام  هفیظو  هعیش ، بهذم  هب  نارگید  ندیورگ  يارب 

خساپ

: تسا یلقن  یلقع و  ناهرب  لیلد و  اب  مرن و  نابز  اب  مهیلع ـ  هللامالـس  تراهط ـ  تمـصع و  تیب  لها  بهذـم  قح و  نید  غیلبت  امـش  هفیظو 
نک و توعد  وکین  زردنا  تمکح و  اب  تراگدرورپ  هار  هب  نسحا  یه  یّتلاب  مهلداج  ِۀنـسحلا و  ۀظعوملا  ۀمکحلاب و  ّکبر  لیبس  یلا  عدا 

هژیو هب  مدرم  اـب  هک  تسا  نیا  ناناملـسم  اـم  هـفیظو  يهیآ 125 .) لـحن ، يهروس  )M} امن هلداجم  تسا ، رتوکین  هک  ياهویـش  اـب  ناـنآ  اـب 
ار یـساسا  طرـش  ود  راک  نیا  يارب  اما  مییامن . انـشآ  تقیقح  هب  ار  اهنآ  مینک و  دروخرب  ییوخمرن  ارادم و  اب  دـنرود ، قح  زا  هک  یناسک 

نیدب میشاب . هتـشاد  یهاگآ  ملع و  مهیلع ـ  هللامالـس  تراهط ـ  تمـصع و  تیب  لها  بهذم  تقیقح و  هب  ام  دوخ  لوا : درک : تیاعر  دیاب 
، دـیراد تماقا  هک  يرهـش  نادنمـشناد  زا  شـسرپ  نینچمه  تسا و  هتفای  شراـگن  راوگرزب  ءاـملع  طـسوت  هک  ییاـهباتک  هعلاـطم  روظنم 
هب تبـسن  دنتـسه  ام  توعد  فرط  هک  ییاـهنآ  مود : دیـسرپب . اـم  زا  هماـن  قیرط  هب  ار  دوخ  تـالاؤس  دـیناوتیم  نینچمه  دوشیم . هیـصوت 

يریگهرانک نانادان  زا  و  نیلهاجلا ...  نع  ضرعَا  َو  درک ... : يریگهرانک  هورگ  نیا  زا  دـیاب  تروص  نیا  رد  دنـشاب . هتـشادن  دانع  تقیقح 
داوج دیـس  همجرت  ۀـجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  . 1 دـینک : هعجارم  ریز  باـتک  ود  هب  هنوـمن  يارب  يهیآ 199 .) فارعا ، يهروـس  )M} نک

، دمحم رفيدیعس ، تسا 2 . هدرک  ناـیب  دـناهدش  دراو  ماـما  هدزاود  تماـما  رد  هک  ار  یتاـیاور  هـک   38 صـص 120 -  ج 2 ، يوفطـصم ،
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مق یمالسا ، مولع  یناهج  زکرم  ، 175 صص 183 ـ  ج 2 ، یمالسا ، مالک  شزومآ 

نید نانمشد  نعل  هکنیا  هب  هجوت  اب  ( ؟ دشاب افخ  رد  لمع  نیا  هک  یتروص  رد  تسا  یتسرد  راک  دننک  تنعل  ار  ینس  يافلخ  هکنیا  هب  دارفا  هب  نتفگ  ایآ 
.( تسا رادروخرب  ییالاب  باوث  زا 

شسرپ

نعل هکنیا  هب  هجوت  اب  ( ؟ دشاب افخ  رد  لمع  نیا  هک  یتروص  رد  تسا  یتسرد  راک  دننک  تنعل  ار  ینـس  يافلخ  هکنیا  هب  دارفا  هب  نتفگ  ایآ 
.( تسا رادروخرب  ییالاب  باوث  زا  نید  نانمشد 

خساپ

زا ناناملسم  نیب  ماجسنا  تدحو و  ظفح  دنک ، یم  دیدهت  ار  نیملسم  لک  هک  یناوارف  تارطخ  مالـسا و  ناهج  ینونک  طیارـش  هب  هجوت  اب 
نیا حرط  هک  ارچ  دشاب  یمن  راگزاس  مالـسا  هیلاع  حلاصم  اب  هدوبن و  حیحـص  افلخ  هب  نعل  جیورت  نیاربانب  دـشاب ، یم  مهم  رایـسب  تابجاو 
دراد ار  هعیش  صوصخ  هب  نیملسم و  مالسا و  يارب  يدج  تالکشم  زورب  لامتحا  يراک ، یفخم  ضرف  هب  یتح  ینونک ، هعماج  رد  لئاسم 

. داد قوس  تدحو  تمس  هب  ار  ناناملسم  هک  دومن  شالت  دیاب  و 

هک ارچ  مناوخ  یمن  تقو  چیه  ما و  هدناوخن  مرادن و  لوبق  ار  اروشاع  ترایز  نم  تفگ  یم  اه  هچب  زا  یکی  دوب  نامیاه  هچب  زا  دنچ  نیب  هک  یثحب  رد 
لوا هعیـش  رظن  زا  و   .... ملاظ لوا  تنا  صخ  مهللا  دیوگ  یم  ترایز  نیا  رد  رگید  فرط  زا  دـنز و  یم  تدـحو  داحتا و  زا  مد  فرط  کی  زا  هعیش 

رکبوبا

شسرپ

یمن تقو  چـیه  ما و  هدـناوخن  مرادـن و  لوبق  ار  اروشاع  ترایز  نم  تفگ  یم  اه  هچب  زا  یکی  دوب  نامیاه  هچب  زا  دـنچ  نیب  هک  یثحب  رد 
ملاظ لوا  تنا  صخ  مهللا  دیوگ  یم  ترایز  نیا  رد  رگید  فرط  زا  دنز و  یم  تدحو  داحتا و  زا  مد  فرط  کی  زا  هعیـش  هک  ارچ  مناوخ 

هب ییاهباوج  هب  اـم  دراد  ضقاـنت  فرح  رد  نیا  تسا  ناـمثع  موس  هیلع و  هللا  تنعل  رمع  مود  هیلع  هللا  تنعل  رکبوبا  لوا  هعیـش  رظن  زا  و  ....
. دیهدب ناشباوج  يارب  يرتشیب  تاحیضوت  منک  یم  شهاوخ  امش  زا  لاح  میداد  ناشیا 

خساپ

نایادخ هب  بس  ییوگازـسان و  هدـش  شهوکن  هچنآ  تسا و  یهلا  تمحر  فطل و  زا  يرود  يانعم  هب  هک  نعل  تفگ  دـیاب  نعل ، دروم  رد 
هک دیهدم  مانشد  دنناوخ  یم  ادخ  زج  هک  ار  ییاهنآ  و  ملع ... ؛ ریغب  اودع  هللا  اوبسیف  هللا  نود  نم  نوعدی  نیذلا  اوبـست  ال   » تسا ناکرـشم 

تبسن یهلا ، تمحر  زا  يرود  بلط  يانعم  هب  نعل  اما  هیآ 108 .) ماعنا ، « ) داد دنهاوخ  مانشد  ار  ادخ  ینادان  هب  و ]  ] ینمـشد يور  زا  نانآ 
يارب ار  باذع  دنک و  یم  نعل  ار  نارفاک  دنوادخ  اریعـس ؛ مهل  دـعا  نیرفاکلا و  نعل  هللا  نا   » تسا هدـمآ  زین  نآرق  رد  ناملاظ  نارفاک و  هب 

هللا نوذؤی  نیذلا  نا  . » دنا هتفرگ  رارق  نعل  دروم  دنا  هداد  رازآ  ار  ربمایپ  هک  یناسک  نینچمه  و  هیا 64 .) بازحا ، « ) تسا هدرک  هدامآ  نانآ 
نعل دروم  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  دـنوادخ  دـنهد  یم  رازآ  ار  شربمایپ  دـنوادخ و  هک  یناسک  هرخـالا ؛ ایندـلا و  یف  هللا  مهنعل  هلوسر  و 

. تسا يدبا  مدرم ، تیاده  ياهوگلا  اههوسا و  هب  نیملاظ  و  (ع ) نیسح ماما  اب  نابراحم  نادناعم و  يارب  هیآ 57 .) بازحا ، « ) دهد یم  رارق 
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نعل كالم  و  تسا ، هدش  (ص ) دمحم لآ  دمحم و  قح  هب  نیملاظ  هب  تبسن  نیرفن  نعل و  بجوم  هک  هچنآ  تسا . يدبا  نعل ، كالم  اریز 
قـشع بح و  دـهدیم . لیکـشت  اهضغب  بح و  نیمه  ار  نید  حور  تقیقح و  نیا ، رب  هوالع  تسا . یقاب  مه  نعل  تسا  یقاب  نوچ  تسا ،

یلوت و  ) دناهدوب تقیقح  قح و  نمـشد  هک  یناسک  هب  تبـسن  ضغب  دناهدوب و  یهلا  هاگرد  فراع  عیطم و  ناگدـنب  هک  یناسک  هب  تبـسن 
ایآ ضغبلا ؟ ّبحلا و  ّالا  نامیالا  له  و  ّبحلا ؟ ّالا  نیدـلا  له   » تسا هدـمآ  ینید  نوتم  رد  هک  نانچمه  تسا . نامیا  ياه  هناـشن  زا  يربت )
هب دـنوادخ  : » تسا هدـمآ  یـسدق  ثیدـح  رد  و  ص 944 ) ج 2 ، هـمکحلا ، نازیم  ( ،»؟ تـسا ضغب  ّبـح و  زا  ریغ  يزیچ  ناــمیا  نــید و 

ار وت  مداد و  هقدـص  متفرگ ، هزور  مدرازگ ، زامن  تیارب  درک : ضرع  یـسوم  ياهداد ؟ ماجنا  نم  يارب  يراک  زگره  ایآ  دومرف : (ع ) یـسوم
دای ترـس و  يهیاس  هقدـص ، تسا و  منهج  شتآ  ربارب  رد  وت  رپس  هزور  تسوت و  يارب  تّجح  ناهرب و  زاـمن  دومرف : دـنوادخ  مدرک ؛ داـی 

دنوادـخ امرف . ییاـمنهار  تسوت  يارب  هک  يراـک  هب  ارم  درک : ضرع  (ع ) یـسوم ياهدرک ؟ نم  يارب  يراـک  هچ  وت  يارب  تسا  يرون  نم ،
نیرترب هک  تسناد  یسوم  سپ ، ياهدرک ؟ ینمشد  یـسک  اب  نم  يارب  ياهدرک و  یتسود  یـسک  اب  نم  يارب  زگره  ایآ  یـسوم ! يا  دومرف :

لقن ادخ ، رطاخب  ضغب  بح و  هنیمز  رد  ص 966 .) نامه ، «، ) تسادخ رطاخ  هب  ینمـشد  ضغب و  ادخ و  رطاخ  هب  یتسود  ّبح و  لامعا ،
ح 24688) لاّـمعلازنک ، «، ) تسا بجاو  دـنوادخ ، رطاـخ  هب  ضغب  ّبح و  : » دـیامرفیم مرکا  یبـن  تسا . هدیـسر  ینـس  هعیـش و  زا  رتاوـتم 
هک نآ  رخآ  هتکن  درمـشرب . ناوـتیم  ادـخ  رطاـخ  هب  ضغب  ّبح و  میکحت  نیمه  ار  اروشاـع  تراـیز  ياههفـسلف  زا  رگید  یکی  نیارباـنب ،

يراک ماجنا  هک  اجنآ  هعیـش  هقف  رظن  زا  اریز  درادن  ضقانت  یفانت و  یمالـسا  تدحو  رب  دیکأت  لصا  اب  ندـناوخ  اروشاع و  فیرـش  ترایز 
هک نانچ  دوش  يراددوخ  دـیاب  نآ  ماجنا  زا  هیقت »  » ینید رگید  لها  رب  هیکت  اب  درک و  زیهرپ  نآ  زا  دـیاب  امتح  دوش  یم  هقرفت  عازن و  ثعاب 
مزال زامن  رد  نتـشاذگ  رهم  یمالـسا ، یگنهامه  تدحو و  ظفح  يارب  هعیـش  ياهقف  رظن  قبط  هک  دـتفا  یم  قافتا  جـح  مسوم  رد  لاس  ره 

رد اعون  اروشاع  ترایز  ندناوخ  اهنیا ، همه  زا  هتـشذگ  درادن . هداعا  مه  زامن  هدوب و  زیاج  تنـس  لها  تعامج  زامن  رد  تکرـش  تسین و 
اب یمالسا  یللملا  نیب  تدحو  هب  ینایز  ررـض و  چیه  تروص  نیا  رد  دناوخ ، یم  ار  نآ  دوخ  هناخ  رد  یـسک  ره  ای  تسا و  نایعیـش  عمج 

. دنک یمن  دراو  ناناملسم  رگید 

یلع ترضح  هاگن  زا  یمالسا  تما  تدحو 

هراشا

؟ یضرع ای  تسا  یتاذ  نآرق  يارب  یبرع  نابز 

شسرپ

؟ یضرع ای  تسا  یتاذ  نآرق  يارب  یبرع  نابز  یلع  ترضح  هاگن  زا  یمالسا  تما  تدحو 

خساپ

ظفح رد  ترـضح  نآ  ماـمتها  تسا و  رادروـخرب  ياهژیو  تیمها  هاـگیاج و  زا  (ع ) ناـنمؤم ریما  دزن  مالـسا  تما  یگچراـپکی  تدـحو و 
دیمان و (ص ) هَّللا لوسر  تما  تدـحو  يدانم  نیرتگرزب  ناوتیم  نامگیب  ار  (ع ) یلع تسین . هدیـشوپ  یـسک  رب  ناناملـسم  یگچراپکی 

بّرخم شقن  تدحو و  هداعلاقوف  تیمها  یـشزرا و  هاگیاج  نیبت  رد  ترـضح  نآ  دینـش . وا  راتفر  مالک و  زا  ار  یهاوخ  تدحو  كاوژپ 
ندرک هدـنز  اـب  دیدیـشک و  تعاـطا  هتـشر  زا  تسد  نونکا  امـش  هک  دیـشاب  هاـگآ  : » دـیامرفیم هفوـک  مدرم  هب  باـطخ  ییادـج ، هقرفت و 
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دوب هدراذگ  تنم  يردارب  تدحو و  اب  یمالـسا  تما  رب  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دیتسکـش ، مه  رد  ار  یهلا  مکحم  ژد  تیلهاج ، ياهشزرا 
، یتشد دـمحم  همجرت  هغالبلاجـهن ، ...«. درک روصت  ناوتیمن  نآ  دـننامه  ار  یـشزرا  چـیه  هک  دوب  یتمعن  دـننک ؛ یگدـنز  نآ  هیاس  رد  اـت 
ناناملـسم و ییاـمهدرگ  روـحم  ار  دـحاو  ربماـیپ  تعیرـش و  باـتک ، هب  کـسمت  ناحبـس و  يادـخ  هـب  داـقتعا  ترـضح  نآ  هبطخ 192 .

درمت یچیپرس و  و  درمشیم ، نآ  ياقب  موادت و  لماع  ار  يربهر  زا  يوریپ  تعیرش و  نیناوق  حیحص  يارجا  و  دنادیم ، نانآ  ياقثولاةورع 
دوخ ياههبطخ  زا  یکی  رد  ترـضح  نآ  هبطخ 18 . نامه ، . دنکیم یفرعم  نآ  ندش  یـشالتم  فیعـضت و  لماع  ار  يربهر  تاروتـسد  زا 

زوریپ ار  نآ  هـک  تسوـمه  تسادـخ و  نـید  مالـسا ، دوـبن . نآ  نارادـفرط  یمک  یناوارف و  هـب  مالـسا ، تسکــش  يزوریپ و  : » دـیامرفیم
، دلسگب مه  زا  هتشر  نیا  رگا  دهدیم . دنویپ  مه  هب  هتخاس ، دحتم  ار  اههرهم  هک  تسا  مکحم  ینامـسیر  نانوچ  ربهر ، هاگیاج  تخاس . ...
دناناوارف و مالـسا  تمعن  هب  اما  دنکدنا ، رادقم  رظن  زا  هچرگ  زورما ، برع  دش . ... دنهاوخ  هدنکفا  ییوس  هب  مادک  ره  هدـنکارپ و  اههرهم 

یتحار هب  زین  ترـضح  نآ  راتفر  یلمع و  هریـس  رد  یبلطتدـحو ، هبطخ 146 . نامه ، «. دنـشابیم دـنمتردق  زیزع و  یگنهامه  داحتا و  اـب 
ولگ رد  ناوختـسا  مشچ و  رد  راخ  هک  نآ  اب  درک و  توکـس  لاس  شیوخء 25  هتفر  تراغ  هب  قح  لباقم  رد  هک  نانچ  دوشیم ؛ هدـهاشم 

اب گنج  رد  ار  ناناملـسم  یتسـس  هک  نامز  نآ  (ع ) یلع ماما  دیزرون . غیرد  ناناملـسم  داحتا  يارب  یـشالت  چـیه  زا  دوب ، هدـش  نیـشنهناخ 
تعیب وت  رگا  : » تفگ هک  تسا  (ع ) ماما هب  باطخ  ناـمثع  راـتفگ  بلطم ، نیا  دـهاش  و  دومن . تعیب  لوا  هفیلخ  اـب  درک ، هدـهاشم  نادـترم 

دمحمیلع نارادمامز ، یلع و  ماما  ر.ك : «. تفر دهاوخن  نادترم  اب  گنج  يارب  هفیلخ  روتـسد  هب  یـسک  هدـش و  قرفتم  ناناملـسم  ینکن ،
رد ترضح  نآ  رصم .) فراعملاراد ، رشن  ، ) ص 587 ج 1 ، يرذالب ، فارـشالا ، باسنا  زا  لقن  هب  قوثو .) تاراشتنا  ، ) ص 79 یلیلجریم ،

تما تدـحو  هب  هک  درادـن  دوـجو  سک  چـیه  مالـسا  تما  رد  نادـب  سپ  : » دـسیونیم تیمکح  هراـبرد  يرعـشا  یـسوموبا  هماـن  باوـج 
مبلطیم ادخ  زا  ار  هتسیاش  ماجنارس  کین و  شاداپ  راک  نیا  رد  نم  دشاب . رتزوسلد  نم  زا  رگیدکی  هب  نانآ  نتفرگ  سنا  هب  و  (ص ) دمحم

هدوب یمالـسا  تما  تدـحو  يدانم  نیرتگرزب  (ع ) یلع هک  نآ  نخـس  هاـتوک  همان 78 . هغالبلاجـهن ، «. مراد افو  ماهتـسب  ناـمیپ  هچنآ  هب  و 
. تسا هدیزرون  غیرد  یشالت  چیه  زا  تدحو  موادت  ققحت و  هار  رد  هک  تسا 

نآ غرـس  هب  دیابن  نیاربانب  درادن و  يرگید  ةرمث  هقرفت ، داجیا  زج  تماما ، ربمایپ و  تفالخ  هلأسم  دروم  رد  ثحب  هک  تسا  تسرد  هشیدنا ، نیا  ایآ 
؟ تفر

شسرپ

هب دیابن  نیاربانب  درادن و  يرگید  ةرمث  هقرفت ، داجیا  زج  تماما ، ربمایپ و  تفالخ  هلأسم  دروم  رد  ثحب  هک  تسا  تسرد  هشیدـنا ، نیا  ایآ 
؟ تفر نآ  غرس 

خساپ

ای هدـیافیب و  ًانایحا  مهم و  ریغ  ثحب  عون  کـی  ار  نآ  اذـل  و  هدـیزرو ، تلفغ  ثحب  نیا  ناـشخرد  جـیاتن  زا  هشیدـنا  نیا  ناگدـنراد  ریخ .
يرگید هشیر  یـسانشماما ، هفـسلف  زا  تلفغ  زج  هشیدـنا  نیا  هک  مینکیم  رکف  ام  یلو  دناهدیـشیدنا . یمالـسا  تدـحو  هار  رـس  رب  يراـخ 
نیـشناج نتخانـش  ًافرـص  ثحب ، نیا  زا  فده  هاگره  هک  ارچ  دریگیم . همـشچرس  یبآم » یباّهو   » ای یگدز » ینـس  عون «  کی  زا  و  درادن ،

و میناوـخب ، رمثیب  دـیفم و  ریغ  ار  اـهثحب  هنوـگنیا  هک  دراد  اـج  تروـص  نیا  رد  دـشاب  بصنم  نیا  نـیغورد  نایعدـم  زا  ربماـیپ  نیتـسار 
هچ اریز  مینادـب ، یگناـگی  هار  راـخ  ار  نآ  دـننادیم ، یمالـسا  داـحتا  فلاـخم  ار  یقطنم  یملع و  ثحب  عونره  هک  نارگطارفا ، نوـچمه 
هک مینک  رداص  یبایغ  يأر  کی  وگروز ، ةرابرد  هداد و  صیخـشت  قحان  زا  ار  قح  مینک و  شواـک  نرق ، هدراـهچ  زا  سپ  هک  دراد  يدوس 
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کی ار  یمالسا  تفالخ  تماما و  ننست ، لها  نادنمشناد  نانوچ  هک  تسا  دراو  ینامز  لاکـشا  نیا  یلو  درادن . ارجا  نماض  عون  چیه  ًالعف 
يارجا يرگداد و  لدع و  شرتسگ  یعافد و  ياهورین  تیوقت  یمالسا و  ياهزرم  ظفح  رد  وا  ۀفیظو  هک  مینادب  یفرع  بصنم  ماقم و  عون 
مینیـشنب هک  دوب  دهاوخ  نیا  ناسب  اهثحب  عون  نیا  تروص  نیا  رد  اریز  ددرگیم . هصالخ  نامولظم و … قوقح  يریگزاب  یهلا و  دودح 

رب تشاد  قح  یـسک  هچ  مجنپ  یئول  زا  سپ  ای  درکیم و  تموکح  سیلگنا  روشک  رب  يدرف  هچ  يدالیم  مهدزناـپ  نرق  رد  هک  مینک  ثحب 
یثحب نینچ  دوجو  دنادیم ، توبن  يونعم  ضیف  نامه  هلابند  تلاسر و  دادتما  ار  تماما  هک  هعیش ، دید  زا  یلو  دنیشنب !؟ تموکح  یـسرک 
ماکحا نّیبم  يو ، اهنآ  رب  هوالع  هکلب  ددرگیمن ، هصـالخ  هدـش  داـی  روما  رد  ماـما  فیاـظو  تروص  نیا  رد  اریز  تسا . يرورـض  مزـال و 

شیپ لاؤس  نیا  تروص  نیا  رد  تسه . زین  (ص ) ادـخ لوـسر  تشذـگرد  زا  سپ  مارحو  لـالح  عـجرم  نآرق و  تالـضعم  رّـسفم  یهلا و 
لئاسم رد  ات  تسیک ، مارح  لالح و  ییاسانـش  ماکحا و  نتفرگارف  رد  ناناملـسم ، عجرم  (ص ) مالـسا ربمایپ  تشذگرد  زا  سپ  هک  دیآیم 

نیا رد  عطاق  تجح  وا  لوق  مینک و  هعجارم  وا  هب  تسا ، هدیـسرن  (ص ) ربمایپ زا  ربتعم  یثیدـح  نآرق و  زا  یـصن  دراوم  نآ  رد  هک  روهظون 
هچ هب  دیاب  تسا ، نوریب  رـصح  دح و  زا  اهنآ  دادعت  هنافـسأتم  هک  یفالتخا ، لئاسم  نآرق و  تالـضعم  رد  مالـسا  تّما  ًالوصا  دشاب . دراوم 

ةراـبرد ثحب  مینیبیم  هک  تساـجنیا  دـنهد ؟ رارق  شیوـخ  هار » غارچ   » و یگدـنز » تّجح   » ار وا  راـتفر  راـتفگ و  دـننک و  هعجارم  یماـقم 
نیا رد  اریز  دیآیمرد . هدنز  یتایح و  ًالماک  هلئـسم  کی  تروص  هب  هتفرگ و  دوخ  هب  ترورـض  گنر  (ص ،) ادـخ لوسر  یملع  نیـشناج 

ۀجیتن هب  زگره  دوشن  هتخانـش  یعطق  لیالد  اب  یماقم  نینچ  ات  تسا و  عورف  ماـکحا و  لوصا و  فراـعم و  رد  تّما  ياـمنهار  ماـما ، ضرف ،
موزل ترورـض و  دح  نیا  ات  تماما  نوماریپ  ثحب  دنتـشاد  رظن  تدـحو  عورف ، لوصا و  مامت  رد  ناناملـسم  رگا  دیـسر . ناوتیمن  بولطم 

زا سپ  هک  مدرم ، ام  ۀفیظو  نونکا  دشاب . هتـشادن  دوجو  رظن  فالتخا  نانآ  نایم  نآ  رد  هک  تسا  ياهلئـسم  رتمک  هنافـسأتم  یلو  تشادـن ،
لئاسم نآرق و  تالـضعم  روهظون و  لئاسم  رد  ایآ  تسیچ ؟ میاهداهن ، یتسه  ۀـنهپ  هب  ماگ  (ص ) مالـسا ربمایپ  تشذـگرد  زا  نرق  هدراهچ 
یمارگ نادنزرف  و  (ع ) یلع هب  یتسیاب  هکنیا  ای  مینک  هعجارم  یعفاش ) ای  هفینحوبا  هب  لثملایف   ) یباحص نآ  یباحص و  نیا  هب  دیاب  یفالتخا 

ماقم هب  نانآ  باصتنا  قیمع و  شنیب  عیـسو و  ملع  تراـهط و  تمـصع و  تلیـضف و  رب  یلقن  یلقع و  لـیالد  تسا  یعدـم  ۀعیـش  هک  يو ،
« یـسانشماما  » عوضوم تیالو و  ثحب  نامه  ار  شـسرپ  نیا  خساپ  مییامن ؟ عوجر  دـهدیم ، یهاوگ  (ص ) یمارگ لوسر  بناج  زا  تماما 

رانک مه  ار  تفـالخ  هلئـسم  اـم  رگا  یتح  تسا . هدـش  داـی  لـئاسم  رد  ینادرگرـس  ریحت و  نینچ  عفر  یـسررب ، قیقحت و  ۀـجیتن  دـهدیم و 
هک هلئـسم  نیا  یـسررب  اهنت  میـشوپب ، مشچ  تسا  موصعم  ماما  ِنآ  زا  هک  (ص ) ربمایپ زا  سپ  ناناملـسم  يرادمامز  عوضوم  زا  میراذـگب و 

تـشونرس یتخبـشوخ و  تداعـس و  اب  هدوب و  تیمها  زیاح  یتاهج  زا  تسیک ، (ص ) مرکا ربماـیپ  تشذـگرد  زا  سپ  یملع  ینید و  عجرم 
هک مییوگب  میناوتیم  لـماک  ناـنیمطا  اـب  مینک  رظنفرـص  يرادـمامز  تفـالخ و  هلئـسم  زا  ًـالعف  اـم  رگا  دراد . طاـبترا  ًـالماک  ناناملـسم 
نآ دـنراد و  یملع  ینید و  عجرم  کی  اهنت  نآرق  زا  سپ  يو ، تشذـگرد  زا  سپ  (ص ،) ربمایپ ررکم  تاحیرـصت  هب  انب  ناـهج  ناناملـسم 

هدومرف هدرک و  حیرصت  ترتع  باتک و  ینتـسسگان  دنویپ  هب  یفلتخم  عقاوم  رد  ترـضح  نآ  اریز  تسا . وا  كاپ  ترتع  ربمایپ و  تیب  لها 
ضرألا یلِإ  ءامسلانِم  دوُدمَم  لبَح  هللاباتِک  یترتِع  هللاباتِک و  نیلَقَثلامکیف  كِرات  ّینِا  بیُجاَف و  یعُدا  نَا  کشُوی  ّینِا  ساّنلااهُّیَا  : » تسا

امش نایم  رد  نم  منک ، تباجا  ار  قح  توعد  نم  تسا  کیدزن  مدرم ! يا  ناه  « ] اقرتفَی َنل  امهَّنِا  ینربخَأ  َفیطللا  ّنِا  َو  یتیب  لهََأ  یترتِع  و 
تـسا تاجن  نامـسیر  لبح و  یهلا و  یحو  ادخ  باتک  نم . ترتع  يرگید  و  ادخ ، باتک  یکی  مراذـگیم : اهبنارگ  نیگنـس و  تناما  ود 

ادج مه  زا  زگره  ود  نیا  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  میادخ  تسا و  نم  تیب  لها  نم  ترطع  تسا و  هدش  هدیـشک  نیمز  هب  نامـسآ  زا  هک 
تهاقن و نارود  رد  ربنم ، يالاب  رد  ریدغ ، زور  رد  ای  عادولا ، ۀـجح  هفرع  زور  رد  تجح  ود  نیا  مزالت  هب  (ص ) مرکا ربمایپ  دـندرگیمن ].

یلع عم  نآرقلاو  نآرقلاعم  یلع  اذه  : » دوزفا رخآ  ۀبترم  رد  دومرف و  حیرصت  دوب ، هباحص  زا  ولمم  وا  ةرجح  هکیلاح  رد  يرامیب ، رتسب  رد 
.[ دنوشیمن ادج  مه  زا  هاگچیه  ود  نآ  تسا و  یلع  اب  زین  نآرق  و  تسا ، نآرق  اب  هتسویپ  یلع  ( ] 57/ هقرحملا قعاوصلا  «. ) ناقرتفیال

؟ دنمرتحم یلبنح  یکلام ، یعفاش ، نوچ : ییاه ; هقرف  اه و  بتکم  مالسا  رد  ارچ 
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شسرپ

؟ دنمرتحم یلبنح  یکلام ، یعفاش ، نوچ : ییاه ; هقرف  اه و  بتکم  مالسا  رد  ارچ 

خساپ

رما نیا  هک  تسا  نشور  درک . در  لالدتـسا  اب  ار  اهنآ  دیاقع  دیاب  هکلب  دیامن ; زیمآ  تنوشخ  دروخرب  اه  هقرف  رگید  ناوریپ  اب  دـیابن  ناسنا 
مالسا زج  عقاو  رد  تسا و  قح  رب  مالـسا  رد  هک  یبتکم  اهنت  اریز  دنـشاب ; یم  قح  رب  روکذم  ياه  هقرف  اه و  بتکم  هک  تسین  انعم  نیا  رب 
یتسرد یمالـسا  ياه  هقرف  مامت  هک  (، 1) نیقلث ثیدح  ساسا  رب  تسا . عیشت  نامه  لیـصا  مالـسا  لاح  ره  هب  تسا . هعیـش  بهذم  تسین ،

ترتع و يرگید  نآرق و  یکی  مراذـگ : یم  امـش  نایم  رد  ردـقنارگ  سیفن و  زیچ  ود  دوخ  زا  دـعب  نم  : » دومرف ربمایپ  دـنراد ، لوبق  ار  نآ 
نم رب  رثوک  ضوح  رانک  ات  دنوش  یمن  ادج  رگیدکی  زا  ود  نیا  دـش . دـیهاوخن  هارمگ  زگره  دـینک  کسمت  اهنآ  هب  هک  یمادام  متیب . لها 

هب نید  فراعم  رد  هک  دوب  هعیش  اهنت  دندرکن و  لمع  فیرش  ثیدح  نیا  هب  عیـشت ، زج  اه ، هقرف  بهاذم و  زا  کیچیه  نکیل  دنوش ». دراو 
5ـ ـ . ص 35 ةدوملا ، عیبانی  یقرواپ 1 -  تالاؤس )  هب  خساپ  شخب  . ) دندرک کسمت  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ربمغیپ تیب  لها  ترتع و 

تفرگ هلصافاهنآزاو  هتسج  تئارب  ننست  لهااب  هک  تسا  مزال  تسه  مزال  يربت  هلئسمردام  سپ  تسه  مالسا  نید  عورفزا  يربتو  یلوت  هلئسم   : لاؤس
. تشاد ترفناهنآزادیابدنا  هتشادن  ع )  ) یلع ترضح  تیالو  نانآ  نوچو 

هراشا

يرداربوربارب د :) دنتفگ هک  ینیمخ  ماما  تاشیامرفاب  يربت  هلئسم  نیا  هب  هجوتاب 

شسرپ

هتـسج تئارب  ننـست  لـهااب  هک  تسا  مزـال  تـسه  مزـال  يربـت  هلئـسمردام  سپ  تـسه  مالـسا  نـید  عورفزا  يربـتو  یلوـت  هلئـسم   : لاؤـس
تاشیامرفاب يربت  هلئـسم  نیا  هب  هجوتاب  تشاد . ترفناهنآزادیابدنا  هتـشادن  ع )  ) یلع ترـضح  تیالو  نانآ  نوچو  تفرگ  هلـصافاهنآزاو 

( دوش یمروطچ  هعیشو  ینس  نایمرد  يرداربوربارب  :) دنتفگ هک  ینیمخ  ماما 

خساپ

هعیشو ناملـسمرهربو  تسا  نید  عورفزا  يربتو  یلوت  -1 میئامن : یم  بلج  هتکندنچ  هبارامـشرطاخ  یلاعترـضح  لاؤس  باوجرد  باوج : 
ناتسودو تیب  لها  نانمشدزا  يرازیب  ینعی  يربتو  ناشیا  ناتسودو  ع )  ) تیب لها  یتسود  ینعی  یلوت  اهنآ 2 - لمعو  هجوت  تسا  مزال  يا 

تیب لهااهنآزا  يرایسب  هدع  هکلب  دنرادن ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لهااب  ینمـشد  تنـس  لها  مامت  هک  تسا  مزال  بلطم  نیا  هب  هجوت  اهنآ 3-
اه یبصان  لثماهنآ  يا  هدع  هتبلا  دنوریم ، ناشیاروبق  ترایز  هبودنوش  یم  لسوتماهنآ  هب  ناشتالکشمو  يراتفرگرد  یتحودنراد  تسودار 

تنــس لـها  ماـمت  باـسح  سپ  دــنیامن ، یم  تـیب  لـهااب  ینمــشد  راـهظا  هکاـه  یباـهو  ضعباـیو  جراوـخ  لثمایدننمــشد  تـیب  لـهااب 
میـشاب هتـشاد  يربـت  هکنیا  نیب  تـسین  یتاـفانم  چـیهاماو  -4 دـنا . هتـسد  دـنچرب  تیب  لـها  هبتبـسن  مهاـهنآ  هـکلب  تشاذـگدیابنروجکیار 

كرـشم نانمـشد  لـباقمرد  نیملـسمدیابودنوش  یم  بترتماـهنآرب  هتـسج  يرازیب  لدرد  تـسا ، تـیب  لـها  نانمــشد  تـسود  سکرهزاو 
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. دنیامن ظفحار  شیوخ  یمالسا  تدحو  ، رافکو

. دنک یم  تلالد  هعیش  تیناقح  رب  هنوگچ  عادولا  ۀجح  هعقاو 

هراشا

؟ دوش ظفح  زین  تدحو  ات  داد  ار  وا  باوج  دیاب  هنوگچ  دیامن  نیهوت  هعیش  بهذم  هب  یننست  لها  هچنانچ 

شسرپ

ار وا  باوج  دیاب  هنوگچ  دیامن  نیهوت  هعیش  بهذم  هب  یننـست  لها  هچنانچ  دنک . یم  تلالد  هعیـش  تیناقح  رب  هنوگچ  عادولا  ۀجح  هعقاو 
؟ دوش ظفح  زین  تدحو  ات  داد 

خساپ

اب دـیاب  هکلب  مینک ؛ توکـس  ام  دـنیوگب و  دـنهاوخیم  هچ  ره  نانآ  میهد  هزاجا  هک  تسین  نیا  نآ  همزال  یلو  تسا ، مزال  تدـحو  ظـفح 
یبسانم تاعلاطم  دارفا  هک  تسا  مزال  هتبلا  راک  نیا  يارب  میزاس . هاگآ  نآ  تیناقح  عیـشت و  قیاقح  هب  ار  نانآ  یلالدتـسا  یقطنم و  یناـبز 
طـسوت قیمع  مجح و  رپ  باتک  دلج  اهدص  خیرات  لوط  رد  دشابیم ، يرترب  نکر  نیرتیـساسا  هک  هعیـش  تیناقح  هرابرد  دنـشاب . هتـشاد 

یقاب نیفلاخم  يارب  يزیرگ  ياج  چیه  هدش و  تنـس  لها  عبانم  نیرتربتعم  هب  دانتـسا  اهنآ  بلاغ  رد  هک  هدـش  هتـشاگن  ناگنازرف  ناملاع و 
؟ تسیچ ناناملسم  رگید  هعیـش و  نیب  فالتخا  نکر  نیرتیـساسا  هک  درک  هجوت  ادتبا  دیاب  بلطم  نیا  ندش  نشور  يارب  تسا . هتـشاذگن 

دارفا تما  یعاـمتجا  ینید و  يربـهر  يارب  یهلارما  هب  (ص ) ربماـیپ تسا  دـقتعم  هعیـش  هک : تسا  نیا  تفگ  ناوـتیم  هراـب  نـیا  رد  هـچنآ 
زا سپ  تما  یقیقح  ياوشیپ  ربهر و  نیاربانب  دشابیم . (ع ) یلع ترضح  اهنآ  نیلوا  هک  دناهدومن  یفرعم  بصن و  ار  ياهتـسیاش  موصعم و 

. تسا عادولاۀجح  رد  مخریدغ  هثداح  هراب  نیا  رد  هعیش  ربتعم  نقتم و  لیلد  اههد  زا  یکی  اهنت  دنـشابیم . (ع ) تیبلها ناماما  (ص ،) ربمایپ
تسا مزال  میرادیم . میدقت  ( 37 ص 29 -  ج 1 ،  ) ریدـغلا همجرت  زا  لقن  هب  ار  هعقاو  نیع  مخ ، ریدـغ  عادولا و  ۀـجح  هلأسم  اـب  هطبار  رد 

رد ياهژیو  هاگیاج  تسا و  ینـس  هعیـش و  ناناملـسم  عیمج  قافتا  عامجا و  دروم  نآ ، رد  (ص ) مرکا ربماـیپ  هبطخ  هعقاو و  نیا  هک  دـینادب 
دح هب  هعقاو  نیا  هزادنا  هب  یتیاور  چیه  یمالسا  نوتم  رد  دراد . برع -  ریغ  برع و  زا  معا  ناناملـسم -  راعـشا  تایبدا و  ینید و  صوصن 

لقن ار  نآ  رفن  نیعباـت 89  زا  رفن و   110 (ص ) ربمایپ هباحـص  نایمرد  تسین . نآ  رد  دـیدرت  ياراـی  ار  يدـحا  تسا و  هدیـسرن  رتاوت  قوف 
: لوا نرق  رد  هلمجزا : دـناهدروآ ؛ مظن  هب  ار  ناـیرج  نیا  زین  يرایـسب  نارعاـش  تـسا . هدیـسر  رفن  هب 360  نآ ، يوار  تاـقبط  دـناهدرک و 
رد يریمح . هّللادـبع  نب  دـمحم  لئاو ، نب  صاع  نب  رمع و  يراصنا ، هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  يراصنا ، تباث  نب  ناسح  (ع ،) نینمؤملاریما

، ییاط سوا  نب  بیبح  مامت  وبا  موس : نرق  رد  یفوک . بعـصم  نب  نایعـش  يریمح ، دـمحم  نب  لیعامـسا  دیـس  داـیز ، نب  تیمک  مود : نرق 
باتک دـلج  هدزای  ینیما  همـالع  هک  سب  ناـمه  هعقاو ، نیا  تیمها  زا  رگید . رفن  اـههد  دـعب  نورق  رد  یعازخلا و  نیزر  نب  یلع  نب  لـبعد 

همه ناـیم  رد  هعقاو  نیا  رگا  هک  دـیامنیم  خر  لاؤـس  نیا  نوـنکا  تسا . هدروآرد  شراـگن  هب  هثداـح  نـیا  هراـبرد  ار  ریدـغلا »  » دنمـشزرا
1ـ تسا : هعقاو  نیا  تلالد  تیهام و  ناـمه  رـس  رب  فـالتخا  ساـسا  تسیچ ؟ رد  فـالتخا  سپ  تسا ، قاـفتا  دروم  یعاـمجا و  نیملـسم ،
تبحم و  » موزل يانعم  هب  افرص  (ص ،) مرکا ربمایپ  تادیکأت  نانخس و  یخیرات و  میظع  هثداح  نیا  هک  دنرادیم  راهظا  ننـست  لها  ناردارب 
هک تسا  نآ  زین  ناـنآ  لـیلد  درادـن . ناـشیا  زا  يوریپ  موزل  يرادـمامز و  تماـما و  رب  یتلـالد  چـیه  و  تسا ، (ع ) یلع ترـضح  یتـسود »
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رگید یناعم  هب  ناوتیمن  تسا ، لمح  لباق  انعم  نیا  هب  هک  ینامز  ات  نیاربانب  تسا . یتسود »  » نآ یناعم  زا  یکی  دراد و  انعم  دنچ  تیالو » »
تماما و رب  عطاق  حیرـص و  یـصن  (ص ،) مرکا ربمایپ  نانخـس  هثداـح و  نیا  تیهاـم  هک  تسا  نیا  هعیـش  هاگدـید  2 ـ تسج . کّـسمت  نآ 
یتسود و هب  اهنت  ار  نآ  ناوتیمن  زگره  هک  تسا  ياهنوگ  هب  یماقم  یلاقم و  یلاـح ، دـهاوش  نیارق و  تسا و  (ع ) یلع ترـضح  ییاوشیپ 

تسد رد  ترضح  نآ  تماما  رب  تنس  لقع و  نآرق و  زا  يرگید  رامشیب  هلدا  هعیش  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  درک . ریـسفت  تبحم 
يور چـیه  هب  تسا و  ریذـپانللخ  عطاـقیتجح و  دادـخر ، نیا  لاـح  نیع  رد  لـیلد . اـهنت  هن  دـشابیم ، هلدا  نآ  زا  یکی  هلأـسم  نیا  دراد و 
تغل تیالو : ياـنعم  1 ـ تسا : تراـبع  دـهدیم ، یهاوگ  هعیـش  هاگدـید  تّحـص  رب  هک  ینئارق  لـیالد و  تشادرب . تسد  نآ  زا  ناوتیمن 

يرادمامز يربهر و  الیتسا ، هطلـس ، روما ، يرادهدهع  یتسرپرـس ، يانعم  هب  ار  تیالو  هملک  تغل ، زاتمم  هتـسجرب و  ياهباتک  ناسانش و 
بغار مینکیم - : لقن  ناتیارب  تنـس  لها  تغل  ياهباتک  زا  طقف  شتاقتـشم  زا  یخرب  اب  ار  هملک  نیا  يانعم  اـج  نیا  رد  دـناهدرک . اـنعم 
تیالو تیالو و  هک  تسا  هدش  هتفگ  روما و  یتسرپرـس  يرادمامز و  ینعی ، تیالَو ؛ و  ندرک . يرای  ینعی ، تیالِو ؛ : » دسیونیم یناهفـصا 

ص بغارلا ، تادرفملا  «، ) دوریم راک  هب  انعم  نیمه  رد  زین  یلوم  یلو و  تسا . یتسرپرـس »  » نآ تقیقح  تسا و  تلـالَد  تلـالِد و  دـننام 
: دیوگیم شدوخ  سپـس  تسا .» نآ  ّیلو  یلوم و  ، » دریگ هدهع  رب  ار  يرما  سک  ره  و  روای ... ینعی ، ّیلو ؛ : » دـسیونیم ریثا  نبا  (. - 570
، ینعی يدـش ؛» ینمؤم  ره  يالوم  وت  : » تفگ (ع ) یلع هب  هک  رمع  نخـس  و  هالوم ...» یلعف  هالوم  تنک  نم   » ثیدـح تسا  لیبق  نیمه  زا  «و 
هب ار  یسک  روما  یتسرپرـس  سک  ره  دسیونیم ...« : ۀغللا  حاحـص  بحاص  ص227 - .) ج 5 ، ریثا ، نبال  ۀـیاهنلا ، «، ) یتشگ نانمؤم  یلو  »

ار يرگید  رما  مامز  سک  ره  دـسیونیم ..« : سییاقم  بحاص  ص 2528 - .) ج 6 ، برعلا ، ۀغل  یف  حاحـصلا  «، ) تسا وا  یلو  دریگ  هدهع 
ناوتیم هنوگچ  تغل ، بابرا  حّرصم  ياههتفگ  نیا  اب  نونکا  ص ص 141 .) ج 6 ، ۀغللا ، سییاقم  مجعم  «، ) تسا وا  ّیلو   » دریگ هدـهع  هب 

نیا هن  رگم  تخاس !؟ ادـج  نآ  زا  ار  يرادـمامز  یعامتجا و  یتسرپرـس  درک و  انعم  فرـص  یتسود »  » هب ار  هالوم » یلعف  هـالوم  تنک  نم  »
« هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم   » تیاور رد  یلوم »  » هملک هک  دنکیم  حیرصت  شدوخ  ینس ، برع و  فورعم  سانشتغل  ریثا » نبا   » هک تسا 

يارب افرـص  ریدـغ  هثداح  رگا  ایآ  یهلا : عطاق  دـنت و  باطخ  2 ـ تسا ؟ هتفر  راک  هب  اـنعم  نیمه  رد  رمع  راـتفگ  رد  و  (ص ) ربماـیپ ناـبز  زا 
تلاسر ینکن ، غالبا  ار  نآ  رگا  هک  دـنک ، یحو  شربماـیپ  هب  دـنوادخ  هک  تشاد  تیمها  ردـق  نآ  دوب ، (ع ) یلع ترـضح  یتسود  مـالعا 

کمـصعی هّللاو  هتلاسر  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  دیامرفیم : دـنوادخ  ياهدادـن ؟ ماجنا  ار  یهلا 
نیا زا  رتالابهلأسم  هک  دهدیمن  ناشن  یبوخ  هب  نحللا  دیدش  راطخا  نیا  ایآ  هیآ 70 .) هدئام ،  ، ) نیرفاکلا موقلا  يدهیال  هّللا  نا  سانلا  نم 

هک تسا  نیا  رد  ثحب  نکیل  تسا ؛ نامیا  ياههناشن  زا  یکی  دراد و  يدـنلب  رایـسب  هاگیاج  (ع ) نینمؤملاریما تبحم  هتبلا  تسا ؟ اـهفرح 
ار ربمایپ  دـنوادخ  هدـش ، دای  هیآ  رد  ییادـخ : يرادـلد  3 ـ تسین . تبحم » تیـالو   » هب رـصحنم  اـعطق  هدـش ، رکذ  لـیالد  هب  اـنب  هبطخ  نیا 

کمـصعی هّللاو  دنکیم  تظفاحممدرم  ياههئطوت  لباقم  رد  ار  وت  دنوادخ  تیرومأم ، نیا  يارجا  ياتـسار  رد  دـیامرفیم : هداد ، يرادـلد 
رثا رب  یخرب  هک  هتـشاد  نآ  میب  (ص ) ربماـیپ هک  تسا  هدوـب  یمهم  هلأـسم  تیرومأـم ، نیا  هک  دـهدیمن  ناـشنهلأسم  نیااـیآ  ساـنلا .  نـم 

: ناکم شنیزگ  4 ـ دوب ؟ یفوخ  نینچ  ياج  (ع ) یلع ترضح  یتسود  مالعا  اب  طقف  ایآ  دننک ؟ هئطوت  هتساخرب و  هلباقم  هب  یناسفن  ياهاوه 
رد باعـشنا  زا  لبق  یگمه  ات  دـندرک ، باـختنا  تسا -  نارفاـسم  باعـشنا  ندـش و  ادـج  ناـکم  هک  ار -  هفحج  (ص ) ربماـیپ هک  نیا  اـیآ 

و دندرگرب ، دندوب  هتـشذگ  ناکم  نآ  زا  هک  یناسک  دنداد  روتـسد  (ص) ربمایپ هک  نیا  زین  دنـشاب و  هتـشاد  روضح  ترـضح  نآ  ینارنخس 
عالطا نابیاغ  هب  نادهاش  هک  دنداد  روتـسد  هک  نیا  تسیچ ؟ هناشن  دنـسرب و ... هار  زا  دندوب ، هدـنام  بقع  هک  مه  یناسک  ات  دـندومن  ربص 

؟ تسا یتایح  مهم و  هداعلاقوف  یمالـسا  تما  يارب  هلأسم ، هک  درادن  نیا  رب  تلالد  دنناسرب ، ناگمه  شوگ  هب  ار  میظع » أبن   » نیا دـنهد و 
، نازوـس ياـمرگ  نآ  رد  نارازگجـح و  هوکـشاب  تیعمج  يارب  ینارنخـس  نیرخآ  رد  ناناملـسم  گرزب  ياوـشیپ  هـک  تـسا  هنـالقاع  اـیآ 

تـسود ار  یلع  : » دیوگب هک  دشاب  نیا  شدوصقم  اهنت  دیوگب و  نخـس  نانآ  اب  تادـیکأت ، نیا  اب  دروآ و  درگ  ار  هتفوک  هتـسخ و  نارفاسم 
مکل تیـضر  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  هک : دـش  لزاـن  هیآ  تیرومأـم ، نیا  يارجا  زا  سپ  هک  نیا  لاـمکا : هیآ  لوزن  5 ـ دیشابهتشاد !؟»
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هن (ع - ) یلع ترضح  یتسود  اب  طقف  ایآ  هدوب و  تبحم  فرص  زا  رتالاب  هلأسم  هک  درادن  نیا  رب  تلالد  ایآ  (. 3 هیآ هدئام ،  ، ) انید مالسالا 
هطبار نیا  رد  هک  دوب ، تّدوم  یتسود و  طقف  هلأسم  رگا  دیدنـسپ ؟ ار  مالـسا  دنوادخ  دش و  لماک  نید  ترـضح -  نآ  ییاوشیپ  يربهر و 

هیآ 23) يروش ،  ، ) یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلأسا  لـق ال  هیآ  اریز  دوبن ؛ نید  رد  یـصقن  تهج  نیا  زا  هدـش و  لزاـن  ياهیآ  ًـالبق 
لئاسم هب  هثداـح ، نآ  رد  (ص ) ربماـیپ ارچ  6 ـ دراد . رب  رد  ار  يرگید  ماـیپ  لاـمکا ، هیآ  هک  میریگیم  هجیتـن  سپ  دوب . هتـشگ  لزاـن  ًـالبق 

لقث  » ناونع هب  نآرق و  راـنک  رد  ار  ترتع  (ص ) ربماـیپ ارچ  7 ـ دـندرک ؟ حرطم  ار  تیالو  هلأسم  اهنآ  رانک  رد  هدومن و  داهـشتسا  يداقتعا 
؟ دنز گنچ  ود  ره  هب  دیاب  تما  دندومرف : دنوشیمن و  ادج  رگیدکی  زا  ترتع  نآرق و  دـندومرف : (ص) ربمایپ ارچ  8 ـ دندومن ؟ رکذ  رغصا »

دهدیم ناشن  قایس  تدحو  تسناد ؟ دوخ  ياوشیپ  ماما و  ار  نآ  درک و  يوریپ  نآ  زا  دیاب  ای  تسا  یفاک  نآرق  نتشاد  تسود  فرص  ایآ 
(ص) ربمایپ ارچ  9 ـ داد . رارق  دوخ  یلمع  ياوشیپ  وگلا و  قشمرـس ، ار  نانآ  درک و  راتفر  هنوگنیمه  دـیاب  زین  (ع ، ) تیب لـها  دروم  رد  هک 

ارچ 10 ـ دـنکیم ؟ حرط  ار  تیالو  هلأسم  هلـصافالب  دراذـگیم و  تشگنا  نانمؤم  رب  دوخ  تیولوا »  » هب سپـس  تلاسر و  ياـفیا  هلأـسم  هب 
هثداح نیا  زا  دـعب  (ص ) ربماـیپ ارچ  11 ـ تسیچ ؟ يارب  دـیکأت  همه  نیا  دـنکیم ؟ رارکت  راب  راـهچ  اـی  هس  ار  تیـالو  هلأـسم  (ص ) ربماـیپ

نیا اج  نیا  رد  مهم  هتکن  نم ؟» زا  دعب   » یلع تیالو  نم و  تلاسر  هب  ادخ  يدونـشخ  تمعن و  مامتا  نید و  لامکا  رب  ربکا » هّللا  : » دـندومرف
از نم ،» زا  دعب   » دیق رگید  دشاب  تبحم  تیالو »  » زا دوصقم  رگا  هک  تسا 

ام اب  جاجل  ینمشد و  دانع و  دید  اب  ًاعون  اهنآ  یلو  مینکیم  دروخرب  ننست  لها  اب  ینابرهم  لامک  قلخ و  نسح  اب  شوخ و  يور  اب  نایعیش »  » ام ارچ 
؟ تسیچ اهدروخرب  هنوگ  نیا  تلع  أشنم و  دننزیم ، امب  یتسرپربق  تمهت  كرش و  تبسن  نانآ  زا  یخرب  یتح  دننکیم و  دروخرب 

شسرپ

ینمـشد و دانع و  دید  اب  ًاعون  اهنآ  یلو  مینکیم  دروخرب  ننـست  لها  اب  ینابرهم  لامک  قلخ و  نسح  اب  شوخ و  يور  اب  نایعیـش »  » ام ارچ 
اهدروخرب هنوگ  نیا  تلع  أشنم و  دـننزیم ، امب  یتسرپربق  تمهت  كرـش و  تبـسن  ناـنآ  زا  یخرب  یتح  دـننکیم و  دروخرب  اـم  اـب  جاـجل 

؟ تسیچ

( لوا تمسق  ) خساپ

تبحم و رهم و  زج  یشور  ترضح  نآ  تیبلها  و  (ص ) مرکاربمایپ تنـس  زا  تیعبت  هب  میرک و  نآرق  زا  يوریپ  ياتـسار  رد  عیـشت  بتکم 
يراتفر و شوخ  صخش ، ندوب  هعیش  ناشن  بتکم و  ياضتقم  عقاو  رد  ددنسپیمن و  دریذپیمن و  ناناملسم ، همه  هب  تبـسن  یقلخ  شوخ 

تکرـش ننـستلها  تعامج  زامن  رد  نایعیـش  تسا  هتـسیاش  دناهدومرف : دـیلقت  عجارم  اهقف و  هک  يروط  هب  تسا ، نارگید  اب  ینابز  شوخ 
هکنیا اهنآ و  اب  زامن  یگنوگچ  رد  هتبلا  . ) دننک زیهرپ  تسا  ینیبدب  هقرفت و  بجوم  هچنآ  زا  دنیامن و  بولق  فیلأت  دوخ  روضح  اب  دـننک و 

دید اب  ياهّدـع  ننـست ، لـها  نیب  زا  یلو  دـنک .) لـمع  وا  ياوتف  قبط  هعجارم و  دوخ  دـیلقت  عجرم  هب  سک  ره  دـیاب  يروص  اـی  تسا  ادـتقا 
ماجنا زیمآكرـش  لامعا  نایعیـش ، هک  دناهدرک  دومناو  مدرم  نیب  رد  اهنآ  نیغلبم  دـننکیم و  هاگن  اهیناریا  هب  ًاصوصخ  هعیـش و  هب  يرگید 

دننکیم مهتم  ار  نایعیش  دنراد و  همانرب  هعیش  هیلع  { 1} هعمج ياهزامن  هبطخ  رد  یهورگ و  ياههناسر  رد  سرادم و  رد  یتح  دنهدیم و 
زا ياهناماوع  لامعا  یهاگ  هتبلا  تسا . هدش  هعیـش  هب  تبـسن  اهنآ  ینیبدب  بجوم  اهتمهت  تاغیلبت و  نیمه  دنکرـشم و  راذگ و  تعدـب  هک 

نهو ببـس  میهدن و  اهنآ  تسد  هناهب  میـشاب و  بقارم  دیاب  ام  هک  دنهدیم  رارق  دوخ  ياهتمهت  كردم  لیلد و  ار  اهنآ  دـننیبیم و  اهیناریا 
زا كاخ  ندرک و  نشور  عمـش  ای  عیقب  ياههرجنپ  هب  نتـسب  هچراپ  نامـسیر و  ای  عیقب  رد  همان  نتخیر  زا  میوشن ، هعیـش  یماندـب  بهذـم و 

دوب دازآ  عیقب  تشپ  رد  روضح  هک  اهبـش  هتـشذگ  لاس  مینک . زیهرپ  روما ، نیا  دننام  ندـناوخ و  زامن  عیقب  راوید  تشپ  ای  نتـشادرب و  عیقب 
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دنتسبیم اههرجنپ  هب  ددعتم  ياهلفق  نامسیر و  هچراپ و  دشیم ، هایس  راوید  هک  دندرکیم  نشور  عمش  عیقب  تشپ  ماوع  زا  یخرب  هنافسأتم 
هک حبص  دنتخیریم . عیقب  لخاد  (ع ) نامز ماما  هب  س ،)  ) ارهز همطاف  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) عیقب همئا  هب  باطخ  یتارابع ، اب  فلتخم  ياههمان 

نایعیش هب  نیهوت  ییوگدب و  هب  عورش  دندرکیم ، هدهاشم  ار  اههمان  اهنامسیر و  اهلفق و  نآ  دندیدیم ، ار  عضو  نآ  دندمآیم و  نیرومأم 
وقاچ اب  ار  اههنهک  اهنامسیر و  اهنآ  زا  یکی  دندرکیم . راثن  یناریا  هب  هعیـش و  هب  اوران  ياهتبـسن  نعل و  بس و  شحف و  عاونا  دندرکیم و 

(ع) دمحم نب  رفعج  هعیش  ناملسم و  رگا  میتسه ، يرفعج  ناملسم و  ام  دییوگیم  امـش  تفگ : بناجنیا  هب  ور  بضغ  ظیغ و  اب  دیربیم و 
اعد ياج  هب  ارچ  دیبلطیمن ؟ ادخ  زا  ار  دوخ  تاجاح  ارچ  تسیچ ؟ اههمان  نیا  اهلفق و  نیا  دیهدیم ؟ ماجنا  هک  تسیچ  اهراک  نیا  دیتسه ،

ماجنا یلامعا  نینچ  هدـیمهف  دـنمدرخ و  ملع و  لها  زا  رفن  کی  ياهدـید  ایآ  متفگ : وا  هب  دـیروآیم ؟ ور  اـهراک  نیا  هب  نآرق  ندـناوخ  و 
اهیناریا ریغ  تسا و  امش  راک  تسه  هچ  ره  یلو  منادیمن  تفگ : دنـشاب ؟ هداد  اجنیا  رد  ار  لامعا  لیبق  نیا  روتـسد  یباتک  رد  ای  دشاب  هداد 

رس داوسیب  نادان و  دارفا  بناج  زا  اهراک  نیا  متفگ : تسا . هدش  هتشون  یـسراف  هب  مه  اههمان  دننکیمن و  ییاهراک  نینچ  دنتـسین و  اجنیا 
لاح نیع  رد  یلو  دـنهد  ماجنا  دـیابن  ار  لامعا  نیا  متفگ : دـعب  دـنهدیمن ، شوگ  اهنآ  یلو  دـنهدیم  رکذـت  بترم  نویناحور  دـنزیم و 

ار نیا  دـناهداد . ماجنا  تلاهج  يور  زا  تسا و  هابتـشا  تیاهن  تسین ، فک  كرـش و  اهنیا  دوشیمن ، اـهنآ  هب  ییوگازـسان  تمهت و  زوجم 
هعیش هب  نیهوت  بجوم  هچنآ  زا  دیامرف و  هاگآ  یقالخا  ینید و  فئاظوب  ار  ام  همه  دنوادخ  درکیم . ییوگدب  نانچمه  وا  متفر و  متفگ و 

سانلل اولوق  ًانیـش ، انیلع  اونوکت  ًانیز و ال  انل  اونوک  ۀعیـشلا  رـشاعم  : » دومرف (ع ) قداص ماما  دراد . راـنک  رب  دوشیم  يرفعج  هّقح  بهذـم  و 
شوخ مدرم  هب  تبسن  دیهدن و  هولج  دب  تشز و  ار  ام  دیـشاب و  ام  يوربآ  لوقلا .» حبق  لوضفلا و  نع  اهوّفک  مکتنـسلا و  اوظفحا  انـسح و 
نایعیش هب  صاخ  هورگ  Ơفرح آ لاح ، ره  رد  { 2 .} دینک يراددوخ  تشز  هدیافیب و  ياهفرح  زا  دینک و  ظفح  ار  ناتنابز  دیشاب و  نابز 

تسا زیاج  عورشم و  دناهداد ، ماجنا  ترضح  نآ  هباحص  ای  (ص ) هَّللالوسر هک  ینید  لمع  ره  دنیوگیم : هک  تسا  نیا  ناناملـسم  ریاس  و 
نیا رد  رگا  نوچ  تسا ، نید  زا  جورخ  كرـش و  بجوم  مارح و  تعدب و  تسا  هدش  جیار  اهنآ  زا  دعب  دـناهدادن و  ماجنا  هدوبن و  هچنآ  و 

ماجنا اهنآ  هکنیا  زا  دنتفرگیم و  یـشیپ  ام  رب  نآ  ماجنا  رد  هباحـص  و  (ص ) هَّللا əșĢر دوب ، تحلصم  و  یخ هدش ، جیار  ًادـعب  هک  اهراک 
نآ ماجنا  رد  هباحص  و  (ص ) هَّللالوسر هک  دناهدرک  لقن  زین  یتیاور  درادن . دوجو  اهنآ  ماجنا  رد  تحلـصم  ریخ و  دوشیم  مولعم  دناهدادن 

لقن زین  یتـیاور  درادـن . دوجو  اـهنآ  ماـجنا  رد  تحلـصم  ریخ و  دوشیم  مولعم  دـناهدادن  ماـجنا  اـهنآ  هکنیا  زا  دـنتفرگیم و  یـشیپ  اـم  رب 
رومألا تاثدحم  مکاّیا و  : » تسا هدومرف  هتـشاد و  رذح  رب  درادـن  هقباس  هک  ییاهراک  ماجنا  زا  ار  ناناملـسم  (ص ) هَّللالوسر هک  دـناهدرک 

( هتشادن هقباس  نید  رد  هک   ) هزات رما  ره  هک  یتسرد  هب  دینک  زیهرپ  دراد  یگزات  هک  يروما  زا  ۀلالـض .» ۀعدب  لک  ۀعدب و  ۀثدحم  لک  نإف 
و (ص ) هَّللالوسر دهع  رد  نوچ  لامعا  یضعب  هک  دنتـسه  یعدم  ساسا  نیا  رب  { 3 .} تسا یهارمگ  تلالـض و  یتعدب  ره  تسا و  تعدب 

هکنیا یتح  و  تسا ، رفاک  نآ  بکترم  ربکا و  كرـش  اهنآ  زا  یخرب  تسا و  مارح  تعدب و  درادن ، هقباس  هدـشن و  ماجنا  هباحـص  نامز  رد 
وا دیاب  ینعی  { ) 4 .} دوشیم هتـشک  درکن  هبوت  رگا  دوشیم و  هداد  هبوت  دهد  ماجنا  ار  اهراک  نیا  زا  یخرب  سک  ره  تسا : هتفگ  هیمیت  نبا 
هک یلامعا  دشابیم . لیذ  رارق  هب  تسا ، رفک  كرش و  بجوم  تعدب و  هورگ  نآ  رظن  هب  هک  لامعا  نآ  و  تسا ) رده  شنوخ  تشک و  ار 

نکاـما هّیلک  و  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا و  (ص ) هَّللالوسر ربق  تراـیز  دـصق  هب  ندرک  رفـس  تسا 1 . مارح  تعدـب و  ناـنآ  زا  ياهدـع  رظن  هب 
 -. نتخاس ربق  يور  ییانب  هنوگ  ره  هتـسدلگ و  هاگراب و  دبنگ و  . 2 یصقألادجسم . یبنلادجسم و  مارحلادجـسم و  زج  دجاسم ، هسدقم و 

حیرض و و  (ص ) هَّللالوسر ربنم  حیرـض و  . 5 ندـناوخ . نآرق  نآ  رانک  ای  ربق  يور  . 4 نتـشون . ربق  يور  زیچ  . 3 دـشاب .-  هک  سک  ره  ربق 
تسد ندیسوب و  . 6 نداهن . اهنآ  رب  تروص  ندیشک و  تسد  ندیسوب و  ار  نانآ  هسدقم  باتعا  و  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا هب  قلعتم  راثآ  ریاس 
ءایبنا هب  لسوت  . 7 دوسألا . رجح  زج  تادامج ، زا  يدامج  ره  و  (ع ) میهاربا ماقم  هبعک و  راوید  هب  نداهن  تروص  هبعک و  ناکرا  هب  ندیشک 

ای و  (ع ) نسح ای  و  (ع ) یلع ای  و  (ص ) هَّللالوسر ای  ندناوخ و  لسوت  ياعد  نداد و  رارق  هطـساو  ادخ  دوخ و  نیب  ار  نانآ  ادـخ و  يایلوا  و 
دنفسوگ و رذن  ندرک و  نشور  عمـش  اهنآ ، ییانـشور  ریمعت و  يارب  هفرـشم و  دهاشم  يارب  ندرک  رذن  . 8 نتفگ . اهنیا  دننام  و  (ع ) نیـسح
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ماجنا ریخ  راک  . 9 تسا .-  مارح  تعدب و  تسا و  ادـخ  ریغ  يارب  اهرذـن  لیبق  نیا  دنتـسه  یعدـم  هک  اهنیا .-  دـننام  راوز و  يارب  ینابرق 
.11 ندومن . تعافـش  بلط  ادخ  يایلوا  ءایبنا و  ریاس  و  (ص ) هَّللالوسر زا  . 10 ندرک . هیده  تسا  هدـنز  هک  يرگید  هب  ار  شباوث  نداد و 
درک و اعد  هلبق  هب  ور  دیاب  دنیوگیم : ندرک - . دنلب  اعد  هب  تسد  تسا ، هداتسیا  روبق  ریاس  ای  (ص ) هَّللالوسر ربق  هب  ور  رئاز  هک  یلاح  رد 

ادخ ریغ  هب  . 13 دـشاب .-  هک  سک  ره  ربق  ندرک - . اعد  ندـناوخ و  زامن  نآ  راـنک  ربق و  يور  . 12 درک .-  دـنلب  اعد  هب  تسد  هلبق  هب  ور 
دایعا دیلاوم و  رد  . 17 ندش . دنلب  یسک  يولج  . 16 روبق ) فاوط  . ) ندیدرگ ربق  رود  . 15 ندش . مخ  ادخ  ریغ  يارب  . 14 ندومن . هثاغتسا 

. ندرک ماعطا  نتفرگ و  هحتاف  متخ و  سلجم  هدرک  توف  هک  یـسک  يارب  . 19 نداد . لیکشت  يرادازع  سلجم  . 18 نتفرگ . نشج  یبهذم 
یعمج هتـسد  تاولـص  یتح  رعـش و  اعد و  ای  نآرق  زا  معا  ندـناوخ ، زیچ  گـنهآمه  یناوخ و  مه  . 21 ندرک . داـی  مسق  ادـخ  ریغ  هب  . 20

لاح دوشیم و  ماجنا  تداـبع  ناونع  هب  نید و  مسا  هب  هک  ییاـهراک  زا  اـهنیا  ریغ  و  نتفگ . كدـنع » نـالف  ۀـمرحب  نمهللا  . » 22 نداتسرف .
ار اهنیا  زا  یکی  سک  ره  دنیوگیم  هتسناد و  كرـش  تعدب و  ار  اهنیا  همه  دناهدادن و  ماجنا  هدوبن و  یلامعا  نینچ  مالـسا  ردص  رد  هکنیا 
تسا و كرـش  بجوم  تعدـب و  هدرب  مان  لامعا  هک  دنتـسه  یعدـم  رکفت  زرط  نیا  قبط  اهنآ  يرآ  { 5 .} تسا جراخ  نید  زا  دـهد  ماجنا 

هتسد ياهاعد  تالـسوت و  زین  تسا و  دوجوم  نایعیـش  ياهباتک  رد  روما  نیا  زا  یخرب  هک  دننیبیم  دننادیم و  دشابیم و  مارح  اهنآ  ماجنا 
تسا نعل  رب  لمتشم  هک  تسا  اروشاع  ترایز  ترهش  رتراوگان  همه  زا  اهنآ  يارب  دننیبیم و  ار  نایعیش  نتفر  ترایز  تاروذن و  یعمج و 

هب ار  هعیـش  هقالع  تدـش  عیقب و  رد  نامثع  یبنلادجـسم و  رد  هفیلخ  ود  هب  ییانتعا  یب  ییوس  زا  دوشیم ، هدـناوخ  ریثکت و  هعیـش  طسوت  و 
اهنآ تنوشخ  يدنت و  ببـس  هداد و  مه  هب  تسد  همه  تاهج  نیا  دـننکیم و  هدـهاشم  ار  (ع ) سابعلا لضفلاوبا  ردام  نینبلاما  عیقب و  همئا 

. دشابیم هعیش  هب  تبسن 

( مود تمسق  ) خساپ

زا دنتـسه و  محر  یب  ًانایحا  هفطاع و  مک  رگیدکی  هب  تبـسن  ناشدوخ  نیب  رد  یتح  وخ و  دنت  ًاتاذ  نانآ  زا  ياهّدـع  هتـشذگ ، اهنیا  همه  زا 
نمحرلادبع اب  (ص ) هَّللالوسر دش  رامیب  دابع  نب  دعـس  دینک  هجوت  يراخب  حیحـص  زا  تیاور  نیا  هب  تسا . وا  رد  هک  دیآ  رد  نامه  هزوک 

دندوـب هدرک  هطاـحا  ار  وا  عـمج و  وا  رود  هداـبع  نـب  دعــس  تیبلـها  دــنتفر ، وا  تداـیع  هـب  دوعــسم  نـبا  صاـقو و  دعــس  فوـع و  نـب 
هیرگ هب  عورـش  (ص ) هَّللالوسر هیرگ  ندـید  اب  زین  ترـضح  ناهارمه  ندرک ، هیرگ  هب  درک  عورـش  دیـسرپ و  ار  وا  لاوحا  (ص ) هَّللالوسر

هک نابز  هطـساو  هب  هکلب  دنکیمن ، باذـع  ار  یـسک  بلق ، نزح  مشچ  کشا  هیرگ و  هب  دـنوادخ  دومرف : (ص ) هَّللالوسر سپـس  دـندرک ،
هب ّتیم  هک  یتسرد  هب  هک ] دناهدرک  لقن  تیاور  همادا  رد  سپـس  ، ] دنکیم محرت  ای  دـنکیم  باذـع  دـنزیم ، دـنزب و  دـیابن  هک  ییاهفرح 

دزیم و کتک  اـصع  اـب  هدرم  رب  هیرگ  رد  هک  دوب  هنوگ  نیا  باـطخلا  نب  رمع  دوشیم و  باذـع  دـنکیم ، هیرگ  وا  رب  شلها  هکنیا  ببس 
رهاظ { 6 «.} بارُّتلِاب یثحَی  ةراجحلاب و  یِمرَی  ءاصَعلاب و  هیف  برضی  هنع  هَّللا  یضر  رمع  ناک  و  . » دیـشاپیم كاخ  درکیم و  باترپ  گنس 

گنـس و بوچ و  اـب  تسا  هدرکیم  هیرگ  شاهدرم  رب  سک  ره  هک  هدوب  نیا  رمع  یتاذ  قـالخا  رمتـسم و  هریـس  هک  تسا  نیا  تیاور  نیا 
هیرگ وا  يازع  تبیصم و  رد  هداد و  تسد  زا  ار  شناوج  دنزرف  ینز  رگا  ًالثم  تسا ، هدرکیم  تکاس  هتشادیم و  زاب  هیرگ  زا  ار  وا  كاخ 

هک ییاـجنامه  تسا و  هدـشیم  شراـثن  هفیلخ  نیا  تـسد  زا  هـک  هدوـب  یکاـخ  گنـس و  بوـچ و  وا  شخب  مارآ  يوراد  تـسا  هدرکیم 
تسرد ینعی  اجک ، هب  ات  تسا  اجک  زا  هر  توافت  نیبب  تسا  هدربیم  راک  هب  كاخ  گنـس و  بوچ و  وا  هتخیریم ، کشا  (ص ) هَّللالوسر

هک يراخب -  حیحـص  رد  تیاور  نیا  رگا  ًانمـض  لمجم . نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدـح  دوخ  وت  و  مهنیب » ءاـمحر   » دـض لـباقم و  هطقن  رد 
هعماج رد  اهنآ  راتفر  هک  ییاج  لاح ، ره  رد  دوبن . نآ  لقن  تأرج  دوبن ، تسا -  اهباتک  نیرتربتعم  نیرتحیحـص و  نآرق  زا  دعب  دنیوگیم ،

رد نانآ  زا  یـصخش  تسا . هجو  یب  یناریا  مه  نآ  هعیـش  هب  تبـسن  اهنآ  زا  یناسنا  بساـنم و  راـتفر  عقوت  تسا ، هدوب  هنوگ  نآ  ناـشدوخ 
هداتسرف ام  نیب  رد  ار  (ص ) هَّللالوسر هک ، تسا  نیا  نآ  لیلد  دراد و  یّـصاخ  تیانع  ام  هب  دنوادخ  دوب ، هتفگ  یناریا  کی  هب  رخافت ، ماقم 
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ملاس و نیشام  يارب  دنتسرفیم ، بویعم  بارخ و  نیـشام  يارب  ار  راک  ریمعت  هک  تسا  مولعم  یلب ، دوب ، هتفگ  نآ  هب  یناریا  صخـش  تسا .
هب وردنت  هورگ  رازگ  ناینب  دوش . هراشا  نآ  ياهدـمایپ  هدـیقع و  رکف و  زرط  نیا  أدـبم  هب  تسا  بسانم  اجنیا  رد  دنتـسرفیمن . هک  بیعیب 

بهذم یلبنح  شردـپ  هک  تسا  م 728 ق )  ) ینارح هیمیت  نبا  درک  تفلاخم  اهرازم  يانب  ءایلوا و  ترایز  اـب  هک  یـسک  لوا  هصـالخ  روط 
. دناهتـشون مه  ییاهباتک  هطبار  نیا  رد  درک و  لابند  ار  شداتـسا  دیاقع  هک  تسا  م 751 ق )  ) هّیزوج مّیقنبا  شدرگاـش  وا  زا  سپ  هدوب و 
رد اهتنم  تشگرب  مالـسا  هیلوا  یگداس  هب  دراذگ و  رانک  ار  اهنآ  تسیابیم  هک  هدش  هتـسب  مالـسا  نید  رب  ییاههیاریپ  دب  دـتقعم  هیمیت  نبا 

تعدب ترایز  يارب  رفس  روبق و  ربانب  هک  دش  یعدم  تفرگ و  هدیدان  ار  ناناملسم  یلمع  هریـس  تایاور و  دروآ و  ور  طارفا  هب  هدیقع  نیا 
نیا ات  دندربن  شیپ  زا  يراک  دندش و  وربور  مالسا ، ياملع  تفلاخم  اب  رفن  ود  نیا  یلو  درک  عافد  داتسا  دیاقع  زا  میقنبا  شدرگاش  تسا .
هقرف هورگ و  کی  داجیا  يارب  ار  هنیمز  دوب و  یـسایس  یـصخش  نوچ  دـش و  هدـیقع  ناـمه  هب  دـقتعم  يدـجن  باهولادـبع  نب  دـمحم  هک 

هب ار  مدرم  یتدـم  زا  سپ  دومن و  یهارمه  وا  اب  زین  تسایـس  تسد و  درک و  یفرعم  ینید  حلـصم  ناونع  هب  ار  دوخ  دـید  بساـنم  یـصاخ 
لسوت و زا  ار  ناناملـسم  راب  نیلوا  يارب  تفر و  هرونم  هنیدم  هب  باهولادـبع  نب  دـمحم  داد . قوس  هیمیت  نبا  دـیاقع  نامه  ینعی  هزات  مارم 

یباهو دوب و  مارم  نآ  رازگ  ناینب  مان  هب  هقرف  نیا  مان  رما  ودب  رد  داد . لیکشت  ياهقرف  ماجنارـس  درک و  عنم  (ص ) مرکا ربمغیپ  ربق  هب  كربت 
تنـس مالـسا و  فلـس  زا  هک  دنتـسه  یعدم  دندناوخ و  یفلـس  ار  دوخ  هدرک و  ضوع  ار  دوخ  مان  یتدم  زا  سپ  یلو  دـندشیم  هدـناوخ 
داضت رد  فلاخم و  ینـس  هعیـش و  زا  معا  ناناملـسم  رثکا  اب  يدابع  لامعا  زا  یخرب  دیحوت و  هنیمز  رد  دـننکیم و  يوریپ  (ص ) هَّللالوسر
دندرک ماع  لتق  ار  ناناملسم  زا  يریثک  عمج  كرـش  اب  هزرابم  دیحوت و  زا  عافد  مان  هب  ات 1206  ياهلاس 1160  رد  ساسا  نیمه  رب  دنتسه .

البرک هسدـقم  نکاما  ریاس  و  (ع ) نیـسح ماما  رهطم  مرح  بیرخت  هب  هدروآ و  موجه  البرک  هب  هناریگلفاغ  هلمح  کـی  اـب  لاس 1216  رد  و 
محر درم  نز و  ناوج ، ریپ و  هب  دنتـشک و  ار  البرک  یلاها  زا  يریثک  عمج  دندرب و  تراغ  هب  ار  هسدقم  نکاما  شزرا  اب  لاوما  دـنتخادرپ و 
روبق لاوش  متشه  زور  رد  دندرک ، بیرخت  زاجح  رد  ار  مالـسا  ناگرزب  روبق  لاس 1343  رد  دندرک . تراغ  ار  يدایز  ياههناخ  دندرکن و 

نیا { 7 .} دندشن نآ  ضرعتم  ناناملسم  مومع  ترفن  سرت  زا  هک  ار  (ص ) ربمایپ ربق  زج  دندومن ، مدهنم  ار  هسّدقم  نکاما  ریاس  عیقب و  همئا 
تنوشخ و جاجل و  دانع و  رب  هفطاع ، لـقع و  وناـهرب  لـیلد و  هب  هجوت  ياـج  هب  دنتـسه و  قطنمیب  يرـشق و  بصعتم ، نشخ ، ًارثکا  هورگ 
هب دناهدرک و  هصالخ  تعافش  تاوما ، رب  هیرگ  لسوت ، ترایز ، دننام  هلأسم  دنچ  اب  هزرابم  رد  ار  مالـسا  لئاسم  هدرک و  هیکت  ندز  تمهت 
ره لام  نوخ و  یگداس  هب  دیایب  ناشتـسدب  تردـق  هچنانچ  دـنهدیم و  رفک  كرـش و  تبـسن  ناناملـسم  هب  يّدـج  روط  هب  يزیچ  كدـنا 

تلادـع دـننام  مالـسا  مهم  ثحابم  زا  ًالمع  ار  دوخ  ناوریپ  ییوس  زا  { 8 .} دننادیم لالح  حابم و  دـشابن  هدـیقع  مه  اهنآ  اب  هک  یناملـسم 
هب نارگرامعتسا  شور  هب  تبـسن  ار  اهنآ  هتـشاد و  هاگن  رود  نیملـسم  مالـسا و  نانمـشد  تخانـش  یـسایس و  يداصتقا ، لئاسم  یعامتجا ،

زیهجت دنتسه ، انـشآ  یـسراف  نابز  هب  یناغفا و  ًابلاغ  هک  ار  يدارفا  هرمع  جح و  مسوم  رد  دناهتخاس . توافتیب  هاگآان و  اهنآ  موش  فادها 
رفاک كرـشم و  ار  همه  حرطم و  تنوشخ  يدنت و  اب  ار  اهتمهت  اهفرح و  نامه  عیقب  ناتـسربق  رد  یهاگ  نارئاز و  عمج  رد  اهنآ  دننکیم و 

رب ییاهباتک  ای  یفارحنا و  دیاقع  رب  لمتـشم  ياهباتک  دنوریم و  اهنآ  غارـس  دـنوشیم  فّرـشم  یناریا  نایوجـشناد  هک  یهاگ  دـنناوخیم ،
دننام رواشیپ و  ياهبـش  تاعجارملا و  ریدـغلا ، دـننام  ییاهباتک  دورو  زا  دـنهدیم ، رارق  اهنآ  راـیتخا  رد  هعیـش  اـهقف  هیلع  رب  عیـشت و  دـض 

ثحب و دنوشیم ، فّرشم  هعیش  دالب  ریاس  مق و  فرشا و  فجن  زا  هک  هعیش  ياملع  اب  دنتسین  رضاح  دننکیم ، يریگولج  تخس  ّتّاا  ؛ إهنیا
دناهتشون یتایاور  تایآ و  اهنآ  يور  هدرک و  بصن  ییاهولبات  نایعیش ، ًاصوصخ  ناناملـسم ، هجوت  دروم  ياهناتـسربق  رد  دننک . رظن  لدابت 

تایآ و نآ  هئارا  اب  دـنهاوخیم  اهنآ  دنتـسه و  رفاک  كرـشم و  هسدـقم  نکاما  نآ  نارئاز  اـیوگ  تسا و  نیکرـشم  راـفک و  هب  طوبرم  هک 
کلم ییوگیم  ینعی  متفگ : وا  هب  يدنت  اب  داد ، كرـش  تبـسن  یناریا  کی  هب  اهنآ  زا  رفن  کی  دـننک . توعد  مالـسا  هب  ار  نارئاز  تایاور 

دیاهدوبن و اهیناریا  امـش  نم  دوصقم  ریخ ، تفگ : درک و  تشحو  مدز  ار  فرح  نیا  ات  تسا ؟ هداد  هار  هکم  هنیدـم و  هب  ار  كرـشم  دـهف 
ۀعیـشلا و ءایلا : هدـعب  نیـشلا  باب  راحبلا ، ۀنیفـس  [. 2 . ] دـناهداد ماجنا  یناجنـسفر  یمـشاه  ياـقآ  روضح  رد  هچنآ  دـننام  [. 1 . ] درک رارف 
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نبا [. 4 . ] ص 8 وا ، ناوخالا  ۀـفحت  ص 32 و  هرامـش 11 ، زاب ، نب  هَّللادبع  فیلأت  ۀـمالا  مومعل  ۀـمهم  يواتف  باتک ، زا  لقن  [. 3 . ] مهفاصوا
هدجنتـسی هلأسی و  و  حـلاص ... وا  ّیبن  ربق  یلا  یتأـی  نم  اـما  و  : » تسا هتفگ  ص 19  روبقملاب ، داجنتـسالا  روبقلا و  ترایز  هلاـسر  رد  هیمیت 

یفاعی وا  هودع  نم  مقتنی  وا  هنید  یضقی  وا  هباود  ضرم  وا  هضرم  لیزی  نا  هلأسی  نا  لثم  هتجاح  هلأسی  نا  اهدحا  تاجرد ، ۀثالث  یلع  هذهف 
هحفص رد  و  لتقإلا » بات و  ناف  هبحاص  باتتسی  نا  بجی  حیرص  كرش  اذهف  لجوزع ، هَّللا  الا  هیلع  ردقی  اّمم ال  کلذ  وحن  هلها و  هسفن و 
هتـشک درکن  هبوت  رگا  دوشیم و  هداد  هبوت  تسا و  رفاـک  دـیوجب  ددـم  ادـخ  ریغ  زا  دـنک و  هثاغتـسا  ادـخ  ریغ  هب  سک  ره  تسا : هتفگ   59

« ناوخالا ۀـفحت   » باتک هب  و  هیمیت ، نبا  روبقملاب » داجنتـسالا  روبقلا و  ترایز   » هلاسر هب  هدرب  مان  روما  ندوب  تعدـب  هراـبرد  [. 5 . ] دوشیم
دنع ءاکبلا  باب  زئانجلا  باتک  يراخب ، حیحص  [. 6 . ] دوش هعجارم  ص 136 ، یناطحقلا ، نمؤملاةالـص »  » زاب و نب  ۀمهم » يواتف   » و زاب ، نب 

فـشک باتک : هب  [. 7 . ] ح 924 ص 394 ، تیملا » یلع  ءاـکبلا  باـب   » زئاـنجلا باـتک  ملـسم ، حیحـص  ح 1304 و  ص 209 ، ضیرملا ،
نامه [. 8 . ] دوش هعجارم  هرس ) سدق  ) نیما نسحم  دیس  فیلأت  باهولادبع ، نب  دمحم  عابتا  یف  بابترالا 

مالسا ناهج  تدحو  تیوقت  لماوع 

؟ مینک دیاب  هچ  مییامن ، داجیا  تدحو  نانآ  نیب  و  مینک ،  رارقرب  هطبار  ینس  هعیش و  نیب  هک  نیا  يارب 

شسرپ

؟ مینک دیاب  هچ  مییامن ، داجیا  تدحو  نانآ  نیب  و  مینک ،  رارقرب  هطبار  ینس  هعیش و  نیب  هک  نیا  يارب 

خساپ

نیرت مهم  نیلوا و  گولاـید )  ) وگتفگ ( 1 دوش : یم  هراشا  یـضعب  هب  هک  دراد  دوجو  يددعتم  ياهراکهار  یمالـسا  تدـحو  داجیا  يارب 
مه رانک  رد  یمالـسا  ياه  هقرف  ینید  ناملاع  نازادرپ و  هیرظن  هک  انعم  نیدـب  تسا ، یملع  نامتفگ  ناناملـسم ، ییارگمه  تهج  راـکهار 

انـشآ رگیدکی  ینابم  زا  یمالـسا  ناملاع  هدش و  دـیکأت  كرتشم  لیاسم  رب  اهوگتفگ  نیا  رد  دـنهد . ماجنا  یملع  ياهوگتفگ  هتفرگ ، رارق 
ییانشآ رگیدکی  ینابم  لوصا و  یضعب  زا  یمالـسا  ياه  هقرف  هک  تسا  نآ  زا  یـشان  ناناملـسم  نیب  یفالتخا  لیاسم  زا  یلیخ  اریز  دنوش ؛

تبسن هتـشاد و  مه  زا  یتسردان  ياه  تشادرب  هک  ناناملـسم  هک  هدش  بجوم  رگیدکی  لوصا  زا  اهنآ  لماک  ییانـشآ  مدع  دنرادن .  لماک 
تابـصعت رتشیب  ددرگ . مهارف  یکیزیف  ياهدروخرب  ياه  هنیمز  هدومن و  رداص  ار  رگیدکی  ریفکت  مکح  یتح  دندرگ ، نیبدـب  رگیدـکی  هب 

دوش یم  بجوم  رگیدکی  دیاقع  زا  بهاذم  ییانـشآ  مدع  دراد . یمالـسا  ياه  هورگ  ینابم  زا  یهاگآ  مدع  رد  هشیر  زین  یموق  یبهذـم و 
زیگنارب فالتخا  دراوم  مدرم ، یهاگآان  لهج و  هطساو  هب  دنرب .  یم  دوس  یمالسا  ياه  هقرف  نایم  اه  هقرفت  زا  هک  اهنآ  مالـسا و  نانمـشد 

نادنمـشیدنا زا  یکی  نیدـلا  فرـش  همالع  دـنریگ . هدـیدان  دوش ، یم  ناناملـسم  نیب  داحتا  بجوم  هک  ار  يدراوم  هدرک و  رت  گـنررپ  ار 
هک تسا  هدش  حرطم  ییاه  باوج  لاؤس و  تنس ) لها  ياملع  زا   ) يرشب میلس  خیش  وا و  نیب  هتخادرپ و  یملع  نامتفگ  هب  هک  تسا  یعیش 

طاـقن هب  هجوـت   - 2 دراد . یمالـسا  تدـحو  يارب  يزاـس  گـنهرف  هنیمز و  رد  يداـینب  شقن  هک  تـسا  تاـعجارملا "  " باـتک نآ  هجیتـن 
، دوش مالـسا  گرزب  هورگ  ود  نیب  تدـحو  بجوم  دـناوت  یم  رـصاعم  ناـهج  رد  هک  یمهم  لـماوع  زا  یکی  كرتشم : نمـشد  كرتشم و 

یم فالتخا  دراوم  زا  رتارف  رایـسب  بهذـم  ود  نیا  ناـیم  قاـفتا  دروم  لـئاسم  ًاـنئمطم  تسا . بهذـم  ود  نیا  نیب  كرتشم  طاـقن  هب  هجوت 
لماوع زا  یکی  هک  دوش ، یم  هتـشاگن  هدـیدان  كرتشم  تاداقتعا  لئاسم و  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  فالتخا  دروم  لئاسم  ًاـبلاغ  امادـشاب 

ياـهروشک مالـسا و  لـصا  هک  یکرتشم  نمـشد  هب  هجوت  نینچ  مه  تسا . رگیدـکی  زا  ناناملـسم  رتشیب  هچ  ره  يرود  فـالتخا و  داـجیا 
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یم یمالـسا  ياهروشک  نایم  تدـحو  رظن و  قافتا  مهم  لماوع  زا  یکی  تسا ، هداد  رارق  تمذـم  دروم  ار  مالـسا  ناـهج  مدرم  یمالـسا و 
يرکف نافلاخم  اب  یهارمه  و  ع )  ) نیموصعم همئا  نانمؤمریما و  توکس  یساسا  تلع  مینک ، هاگن  زین  مالـسا  ردص  هب  رگا  دشاب . یم  دناوت 

3 تسا . هدوب  مالسا  نانمشد  هلیسو  هب  یمالسا  ياهزرم  نتفرگ  رارق  دیدهت  دروم  كرتشم و  نمشد  هب  هجوت  مالـسا ، ناهج  رد  یتدیقع  و 
هلجم و باتک ،  بلاق  رد  یملع  راثا  نیودـت  یمالـسا  تدـحو  داجیا  رد  يدربراک  ياه  هویـش  زا  یکی  یملع  ياه  تشرف  راثآ  نیودـت  - 

فالتخا لماوع  تدـحو و  لماوع  هب  دـیاب  یملع  راثآ  رد  تسا .  تایرظن  راکفا و  لداـبت  یملع و  ياـه  تسـشن  يرازگرب  زین  هماـنزور ، 
راثآ مهم  ياهروحم  زا  دیاب  زین  يا  هسیاقم  یقیبطت و  دیاقع  نراقم و  هقف  نیودت  ددرگ . یـسررب  مالـسا  ناهج  تالکـشم  هدش و  هتخادرپ 

رد يداینب  شقن  بیرقتلاۀلاسر "  " دننام يا  هلجم  راشتنا  نیدلا و  فرش  همالع  فیلأت  همهملا " لوصفلا   " دننام ییاه  باتک  دنشاب .  یملع 
یمالـسا تدحو  داجیا  تهج  ناوت  یم  زین  اه  همان  شیامن  اه و  لایرـس  نیودـت  اب  رگید  يوس  زا  دنتـشاد . یمالـسا  تدـحو  يزاس  هنیمز 

رودص  - 4 دـنریگ . رارق  ناناملـسم  راـیتخا  رد  دـنوش و  همجرت  فلتخم  ياـه  ناـبز  هب  راـثآ  زا  تسد  نیا  تسا  رتهب  دومن . يزاـس  هنیمز 
شقن هک  هنوگ  نامه  دراد ، یمالـسا  تدحو  رد  يداینب  شقن  یمالـسا  ياه  هقرف  نادـهتجم  ياوتف  رودـص  دـیدرت  یب  ییارگمه  ياهاوتف 

رداص ار  رگیدمه  يدابع  مسارم  رد  ناناملـسم  ندومن  تکرـش  زاوج  دننام  ییاواتف  نادهتجم  رگا  دراد . ناناملـسم  تافالتخا  رد  یـساسا 
هدوب ماگشیپ  صوصخ  نیا  رد  عیشت  تنس و  لها  ناملاع  نادهتجم و  زا  یضعب  دنک . یم  مهارف  ار  ناناملسم  ییوسمه  ياه  هنیمز  دنیامن ،

، دوخ فورعم  ياوتف  رد  هک  تسا  یناسک  زا  یکی  رـصانلادبع  لامج  نامز  رد  رـصم  رهزالا  هاگـشناد  سیئر  توتلـش ،  دومحم  خیـش  دنا .
لها یکیدزن  رد  دوخ  ناـمز  رد  وا  فورعم  ياوـتف  ( 1 .) درک دییأت  یهقف  یمـسر و  بهذم  کی  ناونع  هب  ار  هعیـش  هقف  يرفعج و  بهذـم 

هزومآ اب  ناناملسم  ییانشآ  یمالسا ، تدحو  ياهراکهار  زا  یکی  یمالسا  فراعم  اب  ییانـشآ   - 5 تشاد . ییازس  هب  ریثأت  هعیـش  هب  تنس 
هدناوخ ینید  ناردارب  ناناملـسم  همه  تایآ  زا  یخرب  رد  ( 2 .) دنا هدش  توعد  ییارگمه  هب  ناناملـسم  ددـعتم  تایآ  رد  تسا . ینید  ياه 

(4 ... " .) اوقّرفت ًاعیمج و ال  هللا  لبحب  اومصتعاو  ( "3 ... ") ةوخا نونمؤملا  امنا   : " تسا هدش  هتفرگ  هدیدان  یلم  ییایفارغج و  ياهزرم  هدش و 
زا یکی  دنرادن ؟ تدحو  ناناملـسم  ارچ  ( 5 . ) تسا هدش  شرافس  یمالسا  داحتا  یگتـسبمه و  هب  ناناملـسم  همه  زین  یمالـسا  تایاور  رد 

رواب نیا  رب  نیدلا  فرـش  همالع  لحار و  ماما  دـننام  ییاه  تیـصخش  تسا . ینید  ياه  هزومآ  فراعم و  زا  يریگ  هلـصاف  نآ  مهم  لماوع 
زا یکی  هک  تسا  نآ  تقد  لباق  ۀتکن  تسا . مزال  یمالسا  فراعم  اب  ناناملسم  لماک  ییانشآ  یمالـسا " تدحو  داجیا  تهج " هک  دندوب 

یمالـسا فراعم  اب  ناناملـسم  هک  دوب  نآ  هدش ،  لیکـشت  هرهاق  رد  هک  ۀیمالـسالا " بهاذملا  نیب  بیرقتلا  ۀـعامج   " یـساسا نوناق  دراوم 
ییارگمه ياه  هنیمز  لماوع و  تخانـش  هک  هنوگ  نامه  یمالـسا ، تدحو  داجیا  يارب  فالتخا  لماوع  ییاسانـش   - 6 دننک . ادیپ  ییانشآ 
فالتخا لماوع  دیاب  یمالسا ، تدحو  داجیا  يارب  ساسا  نیا  رب  تسا . هتـسیاب  زین  فالتخا  ياه  هنیمز  لماوع و  تخانـش  دراد ، ترورض 

يداینب شقن  زین  یجراخ  نانمشد  ددرگ . هزرابم  اهنآ  اب  ییاسانـش و  یناسفن ، ياهاوه  زا  يوریپ  ییارگ و  تردق  یموق ، تابـصعت  دننامه 
هداد دنا . هدرک  داجیا  فالتخا  ناناملسم  نیب  نک " تموکح  زادنیب و  فالتخا   " راعش اب  نارگرامعتـسا  دنراد  هتـشاد و  فالتخا  داجیا  رد 
نانآ دنتشاد . یساسا  شقن  دندمآ ، دوجو  هب  مالسا  ناهج  رد  هک  يراوگان  ثداوح  رد  نارگرامعتـسا  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  یخیرات  ياه 

اه هقرف  زا  یـضعب  شیادـیپ  داجیا و  يا  هشیر  یـساسا و  لماع  ناوت  یم  یتح  دـندروآ . دوجو  هب  ار  یلخاد  ياه  گنج  فالتخا  داجیا  اـب 
 ، یمالـسا تدـحو  داجیا  يارب  ساسا  نیا  رب  درک . ادـیپ  ار  اهنآ  زومرم  ياه  تسد  تسناد و  نارگرامعتـسا  ار  هعیـش  تنـس و  لـها  ناـیم 

ياه هار  زا  یکی  شیوخ  رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم  دراد . ترورض  فالتخا  یجراخ  یلخاد و  لماوع  تخانش 
ياهوزرآ ناناملـسم  نایم  مهافت  نسح  داجیا  يارب  نم   : " دـیوگ یم  يو  تسناد  فالتخا  لـماوع  ییاسانـش  ار  یمالـسا  تدـحو  داـجیا 

مهارف ار  فالتخا  عفر  تابجوم  هک  موش  روآدای  ناشیا  هب  مسیونب و  توتلـش  دومحم  خیـش  هب  يا  همان  رد  مدوب  ددـصرد  متـشاد و  رایـسب 
ياهروشک طسوت  كرتشم  تسایـس  ذاختا  یمالـسا ،  تدـحو  داجیا  ياه  هویـش  زا  یکی  كرتشم  ياه  تسایـس  ذاـختا   - 7 ( 6" .) دنزاس

لکش يداصتقا  كرتشم  ياهرازاب  لیکـشت  يداصتقا و  ياه  تسایـس  یللملا و  نیب  طباور  رد  دنناوت  یم  اه  تسایـس  نیا  تسا . یمالـسا 
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زا تیاـمح  هب  هدوـمن و  ذاـختا  يدربـهار  ياـه  تسایـس  ناناملـسم  نانمـشد  ربارب  رد  یـسایس  ياـه  هنحـص  رد  ناوـت  یم  نینچ  مه  دریگ 
ص یمالسا .  بهاذم  یگتسبمه  يزاریـش ، رازآ  یب  میرکلادبع   - 1 اه :  تشون  یپ  تخادرپ . مالـسا  ناهج  ناگدید  بیـسآ  نامولظم و 

ریسفت  - 5 هـیآ 13 . نارمع ، لآ   - 4 هیآ 10 . ( 49 ، ) تارجح  - 3 ص 43 . ج3 ، هنومن ، ریسفت  هـیآ 103 ؛ نارمع ، لآ   - 2 . 311  - 310
.115 نیشیپ ، يزاریش ، میرکلادبع   - 6 ص 46 . ج3 ، هنومن ،

؟ تسا هتخادرپ  يدیحوت  نایدا  ناوریپ  هزوح  رد  تدحو  هلأسم  هب  هنوگچ  نآرق 

شسرپ

؟ تسا هتخادرپ  يدیحوت  نایدا  ناوریپ  هزوح  رد  تدحو  هلأسم  هب  هنوگچ  نآرق 

خساپ

نانآ بتک  ناربمایپ و  همه  هب  ناـمیاهیآ  مییاـمنیم . ناـیب  یبلاـطم  ود  نآ  هراـبرد  مینکیم و  هراـشا  میرک  نآرق  زا  هیآ  ود  هب  هراـب  نیا  رد 
ربمایپ  ] 285 هرقب /  هلُـسُر »... نِم  دـحَأ  نَیب  قّرُفنال  هلُـسُر  هبتُکو و  هتِکئالَم  هللاِاب و  نَما  ٌّلـک  نونمُؤملاو  ّهبَر  نِم  هیلِإ  لزنُأ  اـِمب  لوسَّرلا  نَما  »

داـعم و باـتک  ناگتــشرفو و  ادـخ  هـب  یگمه  ناـنمؤم , تـسا و  هدروآ  ناـمیا  هدـش , لزاـن  وا  رب  شراـگدرورپ  بناـج  زا  هچنادـب  (ص )
هب ار  ملاع  نادحوم  همه  روبزم , هیآ  میراذگیمن ] . ... قرف  شناگداتـسرف  زا  کی  جـیه  نایم  [ دـنتفگ و   ] دـنا هدروآ  نامیا  شناگداتـسرف 

درایلیم کی  زا  شیب  هک  نیملـسم , هلخاد  رد  داـحتا  یکی  مینک  شـشوک  شـالت و  داـحتا  ههبج  ود  رد  دـیاب  اـم  دـنکیم و  توعد  داـحتا 
يارب هداهن , رتارف  ار  ياپ  دیاب  یمالـسا , تدـحو  لیـصحت  زا  سپ  هک  نآ  رگید  دنـشاب و  دـحاو  فص  رد  مالـسا  تما  ناونع  هب  ناملـسم 

دـض رب  دـنناوتب  هدـش , دـحتم  دـنا  ینامـسأ  باتک  ياراد  هک  یناسک  همه  اب  ناناملـسم  همه  ات  مینک  مادـقا  ملاع  نادـحوم  تدـحو  نیمأت 
توبن داعم و  تمایق و  تلاسر و  یحو و  راکنا  هدام و  رد  دوجوم , رـصح  تعیبط و  ياروام  راکنا  داحلا و  اریز  دننک ؛ مایق  ناهج  نادـحلم 
توعد زا  هتشذگ  ناحبـس  يادخ  اذل , دراد . لابند  هب  ار  لمحت  لباق  ریغ  نیگنـس  حناوس  خلت و  ياهدمایپ  یبیغ , فراعم  ریاس  هزجعم و  و 

هب مدرم  زا  يرایـسب  عیانـص  مولع و  رظن  زا  هتفرـشیپ  يایند  رد  نونکا  دـنکیم . داحتا  هب  توعد  مه  ار  ملاع  نادـحوم  داحتا , هب  ناناملـسم 
لیکشت يدحاو  ههبج  ملاع , نادحوم  رگا  دنامب  یقاب  دناوتب  ینونک  طیارش  رد  هک  تسینیمارم  یتسرپ  تب  دنا ؛ هداد  نت  یتسرپ  تب  ّتلذ 

ار ناتـسرپ  تب  هنرگو  دنـشخب ؛ ییاهر  یگیام  ورف  زا  ار  ملاع  ناتـسرپ  تب  دنناوتیم  دندنبب , یفرط  يدیحوت  یهالا و  گنهرف  زا  دـنهد و 
دوخ ناتـسرپ  تب  دباییمن و  ماود  تسین و  ترطف  لوبق  دروم  ینید  یب  وداحلا  هچرگ  تسین ؛ ناربج  لباق  هک  دنکیم  دـیدهت  داحِلا  رطخ 

ناحبس يادخ  اذل  دراد . تزع  هب  تلذ  زا  يرشب  عماوج  ییاهر  رد  ییازـس  هب  مهـس  نادحوم , ینید  داحتا  دنهدیم . حیجرت  نادحلم  رب  ار 
تخومآ نیملسم  هب  مه  64 و  نارمع /  لآ  مکنَیبو »... اننَیب  ءاوَس  ۀِملَک  یلِإ  َولاعَت  باتِکلا  لهَأ  ای  ُلق   » داد روتسد  ص )  ) مرکا لوسر  هب  مه 

رگم میراد ؛ نامیاهدرک  لزان  هچنآ  هب  تسا و  یکی  ام  همه  يادخ  دـنیوگب  هدرک , هلداجم  نسحَا  لادـج  هار  زا  ملاع  نادـحوم  همه  اب  هک 
مکیلِإ لزنُأو  انیلِإ  لزنُأ  يَذلِاب  اّنما  اولُوقو   » تسین اهنآ  تیاده  هب  دیما  دنقافنو و  داحلا  كرـش و  لها  باتک , لها  توسک  رد  هک  یهورگ 

میداقتم ِملسم و  اتکی  هناگی و  يادخ  ربارب  رد  ام  تسا و  یکی  امـشو  ام  يادخ   ] 46 توبکنع /  نوملسُم ؛» َهل  نَحنَو  دحاو  مکهلإو  انهلإو 
رد دنهدیم و  لیکشت  ار  رضاح  رصع  ياه  ناسنا  عطاق  تیرثکا  هک  ار , ملاع  نادحومیمامت  دناوتیم  بتکم  نیا  دیشاب ]. نینچ  زین  امش  و 

ءاوس ۀملک  یِلا  اولاعَت  باتِکلا  لهَأ  ای  ُلق   » تدحو هب  باتک  لها  توعد  هیآ  دهد . رارق  دحاو  فص  رد  دنتسین , شیب  یتیلقا  نادحلم  ربارب 
نارمع لأ  نوملسُم » ّانَِأب  اودِهْشا  اولوقَف  اّولَوت  نِإَف  هللا  نود  نم  ًابابرَأ  ًاضَعب  انضُعب  ذّختَی  الو  ًائیَش  ِهب  كرـُشن  الو  هللا  ّالإ  دبعَن  ّالَأ  مکنیبو  اننیب 

اتکی يادخ  زج  هک  تسا  نیاهملک  نآ  مینک و  يوریپ  تسا , ناسکی  امـش  ام و  نایم  هک  قح  ۀملک  نآ  زا  دییایب  باتک ! لها  يا  وگب   ] 64/
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زا اه  نآ  رگا  سپ , مینکن ]. میظعت  تیبوبر  هب  ادخ  ياج  هب  ار  یخرب  یخرب , میهدن و  رارق  کیرـش  وا  اب  ار  يزیچ  میتسرپن و  ار  سک  چیه 
هللادنع نیّدلا  ّنإ   » تسا یکی  ناحبس  يادخ  دزن  نید , هچرگ  . میدنوادخ نامرف  میلست  ام  هک  دیشاب  هاوگ  امـش  دیئوگب  دننادرگ , يور  قح 

دنناوارف كرتشم  لوصا  ياراد  هک  تسا  مالسا  تیحیسم و  تیدوهی , دننام  ینایدا  تسا , جیار  هچنآ  نکیل   64 نارمع /  لآ  مالسإلا ›› ... 
ياـهراتفر تینث و  و  ثیلثت , دـننام  دولآ ؛ كرـش  دـیاقع  زا  يرایـسب  دـنیآ , درگ  كرتـشم  لوصا  نآ  لوـح  ملاـع  نادـحوم  همه  رگا  هک 

دنکیم توعد  هللا  لبح  روحم  لوح  داحتا  هب  ار  ناناملـسم  همه  اهنت  هن  میرک , نارق  ور , نیا  زا  تسب . دـهاوخ  رب  تخر  یعامتجا  هناملاظ 
دیامرفیم هک  نانچ  دـنکیم ؛ توعد  داحتا  هب  ار  ملاـع  نادـحوم  همه  هکلب   103 نارمع /  لآ  اوقرفَت »... الو  ًاعیمَج  هللا  لـبَِحب  اومـصَتعاو  »

نِِإف هللا  نود  نِم  ًابابرآ  ًاضعب  انـضَعب  ذخَتیالو  ًائیـش  هب  كرـشن  الو  هللا  ّالإ  دبعن  ّالآ  مکنیب  اننیب و  ِءاوس  ۀـملَک  یلِإ  اَولاعَت  باتِکلا  لها  ای  ُلق  »
ياج بلق  رد  هک  تسا  یتقیقح  ياـنعم  هب  هدـش , داـی  هیآ  رد  ۀـملک »  » تسا ینتفگ   103 نارمع /  لآ  نوملـسم » ّانأب  اودهْـشا  اولوقَف  اّولوت 

«, لوق , » نیاربانب تسا . هدـش  ریبعت  زین  لوق »  » و فرح »  » هب نآ  زا  دوشیم و  ناـیب  زین  اـههرواحم  رد  دـنکیم و  روهظ  لـمع  رد  دریگیم و 
يراج ناـبز  رب  مه  دـنکیم و  روهظ  لـمع  رد  مه  دراد , هشیر  بلق  رد  مه  هک  دوشیم  قـالطا  یفراـعمو  یناـعم  نآرب  هملک »  » و فرح » »

نایدوهی و هب  باطخ  نیرتابیز  ناناملسم , هب  نآرقلا » لهأ  ای   » ۀملک اب  باطخ  دننامه  باتکلا » لهآ  ای   » هملک اب  باطخ  نینچمه  دوشیم .
. دراد هژیو  ياهبذاج  هک  تسا  نایحیسم 

؟ تسا هتخادرپیمالسا  تدحو  هلأسم  هب  هنوگچ  نآرق ,

شسرپ

؟ تسا هتخادرپیمالسا  تدحو  هلأسم  هب  هنوگچ  نآرق ,

خساپ

, رـصتخم حیـضوت  اب  هارمه  اه , نآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  يددعتم  تایآ  رد  تّوُخا , داحتا و  هب  ناناملـسم  توعد 
نَیب َّفَلأَـف  ًءادـعَأ  متنُک  ذِإ  مکیلَع  هللا  تمِعن  اورُکذاو  اوقّرفَتـالو  ًاـعیمَج  هللا  لـبَِحب  اومَـصتعا  و   » هللا لـبح  هب  ماـصتعا  هیآ  مینکیم . هراـشا 

 / نارمع لآ  نودتهَت ؛» مکّلَعل  هتایا  مَکل  ُهللا  نّیُبی  کلاذَک  اهنِم  مکذقنَأَف  راّنلا  نِم  ةرفُح  افَـش  یلَع  متنُک  ًاناوخِإ و  هتمعِنب  متحبـصَأَف  مکبوُلق 
, دیدوب رگید  کی  نانمـشد  هک  هاگ  نآ  دینکدای ؛ دوخ  رب  ار  ادخ  تمعن  دیوشن و  هدنکارپ  دـینز و  گنچ  ادـخ  نامـسیر  هب  یگمه   ] 103

نیا دـیناهر . نآ  زا  ار  امـش  هک  دـیدوب  شتآ  هاگترپ  رانک  رب  دـیدش و  مه  ناردارب  وا  فطل  هب  ات  تخادـنا  تفُلا  امـش  ياه  لد  نایم  سپ 
ینامیا يردارب  هیآ , نیا  رد  يردارب  زا  دارم  دیبای ]. تیاده  امـش  هک  دشاب  دنکیم ؛ نشور  امـش  يارب  ار  دوخ  ياه  هناشن  دنوادخ , هنوگ ,

ریما تسا . نآ  یپ  رد  يرگید  هک  دـنکیم  بلط  دـصق و  ار  يزیچ  نامه  ناـنآ  زا  کـی  ره  نوچ  دـنردارب ؛ رگیدـکی  اـب  ناناملـسم  تسا .
ناناملسم اب  ار  ینامیا و ي  ینید و  يردارب  هدرک و  شرافـس  ناتـسد  ریز  اب  هنامیحر  راتفر  هب  ار  وا  رتشا , کلام  هب  ياهمان  رد  ع )  ) نانمؤم

وت ینید  ردارب  ای  دنفنص  ود  ّتیعر  مدرم و  [؛) 9 دنب همان 53 , هغالبلا , جهن  ...« ) نیِّدلا ِیف  َکل  َخأ  امِإ  نافنِص  مّهنِإَف  تسا ...«  هتخاس  حرطم 
نَیسَوق باق  ات ...«  دناوتیم  ییاهنت  هب  هک  ص )  ) ربمایپ دروآیم و  مهارف  یعمج  يدوعـص  يارب  ار  هار  یهلا , لبح  هب  ماصتعا  دنتـسه ]. ...

دـنیاشگب و لاـب  رپ و  زین  نارگید  اـت  دـناسر  ددـم  زاورپ  نیا  رد  ار  یتـّما  هک  دوشیم  رومأـم  دـنک , زاورپ  هیآ 9 ) مـجن , هروـس  « ) یندأ َوأ 
 ‹‹ نینمؤملا نم  کعّبَتا  نِمل  کحانَج  َضفَخاَو   » دنریگ شیپ  رد  ار  قح  برق  ار ه  مجسنم  گنهامه و  , ماما تّما و  زا  لّکشتم  ياهعومجم 

هلیبَس یف  اودِهاجَو  ۀلیسَولا  هیلِإ  اوغَتباو  هللا  اوّقَتا  اونمآ  ِنیَذلا  اُهّیَأ  ای   » دبلطیم هلیسو  دوعص  تسا و  دوعص  هللا  یلا  ریس  سپ ,  215 ءارعش / 
لبح تیروحم  رب  ماجسنا  یگنهامه و  داحتا و  یعمج و  ماصتعا  تسا . نید »  » ینعی هللا » لبح   » نامه هلیسو  35 و  هدئام /  نوحلُفت » مکّلَعل 

زا 934بهاذم هحفص 165 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


عَم هللادی  ّنِإَف   » ساسا رب  دنـشاب و  هتـشاد  تکراشم  هدـنیازف  یطاشن  اب  تیلؤوسم  نیگنـس  راب  نتـشادرب  رد  ناگمه  دوشیم  بجوم  یهالا ,
اُهیَا ای   » ْملِـس رد  ناگمه  دورو  هیآ  دـنناسرب . ماجنا  هب  ار  شیوخ  یهالا  تلاسر  رت , نوزفا  یتردـق  اب  هبطخ 127) هغالبلا . جهن  « ) ۀـعامجلا

دییآرد و ْملِس  رد  ناگمه  نامیا ! لها  يا   ] 208 هرقب /  نُیبم » ّودَع  مَکل  ّهنِإ  ناطیَشلا  تاوطُخ  اوِعبَّتت  الَو  ۀّفاک  ملِّسلا  ِیف  اولُخدا  اونما  ِنیَذلا 
تسا و شزاس  حلص و  يانعم  هب  برح و  لباقم  ْملِـس »  » ةژاو تسا ]. راکـشآ  ینمـشد  امـش  يارب  وا  هک  دینکم  لابند  ار  ناطیـش  ياه  ماگ 

نیا هدش  لقن  سابع  نبا  زا  دوشیم . قالطا  تعامج  رب  تسا و  يزیچ  روهظ  تیلعف و  زا  ندش  عنام  يانعم  هب  ّفک »  » هدام زا  هّفاک »  » هملک
لئاسم زا  ياهراپ  رـس  رب  ناناملـسم  اب  دندروآ , مالـسا  یتقو  نانآ  تسا ؛ هدـش  لزان  شباحـصا  و  يدوهی » مالـس  نب  هللادـبع   » نأش رد  هیآ 

نآ هب  دروایب و  ار  تاروت  هک  دنتـساوخ  مرکا  ربمایپ  زا  هاگ  نآ  دـندرک ؛ فـالتخا  رتش ,  ریـش  تشوگ و  تهارک  هبنـش , زور  میظعت  دـننام 
هک تسا  هدمآ  ریساقت  زا  یخرب  رد  درک . توعد  زیمآ  تملاسم  یگدنز  حلص و  هب  ار  ناگمه  درک و  لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  دنک . لمع 

. درک یهن  ناطیش  يوریپ  زا  ار  نانآ  دش و  لزان  هیآ  نیا  هاگنآ  دنناوخب ؛ ناشیاهزامن  رد  ار  تاروت  ات  دنتـساوخ  زاجا  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا 
یگدـنز داـحتا و  حلـص و  هب  ار  ناـگمه  هداد , رارق  باـطخ  دروـم  ار  ناـنمؤم  هیآ  نیا  رد  ناحبـس  يادـخ  ( 68 ,/ يدحاو لوزنلا  بابـسا  )

نوچ دیوش ؛ تدحو  شزاس و  مکحم  ۀعلق  دراو  مه  اب  یگمه  نانمؤم ! يا  دیامرفیم  هلا  سدـقا  تاذ  تسا . هدرک  توعد  زیمآ , تملاسم 
و هللا » ّالإ  هلإ  ال   » ۀـملک دـننام  دـنکیم ؛ ظـفح  ياهثداـح  ره  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  ینیـصَح  نْصِح  مکحم و  ژد  هلزنم  هب  داـحتا , حـلص و 

باذـع زا  تنایـص  ظفح و  هیام  نوچ  تسا ؛ هدرک  دای  یهـالا  مکحم  هعلق  ماـن  هب  اـه  نآ  زا  تاـیاور  هک  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  تیـالو 
نانمؤم ناناملـسم و  نایم  یمالـسا  هزوح  رد  يردارب  داحتا و  شزاس و  حلـص و  هیآ , نیا  رد  ْملِـس »  » زا روظنم  نیاربانب , دـنوشیم . یهـالا 
داـحتا داـیقنا و  هب  مالـسا , ناـمیا و  یلخاد  ةدودـحم  رد  ار  ناـنآ  تسا و  ناـنمؤم  هب  باـطخ  هیآ , نیا  سپ , مالـسا . هب  توـعد  هن  تـسا ؛

ًابّیَط ًالالَح  ضرألا  ِیف  اّمِم  اولُک  سانلا  اـُهیَأ  اـی   » دـننام دوب , مدرم  مومع  هب  باـطخ  رگا  يرآ , دـنکیم . یهن  هقرفت  زا  توعد و  یناـگمه 
« سان  » هملک هک   2/ رـصن ًاجاوفَا » هللا  نید  یف  نولخدَـی  َسانلا  تیَأرَو   » دوب رـصن  هروس  ریظن  ای   168 هرقب /  ناطیَـشلا »... تاوطُخ  اوعبّتَتالو 

نیا 23ـ24 ) / 2 نآرقلا , ماکحأل  عماجلا  , ) ننست لها  نارّسفم  زا  یخرب  هک  نانچ  دوش ؛ قبطنم  مالسا  لصا  رب  ملِـس »  » هک دوب  نکمم  دراد ,
عیمج يانعم  هب  ۀّفاک » ملِّسلا  یف  اولخْدا   »... رد ۀّفاک »  » هملک نوچ  دراد و  تلالد  بوجو  رب  تسا و  رما  لعف  اولخُدا » . » دنا هدرک  انعم  هنوگ 

اب دشاب و  ییافک  بجاو  دـننام  ات  تسین  نّیعم  ریغ  دارفا  ای  درف  هژیو  يردارب , داحتا و  هب  بوجو  مکح  هک  دوشیم  مولعم  تسا ، یگمه  و 
نآ ات  تسا  هدـشن  راب  عومجملا » ثیح  نم  عومجم   » صوصخ رب  داحتا  ندوب  بجا  نینچمه و  دوش . طقاس  نارگید  زا  یکی , نداد  ماـجنا 

کت کت  هب  هیآ  مکح  یعامتجا , تیثیح  مه  دراد و  يدرف  ّتیثیح  مه  يدرف ,  ره  نوچ  هکلب  دنـشاب ؛ هتـشادن  یفیلکت  ییاهنت  هب  دارفا  هک 
هللا اوقتَا  مکیَوخَأ و  نَیب  اوِحلصَأَف  ةوِخا  نونمُؤملا  اّمنِإ   » ینامیا تّوُخا  هیآ  نانآ . یعامتجا  ّتیثیح  هب  تیانع  اب  اهتنم  دراد ؛ صاصتخا  دارفا 

هک دیما  دیرادب ؛ اورپ  ادخ  زا  دیهد و  شزاس  ار  ناتناردارب  نیب  سپ , دـنردارب . مهاب  نانموم  تقیقح , رد   ] 10 تارجح /  نومحُرت » مکّلَعل 
 ».. ساـسا رب  اـت  درادیم  زاـب  هقرفت  هنوگ  ره  زا  تسا و  هدرک  توعد  يردارب  تّوخا و  هب  ار  ناـنمؤم  هیآ , نیا  دـیریگ . رارق  تمحر  دروم 
دیاب نیاربانب , دنشاب . هتشاد  يزیمآ  تملاسم  یگدنز  مالسا , هیاس  ریز  رد  ینابرهم  یبوخ و  هب   29/ حتف ...« مهنیب ءامحُر  رّافکلا  یلع  ُءاّدشأ 

تشادزاب و راک  نیا  زا  دنکیم , فالتخا  داجیا  دـتفایم و  مدرم  ناج  هب  دوخ , ندوب  نمؤم  ۀـیعاد  هب  مالـسا  هزوح  ةریاد  رد  هک  ار  یـسک 
هب مه  اب  لطاب , صیخشت  ای  نوگانوگ  ياه  تشادرب  رثا  رب  نانمؤم ,  زا  هورگ  ود  رگا  دیامرفیم  نآرق  هک  نانچ  درک ؛ ّلح  ار  فالتخا  نآ 
متس رگید  هورگ  رب  یهورگ  دندشن و  حالصا  رگا  دینک و  حالصا  ار  نانآ  نیب  تحیصن  هظعوم و  هار  زا  دیاب  تسخن  دنتـساوخ , رب  هزرابم 

نوناق عبات  نانآ  رگا  دنهد ؛ نَت  یهالا  نوناق  هبات  دیناشنب  ناشیاج  رـس  رب  هزرابم  اب  ار  رگمتـس  یغای و  یهورگ  هفیاط و  دـیاب  دنتـشاد , اور 
حودممو دومحم  اج  نیا  رد  شزاس  حلص و  نوچ  بلط ؛ حلـص  هن  دیـشاب و  لداع  دینک و  حالـصا  ناشنایم  لدع , ۀلیـسو  هب  دندش , یهالا 

, راک نیا  اریز  درذگب ؛ شّقح  زا  هک  دینک  راداو  ار  هدیدمتس  هک  نآ  هن  دیهدب ؛ وا  هب  دیریگب و  رگمتـس  زا  ار  هدیدمتـس  ّقح  ینعی  تسین ؛
تَغب نِإَف  امهَنَیب  اوِحلـصَأَف  اولَتَتقا  نینمؤُملا  نِم  ناتِفئاط  نِإو   « دراد هلـصاف  تلادـع  لدـع و  زا  یلو  دـنکیم , داجیا  شزاس  حلـص و  هچرگ 
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« نیطـسقُملا ّبُحی  هللا  ّنِإ  اوطـسقَأو  لدَـعلِاب  امهنَیب  اوِحلـصَأَف  تئاف  نِإَـف  هللا  رمَأ  یلِإ  َئفَت  یّتح  یغبَت  یّتَلا  اوِلتاـقَف  يرخُـألا  یلع  امهیدـحِإ 
رئارَسلا و ثبُخ  ّالِإ  مکنَیب  قّرَف  ام  هللا  نید  یلَع  ناوخِإ  متنَأ  اّمنِإ   » دیامرفیم هدرک , حیرصت  ینامیا  توخا  هب  ع )  ) نانمؤمریما . 9 تارجح / 
.[ تسا هدرکن  هدنکارپ  مه  زا  ار  امـش  ّتین , يدـب  نورد و  ینمـشد  زج  يزیچ  دـیردارب ؛ مه  اب  ادـخ  نید  ساسا  رب  امـش  [ ؛» رئامَـضلا ءوس 
زا شیپ  هنیدـم و  هب  دورو  ماگنه  ص )  ) مرکا لوسر  راعـش  نیتسخن  ص )  ) ربمایپ راعـش  نیتسخن  يردارب , ( 6 دنب , 113 هبطخ هغالبلا , جهن  )

ادـخ هار  رد  ود  هب  ود  ار  ناناملـسم  ص )  ) ترـضح نآ  دوب .  ینید  يردارب  توُخا و  ةرابرد  ینارمع , روما  هب  نتخادرپ  دجـسم و  نتخاـس 
توخا دقع  داجیا  اب  و  ( 336 , / 38 راحب , « ) نیوخأ نیوخَأ  راصنَألا  نیرجاهُملا و  نم  هباحصأ  نیب  (ص ) ّیبنلا یخا   » درک رگید  کی  ردارب 

راعش دیشخب . ققحت  ار  یگنهامه  داحتا و  جرزخ ,»  » و سُوا »  » هلیبق ود  نایم  زین  و  ع )  ) نینمؤملاریما ترضح  دوخ و  نیب  ناناملـسم و  نیم 
هکم و حتف  زا  سپ  مه  هنیدم و  ردیمالـسا  تموکح  ماکحتـسا  ماگنه  مه  دش و  حرطم  مالـسا  تموکح  سیـسأت  زاغآ  رد  مه  تدـحو ,

دومرف دروآ و  نایم  هب  نخـس  تدـحو , ظفح  زا  عداولا  هّجح  رد  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هک  ناـنچ  ناتـسبرع ؛ هریزج  هبـش  رب  ناناملـسم  قّوفت 
نوخ دنردارب و  مه  اب  ناناملـسم  ( ] 242 ,/ 67 راحب , ( ؛» مهاوِس نَم  یلَع  دَی  مهَو  مهاندَأ  مهتّمَِذب  یعـسَی  مهئامِد  یفاکتت   َ ةوخِإ نوملـسُملا  »

, دنراد یبسن  ردپ  یبسن , ناردارب  هک  روط  نامه  تسین ]. يرگید  نوخ  زا  رتدنمشزرا  سک  چیه  نوخ  تسا و  رگید  کی  ناسمه  ناشیاه 
ترـضح دوخ و  ربمایپ  ساسا , نیمه  رب  تسا . ع )  ) نانمؤمریما ادـخ و  لوسر  نامه  هک  تشاد  دـنهاوخ  یناـمیا  ردـپ  زین  یناـمیا  ناردارب 

نامه 16/95) « ) ۀمُألا هذه  اوبأ  ّیلَع  َو  انَأ   » درک یفرعمیمالسا  تما  ردپ  ود  ار  ع )  ) یلع

؟ تسیچ ناناملسم  بیرقت  رصانع 

شسرپ

؟ تسیچ ناناملسم  بیرقت  رصانع 

خساپ

يرادرک و : » ب ینامرآ .» یتدیقع و  : » فلا تسا : هنوگ  ود  دروآ ، درگ  يدحاو  هطقن  رد  ار  یمالسا  تما  دناوتیم  هک  ییاه  هیام  رصانع و 
هار ندوـمیپ  يارب  دـیوگ  یم  دزرو و  یم  دـیکات  طارـص  یگناـگی  رب  دـیجم  نآرق  هـک  مییوـگب  دـیاب  تـسخن ، رــصنع  هراـبرد  يراـتفر .»

یطارـص اذه  َّنَا  و  : » دیامرف یم  هک  نانچ  تسا . طارـص  نآ  زا  فارحنا  یگمه  اه  هار  رگید  درادـن و  دوجو  هار  کی  زا  شیب  يراگتـسر 
هار تسا  نیا  هک  دیـشاب  هاـگآ   ] 153/ فارعا نوقتت .» مکلعل  هب  مکاّـصَو  مکلذ  هلیبَس  نع  مکب  قرفَتَف  لبـسلا  اوعبتت  ـال  هوعبتاـف و  ًامیقتـسم 

شرافس نآ  هب  ار  امش  ادخ  هک  تسا  اهنیا  دیورن ، دزاس  یم  هدنکارپ  هار  نآ  زا  ار  امش  هک  رگید  ياه  هار  زا  دینک و  يوریپ  نآ  زا  تسار ،
ژک نآ ، فالخرب  یهار  عون  ره  تسین و  شیب  طارـص  کی  لمع ، هدـیقع و  قیرط  زا  لاـمک  هب  ندیـسر  يارب  دـییارگب ]. اوقت  هب  اـت  هدرک 

، تسا مالسا  ناشلا  میظع  ربمایپ  هب  طوبرم  دحاو ، طارص  نیا  هک  دوشن  روصت  درادیم . زاب  تداعس  هار  ندومیپ  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یهار 
طارـص  » هب نآ  زا  هزورما  هک  هچنآ  تسا . دنوادخ  ربارب  رد  میلـست  نآ  دنا و  هدرک  توعد  هار  کی  ندومیپ  هب  ار  مدرم  ناربمایپ  مامت  هکلب 
طارـص تدحو  نیمه  رطاخب  دراد . هتـشاد و  دیکات  طارـص » تدحو   » رب هراومه  هک  تسا  یهلا  یحو  لباقم  هطقن  تسرد  دوشیم ، دای  اه »

ماـما زا  نآ  تیاور و  کـی  رد  اـهنت  و  ناـیدا »  » زا هن  دروآ  یم  ناـیمب  نخـس  دـحاو » نید   » زا دراوـم  ماـمت  رد  ثیدـح  نآرق و  هـک  تـسا 
هب نید »  ظفل «  رب  نآرق  رارصا  تسا . هدش  انعم  هب  لقن  ثیدح  هک  دوریم  لامتحا  هدمآ و  عمج  تروص  هب  نید »  » ظفل هک  تسا  (ع ) متشه

شیب نید  کی  دنوادخ  هدوب و  ناسکی  راودا  مامت  رد  یلمع ، لئاسم  رد  یلک  نیناوق  یتدـیقع و  لوصا  هک  تسا  نیا  يارب  درفم ، تروص 
نیناوـق نید و  رهوـج  رد  عیارـش  هـمه  /19 و  نارمع لآ  مالـسالا .» هللا  دـنع  نیدـلا  نا  : » دـیامرف یم  هک  ناـنچ  تشاد ، دـهاوخن  هتـشادن و 
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یتسرپ و اتکی  . 1 نامرآ » هدیقع و  ورملق  رد  زاس  تدحو  رـصانع  نییبت   » نونکا دـنرادن . فالتخا  رامق ، بارـش و  تمرح  دـننام  تداعس ،
ناهج ناناملسم  دروآ . درگ  يدحاو  هطقن  رد  ار  ناناملـسم  همه  دناوتیم  هک  تسا  يا  هطبار  فلتخم ، ياه  هولج  رد  دیحوت »  » ییارگ اتکی 

رد دیحوت  رب  یلقع ، لیالد  نینچمه  نآرق و  تایآ  دنراد و  رواب  داقتعا و  اتکی  هدننادرگ  ربدم و  اتکی و  راگدیرفآ  قلاخ و  اتکی ، يادخ  هب 
ار تاذ  رد  تیونث  هک  دوش  یمن  ادیپ  یناملـسم  ادخ ، نامـسآ  ریز  رد  دـنهد . یم  یهاوگ  ریبدـت  رد  دـیحوت  تیقلاخ و  رد  دـیحوت  تاذ و 

دیحوت دیحوت ، بتارم  زا  یکی  ددرگ . فرحنم  میقتـسم  طارـص  زا  هک  نیا  رگم  دشیدنیب  وا  زج  يربدم  ای  ادـخ و  زج  یقلاخ  هب  دریذـپب و 
دیحوت لصا  هب  داقتعا   5/ دمح نیعتـسن .» كایا  دبعن و  كایا  : » مییوگ یم  هتـسویپ  زامن  رد  میدقتعم و  نآ  هب  ناگمه  هک  تسا  تدابع  رد 

هماع توبن  میرذگب ، هک  دیحوت  زا  دزادرپ . وگتفگ  ثحب و  هب  نآ  عورف  رد  تسین  مزال  رگید  تسا ، یفاک  ناملسم  کی  يارب  تدابع ، رد 
« تیمتاخ  » هلاسم دنراد . هیرظن  کی  دنتسه و  ادص  کی  لصا  نیا  رد  ناناملـسم  همه  تسا و  زاس  تدحو  رـصنع  نالوسر ، متاخ  توبن  و 

رهم كال و  توبن  باب  متاخ ، ربمایپ  ندـمآ  اـب  هک  دـندقتعم  دـنراد و  هیرظن  تدـحو  نآ  رد  ناناملـسم  همه  هک  تسا  یمکحتـسم  لـصا 
همه تسا و  حرطم  داـعم » ماـن «  هب  یموـس  لـصا  میرذـگب  هک  لـصا  نیا  زا  دـش . دـهاوخن  زاـب  یـسک  يور  هب  باـب  نیا  رگید  دـیدرگ و 

: هناحبـس لاق  دهدیم . رفیکار  ناراکدـی  شاداپ و  ار  ناراکوکین  دـنک و  یم  هدـنز  ار  همه  يزور  گرزب  دـنوادخ  هک  دـندقتعم  ناناملـسم 
امش نیقی  هب  دینادرگ و  بجاو  شیوخ  رب  ار  شـشخب  تمحر و  دنوادخ   ] 12/ ماعنا هماـیقلا » موی  یلا  مکنعمجیل  همحرلا  هسفن  یلع  بتک  »

، دوشیم ریبعت  ناـمرآ » هدـیقع و   » ناونعب نآ  زا  هک  هناـگ  هس  لوصا  نیا  دروآ ]. دـهاوخ  درگ  تسین ، یکـش  نآ  رد  هک  تماـیق  زور  رد  ار 
ۀیام دـیابن  تسا و  یمالک  لئاسم  وزج  تایئزج ، رد  فـالتخا  دـنراد و  هیرظن  تدـحو  نآ  رد  ناملـسم  دراـیلیم  کـی  هک  تسا  يرـصانع 

هک ار ، رگید  هورگ  یهورگ  دـیابن  نیاربانب  تسا ، رفک  هیام  نآ  زا  فارحنا  و  نامیا ، هیام  هناـگ ، هس  لوصا  نیا  هب  فارتعا  دوش . فـالتخا 
تسا یماکحا  نامه  نییآ ، تعیرـش و  زا  دوصقم  نییآ  تعیرـش و  یگناگی  . 2 دننک . ریفکت  دـنراد ، هیرظن  تدـحو  لوصا  نیا  رد  ود  ره 

هورکم و…  ار  يدراوم  بحتـسم و  ار  رگید  یخرب  بجاو و  ار  یخرب  دزاس ، یم  دودـحم  كرت ، لعف و  رظن  زا  ار  اـم  رادرک  راـتفر و  هک 
دـنرادن و یفالتخا  لـصا  ود  نیا  تیجح  رد  ناناملـسم  همه  تسا و  ربماـیپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  تعیرـش ، همـشچ  رـس  دـنک . یم  یفرعم 
، دوب تعدب  تنـس  شراگن  هک  يراگزور  رد  تسا و  ربمایپ  تنـس  ظفاح  مه  نآرق و  تئارق  نابهگن  مه  (ع ) یلع نانمؤم  ریما  هناتخبـشوخ 

هدوب ترتع  رایتخا  رد  ع )  ) قداص ترضح  رصع  ات  دروآ و  درگ  دش ، فورعم  یلع » باتک   » مان هب  اهدعب  هک  یباتک  رد  ار  ربمایپ  تنـس  وا 
لوسر ادخ و  نآ  زا  ار  يربهر  هک  نیا  تسا و  يربهر  تدحو  رب  ناناملسم  قافتا  بیرقت ،»  هدنزاس «  رصانع  زا  يربهر  تدحو  . 3 تسا .

لوسرلا و اوعیطا  هللا و  اوعیطا  : »... دـیامرف یم  هک  اجنآ  دـنا ، هتفرگرب  یهلا  یحو  زا  ار  لـصا  نیا  ناـگمه  دـنناد و  یم  رمـالا  یلوا  و  يو ،
رد هورگ ، نیا  يربهر  دـینک ]. تعاطا  زین  ناتدوخ  زا  نامرف  نابحاص  لوسر و  زا  دـینک و  تعاطا  ادـخ  زا   ] 59/ ءاسن مکنم ».... رمالا  یلوا 

، موس هورگ  رد  دـیاب  تهج  نیا  زا  دریگیم . ارف  ار  یمالـسا  هعماج  یگدـنز  بناوج  همه  هکلب  دوش ، یمن  هصالخ  یـسایس  صاـخ  لـئاسم 
تدحو يربهر  تدحو  . 4 دنک . همیب  يربهر  رما  يارب  ار  نانآ  تیحالـص  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  رترب  شناد  ملع و  اوقت و  دننام  یطیارش 

تلیـضف و اه و  یکین  اه و  یبوخ  يوس  هب  ار  هعماج  دیاب  هک  تسا  دقتعم  یمالـسا  تما  تسا . تدـحو  هدـنزاس  لماوع  زا  زین  فدـه  رد 
نمآ ول  هللااب و  نونموت  رکنملا و  نع  نوهنت  فورعملاب و  نورمات  سانِلل  تجرُخا  هما  ریخ  متنک  : » دـیامرف یم  هک  نانچ  داد ، قوس  تمرکم 

رادـیدپ مدرم  يارب  هک  دـیتسه  یتما  نیرتهب  امـش   ] 110/ نارمع لآ  نوقـسافلا » مهرثـکا  نونموملا و  مهنم  مهل  ًاریخ  ناـکل  باـتکلا  لـها 
، دندوب هدروآ  نامیا  باتک  لها  رگا  دـیراد . نامیا  ادـخ  هب  دـیراد و  یم  زاب  دنـسپان  راک  زا  دـیهد و  یم  نامرف  هدیدنـسپ  راک  هب  دـیدش ،

ققحت رد  دیاب  ناناملسم  همه  هک  ربمایپ  تلاسر  فادها  زا  یکی  دننامرفان ]. ناشرتشیب  یلو  دننمؤم  نانآ  زا  یخرب  دوب ، رتهب  ناشیارب  اعطق ؛
هلیـسو هب  گرزب  فدـه  نیا  تسا و  نآ  ياـج  هب  دـیحوت  نتخاـس  نیزگیاـج  ناـهج و  رد  یتـسرپ  تب  كرـش و  وحم  دنـشاب ، اـشوک  نآ 
لـسرا يذلا  وه  : » دیامرف یم  هک  نانچ  دـنام  دـهاوخن  یقاب  يرثا  یتسرپ  تب  كرـش و  زا  تفریذـپ و  دـهاوخ  ققحت  ناهج  رد  ناناملـسم 

نید تیادـه و  اب  ار  شربماـیپ  هک  تسا  یـسک  وا   ] 33/ هبوت نوکرـشملا » هرک  ول  هلک و  نیدـلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نید  يدـهلاب و  هلوـسر 
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هدیقع و رد  یمالسا  تما  نیاربانب ، دنشاب ] هتشادن  شوخ  ناکرـشم  دنچ  ره  دنادرگ ، زوریپ  تسا  نید  هچ  ره  رب  ار  نآ  ات  داتـسرف  تسرد ،
هک نیا  هن  دننک ، يراکمه  مه  اب  یناهج  عماجم  رد  دیاب  دنراد و  هیرظن  تدـحو  فدـه ، ضرغ و  رد  يربهر و  تدایق و  رما  رد  تعیرش ،

. دنزادرپب رگیدکی  قیسفت  ریفکت و  هب 

دنوش هدیقع  مه  گنهامه و  ننست  عیشت و  هورگ  ود  هک  دوش  یمن  ایآ 

شسرپ

دنوش هدیقع  مه  گنهامه و  ننست  عیشت و  هورگ  ود  هک  دوش  یمن  ایآ 

خساپ

نینچ رگا  لاح  تخادرپصحفت . هب  قیاقح  رد  یشوپمشچ  كدنا  نودب  ریمض ، قمع  زا  دور و  رانک  تابـصعت  هک  تسا  نکمم  ینامز  نیا 
ناوریپ رگید  املع و  زا  رگید  رفن  نارازه  واهدص  يرتست و  همالع  دننام  هعیش ؛ نادنمشناد  ناملاع و  زا  يرایسب  تفاییم ، شرتسگ  يزیچ 

هدرب راد  هبوچ  هب  قیاقح  نتشاگن  نتفگ و  مرج  هب  تساهدرک -  دای  نانآ  زا  ۀلیـضفلا » ءادهـش   » باتک رد  ینیما  همالع  هک  (ع - ) یلع ماما 
تشه اج  کی  تروص  هب  میدوبن و  اهاج  رگید  ناتسکاپ و  رد  (ع ) یلع ترضح  نایعیـش  زا  يدادعت  تداهـش  دهاش  زور  ره  دندشیمن و 

هریت ياهربا  هک  میراد  نآ  دیما  دندیـسریمن . تداهـش  هب  نابلاط  طسوت  للم -  نامزاس  لک  ریبد  فارتعا  هب  نایماب -  نایعیـش  زا  رفن  رازه 
، ینیما همالع  تلیـضف ، هار  نادیهـش  رتشیب ر.ك : یهاگآ  تهج  دوش . باـتملاع  تقیقح ، دیـشروخ  نآ  دور و  راـنک  تجاـجل  بصعت و 

یـساسا هتکن  دیآیم ؟ دیدپ  هنوگچ  یقیقح  تدحو  اما  تسا ؛ رمث  رپ  اراوگ و  نیریـش ، رایـسب  تدحو  يرآ  یـسراف . نیدلالالج  همجرت 
لمعو یبلق  میلست  شلابند  هب  تسین و  یفاک  تخانش  فرص  هتبلا  دوش . هتخانش  یتسرد  هب  تدحو ، هقرفت و  یساسا  زمر  هک  تسا  اج  نیا 

تدـحو هک  میراد  ناهرب  داقتعا  نیا  رب  میراد و  داقتعا  اقیمع  ام  تسا . مزـال  میقتـسم ، طارـص  تقیقح و  قح و  هار  زا  يوریپ  یجراـخ و 
هب کسمت  ینعی ، (ص ؛) ادـخ ربمایپ  تیـصو  نیرخآ  هب  نانآ  مامت  هک  دـیآیم  دـیدپ  ینامز  اهنت  یمالـسا ، تما  همه  هبناـج  همه  یعقاو و 

تسا نآ  بلطم  نیا  لیلد  دنریذپب . ار  نآ  دنهن و  ندرگ  تسا -  هدش  دراو  ینـس  هعیـش و  ربتعم  صوصن  رد  هک  ترتع - ) باتک و   ) نیلقث
حیحـص و هار  هب  یباتک  نینچ  درادـن . هار  اطخ  یتساک و  صقن و  چـیه  نآ  رد  هک  تسا  موصعم  لـماک و  ، عماـج یباـتک  دـیجم  نآرق  هک :

هنوـگچ نآرق  طـسوت  میقتـسم  طارـص  هـب  تیادـه  نـکیل  درادیمزاـب ؛ فارحنا  يورجـک و  زا  ار  یمدآ  دـنکیمتیاده و  میقتـسم  طارص 
نآرق تخانـش  رد  هک  دـشابن  یـسک  رگا  دراد و  لـماک  سانـش  نآرق  رّـسفم و  هب  زاـین  نآرق  هک  تسین  يدـیدرت  چـیه  دریگیم ؟ تروص 
دیدـپ ياهدرتسگ  یفارحنا  ياهشور  اههشیدـنا و  بتاکم و  نآرق ، هب  لمع  تخانـش و  دـنیارف  رد  دـشاب ، موصعم » ، » نآ ریـسفت  نییبتو و 
هتـشاد دوجو  زین  موصعم  مکاحو  هدننک  لمع  ورگ  نییبت  یتقو  دبلطیم . زین  موصعم  لماع  هدنناد و  موصعم ، باتک  نیاربانب  دمآ . دـهاوخ 
نونکا دـنهدیم . همادا  شیوخ  هار  هب  دـحتمو  هچراپ  کی  مالـسا  تما  دـیآیمن و  دـیدپ  ههار  دـص  نآرق  هب  لـمع  تخانـش و  رد  دـشاب ،
تیـصو دنتـشاذگن  دـندرک و  تفلاـخم  (ص ) ربماـیپ نخـس  اـب  یخرب  هک  اـج  نآ  زا  تسا ؟ هدـید  همطل  اـجک  زا  تدـحو  نـیا  میـسرپیم 

دیاب یمالسا  تما  مه  زونه  هک  دمآ  دیدپ  یفارحنا  هار  اهدص  نآ ، لابند  هب  ددرگ و  مالسا  تما  يدبا  يامنهار  دوش و  هتشون  (ص ) ربمایپ
نانآ هار  رس  رب  دوجوم  تالکشم  نانچمه  ددرگن ، زاب  دندرک  تیصو  (ص ) ربمایپ هچنآ  يوس  هب  تما  هک  ینامز  ات  دزادرپب و  ار  نآ  ناوات 

هک تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  : » دـندومرف ناشیـسایس  یهلا -  مهم  رایـسب  همان  تیـصو  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  دـنام . دـهاوخ  یقاـب 
هررکم دراوم  هفلتخم و  ظافلا  اب  نانآ ، رگید  بتک  ات  هناگشش  حاحص  زا  تنس  لها  بتک  تسا و  نیملـسم  عیمج  نیبرتاوتم  نیلقث  ثیدح 
فلتخم بهاذمناناملسم  هژیو  هب  رشب  عیمج  رب  تسا  عطاق  تجح  فیرش  ثیدح  نیاو  تسا  هدش  لقن  رتاوتم  روط  هب  (ص ) مرکا ربمغیپزا 

زا 934بهاذم هحفص 169 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


بهاذم ياملع  يارب  دشاب ، ربخیبنالهاج  يارب  يرذع  رگا  دنشاب و  نآ  يوگباوج  تسا  مامت  نانآ  رب  تجح  هک  ناناملـسم  همه  دیاب  و 
ص 169) ج 21 ، رون ، هفیحص  «،) تسین

؟ دننک یگدنز  هناردارب  ناناملسم  همه  ات  درک  دیاب  هچ  تسیچ و  ینس  هعیش و  تدحو  هب  یبایتسد  يارب  یلمع  ياههار 

شسرپ

؟ دننک یگدنز  هناردارب  ناناملسم  همه  ات  درک  دیاب  هچ  تسیچ و  ینس  هعیش و  تدحو  هب  یبایتسد  يارب  یلمع  ياههار 

خساپ

رد تیقفوم  زمر  هک  دـنک  ادـیپ  رواـب  داـقتعا و  یمالـسا  تما  اـت  دوـش  هدوـمیپ  دـیاب  یفلتخم  ياـههار  بوـلطم  تدـحو  هب  ندیـسر  يارب 
هللاأشنا ات  مینکیم  داهنشیپ  ار  لیذ  هار  راصتخا 10  تیاعر  اب  یلمع  ياههار  ناونع  هب  اما  تسا  تیمیمص  افص و  یلدکی ، یگچراپکی و 

یلدکی و يردارب و  هب  هیـصوت  ار  ناناملـسم  هراومه  هک  (ص ) ادـخ لوسر  ترتع  تنـس و  نآرق و  هب  هعجارم   - 1 دریگ / رارق  هجوت  دروـم 
هعیش و رتشیب  ییانشآ   - 4 قطنمیب / کشخ و  تابصعت  زا  زیهرپ  س -) / ) فلاخم رظن  لمحت  ردص و  هعس  نتشاد   - 2 دنیامرفیم / ینابرهم 
/ هقرفت داجیا  يارب  نمـشد  ياههئطوت  دنفرت و و  اب  ییانـشآ   - 5 نادنمـشناد / زا  شـسرپ  رگیدکی و  هقرف  بتک  هعلاطم  اب  رگیدکی  زا  ینس 
یمالـسا و ياههقرف  نادنمـشیدنا  رمتـسم  طابترا   - 8 ارتـفا / تـمهت و  زا  زیهرپ  ع - ) / ) رگیدـکی تاسدــقم  هـب  تناـها  زا  زیهرپ  (ص - )

تیوقت دیکأت و   - 10 ددرگیم / هقرفت  قافن و  بجوم  هراومه  هک  وردـنت  دارفا  لرتنک   - 9 اهمهافت / ؤس  عفر  تهج  یمیمص  ياهوگتفگ 
/ كرتشم طاقن 

؟ دننک یگدنز  مه  رانک  رد  یتسود  شمارآ و  لامک  رد  دنناوتب  اههقرف  همه  هک  دراد  دوجو  ییاههار  هچ 

شسرپ

؟ دننک یگدنز  مه  رانک  رد  یتسود  شمارآ و  لامک  رد  دنناوتب  اههقرف  همه  هک  دراد  دوجو  ییاههار  هچ 

خساپ

لابند شیدـنارود  ياملع  ناگبخن و  طسوت  هراومه  هک  تسا  يوزرآ  یمالـسا  ياههقرف  تدـحو  زیمآتملاسم و  یگدـنز  هب  یبای  تسد 
ققحت هماج  وزرآ  نیا  هب  ناوتب  نآ  هب  کسمت  اب  هک  دـنکیم  بلط  ار  يرازبا  اههنیمز و  شمارآ  یتسود و  نیا  داـجیا  اـما ، تسا  هدـشیم 

رگیدکی و طسوت  اههقرف  یـسایس  یهقف و  یقالخا ، يرکف ، ینابم  تخانـش   - 1 تسا : نینچ  اههنیمز  اـهراک و  هار  نیا  زا  یخرب  دـناشوپ .
هک یتموکح  هاگتـسد  تاررقم  عبات  روشک ، رد  دوجوم  ياههقرف  تسیابیم  یتموکح  نیناوق  رد  هتبلا  ناکما . دح  رد  اهنآ  دودـح  تیاعر 

هزاـجا تاررقم  هک  يدـح  رد  ار  اـههقرف  زرم  دـح و  دـیاب  زین  تموکح  نآ  عبط  هب  دنـشاب و  دنتـسه  اـهنآ  يرجم  تموکح  نارازگتـسایس 
هتفای جاور  ياهعیاش  تنـس  لها  ناردارب  زا  یخرب  نایم  رد  لاـثم  روط  هب  رگیدـکی ؛ هب  ارتفا  تمهت و  زا  زیهرپ   - 2 دیامن . تیاعر  دهدیم 

یضترم دیس  یسوط و  خیش  قودص ، خیـش  نوچ  یگرزب  ناققحم  هک  یلاح  رد  دنـشابیم  نآرق  فیرحت  هب  لیاق  نایعیـش  هک  نیا  رب  ینبم 
هیلع رب  هک  یتاهبـش  زا  رگید  یکی  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  ییوخ  هَّللا  تیآ  {. 1} دـننادیم لطاب  نآرق  رد  ار  ناصقن  تدایز و  هب  فیرحت 

يرییغت فیرحت و  چیه  نآرق  رد  هعیـش  ناققحم  املع و  ریهاشم ، رظن  زا  هک  یتروص  رد  تسا  نآرق  فیرحت  هب  لوق  دـناهداد ، راشتنا  هعیش 
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مهبم لمجم و  هک  تایاور -  زا  ياهراپ  هعیش و  ياملع  زا  ردان  لاوقا  زا  یخرب  هب  کسمت  اب  دیابن  نیاربانب  {. 2 «} تسا هدماین  هدماین  دیدپ 
نداد رارق  زیواتـسد  اب  دـیابن  هک  ناـنچمه  داد . تبـسن  هعیـش  ياـملع  هب  ار  فیرحت  تسین -  مولعم  یـسک  ره  يارب  اـهنآ  روظنم  دنتـسه و 

 - 1 دوشیم : هراشا  تایاور  نیا  زا  یخرب  هب  لیذ  رد  هنومن  يارب  تسناد . نآرق  فیرحت  هب  لیاق  ار  نانآ  تنـس ، لـها  تاـیاور  زا  ياهراـپ 
املف يریرس ، تحت  ۀفیخص  یف  اتناک  دقل  ًارـشع و  ةریبکلا  ۀعاضر  مجرلا و  ۀیآ  تلزن  : » تسا هدرک  لقن  هشیاع  زا  ناویحلا  ةایح  رد  يریمد 
هدش لزان  نداد  ریـش  تدـم  رثکادـح  مجر و  دروم  رد  هیآ  هد  ینعی  ًارهاظ  {. 3 «} اهلکأف نجاد  لخد  هتوب ، انلغاشت  (ص ) هَّللا لوسر  تاـم 
نامه رد  میدـش و  ناشیا  روما  لوغـشم  تفاـی ، تاـفو  (ص ) ادـخ لوسر  یتقو  تشاد : رارق  نم  تخت  ریز  ياهفیحـص  رد  تاـیآ  نیا  دوب .

نوماریپ تنس  لها  ياملع  ناظفاح و  زا  يرایسب  تایاور  روثنملا  ردلا  رد  یطویس   - 2 دروخ . ار  اهنآ  دش و  قاتا  لخاد  يدنفسوگ  تاقوا 
هبوت هروـس  زا  هچنآ  هک  هدرک  لـقن  هفیدـخ  زا  خیـشلاوبا  مینکیم - : هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  هدروآ  دـیجم  نآرق  ناـصقن  فـیرحت و 
رتخد هدیمح  دـیوگ : دواد  وبا  نبا  {. - 4 (} تسا هدیدرگ  فذـح  نآ  یقابو   ) تسا نآ  موس  کی  تسا ) دوجوم  اهنآرق  رد  و   ) دـیناوخیم
اونمآ نیذلا  اهیا  ای  یبنلا  یلع  نولـصی  هتکئالم  هَّللا و  نا  : » دوب هدناوخ  هشیاع  فحـصم  رد  تشاد  لاس  داتـشه  هک  مردـپ  هک  هتفگ  سنوی 

تـسیود (ص ) ربمایپ نامز  رد  بازحا  هروس  تسا : هتفگ  هشیاـع  {. - 5 «} یلوالا فوفـصلا  یف  نیذلا  یلع  ًامیلـست و  اومملع  هیلع و  اولص 
رد . ) دبای تسد  تسه ، هروس  نیا  زا  رضاح  لاح  رد  هچنآ  زا  شیب  هب  تسناوتن  تشاگن ، ار  اهفحصم  نامثع  یتقو  دوب . هدش  تءارق  هیآ 
 - 3 مینکیم . يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  ندـش  ینالوط  يارب  تسا . رایـسب  اهـشرازگ  نیا  لاـثما  {. 6 (} دراد هیآ  هروس 73  نیا  رـضاح  لاح 

، توبن دیحوت ، همان  كرتشم  ینابم  لوصا و  رب  دیکأت  روظنم  هب  یمالسا : ياههقرف  كارتشا  طاقن  یسررب  روظنم  هب  ياهدکشهوژپ  سیسأت 
 - 4 ناکما . دـح  رد  زیمآتملاسم  یگدـنز  یبایتسد  روظنم  هب  هباشم  تاـعورف  زین  اـههقرف و  ناـیم  لوقلا  قفتم  تاداـقتعا  رگید  داـعم و 

نود نم  نوعدی  نیذلا  اوبـست  و ال  : ) دیامرفیم دـیجم  نآرق  صوصخ  نیا  رد  رگیدـکی . تاسدـقم  هب  تبـسن  اههقرف  نیهوت  زا  يراددوخ 
لاثم روط  هب  نافلاخم . اب  ههجاوم  رد  مالـسلا ) امهیلع  ) راـهطا همئا  عضاوم  نـالعا  ییاسانـش و   - 5 {. 7 ...(} ملع ریغب  ًاودع  هَّللا  اوبـسیف  هَّللا 

 - 6 دـنکیم . رظنفرـص  تفالخ  عوضوم  رد  شیوخ  ملـسم  قح  زا  (ع ) یلع الوم  تسا  رطخ  رد  مالـسا  لصا  هک  یناـمز  دوشیم  هدـهاشم 
يهیآ هب  ناوتیم  تایآ  نیا  هلمج  زا  كرتشم  نمـشد  اب  هلباقم  روظنم  هب  نیملـسم ، نایم  داحتا  هب  طوبرم  یهلا  تاـیآ  نـالعا  ییاـسانش و 

{ - 9 (} مکحیر بهذت  اولشفتف و  اوعزانت  الو  هلوسر  هَّللا و  اوعیطا  و  { - ) 8 (} اوقرفت الو  ًاعیمج  هَّللا  لبحب  اومصتعا  و  : - ) دومن هراشا  ریز 
لیعامسا میهاربا و  یلا  لزنا  ام  انیلا و  لزنا  ام  هَّللاب و  انمآ  اولوق  { - ) 10 (} ًافینح میهاربا  ۀلم  لب  لق  اودتهت  يراصن  وا  ًادوه  اونوک  اولاق  (و 

{ - 11 (} نوملسم هل  نحن  مهنم و  دحا  نم  قرفن  مهبر ال  ْنِم  نّویبنلا  یتوا  ام  یسیع و  یسوم و  یتوا  ام  طابسالا و  بوقعی و  قاحـسا و  و 
نیذـلا ال اولتاق  و  { - ) 12 (} مکاقتا هَّللادـنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل  لئابق  ًابوعـش و  مکانلعج  یثناو و  رکذ  نم  مکانقلخ  اـنا  ساـنلا  اـهیا  اـی  )

نع ۀـیزجلا  اوطعی  یتح  باتکلا  اوتوا  نیذـلا  نم  قحلا  نید  نونیدـی  هلوسر و ال  هَّللا و  مرح  ام  نومرحی  الو  رخالا  مویلاب  الو  هَّللاـب  نونمؤی 
رد هک  یمالـسا  ياههقرف  زا  یثیداـحا  ییاسانـش   - 7 { 14 (} نودبعاف مکبر  اناو  ةدـحاو  ۀـما  مکتما  هذـه  نا  { - ) 13 (} نورغاص مهودی 
نم یلع  دـی  مه  مهؤامد و  ًافاکتت  ةوخا  نونمؤملا  : » دـننام تسا ، هدـش  رداـص  هباحـص  و  (ص ) ادـخ لوسر  زا  نیملـسم  داـحتا  اـب  طاـبترا 
 - 9 داعبا . یماـمت  رد  كرتشم  طاـقن  هب  یباـیتسد  يارب  تاـطلاغم  تارجاـشم و  زا  رودـب  یملع  ياـهثحب  يرازگرب   - 8 {. 15 ...«} مهاوس

یسررب و يداصتقا و  یگنهرف و  یسایس ، داعبا  رد  نانآ  يرامثتسا  ياهتسایس  نییبت  ناناملسم و  مالـسا و  هب  تبـسن  ناگناگیب  رطخ  ياشفا 
تارکفت ایاوز و  یسررب  نونکات و  مالسا  ردص  زا  نیملـسم  نایم  داحتا  تدحو و  نارادمچرپ  یفرعم   - 10 هقرفت . یفنم  تارثا  ییوگزاب 

رـشن و عطق  روط  هب  نارـصاعم . زا  هر ) ) ینیمخ ماما  ناشدنمورب  دـنزرف  ناینیـشیپ و  زا  (ع ) یلع ترـضح  نوچ  ياهتیـصخش  نانآ ؛ یـسایس 
تارطخ و زا  ار  اهنآ  دراد و  ناناملسم  نایم  داحتا  داجیا  رد  ياهدنیازف  رثا  فلتخم -  ياههقرف  زا  دنمدرخ -  حلصم و  ناربهر  راکفا  هعاشا 

رارق دوخ  نیـشناج  ار  (ع ) یلع تساوخیم  ترـضح  نآ  ربمایپ  تافو  ماگنه  هک  تسا  حیحـص  ربخ  نیا  اـیآ  دـیامنیم . رود  هقرفت  تاـفآ 
نیا اب  یبلطم  ننـست  عیـشت و  ربتعم  عبانم  زا  کی  چیه  رد  رمع ؟ مود  رکبوبا و  لوا  دنراد ! دوجو  يرتگرزب  نادرم  هک  دمآ  یحو  یلو  دهد 
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دروم عبانم  هب  هعجارم  اب  هک  تسا  ینتفگ  تسا . یلعج  تسردان و  بذک ، ییاعدا  نخـس  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  درادن و  دوجو  نومـضم 
هب هدادیم و  ناشن  يرایسب  تیساسح  دوخ  زا  سپ  نیشناج  هب  تبـسن  (ص ) ادخ لوسر  هک  دوشیم  تشادرب  نینچ  ینـس  یعیـش و  دامتعا 

تسا ریدغ  زور  هب  طوبرم  رابخا  نیا  نیرتمهم  تسا . هدومرف  حیرصت  هراشا و  دوخ  زا  دعب  هفیلخ  هب  ررکم  روط  هب  نوگانوگ و  ياهتبسانم 
ناونع تحت  یخیرات  مهم  دادخر  نیا  زا  دـیامرفیم . یفرعم  دوخ  زا  دـعب  هفیلخ  مکاح و  ناونع  هب  ار  (ع ) یلع (ص ) ربمایپ زور  نآ  رد  هک 
تنـس لها  فلتخم  بتک  رد  هک  یعیـش  يریـسفت  یمالک و  ییاور ، عماوج  بتک و  رد  اهنت  هن  عوضوم  نیا  تسا و  هدش  دای  ریدغ  ثیدح 

و { 16} هلیسو باتک  یبلعش ، ریسفت  یلزاغم ، نبا  بقانم  لبنح ، دنسم  دواد ، وبا  حیحص  ییانس ، ننس  ملسم ، حیحص  يراخب ، حیحـص  لثم 
قیرط زا  تیاور  دص  هب  مخ  ریدـغ  هعقاو  : » دـیوگ یعفاش  یماش  هحلط  نبا  تسا . هدـش  رکذ  رتاوتم  نوگانوگ و  قرط  هب  عبانم  زا  يرایـسب 
روما وزج  ًاعطق  میریگب ، رظن  رد  ار  فاصنا  رگا  هک  ریدـغ -  زور  هثداح  نوچ  يرما  (ع ) يدـمحم نید  نوناق  رد  هدـش و  رکذ  تنـس  لـها 

 - ثیدـح نیا  دـیوگ : صیاصخ  باتک  رد  يزوج  نبا  تسا .» هدیـسرن  ینـس  هعیـش و  لها  هاگن  رد  تیلوبقم  زا  هیاپ  نیدـب  تسا -  رتاوتم 
نب نیسح  هَّللادبع ، شدنزرف  سابع و  هلادیبع ، نب  ۀحلط  صاقو ، یبا  نب  دعس  بزاع ، نب  ءارب  باطخ ، نب  رمع  نوچ  ياهباحص  زا  ریدغ - 
وبا هَّللادبع ، نب  رباج  هریره ، وبا  نیصح ، نب  دیز  نیصح ، نب  نارمع  رمع ، نبا  بویا ، وبا  يرافغ ، رذوبا  رـسای ، رامع و  دوعـسم ، نبا  یلع ،
نب دیز  یملید ، رمع  نب  نمحرلادبع  مقرا ، نب  دیز  يرافغ ، دیـسا  نب  ۀـفیدخ  کلام ، نب  سنا  هَّللادـبع ، نب  ریرج  (ص ،) ربمایپ مالغ  عفار 

ثریوح و نب  کلم  هرمس ، نب  رباج  لیجارس ، نب  ورمع  هدانج ، نب  دعس  برح ، نب  یـشحو  هزمح ، نب  بهو  یلیل ، یبا  نب  رماع  لیجارس ،
نب دمحم  خساپ  صوصخ  نیا  رد  تسیچ ؟ فیرش  ثیدح  نیا  زا  دوصقم  اماو  {. 17} تسا هدش  تیاور  هعیبر  نب  هلادبع  رعاش  بیود  وبا 

هک سک  ره  هک  دـنکیم  تلالد  تسا ، مومع  ظافلا  زا  ْنَم »  » ظفل نوچ  : » دـیوگیم هراب  نیا  رد  يو  تسا . یندینـش  یعفاش  یماـش  هحلط 
ثیدح نیا  : » دـیوگیم همادا  رد  يو  تسا .» نینچ  وا  هب  تبـسن  زین  (ع ) نینمؤملا ریما  تسوا  رایتخا  بحاص  الوم و  (ص ) لوسر ترـضح 
لوسر صخـش  زا  ریغ  هک  هدرک  صوصخم  ياهجرد ، هبترم و  تبقنم و  هب  ار  (ع ) نینمؤـملا ریما  (ص ) لوـسر ترـضح  هک  دراد  تحارص 
رارسا هلمج  زا  روکذم  ثیدح  نومضم  هک  تسناد  دیاب  : » دیوگیم نینچمه  يو  تسا .» هدیـسرن  یتیزم  نینچ  هب  تلاسر  رذگهر  زا  ادخ 

یبن ِسْفَن  یلاعت  دـناودخ  : » دـیوگ قوف  بلطم  حیـضوت  رد  هحلط  نب  دـمحم  تسا .» هدـش  جردـنم  { 18} هلهاـبم هیآ  رد  هک  تسا  یناـبر 
هب هک  يریمض  هب  هدرک و  ناونع  هملک  کی  رد  ار  نانآ  يود  ره  و  هتـسناد ، رگیدکی  لثم  هلهابم  هیآ  رد  ار  (ع - ) یلع ینعی  یلو -  ِسِْفنو 

تباث هک  هدـمآ  رب  بلطم  نیا  نایب  ددـص  رد  یهلا  مـالک  قفاوم  زین  تلاـسر  ترـضح  {. 19} تسا هدومن  لصتم  هدـش ، هفاـضا  هَّللا  لوسر 
رادروخرب هدومن ، تیانع  وا  هب  یلاعت  دنوادخ  هک  ار  ياهجرد  هدوب و  فوصوم  نآ  هب  ترـضح  نآ  ياهیگژیو  زا  زین  ننیموملا  ریما  دـیامن 

دوش مولعم  مدرم  يارب  رذگهر  نیا  زا  ات  هالوم ؛ یلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف اذلو  { 20} تسا تلزنم  ماقم و  هجرد و  نآ  ياراد  تسا و 
، تسا نینمؤم  رایتخا  بحاص  نینمؤم و  رادرـس  نینمؤم ، دّیـس  نینمؤم ، تسود  نینمؤم ، رـصان  نینمؤم ، هب  یلوا  (ع ) ادـخ لوسر  نوچ  هک 
، ربهر ـالوم ، ناونع  هب  (ع ) یلع ترـضح  ینیـشناج  هلأـسم  هک  تفگ  ناوتیم  نیارباـنب  { 21 «} تسا هنوـگ  نیا  زین  ریما  ترـضح  نیارباـنب 

هتبلا هتـشاد -  دوجو  نآ  لباقم  رد  يربخ  ای  ثیدـح  رگا  تسا و  رتاوتم  تایاور  رابخا و  روما و  هلمج  زا  نینمؤم  رایتخا  بحاص  مکاـح و 
[. 2 . ] 49 ص 48 -  ج 1 ، ضیف ، نیـسحالم  یفاـص ، ریــسفت  ر.ك : [. 1 . ] تـسا لالدتـسا  لـباق  ریغ  راـبتعا و  یب  فیعـض ، دـشاب -  رگا 

رادلا [. 4 . ] هیملعلا بـتکلا  راد  ص 453 ، ج 1 ، ناویحلا ، ةاـیح  [. 3 . ] ص 248 يزاریـش ، رازآ  یب  همجرت  یمالـسا ، بهاذم  یگتـسبمه 
رد ر.ك : [. 6 . ] ص 231 ینیوزق ، یمظاک  دمحم  ریما  دیس  ۀیدئاق ، ةرواجم ، ص 220 ، ج 57 ، روثنملا ، رد  [. 5 . ] ص 208 ج 3 ، روثنملا ،

هروس [. 11 . ] هیآ 135 هرقب ، هروس  [. 10 . ] هیآ 46 لافنا ، [. 9 . ] هیآ 103 نارمع ، لآ  [. 8 . ] 108 هیآ : ماعنا ، [. 7 . ] ص 180 ج 5 ، روثنملا ،
تیاور ص 69 ، راحب ج 37 : [. 15 . ] هیآ 92 ءایبنا ، هروس  [. 14 . ] هیآ 29 هبوت ، هروس  [. 13 . ] هیآ 13 تارجح ، هروس  [. 12 . ] هیآ 136 هرقب ،

ص 82، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس ،  - 3 ص 370 . ج 4 ، دنج ، نبا  دنسم ،  - 2 . 36 ص 35 - ، يزوج ، نبا  صاوخلا ، ةرکذت  [. 16 . ] باب 3 ، 6
 - 5 . 90 ص 5 -  ج 2 ، يدومحم ، قیقحت  رکاسع ، نبا  قشمد ، ۀـنیدم  خـیرات  نم  (ع ) بلاـط یبا  نب  یلع  ماـمالا  ۀـمجرت   - 4 و 86 .  83
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جورم  - 7 ص 63 . ج 1 ، ینیوج ، نیطمـسلا ، دـئارف   - 6 ص 16 . یقهیبـلا ، ۀـحلط  نب  دـمحم  لوسرلا ، لآ  بقاـنم  یف  لوؤسلا  بلاـطم 
ۀفحت ك : ر . [. 17 . ] 109 ص 108 -  ج 4 ، هریغو ، انب  میهاربا  دمحم  قیقحت  ریثا ، نبا  ۀباغلا ، دسا   - 8 ص 437 . ج 2 ، يدوعسم ، بهذلا ،

هیف کّجاح  نمف  : ) تسا نارمع  لآ  هروس  هیآ 61  روظنم  [. 18 . ] دعب هب  ص 140  یلوسر ، یلع  دمحم  خیـش  قیقحت  يدورهزک ، یهاشلا ،
یلع هَّللا  تنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکـسفناو  انـسفناو  مکءاـسنو  اـنءاسنو  مکءاـنباو  اـنءانبا  عدـن  اولاـعت  لـقف  َملعلا  نم  كءاـج  اـم  دـعب  نم 

(ص) دمحم ترـضح  هب  صوصخم  ياهیگژیو  (ع ) یلع ترـضح  هک  تسا  یهیدـب  [. 20 . ] تسا انـسفنا »  » هملک روظنم  [. 19 [ ؛) نیبذاکلا
ص 143 هیهاشلا ، ۀفحت  ر.ك : [. 21 . ] تسا هدش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  تلزنم  رتاوتم  ثیدح  رد  دناهدوبن و  رادروخرب  تلاسر  ماقم  نوچ 

ص 16. لوؤسلا ، بلاطم  و 144 ،

؟} 1} تسیچ یمالسا  بهاذم  نیب  تدحو  يرارقرب  يارب  یمالسا  مکاح  هفیظو 

هراشا

ق. ناضمر 1377 ه ‘ ش  رهزالا ، هلجم  زا  لقن  هب  ص 49 ، تدحو ، باتک  تالاقم  هعومجم  مدقم ، يولع  دمحم  نآرق ، رد  تدحو  [. 1]

شسرپ

هعومجم مدقم ، يولع  دـمحم  نآرق ، رد  تدـحو  [. 1 [ ؟} 1} تسیچ یمالـسا  بهاذم  نیب  تدـحو  يرارقرب  يارب  یمالـسا  مکاح  هفیظو 
ق. ناضمر 1377 ه ‘ ش  رهزالا ، هلجم  زا  لقن  هب  ص 49 ، تدحو ، باتک  تالاقم 

خساپ

يانعم هب  تغل  رد  تدـحو  میهدیم . رارق  یـسررب  دروم  یحالطـصا  يوغل و  رظن  زا  ار  تدـحو  هژاو  تسخن  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  يارب 
خیـش همالع  دوریم . راک  هب  رتشیب  ای  زیچ و  ود  ندـش  یکی  داحتا و  موهفم  هب  یحالطـصا  يانعم  رد  یلو  تسا  ندوب  یکی  ندوب و  هناگی 

تفریمن نیب  زا  رگا  هک  یتدـحو  نامه  تسا ، یمالـسا  تدـحو  زا  ام  نخـس  : » دـیوگیم حالطـصا  نیا  رتشیب  حیـضوت  رد  راـخب  دـمحم 
، یتسار تلیضف ، نیشناج  یهابت  داسف و  ملظ ، دشیمن و  هیزجت  نینچ  نیا  مالـسا  ناهج  دندادیمن و  تسد  زا  ار  دوخ  تیونعم  ناناملـسم 
زا ار  نیتسار  مالـسا  هدرک و  لیمحت  نیملـسم  هب  ار  دوخ  راـکفا  تسناوتیمن  رامعتـسا  دـیدرگیمن و  مالـسا  یعقاو  ياهـشزرا  تیونعم و 

هیاس رد  هک  تسا  یـساسا  لصا  یمالـسا  تدحو  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  تدحو  حالطـصا  هژاو و  نییبت  اب  {. 1 «} دراد زاب  تفرشیپ 
بهاذـم نیب  تدـحو  ققحت  يارب  یمالـسا  مکاح  هک  تساـجنیا  شـسرپ  اـما  دومن ؛ اـیحا  ار  یمالـسا  گرزب  ندـمت  دـجم و  ناوتیم  نآ 

عبت هب  اههورگ و  نیب  تاکرتشم  هب  کسمت  نودب  يدامتعا  تدحو و  چیه  کش  یب  دراد . هدـهع  رب  ار  یفیاظو  هچ  ناناملـسم  یمالـسا و 
هب دـناوتیم  هک  تسا  يراـکهار  نیرتیـساسا  بهاذـم  رواـب  لوبق و  دروم  لوصا  رب  هیکت  دـمآ . دـهاوخن  دوجو  هب  یمالـسا  بهاذـم  نآ 

شقن دـناوتیم  دراد  تسد  رد  ار  تموکح  راکزاس  تردـق و  زاربا  هک  نیا  هب  تیانع  اب  یمالـسا  مکاـح  دـماجنیب . بهاذـم  نیب  تدـحو 
هراومه دـیزای  تسد  تاکرتشم  هب  نآ  هطیح  رد  ناوتب  هک  ياههنیمز  داجیا  دـنک . اـفیا  راذـگهار  نیا  رد  نارگید  زا  رتزاـسراک  یـساسا و 
ياملع طابترا  هنیمز  داجیا  تفرگ . رظن  رد  ناوتیم  ار  يددعتم  ياهراکهار  صوصخ  نیا  رد  تسا و  رتریذپ  ناکما  یمالسا  مکاح  يارب 

، رگید بهاذم  هب  تناها  يرگید و  هیلع  بهذم  ره  ءوس  تاغیلبت  زا  يریگولج  رگیدکی ، اب  نانآ  يوگتفگ  ناکما  رگیدـکی و  اب  بهاذـم 
نییبت و رتمهم  همه  زا  دشاب و  هتـشاد  دوجو  بهاذـم  ریاس  ناوریپ  ناهذا  رد  تسا  نکمم  هک  یتاهبـش  هب  بهذـم  ره  ناوریپ  ییوگخـساپ 
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دـشاب تدحو  زاس  هنیمز  دناوتیم  اهراکهار  زا  رگید  يرایـسب  بهاذـم و  ناوریپ  قافتا  دروم  ياهروحم  بهاذـم و  نیب  تاکرتشم  میمرت 
هب ناناملسم  لین  يارب  هک  ياهراکهار  نایم  رد  تسا . رتناسآ  رتنکمم و  ناملـسم  نامکاح  يارب  اهنآ  هب  نتفای  تسد  تاناکما  داجیا  هک 

نانآ زا  یخرب  هب  عوضوم  رتشیب  نییبت  يارب  هک  تسا  رتاشگهار  اهراکهار  ریاس  زا  بهاذم  تاکرتشم  رب  هیکت  هدیدرگ ، داهنـشیپ  تدـحو 
میرک نآرق  نیسپزاب . زورو  یهلا  ناربمایپ  ینامسآ ، ياهباتک  ناگتـشرف ، بیغ ، هناگی ، يادخ  هب  نامیا  یتسرپ و  اتکی   - 1 دوشیم : هراشا 

نامسیر هب  یگمه  { 2 (} اوقّرفت الو  ًاعیمج  هَّللا  لبحب  اومصتعا  و  : ) دنادیم یهلا  نامسیر  هب  ندز  گنچ  انامه  ار  ناناملـسم  نیب  داحتا  هار 
ارف لاعتم  يادـخ  شتـسرپ  هب  ار  یگمه  هناگی  نییآ  دـحاو و  هار  رب  هیکت  اب  رگید  ياج  رد  ای  و  دـیوشن . هدـنکارپ  دـینز و  گنچ  دـنوادخ 

مکبر اـنا  ًةدـحاو و  ۀـتُما  مـکتُما  اذـه  َّنإ  : ) دـشابیم تدـحو  يارب  كرتـشم  يروـحم  هـب  نتفاـی  تـسد  هار ، ندـش  یکی  هـک  دـناوخیم 
ثاریم مالــسا  نـییآ  ربماـیپ . زا  تعاـطا  يوریپ و   - 2 دـیتسرپب . ارم  سپ  میامـش ؛ راـگدرورپ  نـم  دـیاهناگی و  تـما  امـش  { 3 (} نودبعاف

هَّللا لوسر  تنس  زا  يوریپ  بان و  مالسا  هب  یبایهار  عبنم  نیرتیـساسا  نآرق  زا  دعب  ترـضح  نآ  تاروتـسد  تسا  مالـسا  ربمایپ  ياهبنارگ 
توخا جیورت   - 3 دریگ . رارق  هجوت  دروم  تدحو  روحم  ناونع  هب  دناوتیم  هدوب و  بهاذم  یمامت  ناوریپ  قفاوت  دروم  هک  تسا  ياهلأسم 

ةوـخا نوـنمؤملا  اـّمنا  : ) تسا هدوـمن  شرافـس  نآ  هب  هداد و  رارق  دـیکأت  دروـم  ناناملـسم  نیب  رد  ار  يردارب  توـخا و  لـصا  نآرق  ینید .
داجیا لصا و  نیا  رب  هیکت  اـب  دـینک . رارقرب  یتشآ  حلـص و  ناـتناردارب  نیب  سپ  دـنردارب  مه  اـب  ناناملـسم  اـنامه  مکیوخا ) نیب  اوحلـصاف 

نیب رد  اوقت  يانبم  رب  يراـیمه  جـیورت   - 4 دومن . لیهـست  ار  یمالـسا  تدـحو  ناوتیم  ینید  ناردارب  نایم  تفوطع  يردارب و  ياـههنیمز 
ربلا یلع  إونواعت ّّ؛ و   ) دنکیم دیکأت  ناناملسم  نیب  يرایمه  رب  یگتسب  مه  تدحو و  هب  ندیشخب  ماکحتـسا  ياتـسار  رد  میرک  نآرق  مدرم .
ایحا  - 5 يراکمتس . هانگ  رب  هن  دینک  کمک  اوقت  يراکوکین و  رد  ار  رگیدکی  امـش  دیاب  { 4 (} ناودعلاو مئالا  یلع  اونواعت  الو  يوقتلا  و 

؛ دنک تیوقت  مدرم  نایم  رد  ار  یگتسبمه  تدحو و  حور  دناوتیم  یمالسا  ریاعـش  تشاداپ  هبو  ایحا  یمالـسا . ریاعـش  نتـشاد  هگن  هدنزو 
تدحو هیحور  ناوتیم  اهنآ  تشادگرزب  اب  هک  تسا  ياهتصرف  ناراوگرزب ، نآ  تلحر  ای  و  (ع ) همئاو ربمایپ  زور  داز  یمالسا  دایعا  جح ،
تدحو ظفح  يارب  دیاب  یمالسا  مکاح  بهاذم ؛ ناوریپ  نیب  تافالتخا  حالصا   - 6 دومن . تیوقت  تشاد و  هگن  هدنز  ناناملسم  نیب  رد  ار 

تفرگ هجیتن  ناوتیم  دـش  هتفگ  هچنآ  زا  {. 5} دنک حالـصا  ار  نآ  دمآ  دیدپ  یفالتخا  نانآ  نیب  رد  هاگره  یمالـسا ، فلتخم  ياههورگ 
نآ نیب  رد  ار  تدـحو  ققحت  نیتسخن  ماگ  تاکرتشم  هب  بهاذـم  ناوریپ  یبایتسد  ياههنیمز  داـجیا  اـب  دراد  هفیظو  یمالـسا  مکاـح  هک 

ياههنیمز دـش  هراشا  نآ  هب  رتشیپ  هک  يرگید  ياهراکهار  بهاذـم و  ناوریپ  هب  تناها  زا  يریگولج  ملاس و  طابترا  داـجیا  اـب  هتـشادرب و 
تالاقم هعومجم  [. 5 . ] هیآ 40 يروش ، [. 4 . ] هیآ 91 ءایبنا ، [. 3 . ] هیآ 103 نارمع ، لآ  [. 2 . ] نامه [. 1 . ] دروآ دوجو  هب  ار  تدحو  داجیا 

ص 36. ینک ، يودهم  بالقنا . موادتو  يزوریپ  زمر  تدحو  هلاقم  تدحو ، باتک 

مالسا ناهج  تدحو  فیعضت  لماوع 

رد یللخ  ایآ  دنتسرفیم ، یمّوس  یمّود و  یلّوا ، رب  تنعل  هک  اروشاع  ترایز  ياعد  رد  ایآ  میراد ، ار  ناناملسم  تدحو  نآرق  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ دشابیمن نآرق  فالخ  رب  نیا  دنک و  یمن  داجیا  ناناملسم  تدحو 

شسرپ

ایآ دنتسرفیم ، یمّوس  یمّود و  یلّوا ، رب  تنعل  هک  اروشاع  ترایز  ياعد  رد  ایآ  میراد ، ار  ناناملـسم  تدحو  نآرق  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ دشابیمن نآرق  فالخ  رب  نیا  دنک و  یمن  داجیا  ناناملسم  تدحو  رد  یللخ 

خساپ
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هریس اوقرفت .) ًاعیمج و ال  هَّللا  لبحب  اومصتعاو   ) تسا هدومن  توعد  نآ  هب  ار  همه  دراد و  یـصاخ  هجوت  ناناملـسم  تدحو  هب  نآرق  يرآ 
لاح درادن . دوجو  يدیدرت  نیا  رد  هک  تسا  ناناملسم  تدحو  هب  مامتها  يایوگ  زین  ترـضح  نآ  موصعم  تیب  لها  و  (ص ) مالـسا ربمایپ 

خـساپ ددرگیم . هیجوت  هنوگچ  یموس ) یمود و  یلوا ، رب  نعل   ) اروشاع ترایز  رد  جردـنم  ياهنعل  دوجو  نیا  اـب  هک  تسا  نیارد  نخس 
یکی تسا ؛ هدـش  لقن  (ع ) رقاب ماما  زا  يوار  ود  طـسوت  فورعم  ياروشاـع  تراـیز  - 1 میرادیم : ناـیب  هتکن  دـنچ  رد  ار  شـسرپ  نیا  هب 

ماما اروشاع  زور  رد  نآ  اب  هک  هدـب  میلعت  ییاـعد  نم  هب  مدرک : ضرع  (ع ) رقاـب ماـما  هب  دـیوگیم : هک  تسا  یمرـضح  دـمحم  نب  ۀـمقلع 
ّصُخ مهّللا   " هلمج اعد  نیا  رد  نکیل  تسا ، فورعم  ياروشاع  ترایز  نیمه  هک  داد  میلعت  ییاعد  وا  هب  ماـما  منک  تراـیز  ار  (ع ) نیـسح

وا شردپ و  زا  هبقع  نب  حلاص  تسا : هدمآ  يرگید  لقن  رد  ( 1 .) درادن دوجو  ثلاّثلا " یناّثلا و  مث  ًالّوا  هب  أْدباو  یّنم  نعّللاب  ملاظ  لّوأ  تنأ 
ترایز و  (ع ) نیـسح ماما  ترایز  هراـبرد  - 2 ( 2 .) تسا هدـمآ  لقن  نیا  رد  الاب  هلمج  هک  تسا  هدرک  لـقن  ار  اـعد  نیمه  (ع ) رقاـب ماـما  زا 

یمّود و یلّوا ، رب  نعل  هلمج  اهنآ  زا  کی  چـیه  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  يرایـسب  تارایز  راکذا و  اهاعد ، (ع ) تیب لها  ناماما  زا  اروشاـع 
نآ ياضتقم  هب  تسناد و  تّجح  ار  لداع  دحاو  ربخ  ناوتیم  طیارش  يرس  کی  اب  ماکحا  یهقف و  لئاسم  رد  - 3 ( 3 .) درادن دوجو  یموس 
هب هک  دراد  دوجو  یتاظحالم  يرـس  کی  هزوح  نیا  رد  هکلب  درادـن ، دوجو  ّتیّجح  نیا  ماکحا  یهقف و  لئاسم  زا  ریغ  رد  اّما  دومن ، لـمع 
هب هجوت  نآرق  تاـیآ  ياـنعم  مهف  رد  هک  هنوگ  ناـمه  - 4 مییاـمنیم . زیهرپ  اـهنآ  رکذ  زا  خـساپ  ندـش  هدیـشک  ازارد  هب  زا  زیهرپ  تهج 

نامز و رتسب  رودـص و  بابـسا  هب  هجوت  (ع ) موصعم ناـماما  و  (ص ) ربماـیپ ياـهدومنهر  نانخـس و  مهف  رد  تسا ، يرورـض  لوزن  بابـسا 
رودص تحص  تروص  رد  لاح  تسا . راذگ  ریثأت  ناکم  نامز و  رصنع  داهتجا  رد  دنیوگ  هک  تسا  هطبار  نیمه  رد  دراد . ترورض  ناکم 

، مهبم تروص  هب  نالف  هژاو  هعیـش ، تبرغ  هرود  هب  نآ  مهف  رد  تسیابیم  (ع ) رقاب ماما  هب  ... ملاظ " لّأ  تنأ  ّصُخ  مهّللا  : " هلمج باستنا  و 
. تشاد هجوت  يوما و ... دادبتـسا  هرود  رد  (ع ) نیـسح ماـما  تیمولظم  نادرگاـش و  زا  یکی  هب  یـصوصخ  تروص  هب  ماـما  میلعت  داـشرا و 

ادـیپ ییاه  توافت  یعامتجا  عاضوا  دـناهتفای و  ییاهر  تبرغ  زا  يدودـح  ات  نایعیـش  تسا و  يرگید  هرود  هک  نونکا  تفگ : ناوتب  دـیاش 
هک دشاب  يزوجم  دـناوتیمن  نخـس  نیا  روکذـم ، نخـس  باستنا  دنـس و  تحـص  ضرف  هب  - 5 دـشاب . هتـشاد  يرگید  مکح  تـسا ، هدرک 
هب تنس  لها  اب  : " دنکیم شرافـس  شنایعیـش  هب  (ع ) قداص ماما  دنیوگ . ازـسان  نانآ  نایاوشیپ  هب  دنزادرپب و  تنـس  لها  اب  عازن  هب  نایعیش 

نایعیـش و ندید  اب  دنریذپب و  نذؤم  زامنـشیپ و  ناونع  هب  ار  امـش  هک  دشاب  هدیدنـسپ  يردق  هب  نانآ  اب  امـش  ترـشاعم  دـینک . راتفر  یبوخ 
دنناوتیمن اـهنت  هن  دـنیوگ ، ازـسان  ناـنآ  ناـیاوشیپ  هب  نایعیـش  رگا  تسا  یعیبـط  ( 4" .) دـنزادرپب (ع ) ناماما زا  شیاتـس  هب  ناـشیاه  یبوخ 

زا رود  هب  اروشاع و  تراـیز  رد  هدـش  دراو  تیاور  تحـص  زا  فرـص  اـب  دـندرگیم . ناـنآ  دورطم  یلک  هب  هکلب  دـندرگ ، ناـنآ  زامنـشیپ 
هک دـشاب  هلئـسم  نیا  رگنایب  دـناوتیم  مود ، لّوا و  تروص  هب  ندـش  هدروآ  اعد و  يالبال  رد  دارفا  یماسا  ندـنام  ناـهنپ  قوف ، تاـهیجوت 

هدننک دییأت  دناوتیم  دوخ  نیا  مینک و  نییعت  نآ  يارب  یـصاخ  قادصم  هدوب و  یـسک  دروم  رد  مود  لّوا و  قیبطت  ددـص  رد  دـیابن  ًالوصا 
یپ دیامن . راکـشآ  ار  اهنآ  هتـسناوتیم  هداد و  میلعت  دوخ  صاخ  نارای  زا  یکی  هب  هک  یلاح  رد  دشاب ، تدـحو  هلئـسم  هب  (ع ) ماما مامتها 

ص ج 98 ، نامه ، .3 ص 399 . ج 30 ، 296 ؛ ص 293 -  ج 98 ، نامه ، .2 . 293 ص 290 -  ج 98 ، راونالاراحب ، یسلجم ، .1 اهتشون :
ص 383. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  قودص ، خیش  .4 دعب . هب   296

؟  تسین ناناملسم  قارتفا  لماع  هعیش  ایآ 
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یم یمالسا  ياهزاین  نیرت  يرورض  زاار  یمالسا  قرف  للم و  یگتسبمه  داحتا و  رصاعم , یمالسا  رکفنـشور  نادنم  ـ ـش ـ ناد نا و  ـلـحـ ـص مـ
هعـسوت یپ  رد  فلتخم  لیاسو  اب  هتـسویپ  هدروآ و  موجه  ـهـا  نآ بناوج بـه  همه  زا  نمـشد  هک  ینونک  لاوحا  عاضوا و  رد  هژیو  هب  دـنناد ,
مامتها تیانع و  دروم  تخـس  یمالـسا ,  توخا  تدـحو و  میناد  یم  هک  روط  نامه   . ـت ـسا ـن  یو تاـفالتخا نـ عارتخا  نهک و  تاـفالتخا 

نآ هاوگ  (ص )  ربمایپ هری  مالسا و سـ خیرات  تنس و  نآرق ,  دوش و  یم  بوسحم  مال  ـ سا ـد  صا ـم مـقـ ها زا  هدو و  مال بـ ـ ـسا سد  عراش مـقـ
تـشادرب اب  یمالـسا  فلتخم  ياه  هقرف  دوجو  هک  ـت  ـسا ـن  یا ملـسم  هتکن  ؟  تسیچ یمالـسا  تدحو  زا  دوصقم  مینیبب  دیاب  اما  . دـشاب یم 

چیه هب  هک  تسا  یتیعقاو  , دنیامن یم  یقلت  دوخ  بهذم  هقرف و  شرگن  رد  ار  یعقاو  مالسا  زی  کی نـ ره  دنراد و  مالسازا  هک  یتوافتم  ياه 
ریاس ودوش  با  ـتـخـ نا یکی  یمالـسا  بهاذم  نایم  زا  هک  تسا  نیا  یمالـسا  تدحو  زا  دوصقم  ایآ  لاح  . دـش نآ  رکنم  ناوت  یم  ناونع نـ

دوش و هتـشاذگ  رانک  اهنآ  همه  تاقرتفم  دوش و  هت  ـ فر بهاذـم گـ همه  تاکرتشم  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دوش ؟  هتـشاذگ  رانک  بهاذـم 
تدحو هب  یطبر  هجو  چیه  هب  یمالـسا ,  تدحو  هکنیا  ای  دـشابن ؟ دوجوم  بهاذـم  زا  کی  چـیهدننام  هک  دوش  عارتخا  يدـیدج  بهذـم 

یه ـ ید بـ ؟  ـت ـسا ناگناگیب  ربارب  رد   , یبهذم ياهرظن  فالتخا  نیع  رد  فلتخم ,  بهاذـم  ناور  دا پـیـ ـحـ تا دو , ـ ـص درادـن و مـقـ بهاذـم 
اهنآ تاقرتفم  درط  بهاذم و  تاکرتشم  ذخاای  بهذم و  کی  هب  بهاذم  رـصح  تدحو ,  زا  یمالـسا  رکفنـشور  ياملع  روظنم  هک  تسا 

رباربرد دحاو  فص  کی  رد  ناناملسم  لکشت  روظنم  هکلب  یلمع ,  بولطم و  هن  تسا و  یقطنمو  لوقعم  هن  يا  هشیدنا  نینچ  اریز  تسین , 
يانبمدناوت یم  هک  دنراد  يرایسب  كرتشم  طاقن  ناناملـسم  هک  دنرواب  ـن  یا ـنـفـکـر بـر  ـشور نا  ـمـ لا ـد.عـ ـشا ناشکرتشم مـی بـ نانمـشد 

لها تبحم  هتـشاد و  نامیا  ص )   ) مرکا لوسر  توبن  هب  همه  دنتـسرپ و  یم  ار  هناگی  يادـخ  یگمه  ناناملـسم  ددرگ , مکحم  داحتا  کی 
هزور , دنناوخ یم  زامن  مه  دننام  دننک و  یم  عمج  مه  ـنـد  نا بـا هـم و مـ ـت .  ـسا هبعک  همه  هلبقو  نآرق  همه  باتک  دـنراد , لد  رد  ار  تیب 

دنرادروخرب و یـک ینیب  ناهج  عون  کی  زا  همه  . دـنرادن یتوافت  مه  اب  یئزج  يروما  رد  زج  دـنهد و  یم  هداوناخ  لیکـشت  دـنریگ و  یم 
 , ندمت هقباس  گنهرف ,  ینیب ,  ناهج  رد  تدحو  . دنراد تکرـش  راد  هقباس  هوکـش و  اب  میظع و  ندمت  کی  رد  دنراد و  كرتشم  گنهرف 

میظع و یتردق  هتخاس و  يدحاو  تلم  دـناوت  یم  یعامتجا ...  ننـس  بادآ و  و  اهـشیاینو , اهـشتسرپ  یبهذـم ,  تادـقتعم  شنم ,  شنیب و 
هدش دیکات  لصا  نیا  رب  مالسا  رد  هکنیا  هژیو  هب  . دنیامن عوضخ  اهنآ  ربارب  رد  راچان  هب  ناهج  می  ياهتردق عـظـ هک  دروآ  دوجو  هب  تبیهاب 

تاناکما همه  نیازا  ناناملسم  ارچ  دوجو  نیا  اب  ((( 1  ) هوخا نونموملا  امنا   : )) تسا هتسناد  مه  رداربار  ناناملسم  ینآرق ,  حیرـص  و نـص 
دنک یمن  باجیا  یترورض  چیه  مالسا ,  ناملا  زا عـ هور  ـن گـ یا رظن  زا  ؟ دننک یمن  هدافتسا  هتـشگ ,  ناشبیـصن  مالـسا  تکرب  زا  هک  عیـسو 
نیا تدحو  همزال  اریز  , دنیامنب دوخ  یبهذم  عورف  ای  لوصا  هرابرد  یتشذـگ  هحلاصم و  حلـص و  یمالـسا ,  داحتا  تهج  هب  ناناملـسم  هک 

رو هلعـش  ناشنایم  رد  يزو  هنیک تـ تاساسحا  ات  دـننکن  لالدتـسا  ثحب و  دوخ , نیب  یفالتخا  عورف  لوصا و  هرابرد  نانامل  ـ ـس تسا کـه مـ
دننکن هرخسم  ار  رگیدکی  قطنم  دندنبن , غورد  هدزن و  تمهت  رگیدکی  هب  دنیامنن , متـش  بس و  ار  رگیدکی  هدرکظفح و  ار  تناتم  ددرگن ,

زین عیـشت  مالـسا و  ناگرزب  یلمع  هریـس  دنوشن . جراخ  لالدتـسا  قطنمدودـح و  زا  هتخاس و  راد نـ هحیرج  ار  رگیدـکی  فطاوع  هرخالاب  و 
نانخـس يوق  یقطنم  اـب  ودرک  یم  ضارتعا  دوخ  ملـسم  قح  بصغ  هب  اـهراب  هکنیا  اـب  ع )   ) نینموملاریما تسا .  هدوب  هنوگ  نیمه  هراومه 

ات دومرف : یم  دزیرب و  مهرب  ناناملـسم  تدحو  ساسا  هک  درک  یمن  يراک  هاگ  چیه  لاح  نیع  رد  ( 2 ,) دومن یم  نایب  هراب  نیا  رد  ار  دوخ 
هرابرد ای  ( 3 .) دز مهاوخن  یلمع  مادـقا  هب  تسد  دور , متـس  نم  صخـش  رب  اـهنت  ـد و  ـشا دوخ بـ لاوـنم  رب  ناناملـسمراک  لاور  هک  یناـمز 

ار نا  ـ نآ هداد ,  دـعاسم  باوج  اـفلخ  یهاوخ  تروشم  هب  داد و  یم  رظن   , تشگ یم  طوبرم  ناناملـسم  مالـسا و  حـلا  ـ ـص هب مـ هک  یلئاـسم 
 , تسا هدوب  هنوگ  نیمه  مه  هعیش  رگید  ناماما  هریس  هتبلا  درک . یم  تکرـش  نانآ  ياهزامن  تاعامتجا و  رد  یتح  (4 .) درک یم  ییامنهار 

تاعامتجا رد  تکرش  یمالسا و  ياه  هقرف  ریاس  اب  تفلا  رب  ینبم  نایعیش  هب  باطخ  يرایسب  ياهدومنهر  هعیـش  ربتعم  بتک  رد  هکییاج  ات 
ـه مـی نو يارب نـمـ تسا ,  هدوب  هنوگ  نیا  خیرات  لوط  رد  مه  عیشت  گرزب  ناملاع  یلمع  هریـس  (5  .) ـت سا هد  ـ مآ نانآ و ... هزانج  عیشت  و 
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تکرح رارمتـسا  سیـسات و  رد  يدرجورب  یمظعلا  هـّللا  تـیآ  ترـضح  عیــشت  ملاـع  گرزب  عـجرم  يراـکم  تد و هـ ـ عا ـ ــس ناو بـه مـ تـ
یمالسا يروهمج  ماظن  يوس  زا  تدحو  هتفه  مان  هب  يا  هتفه  مالعا  ناشیا ,  بناجزا  هدنیامن  مازعا  هیمالسالا و  بهاذملا  نیب  بیرقتلاراد 

هرا ـ ـشا هنیمز  نیمهرد  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدومنهر  و  هرـس )  دـق   ) ینیمخ ماـما  ترـضح  یمالـسا  بـالق  ـ نا ریبک  ربهر  ياـهدومنهرو 
بهاذم یمامت  نیب  تدحو  دناد , یم  مالسا  یناهج  تیمکاح  شرتسگ و  ار  دوخ  نامرآ  وزرآ و  نیرتگرز  ـیـع بـ ـش ـجـا کـه تـ نآ زا  . در کـ

(6 .) درامش یم  سدقم  هدیا  نیا  قیقحت  هار  رد  ماگ  نیتسخن  ار  یمالسا  لیصا  ياه  هقرف  و 

؟ تسیچ ناناملسم  بیرقت  عناوم 

شسرپ

؟ تسیچ ناناملسم  بیرقت  عناوم 

خساپ

ود زا  یکی  دلقم  دیاقع  لوصا  رد  ماجنارـس  تنـس  لها  یمالک ، تافالتخا  زاغآ  زا  نرق  هس  تشذگ  زا  سپ  یهقف  یمالک و  تافالتخا  . 1
لها رظن  زا  دنچ  ره  دنتسه –  تنس  لها  زا  يا  هخاش  ام  رظن  زا  هک  هلزتعم  اما  يدیرتام .»  » و يرعشا » : » زا دنترابع  نانآ  دنا و  هدیدرگ  ماما 

. تسین یقاب  باتک  دنچ  زج  يرثا  نانآ  زا  هدـش و  دوبان  نامز  رورم  هب  دـنراد و  یـصاخ  بتکم  دوخ  يارب  دنـشاب –  یمن  نانآ  وزج  تنس 
رد هچ  یمالک ، بهاذم  نیا  تقیقح  رگا  یلو  یلیعامسا »  » و يدیز » «، » يرشع ینثا  : » دنوشیم میسقت  هورگ  هس  هب  یمالک  لئاسم  رد  هعیش 

هرابرد ناملـسم  رگا  درادـن و  مالـسا  نامیا و  هب  یطابترا  هک  تسا  یلئاسم  رد  فالتخا  دـید  میهاوخ  دوش  هتفاکـش  هعیـش ، رد  هچ  ینس و 
تسا میدق  میرک  نآرق  ب: نآ ؟ رب  دیاز  ای  تسوا  تاذ  نیع  ادخ  تافص  : فلا دننام : یلئاسم  تشاد ، دهاوخن  یلکشم  دیوگن  نخـس  اهنآ 

؟ ثداح ای 

؟ دنرب یم  دوس  تنس  لها  نایعیش و  نایم  هقرفت  زا  یناسک  هچ 

شسرپ

؟ دنرب یم  دوس  تنس  لها  نایعیش و  نایم  هقرفت  زا  یناسک  هچ 

خساپ

، اهتلم يونعم  يدام و  عبانم  تراغ  يارب  رامعتسا  اریز  تسا ; رامعتسا  موش  ياه  هئطوت  اه و  هشقن  زا  یکی  ینس  هعیش و  نایم  ینکفا  هقرفت 
دوخ دیلپ  فادها  هب  یبوخب  دناوت  یم  نآ  هیاس  رد  رامعتسا ، هک  ییاهرازبا  زاسراک و  ياه  هشقن  زا  یکی  دوش . یم  دراو  نکمم  هار  ره  زا 

هّجوت دیاب  هتبلا  دسر . یم  شیوخ  دصقم  هب  رامعتسا  دییارگ ، فعض  هب  هقرفترثا  رد  اهورین  یتقو  تسا ; ناناملسم  نایم  هقرفت  داجیا  دوش ،
عضوم زا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  درادرب ; تسد  شیوخ  یبهذم  تاداقتعا  زا  هعیش  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  ینس  هعیش و  رگا  هک  تشاد 

154ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنوش دّحتم  كرتشم  نمشد  هیلع  درک ، مارتحا  رگیدکی  هب  تبسن  هنامصخ  يریگ 

؟ دوش یم  هتفگ  نخس  تسا  بهاذم  فالتخا  هرابرد  هک  یبلاطم  زا  دراد ، دوجو  داحتا  هب  زاین  نامز  نیا  رد  هکنیا  دوجو  اب  ارچ 
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شسرپ

؟ دوش یم  هتفگ  نخس  تسا  بهاذم  فالتخا  هرابرد  هک  یبلاطم  زا  دراد ، دوجو  داحتا  هب  زاین  نامز  نیا  رد  هکنیا  دوجو  اب  ارچ 

خساپ

فالتخا و رگیدـکی  اب  هدرک و  هزرابم  كرتشم  روط  هب  شیوخ ، نانمـشد  ربارب  رد  ناناملـسم  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ناناملـسم  نیب  داحتا 
رانک ار  یقطنم  یملع و  ياه  ثحب  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  یلو  دندرگ ; ناوتان  هتشگن ، تب  ناشنانمشد  ربارب  رد  دنـشاب . هتـشادن  هقرفت 

، تسا یهیدب  دشابن . شیوخ  تاداقتعا  هرابرد  یسررب  قیقحت و  ددصرد  دوش و  يرگید  تادقتعم  میلـست  فرط  ود  زا  یکی  ای  دنراذگب ،
یملع و ثحب  یلو  دراد ، لابند  هب  ار  يزوت  هنیک  عازن و  فالتخا و  هک  تسا  یلئاسم  دزاس ، یم  دراو  هبرض  یمالـسا  داحتا  هب  هک  یلئاسم 

دهاوخن ینمـشد  يزوت و  هنیک  فالتخا و  هنوگ  چیه  ءاشنم  فصنم ، فرط و  یب  صخـش  يارب  تسا و  قح  ندش  نشور  يارب  یلالدتـسا 
هب هعیـش ، نیتـسار  ناربـهر  نید و  میرح  زا  ناـناوج ، هژیو  هب  مدرم ، نتخاـس  رود  يارب  راـنک ، هشوگ و  رد  يزومرم  ياهتـسد  زورما ، دوب .

یبهذم تادقتعم  رد  ام  ناناوج  رگا  هک  دنزاس  یم  رشتنم  نانآ  نایم  رد  هنیمز  نیا  رد  یتالاکشا  تاهبـش و  دنا و  هدز  تسد  ییاه  تیلاعف 
خساپ شخب  . ) دنهد یم  تسد  زا  ار  شیوخ  تاداقتعا  جیردتب ، هدش ، عقاو  ریثات  تحت  دنشاب ، هتـشادن  ییانـشآ  ناهرب  لیلد و  اب  شیوخ ،

21ـ ـ )  تالاؤس هب 

؟ دنتسین دحتم  مه  اب  یمالسا  ياهروشک  ارچ 

شسرپ

؟ دنتسین دحتم  مه  اب  یمالسا  ياهروشک  ارچ 

خساپ

يادخ یگناگی  يانعم  هب  ای  دـصقم و  مارم و  کی  رد  یهورگ  كارتشا  یگناگی و  ندوب ، هناگی  ندوب و  یکی  يانعم  هب  تغل  رد  تدـحو 
ریاس دوش و  رایتخا  بهذـم  کـی  یمالـسا  بهاذـم  ناـیم  زا  هک  تسین  نیا  یمالـسا  ياـهروشک  تدـحو  زا  روظنم  {. 1} دشابیم یلاعت 

ناوریپ داـحتا  دوصقم  هکلب  دوش ، راـیتخا  يدـیدج  بهذـم  دوش و  هتفرگ  یمالـسا  بهاذـم  همه  تاـکرتشم  هکنیا  اـی  دوش  درط  بهاذـم 
رامعتسا ياههسیسد  یمالسا 1- ياهروشک  داحتا  مدع  للع  {. 2} تسا ناگناگیب  ربارب  رد  عورف  لوصا و  ظفح  نیع  رد  فلتخم  بهاذـم 

داجیا رد  ریخا  نرق  رد  يرگید  لماع  ره  زا  شیب  رامعتـسا  هک  دوشیم  نشور  تباث و  بلطم  نیا  یمالـسا  ياهروشک  خیرات  هب  هعجارم  اب 
مالسا ناهج  ندرک  هکتهکت  دوب و  مالسا  یسایس  هاگیاپ  نیرخآ  هک  یمالسا  تفالخ  ندرب  نایم  زا  تسا . هدوب  رثوم  ناناملـسم  نیب  هقرفت 

هنوگ هنومن و  اهدص  ناریا و  نانبل ، هیروس ، دنه ، رد  یبهذم  کچوک  ياههقرف  زا  يریگهرهب  زین  رایـسب و  هدنکارپ  ياهروشک  تروص  هب 
ياههاگشزومآ اههاگشناد و  رب  رامعتسا  طلست  تسا : نینچ  هسیـسد  نیا  زا  رگید  یخرب  {. 3} درک دای  ناوتیم  ار  اههسیسد  نیا  زا  رگید 

رب طلست  رد  یعس  هراومه  رامعتسا  ياهورین  تسا . هدوب  یمالسا  گنهرف  يدوبان  طلست و  رامعتـسا ، ياههمانرب  اههشقن و  زا  یـشخب  ینید 
دناهتشاد و دیامن  خوسر  بالط  نایوجشناد و  راکفا  قامعا  رد  هک  یبرغ  ياههاگشزومآ  هب  اهنآ  لیدبت  ینید و  ياهشزومآ  اههاگشناد و 

رگید زا  زین  يداصتقا  رامعتـسا  { 4 .} دـننک جـیوزت  هعماج  رد  ار  هقرفت  قافن و  هیحور  دناهدیـشوک  هتـسباو  ناغلبم  نارکفنـشور و  داجیا  اب 
هدننک فرـصم  دـنراد و  زاب  یگدـنزاس  زا  ار  یمالـسا  ياهروشک  دـناهدرک  یعـس  هراومه  نارگرامعتـسا  تسا . نیملـسم  تدـحو  عناوم 
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هنوگ نیدب  دنیامن و  هدافتـسا  اهنآ  هیلع  میرحت  هبرح  زا  دوخ  حلاصم  ریغ  تهج  رد  اهنآ  مادـقا  ماگنه  هک  نانچ  دـنیامن . دوخ  تالوصحم 
عناوم زا  رگید  یکی  یمالسا  اهتنس  گنهرف و  رییغت  رد  رامعتـسا  یعـس  یگنهرف  مجاهت  دناهدرک . يریگولج  یمالـسا  ياهروشک  ماجنا  زا 

اهبرـش و یمالـسا ، ياهروشک  يادتقا  ثعاب  یبرغ  راکفا  اهبرـش و  جاور  هک  ارچ  تسا . هدوب  رگیدـکی  هب  یمالـسا  ياهروشک  یگتـسویپ 
لهج رگیدکی و  ماکحا  دیاقع و  هب  تبسن  یمالسا  بهاذم  ناوریپ  لهج   - 2 تسا . هدرک  يریگولج  اهنآ  ماجنا  زا  هدش و  یبرغ  بتاکم 

بهاذـم هب  غورد  هب  ناضرغم  یخرب  هک  یبلاطم  تاقوا  يرایـسب  هک  هدـش  ثعاب  لهج  نیا  یمالـسا ؛ بهاذـم  خـیرات  مالـسا و  خـیرات  هب 
تیموق بلاغ  رد  بهذم  تیهام  ریبعت   - 3 {. 5} ددرگ یمالسا  ياهروشک  بهاذم و  ناوریپ  نیب  رد  عازن  بجوم  دناهداد  تبسن  یمالـسا 

دناهدرک و ریفکت  يدراوم  رد  یتح  هئطخت و  ار  رگید  بهاذـم  ناوریپ  هتـسناد و  قح  هب  ار  دوخ  طقف  بهذـم  کی  ناوریپ  هاگ  تیـسنج  و 
دیآیم نایم  هب  یمالسا  تدحو  زا  نخس  هاگره  تدحو  هب  ندیـسر  زا  سأی   - 4 {. 6} تسا هدش  يزیرنوخ  فالتخا و  زورب  بجوم  نیا 

ندرک روهلعـش  يزیگنا و  هنتف  هب  تسد  دارفا  یخرب  هتبلا  دـننادیم . لاحم  ار  راک  نیا  دـنناوخیم و  سأی  هیآ  هک  دـنوشیم  تفای  یناـسک 
نکل دـننادیمن . یلمع  ار  راک  نیا  اعقاو  نیملـسم ، تافالتخا  دوجو  اب  رگید  یخرب  یلو  دـننک  ّدـس  ار  هار  اـت  دـننزیم  هنیرید  ياهنمـشد 
لیصا مالسا  زا  نتفرگ  هلصاف   - 5 {. 7} دشابیم نکمم  بهاذم  ظفح  اب  اهینمشد  نتشاذگ  رانک  يانعم  هب  تدحو  هک  تسا  نآ  تیعقاو 
میلاعت تاییزج  رهاوظ و  هب  فرِـص  يافتکا  هیلوا و  لیـصا و  مالـسا  زا  ندـش  رود  ناناملـسم  دـیاقع  رد  اهتعدـب  تافارخ و  ذوفن  هیلوا و  و 

 - 6 {. 8} تسا هدـیدرگ  یمالـسا  ياـهروشک  هقرفت  بجوم  ناناملـسم  دـیاقع  رد  اهتعدـب  اـههیاریپ و  زین  و  یفارخ ، دـیاقع  ذوفن  ینید و 
ار نارگید  دننادیم و  رترب  داژن  زا  ار  دوخ  یخرب  هک  ارچ  تسا ، هدش  نیملسم  نیب  رد  هقرفت  بجوم  يداژن  فالتخا  داژن  تیلم و  فالتخا 

تـسین اهداژن  ریاس  رب  يداژن  نارگید و  رب  یهورگ  يرترب  زاـیتما و  بجوم  تیلم  فـالتخا  مالـسا  هاگدـید  زا  دـننادیم . دوخ  زا  رتتسپ 
هطبار تقیقح  رد  هک  دـنادیم  یهلا  ياوقت  ار  رگیدـکی  رب  دارفا  يرترب  كـالم  نآرق  دنـسانشب . ار  رگیدـمه  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  هکلب 

هَّللادنع مُکَمَرْکَا  َّنإ  اوفَراعَِتل  َِلئابق  ًابوعـش و  مکانلعج  یثنُا و  ٍرَکَذ و  نِم  ککانْقَلَخ  ّانإ  سانلا  اهیا  ای  : » دیامرفیم نآرق  تسادـخ . اب  ناسنا 
انامه دیـسانشب . رتهب  ار  رگیدـکی  ات  میداد  رارق  هلیبق  هلیبق  هورگ و  هورگ  ار  امـش  میدـیرفآ و  ینز  درم و  زا  ار  امـش  ام  مدرم  يا  ْمُکاـْقتأ .»

هـقرف و هـقرف  ناناملــسم  هـک  تـسا  نآ  بزحت  بـّـصعت  بّزحت و   - 7 {. 9} تسا امـش  نیرتاوـقت  اـب  دـنوادخ  دزن  رد  امـش  نـیرتیمارگ 
مه و زا  نتـسسگ  نوؤش ، ریاس  رد  نید و  رما  رد  هقرفت  فالتخا و  دـنک . يراـشف  اـپ  دوخ  هتفگ  يأر و  رب  مادـک  ره  دـنوش و  بزحبزح 

بـصعت تسا . بّزحت  هناشن  ندرک ، متـس  نآ  هب  نداهن و  اپ  ریز  ار  قح  دیوگیم و  دوخ  هچنآ  هب  هتـسد  ره  ندش  داشلد  ندش و  هقرف  هقرف 
گنهرف [. 1 {. ] 10} دـنک تیامح  نآ  نـالطب  نتـسناد  زا  سپ  یتح  قلطم  روط  هب  یبزح  کلـسم و  مارم و  زا  ناـسنا  هک  تسا  نآ  مومذـم 

نآرق و رد  تما  تدحو  یناتسدرا ، یقداص  [. 2 . ] 1371 متشه ، پاچ  ریبکریما ، تاراشتنا  نارهت : ص 4988 ، ج 4 ، نیعم ، دمحم  یسراف ،
ظعاو دمحم  نآ ، عناوم  یمالـسا و  تدحو  رـصانع  [. 3 . ] ص 501 تاعامج ، هعمج و  همئا  یناـهج  هدرگنک  رتفد  مالـسا ، تدـحو  تنس ،

تدحو دعـس ، دمحم  یلایخ ، یقیقح و  عناوم  تدحو و  [. 4 . ] 1362 داشرا ، گنهرف و  ترازو  تدحو ص 257 ، باتک  یناسارخ ، دهاز 
، یناسارخ هداز  ظعاو  دمحم  نآ ، عناوم  یمالـسا و  تدحو  رـصانع  [. 5 . ] تاـعامج هعمج و  همئا  یناـهج  هرگنک  رتفد  ص 561 ، یمالسا ،
، یقثوم دمحا  [. 8 . ] ص 254 ناـمه ، [. 7 . ] ص 247 ناـمه ، [. 6 . ] 1362 یمالـسا ، داـشرا  گـنهرف و  ترازو  ص 234 ، تدـحو ، باتک 
هـیآ 13. تارجح ، [. 9 . ] ص 298 ، 1370 لوا ، پاچ  یمالـسا ، تاـغیلبت  رتفد  تاراـشتنا  مالـسا ، یـسایس  هشیدـنا  رد  تدـحو  يژتارتسا 

ص 244. نیشیپ ، یناسارخ ، هداز  ظعاو  دمحم  [. 10]

یمکح هچ  تایاور  نآرق و  تایآ  زا  هدافتسا  اب  نعل  بس و  دناهدرک ، هطاحا  ار  ام  فرط  ره  زا  یجراخ  نانمشد  رضاح ، لاح  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ دراد

شسرپ
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تایاور نآرق و  تایآ  زا  هدافتسا  اب  نعل  بس و  دناهدرک ، هطاحا  ار  ام  فرط  ره  زا  یجراخ  نانمـشد  رـضاح ، لاح  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ دراد یمکح  هچ 

خساپ

رد دوریم و  راـک  هب  یناـعم  نیمه  هب  زین  حالطـصا  رد  هژاو  نیا  { 1} دـشابیم ریخ  زا  يرود  متـش و  ياـنعم  هب  تغل  رد  نعل  بس و  هژاو 
ماـعنا هروس  هفیرـش 108  هیآ  رد  لاـعتم  دـنوادخ  تسا . نـینچ  نآ  زا  یخرب  هـک  تـسا  هدـمآ  راـک  هـب  رایـسب  زین  تاـیاور  تاـیآ و  ناـبز 
مهبنیف مهعجرم  مهبر  یلا  مث  مهلمع  ۀما  لکل  اّنیز  کلذک  ملع  ریغب  اودع  هَّللا  اوبـسیف  هَّللا  نود  نم  نوعدی  نیذلا  اوبـست  و ال  : » دـیامرفیم

نینچ نیا  دنهد . مانـشد  ار  ادخ  لهج  ملظ و  يور  زا  زین  اهنآ  ادابم  دیهدن ، مانـشد  دنناوخیم  ار  ادـخ  ریغ  هک  یناسک  نولمعی .» اوناک  امب 
هاـگآ دـناهدرک  هچنآ  زا  ار  اـهنآ  وا -  تسا و -  ناـشراگدرورپ  يوس  هب  اـهنآ  تشگزاـب  سپـس  میداد . تنیز  ار  ناـشلمع  یتما  ره  يارب 

اونوکت نا  مکل  هرکا  ینا  : » دومرف دنهدیم  مانشد  ار  ماش  لها  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  یخرب  دینـش  هک  یماگنه  (ع ) یلع ماما  دزاسیم .
شاحف امـش  هک  مرادن  شوخ  نم  { 2 {؛» ردـغلا یف  غلبا  لوقلا و  یف  بوصا  ناک  مهلاح  مترکذ  مهلامعا و  متفـصو  ول  مکنکل  نیبابـسلا و 

امـش يارب  تسا و  رتکیزن  یتسار  قح و  هب  دـیوش  رکذـتم  ار  اهنآ  تالاح  دیرمـشرب و  ار  اهنآ  لامعا  مانـشد ، ياج  هب  امـش  رگا  دیـشاب .
دوجو هب  اهنآ  نیب  ینمـشد  ات  دـیهدن  شحف  مدرم  هب  مهنیب ؛» ةدوادـعلا  اوبتکتف  سانلا  اوّسبت  ال  : » دومرف (ص ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  یتجح .

زا تحارـص  هب  ار  ام  میرک  نآرق  تسا و  قطنم  نید  مالـسا  هکنیا  نآ  دـسریم و  رظن  هب  ملـسم  هتکن  کی  تایاور  تاـیآ و  نیا  زا  دـیاین .
مزال نایدا  نیرتدـب  نیرتیفارخ و  ربارب  رد  یتح  راـتفگ و  ناـیب و  رد  ار  تکازن  تفع و  بدا ، لوصا  تیاـعر  هدرک و  یهن  بس  مانـشد و 

مهیلع  ) همئا هریس  هب  هجوت  اب  تشادزاب . ناوتیمن  طلغ  ریسم  زا  ار  یسک  ازسان  مانـشد و  اب  هک  ارچ  تسا  حضاو  مه  نآ  ببـس  درامـشیم .
یهن نتفگ  مانـشد  زا  ار  باحـصا  (ع ) یلع ترـضح  هک  ناـنچ  دـناهدومرف  یهن  نتفگ  مانـشد  زا  زین  ناراوـگرزب  نآ  مینیبیم  زین  مالـسلا )
مکح نعل و  هرابرد  اما  تسا . هدش  یهن  ّبس  نتفگ و  مانـشد  زا  نآرق  مالـسا و  قطنم  رد  هک  تفایرد  ناوتیم  ینـشور  هب  سپ  دیامرفیم 

هَّللا یلع  يرتفا  نمم  ملظا  نم  و  : » دـیامرفیم دوه  هروس  هیآ 18  رد  لاعتم  دـنوادخ  تسا . هتخادرپ  نآ  هب  تایاور  تایآ و  زا  ياهراپ  نآ ؛
زا رتراکمتـس  یـسک  هچ  نیملاظلا » یلع  هَّللا  ۀـنعل  الا  مهبر  یلع  اوبذـک  نیذـلا  ءالوه  داهـشالا  لوقی  مهبر و  یلع  نوضرعی  کئلوا  ًابذـک 
هب هک  دنتـسه  اهنامه  اهنیا  دنیوگ : نادهاش  هک  یلاح  رد  دنوشیم  هضرع  ناشراگدورپ  رب  نانآ  دـندنبیم ؟ ارتفا  ادـخ  رب  هک  تسا  یناسک 

اورفک نیذلا  نُعل  : » دیامرفیم هدئام  هروس  هفیرش 78  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  و  داب . ناملاظ  رب  ادخ  تنعل  انامه  دنتسب . غورد  ناشراگدورپ 
نب یسیع  و  (ع ) دُواد نابز  رب  لییارسا  ینب  نارفاک  نودتعی » اوناک  اوصع و  امب  کلذ  میرم  نبا  یـسیع  دُواد و  ناسل  یلع  لیئارـسا  ینب  نم 

بازحا هروـس  هفیرـش 64  هیآ  زین  و  دـندومنیم . زواـجت  دـندرک و  هاـنگ  ناـنآ -  هک -  دوـب  تهجنادـب  نـیا  دـندش . نـیرفن  نـعل و  مـیرم 
شتآ ناـنآ  يارب  هتـشاد و  رود  دوـخ  تمحر  زا  هدرک و  نعل  ار  نارفاـک  دـنوادخ  اریعـس . مهل  َّدـعا  نیرفاـکلا و  نعل  هَّللا  نا  : » دـیامرفیم

ناراکهنگ نارگنایـصع و  زا  ياههورگ  { 3} تسا هدرک  نعل  يرگید  ياههیآ  رد  لاعتم  دـنوادخ  زین  و  تسا . هدومن  هداـمآ  ياهدـننازوس 
؛» اناعل نموملا  نوکی  ول  : » تسا هدومرف  یهن  ندرک  نعل  زا  ترـضح  اهنآ  رد  هک  هدـش  لقن  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  يرایـسب  تایاور  اماار 

هدننک نعل  نمؤم  تسین  راوازس  اناعل ؛» نوکی  نا  نموم  یغبنی  ال  : » دیامرفیم ترـضح  نآ  يرگید  تیاور  رد  دشابیمن . هدننک  نعل  نمؤم 
رکنم و هب  ناگدننکلمع  فورعم ، ناگدننک  كرت  رکنم  هب  ناگدننک  رما  دننام  دناهدرک  نعل  ار  یخرب  لامجا  روط  هب  ترضح  نآ  دشاب .

دنـشکب هک  یناسک  دنیوگ ، دنوادخ  مان  ریغ  هب  رکذ  هک  یناسک  دنهدیم ، ماجنا  ار  طول  موق  لمع  هک  یناسک  فورعم ، زا  ناگدننک  یهن 
، دنـشاب هطـساو  دنهدب و  دنریگب و  هوشر  هک  یناسک  دنیوگ ، تنعل  ار  دوخ  ردپ  هک  یناسک  ار ، براض  ریغ  دننزب  هک  یناسک  ار ، لتاق  ریغ 
ار یهلا  ردـق  هک  یناـسک  دـنیازفیب ، ادـخ  باـتک  رب  يزیچ  هک  یناـسک  ار ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـندرک  كرت  هک  دوهی  ياـملع 
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مارح هک  یناسک  دنرمـش و  لالح  هدرک  مارح  ترتع  رب  دـنوادخ  هچنآ  هک  یناسک  دـننک ، تفلاخم  ناشیا  اب  هک  یناـسک  دـننک ، بیذـکت 
قاع دهد و  رارق  متـش  برـض و  دروم  ار  شردام  ردپ و  دروخب ، ابر  قح ، نودب  هک  یـسک  ترـضح  نآ  نینچمه  دنرمـش ، لالح  ار  ادـخ 
نیا قیداـصم  زا  يدارفا  اـی  درف  سپ  دـناهدرک . تـنعل  ار  دارفا  زا  رگید  یخرب  رحاـس و  نهاـک ، مـجنم ، ترـضح  نآ  زین  دـشاب و  نیدـلاو 

ریغ رد  دناهدوب . نآ  قحتسم  کش  یب  هدرک  نعل  ار  اهنآ  ترضح  نآ  هک  یناسک  اریز  تسین  مارح  لعف  فاکترا  اهنآ  نعل  دنشاب  اههورگ 
یمومع نعل  دـناهدومرف  هچنانچ  هدرک و  زیهرپ  دـیاب  یمومع  نعل  زا  ناموصعم  ریاـس  ترـضح و  نآ  زا  هدراو  تاـیاور  قبط  هب  دراوم  نیا 

یلو هدـش  یهن  نآ  زا  تسا و  عونمم  قلطم  روط  هب  بس  دراد  دوجو  توافت  نعل  بس و  نیب  هک  دومن  هجوت  دـیاب  نیاربانب  تسین  هتـسیاش 
ش 8216 و ج ،؟ هــمکحلا ، نازیم  [. 2 . ] هداـم ود  نـیا  لـیذ  برعلا ، ناـسل  [. 1 . ] تسا زیاـج  دراد و  دوـجو  عراـش  رد  يدراوـم  رد  نـعل 

دمحم هیآ 68 ؛ هبوت  161 ؛ ، 159 تایآ 88 ، هرقب  78 ؛ تایآ 60 ، هدئام  94 ؛ ، 52 تایآ 46 ، ءاسن  هروس  [. 3 . ] تمکح 206 هغالبلاجهن ،
هیآ 78. هروس ص  هیآ 35 و  رجح  هیآ 33 ؛ فارعا  هیآ 7 ؛ رون  هیآ 6 ؛ حتف  هیآ 23 ؛

یمالک قرف 

تایلک

قرف یمالک  خیرات 

. دییامن نایب  ار  تافالتخا  لح  هار  دیهد و  حیضوت  ار  یّنس  هعیش و  كارتشا  دروم  فالتخا و  دروم  مهم  لیاسم 

شسرپ

. دییامن نایب  ار  تافالتخا  لح  هار  دیهد و  حیضوت  ار  یّنس  هعیش و  كارتشا  دروم  فالتخا و  دروم  مهم  لیاسم 

خساپ

نآ و  ددرگ ، یم  رب  زیچ  کی  هب  تافالتخا  ۀـشیر  یلو  تسا ، ناوارف  یّنـس  هعیـش و  كارتشا  قافتا و  دراوم  روط  نیمه  فـالتخا و  دراوم 
نانیا هک  هتـسناد  رفن  هدزاود  ار  نانآ  هدرک و  یفرعم  ار  ینایاوشیپ  شدوخ  زا  دـعب  (ص ) ادـخ لوسر  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش  تسا . تماما 

هدـیمان نآرق  نّیبم  رّـسفم و  ار  نانآ  دـننک و  تعاطا  ناـنآ  زا  هک  هدرک  بجاو  ناناملـسم  رب  دنتـسه و  مدرم  ياوشیپ  يرگید  زا  دـعب  یکی 
ناماما دـنناد و  یم  مدرم  باـختنا  اروش و  ةدـهع  رب  ار  (ص ) ادـخ لوسر  زا  دـعب  تماـما  دـنرادن و  لوبق  ار  بلطم  نیا  تّنـس  لـها  تسا .

تسا هدیـسر  نانآ  هب  هباحـص  قیرط  زا  هک  ربمایپ  ّتنـس  نآرق و  تایآ  هب  طقف  دنناد و  یمن  دوخ  يادتقم  تّجح و  وگلا و  ار  هناگ  هدزاود 
دراوم زا  یخرب  دنروآ . یم  ور  هلسرم  حلاصم  ناسحتسا و  یـصخش و  تاداهتجا  هب  دنتـشادن ، یثیدح  یلیلد و  هک  اج  ره  دننک . یم  لمع 
ناماما لعف  لوق و  تسادقتعم  هعیش  نوچ  تسا ، هلئسم  نیا  زا  یـشان  ثرا  سمخ و  لئاسم  وضو ، ةوحن  دننام  یّنـس  هعیـش و  نیب  یفالتخا 

، دـنناد یم  یعرـش  مکح  يانبم  ار  نانآ  رظن  دـننک و  یم  لاؤس  ناماما  رگید  قداص و  ماما  رقاب و  ماما  زا  ار  یعرـش  لئاسم  تسا و  تّجح 
، تیب لها  قیرط  زا  ار  ربمایپ  ّتنـس  هعیـش ، رگید : ترابع  هب  دنراد . لماک  یهاگآ  ربمایپ  تّنـس  نآرق و  هب  دنربمایپ و  تیب  لها  نانآ  نوچ 

دامتعا دروم  نایوار  اوقت و  اب  ۀباحص  قیرط  زا  هک  یتایاور  هتبلا  دنریگ . یم  (ع ) همئا رگید  نیسح و  ماما  نیـسح و  ماما  و  (ع ) نینمؤملاریما
لوصا رد  تسا ، تماما  زا  یـشان  هک  فالتخا  دراوم  تسا . ناوارف  تنـس  لها  هعیـش و  نیب  قافتا  دراوم  تسا . لوبقم  دشاب ، هدیـسر  ام  هب 
تقوم جاودزا  جح و  ثرا ، زامن ، وضو ، دـننام  یعورف  رد  هقف  رد  دـشاب . یم   8 دیحوت تمـصع و  یهلا ، لدع  ضیوفت ، ربج و  دننام  نید 
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زا مادک  ره  هدوب و  ربمایپ  دییأت  دروم  هک  (ع ) همئا تماما  هب  هعیـش  دننام  تنـس  لها  هک  تسا  نیا  تافالتخا  لح  هار  تسا . فالتخا  دروم 
زا رتهب  تیبلا  لها  دـنرکذ و  لها  نانیا  اریز  دنـسرپب ، نانیا  زا  ینید  لئاسم  دـننک و  هعجارم  دـنا  هدوب  یقتا  ملعا و  شیوخ  ناـمز  رد  ناـنآ 
ایآ دوبن . یهقف  تاـفالتخا  ًامّلـسم  هفینحوـبا  هب  هن  دـندرک  یم  هعجارم  ناـشیا  هب  (ع ) قداـص ماـما  ناـمز  رد  مدرم  رگا  دـنناد . یم  نارگید 

. دنتسه ادخ  تینامـسج  هب  لئاق  تنـس  لها  زا  یـضعب   8 دوب . (ع ) قداص ماما  درگاش  وا  تسا ؟ (ع ) قداص ماـما  اـب  هسیاـقم  لـباق  هفینحوبا 
ص 183. و ج 8 ، ص 48 ، ج 2 ، يراخب ، حیحص  ص 112 ؛ ج1 ، ملسم ، حیحص  ص 215 ؛ ج 7 ، يراخب ، حیحص  ر.ك :

؟ تسیچ نّنست  عیشت و  بهذم  رد  یّلک  یساسا و  تافالتخا 

شسرپ

؟ تسیچ نّنست  عیشت و  بهذم  رد  یّلک  یساسا و  تافالتخا 

خساپ

ناماما ندش  بوصنم  هب  يداقتعا  ّتنـس  لها  تسا . (ص ) ادـخ لوسر  زا  دـعب  تماما  رد  فالتخا  تنـس ، لهاو  هعیـش  نیب  تافالتخا  أشنم 
نییعت ربهر  ماما و  ناونع  هب  ار  وا  نادنزرف  و  (ع ) یلع ادخ ، فرط  زا  ربمایپ  هک  تسا  دقتعم  هعیش  یلو  دناردن  ربمایپ  فرط  زا  هناگ  هدزاود 

نید عورف  رد  تاداقتعا و  رد  نایعیش  دنتسه . نآ  نوطب  زومر و  زمر و  هب  هاگآ  نآرق و  رـسفم  نّیبم و  نانآ  هک  دومن  غالبا  مدرم  هب  درک و 
ربمایپ تّنس  هب  و  نآرق آ هب  Ř Ř Ơ هک دـندقتعمو  هتفرگ  نانآ  زا  ار  ینید  فراعم  هدوب و  (ع ) ناماما تاـمیلعت  كولـس و  عباـت 

، دسانش یم  هیقب  زا  رت  لداع  رت و  هیقف  رت و  هاگآ  ار  وا  دنناد و  یم  ربمایپ  ۀباحص  ۀیقب  زا  رترب  ار  (ع ) یلع ۀعیـش  دندوب . نارگید  زا  رت  هاگآ 
تیب لها  قیرط  زا  ار  ربمایپ  ّتنـس  هعیـش  دـنا . هدوب  رتاناد  هفینحوبا  دـننام  نارگید  زا  نانیا  (ع ) قداص ماما  رقاب و  ماما  نامز  رد  روط  نیمه 

دنا هدنامرد  یهقف  يداقتعا و  مهم  لئاسم  زا  يرایسب  رد  هجیتن  رد  دنریگ . یم  تیب  لها  ریغ  زا  ار  ربمایپ  تّنس  ّتنـس ، لها  یلو  دنا  هتفرگ 
، وضو تیفیک  دننام  یعرـش  ماکحا  رد  يربهر و  تماما و  رایتخا ، ربج و  رد  فالتخا  دنا . هدرک  دانتـسا  یـصخش  تاداهتجا  نامگ و  هب  و 

. تسا لیبق  نیا  زا  رفاسم  ةزور  زامن و  ثرا ،

؟ دیسیونب ار  هعیش  ینس و  بهذم  ياه  تهابش  اه و  توافت 

شسرپ

؟ دیسیونب ار  هعیش  ینس و  بهذم  ياه  تهابش  اه و  توافت 

خساپ

، دنراد لوبق  عامتجا  يربهر  ناونع  هب  ار  تماما  تنس  لها  تسا . ینید  تیعجرم  یمالسا و  تفالخ  دسرب  ینس  هعیـش و  یـساسا  فالتخا 
نامثع رمع و  رکبوبا و  يارب  یتح  سک  چـیه  يارب  ننـست  لها  دـنریذپ . یمن  ار  تیالو  ینعم  هب  ینید و  تیعجرم  ياـنعم  هب  تماـما  یلو 

. دنناد یم  اطخ  زا  موصعم  ار  دوخ  ناماما  هعیش  یلو  دنناد ، یمن  مزال  هفیلخ  ماما و  رد  ار  تمصع  ور  نیا  زا  دنتسین ، لئاق  ار  یبصنم  نینچ 
ماـن هب  هعیـش  هک  يزیچ  نآ  : " دـیوگ یم  دـناد و  یم  يا  هشیر  تماـما  ثحب  رد  ار  هعیـش  ینـس و  فـالتخا  هر ) ) يرهطم داتـسا  ور  نیا  زا 

ییایند نأش  کی  دندقتعم ، تماما  مان  هب  ننست  لها  هچ  نآ  دندقتعم . تماما  مان  هب  اه  نآ  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  ریغ  تسا ، دقتعم  تماما 
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زا شیب  اه  نآ  دـننک . باختنا  تموکح  يارب  ار  وا  دـیاب  هک  نیملـسم  يدارفا  زا  يدرف  نیملـسم ، نایم  مکاح  نامه  ماما  دـندقتعم . تماما 
رب " تسا . رتالاب  توبن  تاجرد  زا  یـضعب  زا  هکلب  توبن و  نراقم )  ) ولت یلات  تسا  يا  هلئـسم  هعیـش  رد  تماما  یلو  دـنتفرن ، الاب  تموکح 

لها رظنم  زا  تماـما  اریز  دوش ، یم  بوسحم  نید  عورف  زا  تنـس  لـها  دزن  یلو  تسا ، نید  لوـصا  ءزج  هعیـش  رظن  زا  تماـما  ساـسا  نیا 
هعیش رد  تماما  اما  دوب ، دهاوخ  زامن  لثم  یعرف  ۀلئـسم  کی  تروص  نیا  رد  تسا . ربمایپ  زا  دعب  ناناملـسم  یـسایس  يربهر  دح  رد  تنس 

حرطم نید  لوصا  زا  یکی  ناوـنع  هب  توـبن  راـنک  رد  دـیاب  ور  زا  نیا  تسا . توـبن  همادا  تیـالو  تقیقح  رد  توـبن . ریظن  تسا  یموـهفم 
: دیوگ یم  رجح  نبا  دنا . لداع  هباحص  ۀمه  دندقتعم  تنـس  لها  تسا . هللا  لوسر  هباحـص  دروم  رد  هعیـش  ینـس و  رگید  فالتخا  ددرگ .

تـسا دقتعم  هعیـش  اما  " دنرادن . یتفلاخم  نارازگ  تعدب  زج  دروم  نیا  رد  دنا و  لداع  هباحـص  ۀمه  هک  نیا  رب  دنراد  عامجا  تنـس  لها  "

(ص) مرکا ربمایپ  ار  قفانم  نمؤم و  ییادـج  كالم  یفرط  زا  تسا . اعدـم  نیا  رب  هاوگ  کفا "  " هیآ هتـشاد و  دوجو  زین  قفاـنم  هباحـص  رد 
دوب و دهاوخ  قفانم  دگنجب ، وا  اب  دشاب و  هتشاد  ار  (ع ) یلع ضغب  سک  ره  ور  نیا  زا  دنا . هداد  رارق  ترضح  نآ  ضغب  یلع و  ماما  تبحم 

لوبق ار  هباحـص  تلادـع  تنـس ، لها  زا  یخرب  هزورما  هک  تسا  يروآ  دای  ناـیاش  تسین . هباحـص  ریغ  هباحـص و  نیب  یقرف  تهج  نیا  رد 
زین ار  هباحص  داهتجا  عامجا ، تنس و  باتک و  رانک  رد  تنس  لها  تسا . یمالسا  ماکحا  طابنتـسا  عبانم  رد  رگید  یلـصا  فالتخا  دنرادن .

، تیب لها  هعیـش و  دزن  تسا . يأر  هب  لمع  داـهتجا ، زا  روظنم  هک  دناهدرمـش  رب  ماـکحا  نییعت  تخانـش و  یلـصا  عباـنم  زا  یکی  ناونع  هب 
ار ناشمکح  زین  دوخ  تیب  لها  درادن . یهاگیاج  داهتجا  يأر و  هب  لمع  سایق و  تسا و  یهلا  ماکحا  يارب  یساسا  عبنم  ود  تنس  نآرق و 
ود ياه  هناشن  مان  هب  نآ  ۀـمجرت  ای  نیتسردـملا  ملاعم  باتک  هب  رتشیب  قیقحت  هعلاـطم و  يارب  دـندرک . یم  لوسر  تنـس  نآرق و  هب  دنتـسم 

هوحن دننام  دراد ، دوجو  يدابع  روما  یئزج و  لئاسم  رد  زین  يرگید  تافالتخا  هتبلا  دییامرف . هعجارم  يرگسع  یضترم  دیس  همالع  بتکم 
هعیش ینـس و  ياه  تهابـش  اما  دش . هداد  حیـضوت  هک  ددرگ  یم  رب  يداقتعاو  یمالک  يانبم  هب  همه  هک  ندناوخ  زامن  هوحن  نتفرگ ، وضو 

ماکحا زا  يرایسب  نید  عورف  هیقب  تاکز و  هزور و  زامن و  بوجو  هبعک و  نآرق و  داعم و  توبن و  دیحوت و  هب  داقتعا  لصا  رد  تسا . دایز 
ص ج 2 ، فیراعم ، فراعم و [ یتشد ، ینیـسح  [ 1 . ] دراد دوجو  رظن  تدـحو  تبیغ  غورد و  بارـش و  رامق و  تمرح  دـننام  تامرحم  و 

.588

؟  تسا راگزاس  ضیوفت  اب  عیرشت  ایآ 

شسرپ

؟  تسا راگزاس  ضیوفت  اب  عیرشت  ایآ 

خساپ

اب عیرـشت  نیاربانب  يولوم .  هناـکلام و  یهن  رما و  ینعی  عیرـشت  يرگید ; و  هب  تنطلـس  فرـصت و  قح  تیکلم ,  يراذـگاو  ینعی  ضیوفت 
 . تسین عمج  لباق  ضیوفت 

؟ دش صخشم  هنوگچ  ادتبا ، رد  یمالسا ، یمالک  ياههورگ  فوفص 

شسرپ

؟ دش صخشم  هنوگچ  ادتبا ، رد  یمالسا ، یمالک  ياههورگ  فوفص 
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خساپ

فوفـص رایتخا ، ربج و  ۀـلأسم  لدـع و  ۀـلأسم  راـنک  رد  ضارغا  هب  يراـب  لاـعفا  ندوب  لَّلعم  ۀـلأسم  یلقع و  حـبق  نسح و  ۀـلأسم  حرط  اـب 
يراب لاعفا  ندوب  لَّلعم   ) تمکح و  رایتخا )  ) تعاطتـسا لقع و  لدع و  رادـفرط  تدـش  اب  هلزتعم  دـش . صخـشم  ًالماک  یمالک  ياههورگ 

هلزتعم و لباقم  رد  تدـش  هب  دـندشیم  هدـیمان  ثیدـحلا » لها   » ای هّنّـسلا » لها   » زونه نامز  نآ  ات  هک  هرعاشا  و  دـندش ؛ ضارغا ) هب  یلاعت 
موهفم رب  هوالع  هملک  نیا  زا  دوبن ، لدع  موهفم  ةدـنیامن  اهنت  هملک  نیا  دـندش . هدـناوخ  هّیلدـع »  » مان هب  هلزتعم  دنداتـسیا . اهنآ  رکفت  زرط 

. دشیم هدیمهف  زین  ضارغا  هب  يراب  لعف  ندوب  لَّلعم  یلقع و  حبق  نسح و  رایتخا و  میهافم  یلزتعم ، لکش  هب  لدع 

؟ دوب هچ  نآ ، هرابرد  هرعاشا  هلزتعم و  رظن  دش و  حرط  هنوگچ  یمالسا ، مالک  رد  هیلقع » تالقتسم   » ثحب

شسرپ

؟ دوب هچ  نآ ، هرابرد  هرعاشا  هلزتعم و  رظن  دش و  حرط  هنوگچ  یمالسا ، مالک  رد  هیلقع » تالقتسم   » ثحب

خساپ

صیخـشت كرد و  هب  رداق  یئاهنت  هب  دراد و  لالقتـسا »  » ءایـشا حـبق  نسح و  كاردا  رد  لقع  اـیآ  هک  دـش  حرط  تروص  نیا  هب  ثحب  نیا 
تدشب هلزتعم ، دش . هدناوخ  یلقع  حبق  نسح و  مان  هب  یتاذ  حبق  نسح و  ورنیا  زا  تسا ؟ عرـش  یئامنهار  کمک و  هب  دنمزاین  ای  تسا  اهنآ 

ًاتاذ لاعفا  هک  مینکیم  كرد  ام  ههادبل  اب  دـنتفگ : دـندرک ، حرط  ار  هیّلقع » تاّلقتـسم   » ۀـلأسم دـندش و  یلقع  یتاذ  حـبق  نسح و  رادـفرط 
. دـنکیم كرد  ار  مّلـسم  قیاقح  نیا  دـشاب ، هتـشاد  عرـش  داشرا  هب  يزاین  هکنیا  نودـب  ام  لوقع  هک  مینکیم  كرد  ههادـبلاب  دـنتوافتم و 
. دنداد رارق  راکنا  دروم  زین  ار  یلقع  یلبق  یتاذ  حبق  نسح و  دندش ، رکنم  یتاذ  یلبق و  تفـص  کی  ناونع  هب  ار  لدـع  هکنانچمه  هرعاشا ،
و دنتسناد ؛ اهنیقلت  اهدیلقت و  هلسلس  کی  ریثأت  تحت  اهنامز و  اهطیحم و  صاخ  طئارـش  عبات  یبسن و  يروما  ار  اهحبق  نسح و  ًالوا  هرعاشا 

. دنتسناد عرش  یئامنهار  عبات  اهحبق  نسح و  كاردا  رد  ار  لقع  ًایناث 

؟ تسیچ ننست ، لها  رب  نایعیش  ّمهم  تازایتما  زا  یکی 

شسرپ

؟ تسیچ ننست ، لها  رب  نایعیش  ّمهم  تازایتما  زا  یکی 

خساپ

دوش یم  وا  هریس  زا  هک  تسا  هتشاد  دوجو  نآ  رد  موصعم  تیصخش  کی  هک  يا  هرود  ینعی  موصعم ، هرود  تنس  لها  يارب  هک  تسا  نیا 
لوط رد  ربمغیپ  هک  تسا  تسرد  و  دـنناد . یم  مرکا  ربمغیپ  ار  موصعم  اـهنت  نوچ  تسین ، رتـشیب  لاـس  هس  تسیب و  درب ، هرهب  مزج  روط  هب 

تسیب و نامه  نایعیش  ام  یلو  تسا ، هدنزومآ  ربمغیپ  هریـس  رایـسب  فلتخم ، طیارـش  رد  تسا و  هدوب  فلتخم  طیارـش  اب  لاس  هس  تسیب و 
یم موصعم  هریس  زا  میراد و  تمـصع  هرود  لاس  دودـح 273  رد  ًاعومجم ، ام  ینعی  رگید ؛ لاس  ًابیرقت 250  هوالع  هب  میراد  ار  لاـس  هس 

زا هک  لاـس   260 يرجه . لاس 260  ینعی  (ع ) يرکـسع ماما  ترـضح  تافو  ناـمز  اـت  مرکا  ربمغیپ  تثعب  ناـمز  زا  مینک ، هدافتـسا  میناوت 
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ات تثعب  زا  لاس  هوالع 13  هب  لاس  نآ 260  دنرادن . موصعم  ماما  هب  یـسرتسد  مومع ، هک  تسا  يرغـص  تبیغ  يادتبا  درذـگ  یم  ترجه 
اه هرود  نیا  مامت  رد  هدـش و  ضوع  هنوگ  نیدـنچ  عاـضوا  طیارـش و  لاـس  نیا 273  رد  تسا . تمـصع  هرود  هعیـش  يارب  ماـمت  ترجه ،

ینب نارود  رد  قداـص  ماـما  ًـالثم  مینک . طابنتـسا  ار  حیحـص  شور  میناوت  یم  فلتخم  طیارـش  رد  اـم  اذـهل  تسا و  هتـشاد  دوجو  موصعم 
ام ياه  هیامرـس  تهج  نیا  زا  تسا . هدادـن  خر  مرکا  ربمغیپ  يارب  سابعلا  ینب  هرود  هیبش  يا  هرود  هک  یتروص  رد  تسا  هدوب  مه  ساـبعلا 

. تسا رتعماج  رت و  ینغ 

؟ دوب هچ  میرک  نآرق  قلخ  ۀلأسم  هب  تبسن  رارصا  زا  نومام  هزیگنا 

شسرپ

؟ دوب هچ  میرک  نآرق  قلخ  ۀلأسم  هب  تبسن  رارصا  زا  نومام  هزیگنا 

خساپ

هفیلخ 1 ـ  دراد : دوجو  لامتحا  ود  اج  نیا  رد  تسا . هدرواین  تسد  هب  نآرق ، قلخ  ۀلأسم  هب  تبسن  ار  نومأم  رارـصا  ّرـس  نونک  ات  هدنراگن 
ار نآ  ياهدمایپ  ۀمه  هدش و  نادیم  دراو  دزاسیم ، دراو  همطل  مالـسا  دیحوت  هب  نآرق ، قلخ  مدع  ۀشیدناهکنیا  دـیحوت و  هب  نامیا  يور  زا 

یلو درک ، دیهش  ار  (ع ») اضر ترـضح   » موصعم ماما  هزور  دنچ  تسایر  يارب  دنچره  وا  دوب . هدیرخ  ناج  هب  يونعم  نامرآ  کی  رطاخ  هب 
نیا حرط  2 ـ  دـنهد . ماجنا  ریخ  راک  دـشابن ـ  محازت  رد  نانآ  يدام  عفانم  اب  هک  اجنآ  يدراوم ـ  رد  هک  دـنوشیم  ادـیپ  يدارفا  نامرجم  رد 

ۀشیدناو دنکیم  کمک  یساسا  لئاسم  زا  مدرم  تلفغ  رب  اهثحب ، عون  نیا  هب  ناثدحم  نارکفتم و  نتخاس  لوغشم  لصاح و  یب  لئاسم  عون 
هب يدج  لاغتـشا  ماگنه  هب  هن  دتفایم ، شروش  هروث و  رکف  هب  دش ، لئاسم  زا  غراف  لد  یتقو  دزاسیم ، ناوتان  ار  ماظن  يزادنا  رب  بالقنا و 

هتفریذـپ تروص  وا  دوخ  يالما  هب  رگا  هدرک ، لـقن  هفیلخ  زا  يربط  هک  ياهناـگراهچ  ياـههمان  هتورـس . یب  حالطـصا  هب  لـئاسم  عون  نیا 
رب فلتخم ، قرط  زا  نآرق  تایآ  رد  لمأت  وترپ  رد  وا  تساهنآ . نیماضم  رد  لـقعت  قمع  نآرق و  تاـیآ  رب  هفیلخ  طلـست  زا  یکاـح  دـشاب ،

( تسا ًایبرع » ًانآرق  انلعج  ّانإ   » دوصقم  ) لعج قلعتم  نآرق  ندوب  قولخم  رب  هاوگ  دیوگیم : هدرک و  لالدتـسا  نارق  ندوب  قولخم  ثودح و 
مهبر نم  رکذ  نم  مهیتأـی  اـمو   )» ثَدـحم هب  و  ظوفحم )» حول  یف  دـیجم  نآرقل  ّهنإ   )» تسا نآ  هب  ظوفحم  حول  ۀـطاحا  نآ و  نتفرگ  رارق 
هریغ و  رون » كرابم ، یبرع ، لازنا ،  :» لیبق زا  یتافـص  دوصقم  هدـیدرگ (  فیـصوت  ثودـح  تافـص  ۀـیلک  اب  هدـش و  فیـصوت  ثدـحم )»

لالدتـسا یتایآ و  نینچ  رب  ۀطاحا  هفلخ .)» نم  الو  هیدی  نیب  نم  لطابلا  هیتأیال  . )» تسا هدش  روصت  رـس  تشپ  ور و  شیپ  وا  يارب  و  تسا )
ار افلخ  ياه  همان  ًابلاغ  هک  اـجنآ  زا  تسا ، هماـن  ةدنـسیون  ةداـعلا  قوف  كرد  اـناوت و  ۀـظفاح  ۀـناشن  دوصقم ، رب  بساـنم  عقوم  رد  اـهنآ  اـب 

تـسا یکاـح  نومأـم  موس  هماـن  درک . یعطق  تواـضق  دروـم  نیا  رد  ناوـتیمن  دـندیناسریم ، وا  ياـضما  هب  دـندرکیم و  میظنت  نارگید 
نیا تسا و  هتفای  هاریمالـسا  طـیحم  هب  تلم  ود  یگنهرف  دروخرب  شـشوپ  رد  دراد و  يریگ  یحیـسم  ۀـشیر  نآرق  قلخ  مدـع  ۀـشیدناهک 

دندرکیم حرطم  ار  هشیدنا  نیا  يوما  تفالخ  نایفارطا  هک  دننادیم  میدق  ار  هللا  ۀملک  ياسیع  هک  دننایحیسم  نادلقم  هدیقع  نیا  رد  هورگ 
یکاح هتفرگ ، ماجنا  ثیدح  لها  نارس  میهاربا و  نب  قاحسا  نایم  هک  یتارظانم  دنتخاسیم . رشتنم  یمالسا  ۀعماج  رد  ياهنوگ  هب  ار  نآ  و 
نآرق دنتفگیم : یگمه  نآرق  زا  لاؤس  ماگنه  هب  اریز  دـناهدوب ، لالدتـسا  لقعت و  زا  رود  دـماج و  يدارفا  قح  هب  ثیدـح ، لها  هک  تسا 

تلع رگا  دـندرکیم . تباث  ياهطـساو  قولخم ، قلاخ و  ناـیم  هجیتن  رد  تسا و  قولخم  نآرق  دـنیوگب  دـندوبن  رـضاح  یلو  تسین ، قلاـخ 
دوب یفاک  دـننادب ، رـشب  لوهجم  ار  نآ  هدافتـسا و  ءوس  نانآ  زا  نانمـشد  ادابم  هک  تسا  نیا  نآرق  ندوب  قولخم  هب  فارتعا  زا  نانآ  زیهرپ 

میلاعت زا  رود  کش  نودـب  هفیلخ  لمع  درادـن . رـشب  هب  یطابترا  تسا ، یبوبر  ماقم  لوعجم  رـشب ، هن  تسادـخ  قولخم  نآرق  دـنیوگب ، هک 
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اپ ریز  ار  لـصا  نیا  تردـق ، هب  ندیـسر  زا  سپ  دـنچ  ره  دـندوب ، يدازآ  تیرح و  رادـمچرپ  دوخ  ةدـیقع  هب  هورگ  نیا  اریز  هدوب ، هلزتعم 
نیا ینابرق  ناسنا ، نارازه  هدـش و  يزیر  یپ  برغ  رد  اهدـعب  هک  تسا  دـیاقع  شیتفت  ياه  همکاحم  هیبش  اه ، همکاحم  عون  نیا  دـنداهن و 
لیو . ) دـندش دوبان  لـیاسو  عاونا  هب  رگید  ياـههورگ  راد و  ۀـبوچ  لـیوحت  یهورگ  هتخوس ، یهورگ  هجیتن  رد  دـندیدرگ و  مکاـحم  عون 

هکنیا رگم  تسا ، شزرا  دـقاف  دریگیم ، ماجنا  روز  ۀـیاس  رد  هک  اهرارقا  اهفارتعا و  عون  نیا  لصف 28 ) مود / شخب  نامیا  رـصع  تنارود ،
دناوتیم هارکا  درادن  هار  اجنآ  هب  روز  تسا و  لد  بلق و  نامیا ، هدیقع و  هاگیاج  ًالوصا  دـشاب  لطاب  هب  شیارگ  زا  مدرم  يرادزاب  فدـه 

ثودح هب  روز ، ۀیاس  رد  هورگ  نیا  هک  دوب  نیا  تفالخ  فده  تفگ :  دیاب  تهج  نیا  زا  ناور . حور و  رد  هن  دشاب ، رثؤم  ناسنا  مادنا  رد 
يوریپ نانآ  زا  دنتـشاد ) ثیدـح  لها  هب  هک  يدامتعا  رطاخ  هب   ) دنتـشادن یهاگآ  هدرپ  تشپ  ياهتکرح  زا  هک  مدرم  دـننک و  رهاظت  نآرق 

. دباین هاریمالسا  ۀعماج  هب  كرش  ماجنارس ، دننک و 

؟  تسیچ ینس  هعیش و  نیب  فالتخا  یلصا  هطقن 

شسرپ

؟  تسیچ ینس  هعیش و  نیب  فالتخا  یلصا  هطقن 

خساپ

انعم و تفایرد  رد  تنـس  لها  تسا .  مالـسا  ربمایپ  زا  دـعب  یـسایس ،  ینید و  يربهر  تیعجرمرد و  ینـس  هعیـش و  فالتخا  یـساسا  هطقن 
لعج نیا  و  ًاماما ) )  سانلل  کلعاج  ینا  تسا ( ( :  یهلا  لعج  هب  نایعیش  هاگدید  زا  تماما  . دنراد لکشم  تماما  یجراخ  ققحت  موهفم و 

دنناد و یمن  یهلا  لعج  غالبا  نایب و  يانعم  هب  ار  نآ  ریدغ ) )  هثداح ( (  قیدـصت  نیع  رد  هوالع  هب   . دـنناد یمن  مزال  تنـس  لها  ار  یهلا 
دننک یم  يونعم  فیرحت  ار  نآ  عقاو  رد  هدروآ و  رامش  هب  ع )  یلع (  ترضح  تبحم  موزل  يانعم  هب  ار  ریدغ  ثیدح  هثداح و  تیاهن  رد 

.ب;

تسیچ مالسا  رد  ینس  هعیش و  هقرف  ود  يژولوئدیا  توافت 

شسرپ

تسیچ مالسا  رد  ینس  هعیش و  هقرف  ود  يژولوئدیا  توافت 

خساپ

ياهفالتخا یـصخش  داهتجا  يأر و  زا  هدافتـسا  رثارد  یحو  بیغ و  اب  ناناملـسم  طابترا  عطق  ومالـسا  یمارگ  ربمایپ  زوسناج  لاحترا  اـب 
رد فالتخا  دراوم  هلمج  زا  دش . رجنم  نوگانوگ  ثداوح  فلتخم و  بهاذم  شیادیپ  هب  تیاهن  رد  هک  دمآ  دوجوب  ناناملسم  نیب  یناوارف 

تـساوخرد قبط  ذـغاک  ملق و  ندروآ  رد  فالتخا  مرکا 2 . ربمایپ  ینیـشناج  تماـما و  رد  فـالتخا  . 1 زا : دـندوب  ترابع  ناناملـسم  نایم 
ترـضح لثم  ای  دریمیم و  ترـضح  نآ  ایآ  هک  انعم  نیا  هبیمارگ  ربمایپ  تلحر  رد  فالتخا  ترـضح 3 . نآ  تافو  زا  شیپیمارگ  ربمایپ 

ره دوب و ...  3 ارهز ترضح  هب  قلعتم  هک  كدف  رد  فالتخا  ترضح 5 . نآ  نفد  لحم  رد  فالتخا  . 4 دوشیم !؟ هدرب  نامسآ  هب  غیسیع 
تماما ثحب  اهفالتخا  نیا  نیرتهتسجرب  نیرتمهم و  یلو  تشاد  رب  رد  ار  ییاهنایز  ناناملسم  مالسا و  يارب  روکذم  ياهفالتخا  زا  مادک 
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ینیـشناج هب  دـقتعم  ویلع  ترـضح  وریپ  نایعیـش  داد . رارق  دوـخ  عاعـشلا  تـحت  ار  اـهفالتخا  ریاـس  هـک  دوـبیمارگ  ربماـیپ  ینیـشناج  و 
یپ رد  هک  دنشابیممرکا  ربمایپ  فرط  زا  مخریدغ  رد  ترضح  نآ  تیالو  حیرـصت  صن و  ویمارگ  ربمایپ  زا  دعب  ترـضح  نآ  ۀطـساویب 
یلع اذـهف  هالوم  تنک  نم  : " دومرف هلمج  زا  ياهبطخ  نایب  اب  درک و  فقوتم  ْمُخ "  " نازوس مرگ و  يارحـص  رد  ار  مدرممالـسا  ربماـیپ  نآ 

یفاکلا .) دش لزان  هدئام  ةروس  ۀـیآ 62 ، تبـسانم  نیمه  هب  و   .. تسا " وا  یلو  الوم و  یلع 7 [ ماهدوب  وا  یلو  ـالوم و  نم  سک  ره  هـالوم 
زین ننـست  لها  ربتعم  ياهباتک  عبانم و  رد  روکذم  ثیدـح  و  نارهت )  ۀیمالـسالا  بتکلاراد  ص 420 ، ج 1 ، ینیلک ،  بوقعی  نب  دـمحم 

تیالو و نایعیـش  داقتعا  هب  توریب )  یبرعلا  ثارتلا  أـیحاراد  ص 98 ، یطویـسلا ج 3 ، نیدلا  لالج  روثنملا ، ردـلا  ر.ك   ) تسا هدـش  لقن 
فورعم تیالو  هیآ  هب  هک  هدئام  ةروس  ۀیآ 55 ، لوزن  نأش  هتفرگ و  رارق  دیکأت  دروم  زین  میرک  نآرق  رد  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  تماما 

ص ج 2 ، یـسربط ،  موحرم  نایبلا  عمجم  ریـسفت  ر.ك  .) دـشابیمیلع ترـضح  ةرابرد  میرک  نآرق  تاـیآ  زا  رگید  يرایـسب  زین  و  تسا ـ 
نیـشناج يرگید  زا  سپ  یکی  موصعم  مامامایلع  ترـضح  زا  سپ  هک  تسا  دقتعم  هعیـش  توریب )  ةایحلا  ۀبتکمراد  تاروشنم  126ـ129 ،

نانآ يارب  یعیرـشت  یحو  تفایرد  زج  هب  ربمایپ  نووئـش  فیاظو و  مامت  هک  دـندقتعم  دنتـسه و  یهلا  ماکحا  نآرق و  هدـننک  نایب  ربمایپ و 
نینچمه نایعیـش  دنـشابیم . تیب  لـها  بتکم  وریپ  هدومن و  تفاـیرد  ناـنآ  زا  ار  یمالـسا  فراـعم  ماـکحا و  تهج  نیمه  هب  تسا  تباـث 
صخـش تسا و  لاعتم  دنوادخ  هیحان  زا  هدـش  بوصنم  یـسک  نینچ  دـشاب و  موصعم  ملاع و  لداع  دـیاب  ناناملـسم  ياوشیپ  هک  دـندقتعم 

تیب لـها  تمـصع  رب  ینـشور  لـیلد  بازحا 33 ) ) ریهطت هـیآ  دریگب و  هدـهع  رب  ار  ناناملــسم  تیـالو  تماـما و  دــناوتیمن  موـصعمریغ 
ننـست لها  یلو  نارهت )  ۀیمالـسالا  بتکلاراد  ص 297ـ306 ، نارگید ج 17 ، يزاریـش و  مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  ر.ك  .) دـشابیم

زا دعب  ۀفیلخ  هب  تبسن  هفیلخ  کی  تیصو  ای  يدرف و  اب  ناناملسم  زا  یعمج  تعیب  هب  اریمارگ  ربمایپ  ینیشناج  دنرادن و  ار  يداقتعا  نینچ 
هچ رگ  دندیزگرب  ار  سک  ره  مدرم  تسین و  طرش  تمصع  ناناملسم  يربهر  تفالخ و  يارب  هک  دنراد  داقتعا  دننادیم و  ربتعم  دوخ و ...

اریلع ترـضح  دنتـسه و  دـقتعم  نامثع  رمع و  رکبوبا ، تفالخ  هبیمارگ  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  نانآ  دـنکیم ! تیافک  دـشابن ، مه  لداع 
یمالـسا فراعم  ماکحا و  رد  نانآ  بلغا  دنرادن و  لوبق  دنلئاق ، موصعم  ناماما  يارب  نایعیـش  هک  ار  یبصنم  نانآ  دننادیم . مراهچ  ۀـفیلخ 

. دننکیم يوریپ  هدش  يروآ  عمج  ۀتـس و ... حاحـص   " دـننام دوخ  ییاور  ياهباتک  رد  هک  یثیداحا  دوخ و  فورعم  ماما  راهچ  ياواتف  زا 
بتکم وریپ  یمالـسا  فراعم  ماکحا و  رد  رگید  لیالد  نیلقث و   " ثیدح دننام : ربتعم  یلقن  یلقع و  لیالد  ساسارب  نایعیـش  هک  اج  نآ  زا 

یمالسا و فراعم  رد  تنس  لها  هعیش و  نیب  تهج  نیمه  هب  دننکیمن ; يوریپ  نانآ  زا  تنس  لها  یلو  دشابیم ; ترتع  نآرق و   [ تیبلها
یلقتـسم ياهباتک  یعرـش  ماکحا  فراعم و  فالتخا   ) هراب نیا  رد  هک  دراد  دوجو  ییاهتوافت  زاـمن و ... وضو ، دـننام : هیعرـش  ماـکحا 
ۀیصخشلا لاوحالل  نراقملا  هقفلا  یناحبس  رفعج  هللا  ۀیآ  لحنلاو  للملا  یف  ثوحب  یسوط ;  خیش  موحرم  فالخلا   " باتک هک  هدش  هتشون 

تسا اهنآ  هلمج  زا  ناردب و ... نینیعلاوبا  ناردب  يرفعجلا  بهذملاو  ۀینسلا  هعبرالا  بهاذملا  نیب 

؟  تسیچ رد  عیشت  ننست و  لها  نایم  فالتخا 

شسرپ

؟  تسیچ رد  عیشت  ننست و  لها  نایم  فالتخا 

خساپ

تجح ار  ینید  صوصن  ربارب  رد  ناـنآ  تاداـهتجا  یتـح  هدروآ و  يور  اـفلخ  هریـس  هب  ننـست  لـها  هک  تسا  نآ  فـالتخا  یـساسا  هشیر 
هلأسم وضو ، باب  رد  ًالثم  دـننکیم . لمع  نآ  هب  دـشاب ، ربماـیپ  اـی  نآرق  رهاـظ  فـالخرب  اـفلخ  ةریـس  هک  يدراومرد  یتح  اذـل  دـننادیم ،
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مکهوجواولسغاف  : » هفیرـش هیآ  ریـسفت  هب  ییوس  زا  دنکیم و  ربمایپ  هریـس  رد  دیدرت  هبتشگزاب  ییوس  زا  زین  اهتسد  نتـسش  یگنوگچ 
نییاپ هب  الاب  زا  ترضح  نآ  طسوت  اهتسد  نتـسش  هوحن  دناهداد  حیـضوتار  (ص  ربمایپ هریـس  هک  یتایاور  ساسا  رب  قفارملا  یلا  مکیدیاو 
ییاهن دـح  ینعی  تسا  هدـش  رکذ  تیاغ  ياـهتنمناونع  هب  هدـمآ  هیآ  رد  هک  یلا   » هملک تسا و  بآ  ناـیرج  یعیبط  دـنور  قباـطمهک  هدوب 

ناردارب قارتفا  یلصا  هجو  تساوش  تسش و  تهج  رگنایب  هیآ  رد  یلا   » ننست لها  ریسفت  هب  انب  نکیل  تساهدومرف  نایب  ار  اهتسد  نتـسش 
تنس لها  نارداربیلو  دنشابیم  تیب  لها  بتکم  وریپ  دوخ  يداقتعا  لوصا  زین  هقف و  ردنایعیش  هک  تسا  نآ  بهذم  رظن  زا  ینس  هعیش و 

زوربماکحا رد  زین  یلمع  زا  ییاهتوافت  هک  هدـیدرگ  نآ  بجوم  رما  نیمه  دـننکیمتیعبت . زین  تیب  لها  زا  ریغ  یناهیقف  زا  هنیمز  نیا  رد 
لکش زاغآرـس  اهلقن  نیا  دندرکیم . ثیدح  لقن  ترـضحنآ  زا  نیعبات  ای  هباحـص و  ناونع  هب  يدایز  دارفا   6 مرکا ربمایپ  زا  سپ  دـیامن .

هب انب  اـهتموکح  نیا   6 مرکاربماـیپ زا  سپ  تفـالخ  تموکح و  نتفرگ  هلـصاف  لـیلد  هب  هنافـسأتم  تسا  هدوب  یهقفبتاـکم  هقف و  يریگ 
بهاذم همه  دعبياهنرق  یتح  هک  اج  نآ  ات  دنتشامگ  تمه  دوب  تیب  لها  بتکم  اب  توافتمهک  یبتاکم  دارفا و  جیورت  هب  یـسایس  لیالد 

زین ینامثع  یـسابع و  يوما و  ياهتموکح  اب  هعیـش  موادـم  يریگرد  تفاینتیمـسر  تیب  لها  بتکم  یلو  دـنتفای ، تیمـسر  رگید  یهقف 
زا ًامئاد  همئا  رگا  دنامیم . توکسم  هفینح  وبا  داتـسابهذم  یلو  دوشیم  جیورت  یفنح  بهذم  مینیبیم  ورنیمه  زا  دیدرگ . تلعرب  دیزم 

ثیدح ذخا   7 قداص ماما  زا  اهنت  هفینح  وبا  تسا  رکذ  هب  مزال  تسا  هدوب  هلأسم  نیمهنآ  رهاظم  زا  یکی  دـناهدنار  نخـس  دوخ  تیمولظم 
هعیش ارچ  یناجیتمدش 2 - تیاده  هاگنآ  - 1 ك :  هنیمز ر .  نیا  رد  تسا  هتـشاد  ثیدـح  ذـخا  يارب  زین  يرگید  قرط  هکلب  هدومننملع  و 

یباهش دومحمهقف  راودا  يردصهقف 6 - خیرات  ینیـسح 5 - یبنناهج  بهاذم  نایدا و  نیظعاولا 4 - ناطلسرواشیپ  ياهبش  يزارمدش 3 -
یسوط خیش  هماندای  یحلاصهّتس 8 - حاحص  باحصا  - 7

؟ دندش ادج  همئا  زا  دندوب  ع )   ) همئا نادرگاش  تنس  لها  ءاملع  هکنیا  اب  ارچ  تسیچ و  رد  ینس  هعیش و  قارتفا  یلصا  هوجو 

شسرپ

؟ دندش ادج  همئا  زا  دندوب  ع )   ) همئا نادرگاش  تنس  لها  ءاملع  هکنیا  اب  ارچ  تسیچ و  رد  ینس  هعیش و  قارتفا  یلصا  هوجو 

خساپ

(ع) تیب لها  بتکم  وریپ  دوخ  يداقتعا  لوصا  زین  هقف و  رد  نایعیش  هک  تسا  نآ  بهذم  رظن  زا  ینـس  هعیـش و  ناردارب  قارفا  یلـصا  هجو 
هک هدـیدرگ  نآ  بجوـم  رما  نیمه  دـننکیم . تیعبت  (ع ) تیب لـها  زا  ریغ  یناـهیقف  زا  هـنیمز  نـیا  رد  تنـس  لـها  ناردارب  یلو  دنـشابیم 

لقن ترـضح  نآ  زا  نیعبات  ای  هباحـص و  ناونع  هب  يدایز  دارفا  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  دـیامن . زورب  ماکحا  رد  زین  یلمع  زا  ییاهتوافت 
تفالخ تموکح و  نتفرگ  هلصاف  لیلد  هب  هنافسأتم  تسا . هدوب  یهقف  بتاکم  هقف و  يریگ  لکش  زاغآرـس  اهلقن  نیا  دندرکیم . ثیدح 

تمه دوب  (ع ) تیب لها  بتکم  اب  توافتم  هک  یبتاکم  دارفا و  جـیورت  هب  یـسایس  لیالد  هب  اـنب  اـهتموکح  نیا  (ص ) مرکا ربماـیپ  زا  سپ 
يریگرد تفاین . تیمـسر  تیب  لها  بتکم  یلو  دـنتفای ، تیمـسر  رگید  یهقف  بهاذـم  همه  دـعب  ياهنرق  یتح  هک  اـج  نآ  اـت  دنتـشامگ 

یلو دوشیم  جیورت  یفنح  بهذم  مینیبیم  ور  نیمه  زا  دیدرگ . تلع  رب  دیزم  زین  ینامثع  یسابع و  يوما و  ياهتموکح  اب  هعیش  موادم 
هدوب هلأسم  نیمه  نآ  رهاظم  زا  یکی  دـناهدنار  نخـس  دوخ  تیمولظم  زا  اـمئاد  (ع ) همئا رگا  دـنامیم . توکـسم  هفینح  وبا  داتـسا  بهذـم 
هتـشاد ثیدـح  ذـخا  يارب  زین  يرگید  قرط  هکلب  هدومنن ، ملع  ثیدـح و  ذـخا  (ع ) قداص ماما  زا  اهنت  هفینح  وبا  تسا  رکذ  هب  مزال  تسا .

ناهج بهاذم  نایدا و  نیظعاولا  ناطلـس  رواشیپ  ياهبـش  يزار  مدش  هعیـش  ارچ  یناجیت  مدش  تیاده  هاگنآ  ك :  هنیمز ر .  نیا  رد  تسا .
J  } یسوط خیش  هماندای  یحلاص  هّتس  حاحص  باحصا  یباهش  دومحم  هقف  راودا  يردص  هقف  خیرات  ینیسح  یبن 
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دنرتلماک مادک  تسیچ و  ننست  عیشت و 

شسرپ

دنرتلماک مادک  تسیچ و  ننست  عیشت و 

خساپ

، یتخانـش موهفم  تهج  زا  ینالوط  رایـسب  یثحابم  تسا ؟ رتلماک  کی  مادک  دناهدمآ ؟ دیدپ  هنوگچ  تسیچ ؟ ننـست  عیـشت و  هک  نیا  اما 
یتاکن هدرشف  روط  هب  راچان  هب  ورنیازا  . تسا جراخ  راتشون  نیا  هلصوح  زا  هنیمز ، نیا  رد  افوتـسم  ثحب  اعطق  دبلطیم . یمالک  یخیرات و 

لها تنس و  لها  هاگدید  هن  دیسیونب ، یلیالد  : » دیاهتشون هک  نیا  هک  دش  روآدای  ار  هتکن  نیا  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  دناسریم . یهاگآ  هب  ار 
مهم هچنآ  یبرغ ؟ ناقرـشتسم  يارآ  ایآ  دوش ؟ لقن  یناسک  هچ  هلدا  يأر و  سپ  دشاب ، روط  نیا  رگا  تسا . یندشان  یبلطم  عقاو  رد  هعیش »

هک روطنامه  هتبلا  درک . يرواد  نآ  رد  بصعت ، نودب  هنافصنم و  تسیرگن و  نیفرط  هلداو  عبانم  هب  دیاب  هنانیب ، عقاو  روط  هب  هک  نیا  تسا 
ندز رانک  اب  یتسرد و  هب  نانآ  رگا  دراد و  دوجو  زین  ننـست  لـها  ربتعم  نوتم  رد  ًـالومعم  هعیـش ، ياـملع  بلاـطم  تادنتـسم و  دـش ، هتفگ 

رد زین  ننست » « ـ  یخیرات یتخانـش و  موهفم  یـسررب  فلا -  دش . دهاوخ  نشور  ناشیارب  يرایـسب  بلاطم  دنرگنباهنآ ، رد  بصعت  باجح 
يوغل يانعم  هب  افرص  رگا  وریپ .» ، » ینعی هعیش ؛»  » تسا و يوریپ »  » يانعم هب  تغل  رد  عیشت »  » هملک 2 ـ تسا . يورگ » تنس   » يانعم هب  تغل 

زین ننست  لها  اریز  ینس ؛ عیشت ، لها  همهو  دناهعیش  ننست ، لها  همه  میریگن ، رظن  رد  ار  نآ  یحالطـصا  راب  مینکفا و  رظن  عیـشت ، ننـست و 
دش رتقیقد  يردق  دیاب  هک  تسا  اج  نیا  تنس ؟ مادک  اما  دنشابیم ، تنس  وریپ  تنس و  لها  زین  نایعیـش ، همه  و  زیچ ؟ هچ  وریپ  اما  دنوریپ ؛
زا یهاگآان  دروآ . تسد  هب  دزاـسیم -  نشور  ار  ود  نآ  قرف  دـنایامنیم و  ار  هورگود  نیا  تقیقح  هک  ار -  یحالطـصا  قیقد  ياـنعم  و 

تنـس زا  يوریپ  ینعی ، ننـست ؛»  » دـننکیم لایخ  یخرب  هک  اج  نآ  ات  تسا ، هدـش  يرایـسب  هطلاغمو  طـلخ  بجوم  موهفم ، ود  نیا  تقیقح 
هلأـسم تقیقح  تسین  تسرد  رگا  و  تسا ؟ تسرد  اـنعم  نیا  یتسار  هب  اـیآ  اـما  (ع ) تیب لـها  همئا  زا  يوریپ  ینعی  ؛» عیـشت  » و (ص ) ربماـیپ
ثاریم تنـس و  عومجم  دـنادقتعم ، نآ  هب  تنـس  لـها  هچنآ  و  ننـست »  » یعقاو ياـنعم  هک ـ : تسا  ینتفگ  شـسرپ  نیا  باوـج  رد  . تسیچ
یلکرب هاگـشناد  داتـسا  تنـس و  لها  هتـسجرب  ناسانـش  مالـسا  زا  یکی   ) راگلا دماح  تسا . نیدشار » يافلخو  ربمایپ   » يرادرک يراتفگ و 
ثاریم مامت  اهینس ، ام  يارب  و  دیوگیم ...« : (ص ) ربمایپ تنـس  دیجم و  نآرق  هب  هراشا  زا  سپ  هداهن و  تشگنا  هلأسم  نیا  يور  اکیرمآ )

نید و دقن 2 و 3 - باتک  «، ) مینک لح  ار  نامتالکـشم  همه  میناوتیم  لیـصا ، عبانم  همه  نیا  زا  هدافتـسا  اب  ام ] تسه و   ] نیدشار يافلخ 
تنـس رانک  رد  افلخ  تنـس  ثاریم و  لیلد  هچ  هب  ًالوا ، هک : دـیآیم  دـیدپ  لاؤس  نیا  نونکا  (. 119 ص 118 -  ناتـسبات 76 ، راهب و  ایند ،

، دیآ دیدپ  افلخ  هریس  تنس و  ربمایپ و  تنـس  نیب  ضراعت  رگا  ایناث ، تسا ؟ هدش  هدرمـش  ربتعم  هتفرگ و  رارق  عیرـشت  رداصم  وزج  ربمایپ و 
نیاربانب نیدشار .» يافلخ  ثاریم  مامت   » هک دنیوگیم  تحارـص  هب  نارگید ، راگلا و  هک  مینیبیم  فسأت  لامک  اب  تسا ؟ مدقم  کیمادک 

دوشیم و هدرمـش  مدـقم  اـفلخ  تنـس  قوف ، هاگدـید  ساـسا  رب  دوـب ، (ص ) ربماـیپ تنـس  فـالخرب  ، اـفلخ زا  یکی  شور  يدروـم  رد  رگا 
زا رتيدج  یلیخ  افلخ ، تنس  هب  تنـس  لها  ناردارب  يدنبياپ  نازیم  هک  مینیبیم  فسأت  لامک  اب  نینچمه  . تشاذگ رانک  ار  نآ  ناوتیمن 

داـهتجا هک  یلاـح  رد  دـنراگنایم ؛ مدـقم  ربـتعم ، صوصن  لـباقم  رد  ار  هفیلخ  تاداـهتجا  ورنیمه  زا  تسا . (ص ) ربماـیپ هریـس  زا  يوریپ 
مود هفیلخ  هک  ار  يدراوم  زا  دروم  داتفه  داهتجالاو ،» صنلا   » باـتک رد  نیدـلا  فرـش  دیـس  همـالع  موحرم  تسین !! زیاـج  صن  لـباقمرد 
نیا رد  تنـس ، لها  ناردارب  فسأت  لامک  اب  درمـشیمرب و  تسا  هدز  داهتجا  هب  تسد  (ص ) ربمایپ تنـس  هریـس و  یعطق و  صن  فـالخرب 
يارب دیمان . افلخ » بتکم   » ار ننست  ناوتیم  ورنیمه  زا  دننکیم !؟ لمع  نآ  هب  هتشاد و  مدقم  (ص ) ربمایپ تنـس  رب  ار  هفیلخ  تنـس  دراوم 
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همالع بتکم  ود  هاگدید  رد  یمالـسا  ياههشیدـنا  نیدـلا 2 ـ فرـش  دیـس  صن  لباقم  رد  داهتجا  1 ـ هنیمز ر.ك : نیا  رد  رتـشیب  یهاـگآ 
دیآیم و تسد  هب  (ص ) ربمایپ تنـس  نآرق و  زا  هک  تسا ، بان  مالـسا  تقیقح  زا  يوریپ  عیـشت » « ـ  لیلجت لیلج  رتکد  همجرت : يرکـسع ،

نوچ دـباییم و  یلجت  (ع ) نیموصعم همئا  رگید  سپـس  و  (ع ) بلاـطیبا نب  یلع  ماـما  زا  يوریپ  رد  (ص ،) ربماـیپ تلحرزا  سپ  يوریپ  نیا 
وا تسا ، هتسویپ  (ع) تیب لها  همئا  و  (ع ) یلع ترضح  زا  يوریپ  هب  هتشادرب و  تسد  افلخ  بتکم  يوریپ  زا  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  هعیش 
هب راب و  نیلوا  يارب  ار  هعیش »  » هملک ًالوا ، تسا : مزال  هتکن  دنچ  هب  هجوت  اج  نیا  رد  دنمانیم . (ع ») تیب لها  هعیـش   » ای (ع ») یلع هعیـش   » ار
هب باطخ  هک  اج  نآ  ات  دناهدوتس ؛ هراب  نیا  رد  ار  نانآ  ودناهدرب  راک  هب  (ع ) یلع ترضح  ناوریپ  دروم  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  دوخ  تارک ،
رب تسا ] یقیقح  هعیـش  وریپ و  دوصقم  هتبلا   ] تناوریپ وت و   ] یلع يا  [ ؛ رون نم  ربانم  یلع  کتعیـش  تنا و  :» دـندومرفیم (ع ) یلع ترـضح 

عقاو رد  هدوب و  ترضح  نآ  ررکم  يایاصو  رب  ینتبم  و  (ص ) ربمایپ دوخ  روتـسد  هب  (ع ) تیب لها  زا  يوریپ  ایناث ، دیراد . رارق  رون  ياهربنم 
یباتک يوامـس  یناجیت  رتکد  هطبار  نیمه  رد  بان . یقیقح و  ننـست  ینعی ، عیـشت ؛ نیاربانب  تسا . (ص ) مرکا لوسر  دوخ  تنـس  زا  يوریپ 

لها زا  يوریپ  اثلاث ، تسا . هدـش  همجرت  تسیک » یعقاو  تنـس  لـها   » ماـن هب  یـسراف  هب  هک  ۀنـسلا » لـها  مه  ۀعیـشلا   » ماـن هب  تسا  هتـشاگن 
فالخرب يزیچ  هب  (ع ) همئا زا  کی  چـیه  ورنیازا  دـشاب . هتـشاد  تقباطم  (ص ) ربمایپ هیعطق  تنـس  نآرق و  اب  هک  تسا  اج  نآ  اـت  (ع ) تیب

هک دینادب  دینزب و  راوید  هب  دش  لقن  ام  زا  اهنآ  فالخرب  يزیچ  رگا  : » دناهدومرف نانآ  دوخ  دـناهدادن و  روتـسد  (ص ) ربمایپ تنـس  نآرق و 
، یموهفم هبنج  رب  هوالع  تشذگ  هچنآ  زا  تسا . رت  لیـصا  ، بتکم ود  نیا  زا  کیمادک  هک  دـینک  تواضق  دوخ  لاح  میاهتفگن .» ار  نآ  ام 

لها هار  رد  (ص ) ربمایپ هار  يوریپ  موادـت  عیـشت و  رگید  ترابع  هب  دـش . نشور  زین  ننـست  عیـشت و  شیادـیپ  یگنوگچ  یخیراـت و  هلأـسم 
ود هب  ناناملسم  ترضح ، نآ  تلحر  زا  سپ  ورنیازا  درادهشیر . (ص ) مرکاربمایپ دوخ  نانخـس  رد  هلأسم  نیا  دوشیم و  هصالخ  (ع ) تیب

یهاگآ يارب  عیـشت .) ( ) (ص مرکا ربمایپ  روتـسد  هب  انب  (ع ) تیبلـها ناوریپ  2 ـ ننـست ،) لها   ) افلخ بتکم  ناوریپ  1 ـ دندش : میـسقت  هورگ 
یناحبس 4ـ رفعج  ۀیمالـسالا  ةراضحلا  ینیما 3 ـ میهاربا  تماما  یلک  لئاسم  یـسررب  ییابطابط 2 ـ همالع  مالسا  رد  هعیـش  1 ـ ر.ك : رتشیب 

نآرق میونشب . نآرق  زا  ار  لاؤس  نیا  خساپ  تسا  رتهب  تسا ؟ رتلماک  کی  مادک  ردص -  رقاب  دمحم  دیس  دیهش  مالسا  یعیبط  دولوم  عیشت 
متمعن لماک و  امش  يارب  ار  نید  زورما  ایند ؛» مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  : » دیامرفیم دیجم 

مخ ریدغ  زور  رد  هدش  دای  هیآ  هیآ 3 .) هدئام ، ) دشاب امش  نیدمالسا  هک  مدش  یضار  و  مدناسر ) نآ  ییاهن  دح  هب   ) مدرک مامت  امـش  رب  ار 
تیـالو مـالعا  زا  شیپ  اـت  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  دـیدرگ و  لزاـن  (ص ) ربماـیپ نیـشناج  ناوـنع  هـب  (ع ) یلع ترـضح  یفرعم  زا  سپ  و 

رطاخ تیاضر  زونه  هتـشگن و  مامت  ادـخ  تمعن  دوب و  صقان  نید  تسا -  (ص ) ربمایپ هار  هدـنهد  رارمتـسا  نیرتهب  هک  (ع - ) نینمؤملاریما
تیب لـها  زا  هک  یمالـسا -  لـئاسم  رگید  هقف و  فراـعم ، باـبرد  یملع  مـیظع  ثاریم  هـمه  نـیا  نآ ، رب  نوزفا  دوـب . هدـشن  مـهارف  یهلا 

گنهرف اب  هسیاقم  لباق  دهدیم -  ررارق  رـشب  رایتخا  رد  ار  تفرعم  شنادزا و  نارکیب  سونایقا  هدنام و  راگدای  هب  (ع ) تراهط تمـصع و 
« هغالبلا جهن   » دننام یمیظع  باتک  اهيراوشد ، همه  نآ  اب  تفالخ  لاس  جنپ  تدم  رد  طقف  (ع) یلع ماما  زا  تسین . یمالسا  بهاذم  رگید 
. تسا زیگناتفگـش  ابیز و  هداعلاقوف  تیرـشب  مامت  يارب  هکلب  تسا ؛ هتخاس  هدزتفگـش  ریحتم و  ار  مالـسا  ناهج  اهنت  هن  هک  دمآ  دـیدپ 
، تعاجـش دـهز ، ناـفرع ، مـلع ، زا  نخـس  اـجک  ره  دنیاتـسیم و  ار  وا  ناـیناهج ، هـمه  هـک  تـسا  یماـما  زا  يوریپ  هـب  رختفم  هعیـش  يرآ 

بیکـش ، نادیز قادرج ، نوچ  نایحیـسم  زا  يرایـسب  دـشخردیم و  دیـشروخ  نوچ  شکرابم  مان  تسا ، يدرمدار و ... یگدازآ ، ، تلادـع
ماما هغالبلا  جهن  رباربرد  هک  تسه  شسرپ  نیا  ياج  اما  دنیاتسیم . اههژاو  تارابع و  نیرترب  اب  ار  وا  تیصخش  رتلو و ... یناتک ، نالسرا ،

هک نیا  ایآ  تسا - ؟ اجک  تسیچ و  ، دنراد هنیمز  نیا  رد  يزیچ  نانآ  رگا  و  دـناهداهن ؟ راگدای  هب  ار  یملع  ثاریم  نیمادـک  افلخ  (ع ،) یلع
شیب دوخ  تفرگیم و  ار  شیاهلاؤس  باوج  ترـضح  نآ  زا  درکیم و  هعجارم  نایعیـش  ماما  هب  لئاسم  لح  رد  اهراب  اهراب و  مود  هفیلخ 
بتکم ندوـب  رتلــماک  رب  یلیلد  دــشیم » كــاله  رمع  هـنیآ  ره  دوــبن  یلع  رگا  رمع ؛» کــلهل  یلع  ــالول  دــیوگیم « : راــب  داــتفهزا 

، دـناوخیم رـشب  مالک  قوف  ار  (ع ) داجـس ماما  هیداجـس  هفیحـص  تنـس ، لها  گرزب  دنمـشناد  يواطنط  هک  نیا  ایآ  تسین - ؟ (ع) تیبلها
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ار نانآ  زا  رفن  اههد  دنشابیم و  هعیش  زا  تنـس ، لها  حاحـص  نایوار  زا  يرایـسب  هک  نیا  ایآ  تسین - ؟ (ع) تیب لها  بتکم  يرترب  رگناشن 
رب تنس  لها  همه  هک  نیا  ایآ  تسین - ؟ (ع ) تیب لها  بتکم  یملع  قوفت  هناشن  ، دناهدرک یفرعم  تاعجارملا »  » رد نیدلافرش  دیس  همالع 

، دنک دراو  نانآ  هب  تسا  هتسناوتن  يداقتنا  نیرتمک  نونکات  سک  چیه  دنراد و  رظن  قافتا  (ع ) تیب لها  ناماما  لئاضف  یگرزب و  تمظع و 
: دننام تنس  لها  گرزب  همئا  همه  هک  نیا  ایآ  دشابیمن - ؟ (ع ) تیب لها  بتکم  يرترب  رگناشن 

؟  تسیچ ینس  هعیش و  نیب  یساسا  قرف 

شسرپ

؟  تسیچ ینس  هعیش و  نیب  یساسا  قرف 

خساپ

زا دـعب  اـهنآ  همه  نکل  دنـشابیم ؛ دوخ  هب  صوـصخم  دـیاقع  ياراد  مادـک  ره  هک  دنتـسه  یفلتخم  ياـهورگ  اـههقرف و  ّتنـس  لـها  هتبلا 
اهنآ دـنراد . لوبق  مراـهچ  هفیلخ  ناونع  هب  ار  (ع ) یلع ترـضح  دنرامـشیم و  (ص ) ربماـیپ ياـفلخ  ار  ناـمثع  رمع و  رکبوبا ، (ص ) ربماـیپ

بهذم مهم  یساسا و  قرف  سپ  دننکیممارتحا . نانآ  هب  تبسن  هچرگ  دنرادن ؛ لوبق  (ص ) ربمایپ نانیشناج  ناونع  هب  ار  (ع ) موصعم ناماما 
. تسا تماما  هلأسم  نیمه  رد  تنس  لها  اب  هعیش 

؟  تسیچ زا  یشان  زامن ) وضو و  دننام   ) ینس هعیش و  لامعا  دیاقع و  نیب  توافت 

شسرپ

؟  تسیچ زا  یشان  زامن ) وضو و  دننام   ) ینس هعیش و  لامعا  دیاقع و  نیب  توافت 

خساپ

قح ص )   ) مرکا یبن  زج  سک  چـیه  هیماما ,  هعیـش  داقتعا  هب  تسا :  مزـال  یلک  تروص  هب  همدـقم و  ناونع  هب  بلطم  کـی  رکذ  ادـتبا  رد 
رومأم دندش و  یم  علطم  یهلا  ماکحا  زا  بیغ ,  عبنم  هب  لاصتا  قیرط  زا  ص )   ) مرکا ربمایپ  درادن . ار  یهلا  ماکحا  نییبت  ریسفت و  عیرـشت , 

بوصنم نآ ) عیرشت  هن  و   ) یهلا ماکحا  نییبت  يارب  ع )   ) همئا ناشیا ,  حیرصت  صن و  قبط  مالـسا  ربمایپ  زا  سپ  دندوب . ماکحا  نیا  غیلبت  هب 
نل اهب  متکـسمت  نا  ام  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا   : » نیملـسم قرف  عیمج  قاـفتا  دروم  ثیدـح  قبط  هلمج  زا  دـنا . هدـش 

دیهاوخن هارمگ  دینزب  گنچ  ود  نیا  هب  هک  یمادام  متیب ,  لها  ادخ و  باتک  مراذگ :  یم  یقاب  امـش  نایم  اهبنارگ  ءیـش  ود  ادـبا ;  اولـضت 
تسا و ص )   ) مرکا لوسر  هریس  لمع و  هوحن  یهلا و  مکح  نایب  افرـص " دننک , یم  نایب  ار  یلمع  تیفیک  ای  یمکح  ع )   ) همئا رگا  دش .»
-1 ددرگ : یمرب  یـساسا  لماع  ود  هب  وضو ، زامن و  تیفیک  رد  اه  توافت  یخرب  شیادیپ  أشنم  دـننک . یمن  عیرـشت  ار  يزیچ  دوخ  شیپ  زا 

نیبم هک  یـسک  هب  یـسرتسد  نارود  مالـسا ,  لوسر  تلحر  اب  دیدج : تالاؤس  شیادیپ  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  روضح  رـصع  زا  ندـش  رود 
ياه هنیمز  رد  يدـیدج  تالاؤس  لئاسم و  شیادـیپ  مرکا و  یبن  رـصع  زا  ندـش  رود  نامز و  تشذـگ  اـب  دیـسر . ریـس  هب  دوب  یهلا  مکح 
يارب دندید -  یم  هتسب  ار  یهلا  مکح  رگنایب  هب  یسرتسد  هار  هک  تنس -  لها  وضو ) زامن و  هب  طوبرم  لئاسم  هنیمز  رد  هلمج  زا   ) فلتخم
مکح رگنایب  رـسفم و  نیموصعم ,  همئا  هعیـش  هاگدید  زا  اما  دنتخادرپ . اهنآ  خـساپ  هب  دوخ  هقیلـس  داهتجا و  اب  دوخ , تالاؤس  خـساپ  نتفای 
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رـسفم نیبم و  هب  یـسرتسد  زین  مرکا ,  یبن  تلحر  زا  سپ  لاس  دودح 250  ات  نانآ  دندوب . ناشیا  شرافـس  هب  انب  مرکا و  یبن  زا  دـعب  یهلا 
زامن شفک  اب  ناوت  یم  اـیآ  نوچ :  یلئاـسم  رد  ـالثم " دـندرک ; یم  نییبت  دوب  یهلا  مکح  هک  ار  هچنآ  ع ,)   ) همئا دنتـشاد و  یهلا  ماـکحا 

هدجـس نآ  رب  ناوت  یم  دوش , هلـصاف  شرف )  لثم   ) نیمز يازجا  زا  ریغ  يزیچ  رازگزامن , هدجـس  لـحم  نیمز و  يور  رب  رگا  اـیآ  دـناوخ ؟
مهف هب  روما  نیا  رد  تنس  لها  هک  یلاح  رد  تسا و ,... زیاج  زامن  تئارق  رد  دراد  بجاو  هدجـس  هک  ییاه  هروس  ندناوخ  ایآ  هن ؟  ای  درک 

دنناـم تفرگ -  تروص  ص )   ) مرکا لوسر  تلحر  زا  سپ  اـفلخ , يوـس  زا  هک  یتاعیرـشت  تارییغت و  - 2 دنا . هدرک  دانتـسا  دوخ  يأر  و 
يو دزن  ار  سراف  ناریـسا  یتقو  هنومن  ناونع  هب  دش . موسرم  مود  هفیلخ  رمع  نامز  زا  امومع " ندناوخ ,)  زامن  هتـسب  تسد   ) فتکت هلأسم 

مارتحا تهج  هب  دوخ  ناگرزب  ناریما و  لباقم  ام  دنتفگ  دش , ایوج  ار  رمع  نیا  تلع  يو  دنداتـسیا . هتـسب  تسد  رمع  لباقم  نانآ  دندروآ ,
هنوگ نیا  زاـمن  رد  دـنوادخ  لـباقم  رد  مه  اـم  تسا  بوخ  تفگ  دـمآ و  شـشوخ  بدا  راـهظا  هوحن  نیا  زا  رمع  میتـسیا .  یم  هنوگ  نیا 

هک تسا  هدـمآ  وضو  هلأسم  رد  ص 19 .) ج 11 , مـالکلارهاوج ,  ص 445 -  ج 4 , ییوخ ,  هللا  تیآ  یقثوـلا ,  هورعلا  دنتـسم   ) میتسیاـب
زین نآرق  هیآ  اب  هلأسم  نیا  تسا .  هدوب  هعیـش  ینونک  يوضو  دننام  هتـشاد و  يدحاو  تروص  نامثع  تفالخ  ات  ناناملـسم  همه ي  يوضو 

 , تسا هدومن  اهاپ  رـس و  حسم  هب  رما  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  هیآ 6 ) هدئام ,  « ) مکلجرا مکـسوؤرب و  اوحـسماو  : » دیامرف یم  هک  دراد  قیبطت 
یگنوگچ هب  تبـسن  دوخ  تفالخ  نارود  طـساوا  رد  ناـمثع  هک  دوب  نیا  وضو  رییغت  تلع  دـنیوش , یم  ار  اـهاپ  ننـست  لـها  هک  یلاـح  رد 

هیضق نیا  دومن . مالعا  تسا  موسرم  تنس  لها  نایم  رد  نونکا  هک  یلکش  هب  ار  ربمایپ  يوضو  سپـس  وا  دش , دیدرت  راتفرگ  ربمایپ  يوضو 
ار نامثع  هویش  یمالسا  فلتخم  طاقن  رد  یـسایس  ضارغا  هب  انب  يوما  تموکح  نکل  دش , عقاو  ربمایپ  هباحـص  زا  يرایـسب  تفلاخم  دروم 

هنوگ نیا  هجیتن  رد  تشادـن و  ار  مکاح  هاگتـسد  شور  اب  تفلاـخم  تأرج  هباحـص  زا  یخرب  هک  دـندروآ  دوجو  هب  يوج  دـندرک و  غیلبت 
. رعشم رشن  یناتسرهشلا ,  یلع  عیرشتلا ,  تاسبالم  لالخ  نم  یبنلا  ءوضو  ك :  رتشیب ر .  یهاگآ  يارب  تفای .  جاور  نتفرگ  وضو 

؟ دوب هچ  میرک  نآرق  قلخ  ۀلأسم  هب  تبسن  رارصا  زا  نومام  هزیگنا 

شسرپ

؟ دوب هچ  میرک  نآرق  قلخ  ۀلأسم  هب  تبسن  رارصا  زا  نومام  هزیگنا 

خساپ

هفیلخ 1 ـ  دراد : دوجو  لامتحا  ود  اج  نیا  رد  تسا . هدرواین  تسد  هب  نآرق ، قلخ  ۀلأسم  هب  تبسن  ار  نومأم  رارـصا  ّرـس  نونک  ات  هدنراگن 
ار نآ  ياهدمایپ  ۀمه  هدش و  نادیم  دراو  دزاسیم ، دراو  همطل  مالـسا  دیحوت  هب  نآرق ، قلخ  مدع  ۀشیدناهکنیا  دـیحوت و  هب  نامیا  يور  زا 

یلو درک ، دیهش  ار  (ع ») اضر ترـضح   » موصعم ماما  هزور  دنچ  تسایر  يارب  دنچره  وا  دوب . هدیرخ  ناج  هب  يونعم  نامرآ  کی  رطاخ  هب 
نیا حرط  2 ـ  دـنهد . ماجنا  ریخ  راک  دـشابن ـ  محازت  رد  نانآ  يدام  عفانم  اب  هک  اجنآ  يدراوم ـ  رد  هک  دـنوشیم  ادـیپ  يدارفا  نامرجم  رد 

ۀشیدناو دنکیم  کمک  یساسا  لئاسم  زا  مدرم  تلفغ  رب  اهثحب ، عون  نیا  هب  ناثدحم  نارکفتم و  نتخاس  لوغشم  لصاح و  یب  لئاسم  عون 
هب يدج  لاغتـشا  ماگنه  هب  هن  دتفایم ، شروش  هروث و  رکف  هب  دش ، لئاسم  زا  غراف  لد  یتقو  دزاسیم ، ناوتان  ار  ماظن  يزادنا  رب  بالقنا و 

هتفریذـپ تروص  وا  دوخ  يالما  هب  رگا  هدرک ، لـقن  هفیلخ  زا  يربط  هک  ياهناـگراهچ  ياـههمان  هتورـس . یب  حالطـصا  هب  لـئاسم  عون  نیا 
رب فلتخم ، قرط  زا  نآرق  تایآ  رد  لمأت  وترپ  رد  وا  تساهنآ . نیماضم  رد  لـقعت  قمع  نآرق و  تاـیآ  رب  هفیلخ  طلـست  زا  یکاـح  دـشاب ،

( تسا ًایبرع » ًانآرق  انلعج  ّانإ   » دوصقم  ) لعج قلعتم  نآرق  ندوب  قولخم  رب  هاوگ  دیوگیم : هدرک و  لالدتـسا  نارق  ندوب  قولخم  ثودح و 
مهبر نم  رکذ  نم  مهیتأـی  اـمو   )» ثَدـحم هب  و  ظوفحم )» حول  یف  دـیجم  نآرقل  ّهنإ   )» تسا نآ  هب  ظوفحم  حول  ۀـطاحا  نآ و  نتفرگ  رارق 
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هریغ و  رون » كرابم ، یبرع ، لازنا ،  :» لیبق زا  یتافـص  دوصقم  هدـیدرگ (  فیـصوت  ثودـح  تافـص  ۀـیلک  اب  هدـش و  فیـصوت  ثدـحم )»
لالدتـسا یتایآ و  نینچ  رب  ۀطاحا  هفلخ .)» نم  الو  هیدی  نیب  نم  لطابلا  هیتأیال  . )» تسا هدش  روصت  رـس  تشپ  ور و  شیپ  وا  يارب  و  تسا )

ار افلخ  ياه  همان  ًابلاغ  هک  اـجنآ  زا  تسا ، هماـن  ةدنـسیون  ةداـعلا  قوف  كرد  اـناوت و  ۀـظفاح  ۀـناشن  دوصقم ، رب  بساـنم  عقوم  رد  اـهنآ  اـب 
تـسا یکاـح  نومأـم  موس  هماـن  درک . یعطق  تواـضق  دروـم  نیا  رد  ناوـتیمن  دـندیناسریم ، وا  ياـضما  هب  دـندرکیم و  میظنت  نارگید 

نیا تسا و  هتفای  هاریمالـسا  طـیحم  هب  تلم  ود  یگنهرف  دروخرب  شـشوپ  رد  دراد و  يریگ  یحیـسم  ۀـشیر  نآرق  قلخ  مدـع  ۀـشیدناهک 
دندرکیم حرطم  ار  هشیدنا  نیا  يوما  تفالخ  نایفارطا  هک  دننادیم  میدق  ار  هللا  ۀملک  ياسیع  هک  دننایحیسم  نادلقم  هدیقع  نیا  رد  هورگ 

یکاح هتفرگ ، ماجنا  ثیدح  لها  نارس  میهاربا و  نب  قاحسا  نایم  هک  یتارظانم  دنتخاسیم . رشتنم  یمالسا  ۀعماج  رد  ياهنوگ  هب  ار  نآ  و 
نآرق دنتفگیم : یگمه  نآرق  زا  لاؤس  ماگنه  هب  اریز  دـناهدوب ، لالدتـسا  لقعت و  زا  رود  دـماج و  يدارفا  قح  هب  ثیدـح ، لها  هک  تسا 

تلع رگا  دـندرکیم . تباث  ياهطـساو  قولخم ، قلاخ و  ناـیم  هجیتن  رد  تسا و  قولخم  نآرق  دـنیوگب  دـندوبن  رـضاح  یلو  تسین ، قلاـخ 
دوب یفاک  دـننادب ، رـشب  لوهجم  ار  نآ  هدافتـسا و  ءوس  نانآ  زا  نانمـشد  ادابم  هک  تسا  نیا  نآرق  ندوب  قولخم  هب  فارتعا  زا  نانآ  زیهرپ 

میلاعت زا  رود  کش  نودـب  هفیلخ  لمع  درادـن . رـشب  هب  یطابترا  تسا ، یبوبر  ماقم  لوعجم  رـشب ، هن  تسادـخ  قولخم  نآرق  دـنیوگب ، هک 
اپ ریز  ار  لـصا  نیا  تردـق ، هب  ندیـسر  زا  سپ  دـنچ  ره  دـندوب ، يدازآ  تیرح و  رادـمچرپ  دوخ  ةدـیقع  هب  هورگ  نیا  اریز  هدوب ، هلزتعم 

نیا ینابرق  ناسنا ، نارازه  هدـش و  يزیر  یپ  برغ  رد  اهدـعب  هک  تسا  دـیاقع  شیتفت  ياه  همکاحم  هیبش  اه ، همکاحم  عون  نیا  دـنداهن و 
لیو . ) دـندش دوبان  لـیاسو  عاونا  هب  رگید  ياـههورگ  راد و  ۀـبوچ  لـیوحت  یهورگ  هتخوس ، یهورگ  هجیتن  رد  دـندیدرگ و  مکاـحم  عون 

هکنیا رگم  تسا ، شزرا  دـقاف  دریگیم ، ماجنا  روز  ۀـیاس  رد  هک  اهرارقا  اهفارتعا و  عون  نیا  لصف 28 ) مود / شخب  نامیا  رـصع  تنارود ،
دناوتیم هارکا  درادن  هار  اجنآ  هب  روز  تسا و  لد  بلق و  نامیا ، هدیقع و  هاگیاج  ًالوصا  دـشاب  لطاب  هب  شیارگ  زا  مدرم  يرادزاب  فدـه 

ثودح هب  روز ، ۀیاس  رد  هورگ  نیا  هک  دوب  نیا  تفالخ  فده  تفگ :  دیاب  تهج  نیا  زا  ناور . حور و  رد  هن  دشاب ، رثؤم  ناسنا  مادنا  رد 
يوریپ نانآ  زا  دنتـشاد ) ثیدـح  لها  هب  هک  يدامتعا  رطاخ  هب   ) دنتـشادن یهاگآ  هدرپ  تشپ  ياهتکرح  زا  هک  مدرم  دـننک و  رهاظت  نآرق 

. دباین هاریمالسا  ۀعماج  هب  كرش  ماجنارس ، دننک و 

؟ تسیچ نآ  دقن  لعف و  اب  نآ  نراقت  ای  لعف و  رب  تردق  مدقت  هلأسم  ةرابرد  فلتخم  ياه  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  دقن  لعف و  اب  نآ  نراقت  ای  لعف و  رب  تردق  مدقت  هلأسم  ةرابرد  فلتخم  ياه  هاگدید 

خساپ

تسا و لعف » اب  نآ  نراقت   » ای و  لعف »  رب  تردق  مّدقت   » ۀلأسم دناهتفرگ ، يدایز  ۀلصاف  رگیدکی  زا  اهنآ  رد  هرعاشا  هلزتعم و  هک  یلئاسم  زا 
دروم راک  هاگنآ  دـشابیم ؟ اناوت  رداق و  لعف ، ماجنا  زا  شیپ  ایآ  دـهدیم ، تروص  ار  يراک  هک  ییاناوت  رداـق و  ناـسنا  رگید : تراـبع  هب 
ۀیرظن زا  هلزتعم  نآ ، زا  لبق  هن  دـیآیم ، دـیدپ  وا  مادـنا  تالـضع و  رد  لـعف  اـب  ناـمزمه  تردـق  هکنیا  اـی  دـهدیم ، تروص  ار  دوخ  رظن 

نایب نمض  رد  عوضوم  قیقحت  کنیا  دنیامنیم . ناهرب  ۀماقا  نآ ، رب  هدیزگرب و  ار  مود  ۀیرظن  هرعاشا  هک  یلاح  رد  دننکیم ، عافد  تسخن 
باب هب  یطابترا  نادنچ  تسا و  تعاطتسا »  » و تردق »  » باب هلئـسم  نیا  هاگیاج  1 ـ  دنکیم : کمک  هیرظن  ود  ره  مهف  هب  هک  بلطم  دـنچ 

مود ۀیرظن  تسا : هتفگ  نینچ  باب  نیا  رد  ار  نآ  ناونع  تّلع  هدومن و  دای  لدع »  » باب رد  نآ  زا  رابجلا  دـبع  یـضاق  یلو  درادـن ، لدـع » »
یتردق 2 ـ  دهدیمن . ماجنا  حیبق  راک  میکح  صخش  تسا و  حیبق  راک  نآ  تسا و  قاطی » ام ال  فیلکت   » مزلتـسم لعف ) اب  تردق  تنراقم  )
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، ود نیا  زا  کی  مادک  هک  دوش  نشور  دی  اب  دشاب و  هتـشاد  دناوتیم  ار  ینعم  ود  زا  یکی  دـنیوگیم ، نخـس  وا  نراقت  مدـقت و  ةرابرد  هک 
نآ دوجو  ماگنه  هب  ار  هدیدپ  دوجو  هک  يزیچ  تردق : فلا ـ  دنیوگیم . نخـس  مادک ، نراقت  مّدـقت و  ةرابرد  تسا و  عازن  ثحب و  دروم 

يارب يراظتنا  تلاح  عون  چیه  نآ ، ققحت  زا  سپ  هک  هدیدپ  مات  ّتلع  ینعی  تردق : نخـس : رگید  هب  دزاسیم . ریذـپان  بانتجا  يرورض و 
دح هب  وا  دوجو  ات  هدیدپ  : » ینعی دجوی » مل  بجی  ملام  ءیـشلا   » ةدعاق دریذپیم . قّقحت  هفقو  نیرتکچوک  نودـب  هدـیدپ  دـنامیمن و  لعف 

بوجو موزل و  هدیدپ  هب  هک  تسا  یتردق  نینچ  اریز  تسا ، ینعم  نیا  هب  تردق  هب  رظان  دـشوپیمن » دوجو  هماج  دـسرن ، موزل  ترورض و 
« نتسناوت ینعم «  هب  تردق  ب ـ  دریگیمن . تروص  دنکیم ، دیدهت  ار  هدیدپ  دوجو  هک  ییاههار  مامت  نتـسب  اب  زج  راک  نیا  و  دشخبیم ،
، دزاسب هناخ  اّنب  ای  دزودـب و  سابل  دـناوتیم  طاـیخ  مییوگیم  رگا  درادـن . ار  نآ  ییاـناوت  هک  یـسک  ربارب  رد  راـک  ماـجنا  رب  رادـتقا  ینعی 
رد هچراپ  ًـالثم  رگا  هک  دـنراد  ارن  ییاـناوت آ  مزـال ، ياهـشزومآ  زا  سپ  يدارفا  نینچ  هک : تسا  نیا  دروم ، ود  نیا  رد  تردـق  زا  دوصقم 

رداق دنرادن . ار  یگدامآ  ییاناوت و  نیا  یناسک  لباقم  رد  دـنروآ ، رد  فرط  هاوخلد  دروم  ۀـماج  تروص  هب  ار  نآ  دریگ  رارق  نانآ  رایتخا 
. دـهدیمن ماجنا  دـهاوخن  دـهدیم و  ماجنا  دـهاوخب  لعفی » مل  أشی  مل  نإو  لعف  ءاـش  نإ  : » دـناهدرک فیرعت  نینچ  ار  اـنعم  نیا  هب  اـناوت  و 

هکلب تسین ، لعف  رب  مّدقتم  تسخن ،  ینعم  هب  تردـق  3 ـ  تسا . ینعم  ود  نیا  زا  کی  مادک  هورگ ، ود  نایم  عازن  لحم  دـید ، دـیاب  نونکا 
عون چیه  لعف  ققحت  يارب  تسین و  ریذپ  ناکما  ییادج  لعف ، تردق و  نینچ  نایم  هک  تسا  نیا  ضرف  اریز  تسا ، نامزمه  لعف  اب  هتـسویپ 

فلخت نآ ، مزال  ّالإ  نآ و  رب  مّدقتم  هن  دشاب ، لعف  اب  نامزمه  دـیاب  ینعم ، نیا  هب  تردـق ، تروص  نیا  رد  درادـن ، دوجو  ياهرظتنم  تلاح 
تـسا لعف  رب  مّدقتم  ًامتح  تسا ، لعف  هب  بیرق  دادعتـسا  نامه  هک  مود  ینعم  هب  تردـق  تسین . ریذـپ  ناکما  نآ  تسا و  مات  ّتلع  را  لعف 

أدبم صخـش  ات  ددرگ ، همیمـض  نآ  هب  يرگید  ياهزیچ  دیاب  و  تسین ، شیب  يزیچ  صقان  ّتلع  یـضتقم و  زج  ینعم ، نیا  هب  تردـق  اریز 
شقن اهنآ ، هّیهت  زا  سپ  ات  دورب  رظن  دروم  ۀـچراپ  یطایخ و  خرچ  ای  نزوس  خـن و  غارـس  دـیاب  هتـشک ، راک  ةدـنزود  کی  ًالثم  ددرگ ، لعف 

درک يرواد  ینشور  هب  هورگ  ود  نیا  نایم  ناوتیم  تردق ، ریسفت  هب  هجوت  اب  4 ـ  دربیم . نامز  دوخ  تامدقم  نیا  هیهت  دنک و  افیا  ار  دوخ 
خیـش ناوریپ  زا  دوخ  هک  يزار  رخف  نایم ، نیا  رد  طقف  دناهتفگن  نشور  تردق »  » ةرابرد ار  دوخ  دوصقم  هورگ  ود  زا  کی  چـیه  دـنچ  ره 
ّقلعت  » ۀلئسم رد  ار  يرواد  نیا  وا  دنک و  يرواد  عزانتم  هورگ  ود  نایم  دشک و  رب  تقیقح  يامیس  زا  هدرپ  هک  تسا  هتسناوت  تسا ، يرعـشا 

ار هرعاشا  لیالد  هک  اجنآ  زا  یلو  تسین . هلزتعم  نیهارب  لقن  هب  يزاین  هلأسم ، ندوب  نشور  هب  هجوت  اب  5 ـ  تسا . هدروآ  نیدض » هب  تردق 
نامزمه لعف  اب  تردـق  رگا  فلا ـ  میزادرپیم : هلزتعم  لیالد  زا  یخرب  حیـضوت  هب  رظن  نیا  زا  میدرک ، لـقن  لـعف  اـب  تردـق  یناـمزمه  رب 

ناـمیا ًاـمتح  تشاد  ناوت  تردـق و  رگا  اریز  دوب ، دـهاوخ  راـیتخا  زا  جراـخ  هب  فیلکت  ناـمیا ، هب  رفاـک  فـیلکت  تروـص  نیا  رد  دـشاب ،
ـ  ب تسا . هتـشادن  نامیا  رب  تردـق  تفگ  دـیاب  هدرواین  نامیا  هکنیا  زا  ددرگیمن ) ادـج  نآ  زا  لعف ، اـب  ناـمزمه  تردـق  اریز   ) دروآیم

لعف هب  مزلم  نورد  زا  دشاب و  وا  رایتخا  رد  ءیش  کی  كرت  لعف و  هک  دنیوگیم  یـسک  هب  رداق  دریگیم ، ّقلعت  نیدض  رب  هتـسویپ  تردق 
هب فّلکم  هک  يرفاک  رد  دیاب  دوشیمن ، ادج  لعف  زا  تردق ، هک  اجنآ  زا  دشاب ، نامزمه  لعف  اب  تردـق  هاگره  دـشابن ، كرت  هب  مزلم  ای  و 
مات ّتلع  ینعم  هب  ثحب ، دروم  تردق  تسخن ، لالدتسا  رد  ( 396 رابجلا : دبع  یضاق  .) دیآ درگ  رفک  نامیا و  هظحل ، کی  رد  تسا  نامیا 

نتشاد فیلکت  طرـش  مییوگب  هاگ  ره  تسین . ریذپ  ناکما  لاصفنا ، نآ  رد  هدشن و  ادج  دوخ  لولعم  زا  زگره  هک  یتّلع  تسا ، هدش  هتفرگ 
تردق و ياراد  وا  هک  درک  فشک  ناوتیم  رفک ) نامیا و   ) هب فلکم  قّقحت  مدع  زا  دشاب ، نامزمه  لعف  اب  دیاب  نآ  تسا و  یتردـق  نینچ 

ینعی تسا ، مود  ینعم  هب  تردـق ، نتـشاد  فیلکت ، طرـش  هک  یلاـح  رد  تفریذـپیم . ققحت  ناـمیا  ًاـمتح  دوب ، اراد  رگا  اریز  هدوبن  ناوـت 
تروص نیا  رد  تسین  نآ  ندوبن  رب  لیلد  نامیا ، نتفریذـپن  تسا و  دوجوم  نارفاک  مامت  رد  یطرـش  نینچ  فیلکت و  ماجنا  يارب  یگداـمآ 

دنزن و رـس  وا  زا  لعف  دنچ  ره  دـنادب  هارمه  فیلکت  اب  ار  نآ  هتـسویپ  هتـسناد و  فیلکت  طرـش  ار  یتردـق  نینچ  دوجو  دـناوتیم ، يرعـشا 
ینعم هب  تردـق  ریـسفت  تسخن ،  لالدتـسا  ساسا  رگا  دوشیمن . بترتم  ینعم ، نیا  هب  لعف  اب  تردـق  نراقت  رب  يدـساف  یلات  نیرتکچوک 

هک تسا  ءاـضتقا  ینعم  هب  تردـق  اریز  تسا ، صقاـن  تلع  و  یـضتقم »  » ینعم هب  تردـق  ریـسفت  مود ، لالدتـسا  ساـسا  تـسا ، ماـت  تـّلع 
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یلات تروص  نیا  رد  دـنکیم و  ادـیپ  هجوت  فرط  کـی  هب  طـقف  نآ  اریز  ماـت ، ّتلع  ینعم  هب  ّتلع  هن  دراد  ار  نیدـض  رب  ّقلعت  تیحـالص 
تسین و رفک ) نامیا و   ) نیدض دوجو  یتردـق ، نینچ  ۀـمزال  اریز  دوشیمن ، هجوتم  ریـسفت  نیا  رب  تسا ، یـضاق  لالدتـسا  رد  هک  يدـساف 

مالک رد  هصالخ  رفک . ناـمیا و  ینعی  یـضتقم  ود  هن  تسا ، دـحاو  نآ  رد  داـضتم  یـضتقم  ود  دوجو  مزلتـسم  دادعتـسا ، ینعم  هب  تردـق 
تردق دیوگیم : یفرط  زا  دوش و  عمج  نامیا  رفک و  دحاو  نآ  رد  دیاب  دیوگیم : یفرط  زا  دروخیم  مشچ  هب  نشور  یگناگود  لدتـسم 
ءاضتقا دادعتـسا و  مات و  ّتلع  هب  ریـسفت  مود  نخـس  مزال  تسا و  مات  ّتلع  هب  تردـق  ریـسفت  لّوا ، نخـس  مزال  دریگیم ، قّلعت  نیدـض  رب 

مّدـقم لعف  ماجنا  رب  دادعتـسا ، ینعم  هب  تردـق  هک  مینادیم  یگمه  تسا و  نشور  هلئـسم  تروص  ود  ره  خـساپ  هک  تسا  نیا  قح  تسا .
نآ رب  اناوت  ار  دوخ  نتفر  هار  زا  شیپ  و  دـشیدنایم ، نآ  هب  رداق  ار  دوخ  دزیخرب ، هکنآ  زا  شیپ  ناـسنا  ره  یجیهـال  ققحم  لوق  هب  تسا و 
رب هلزتعم  تردـق و  نراقت  رب  هرعاشا  ارچ  تسیچ و  عازن  نیا  ةزیگنا  هک  تسا  نیا  دـنام  یقاـب  هک  ياهتکن  6 ـ  ( 1/441 قراوش . ) دراگنایم

لعف لعاف  رـشب  هک  دنزرویم  رارـصا  هرعاشا  : » تسا هدرک  نشور  ار  نآ  ۀتکن  اج  نیا  رد  رابجلا  دبع  یـضاق  دنزرویم ؟ رارـصا  نآ  مّدقت 
نآ اب  نراقم  ار  رـشب  تردق  نآ و  رب  مّدقم  لعف  رب  ار  ادخ  تردـق  تهج  نیا  زا  تسادـخ . دوخ  تقیقح  رد  لاعفا  ثِدُْـحم  تسین و  دوخ 
اذل هتسناد و ـ  یهلا  تردق  محازم  ار  رشب  مّدقتم  تردق  هرعاشا  مییوگب  هکنیا  رتنشور  نخس  ( 396، هسمخ لوصا  حرش  .« ) دننکیم دادملق 
دقاف لعف  اب  نامزمه  تردق  تسا و  مدقتم  تردق  نآ  زا  شقن  دندقتعم  دنزرویم و  رارـصا  نآ  نراقت  هب  دننکیم و  مّدـقت  بلـس  نآ  زا   ـ

. دننکیم ظفح  لحارم  مامت  رد  ار  تیقلاخ  رد  دیحوت  دوخ ـ  نامگ  هب  قیرط ـ  نیا  زا  دشابیم و  شقن 

؟  تسیچ رد  ینس  هعیش و  توافت  ًالوصا 

شسرپ

؟  تسیچ رد  ینس  هعیش و  توافت  ًالوصا 

خساپ

هعیش هک  تما  تماما  و  ص )  ربمایپ (  ینیشناج  عوضوم  رد  فالتخا  هدمع  اما  دوش  یم  مولعم  ناشدیاقع  نتخانش  اب  ینس  هعیـش و  توافت 
ابو ص ) ربمایپ (  فرط  زا  دیاب  ًامتح  هک  تسا  نید  نکر  هکلب  دشاب  مدرم  رایتخا  هب  هتسب  هک  دناد  یمن  یئزج  یتحلـصم و  رما  کی  ار  نآ 

یلع صخش  هب  ربمایپ  حیرصت  هب  ماقم  نیا  دنشاب و  گرزب  کچوک و  ناهانگ  زا  هزنم  تمصع و  هکلم  ياراد  دنوش و  نییعت  حیرـص  صن 
یلبق مکاح  باختنا  اب  يریگ  يأر  لثم  یقیرط  ره  هب  سکره  دنتـسه  لئاق  تنـس ) لها  ) اهنآ اما  دسر  یم  ناشیا  نادنزرف  زا  رفن  و 11 (ع )

هک تسا  تعاطا  هتـسیاش  دـنک  مایق  تنـس  باتک و  رطاخب  سک  ره  دـیئوگیم :  زنعم  ًالثم  تسا  نیملـسم  هفیلخ  اـنامه  دـسرب  تموکح  هب 
زا ار  یعرف  يداقتعا و  ینابم  هدمع  تنس  لها  تسا و  موصعم  ناماما  میلعت  تحت  هعیش  -3 دوش .  یم  باختنا  تما  عامجا  رب  دشاب  یشیرق 
رد یتافالتخا  رذـگهر  نیمه  زا  اذـل  دـنریگیم  یعفاش  کلام –  لبنح –  نبدـمحا  هفینح –  وبا  لثم  ربمایپ  زا  دـعب  نرق  لقادـح  صاخـشا 

میراد یتاکارتشا  رگید  لئاسم  هزور و  زامن  لصا  داعم  توبن –  دـیحوت –  لصا  رد  هکنیا  نمـض  میراد  يداقتعا  لوصا  یهقف و  تاعورف 
-4 مـیراد .  یتاـفالتخا  هزورو و 000  زاـمن  یگنوگچ  تعجر و  لـثم  یثحاـبم  یبـن و  طئارـش  ادـخ –  تافـص  رد  ًـالثم  مه  يدراوم  اـما 

ياه هزومآ  ریاس  ماکحا و  يداقتعا و  لئاسم  هیلک  هجیتنرد  دنرادنداقتعا  تمصع  تماما و  هب  لصا  نوچ  تنس  لها  دش  هراشا  هکنانچمه 
تهج باتک   2 دـنا .  هتفرگارف  موصعم  ناماما  زا  ار  ینید  ياه  هزومآ  هیلک  هعیـش  اما  دـنا و  هتفرگ  موصعم  ریغ  دارفا و  زا  ار  دوخ  بهذـم 

 ( صن لباقم  رد  داهتجا  نیدلا (  فرش  نسیحلادبع  دیس  باتک  يداهشتسا 2- همجرت  هعیش )  دیاقع  رفظم (  اضردمحم  باتک  ییانشآ 1-
تاکارتشا ینـس  هعیـش و  بهذم  نیب  عومجم  رد  یناحبـس  رفعج  لحن  للم و  -3 دیامرف .  هعجارم  ینـس  هعیـش و  لئاسم  اب  ییانـشآ  تهج 
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هک حیـضوت  نیا  اب  تسا  ربمایپ  ینیـشناج  ثحب  رد  بهذـم  نید و  نیب  یتافالتخا  هدـمع  دراد  دوجو  مه  یتافالتخا  دراد و  دوجو  يداـیز 
نیملـسم هفیلخ  ماما و  وا  تسا و  یفاک  دـسرب  تردـق  هب  هک  یقیرط  ره  هب  ینعی  تسا  یباصتنا  ربمایپ  ینیـشناج  هک  دـندقتعم  تنـس  لـها 

يا هعماج  یهلا  ربهر  دهاوخیم  یـسک  هک  تسا  نیا  یلک  هدـعاق  ًالوصا  دـندوب و  موصعم  ص ) ربمایپ (  نوچ  دـیوگ  یم  هعیـش  یلو  تسا 
ینید و روما  مامت  تسا  رارق  ربمایپ  زا  دعب  مدرم  هک  ارچ  دنشاب  موصعم  دیاب  مه  ربمایپ  نانیشناج  هطبار  نیمه  رد  دشاب  بیع  یب  دیاب  دشاب 

دـشاب نارگید  يوگلا  دناوتیم  هنوگچ  بیع  رپ  ای  لهاج  صخـش  الاو  دشاب  اطخ  یب  موصعم و  دیاب  اذـل  دـننک  لاؤس  ماما  زا  ار  دوخ  يایند 
یسک روضح  نامز  رد  هک  دنسرپ  یم  یناسکزا  ار  ناشتالاؤس  نایعیش  دننک .  نییعت  ربمایپ  دنوادخ و  دیاب  ار  ماما  هک  دندقتعم  نایعیـش  اذل 

دندینـشن و باوج  دـندرک و  لاؤس  راب  اهدـص  مود  لوا و  هفیلخ  دوخ  زا  هک  یلاح  رد  تسا  هدوبن  اهنآ  اب  ییاوقت  یملع و  هلباقم  يراـی  ار 
هزات ربمایپ  دعب  نرق  کی  دودح  هک  دنریگم  یعفاش  کلام و  لبمه –  نبدمحا  هفینح –  وبا  لثم  یناماما  زا  ار  ناشبهذم  لوصا  تنس  لها 
دیلقت ینعی  دیلقت  عون  نیمه  هب  هجوت  اب  تخومآیم  ملع  دوشیم و  رضاح  قداص  ماما  ياهسالک  رـس  هفینح  وبا  لثم  یـضعب  دندمآ و  ایند  هب 

 . تسا هدش  رتشیب  ینس  هعیش و  نیب  تافالتخا  اذل  دنک  یم  يدرگاش  موصعم و  ریغ  زا  دیلقت  يرگید  دنکیم و  داتسا  موصعم و  زا 

؟  تسیچ میسجت  هیبشت و  زا  روظنم 

شسرپ

؟  تسیچ میسجت  هیبشت و  زا  روظنم 

خساپ

. تسا دـیحوت  اب  یفاـنم  رفک و  هدـیقع  نیا  دـنادب . مسج  ياراد  قلخ و  هب  هیبش  ار  دـنوادخ  صخـش  هک  تسا  نیا  میـسجت  هیبشت و  هدـیقع 
J .} دناهتشاد ياهدیقع  نینچ  تنس  لها  زا  ياهدع 

؟ تسیچ رد  تافالتخا  نیا  هشیر  دنراد و  فالتخا  مه  اب  يدراوم  هچ  رد  تنس  لها  هعیش و 

شسرپ

؟ تسیچ رد  تافالتخا  نیا  هشیر  دنراد و  فالتخا  مه  اب  يدراوم  هچ  رد  تنس  لها  هعیش و 

خساپ

، دیاقع لوصا  رد  یّنس ، هعیش و  تسا  یلمع ) تاروتسد   ) ماکحا قالخا 3 . دیاقع 2 . شخب 1 . هس  رد  اههزومآ  زا  ياهعومجم  مالسا  نید 
دحاو هلبق  ناونع  هب  هبعک  میرک و  نآرق  تیناقح  رد  نینچمه  داعم و  توبن و  دیحوت و  لصا  شریذپ  رد  ینعی  تسا ، یناملـسم  طرـش  هک 

زا يرایـسب  ینید و  فراـعم  یخرب  یگنوگچ  رد  اـما  دـنراد . رظن  قاـفتا  مه  اـب  ماـکحا ، یقـالخا و  لوـصا  زا  يرایـسب  رد  زین  نیملـسم و 
ماکحا يدابع و  لامعا  تیفیک  دننام  یعرش  یعرف  ماکحا  هژیو  هب  قالخا و  دیاقع و  شخب  هس  ره  هب  طوبرم  لئاسم  ياههخاش  تایئزج و 

رب نیداینب  یـساسا و  فالتخا  کی  هب  اواتف  فالتخا  اهرظن و  فالتخا  نیا  يهشیر  أشنم و  دـنراد . اوتف  رظن و  فالتخا  تالماعم ، يدابع و 
نییعت رظن  زا  مه  و  ماما » هاگیاج  نأـش و   » تماـما موهفم  رظن  زا  مه  تسا . (ص ) مرکا ربماـیپ  ینیـشناج  تماـما و   » هلأـسم نآ  و  ددرگیم ،

هعماـج 2. يهرادا  تموـکح و  . 1 دوشیم : یلجتم  هیحاـن  ود  رد  تسا ، ربماـیپ  ینیـشناج  هک  ماـما  شقن  هعیـش ، هاگدـید  زا  نآ . قادـصم 
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زا تماما  ساسا ، نیمه  رب  ماـکحا . قـالخا و  دـیاقع و  شخب  هس  رد  نید  ياـههزومآ  يهناـموصعم  ریـسفت  نییبت و  ینعی  ینید ، تیعجرم 
هب دانتـسا  اب  نایعیـش  دشاب . هدش  بوصنم  مرکا ، یبن  نابز  رب  دنوادخ و  يوس  زا  هک  تسا  یـسک  ماما  تسا و  یهلا  یبصنم  هعیـش  هاگدید 

ماقم نیا  هب  (ص ) ربمایپ هب  غالبا  اب  دـنوادخ و  هیحان  زا  ناشیا  دـنزرف  هدزای  و  (ع ) یلع هک  دـندقتعم  تنـس  لـقع و  نآرق و  زا  ددـعتم  هلدا 
هلأـسم رد  مرکا  یبـن  زا  ناـنآ  ینیـشناج  ياـنعم  هب  اـهنت  هعیـش  يوس  زا  (ع ) نیموـصعم همئا  تماـما  شریذـپ  نیارباـنب ، دـناهدش . بوـصنم 
ذخأـم عبنم و  نیرتـمهم  (ص ) مرکا یبـن  زا  سپ  ناـنآ ، هکنیا  نآ  دراد و  زین  يرگید  مهم  يهولج  هکلب  تسین  هعماـج  يهرادا  تموکح و 
هلأسم رد  ار  مرکا  ربمایپ  ینیـشناج  تفالخ و  هک  تنـس  لها  اـما  دنایمالـسا . میلاـعت  ینید و  قیاـقح  بسک  يارب  تمـصع ، زا  رادروخرب 

تیعجرم يهیحان  رد  دـندقتعم و  (ع ) یلع ناـمثع و  رمع و  رکبوبا و  تفـالخ  هب  بیترت  هب  دـننکیم ، هصـالخ  هعماـج  يهرادا  تموکح و 
هاـنپ ناسحتـسا  ساـیق و  نوچمه  لـقع  ینظ  ماـکحا  ربماـیپ و  هباحـص  لوق  هلمج  زا  يرگید  عباـنم  هب  ینید  ياـههزومآ  يریگارف  ینید و 

، تاذ رب  تافص  ندوب  دئاز  ددعت و  لدع ،  ) دنوادخ لاعفا  تافـص و  نوچمه  يداقتعا ، لئاسم  تایئزج  يهیحان  رد  رگا  نیاربانب ، دناهدرب .
فالتخا جـح و ... هزور و  زامن و  وضو و  نوچمه  یعرـش  ماکحا  هیحان  رد  هژیو  هب  داعم و  ياـهیگژیو  اـیبنا و  تافـص  ضیوفت ،) ربج و 

دانتسا مرکا  ربمایپ  هیحان  زا  بوصنم  ناماما  لمع  نخس و  هب  هعیش  هک  تسا  تهج  نیدب  دراد ، دوجو  تنـس  لها  هعیـش و  نایم  اوتف  رظن و 
تابثا يارب  هعیش  هک  تسا  رکذ  لباق  دننکیم . لمع  ناسحتسا و ... سایق و  رب  ینتبم  تاداهتجا  هباحـص و  لوق  هب  تنـس  لها  اما  دننکیم ،

، تسا نیا  رتاوتم  ثیدح  زا  دوصقم  دنکیم . کسمت  رتاوتم  ثیداحا  هلمج  زا  يددـعتم  ینیقی  هلدا  هب  شدـنزرف ، هدزای  و  (ع ) یلع تماما 
لـصاح نآ  رودـص  هب  نیقی  ناسنا  يارب  هک  ياهنوگ  هب  دوش ، لقن  يدایز  يرایـسب  دارفا  طسوت  (ص ،) مرکا یبن  لمع  اـی  نخـس  کـی  هک 

لقن یّنـس  هعیـش و  طسوت  رتاوتم  لکـش  هب  هک  تسا  یثیداحا  هلمج  زا  ملعلا ، هنیدم  تلزنم ، مخ ، ریدغ  نیلقث ، راذنالا ، موی  ثیداحا  دوش .
ماکحا اههزومآ و  زا  يرایـسب  ساسا ، نیا  رب  دـنکیم . تلالد  (ص ) مرکا یبن  ینیـشناج  رد  (ع ) یلع نأـش  شقن و  ود  ره  رب  تسا و  هدـش 

قح و اب  يراگزاسان  ببـس  هب  تسا  نکمم  ارهق  دـشابیمن و  دنتـسم  دـننکیم  لمع  نآ  هیاپ  رب  دـندقتعم و  نآ  هب  تنـس  له  هک ا  یعرش 
، مالسا رد  هعیش  ینس ر.ك : هعیش و  بهذم  اب  رتلدتسم  رتشیب و  ییانشآ  يارب  دوش . هجاوم  لکـشم  اب  دشابن و  ارجا  لباق  هعماج  رد  عقاو ،

. ییابطابط همالع 

ار دوخ  اه  هقرف  زا  کی  ره  هکیتروص  رد  تسا  هدوب  هچ  اههورگ  زا  کی  ره  فده  دندوب و  یناسک  هچ  ننست  عیشت و  هقرف  ود  داجیا  رد  لیخد  لماوع 
. دنناد یم  قح 

شسرپ

زا کی  ره  هکیتروص  رد  تسا  هدوب  هچ  اههورگ  زا  کی  ره  فدـه  دـندوب و  یناسک  هچ  ننـست  عیـشت و  هقرف  ود  داجیا  رد  لیخد  لـماوع 
. دنناد یم  قح  ار  دوخ  اه  هقرف 

خساپ

حرط دنراد ، یتوافتم  اضعب  نوگانوگ و  ياهشیارگ  اههخاش و  اههقرف و  دوخ  نورد  رد  نایدا  یمامت  فلتخم : ياههقرف  يرادیدپ  هفسلف 
رد فلتخم  ياههقرف  يرادـیدپ  للع  رکذ  هب  اهنت  هتـشادن و  ناکما  اـجنیا  رد  یحیـسم  يدوهی و  گرزب  نید  ود  رد  عوضوم  نیا  یلیـصفت 

لخادـت رگیدـکی  اب  نایرج  کی  شیادـیپ  رد  یهاگ  للع  نیا  ًالّوا  تسا  يرورـض  هتکن  ود  رکذـت  نآ  زا  لبق  اـّما  دوشیم ؛ هراـشا  مالـسا 
ریگمـشچ شقن  نایرج  نآ  سـسؤم  رد  یتلع  یعقاوم  رد  هتـشگ و  یـصاخ  هورگ  ندمآ  دـیدپ  بجوم  یتلع  ره  تاقوا  یخرب  دـننکیم و 

قرف ندمآ  دیدپ  يارب  يزاسرتسب  أشنم  ياهشیر  صخاش و  هلأسم  ود  ایناث ، تسا . هدوب  رثؤم  نآ  هدنریذپ  وریپ و  رد  يرگید  تلع  هتشاد و 

زا 934بهاذم هحفص 197 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يرگید تسا و  تماما  تفالخ و  هلأسم  هب  طوبرم  و  (ص ) مرکا لوسر  تلحر  نامز  نیتسخن  رد  یکی  تسا . هتـشگ  مالـسا  رد  نوگانوگ 
1405 لّوا ، پاچ  ۀضهنلا ، راد  توریب  یحبص ، دومحم  دمحا  مالکلا ، ملع  یف  اگن : ، ) نیفص گنج  نایرج  رد  ّتیمکح  يارجام  اب  طبترم 

ّلح يارب  وا  ییاناوت  مدـع  ناسنا و  یکاردا  ياوق  تیدودـحم  ًالوصا  یگنهرف : يرکف و  فعـض  . 1 للع : اما  (. 34 صص 32 ـ  ج 1 ، ق ،
هب سک  ره  تسین  ّلح  لباق  ینـشور  هب  هلأسم  هک  يدراوم  رد  تساهناسنا ، فالتخا  للع  نیرتمهم  هلمج  زا  يداقتعا ، لئاسم  همه  یعطق 

راکـشآ اهرظن  فالتخا  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دـشاب . توافتم  نارگید  نامگ  سدـح و  اب  تسا  نکمم  هک  دـسریم  ناـمگ  سدـح و 
يوس زا  دوب  مزال  ور ، نیا  زا  تفاین ؛ مدرم  يارب  ار  بلاـطم  همه  ناـیب  تصرف  شتلاـسر  هاـتوک  تدـم  رد  (ص ) لوسر ترـضح  دوشیم .
دنهد همادا  يوبن  تنس  نآرق و  فراعم  نییبت  نیملسم و  تماما  ناونع  هب  ار  راک  دشاب  موصعم  هک  وا  نوچمه  ینیـشناج  (ص ) ادخ لوسر 

ۀـسسؤم توریب  یـسلجم ، رقابدـمحم  راونالاراحب ، اگن : ، ) تسج ناوتیم  رما  نیمه  رد  ار  تالغ  شیادـیپ  لـلع  زا  یکی  دـشن . نینچ  یلو 
رد هک  نیا  ياج  هب  مدرم  (ص ،) ربماـیپ تاـفو  زا  سپ  ياهلیبق : تابـصعت  . 2 تیاور 44 .) ص 288 ، ج 25 ، م ،  1983 مّود ، پاچ  ءاـفولا ،

راصنا و زا  کی  چـیه  یخیرات  دـهاوش  ربانب  تسوا . نآ  زا  تفـالخ  قح  هک  دـش  یعدـم  یهورگ  ره  دـننک ، تکرـش  يراپـسکاخ  مسارم 
هک دوب  نیا  رد  نخس  هکلب  تفگن ، نخس  تما  تحلصم  زا  ای  (ص ) ادخ لوسر  تنـس  نآرق و  زا  (ص ) ربمایپ نیـشناج  نییعت  رد  نارجاهم 
هب دنتـساخرب و  تباقر  هب  زین  ود  نیا  دوب  جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  راصنا  نایم  رد  نوچ  رجاهم و  ای  تسا  راصنا  هورگ  قح  ربماـیپ  ینیـشناج 

یمساق داوج  ییامن ، دمحا  همجرت  گنولودامدرفلیو ، (ص ،) دمحم ترضح  ینیشناج  اگن : ، ) دندش بلاغ  نارجاهم  تفلاخم  نیمه  لیلد 
رفعج دیس  رتکد  (ع ،) نیـسح مایق  65 و  صص 47 ـ  1377 ش ، لّوا ، پاچ  يوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا  ياهـشهوژپ  داینب  دهـشم ، و ...

یهورگ دوشیم  مولعم  ییاور  یخیرات و  عبانم  زا  يداـم : . 3 (. 36 صص 26 ـ  نمهب 1359 ، یمالسا ، گنهرف  رـشن  رتفد  نارهت ، يدیهش ،
لـضف و بهاوم و  زا  هدرک و  بلج  دوخ  هب  ار  ياهدـع  هجوت  نآ ، راـشتنا  زیمآوـلغ و  راـبخا  بلاـطم و  لـعج  اـب  ًـالثم  هک  دنتـسه  هدوـب و 
هدرک و ثادـحا  يدـیدج  مارم  ات  دوب  شالت  رد  دوخ  رمع  ماـمت  رد  هک  دیعـس  نب  ةریغم  دـننام  دـنوش ؛ دـنمهرهب  ناـنآ  يداـم  ياهـششخب 

دمحم قیقحت : ۀـغالبلا ، جـهن  حرـش  دـیدحلا ، یبا  نبا  اـگن : ، ) دـسرب دوـخ  ییاـیند  يداـم و  فادـها  هب  اـت  دروآ  دـیدپ  لکـشتم  یهورگ 
، توریب لحنلا ، للملا و  حتفلاوبا ، یناتـسرهش  ص 21 و  ج 8 ، 1385 ق ، مّود ، پاچ  ۀـیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  راد  توریب ، میهاربا  لضفلاوبا 

ندرک حابم  يارب  یهار  یمالسا  طیحم  رد  دنتـساوخیم  هک  نآ  يارب  یخرب  ای  ص 83 .) ات ، یب  مّود ، پاچ  رـشنلا ، ۀعابطلل و  ۀفرعملا  راد 
نامیا نآ  هب  ناملسم  هاگآان  ياههدوت  ات  دننک  ادیپ  یعرش  هیجوت  اب  مأوت  ترشع  شیع و  طاسب  نتخاس  مهارف  تابجاو و  كرت  ناهانگ و 
تـسد هدوب  يرگهحابا  طسب  نامه  هک  دوخ  فادـها  هب  هدروآ و  دوجو  هب  یتالیکـشت  هاـگآان  ياـههدوت  نیمه  کـمک  هب  هاـگنآ  هدروآ 

نبا هللادـبع  نب  دعـس  يرعـشالا ، اگن : ، ) دناهتـسناد رما  نیمه  ار  تالغ  هقرف  شیادـیپ  للع  زا  یکی  لحن  لـلم و  ناـخروم  زا  یخرب  دـنبای .
ـ  صص 51 1360 ش ، مّود ، پاچ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  زکرم  نارهت ، روکـشم ، داوجدـمحم  حیحـصت  قرفلا ، تالاقملا و  فلخ ،

هدافتـسا ینوگانوگ  ياههبرح  زا  دوخ  دوصقم  هب  لین  يارب  دنـشیدنایم  دوخ  طلغ  فادها  هب  رتشیب  هک  ینازابتسایـس  یـسایس : . 4 (. 52
نینچ ندروآ  دوـجو  هب  اـب  ناـنیا  تسا . یبهذـم  نوگاـنوگ  ياـههلحن  قرف و  داـجیا  دـمآراک  يوـق و  ياـههبرح  نیا  زا  یکی  دـننکیم و 

نآ هدرک و  دراو  بیسآ  نآ  هب  ات  دندرکیم  دوخ  فلاخم  نایرج  دراو  ار  لقع  نهذ و  زا  رود  ياههزومآ  لئاسم و  هلسلس  کی  ییاههقرف 
: اـگن ، ) تسا تیعقاو  تقیقح و  زا  رود  هب  هک  (ع ) همئا دروم  رد  راـبخا  زا  یخرب  دـننام  دـنهد . هولج  نومیماـن  نارگید  مشچ  لـباقم  رد  ار 
، ۀیبرعلا بتکلا  ءایحا  راد  يواجبلا ، دمحم  یلع  قیقحت  لاجرلا ، دقن  یف  لادتعالا  نازیم  نامثع ، نب  دمحا  نب  دمحم  هللادـبع  یبا  یبهذـلا ،

فیعـضت يارب  دـناهدش  یقلت  یفقث  هدـیبع  یبا  نب  راـتخم  ناوریپ  هک  هیناـسیک  هقرف  يرادـیدپ  اـی  ص 45 .) ج 2 ، ق ،  1382 لّوا ، پاـچ 
یمالـسا ياهـشهوژپ  داینب  دهـشم ، نایلاغ ، هللاتمعن ، یناشورف ، يرفـص  اگن : ، ) دش رادیدپ  شنافلاخم  يوس  زا  راتخم  تکرح  هاگدـید و 

جیردـت هب  ناناملـسم ، تاحوتف  اب  مالـسا  ییایفارغج  هزوح  شرتسگ  . 5 (. 89 صـص 83 ـ  1378 ش ، لّوا ، پاچ  يوضر ، سدـق  ناتـسآ 
لـئاسم و حرط  هب  دـندوب  هدـش  ناملـسم  هـک  دارفا  نـیا  زا  یهورگ  دـندش . یمالـسا  تموـکح  هزوـح  دراو  رگید  دـیاقع  ناـیدا و  ناوریپ 
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نیا دـندرکیم  هلداجم  ناناملـسم  اب  لئاسم  نیا  رد  دـندوب  هدـنام  یقاب  دوخ  نید  رب  هک  اهنآ  دـنتخادرپ و  اهناملـسم  يارب  دوخ  تالکـشم 
یخرب يرادیدپ  ثعاب  تفرگ و  يرتشیب  تدش  نانوی  هفسلف  همجرت  لیلد  هب  نایسابع  تموکح  لئاوا  هیماینب و  تموکح  رخاوا  رد  هلأسم 

هدش ناملـسم  نایحیـسم  نایدوهی و  يریذـپریثأت  زا  ار  دوخ  ياههاگدـید  هیردـق  ناوطع ، نیـسح  رتکد  شرازگ  ساسا  رب  دـش . اههقرف  زا 
، یخیـش اضردـیمح  همجرت  ناوطع ، نیـسح  رتکد  يوما ، رـصع  رد  ماش  نیمزرـس  رد  یمالـسا  ياههقرف  اـگن : ، ) دـندادیم تروص  یماـش 
، ةرهز وبا  دمحم  لدجلا ، خیرات  اگن : زین  33 و  صص 31 ـ  1371 ش ، لّوا ، پاچ  يوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا  ياهشهوژپ  داینب  دهـشم ،
ص ج 5 ، تاعوبطملل ، یملعالا  ۀسسوم  هر ،) ) ییابطابط نیسحدمحم  دیس  همالع  نازیملا ، زین  81 و  صص 76 ـ  یبرعلا ، رکفلا  راد  هرهاق ،
رد هک  ثیدح  نیودت  طبض و  زا  يریگولج  اب  اریز  دش ، مالسا  نوگانوگ  ياههقرف  يرادیدپ  لماوع  زا  رگید  یکی  ثیدح ، عنم  . 6 (. 276
رد جرم  جره و  يرادیدپ  بجوم  دش و  ینید  ياههزومآ  دراو  یتایلیئارسا  تفریم ، رامش  هب  یحو  یقیقح  رـسفم  یلـصا و  نامجرت  عقاو 
رد یحیـسم  يدوهی و  ياهتعدـب  شیادـیپ  بجوم  دوخ  نیا  درک و  دراو  نید  هنک  هرهوج و  یتح  بادآ و  قالخا و  لاـمعا ، تاداـقتعا 

، یمالسالا یملعلا  عمجملا  نیدلا و  لوصا  هیلک  مق ، يرگـسع ، یـضترم  دیـس  همالع  نیتسردملا ، ملاعم  اگن : ، ) دیدرگ مالـسا  ياههزومآ 
: اـگن باـب  نیا  رد  ، ) درک یباـیهر  نآرق  ریـسافت  رد  ناوتیم  یبوخ  هب  ار  عوـضوم  نیا  ص 57 ) ج2 ، م ،)  1996  ) ق  1416 مشش ، پاچ 
1379 ش، لّوا ، پاچ  يدرورهس ، رـشن  شهوژپ و  رتفد  نارهت ، يراید ، یقتدمحم  رتکد  نآرق ، ریـسافت  رد  تایلئارـسا  باب  رد  یـشهوژپ 

قارتفا ثیدـح  دوش  هتـسناد  تسا  بوخ  رتشیب  حیـضوت  يارب  دوب . مالـسا  رد  اههقرف  شیادـیپ  للع  زا  یـشخب  دراوم  نیا  باتک .) عومجم 
هرامـش ثیدـح  « ) دواد یبا  ننـس   » رد تنـس  لها  عبانم  زا  تسا . هدـش  لقن  تنـس  لهاو  هعیـش  ربتعم  نوتم  رد  فلتخم  ياـههورگ  هب  تما 

ۀلملا هذـه  نا  ۀـلم و  نیعبـس  نیتنثا و  اوقرتفا  باتکلا  لها  نم  مکلبق  نم  نا  الا  لاقف  اـنیف  ماـق  هّللا ص ) لوسر  نا  تسا ...« : هدـمآ  ( 3981
باتک لها  انامه  دومرف : تساخرب و  (ص ) ادـخ ربمایپ  ۀـنجلا ...؛... یف  ةدـحاو  رانلا و  یف  نوعبـس  ناتنثا و  نیعبـس . ثـالث و  یلع  قرتفتس 

دناشتآ رد  هقرف  ود  داتفه و  نانآ  نایم  زا  دش . دهاوخ  هقرف  هس  داتفه و  يدوز  هب  تما  نیا  دـندییارگ و  هقرف  ود  داتفه و  هب  امـش  زا  شیپ 
هار اریز  تسین ؛ یبیرغ  بیجع و  رما  اههقرف ، رگید  نایمرد  هقرف  کی  اهنت  يراگتسر  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اج  نیا  رد  تشهب .» رد  یکی  و 
دنچ ینوگرگد و  فـالتخا و  رگا  سپ  تسین . شیب  یکی  تسا  هدومرف  توعد  نادـب  (ص ) مرکا ربماـیپ  هک  یهلا  میقتـسم  طارـص  قـح و 
نیا نونکا  تسا . ینید  ياههزومآ  زا  یشخب  زا  زیرگ  تسا و  نید  رد  ینید  ریغ  میلاعت  ندرک  دراو  تعدب و  زا  یشان  دیآ ، دیدپ  یگتسد 

تخانـش هار  نیرتهب  هک  دـنکیم  مکح  قطنم  لـقع و  دـنایناسک ؟ هچ  ناـنآ  تسیچ و  هیجاـن  هقرف  تخانـش  هار  هک  دـیآیم  دـیدپ  لاؤس 
اب تسا . هداد  ربخ  اههورگ  همه  نایم  زا  هورگ  کی  اهنت  حالف  تاجن و  تما و  قارتفا  زا  هک  تسا  ربمایپ  دوخ  میلاعت  نخـس و  ناراگتـسر ،

موصعم باتک  نآرق  اریز  تسا ؛ (ع ) تیبلها نآرق و  زا  يوریپ  يراگتسر  هار  هک  میوشیم  هجوتم  (ص ) ربمایپ زا  هدیسر  تایاور  هب  هجوت 
رد (ص ) ربمایپ اریز  تسا ؛ (ص ) ربمایپ ترتع  نامه  نآ  دـبلطیم و  موصعم  يرجم  رـسفم و  یباـتک  نینچ  اـعطق  تسا . یهلا  ریذـپاناطخ  و 

يدعب اولضت  نل  اهب  متکسمت  نا  ام  یتیب  لها  یترتع  هّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  دندومرف ...« : تیصو  نیرخآ  رد  عادولاۀجح و 
ادخ باتک  مراذگیم : امش  نایم  رد  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  امهیف ؛... ینوفلخت  فیک  اورظناف  ضوحلا  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  ادبا و 

ریذپییادج رگیدکی  زا  ود  نآ  دش . دـیهاوخن  هارمگ  زگره  نم  زا  سپ  دـینز  گنچ  ود  نآ  هب  هک  ینامز  ات  شیوخ . تیب  لها  ترتع و  و 
(. ص 100 ج 2 ، راونالاراحب ، «، ) دینکیم هچ  ود  نآ  اب  نم  زا  سپ  هک  دیرگنب  سپ  . دنیآ دراو  نم  رب  رثوک )  ) ضوح رد  هک  نآ  ات  دنتـسین 

قرتفتـس : » دندومرف (ص ) ربمایپ يرگید  تیاور  بسحرب  نینچمه  دوشیم . تفای  تنـس  لها  هعیـش و  نوتم  رد  رتاوتم  روط  هب  ثیدح  نیا 
نوملعی الو  مکملع  نم  نوسبتقی  مکتیالوب و  نوکسمتی  نیذلا  نوجانلاف  نوکلاه . نوقابلاو  ۀیجان  ۀقرف  اهنم  هقرف  نیعبـس  ۀثالث و  یلع  یتما 

هک دش  دنهاوخ  هقرف  هس  داتفه و  نم  تما  يدوز  هب  لیئارـسا ؛ ینب  ءابقن  ددع  لاقف  ۀـمئالا  نع  تلاسف  لیبس  نم  مهیلع  ام  کئلوأف  مهیأرب 
زاو دننز  گنچ  «ع )» تیب لها   ) امـش تیالو  هب  هک  دنایناسک  ناشناگدنبای  تاجن  دش . دـنهاوخ  كاله  هیقب  راگتـسر و  اهنآ  زا  یکی  اهنت 

يرگید تیاور  رد  ح 168 .) ص 33 ، ج 36 ، راونالاراحب ، ...«، ) دننکن لمع   [ امـش لباقم  رد   ] شیوخ يأر  هب  دـنریگ و  وگلا  امـش  رادرک 
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قرف ثالث  هموق  قرتفا  میرم  نب  یسیع  حیسملا  لثم  یتما  یف  کلثم  یلع  ای  : » دندومرف (ع ) یلع ترضح  هب  (ص ) ربمایپ هک  تسا  هدمآ  زین 
ۀقرف قرف  ثالث  کیف  قرتفتـس  یتما  نا  نامیالا و  نع  اوجرخف  هیف  اولغ  ۀـقرف  دوهیلا و  مه  هوداع و  هقرف  نویراوحلا و  مه  نونمؤم و  ۀـقرف 
بحم کتعیـش و  یلع و  ای  ۀنجلا  یف  تنا  نودحاجلا و  مه  کیف و  اولغت  ۀقرف  نوکاشلا و  مه  كودـع و  ۀـقرف  نونمؤملا و  مه  کتعیش و 

هورگ - 1 دندش : هقرف  هس  شتما  هک  تسا  میرم  نب  یسیع  لثم  دننامه  نم  تما  رد  وت  لثم  یلع ! يا  رانلا ؛ یف  یلاغلاو  كودع  کتعیش و 
رد زین  نم  تما  انامه  دنتفر . نورب  نامیا  هریاد  زا  هک  ناگدننک  ولغ  هورگ  - 3 دوهی ، ینعی  نانمشد  هورگ  - 2 دندوب ، نویراوح  هک  نانمؤم 
ولغ وت  دروم  رد  هک  یهورگ  - 3 دنناگدننک ، دیدرت  نامه  هک  نانمشد  - 2 دننانمؤم ، نانآ  هک  وت  نایعیش  - 1 دنوشیم : هورگ  هس  وت  دروم 

«، دنخزود لها  وت  رد  ناگدننک  ولغ  نانمـشدو و  دیتشهب  رد  تناوریپ  نارادتسود  نایعیـش و  وت و  یلع ! يا  دنزیتس . قح  نانآ  دننکیم و 
هب دنتـسه . رتکیدزن  (ص ) ربمایپ تنـس  هب  بهاذم ، اههقرف و  زا  کی  مادک  هک  نیا  هرابرد  ورنیازا  ح 4 .) ص 264 ، ج 25 ، راونالاراحب ، )

قباـطم هک  (ص ) ربماـیپ هب  دارفا  نیرتکیدزن  اریز  درک . یفرعم  ار  یماـماهدزاود  نایعیـش  ناوتیم  یخیراـت  ییاور و  یلقع ، فلتخم  لـیالد 
ناگرزب نیا  زا  لماک  يوریپ  لابند  هب  نایعیـش  دـندوب و  ناشیا  نادـنزرف  و  (س ) همطاف ترـضح  و  (ع ) یلع ماما  دـندرکیم  لـمع  وا  تنس 

ردص زا  دـعب  رـصع  رد  (ص ) ربمایپ تنـس  ادـخ و  مالک  هب  مدرم  نیرتهاگآ  هک  (ع ) قداص ماما  و  (ع ) رقاب ماما  نوچ  مه  یناسک  دنتـسه و 
هنوگنیا دناهتفای . ترهش  يرفعج  بهذم  ناونع  هب  هک  اجنآ  ات  دنراد  راوگرزب  ود  نآ  ثیداحا  زا  ار  هرهب  نیرتشیب  نایعیـش  دندوب . مالـسا 

. دنتسه یعقاو » تنـس  لها   » نایعیـش تفگ  ناوتیم  یتح  دنکیم و  دییأت  ار  (ص ) ربمایپ تنـس  هب  نایعیـش  یکیدزن  لامجا  روط  هب  دهاوش 
تنـس فالخ  زین  بهاذم  رگید  يرهاظ  لامعا  رد  هچ  رگا  درک . هصالخ  يرهاظ  لامعا  یخرب  هب  (ص ) ربمایپ تنـس  دـیابن  دـنامن ، هتفگان 

ماما يربهر  1 ـ رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  تسا . هدش  زاغآ  مود  هفیلخ  نامز  زا  هک  زامن » رد  فتکت   » هلمج نآ  زا  دوشیم  هدهاشم  رایـسب 
یسررب يوامـس 3 ـ یناجیت  مدش  تیاده  هاگنآ  شوپهایس 2 ـ دمحم  دیـس  مجرتم : تاعجارملا ،) همجرت   ) ربمایپ هریـس  نآرق و  رد  (ع ) یلع

نیظعاولا ناطلس  رواشیپ  ياهبش  يوهنکل 6 ـ ینیسح  دماح  ریم  راونالا  تابتع  ینیما 5 ـ  همالع  ریدغلا  ینیما 4 ـ میهاربا  تماما  یلک  لئاسم 
يزاریش

؟ دنشابیم تنس  لها  ناهج  ناناملسم  رتشیب  هک  یلاح  رد  دنتسه ، هعیش  ناریا  مدرم  رتشیب  ارچ  تسه ؟ ینس  هعیش و  نایم  یقرف  هچ 

شسرپ

؟ دنشابیم تنس  لها  ناهج  ناناملسم  رتشیب  هک  یلاح  رد  دنتسه ، هعیش  ناریا  مدرم  رتشیب  ارچ  تسه ؟ ینس  هعیش و  نایم  یقرف  هچ 

خساپ

(ص) ربمایپ زا  سپ  تما  يربهر  صوصخ  رد  بهذم  ود  نیا  هاگدید  تنـسلها  اب  هعیـش  ییادج  زرم  رگید  ترابع  هب  توافت و  نیرتمهم 
ود هب  ار  ناناملـسم  دـیدرگ و  توافتم  هاگدـید  ود  اب  هورگ  ود  ندـمآ  دوجو  هب  ثعاب  (ص ) ربمایپ زا  سپ  هچنآ  هک ، نایب  نیا  اب  دـشابیم 

روهظ توافتم  هاگدید  ود  ناناملسم ، نایم  رد  مالسا ، مرکم  یبن  تلحر  زا  سپ  هعماج  يربهر  تماما و  هلأسم  هرابرد  درک . میـسقت  هورگ 
دندش عمج  مه  درگ  هدعاس  ینب  هفیقس  رد  دوب ، هدنام  نیمز  رب  ترـضح  نآ  هزانج  هک  یلاح  رد  (ص ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  ياهدع  درک /

یـسایس و تردق  هنودرگ  زا  ار  راصنا  هلیـسو  نیدب  دندرک و  تعیب  رکبوبا  اب  راصنا ، گرزب  ندرک  بورـضم  تروشم و  روش و  زا  سپ  و 
رد (ص ) ربمایپ نانخس  هب  دانتـسا  اب  مشاهینب  صوصخ  هب  رگید  یخرب  لباقم ، رد  { 1 .} دندرک فذـح  (ص ) ربمایپ زا  سپ  هعماج  يربهر 

رگید و ثیداحا  و  { 5 ،} تلزنم ثیدح  { 4 ،} راذنالا موی  ثیدح  { 3 ،} نیلقث ثیدح  { 2 ،} مخریدغ ثیدح  نوچمه  تثعب ، خیرات  لوط 
رب هدش ، دراو  تایآ  نیا  ریـسفت  لوزن و  نأش  رد  هک  یتایاور  و  {... 7 ،} ریهطت هیآ  { 6 ،} تیالو هیآ  نوچمه ، دیجم ، نآرق  زا  دـنچ  یتایآ 
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هب دوـشیم ، هدرمـش  تلاـسر  فیاـظو  زا  ریطخ و  تسا  يرما  (ص ) ربماـیپ زا  سپ  هعماـج  تماـما  يربـهر و  بصنم  هک  دـندوب  رواـب  نیا 
هدرکن یهاتوک  هفیظو  نیا  ماجنا  رد  زین  ترضح  نآ  دیامن . نیعم  ار  ریطخ  رما  نیا  قادصم  تسا  هتـشاد  هفیظو  ترـضح  نآ  هک  ياهنوگ 
شیوخ زا  سپ  ار  تما  فیلکت  دـناهدرک و  یفرعم  نیعم و  فلتخم  دراوـم  رد  ار  (ع ) بلاـطیبا نب  یلع  شیوـخ  زا  سپ  تفـالخ  يارب  و 

هب دانتسا  اب  (ص ) ربمایپ رهطم  هزانج  نفد  زا  سپ  هورگ  نیا  تهج  نیدب  دنوشن / طاطحنا  فالتخا و  راچد  ات  دناهدومن  نشور  صخـشم و 
هب دندرک و  تعیب  شیوخ  ماما  ناونع  هب  ترـضح  نآ  اب  هدمآ و  درگ  (ع ) یلع ترـضح  نوماریپ  دـش ، رکذ  نآ  زا  یـشخب  هک  یتادنتـسم 

نایعیش هب  زور  نامه  زا  خیرات  حیرـصت  هب  كدنا ، هورگ  نیا  دنتـشگ . ضرتعم  دنتـشادن ، روضح  نآ  رد  دوخ  هک  هفیقـس  نایرج  هب  یعون 
مه تماما و  ثحب  هاگتساخ  رد  مه  هک  تسا  تماما  هلأسم  نامه  ینس  هعیش و  نایم  فالتخا  نیرتمهم  نیاربانب  دنتشگ . فورعم  (ع ) یلع

موادت رگید  ترابع  هب  تلاسر و  فیدر  رد  ار  تماما  هعیش  اما  دناهدرمش  هیعرف  روما  زا  ار  نآ  تنس  لها  دنراد . فالتخا  نآ  قادصم  رد 
عورف زا  تنـس -  لها  ام -  دزن  تماما  { 8«;} عورفلا نم  اندنعیه  : » دیوگیم تماما  هرابرد  یجیا  یـضاق  درامـشیم / لوصا  زا  تلاسر و 
ّتینیع ای  تداـیز  یلاـعت ، يراـب  تیؤر  نوچمه : يرگید  تاـفالتخا  میرذـگب ، هک  ینـس  هعیـش و  فـالتخا  نیرتمهم  زا  دوشیم / هدرمش 

تنس لها  هعیش و  نایم  رد  رگید  یهقف  هیعرف  لئاسم  و  أیبنا ، تمصع  تنس ، لها  هیحان  زا  دنوادخ  يارب  اپ  تسد و  تابثا  تاذ ، ای  تافص 
: دیوگیم يرهطم  دیهـش  نایناریا ، رثکا  ندوب  هعیـش  تلع  هب  خـساپ  رد  دـش / رکذ  هک  تسا  نامه  تافالتخا  نیرتمهم  اما  دوشیم ؛ هدـید 

هتشگ مگ  دید و  راگزاس  مالسا  اب  ار  دوخ  حور  یناریا  تسا : زیچ  کی  نانآ  ندش  ناملسم  نایناریا و  عییـشت  تلع  هک  تسا  نیا  تقیقح  »
رگید تلم  ره  زا  شیب  دنتـشاد ، گنهرف  ندمت و  هقباس  هوالع  هب  دـندوب و  شوه  اب  یمدرم  ًاعبط  هک  ناریا  مدرم  تفای . مالـسا  رد  ار  دوخ 

دنتشاد و هجوت  مالسا  ینعم  حور و  هب  رگید ، تلم  ره  زا  شیب  ناریا  مدرم  دندرک . تمدخ  نآ  هب  دنداد و  ناشن  یگتفیش  مالسا  هب  تبـسن 
ینعی تفاـی ؛ يرتشیب  ذوفن  ناـیناریا  ناـیم  رد  عییـشت  و  دوب . رتشیب  رگید  تلم  ره  زا  تلاـسر  نادـناخ  هب  ناـیناریا  هجوـت  لـیلد  نیمه  هب 

ياهزاین اهشـسرپ و  يوگخـساپ  هک  دندوب  تلاسر  نادناخ  طقف  دـنتفای . تلاسر  نادـناخ  دزن  رد  ار  مالـسا  ینعم  مالـسا و  حور  نایناریا 
یمالـسا تاواسم  لدع و  دیـشکیم ، مالـسا  يوس  هب  ار  یناریا  هنـشت  حور  رگید  زیچ  ره  زا  شیب  هک  يزیچ  نآ  دوب / نایناریا  حور  یعقاو 

هنوگ چـیه  نودـب  هک  ياهتـسد  دـندیدیم  نایناریا  تشاد . ار  يزیچ  نینچ  راظتنا  دوب و  هدیـشک  تیمورحم  رظن  نیا  زا  اـهنرق  یناریا  دوب .
هاگهانپ تلاسر  نادناخ  دنتلاسر / نادناخ  دنراد ، تیساسح  تیاهنیب  اهنآ  هب  تبسن  دننکیم و  ارجا  ار  یمالسا  تاواسم  لدع و  یبصعت 

نایم افلخ  یخرب  هیحان  زا  هک  یتاضیعبت  یبرع و  تابـصعت  هب  یکدـنا  رگا  دـندوب . برع  ریغ  ناناملـسم  رظن  زا  ًاـصوصخم  یمالـسا  لدـع 
برع ریغ  برع و  ناـیم  ضیعبت  مدـع  یمالـسا و  تاواـسم  زا  (ع ) بلاـطیبا نب  یلع  هک  یعاـفد  تفرگیم و  تروـص  برع  ریغ  برع و 
زگره شاب ! ناـیناریا  بقارم  : » دـسیونیم هیما  نب  داـیز  هب  ياهماـن  رد  هیواـعم  دوشیم /» نشور  تقیقح  نیا  ًـالماک  مینک ، هجوت  دومنیم ،
رکفت هک  ییاج  نآ  زا  دـنریگب /» نز  برع  زا  دـنرادن  قح  نانآ  یلو  دریگب  نز  اهنآ  زا  دراد  قح  برع  هدـم ! رارق  هیاپمه  برع  اب  ار  نانآ 
جیورت دوخ  هک  ياهشیدـنا  لـباقم  رد  ار  یعیـش  رکفت  هک  ناـمکاح  هراومه  دـش ، هدز  راـنک  هب  (ص ) ربماـیپ تلحر  تسخن  زور  زا  یعیش 

هب دوب . هتـشگ  فعاضم  سابعینب  هیماینب و  يرادمامز  مایا  رد  نایعیـش  رب  ملظ  دندادیم . رارق  راشف  تحت  نایعیـش  دنتفاییم ، دـندرکیم 
ناریا رد  نانآ  روضح  هک  دنتـشگ  يرارف  ناریا  فانکا  فارطا و  هب  شیوخ  ناـج  ظـفح  يارب  تاداـس  ناـیولع و  زا  يرایـسب  لـیلد  نیمه 

رذب هلیسو  نیدب  دندرک و  لابقتـسا  رکفت  نیا  زا  زاب  شوغآ  اب  شیوخ  يوجتقیقح  حور  لیلد  هب  نایعیـش  دش . یعیـش  رکفت  جاور  ثعاب 
ترایز لحم  هدازماما  ناونع  اب  نانآ  ناحلاص  روبق  زورما  هک  يرارف  نایولع  تاداس و  روضح  رانک  رد  هتبلا  دـش / هتـشاک  ناریا  رد  عییـشت 

رکفت شرتسگ  طسب و  رد  ییازسب  شقن  سدقم  دوجو  نیا  روضح  هک  تفرگ  هدیدان  دیابن  زین  ار  (ع ) متـشه ماما  روضح  دشابیم ، نایعیش 
هب ناریا  رد  عییـشت  رذـب  هک  تسا  ییوجتقیقح  حور  نامه  عییـشت  هب  ناـیناریا  شیارگ  تلع  هک  نآ  مـالک  هصـالخ  تسا / هتـشاد  یعیش 

نیا رد  زین  (ع ) متـشه ماـما  روـضح  دـش و  هدیـشاپ  دـندوب ، هتـشگ  هدـنهانپ  ناریا  هب  شیوـخ  ناـج  ظـفح  يارب  هک  يرارف  نایعیـش  هلیـسو 
بوکرس لابند  هب  هراومه  نامکاح  هک  ییاج  نآ  زا  یفرط  زا  دوشیم / بوسحم  ناریا  رد  هعیـش  بهذم  شرتسگ  طسب و  روحم  صوصخ 
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هعیـش لباقم  رکفت  هب  مهکولم  نید  یلع  سانلا  مکح  هب  ناملـسم  مدرم  تیرثکا  دناهدوب ، یعیـش  رکف  لباقم  هشیدنا  جیورت  یعیـش و  رکفت 
لصا . 2 یناحبس ؛ رفعج  داتـسا  لحنلا ، للملا و  . 1 ددرگیم : داهنـشیپ  لیذ  بتک  هب  هعجارم  رتشیب  هعلاطم  يارب  دـناهدرک . ادـیپ  شیارگ 
ناریا هطبار  . 4 یناحبس / رفعج  داتسا  مهخیرات ، هیمامالا و  هعیشلا  دیاقع  یلع  أوضا  . 3 أطغلا / فشاک  نیسح  دمحم  خیش  اهلوصا ، هعیشلا و 

ص 136/ یناحبـس ، رفعج  تیالو ، غورف  [. 1 / ] يرهطم دیهـش  ناریا ، مالـسا و  لباقتم  تامدخ  . 5 يدراهتشا / يدمحم  عییشت ، مالـسا و  اب 
ح ص 889 ، ج 2 ، یمراد ، ننس  ح 2408 ؛ ص 1873 ، ج 4 ، ملسم ، ملسم ، حیحص  [. 3 / ] دعب هب  ص 196  ج 1 ، ینیما ، همالع  ریدغلا ، [. 2]

يداهدـمحم مهفرعن ، فیک  انتداق  [. 5 / ] ص 159 ج 1 ، لبنح ، نب  دـمحا  دنـسم ، [. 4 / ] ح 19285 ص 75 ، ج 7 ، دـمحا ، دنـسم  3198 و 
ص 395/ یجیا ، یضاق  فقاوملا ، حرش  [. 8 / ] هیآ 33 بازحا ، هروس  [. 7 / ] هیآ 55 هدئام ، هروس  [. 6 / ] ص 11 ج 2 ، ینالیم ، ینیسح 

؟ تسا هدش  عورش  ینامز  هچ  زا  اجک و  فالتخا  همشچرس  میاهدرک و  ادیپ  فالتخا  ننست » لها   » اب نایعیش »  » ام ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  عورش  ینامز  هچ  زا  اجک و  فالتخا  همشچرس  میاهدرک و  ادیپ  فالتخا  ننست » لها   » اب نایعیش »  » ام ارچ 

خساپ

دوب و راضتحا  لاح  رد  يرامیب و  رتسب  رد  (ص ) هَّللالوسر هک  تسا  یتقو  نآ  زا  رهاـظ  بسحب  نآ  شیادـیپ  ناـمز  فـالتخا و  همـشچرس 
كدـنا اب  تیاور  تفه  يراـخب  حیحـص  رد  دـندوب . عمج  ترـضح  نآ  دزن  دوب ، زین  باـطخ  نبرمع  اـهنآ  نیب  رد  هک  لاـجر  زا  ياهّدـع 

نآ زا  دعب  هک  مسیونب  امـش  يارب  يزیچ  ات  دـیروایب  يذـغاک  دـییایب و  دومرف : يرامیب  لاح  نآ  رد  (ص ) هَّللالوسر هک : هدـش  لقن  یتوافت 
باتک نامه  تسا و  دوجوم  اـم  دزن  ادـخ  باـتک  تسا و  هدرک  هبلغ  (ص ) هَّللالوسر رب  درد  تفگ : باـطخ  نبرمع  دـیوشن ، هارمگ  زگره 

سک ره  دیـشک و  تموصخ  عازن و  هب  راک  داتفا و  فالتخا  نیرـضاح  نیب  دز ، ار  فرح  نیا  رمع  هک  نیمه  دـنکیم ، تیافک  ار  اـم  ادـخ 
الاب ادص  رـس و  همهمه و  دندزیم و  ار  رمع  فرح  یخرب  دسیونب و  (ص ) هَّللالوسر ات  میروایب  ذـغاک  دـنتفگیم  یخرب  تفگیم ، يزیچ 

دش و جراخ  سابع  نبا  دینک ، عازن  مه  اب  نم  دزن  تسین  راوازـس  دیوش ، رود  دـیزیخرب و  نم  دزن  زا  یّنَع » اُومُوق  : » دومرف ترـضح  تفرگ ،
ترـضح و نآ  نیب  دـسیونب و  يزیچ  (ص ) هَّللالوسر دنتـشاذگن  هک  دـش  عورـش  اجنیا  زا  اهتبیـصم  همه  تفگیم : درکیم و  هیرگ  تخس 

باـتک رد   - 1 تسا . هدـمآ  تواـفت  یمک  اـب  دروم  تفه  رد  يراـخب  حیحـص  رد  تیاور  نیا  دـندش . لـئاح  دـسیونب  تساوـخیم  هچنآ 
داهجلا و  » باـتک رد   - 2 تسا . هدـمآ  اوفلتخاف ... انبـسح ، هَّللا  باتک  اندـنع  عجولا و  هبلغ  (ص ) یبنلا نا  رمع : لاـق  هلمج : اـب  { 1 «} ملعلا »

نیا رد  زین  دـش » رَت  وا  مشچ  کشا  زا  اهگیر  هک  يروط  هب  درک  هیرگ  دایز  ساـبع  نبا  : » هک تسا  تیاور  نیا  رد  تسا . هدـمآ  { 2 «} ریسلا
لبق تیاور  هیبش  تیاور  نیا  هدـمآ و  { 3 «} ۀعداوملا ۀـیزجلا و   » باتک رد   - 3 اوعزانتف .» : » دندرک عازن  مه  اب  نیرـضاح  هک  تسا  تیاور 

باــتک رد   - 5 تـسا . هدــش  لـقن  فـالتخا  یمک  اـب  مود  تـیاور  تـیاور و  نـیا  تـسا  هدــمآ  { 4 «} يزاـغملا  » باــتک رد   - 4 تـسا .
َزـِـضُح اَّمل  : » هـک تـسا  تـیاور  نــیا  رد  هدــمآ و  { 6 «} ضرملا  » باــــتک رد   - 6 تـسا . مود  تــیاور  هیبــش  هدــمآ و  { 5 «} يزاغملا »

(ص) یبنلا نا  رمع : لاقف  هدعب » اوّلـضت  ًاباتک ال  مکل  بتکا  َمُّلَه  ( » (ص یبنلا لاق  باطخلا  نب  رمع  مهیف  لاجر  تیبلا  یف  و  (ص ) هَّللالوسر
باـتکلاب و ماـصتعالا   » باــتک رد   - 7 اومـصتخاف »... تیبـلا  لـها  فلتخاـف  هَّللا  باـتک  انبـسح  نآرقلا  مکدـنع  عـجولا و  هیلع  بـلغ  دـق 

سابع نبا  نع  مروآیم . ًانیع  ار  تایاور  نآ  زا  یکی  هنومن  باب  زا  اجنیا  رد  تسا . لبق  تیاور  دـننام  تیاور  نیا  تسا ، هدـمآ  { 7 «} ۀنسلا
َّنإ رمُع : لاـق  هَدـَعب » اوُّلُِـضَت  َْنل  ًاـباتِک  مکل  بـُتکَا  َمُّلَه  : » لاـق باـطخلا ، نـب  رمع  مـهیف  لاـجر  تیبـلا  یف  و  (ص ) یبـّنلا َرِـضُخ  اَّمل  : » لاـق

مکل بتکَی  اوـُبِّرَق  لوـقی : نم  مهنمَف  اوُمَـصتْخا ، ِتیَبـلا . ُلـْهَا  َفـلتخا  و  هَّللا . ُباـتک  اُنبـسحف  ُنآرُقلا ، مُکَدـْنِع  عَـجَولا و  هَـبَلَغ  (ص ) یبـّنلا
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« یّنَع اُومُوق  : » لاق (ص ) یبَّنلا دنع  َفالتْخالا  و  { 8} َطَغَّللا اورَثکَا  اَّمَلَف  رمُع ، َلاق  ام  ُلوقی  نَم  مهنم  و  هَدَْعب ، اوُّلِضَت  نل  ًاباتک  (ص ) هَّللالوسر
مِِهفـالِتِْخا و ْنِم  َباـتِْکلا  کـلذ  مَُهل  ُبتکی  نَا  َنـَْیب  و  (ص ) هَّللا لوُـسَر  َنـَیب  َلاـح  اـم  ِۀَّیزَّرلا  َّنِا  ُلوـقَی : ٍساَّبَع  ُنـْبِا  ناـکف  هَّللا : ُدـیبُع  لاـق 

رمع اهنآ  نیب  رد  دـندوب و  ینادرم  ترـضح ] نآ   ] هناخ رد  و  دوب ، راصتحا  لاح  رد  (ص ) هَّللالوسر یتقو  تفگ : ساـبع  نبا  { 9 .«} مِهِطََغل
درد تفگ : رمع  دیوشن ، هارمگ  نآ  زا  دعب  هک  ياهتـشون  امـش  يارب  مسیونب  دییایب  دومرف : (ص ) هَّللالوسر تشاد ، روضح  زین  باطخلا  نب 

فالتخا دـندوب  هناخ  رد  هک  یناـسک  و  دـنکیم ، تیاـفک  ار  اـم  ادـخ  باـتک  سپ  تسه ، نآرق  امـش  دزن  هدرک و  هبلغ  (ص ) هَّللالوسر رب 
، دیوشن هارمگ  نآ  زا  دعب  هک  دسیونب ، یباتک  (ص ) هَّللالوسر ات  دیروایب  دنتفگیم : یخرب  سپ  دندرک ، ینمشد  تموصخ و  مه  اب  دندرک 
(ص) هَّللالوسر دندومن ، فالتخا  ترـضح  نآ  دزن  دـندرک و  دـیز  ار  ادـص  رـس و  همهمه و  یتقو  سپ  دـندزیم ، ار  رمع  فرح  یخرب  و 
هک تسا  نآ  اهتبیصم  همه  تبیصم و  هک  یتسردب  تفگیم : سابع  نبا  سپ  دیوگ : ثیدح ] يوار   ] هَّللادیبع دیزیخرب » نم  دزن  زا  : » دومرف

نیا اهنآ . يادـص  رـس و  همهمه و  اهنآ و  فالتخا  تهج  زا  دـسیونب  ار  هتـشون  نآ  اهنآ  يارب  هکنیا  نیب  و  (ص ) هَّللالوسر نیب  دـش  لـئاح 
تسا مالسا  بتک  ّلجا  هَّللا  باتک  زا  دعب  يراخب  حیحـص  دناهتـشون : نآ  همدقم  رد  تسا و  ننـست  لها  ياهباتک  نیرتحیحـص  رد  تایاور 

لوا دنراد : تلالد  راکنا  لباق  ریغ  ّمهم و  رایسب  بلطم  دنچ  هب  تایاور  نیا  ًانأش .» اهمظعا  ًاقالطا و  هَّللا  باتک  دعب  مالسالا  بتک  ّلجا  وه  »
نیرضاح هب  دیدیم و  یهارمگ  تلالـض و  ضرعم  رد  ار  ناناملـسم  همه  دندوب و  عمج  شرتسب  رود  هک  ار  یناسک  (ص ) هَّللالوسر هکنیا :

ًارهق دـشن ، هتـشون  (ص ) هَّللالوسر همان  یتقو  هکنیا : مود  ًادـبا .» اّولـضت  نل  . » دـیوشن هارمگ  زگره  امـش  اـت  مسیونب  دومرف : درک و  باـطخ 
ار اهنآ  ترضح  نآ  هدومرف  قبط  هچنآ  نوچ  دندنامن ، نوصم  یهارمگ  تلالض و  زا  دندوب  عمج  شرتسب  درگ  هک  یناسک  ینعی  نیرضاح 
«. اوفلتخاف . » دـش عورـش  نامز  نامه  زا  هسلج و  نامه  رد  فالتخا  هکنیا : موس  دـشن . هتـشون  هک  دوب  همان  نامه  دادیم  تاجن  یهارمگ  زا 

رـس و رمع و  فرح  هکنیا : مجنپ  دـش . عورـش  هسلج  نامه  رد  عقوم و  ناـمه  زا  ینمـشد  تموصخ و  شکمـشک و  عازن و  هکنیا : مراـهچ 
اُومُوق ، » درک درط  ار  نانآ  دـیورب و  نم  دزن  زا  دومرف : هک  درک  تحاران  يرامیب ، لاح  نآ  اب  ار  (ص ) هَّللالوسر ناـنچ  نآ ، زا  سپ  اهادـص 

عضو زا  ًادیدش  دیمهفیم  تسنادیم و  ار  هتشون  نآ  تیمها  ییوس  زا  دوب و  ارجام  رظان  رـضاح و  دوخ  هک  سابع  نبا  هکنیا : مشـش  یّنع .»
نماد اهدعب  هک  يراب  فسأت  خلت و  ثداوح  زا  دنکیم و  ریگ  نماد  اهدعب  هک  يراب  فسأت  خلت و  ثداوح  زا  دنکیم و  هیرگ  هدمآ  شیپ 

و (ص ) هَّللالوسر نیب  ندش  لئاح  زا  اهتبیصم  همه  اهیراتفرگ ، همه  هک  دنکیم  حیرصت  تسا و  تحاران  دوشیم  ناناملـسم  مالـسا و  ریگ 
اج نیمه  زا  داد  خر  ناناملـسم  نیب  هک  ییاهگنج  اهتموصخ ، تافالتخا ، همه  همـشچرس  نیاربانب ، دـمآ . دوجوب  ترـضح  نآ  نتـشون  نیب 

ص 504، دفولا ، زئاوج  باب  [. 2 . ] ح 114 ص 25 ، ملعلا ، ۀباتک  باب  [. 1 . ] تسا هدوب  صخش  نآ  بئاصم  همه  ثعاب  تفرگ و  همشچرس 
ضرم باـب  [. 5 . ] ح 4431 ص 754 ، هتاـفو ، و  (ص ) یبـنلا ضرم  باـب  [. 4 . ] ح 3168 ص 527 ، دوـهیلا ، جارخا  باـب  [. 3 . ] ح 3053

ص فالتخالا ، ۀـهارک  باب  [. 7 . ] ح 5669 ص 1004 ، یّنع ، اوموق  ضیرملا ، لوـق  باـب  [. 6 . ] ح 4432 ص 754 ، هتاـفو ، و  (ص ) یبنلا
باب ۀنسلا ، باتکلاب و  ماصتعالا  باتک  يراخب ، حیحص  [. 9 (. ] دراوملا برقا  ، ) مهبم يادص  رس و  همهمه و  طَغَّللَا : [. 8 . ] ح 7366 ، 1266

ح 7366. ص 1266 ، فالتخالا ، ۀیهارک 

/ دییامن رکذ  ًارصتخم  ار  ننست  لها  عیشت و  لها  ياههقرف 

شسرپ

/ دییامن رکذ  ًارصتخم  ار  ننست  لها  عیشت و  لها  ياههقرف 

( لوا تمسق  ) خساپ
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ياـههورگ شیادـیپ  هب  رجنم  هک  دـمآ  دوجو  هب  یتاـفالتخا  مرکا  ربماـیپ  زا  سپ  اـما  دـندوب ، مرکا  ربماـیپ  وریپ  یگمه  ادـتبا  رد  ناناملـسم 
.3 هیردق ؛ . 2 هئجرم ؛ . 1 زا : دنترابع  تنـسلها  یمالک  ياههورگ  میزادرپیم . یخرب  یـسررب  هب  هصالخ  روط  هب  اجنیا  رد  دش . نوگانوگ 
رد هکنانچ  ریخأت  ياـنعم  هب  . 1 دندوب . هتفریذـپ  ار  هیما  ینب  تفالخ  هک  دـنتفگیم  مدرم  هدوت  هب  هئجرم  هیدـیرتام / . 5 هیرعشا ؛ . 4 هلزتعم ؛

: تسا نداد  دیما  يانعم  هب  . 2 زادنیب ! ریخأت  هب  وا و  هب  هدـب  تلهم  هاخا ) هجرا و  اولاق  : ) تسا هدـمآ  انعم  نیمه  هب  لاعتم  دـنوادخ  شیامرف 
هملک قالطا  اما  دـنتخادنایم . ریخأـت  هب  هدـیقع  تین و  زا  ار  لـمع  اـهنآ  اریز  تسا ؛ تسرد  لوا  ياـنعم  هب  یهورگ  هب  هئجرم  مسا  قـالطا 
ندرک تیـصعم  درادـن ، یعفن  رفک  اب  ندرک  تدابع  هک  هنوگنامه  دـنتفگیم  اهنآ  هک  تسا ، تسرد  تهج  نآ  زا  مود  ياـنعم  هب  هئجرم 

؛ تسا ندرک  راودـیما  ینعم  هب  أجرا  دـیوگیم : هک  تسا  هدرک  رکذ  هئجرم  يارب  یتخبون  ار  يرگید  ياـنعم  { 1 .} دهاکیمن نامیا  زا  مه 
هئجرم دنتشاد . شزرمآ  دیما  همه  يارب  دندرمشیمن و  رفاک  ار  نانآ  دندرمشیم و  ناملسم  نیتداهـش  يادا  هب  ار  ریابک  لها  هقرف  نیا  اریز 

نانآ فالخ  رب  هئجرم  اما  دنوشیم . رفاک  هریبک  هانگ  باکترا  اب  ناناملـسم  دنتفگیم : جراوخ  اریز  دندوب ؛ جراوخ  تخـسرس  نافلاخم  زا 
انب توکـس  رب  ار  دوخ  تسایـس  هک  دش  ثعاب  هدیقع  نیمه  دنوشیمن و  جراخ  مالـسا  زا  هریبک  باکترا  اب  ناناملـسم  هک  دنتـشاد  هدـیقع 

ادـتقا وا  هب  زاـمن  رد  ناوتیم  تسا و  هعاـطالا  بجاو  تسین و  جراـخ  ناـمیا  زا  دوش  هریبـک  بکترم  هفیلخ  اـی  ماـما  رگا  دـنیوگب : دـنهن و 
نیا ناجورم  نیتسخن  دنلئاق و  ناسنا  يارب  لقتـسم  تعاطتـسا  تردـق و  هک  دنتـسه  یناسک  ضیوفت  هب  نیلئاق  ای  هیردـق  هیردـق  { 2 .} درک
یفن ضیوفت  ای  يرگیردـق  زا  دوصقم  : » دـندقتعم هورگ  نیا  دنـشابیم ، مهرد  نب  دـعج  نالیغ و  وا  زا  دـعب  و  م 80 )  ) ینهج دبعم  هدـیقع 

ییاناوت تعاطتـسا و  تابثا  نآ  هجیتن  دنـشابیم و  یهلا  فیلاکت  قلعتم  هک  تسا  ناـسنا  لاـعفا  زا  هتـسد  نآ  دروم  رد  دـنوادخ  یلزا  هدارا 
اب ناوتیم  ار  روبزم  هیرظن  نیاربانب  تسوا ، دوخ  تردـق  هدارا و  هب  اهراک  نیا  ضیوفت  يرایتخا و  ياهراک  ماجنا  رد  ناـسنا  يارب  لقتـسم 

تعاطتسا و تابثا  . 3 يرایتخا . لاعفا  دروم  رد  یلزا  تیـشم  یفن  . 2 يرایتخا . لاعفا  هب  تبسن  نیـشیپ  ردق  یفن  . 1 دومن . نایب  ریز  یگژیو 
تسا دقتعم  زین  و  { 3 ،} وا لقتـسم  تردق  هدارا و  هب  هدـش  دای  لاعفا  ضیوفت  . 4 يرایتخا . ياهراک  ماجنا  رد  ناسنا  يارب  لقتـسم  تردـق 

لیاـسم هک  يزور  زا  : » دـیوگیم نادنمـشناد  زا  یکی  هلزتعم  { 4 .} ردـق اضق و  هب  هن  تسا  ناگدـنب  لعف  رـش  ریخ و  تیـصعم و  تعاـط و 
هیوشح و ار  نانآ  هک  ثیدـح  لها  . 1 دندش /» میـسقت  هورگ  ود  هب  ناناملـسم  دیدرگ ، حرطم  هداس  تروص  هب  یمالـسا  طیحم  رد  یمالک 
، درخ لقع و  يارب  و  دـنریگیم ، ثیدـح  زا  ار  نآ  مظعا  تمـسق  و  تایآ ، رهاوظ  زا  ار  دوخ  دـیاقع  هورگ  نیا  دـنمانیم . هلباـنح  هیفلس و 
، ناسنا يرایتخا  لاعفا  رب  ردق  اضق و  تموکح  ربج و  میـسجت و  هیبشت و  دننام  يدیاقع  هورگ  نیا  نایم  رد  رگا  و  دنوشیمن ، لئاق  یـشزرا 
لقع و هب  هلزتعم  . 2 دنراد . داقتعا  اهنآ  هب  هک  تسا  یثیداحا  ببـس  هب  دنزرویم ، رارـصا  تمایق  زور  رد  ادـخ  تیؤر  رب  ای  هدـمآ و  دـیدپ 
باتک و یعطق  صوصن  زا  ار  دوخ  دـیاقع  دـننکیم و  در  ار  دـشاب  فلاخم  لـقع  مکح  اـب  هک  یتیاور  ثیدـح و  هداد ، شزرا  اـهب و  درخ 

یناوارف صوصن  اسب  هچ  دنهدیم و  اهب  دح ، زا  شیب  لقع  هب  هک  تسا  نیا  دنریگیم  اهنآ  رب  هک  یلاکـشا  دـنریگیم . لقع  مکح  تنس و 
هب ناملکتم  زا  رگید  یکی  ار  هلزتعم  شیادیپ  يادتبا  { 5 .} دنراذگیم رانک  هب  لقع  اب  نآ  تفلاخم  رطاخ  هب  هدمآ  سدقم  تعیرش  رد  هک 

هقرف اب  دـندرک و  روهظ  هلزتعم  اـی  هیردـق  ( 686  - 65  ) ناورم کلملادـبع  دـهع  رد  هیما و  ینب  ناـمز  رد  تسا : هدومن  ناـیب  تروـص  نیا 
ادخ هب  ار  رش  ریخ و  دنتـسین و  دوخ  لاعفا  بحاص  ادخ  ناگدنب  هک  دندوب  دقتعم  هیربج  دنتـشاد . فالتخا  هیتافـص  هیربج و  دوخ  فلاخم 

ناسنا تمرح  تردق و  رادفرط  هیردق  ای  هلزتعم  ناشیا  فالخ  رب  دندرمشیم ، يزاجم  يرما  ناسنا  هب  ار  ود  نآ  تبسن  دندادیم و  تبـسن 
.2 یتسرپاتکی ؛ دیحوت و  . 1 دنـشابیم . لصا  جنپ  ياراد  هلزتعم  اما  { 6 .} دنتـشادنپیم دازآ  شیوخ  راتفر  رادرک و  رد  ار  یمدآ  دـندوب و 
؛ نیتلزنملا نیب  ْلزنم  . 4 خزود ؛) باذع  زا  ندیناسرت   ) دیعو تشهب ) هب  نداد  هدژم   ) هدعو . 3 درادن ؛ تسود  ار  داسف  رش و  ادخ  ینعی  لدع 
زا یکی  ناوریپ  هرعاشا  هیرعـشا  تشز . راک  زا  نانآ  نتـشاد  زاـب  کـین و  راـک  هب  مدرم  نتـشاد  او  ینعی  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . 5

دوخ داتسا  رضحم  رد  یگلاس  لهچ  نس  ات  ( 323  - 260  ) يرعشا نسحلاوبا  دنشابیم . لیعامـسا  نب  یلع  مان  هب  یئابج  یلع  وبا  نادرگاش 
اب حلصا  حالص و  هلأسم  رد  يزور  درک ، ضارتعا  شیوخ  داتسا  رب  ماجنارس  یلو  تخادرپیم ، هلزتعم  شور  نتخومآ و  هب  یئابج  یلع  وبا 
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هب دوب ، هلزتعم  بتکم  ناوریپ  هلمج  زا  یگلاس  لـهچ  اـت  هک  يرعـشا  درک . هبوت  لازتعا  زا  تشگ و  ادـج  شیوخ  داتـسا  زا  فـالتخا و  يو 
يرود یناهرب  یلقع و  لالدتـسا  زا  دـندوب و  دـقتعم  رهاظ  هب  طقف  هک  نایارگ  ربج  هدـیقع  نایم  اذـل  تشاد  لـماک  ییانـشآ  هلزتعم  دـیاقع 
دوجو هب  ار  يدیدج  بتکم  هدـیقع ، ود  نیا  نیب  قیفلت  اب  يرعـشا  هدـیقع  اب  تفلاخم  تروص  رد  ار  نآرق  رهاوظ  هک  هلزتعم  زین  و  دـندرک ،

حرط هیارا  هب  يرعـشا  : » دیوگیم ینینچ  دز  تسد  نآ  هب  يرعـشا  هک  يراکتبا  دروم  رد  رـصاعم  نادنمـشناد  زا  یکی  هنیمز  نیا  رد  دروآ .
قفاوم مه  هورگ  ود  نآ  زا  کی  ره  اب  تهج  نیدـب  دـیامن . فرطرب  ار  ییارگ  لقع  ناـیم  دوجوم  داـضت  ياهنوگ  هب  هک  دومن  مادـقا  ینیون 

هدیدنـسپ حجار و  هکلب  هدوبن  مارح  تعدـب  ینید ، دـیاقع  تابثا  رد  یلقع  لالدتـسا  هک  تهج  نیا  رد  نایارگ  لقع  اب  فلاخم . مه  دوب و 
ملع ثیدـح  لها  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دـیزرو ، تردابم  مالکلا » ملع  یف  ضوخلا  ناسحتـسا   » هلاسر فیلأـت  هب  و  دومن ، تقفاوم  تسا 

ثحب رد  هجیتـن  رد  و  تشاد ، مدـقم  ار  رهاوظ ، اـب  لـقع  ضراـعت  رد  یفرط  زا  و  دنتـسنادیم . مارح  تعدـب و  ار  یلقع  لالدتـسا  مـالک و 
دودرم زین  ار  نآ  تاعرفتم  یلقع و  حـیبقت  نیـسحت و  لصا  هک  هنوگنامه  دومن ، تفلاخم  هلزتعم  دـیاقع  اب  هیربخ  تافـص  تاذ و  تافص 
رارـصا لیوأت و  نتـسناد  تسردان  نوچ  و  دیدرگ ، گنهامه  ثیدح  لصا  اب  اههنیمز  نیا  رد  و  تفریذپن ، ار  یلقع  بجاو  چـیه  تسناد و 

یمالک ياههیضرف  یلقع  لالدتسا  زا  هدافتـسا  اب  تشاد ، تافانم  یهلا  لالج  لامج و  تافـص  هیزنت و  لصا  اب  يدراوم  رد  رهاوظ  ظفح  رب 
ملع رد  ار  يو  هژیو  يارآ  دیاقع و  اههیضرف  نیا  هک  تخادرپ  نآ  میکحت  هب  دوب  هدش  حرطم  يو  زا  لبق  رگا  ای  و  دومن ، عادبا  ار  يدیدج 

زا ثیدـح  لها  نایارگرهاظ  نیب  هک  يریگرد  هقرفت و  فالتخا و  زا  مالـسا  ناهج  هک  یناـمز  رد  هیدـیرتام  { 7 «.} دنهدیم لیکشت  مالک 
زا یکی  هک  دـندز  تاحالـصا  هب  تسد  بلطحالـصا  یملع و  ياهتیـصخش  زا  نت  ود  دربیم ، جـنر  رگید  فرط  زا  هلزتعم  فرط و  کی 

، روصنم وبا  دومحم  نب  دـمحم  نب  دـمحم  رگید  تیـصخش  و  دومن ، زاـغآ  ار  دوخ  تاحالـصا  قارع  رد  هک  دوب  يرعـشا  نسحلاوبا  ناـنآ 
زاغآ دنقرمـس  رد  ياهلحم  رد  يزکرم  يایـسآ  رد  ار  دوخ  مایق  وا  دـیآیم . باسح  هب  تنـس  لها  یمـالک  گرزب  همئا  زا  هک  دوب  يدـیرت 

لوصا مامت  اب  يدـیرت  ام  : » دـناهدومن نایب  نینچ  ار  يدـیرتام  تارظن  أرآ و  دنتـشادن . یعالطا  رگیدـمه  زا  تیـصخش  ود  نیا  یلو  دومن ،
دروم لیاسم  نادنمـشناد  تسا ، رتکیدزن  هفئاـط  نآ  مـالک  هب  هتـشون  هلزتعم  رب  در  هک  دـنچ  ره  تسا و  هدرک  تفلاـخم  يرعـشا  یمـالک 

نسح و .1 تسا : رارق  نیا  زا  تسا  يرعشا  اب  يدیرتام  هک  یخرب  دناهدیناسر و  لهچ  هب  یخرب  هدزیـس و  هب  ار  هیدیرتام  هرعاشا و  فالتخا 
مامت .4 دـشاب . ملاظ  هک  تسا  لاحم  القع  دـنکیمن و  ملظ  دـنوادخ  .3 دنکیمن . قاطیالام  فیلکت  یـسک  هب  دـنوادخ  .2 تسا . یلقع  حـبق 

. تسا رثؤم  لاعفا  ندـمآ  دـیدپ  رد  تردـق  نیا  تسا و  رایتخا  تردـق و  ياراد  لاعفا  رد  ناـسنا  .5 تسا . حـلاصم  رب  ینبم  دـنوادخ  لاعفا 
تسین ملع  ندرک  كرد  ار  يزیچ  هسمخ  ساوح  طسوت  .8 تسا . لوبقم  هبوت  مه  تایح  زا  سأی  لاح  رد  .7 دوشیمن . دایز  مک و  نامیا  .6
رصاعم نادنمشناد  زا  یـضعب  { 8 .} دـنفلاخم دـیاقع  نیا  مامت  اب  هرعاشا  تسین . نکمم  ضارعا  هداـعا  .9 تسا . ملع  هلیـسو  هعیرذ و  هـکلب 

. دنوادخ تمکح  يرگید  هیزنت و  یکی  تسا  هدرک  راوتـسا  لصا  ود  رب  ار  دوخ  ماظن  يدیرتام  : » دنیوگیم نینچ  هیدـیرتام  دـیاقع  هرابرد 
لـصا دروم  رد  تسا ... هتـساوخرب  تفلاخم  هب  مسجت  هیبشت و  لاکـشا  همه  اب  دـنک ، یفن  ار  یهلا  تافـص  هکنآیب  يو  هیزنت ، لـصا  رباـنب 

يارب دـهد و  یتشآ  رگید  يوس  زا  ار  هلزتعم  و  وس ، کـی  زا  هیربج  ضراـعتم  يارآ  اـت  دیـشوکیم  يدـیرتام  یهلا ، تمکح  ینعی  رگید ،
تمکح دوش . وا  ریدقت  تردق و  یهلا و  ذفان  تیـشم  راکنا  یفن و  بجوم  رما  نیا  هکنیا  نودب  دنک ، تابثا  ار  يدازآ  زا  ینیعم  دح  ناسنا 

یفنح یهقف 1. بتاکم  { 9 «.} دوشیم مه  وا  لضف  لدـع و  لماش  یهلا  تمکح  نیاربانب  تسا . دوخ  ياج  رد  يزیچ  ره  نداهن  زا  ترابع 
راـهچ نیمه  تسا  دوجوم  ًـالعف  هک  هچنآ  یلو  هدـش  هدرب  مسا  خـیرات  رد  مه  يرگید  یهقف  بتاـکم  هچرگ  یلبنح  یعفاش 4. یکلام 3. .2

هک تسا  یبتکم  اهنت  هیرـشعانثا  هیماما  یمالک  بتاکم  نایم  رد  هیماما  یمالک  بتاکم  میتسین . اهنآ  نایب  ددـص  رد  ام  دـشابیم و  بهذـم 
مالک هنیمز  رد  عم يالضف  زا  یکی  јΠ اد ینودـم  قیقد و  تارظن  أرآ و  تسا و  رادروخرب  يداـیز  ناوریپ  زا  ناـهج  رـسارس  رد  زورما 

اب نآ  توافت  یلو  تسا  لئاق  رایسب  تیمها  ینالقع  رکفت  يور  هب  دنکیم و  يوریپ  یلقع  لالدتسا  شور  زا  هیماما  مالک  دیوگیم : هیماما 
هداد رارق  دوخ  هاگهیکت  ار  مالک ) موصعم  ناراگزومآ  لقع   ) رترب لقع  هدرکن و  دانتـسا  يداع  لقع  هب  طقف  هک  تسا  نیا  رد  هلزتعم  مالک 
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لادتعا هار  اج  همه  هدنام و  نوصم  یمالک  تالـضعم  لح  ینید و  فراعم  نییبت  رد  یفارحنا  شزغل و  هنوگ  ره  زا  لیلد  نیمه  هب  و  تسا .
ياههقرف نیرتتیعمجرپ  هیماما  هدزاود  ای  هیرـشع  ینثا  : » تسا هدـش  دای  نینچ  هیماما  دـیاقع  زا  { 10 .} تسا هدومیپ  ار  نیرمـالا ) نیب  رما  )

. ددرگیم متخ  (ص ) دمحم لآ  يدهم  نسح  نب  دمحم  هب  دوشیم و  زاغآ  یلع  ترـضح  زا  هک  دنماما  هدزاود  هب  دقتعم  هک  دنتـسه  هعیش 
دنتسه نت  هدزاود  هک  دوخ  همئا  رامش  تحص  رد  ناشیا  دندناوخ . هیرـشع  ینثا  نایماما ، تفه  ای  هیعبـس  لباقم  رد  ار  ناشیا  زاغآ  نامه  زا 

هللا دنع  روهـشلا  ْدع  نا  { ) 12(;} امَُما ًاطابـسا  ْرـشَع  ینثا  مه  انعّطق  و  { ) 11(;} ابیقن َرَـشَع  ینثا  مهیف  اـنثعب  و  لـیبق ...(  زا  ینآرق  تاـیآ  هب 
، ماما رد  تمـصع  بوجو  زا  تسا  ترابع  ترتع  نادـناخ  تماما  رب  هیماما  هلدا  زا  یخرب  اـما  دـنیوجیم ، دانتـسا  { 13 ...( ;} ارهش رشعانثا 
رب نیملـسم  تماعز  تماـما و  رد  تسا  نکمم  هوـالع  هب  دوشیم  بلـس  ماـکحا  غـالبا  رد  يو  هب  ناـنیمطا  دـشابن  موصعم  ماـما ، رگا  اریز 

. دیامن راتفر  تلادع  فالخ 

( مود تمسق  ) خساپ

زا تفالخ  تماما ، .3 دوشیم . دیدشت  فالتخا  نیا  دننک  نییعت  مدرم  ار  ماما  هچنانچ  تسا و  فالتخا  هنتف و  عفر  هطـساو  هب  ماما  بصن  .2
فالختسا و رب  دوخ  تایح  نامز  رد  مرکا  لوسر  هریـس  .4 دوش . نییعت  هفیلخ  ادخ  لوسر  ادخ و  طسوت  دـیاب  ًارهق  هک  تسا  لوسر  ادـخ و 

هیدیز دنکن . نییعت  نیـشناج  دوخ  زا  دعب  يارب  ترـضح  نآ  دوشیم  هنوگچ  نیاربانب  دوب ، هنیدـم  زا  دوخ  تبیغ  دراوم  رد  نیـشناج  نییعت 
لاس 122 رد  دـش  دـلوتم  يرجه  لاـس 79  رد  دـیز  دنتـسه . یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـیز  وریپ  تسا و  هعیـش  فورعم  قرف  زا  هیدـیز 
ار نیدباعلانیز  ماما  و  دننادیم ، ماما  ار  دیهـش  دـیز  (ع ) نیـسح ماما  زا  سپ  هیدـیز  تسا . دیهـش  دـیز  هب  فورعم  وا  تفای . تافو  يرجه 

هناحلسم مایق  نانآ ، رظن  زا  ماما  طیارش  زا  یکی  اریز  یمالسا . رادمامز  یسایس و  ربهر  يانعم  هب  ماما  هن  دنرامشیم  تفرعم  ملع و  ياوشیپ 
هیدیز يو  زا  سپ  تهج  نیا  زا  دوب ، هلزتعم  ياوشیپ  اطع  نب  لصا  نادرگاش و  زا  تشاد و  تماما  هفوک  رد  دـیز  تسا . نارگمتـس  هیلع  رب 

کلملادـبع نب  ماشه  سلجم  رد  هناهر  رد  تفر و  ماـش  هب  هفوک  زا  دـیز  سپـس  دـنتفریذپ ، ار  هلزتعم »  » بتکم دـندش و  لازتعا  لـها  وریپ 
تشگزاب و قارع  هنیدـم و  هب  نآ  زا  دـعب  دـنامب . نادـنز  رد  هام  جـنپ  دـنکفا و  نادـنز  هب  ار  وا  ماشه  و  دومن ، هرباکم  وا  اـب  دـش و  رـضاح 
جراوخ و ناشیا  رتشیب  هک  هفوک  مدرم  زا  نت  رازه  لهچ  يرجه ، لاس 120  رد  دنتخیگنارب و  نایوما  رب  جورخ  رب  ار  وا  نایفوک  زا  یهورگ 

نامورحم زا  تیامح  نارگمتـس و  اب  داهج  تنـس و  باتک و  هب  توعد  ار  مدرم  وا  دـندرک ، تعیب  يو  اب  دـندوب  بلاـطیبا  نب  یلع  ناوریپ 
فسوی روتسد  هب  ماجنارس  تشاد و  ناوارف  رارصا  ملاظم  در  رد  دوش و  تمسق  تلادع  هب  دیاب  تفگیم : یگنج  میانغ  هرابرد  و  درکیم ،

ملاع و هک  یمطاف  ره  دنیوگ  دننادن و  ماما  ار  یـسک  ناشیا  ریغ  رد  دننادیم و  همطاف  دالوا  رد  ار  تماما  هیدیز  دش . هتـشک  یفقث  رمع  نب 
. دـشاب نیـسح  ای  نسح و  دالوا  زا  هاوخ  تسا  هعاطالا  بجاو  ماما  دـیامن ، جورخ  دـنک و  تماما  يوعد  دـشاب و  یخـس  عاجـش و  دـهاز و 

دوخ رطق  رد  ود  نآ  زا  مالک  ره  دـنیوگ  دـنناد و  زیاج  دنـشاب  لاصخ  نیا  عماج  هک  مالـسا  راطقا  زا  رطق  ود  رد  ار  ماـما  ود  جورخ  ناـشیا 
صن هب  دقتعم  هیدیز  دنشابیم ، یلج  صن  هب  لئاق  هک  هیماما  فالخ  رب  دنتسین و  تعجر  تمصع و  هب  لئاق  ناشیا  دنتـسه . هعاطالا  بجاو 

یحلاصم ربانب  ترـضح  نآ  تسوا و  ناهنپ  نییعت  ینعی  یفخ  صن  هدومرف  یلع  ترـضح  هرابرد  ربمایپ  هک  ار  یـصن  دنتفگ  دندش و  یفخ 
حیحـص ار  نامثع  رمع و  رکبوبا و  تفالخ  تهج  نیا  زا  تسا . هدومرف  شیوخ  صاخ  باحـصا  زا  یـضعب  هب  ناهنپ  روط  هب  ار  تماما  زار 

هب لوضفم  نییعت  لضاف  صخـش  دوجو  اب  دنتفگ  دنلئاق و  زین  لوضفم  تماما  هب  دشاب  یلع  ماما  هک  لضاف  تماما  لباقم  رد  هیدـیز  دـنناد .
ناوریپ هعیش  قرف  زا  یکی  هیطیمس  { 14 .} دـننادیم ماما  دـندوب  لوضفم  هک  ار  نامثع  رمع و  رکبوبا و  لیلد  نیمه  هب  تسا و  زیاج  تماما 

هک هدـمآ  لحن  للم و  باتک  رد  دـناهدش و  لاق  وا  دـنزرف  رفعج  نب  دـمحم  تماما  هب  (ع ) قداص ماما  زا  دـعب  هک  دنتـسه  طـیحم  نب  ییحی 
هقرف نیا  هدـش و  هداد  بسن  طیمـس  نب  ییحی  مسا  هب  هقرف  نیا  سیئر  هب  هدـیقع  نیا  : » دـیوگیم درادـن و  وریپ  ناـهج  رد  هقرف  نـیا  زورما 

{15 .} تسا هدشن  هدرب  یمسا  اهنآ  بتک  رد  هورگ  نیا  زا  نیرتاناد  ناشدوخ  قرف  هب  هک  هعیش  و  ًامسا ، هن  ًامـسر و  هن  درادن  دوجو  هزورما 
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هعیـش قرف  زا  رگید  یکی  هیحطف  { 16 «.} دوب فیعـض  ثیدـح  رد  ثیبخ و  يدرم  طیمـس  یبا  نب  ییحی  هک  : » دناهتـشون یناقمام  لوق  زا  و 
دنزرف نیرتگرزب  لیعامسا  زا  سپ  هللادبع  : » دیوگیم دیفم  خیش  موحرم  دنتـسه و  تافو 148 )  ) حطفا رفعج  نب  هللادـبع  ناوریپ  هیحطف » »

رد دوب و  دـنزرف  نیرتمهم  شردـپ ، تاـفو  ماـگنه  رد  هللادـبع  نوچ  تشادـن /» وا  شیپ  رد  میارتـحا  تلزنم و  یلو  (ع ) قداـص رفعج  ماـما 
: دناهتشاگن نینچ  ار  هقرف  نیا  دیاقع  لحن  للم و  ناگدنـسیون  درک . ردپ  ینیـشناج  تماما و  يوعد  تفاییم  روضح  ترـضح  نآ  سلجم 

ماما مظاک  ماما  زا  لبق  قداص و  ماما  زا  دـعب  ابر  وا  هک  (ع ) قداص ماما  دـنزرف  حـطفا  هللادـبع  هوالع  هب  دنارـشعانثا  تماما  هب  لـئاق  هیحطف  »
نآ زا  دنتفگیم  حطفا  ار  هللادـبع  دـننادیم و  (ع ) اضر ماما  زا  لبق  مظاک و  ماما  زا  دـعب  ار  هللادـبع  تماما  هتفگ  دیهـش  موحرم  دـننادیم و 
زین دنتفاین و  یـشناد  وا  دزن  رد  تهج  نآ  زا  دـنتفگیم  حـطفا  ار  هللادـبع  تشاد . نهپ  ياهاپ  یـضعب  لوق  هب  و  تشاد ، نهپ  رـس  هک  تهج 

یقاب هک  يدودعم  زج  دنتشگرب ، دندوب  هدش  دقتعم  وا  تماما  هب  هک  ياهدع  اذل  دوشب  ماما  نأش  راوازس  هک  دندرک  هدهاشم  وا  زا  ییاهزیچ 
هدـیمان مه  هیدامع  يرعـشا  نسحلاوبا  ار  هورگ  نیا  درم و  زور  داـتفه  زا  دـعب  (ع ) قداـص ماـما  شردـپ  تلحر  زا  دـعب  هللادـبع  و  دـندنام ،

هتفریذپ و ار  لیعامسا  تماما  هک  دنشابیم  رفعج  نب  لیعامسا  ناوریپ  دوشیم  هتفگ  مه  طمارق  اهنآ  هک  هیلیعامسا  هیلیعامـسا  { 17 .} تسا
يایـسآ ناتـسناغفا و  دنه و  هراق  هبـش  رد  يدایز  ناوریپ  زین  هزورما  دندیورگ و  لیعامـسا  نب  دـمحم  شدـنزرف  تماما  هب  وا  گرم  زا  سپ 

، هیمیلعت هینطاب ،  » لیبق زا  ییاهمسا  هب  لحن  للم و  بتک  رد  دندشیم و  میسقت  ماع  هیلیعامسا  صاخ و  هیلیعامسا  هقرف  ود  هب  دراد ، يزکرم 
لیلد دـشابیم ، هیفقاو  تسا  هدـمآ  دوـجو  هب  هیماـما  رد  هک  رگید  هـقرف  هـیفقاو  { 18 .} تسا هدـش  هراـشا  زین  هطمارق  و  هیـشیشح ،» هیعبس ،
رفعج یب  یـسوم  زا  دـعب  ماما  دـنیوگیم : دـناماما  هدزاود  تماما  هب  لـئاق  هک  هیماـما  هعیـش  رد  هدـش : رکذ  نینچ  ار  هورگ  نیا  يراذـگمان 

تماـما هب  لـئاق  هیفقاو  دومن  تلحر  متفه  ماـما  هک  ماـگنه  و  دـنراد ، بلطم  نیا  رب  نقتم  هلّدا  اـهنآ  تسا و  (ع ) یـسوم نب  یلع  شدـنزرف 
ییاهنآ هک  دوش  هداد  حیـضوت  تسا  بوخ  دـش ، نشور  هعیـش  یمالک  ياههورگ  قرف و  هک  لاح  { 19 .} دندشن یـسوم  نب  یلع  وا  دنزرف 

، هیدـیز لاخم  هک  هیماما  : » دـیوگیم يدادـغب  رهاقلادـبع  هکنانچ  دـناهدرک ، یفرعم  هقرف  کی  سیئر  ار  يوار  کی  یهاـگ  هابتـشا  هب  هک 
، هیحطف هیوسوم  هیکرابم ، هیلیعامسا ، هیرامع ، هیطیحش ، هیسووان ، هیرقاب ، هیدمحم ، هیلیماک ، دنـشابیم : هقرف  هدزناپ  ياراد  دنتـسه  هیناسیک 

دننادیم دنشاب ، هتشاد  هعیش  یمالک  ثیدح و  خیرات  زا  یهاگآ  یکدنا  هک  یناسک  { 20«;} هیناطیش هیسنوی ، هیرارز ، هیماشه ، هیرشع ، انثا 
لصا ار  يرگید  یضعب  یمالک و  هورگ  سیئر  هن  دنـشابیم  ثیدح  نایوار  اهنآ  رثکا  هدرب  مسا  اهنآ  زا  يدادغب  رهاقلادبع  هک  ییاهنیا  هک 

ج 1، میرکلادبع ، نب  دمحم  حتفلا  یبا  یناتـسرهش ، لحن ، للم و  [. 1 . ] دنرادن هعیش  هب  طابترا  هدشن و  هدرب  اهنآ  زا  یمـسا  هعیـش  بتک  رد 
بهاذم قرف و  هوزج  [. 3 / ] 403 ص 402 -  يوضر ، سدق  ناتـسآ  عبط  داوج ، دـمحم  روشکم ، [. 2 / ] توریب عبط 141  ، 161 ص 162 - 

ص 5، ج 4 ، یناحبـس ، رفعج  یمالـسا ، دـیاقع  گنهرف  [. 5 / ] ص 357 یمالـسا ، قرف  گـنهرف  [. 4 / ] 5 ص 6 -  یناـبر ، یلع  یمـالک ،
ص 35/ یناـبر ، یلع  یمـالک ، بهاذـم  قرف و  هوزج  [. 7 / ] ص 415 روکـش ، داوجدـمحم  یمالـسا ، قرف  گنهرف  [. 6 / ] دـیحوت تاراشتنا 
،374 ص 375 -  ج 1 ، فیرـش ، دمحمریم  مالـسا ، رد  هفـسلف  خـیرات  [. 9 / ] ص 380 روکـش ، داوجدـمحم  یمالـسا ، قرف  گـنهرف  [. 8]

هیآ هدئام ، هروس  [. 11 / ] ص 53 ج 7 ، یناحبس ، رفعج  لحن ، للم و  ص 95 ؛ ینابر ، یلع  یمالک ، بهاذم  هوزج  [. 10 / ] هاگشناد تاراشتنا 
قرف و زین  حالصا و  یمک  اب   216 ص 214 -  یمالسا ، قرف  گنهرف  [. 14 / ] هیآ 36 هبوت ، هروس  [. 13 / ] هیآ 160 فارعا ، هروس  [. 12 / ] 12
ص 236/ یمالـسا ، قرف  گـنهرف  [. 16 / ] ص 53 ج 7 ، یناحبــس ، رفعج  لـحن ، لـلم و  [. 15 / ] ص 158 یناـبر ، یلع  یمـالک ، بهاذـم 

بتاـکم هوزج  زین  ص 54 و  نامه ، [. 18 / ] 353 ص 352 -  یمالــسا ، قرف  گـنهرف  زین  ص 74 و  ج 7 ، یناحبـس ، لحن ، لـلم و  [. 17]
/454 ص 455 -  یمالــسا ، قرف  گـنهرف  زین  ص 55 و  ناـمه ، [. 19 / ] ص 47 یمالـسا ، گـنهرف  دـعب و  هب  ص 133  ینابر ، یمالـسا ؛

/ مود عبط  توریب ، هفوعملاراد  ص 60 ، يدادغب ، دمحم  نب  رهاط  نب  رهاقلادبع  ماما  قرفلا ، نیب  قرفلا  [. 20]
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شسرپ

؟ تسا هدش  یم  هتفگ  یسک  هچ  هب  یضفار  و  تسیچ ؟ ضفر 

خساپ

يارب یمالـسا  ياه  هقرف  اـه و  هورگ  خـیرات ، لوط  رد  تسا . یـضفار  ضفر و  دراد ، قیقحت  یباـی و  هشیر  هب  زاـین  هک  ییاـه  هژاو  زا  یکی 
مدـع هنافـسأتم  دـنا و  هدرک  یم  هدافتـسا  تسیاشان  دنـسپان و  باـقلا  زا  هراومه  دوخ ، فلاـخم  هورگ  ندرک  نوریب  هنحـص  زا  ندـیبوک و 

یـضفار ضفر و  تسا . هدز  نماد  هلأسم  نیا  رب  هرود  نآ  نامکاح  صاخ  ياه  تسایـس  دوجو  يوما و  رـصع  رد  مدرم  ياه  هدوت  یهاگآ 
اهر كرت و  يانعم  هب  ضفر  تغل  رد  ضفر  دنا / هداد  تبـسن  هّیماما  هعیـش  هب  ار  نآ  ناگدنـسیون  زا  یخرب  هک  تسا  یباقلا  نینچ  هلمج  زا 

هوجو دروم  رد  دیاقع  خیرات و  ناگدنـسیون  حالطـصا  رد  دنیوگ / یـضفار  ار  يزیچ  هدـننک  اهر  هتکرت ؛» يا  هتـضفر  : » تسا يزیچ  ندرک 
ياـه شزرا  راـثآ و  هب  تشگزاـب  رگید  تراـبع  هب  یتسرپ . توغاـط  یتـسرپ و  تب  تاـفارخ  اـه و  هن  تسا / فـالتخا  هژاو  نیا  لامعتـسا 

ار مالـسلا ) هیلع  ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  يو ، اریز  دنا  هداد  تبـسن  وا  ناوریپ  ابـس و  نب  هلادبع  مان  هب  یـصخش  هب  ار  تقیقح  نیا  تیلهاج و 
دنا هتفگ  یضفار  تهج  نیدب  ؛» َنیدلا اوُضفر  مهنوِکل  َضفاورلا  اوُّمَس  اّمنِا  / » دومن ضفر  ار  مالـسا  نید  رادنپ  نیا  اب  تشادنپ و  یم  ربمغیپ 

: دسیون یم  يدادغب  دش . هدرب  راک  هب  یلع  نب  دـیز  نامز  رد  ق . لاس 122 ه . زا  یضفار  ضفر و  هژاو  هک  دنتـسه  دندرک / اهر  ار  نید  هک 
ار وا  سپس  دندرک و  تعیب  یلع  نب  دیز  اب  هک  یتعامج  هب  : » تسا هدمآ  یمزراوخ  مولعلا ، حیتافم  رد  «. دنیوگ یم  یـضفار  ار  هّیدیز  هقرف  »
هک تسا  هدش  هتفگ  هفوک  نایعیش  زا  یهورگ  هب  یضفار  ؛» هباحصلا یف  ُنعطلا  زاجأ  بهذملا و  اذه  تسا /» هدش  هتفگ  یضفار  دندرک  اهر 

هدایز ولغ و  ود  نآ  تئارب  رد  هک  یناسک  هب  بقل  نیا  سپـس  دنتـسج ، تئارب  رمع -  رکبوبا و  نیخیـش -  زا  دندرک و  اهر  ار  یلع  نب  دـیز 
رد دـش و  هدرب  راک  هب  زین  هیماما  هعیـش  هرابرد  بقل  نیا  نامز  رورم  هب  دـش / قـالطا  دـنداد  هباحـص  دروم  رد  نعط  هزاـجا  دـندرک و  يور 

رکب یبا  َهماما  مهضَفَِرل  َهضفار  َهیمامالا  اوَّمس  اّمنَا  و  : » دسیون یم  يرعـشا  نسحلاوبا  هکنانچ  دیدرگ ، تشاددای  بهاذم  قَِرف و  ياه  باتک 
ِیلع و ُه  دنا / هداد  رارق  نعط  دروم  ار  نیخیش  هک  دنا  هدرک  قالطا  یناسک  هب  ار  یضفار  بیذهت  رد  ظفاح  نازیملا و  رد  زین  یبهذ  رمُع .» و 
رب ار  یلع  هک  یسک  ؛» ُیعیش وُهَف  امهیلع  همدُقی  مل  نم  عیشتلا و  یف  لاغ  یضفار  وهف  رمُع  رکب و  یبأ  یلع  هَمّدق  نَمف  ِهباحصلا  یَلع  ُهلیضفت 

هژاو دشاب / یم  هعیـش  دنادب  رترب  لضفا و  هباحـص  زا  ار  وا  دشاب و  یلع  هب  دنمقالع  هک  یـسک  تسا و  یـضفار  درادب  مدقم  رمع  رکبوبا و 
هتفگ یعفاش  ماما  هک  نانچ  تسا  هدـش  یم  قالطا  زین  دـنا  هدـیزرویم  قشع  تبحم و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هب  هک  یناسک  هب  یـضفار 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دمحم تیب  لآ  تبحم  هقالع و  رگا  یـضفار ؛» ّینِا  َنالقثلا  دَهـشیلف   ××× ××× دمحم ِلآ  ُّبح  ًاضَفر  ناک  نِا  : » تسا
تیب لـها  هب  تبـسن  سک  ره  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  بلطم  نیا  متـسه / یـضفار  نم  هک  دنـشاب  هاوگ  ناـیرپ  ناـیمدآ و  سپ  تسا  ضفر 

یقهیب زا  لقن  هب  تسا / هدش  یم  هداد  وا  هب  یـضفار  بقل  دشاب -  یّنـس  دنچ  ره  هدیزرویم -  قشع  ّتبحم و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
یضفار ار  وا  دنک  یم  لقن  صوصخ  نیا  رد  يزیچ  سک  ره  دنرادن و  تسود  ار  تیب  لها  یهورگ  هک  دش  هتفگ  یعفاش  ماما  هب  هک  یتقو 

رترب ار  یلع  ام  هک  یماگنه  لهجلا ؛» يوذ  دنع  لیصفتلاب  ضفاور  ××× ××× اّنناف ًاّیلع  انلّـضف  نحن  ذا  : » دورـس ار  رعـش  نیا  يو  دنناوخ  یم 
رـس رب  يو  هک  هدرک  لقن  ینادمه  عیدب  لوق  زا  يزار  میوش / یم  مهتم  ندوب  یـضفار  هب  دنتـسه  نادان  تقیقح  زا  هک  نانآ  دزن  رد  مینادـب 

لفغا تسلف  ألؤهب  تلغتشا  الا  و  ××× ××× کئالو یف  یضفار  نّنستلا  یف  يداقتعا  عم  انأ  : » تفگ ( مالسلا هیلع  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  رازم 
، دـشاب حیحـص  رئاط  طسوت  هدـش  لقن  تیاور  رگا  تسا : هتفگ  تنـس  لها  گرزب  ياملع  زا  ییاّبُج  نینچمه  شنادرگاـش . -  و  کـئلوا .»
دش و دراو  یلع  تقو  نآ  دیامن ، رضاح  شیاذغ  هرفس  رب  ار  درف  نیرتهب  تساوخ  ادخ  زا  ربمایپ  هک  دنک  یم  تیاور  يو  . تسا لضفا  یلع 

يدارفا دنا ، هتـشاد  فالتخا  یلع  رکبوبا و  لیـضفت  رد  ناینیـشیپ  تسا ، هتفگ  زین  ربلادـبع  نبا  دـندومرف / لیم  یتشهب  ییاذـغ  مه  اب  ود  ره 
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ِهیاورلا و لها  نِم  دَجُوی  مل  ِهنسلل  دنا / هداد  لیضفت  شریغ  رب  ار  یلع  مقرا ، نب  دیز  يردُخ و  دیعسوبا  رباج ، دادقم ، رذوبا ، ناملـس ، دننام 
تنـس كرت  ضفر و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع لیاضف  لقن  رگا  ؛» نیقیلا قحلا و  ِنع  ُبنجتلا  نیدلا و  یف  ُبصعتلا  كاّیاف و  الـصا  ئـش  ِهیاردـلا 

دنا هدرک  ك  نیقی / قح و  زا  بانتجا  نید و  رد  بصعت  زا  دـیزیهرپب  سپ  دوش  یمن  تفای  ثیدـح  تیارد  تیاور و  لـها  زا  يزیچ  دـشاب 
رِخآ یف  ُرهظَی  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هک  تسا  نینچ  تیاور  نیا  نومضم  تسا . لوعجم  ثیدح ، ملع  ناصصختم  رظن  زا  هک 

یم ضفر  ار  مالسا  تسا و  یـضفار  نانآ  مان  هک  دنوش  یم  راکـشآ  یموق  نامز  رخآ  رد  َمالـسالا ؛» نوَضَفری  َهضفارلا  نوَّمـُسی  ٌموق  نامزلا 
نیا : » دیوگ یم  تنس  لها  ناسانش  لاجر  زا  یبهذ  هک  نانچ  تسین  حیحـص  دنـس  رظن  زا  تیاور  نیا  هک  نآ  تسخن  دشاب ؛ یمن  دا  دننک /
نیا هتفگ  زین  ربـلا  دـبع  نبا  تسا و  هتـسناد  یهاو  فیعـض و  ار  نآ  لـکوتم  نب  ییحی  لـیقع  وـبا  نینچمه  و  تسا » تـالوعجم  زا  تـیاور 

تیاور رد  هک  دشاب  یبلطم  نامه  ترضح  دوصقم  دیاش  دنوش و  هتـسناد  یـضفار  هورگ  ن  تسا . فیعـض  نّویلاجر  عیمج  دزن  رد  ثیدح 
هب ار  رفک  دوهی و  دننک و  یم  داجیا  داسف  هنتف و  هک  دنتـسه  اهنآ  دنک و  یم  روهظ  « ناطیـش نرق   » زاجح نیمزرـس  زا  هک  تسا  هدـمآ  رگید 
ُهللا معَن و  َهضفاّرلا ، نَولوقی  مکنُوبیُعی  ام  مُکنم و  َنودیر  دننک / یم  اهر  ضفر و  ار  یعقاو  مالسا  هدرک و  توعد  یمالـسا  سدقم  نیمزرس 
یم یـضفار  بقل  امـش  هب  دنریگ و  یم  بیع  ارچ  دنهاوخ و  یم  هچ  امـش  زا  امـش ، اب  ار  نانآ  هدش  هچ  ؛»... َقحلا ُمتعبَّتأ  َبذِکلا و  ُمتَـضفر 

هقرفت ياه  تسد  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  اجنیا  زا  دیدومن / يوریپ  ار  قح  دیدرک و  ضفر  ار  غورد  امش  ادخ  هب  دنگوس  يرآ  دنهد !
قَِرف بتک  رد  دیامن / راد  هشدخ  نوگرگد و  ار  تیب  لها  بتکم  هرهچ  ات  هدرک  جـیورت  ار  باقلا  هنوگ  نیا  یمالـسا ، تما  نایم  رد  نکفا 

هیناسیک هیماما ، هیدیز ، دننام  ییاه  هورگ  هب  بقل  نیا  سپسدنا  هداد  تبسن  هیئابـس  مان  هب  یهورگ  هب  ار  ندوب  یـضفار  ضفر و  بهاذم ، و 
یلع نانآ  اریز  دنتسین  یمالسا  تما  ياه  هقرف  زا  هّیئبس  هقرف  اّما  دنشاب و  یم  یمالـسا  تما  لخاد  هک  د  تسا / هدیدرگ  قالطا  زین  تالغ  و 

یضفار دنا و  ناناملسم  وزج  نانآ  اریز  تسین  تسرد  هیدیز  هیماما و  هب  ضفر  تبسن  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نایب  نیا  زا  دنا . هدیمان  ادخ  ار 
هب یهورگ  هک  تسا  یبقل  هدماین ، يوبن  ثیداحا  رد  حالطصا  نیا  هک  تسناد  دیاب  دشاب / جراخ  یمالسا  تما  مالسا و  زا  هک  تسا  یسک 

دیاقع ناونع  هب  بهاذـم  قَِرف و  بتک  رد  هک  تسا  يدـیاقع  دـنک ، یم  نشور  ار  هعیـش  اه  یـضفار  دـیاقع  دـنا / هداد  تبـسن  رگید  هورگ 
. دروآ یم  رامـش  هب  لطاب  دـیاقع  زا  ار  اهنآ  هکلب  درادـن و  رواب  دـیاقع  نیا  زا  کی  چـیه  هب  هیماما  هعیـش  اریز  تسا  هدـش  نایب  اه  یـضفار 

یحو ندناسر  رد  اطخ  تبـسن  یلع و  هب  يربمغیپ  تبـسن  - 1 تسا / نینچ  نایـضفار  دیاقع  دسیون  یم  اه  یـضفار  دیاقع  نایب  رد  يدادغب 
 - لییربج دش و  لزان  یلع  يارب  نآرق  هک  دنا  هتفگ  دنا و  هداد  تبسن  هعیش  هب  هاگآان  ناگدنسیون  زا  یخرب  ار  تبـسن  نیا  لییربج ؛ طسوت 
هدش یفخم  یلع  دنتفگ  دندرک و  ههبش  ناشیا  گرم  رد  هک  ییاج  ات  بلاطیبا ؛ نب  یل  تسا / هدناوخ  ربمغیپ  رب  ار  نآ  هابتشا  هب  هللااب -  ذوعن 

هیناسیک دننام  رگید  یخرب  هب  هدیقع  نیا  تسادخ و  وا  هک  دنا  هدرب  نامگ  هدومن و  جورع  نامسآ  هب  ( مالسلا هیلع  ) میرم نب  یسیع  دننام  و 
هک دنک  یم  نشور  اه  فیـصوت  نیا  رتش . تشوگ  میرحت  - 3 دنتـسناد / ادخ  ار  قداص  ماما  هیفنح و  نب  دمحم  دومن و  تیارـس  هیباطخ  و 

لحن للم و  ناگدنـسیون  ناراگن و  خیرات  هدش و  ملظ  تیب  لها  بتکم  هب  هراب  نیا  رد  تسا و  كاپ  هدش  دای  دیاقع  یمامت  زا  هیماما  هعیش 
لسغ وضو و  تمکح  عوضوم : دنا / هدرکن  تیاعر  ار  فاصنا 

قرف یمالک  عبانم 

؟ تسا هتشاد  یفسلف  لیامت  هعیش  ریغ  زا  شیب  هعیش  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هتشاد  یفسلف  لیامت  هعیش  ریغ  زا  شیب  هعیش  ارچ 
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خساپ

ببس تسا ـ  هغالبلا  جهن  اهنآ  ردصرد  اهنآ و  هنومن  هک  لئاسم ـ ، نآ  لیلحت  هیزجت و  و  (ع ) تیب لها  ۀمئا  هلیـسو  هب  تاّیهلا  ثحابم  حرط 
هک تسا  یهار  دوبن , مالـسا  رد  هزات  زیچ  تعدـب و  کی  نیا  هتبلا  دـیآرد و  یفـسلف  لقع  تروص  هب  مایالا  میدـق  زا  یعیـش  لقع  هک  دـش 

زاربا و ار  قیاـقح  نآ  نآرق  ریـسفت  ناونع  هب  ینآرق و  تاـمیلعت  عبت  هب  (ع ) تیب لـها  ۀـمئا  تسا و  هداـهن  ناناملـسم  ياـپ  شیپ  نآرق  دوخ 
زا هک  دهد  یم  ناشن  خیرات  دنداد . تسد  زا  ار  هلیـسو  دنا و  هتفرن  ار  هار  نیا  هک  تسا  نارگید  هجوتم  تسه ، یخیبوت  رگا  دندومن . راهظا 

رتکیدزن هعیـش  هب  هک  هلزتعم  هورگ  ننـست  لـها  ناـیمرد  تسا . هتـشاد  شیارگ  لـئاسم  نیا  يوس  هب  نارگید  زا  شیب  هعیـش  مالـسا ، ردـص 
دعب هب  موـس  نرق  زا  ًاـبیرقتو  تفریذـپن  ار  نآ  تعاـمج ، یعاـمتجا  جازم  مـیناد  یم  هچناـنچ  یلو  دنتـشاد ، تـهج  نیدـب  شیارگ  دـندوب ،

یفـسلف شبنج  هرابرد  یثحب  زا  سپ  وا  دـنک . یم  قیدـصت  ار  بلطم  نیا  مالـسالارهظ  لوا  دـلجرد  يرـصم ، نیما  دـمحا  دـندش . ضرقنم 
لآ رصم و  نویمطاف  دهع  رد  ار ، نیا  دبسچ و  یم  ننست  زا  شیب  عیشت  هب  هفـسلف  دیوگ : یم  دندوب  یعیـش  هک  نییمطاف  هلیـسو  هب  رـصمرد 

تیانع هفـسلف  هب  رتشیب  رگید  یمالـسا  ياهروشک  ماـمت  زا  تسا ، هعیـش  هک  ناریا  روشک  زین  ریخا  ياهرـصعرد  یتح  مینیب . یم  ناریا  هیوب 
کی دـمآ ، رـصم  هب  هک  نیمه  دوب ، هدرک  هفـسلف  لیـصحت  ناریارد  تشاد و  یعیـش  تالیامت  هک  يدابآدـسا  نیدـلا  لاـمج  دیـس  تشاد .
ًاوهس ای  ًادمع  تسا ، هتشاد  یفسلف  لیامت  هعیـش  ریغزا  شیب  هعیـش  ارچ  هک  نیارد  نیما  دمحا  یلو  دروآ . دوجو  هب  اجنآرد  یفـسلف  شبنج 
اهنآ تسا . لیوآت  هب  اهنآ  لیامتو  يرگینطاب  یفـسلف ، یلقع و  ياهثحب  هب  هعیـش  رتشیب  لـیامت  تلع  دـیوگ : یم  وا  دوش . یم  هابتـشا  راـچد 

يوفص و ناریا  نینچمه  یهیوب و  ناریا  یمطاف و  رـصم  تهج  نیدب  دننک و  دادمتـسا  هفـسلف  زا  دندوب  راچان  دوخ  يرگینطاب  هیجوت  يارب 
دوجو هب  هعیش  ۀمئاار  لیامت  نیا  تسین . شیب  يا  هوای  نیما  دمحا  نخس  تسا . هتشاد  یفسلف  لیامت  یمالـسا  راطقا  ریاس  زا  رتشیب  يراجاق 

قیقد نیرت و  یلاع  دوخ  ياهاعد  رد  دوخ و  تایاور  ثیداـحارد و  دوخ ، ياـه  هباـطخرد  دوخ ، تاـجاجتحارد  هکدـندوب  اـهنآ  دـندروآ .
تایاور هعیش ، تایاور  رد  ام  يوبن ، ثیداحا  رظنزا  یتح  تساهنآ ، زا  هنومن  کی  هغالبلا  جهن  دندرک . حرط  ار  یهلا  تمکح  لئاسم  نیرت 

هقف و مالکرد و  درادـن ، هفـسلف  هب  صاصتخا  یعیـش  لقع  تسا . هدـشن  تیاور  مرکا  لوسر  زا  یعیـشریغ  تایاوررد  هک  میبای  یم  يدـنلب 
: دنا هتفگ  دنا و  هتسناد  هعیـش »  تلم  هب «  طوبرم  ار  توافت  نیا  رگید  یخرب  تسا  زیچ  کی  همه  هشیر  دراد و  صاخ  زایتما  زین  هقف  لوصا 

یعیش فراعم  دوخ  دنمورین  لقعو  رکف  اب  دندوب ، شیدنا  كزان  رکفتم و  ناریا  مدرم  دندوب و  هعیش  نایناریا  دندوب و  یناریا  نایعیـش  نوچ 
. دنا هداد  یمالسا  گنر  نآ  هب  دناهدرب و  رتالاب  ار 

؟ تسا مادک  وضو  رد  اهنآ  ّصاخ  تّیفیک  نیمز و  رب  هدجس  رد  هیماما  يانبم  تسا و  راوتسا  يا  هیاپ  هچ  رب  عورف ; لوصا و  رد  هعیش  تاداقتعا 

شسرپ

مادـک وضو  رد  اهنآ  ّصاخ  ّتیفیک  نیمز و  رب  هدجـس  رد  هیماما  يانبم  تسا و  راوتـسا  يا  هیاپ  هچ  رب  عورف ; لوصا و  رد  هعیـش  تاداقتعا 
؟ تسا

خساپ

لوصا و رد  هعیش  تاداقتعا  تسا ، ّتنس  لها  نایعیش و  نیرتروهشم  رتاوتم و  هک  نیلقث  ثیدح  قبط  تفگ : دیاب  هعیـش ، تاداقتعا  باب  رد 
هشیدنا و رد  دوخ  زا  دعب  ار  مدرم  ترضح  نآ  دشاب . یم  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) لوسر تیب  لها  یشم  قبط  نانآ  تادابع  ّتیفیک  عورف و 

هللا یلص  )) ادخ لوسر  راتفر  لامعا و  زا  فشاک  ار  (( مالـسلا مهیلع  )) تیب لها  لامعا  ام  تهج  نیمه  هب  و  تسا . هداد  عاجرا  اهنآ  هب  لمع 
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، نأشلا میظع  ربماـیپ  هکنیا  رگید  و  دنـشاب . هدرکن  ناـیب  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) لوسر ترـضح  صخـش  دـنچ  ره  میناد ; یم  هلآو )) هیلع 
هک یسک  (. 1 «) تسا نآ  ِرد  یلع  متـسه و  ملع  رهـش  نم  اهباب ; ٌیلع  ملعلا و  هنیدم  انا  : » دندومرف هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) دّمحم ترـضح 

الوم زا  تعاـطا  هلآو ،)) هیلع  هللا  یلـص  )) ربماـیپ راـتفر  ّتنـس و  ملع و  هب  دورو  سپ  دوش . دراو  نآ  رد  زا  دـیاب  دوش ، رهـش  دراو  دـهاوخب 
. تسا هدش  زیوجت  نیمز  رب  هدجس  لاؤس ، مود  تمسق  هب  عجار  اّما  و  دنراد . هّجوت  نآ  هب  نایعیـش  هک  تسا ; مالـسلا )) هیلع  )) نینمؤملاریما

ییاهزیچ تسا  نکمم  ای  و  تسا . لطاب  زامن  هدـشن و  ماجنا  نیمز  رب  هدجـس  دـشاب  عنام  دـمن و ... یلاق ، دـننام  يزیچ  رگا  تهج  نیمه  هب 
یکاپ كاخ  هعطق  نایعیش  تهج  نیمه  هب  تسین  زیاج  اهنآ  رب  هدجس  و  دشاب . عنام  کیئازوم و ... یشاک ، یندعم ، ياه  گنس  چگ ، دننام 

دوب و دـهاوخن  رهم  هب  زاین  تسین  یعنام  هک  ییاج  اذـل  شرف و  رب  هن  دوش ، ماجنا  كاخ  رب  هدجـس  زامن ، عقوم  رد  ات  دـنراد  هارمه  دوخ  اـب 
هدوب 36 ـ ـ . ص 191 ج 1 ، ناهرب ، رسفت  یقرواپ 1 -  لومعم  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ربمایپ تیب  لها  زا  ّتیعبت  هب  ادتبا  نامز  زا  بلطم  نیا 
دیاب مه  وضو  هلأسم  رد  و  تسا . هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ادـخ لوسر  شور  زا  فشاک  مالـسلا )) مهیلع  )) تیب لـها  شور  هک  میناد  یم  و 

نینمؤملاریما دوب ، نآ  زا  ریغ  ترضح  نآ  شور  رگا  اریز  دنریگ ; یم  وضو  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ربمغیپ شور  نامه  هب  نایعیـش  مییوگب 
. دـنا هتـشاد  ار  شور  نیمه  صوصن  قبط  ناـنآ  یلو  دـندرک . یم  ناـیب  اـم  يارب  مالـسلا )) مهیلع  )) تیب لـها  رگید  بلاـط و  یبا  نبا  ّیلع 

37ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

؟ تسا نانیمطا  دروم  تّنس  لها  ینابم  ایآ 

شسرپ

؟ تسا نانیمطا  دروم  ّتنس  لها  ینابم  ایآ 

خساپ

موصعم هک  دنریگیم  یناسک  زا  ار  ّتنس  نانآ  اریز  تسا ،  هدماین  تسد  هب  هابتـشا  اطخ و  زا  موصعم  نئمطم و  یعبنم  زا  تّنـس  لها  ینابم 
، موصعم عبنم  زا  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  ّتنـس  هعیـش  ياملع  یلو  تسین ؛ دامتعا  لباق  ناـنآ  هتفگ  تهج ، نیمه  هب  دنتـسین و 

دروم دنکیم ، لقن  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  ّتنـس  زا  هعیـش  هک  هچنآ  تهج ، نیمه  هب  دناهتفرگ و  مالـسلا » مهیلع  » تیب لها  ینعی 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دومن « . هعجارم  هدش ، لقن  یّنس  هعیش و  قیرط  زا  هک  ( 6 «) نیلقث ثیدح  » هب ناوتیم  دروم  نیا  رد  تسا . نانیمطا 

؟ تسا هنوگچ  یمالسا  بهاذم  هاگن  زا  لقع  هاگیاج  دربراک و 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  یمالسا  بهاذم  هاگن  زا  لقع  هاگیاج  دربراک و 

( لوا تمسق  ) خساپ

لها ادخ و  باتک   ) یگشیمه يامنهار  خیرات ، لوط  رد  رـشب  لسن  يارب  زین  (ص ) مرکا ربمایپ  تسا ، یگـشیمه  نید  مالـسا ، هک  اج  نآ  زا 
هژیو هب  دیدج  ياهشسرپ  اب  دروخرب  ماگنه  دندرک و  تلفغ  مهم  نیا  زا  یللع  ربانب  ناناملسم  زا  يرامـش  اّما  {1;} دومرف یفّرعم  ار   ( تیب

: دندش هورگ  ود  ادتبا  مالسا  يرکف  هعماج  ناریا ، مور و  یلقع  ياهکلسم  دیدج و  ياهگنهرف  اب  دروخرب  یمالسا و  تاحوتف  رـصع  رد 
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یضاق هک  اج  نآ  ات  دندرک  هدنسب  تعیرش  رهاظ  هب  هتسناد ، دودرم  ار  یقطنم  ياههویش  يزرو و  لقع  دنتفرگ و  یبلـس  عضوم  ّتیرثکا ، أ .
زا ینالقع  عافد  حیـضوت و  میکحت و  يارب  دـندوب و  هشیدـنا  لها  یکدـنا  رامـش  ب . درک ؛ یفّرعم  ملع  ار  مالک  ملع  هب  لـهج  فسوی ، وبا 
دنچ زا  ره  دندش و  ییاهطیرفت  طارفا و  راتفرگ  هورگ ، ود  نیا  زا  مادـک  ره  { 2 .} دندز الاب  نیتسآ  قطنم  لقع و  نادیم  رد  ینید  ياهرواب 

نید و ظفاح  تباث و  بتکم  هناگی  دیماجنایم . یهورگ  شیادیپ  هب  دندشیم و  لیدـعت  راتـساوخ  هک  دـندرکیم  روهظ  یـصاخشا  یهاگ 
اههقرف و شیادـیپ  هدـمع  ّتلع  لاح ، ره  هب  دومرف / یفّرعم  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  دوب  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  بتکم  شور و  نامه  ایوپ ،

ياههشیدنا ياراد  هک  تسا  یبهاذم  راتشون  نیا  ردام  ثحب  دروم  دوب . یمالسا  یعقاو  نارّسفم  تیب و  لها  زا  ناناملـسم  ییادج  بهاذم ،
بهاذم نیا  زا  يرامـش  هّتبلا  ؛)... یعفاش و یکلام و  دننام  یهقف  ینید و  بهاذـم  اههقرف و  مامت  هن  ) دنـشاب يرکف  ّصاخ  برـشم  یمالک و 

نیرتنهک زا  یکی  { 3 :} هیردق دناهتـشاد . یخیرات  مهم  شقن  ای  تسا  یقاب  زونه  اهنآ  ياههشیدـنا  اّما  دـنرادن ؛ یناوریپ  رـضاح  لاح  رد 
نرق رخاوا  رد  هک  تسا  نیا  ملّسم  ردق  یلو  تسین ؛ نشور  نانآ  روهظ  قیقد  خیرات  دمآ . دیدپ  مالسا  ناهج  رد  هک  تسا  یمالک  ياههقرف 

نالیغ ق ،) رد 110  تشذـگرد   ) يرـصب نسح  تشذگرد 80 ق ،) ) ینهج دـبعم  { 4 .} دناهتـشاد ّتیلاّـعف  هدوـب و  حرطم  يرجه  تسخن 
نیا دزن  ثحب  روـحم  { 5 .} دـنايردق هشیدـنا  ناجّورم  ناربهر و  زا  تشذـگرد 124 ق)  ) مهرد نب  دـعج  و  تشذگرد 112 ق ) ) یقشمد

ندوب فّلکم  راتخم و  اب  یهلا  ردـق  هب  داقتعا  هک  دـندرکیم  نامگ  نانآ  تسا . وا ) ياوران  ياهراک  هژیوب   ) ناسنا يرایتخا  ياهراک  هقرف ،
ردـق اضق و  هب  ناسنا  ياهراک  مامت  رگا  رگید  فرط  زا  تسین و  هنالداع  ناراکاطخ  تازاـجم  تروص ، نیا  رد  درادـن . يراـگزاس  ناـسنا 

تاـفانم هللا » ناحبـس  ، » اـهیتشز زا  دـنوادخ  یگتـساریپ  اـب  نیا  دوشیم و  هداد  تبـسن  دـنوادخ  هب  ناـسنا  ياوراـن  ياـهراک  دـشاب ، یهلا 
نانآ ششوک  دندرک . یفن  ناسنا  يرایتخا  ياهراک  دودح  رد  ار  یهلا  ردق  اضق و  ناسنا ، رایتخا  یهلا و  لدع  زا  عافدیارب  سپ  { 6;} دراد

لقتـسم و ار  ناسنا  نوچ  دوبن ؛ حیحـص  اهنآ  شور  اّما  دوب ؛ تسرد  تسا -  یهلا  ردـق  اـضق و  روبجم  ناـسنا  ییارگربج -  هدـیقع  در  رد 
رد مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  بتکم  ببس  نیدب  {7;} دراد تافانم  تّیقلاخ  رد  دیحوت  لصا  اب  نیا  دنتسنادیم و  ییادخ  تیـشم  زا  جراخ 

یلو دـننک ؛ تسرد  ار  ادـخ  تلادـع  دنتـساوخ  اهيردـق  هراچیب  : » دومرف (ع ) اضر ماما  لاـثم  روط  هب  دوب ؛ اـهنآ  داـشرا  حالـصا و  ددـص 
همادا هلزتعم  ار  اـهنآ  هشیدـنا  یلو  درواـین ؛ ماود  تشادـن ، شزاـس  هّیما  ینب  اـب  نوچ  هّیردـق  { 8 «.} دـندرک بارخ  ار  وا  ( دـیحوت  ) تنطلس

ریـسفت و یناـسنا  میلـس  لـقع  ساـسا  رب  ار  یهلا  ردـق  اـضق و  هورگ ، نیا  هک  دـیآیم  تسد  هب  یبوخ  هب  دـش ، هدروآ  هچ  نآ  زا  { 9 .} داد
لقع هب  هک  دنتـسه  یبهاذـم  نیتسخن  زا  اـهنآ  ببـس  نیدـب  اـت  دنتـسنادیم  یهلا  فیلاـکت  ندوب  لوقعم  روحم  ار  ناـسنا  تّیرح  دـندرک .

تایآ و اب  ار  دوخ  هنابَّام  لقع  ياهرواب  اهنیا  زیتس / لـقع  زیرگ و  لـقع  هن  دـندیدیم ، رادـم  لـقع  ار  ینید  ياـههزومآ  دـنداد و  ّتیّمها 
یـصخش هدرک و  كرد  ار  میکحت  زور  هدینـش ، ثیدـح  ساّبع  نبا  زا  ینهج  دـبعم  لاثم ، يارب  ، دـندرکیم مکحتـسم  دنتـسم و  ثیداـحا 

ریـسفت بلاق  رد  هک  هّیما  ینب  داد . همادا  گرم  ّدح  رـس  ات  ار  يزیتس  ربج  یبلطحالـصا و  شبنج  هّیردق ، دوب . هقث  ياهیعبات  زا  وگتـسار و 
بیلـص هب  ار  هشیدنا  نیا  نارـس  رگید  نالیغ و  دـبعم و  دـندادیم ، تبـسن  ادـخ  هب  ار  دوخ  تاهابتـشا  مامت  یهلا ، ردـق  اضق و  زا  تسردان 

نب مـهج  ناوریپ  { 11 .} تفرگ يرای  یفـسلف  ياههشیدـنا  زا  ناناملـسم ، ناـیم  هک  تسا  ياهقرف  نیتسخن  «: هّیمهَج  » هیّربج { 10 .} دندیشک
رکف شیادـیپ  أشنم  دنتـسه . هلزتعم  بتکم  سّـسؤم  اطع  نب  لصاو  نارـصاعم  زا  مهرد و  نب  دـعج  درگاش  تشذـگ 128 ق ) رد   ) ناوفص

اضق و هب  ار  رگمتـس  نایلاو  دوخ و  عرـش  فالخ  ياهراک  ّتیلوؤسم  تایانج و  مامت  ات  دوب  هیواعم  تموکح  ماـش و  نیمزرـس  ییارگربج ،
زج یـسک  زا  يراک  چیه  دنرادن و  یتردق  هنوگ و  چیه  اهناسنا  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  اهنآ  { 12 .} دنک هئربت  ار  دوخ  دنتـسم و  یهلا  ردق 

ار تافـص  زا  يرایـسب  و  دنتـسنادیم ، یلاخ  تفرعم  نامه  ار  نامیا  تقیقح  تسا ؛ يزاجم  اهناسنا  هب  اهراک  تبـسن  دـنزیمن ؛ رـس  ادـخ 
هک یلقع  نوناق  نیا  زا  هدافتسا  اب  دنوادخ  هیبشت  زا  ییاهر  هیزنت و  لایخ  هب  نانآ  دندادیمن . تبـسن  دنوادخ  هب  دیرم و .. یح ، ملاع ، دننام 

نادـیواج هک  یتایآ  زا  هدافتـسا  اب  دراد و  رخآ  لّوا و  يزیچ  ره  هکلب  تسین ، نکمم  ماـجنا  زاـغآ و  رظن  زا  یهاـنتمان ، يایـشا  تاـکرح و 
. تسین مئاد  يدبا و  مّنهج ، تشهب و  هک  دناهدیسر  هجیتن  نیا  هب  { 13 ،} تساهتشاذگاو دنوادخ  تساوخ  هب  ار  خزود  تشهب و  رد  ندنام 
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اب دنوادخ  یتاذ  تافص  ّتینیع  دنوادخ ، يرـصب  تیؤر  یفن  ناوتیم  دراد  تقفاوم  زین  هّیماما  هلزتعم و  بهذم  اب  هک  نانآ  رگید  دیاقع  زا 
تایآ حیرص  اب  دشاب  تفرعم  ًافرـص  نامیا ، هک  نیا  { 14 .} درب مان  ار  دـنوادخ  تفرعم  بوجو  ندوب  یلقع  نآرق و  ندوب  ثداـح  وا ، تاذ 

هتفریذپ زین  دوش  تاقولخم  هب  ادخ  هیبشت  ببـس  ای ... ندوب و  هدنز  ای  ندوب  ملاع  دننام  یتافـص  قالطا  هک  نیا  و  { 15 ،} دراد تافانم  نآرق 
تسا زیاج  ایآ  هک  شسرپ  نیا  خساپ  رد  (ع ) داوج ماما  ببس  نیمه  هب  دماجنایم ؛ ادخ  فاصوا  تخانش  یلیطعت  هب  ماجنارس  نوچ  تسین ؛
هیبشت زا  اّما  تسا ؛ قداص  دنوادخ  هرابرد  تفص  لصا  ینعی  لیطعت ،)  ) لاطبا یفن  هیبشت و  یفن  تیاعر  اب  يرآ  دومرف : میمانب ، ئش  ار  ادخ 

هب یعاجترا  تشگرب  رگزاغآ  اهنآ  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  هورگ ، نیا  يارآ  رـصتخم  یـسررب  زا  دوش / زیهرپ  دـیاب  يرگن  ناس  مه  و 
قلطم ندوب  روبجم  ناشتاغوس  نیرتمهم  باتک  لها  ناکرـشم و  { 16 ... .} دنوادخ و میسجت  ربج ، دننام  دندوب ؛ یلهاج  رـصع  ياهرواب 
نارـس زا  يرامـش  ینادان  دـّلوتم  هکلب  دوبن ؛ یّـصاخ  ياههشیدـنا  ياراد  يرکف و  برـشم  بتکم و  زاغآ ، رد  جراوخ  جراوخ : دوب . ناسنا 
میسقت يدّدعتم  ياههقرف  هب  دوز  رایسب  تفریم و  رامش  هب  بّصعت  يور  زا  یشان  یـسایسیتکرح و  ًافرـص  دوب و  هّیما  ینب  تنطیـش  هفوک و 

لقع و اب  تفلاخم  ییارگدومج و  ناشراتفر  رهاظ  دـنچ  ره  دنتـشادن ؛ یمـالک  ّصاـخ  ياـهرواب  اـههزومآ و  ساـسا ، نیمه  رب  { 17 .} دش
مکحلا نا  » هفیرـش هیآ  رهاظ  هب  نانآ  تشاد . یفرژ  ریثأت  یمالک  ياههشیدنا  بهاذم و  شیادیپ  رد  هورگ  نیا  راتفگ  راتفر و  دوب . هشیدـنا 

سپ دوب ؛ ادخ  ریغ  نداد  رارق  مَکَح  نیفـص ، رد  گنج  تشونرـس  يراذـگاو ، هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  دـندیزرو و  دومج  { 18«;} هللاّالا
 . مینک هبوت  دیاب  میاهدـش و  رفاک  (ع ) نانمؤملا ریما  یّتح  همه  نیاربانب  تسا ؛ نامیا  یفانم  مه  هانگ  باکترا  میاهدـش و  هانگ  بکترم  همه 

مالک بهاذـم  نایم  برـشم  نیرتارگلقع  هلزتعم  هلزتعم : دـش . حرطم  نآ  زرم  ّدـح و  یتسیچ و  نامیا ، غاد  ثحاـبم  هک  دوب  اـج  نیمه  زا 
ّطلـست درادـن . یهار  اهنآ  هب  لقع  هک  يدراوم  رد  یّتح  دـناهداد ؛ ّتیّمها  لقع  ياههداد  لقع و  هب  هزادـنا  زا  شیب  ناـنآ  تسا . یمالـسا 

هار هزورما ، هک  دیـسر  ياج  هب  راک  دـش و  هلزتعم  یملع  راثآ  حرط  ظـفح و  عناـم  ثیدـح ، لـها  يرعـشا و  هشیدـنا  یعاـمتجا  یـسایس و 
، نییمالسالا تالاقم  دننام  تسا ؛ مّلسم  يرعـشا  ناگهدنـسیون  هلیـسو  هب  هک  تسا  نکمم  ییاهباتک  اب  طقف  هلزتعم  اب  ییانـشآ  تخانش و 
هک يروط  نآ  هلزتعم  يارآ  هشیدنا و  ساکعنا  هک  تسا  نشور  یعیبط و  یناتسرهش . لحنلا  للملا و  يدادغب و  قرفلا ، نیب  قرفلا  يرعشا ؛

هلزتعم بتکم  یلقع  یملع و  ثاریم  هب  ناسانـشرواخ  هزورما  { 19 .} دـناهلزتعم اب  عازن  ماقم  رد  نوچ  تسا ؛ هدـماین  اهباتک  نیا  رد  هدوب ،
هلزتعم هشیدنا  ریدقت  رشن و  سیردت ، هب  يرـصم ، نادنمـشناد  اهنآ  شیپاشیپ  ّتنـس و  لها  ناهج  هدش  ببـس  رما  نیا  هک  دناهدروآ  يور 

ار وا  یمالسا ، تّما  ّتیرثکا  و  قفانم ، ار  وا  يرصب  نسح  كرشم ، رفاک و  ار  راکهنگ  ناملـسم  جراوخ ، هلزتعم : دیاقع  زا  یخرب  دنزادرپب /
زا ترابع  حدـم و  مسا  نامیا ، داد : يدـیدج  يأر  لالدتـسا ، نیا  اب  يرـصب  درگاـش  ( 131  - 80  ) اطع نب  لصاو  دـننادیم . قساـف  نمؤم 
مه رفاک  دراد ، رارقا  دیحوت  هب  نوچ  تسین و  نمؤم  قساف ، سپ  تسا ؛ دب  لامعا  تافص و  زا  ترابع  مذ و  مسا  قسف  و  هدیدنـسپ ، تافص 
رد هلزتـعم  { 20 .} دـنیوگ هلزتعم  اـهنآ  هب  ببـس  نیدـب  ریگب ؛» هراـنک  اـم  زا  اـّنع ؛ لزتـعا  : » تفگ درک و  شنزرـس  ار  وا  شداتـسا  تسین .
هب تشاد ، تفلاخم  ینید  رهاوظ  اب  اهنآ  لالدتـسا  جـیاتن  اـج  ره  دـندرکیم و  هدافتـسا  ینـالقع  رّکفت  زا  يریـسفت  یمـالک و  ياـهثحب 

بلغا زین  یمالـسا  نافوسلیف  دوش . رارقرب  یگنهامه  نید  لقع و  نایم  ات  دندرکیم  لیوأت  هیجوت و  ار  رهاوظ  هداد ، ّتیّمها  یلقع  ياههداد 
، لقع هب  نانآ  شیارگ  رد  ّرثؤم  لماوع  هلمج  زا  دنتـشاد / یلدج  رکفت  ًابلاغ  هلزتعم  اّما  دـنراد ؛ یناهرب  رّکفت  دـنوشیم و  دراو  لقع  هار  زا 
{21 .} درکیمن تیافک  اهنآ  لباقم  رد  لقن  هب  دانتسا  نوچ  دوب ؛ ناتـسرپتب  باتک و  لها  نادنمـشناد  اب  نانآ  یمالک  لادج  يریگرد و 

نسحلاوبا و  ( 415  ) رابجلادبع یضاق  (، 321  ) ییابج مشاه  وبا  (، 303  ) ییابج یلع  وبا  (، 231  ) ماظن نب  میهاربا  (، 235  ) فالع لیذه  وبا 
/ دنتسه هرصب  هلزتعم  فورعم  ياههرهچ  زا  ( 436  ) يرصب

( مود تمسق  ) خساپ

لوصا رد  یمالک  هسردم  ود  نیا  تسا . نآ  فورعم  ياههرهچ  زا  یبعک  یخلب  مساقلاوبا  و  دادـغب ، هلزتعم  سـسؤم  ( 210  ) رمتعم نب  رشب 
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لصا جنپ  رب  هلزتعم  بهذم  { 22 .} تسا کیدزن  هّیماما  يداقتعا  لوصا  هب  بلعا  دادغب  هلزتعم  هاگدید  دنراد و  قفاوت  يرکف  شور  یّلک و 
تافـص  ) تسا یتافـص  دیحوت  يور  هلزتعم  دیکأت  هک  تسا  يدابع ) و  یلاعفا ، یتافـص ، یتاذ ،  ) دیحوت لصا  نیتسخن  { 23 :} تسا راوتسا 

، هلزتعم هّیماما و  شخبماهلا  دنراد ، رارق  هرعاشا  و  تسا ) ادخ  تاذ  ریغ  دیاز و  ادخ  تافص   ) هّیتافـص لباقم ، رد  هک  دنیوا ) تاذ  نیع  ادخ 
ناعمب سیل  ینعملا و  يدحا  دمص  دحا  دحاو  هلا  میدقلا  ْفص  نم  : » دومرف (ع ) رقاب ماما  تسا . مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ینارون  ثیداحا 
دنکیم فصو  لدع  هب  ار  ادخ  لاعفا  نآ ، هیاپ  رب  هتفایرد و  ار  نآ  لقع  هک  تسا  ییانعم  لدع ، ینعی  تسا ؛  لدع  مود  لصا  { 24 «.} ْریثک

حیبق راک  زا  دـهدیم و  ماجنا  نسح  راک  هراومه  ادـخ  دـنکیم و  كرد  لقتـسم  روط  هب  ناسنا  لقع  ار  ایـشا  حـبق  نسُحهک و  اـنعم  نیدـب 
. تسا نیریش  دنک ، ورسخ  هچ  نآ  ره  هکلب  دسانـشیمن ؛ یحبق  نسح و  لقتـسم  روط  هب  ام  لقع  دنیوگیم : هرعاشا  لباقم ، رد  دزیهرپیم .

نوچ هکلب  تسین ؛ یحیبق  راک  تسا و  نکمم  دربب ، مّنهج  هب  ار  اوقت  اـب  هاـنگیب و  ناـسنا  دـنوادخ  رگا  هک  دوشیم  نیا  راـتفگ  نیا  هجیتن 
هـشیدنا ییادـج  فطع  هطقن  تسا و  یفاک  لازتعا  بهذـم  ندوب  یلقع  تابثا  رد  ییاهنت  هب  لـصا  نیا  تسا / نسح  هداد ، ماـجنا  دـنوادخ 

هدعاق نیا  تسا و  یلقع  حبق  نسُح و  شریذپ  لصا ، نیا  يانبم  تسا . دوخ  نامز  مه  بهاذم  رگن  یحطـس  دـماج و  ياههشیدـنا  زا  اهنآ 
، راکفا زا  دناهدعاق ، نیا  رکف  هب  هک  اهیلبنح  ثیدح و  لها  . » دنوشیم نآ  هخاش  گرب و  يرایـسب  دیاقع  هک  دنامیم  يدنمونت  تخرد  هب 

هـشیدنا نهذ و  زا  یلقع و  همه  هک  تـسا  ياهمّدـقم  هـس  ورگ  رد  یهلا  لدـع  تاـبثا  { 25 «.} دـناهدروآرد رـس  یناوارف  قیاقح  فراعم و 
.2 وا ؛) ریغ  هچ  دنوادخ  هچ   ) نآ لعاف  زا  رظن  فرـصدنکیم  مکح  يدـب  یبوخ و  هب  اهراک  زا  یخرب  هرابرد  دَرِخ  . 1 دناهتساخرب . یلاعتم 
زا تشز  راک  . 3 تسا ؛ دب  یکین ، ربارب  رد  يدب  و  بوخ ، یکین ، لباقم  رد  یکین  هک  دنادیم  دراد و  ربخ  اهراک  حبق  نسُح و  زا  دـنوادخ 

، ناسنا أ . دنراوتـسا : تلادع  شریذپ  لصا  رب  لیذ  لئاسم  { 26 .} دشابیم زاین  نآ  ماجنا  زا  یتشز و  هب  ملاع  نوچ  دنزیمن ، رـس  دـنوادخ 
، دـنوادخ ج . دـهدیمن ؛ ناشناوت  زا  رتارف  فیلکت  شناگدـنب  هب  دـنوادخ  ب . روبجم ؛ هن  تسا ، لوؤسم  سپ  تسا ؛ دوخ  ياهراک  هدـننک 
هک اج  نآ  زا  ینعی  تسا ؛ دیعو  دعو و  موس ، لصا  دنکیم / فطل  شناگدنب  رب  دنوادخ  د . هتـساوخن ؛ ناگدـنب  زا  ار  اهيدـیلپ  یـصاعم و 

نیدـب تسااهدـیعو ؛ اههدـعو و  هب  افو  فطل ، قیداصم  زا  یکی  تسا و  بجاو  دـنوادخ  رب  فطل  ماجنا  تسا ، بوخ  نسَح و  راک  فطل ،
افو مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  بتکم  { 27 .} دننادیم همه  لماش  ار  یهلا  وفع  هک  هئجرم  لباقم  رد  دنیوگیم  زین  هّیدـیعو »  » اهنآ هب  ببس 
دوخ ّقح  دراد  رایتخا  دنوادخ  نوچ  دننادیمن ؛ مزال  ار  ناراکهنگ ) ندرک  باذع  اهدیدهت و   ) دیعو هب  افو  اّما  دـنریذپیم ؛ ار  اههدـعو  هب 

{28;} تسا لزنم  ود  نایم  یلزنم  مراهچ ، لصا  دننادیمن . مزال  ار  مادـک  چـیه  هرعاشا  اّما  دـیآیمن ؛ مزال  یحیبق  راک  چـیه  دـشخبب و  ار 
یصخش نینچ  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  بتکم  تسا . هلزتعم  ياهراکتبا  زا  هدیقع  نیا  تسا . نمؤم  هن  رفاک و  هن  راکهنگ ، ناملـسم  ینعی 

. دناهدیزگرب ار  هدیقع  نیمه  مالسلا ) مهیلع  ) ناماما لماک  لالدتـسا  هدهاشم  ماهلا و  اب  زین  یمالـسا  بهاذم  هّیقب  دنادیم و  قساف  نمؤم  ار 
هب رما  ياهّدـع  لباقم  رد  اّما  دنتـسنادیم ؛ ینیع  بجاو  همه  رب  لتق  دّـح  رـس  اـت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  جراوخ  مجنپ ، لـصا  رد 

دنتـشاذگ اهنت  ار  (ع ) یلع نیّفـص  يارجام  رد  ببـس  نیدب  دنتـسنادیم ؛ بجاو  نابز  بلق و  هدودـحم  رد  طقف  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
هفیظو ار  لتق )  ) نآ دـیدش  لحارم  لصا  ود  نیا  هب  نداد  اهب  نمـض  هیّماما  هیبش  هلزتعم  دـنراد . ار  رظن  نیمه  هلبانح  ثیدـح و  لها  رتشیب 

ص 181، ج 5 ، 59 ؛ ص 17 -  ج 3 ، دـمحا ، دنـسم  رکفلاراد ؛ ص 328 ، ج 5 ، يذمرت ، حیحـص  [. 1 { ] 29 .} دنتسنادیم یمالـسا  ربهر 
رشن مجنپ ، ص 11 ، ج 3 ، یناحبـس ، رفعج  لحنلا ، للملا و  یف  ثوحب  [. 2 / ] يونین ْبتکم  ص 93 ، ییاسن ، صیاصخ  توریب ؛ رداـصلاراد 

اضق و هب  دنتـسم  یـشان و  ار  ناسنا  ياهراک  هلمج  زا  ایـشا  مامت  هک  دـندوب  یناـسک  هّیردـق  دـنیوگیم : یهورگ  [. 3 / ] ق یمالسا 1423ه ‘
يرایتخا ياـهراک  هراـبرد  یهلا  ردـق  اـضق و  رکنم  اـهنآ  دـنیوگیم : یهورگ  اـّما  دـنوشیم ؛ هّیربج  لداـعم  هک  دنتـسنادیم  یهلا  ریدـقت 

رفعج لحنلا ، للملا و  یف  ثوحب  .) دـندوب لئاق  شیاهراک  رد  ناـسنا  ندوب  لقتـسم  هب  ینعی  دـنوشیم  هضوفم  لداـعم  هک  دـندوب  اـهناسنا 
یبا ننـس  ْمالا (.... هذـه  سوجم  ْيردـقلا  هدـمآ : هیّردـق  مسا  هدـش ، لقن  (ص ) ربمایپ زا  هک  یثیداـحا  رد  [. 4 (/ ] ص 124 ج 3 ، یناـحبس ،
ملع خیرات  [. 6 / ] هدـیدجلا قافَّالاراد  ص 14 ، ینیارفـسا ، رهاقلادـبع  قرفلا ، نیب  قرفلا  [. 5 (/ ] توریب رکفلاراد ، ص 410 ، ج 4 ، دوواد ،
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همالع راونالاراحب ، [. 8 / ] نامه [. 7 / ] ص 247 یناـگیاپلگ ، یناـبر  یلع  یمـالک ، بهاذــم  قرف و  مود ؛ ریطاـسا ، ص 67 ، یبلح ، مـالک ،
للملا یف  ثوحب  [. 10 / ] ص 251 یناگیاپلگ ، ینابر  یلع  یمالک ، بهاذم  قرف و  [. 9 / ] ق 1403 ه ‘ أفولا ، ْسسؤم  ص 54 ، ج 5 ، یسلجم ،

/ نامه [. 12 / ] یلعالا ْسّسؤم  توریب  ص 68 ، نیزلا ، لیلخ  دمحم  هیمالسالا ، قرفلا  خیرات  [. 11 / ] ص 115 ج 3 ، یناحبس ، رفعج  ، لحنلا و 
ای و   ] تشهب رد  اهنآ  تسا ، رارقرب  نامسآ  نیمز و  ات  کبر ؛ أش  ام  الا  ضرالا  تاومـسلا و  تماد  ام  اهیف  نیدلاخ  :) 107 و 108 دوه ، [. 13]

تایآ نوچ  تسا ؛ هدش . ادخ  ّتیـشم  هب  طورـشم  هک  تسین  یمتح  یعطق و  یگنادواج  سپ  دـهاوخب ؛ ادـخ  هک  نیا  رگم  دنتـسه ، منّهج ]
بهاذم قرف و  [. 14 / ] تسا ثحب  دروم  هیآ  هدننک  نشور  رّـسفم و  هک  دنتـسه  نادیواج  مّنهج  تشهب و  دنیوگیم : یناوارف  نشور  خـساپ 

رد دندرک  راکنا  ار  تایآ  نآ  و  مهـسفنا ؛ اهتنقیتسا  اهب و  اودحج  و  : » 14 لمن ، هنومن ، روط  هب  [. 15 / ] ص 296 یناگیاپلگ ، ینابر  یمالک ،
ص 139/ ج 3 ، یناحبس ، رفعج  لحنلا ، للملا و  یف  ثوحب  [. 16 / ] تسین نامیا  اما  تسه ؛ تفرعم  اج  نیا  دنتشاد ؛» نیقی  لد  رد  هک  یلاح 

دوب ییایند  جراوخ ، دّرمت  هزیگنا  هک  تسا  تقیقح  نیا  تسا ، راکـشآ  هچ  نآ  ص 98 . نیزلا ، لیلخ  دمحم  هیمالسالا ، قرفلا  خیرات  [. 17]
للملا و یف  ثوحب  [. 19 / ] 57 ماعنا ، [. 18 . ] دنـشاب تفالخ  تماما و  بصنم  ّیلوتم  ارچ  هک  دندرکیم  تداسح  شیرق  اب  ببـس  نیمه  هب  و 
هک یلاح  رد  دـنرکنم ؛ ار  ربق  باذـع  هک  هدـش  هداد  تبـسن  هلزتعم  هب  هرعاشا  ياهباتک  رد  ًـالثم  ص 166« ج 3 ، یناحبـس ، رفعج  ، لحنلا

خیرات ياهّدع  [. 20 / ] میتسین نآ  رکنم  میدـقتعم و  ربـق  باذـع  هب  اـم  دـیوگیم : هحفـص 732  هسمخ ، لوصا  حرـش  رد  رابجلادبع  یـضاق 
لزانم رد  ام  دنتفگ : دندز و  زاب  رـس  (ع ) یلع اب  یهارمه  تعیب و  زا  ياهّدع  هک  اج  نآ  دننادیم  (ع ) یلع تفالخ  رـصع  ار  هلزتعم  شیادیپ 

ص 15/ ج 3 ، نیما ، دمحا  مالسالا ، یحض  [. 21 (/ ] ص 6 هلزتعم ، تاقبط  قرف و  زا  لقن  هب  ص 130 ، نامه ، مینکیم (. يریگهرانک  دوخ 
اب هک  ار  هلزتعم  تاّیرظن  زا  ياهراـپ  هعنقملا  هلاـسر  رد  و  هدـش ، روآداـی  دوخ  تـالاقملا  لـیاوا  رد  ار  نآ  زا  ییاـههنومن  دـیفم  خیـش  [. 22]

یضاق لیلد  نیمه  هب  [. 23 / ] ص 257 یناگیاپلگ ، ینابر  یلع  ، یمالک بهاذم  قرف و  تسا ، هدرک  عمج  تسا  گنهامه  تیب  لها  تایاور 
. مق یمالـسا ، تاراـشتنا  ص 144 ، قودـص ، دـیحوت ، [. 24 / ] تـسا هداـهن  ماـن  هـسمخ  لوـصا  حرـش  ار  یلزتـعم  مـهم  باـتک  رابجلادـبع 
، نییمالسالا بهاذم  [. 27 / ] ص 340 ج 3 ، ناـمه ، [. 26 / ] ص 169 ج 3 ، یناحبــس ، رفعج  ، لـحنلا لـلملا و  یف  ثوـحب  ناــمه ، [. 25]
فرعم و هناگی  دیفم  خیش  [. 28 / ] 86 ص 75 -  یبلح ، رغـصایلع  ناهج ، ناریا و  رد  مالک  ملع  خیرات  73 ؛ ص 55 -  يودب ، نامحرلادبع 
قرف و [. 29 / ] 1413ه‘ق لّوا ، ناریا ، یملاعلا  رمتؤملا  ص 38 ؛ ج 4 ، دیفم ، خیش  تافنصم ، دنادیم  لصا  نیمه  ار  لازتعا  بتکم  هصخشم 

ص 236/ یناگیاپلگ ، ینابر  یلع  یمالک ، بهاذم 

هعیش یمالک  قرف 

تایلک

هعیش فیرعت 

؟ هچ ینعی  تسا " ناتهب  نیرتدب  مدرم  زا  ییوگدب   " ای تسا " ینادان  نتشگ  دنسرُخ  ناهج  هب  ياههلمج "  تسا ؟ انعم  هچ  هب  هعیش  ۀملک 

شسرپ

؟ هچ ینعی  تسا " ناتهب  نیرتدب  مدرم  زا  ییوگدب   " ای تسا " ینادان  نتشگ  دنسرُخ  ناهج  هب  ياههلمج "  تسا ؟ انعم  هچ  هب  هعیش  ۀملک 

خساپ
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ۀعیش ای  یلع  ۀعیش  حالطصا  دنیوگیم . هعیـش  تراهط  تمـصع و  نادناخ  ناوریپ  هب  ًاحالطـصا  تسا . عبات  وریپ و  يانعم  هب  تغل  رد  هعیش 
نوزئافلا مه  یلع  ْْهعیـش  : " تسا هدمآ  ص )  ) ادخ لوسر  زا  هملـس  ما  ثیدح  رد  دوشیم .  هدید  رایـسب  ص )  ) ربمایپ نانخـس  رد  تیب  لها 

مدوب ص )  ) ادخ لوسر  دزن  دیوگیم : يراصنا  هللادبع  نبرباج   " دنتاجن . لها  تمایق  زور  رد  هک  دنا  یناسک  اهنت  یلع  ناوریپ  همایقلا ؛ موی 
راگتسر تمایق  رد  شنایعیـش  صخـش و  نیا  تسا ! وا  تسد  هب  مناج  هک  نآ  هب  دنگوس  : " دومرف ربمغیپ  دش .  نایامن  رود  زا  ع )  ) یلع هک 

هب ص )  ) ربمغیپ دش ، لزان  هّیربلاریخ " مه  کئلوا  تاحلاصلااولمع  اونمآ و  نیذلا  ّنا   " هیآ هک  یعقوم  دیوگیم : سابع  نبا  " دوب . دنهاوخ 
ماما " تسا . یـضار  امـش  زا  مه  ادخ  دوب و  دیهاوخ  دونـشخ  تمایق  رد  هک  دیـشابیم  تنایعیـش  وت و  هیآ  نیا  قادـصم  : " دومرف ع )  ) یلع

 " ۀلمج " دنا . نانمؤم  سنا  ۀیام  اهنت  دارفا  هنوگنیا  هکلب  دشاب ، نمؤم  دومن ، ام  هب  یگتسب  ياعدا  هک  ره  تسین  نینچ  دومرف " : ع )  ) مظاک
اهتبیصم اه و  یتخس  اه ،  يراوگان  رـس  زا  هک  یـصاخشا  تسا  یهیدب  درادن . یناهرب  تجح و  تسا " ینادان  نتـشگ  دنـسرخ  ناهج  هب 

هک نیا  نآ  تسا و  تسرد  انعم  کی  هب  تسیناج و  یب  نخـس  نیا  هتبلا  درک . هماقا  نآ  رب  یلیلد  یلقع  رظن  زا  ناوت  یمن  دـنا ، هتفگ  ینخس 
هب دایز  هجوت  وا  هاگدـید  زا  دـهد ، یم  تیمها  رتشیب  ادـخ  هب  هجوت  تیونعم و  هب  دـنادیمن و  لص  ار  ایند  هک  فراع  رفن  کی  هاگدـید  زا 
هانگ یب  دارفا  هب  ندز  تمهت  تسا . یتقیقح  زا  یکاح  " تسا ناتهب  نیرتدب  مدرم  زا  ییوگدـب   " ۀـلمج اّما  تسا . يدرخ  یب  ینادان و  ایند ،

. تسا هانگ  یب  هب  ندز  تمهت  يانعم  هب  ناتهب  تسا . گرزب  ناهانگ  زا  نانآ  زا  ییوگدب  و 

؟  تسیچ هعیش  زا  روظنم 

شسرپ

؟  تسیچ هعیش  زا  روظنم 

خساپ

ـا ما تسا .  میهاربا  حون ,  ناوریپ  زا  یکی  ( 1  ) میهاربال هتعیش  نم  نا  و  دیامرف :  یم  دیجم  نآرق  تسا .  وریپ  يانعم  هب  برع  تغل  رد  هعیش 
 , دو ـت خـ ـشذ ـ گرد زا  ـه پـیـش  لآ هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  دـندقتعم  هک  دوـش  یم  قـالطا  یهورگ  هـب  هعیـش  ناناملـسم ,  حالطـصا  رد 

زور هب  هک  يرجه  مهد  لاـس  هجحلاوذ ,  مهدـجی  زور هـ رد  ـمـلـه  جزا يددـعتم ;  ياهتبـسانم  رد  ار  نیملـسم  هفیلخ  شیوـخ و  نیـشناج 
 . دومن نییعت  دوخزا ,  سپ  ینید  یملع و  یـسایس ,  عجرم  ناوـنع  هب  ار  وا  دوـمرف و  نیعم  گرزب  عاـمتجا  کـیرد  تسا ,  فورعم  ریدـغ 

یلـص ادخ  ربمایپ  هک  دندوب  دقتعم  یهورگ   - 1  : دـندش میـسقت  هورگ  ود  هب  راصنا  رجاهم و  یمارگ ,  ربمایپ  زا  پـس  نآ کـه :  ـیـح  ـضو تـ
نیتسخن تسا ;  بلاـط  یبا  نب  یلع  ناـمه  تسا و  هدومرف  نییعت  ار  شیوخ  نیـشناج  هتفرگن و  هدـیدان  ار  تفـالخ  هلاـسم  هلآ  هیلع و  هّللا 

مشاه و ینب  ياهتیصخش  هیلک  نانآ ,  سار  رد  دوب و  راصنا  رجاهم و  یهورگ  زا  لکشتم  هک  تیعمج  نیا  دروآ .  نامیا  يو  هب  هک  یـسک 
دـندنام و یقاب  هدـیقع  نیمه  رب  دنتـشاد ,  رارق  نانآ  لاثماو  ثرا  نب  بابخ  دادـقم ,  رذوبا ,  ناملـس ,  دـننام  هباحـص ;  ناگرزب  زا  یعمج 

اجنآ تسا .  هدومرفاطع  نانمومریما  ناوریپ  هب  دوخ  تایح  لاح  رد  یمارگ ,  ربمایپ  ار  بقل  نیا  هتبلا  دـنتفرگ .  ماـن  مالـسلا  هیلع  یلع  هعیش 
هک نآ  ـنـد بـه  گو سـ (- 2  . ) همایقلا موی  نوزئافلا  مهل  هتعیش  اذه و  نا  هدیب ,  یسفن  يذلاو  دیامرف :  یم  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  هراشا  اب  هک 
زا تسا  تراـبع  هعیـش ,  نیارباـن  بـ دنناراگتـسر .  زیخاتـسر ,  زوررد  يو  ناوریپ  و  مالـسلا )  هیلع  یلع  وا (  تسا ,  وا  تسد  رد  نـم  ناـج 

تیعمج نیا  دـنا و  هدـیدرگ  فورعم  مان  نیدـب  تیالو ,  ماقم  ندوب  یـصیصنت  هب  داقتعا  رطاخ  هب  هک  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  زا  یهورگ 
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نیدب دوش و  یم  نیعم  قیرط  نیمه  زا  هعیش ,  تی  ـعـ قو ما و مـ مـقـ دنا .  هدنام  یقاب  ربمایپ  تیب  لها  زا  يوریپ  تیاصو و  طخ  ربزین  نونکات 
 . ددرگ یم  نشور   , تسا يدـعب  ياهنارود  هدـییاز  عیـشت  هک  نیا  رب  ینبم  ضرغم ,  ای  لهاج  نـالعاج  زا  یخربراـتفگ  یگیاـپ  یب  ناـیب , 

رگید هورگ   - 2 دوش .  عوجر  هعیشلا  نایعا  تاعجارملا و  اهلوصاو ,  هعیشلا  لصا  ياهباتک  هب  هعیش ,  خیرات  رت  هدرتس  ـت گـ خا ـنـ ـش يار  بـ
دندیدرگ بقلم  ننست ,  ای  تنس  لها  هب  اهدعب  دندومن و  تعیب  رکبوبااب  ور  نیا  زا  یباختنا ,  تسا  یماقم  تفالخ ,  ماقم  هک  دندوب  نآ  رب 

هلاسم نوماریپ  رظن  فـال  ـتـ خا  , لوصا رد  رایـسب  تاـکرتشم  نتـشاد  اـب  یمالـسا ,  هفیاـط  ود  ره  نیب  هک  دـش  نآ  ما نـتـیـجـه  ـجـ نار ـ ـس و  . 
 . دنداد یم  لیکشت  راصنا  رجاهم و  نامه  ار  هورگ  ود  ره  نیتسخن  ياه  هتسه  دمآ و  دوجو  هب  ربمایپ  ینیشناج  تفالخ و 

؟ تسا ینعم  هچ  هب  هعیش » »

شسرپ

؟ تسا ینعم  هچ  هب  هعیش » »

خساپ

رد زا  سپ  ار  یمالـسا  ۀـعماج  يربـهر  هک  دوـشیم  هتفگ  ناناملـسم  زا  یهورگ  هب  حالطـصا  رد  تـسا و  وریپ  ینعم  هـب  تـغل  رد  هعیـش » »
تایح لوط  رد  (ص ) یمارگ ربمایپ  خیرات ، یهاوگ  هب  دننادیم . وا  موصعم  نادنزرف  و  (ع ) یلع ترـضح  نآ  زا  (ص ) مرکا ربمایپ  تشذگ 

اههیصوت نیا  و  دروآیم . نایم  هب  نخـس  شیوخ  زا  سپ  (ع ) یلع يربهر  تدایق و  زین  بقانم و  لیاضف و  زا  ًارارک  فلتخم  دراوم  رد  دوخ 
(ع) یلع ۀعیـش  مان  هب  دـنریگب و  ار  (ع ) یلع رود  یهورگ  ربماـیپ ، ناـمز  ناـمه  رد  دنتـسم ، تاـیاور  قبط  هک  دوب  هدـش  ببـس  اهـشرافس  و 
رب ار  یهورگ  يدرف و  ياهیـشیدنا  تحلـصم  دندنام و  یقاب  دوخ  نیـشیپ  ةدـیقع  نامه  رب  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هورگ  نیا  دـنوش . هتخانش 

هعیـش مان  هب  وا  تشذگرد  زا  سپ  ادخ و  لوسر  رـصع  رد  یهورگ  هک  دوب  نینچو  دنتـشادن ، مّدقم  يربهر  باب  رد  ادـخ  لوسر  صیـصنت 
: دسیونیم يافوتم 310ه )ـ  ) یتخبون تساهدـش . حیرـصت  هراشا و  زین  لـحن  لـلم و  ناگدنـسیون  راـتفگ  رد  بلطم  نیا  هب  دـندش . فورعم 
وا هب  هتسسگ و  نارگید  زا  هتفریذپ و  تفالخ  تماما و  هب  ار  (ع ) یلع وا ، زا  سپ  ادخ و  لوسر  نامز  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یناسک  هب  هعیش 

يوریپ ار  یلع  نانیا  هک  تسا  نآ  دـنیوگیم  هعیـش  ار  هورگ  نیا  هکنآ  تلع  دـیوگیم : يرعـشا  نسحلاوبا  (. 17/ هعیشلا قرف  « ) دناهتسویپ
(ع) یلع زا  هک  دنتسه  یناسک  هعیش  دسیونیم : یناتـسرهش  .(. 1/65 نییمالـسالا : تالاقم   ) دنرادیم مدقم  هباحـص  رگید  رب  ار  وا  هدرک و 

یخیرات هعیش ، نیاربانب  .(. 1/131 لحنو : للم   ) دـناهدش لئاق  تیـصو  صن و  قیرط  زا  وا  تفالخ  تماما و  هب  هدرک و  يوریپ  صوصخلاـب 
دناهرهچ کی  زا  خرمین  ود  ای  هکس  کی  ۀیور  ود  عیشت  مالسا و  تقیقح ، رد  و  درادن ، مالـسا  شیادیپ  أدبم  زج  يزاغآرـس  و  مالـسا ، زج 
تیاصو تفالخ و  درک و  عمج  ار  مشاهینب  دوخ ، راکـشآ  توعد  ياهزور  نیتسخن  رد  (ص ) ربمایپ دـناهدش . دـلوتم  ناـمز  کـی  رد  هک 

عیشت يرآ ، تشاد . مالعا  ًامـسر  اروا  تفالخ  ریدغ  زور  رد  صوصخب  فلتخم ، لحارم  رد  زین  نآ  زا  سپ  و  دومن ، نالعا  نانآ  هب  ار  یلع 
اب هک  دوب  یمارگ  ربماـیپ  دوخ  نیا  هکلب  تسا ، اـههناسفا  رگید  ناـمثع و  لـتق  نارود  ثداوـح  ةدروارف  هن  هفیقـس و  لـها  یناـبت  ةدـییاز  هن 
زا یعمج  داد و  دشر  ار  نآ  نامز  رورم  هب  دومن و  سرغ  هباحص  لد  رد  راب  نیلوا  يارب  ار  عیشت  رذب  شیوخ ، ررکم  ینامسآ  ياهدومنهر 
ُْریَخ ْمُه  َِکئلُأ  تاحلاّصلا و  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیّذلا  ّنِإ   » ۀیآ ریسفت  رد  یمالسا  نارسفم  دیمان . هعیـش  ار  رذابا  ناملـس و  نوچ  رابک  باحـصا 

زا لقن  هب  ، 8/589 روثنملا : ردـلا  . ) تسوا نایعیـش  یلع و  هیآ  نیا  زا  دوصقم  دومرف : (ص ) مرکا ربمایپ  هک  دـناهدرک  لـقن  ( 7/ هنیب « ) ِیرَبلا هّ

زا 934بهاذم هحفص 217 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


( (. (ع یلع سابع و  نبا  يردخ ، دیعس  نبا  هللادبع ، نب  رباج 

؟  میشاب هعیش  دیاب  ارچ 

شسرپ

؟  میشاب هعیش  دیاب  ارچ 

خساپ

شیوخ ياربکی  ره  دندش و  میـسقت  یفلتخم  ياههقرف  هب  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  دعب  ناناملـسم  هک  مینکیم  هدـهاشم  مالـسا ] لوبق  زا  سپ  [ 
هب هعجارم  اب  نیب  نیا  رد  دیدرگاهتموکح . دارفا و  تالیامت  زین  اههقیلس و  اهقوذ و  شوختسد  زین  مالسا  میلاعت  دندیزگرب . ار  ياهقیرط 

نید و میلاعت  تفر و  یهار  هچ  هب  دـیاب  هرخـالابوهایه  لاـجنج و  نیا  رد  هک  میدرگیم  هار  لاـبند  هب  نآرق ، زین  و  (ص ) ربماـیپ ياـههتفگ 
ار مدرم  دوخ ، زا  سپ  يارب  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  دیسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  قیقحت ، یمک  اب  تفرگ ؟ ارف  دیاب  یسک  هچ  زا  ار  نآ  ماکحا 

نیب رد  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  : » دناهدومرف ترـضح  نآ  تسا . هدرک  صخـشم  ار  ياهقیرط  هار و  نانآ  يارب  وهتخاسن  اهر  یمگ  رد  رـس  رد 
ترـضح نآ  تیب  لها  لابند  هب  دـیاب  ربمایپ  زا  سپ  هک  میباییمرد  ینارون  مالک  نیمه  هب  کّسمت  اب  تیب .» لـها  نآرق و  . مراذـگیم اـمش 

J .} دشن یهارمگ  ریسا  نوگانوگ ، ياههار  دیاقع و  راکفا و  مخ  چیپ و  رد  ات  دومنتکرح 

؟ مدش هعیش  ارچ 

شسرپ

؟ مدش هعیش  ارچ 

خساپ

دوش نییعت  مدرم  يارب  یماما  لاعتم  يادخ  بناج  زا  دیاب  (ص ،) ربمایپ تشذـگرد  زا  سپ  هک  مدـقتعم  یلقن  یلقع و  لیلد  هب  هک  نآ  يارب 
يروشک رد  هک  یتلود  نامزاس  کی  یلقع : لیلد  دـنک . تیادـه  قح  هار  هب  ار  مدرم  دـشاب و  نید  ماکحا  فراعم و  ناـبهگن  ظـفاح و  هک 

هرادا يرادهگن و  رد  نادراک  هتـسیاش و  دارفا  زا  یعمج  ات  تسین و  راکدوخ  دـنکیم ، هرادا  ار  مدرم  یمومع  ياهراک  دوشیم و  لیکـشت 
هب هک  زین  مالـسا  نید  نامزاس  کش ، نودب  تخاس . دهاوخن  دنمهرهب  دوخ  دئاوف  زا  ار  مدرم  دوب و  دهاوخن  اقب  لباق  دـننکن ، شـشوک  نآ 

هدـننادرگ ناـبهگن و  هب  دوخ  ناـیرج  اـقب و  رد  دراد و  ار  مکح  نیمه  درمـش ، یناـهج  ياـهنامزاس  نیرتعیـسو  زا  ار  نآ  ناوتیم  تأرج 
یمالسا هعماج  رد  ار  نآ  قیقد  تاررقم  دنناسرب و  مدرم  هب  ار  نآ  نیناوقو  فراعم  هک  دهاوخیم  ياهتسیاش  دارفا  هتسویپ  و  تسا ؛ دنمزاین 
نارـسفم املع و  دوجو  اب  بلطم  نیا  هک  دوش  هتفگ  رگا  دـنرادن . اور  نآ  يرادـهگن  تیاعر و  رد  هحماسم  تلفغ و  نیرتمک  دـننک و  ارجا 

اطخ و زا  دنـشاب ، مه  اوقت  اب  حلاص و  هچ  ره  املع  مییوگیم  درادن ، دوجو  دنوادخ  يوس  زا  نیـشناج  نییعت  هب  يزاین  دوشیم و  لح  نید 
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. تسین لاحم  دشاب ، يدـمعریغ  هچ  رگا  نانآ ، هیحان  زا  ینید  نیناوق  فراعم و  زا  یخرب  نتفای  رییغت  دنتـسین و  موصعم  نوصم و  تیـصعم 
: تفگ ناوتیم  رگید ، نایب  هب  تسا . هدمآ  دوجو  هب  مالـسا  رد  هک  تسا  یتافالتخا  نوگانوگ و  بهاذم  دوجو  بلطم ، نیا  دهاش  نیرتهب 

 - ربمایپ نتـشذگرد  زا  سپ  هک  دـنکیم  اضتقا  ًانیع  درکیم ، باجیا  ار  ینید  توعد  نتخاس  رارقرب  ناربمایپ و  نداتـسرف  هک  یلیلد  ناـمه 
دننام توبن ) یحو و  زا  ریغ  هب   ) یلامک فاصوا  رد  هک  ار  یسک  لاعتم  دنوادخ  دیاب  دوب -  مدرم  ربهر  نید و  نابهگن  دوخ  تمصع  اب  هک 

یمومع تیاده  همانرب  هنرگو  دنک ؛ يربهر  ار  مدرم  و  ینابهگن ؛ هدروخنتسد  ار  نید  عیارش  فراعم و  هک  درامگب  يو  ياج  هب  دشاب ، وا 
سپ مالـسا  تما  هک  هدش  تیاور  فلتخم  قرط  هب  (ص ) مرکا ربمغیپ  زا  یلقن : لیلد  دوشیم . مامت  ادخ  رب  مدرم  تجح  دروخیم و  مه  هب 

ترـضح نآ  دننکیم ، لقن  ینـس  هعیـش و  هک  یفورعم  تیاور  رد  دنـشابیم . يو  نانیـشناج  هک  دراد  ینایاوشیپ  ناماما و  ترـضح  نآ  زا 
سپس دنرفن » هدزاود  ناماما   » هدومرف يراصنا  رباج  هب  روهـشم ، یتیاور  رد  و  دنـشیرق » زا  همه  دنـشابیم و  رفن  هدزاود  ناماما  : » دیامرفیم
اهنیا زا  هتشذگ  ناسرب » وا  هب  ارم  مالس  درک . یهاوخ  كرد  ار  ماما  نیمجنپ  وت   » هک دومرف  رباج  هب  هدرمـش ، کی  هب  کی  ار  ناشیا  ياهمان 

. تسا هدومرف  نییعت  نداد ، ناشن  تاصخشم و  مسا و  اب  ًاصخش و  دشاب ، (ع ) نینمؤملاریما ترضح  هک  ار  دوخ  نیـشناج  (ص ) مرکا ربمغیپ 
نیسح دمحم  دیـس  همالع  تسا . هدومن  نیعم  ار  دوخ  زا  دعب  ماما  یماما  ره  نینچمه  هدرک و  یفرعم  ار  دوخ  زا  سپ  ماما  زین  ترـضح  نآ 

.153 ص 148 -  نید ، شزومآ  ییابطابط ،

؟ دنتفریذپ ار  هعیش  بتکم  ام ، نادناخ  ارچ 

شسرپ

؟ دنتفریذپ ار  هعیش  بتکم  ام ، نادناخ  ارچ 

خساپ

یـشیرق ج 4، سوماق  دـنیوگیم (. هعیـش  موصعم  ناماما  رگید  ویلع  ترـضح  ناوریپ  هب  ور ، نیا  زا  تسا  نارای  ناوریپ و  ياـنعم  هب  هعیش 
تسا هتسناد  قح  رب  ار  وا  ناوریپ  ویلع  ترضح  ومرکا  ربمایپ  میرک  نآرق  لاعتم و  دنوادخ  هک  اج  نآ  زا  ۀیمالـسالا )  بتکلاراد  ص 94 ،
بتکم لماک  یهاگآ  اب  ام  ناگتشذگ  رطاخ ، نیمه  هب  دسریم ; ترخآ  ایند و  تداعـس  دصقم و  هب  دنک ، تعاطایلع  الوم  زا  سک  ره  و 

همکحلا نازیم  ." دندنمتداعـس ( نامه  وا  ناوریپ  ویلع  ترـضح  نوزئافلا  مه  هتعیـش  ًایلع و  نا  : " دیامرفیممرکا ربمایپ  دـنتفریذپ . ار  هعیش 
نم دنوشیم ، تشهب  دراو  هک  يرفن  راهچ  نیتسخن  یلع  ای  : " دیامرفیم زین  و  ثیدحلاراد )  ص 2925 ، يرهش ج 6 ، ير  يدمحم  دمحم 
پچ تسار و  تمس  زا  ام  نایعیش  ام و  نارادتسود  ام  ۀیّرذ  تشپ  و  دنوشیم ، دراو  ام  ۀّیرذ  ام  رس  تشپ  نیسح و  نسح و  وت و  متسه و 

اب ار  هعیـش  تیناقح  مینکیم  هراشا  هعیـش  ندوب  قح  ةرابرد  هتکن  دـنچ  هب  بلطم  ندـش  رتنشور  يارب  کنیا  ناـمه )  ]. ") دـنوشیم دراو  [
ۀیآ هلمج 1 . زا  دراد ; دوـجو  دروـم  نیا  رد  یناوارف  تاـیآ  نآرق  رد  درک . تاـبثا  ناوـتیم  نآرق  رد  موـصعم  ناـماما  تیناـقح  هـب  هجوـت 

ار هانگ  يدیلپ و  دهاوخیم  طقف  دـنوادخ  بازحا 33 ) ;  ) اًریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اَمَّنِإ  " : " ریهطت "

تمـصع رد  هیآ  نیا  دندقتعم : زین  تنـسلها  زا  یخرب  هعیـش  نارـسفم  رب  هوالع  " دزاس . كاپ  ار  امـش  ًالماک  دنک و  رود  تیبلها  امـش  زا 
موـصعم اـهنت  هک  تسا  نـشور  و  دابآردـیح ) . ص 274 ، ج 8 ، دوراجلانب ، دوادنبنامیلـس  دنـسملا ، تسا  هدـش  لزاـن   9 ربمایپ تیبلها 

ار امش  نید  زورما  هدئام 3 )  ) ِیتَمِْعن ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا   : " نید لامکا   " ۀیآ . 2 دشاب . مدرم  ماما  اوشیپ و  دناوتیم 

زا 934بهاذم هحفص 219 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هفیرـش هیآ  دیدرگ . لزان  تفالخ  هبیلع  ترـضح  بصن  زا  دعب  مخریدغ  رد  هیآ  نیا  مدومن .  مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک 
ینیوج ص داشرالا ، دنراد (. داقتعا  نآ  هب  زین  تنـسلها  نارـسفم  رثکا  دراد . تلالد  دـنوادخ  بناج  زایلع  تفالخ  بصن  رب  ینـشور  هب 

دینک تعاطا  ار و  ادخ  دینک  تعاطا  ( 59 أسن ، ;  ) ْمُکنِم ِْرم   ?َ ْالا ِیلْوُأَو  َلوُسَّرلا  ْاوُعیِطَأَو  َهَّللا  ْاوُعیِطَأ  " : " رمالایلوا  " ۀیآ . 3 رصم ) . چ  ، 420
"، رمالایلوا  " زا دارم  دنیوگیم : هعیـش  دـننام  زین  هفیرـش  ۀـیآ  نیا  رد  تنـس  لها  یخرب  " ار . ربمایپ [ يایـصوا  رمالااولوا =]  ادـخ و  ربمایپ 
رد ناماما  یتسرپرـس  يربهر و  نـالعا  . 4 رصم ) . هداعـسلا  ص 278 ، یسلدنانایحنبا ج 3 ، طیحملارحب ، ریـسفت  دنتـسهموصعم (. ناماما 

ندوب میقتسم  طارص  نارمعلآ 103 ;)  ) ناماما ندوب  ادخ ) نامـسیر   ) هللالبح يروش 13 ;)  ) ناـماما ندوب  نید  نکر  هدئام 55 ;)  ) نآرق
نارمعلآ  ) نیرترب هرقب 5 ;)  ) نیرتراگتسر (; هرقب 2   ) نیرتاوقت اـب  فارعا 7 ;) تمایق  رد  ناـماما  ندوب  قح  راـیعم  (; 7 6 ـ  دمح ،  ) اهنآ

هبوت  ) نیرتقداـص فارعا 181 ;)  ) نیرتلداـع فارعا 181 ;)  ) ندرک تیادـه  يارب  نیرتهتــسیاش  نارمعلآ 200 ;)  ) نیرترباـص (;  198
هللارون قحلاقاقحا  ر.ك  تسا (  هدـمآ  نآرق  رد  ینـس  هعیـش و  زا  لقن  هب  موصعم  ناماما  تیناقح  رد  هک  تسا  یتاـیآ  هلمج  زا  و ... ( 119

 / هوسالاراد 332 و 343 ، ص 331 ـ  یفنح ج 1 ، يزودنق  هدوملا  عیبانی  یمالـسا /  یـشورفباتک  و 170 ،  165 ص 150 ـ  ج 4 ، ینیسح 
نآرقلا یف  هعیشلا  رشن /  عبت و  هسـسؤم  ص 66 ، يروباشین ج 1 ، یناکسح  لیزنتلادهاوش  رـصم /  چ  ص 290 ، یطویس ج 3 ، روثنملارد ،

. ( أفولا هسسؤم  ، 135 يزاریشلا ص 1 ـ  ینیسحلا  قداص 

لها ناونع  هب  یّنس و  ار  ننست  لها  یلو  میاهدش  هتخانش  هعیش  ناونع  هب  مسا و  هب  میراد ، لوبق  ار  (ص ) هللا لوسر  تیب  لها  هک  نایعیـش »  » ام ارچ 
؟ دنسانشیم ننست 

شسرپ

هب یّنـس و  ار  ننـست  لها  یلو  میاهدـش  هتخانـش  هعیـش  ناونع  هب  مسا و  هب  میراد ، لوبق  ار  (ص ) هللا لوسر  تیب  لـها  هک  نایعیـش »  » اـم ارچ 
؟ دنسانشیم ننست  لها  ناونع 

خساپ

نیلوا رد  دومن ، نییعت  ار  دوخ  نیـشناج  يددعتم  ياهتبـسانم  رد  (ص ) هللا لوسر  هک  تسا  دقتعم  ًالوا  هعیـش  تسا و  وریپ »  » يانعم هب  هعیش 
هصالخ دناسانش . مدرم  هب  ار  وا  یفرعم و  زین  ار  شیوخ  نیشناج  ماما و  دناوخارف ، مالـسا  هب  ار  مدرم  راهظا و  ار  دوخ  توعد  هک  ياهسلج 

َکَتریـشع رذـنا  و و   ) هفیرـش هیآ  هک  نیا  ات  دومرفیم ، مالـسا  هب  توعد  هنایفخم  تثعب  موس  لاـس  اـت  (ص ) هللا لوسر  تسا : نینچ  اـهنآ 
: دومرف اذغ  فرـص  زا  سپ  درک ، توعد  دـندوب  رفن  لهچ  دودـح  هک  ار  شکیدزن  ناگتـسب  (ص ) هللا لوسر  دـیدرگ . لزان  { 1 (} َنیبْرقَألا

ردارب ات  درک  دیهاوخ  يرای  راک  نیا  رد  ارم  امش  زا  کی  مادک  منک ، توعد  مالسا  نییآ  هب  ار  امـش  هک  تسا  هداد  روتـسد  نم  هب  دنوادخ 
لوسر يا  درک ، ضرع  تساخرب و  دوب  رتکچوک  همه  زا  هک  (ع ) یلع زج  دندز  زابرس  یگمه  نیرـضاح  دشاب ؟ نم  نیـشناج  یـصو و  نم 

رد نم  نیـشناج  یـصو و  ردارب و  نیا  دومرف : داـهن و  (ع ) یلع ندرگ  رب  تسد  (ص ) هللا لوسر  ماوت ، رواـی  راـی و  هار  نیا  رد  نم  (ص ) هللا
موقلا ماقف  اوُعیطَا ، هل و  اوعَمْساَف  مُکِیف  یتَفیلخ  یّیصو و  یخَا و  اذه  َّنِا  . » دینک تعاطا  ار  شنامرف  دیونشب و  ار  وا  نخـس  تسا ، امـش  نایم 

نوچمه ننـست ، لها  نادنمـشناد  زا  يریثک  عمج  ار  ثیدح  نیا  عیطت .» کنبال و  عمـست  نأ  كرمأ  دـق  بلاط : یبأل  نولوقی  نوکحـضی و 
ناـهرب و نازیملا ، ناـیبلا ، عمجم  ریـسفت  رد  و  دـناهدرک . لـقن  اـهنیا  ریغ  یبـلعث و  یقهیب ، میعنوـبا ، هیودرم ، نبا  متاـح ، یبا  نبا  ریرج ، نبا 
رد (ص ) هللا لوسر  نینچمه  تسا . هدش  لقن  ثیدح  نیا  نومضم  { 2 (} نیبرقألا کتریشع  رذنا  و   ) هفیرش هیآ  لیذ  اهنیا  ریغ  نیلقثلارون و 
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هب ترجه  مهد  لاس  رد  دـناسر . مدرم  عالطا  هب  ار  شدـنزرف  هدزای  و  (ع ) ریما ترـضح  تماما  نوگانوگ  ياهنایب  اب  بساـنم و  ياهتـصرف 
يانث دمح و  زا  سپ  رفن ، رازه  تسیب  دص و  دودح  روضح  رد  مخ » ریدغ   » نیمزرـس رد  جح  مسارم  نایاپ  رد  درک و  تمیزع  همظعم  هکم 

ات  ) منادناخ ادـخ و  باتک  مراذـگیم ، راگدای  هب  امـش  نایم  رد  ردـقنارگ  زیچ  ود  موریم و  امـش  نایم  زا  يدوز  هب  نم  دومرف : راگدرورپ 
هب تبـسن  مدرم  همه  زا  سک  هچ  دومرف : دنلب  يادـص  اب  درک و  دـنلب  تفرگ و  ار  یلع  تسد  (ص ) هللا لوسر  دـندید  مدرم  ناهگان  هکنآ )
ره « هالوم ٌّیلعَف  ُهالوم  تنک  نم  : » دومرف (ص ) هللا لوسر  دنرتاناد ، (ص ) ادخ لوسر  ادخ و  دنتفگ : تسا ؟ رتراوازس  اهنآ  دوخ  زا  ناناملسم 

رادب تسود  ار  وا  ناتسود  دنوادخ  ُهاداع .» نم  ِداع  ُهالاو و  ْنَم  لآ  ّمهللا و  . » تسا وا  ربهر  الوم و  (ع ) یلع متسه  وا  ربهر  الوم و  نم  سک 
یتمِعن و مکیلع  ُتْمَْمتَا  ْمُکنیِد و  مَُکل  ُْتلَمْکَا  مویلا  : ) دش لزان  هیآ  نیا  دیسر  نایاپ  هب  هک  ترـضح  هبطخ  رادب . نمـشد  ار  وا  نانمـشد  و 

رگید تارابع  رد  نینچمه  { 4 .} دناهدرک لقن  ننـست  لها  نادنمـشناد  زا  يریثک  عمج  زین  ار  تیدح  نیا  {. 3 (} ًانیِد َمالسالا  مُِکل  ُتیضَر 
دراوم رد  نیلقث و  ثیدـح  رد  درک ، نایب  مدرم  يارب  ار  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا تماما  تفالخ و  هریغ  يوشم و  ریط  تلزنم و  ثیدـح  دـننام 

تماما و دـنادیم  مزلم  ار  دوخ  هعیـش  ساسا  نیا  رب  درک . شرافـس  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ادـخ و  باـتک  هب  کـسمت  هب  ار  مدرم  رگید 
هعیـش ناونع  هب  اذـل  دـنکیم  يوریپ  ناـنآ  زا  تسا و  هتفریذـپ  دریذـپب و  ار  شدـنزرف  هدزاـی  و  مالـسلا ) مهیلع  ) یلع نینمؤملاریما  تفـالخ 

زا هتفرگرب  هک  (ص ) ربمایپ تنـس  میرک و  نآرق  زا  ار  دوخ  نید  عورف  یقالخا و  يداـقتعا و  لـئاسم  هعیـش  ًاـیناث ، { 5 .} تسا هدش  هتخانش 
لئاسم ماکحا و  عجرم  نیلقث  ثیدح  قبط  و  دنکیم . تیعبت  نانآ  زا  عوجر و  راوگرزب  نآ  هب  ذـخا و  تسا  ترـضح  نآ  تیب  لها  تانایب 

(ع) یلع لآ  یلع و  وریپ ) ینعی   ) هعیـش نانآ  هب  زین  ظاحل  نیمه  هب  دـنادیم و  مالـسلا ) مهیلع  ) تراـهط تمـصع و  تیب  لـها  اـهنت  ار  نید 
هدـناوخ هعیـش  ار  نانآ  یفرعم و  مان  نیا  هب  ار  (ع ) نینمؤملاریما ناوریپ  دوخ  تاـیح  لاـح  رد  (ص ) هّللا لوسر  ًاـثلاث  دوشیم . هدـش و  هتفگ 

یلو { 6 .«} ۀمایقلا موی  نوزئافلا  مهل  ُهَتَعیـش  اذه و  َّنا  هدَِیب ، یـسْفَن  يذَّلا  و  : » تسا هدومرف  (ع ) بلاطیبا نب  یلع  هب  هراشا  اب  هک  اجنآ  تسا .
تنـس هب  طقف  هک  دنتـسه  یعّدم  دـننکیمن و  هدرکن و  تیعبت  تعاطا و  (ص ) هّللا لوسر  تیب  لها  زا  تسا و  هعیـش  لباقم  رد  ننـست  لها 
ننـست لها  یّنـس و  ظاحل  نیاب  و  تسا ) هدیـسر  اهنآ  هب  { 7} لصألا یـسراف  رفن  ود  قیرط  زا  ًةدـمع  هک   ) دـننکیم لمع  (ص ) هّللا لوسر 

لها ادخ و  باتک  هب  ناناملـسم  شدوخ ، زا  دعب  هکنیا  رب  (ص ) هللا لوسر  ررکم  شرافـس  نیلقث و  ثیدح  دوجو  اب  يرآ  دـناهدش . هدـیمان 
هک یلاح  رد  هدرکن و  انتعا  نآ  هب  لاح  نیع  رد  تسا . هدمآ  ننـست  لها  دیناسم  وحاحـص  رد  ثیدـح  نیا  هکنیا  اب  دـننک و  کسمت  شتیب 
ۀیآ موحرم  دننادیمن . هللا  لوسر  تنس  ار  نیلقث  ثیدح  ایوگ  دننکیمن و  ثیدح  نیا  هب  یهجوت  نیرتکچوک  دننادیم  تنس  لها  ار  دوخ 

راهچ یـس و  و  دنراد ، نآ  رب  عامجا  ینـس  هعیـش و  ار  نیلقث  ثیدح  هب  فورعم  ثیدح  تسا : هدومرف  هرـس ) سدق  ) يدرجورب یمظعلا  هللا 
زا رفن  داتشه  دصکی و  زا  شیب  یماما ، هدزاود  هعیش  نیثدحم  املع و  رب  هوالع  دناهدرک و  تیاور  ار  نآ  (ص ) ادخ لوسر  باحـصا  زا  رفن 
رد یلب  { 8 . } دناهدرک تبث  لقن و  حیحـص  ياهدنـس  اب  دوخ  ياهباتک  رد  ار  ثیدح  نیا  تنـس  لها  نیثدحم  املع و  ریهاشم  ناگرزب و 

نتم اهیوما  هب  هتـسباو  لماوع  هک  تسا  هدـمآ  یتنـس »  » ظفل یتیب » لها   » ياجب { 9 ،} تسین ربتعم  زین  ناشدوخ  دزن  هک  ییاـهباتک  زا  یـضعب 
ادتبا ماهدرک و  کسمت  نیلقث  ثیدح  هب  ننـست  لها  اب  ثحب  رد  هک  یهاگ  دـناهتخادرپ . هتخاس و  هنوگ  نآ  ار  نآ  هداد و  رییغت  ار  ثیدـح 
ننـس و  { 10} لـبنح یتنـس »  » ثیدـح دـنتفگیم  دـندشیم  زجاـع  باوج  زا  یتـقو  اـما  تسا ، یتـیب » لـها   » ثیدـح هک  دـندرکیم  لوبق 

 / ءارعش هروس  [. 2 . ] 214 ءارعش /  هروس  [. 1 . ] دنتـشادن يزیرگ  هار  چـیه  باوج  نیا  زا  اهنآ  و  یتنـس »  » هن تسا  یتیب » لها  { » 11} يذمرت
: ۀمدقملا ج 1  يدرجورب ، ، هللا  ۀیآ  موحرم  ۀعیشلا ، ثیداحا  عماج  : » هب ای  ینیما  همالع  موحرم  ریدغلا »  » هب [. 4 . ] 3 هدئام /  هروس  [. 3 . ] 214
ج 6، یطویس ، نیدلا  لالج  روثنملاّرد  هب  [. 6 . ] دوش هعجارم  اجنآ  هب  ماهتشون  یسررب و  ياهوزج  رد  ار  هعیـش  شیادیپ  [. 5 . ] دوش هعجارم 

زین ص 341  نازیملا ج 20 ، و  دوش . هعجارم  ۀیریلا » ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا   » متفه هیآ  هنیب ، هروس  ریـسفت  لیذ 
حیحـص بحاص  دنقرمـس ، رد  نوفدم  یفوتم و  و  اراخب ، دلوتم  لیعامـسا ، نب  دمحم  [. 7 . ] تسا هدرک  لقن  رکاـسع  نبا  زا  ار  ثیدـح  نیا 
همدقم هب   ) ملسم بحاص  روباشین ، رد  نوفدم  یفوتم و  دلوتم و  جاجح ، نب  ملسم  دوش ) هعجارم  ص 2  يراخب ، حیحص  همدقم  هب   ) يراخب
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نوثلث عبرا و  (ص ) یبنلا نع  هاور  دق  هناف  نیقیرفلا  نیب  هیلع  عمجملا  نیلقثلا  ثیدح  هب  فورعملا  ثیدحلا  [. 8 (. ] دوش هعجارم  نآ ص 6 ،
ریهاشم ۀنـسلا و  لـها  رباـکا  نم  ةأـملا  نیناـمثلا و  نم  رثکا  مهیثدـحم  ۀـیمامالا و  ءاـملع  یلاًاـفاضم  هجرخا  تایباحـصلا و  ۀباحـصلا و  نم 

عماج  - ) هحیحـص یف  جاـجح  نب  ملـسم  نیـسحلاوبا  مهنم  ۀحیحـص  دـیناساب  مهتنـس  مهحاحـص و  مهعماوج و  یف  مهیثدـحم  مهئاـملع و 
ص 437. ج 4 ، نامه ، [. 10 . ] ص 93 ج 1 ، يروباشین ، مکاح  كردتسم  دننام  [. 9 . ] ص 29 لوا ، پاچ  ۀمدقملا ، ج 1 ، ۀعیشلا ، ثیداحا 

ح 3786. ج 5 ، نامه ، [. 11]

. دیهد حیضوت  افطل  تسا  یتوافت  ندوب  هعیش  ندوب و  بحم  نیب  ایآ 

شسرپ

. دیهد حیضوت  افطل  تسا  یتوافت  ندوب  هعیش  ندوب و  بحم  نیب  ایآ 

خساپ

هتفگ یـسک  هب  هعیـش  يداـقتعا ، یمـالک و  رظن  زا  تسا و  ندوب  ور  هلاـبند  ندرک و  يوریپ  ياـنعم  هب  هعیـش  هژاو  يوـغل ، ياـنعم  تهج  زا 
ترضح نآ  وریپ  ینعم  هب  ندوب  (ع ) یلع هعیش  یقالخا  حالطـصا  رد  و  دنادب . (ع ) یلع ار  (ص ) ربمایپ نیـشناج  هفیلخ و  نیلوا  هک  دوشیم 

دالوا ترـضح و  نآ  ینعی  دـیامن ؛ میظنت  (ع ) یلع یگدـنز  ساسا  رب  ار  دوخ  قالخا  راتفر و  یگدـنز و  هویـش  ناسنا  هک  نیا  ینعی  ندوب ،
ار دوخ  یگدنز  رهاوظ  نینچمه  یقالخا و  یناسفن ، تایفیک  ات  دشوکب  دـهد و  رارق  شیوخ  یگدـنز  يوگلا  امنهار و  ًالمع  ار  شنیرهاط 

یگدـنز رد  نینچمه  شایعامتجا و  يدرف و  یگدـنز  رد  ناسنا  هک  نیا  ینعی  دـیامن ؛ کـیدزن  (ع ) تارـضح نآ  تـالامک  تاـیفیک و  هب 
هک تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن  یهتنم  دشاب ؛ ناشیا  ورهلابند  هعیـش و  دراذگب و  (ع ) موصعم ءایلوا  نآ  ياپ  ياج  ار  شیاپ  يونعم ، یعیبط و 

رایـسب مزاول  زا  دشابیمن و  رـسیم  زگره  ناشیا  هب  یبلق  تدارا  یگتـسبلد و  قشع ، تبحم ، نودب  يزاس ، دـننامه  يورهلابند و  عیـشت ، نیا 
تبحم ًـالوصا  هک  تسا  ینتفگ  مه  ندوب  بحم  دروـم  رد  تسا . ناـشیا  هب  یبـلق  هقـالع  تبحم و  اـنامه  ندوـب  هعیـش  یـساسا  يرورض و 

ناوت دیامن ؛ هیبش  دوخ  دارم  هب  ار  دیرم  ناسنا  هک  دشاب  رداق  دـنک ؛ کیدزن  بوبحم  هب  ار  بحم  دـناوتب  هک  تسا  لیـصا  یعقاو و  یماگنه 
هتساوخ و بوبحم ، لامک  لامج و  بوذجم  هک  دنک  يراک  دراد و  او  قوشعم  زا  يور  هلابند  يوریپ و  هب  ار  قشاع  هک  دشاب  هتشاد  ار  نآ 

نیا خساپ  نیرتهب  ندوب  بحم  ای  تسا  رتهب  ندوب  هعیـش  هک  نیا  دروم  رد  نیاربانب  دیآرد . شیوخ  قوشعم  نامرف  هدارا و  تحت  هتـساوخان 
ندوب هعیـش  همزال  ینعی  دنـشابیم ، يواسم  ود  ره  قادصم  ثیح  زا  دنتـسه و  توافتم  مه  اب  موهفم  ثیح  زا  اهنت  ناونع  ود  نیا  هک  تسا 
يوریپ عیـشت و  رگید  ترابع  هب  تسا . ندوب  ناشیا  وریپ  هعیـش و  هملک ) یقیقح  يانعم  هب   ) ندوب (ع ) تیب لها  بحم  همزال  ندوب و  بحم 

هب تبحم  قشع و  زا  هتساخرب  تسا  یلمع  ندوب  هعیش  دشاب . اهنآ  لاثما  روز و  ربج و  ای  هارکا  ای  سرت  هدییاز  هک  تسین  يراک  تیب  لها  زا 
تبحم دزاسیم . ناشیا  اب  ینوگمه  تخناسم و  تعاطا ، هب  رداق  ار  ناسنا  هک  تساهنآ  هب  قشع  يورین  اهنت  تراهط و  تمـصع و  نادناخ 

(ع) تیب لها  هب  تبسن  عیـشت  تبحم و  نیاربانب  تسا . ناشیا  هب  هناقـشاع  داقتعا  همزال  هملک ) یقیقح  يانعم  هب   ) ندوب هعیـش  عیـشت و  تلع 
قـشع تبحم و  نودب  يوریپ ، عیـشت و  هن  هک  اریز  دنـشابیم ؛ رادروخرب  يدـحاو  قادـصم  زا  ود  ره  هتـشاد ، فالتخا  موهفم  ثیح  زا  اهنت 

لها هب  تبحم  هک  دومن  هجوت  دیاب  لاح  نیع  رد  یلو  دوشیم ؛ روصت  يور  هلابند  نودـب  یعقاو ، تبحم  قشع و  هن  تسا و  رودـقم  یعقاو 
رادروخرب یهاگآ ، تخانش و  زا  هتـساخرب  یعقاو  تبحم  - 2 یئاعدا ، ياهمانسانش و  یمـسا ، ناونع ، - 1 هلحرم : ود  زا  یلک  روـط  هب  تیب 
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تیصخش و اب  تلکاشم  یلمع و  يوریپ  تهباشم و  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  قمع  تخانش و  زا  هتـساخرب  یعقاو  تبحم  قشع و  اهنت  هک  تسا 
ره ناوتیمن  تقیقح  هب  درادن و  ینادنچ  يدربراک  شزرا  ياهمانـسانش  یحطـس و  یئاعدا  تبحم  درادیم و  او  (ع ) بوبحم ماما  یگدـنز 

ياراد نآ  شزورف  هک  تسا  ینورد  شخب  یمرگ  هلعـش  کی  تبحم  هک  دنامن  هتفگان  اما  دروآ . رامـش  هب  یعقاو  هعیـش  ار  تبحم  یعدـم 
لها تبحم  هک  تسناد  دیاب  یلو  تسا ؛ رتنایامن  راتفر  رد  نآ  یـشخب  رمث  دوش  کیدزن  قوش  هب  تبحم  رادقم  ره  هب  دشابیم و  تاجرد 
ءاشنم ، كدـنا رادـقم  هب  یتح  یناسنا  ره  ناـج  لد و  رد  تبحم  نآ  يرادـیاپ  هک  تسا  یئاـهبنارگ  رهوگ  مظعا و  ریـسکا  ناـنچ  (ع ،) تیب
یبوخ رایسب  دعاسم  هنیمز  اّما  دنشابن ، یعقاو  هعیش  (ع ،) یلع نابحم  هچ  رگا  نیاربانب  دوشیم . ترخآ  ایند و  رد  ناوارف  تاقیفوت  تاکرب و 

. دنراد تداعس  هب  یبایهار  یگدولآ و  زا  تاجن  يارب 

یعیش مالک  خیرات 

؟ تسیچ هعیش  بهذم  يراگدنام  زار 

شسرپ

؟ تسیچ هعیش  بهذم  يراگدنام  زار 

خساپ

با يور  فک  دیامرف : یم  دراد و  دیکأت  قح  ندوب  لیـصا  رب  دیجم  نآرق  تسا . نآ  ندوب  قح  هعیـش  بهذم  يراگدـنام  لیلد  نیرت  مهم 
اب ور ، نیا  زا   8. تسا هدرک  حرطم  لطاب  قح و  يارب  ار  لثم  نیا  دنوادخ   7. دنام یم  دناسر  یم  دوس  مدرم  هب  هچ  نآ  اما  دوش و  یم  دوبان 

يراگدنام يارب  دنیامن . وحم  راگزور  ۀحفـص  زا  ار  نآ  دنتـسناوتن  تسا  هدش  خـیرات  لوط  رد  هعیـش  اب  هک  يدـیدش  ياه  تفلاخم  دوجو 
و (ع ) تیب لها  ثیداحا  هغالبلا و  جهن  هلمج  زا  بهذم  نایاوشیپ  مالک  ياوتحم  ندوب  ینغ  و  (ع ) راهطا ۀمئا  مامتها  دننام  ینوگانوگ  للع 

ماما قیرط  زا  سرد  سالک  تاسلج و  لیکشت  هرظانم و  هثحابم و  قیرط  زا  عیشت  گنهرف  ۀعاشا  رـشن و  و  (ع ) داجـس ماما  ۀیداجـس  ۀفیحص 
جیورت رد  تبیغ  رـصع  رد  نید  ناملاع  ۀـبئاش  یب  تامحز  یملع و  ياه  هزوح  رد  ددـعتم  نادرگاش  شرورپ  و  (ع ) قداص ماما  و  (ع ) رقاـب

عوقو رفـص و  مرحم و  رد  يرادازع  سلاجم  هماقا  قیرط  زا  بهذـم  رئاعـش  ظفح  داهتجا و  ياـضتقم  هب  عیـشت  هقف  ییاـیوپ  عیـشت و  بتکم 
. نامه  8 ۀیآ 17 . ( 13) دعر  7 تسا . هدوب  رثؤم  ص )  ) ربمایپ نادناخ  تراسا  و  (ع ) نیسح ماما  تداهش  ینیسح و  نینوخ  تضهن 

؟ تسا هدش  بعشنم  هقرف  دنچ  هب  هعیش  بهذم  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  بعشنم  هقرف  دنچ  هب  هعیش  بهذم  ارچ 

خساپ
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بهذم دوش . یم  داجیا  بهذم  کی  ناوریپ  نایم  نامز  لوط  رد  هک  تسا  یـسایس  یمالک و  تافالتخا  یبهذم ، باعـشنا  لماع  نیرت  مهم 
هعیـش بهذم  يارب  ار  يرایـسب  ياه  هقرف  دنچ  ره  دیامن . یم  ریزگان  يرما  نآ  باعـشنا  ور  نیا  زا  تسین ، ینثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  زین  هعیش 
یمن زواجت  هقرف  هس  زا  دیدرت  لباق  ریغ  ياه  هقرف  دادعت  ور  نیا  زا  دراد . دوجو  یـساسا  دـیدرت  اه  نآ  دوجو  لصا  رد  اما  دـنا ، هدرک  رکذ 

هک تسا  هعیش  هورگ  نیرت  گرزب  نیرت و  مهم  " اه :  یماما  هدزاود   " هیرـشع ینثا   . 1 میزادرپ : یم  کی  ره  يارآ  هب  راصتخا  هب  هک  دنک 
دنزرف هن  و  (ع ) نیسح ماما  نسح و  ماما  تماما  زین  تسا . صن " بصن "و"   " قیرط زا  ربمایپ  زا  دعب  (ع ) یلع ماما  لصفالب  تفالخ  هب  لئاق 

ملاع یجنم  بیاغ و  ماما  ناشیا  نیرخآ  هک  تسا ، هدرک  نّیعم  هدرب و  ماـن  ار  ناـنآ  (ص ) مرکا ربماـیپ  هک  ادهـشلادیس ، ترـضح  هلالـس  زا 
(ع) نیـسح نب  یلع  نب  دیز  ناوریپ  ار  دوخ  هک  دنتـسه  یناسک  هیدیز  زا  روظنم  (: 1) هیدیز هقرف   . 2 تسا . جع )  ) يدهم ترضح  تیرـشب 
، بیترت نیدب  دنتخادرپ ، هیدیز  ماکحا  دیاقع و  میظنت  هب  هک  دندمآ  دوجو  هب  ینادنمشناد  وا  ناوریپ  نیب  دیز ، تداهـش  زا  سپ  دنناد ، یم 
زا هقف  رد  هلزتعم و  زا  دیاقع  رد  اما  دنتشاد ،  هجوت  دیز  ياه  هتـشون  یلمع و  هریـس  هب  هیدیز  نادنمـشناد  هچرگ  دندروآدیدپ . ار  هقرف  نیا 
وا زا  سپ  دندوب ، دقتعم  ع )  ) یلع نب  نیـسح  تماما  هب  هک  یناسک  هیدیز :  هقرف  ندمآ  دوجو  هب  تلع  دـنا . هتفریذـپ  ریثات  هفینحوبا  بتکم 

هیدیز دندومن . فالتخا  يو  ینیشناج  هرابرد  ینیسح  ینـسح و  نایعیـش  وا  تلحر  زا  سپ  دنتـسناد . ماما  ار  (ع ) نیـسحلا نب  یلع  شرـسپ 
، ماما طیارـش  نیا  زا  یکی  نانآ  هدـیقع  هب  ( 2 .) تسا هدومن  داهج  هدروآ و  ور  ریـشمش  هب  نوچ  تسا ، ماـما  دـیز "  " وا زا  سپ  هک  دـنتفگ 

نیـسح نسح و  زا  یکی  هب  ردـپ  قیرط  زا  ماما  ینعی  تسا ، ندوب  یمطاف  نآ  نیمود  تسا و  ناراکمتـس  اب  هناحلـسم  هزرابم  ینلع و  داـهج 
(ع) قداص ماما  زا  سپ  اما  دندقتعم ، رشع  ینثا  نایعیش  لوا  ماما  شش  تماما  هب  هک  دنتسه  يا  هقرف  هیلیعامسا  هیلیعامـسا :  ( 3 . ) دسرب (ع )

شیادیپ هنیمز  ای  تلع  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  ( 3 .) دنریذپ یم  تماما  هب  ار  دمحم ) لیعامـسا  دنزرف  ای  لیعامـسا ؤ  وا  دـنزرف  نیرت  گرزب 
، دشاب ماما  تسیاب  یم  گرزب  رسپ  امتح  هک  دندرک  یم  نامگ  یخرب  و  دوب ، (ع ) قداص ماما  گرزب  رسپ  وا  هک  دشاب  نیا  هیلیعامـسا  هعیش 
. دنریذپب ع )  ) قداص ماما  تایح  نامز  رد  ار  لیعامسا  گرم  دندشن  رضاح  هک  شناوریپ  باطخلا و  یبا  دننامه  تالغ  زا  یخرب  شالت  زین 

ثیداحا تایآ و  لیوأت  يرگ و  نطاب  هورگ  نیا  یگژیو  نیرت  مهم  تسا . ماما  دمحم  شرسپ  ای  وا و  تسا . هدرمن  لیعامسا  دنتفگ  اه  نیا 
ياراد یمالـسا  فراعم  ینید و  نوتم  هک  دـندقتعم  نانآ  دـنیوگ  یم  مه  هینطاب "  " نانآ هب  ور  نیا  زا  تسا ، یمالـسا  ماکحا  فراـعم و  و 

نیا زا  رظن  فرص  اب  ( 4 .) تسا ینطاب  فراعم  نایب  نید و  نطاب  میلعت  تماما ،  هفـسلف  دناد و  یم  ماما  ار  نآ  نطاب  هک  تسا  نطاب  رهاظ و 
هقرف هک  اه  هورگ  نیا  دنوش . یم  هتخانـش  نایلاغ )  ) ةالغ ناونع  هب  هک  هدـش  هدرب  مان  هعیـش  رد  يرایـسب  ياه  هقرف  زا  یمـسر ،  ياه  هورگ 

دح ات  ار  اهنآ  دندرک و  یم  ولغ  هعیش  ناماما  زا  یکی  ای  (ع ) یلع ترضح  قح  رد  هک  دنتـسه  یناسک  دنوش ، یمن  بوسحم  هعیـش  یمـسر 
رگید فرط  زا  هدوب و  هعیـش  ناماما  تمظع  فرط  کی  زا  اه  هورگ  نیا  شیادـیپ  یـساسا  ببـس  دـنرب . یم  الاب  يراگدـنوادخ  تیهولا و 

قرف و اب  ییانـشآ   - 1 اه : تشون  یپ  دنا . هتـسناد  الاب  ییادخ  دـح  ات  ار  اهنآ  هک  یناسنا ، تمظع  همه  نیا  زا  یخرب  حیحـص  كرد  مدـع 
هب ص 142  روکشم ، رتکد  هعیـش ، بهاذم  دیاقع و  خیرات  دعب ؛ هب  ص 1215  ناهج ، بهاذم  نایدا و  خـیرات  ص 88 ؛  یمالسا ،  بهاذم 
زا لـقن  هب  هعیــشلا ص 68 ، قرف   - 3 روکـشم . داوج  دـمحم  رتکد  همدـقم ،)  ) هن داتـشه و  هحفـص  یتخبون ، هعیـشلا  قرف  همجرت   - 2 دعب .

بهاذم قرف و  اب  ییانشآ  زا  لقن  هب  ص 81 ، قرفلا ،  تالاقملا و  ص 69 ؛ هعیشلا ، قرف   - 4 ص 96 .  یمالسا ، بهاذم  قرف و  اب  ییانشآ 
ص 96. یمالسا ،
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خساپ

هک یلاح  رد  تاذ ، ینعی  دوشیم ، یفرعم  تاذ  نیع  ادخ  یتاذ  تافص  هعیش  مالک  رد  تافص  زا  تاذ  تباین  ای  تاذ  اب  تافـص  تینیع  1 ـ 
لازتعا خیاشم  نایم  رد  تسین ، نشور  نادنچ  دروم  نیا  رد  هلزتعم  هیرظن  و  تسا . یکی  تافـص  اب  تساراد ، ار  تردق و ...  ملع و  تیعقاو 

زا رگا  و  ( 183 هسمخلا /  لوصا  حرـش  رابجلادبع : یـضاق   ) دراد لماک  قابطنا  هیماما  هیرظن  اب  135ـ235 )  ) فالع لیذهلا  وبا  ترابع  اهنت 
زا رس  دوشن ، هیجوت  رگا  هک  دننکیم  حرطم  ار  نییمالسالا 1/225 ) تالاقم  يرعشا : « ) تافـص زا  تاذ  تباین   » هیرظن نارگید  میرذگب ، وا 

يرعـشا تباـین ، ۀـیرظن  ندوب  ولهپ  ود  ماـهبا و  رطاـخ  هب  تسین و  هدیـشوپ  یـسک  رب  نآ  یگیاـپیب  هک  دروآیمرد ، تافـص  زا  تاذ ، ولخ 
انیب اونـش و  رداـق و  ملاـع و  ادـخ  دـنیوگیم  هک  هدرک  هقداـنز  زا  يوریپ  هب  مهتم  ار  هلزتعم  هدومن و  هلزتعم  بتکم  رب  ار  هلمح  نیرتتخس 
ادب هلزتعم ، یلو  دشابیمن ) فالخ  فشک  بجوم  هک  یئادب   ) هدرک زیوجت  ادخ  رب  ار  ادـب  هیماما ، ادـب  2 ـ  ( 108 هنابالا /  يرعشا : . ) تسین

ـ  3 دنتخادرپیمن . نآ  راکنا  هب  دندشیم  هاگآ  ادب  تقیقح  زا  رگا  و  دـندز » هناسفا  هر  تقیقح  دـندیدن  نوچ   » یلو دـنرکنم . تدـش  هب  ار 
لـصا نیا  رکنم  هلزتعم  دـندوب ، دـحوم  یگمه  یمارگ  ربماـیپ  ناـکاین  دـنیوگیم  هیماـما  ناـملکتم  دـندوب  دـحوم  یمارگ ، ربماـیپ  ناـکاین 

در ار  نآ  هلزتعم  تسا و  هیماما  دیاقع  زا  تعجر »  » مان هب  ناهج  نیا  هب  مدرم  زا  یهورگ  تشگزاب  ایند  هب  یهورگ  تشگزاب  4 ـ  دنشابیم .
دوـجوم نوـنکا  مه  ار  خزود  تشهب و  نآرق ، رهاوـظ  زا  يوریپ  هب  هرعاـشا  هیماـما و  دـندوجوم  نوـنکا  مه  خزود  تـشهب و  5 ـ  دننکیم .

ندش هدوشخب  هرعاشا  هیماما و  رظن  زا  تعافش  ناعیطم  هن  تسا  ناراکهنگ  ِنآ  زا  تعافش  6 ـ  دنفلاخم . هورگ  ود  ره  اب  هلزتعم  و  دننادیم ،
ود رظن  نیا  زا  تسا ، ناحلاص  هجرد  عیفرت  نآ  تیعقاو  هلزتعم ، رظن  زا  هک  یلاح  رد  تسا  ءایلوا  ءایبنا و  تعافـش  ۀیاس  رد  ناراکهنگ  هانگ 
ـ  7 دنـشیدنایم . نانمادـکاپ  ناعیطم و  ناحلاص و  هب  طوبرم  ار  نآ  هلزتعم  هک  یلاـح  رد  دـننادیم  ناراـکهنگ  نآ  زا  ار  نآ  تسخن  هورگ 
هن هلزتعم  رظن  زا  هک  یلاـح  رد  تسا ، قساـف  نمؤم  هرعاـشا ، هّیماـما و  رظن  زا  هریبک  هاـنگ  بکترم  تسا  قساـف  نمؤم  هریبـک  هاـنگ  بکترم 

نارفاک نآ  زا  شتآ  رد  ینادواج  تسا  نارفاک  نآ  زا  شتآ  رد  ینادواج  8 ـ  دنراد . رارق  ود  نآ  نایم  ّدح  رد  هکلب  رفاک ، هن  تسا و  نمؤم 
ار هریبک  بکترم  رفاک و  هلزتعم  یلو  دیآیم ، نوریب  شتآ  زا  ماجنارس  دوشن ، هبوت  هب  ّقفوم  دنچ  ره  هریبک  هانگ  بکترم  ناملـسم  و  تسا ،

دروم راکهنگ ، ۀبوت  ندش  هتفریذـپ  تسا  یهلا  لّضفت  هبوت  نتفریذـپ  9 ـ  دـننادیم . دـّلخم  شتآ  رد  ار  ود  ره  و  هداد ، رارق  مه  فـیدر  رد 
رظن زا  تازاجم ، طوقـس  بئات و  ۀبوت  ندش  هتفریذپ  اّما  دننادیم  باذـع  طوقـس  ۀـیام  ار  نآ  یگمه  و  تسا ، یمالک  بتاکم  مامت  قافتا 

: دنیوگیم هلزتعم  یلو  تسا ، هدرکن  راتفر  دوخ  لدع  فالخ  رب  دنک  باقع  دریذپن و  رگا  تسا و  یهلا  لضفت  عون  کی  هرعاشا ، هیماما و 
لدع و اب  مکح ، نیا  فالخ  رب  راتفر  عون  ره  و  دنک ، رظن  فرـص  وا  تازاجم  زا  و  دریذپب ، ار  بئات  هبوت  دیاب  ادخ  هک  دنکیم  مکح  درخ 

هریغ دادـترا و  دـننام  يردان  رایـسب  دراوم  رد  زج  هرعاشا ، هیماما و  تسا  لـطاب  یئزج  دراوم  رد  طاـبحا  10 ـ  تسین . راـگزاس  وا  تمکح 
لامعا مامت  ددرگ ، یهانگ  بکترم  ماجنارـس  دـنک  تعاطا  رمع  کی  ناسنا  رگا  دـنیوگیم : هلزتعم  هک  یلاح  رد  دنـشابیم ، طابحا  رکنم 

زا يرایـسب  تسین  مزال  دیعو »  » هب لمع  یلو  مزال  هدـعو »  » هب لمع  11 ـ  لباقم . بناج  بلطم  تسا  نینچمه  و  ددرگیم ، لـطاب  وا  کـین 
تمکح ياضتقم  دنیوگیم : دننادیم و  مزال  ادخ  رب  ار  هدـعو  هب  لمع  اههورگ  ۀـمه  دـنریگیم ، همـشچرس  لصا  نیا  زا  هتـشذگ  لئاسم 

رد دـنک ، تازاجم  هب  دـیدهت  یلمع ، ماجنا  رطاخ  هب  ار  ناسنا  رگا  دـنک ، لمع  نآ  هب  ًاـمتح  دـهد ، دـیون  یـسک  هب  رگا  هک  تسا  نیا  یهلا 
ار ود  ره  هدرمـش و  ناسکی  ار  ود  ره  هب  لمع  هلزتعم  اما  دـشخبب  ار  وا  دـناوتیم  و  دـیامن ، تازاجم  دـناوتیم  تسا ، راـتخم  نآ ، هب  لـمع 
ـ  12 درب . یپ  تسا  سکعنم  هتـشذگ  لوصا  رد  هک  نآ  ياهدـمایپ  زا  یخرب  هب  ناوتیم  لصا  نیا  ياوتحم  رد  تقد  اب  و  دـننادیم . یمازلا 

هریغـص و زا  معا  یهاـنگ  عوـن  ره  زا  نآ ، زا  سپ  هچ  تثعب و  زا  شیپ  هچ  هیماـما  رظن  رد  یهلا  ناربماـیپ  تثعب  زا  شیپ  ناربماـیپ  تمـصع 
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ار نانآ  طقف  تثعب  زا  سپ  دـننکیم و  زیوجت  تثعب  زا  شیپ  ناربمایپ  رب  ار  هانگ  باکترا  عون  ره  هلزتعم  بتکم  و  دنـشابیم ، نوصم  هریبک 
، تسا هضیرف  کـی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هکنیا  رد  تسا  یعرـش  بجاو  فورعم  هب  رما  13 ـ  دننادیم . موصعم  هریبک  ناهانگ  زا 
رب یلیلد  درخ ، رظن  زا  و  تسا ، ّتنـس  باتک و  ینعی  عمـس ، نآ  بوجو  لیلد  دـنیوگیم : هیماما  ياـملع  ریهاـشم  یلو  تسین  نخـس  ياـج 

و دـنکیم ، مکح  ود  نآ  موزل  رب  درخ  دـنیوگیم ، ناـنآ  تسا  رظن  نیا  سکع  رب  هلزتـعم  رظن  زا  هلأـسم  هک  یلاـح  رد  تسین ، نآ  بوجو 
هیماما دنتـسه  ناگتـشرف  زا  لضفا  ناربماـیپ  14 ـ  لـحنلا 3/375 ) لـلملا و  یف  ثوحب  . ) تسا درخ  دـیکأت  دـییأت و  عون  کـی  عرـش  مکح 
لاعفا رد  هیماما  ةدـیقع  تسین  هداهناو  یگدـنز  رد  ناـسنا  15 ـ دـنریذپیمن . ار  لـصا  نیا  هلزتعم  و  دـننادیم ، هکئـالم  زا  رترب  ار  ناربماـیپ 

ار ناسنا  یهلا ، لدـع  ظفح  رطاخ  هب  هتفرگ و  شیپ  ار  ضیوفت  هار  هلزتعم  هک  یتروص  رد  ضیوفت ، ربج و  نایم  تسا  یطـسو  دـح  ناسنا ،
ياهطـساو مدـع ، دوجو و  نایم  16 ـ  دناهتخاس . رادهشدخ  ار  یلاعفا  دـیحوت  لدـع ، تفـص  ظفح  يارب  و  دـننادیم ، لقتـسم  دوخ  راک  رد 

هتفرگ و هدیدان  ار  رـصح  نیا  لاوحا »   » ندیـشک شیپ  اب  هلزتعم  هک  یتروص  رد  تسین  مدع  دوجو و  نایم  ياهطـساو  هیماما ، رظن  زا  تسین 
نآرق و رهاوظ  لیوأت  درخ و  مکح  17 ـ  دنراد . رارق  ود  نیا  نایم  هکلب  مودعم  هن  دندوجوم و  هن  هک  میراد  یفاصوا  هتشر  کی  دنیوگیم :

دح زا  نوزف  درخ ، مکح  هب  دامتعا  رد  هلزتعم  یلو  تسین ، نخس  ياج  تسا . فراعم  دئاقع و  رد  هیعطق  هلدا  زا  یکی  درخ  هکنیا  رد  تنس 
رهاوـظ هدرک و  داـمتعا  نآ  مکح  هب  درادـن ، هار  اـجنآ  رد  يرواد  یگتـسیاش  اـی  تسین و  یعطق  درخ  مکح  هک  يدراوـم  رد  و  هتفر ، شیپ 

رهاظ هک  ياهیآ  دیجم  نآرق  رد  ًالوصا  هدوب و  دورطم  هیماما  مالک  رد  دـح  زا  زواجت  فارـسا و  عون  نیا  دـناهدرک  لیوأت  ار  تنـس  نآرق و 
لئاسم رد  فـالتخا  18 ـ  درادـن . دوجو  دـشاب  هتـشاد  تفلاخم  درخ  حیرـص  مکح  اب  نآ ) يدارفا  یئادـتبا و  رهاظ  هن   ) یلمج یقیدـصت و 
تماما هب  طوبرم  لئاسم  رد  ار  بتکم  ود  فالتخا  رگا  میدـش و  انـشآ  زایتما  توافت و  هدـفه  اب  اجنیا  اـت  ربماـیپ  زا  سپ  يربهر  هب  طوبرم 

، یمارگ لوسر  زا  سپ  تفالخ  ةویـش  هیماما  رظن  زا  فلا ـ  اریز : دوشیم  هدرتسگ  فالتخا  ۀنماد  هتـشگ و  رتعیـسو  فاکـش ، مینک ، هفاضا 
ناثکان و ج ـ  دننکیم . زیوجت  ار  قساف  تماما  نانآ  و  دشاب ، موصعم  دیاب  هیماما  رظن  زا  ماما  ب ـ  تسا . یئاروش  هلزتعم  رظن  زا  یصیصنت و 
. دنـشیدنایم راکاطخ  دـهتجم  ًانایحا  قساف و  ار  اهنآ  نانآ  هک  یلاح  رد  دنـشابیم  هارمگ  نوعلم و  هیماما ، هعیـش  رظن  زا  ناقرام  ناطـساق و 
، رابجلادبع یضاق  ۀسمخ  لوصا  حرش  و  ( 16 ـ  8/ تالاقملا لئاوا   ) باتک هب  هعجارم  اب  هک  تسا ، بتکم  ود  تافالتخا  زا  یئاـههنومن  اـهنیا 
هب ناوتیم  رگید ، یمالک  باتک  اههد  و  یچـشوق ، دـیرجت  حرـش  و  یلح ، همالع  دارملا  فشک  و  ت 816 )  ) فیرش دیس  فقاوم  حرـش  و 

یعرف و  هتسناد ، هلزتعم  عبات  ار  هیماما  هک  دنهدیم  هزاجا  دوخ  هب  يدارفا  هنوگچ  ریگمشچ  ياهفالتخا  نیا  اب  و  تفای ، تسد  نیفرط  لئالد 
دنراگنیب نآ  زا 

؟ تسیچ رد  هلزتعم  هعیش و  بتکم  ود  ياهتوافت  دیفم  خیش  رظن  زا 

شسرپ

؟ تسیچ رد  هلزتعم  هعیش و  بتکم  ود  ياهتوافت  دیفم  خیش  رظن  زا 

خساپ

هک ار  يدراوم  کنیا  دزاسیم . انـشآیمالک  بتکم  ود  نیا  يرهوج  ياـهتوافت  هب  ار  اـم  دـیفم  خیـش  تـالاقملا » لـئاوا   » باـتک ۀـظحالم 
زا شتآ ، رد  یگنادواج  هک  دنراد  رظن  قافتا  هیماما  1 ـ  مینارذگیمیمارگ : ناگدنناوخ  رظن  زا  هدش  روآ  دای  باتک  نیا  رد  دیفم  موحرم 
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تاجن يارب  تعافـش  دنیوگیم : هیماما  2 ـ  هلزتعم . فالخرب  دوب  دـهاوخن  نادواج  شتآ  رد  هریبک  هاـنگ  بکترم  نمؤم  تسا . راـفک  نآ 
هانگ بکترم  دنیوگیم : هیماما  3 ـ  تسا . هبتر  عیفرت  نآ  ۀجیتن  دننادیم و  ناعیطم  يارب  ار  نآ  هک  هلزتعم  فالخ  رب  تسا ، هریبک  نابکترم 
هبوت نتفریذپ  دنیوگیم : هیماما  4 ـ دـنهدیم . ياج  نامیا  رفک و  نایم  یتلزنم  رد  ار  نآ  هلزتعم  تسا و  قساف  نمؤم  تفرعم ، لـها  زا  هریبک 

هن تسا  يرورـض  باـقع ، طاقـسا  رد  هبوت  رثا  دـنیوگیم : هلزتـعم  هک  یلاـح  رد  دریذـپیم ، لـضفت  قیرط  زا  هکلب  تسین  بجاو  ادـخ  رب 
هداهناو هن  تسا و  روبجم  هن  ناـسنا  دـنیوگیم : هیماـما  6 ـ هلزتعم . فالخرب  دـنرترب ، ناگتـشرف  زا  ناربمایپ  دـنیوگیم : هیماما  5 ـ  یلضفت .
هیماـما 7 ـ  دنـضیوفت . هب  لـئاق  دـنیوگیم و  ار  نآ  فـالخ  هلزتـعم  هک  یلاـح  رد  دراد  رارق  ضیوـفت  ربـج و  نـیب  یتـلزنم  رد  هـکلب  هدـش ،

ایند نیا  هب  تمایق  زا  شیپ  ناگدرم  زا  یهورگ  هک  دـندقتعم  هیماما  8 ـ  هلزتعم . فالخ  رب  دوشیم ، قالطا  ادخ  رب  ءادب »  » ظفل دـنیوگیم :
10 هلزتعم . هفالخ  رب  دندوب  دحوم  نمؤم و  هللادبع  ات  مدآ  زا  ادخ  لوسر  ناکاین  دنیوگیم : هیماما  9 ـ هلزتعم . فالخ  رب  تشگ  دنهاوخ  زاب 

هلزتعم فالخ  رب  دننادواج ، شتآ  رد  تهج  نیمه  هب  دنتـسه و  ادخ  نعل  دروم  دنهارمگ و  رفاک و  ناطـساق  ناثکان و  دـنیوگیم : هیماما   ـ
هیماـما 11 ـ  دـنوریم . رامـش  هب  عیطم  قیرط  نیا  زا  و  دـندرک ، داـهتجا  دربـن  نیا  رد  ناـنآ  دـنیوگیم : هکلب  دـننادیمن  رفاـک  ار  ناـنآ  هک 

مزالیموصعم ماما  ینامز  ره  رد  هک  تسا  دقتعم  هیماما  12 ـ هلزتعم . فالخ  رب  درک ، بصن  تماما  يارب  ار  یلعیمارگ  لوسر  دنیوگیم :
طلـست ینید  مولع  رب  دشاب و  هانگ  زا  موصعم  دیاب  ماما  هک  تسا  دـقتعم  هیماما  13 ـ هلزتعم . فالخ  رب  دنک ، جاجتحا  نآ  اب  ادـخ  هک  تسا 

هورگ ود  نیا  قرف  هک  میوشیم  روآ  دای  میدرک و  افتکا  هناگ  هدزیس  ياهتوافت  نیمه  هب  اجنیا  رد  ام  هلزتعم . فالخ  رب  دشاب ، هتشاد  لماک 
. تسه زین  يرگید  ياه  قرف  هکلب  تسین  اهنیا  هب  رصحنم 

زا ار  دوخیمالک  لوصا  تسا و  هتشادن  یصاخیمالک  بهذم  هعیـش  مراهچ  نرق  طساوا  ات  : » دیوگیم هک  تسا  تسرد  زتم » مدآ   » ياعدا نیا  ایآ 
؟ تسا هدوب  هلزتعم  ثراو  بهذم ، هدیقع و  رظن  زا  هتفرگ و  هلزتعم 

شسرپ

لوـصا تسا و  هتـشادن  یـصاخیمالک  بهذـم  هعیـش  مراـهچ  نرق  طـساوا  اـت  : » دـیوگیم هک  تسا  تـسرد  زتـم » مدآ   » ياـعدا نـیا  اـیآ 
؟ تسا هدوب  هلزتعم  ثراو  بهذم ، هدیقع و  رظن  زا  هتفرگ و  هلزتعم  زا  ار  دوخیمالک 

خساپ

نرق لیاوا  زا  هعیش  گرزب  ناملکتم  هک  یلاح  رد  تسا ، هتـشادن  یـصاخیمالک  بهذم  هعیـش  مراهچ  نرق  طساوا  ات  تسا  یعدم  وا  ریخ .
وکین ملکتم  روصنم ، بجاح  وا  دیوگیم : یـشاجن  ۀـضور .  نب  یـسیع  1 ـ  دـننام : دـنهدیم ، لیکـشت  ار  یگرزب  هورگ  نامز ، نآ  ات  مود 

ار باتک  نیا  ام  باحـصا  زا  یخرب  تسا ، هدوتـس  دادـغب » باتک   » رد ار  نآ  رهاط » یبأ  نب  دـمحا   » دراد و تماـما  رد  یباـتک  دوبیمـالک .
یـسیع سرد  سلجم  رد  دش ، هریح  دراو  روصنم  هک  هاگنآ  مدـناوخ ، اهباتک  زا  یـضعب  رد  وا  زا  ار  يرثا  نینچ  دوجو  دوخ  نم  دـناهدید و 
ةرامـش یـشاجن ، لاـجر  . ) دوتـس ار  نآ  دـش و  هفیلخ  باـجعا  ۀـیام  وا  قـطنم  تفگیم  نخـس  تماـما  ةراـبرد  وا  دـش . رـضاح  هضور  نب 

ثحب هیماـما  بهذـم  رد  هک  تسا  یـسک  نیتـسخن  وا  دـیوگیم : میدـن  نبا  يدادـغب . راـمت  مثیم  نب  لیعامـسا  نـب  یلع  2 ـ ( 796/ همجرت
زا وا  دیوگیم : یـشاجن  تسا . هتـشون  قاقحتـسإلا  ۀمامإلا و  ياهمان  هب  ییاهباتک  وا  دندوب ، یلع  گرزب  نارای  زا  وا  دادـجا  درکیمالک و 

« مکحلا نب  ماشه  سلاجم   » و ۀمامإلا »  » نوچ ییاهباتک  وا  دراد و  یتاثحابم  ماّظن  لیذهلاوبا و  اب  تسا ، هعیـش  نیملکتم  فورعم  ياه  هرهچ 
یـشاجن قاطلا ، نمؤم  هب  فورعم  نامعن : نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  3 ـ  ( 223/ مجنپ هلاقم  زا  مود  نف  / میدن نبا  تسرهف  . ) تسا هتـشون 
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هریغ و  جاجتحالا »  » و لعفت » لعفا و ال   » ياهمان هب  ییاـهباتک  وا  تسا . فورعم  رایـسب  راضحتـسا  شناد و  رد  وا  ۀـبترم  ماـقم و  دـیوگیم :
یتارظانم هفینح  وبا  اب  دوب و  راگزور  دمآرـس  ییوگ  ههیدب  رد  قذاح و  هداعلا  قوف  مالک  شناد  رد  وا  دـیوگیم : میدـن  نبا  تسا . هتـشون 

عیـشت رادزار  هعیـش و  نیملکتمزا  قداص و  ماما  ۀتـسجرب  نادرگاش  زا  وا  مکحلا ، نب  ماشه  4 ـ  ( 886 همجرت ةرامش  یشاجن ، لاجر  . ) دراد
. دوب باوج  رـضاح  داتـسا و  مـالک  ملع  رد  دومن . ناـسآ  ار  لالدتـسا  هار  دوشگ و  ار  تماـما  رد  هرکاذـم  باـب  هک  تسا  یـسک  وا  تسا .

ةرابرد نیما  دمحا  334و 223 )  / میدـن نبا  تسرهف  . ) دـمآ رد  (ع ) قداص ماما  بهذـم  هب  ًادـعب  دوب و  ناوفـص  نب  مهج  ناراـی  زا  تسخن 
هلزتعم اب  دوب . دنمورین  يوق و  مصخ  اب  هرظانم  لدـج و  رد  دوب . مالک  ملع  رد  یعیـش  تیـصخش  نیرتگرزب  وا  دـیوگیم : مکحلا  نب  ماشه 

ار وا  لالدتـسا  يدـنمورین  راضحتـسا و  یگمه  تسا و  قرفتم  یبدا  بتک  رد  وا  تارظانم  دـناهدرک . هرظانم  وا  اب  زین  ناـنآ  درک و  هرظاـنم 
ياه هرهچ  گرزب و  ياهتیـصخش  نیا  دوجو  اـب  اـیآ  ( 3/268 مالـسإلا یحـض  . ) تخادرپ هرظانم  هب  فالع  لیذـهلاوبا  ابا  اب  وا  دـناسریم .

بهذم لاـس 334  اـت  هعیـش  دـیوگب  قرـشتسم  نیا  هک  تسا  حیحـص  دنتـسهیمالسا ، موـس  مود و  نرق  هب  طوـبرم  یگمه  هـک  ناـشخرد 
یـصاخ یمالک  بهذم  رگا  دنتـشاد ؟ يژولوئدیا  هچ  دـندوب و  بهذـم  مادـک  ملکتم  اهنیا  سپ  دوب ، نینچ  رگا  تشادـن ؟ یـصاخیمالک 

هلزتعم ياهباتک  رب  هک  ییاه  هیّدر  هلزتعم و  اب  هعیش  ياملع  ياه  هرظانم  زا  قرشتسم  نیا  دنتسشنیم ؟ هرظانم  هب  هلزتعم  اب  ارچ  سپ  دنتشادن 
کنیا دادیمن . خر  وا  يارب  یهابتـشا  نینچ  درکیم ، هعجارم  هعیـش  بتک  تسرهف  هب  دروم  نیا  رد  رگا  تسین و  هاـگآ  نادـنچ  دناهتـشون ،

یلع درلا   » مانب یباتک  تسا ، هتـشذگ  رد  مراـهچ  نرق  لـیاوا  رد  هک  هبق  نب  نمحرلادـبع  نب  دـمحم  1 ـ میوشیم : روآ  داـی  ار  ییاـه  هنومن 
: دیوگیم يدرجنسوس  نسحلا  وبا  تسا . هتشذگ  رد  لاس 303  رد  هک  دوب  وا  اب  رصاعم  لازتعا و  خیاشم  زا  یئابج  تسا . هتـشون  یئابجلا »

مان هب  ار  ۀـبق  نبا  زا  یباتک  مدرکیمالـس و  متـشاد  ییانـشآ  وا  اب  هک  متفر  یخلب  مساقلاوبا  يوس  هب  (ع ) اضر ماـما  ربق  تراـیز  زا  سپ  نم 
یف دـشرتسملا   » مان هب  يدـقن  تخادرپ و  نآ  ۀـعلاطم  هب  تفرگ و  نم  زا  ار  باـتک  وا  متـشاد . هارمه  دوب ، تماـما  ةراـبرد  هک  فاـصنالا » »

ضقن  » ار نآ  تخادرپ و  نآ  ضقن  هـب  وا  مداد . ۀـبق » نـبا   » هـب مدروآ و  ير  هـب  دوـخ  هارمه  ار  باـتک  نـیا  نـم  تشاـگن . نآ  رب  ۀـمامإلا »
ضقن نم  داهن . مان  تبثتـسملا » ضقن   » ار نآ  درک و  ضقن  ار  نآ  ًاددـجم  وا  مدروآ . یخلب  يارب  ار  نآ  نم  دـیمان . ۀـمامإلا » یف  تبثتـسملا 

نب نسح  2 ـ ( 1023/ همجرت ةرامـش  یـشاجن ، لاجر  . ) تسا هتـشذگ  رد  ۀـبق  نبا  هک  مدـش  هجوتم  یلو  مدروآ  ير  هب  دوخ  هارمه  ار  مود 
یعدم  ) فالعلا لیذهلا  یبأ  یلع  درلا  یئابجلا ، یلع  درلا  دـننام : تسا . هتـشون  هلزتعم  رب  يدودر  هعیـشیملع ، ناگرزب  زا  یتخبون  یـسوم 

نیب ۀلزنملا  باحصأ  یلع  درلا  برح ، نب  رفعج  یلع  ضقنلا  تفرعم ،) ۀلأسمرد   ) لیذهلا یبأ  یلع  ضقنلا  تشهب ،) ياهتمعن  يریذپ  نایاپ 
در رد  یگمه  هک  باـتک  زا 12  یـشاجن  موحرم  تسا و  هدرک  دـقنار  هلزتعم  ياهباتک  را  یتمـسق  ( 413 336 ـ ، ) دیفم خیـش  3 ـ  نیتلزنملا .

یـضاق باتک  دـلج  نیرخآ  ( 436 355 ـ یـضترم (  دیـس  4 ـ  ( 1068 همجرت / ةرامـش  یـشاجن ، لاـجر  . ) دربیم ماـن  تسا ، هلزتعم  دـیاقع 
هعیـش و مالک  تلاصا  راکنا  یتاشقانم ، نینچ  دوجو  هب  هجوت  اب  تسا . هدش  پاچ  ۀـمامإلا » یف  یفاشلا   » مان هب  هدرک و  ضقن  ار  رابجلادـبع 

. تساج یب  ًالماک  هلزتعم  مالک  زا  نانآ  يوریپ 

؟ دنتسه یناسک  هچ  دناهدش  لمحتم  يرایسب  تامحز  هعیش  دیاقع  ظفح  يارب  هک  یگرزب  ياهتیصخش 

شسرپ

؟ دنتسه یناسک  هچ  دناهدش  لمحتم  يرایسب  تامحز  هعیش  دیاقع  ظفح  يارب  هک  یگرزب  ياهتیصخش 

خساپ

زا 934بهاذم هحفص 228 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دیاقع هک  تسا  مزال  تمهت ، عون  ره  عفر  هعیـش و  دیاقع  ظفح  يارب  هک  دندرک  ساسحا  یعیـش  ناملاع  – 329ق - يربک تبیغ  زاغآ  رد 
هتشاگن و يزجوم  ياه  هتشون  هار  نیا  رد  يراوگرزب  ياهتیصخش  يور  نیا  زا  ددرگ . رشتنم  هتـشون و  زجوم  ياه  هلاسر  تروص  هب  روبزم 

هلاسر ( 355 264 ـ   ) یضترم دیس  .2 هیمامالا .»  دـیاقع  مان «  هب  يا  هلاسر  ( 381-306  ) قودص .1 دننام : دنا ، هتشاد  هضرع  مالـسا  ناهج  هب 
يا هلاسر  -… ( 449 یکجارک (  خیش  .4 هیمامالا .» دیاقع   » مان هب  يا  هلاسر  ( 460-385  ) یسوط خیش  .3 لمعلا .» ملعلا و  لمج   » ماـن هب  يا 
دراد دـیاقع  رد  هیعتاملا »  مان «  هب  زجوم  يا  هلاسر  ( 672-601  ) یلح ققحم  نیدلا  مجن  .5 نامیالا .»  لها  داقتعا  لمج  نع  نایبلا   » ماـن هب 

. تسا هدش  رـشتنم  زین  لقتـسم  تروصب  سپـس  هدـیدرگ ، پاچ  لاـس 1371  مود  هرامـش  هب  مـالک  ملع  یـصصخت  هلجم  رد  نآ  نـتم  هـک 
باتک نیا  هک  درک  ساسحا  باب ، هد  رد  یسوط  خیـش  دهتجملا »  حابـصم  باتک «  ندرک  هصالخ  زا  سپ  648-726 ه ). ـ  ) یلح همالع  .6
هتـشر هب  یلامجا  لالدتـسا  اب  ار  هعیـش  دیاقع  نآ  یط  دوزفا و  نآ  رب  یمهدزای  باب  ًاروف  اذل  دشاب . دـیاقع  مان  هب  یباب  اب  هارمه  دـیاب  اعد ،

ياه هقیلعت  حورـش و  دـنک ، یمن  زواجت  گرب  ود  زا  دـیاش  هدوب و  فورعم  رـشع » يداـح  باـب  : » ماـنب هک  باـتک  نیا  رب  دروآ . رد  ریرحت 
دراد هیماما  دیاقع  رد  نیدشرتسملا »  داشرا  مان «  هب  يا  هلاسر  ناگتشذگ  زا  يوریپ  هب  ( 771  ) نیققحملا رخف  .7 تسا . هدش  هتشون  یناوارف 
ناشن یعیش  نادنمـشناد  رگید  یلح و  همالع  لمع  تسا . هدیدرگ  رـشتنم  لاس 1372  مکی ، هرامـش  هب  مالک  ملع  یـصصخت  هلجم  رد  هک 

ای دنا ، هتـشاگن  ناگرزب  نیا  هچنآ  دـنامب . ناما  رد  ینوزف  یتساک و  زا  هعیـش  دـیاقع  دـنا  هدیـشوک  یم  هتـسویپ  نانآ  هک  تسا  نیا  هدـنهد 
رگا هدوب و  قفتم  لوصا  دـیاقع و  تاـیلک  رد  تهج ، نیا  زا  تسا . هدوـب  یلقع  ینیهارب  اـی  و  تنـس ، باـتک و  زا  ناـنآ  تشادرب  لوـصحم 

. تسین نایز  هیام  نآ  رد  یگناگود  هک  تسا  یمالک  لئاسم  رد  دشاب  مه  یفالتخا 

؟ دیرمشرب ار  مولع  نیا  نیرکتبم  ءاملع و  زا  يدادعت  دیئامن ؟ یسررب  ار  هیلقن  مولع  رد  هعیش  مهس  - 20

شسرپ

؟ دیرمشرب ار  مولع  نیا  نیرکتبم  ءاملع و  زا  يدادعت  دیئامن ؟ یسررب  ار  هیلقن  مولع  رد  هعیش  مهس  - 20

خساپ

 ) وحن هکنانچ  تسا ؛ هدوب  هعیش )) اهنآ ((  زا  يرایسب  رکتبم  سسوم و  هکلب  دنراد  ییازسب  مهس  هیلقن  مولع  حیقنت  سیسات و  رد  هعیـش )) ))
دومن و نیودـت  (ع ) یلع ییاـمنهار  ءـالما و  هب  دوب  ع )  ) یلع و  (ص ) مرکا ربمغیپ  هباحـص  زا  هک  یلئد  دوسـالاوبا  ار )  یبرع  ناـبز  روتـسد 

نیلوا دوب و  هیوبلآ  يارزو  زا  یعیـش  دابع  نب  بحاص  عیدب ) نایب و  یناعم و  تغالب (  تحاصف و  مولع  ( 1  ) نیسسوم نیرتگرزب  زا  یکی 
هدوب ضورع  ملع  عضاو  هک  تسا  یعیـش  يرـصب  دمحا  نب  لیلخ  فورعم  دنمـشناد  فیلأت  هک  تسا  نیعلا )) باتک  ( )) 2  ) تغل باتک و 
سابع نب  هللادبع  دسریم و  ع )  ) یلع هب  هطساو  کی  هب  نآرق  رد  مصاع  تئارق  و  دشابیم . يوحن  هیوبیـس  داتـسا  وحن  ملع  رد  مه  تسا و 
ثیدح رد  ناشنایعیش  و  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  یعاسم  دشابیم و  (ع ) یلع درگاش  دوشیم , هدرمش  هباحـص  نیرتمدقم  ریـسفت ,  رد  هک 

دیحو نامز  رد  هک  یبیجع  تفرشیپ  زین  هقف  لوصا  رد  تسا و  فورعم  هعیـش  مشـش  مجنپ و  ماما  هب  اهنآ  ریغو  هعبرا  ياهقف  لاصتا  هقف و  و 
اب زگره  هدش  هعیـش  بیـصن  يرمق ) يرجه  لاس 1281  يافوتم  يراصنا (  یـضترم  خیـش  تسد  هب  صخـالاب  و  يافوتم 1205 )  ) یناهبهب

 //// ص 190 تایفو , (– 2  ) ص 231 هعیشلا ج 11 , نایعا  ناکلخ ص 78 , نبا  تایفو  (- 1 . ) تسین هسیاقم  لباق  تنس  لها  هقف  لوصا 

؟ تسیچ رد  هیلیعامسا  هیدیز و  اب  یماما  هدزاود  نایعیش  نیب  ياه  قرف  - 16
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شسرپ

؟ تسیچ رد  هیلیعامسا  هیدیز و  اب  یماما  هدزاود  نایعیش  نیب  ياه  قرف  - 16

خساپ

ع)  ) یلع دالوا  یلع و  نآ  زا  تسا , نآ  کفنیال  مزال  يونعم  یئاوشیپ  ینطاـب و  تیـالو  هتبلا  هک  یمالـسا  تفـالخ  دـنتفگیم : هعیـش )) ))
هک نآرق  يرهاظ  تامیلعت  دنتفگیم : دنشابیم و  نت  هدزاود  تیب , لها  همئا  ریاس  و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دوخ  حیرـصت  بجوم  هب  هک  تسا 

, تمایقرد ات  دـنرابتعا و  تلاصا و  ياراد  دنلمتـشم , زین  لماک  يونعم  تاـیح  هب  هک  لاـح  نیع  رد  و  بیم تعیرـش  نیناوق  ماکحا و 
نایم یلک  قرف  هک :  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  و  سب . دروآ و  تسد  هب  دـیاب  تیب  لها  هار  زا  ار  نیناوق  ماـکحا و  نیا  دنتـسین و  رادرب  خـسف 

هدزاود هب  ار  همئا  ددع  دـنادیمن و  تیب  لها  هب  صتخم  ار  تماما  ًابلاغ  يدـیز )) هعیـش   )) هک تسا  نیا  يدـیز  هعیـش  یما و  هدزاود  هعیش 
هعیـش ياما و  هدزاود  هعیـش  نایم  یلک  قرفو  یماـما )) هدزاود  هعیـش  فـالخ ((  رب  دـنکیمن  يوریپ  تیب  لـها  هفق  زا  دـنیبیمن و  رـصحنم 

متخ (ص ) محم ترـضح  رد  توـبن  دـنکدیم و  شدرگ  تفه ))  )) رود هب  تماـما  هک  دـندقتعم  هیلیعامـسا  هک  تسا  نـیا  زین  یلیعامـسا 
یماما هدزاودهعیش  فالخ  رب  درادن ! عنام  هینطاب  لوق  هب  هصاخ  فیلکت  لصا  عاقترا  هکلب  تعیرـش  ماکحا  رد  لیدبت  رییغت و  تسا و  هدشن 

ربتعم ار  تعیرشو  رهاظ  دنلئاق و  نیشناج  یصو و  هدزاود  يو  يارب  دننادیم و  ءایبنالا  متاخ  ار  ملسوهلآوهیلعهللایلص  دمحم  ترضح  هک 
. //// دننک یم  تابثا  نطاب  مه  رهاظ و  مهو  میرک  نآرق  يارب  دنیبیم و  خسن  لباق  ریغ  و 

؟  تسا کیدزن  هعیش  هشیدنا  اب  هلزتعم  هشیدنا  ایآ 

شسرپ

؟  تسا کیدزن  هعیش  هشیدنا  اب  هلزتعم  هشیدنا  ایآ 

خساپ

رایتخا بابرد  الثم " دـنراد ، رظن  فالتخا  زین  يددـعتم  دراوم  رد  یلو   . دـنراد یـشیدنا  مه  هعیـش  اب  یلقع ،  حـبق  نسح و  باب  رد  هلزتعم 
دقتعم هکلب  ار ؛ هرعاشا  هنایارگربج  هیرظن  هن  دریذپ و  یم  ار  هاگدـید  نیا  هن  هعیـش  هک  یلاح  رد  دنـشاب ، یم  ضیوفت  هب  لیاق  هلزتعم  ناسنا 

.; دشاب یم  نیرمالا  نیبرما  هب 

؟ دنمان یم  یضفار »  » ار هعیش  تّنس  لها  ارچ 

شسرپ
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؟ دنمان یم  یضفار »  » ار هعیش  تّنس  لها  ارچ 

خساپ

هتفریذپن هدرک و  در  ار  نامثع  رکبوبا و  رمع و  تفالخ  هعیش  اریز  دنمان ، یم  یضفار »  » ار هعیـش  ّتنـس  لها  تسا و  كرت  ینعم  هب  ضفر » »
1306ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا

؟ دوش یم  میسقت  هتسد  دنچ  هب  هعیش  بهذم 

شسرپ

؟ دوش یم  میسقت  هتسد  دنچ  هب  هعیش  بهذم 

خساپ

زا هعیـش  تسا . مالـسلا )) هیلع  )) بلاـطیبا نب  یلع  دـنوادخ ، فرط  زا  ربماـیپ ، نیـشناج  دراد  هدـیقع  هک  دوـش  یم  هـتفگ  یـسک  هـب  هـعیش 
; دـنناد یم  ماما  مالـسلا )) هیلع  )) نیـسح ماما  زا  دـعب  ار  هیفنح  نب  دّـمحم  هک  هیئاسیک ، هلمج : زا  تسا ; هدـش  لیکـشت  یفلتخم  ياههورگ 
هک هیلیعامـسا ، دـنناد ; یم  ماـما  مالـسلا )) هیلع  )) نیدـباعلا نیز  ماـما  زا  دـعب  ار  مالـسلا )) مهیلع  )) نیـسحلا نب  یلع  نب  دـیز  هـک  هیدـیز ،
(( مالـسلا هیلع  )) رفعج نب  یـسوم  ماما  رد  هک  هیفقاو ، دنناد ; یم  ماما  ترـضح  نآ  زا  دعب  ار  مالـسلا )) هیلع  )) قداص ماما  دنزرف  لیعامـسا 
(( مالسلا هیلع  )) هناگ هدزاود  ناماما  تماما  هب  هک  دنتسه  یناسک  یماما  هدزاود  هعیش  یلو  دندومن ; راکنا  ار  يدعب  ناماما  دندرک و  فقوت 

قح و رب  بهذم  نامه  بهذم ، نیا  هک  دنراد ، هدیقع  دنا  هدش  نّیعم  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) هللا لوسر  هلیـسو  هب  دـنوادخ و  فرط  زا  هک 
1334ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا نیتسار 

؟ دنتسه یناسک  هچ  هیلدع 

شسرپ

؟ دنتسه یناسک  هچ  هیلدع 

خساپ

تسا دنوادخ  لدع  هب  داقتعا  ساسا  هلاسم ، نیا  هب  داقتعا  تسا و  یلقع  حبق  نسح و  هب  دقتعم  هعیش  هک  اجنآ  زا  تسا . هعیـش  نامه  هیلدع 
نسح و راکنا  اب  هک  تسا  ّتنس ) لها  زا  ) هرعاشا هاگدید  دنوادخ  لدع  هرابرد  هعیش  هاگدید  ربارب  رد  دوش . یم  هتفگ  زین  هیلدع  هعیـش ، هب 

یمن كرد  ار  يزیچ  حبق  نسح و  عراش ، مکح  زا  رظن  عطق  لقع ، هک  دنیوگ  یم  نانآ  دنا . هدرک  راکنا  ار  ادخ  تلادـع  موزل  یلقع ، حـبق 
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ینمؤم ناسنا  ای  تشهب و  هب  ار  يرگمتس  درف  دنوادخ  درادن  یعنام  هیرظن  نیا  قبط  رب  تسا . عرش  تاروتسد  عبات  ایـشا  حبق  نسح و  دنک و 
زا حـیبق  راک  ملظ و  ندوب  زیاج  دـنوادخ و  لدـع  راکنا  هدـیقع ، نیا  هجیتن  هک  تسا  یهیدـب  تسا . ءاشیام  لاّعف  وا  نوچ  دربب ; مّنهج  هب  ار 

1341ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا دنوادخ  يوس 

؟ تسیچ مادک  ره  لوبق  ای  در  لیالد  دندمآ . دوجو  هب  نامز  يا  ههرب  هچ  رد  مادک  ره  دنمادک و  هعیش  فلتخم  قرف 

شسرپ

؟ تسیچ مادک  ره  لوبق  ای  در  لیالد  دندمآ . دوجو  هب  نامز  يا  ههرب  هچ  رد  مادک  ره  دنمادک و  هعیش  فلتخم  قرف 

خساپ

مود هجرد  رد  هک  رگید  یلئاسم  دـنهد و  یم  لیکـشت  ار  بهذـم  نآ  هیلوا  لوصا  هک  دراد  دایز ) ای  مک   ) یلئاسم هتـشر  کـی  یبهذـم  ره 
همه رد  باعشنا  دوش . یم  هدیمان  باعشنا  كرتشم ، لصا  ظفح  اب  اهنآ  عون  یلـصا و  لئاسم  یگنوگچ  رد  بهذم  لها  فالتخا  دنعقاو و 

رد هعیش  بهذم  دراد . دوجو  زین  اه  نآ  بعش  رد  یتح  مالسا و  یسوجم و  یحیسم و  یمیلک و  ینامسآ ، نید  راهچ  رد  هصاخ  بهاذم و 
یباعـشنا هنوگچیه  یلع ) نب  نیـسح  یلع و  نب  نیـسح  یلع و  نینمؤملاریما  ترـضح  ( ) ع  ) تیب لـها  ناـیاوشیپ  زا  لوا  ياوشیپ  هس  ناـمز 

هیناسیک هب  فورعم  یتیلقا  دندش و  لئاق  داجس  نیـسح  نب  یلع  ترـضح  تماماب  هعیـش  تیرثکا  موس  ماما  تداهـش  زا  سپ  یلو  تفریذپن 
هک تسا  دوعوم  يدهم  نامه  مراهچ و  ياوشیپ  هیفنح  نب  دمحم  هک  دندش  دقتعم  دنتسناد و  ماما  ار  هیفنح  نب  دمحم  ع )  ) یلع موس  رـسپ 

(ع) رقابدمحم ماما  شدنزرف  تماماب  هعیش  تیرثکا  (ع ) داجـس ماما  تلحر  زا  سپ  دش . دهاوخ  رهاظ  يزور  هدش و  بیاغ  يوضر  هوک  رد 
رقابدمحم ماما  تلحر  زا  سپ  دندش . موسوم  هیدیز  هب  دـندیورگ و  دوب  داجـس  ماما  رگید  رـسپ  هک  دیهـش  دـیز  هب  یتیلقا  دـندش و  دـقتعم 

یـسوم ماما  شدـنزرف  هعیـش  تیرثکا  ترـضح ، نآ  تشذـگرد  زا  سپ  دـندروآ و  نامیا  (ع ) قداـص رفعج  ماـما  شدـنزرفب  يو  ناـیعیش 
ماما دوب  هتشذگ  رد  دوخ  راوگرزب  ردپ  تایح  لاح  رد  هک  ار  مشش  ماما  گرزب  رـسپ  لیعامـسا  یعمج  دنتـسناد و  متفه  ماما  ار  (ع ) مظاک

شرگید دنزرف  یضعب  حطفا و  هللادبع  ترضح  نآ  رگید  رسپ  یضعب  دندش . فورعم  هیلیعامسا  مانب  هدش  ادج  هعیـش  تیرثکا  زا  دنتفرگ و 
(ع) مظاک یـسوم  ماما  تداهـش  زا  سپ  دنتـشادنپ . شماما  نیرخآ  هدرک  فقوت  ترـضح  نآ  دوخ  رد  یـضعب  دـنتفرگ و  اوشیپ  ار  دـمحم 

ماما زا  سپ  دـنفورعم . هیفقاو  هب  هک  دـندرک  فقوت  متفه  ماما  رد  یخرب  دنتـسناد و  متـشه  ماما  ار  (ع ) اـضر ماـما  شدـنزرف  هعیـش  تیرثکا 
لکـش رد  زین  یعیاقو  رگا  دـماین و  دوجوب  یهجوت  لـباق  باعـشنا  تسا  دوعوم  يدـهم  هعیـش  تیرثکا  شیپ  هک  مهدزاود  ماـما  اـت  متـشه 

دوخ ردارب  تلحر  زا  سپ  مهد  ماما  دنزرف  رفعج  هکنیا  دننام  تسا  هدش  لحنم  دوخب  دوخ  هدـیئاپن و  شیب  زور  دـنچ  هدـمآ  شیپ  باشعنا 
بیقعت ار  دوخ  يوعد  زین  رفعج  دندش و  قرفتم  دـنچ  يزور  زا  سپ  یلو  دـندیورگ  يو  هب  یهورگ  درک و  تماما  ياوعد  مهدزای ) ماما  )

دیابن یبهذم  باعشنا  ار  اه  نآ  هک  دراد  دوجو  یهقف  یمالک و  یملع  لئاسم  رد  هعیش  لاجر  نایم  رد  يرگید  تافالتخا  نینچمه  درکن و 
هیدیز و هقرف  ود  زج  دندش  ضرقنم  ینامز  كدنا  رد  دنا  هتفرگ  رارق  هعیش  تیرثکا  ربارب  رد  هدش و  بعـشنم  هک  هدربمان  ياه  هقرف  درمش .

یگدنز رگید  ياهاج  نانبل و  دنه و  نمی و  دننام  نیمز  فلتخم  قطانم  رد  ناشیا  زا  یهورگ  نونکا  مه  دنا و  هدنام  رادیاپ  هک  هیلیعامـسا 
ناوریپ هیدیز  هیدیز : هعیش  دوش . یم  افتکا  دنشاب  یم  یماما  هدزاود  هک  هعیش  تیرثکا  هفئاط و  ود  نیا  رکذ  هب  اهنت  يور  نیا  زا  دننک ؛ یم 

تعیب يو  اب  یهورگ  درک و  مایقکلملادـبع  نبا  ماـشه  يوما  هفیلخ  رب  يرجه  ( 121  ) لاس دیز  دنشاب . یم  داجـس  ماما  دنزرف  دیهـش  دیز 

زا 934بهاذم هحفص 232 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


لها ناماما  زا  مجنپ  ماما  دوخ  ناوریپ  شیپ  يو  دش . هتـشک  تفرگ  رد  هفیلخ  نایرکـشل  وا و  نایم  هفوک  رهـش  رد  هک  یگنج  رد  دندرک و 
تسشن و يو  ياجب  دش ، هتشک  هدرک و  مایق  دیزی  نب  دیلو  يوما  هفیلخ  رب  هک  دیز  نب  ییحی  شدنزرف  يو  زا  سپ  دوش و  یم  هدرمش  تیب 

هدیزگرب تماما  يارب  دندیدرگ ، هتشک  هدیروش و  یقناود  روصنم  یـسابع  هفیلخ  رب  هک  هللادبع  نب  میهاربا  هللادبع و  نب  دمحم  يو  زا  سپ 
رثا رد  درک و  روهظ  ناسارخ  رد  دوب  دـیز  ردارب  باقعا  زا  هک  شورطا  رـصان  اـت  دوب  مظنم  ریغ  هیدـیز  روما  یناـمز  اـت  نآ  زا  سپ  دـندش .

توعد لاس  هدزیس  زا  سپ  تفر و  دندوب  هتفریذپن  مالسا  نآ  یلاها  زونه  هک  ناردنزام  يوس  هب  هدرک  رارف  اجنآ  زا  لحم  تموکح  بیقعت 
تخادرپ و تماما  هب  هتخاس و  رخـسم  ار  ناتـسربط  هیحان  نانآ  يرایتسدب  سپـس  دروآرد  هیدـیز  بهذـمب  هدرک  ناملـسم  ار  يریثک  عمج 

مایق ناونعب  هک  یخـس  عاجـش ، دهاز  ملاع  داژن ، یمطاف  ره  هیدیز  هدیقع  هب  دـندرک . تماما  ناماس  نآ  رد  یتدـم  ات  وا  باقعا  يو  زا  سپ 
دندرمـش یم  همئا  وزج  رمع ) رکبوبا و   ) ار لوا  هفیلخ  ود  دیز  دوخ  دننام  لاح ، ءادتبا  رد  هیدـیز  دـشاب . ماما  دـناوت  یم  دـنک  جورخ  قحب 

رد هیدیز  دنا  هتفگ  هچنآ  ربانب  دندرک . عورش  (ع ) یلع زا  دنتشادرب و  همئا  تسرهف  زا  ار  هفیلخ  ود  مان  ناشیا  زا  یعمج  يدنچ  زا  سپ  یلو 
هراپ رد  زین  يرصتخم  تافالتخا  دنراد . ار  تنـس  لها  بهذم  راهچ  زا  یکی  سیئر  هفینح  یبا  هقف  عورف ، رد  هلزتعم و  قاذم  مالـسا  لوصا 

: هینطاب ناشتاباعشنا : هیلیعامسا و  هعیش  تسا ) ذوخأم  ریثا  نبا  لماک  یناتسرهش و  لحن  للم و  زا  بلاطم  ، ) تسه ناشنایم  رد  لئاسم  زا  يا 
لحن للم و  ءادفلا و  یبا  ریسلا و  بیبح  افصلا و  هضور  ریثا و  نبا  لماک  زا  بلاطم  ، ) لیعامسا مانب  تشاد  يرـسپ  دنزرف  هعیـش  مشـش  ماما 

نآ دومن و  تافو  ردپ  تایح  نامز  رد  دوب و  شنادنزرف  نیرتگرزب  هک  تسا ). ذوخأم  هیناخاقآ  خیرات  زا  نآ  تایئزج  یضعب  یناتسرهش و 
هکلب هدرمن  لیعامسا  هک  دندوب  دقتعم  یعمج  هراب  نیا  رد  تفرگ  دهاش  زین  ار  هنیدم  مکاح  یتح  درک  داهشتسا  لیعامسا  گرمب  ترضح 

هک هدوب  دمعت  عون  کی  وا  گرمب  مشـش  ماما  داهـشتسا  تسا و  دوعوم  يدهم  نامه  دنک و  یم  روهظ  هرابود  تسا و  هدرک  رایتخا  تبیغ 
دمحم شرـسپ  هب  وا  گرم  اب  دوب و  لیعامـسا  قح  تماـما  هک  دـندش  دـقتعم  یعمج  تسا و  هدروآ  لـمعب  یـسابع  هفیلخ  روصنم  سرت  زا 

نب دمحم  رد  لیعامسا  زا  سپ  تماما  دشاب و  یم  ماما  هتشذگ  رد  ردپ  تایح  لاح  رد  هکنیا  اب  لیعامسا  دندش  دقتعم  یعمج  دش و  لقتنم 
ادیپ زین  یتاباعشنا  دنتـسه و  یقاب  نونکات  موس  ءهقرف  یلو  دندش  ضرقنم  ینامز  كدنا  زا  سپ  یلوا  هقرف  ود  تسا . وا  باقعا  لیعامـسا و 

ماکحا فراعم و  رد  دشاب و  یم  هتخیمآ  يدنه  نافرع  اب  هک  ناتسرپ  هراتس  هفسلفب  هبیش  دنراد  يا  هفـسلف  یلک  روطب  هیلیعامـسا  دنا . هدرک 
تجح دوش و  یمن  تجح  زا  یلاخ  زگره  نیمز  هک  دندقتعم  هیلیعامـسا  دـنلئاق ؛ یلیوأت  یلیزنت  ره  يارب  ینطاب و  يرهاظ  ره  يارب  مالـسا 

مات رهظم  تجح  لاح  ره  رد  دشاب و  یم  ربمغیپ  یصو  هک  تسا  ماما  یلو و  تماص  ربمغیپ و  قطان  تماص ، قطان و  تسا  هنوگ  ود  رب  ادخ 
و تعیرش )  ) توبن ياراد  هک  دوش  یم  ثوعبم  یبن  کی  هک  بیترت  نیاب  دخرچ  یم  تفه  ددع  يور  هتسویپ  تجح  ساسا  تسا . تیبوبر 

توبن ياراد  نیمتفه  یصو  هکنیا  زج  دنشاب  یم  ماقم  کی  ياراد  یگمه  هدوب و  تیاصو  ياراد  یـصو  تفه  يو  زا  سپ  تسا و  تیالو 
نیمهب دـشاب و  یم  ماـقم  هس  ياراد  نیمتفه  هک  یـصو  تفه  يو  زا  سپ  زاـب  تیـالو .  تیاـصو و  توـبن و  دراد . ماـقم  هس  تـسه و  زین 

توبن و ياراد  حوـن و  ناـنآ  نیمتفه  هک  تشاد  یـصو  تفه  و  تیـالو ، توـبن و  اـب  دـش  ثوـعبم  مالـسلا  هیلع  مدآ  دـنیوگ : یم  بیترت .
(ص) دمحم یسوم و  نیمتفه  یـصو  یـسیع  میهاربا و  نیمتفه  یـصو  یـسوم  حون و  نیمتفه  یـصو  (ع ) میهاربا دوب و  تیالو  تیاصو و 

داجس نیسح  نب  یلع  نیسح و  یلع و  و  (ص ) دمحم بیترت  نیاب  (ص ) دمحم نیمتفه  یصو  لیعامسا  نب  دمحم  یسیع و  نیمتفه  یصو 
نب دمحم  زا  سپ  و  دنناد ) یمن  ماما  ار  یلع  نب  نسح  ترضح  مود  ماما   ) لیعامـسا نب  دمحم  لیعامـسا و  قداص و  رفعج  رقابدمحم و  و 

نییمطاف كولم  زا  لوا  رفن  تفه  نآ  زا  سپ  تسا و  روتـسم  هدیـشوپ و  ناشیا  مان  هک  لیعامـسا  نب  دـمحم  باقعا  زا  رفن  تفه  لیعامـسا 
رد هتسویپ  ادخ ، تجح  رب  هوالع  هک  دندقتعم  هیلیعامسا  دشاب . یم  رصم  نییمطاف  تنطلس  راذگ  ناینب  يدهم ، هللادیبع  نانآ  لولا  هک  رصم 

ار ءابقن  زا  رفن  شـش  هینطاب  هیزو ) رد   ) بعـش زا  یـضعب  یلو  دراد  دوجو  دنا  تجح  صاوخ  نییراوح و  هک  بیقن  رفن  هدزاود  نیمز  يور 
یناتسزوخ و یـصخش  اقیرفآ ) رد  يدهم  هللادیبع  روهظ  زا  لبق  لاس  دنچ   ) يرجه لاس 278  رد  نارگید . زا  رفن  شـش  دنریگیم و  همئا  زا 
ار اهبـش  تفرگ و  یم  هزور  ار  اهزور  هدربمان  صخـش  دـش  ادـیپ  هفوک  یلاوح  رد  درک  یمن  راهظا  ار  دوخ  ناشن  مان و  زگره  هک  سانـشان 
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دوخب ار  یهوبنا  مدرم  هلیـسونیدب  دومن . توعد  هیلیعامـسا  بهذـم  ار  مدرم  درک و  یم  قازترا  دوخ  جـنرتسد  زا  دـینارذگ و  یم  تداـبعب 
يربخ وا  زا  رگید  تفر و  نوریب  هفوک  زا  هدرک  ماش  تمیزع  دوخ  درک و  باختنا  دوخ  ناوریپ  ناـیم  زا  ءاـبقن  ماـنب  رفن  هدزاود  دـیناورگ و 

یم نیرخوم  هکنانچ  تخاس و  رشتنم  ار  هینطاب  تامیلعت  تسـشن و  يو  ياجب  قارع  رد  طمرقب  فورعم  دمحا  سانـشان ، درم  زا  سپ  دشن .
لاوحا نیا  نراقم  درک و  هحابا  ار  رمخ  وغل و  ار  تبانج  لسغ  تشاذـگ و  مالـسا  هناگجنپ  ياهزامن  ياـج  هب  ار  يا  هزاـت  زاـمن  وا  دـنیوگ 

رانک هینطاب  زا  هک  یناسک  لام  ناج و  يارب  نانیا  دندروآ . درگ  دوخ  رودب  ار  مدرم  زا  یهورگ  هدرک  مایق  توعدب  هینطاب  زا  يرگید  نارس 
ار مدرم  نوخ  هتخادنا  هار  تضهن  تاماش  نمی و  نیرحب و  قارع و  زا  یئاهرهـش  رد  يور  نیا  زا  دندوبن و  لئاق  یمارتحا  هنوگچیه  دـندوب 

ناشهلحار داز و  دنتـشک و  ار  جاجح  زا  رفن  رازه  اه  هد  هدز  ار  جح  هلفاق  هار  اهراب  اهراب و  دندرب و  یم  امغی  هب  ار  ناش  لام  دـنتخیر و  یم 
مدرم لاوـما  جاراـت  راتـشک و  زا  هتخاـس و  رخـسم  ار  هرـصب  لاـس 311  رد  هـک  هینطاـب  نارـس  زا  یکی  یطمرق  رهاـط  وـبا  دـندرب . اـمغیب  ار 

رـصتخم تمواقم  نتـسکش  مهرد  زا  سپ  دیدرگ و  هکم  مزاع  جح  مسوم  رد  هینطاب  زا  یهوبنا  هورگ  اب  لاس 317  رد  درکن و  يراذگورف 
ناور نوخ  يوج  هبعک  لخاد  مارحلا و  دجسم  رد  یتح  دومن و  ماع  لتق  ار  دراو  هزات  جاجح  رهـش و  مدرم  دش و  هکم  رهـش  دراو  نایتلود ،

هک درب  نیمیب  هدروآرد  دوخ  ياـج  زا  ار  دوسـالا  رجح  دـنک و  ار  هبعک  رد  دومن و  تمـسق  دوخ  ناراـی  ناـیم  رد  ار  هبعک  نهاریپ  تخاـس 
مالـسا نیئآ  زا  جراخ  ار  نانآ  هدرک  تئارب  هینطاب  زا  نیملـسم  هماـع  هک  دوب  لاـمعا  نیا  رثا  رد  دوب . هطمارق  شیپ  لاـس  ود  تسیب و  تدـم 

یم یفرعم  هیلیعامـسا  ماما  دوعوم و  يدهم  ار  دوخ  هدرک  عولط  اقیرفآ  رد  اهزور  نآ  هک  یمطاف  هاشداپ  يدهم  هللادـیبع  یتح  دـندرمش و 
تاماقمب ار  مالـسا  يرهاظ  تاررقم  ماکحا و  هک  تسا  نیا  هینطاب  یبهذم  هصخـشم  نیخروم ، راهظا  قبط  تسج . يرازیب  هطمارق  زا  درک ،

نیا اب  دنا  هدوب  هرهب  یب  يونعم  لامک  زا  درخ و  مک  هک  دـنناد  یم  یناسک  صوصخم  ار  تعیرـش  رهاظ  دـننک و  یم  لیوأت  ینافرع  ینطاب 
لاس 296 هک  يدـهم  هللادـیبع  هعنقم : هیزورد و  هیلعتـسم و  هیرازن و  دوش . یم  رداص  ناش  تماما  ماقم  زا  تاررقم  زا  یخرب  یهاگ  فصو 

شباقعا يو  زا  سپ  دومن  سیسأت  ار  یمطاف  تنطلس  درک و  توعد  دوخ  تماما  هب  هیلیعامـسا  قیرطب  درک  عولط  اقیرفآ  رد  يرمق  يرجه 
دعس هللااب  رصنتسم  هک  نیمتفه  زا  سپ  دنتشاد  ار  هیلیعامسا  تماما  تنطلس و  باعـشنا  نودب  تشپ  تفه  ات  هداد  رارق  هفالخلا  راد  ار  رـصم 

یلعتـسم نینوخ  ياهگنج  رایـسب و  شکمـشک  زا  سپ  دندرک و  هعزانم  تماما  تفالخ و  رـس  یلعتـسم  رازن و  يو  دـنزرف  ود  دوب  یلع  نب 
هیرازن و  « دـندش هتـسد  ود  نیمطاف  ناوریپ  شکمـشک  نیا  رثا  رد  درم . ات  تخاس  ینادـنز  هدومن  ریگتـسد  ار  رازن  دوخ  ردارب  دـش و  بلاغ 
، دومنیم رازن  زا  هک  يرادفرط  يارب  رصنتسم ، زا  سپ  دوب و  رـصنتسم  نابرقم  زا  هک  دنـشاب  یم  حابـص  نسح  ناگدنورگ  هیرازن  هیبلعتـسم «

هعلق دنچ  توملا و  هعلق  دروآ  رد  رـس  نیوزق  عباوت  زا  توملا  هعلق  زا  يدنچ  زا  سپ  هدمآ  ناریا  هب  دـش و  جارخا  رـصم  زا  یلعتـسم  مکحب 
يرمق يرجه  لاـس 518  نسح  گرم  زا  سپ  درک و  توـعد  رازن  هب  راـک  زاـغآ  رد  تخادرپ  تنطلـس  هب  درک و  ریخـست  ار  رواـجم  رگید 
نـسح  « شدنزرف يو  زا  سپ  دندرک و  تنطلـس  حابـص  نسح  نیئآ  هویـشب و  دمحم « ایک   « شدنزرف يو  زا  سپ  و  يرابدور « دیما  گرزب  «
ناریاب لوغم  ناخوکاله  ات  تسویپ . هنطاب  هب  هدینادرگرب  دوب  يرازن  هک  ار  حابـص  نسح  شور  یتوملا  مراهچ  هاشداپ  مالـسلا « هرکذ  یلع 

تخاس و ناسکی  كاخ  اب  زین  ار  اه  هعلق  يانب  دینارذگ  ریشمش  مد  زا  ار  نایلیعامـسا  همه  دومن و  حتف  ار  هیلیعامـسا  عالق  يو  درک ، هلمح 
هیحان رد  هک  یمایق  رد  دـش و  یغای  راـجاق  هاشدـمحمب  ناریا  رد  دوب  هعیرازن  زا  هک  یتـالحم  ناـخاقآ  يرجه  لاـس 1255  رد  نآ  زا  سپ 

تسا و یقاب  نونکات  ناشتوعد  تخاس و  رـشتنم  دوخ  تماماب  ار  يرازن  ینطاب  توعد  درک و  رارف  یئبمب  هب  هدروخ  تسکـش  دومن  نامرک 
رد ات  دنام  یقاب  رـصم  نیمطاف  ءافلخ  رد  ناش  تماما  هک  دندوب  یمطاف  یلعتـسم  ناوریپ  هیلعتـسم -  دنوش . یم  هدیمان  هیناخاقآ  ًالعف  هیرازن 

. دنـشابیم زین  نونکاـت  دـندرک و  روـهظ  بهذـم  ناـمه  هب  دـنه  رد  هرهب «  « هـقرف يدـنچ  زا  سپ  دـندش و  ضرقنم  يرمق  يرجه  لاس 557 
مـشش هفیلخ  مایا  رد  ات  دـندوب  رـصم  نییمطاف  ءافلخ  ناوریپ  راک  زاـغآ  رد  دـننکاس  تاـماش  زورد  لاـبج  رد  هک  هیزورد  هفئاـط  هیزورد - 

یم هتـشگ  فقوتم  هدـش  هتـشک  نارگید  داقتعا  هب  هک  هللااب « مکاحلا   « رد هیزورد  دـندش  قحلم  هینطاـبب  يزورد  نیگتـشن  توعدـب  یمطاـف 
هب فورعم  يورم  ءاطع  ناوریپ  زاغآ  رد  هعنقم -  تشگرب . دـهاوخ  مدرم  نایم  هب  هرابود  هتفر و  الاب  نامـسآ  هب  هدرک و  تبیغ  يو  دـنیوگ 
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لولح يو  رد  ملسم  وبا  حور  هک  دش  یعدم  ملسموبا  زا  سپ  تسا و  هدوب  یناسارخ  ملسم  وبا  عابتا  زا  نیخروم  راهظا  قبط  هک  دندوب  عنقم 
رهنلا ءاروام  دـالب  زا  شیک  هعلق  رد  لاس 162  رد  ماجنارـس  درک و  یئادخ  يوعد  سپـس  يربمغیپ و  يوعد  يدـنچ  زا  سپ  تسا و  هدومن 

هدـش و شتآ  لخاد  دوخ  ناوریپ  زا  نت  دـنچ  اب  هدرک  نشور  شتآ  دومن  نیقی  دوخ  ندـش  هتـشک  يریگتـسدب و  نوچ  داـتفا و  هرـصاحمب 
ناشیا قرف  یماما و  هدزاود  هعیش  دندش . قحلم  هینطاب  هقرفب  هدرک و  رایتخا  ار  هیلیعامسا  بهذم  يدنچ  زا  سپ  عنقم  ءاطع  ناوریپ  تخوس 

دنوش و یم  هدیمان  یماما  هدزاود  هیماما و  هعیش  دنا  هدش  ادج  بعشنم و  نآ  زا  هدربمان  ياه  تیلقا  هک  هعیش  تیرثکا  هیلیعامسا  هیدیز و  اب 
هک ینیئآ  رد  هکنآ  یب  دنا  هدش  ادـیپ  یمالـسا  لئاسم  زا  یـساسا  هلئـسم  ود  رد  ضارتعا  داقتنا و  ناونعب  شیادـیپ  زاغآ  رد  میتفگ  هکنانچ 

تیعجرمو یمالسا  تموکح   « هلئسم ود  نآ  دنشاب و  هتشاد  ینخس  دوب  ترـضحنآ  رـصاعم  نیملـسم  نایم  رد  (ص ) مرکا ربمغیپ  میلعت  قبط 
یئاوشیپ ینطاب و  تیالو  هتبلا  هک  یمالسا  تفالخ  دنتفگ : یم  هعیـش  دنتـسناد . یم  تیب  لها  یـصاصتخا  قح  ار  نآ  هعیـش  هک  دوب  یملع «

، تیب لـها  همئا  رئاـس  و  (ص ) مرکا ربمغیپ  دوخ  حیرـصت  بجومب  هک  تسا  (ع ) یلع دـالوا  یلع و  نآ  زا  تسا  نآ  کـفنیال  مزـال  يونعم 
يونعم تایح  هب  هک  لاح  نیع  رد  دنـشاب  یم  تعیرـش  نیناوق  ماـکحا و  هک  نآرق  يرهاـظ  تاـمیلعت  دـنتفگ : یم  دنـشاب و  یم  نت  هدزاود 

دروآ و تسدب  دیاب  تیب  لها  هار  زا  ار  نیناوق  ماکحا و  نیا  دنتسین و  رادرب  خسف  تمایق  ات  دنرابتعا و  تلاصا و  ياراد  دنلمتـشم  زین  لماک 
صتخم ار  تماما  ًابلاغ  يدیز  هعیش  هک  تسا  نیا  يدیز  هعیش  یماما و  هدزاود  هعیـش  نایم  یلک  قرف  هک : دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  و  سب .

قرف و  یماما . هدزاود  هعیش  فالخ  رب  دنک  یمن  يوریپ  تیب  لها  هقف  زا  دنیب و  یمن  رصحنم  هدزاود  هب  ار  همئا  ددع  دناد و  یمن  تیب  لهاب 
دنک و یم  شدرگ  تفه «  « ددع رود  هب  تماما  هک  دندقتعم  هیلیعامسا  هک  تسا  نیا  زین  یلیعامسا  هعیـش  یماما و  هدزاود  هعیـش  نایم  یلک 

عنام هینطاب  لوقب  هصاخ  فیلکت  لصا  عافترا  هکلب  تعیرـش  ماکحا  رد  لیدبت  رییغت و  تسا و  هدـشن  متخ  (ص ) دـمحم ترـضح  رد  توبن 
دنلئاق و نیـشناج  یـصو و  هدزاود  يو  يارب  دنناد و  یم  ءایبنالا  متاخ  ار  (ص ) دمحم ترـضح  هک  یماما  هدزاود  هعیـش  فالخ  رب  درادـن 
هیخیش و هفئاط  ود  لصف : همتاخ  دننک . یم  تابثا  نطاب  مه  رهاظ و  مه  میرک  نآرق  يارب  دنیب و  یم  خسن  لباق  ریغ  ربتعم  ار  تعیرـش  رهاظ 
زا يا  هراپ  هیجوت  رد  نارگید  اـب  ناـشفالتخا  هکنیا  هب  رظن  دـنا  هدـش  ادـیپ  یماـما  هدزاود  هعیـش  ناـیم  رد  ریخا  نرق  ود  رد  هک  هیناـخمیرک 

یماما هعیش 12  زا  یهللا « یلع   « هقرف نینچمه  و  میدرمـشن . باشعنا  ار  ناشیا  یئادج  لئاسم ، لصا  یفن  تابثا و  رد  هن  تسا  يرظن  لئاسم 
هب دـنرادن  یمظنم  قطنم  هنوگچیه  هک  يور  نیا  زا  دـنلئاق ؛ نطاب  هب  اهنت  یلیعامـسا  هعیـش  هینطاـب  دـننام  دـنوش و  یم  هدـیمان  زین  ةـالغ  هک 

دوش 1. یم  یفرعم  ریز  بتک  دـیاقع  نآ  نالطب  تحـص و  یـسررب  اهنآ و  دـیاقع  هعیـش و  فلتخم  قرف  یئاسانـش  يارب  میدرواین . باسح 
. فلؤم نامه  یمالسا ، بهاذم  قرف و  گنهرف  ای  دلج و   6 یناحبس ، رفعج  داتسا  لحن ، للم و  ییابطابط 2 . همالع  مالسا ، رد  هعیش 

؟ دینک یفرعم  ار  هعیش  بهذم  ياههورگ  عاونا 

شسرپ

؟ دینک یفرعم  ار  هعیش  بهذم  ياههورگ  عاونا 

خساپ

هک تسا  هدش  دراو  هدش ـ  لقن  زین  ّتنـسلها  زا  هک  يدایز ـ  تایاور  رد  دـشیم . قالطایلع  ناوریپ  رب   9 ادخ لوسر  نامز  زا  هعیش  حالطصا 
دـندروآ و نامیا  هک  یناسک  اـّما [ ( [ 7، هنّیب ;) ۀَّیِرَبـْلا ُْریَخ  ْمُه  َکـَغلْوُأ  ِت  َـ َِحل ـَـ َّصلا ْاُولِمَع  َو  ْاوـُنَماَء  َنیِذَّلا  َّنِإ  : " ۀـیآ توـالت  زا  سپ   9 ربمایپ
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تنایعیـش وت و  هّیربلاریخ "  " ینعی نانآ  یلع ; ای  کتعیـش  تنأ و  مه  : " دومرف دنتـسه " ادخ [  [ تاقولخم نیرتهب  دنداد ، ماجنا  حلاص  لمع 
یگنوگچ اّما  هیمالسالا ). بتکلاراد  رـشن  ، 211 ص 209 ـ  ج 27 ، نارگید ، يزاریـش و  مراکم  هللاۀـیآ  هنومن ، ریـسفت  .") یلع ای  دیـشابیم 

9 ربماـیپ هک  يزور  نیرخآ  ۀـجحلایذ ـ  مهدـجه  زور  تـسا ، قـحرب  نآرق ، ساـسارب  هـقرف  مادـک  هـکنیا  و  نآ ، ياـهقرف  هعیـش و  شیادـیپ 
ماما ربهر و   9 ربمایپ ات  داد  نامرف  دنوادخ  دیوگب ـ  نخـس  دـندوب ، هدـمآ  فلتخم  یحاون  زا  هک  مالـسا ، تما  زا  يریثک  عمج  اب  تسناوتیم 

َنِم َکُمِـصْعَی  ُهَّللاَو  وُهََتلاَسِر  َْتغََّلب  اَمَف  ْلَعْفَت  ْمَّل  نِإَو  َّکِبَّر  نِم  َْکَیلِإ  َلِزنُأ  آَم  َِلب  ْغّ ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ََّـ َی : " دـنک یفرعم  هدـنیآ  يارب  ار  ناناملـسم 
ار وا  تلاـسر  ینکن ، رگا  ناـسرب ;و  مدرم  هب  ًـالماک  تسا ، هدـش  لزاـن  وت  رب  تراـگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  ربماـیپ ! يا  ( 67، هدئام ;) ساَّنلا

هاگآیلع یهلا  تماما  زا  ار  مدرم  نامرف ، نیا  ندـمآ  اب   9 ربمایپ درادیم ". هاگن  مدرم  یلامتحا [ تارطخ   [ زا ار  وت  دـنوادخ  ياهدادـن ، ماجنا 
ْمُْکیَلَع ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  : " دومرف سپ  دـش ; لـماک  شربـهر ، یتـح  ادـخ ، نید  ۀـمه  هک  دوب  بصن  نیمه  اـب  تخاـس ;

امش نید  زا  نارفاک  تماما [ هب  دنوادخ  فرط  زایلع  بصن  زور  هجحلایذ ، مهدجه   [ زورما ( 3، هدئام ;) اًنیِد َم  َـ َلْسًِس ْالا  ُمَُکل  ُتیِضَرَو  ِیتَمِْعن 
لیمکت امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امـش  نید  زورما  دیـسرتب . نم  تفلاخم [  [ زا دیـسرتن و  اـهنآ  زا  نیارباـنب  دـندش ; سویأـم 

نوگانوگ بهاذـم  نیملـسم  نیب  رگا  هک  دـش  هتفگ  نیا  يارب  همدـقم  نیا  متفریذـپ ". امـش  نادـیواج [  [ نییآ ناونع  هب  ار  مالـسا  مدومن و 
نامرف هب  شوگ  هعیـش  اّما  دندش ; میـسقت  فلتخم  ياههقرف  هب  دـندرک ;و  یچیپرـس  یهلا  نامرف  زا  هک  دوب  نآ  يارب  دـش ; داجیا  فالتخا 
یهورگ زین ، قیرط  نیمه  رد  یلو  داد . همادا  دوخ  تایح  هب  عیشت ، بلاق  رد  یهلا  یعقاو و  مالسا  دروآ و  نامیایلع  تماما  هب  درپس و  یهلا 

یهلا ربهر  هدزاود  مان   9 ربمایپ لبق ، زا  شیپاشیپ و  هکنآ  رب  هوالع  اریز  دنتفریذپن ، ار  هّمئا : زا  یـضعب  تماما  دندز و  زابرـس  یهلا  نامرف  زا 
، نیا رب  هوالع  توریب ). أفولا  ۀسـسؤم  ص 289 ، ج 23 ، یـسلجم ، همالع  راونالاراحب ، ،) دوب هدومرف  نایب  دندوب ، هدـشن  دـلوتم  زونه  هک  ار 
ار دوخ  زا  دعب  ربهر  یهلا ، ربهر  ره  بیترت  نیدب  هدومرف و  صخشم  دوب ، یهلا  نییعت  هب  زاب  هک  ار  يدعب  ماما  دوخ  دوب ، یهلا  ربهر  هکیلع 
هک دوخ ـ  يدعب  ماما  دروم  رد  هّمئا : نییعت  هب  مه  ياهدع  هدادن ; نتیلع  دروم  رد  یهلا  نییعت  هب  ياهدـع  هک  روطنامه  یلو  درکیم ، نییعت 
زین هّیماما  هک  دوب  بیترت  نیدب  دندومیپ ; ار  ادخ  هار  زا  ریغ  يریـسم  دندرک و  لمع  دوخ  ۀقیلـس  يأر و  هب  دندادن ;و  نت  دوب ـ  ادـخ  رما  هب 

ات هکنآ  رگم  دشیمن ، بوسحم  زایتما ، دشاب ، هعیـش  قَِرف ، زا  ياهقرف  هکنیا  فرـص  هک  دش  نشور  همدقم ، نیا  اب  دش . لیدـبت  هقرف  دـنچ  هب 
ۀقیلـس هب  دوخ ، ماـما  نیرخآ  اـت  هک  يرـشعانثا ـ  یماـما ـ  هدزاود  ۀعیـش  دـننام  دـشاب ; تماـما " لـصا   " رد یهلا  نییعت  هب  مزتلم  هار ، رخآ 

هک دندش  جراخ  یهلا  نامرف  زا  تماما ، هلئسم  رد  اههقرف  ۀمه  یماما ، هدزاود  ۀعیش  زا  ریغ  داد . یهلا  نامرف  هب  نت  درکن ;و  لمع  یـصخش 
دوب يربهر  داجـس  ماما  نانآ  رظن  هب  هکنآ  اـب  ار ـ   7 داجس ماما  نخس  لّوا ، ۀقرف  دنتـسه . هّیلیعامـسا " هّیدیز "و"   " ياههقرف اهنآ  نیرتمهم 
ماما رگید  رـسپ  تماما  هب  لئاق  ناشدوخ ، يأر  هقیلـس و  هب  دـنتفریذپن و   7 رقاب ماما  شدـنزرف ، تماـما  رد  دوب ـ  هدرک  نییعت  ار  وا  ادـخ  هک 
ماما نخـس  هیلیعامـسا ـ  مّود ـ  ۀقرف  و  دندش . میـسقت  یفلتخم  ياههورگ  هب  دوخ  زین  دعب  هب  نآ  زا  تشاد و  مان  دـیز "  " هک دـندش   7 داجس
لئاق ماما  رگید  دنزرف  تماما  هب  دوخ ، يأر  هقیلس و  اب  و  دنتفریذپن ،  7 رفعج نب  یسوم  ماما  تماما  دروم  رد  دوب ـ  ادخ  نامرف  هک  ارقداص ـ 
نیمه هب  زین  هعیـش  رگید  ياههقرف  اههورگ و  دـندش و  میـسقت  فلتخم  ياـههورگ  هب  دـعب  هب  نآ  زا  تشاد و  ماـن  لیعامـسا "  " هک دـندش 

بتکلاراد رشن  ، 22 ص 2 ـ  272 و ج 5 ، ص 257 ـ  ج 4 ، نارگید ، يزاریش و  مراکم  هللاۀیآ  هنومن ، ریسفت  ر.ك : .) دندمآ دوجو  هب  شور 
ياههقرف دش ; هراشا  هک  روطنامه  هتبلا  توریب ). أوضالاراد  رـشن  ، 438 ص 286 ـ  ج 1 ، ۀّجحلا ، باتک  ینیلک ، یفاک ، لوصا  ۀّیمالـسالا / 

. تسین نکمم  هراب  نیا  رد  ینآرق  ثحب  حرط و  یلو  دش ، نایب  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  هعیش 

؟ تفای دوجو  هعیش  ینامز  هچ  زا 

هراشا
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؟ دراد اهنآ  ندناوخ  زامن  زرط  هب  یطابترا  هچ  عوضوم  نیا  دنرادن ; لوبق  لوا  ماما  ناونع  هب  اریلع  ترضح  هک  اهیّنس 

شسرپ

زامن زرط  هب  یطاـبترا  هچ  عوضوم  نیا  دـنرادن ; لوبق  لوا  ماـما  ناونع  هب  اریلع  ترـضح  هک  اهیّنـس  تفاـی ؟ دوجو  هعیـش  یناـمز  هچ  زا 
؟ دراد اهنآ  ندناوخ 

خساپ

ربماـیپ ددرگیم و  زاـبمرکا  ربماـیپ  تاـیح  ناـمز  هب  عیـشت  بهذـم  شیادـیپ  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  رکذـت  خـساپ  هـب  نـتخادرپ  زا  شیپ 
زا یطویس  میوشیم  روآدای  تنس  لها  تیاور  هب  هرابنیا  رد  ار  یثیدح  هنومن  يارب  تسا  هداهن  انب  ار  یعیش  رکفت  یلصا  ۀتـسه  دوخمرکا 

اوـُلِمَع اوـُنَماَء َو  َنیِذَّلا  َّنِإ   " ةروـس هیآ  لـیذ  " روثأـملاب ، ریـسفتلا  یف  روـثنملا  ردـلا   " شفورعم ریـسفت  رد  تنـس  لـها  ماـن  هـب  نادنمـشناد 
رباج هک  تسا  هدرک  دای  دوخ  باتک  رد  یثیدـح  هللادـبع ، نب  رباج  زا  رکاسع  نبا  تسا  هتفگ  هنیب 7 ) ;) ِۀَّیِرَْبلا ُْریَخ  ْمُه  َِکئ  ََّـ َلوُأ ِت  َـ َِحل ـَـ َّصلا
موی نوزئافلا  مهل  هتعیش  اذه و  نا  هدیب  یسفن  يذلا  و  : " دومرفیلع ندید  اب  ترضح  دش ; دراویلع  هک  میدوبمرکا  ربمایپ  دزن  ام  تفگیم 

زئاف و تمایق  زور  رد  وا  ۀعیـش  یلع و   [ صخـش نیا  تسوا  تردـق  دـی  رد  ناج  هک  نآ  هب  دـنگوس  ... "; اُونَماَء  َنیِذَّلا  َّنِإ   " تلزن همایقلا و 
لقن سابع  نبا  زا  انعم  نیمه  هب  رگید  یتیاور  یطویـس  تسا "  هدـش  لزان  اهنآ [ ةراـبرد  ;  [ اُونَماَء َنیِذَّلا  َّنِإ   " ۀـیآ دـناقفوم و  راگتـسر و 
نامه زا  ینید  یملع و  تیعجرم  یمالـسا و"  تموکح   " روحم ود  رد  یعیـش  رکفت  ةدولاش  رگید ، یتایاور  تیاور و  نیاربانب  تسا  هدرک 
روحم ود  رب  فالتخا  درک ، میسقت  ینس  هعیـش و  ۀقرف  ود  هب  ار  ناناملـسم  ۀعومجم  هچنآ  هدش  هتخیر  مالـسا  نیبم  نید  غیلبت  هیلوا  نارود 

نآ ینیـشناج  ةرابردمرکا  ربمایپ  هک  يدّـکؤم  تاروتـسد  تلزنم و  ماقم و  هب  رظنیلع  ناوریپ  ناراداوه و  دوب . هورگ  ود  نیا  نیب  هدـش  دای 
وا ینیشناج  هب  ار  رکبوبا  ، 9 ادخ لوسر  دیکا  تاروتسد  تیاعر  تروشم و  نودب  هلجع و  اب  هک  فلاخم  هورگ  ربارب  رد  دوب ، هداد  ترضح 

هتفر سپ  نآ  زا  دـنداد . همادا   9 ربمایپ روتـسد  هب  لمع  ویلع  زا  يوریپ  هب  نانچمه  هتفرگ  عضوم  يداقتعا  تهج  زا  دـندوب ، هدرک  باـختنا 
داد خر  ینـس  یعیـش و  نادنمـشناد  نیب  یناوارف  ياهوگتفگ  تالداجم و  تاثحابم و  یعیـش  رکفت  ندش  هدرتسگ  نتفرگ و  توق  اب  هتفر و 

ةریاد هب  زین  ماما  تمـصع  ملع و  نوچ  یمالک  ثحابم  زا  يرامـش  ياپ  دیدرگ و  رتهدرتسگ  هدش  دای  ياهفالتخا  ۀنماد  نآ  ۀجیتن  رد  هک 
 / نیـسردم هعماج  تاراشتنا  ییابطابط  همالع  مالـسا  رد  هعیـش  یعیـش ر.ك"  رکفت  ریـس  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  .) دـش زاب  وگتفگ  ثحب و 

میوشیم روآدای  یمالسا )  گنهرف  رـشن  رتفد  یتجح  رقاب  دمحم  دیـس  رتکد  ۀمجرت : رفظم و  نیـسح  دمحم  هللا  ۀیآ  فیلأت  هعیـش  خیرات  "

اههد رد  راونالا " تاقبع   " هک دناهدرک  فیلأت  یطوبـسم  ياهباتک  شیوخ  بهذم  تیناّقح  تابثا  يارب  یعیـش  ناملاع  نادنمـشناد و  هک 
ياههنومن زا  قحلا  قاقحا  ینیما و"  همالع  فیلأـت  دـلج ، رد 11  ریدغلا " يروباشین و"  يدونهکل  نیـسح  دـماح  ریم  همالع  فیلأت  دـلج ،

هب هک  ّتنس  لها  نادنمشناد  زا   ) یناجیت داتسا  ياههتشون  ینس  یعیش و  ملاع  ود  تابتاکم  هعومجم   ) ناعجرلا  " باتک تساهنآ  ۀتـسجرب 
ماکحا یمالـسا و  فراعم  رد  ننـست  عیـشت و"   " تسا هدافتـسا  لباق  هرابنیا  رد  هدش  همجرت  یـسراف  هب  هک  تسا  هدـیورگ  عّیـشت  بهذـم 

وریپ نایعیش  ددرگیمرب .  9 ربمایپ ینیـشناج  تماما و  هلأسم  هب  تافالتخا  نیا  ۀمه  ۀشیر  اما  دـنراد ، يدایز  ياهتوافت  رگیدـکی  اب  هیعرش 
دنشابیم ;و ربمایپ  فرط  زا  مخریدغ  رد  وا  تیالو  ّصن  ومالـسا  ربمایپ  زا  دعب  ترـضح  نآ  لصف  الب  ینیـشناج  هب  دقتعم  ویلع  ترـضح 

نوؤش فیاظو و  مامت  هک  دندقتعم  و  دننادیم ، یهلا  ماکحا  نآرق و  هدننک  نایب  و  ربمایپ ، نیشناج  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  موصعم  ناماما 
لها بتکم  وریپ  هدومن و  تفایرد  نانآ  زا  ار  یمالـسا  فراعم  ماکحا و  تهج  نیمه  هب  تسا  تباث  ناـنآ  يارب  یحو  تفاـیرد  زج  ربماـیپ 

زا 934بهاذم هحفص 237 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هفیلخ کی  تیـصو  ای  يدرف و  اب  ناناملـسم  زا  یعمج  تعیب  هب  ار  ربمایپ  ینیـشناج  دـنرادن و  ار  داقتعا  نیا  ننـست  لها  اما  دنـشابیم . تیب 
ۀفیلخ اریلع  ترضح  دنتسه و   9 ربمایپ زا  دعب  نامثع  رمع و  رکبوبا ، تفالخ  هب  دقتعم  و  دننادیم ، ربتعم  دوخ و ... زا  دعب  هفیلخ  هب  تبسن 

زا یمالـسا  فراعم  ماکحا و  رد  نانآ  بلغا  و  دـنرادن ، لوبق  دـنلئاق ، موصعم  ناماما  يارب  نایعیـش  هک  ار  یبصنم  ناـنآ  دـننادیم . مراـهچ 
زا دننکیم ; يوریپ  هدش  يروآ  عمج  هتس و ... حاحص  : " دننام ناشیثیدح  ياهباتک  رد  هک  یثیداحا  و  دوخ ، فورعم  ماما  راهچ  ياواتف 

یلو دشابیم ; ترتع  نآرق و   ) تیب لها  بتکم  وریپ  یمالسا  فراعم  ماکحا و  رد  رگید ، ۀلدا  نیلقث و   " ثیدح ساسارب  هعیـش  هک  اجنآ 
دراد دوجو  ییاهتوافت  هیعرش  ماکحا  یمالسا و  فراعم  رد  تنس  لها  هعیش و  نیب  تهج  نیمه  هب  دننکیمن ; يوریپ  نانآ  زا  تنس  لها 

ۀّینسلا و ۀعبرالا  بهاذملا  نیب  ۀیصخشلا  لاوحالل  نراقملا  هقفلا  یـسوطلا ;  خیـشلا  فالخلا  باتک  دننام  نآ  هب  طوبرم  ياهباتک  رد  هک 
مهخیرات هیمامالا و  هعیـشلا  دئاقع  یلع  أونما  یناحبـس  رفعج  داتـسا  لحنلا  للملا و  یف  ثوحب  ناردب  نینیعلاوبا  ناردب  يرفعجلا  بهذـملا 

اههقرف و ننست  عیشت و"   " رد تسا  هدش  هراشا  نایب  رگید  ياهباتک  ردیح ; دسا  هعبرالا  بهاذملا  قداصلا  مامالا  یناحبسلا  رفعج  خیشلا 
ترـضح زا  هناگ  هدزاود  ناماما  تماما  هب  دـقتعم  هک  تسا  هیرـشع  ینثا  هیماـما  ۀعیـش  عیـشت  هقرف  نیرتمهم  دراد . دوجو  یفلتخم  بهاذـم 

اههقرف و نیرتمهم  دوشیم . هتفگ  زین  يرفعج  ۀعیش  نانآ  هب  و  دنهدیم ، لیکشت  هقرف  نیا  ار  عیـشت  تیرثکا  و  دنتـسه ، غيدهم  ماما  اتیلع 
تباث 3 نب  نامعن  هفینحوبا  ناوریپ  هیفنح  کلام 2 ـ  نب  سنا  نب  کلام  هللادبعوبا  ناوریپ  هیکلام  تسا 1 ـ  ات  راهچ  زین  ننست  لها  بهاذم 
عیشت ج فراعملا  ةریاد  لبنح ر.ك  نب  دمحم  نب  دمحا  هللادبعوبا  ناوریپ  هیلبنح  یعفاش 4 ـ  سیردا  نب  دمحم  هللادبعوبا  ناوریپ  هیعفاش   ـ

قرف گنهرف   / 609 353 و 600 ـ  ص 348 ـ  یتشد ج 6 ، یفطصم  دیس  فیراعم  فراعم و  یّبحم /  دیعس  دیهش  رشن  ، 402 ص 271 ـ  ، 4
الاب بلاطم  هب  هجوت  اب  يوضر )  سدق  ناتـسآ  یچهناش  ریدم  مظاک  داتـسا  تاحیـضوت  همدقم و  اب  روکـشم ، داوج  دـمحم  رتکد  یمالـسا 
زامن رد  ینس  هعیش و  نیب  هک  ییاه  فالتخا  تلع  تسا  لوصا  رد  فالتخا  لیلد  هب  عورف  رد  یلک  روط  هب  فالتخا  ۀشیر  نوچ  مییوگیم 
ربمایپ زا  ار  هدماین  نآرق  رد  هک  یئزج  ماکحا  عورف و  هعیـش  دوشیم . هدهاشم  لوصا  رد  هک  تسا  ییاه  فالتخا  لیلد  هب  زین ، دراد  دوجو 

رد تنس  لها  ياملع  دنروآیم . تسد  هب  هریرهوبا و ... دننام  یباحصا  زا  تنس  لها  اما  دنریگیم ، ترـضح  نآ  قح  هب  نانیـشناج  ومرکا 
زامن هنوگ  نیا   9 ربمایپ هن  هک  یلاح  رد  دندرک ، هفاضا  دوخ  شیپ  زا  ار  زامن  رد  ندناوخ  زامن  هتـسب  تسد  دننام  عورف  یخرب  مالـسا  ردص 

طابنتـسا عامجا  لـقع و  تاـیاور  نآرق   [ عبنم راـهچ  زا  ار  ماـکحا  هعیـش  ياـملع  اـما  درک ; تاـبثا  نآرق  زا  ار  نآ  ناوتیم  هن  دـناوخیم و 
. دیآیم دوجو  هب  فالتخا  ندناوخ  زامن  زرط  دننام  ماکحا  یخرب  رد  ور ، نیا  زا  دننکیم ;

. تسیچ مالسا  هیلوا  نورق  رد  يدیز و ...   ، ینطاب یعیش  ياه  هقرف  شیادیپ  تلع 

شسرپ

. تسیچ مالسا  هیلوا  نورق  رد  يدیز و ...   ، ینطاب یعیش  ياه  هقرف  شیادیپ  تلع 

خساپ

میسقت يددعتم  ياههورگ  هب  مادک  ره  هورگ ، ود  نیا  و  ینس . هعیش و  دندش : میـسقت  گرزب  هورگ  ود  هب  مالـسا  ربمایپ  زا  سپ  ناناملـسم ،
(ع) نیسح ماما  ترضح  تداهش  زا  سپ  تشادن . یباعـشنا  هنوگچیه  (ع ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  یلع ، ترـضح  نامز  رد  هعیـش  دندش .

نیا دنتـشگ . دقتعم  هیفنح  نب  دمحم  تماما  هب  یتیلقا  دندش و  لئاق  (ع ) نیدباعلانیز ماما  ترـضح  ناشیا  دـنزرف  تماما  هب  هعیـش  تیرثکا 
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ماما ترـضح  نآ  دـنزرف  تماما  هب  هعیـش  تیرثکا  نیدـباعلانیز ، ماـما  تداهـش  زا  سپ  دـندش . فورعم  هیناـسیک » يهعیـش   » ماـن هب  تیلقا 
(، (ع رقاب ماما  ترـضح  تلحر  زا  سپ  دنیوگیم . هیدیز » يهعیـش   » ار تیلقا  نیا  دنتـسناد . ماما  ار  دیز  یتیلقا  دندش و  لئاق  (ع ) رقابدـمحم

یـسوم ماما  وا  دـنزرف  هب  هعیـش  تیرثکا  (ع ) قداص ماما  ترـضح  تلحر  زا  سپ  دـندروآ . نامیا  (ع ) قداص ماـما  شدـنزرف  هب  وا  ناـیعیش 
« هیلیعامسا يهعیش   » مان هب  تیلقا  نیا  دندرک . باختنا  تماما  هب  ار  لیعامسا  (ع ) قداص ماما  رگید  رـسپ  یتیلقا  دندروآ و  يور  (ع ) مظاکلا
رد یخرب  دندش و  لئاق  (ع ) اضر ماما  ترضح  شدنزرف  تماما  هب  هعیش  تیرثکا  (ع ) مظاکلا یـسوم  ماما  تداهـش  زا  سپ  دندش . فورعم 

باعـشنا (ع ) يدهم ترـضح  ات  (ع ) اضر ماما  زا  سپ  دنتـسه . فورعم  هیفقاو »  » مان هب  تیلقا  نیا  دندرک . فقوت  مظاکلا  یـسوم  ماما  دوخ 
نامیا نامز  ماما  يرکـسع و  نسح  ماما  يداه ، ماما  هب  وا  زا  سپ  داوج و  ماما  هب  اضر  ماما  زا  سپ  نایعیـش  دماین و  دوجو  هب  یهجوت  لباق 

ص مالسا ، رد  هعیش  ، ) دناهدنام رادیاپ  نونکات  هک  هیلیعامـسا  هیدیز و  يهقرف  ود  زج  دندش  ضرقنم  ینامز  كدنا  رد  اهتیلقا ، نیا  دنروآ .
هدزاود يهعیش  ب . داقتعا . رد  لدتعم  تعیرش و  ماکحا  هب  دنبیاپ  یماما  هدزاود  يهعیش  فلا . تسا : هنوگ  ود  یماما  هدزاود  يهعیش  (. 32

. دـشابیم ناگدـننک  ولغ  يانعم  هب  تالغ  تسا . تالغ »  » یلاغ هملک  عمج  دـنهدیم . لیکـشت  ار  زیچاـن  تیلقا  مود ، هورگ  یلاـغ . یماـما 
لاثم ناونع  هب  دـنراد . یّـصاخ  تاداقتعا  موصعم  ناماما  هرابرد  تیلقا ، نیا  هغللا .) حاحـص  ، ) تسا دـح  زا  زواـجت  ياـنعم  هب  ولغ  يهملک 
بیاغ (ع ) قداص ماما  دـنیوگیم : نانآ  زا  یخرب  تسا ، هدرپس  (ع ) یلع ترـضح  هب  ار  ناهج  راک  دـنوادخ ، هک  دـندقتعم  ناـنآ  زا  یخرب 
هتـشک هک  یـسک  هدرک و  جورع  نامـسآ  هب  (ع ) یلع هکلب  تشکن  ار  (ع ) یلع مجلم  نبا  دـنیوگیم : یخرب  تسا و  هدرکن  تاـفو  هدـش و 

رب ار  یحو  هک  درک  تناـیخ  دـیناسریم و  (ع ) یلع هب  دـیاب  ار  یحو  لـیئربج  هک  دـنیوگیم  اـهنیا  زا  یخرب  یتـح  تسا و  هدوبن  وا  هدـش ،
دح زا  زواجت  تاداقتعا ، عون  نیا  ینادابآ .) یغّلبم  هللادبع  ص 1364 ، ج 3 ، ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات  ، ) دروآ (ص ) دمحم ترـضح 

دیاقع هعلاطم  يارب  س 5 ) ص 40 ، مالـسا ، رد  هعیـش  ، ) دنتـسه یماما  هدزاود  يهعیـش  تالغ  وزج  اهیهللا ، یلع  دنوشیم . هدیمان  ولغ  و 
یغلبم هللادبع  يهتـشون  ناهج  بهاذم  نایدا و  خیرات  هب  دیناوتیم  دینک و  هعجارم  یهللا » یلع   » يهملک ادخهد ، يهمانتغل  هب  اهیهللا  یلع 

نازواجتم داقتعا و  رد  ناگدـننک  ولغ  يانعم  هب  تالغ  تفگ : دـیاب  اهیهللا  یلع  ندوبن  رفاک  ندوب و  رفاک  هرابرد  دـینک . هعجارم  ینادابآ 
مه سجن و  مه  دنـشاب  هتفگ  نینچ  رگا  تسا . مسجم  يادخ  هلا و  (ع ) یلع ترـضح  دنیوگیم : ياهفیاط  دناهفیاط : دنچ  لادتعا ، دـح  زا 
هدش هدرپس  (ع ) یلع ترـضح  تسد  هب  نیوکت  عیرـشت و  راک  یلو  هدیرفآ  دنوادخ  ار  ناهج  دـنیوگیم : تالغ  زا  ياهفیاط  دنتـسه . رفاک 
یلو تسین  وا  رفک  رد  يدیدرت  دیوگب ، نینچ  ادمع  هناهاگآ و  یسک  رگا  دنیوگ . هضوفم  ارنآ  هب  نادقتعم  ضیوفت و  ار  داقتعا  نیا  تسا .
رفک هب  ناوتیمن  تروص ، نیا  رد  هدیسر ، يداقتعا  نینچ  هب  اهاعد  تایاور و  زا  یخرب  هعلاطم  رثا  رد  هدش و  لصاح  وا  يارب  ياههبش  رگا 

تیدوبع تیهولا و  رد  دـیحوت  یعیرـشت و  ینیوکت و  تیبوبر  رد  دـیحوت  تیقلاـخ و  رد  دـیحوت  هب  هک  يولغ  یلک  روط  هب  درک . مکح  وا 
، يورغ يزیربت  یلع  ازریم  ص 73 ، ج 2 ، یقثولا ، هورعلا  حرـش  یف  حیقنتلا  ، ) دوش یمن  رفک  بجوم  اما  تسا  دودرم  دنچ  ره  دـنزن ، ررض 

یمالک رظن  زا  تسا و  ندوب  ور  هلابند  ندرک و  يوریپ  يانعم  هب  هعیش  هژاو  يوغل ,  يانعم  تهج  زا  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب  فجن .) پاچ 
یلع هعیش  یقالخا  حالطصا  رد  و  دنادب . ع )   ) یلع ار  (ص )  ربمایپ نیشناج  هفیلخ و  نیلوا  هک  دوش  یم  هتفگ  یسک  هب  هعیـش  يداقتعا ,  و 

 ( ع  ) یلع یگدـنز  ساسا  رب  ار  دوخ  قالخا  راـتفر و  یگدـنز و  هویـش  ناـسنا  هک  نیا  ینعی  ندوب ,  ترـضح  نآ  وریپ  ینعم  هب  ندوب  (ع ) 
 , یناسفن تایفیک  ات  دشوکب  دهد و  رارق  شیوخ  یگدنز  يوگلا  امنهار و  المع " ار  شنیرهاط  دالوا  ترـضح و  نآ  ینعی  دـیامن ; میظنت 

یگدـنز رد  ناسنا  هک  نیا  ینعی  دـیامن ; کیدزن  ع )   ) تارـضح نآ  تـالامک  تاـیفیک و  هب  ار  دوخ  یگدـنز  رهاوظ  نینچمه  یقـالخا و 
ور هلابند  هعیـش و  دراذـگب و  ع )   ) موصعم ایلوا  نآ  ياپ  ياج  ار  شیاـپ  يونعم ,  یعیبط و  یگدـنز  رد  نینچمه  شا و  یعاـمتجا  يدرف و 

تدارا یگتـسبلد و  قشع ,  تبحم ,  نودب  يزاس ,  دـننامه  يور و  هلابند  عیـشت ,  نیا  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن  یهتنم  دـشاب ; ناشیا 
زا هچنآ  تسا . ناشیا  هب  یبلق  هقالع  تبحم و  انامه  ندوب  هعیش  یساسا  يرورض و  رایسب  مزاول  زا  دشاب و  یمن  رـسیم  زگره  ناشیا  هب  یبلق 

لذب رارسا 3 - ظفح  اهزامن 2 - تقو  رب  تظفاـحم  - 1 تسا : ریز  حرش  هب  دومن  تسرهف  ناوتیم  هعیـش  تافـص  هرابرد  تایاور  هعومجم 
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زا يرود  دنوادخ 6 - ربارب  رد  رایـسب  يراز  هیرگ و  ناوارف 5 - هزور  يرادهدـنز و  بش  تدابع و  ینید 4 - ناردارب  اب  تاـساوم  لاوما و 
همجرت هحفص 149 و  دلج 68  راونالاراحب  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  اهنآ  رماوا  و  ع )  ) همئا زا  لماک  يوریپ  تعاطا و  يروخرپ 7 - تاوهش و 
هتشاذگ رس  تشپ  ار  یناوارف  ياهبیشن  زارف و  دوخ ، راب  رپ  خیرات  لوط  رد  عیـشت  دییامن . هعجارم  قودص  خیـش  هعیـشلا » تافـص   » باتک

طوقس یبیشارس  رد  ار  نآ  هاگ  هک  ییاهبیـشن  هداد و  رارق  مالـسا  ناهج  ّلک  رب  طلـست  هناتـسآ  رد  ار  بتکم  نیا  هاگ  هک  ییاهزارف  تسا ؛ 
، یمالـسا فراعم  فلتخم  داعبا  رد  انغ  نیرید  هنیـشیپ  دـنن  ام  يرـصانع  هدرک ، زیاـمتم  ار  بتکم  نیا  هچنآ  ناـیم ، نیا  رد  تسا . هدـنایامن 
؛  تسا هدوب  خیرات  لوط  رد  نآ  لقتـسم  تّیوه  هرخالاب  دنچ و  یعطاقم  رد  اعّدا  نیا  ندـیناسر  تابثا  هب  تموکح و  لیکـشت  ناوت  ياعّدا 

نیا تسا . هدروآ  مهارف  ار  ییاـه  شنت  تاـبجوم  هداد و  رارق  رگید  یـسایس  یمـالک -  ياـهنایرج  اـب  لـباقت  رد  ار  نآ  هاـگ  هـک  یتـیوه 
. تسا هدرتسگ  ار  بتکم  نیا  تیوه  درکلمع و  ینابم  رد  کیکـشت  ییداز و  ماهبا  رتسب  هتفر  رتارف  یکیزیف  ياـهدروخرب  زا  هاـگ  اـهشنت 

مهم سب  یــشقن  ناـیناهج  هـب  بـتکم  نـیا  زا  یقیقح  ریغ  ياهرهچ  هـئارا  رد  رگن  هـنوراو  نارگلیلحت  راـگن و  هـنوراو  ناــخروم  زا  یخرب 
تسا هدش  تابثا  یعیش  نارکفتم  طسوت  نآ  یتسردان  اهراب  عیشت  خیرات  لوط  رد  هک  یبلاطم  زا  یخرب  هنافسأتم  هک  ياهنوگ  هب  دناهتـشاد ؛

هاگتـساخ و زا  ییادز  ماـهبا  نوچ  یفادـها  ور ، نیا  زا  دوشیم . هدروآ  بتکم  نیا  مّلـسم  یلوصا  تروص  هب  اههتـشون  زا  یـضعب  رد  زونه 
شهوژپ و يارب  یبساـنم  هزیگنا  دـناوتیم  هناـضرغم  ریغ  یخیراـت  ياهشـس  رپ  هـب  ییوگخـساپ  زین  بـتکم و  نـیا  یخیراـت  ياـهناهرج 

يوغل يانعم  یسررب  ثحب ، ندش  رتنشور  روظنم  هب  تسا ؟ انعم  هچ  هب  هعیش  هژاو  ًالوصا  یسانش  هژاو  دروآ . مهارف  عیـشت  هرابرد  شراگن 
ۀیاهنلا  » »3 و برعلا ناسل   » 2« سورعلا جات  ، » 1« طیحملا سوماقلا   » نوچ ییاهباتک  تغل  رد  هعیش  دراد : ترورض  هژاو  نیا  یتاحالطصا  و 

، یسک هعیش  ؛5  هراصنا هعابتا و  يا  لجرلا  هعیش  : » تسا هدمآ  بتک  نیا  رد  روای  وریپ و  . 1 دناهتسناد : ریز  یناعم  ياراد  ار  هعیش   4« ریثا نبا 
(ع) یـسوم ترـضح  ناتـساد  رد  هـک  ناـنچ  تـسا ؛  هـتفر  راـک  هـب  اـنعم  نـیا  رد  هژاو  نـیا  زین  مـیرک  نآرق  رد  شنارواـی » ناوریپ و  ینعی 

مه اب  هک  درک  دروخرب  رفن  ود  اب  رهش  رد  (ع ) یسوم ترضح  هودع 6  نم  اذه  هتعیش و  نم  اذه  نالتتقی  نیلجر  اهیف  دجوف  رد  میناوخیم :
مزال فلا ) دراد : ترورـض  هتکن  هب د و  هجوت  اـنعم  نیا  هراـبرد  وا . نانمـشد  زا  يرگید  دوب و  شناوریپ  زا  اـهنآ  زا  یکی  دـندوب  عازن  رد 
هژاو نیا  درب  راک  ب ) دنوشیم . هدناوخ  نایفس » یبا  لآ  هعیش -   » نایفـس وبا  نادناخ  ناوریپ  لاثم  يارب  دشاب ؛ تبثم  ربهر  یـصخش  تسین 

. دنوشیمن هدید  ناوریپ ) «) عابتا  » نوچ ییاه  هژا  دربراک و  رد  هک  يا  یگتـسبمه  تسا ؛  ربهر  وریپ و  نایم  یگتـسبمه  تدش  هدنهد  ناشن 
هدـناوخ عبت  ياهعیـش  ره  ینعی  تسا . قلطم  صوصخ  مومع و  عبت »  » هعیـش و ياههژاو  نایم  تبـسن  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوتیم  نیا ، رباـنب 

هک وا  اریز  درک ؛ دـییأت  زین  هعیـش  هژاو  زا  یناهفـصا  بغار  فیرعت  اـب  ناوتیم  ار  نخـس  نیا  تسین . هعیـش  يوریپ  عبت و  ره  یلو  دوشیم ،
یناسک ار  هعیش  تسا و  هدرمش  تیوقت ، راشتنا و  يانعم  هب  عایش  هداوناخ  زا  ار  هژاو  نیا  دزادرپیم ، ینآرق  ياههژاو  یبای  هشیر  هب  ًالومعم 

نامز تهج  زا  هک  دنتسه  یناسک  درف ، نایعیش  رگید  ترابع  هب  ؛6  دنکیم ادیپ  راشتنا  دوشیم و  تیوقت  اهنآ  هلیسو  هب  ناسنا  هک  هتـسناد 
یلع اوعمتجا  موق  لک  دـناهدرک « ؛ عامتجا  صاـخ  يروحم  لوح  هک  یهورگ  . 2 دـندرگیم . يو  يدوجو  هرتسگ  شیازفا  ثعاب  ناکم  و 

لقتـسم هورگ  ره  هب  تسا و  هدشن  هدید  ربهر  وریپ و  نایم  تبـسن  نآ  رد  تسا ؛ یبسن  ریغ  یلبق ، يانعم  فالخ  رب  انعم  نیا  هعیـش »  مهترما 
هعیش لک  نم  نعزننل  مث  دیآیم « : رامـش  هب  انعم  نیا  ینآرق  لامعتـسا  دراوم  زا  میرم  هروس  مهن  تصـش و  هیآ  دوشیم . هتفگ  مارم  ياراد 

فادها رد  گنهامه  . 3 میـشکیم . نوریب  دوب ، رتنامرفان  دـنوادخ  رب  هک  ار  نآ  هورگ  ره  نایم  زا  سپـس  اّیتع 7  نمحرلا  یلع  دـشأ  مهیا 
ًالومعم هچرگ  دنوشیم ؛ هدناوخ  رگیدکی  هعیش  دنراد ، كرتشم  ینابم  لوصا و  فادها و  هک  صخـش  ود  دربراک ، نیا  رد  ینابم  لوصا و 

رد ار  نآ  دربراک  ناوتیم  اما  تسا ، هدش  هراشا  رتمک  انعم  نیا  هب  یـسانشهژاو  بتک  رد  دنمانیم . مدقتم  صخـش  هعیـش  ار  رخأتم  صخش 
( حون ) وا نایعیـش  زا  میهاربا  میهاربال ؛ ...  هتعیـش  نم  ناو  تسا « : هدـمآ  تاـفاص  هروس  موس  داتـشه و  هیآ  رد  درک . هدـهاشم  میرک  نآرق 

تعیرـش زا  میهاربا  يرادروـخرب  هب  هجوـت  اـب  دـنکیم . یفرعم  (ع ) حوـن ترـضح  نایعیـش  زا  ار  (ع ) میهاربا ترـضح  هیآ  نیا  ...« M} دوب
رد یضعب  هک  تسا  نآ  بلاج  دندوب . كرتشم  فادها  ینابم و  لوصا و  رد  اهنآ  تسناد . (ع ) حون ترـضح  وریپ  ار  وا  ناوتیمن  لقتـسم 
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زا (ع ) میهاربا ترـضح  دوشیم : نینچ  هیآ  ياـنعم  تروـص  نیا  رد  دـناهدنادرگ . رب  (ص ) دـمحم ترـضح  هب  ار  هتعیـش »  » ریمـض هیآ  نیا 
، تسیزیم (ص ) دـمحم ترـضح  زا  شیپ  یناـمز  رظن  زا  (ع ) میهاربا ترـضح  هک  نآ  هب  هجوت  اـب  .... 8 دوب (ص ) دمحم ترـضح  نایعیش 
و (ص ]) دـمحم  ] هجاهنم یلع  میهاربا ) ) وه : » دـناهتفگ نینچ  هدرک و  ریـسفت  نتـشاد » ناسکی  نید  جاهنم و   » ياـنعم هب  اـج  نیا  رد  ار  هعیش 
رد هک  يا  یگتـسباو  تسا ؛  هدرک  ادـیپ  (ع ) یلع ترـضح  اـب  ياهژیو  یگتـسباو  ناناملـسم  ناـیم  رد  هژاو  نیا  حالطـصا  رد  هعیـش  هنید ...

ینعی هعیش  . 2 تسا . (ع ) یلع ترـضح  ّبحم  رادتـسود و  يانعم  هب  هعیـش  . 1 تسا ؛ هتفای  دومن  فلتخم  ياهلکـش  هب  فلتخم  ياهتـشون 
ترضح هک  تسا  یسک  هعیش  . 3 دراد . رارق  نامثع  هعیش  (ع ) یلع هعیش  لباقم  رد  دنادیم و  رترب  نامثع  زا  ار  (ع ) یلع ترضح  هک  یسک 

(ع) یلع ترضح  لصف  الب  ینیشناج  هب  هک  تسا  یسک  هعیـش  . 4 دـنادیم . رترب  هباحـص  همه  نیتسخن و  هفیلخ  ود  نامثع و  زا  ار  (ع ) یلع
ترابع خـیرات  لوط  رد  هعیـش  فلتخم  ياههقرف  هب  هجوت  اب  ناوتب  دـیاش  تسین . عنام  عماج و  فیراعت  نیا  زا  کی  چـیه  هتبلا  دراد . داقتعا 
ترضح هتـسناد و  تباث  ّصن  هار  زا  ار  ع )  ) یلع ترـضح  ینیـشناج  هک  تسا  یـسک  هعیـش  تسناد : هژاو  نیا  يارب  فیرعت  نیرتهب  ار  ریز 

هطقن هک  تسا  هدش  دیکأت  ّصن  هژاو  رب  فیرعت  نیا  رد  دنادیم . (ص ) مرکا ربمایپ  ترضح  نیشناج  يارب  صخش  نیرتراوازس  ار  (ع ) یلع
صن و هب  ار  نآ  هعیش  یلو  دننادیم ، یباختنا  ار  (ص ) مرکا ربمایپ  ینیـشناج  رگید  ياههورگ  اریز  تسا ؛  رگید  ياههورگ  هعیـش و  قارتفا 

ّصن یمـسا و  ّصن   ] یفخ ّیلج و  صن  عون  ود  ره  تسا و  ماعاج  نیا  رد  صن  هژاو  تسا . هتـسناد  طونم  (ص ) مرکا ربماـیپ  ترـضح  ناـیب 
ار یلع ) ترـضح  ) دوخ نیـشناج  (ص ) مرکا ربماـیپ  مییوـگب : هک  تسا  نآ  یمـسا  ّصن  اـی  ّیلج  ّصن  زا  دارم  دوـشیم : لـماش  ار  یفـصو 

تسا نآ  یفـصو  ّصن  زا  دارم   9. دـنراد يداقتعا  نینچ  هیدـیز  هقرف  زا  هیدوراج  هورگ  هک  نانچ  تسا ؛  هدرک  یفرعم  مان  رکذ  اب  ًاصخـشم 
نآ تما  اما  تسا ؛  قبطنم  (ع ) یلع ترضح  رب  اهنت  فاصوا  نیا  هدرک و  رکذ  ار  دوخ  نیشناج  فاصوا  اهنت  (ص ) مرکا ربمایپ  مییوگب  هک 
زا دنایفـصو ، ّصن  هب  لئاق  هک  ار  هیدـیز  ياههورگ  زا  یخرب  ات  دـنکیم  کـمکام  هب  ّصن  هژاو  تیمومع  دـنداد . قیبطت  رگید  دارفا  رب  ار 

یضعب فالخ  رب  اههورگ  نیا  اریز  تسا ؛  هدش  هدروآ  تهج  نیمه  هب  زین  صخش  نیرتراوازس  یحیـضوت  دیق  میزاسن . جراخ  عیـشت  هریاد 
ترضح نارادتسود  رامش  رد  اهنت  هک  يدارفا  فیرعت  نیا  اب  دننادیمن . عورـشم  ان  زین  ار  لوا  هفیلخ  ود  تفالخ  هعیـشياه  هورگ  زا  رگید 

هچ و  هچ ؟ ینعی  یـسایس  يداقتعا و  عیـشت  یـسایس  يداقتعا و  عیـشت  دـنوشیم . جراخ  هعیـش  هژاو  لومـش  هریاد  زا  دـنراد ، ياج  (ع ) یلع
هب دـناهدرک و  میـسقت  یـسایس  یحورای و  يداقتعا  شخب  ود  هب  ار  عیـشت  موهفم  ناگدنـسیون  زا  یخرب  دراد ؟ دوجو  ود  نآ  نایم  یتواـفت 

(ع) یلع ترضح  لصف  الب  تفالخ  هب  یمالک  دعب  رد  ًالوا  هک  تسا  یسک  يداقتعا  هعیـش  نانیا  رظن  رد  دناهتخادرپ . اهنآ  هناگادج  نییبت 
هک نآ  هن  دریذپب  ار  تمصع  تیب  لها  و  ع )  ) یلع ترضح  یملع  تیعجرم  يراصحنا  تیعورشم  یهقف  دعب  رد  ًایناث  دشاب و  هتشاد  داقتعا 
هب اهنت  یهقف  ماکحا  نایب  رد  ییاهن  رظنراهظا  قح  يداقتعا ، هعیـش  هاگن  رد  دـننادب . اتفا  قح  ياراد  رگید ، نیعبات  هباحـص و  دـننام  ار  اهنآ 

تهج رد  هعیش ، يرکف  ینابم  هب  داقتعا  نودب  صخش ، هک  تسا  نآ  یـسایس  عیـشت   10. دراد قلعت  مالسلا  مهیلع  همئا  و  (ع ) یلع ترـضح 
رد هک  هیدـیز  زا  يرایـسب  فیرعت ، نیا  قبط  دـنک . تیامح  افلخ  دادـیب  ملظ و  اب  هزرابم  رد  (ع ) تیب لها  يربهر  زا  یـسایس  ياهيریگرد 

رامـش هب  یـسایس  هعیـش  دندرک  يرادـبناج  نآ  زا  ای  هتـسج  تکرـش  يوما  تموکح  هیلع  ییحی  شدـنزرف  دـیز و  مایق  نوچمه  ییاه  مایق 
بتک هک  یلاح  رد  دماجنایم ؛  عیـشت ) یقیقح  موهفم  ) يداقتعا عیـشت  هریاد  زا  يدیز  نایعیـش  زا  يرایـسب  جورخ  هب  رظن  نیا   11  . دنیآیم
اهنآ زا  یـضعب  هچرگ  دـنراد ، داقتعا  عیـشت  یلـصا  هرهوج  هب  نایدـیز  نیا ، رب  نوزفا  دناهدرمـش . نایعیـش  زا  اهنآ  یمالک  لحن و  للم و 
يانعم هب  هاگ  هک  یـضفار  دننام  ییاههژاو  لوادتم  ياههژاو  هعیـش و  دننادیم . زین  یفـصو  صن  لماش  ار  نآ  هدرک  رتعیـسو  ار  صن  هریاد 

اههقرف و همه  هدـش  هتفریذـپ  فیرعت  قبط  هک  تسا  ماع  یموهفم  هعیـش  هژاو  دراد ؟ هعیـش  موهفم  اـب  یتواـفت  هچ  دوشیم ، لامعتـسا  هعیش 
نیا اب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ياههژاو  نایم  نیا  رد  اما  دوشیم ؛  لماش  ار  هیلیعامسا و ... هیناسیک و  هیدیز و  دننام  یعیش ، ياههورگ 

يراک نتشاذگا  كرت و و  ندرک و  در  يانعم  هب  ضفر  یضفار :  . 1 زا : تسا  ترابع  اههژاو  نیا  زا  یخرب  دراد  ییاه  توافت  ماع  موهفم 
هک اج  نآ  زا  تسا : هدـش  هتفگ  هژاو  نیا  هراـبرد   12. دنربیم راک  هب  ییوگ  دـب  تّمذـم و  يارب  ًالومعم  ار  هژاو  نیا  هعیـش  نافلاخم  تسا .
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هب هک  دوشیم  هتفگ  ینایعیـش  هب  یـضفار  دناهتفگ . زین  یخرب   13. دنوشیم هدناوخ  یـضفار  دـندرک  در  ار  لوا  هفیلخ  ود  تفالخ  نایعیش 
هک ار  اـنعم  ود  زا  کـی  ره   14. دـندرک كرت  ار  يو  يودرا  دوخ ، مایق  ماـگنه  رد  لوا  هفیلخ  ود  هراـبرد  دـیز  میـالم  ًاتبـسن  عضوم  تهج 
 : يرفعج . 2 دریگیمن . رب  رد  ار  هیدـیز  زا  ییاه  هورگ  هملک  نیا  اریز  تسین ؛  فدارتم  شماع  موهفم  رد  هعیـش  اب  یـضفار  هژاو  میریذـپب 

نیا زا  دیشخب . ياهژیو  یمالک  یهقف و  ّتیوه  (ع ) موصعم ناماما  يربهر  هب  دقتعم  نایعیـش  هب  دوخ  رایـسب  شالت  اب  (ع ) قداص رفعج  ماما 
اما دیامنیم ؛ فدارتم  يرشع  ینثا  هعیـش  اب  يرفعج  هژاو  هزورما  دنتفای . ترهـش  يرفعج  راوگرزب  نآ  ياههزومآ  زا  دنمهرهب  نایعیـش  ور ،
هب ناماما  زا  کی  ره  نارود  رد  یماما :  . 3 دنراد . داقتعا  (ع ) قداص رفعج  ماما  تماما  هب  اهنآ  ریز  دوشیم ؛  لماش  زین  ار  نایلیعامسا  ًاتاذ 

همادا مهدزاود  ماما  ات  ار  ریـس  طخ  نیا  دناهتـشاد و  داـقتعا  (س ) همطاـف ترـضح  نادـنزرف  زا  (ع ) موصعم ناـماما  تماـما  هب  هک  یناـیعیش 
نامز رد  هعیش  اب  فدارت  نوچ  رگید ، یناعم  فلتخم  ياهنامز  بسانت  هب  شا ، یخیرات  ریس  رد  یماما  دندشیم . هدناوخ  یماما  دندادیم ،
ظفل لـباقم  رد  یهقف و  نوتمرد  رتشیب  هژاو  نیا  هّصاـخ : . 4 دراد . هیرـشع  انثا  لداعم  ییانعم  هزورما  یلو   15 هتشاد زین  (ع ) یلع ترضح 

هقف هک  تسا  هیرـشع  انثا  هیماما  یهقف  نوتمرد  هژاو  نیا  رتهژیو  يانعم  تسا . هعیـش  يانعم  هب  دوریم و  راـک  هب  ناناملـسم ) تیرثکا  ) هماـع
يرترب هب  داقتعا  ) هعیـش یمالک  شیارگرب  ییاـه  ناـمز  رد  هژاو  نیا  دـیاش  يولع :  . 5 دـنریگیم . هناگ  هدزاود  موصعم  ناـماما  زا  ار  دوخ 

راک هب  (ع ) یلع ترـضح  هب  دارفا  یبسن  یگتـسباو  نایب  شا  یبسن  يانعم  رد  رتشیب  اهدعب  اما  تسا ؛  هدرکیم  تلالد  (ع )) یلع ترـضح 
امهیلع نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  نادـنزرف  زیاـمت  نییبت  يارب  دراد و  درب  راـک  یبسن  ياـنعمرد  رتشیب  هژاو  نیا  یمطاـف :  . 6 تسا . هـتفر 

ترـضح نادنزرف  زا  هیفنح  دمحم  اریز  دوریم ؛ راک  هب  دنتخاسیم ، بوسنم  ودب  ار  دوخ  هیناسیک  هک  هیفنح  دمحم  نادنزرف  زا  مالـسلا - 
هریاد یلو  دراد ؛  یبـسن  یموهفم  زین  هژاو  نیا  یبلاـط :  . 7 تشاد . ياج  (ع ) یلع ترـضح  نادنزرف  رامـش  رد  دـنچ  ره  دوبن ؛  (س ) همطاف

ترـضح زا  ریغ  قیرط  زا  راوگرزب  نآ  نادـنزرف  هک  تسا  بلاط  وبا  نادـنزرف  ياـنعم  هب  یبلاـط  تسا . رتشیب  نیـشیپ  هژاو  ود  زا  شلومش 
زا نآ  رد  هک  دـیآیم  تسد  هب  یناهفـصا  جرفلا  وبا  نیبلاطلا » لتاقم   » باتک هعلاطم  اـب  هژاو  نیا  قیقد  مهف  دوشیم . لـماش  زین  ار  (ع ) یلع

. تسا هدرب  مان  زین  بلاط  یبا  نب  رفعج  نا  دنزرف  ياهمایق  هلمج  زا  ياهیبلاط و  همه  ياهمایق 

؟ دیهد حیضوت  ار  یضفار  هعیش 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  ار  یضفار  هعیش 

خساپ

هک تسا  ماع  یموهفم  هعیـش  هژاو  دراد ؟ هعیـش  موهفم  اب  یتوافت  هچ  دوشیم ، لامعتـسا  هعیـش  يانعم  هب  هاگ  هک  یـضفار  دننام  ییاههژاو 
نایم نیا  رد  اما  دوشیم ؛  لماشار  هیلیعامـسا و ... هیناسیک و  هیدیز و  دـننام  یعیـش ، ياههورگ  اههقرف و  همه  هدـش  هتفریذـپ  فیرعت  قبط 

هب ضفر  یضفار  . 1 زا : تسا  ترابع  اـههژاو  نیا  زا  یخرب  دراد  ییاـه  تواـفت  ماـع  موهفم  نیا  اـب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ياـههژاو 
12. دـنربیم راک  هب  ییوگ  دـب  تّمذـم و  يارب  ًالومعم  ار  هژاو  نیا  هعیـش  نافلاخم  تسا . يراـک  نتـشاذگا  كرت و و  ندرک و  در  ياـنعم 

زین یخرب   13. دـنوشیم هدـناوخ  یـضفار  دـندرک  در  ار  لوا  هفیلخ  ود  تفالخ  نایعیـش  هک  اج  نآ  زا  تسا : هدـش  هتفگ  هژاو  نیا  هراـبرد 
يو يودرا  دوخ ، مایق  ماگنه  رد  لوا  هفیلخ  ود  هرابرد  دیز  میالم  ًاتبـسن  عضوم  تهج  هب  هک  دوشیم  هتفگ  ینایعیـش  هب  یـضفار  دناهتفگ .
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هورگ هملک  نیا  اریز  تسین ؛  فدارتم  شماـع  موهفم  رد  هعیـش  اـب  یـضفار  هژاو  میریذـپب  هک  ار  اـنعم  ود  زا  کـی  ره   14. دندرک كرت  ار 
. دریگیمن رب  رد  ار  هیدیز  زا  ییاه 

؟ دیهدب یتاحیضوت  شناماما  هعیش و  دروم  رد  ًافطل 

شسرپ

؟ دیهدب یتاحیضوت  شناماما  هعیش و  دروم  رد  ًافطل 

خساپ

ترضح دنوادخ ، روتسد  هب  (ص ) ادخ لوسر  هک  تسا  رواب  نیا  رب  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  حالطـصا  رد  وریپ و  ینعی  تغل ، رد  هعیش 
هک دـنرفن  هدزاود  (ص ،) ربمایپ يوس  زا  هدراو  تایاور  رباـنب  ناـماما  تسا . هدومرف  یفرعم  ار  دوخ  نیـشناج  شراوگرزب  دـالوا  و  (ع ) یلع

یعرـش ماکحا  طابنتـسا  رد  عبنم  ناونع  هب  تسا و  تجح  هللا ، لوسر  ناشدج  تنـس  دننامه  نانآ ، تنـس  دنتـسه . (ص ) ربمایپ ملع  ناثراو 
هرابرد دنریگیم . نانآ  ياهروتسد  زا  ار  دوخ  دیاقع  ماکحا و  نایعیـش  (ع ،) یلع ترـضح  تماما  زا  يوریپ  ینعی  هعیـش  دوشیم . هدافتـسا 

اولمع اونَمآ و  نیذلا  نا  : ) دیامرفیم دنوادخ  مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دـنراد  دوجو  یناوارف  تایاور  تایآ و  هعیـش ، شیادـیپ 
تایاور رد  دنتـسه . ادـخ  تاقولخم  نیرتهب  دـنداد ، ماجنا  حـلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  هیربلا ؛) ُریخ  مه  کـئلُوا  تاـحلاصلا 

ساـبع نبا  تسا . هدـش  هداد  تبـسن  (ع ) یلع ترـضح  هب  هیربـلا ) ُریخ  مـه  کـئلوا   ) هـیآ دـناهدرک ، لـقن  هعیـش  تنـسلها و  هـک  یناوارف 
ْمایقلا موی  کتعیـش  َتنا و  یتأت  ُکتعیـش  تنا و  وه  : » دومرف (ع ) یلع هب  (ص ) مرکا ربمایپ  دش ، لزان  روکذـم  هیآ  هک  یماگنه  دـیوگیم :

رد دیوشیم ، رشحم  هصرع  دراو  تمایق  زور  رد  هک  دیتسه  تنایعیـش  وت و  هیآ  نیا  زا  ورظنم  انابـضغ ؛» كُّودع  یتأی  نییـضرم و  نییـضار 
منهج هب  روز  هب  دـنوشیم و  رـشحم  دراو  نیگمـشخ  تنانمـشد  تسا و  یـضار  امـش  زا  ادـخ  مه  یـضار و  ادـخ  زا  امـش  مه  هـک  یلاـح 
امهب متکـسمت  نا  نام  یتیب  لها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  هللا  لوسر  لاق  : » تسا هدمآ  نیلقث  ثیدـح  رد  { 1 .} دنوریم

ادـخ و باـتک  یکی  مراذـگیم : سیفن  اـهبنارگ و  تناـما  ود  ناـیم ، رد  نم  ضوحلا ؛» یلع  ادری  یتح  اـقرتفی  نل  اـمهنا  ًادـبا و  اولـضت  نل 
ادـج مه  زا  هاگ  چـیه  نم  راـگدای  ود  نیا  دـیوشیمن و  هارمگ  دـییوجیم  کـسمت  ود  نیا  هب  هک  یماداـم  امـش  تسا . نم  ترتع  يرگید 

رد أفولا ،» أفو   » هدنـسیون يرجه ، مهد  نرق  فورعم  ياملع  زا  یعفاش ، يدوهمـس  دنوش . دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دـنوشیمن ،
ِْرتعلا ِتیبلا و  ِلـها  نم  هب  کـسمتیل  ـالها  نوکی  نم  دوجو  ْمَهفَی  کـلذ  ّنِا  : » دـسیونیم تسا ، نیلقث  ثیدـح  هراـبرد  هک  دـقعلا » رهاوج  »

نیا کلذـک ؛» زیزعلا  باتکلا  نا  لامک  هب  کسمتلا  یلا  روکذـملا  ثحبلا  هجوتی  یتح  ْعاسلا ، ِمایق  یلا  هیف  اودـجاو  ِنامز  ِلک  یف  هرهاطلا 
يوریپ کسمت و  یگتـسیاش  هک  دراد  دوجو  یـسک  مالـسلا ) مهیلع  ) تیبلها نایم  رد  تمایق  زور  ات  ینامز  ره  رد  هک  دنامهفیم  ثیدـح 

دنراد تیالو  تما  نیا  رب  یشیرق  نت  هدزواد  یتقو  ات  دومرف : (ص ) دمحم ترضح  { 2 .} تسا نینچ  زین  دیجم  نآرق  هک  هنوگنامه  دراد ؛
نب هللادبع  رـضحم  رد  یبش  دناهدروآ : هنوگ  نیا  قورـسم  زا  ار  ثیدـح  نیا  تنـسلها  نادنمـشناد  زا  یهورگ  { 3 .} تساجرباپ نید  نیا 

دیاهدیسرپ (ص ) ادخ لوسر  زا  ایآ  نمحرلادبع ، يا  دیـسرپ : وا  زا  يدرف  نایم  نآ  رد  تخومآیم ، نآرق  ام  هب  وا  میدوب و  هتـسشن  دوعـسم 
زا یشسرپ  نینچ  یسک  نونکات  ماهدمآ ، قارع  هب  هک  نامز  نآ  زا  تفگ : خساپ  رد  دوعـسم  نبا  دنرفن ؟ دنچ  تما  نیا  رب  وت  نانیـشناج  هک 

(ص) ربمایپ هک  نیا  رد  رفن . هدزاود  ینعی  دنتسه ؛ لیئارسا  ینب  دادعت  هب  نانآ  دومرف  ترـضح  نآ  مدیـسرپ و  وا  زا  يرآ ، تسا . هدرکن  نم 
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هک تسا  ياهزادـنا  هب  تاـیاور  اریز  تسین ، ینخـس  یمالـسا  ناثدـحم  ناـیم  رد  تسا  هدرک  یفرعم  رفن  هدزاود  ار  دوـخ  ياـفلخ  یمارگ ،
لاق هرمـس  نب  رباج  نع  : » رباج ثیدح  . 1 مینکیم / افتکا  ثیدـح  ود  لقن  هب  اج  نیا  رد  دومن . دـیدرت  کش و  اهنآ  تحـص  رد  ناوتیمن 
هدش لقن  هرمس  نب  رباج  زا  شیرق ؛» یف  مهَّلک  لاق  ّهنِا  یبا  لاقف  اهعَمْسا  َْمل  ُِْملک  لاقف  ًاریما  َهرـشع  انثا  نوکی  لوقی  (ص ) هللا ُلوسر  ُتعمس 

ربمایپ تفگ  مردـپ  مدینـشن ، نم  هک  تفگ  ياهملک  سپـس  دوب ؛ دـهاوخ  ریما  رفن  هدزاود  دومرف : هک  مدینـش  (ص ) ربمایپ زا  دـیوگیم : هک 
(ص) هللا لوسر  اهنع  انلأس  لاقف  ْفیلخ  نِم  ْمالا  هذـه  کلمَی  مل  لَئـس  نا  : » دوعـسم نبا  ثیدـح  . 2 دوب . دـنهاوخ  شیرق  زا  یگمه  دومرف 
زا ام  تفگ : دـنریگیم ، تسد  هب  رفن  دـنچ  ار  تما  نیا  ماـمز  هک  دـش  هدیـسرپ  دوعـسم  نبا  زا  لیئارـسا ؛» ینب  أـبقن  ِْدـعک  رـشع  اـنِثا  لاـقف 

لقن هعیش  تنـسلها و  قرط  زا  هک  يددعتم  تایاور  رد  { 4 .} لیئارـسا ینب  يابقن  دادـعت  هب  رفن  هدزاود  دومرف : میدرک ، لاؤس  (ص ) ربمایپ
نیلوا و مان  هب  اهنت  تایاور ، یـضعب  رد  تسا . هدـمآ  دـندقتعم ، تیبلها  بتکم  ناوریپ  هک  هنوگنامه  هب  هناـگهدزاود  ناـماما  ماـن  هدـش ،
؛ تسا هدش  هراشا  (ع ) نیـسح ماما  مان  هب  تایاور  یـضعب  رد  هدش و  هدنـسسب  جع ) ) يدهم مهرخآ  و  (ع ) یلع مهلوا  ناونع  هب  ماما  نیرخآ 

همئاوبا ماما  رخا  ماما ، نبا  ماما ، اخبلا  اذـه  : » دومرف هدرک ، (ع ) نیـسح ماما  هب  هراشا  هک  هدـش  لقن  (ص ) مرکا ربماـیپ  زا  هک  تروص  نیا  هب 
هدـش هراـشا  هناـگ  هدزاود  ناـماما  همه  هب  بیترت  نیا  هب  و  ناـماما ... ردـپ  ماـما ، وا  ردارب  ماـما ، وا  دـنزرف  تسا ، ماـما  مدـنزرف  نیا  ْعـست ؛»
رکذ بیترت  هب  ینعی  هدش ، هدرب  لماک  روط  هب  هناگ  هدزاود  ناماما  مامت  مان  هدمآ  تنس  لها  عبانم  رد  هک  تایاور  زا  یضعب  رد  { 5 .} تسا

یسوم نب  یلع  مظاکلا ، رفعج  نب  یـسوم  قداصلا ، دمحم  نب  رفعج  رقابلا ، یلع  نب  دمحم  نیـسحلا ، نب  یلع  نیـسح ، نسح ، یلع ، هدش :
نب نامیلـس  هـلمج  زا  8 ؛  يدـهملا نسحلا  نب  دـمحم  يرکـسعلا و  یلع  نب  نسح  یقنلا ، دـمحم  نب  یلع  یقتلا ، یلع  نـب  دـمحم  اـضرلا ،
نبا هب  هک  يدنـس  هب  نیطمـسلا ،» دئارف   » زا يو  تسا / هدرک  لقن  هنیمز  نیا  رد  ثیدح  ود  ْدوملا » عیبانی   » باتک رد  یفنح  يزودنق  میهاربا 

زا درک ؛ یمالسا  تامیلعت  مالسا و  هرابرد  یفلتخم  تالاؤس  دمآ و  (ص ) ربمایپ تمدخ  يدوهی  رفن  کی  هک  دنکیم  لقن  دسریم ، سابع 
نسح و شنادنزرف  سپـس  بلاطیبا و  نب  یلع  ار  شیوخ  یـصو  نیتسخن  (ص ) ادـخ لوسر  درک ؛ لاؤس  (ص ) ربمایپ یـصو  هرابرد  هلمج 
نیـشیپ و يایبنا  بتک  رد  زین  نم  هک  درک  حیرـصت  دروآ و  نامیا  يدوهی  درم  درب . مان  مسا  اب  مادک  ره  ار  رگید  هناگهن  همئا  دعب  نیـسح و 

دنتسه وا  نادنزرف  ربارب و  ود  اهنآ  نیموس  نیمود و  تسا و  وا  داماد  متاخ ، (ص ) ربمایپ نیشناج  نیتسخن  هک  ماهدید  (ع ) یـسوم باتک  رد 
ج 9، نآرق ، مایپ  [. 3 / ] ص 76 ج 9 ، نآرق ، مایپ  [. 2 / ] ص 210 ج 27 ، هنومن ، ریسفت  [. 1 { ] 6 .} دنتـسه ماما  نیموس  دالوا  زا  رگید  رفن  هن  و 

باب 76/ ص 440 ، هدوملا ، عیبانی  [. 6 / ] ص 102 ج 9 ، نآرق ، مایپ  [. 5 / ] یناحبس رفعج  تماما ، ادخ و  [. 4 / ] ص 95

؟ تسا هدشیم  هتفگ  یسک  هچ  هب  یضفار  و  تسیچ ؟ ضفر 

شسرپ

؟ تسا هدشیم  هتفگ  یسک  هچ  هب  یضفار  و  تسیچ ؟ ضفر 

خساپ

يارب یمالـسا  ياـههقرف  اـههورگ و  خـیرات ، لوـط  رد  تسا . یـضفار  ضفر و  دراد ، قـیقحت  یباـیهشیر و  هب  زاـین  هـک  ییاـههژاو  زا  یکی 
یهاگآ مدع  هنافسأتم  دناهدرکیم و  هدافتسا  تسیاشان  دنسپان و  باقلا  زا  هراومه  دوخ ، فلاخم  هورگ  ندرک  نوریب  هنحص  زا  ندیبوک و 

هلمج زا  یـضفار  ضفر و  تسا . هدز  نماد  هلأسم  نیا  رب  هرود  نآ  نامکاح  صاخ  ياهتسایـس  دوجو  يوما و  رـصع  رد  مدرم  ياـههدوت 
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ندرک اهر  كرت و  ياـنعم  هب  ضفر  تغل  رد  ضفر  دـناهداد / تبـسن  هّیماـما  هعیـش  هب  ار  نآ  ناگدنـسیون  زا  یخرب  هک  تسا  یباـقلا  نینچ 
لامعتسا هوجو  دروم  رد  دیاقع  خیرات و  ناگدنسیون  حالطـصا  رد  دنیوگ / یـضفار  ار  يزیچ  هدننک  اهر  هتکرت ؛» ياهتـضفر  : » تسا يزیچ 

. یتسرپ توغاط  یتسرپتب و  تافارخ  اههناسفا و  هب  تشگرب  یحو و  ندرک  اهر  ینعی  ضفر  دـنیوگیم : یخرب  تسا / فـالتخا  هژاو  نیا 
دناهداد تبـسن  وا  ناوریپ  ابـس و  نب  هلادـبع  مان  هب  یـصخش  هب  ار  تقیقح  نیا  تیلهاج و  ياهشزرا  راثآ و  هب  تشگزاب  رگید  تراـبع  هب 

اوُضفر مهنوِکل  َضفاورلا  اوُّمَـس  اّمنِا  / » دومن ضفر  ار  مالـسا  نید  رادنپ  نیا  اب  تشادنپیم و  ربمغیپ  ار  (ع ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  يو ، اریز 
رد ق . لاس 122 ه .‘ زا  یضفار  ضفر و  هژاو  هک  دنتسه  دقتعم  یضعب  دندرک / اهر  ار  نید  هک  دناهتفگ  یـضفار  تهج  نیدب  { 1«;} َنیدلا

هدـمآ یمزراوخ  مولعلا ، حـیتافم  رد  { 2 «.} دنیوگیم یـضفار  ار  هّیدـیز  هقرف  : » دـسیونیم يدادـغب  دـش . هدرب  راک  هب  یلع  نب  دـیز  نامز 
نینچ زین  رینملا  حابـصم  تسا /» هدـش  هتفگ  یـضفار  دـندرک  اـهر  ار  وا  سپـس  دـندرک و  تعیب  یلع  نب  دـیز  اـب  هک  یتعاـمج  هـب  : » تـسا
اوفَرع اَّملف  ِْباحـصلا  یف  نعطلا  نع  ْمُه  نیح  (ع ) ٍیلع ُنب  دـیز  اوکرت  مّهنَـأل  کلذـب  اوُّمَـس  ْفوکلا  ِْعیـش  نم  ٌْقِرف  ُْضفاّرلا  و  : » دـسیونیم

{3«;} ْباحـصلا یف  ُنعطلا  زاجأ  بهذـملا و  اذـه  یفالغ  نم  ِّلک  یف  َبقّللا  اذـه  لَمعتـسا  َمث  هوَضفر  ِنیخیـشلا  نم  أربَی  ـال  ّهنا  هَتلاـقم و 
سپس دنتسج ، تئارب  رمع -  رکبوبا و  نیخیش -  زا  دندرک و  اهر  ار  یلع  نب  دیز  هک  تسا  هدش  هتفگ  هفوک  نایعیش  زا  یهورگ  هب  یضفار 

نیا نامز  رورم  هب  دـش / قالطا  دـنداد  هباحـص  دروم  رد  نعط  هزاجا  دـندرک و  يورهدایز  ولغ و  ود  نآ  تئارب  رد  هک  یناسک  هب  بقل  نیا 
و : » دسیونیم يرعـشا  نسحلاوبا  هکنانچ  دیدرگ ، تشاددای  بهاذم  قَِرف و  ياهباتک  رد  دش و  هدرب  راک  هب  زین  هیماما  هعیـش  هرابرد  بقل 

قـالطا یناـسک  هب  ار  یـضفار  بیذـهت  رد  ظـفاح  نازیملا و  رد  زین  یبهذ  { 4 «.} رمُع رکبیبا و  ماما  مهـضَفَِرل  ضفار  یمامالا  اوَّمـس  اـّمنَا 
یلع هَمّدق  نَمف  ِْباحـصلا  یَلع  ُهلیـضفت  ِِیلع و  ُْبحم  وه  ُعیـشتلا  : » دسیونیم ینالقـسع  دناهداد / رارق  نعط  دروم  ار  نیخیـش  هک  دناهدرک 

یـضفار درادب  مدقم  رمع  رکبوبا و  رب  ار  یلع  هک  یـسک  { 5«;} ُُیعیش وُهَف  امهیلع  همدُقی  مل  نم  عیـشتلایف و  ٍلاغیـضفار  وهف  رمُع  رکبیبأ و 
هب هـک  یناـسک  هـب  یـضفار  هژاو  دـشابیم / هعیــش  دـنادب  رترب  لـضفا و  هباحــص  زا  ار  وا  دـشاب و  یلع  هـب  دـنمقالع  هـک  یــسک  تـسا و 
ِلآ ُّبح  ًاضَفر  ناک  نِا  : » تسا هتفگ  یعفاش  ماما  هک  نانچ  تسا  هدشیم  قالطا  زین  دناهدیزرویم  قشع  تبحم و  مالسلا ) مهیلع  ) تیبلها
نم هک  دنـشاب  هاوگ  نایرپ  نایمدآ و  سپ  تسا  ضفر  (ص ) دمحم تیب  لآ  تبحم  هقالع و  رگا  { 6«;} یضفار ّینِا  َنالقثلا  دَهشیلفدمحم 

یّنـس دـنچ  ره  هدـیزرویم -  قشع  ّتبحم و  (ص ) ربمایپ تیبلها  هب  تبـسن  سک  ره  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  بلطم  نیا  متـسه / یـضفار 
دنرادن تسود  ار  تیبلها  یهورگ  هک  دش  هتفگ  یعفاش  ماما  هب  هک  یتقو  یقهیب  زا  لقن  هب  تسا / هدشیم  هداد  وا  هب  یضفار  بقل  دشاب - 
ضفاور اـّنناف  ًاـّیلع  انلّـضف  نحن  ذا  : » دورـس ار  رعـش  نیا  يو  دـنناوخیم  یـضفار  ار  وا  دـنکیم  لـقن  صوـصخ  نـیا  رد  يزیچ  سک  ره  و 

مهتم ندوب  یـضفار  هب  دنتـسه  نادان  تقیقح  زا  هک  ناـنآ  دزن  رد  مینادـب  رترب  ار  یلع  اـم  هک  یماـگنه  { 7«;} لهجلا يوذ  دنع  لیـصفتلاب 
یضفار نّنستلا  یف  يداقتعا  عم  انأ  : » تفگ (ع ) اضرلایسوم نب  یلع  رازم  رـس  رب  يو  هک  هدرک  لقن  ینادمه  عیدب  لوق  زا  يزار  میوشیم /

رب یلع  نتـسناد  رترب  لیـضفت و  رطاـخ  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم  رگا  نیارباـنب  { 8 «.} کئلوا لفغا  تسلف  ألؤهب  تلغتـشا  الا  کـئالو و  یف 
رکبوبا رب  یلع  نتشاد  رترب  اریز  دوشیمن  نید  كرت  ثعاب  لیضفت  هک  تسا  نشور  دوشیم ، قالطا  عیـشت  رب  یـضفار  هژاو  رمع  رکبوبا و 
ياـملع زا  یعمج  دزن  رد  هک  ناـنچ  دـیامنیم ، یفرعم  لـصفالب  هفیلخ  رترب و  ار  یلع  هـک  تـسا  یلیـالد  رطاـخ  هـب  هعیـش  دزن  رد  رمع ، و 
دومحم طایخ ، نسحلاوبا  یفاکـسا ، رفعجوبا  رمعم ، نب  رـشب  نویدادغب -  دـننام  تسا ؛ هدـش  مّلـسم  رکبوبا  رب  یلع  لیـضفت  زین  تنـسلها 

یلع دـشاب ، حیحـص  رئاط  طسوت  هدـش  لقن  تیاور  رگا  تسا : هتفگ  تنـسلها  گرزب  ياملع  زا  ییاّبُج  نینچمه  شنادرگاش . -  یخلب و 
دش و دراو  یلع  تقو  نآ  دیامن ، رضاح  شیاذغ  هرفس  رب  ار  درف  نیرتهب  تساوخ  ادخ  زا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  يو  { 9 .} تسا لضفا 

يدارفا دناهتـشاد ، فالتخا  یلع  رکبوبا و  لیـضفت  رد  ناینیـشیپ  تسا ، هتفگ  زین  ربلادـبع  نبا  دـندومرف / لیم  یتشهب  ییاذـغ  مه  اـب  ود  ره 
كالم ار  لیـضفت  رگا  نیاربانب  دناهداد / لیـضفت  شریغ  رب  ار  یلع  مقرا ، نب  دیز  يردُخ و  دیعـسوبا  رباج ، دادـقم ، رذوبا ، ناملـس ، دـننام 

نیا رد  هک  نانچ  تسا ، بصعت  زا  یـشان  اهنت  دروخرب  عون  نیا  مینادب و  یـضفار  ار  ثیدـح  نایوار  ناینیـشیپ و  رتشیب  دـیاب  مینادـب  ضفر 
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راکنا تسین و  راکنا  لباق  یلع  لیاضف  : » تسا هتفگ  نینچ  (ع ) یلع تالامک  لیاضف و  لـقن  زا  سپ  تنـسلها  ناگدنـسیون  زا  یکی  هطبار 
مل ِْنسلل  ًاکرت  ًاضفر و  اذـه  ناک  ول  : » دـیوگیم زین  و  دریگیمن .» تروص  نابـصعتم  هیحان  زا  زج  نآ  نادـقتعم  هب  ضفر  تبـسن  لیاضف و 

(ع) یلع لیاضف  لقن  رگا  { 10«;} نیقیلا قحلا و  ِنع  ُبنجتلا  نیدلا و  یف  ُبصعتلا  كاّیاف و  ًالـصا  ئـش  ِْياردلا  ِْياورلا و  لها  نِم  دَـجُوی 
قح و زا  بانتجا  نید و  رد  بصعت  زا  دـیزیهرپب  سپ  دوشیمن  تفای  ثیدـح  تیارد  تیاور و  لها  زا  يزیچ  دـشاب  تنـس  كرت  ضفر و 
. تسا لوعجم  ثیدح ، ملع  ناصصختم  رظن  زا  هک  دناهدرک  کسمت  یتیاور  هب  بقل  نیا  هیجوت  رد  تنسلها  ناگدنـسیون  زا  یخرب  نیقی /

ناـمز رخآ  رد  َمالـسالا ؛» نوَضَفری  ضفارلا  نوَّمـُسی  ٌموق  ناـمزلا  رِخآ  یف  ُرهظَی  : » دومرف (ص ) ربماـیپ هک  تسا  نینچ  تیاور  نیا  نومـضم 
لیلد ود  هب  تیاور  نیا  تفگ  دیاب  هورگ  نیا  خـساپ  رد  دـننکیم / ضفر  ار  مالـسا  تسا و  یـضفار  نانآ  مان  هک  دـنوشیم  راکـشآ  یموق 
نیا : » دیوگیم تنسلها  ناسانش  لاجر  زا  یبهذ  هک  نانچ  تسین  حیحص  دنـس  رظن  زا  تیاور  نیا  هک  نآ  تسخن  دشابیمن ؛ دامتعا  لباق 
نیا هتفگ  زین  ربـلا  دـبع  نبا  تسا و  هتـسناد  یهاو  فیعـض و  ار  نآ  لـکوتم  نب  ییحی  لـیقع  وـبا  نینچمه  و  تسا » تـالوعجم  زا  تـیاور 

صخـشم ار  یـصاخ  هورگ  ترـضح  ثیدـح ، تمالــس  تحــص و  ضرف  رب  مود  { 11 .} تسا فیعـض  نّویلاـجر  عـیمج  دزن  رد  ثیدـح 
زا هک  تسا  هدـمآ  رگید  تیاور  رد  هک  دـشاب  یبـلطم  ناـمه  ترـضح  دوصقم  دـیاش  دـنوش و  هتـسناد  یـضفار  هورگ  نآ  اـت  دـناهدومرفن 

سدـقم نیمزرـس  هب  ار  رفک  دوهی و  دـننکیم و  داجیا  داسف  هنتف و  هک  دنتـسه  اـهنآ  دـنکیم و  روهظ  { 12 «} ناطیـش نرق   » زاجح نیمزرس 
ضفر و تبـسن  هک  دوشیم  نشور  دش  يروآدای  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  دننکیم / اهر  ضفر و  ار  یعقاو  مالـسا  هدرک و  توعد  یمالـسا 

ماـما هک  ناـنچ  تسا ؛ هدـیزگنرب  ترتـع  تنـس و  نآرق ، هار  زج  یهار  هعیـش  اریز  تسین  حیحـص  هجو  چـیه  هب  هیماـما ، هعیـش  هـب  یـضفار 
ُمتعبَّتأ َبذِـکلا و  ُمتَـضفر  هللا  معَن و  ضفاّرلا ، نَولوقی  مکنُوـبیُعی  اـم  مُکنم و  َنودـیُری  اـم  مَُکل  مَُهلاـم و  : » دوـمرف هراـب  نیا  رد  (ع ) قداـص

هب دنگوس  يرآ  دنهدیم ! یضفار  بقل  امش  هب  دنریگیم و  بیع  ارچ  دنهاوخیم و  هچ  امش  زا  امـش ، اب  ار  نانآ  هدش  هچ  { 13 ...« ;} َقحلا
تما نایم  رد  نکفا  هقرفت  ياـهتسد  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  اـجنیا  زا  دـیدومن / يوریپ  ار  قح  دـیدرک و  ضفر  ار  غورد  امـش  ادـخ 

ضفر و بهاذم ، قَِرف و  بتک  رد  دـیامن / رادهشدـخ  نوگرگد و  ار  تیبلها  بتکم  هرهچ  ات  هدرک  جـیورت  ار  باقلا  هنوگ  نیا  یمالـسا ،
زین تالغ  هیناسیک و  هیماما ، هیدیز ، دـننام  ییاههورگ  هب  بقل  نیا  سپـس  { 14} دناهداد تبسن  هیئابـس  مان  هب  یهورگ  هب  ار  ندوب  یـضفار 

هب ار  هیدیز  هیماما و  دننام  رگید  هورگ  دـنچ  تسا  هدرک  یفرعم  یـضفار  ناونع  هب  ار  هّیئبس  هکنیا  زا  سپ  يدادـغب  تسا / هدـیدرگ  قالطا 
مالـسالا ْما  قرف  نم  تسیل  هیئبسلا  ْقرفلا  ْمألا و  قرف  یف  نودودعمف  هیمامالا  قرف  هیدیزلا و  قرف  اّما  : » دسیونیم سپـس  دـناوخیم  مان  نیا 

زا هّیئبس  هقرف  اّما  دنـشابیم و  یمالـسا  تما  لـخاد  هک  دنتـسه  ییاـههقرف  اـههورگ و  زا  هیماـما  هیدـیز و  هقرف  { 15«;} ًاهلا ًاّیلع  مهیتمـستل 
تسرد هیدیز  هیماما و  هب  ضفر  تبسن  هک  دوشیم  هدافتـسا  نایب  نیا  زا  دناهدیمان . ادخ  ار  یلع  نانآ  اریز  دنتـسین  یمالـسا  تما  ياههقرف 

رد حالطـصا  نیا  هک  تسناد  دیاب  دشاب / جراخ  یمالـسا  تما  مالـسا و  زا  هک  تسا  یـسک  یـضفار  دناناناملـسم و  وزج  نانآ  اریز  تسین 
ضفر تبسن  ییاوران  یبوخ  هب  هک  ياهتکن  اهیضفار  دیاقع  دناهداد / تبسن  رگید  هورگ  هب  یهورگ  هک  تسا  یبقل  هدماین ، يوبن  ثیداحا 

چیه هب  هیماما  هعیش  اریز  تسا  هدش  نایب  اهیضفار  دیاقع  ناونع  هب  بهاذم  قَِرف و  بتک  رد  هک  تسا  يدیاقع  دنکیم ، نشور  ار  هعیش  هب 
دیاقع دـسیونیم  اهیـضفار  دـیاقع  نایب  رد  يدادـغب  دروآیم . رامـش  هب  لطاب  دـیاقع  زا  ار  اهنآ  هکلب  درادـن و  رواـب  دـیاقع  نیا  زا  کـی 

ناگدنـسیون زا  یخرب  ار  تبـسن  نیا  لییربج ؛ طسوت  یحو  ندـناسر  رد  اطخ  تبـسن  یلع و  هب  يربمغیپ  تبـسن  - 1 تسا / نینچ  نایـضفار 
/ تسا هدناوخ  ربمغیپ  رب  ار  نآ  هابتشا  هب  هللااب -  ذوعن  لییربج -  دش و  لزان  یلع  يارب  نآرق  هک  دناهتفگ  دناهداد و  تبـسن  هعیـش  هب  هاگآان 
هب (ع ) میرم نب  یـسیع  دـننام  هدـش و  یفخم  یلع  دـنتفگ  دـندرک و  ههبـش  ناشیا  گرم  رد  هک  ییاج  ات  بلاطیبا ؛ نب  یلع  هرابرد  ولغ  - 2
نب دمحم  دومن و  تیارـس  هیباطخ  هیناسیک و  دـننام  رگید  یخرب  هب  هدـیقع  نیا  تسادـخ و  وا  هک  دـناهدرب  نامگ  هدومن و  جورع  نامـسآ 
دای دیاقع  یمامت  زا  هیماما  هعیش  هک  دنکیم  نشور  اهفیـصوت  نیا  { 16 .} رتش تشوگ  میرحت  - 3 دنتـسناد / ادخ  ار  قداص  ماما  هیفنح و 

/ دـناهدرکن تیاعر  ار  فاصنا  لحن  للم و  ناگدنـسیون  ناراگن و  خـیرات  هدـش و  ملظ  تیبلها  بتکم  هب  هراـبنیا  رد  تسا و  كاـپ  هدـش 
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/ یمویف رینملا ، حابـصم  [. 3 / ] ص 21 يدادــغب ، قرفلا ، نـیب  قرفلا  [. 2 / ] یقرواـپ ص 89 ، يرعـشا ، نسحلاوـبا  نییمالـسالا ، تـالاقم  [. 1]
هیآ لیذ  يزار ، رخف  ریسفت  [. 6 / ] ص 333 ینالقـسع ، رجح  نبا  يراسلا ، يده  [. 5 / ] ص 89 نسحلاوبا ، يرعشا  نییمالـسالا ، تالاقم  [. 4]

، راـصبالا روـن  ص 27 و  یعفاـش ، یناریـش  فارـشالا ، ّبحب  فاـحتا  [. 7 / ] تیبلـها تـبحم  ثـحب  رجح ، نـبا  هـقرحملا ، قـعاوص  یبرق و 
ثحبم لوا ، ج  دـیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجـهن ، حرـش  ر.ك : [. 9 / ] ص 218 نیـسحلا ، یبا  نب  لیلجلادـبع  ضقن ، [. 8 / ] ص 115 یجنلبش ،

حرش [. 12 / ] ص 115 بلاطملا ، ینـسا  [. 11 . ] يراهدنقلایفنحلا هللادـیبع  لضفلاوبا  ص 230 ، یفسن ، دئاقع ، حرـش  هیـشاح  [. 10 / ] لیصفت
قرفلا نیب  قرف  رد  يدادغب  همالع  [. 14 . ] يریالملا يزعملا  لیعامسا  ص 10 ، ج 1 ، هعیشلا ، ثیداحا  عماج  [. 13 . ] ینازاتفت یفسن ، دیاقع 
نشور تشذگ و  نآ  ثحب  ینس  هعیـش و  شیادیپ  خیرات  رد  هک  دناهدوب  ابـس  نب  هلادبع  وریپ  یهورگ  هیئابـس  : » دیوگیم هیئابـس  دروم  رد 

ص نامه ، [. 16 / ] دیمحلادبع نیدلا  ییحم  دمحم  یـشاوح  اب  يدادغب ، قرفلا ، نیب  قرفلا  [. 15 «/ ] دناهتـشادن یجراخ  تیعقاو  اهنآ  هک  دش 
/223

تشونیپ

ص ج 2 ، ریثا ، نبا  هیاهنلا  . 4 ص 258 . ج 7 ، برعلا ، ناسل  ص 405 3 . ج 5 ، سورعلا ، جات  . 2 ص 61 و 62 . ج 3 ، طیحملا ، سوماقلا  . 1
للملا و . 9 ص 258 . ج 7 . برعلا ، ناسل  . 8 . 69 (: 19) میرم . 7 ص 279 . نآرقلا ، ظاـفلا  تادرفم  مجعم  . 6 . 15 هیآ :) ) صصق . 5 . 246
.12 ص 22 . نامه ، . 11 . 28 ص 24 -  نایرفعج ، لوسر  ناریا  رد  عیـشت  خـیرات  زا  هدافتـسا  اب  . 10 ص 255 . ج 1 ، یناتـسرهش ، لحنلا ،
ص يرعشا ، نسحلاوبا  نیّلـصملا ، فالتخا  نییمالـسالا و  تالاقم  . 13 ص 43 . یلماع ، نیما  نسحمدیـس  یخیراتلا ، مهراسم  یف  ۀعیـشلا 
ص 251. یناتسرهش ج 1 ، لحنلا ، للملا و  ص 59 ؛ روکشم ، داوج  دمحم  يرجه  مراهچ  نرق  ات  مالسا  ياههقرف  هعیـش و  خیرات  . 14 . 16

.271 ص 265 -  ج 1 ، لحنلا ، للملا و  . 15

هیماما

هیماما یمالک  هچخیرات 

؟ تماما ای  لدع  رد  هدوب ، هچ  رد  هلزتعم  هرعاشا و  هعیش و  زیامت  هجو 

شسرپ

؟ تماما ای  لدع  رد  هدوب ، هچ  رد  هلزتعم  هرعاشا و  هعیش و  زیامت  هجو 

خساپ

یهلا بصنم  ار  تماما  هعیش  دراد . رظن  فالتخا  تماما  لدع و  ۀلئسم  ود  ره  رد  دنتسه ، تنـس  لها  زا  ود  ره  هک  هلزتعم  هرعاشا و  اب  هعیش 
مه ماما  تمـصع  هب  دننادیمن و  یهلا  بصنم  ار  تماما  هلزتعم  هرعاشا و  دشاب . ادخ  فرط  زا  موصعم و  دیاب  ماما  تسا  دقتعم  دـناد و  یم 
هب هرعاشا  یلو  دندقتعم ، لدع  لصا  هب  هلزتعم  هعیـش و  هک  تسا  نیا  هب  لدع  لصا  رد  هرعاشا  اب  هلزتعم  هعیـش و  زیامت  هجو  دنرادن . داقتعا 

یهلا تافـص  زا  تفـص  کی  ناونع  هب  لدـع  رکنم  یمالـسا  ياه  هقرف  زا  يا  هقرف  چـیه  هک  تسا  حـضاو  هتبلا  دـنرادن . داـقتعا  لـصا  نیا 
لدع هرعاشا  دننک . یم  لدع  ةرابرد  هک  تسا  یهیجوت  ریـسفت و  رد  هرعاشا  اب  هلزتعم  فالتخا  تسین . لداع  ادخ  هک  هتفگن  یـسک  تسین .

یف اهراک  یخرب  دیوگ : یم  هلزتعم  لدع  راکنا  اب  تسا  يواسم  هعیـش  هلزتعم و  رظن  زا  يریـسفت  نینچ  هک  دننک  یم  ریـسفت  يا  هنوگ  هب  ار 
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لدـع دوخ  يدوخ  هب  یـصاع ، هب  نداد  رفیک  عیطم و  هب  نداد  شاداپ  ًالثم  تسا ، ملظ  هتاذ  دـح  یف  اـهراک  یخرب  تسا و  لدـع  هتاذ  دـح 
دندقتعم هرعاشا  یلو  دنک ، لمع  نیا  دض  رب  هک  تسا  لاحم  و  رفیک ، یصاع  هب  دهدیم و  شاداپ  عیطم  هب  ینعی  تسا ، لداع  ادخ  تسا و 

هانگ هب  دهدب و  رفیک  ناعیطم  هب  دنوادخ  ًاضرف  تسا . لدع  نیع  دنکب ، ادخ  هک  هچ  نآ  تسین . ملظ  ای  لدع  دوخ ، يدوخ  هب  يراک  چـیه 
، تسا هلزتعم  هعیش و  قافو  دروم  لدع  هچرگ  هک  تسا  نیا  لدع  هلئسم  رد  هلزتعم  اب  هعیش  قرف  [ 17 .] تسا لدع  نیع  دهد ، شاداپ  ناراک 

هلزتعم رد  ناسنا  يدازآ  رایتخا و  دراد . رظن  فـالتخا  هلزتعم  اـب  تسا ، لدـع  ۀلئـسم  عورف  زا  هک  راـیتخا  ربج و  ۀلئـسم  رد  هعیـش  رد  نکیل 
، یندشن لاحم و  تسا  يرما  نیا  هک  ریثأت ، زا  یهلا  تیـشم  ندوب  رثا  یب  دوخ و  هب  ناسنا  ندش  هتـشاذگاو  ینعی  تسا ، ضیوفت  اب  يواسم 
زا شا  ییانـشور  هک  یپمال  لثم  دـنقلاخ ، هب  دـنمزاین  مه  دوجو  ياقب  رد  دـنقلاخ ، دـنمزاین  دوجو  لصا  رد  هک  هنوگ  نامه  تاقولخم  اریز 

، دنا هدش  هدیرفآ  دازآ  راتخم و  ناگدنب  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هعیـش  داقتعا  دروم  يدازآ  رایتخا و  تسا . قرب  عبنم  هب  هتـسباو  رخآ  ات  لوا 
زا دنمتـسم  قح و  تاذ  هب  مئاق  تیلعاف ، نأش  هلمج  نآ  زا  یتسه و  نوئـش  مامت  رد  یتسه و  مامت  رد  رگید ، قولخم  ره  دـننام  ناگدـنب  اما 

تسا نیا  و  یلزتعم ، ضیوفت  يرعشا و  ربج  نایم  تسا  یطسو  دح  هعیش  بهذم  رد  يدازآ  رایتخا و  هک  تسا  نیا  دنیوا . تیانع  تیشم و 
يا هلئـسم  هکلب  ضیوفت ، هن  تسا  ربج  هن  نیرمالا ؛ نیب  ٌرمأ  لب  ضیوفت  ربج و ال  ال  : " تسا هدیـسر  راهطا  همئا  زا  هک  فورعم  هلمج  ینعم 

هورگ ود  دیاقع  زا  يادج  یـصاخ و  هدیقع  مادـک  ره  هک  رکذـلا  قوف  یمالک  هورگ  هس  فالتخا  نیاربانب  [ 18" .] ود نیا  طسو  دح  تسا 
[17 . ] دیآ یم  باسح  هب  یهلا  لدع  هلئـسم  عورف  زا  هک  تسا  یهلا  تیـشم  هدارا و  اب  نآ  طابترا  رایتخا و  ربج و  هلئـسم  رد  دـنراد ، رگید 

ص 63. نامه ، [ 18 . ] ص 29 نافرع ) مالک  ) یمالسا مولع  اب  ییانشآ  يرهطم  یضترم 

تسا لیصا  هیماما  هلزتعم و  بتکم  ود  زا  کی  مادک 

شسرپ

تسا لیصا  هیماما  هلزتعم و  بتکم  ود  زا  کی  مادک 

خساپ

زا قتـشم  عرف و  يرگید  لیـصا و  هیماما ) هلزتعم و   ) یمالک بتکم  ود  زا  کی  مادـک  هکنیا  نآ  تسا و  حرطم  يرگید  شـسرپ  اج  نیا  رد 
دوخ لابند  هب  ار  يرـصم » نیما  دـمحا   » دـننام يدارفا  هتخیگنارب و  ار  نآ  ناسانـش » رواخ   » زا یخرب  هک  تسا  یـشسرپ  نیا  تسا . يرگید 
هتشر کی  رطاخ  هب  هاگنآ  هلزتعم . زا  هعیش  ای  و  هتفرگ ، هعیش  زا  هلزتعم  ای  درادن . رتشیب  تروص  ود  هیضق  هک  دننکیم  روصت  و  دناهدیـشک ،
دمحا یتح  تسا ، هتفرگ  نآ  زا  ار  دوخ  یمالک  بتکم  هعیـش  هدوب و  لصا  هلزتعم  مالک  هک  دنهدیم  حیجرت  یعیـشدض ، ینورد  تالیامت 

نم درک و  هیده  نم  هب  تسا ، هیماما  هعیش  هنیرید  ناملکتم  زا  هک  ار  قاحـسا  وبا  توقای  باتک  یناجنز  هللادبع  وبا  متـسود  دیوگیم : نیما 
رد زج  تشادن ، هلزتعم  بتک  اب  یتوافت  نادنچ  اریز  مناوخیم ، ار  هلزتعم  بتک  زا  یکی  مدرک  یم  روصت  ندـناوخ  عقوم  مدـناوخ و  ار  نآ 

لوصا هورگ  ود  ره  تسین و  راک  رد  یعرف  لصا و  هک  تسا  نیا  تقیقح  تسا . تماما  هب  طوبرم  هک  ریخا  لصف  دـننام  يدودـعم  لـئاسم 
، تسین عرف  يرگید  لصا و  یکی  زگره  دنـشابیم و  تیب  لها  شناد  ملع و  نوهرم  لوصا ، نیا  رد  یگمه  هتفرگ و  اج  کی  زا  ار  بتکم 
زا ار  دوخ  یتدیقع  لوصا  هلزتعم  مییوگب  دـیاب  مینک ، حرطم  یعرف  لصا و  دـشاب ، انب  رگا  و  دنـسریم ، يدـحاو  همـشچرس  هب  ود  ره  هکلب 

. دناهدش بتکم  بحاص  ماما ، تاملک  بطخ و  وترپ  رد  و  هتفرگ ، نایعیش  ماما 

؟ مینک تباث  نایناهج  هب  میناوت  یمن  ار  هعیش  تّیناقح  ارچ 
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شسرپ

؟ مینک تباث  نایناهج  هب  میناوت  یمن  ار  هعیش  ّتیناقح  ارچ 

خساپ

قح ندرک  تابثا  ندرک و  تباث  دیا . هدرکن  حرط  تسرد  ار  لاؤس  اما  تسا ، هعیش  بهذم  هب  نات  هقالع  هجوت و  ةدنهد  ناشن  امش  شسرپ 
عوضوم نیا  تیب  لها  نآرق و  میلاعت  زا  نتفرگ  وگلا  اب  خیرات ، لوط  رد  هعیش  نادنمـشیدنا  و  دشاب ، نوریب  ملع  تقاط  زا  هک  تسین  يزیچ 

یبرع دلج  رد 10  هک  تسا  ینیما  ۀمالع  ریدـغلا  ریظن  مک  باتک  اهباتک  نیا  ۀـلمج  زا  دـنا . هدرک  حرطم  یلقع  ییاور و  ياهلالدتـسا  اب  ار 
، تسا هتفر  راک  هب  نآ  رد  هعیـش  ّتیناقح  تابثا  يارب  هک  یعبانم  مامت  هک  تساجنیا  بلاج  و  هدش ، همجرت  یـسراف  هب  دلج  رد 21  تسا و 

باتک يادتبا  رد  تسا ، هدرک  حرـش  ار  یلع ( هغالبلا  جهن  هک  یّنـس  دنمـشناد  دیدحلا  یبا  نبا  تسا . هدـش  جارختـسا  تنـس  لها  عبانم  زا 
زا و  تشاد . لوسر ا (... نیـشناج  يارب  يرتشیب  تقایل  تلیـضف و  رمع  رکبوبا و  بانج  زا  یلع ( هک  دـنک  یم  فارتعا  عوضوم  نیا  هب  دوخ 

، نیدلا فرـشدیس  ۀفقو  یب  ياهـشالت  رثا  رب  رـضاح  نرق  رد  هژیوب  ( 1 .) دـنک یم  لوضفم  هب  ریبعت  رکبوبا ، زا  لـضاف و  هب  ریبعت  ترـضح ،
ياهلالدتسا تردق  و  تسا ، هتفای  يریگمـشچ  دشر  ناهج  رد  هعیـش  ماما ، (  ترـضح  ینیما و  همالع  يدرجورب ، همالع  نیـسح ، دماحریم 

ۀیقب دنریذپ و  یم  مالسا  نید  ناونعب  دوخ  یهقف  بهذم  راهچ  رانک  رد  ار  هعیش  ًامسر  تنس  لها  نادنمشناد  هک  دوب  يّدح  هب  هعیش  یملع 
دیهـش يرفعج و  ۀـمالع  ییابطابط و  ۀـمالع  ریظن  ینادنمـشیدنا  زین  یناهج  ۀـصرع  رد  دـنریذپ . یمن  نید  ءزج  ار  ّتیباهو  نوچ  اـههورگ 

زا ار  يرابخا  هام  ره  دـینک  هعجارم  اه  همانزور  هب  امـش  رگا  و  دـنا . هتخادرپ  یعیـش  مالـسا  یملع  ياههاگدـید  نییبت  هب  یبوخ  هب  يرهطم 
تیاده هار  تروص  ره  رد  تسا . هتفرگرب  رد  زین  ار  نایدوهی  یتح  هک  دینیب  یم  هعیـش  هژیوب  مالـسا و  يوس  هب  نایحیـسم  شیارگ  شیازفا 

ناوت یم  رتعیـسو  یـسایقم  رد  دنهن . یم  ندرگ  نآ  هب  دننکن  يوریپ  دوخ  سوه  يوه و  زا  هک  ییاهناسنا  تسا و  راکـشآ  یهارمگ  هار  زا 
رد نیا  دنتسه . یحیسم  درایلیم  زا 3  شیب  هک  یلاح  رد  میراد ، ناملـسم  مین  درایلیم و  کی  اهنت  ارچ  هک  درک  حرط  هنوگنیا  ار  امـش  لاؤس 

تاغیلبت نایم  نیا  رد  دنا . هتشون  دوخ  نید  يدمآراکان  فیرحت و  ضقانت ، رد  یناوارف  ياهباتک  یحیسم  نادنمـشناد  دوخ  هک  تسا  یلاح 
 : ذخآم عبانم و  دـشاب . یم  نیتسار  ياهناسنا  شهاک  لیالد  هلمج  زا  ایند  رـساترس  رد  هدازآ  ياهناسنا  عمق  علق و  يرابکتـسا و  ياه  هناسر 

دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  . 1

هک یناسک  ای  دنراد ، لوبق  ار  مظاک ـ ماما  رفعج ـ  نب  یسوم  ماما  ترضحقداص  ماما  زا  سپ  هک  تسا  یناسک  صوصخم  يرفعج  ۀعیـش  بهذم  ایآ 
؟ دندرک لوبق  ار  ماما  رفن  تفه  اهنت  دندیورگ و  لیعامسا ـ  ناشیا ـ  رگید  رسپ  يوریپ  هبقداص  رفعج  ماما  زا  سپ 

شسرپ

ای دنراد ، لوبق  ار  مظاک ـ ماما  رفعج ـ  نب  یـسوم  ماما  ترـضحقداص  ماما  زا  سپ  هک  تسا  یناسک  صوصخم  يرفعج  ۀعیـش  بهذم  ایآ 
؟ دندرک لوبق  ار  ماما  رفن  تفه  اهنت  دندیورگ و  لیعامسا ـ  ناشیا ـ  رگید  رسپ  يوریپ  هبقداص  رفعج  ماما  زا  سپ  هک  یناسک 

خساپ

ۀمه مینکیم و  يوریپ  همئا  ۀمه  زا  یماما  هدزاود  نایعیـش  ام  هچرگا  دوشیم ، هتفگ  هناگهدزاود  ۀمئا  ناوریپ  بهذم  هب  يرفعج  بهذـم  "

ندـشن مکاح  اهتموکح و  لاقتنا  نامز  ینامز ـ  ردقداص  رفعج  ماما  هک  نآ  لیلد  هب  یلو  دـناهدرکیم ، جـیورت  ار  بهذـم  کی  زین  اهنآ 
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ملع و رگید ، هّمئا  زا  رتشیب  ناشیا  دوب و  نکمم  هّیماما  ّقح  رب  بهذـم  فراعم  رـشن  ناشیا  يارب  هک  دـش  عقاو  نایـسابع ـ  دادبتـسا  لـماک 
بهذم ببس  نیا  هب  دندرکیم ; هدافتـسا  درگاش  رازه  راهچ  ناشیا  سرد  رـضحم  زا  هک  ياهنوگ  هب  دناهدومن ، رـشتنم  ار  ثیدح  ریـسفت و 

هتفگ هیلیعامسا   " دننام یماما  هدزاود  ریغ  ۀعیش  هب  يرفعج ـ  بهذم  ینعی  حالطـصا ـ  نیا  درک و  ادیپ  ترهـش  ناشیا  مان  هب  یماما  هدزاود 
 ( مق هیملع  ةزوح  نیسردم  هعماج  رشن  ص 133 ، یجنایم ج 3 ، يدمحا  یلع  نیسح  هعیش  فقاوم  .) دوشیمن

؟ دنور یم  هناگیب  ياه  بتکم  غارس  هب  ام  ناناوج  هک  تسا  ییوگ  خساپ  رد  ییاه  فعض  هچ  ياراد  عیشت  بتکم 

شسرپ

؟ دنور یم  هناگیب  ياه  بتکم  غارس  هب  ام  ناناوج  هک  تسا  ییوگ  خساپ  رد  ییاه  فعض  هچ  ياراد  عیشت  بتکم 

خساپ

هراشا

هب ریخا و  هلاس  دـص  خـیرات  عّیـشت و  يارجام  رپ  تاحفـص  هب  یلامجا  یهاگن  اب  . 1 تسا : هجاوم  شلاچ  اب  تهج  ود  زا  هدـش  دای  شـسرپ 
اهگنهرف و هتفیـش  هلاو و  اـهنت  هن  هک  میروخیم  رب  يداـیز  رایـسب  ناـناوج  هب  يزوریپ  زا  سپ  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا  ناـیرج  رد  هژیو 
(، دـنانارگتراغ ناگناگیب و  رودزم  هدـنیامن و  هکنیا  ناونع  هب   ) یثعب زواـجتم  میژر  هاـش و  میژر  لـباقم  رد  هکلب  دـندشن  هناـگیب  بتاـکم 

دندیشون و تداهش  تبرش  هتخابرس و  هار  نیا  رد  (ع ،) یلع نب  نیسح  نایعیـش  دیهـش  ماما  اب  ینیـشنمه  قشع  هب  یـضعب  دنداتـسیا ، هناناج 
و دـشاب . ناشـسدقم  فدـه  ریـسم  رد  يزابناج  يارب  يراختفا  دنـس  ات  هدومن  بتکم  میدـقت  ار  شیوخ  ندـب  ياـضعا  ریاـس  رگید ، یخرب 

شیوخ نیرید  يوزرآ  هب  هدناسر و  تابثا  هب  ار  عیشت  مالـسا و  بتکم  هب  شیوخ  یگدادلد  ات  دنرگید  یتصرف  هار  هب  مشچ  رگید  ياهدع 
یضق نم  مهنمف  هیلع  هللا  اودهاع  ام  اوقدص  لاجر  نینمؤملا  نم  }A هک : دنتسه  نآرق  هفیرش  هیآ  نیا  زراب  قادصم  نانیا  دننک . ادیپ  تسد 

، دناهداتسیا هناقداص  دنتسب  ادخ  اب  هک  يدهع  رس  رب  هک  دنتسه  ینادرم  نانمؤم ، نایم  رد  }M }A ؛ ًالیدبت اولّدب  ام  ورظتنی  نم  مهنم  هبحن و 
دهع و رد  یلیدبت  رییغت و  زگره  دنراظتنا و  رد  رگید  یضعب  و  دندیشون ) تداهش  تبرش  وا  هار  رد  و   ) دندرب رخآ  هب  ار  دوخ  نامیپ  یضعب 
اب هک  یناـناوج  تسا . ناملـسم  روشک  نیا  رد  يراکادـف  هداـمآ  ناوـج و  یجیـسب  اـهنویلیم  دوـجو  اـم ، لـیلد   M «{ دـناهدادن دوخ  نامیپ 

ینید و ياـهتیلاعف  تاـعامج ، هعمج و  ياـهزامن  زا  مـعا  يداـبع  یعاـمتجا و  یـسایس ، یگنهرف ، يداـصتقا ، ياـههصرع  رد  تکراـشم 
شیامن هب  ار  بهذـم  بتکم و  هب  قشع  زا  یعیدـب  ياههولج  اههصرع ، ریاس  یبهذـم و  ياهنشج  اهيرادازع و  مسارم  یبهذـم ، تاسلج 

ریثأت تحت  هک  دنتسه  مه  ناناوج  زا  یخرب  هتبلا ، دننکیم . يرادساپ  ینید ، ریاعـش  میرح  زا  ناگناگیب  ياهموجه  لباقم  رد  دنراذگیم و 
رایـسب یناوارف  زا  بهذـم ، بتکم و  هتفیـش  ناـناوج  لـباقم  رد  هـک  دـننکیم ، يوریپ  یبرغ  ياـهوگلا  زا  هـتفرگ و  رارق  یگنهرف  تاـئاقلا 

.2 دوب . رتراـگزاس  دوجوم  تیعقاو  اـب  هعیـش ... ناـناوج  زا  یخرب  دومرفیم ، مرتحم  رگـشسرپ  رگا  لیـصفت ، نیا  اـب  دـنرادروخرب . يرتمک 
رد تاحابم  هزوح  تعـسو  زین  تراجت و  لیـصحت ، راـک ، هلمج ، زا  نوگاـنوگ  ياـههزیگنا  اـب  یبرغ ، ياـهوگلا  ناوریپ  زا  ییـالاب  دـصرد 

دنـشاب و هدیـشک  تسد  شیوخ  ینید  یگنهرف و  یلم ، هاگتـساخ  زا  هکنیا  نودب  دناهدرک ، ادـیپ  لیامت  یبرغ  ياهوگلا  هب  برغ ، گنهرف 
: هک دومرفیم  هنوگنیا  ندش ،» هناگیب  بتاکم  هتفیش   » هلمج ياج  هب  مرتحم  رگـشسرپ  دوب  رتهب  نیاربانب ، دنـشاب . هدش  هناگیب  بتاکم  هتفیش 

دوجو مه  هعیـش  ناملـسم و  ناناوج  زا  كدنا  رایـسب  یهورگ  هک  تسادـیپ  هتفگان  دـندش . یبرغ  ياهوگلا  هتفیـش  هعیـش ... ناناوج  یخرب 
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ام هعماج  ینویلیم  داتفه  هعماج  هب  تبـسن  كدنا  دصرد  نیا  هک  دناهدرک  ادـیپ  لیامت  یبرغ ، بتاکم  هژیو  هب  هناگیب  بتاکم  هب  هک  دـنراد 
یناوج لسن  هدشمگ : تیوه  . 1 درک : وجتـسج  ناوتیم  لماع  دنچ  رد  ار  هدـیدپ  نیا  لیالد  تسا . یـسررب  لباق  هتبلا  تسین ، یبیجع  زیچ 
لـصف هک  یناوج  دربیم و  رـس  هبیگدنز  زا  ياهلحرم  هچ  رد  تسیک و  دنادیمن  یتسرد  هب  درادن و  شیوخ  تیوه  زا  ینـشور  ریوصت  هک 

نوچ دزابیم و  ار  دوخ  دوشیم و  عقاو  برغ  گنهرف  ریثأت  تحت  تعرـس  هب  دراد ، ییاهیگژیو  تائاضتقا و  هچ  دشابیم  شیگدنز  راهب 
.2 دوشیم . هتـسبلد  برغ  گنهرف  ياههبذاج  هب  دـنکیم ، ساسحا  يداـیز  يداـقتعا  یحور و  رقف  تسا و  هدـش  یهت  تّدـش  هب  نورد  زا 

نامیا نآ  هب  دنسانشیم و  یتسرد  هب  ار  شیوخ  یمالسا  یلم و  گنهرف  هک  یناناوج  یلک ، روط  هب  يدوخ ـ  گنهرف  اب  یگناگیب  ساسحا 
یناناوج نآ ، لباقم  رد  یلو  دناهدناود . هشیر  نیمز  قامعا  رد  هک  دنتـسه  یناتخرد  نوچمه  دـننکیم ، هدافتـسا  نآ  ياههویم  زا  هتـشاد و 

دنرادن و ییانشآ  شیوخ ، تازایتما  تاراختفا و  اهرواب ، اهشزرا ، اب  نوچ  دنشابیم و  هناگیب  دوخ  یلم  یمالـسا و  گنهرف  اب  هک  دنتـسه 
رد دنهدیم . تبثم  خساپ  ییادن  ره  هب  دنزابیم و  گنر  ياهولج  ره  لباقم  رد  یتحار  هب  دـناهدرک ، هطبار  عطق  شیوخ  راختفارپ  خـیرات  اب 

بلاغ هناگیب ـ  گنهرف  اب  يدوخ  ساـسحا  . 3 دراذگب . ریثأت  اهنآ  رب  دناوتیم  ياهدـیدپ  ره  دنتـسین ، دـنبیاپ  يزیچ  هب  نوچ  نانیا  تقیقح ،
ره تسا و  يدوخ  گنهرف  زا  اهنآ  تخانش  زا  رتشیب  بتارم  هب  هناگیب  گنهرف  زا  ناشتاعالطا  اهتفایرد و  دنتسه ، ارگبرغ  هکیناناوج ،
رد يدوخ  گنهرف  اب  تبرغ  ساسحا  نازیم ، نیمه  هب  دـنیرفآیم و  درف  رد  سنا  تفلا و  یعون  ساسحا  ياهدـیدپ ، ره  هب  تبـسن  یتخانش 

یتسرد هب  ار  برغ  یگنهرف  مجاهت  رگناریو  رطخ  ناناوج ، هک  دوشیم  عنام  تفلا ، یتسود و  ساـسحا  نیا  هژیو  هب  دـنکیم و  دـشر  اـهنآ 
، لـماوع نیرتمهم  زا  نید ، تسرد  تفاـیرد  نییبت و  مدـع  نید : تسرد  نییبت  مدـع  . 4 دـنیامن . یـشیدناهراچ  نآ  لابق  رد  دـننک و  كرد 
فعـض و یناوـجون ، یکدوـک و  نارود  رد  ینید  شزوـمآ  رد  تسرداـن  ياـهشور  تسا . هناـگیب  ياـهوگلا  زا  ناـناوج  زا  یخرب  يوریپ 

تداعـس نیمأت  رد  نآ  درکراک  شقن و  نید و  تیهاـم  زا  تسرد  یهاـگآ  نتـشادن  شنیب و  فعـض  هداوناـخ ، رد  ینید  ياـهناینب  یتسس 
ءاقلا  . 5 تسا . ناناوج  يداـقتعا  ياـههیاپ  رگناریو  لـماوع  زا  یناـسفن  ياـهاوه  تـالیامت و  يوس  هب  شیارگ  ناـسنا و  يورخا  يویند و 
تـسا يژرنا  بمب  رگید ، ریبعت  هب  يژرنا و  زا  نوحـشم  هک  تسا  یمدآ  رمع  زا  یعطقم  یناوج ، یناوجون و  بهذـم ـ  نید و  يدـمآراکان 

ماظن تیمکاح  هب  هجوت  اب  دش . دهاوخ  رگناریو  ای  دسریم و  لاعفنا  هب  ای  ّالا  دوش و  عقاو  دیفم  ات  درک  هدافتـسا  نآ  زا  یتسرد  هب  دـیاب  هک 
هنالداع عزوت  مدع  ینید و  تموکح  نّودم  ياههمانرب  يارجا  رد  هعماج  ناریدم  زا  یضعب  يدمآراکان  فرط و  کی  زا  ناریا  رد  یمالسا 
رارمتسا ظفح و  بسک ، رس  رب  یسایس  ياهحانج  اههورگ و  یخرب  يریگرد  زین  روشک و  ياههاگتـسد  زا  یخرب  رد  اهتصرف  تاناکما و 

ياههتـساوخ هب  لین  يارب  ناناوج  یگدروخرـس  سأـی و  بجوم  رگید ، فرط  زا  شیوخ  یلـصا  فیاـظو  ندرب  داـی  زا  یـسایس و  تردـق 
هک اـصوصخم  دوش ، یقلت  دـمآراکان  بتکم  بهذـم و  هک  دوـشب  بهذـم  نید و  لـصا  هجوـتم  رطخ  نیا  تسا  نکمم  شیوـخ ، عورـشم 

دنناوتیم هتفگ  شیپ  لماوع  دنتسه . نآ  يدمآراکان  تابثا  نید و  نوماریپ  ههبش  ياقلا  ددص  رد  شیوخ  ءوس  تاغیلبت  اب  مالـسا  نانمـشد 
زا يوریپ  و  برغ !! دوـعوم  تشهب  تمـس  هب  ار  ناـنآ  دـننک و  مهارف  ار  یمالـسا  یلم و  ياـههزومآ  زا  ناـناوج  یگدروخرـس  ياـههنیمز 
دح رد  یمالـسا  نیناوق  دـشیم و  نییبت  ناناوج  يارب  یتسرد  هب  مالـسا  رگا  یتسار  هب  تسا : نیا  ام  شـسرپ  دـنهد . قوس  نانآ ، ياهوگلا 

ياهوگلا زا  ناناوج  زا  یهورگ  يوریپ  دـهاش  مه  زاب  ایآ  دـشیم  هجوت  ناناوج  يدـج  ياهزاین  هب  دـمآیم و  رد  ارجا  هب  هعماـج  رد  ناوت 
، تفگ دیاب  نایاپ  رد  تسین . سرتسد  زا  رود  اهشـسرپ  نیا  خـساپ  دـنراد ؟ یهاگآ  نید ، ینابم  هب  ردـقچ  ناناوج ، نیا  ایآ  میدوب ؟ یبرغ 

يارجا ینید و  ياهراجنه  تسرد  نییبت  اب  دـنناوتیم  نانیا  هک  ارچ  هدوب  همه  زا  شیب  ناـیم  نیا  رد  ییارجا  یگنهرف و  ياـهداهن  فیاـظو 
نوچیب و شیارگ  زا  عنام  دـننک و  تیوقت  ناـناوج  رد  ار  یلم  یمالـسا و  گـنهرف  هب  ناـمیا  يرواـبدوخ و  ياـههنیمز  نآ ، صقن  نودـب 

. دنوشب هناگیب  ياهوگلا  هب  نانآ  زا  یضعب  يارچ 
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؟ درک دیاب  هچ  یعیش  هشیدنا  ياقب  يارب 

؟ درک دیاب  هچ  یعیش  هشیدنا  ياقب  يارب 

خساپ

: دـیوگیم هراـب  نیا  رد  يرهط  دیهـش  تسا . داـهتجا »  » اـنامه نآ  تسا و  تیاـصو  تبیغ  توبن و  متخ  زمر  ناـمه  یعیـش  رکفت  ءاـقب  زمر 
اب ار  تایلک  نآ  ناکم ، نامز و  طیارـش  تخانـش  مالـسا و  یلک  لوصا  هب  تفرعم  اب  دـنرداق  تسا ، ملع  رـصع  هک  ّتیمتاخ  رـصع  ياملع  »

نیا هتبلا  تسا ». داهتجا »  » لمع نیا  مان  دـنیامن . طابنتـسا  جارختـسا و  ار  یهلا  مکح  دـنهد و  قیبطت  یناکم  ینامز و  تایـضتقم  طـیارش و 
اسب هچ  دشاب ، تبیغ ) رـصع   ) ملع رـصع  يارب  رظن  دروم  مسیناکم  نامه  تسا  موسرم  لومعم و  داهتجا  مان  هب  هچ  ره  هک  تسین  انعم  نادب 

رب ار  داـهتجا  نـیا  ياـهیگژی  زا  ياهراــپ  بـلطم  ندــش  نـشور  يارب  تـسا . دــّلقم  دــیلقت و  ناوـنع  هتــسیاش  هـک  يدــهتجم  داــهتجا و 
ره يارب  دشاب و  هتشاد  هطاحا  یگدنز  ریغتم  روص  مامت  رب  هک  تسا  نآ  ورگ  رد  رکفت  کی  تایح  موادت  ییایوپ : فاطعنا و  1: میرامشیم

دیدـج تاعوضوم  لئاسم و  اب  ههجاوم  رد  ات  دـشاب  رادروخرب  فاطعنا  ییایوپ و  یعون  زا  رگید  ترابع  هب  دـیامن . هئارا  یلح  هار  یلکـشم 
طابنتـسا فشک و  قیقحت ، يارب  يریذـپان  نایاپ  دادعتـسا  تیفرظ و  زا  ینآرق  اصوصخ  یمالـسا  عبانم  دـشاب . هتـشاد  فرح  اـتابثا  اـی  اـیفن 

رب نرق  هدراهچ  یط  هدـمآ  لمع  هب  فلتخم  تاقیقحت  هب  هاگن  کی  اب  درادـن . یقوقح  یهقف و  لئاسم  هب  صاصتخا  نیا  تسا و  رادروخرب 
. تفای دهاوخ  يرتشیب  تیفرظ  قمع و  اب  ار  نآرق  دبای ، تعسو  قمع و  اهشنیب  ردق  ره  میربیم . یپ  یهلا  عبنم  نیا  تّیضایف  هب  نآرق  يور 

هرود کی  نامز و  کی  صوصخم  شنیب  رب  فقوت  دومج و  اب  دمآ  نایم  هب  نخس  نآ  زا  قوف  رد  هک  یفاطعنا  رّجحت : دومج و  زا  زیهرپ  . 2
تایاور نآرق و  ینعی  یمالـسا  عبانم  رگید  يریذپنایاپ ، رب  دـیکأت  لقع و  ریقحت  رّجحت ، دومج و  هکـس  رگید  يور  تسین . راگزاس  نیعم 

هب يرکف  دوکر  دومج و  دنراد . رارـصا  یمالـسا  عبانم  ریذـپاننایاپ  قیقحت  شواک و  دادعتـسا  رب  نید  ءایلوا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا .
مدـع تسا ، ییارگ  برغ  هب  هناروکروک  ياـهشیارگ  تـالیامت و  اـنامه  نآ  دـناسر و  بیـسآ  یعیـش  رکفت  هب  دـناوتیم  زین  رگید  هنوگ 

تـضهن کـی  هب  دـنمزاین  رگید  تقو  ره  زا  شیب  مالـسا  ناـهج  زورما  تـسا . هدز  نـماد  تـالیامت  نـیا  هـب  نورق  یط  رد  داـهتجا  كّرحت 
.3 دهد . نایاپ  برغ  يرکف  رامعتـسا  رب  هتـساخرب و  یمالـسا  تامیلعت  قمع  زا  هبناج  همه  عیـسو و  ون و  دید  کی  اب  هک  تسا  يرازگنوناق 

تسا نآ  زا  هچنآ  زا  مالسا  نتساریپ  تسین و  مالـسا  زا  هچنآ  هب  مالـسا  نتـسارآ  ینعی  یطارفا  ییارگددجت  یطارفا : ییارگددجت  زا  زیهرپ 
ترورـض دـبلطیم . ون  لح  هار  يرـشب  هعماج  ون  تالکـشم  تسا  یهیدـب  تسا . گرزب  سب  یتافآ  نیا  دـیآرد و  نامز  گـنر  هب  نآ  اـت 

تشاذگ و هیام  مالـسا  زا  هنادنمتاخـس  دومیپ و  ار  طارفا  قیرط  دیابن  هار  نیا  رد  اما  تسا  نیمه  هدـنز  دـهتجم  هب  عوجر  دـهتجم و  دوجو 
زا زیهرپ  . 4 باـجح . روـط  نیمه  ددنـسپیمن و  ناـمز  نوـچ  دـشاب  دـیابن  رْهَم  هکنیا  لـثم  داد  رارق  مالـسا  راـیعم  ار  ناـمز  حور  هـقیلس و 
زا نآ  طیرفت  فرط  یطارفا و  ییارگددجت  نآ  طارفا  فرط  تسا . لادتعا  هطقن  میراشفیم  اپ  نآ  رب  هک  هدنلاب  ایوپ و  داهتجا  یگدزماوع :

روما ءایـشا و  دنراد  لیم  مدرم  هماع  تسا . یگدزماوع  تهج  کی  زا  میتخادرپ و  نآ  هب  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  رّجحت  دومج و  تهج  کی 
يزادرپلایخ و هب  عوضوم  نآ  لوح  هک  تسا  یتروص  نینچ  رد  دـننیبب  مهبم  کیرات و  ییاـضف  رد  ار  اـهنآ  دـنراد و  هاـگن  رود  دوخ  زا  ار 

عبات هک  لقع  ساسا  رب  دـیاب  ار  تقیقح  تسا و  خـلت  یهاگ  هک  تسا  تقیقح  نیا  تسا . نیریـش  هشیمه  لایخ  هک  ارچ  دـنزادرپیم  مهوت 
یتوسک ار  داهتجا  تاموهوم . هب  لاغتـشا  هن  تسا  قیاقح  فشک  تسا  رکفت  کی  ءاقب  هیاـم  هچنآ  هتبلا  درک و  كرد  تسا  نوناـق  قطنم و 

تیناحور و تفآ  دراد  یتفآ  يرـشق  هعماج و  ره  هک  اـجنآ  زا  تسا و  هدوب  رما  نیا  لّـفکتم  تیناـحور  خـیرات  لوط  رد  اـما  تسین  صاـخ 
اریز درادیم  زاب  رالاس  هلفاق  ورـشیپ و  شقن  يافیا  زا  ار  تیناحور  تفآ  نیا  تسا . یگدزماوع »  » هدروآ رد  اـپ  زا  هدرک و  جـلف  ار  وا  هچنآ 

رادـفرط هشیمه  هتـشاگنا و  سوه  اوه و  تعباتم  ای  تعدـب  ار  ياهزات  ره  ماوع  تسا . نآ  اب  نتفرگ  وخ  هتـشذگ و  هب  هاـگن  ماوع  تیـصاخ 
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هب لئاسم  نیا  هب  تبـسن  اـی  دـشیدنیب  یحطـس  یعاـمتجا  لـئاسم  رد  اـت  دـنکیم  راداو  ار  تیناـحور  یگدزماوع  تفآ  تسا . دوجوم  عضو 
هب هجوت  . 5 دزاس . مهارف  نانمشد  يارب  ار  مالسا  هب  موجه  لیاسو  هدش ، دادملق  مالسا  یگدنام  بقع  تمالع  هک  دنک  رظن  راهظا  ياهنوگ 

. دزاس نومنهر  هدش ، ظاحل  تقلخ  نتم  رد  هک  یفده  يوس  هب  ار  نآ  ات  تسا  هداهن  ار  يزیارغ  ناسنا  دوجو  رد  یتسه  قلاخ  ناسنا : زیارغ 
یعاـمتجا و ياـهراجن  تسا و  يرگید  بلطم  زیارغ  ریبدـت  لیدـعت و  حالـصا ، هتبلا  درک  هضراـعم  دـیابن  زیارغ  نیا  اـب  هـک  تـسا  یهیدـب 

عون رد  مارتحا و ... لام ، بلط  لثم ، دـیلوت  یبلطشناد ، ییوجتقیقح ، نوچ  يزیارغ  دوشیم . حرطم  اتـسار  نیا  رد  تامّرحم  تاـبجاو و 
. دریگ تروص  نید  مان  اب  هزرابم  نیا  رگا  هصاخ  تسا  بولطم  هن  دراد و  ناـکما  هن  هشیمه  يارب  زیارغ  نیا  اـب  هزراـبم  دراد . دوجو  ناـسنا 

نیا رد  میورب  زیارغ  اب  هضراعم  هب  ینید  رکفت  نید و  زا  عافد  مان  اب  رگا  ارهق  تسا . اـهنآ  ریبدـت  لیدـعت و  تسین ؛ زیارغ  وحم  نید  تلاـسر 
یناسنا زیارغ  هناربدـم  لداعتم و  ءاـضرا  ورگ  رد  رـشب  عون  ءاـقب  تسا . تسکـش  هب  موکحم  تیاـهن  رد  هک  تسا  ینید  رکفت  نیا  هضراـعم 

زا رکفت  کی  یـسایس : یعامتجا و  ینید ، میهافم  ییاسران  . 6 تسا . زیارغ  لداعتم  ءاضرا  ورگ  رد  زین  رکفت  کـی  يراگدـنام  ارهق  تسا ،
. دروخب هبرـض  نید  دوخ  نورد  رد  حرطم  میهاـفم  رـصانع و  هیحاـن  زا  تسا  نکمم  ینید  رکفت  تسا . هدـش  لیکـشت  یمیهاـفم  رـصانع و 

هنوراو هدـش و  خـسم  ياهنوگ  هب  رـصانع  نیا  رگا  دنتـسه . ینید  میهافم  رـصانع و  زا  هیقت و ... ربص ، دـهز ، لـکوت ، اوقت ، نوچ  یمیهاـفم 
M{و }H ؛ ابولقم ورفلا  سبل  مالـسالا  سبل  }H؛ میاهدرک نت  هب  هنوراو  ار  نید  هماـج  (ع ) نینمؤملاریما هدومرف  قـبط  دوـش  غـیلبت  ریـسفت و 

نآ هب  لوسر  ادـخ و  بناـج  زا  ناـمدرم  هک  نید  یتروـص  نینچ  رد   M .{ دوش نت  هب  هنوراو  هک  دـنام  ینیتسوپ  هب  اـهنیا  تسد  رد  مالـسا 
هیام  A{ مکییحی امل  مکاعد  اذا  لوسرلل  اوبیجتـسا هللا و  اونمآ  نیذـلا  اهیا  اـی  }A دـشاب نانآ  یگدـنز  تایح و  يهیام  ات  دـنوشیم  توعد 
ینید نارکفتم  يارب  یعیدب  ون و  یعامتجا  یـسایس و  موهفم  کی  تسا  نکمم  هاگ  دـش . دـهاوخ  هعماج  درف و  یتسین  توخر و  یتسس و 

( یبسن روط  هب  هتبلا   ) قفوم براجت  هرمز  رد  نونکا  اما  تسا  هدـش  دـلوتم  یمالـسا  ياهزرم  يوس  نآ  رد  موهفم  نیا  اسب  هچ  دوش ، حرطم 
، يدنورهـش قوـقح  قـح و  مدرم ، ربارب  رد  تردـق  ناـبحاص  ییوگخـساپ  يرـالاس ، مدرم  نوـچ  یمیهاـفم  دوـشیم . هدرمـش  زورما  رـشب 

نآ هب  شیارگ  رد  یفنم  راثآ  دوشیم  بوسحم  رشب  ثاریم  وزج  زورما  هک  تالوقم  نیا  اب  ینید  رکفتم  یفنم  دروخرب  نوناق و ... ناملراپ ،
هفـسلف خیرات  رد  دنکیم ...« : نایب  نینچ  برغ  یـسایس  هفـسلف  خیرات  رد  ار  همزالم  نیا  يرهطم  دیهـش  تشاذـگ . دـهاوخ  ياج  رب  رکفت 

قح اـصوصخم  یعیبـط و  قوـقح  هلأـسم  دـش و  حرطم  برغ  رد  یـسایس  یعاـمتجا و  صاـخ  میهاـفم  هک  هاـگنآ  هک  میناوـخیم  یـسایس 
اهنت دـندشن و  لئاق  یقح  نارمکح  لباقم  رد  مدرم  هدوت  يارب  دـندش و  یـسایس  دادبتـسا  رادـفرط  ياهدـع  دـمآ و  نایم  هب  ę م تیمکاح 
يارب ياهناوتـشپ  هکنیا  يارب  دوخ  ياهلالدتـسا  رد  هدـع  نیا  دوب ، فیلکت  هفیظو و  دـندش  لئاق  نارمکح  لـباقم  رد  مدرم  يارب  هک  يزیچ 
هکلب تسین ، لوؤسم  مدرم  لباقم  رد  نارمکح  هک  دندش  یعّدم  دندیبسچ و  ادخ  هلأسم  هب  دننک ، ادیپ  دوخ  هنابام  دادبتسا  یسایس  تایرظن 

هب داقتعا  نایم  دمآ  دوجو  هب  یعنـصت  طابترا  همزالم و  یعون  اههشیدـنا  راکفا و  رد  اعبط  ور  نیا  زا  تسا ... لوؤسم  ادـخ  ربارب  رد  طقف  وا 
کی زا  یلم  تیمکاح  قح  نایم  دـمآ  دوجو  هب  همزالم  ارهق  نینچمه  و  نارمکح ... ربارب  رد  میلـست  موزل  هب  داقتعا  و  فرط ، کی  زا  ادـخ 
هفسلف رظن  زا  : » دیوگیم هتـسناد و  دودرم  مالـسا  Y ̘ Ř � سلف رظن  زا  ار  قوـف  همزـالم  يرهطم  رگید ». ` رط زا  ییادــخ  یب  فرط و 

رظن زا  هکلب  دراد ، تیلوؤسم  مدرم  لباقم  رد  مکاح  تسین و  دارفا  هقلطم  تموکح  شریذپ  ادـخ  هب  داقتعا  هجیتن  اهنت  هن  مالـسا ، یعامتجا 
کی ار  قوقح  يافیتسا  دنکیم و  قح  يذ  ار  دارفا  دزاسیم و  لوؤسم  عامتجا  لباقم  رد  ار  مکاح  هک  تسادـخ  هب  داقتعا  اهنت  هفـسلف  نیا 
برغ رد  هچنآ  سکع  رب  تسرد  تسا ، هدوب  يدازآ  يواسم  هشیمه  ینید  میهاـفم  مالـسا ، رظن  زا  دـنکیم ... یفرعم  یعرـش  مزـال  هفیظو 

زا دارفا  ندنازیرگ  زج  یـشور ، نینچ  هک  تسا  حضاو  رپ  تسا . هدوب  یعامتجا  قانتخا  اب  يواسم  ینید  میهافم  هکنیا  ینعی  هتـشاد ، نایرج 
زورما دشاد ». دهاوخن  یلوصحم  دراد  ییادخ  گنر  هچ  ره  ادـخ و  بهذـم و  اب  تیدـض  مسیلایرتام و  يوس  هب  ناشیا  نداد  قوس  نید و 

تدعاسم هعماج  رد  مزیرالویکس  شرتسگ  هب  اهلاربیل  تاغیلبت  زا  شیب  تسا  ّداضت  رد  يرالاس  مدرم  اب  هک  نید  زا  يریسافت  ام  هعماج  رد 
رصع رد  حرطم  داهتجا  يرظن  عناوم  تامدقم و  طیارش ، هب  رتشیب  دش  نایب  نونکات  هچنآ  دعاسم : یعامتجا  یقالخا و  طیحم  . 7 دناسریم .
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زا تسا  تراـبع  نآ  دوش و  وربور  یلمع  عناوم  اـب  تسا  نکمم  رظن  دروم  داـهتجا  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  اـما  تسا . طوـبرم  تبیغ  ملع و 
یعامتجا یقالخا و  كاپ  طیحم  هب  زاین  دشاب  يداهتجا  نینچ  فرظ  تسا  رارق  وا  رکف  هک  يرکف  مه  دعاسمان . یعامتجا  یقالخا و  طیحم 

يرهطم دیهـش  رکفتم  دنتـسه . دـنمزاین  یطیحم  نینچ  هب  دوـشیم  هضرع  ناـنآ  هب  داـهتجا  تـالوصحم  هک  هعماـج  دارفا  ریاـس  مه  دراد و 
. دهاوخیم يدعاسم  یحور  هنیمز  دـنامب ، یقاب  دـنک و  دـشر  هکنیا  يارب  ياهشیدـنا  رکفت و  ره  : » دـیوگیم عوضوم  نیا  تیمها  نوماریپ 

ياهناخ هب  ناگتشرف  }M }H ؛ بلک ةروص  وأ  بلک  هیف  اتیب  ۀکئالملا  لخدی  H{ال  هک : تسا  هدش  هتفگ  ینید  راثآ  رد  یلاع  ابیز و  ردقچ 
. دشاب دعاسم  دـیاب  زین  یعامتجا  وج  هک  تسین  کش   M ...{ دندرگیمن دراو  دـشاب  هتـشاد  دوجو  گس  ریوصت  ای  گس  هناخ ، نآ  رد  هک 

ياههشیدنا دشر  هنیمز  فیعـض و  ار  یلاعتم  ياههشیدنا  دشر  هنیمز  یحور  دساف  وج  دنکیم و  دـساف  ار  یحور  وج  یعامتجا  دـساف  وج 
شراک لصاح  زا  هعماج  ات  ددـنبیم  راک  هب  داهتجا  رد  ار  دوخ  دـهج  تسا  ملع  رـصع  هک  تبیغ  رـصع  رکفتم  دـنکیم ». تیوقت  ار  تسپ 
ظاحل زا  هک  ياهعماج  تسین ، یعیـش  رکفت  رودـص  يارب  یبساـنم  فرظ  یهلا  ناـمیا  زا  یلاـخ  بلق  رکف و  هک  روطناـمه  ددرگ . دـنمهرهب 
لامعا يوب  گنر و  نامدرم  دـیاقع  راکفا و  نامز  رورم  اب  درادـن و  ار  يرکفت  نینچ  بذـج  تیلباق  هدـیدرگ ، دـساف  یعامتجا  یقـالخا و 
تاـیاب اوبّذـک  نا  يأوسلا  اؤاـسأ  نیذـلا  ۀـبقاع  ناـک  مث  }A دــنراد ، رگیدــکی  رب  لـباقتم  ریثأـت  لـمع  داـتقعا و  اریز  دریگیم ، ار  ناــنآ 

موادت هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  ناس  نیدب   M{ تسا یهلا  تایآ  بیذکت  دننز  تسد  تسیاشان  لامعا  هب  هک  نانآ  ماجنارـس  }M؛A{ هللا
عاضوا نیا  دوبهب  يارب  شالت  تخادـنا . دـهاوخ  هرطاخم  هب  ار  یعیـش  رکفت  ءاقب  تایح و  ام  هعماج  ینونک  راـجنهان  تیعـضو  شرتسگ  و 

و  ) یقطنم یبجاو  تسا  نآ  ورگ  رد  نید  ءاقب  هک  یهلا  بجاو  نیا  هک  اجنآ  زا  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لمکا  متا و  قادصم 
رب دنزاس و  مهارف  ییاسانش و  ار  لکشم  نیا  لح  طیارـش  تامدقم و  ریبدت ، اب  هک  تسا  رکنم  زا  نایهان  ریخ و  نایعاد  رب  تسا ، يدّبعت ) هن 

طیحم دـعاسمان  دـنور  نیا  فـقوت  يارب  دـسریم  رظن  هب  میربیم  رـس  هب  مالـسا  تیمکاـح  نارود  رد  هـک  نوـنکا  دـنیآ . قئاـف  هار  عـناوم 
رب یـشم  ینالقع و  قیمع ، رواـب  ققحت  . 1 دـشابن : لیذ  ياهماگ  یط  زا  ياهراـچ  تبثم  يریگتهج  هب  نآ  لیدـبت  یقـالخا و  یعاـمتجا و 

زیهرپ هعماج و  یـشزرا  یگنهرف و  يریگتهج  رد  شیوخ  رثؤم  یتیریدم  هاگیاج  هب  تبـسن  هعماج  رثؤم  ناریدـم  رد  یمالـسا  ياهـشزرا 
شالت . 2 میتسه . وربور  نآ  اب  ندـش  یناهج  دـنیآرف  رد  هک  یگنهرف  راگزاسان  رـصانع  ربارب  رد  میلـست  سأی و  یلاعفنا ، دروخرب  زا  ناـنآ 
قیمعت يارب  یعـس  یـشزرا و  ماظن  یـساسا  ياهبوچراچ  لوصا و  دروم  رد  دحاو  یتفرعم  هب  یبای  تسد  يارب  روشک  یتیریدم  هعومجم 

راتفگ رد  یشزرا  ماظن  نیا  مسجت  یلجت و  . 4 اهتیلاعف . حوطس و  یمامت  رد  قفاوت  دروم  یـشزرا  ماظن  حور  نایرج  يارب  شالت  . 3 اهنآ .
هنامیکح و ياههویـش  اب  هک  وگخـساپ  راـیتخا و  بحاـص  یعجرم  دوجو  . 5 اههمانرب . یماـمت  روشک و  نـالک  راـتخاس  ناریدـم ، رادرک  و 

. دنک تیریدم  ار  قوف  دنور  هنادجم 

هیماما یمالکءارآ 

تماما

ینیشناج

. دینک نایب  دنا  هدرک  تیاور  ار  ریدغ  ثیدح  تیاور  هک  نانآ  دادعت  نیعبات و  هباحص و  زا  یضعب  ياه  مان  زا  یتسرهف 

شسرپ

. دینک نایب  دنا  هدرک  تیاور  ار  ریدغ  ثیدح  تیاور  هک  نانآ  دادعت  نیعبات و  هباحص و  زا  یضعب  ياه  مان  زا  یتسرهف 
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خساپ

یهاگآ تهج  دنا . هدرک  شرازگ  ار  ریدغ  ثیدـح  هک  تسا  هدرک  رکذ  ار  هباحـص  زا  رفن  تاصخـشم 110  یماسا و  ینیما  همالع  موحرم 
ناشیا نینچمه  دینک . عوجر  يرجه   1387 موس ، پاچ  ، 61 زا ص 14 -  ج1 ، ریدغلا ، باتک  هب  دیناوت  یم  هباحص  تاصخشم  یماسا و  زا 

هب دیناوت  یم  نانآ  تاصخـشم  زا  یهاگآ  تهج  دنا . هدرک  تیاور  ار  ریدغ  ثیدح  هک  هدرک  شرازگ  ار  نیعبات  زارفن  دادعت 84  یماسا و 
. دینک عوجر  روکذم  باتک   72 ص 62 - 

؟  تسین ص )   ) هّللا لوسر  لصفالب  هفیلخ  رکبوبا  هک  دینک  یم  تباث  هنوگچ  امش 

شسرپ

؟  تسین ص )   ) هّللا لوسر  لصفالب  هفیلخ  رکبوبا  هک  دینک  یم  تباث  هنوگچ  امش 

خساپ

ناوریپ ساسا  نیا  ـد و بـر  نا هدر  بوصنمو کـ یفرعم  تما  يارب  ار  دوخ  نیـشناج  شیوخ ,  تایح  نامز  رد  یهلا  ناربماـیپ  اـی و  ـبـ نا هـمـه 
وا نیـشناج  هفیلخ و  دشاب ,  لاعتم  دنوادخ  هیحان  زا  دیاب  مدرم  تیاد  يارب هـ لوسر  لاسرا  هک  يروط  نامه  هک  دندقتعم  يرفعج  بهذم 

لالدتـسا دیاب  تسه ,  ادخ  لوسر  لصفالب  هفیلخ  رکبوبا  دـنا  یعدـم  هک  یناسک  نیاربانب  دوش ,  بوصنم  ملاع  دـنوادخ  هیحان  زا  دـیابزین 
فرط زا  دـیاب  ص )   ) ربماـی نیـشناج پـ دـش ,  هتفگ  هک  هنوـگ  ناـمه   . تسا هدروآ  تسد  هب  ار  تفـالخ  نیا  تروـص  هچ  هب  وا  هک  دـنن  کـ

اه یگژیو  طیارشو و  فاصوا  نایب  الوا ,  دشاب :  ـه مـی  نو ود گـ هب  مالعا  نیا  هک  دوش  مالعا  نییعت و  ترـضح  نآ  دوخ  لاعتم و  دنوادخ 
هیآ رد  هک  هچنآ  لثم  تسادـخ ,  لوسر  زا  دـعب  ناناملـسم  ماماو  هفیلخ  وا  هک  دـنک  یم  ادـی  نیقی پـ اهنآ  هظحالم  اـب  ناـسنا  هک  دـشاب  یم 

فاصوا نیا  ( 1  . ) تسا هدمآ  نوعکار )  مه  هوکزلا و  نوتوی  هولـصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هّللا و  مک  ـیـ لو امنا  هفیرش ( 
مه نیقیرف  لقن  هب  ان  بـ ع )   ) تر عـلـی ـ ـض نوچ حـ تسا و  ماـیپ  هطـساو  دوخ  تسا و  ص )   ) ادـخ لوسر  نیـشناج  وا  دـشاب ,  سکره  رد 

لوسر لصفالب  هفیلخ  وا  هک  تسا  دقتعم  هعیش  نیاربانب  ـت ,  سا هد  ـح شـ یر ناشیا تـصـ مسا  هب  مه  تسا و  تماما  یلک  طیارـش  نآ  ياراد 
زا چـیه یـک  تسا و  هدـش  لقن  نیقیرف  بتک  ردو  تسا  ناشیا  صاخ  هک  تسا  یناوارف  لئاضف  ياراد  ترـض  نآ حـ تسا .  ص )   ) ادـخ
هب تثعب  لیاوا  رد  ص )   ) مال ـ ـسا ربمایپ  هوعدلا ,  ءدـب  ثیدـح  1 ـ مینک :  یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اـم  دـنا و  هدوبن  نآ  یعدـم  یباـحص 

مالعا سلجم  نامهرد  دومرف و  غالبا  نانآ  هب  ار  شیوخ  تلاسر  دومن و  عمج  ار  دوخ  کیدزن  ناگتـسب  ماوقا و   , ناحبـس دـنوادخ  ناـمرف 
یلع ترضح  طقف  نانآ  نایم  زا  دوب ,  دهاوخ  منیـشناج  نمزا  سپ  وا  دیوج  تق  ـبـ ـس تو مـن  ـ عد نتفریذپ  رد  امـش  زا  سک  ره  هک  دومن 
يدع یثراو و خـلـیـفـتـی مـن بـ يریزو و  یخا و  تنا  دومرف :  ترضح  نآ  هک  تفریذپ  ار  ترـضح  نآ  توعد  داد و  تبثم  باوج  (ع ) 

هیالولا باتک  رد  يربط  دوخ و  ریسفت  رد  یبلعث  قا  ـحـ ساو ـ با غیلبت ,  هیآ  2 ـ ( 2  ( . ) یتسه نم  زا  دعب  نیشناج  ثراو و  ریزو و  ردارب و  وت  ,
 ( ع  ) یلع ترضح  هرابرد  ( 3  ( ) کبر نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  غیلبت ( :  هم  ـ یر هیآ کـ هک  دنا  هتـشون  یکلام و ... غابـص  نبا  و 
 , تلز ـث مـنـ ید حـ 3 ـ ( 4  (. ) هالوم یلع  اذـهف  هالوم  تنک  نم  دومرف ( :  تفرگ و  ار  ناشیا  تسد  ص )   ) ادـخ لوسر  تسا و  هدـش  لزان 

 : ) دومرف ع )   ) یلع ترضح  هب  ص )   ) مالسا ربما  هک پـیـ دنا  هتشون  نارگید  یکلام و  غابص  نبا  یخلب و  نامیلـس  خیـش  لبنح و  نب  دمحا 
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زج یتسه ,  یـسوم  ترـضح  هب  تبـسن  نوراه  ترـضح  هلزنم  هب  نم  يارب  وت  يد ,  یبن بـعـ هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراـه  هلزنمب  ینم  تنا 
ـت ـسا هد  ـ ـش لقن  ادخ  لوسر  كرابم  نابز  زا  ع )   ) یلع ترـضح  فاصوا  رد  زین  یتایاور  (5  ( . ) دوب دـهاوخن  يربمایپ  نم  زا  دـعب  هکنیا 

تمکح يارس  نم  ( 6  , ) اهباب یلع  همکحلا و  راد  انا  دیامرف ( :  یم  لوسر  ترضح  دنک ,  نشور  ار  ینیـشناج  رما  دناوت  یم  مهاه  ـ نآ کـه 
تواضق هب  صخـش  نیرت  هاگآ  بلاطیبا ,  نب  یلع  مهاضقا  و  دـیامرف ( : رگید مـی  ثیدـحرد  ای  نآ , )  هزاورد  ع )   ) یلع متـسه و  ملع  و 

تسا نیقیرف  قافتا  دروم  هک  تسا  يا  هیعطق  هلدا  ساسا  رب  تسا  دقتعم  نآ  هب  هعیـش  هچ  ـ نآ ور ,  ـن  یا زا  (7  ( . ) تسا ع )   ) یلع ترضح  ,
یهلا بصنم  نیا  نیاربانب  تسا ,  هدـشن  مه  رکذ  هدـشن و  یعدـم  یـسک  دـیامن ,  تابثا  نارگید  يارب  ار  لصفالب  تفالخ  هک  هچنآ  اـما  , 

دـنوادخریغ و تردـق  زا  دراد ,  ار  ماـقم  نـیا  یگتــسیاش  یــسک  هـچ  هـکنیا  هـب  مـلع  اریز  تسادـخ ,  بناـج  زا  مـه  نآ  نـییعت  تـسا و 
 . تسا جراخ  شناگداتسرف 

؟ دنشابیم مه  لباقم  ایآ  دنراد ؟ رگیدکی  اب  یتبسن  هچ  ود  نیا  هک  دیهد  حیضوت  هدومن و  نشور  ار  تفالخ  تماما و  نیب  قرف 

شسرپ

؟ دنشابیم مه  لباقم  ایآ  دنراد ؟ رگیدکی  اب  یتبسن  هچ  ود  نیا  هک  دیهد  حیضوت  هدومن و  نشور  ار  تفالخ  تماما و  نیب  قرف 

خساپ

رگا نکیل  دوـشیم ؛ هدـناوخ  زین  ماـما » ، » هفیلخ تسین و  لـباقت  ود  نآ  نـیب  مـیریگب ، رظن  رد  ار  تفـالخ »  » و تماـما »  » يوـغل ياـنعم  رگا 
نییعت ياهرایعم  اب  ار  ود  نآ  میریگ و  رظن  رد  یمالسا  هعماج  رد  هدمآ  دیدپ  بتکم  ود  هب  رظان  ار ، يربهر  هنوگ  ود  نایرج و  ود  ياوتحم 
بلطم نیا  تسا . تیالو » تماما و   » ماظن نامه  نید ، دـییأت  دروم  تموکح  هک  میباییم  رد  ینـشور  هب  میجنـسب ؛ ینید  صوصن  رد  هدـش 

تیحالـص و ياراد  هک  یـصاخشا  هب  اهنت  تسا و  یهلا  يدـهع  تماما ، هکنیا  رب  ینتبم  ینآرق  لیالد  مکی . هلمج : زا  دراد ؛ یناوارف  لیالد 
َلاق یتَیِّرُذ  ْنِم  َو  َلاق  ًاـماِما  ِساَّنِلل  َکـُلِعاج  ّینِا  َلاـق  َّنُهَّمَتَاَـف  ٍتاـِملَِکب  ُهُّبَر  َمیهاْربِا  یلَْتبا  ِذِا  َو  : ) دـسریم دنـشاب ، ياهژیو  ياهیگتـسیاش 

هب وا  دومزآ و  ینوگانوگ  لیاسو  اب  ار  میهاربا  دـنوادخ ، هک  یماـگنه  دـیروآ ] رطاـخ  هب  . »] هیآ 124 (، 2  ) هرقب َنیِملاظلا ) يِدـْهَع  ُلانَیال 
نامدود زا  درک : ضرع  میهاربا  مداد ؛ رارق  مدرم  ياوشیپ  ماما و  ار  وت  نم  دومرف : وا  هب  دـنوادخ  دـمآرب ؛ اـهشیامزآ  نیا  هدـهع  زا  یبوخ 

، دنشاب موصعم  كاپ و  هک  وت  نادنزرف  زا  هتسد  نآ  اهنت  و   ] دسریمن ناراکمتـس  هب  نم ، نامیپ  دومرف : دنوادخ  هدب ،  رارق  یناماما  زین   ] نم
.2 دوشیم . راـبتعا  عضو و  دـنوادخ  يوس  زا  تسا و  ییادـخ  یناـمیپ  دـهع و  تماـما  . 1 دهدیم : ناشن  هیآ  نیا  دـناماقم .»] نیا  هتـسیاش 

نوـچ یگرزب  ربماـیپ  هیرذ  زا  دـنچ  ره  دـنرادن ؛ ار  یهلا  بصنم  نیا  یگتـسیاش  يداـقتعا -  هچ  یلمع و  ناگـشیپ  متـس  هچ  ناراـکمتس - 
نیا تسا . ع )  ) تراـهط تمـصع و  تیبلـها  ناـماما  صوصخم  يربـهر  تماـما و  هکنیا  رب  ینتبم  ییاور  لـیالد  مّود . دنـشاب . (ع ) میهاربا

(ص) ادـخ ربمایپ  هلمج : زا  دوشیم ؛ تفاـی  زین  تنـس  لـها  ربتعم  نوتم  رد  صوصن ، نیا  رتشیب  هکنیا  بلاـج  تسا . رتاوتم  رایـسب و  لـیالد 
، لامعلازنک بختنم  شیرق ؛ » نم  مهّلک  ۀفیلخ  رشع  انثا  مهنم  یضمی  یتح  اهّودع ، یلع  ةرهاظ  اهرما ، ًامیقتـسم  ۀمالا  هذه  لازت  ال  : » دومرف
ص ۀقرحملا ، قعاوصلا  ص 26 ؛ ج 13 ، لامعلازنک ، ص 10 ؛ یطویـس ، ءافلخلاخیرات  ص 249 ؛ ج 6 ، ریثک ، نبا  خـیرات  ص 321 ؛ ج 5 ،

هدـمآ يرگید  تیاور  رد  دـناشیرق .» زا  یگمه  هک  دـننار ، مکح  ناـنآ  رب  هفیلخ  هدزاود  هک  یتقو  اـت  تسا ، ناـماسب  تما  نیا  راـک  . » 28
ص ج 12 ، ملسم ، حیحص  حرش  يوَدَن ، تسا .» نایرج  رد  دنشاب ، هتـشاد  تیالو  نانآ  رب  درم  هدزاود  هک  یماگنه  ات  تما  نیا  راک  : » تسا
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ثیداحا تسا . دایز  رایسب  ینس ، هعیـش و  نوتم  رد  تایاور  نیا  هباشم  ص 10 . یطویس ، ءافلخلا  خیرات  ص 18 ؛ ۀقرحملا ، قعاوصلا  202 ؛
هک دـنکیم  تیاور  ساـبع  نب  هَّللادـبع  زا  نیمرحلاماـما )  ) ینیوـج ماـما  هلمج : زا  تـسا ؛ هدـش  دراو  تاـیاور  نـیا  ریـسفت  رد  زین  يرگید 

بلاـط و یبا  نبیلع  مهلوا  رـشعانثا ، يدـعب  یئایـصوا  نا  نیّیـصولا و  دّیـس  بلاـطیبا  نب  یلع  نیّیبنلادیـس و  اـنا  : » دومرف (ص ) مرکاربماـیپ
زا سپ  يایصوا  انامه  تسا . ایصوا  روْرَـس  بلاطیبا  نبیلع  مناربمایپ و  گرزب  اقآ و  نم  . » ش 1164 نیطمسلادئارف ، يدهملا ؛ » مهرخآ 

هنیمز ر.ك: نیا  رد  رتـشیب  یهاـگآ  يارب  تسا .» جـع ) ) يدـهم ناـشنیرخآ  بلاـطیبا و  نـبیلع  ناـنآ  نیتـسخن  هـک  دـنرفن  هدزاود  نـم ،
لباق هناگادـج  هک  تبیغ  رـصع  رد  هیقف  تیالو  هب  طوبرم  لیالد  مّوس . دـنرفن . هدزاود  تما  نیا  ناـماما  یـضترم ، دیـس  همـالع  يرکـسع ،

. تسا یسررب 

تسیچمرکا ربمایپ  ینیشناج  دروم  رد  هعیش  ةدیقع 

شسرپ

تسیچمرکا ربمایپ  ینیشناج  دروم  رد  هعیش  ةدیقع 

خساپ

نآرق تایآ  زا  یناوارف  لیالد  دوخ  ةدـیقع  نیا  يارب  هعیـش  تسایلع  نینمؤملاریما  ترـضحمالسا  ربماـیپ  لـصفالب  نیـشناج  هعیـش  رظن  هب 
هدـشن رکذیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  كرابم  مان  میرک  نآرق  رد  هچرگ  دراد . دـناهدرک ، لقن  تنـس  لـها  هعیـش و  هک  یتاـیاور  میرک و 

مکنم رمألا  یلوُگ  و?  هللا ... اوعیطگ   " ? أسن ةروس  زا  تایآ 59  هلمج  زا  دنراد  تلالد  موصعم  ناماما  تماما  هب  هیآ  دودح 84  یلو  تسا 
هلوسر و هّللا و  مکّیلو  اّمنإ  هبوت 119" )  ) نیقد َـ ّصلا عم  اونوک  هّللا و  اوّقتا  ( "7 ایبنا ، لحن 43 ;  ) نوملعتال متنک  نإ  رکّذلا  لهأ  اول   ?› سف "

نیا هک  هریغ  هلهاـبم و  ریهطت و  هیآ  نـینچمه  و  بازحا 33 )  ) تیبلا لهأ  سجّرلا  مکنع  بهذـیل  هّللا  دـیری  هدئام 55" ) ... "  ) اونماء نیّذلا 
دندرک یفرعم  ناناملـسم  يارب  تایـصوصخ  ناشن و  مان و  اب  ار  اهنآ  کت  کت  ریـسفت و  نیموصعم  رـشعینثا  همئا  هب  مرکا  ربمایپ  ار  تایآ 

هزات هک  یلاح  رد  مدیسرمرکا  ربمایپ  تمدخ  دیوگیم : رباج  تسا  يراصناهللادبعنبرباج  زا  لقن  هب  روهشم ، ثیدح  نیا  نآ  هلمج  زا  هک 
رد هک  يرمالا  یلوا  اّما  مینکیم  تعاطا  میتخانش و  ار  ادخ  لوسر  ادخ و  هللا ، لوسر  ای  مدرک  ضرع  دوب . هدش  لزان  أسن  ةروس  زا  هیآ 59 

، رمألایلوا رباج ! يا  : " دندومرف یمارگ  ربمایپ  تسا  هدش  بجاو  ام  رب  دنوادخ  امش و  تعاطا  نوچمه  ناشتعاطا  هک  دننایک  هدمآ  هیآ  نیا 
سپـس نیـسح  دنزرف  یلع  دعب  نیـسح  دعب  نسح  سپـس  بلاطوبا  دنزرف  یلع  اهنآ  لّوا  هک  دننم  زا  دعب  ناناملـسم  ناماما  نم و  نانیـشناج 

ـ  ناسرب وا  هب  ار  ممالس  يدید  یتقو  دید و  یهاوخ  ار  ناشیا  وت  تسا و  روهشم  رقاب  هب  تاروت  ینامسآ  باتک  رد  هک  یلع ـ  دنزرف  دّمحم 
دنزرف یلع  دعب  یلع  دنزرف  دّمحم  سپـس  َیـسوم ، دنزرف  یلع  دـعب  رفعج  دـنزرف  یـسوم  نآ  زا  سپـس  دّـمحم  دـنزرف  قداصرفعج  سپس 
دنزرف شناگدـنب  نایم  رد  ادـخ  هدـنامیقاب  نیمز و  رد  ادـخ  تجح  ماهینک  مه  نم و  ماـن  مه  سپـس  یلع  دـنزرف  نسح  نآ  زا  سپ  دّـمحم 

نامز رد  دوشیم . بیاغ  شناوریپ  زا  وا  دنکیم و  حـتف  ار  نیمز  براغم  قراشم و  وا  ۀلیـسو  هب  دـنوادخ  هک  یـصخش  نامه  یلعنبنسح 
باتک تسا (  هدرک  ناحتما  نامیا  اب  ار  ناشیاهلد  دـنوادخ  هک  دـننامیم  مدـق  تباـث  وا  تماـما  هب  داـقتعا  رد  یناـسک  ترـضح  نآ  تبیغ 
مدرم مدرک  ضرع   7 رقاب ماما  هب  هک  هدـش  لـقن  ریـصبوبا  زا  رگید  یتیاور  رد  مئاقلا ص 253 ) . یلع  لجوزع  هللا  صن  باب  نیدـلا  لاـمک 

اهنآ خـساپ  رد  دومرف : رقاب  ماما  تسا  هدربن  نآرق  رد  اهنآ  زا  یماـن  ادـخ  ارچ  دـنّقح ، ناـماما  رگا  هک  دـننکیم  ضارتعا  اـم  هب  تنـس  لـها 
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هضیرف زین  داد و  حیـضوت  ار  نآ  ادخ  لوسر  هکنیا  ات  دربن  نآ  تعکر  راهچ  ای  هس  زا  یمـسا  درک و  لزان   9 ربمغیپ رب  ار  زامن  ادخ  دییوگب :
; اـم تماـما  تسا  روـط  نیمه  درک ; ریـسفت  ار  نآ   9 ربمغیپ ات  هدرکن  لزاـن  ار  نآ  هناـگتفه  ياـهفاوط  دادـعت  یلو  دومرف ، لزاـن  ار  جـح 

رگا دومرف و  ریـسفت  رـشعینثا  همئا  هب  ار  رمألاولوا  ربمایپ  لزان و  ار  مکنم  رمألایلوُگ  لوسرلا و?  اوعیطگ  هللا و?  اوعیطگ   " ? ۀیآ دنوادخ 
لیذ یشایع  ریـسفت   .. " مییام ( رمألایلوا  زا  دارم  هک  دندشیم  یعدم  نارگید  ای  لیقعلآ و  سابعلآ و  دوب ، هدرکن  نایب  دشیم و  تکاس 

ْالا ْاوُّدَُؤت  نَأ  ْمُکُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ   " ۀـیآ ریـسفت   7 رقاب ماما  زا  یـصخش  تسا  هدـش  هراشا  تایاور  یخرب  رد  بلطم  نیدـب  أـسن ) . ةروس  هیآ 59 
ام دوصقم  دومرف : ماما  دیـسرپ ؟ دـیهدب "! شنابحاص  هب  ار  اهتناما  هک  دـهدیم  ناـمرف  امـش  هب  دـنوادخ  ( 58 أسن ، ;  ) اَِـهلْهَأ َََّیلِإ  ِت  َـ َن َـ َ?َم
زین رگید  یتیاور  رد  دـهد . لیوحت  دوخ  زا  دـعب  ماما  هب  تسا  تماما  ياههناشن  هک   ) ار حالـس  ملع و  بتُک و  قباـس  ماـما  دـیاب  هک  میتسه 

هک دـندمحم  لآ  زا  همئا  اهلها ) زا  دوصقم   ) اهنآ دومرف : ( 58 أسن ،  ) روکذم هفیرش  هیآ  رد  اهلها "  " ریـسفت رد   7 اضر ماما  هک  تسا  هدمآ 
... . دهد و لیوحت  دوخ  زا  دعب  ماما  هب  ار  تناما  دیاب  یماما  ره 

؟ دننک یم  در  ار  ریدغ  هلئسم ء  یلیالد  هچ  اب  ننست  لها  ياملع 

شسرپ

؟ دننک یم  در  ار  ریدغ  هلئسم ء  یلیالد  هچ  اب  ننست  لها  ياملع 

خساپ

تاـیهلا » باـتک زا  ار  دـناهدرک  ذاـختا  ریدـغ  ثیدـح  ربارب  رد  تنـس  لـها  هک  یتاـهیجوت  نیرتمهم  امـش  تساوـخرد  هب  اـنب  هماـن  نـیا  رد 
تـسین یلوا  يانعم  هب  یلوم  دـیوگیم : نیککـشملاماما  يزار  رخف  لوا : لاکـشا  مینکیم . رکذ  « 82 ص 103 -  ج 4 ، یناحبسهللاتیآ ،

ًالثم درب . راـک  هب  یلوا  ياـج  هب  ار  نآ  ناوـتیمن  هک  تسا  نیا  تسین  یلوا  ياـنعم  هب  یلوـم  هـک  نیـالیلد  تـسا . رـصان  ياـنعم  هـب  هـکلب 
تـسا یلوا  ياـنعم  هب  یلوم  هک  نیا  ًـالوا  خـساپ : نـالف .» نم  یلوا  وه   » تفگ ناوتیم  هک  یلاـح  رد  نـالفنم » یلوم  وه   » تفگ ناوـتیمن 

ره يدربراک  تایـصوصخ  یلو  دنکیرـش  مه  اب  انعم  لصا  رد  فدارتمظفل  ود  دـشاب . هتـشاد  زین  ار  نآ  یظفل  تالاح  همه  دوشیمن  ثعاب 
. دوشیمن درفم  هب  هفاضا  یلو  دوشیم  هینثت  عمج و  هب  هفاضا  تسا  هغیص  نآ  زا  یلواهک  لعفا  هغیص  ًالثم  تسا . اهنآ  هغیص  هب  هتسباو  کی 

لـضفا وه   » دوش هتفگ  دوش و  لامعتـسا  نم »  » اب دیاب  هکلب  دیز » لضفا  وه   » دوشیمن هتفگ  زگره  یلو  « موقلا لضفا  وه   » دوشیم هتفگ  ًالثم 
لاکشا نیمه  ام  تسا  رصان  يانعم  هب  یلوم  دیوگیم  يزار  رخف  ایناث ، تسا . یکی  لاثم  ود  ره  رد  لضفا  يانعم  هکتسا  حضاو  و  دیز » نم 

هک یلاح  رد  هیآ 52 ) نارمع ، لآ   ، ) هللا راـصنا  نحن  هللا ... یلا  يراـصنا  نم  دومرف : دـنوادخًالثم  مینکیم . دراو  وا  هب  لدـج  ناونع  هب  ار 
هکلب تسا  یلوا  ياـنعم  هب  یلوم »  » هملک تسا  هتفگن  یـسک  اـثلاث ، هللا .  یلاوم  نحن  هللا ... یلا  یلاوم  نم  دوشهتفگ  نآ  ياـج  هب  ناوتیمن 

؛  اهالوم نذا  ریغب  اهـسفن  تحکن  ةارما  امیا  يوبن : تیاور  دننام  تسا . يراک  ریبدتبحاص  فرـصت و  هب  یلوا  هک  سک  نآ  يارب  تسا  مسا 
 ، مکالوم یه  رانلا  مکاوأم  هیآ  رد  نیرـسفم  ار  انعم  نیا  {M و  تسا وا  رایتخا  بحاص  تسارتراوازس و  وا  هب  تبسن  هک  یـسک  نذا  نودب 

ریبدت تیکلام  و  سانلاب » ۀیالولا   » هک دنکیم  حیرـصت  ص 29  ج 2 ، دصاقملا ، حرش  رد  ینازاتفت  اذل  دناهدرکحیرـصت . هیآ 15 ) دیدح ، )
تیاورتلالد رد  ار  یلاکـشا  چیه  تسا و  ریدغ  ثیدح  ندوبن  رتاوتم  رد  دنکیم  حرطم  هک  ار  یلاکـشا  تسا و  تماما  يانعمهب  نانآ  روما 

انعمکی هب  یلوم  ّیلو و  هک  دناهدرک  حیرـصت  نانادتغل  زاب  تسا و  رتاوتم  ریدـغ  ثیدـح  هنوگچ  هک  دـش  تابثا  لبق  همان  رد  دریذـپیمن .
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يدیبز ص 401  ج 4 ، طیحملا ، سوماقلا  رد  يدابآزوریف  ص 228  ج 5 ، هیاهن ، رد  ریثا  نبا  ص 124  ج 3 ، نآرقلا ، یناعم  رد  ءارف  تسا .
نآ (ص ) مرکا ربمایپ  تافو  زا  سپ  هباحص  تشادن  ناکما  دشاب  حیحص  ریدغ  ثیدح  رگا  مود : لاکشا  ص 399  ج 10 ، سورعلاجات ، رد 

نهذ رد  مرکا  ربمایپ  هباحص  زا  هک  تسا  یلطاب  تشادرب  زا  یـشان  لاکـشا  نیا  ًالوا ، خساپ : دننک . حرطم  ار  رکبوبا  تفالخ  دننککرت و  ار 
يریثک هدع  ایناث ، دوبن . نینچ  هک  یلاح  رد  دندوب  نید  رب  ياجرباپ  لداع و  مرکا  ربمایپ  هباحـص  همه  دننکیم  نامگنانآ  تسا . تنـس  لها 

یناوارف دراوم  اثلاث ، دندزن . شروشهب  تسد  (ع ) یلع ماما  زا  يوریپ  هب  اما  دـندرک  تفلاخم  رکبوبا  تفالخ  اب  (ص ) مرکا ربمایپ  هباحـص  زا 
ربمایپ يرامیب  رتسب  رد  هبنـشجنپ  زور  رد  هچنآ  - 1 دننام : دنکیم  دییأت  ربمایپ  هباحـص  يوس  زا  ار  رما  نیا  ندراذـگ  اپریز  هک  دراد  دوجو 

رد یتقو  دناهدرک . لقن  زین  تنس  لها  ار  هلأسم  نیا  هک  مرکاربمایپ  طسوتتیصو  باتک  زا  رمع  عنم  ینعی  سیمخلا ) موی  هیزر   ) داد خر  مرکا 
سپ دوشیم  هداد  نایزه  تمهت  ربمایپ  هب  دوشیم و  هدراذگ  اپریز  نینچ  (ع ) یلع ترـضحهرابرد  ترـضح  نآ  راتفگ  ربمایپ  تایح  نامز 

ج 6، ص 70 -  ج 4 ، ح 2 -  ملعلاۀباتک ، باب  ج 1 ، يراخب ، بلطم ر.ك : نیا  هعلاطم  يارب  دوشیم . ماجنارتناسآ  ترضح  نآ  تافو  زا 
ار هماسا  دومرف و  ایهم  يرگـشل  دوخ  فیرـش  رمع  رخاوا  رد  مرکا  ربماـیپ  هماـسا : هیرـس  - 2 ص 355 . ج 1 ، دـمحا ، دنـسم  زین  ص 10 و 

دنورب هماسا  هارمه  هک  تشاد  دـیکأت  (ص ) مرکا ربماـیپ  هک  یناـسک  زاو  دـینک  تکرح  هماـسا  هارمه  هکدومرف  دـیکأت  درک و  نآ  هدـنامرف 
دننکیم هیجوت  هنوگنیا  ار  یچیپرس  نیا  تنس  لها  دنتفرن . دندرک و  یچیپرس  نامرف  نیا  زا  نانآ  اما  دندوب . رگیدنت  دنچ  رمع و  رکبوبا و 

، دوش فیعضت  یمالسا  هعماج  دزرلن و  مدرم  بولق  ادابم  ات  دندنام  (ص ) مرکاربمایپ یلامتحا  گرم  زا  یشان  جنشت  نیکـست  يارب  نانآ  هک 
رد تسا  يراج  هماسا  رگشل  رد  تکرح  نامرف  زا  یچیپرس  رد  ياهناهب  يرذع و  نینچ  هکلاح  ص 23 ) ج 1 ، لحنلاو ، للملا  یناتسرهش ، )
ای نادـنزرف  هک  یمدرم  رب  (ع ) یلع تماما  هک  دـناهتفگ  دـناهدروآ و  زین  ار  هیجوت  نیمه  ناـنآ  دراد و  ناـکمازین  ریدـغ  ثیدـح  زا  فلخت 

نخـس ریدـغ  باب  رد  هک  یبتک  هب  دـیناوتیم  هنیمز  نیا  رد  تسین . یمالـسا  تما  حالـص  هب  دـناهدش  هتـشک  (ع ) یلعتـسد هب  ناـنآ  ناردـپ 
هک تسا  هدـیقع  یناحبـسهللاتیآ  تایهلالا  نیدلافرـش 3 - دیـس  تاعجارملا  ینیما 2 - همـالع  ریدـغلا  - 1 دننام : دـینک  عوجر  دـناهتفگ 

؟ تسا هدش  زان  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ رب  شمارآ  هنیکس و 

شسرپ

هیلع هللا  یلص  » ربمایپ رب  شمارآ  هنیکـس و  هک  تسا  هدیقع  نیا  رب  هعیـش  ارچ  دوب ، كانهودنا  نوزحم و  رکبوبا  هک  نیا  اب  راغ ، يارجام  رد 
؟ تسا هدش  زان  هلآو »

خساپ

هیلع هللا  یلـص  » ربمایپ یتحاران  هک  میباییمرد  هلآو ،» هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ بیقعت  زا  راّـفک  فدـه  نتـسناد  ّتیعـضو و  نتفرگ  رظن  رد  اـب 
سرت دوزفایم ، هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ یتحاران  هب  هک  یلماوع  زا  رگید  یکی  نآ ، رب  هفاضا  تسا . یعیبط  يرما  ّتیعقوم  نآ  رد  هلآو »
ناسنا یتحاران  زا  ياهزادـنا  ات  دـهد ، نیکـست  ار  يو  هک  دـشاب  ناسنا  هارمه  یـسک  رگا  ییاـهتّیعقوم ، نینچ  رد  اریز  دوب ؛ رکبوبا  هودـنا  و 
دهاوخ ناسنا  ینارگن  شیازفا  ثعاب  دشاب ، بارطضا  هودنا و  شوختـسد  يو  دوخ  هک  دشاب  ناسنا  هارمه  یـسک  رگا  اّما  دوشیم ؛ هتـساک 

هک تسا  نیا  بلطم  نیا  لـیلد  تسین ؛ وا  رب  شمارآ  هنیکـس و  لوزن  لـیلد  رکبوبا  هودـنا  نزح و  هک  دوشیم  نشور  ساـسا ، نیا  رب  دوـب ؛
لّوا رد  اریز  تسا ؛ داهج  زا  ناناملـسم  ّفلخت  باوج  رد  ربمایپ و  هب  تبـسن  یهلا  هّصاخ  تایانع  فاطلا و  نایب  ماقم  رد  هفیرـش  هیآ  ًـالّوا :
هداد رارق  شیوخ  هّصاخ  تایانع  لومشم  ار  يو  هراومه  دنوادخ  دینکیمن ، يرای  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ امـش  رگا  دیامرفیم  هیآ 
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دوب و راغ  رد  شیوخ  بحاص  اب  دـندرک و  نوریب  هّکم  زا  ار  وا  شیرق  راّفک  هک  ماگنه  نآ  رد  هدرک ، يرای  ار  يو  هک  نیا  هلمج  زا  تسا ؛
درک لزان  يو  رب  ار  شمارآ  هنیکـس و  ادخ  نامز ، نیا  رد  تسا ؛ ام  اب  ادخ  هک  شابم  نوزحم  : » دومرفیم وا  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ

هب تبـسن  ادـخ  يرای  نایب  ریـسفت و  شمارآ ، لوزن  هک  دوشیم  نشور  هیآ ، قایـس  هب  هّجوت  اب  دومن ». دـییات  یئرم  ریغ  نایهاپـس  اـب  ار  وا  و 
هللا یلص  » ربمایپ هب  همه  هدمآ ، هیلع »  » هملک زا  دعب  لبق و  هک  ییاهریمـض  ًایناث : درادن . رکبوبا  هب  یطبر  تسا و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ
هَّللا نا  نزحتال  هبحاصل  لوقی  ذا  راغلا  یف  امه  ذا  نینثا  یناث  اورفک  نیذـلا  هجرخا  ذا  هَّللا  هرـصن  دـقف  هورـصنت  ّالا  « ؛ ددرگیمرب هلآو » هیلع 

هب هدـیاو » هبحاصل ، لوقی ، هجرخ ، اذا  هرـصن ، هورـصنت ، ـالا   » رد ریاـمظ  یماـمت  اـهورت .»... مل  دونجب  هدـیا  هیلع و  ۀنیکـس  هَّللا  لزناـف  اـنعم 
تارواحم فالخرب  ددرگرب ، رکبوبا  هب  هتفرگ ، رارق  اـهنیا  ناـیم  رد  هک  هیلع »  » ریمـض اـهنت  رگا  ددرگیمرب و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ

شخب دشابیم « . رود  هب  تسا -  تغالب  تحاصف و  يالعا  ّدـح  رد  هک  دـیجم  نآرق  زا  مه  نآ  نتفگ -  نخـس  شور  زا  تسا و  ییالقع 
 « تالاؤس هب  خساپ 

؟ دندیزگرب دوخ  هفیلخ  یصو و  ریزو و  ناونع  هب  یکدوک  رد  ار  (ع ) یلع ترضح  هنوگچ  ارچ و  مرکا  ربمایپ 

شسرپ

؟ دندیزگرب دوخ  هفیلخ  یصو و  ریزو و  ناونع  هب  یکدوک  رد  ار  (ع ) یلع ترضح  هنوگچ  ارچ و  مرکا  ربمایپ 

خساپ

، دیامرفیم یفرعم  ادخ  ار  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه  هک  تسا  رواب  نیا  رب  دراد و  داقتعا  دـنوادخ  يوس  زا  تفالخ  ماقم  ندوب  ینییعت  رب  هعیش 
ناشیا اریز  دهدیم ؛ یهاوگ  لصا  نیا  رب  (ص ) ادخ لوسر  یناگدنز  خـیرات  ددرگ . نییعت  لاعتم  دـنوادخ  بناج  زا  دـیابیم  زین  وا  یـصو 

زاغآ رد  مینکیم : هراشا  نآ  دراوم  زا  یکی  هب  کنیا  هک  دناهدومن ، نییعت  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار  (ع ) یلع ترـضح  يددعتم  دراوم  رد 
دیحوت نییآ  هب  { 1(;} َِنیبَْرق  َ ْالا َکَتَریِـشَع  ْرِذـْنَأ  َو   ) ِنامرف قبط  ار  شناشیوخ  ات  تفای  تیرومأم  ادـخ  بناج  زا  ربمایپ  هک  هاگ  نآ  تثعب ،

ریزو یصو و  دنک ، يرای  هار  نیا  رد  ارم  سک  ره  : » دومرف ناشیا  هب  باطخ  دومن و  توعد  دوخ  هناخ  هب  ار  شیوخ  ناگتسب  دنک ، توعد 
امـش زا  کی  مادک  مُکِیف ؛» یّیـصَو  َو  ِیتَفِیلَخ  َو  يریِزَو  َو  یِخَأ  َنوُکَی  ْنَأ  یلَع  ِْرم   َ ْالا اذه  ِیف  ینُرِزاَُوی  ْمُکُّیَأَف  . » دوب دـهاوخ  نم  نشناج  و 

خـساپ یتوکلم  يادن  نیا  هب  هک  یـسک  اهنت  دشاب ؟ امـش  نایم  رد  نم  نیـشناج  یـصو و  ریزو و  ردارب و  ات  دـیامنیم  يرای  رما  نیا  رد  ارم 
اذَـه َّنِا  : » دومرف درک و  دوخ  نادـنواشیوخ  هب  يور  (ص ) ادـخ لوسر  ماگنه ، نیا  رد  دوب . (ع ،) یلع بلاطوبا ، هلاس  دنزرف 13  داد ، تبثم 

يو نانخس  هب  سپ  تسامش ؛ نایم  رد  نم  نیشناج  یـصو و  ردارب ، یلع ، نیا  { 2«;} هوُعیِطَأ َو  َُهل  اوُعَمْساَف  ْمُکِیف  ِیتَفیلَخ  َو  یّیِـصَو  َو  یِخَأ 
، دـیزگرب شیوخ  تیاصو  هب  مک  نس  دوجو  اب  ار  (ع ) یلع ترـضح ، نآ  ارچ  هک  نیا  هرابرد  اـما  دـییامن / يوریپ  وا  زا  دـیهد و  ارف  شوگ 
؛ تسین یلوقعمان  بیرغ و  رما  ناوجون ، ای  كدوک  کی  هب  يربمایپ  تیاصو  ای  توبن و  نوچمه  یهلا  یتبهوم  ياطعا  هک  تفگ  دـیاب  ًالوا 
، میداد وا  هب  یکدوک  رد  ار  توبن  نامرف  ام  و  { 3(;} ًایبص مکحلا  هانیتآ  َو  : ) دیامرفیم (ع ) ییحی ترضح  هرابرد  میرک  نآرق  هک  نانچمه 

ماـگنه نآ  رد  رگید  ترـضح  هک  تفرگیم  تروص  (ص ) ربماـیپ تاـفو  زا  سپ  یعیبط  روط  هب  (ص ) ربماـیپ ینیـشناج  یلمع  ققحت  ًاـیناث 
تـسا هدوب  تهج  نادب  تفریذپ ، تروص  تلاسر  زاغآ ، نامه  زا  یهلا  نامرف  رما و  هب  هک  ترـضح  نآ  تیاصو  نالعا  دناهدوبن . ناوجون 

ادابم ات  تسا  هدینادرگ  بوصنم  لوسر  زا  دعب  تفالخ  تیاصو و  هب  ار  یسک  هچ  دنوادخ  هک  دننادب  ناناملسم  همه  یمالسا و  هعماج  هک 
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. دـش لمع  رگید  ياهنوگ  هب  اهيراکمکحم  نیا  همه  دوجو  اب  لمع  رد  هنافـسأتم  دـنچ  ره  ددرگ . تما  فالتخا  هیام  (ص ) ربماـیپ تاـفو 
هک نیا  تماـما و  اـب  توبن  یگتخیمآ  يزارطمه و  مـالعا  . 1 دـننام : دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  تسا  نکمم  زین  يرگید  تاـهج  نیا ، رب  نوزفا 

اهشزرا و ساسا  رب  یهلا و  باصتنا  اب  تیاصو  تیالو و  تماما و  هک  بلطم  نیا  مـالعا  . 2 تسا ؛ مالسا  لمکم  نید و  ناکرا  زا  تیالو 
ای باختنا  ساسا  رب  هن  تسا ، یتسرپتب  كرـش و  هنوگ  ره  هبئاـش  زا  يرود  اـهنآ  سأر  رد  هک  دریذـپیم  تروص  یهلا  هژیو  ياـهكالم 

،487 ص 488 -  ج 1 ، ریثا ، نبا  خیراتلا ، یف  لماکلا  62 ؛ ص 63 -  ج 2 ، يربطلا ، خیرات  [. 2 / ] هیآ 214 ارعش ، هروس  [. 1 . ] رگید ياههار 
ج دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجـهن ، حرـش  توریب ؛) رداصراد ، ، ) ص 111 ج 1 ، دـمحا ، دنـسم  هتوعد ؛ راهظاب  (ص ) هیبن یلاـعت  هللا  رما  رکذ 

هیآ 12/ میرم ، هروس  [. 3 / ] 210 ص 211 -  ، 13

هک تسا  نکمم  ایآ  تسیچ ؟ دنشابیم ، رتیلوصا  رتحیحص و  هعیش ، ناوریپ  هک  مینک  تابثا  اهینس  رب  میناوتب  هک  ياهدننک  عناق  یخیرات  ینف و  لیالد 
ب مینادیم ، هک  روطنامه  و  ریخ ؟ ای  دنآهتشادرب  یماگ  روما  نیا  رد  ام  ياملع  ایآ  دوش و  هتشادرب  اهتوافت  نیا  هعیش  ینس و  ياملع  نیب 

شسرپ

ایآ تسیچ ؟ دنـشابیم ، رتیلوصا  رتحیحـص و  هعیـش ، ناوریپ  هک  مینک  تابثا  اهینـس  رب  میناوتب  هک  ياهدـننک  عناق  یخیرات  ینف و  لـیالد 
و ریخ ؟ اـی  دنآهتـشادرب  یماـگ  روـما  نیا  رد  اـم  ياـملع  اـیآ  دوـش و  هتـشادرب  اـهتوافت  نیا  هعیـش  ینـس و  ياـملع  نیب  هک  تسا  نـکمم 

؟ هنوگچ درک ؟ ادتقا  دجاسم  رد  ینس  ناربهر  هب  دوشیم  ایآ  دنتسه . ینس  ناناملسم  رتشیب  مینادیم ، هک  روطنامه 

خساپ

کی روخ  رد  دوخ  اهفالتخا  نیا  يروآدرگ  دراد و  فالتخا  یعرف  لـیاسم  یهقف و  يداـقتعا و  مهم  لـیاسم  زا  یخرب  رد  ینـس  هعیش و 
هب اهنآ  لوصا  رظن  زا  دنوشیم . میسقت  ینوگانوگ  بهاذم  اههقرف و  هب  عورف -  رد  هچ  لوصا و  رد  هچ  تنس -  لها  یهگناو  تسا . باتک 
رد رـضاح  لاـح  رد  یهقف  رظن  زا  و  { 1 .} دنوشیم میـسقت  تیباهو  هیدیرتام و  هرعاشا ، هّیـضابا ، هلزتعم ، هیرهاظ ، ثیدـح و  لها  ياههقرف 

هعیش اب  تنس  لها  یهقف  یمالک و  ياههقرف  نایم  دوجوم  تافالتخا  نایب  يارب  دنریگیم . رارق  یعفاش  یکلام و  یفنح ، یلبنح ، هقرف  راهچ 
هک ياهلأسم  نیتسخن  تسا : نینچ  اهنآ  یتدـیقع  تافالتخا  نیرتمهم  زا  یخرب  هاتوک  روط  هب  اما  تسا . مزال  يداـیز  ياـهباتک  شراـگن 

هلأسم نیا  تنـسلها  هچ  رگا  دوب . تماما  تفالخ و  هلأسم  تفرگ ، رارق  ناناملـسم  نایم  وگتفگ  ثحب و  دروم  (ص ) ربماـیپ تلحر  زا  سپ 
تلاسر و هار  موادت  رد  یهلا و  تسا  یبصنم  تماما ، هلأسم  هک  دـننآرب  هیماما  یلو  { 2 ،} دننادیمن یمالک  يداقتعا و  لیاسم  رامش  رد  ار 
هب هعیش  نیا  رب  هوالع  { 3 .} دراد یمالک  يداقتعا و  هغبص  تهج ، نیدب  دشابیم و  يرورـض  نآ  هب  نتخادرپ  مالـسا  نید  لیمکت  توبن و 

موصعم دالوا  و  (ع ) یلع ترـضح  هب  رـصحنم  ار  نآ  درگنیم و  درادرب ، رد  ار  مدرم  یعقاو  تداعـس  هک  ياهلأسم  ناونع  هب  تماما  هلأـسم 
هک دنادقتعم  نانآ  یتح  دننادیم . مدرم  هدهع  هب  ار  نیـشناج  باختنا  دنتـسین و  لیاق  نآ  يارب  یتلزنم  نینچ  تنـس  لها  اما  دنادیم  ناشیا 

رتحیبق دننک . تعاطا  ارچ  نوچیب و  وا  زا  دـیاب  مدرم  دوب و  دـهاوخ  مدرم  ماما  مکاح و  دوش ، یلوتـسم  مدرم  رب  هبلغ  رهق و  هب  یـسک  رگا 
ناشیا دالوا  و  (ع ) یلع تیناقح  رد  { 4 .} دننادیم زاجم  هتفریذپ و  نارگید  رب  ار  راکتیـصعم  قساف و  درف  تاما  تیمکاح و  یتح  هک  نآ 

باتک و رازه  نارازه  نونکات  مالـسا  ردص  زا  هدش و  حرطم  يدایز  رایـسب  تیاور -  هیآ و  زا  معا  یلقن -  یلقع و  لیالد  بسنم  نیا  يارب 
ماما هرقب ، هروس  هیآ 124  قبط  مینکیم : افتکا  تیاور  نآرق و  زا  لیلد  دنچ  هب  اج  نیا  رد  تسا . هتشگ  نیودت  هنیمز  نیا  رد  هوزج  هلاقم و 

هب فورعم  بازحا  هروس  هیآ 33  رد  اریز  دراد . دوجو  توبن  تیبلـها  رد  طـقف  يایگژیو  نینچ  نآرق  حیرـصت  هب  { 5 .} دشاب لداع  دیاب 
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ْمُکَرِّهَُطی َو  َْتیَبـْلا  َلـْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  َهَّللا  ُدـیُری  اـمَّنِإ  تسا ...« : هدـش  تاـبثا  تیبلـها  یحور  تراـهط  تمـصع و  ریهطت ، هـیآ 
تفرگ هجیتن  ناوتیم  هدش  دای  هیآ  ود  هب  هجوت  اب  دزاس . ناتکاپ  درادرب و  تیب  لها  امـش  زا  ار  یگدولآ  اهنت  دهاوخیم  دـنوادخ  ًاریهْطَت ؛»

قرط هب  ار  ییاـهتیاور  تنـس  لـها  هک  نیا  رکذ  هتـسیاش  تسا . ناـشیا  دـالوا  یلع و  ترـضح  هتـسیاش  طـقف  تماـما  ماـقم  بصنم و  هک 
لوسر هک  هدـمآ  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  یتیاور  رد  هنومن  يارب  تساـبع . لآ  نت  جـنپ  دروم  رد  ریهطت  هیآ  هک  دـناهدرک  حرطم  ینوگاـنوگ 

زا يرگید  تیاور  رد  و  نیـسح . ... نسح و  همطاـف ، یلع ، نم ، دروـم  رد  تسا : هدـش  لزاـن  رفن  جـنپ  دروـم  رد  هیآ  نیا  دوـمرف : (ص ) هَّللا
، یلع همطاف ، اج  نآ  رد  هک  یلاح  رد  دش  لزان  تیبلا » لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هَّللا  دیری  امنا   » هیآ نم  هناخ  رد  هک  تسا  هدمآ  هملسما 

نم تیب  لها  نانیا  ایادـخ ، دومرف : دـناشوپ و  دوب  شـشود  رب  هک  ییابع  اب  ار  ناـنآ  (ص ) هَّللا لوسر  تقو  نآ  رد  دـندوب . نیـسح  نسح و 
ریغ یخیرات  ياهشرازگ  ثیداحا و  تاـیاور ، هک  دومن  هجوت  دـیاب  { 6 .} زاس ناشکاپ  لـماک  روط  هب  ربب و  ناـنآ  زا  ار  یگدولآ  دنتـسه .

. تسا هدش  رکذ  بصنم  نیا  يارب  ناشفلاخم  یگتسیاش  مدع  تفالخ و  يارب  نانآ  یگتـسیاش  تیب و  لها  تیناقح  نوماریپ  يرامـش  لباق 
رد دـناهدرک . تیاور  مه  هب  بیرق  ظافلا  ناوارف و  حیحـص و  ياهدنـس  اـب  ار  نآ  نمـشد  تسود و  هک  تسا  نیلقث  ثیدـح  اـهنآ  هلمج  زا 

ادِرَی یّتَح  اقِرَتْفَی  َْنل  امُهَّنِا  َو  یْتَیب  َلْها  یتَْرتِع  َو  ِهَّللا  َباتک  اوُّلِـضَت : َْنل  يدَْعب  ِِهب  ُْمتْکَّتَمَت  َنارام  ْمُکیف  َكِرات  ّینِا  : » تسا هدمآ  اهنآ  زا  یکی 
ادخ باتک  دیوشن ؛ هارمگ  زگره  دینز ، گنچ  نآ  هب  نم  زا  سپ  رگا  هک  مهدیم  رارق  يزیچ  امـش  نایم  رد  نم  انامه  { 7 {؛» ِضْوَْحلا َّیَلَع 

هب نآرق  رگا  هک  تسادیپ  هتفگان  دـنوش . دراو  ضوح  رد  نم  رب  ات  دـش  دـنهاوخن  ادـج  رگیدـکی  زا  زگره  ود  نآ  ار و  منادـناخ  مترتع ، و 
دیکأت نآرق  اب  ترتع  یشودمه  هب  هزادنا  نیا  هب  ات  (ص ) ادخ لوسر  دوب ، یفاک  ناشتافالتخا  اهيدنمزاین و  عفر  ناناملـسم و  يارب  ییاهنت 

ياـههقرف ندـمآ  دوجو  هب  ثعاـب  مهم  هتکن  نیا  دروم  رد  (ص ) هَّللا لوـسر  راـبرهگ  ناـیب  هب  یهجوـتیب  ناـمه  رگید  يوـس  زا  دنتـشادن .
ریغ ار  دوخ  يرکف  تادنتـسم  اههقرف  هیلک  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  هدیدرگ  یناوارف  تافالتخا  بجوم  هدـش و  یتدـیقع  نوگانوگ 

اب ناوخمه  دناوتیم  هقرف  کی  دـیاقع  طقف  هک  مینک  ناعذا  دـیاب  میرگنب ، هیـضق  هب  الاب  زا  یتقو  هک  یلاح  رد  دـننادیم . نآرق  اب  ضراعتم 
هک تسا  هنیفـس  ثیدح  فورعم  ثیدح  رگید  تیاور  تشاد . دنهاوخن  بارعا  زا  یلحم  هدوب و  لطاب  رگید  ياههقرف  دشاب و  ادـخ  باتک 
ره هتفای و  تاجن  دوش  نآ  راوس  سک  ره  هک  دنکیم  هیبشت  حون  ترـضح  تاجن  یتشک  هب  ار  شیوخ  تیب  لها  (ص ) ادـخ لوسر  نآ  رد 

ثیدح { 8 «.} قرغ اهنع  فلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفیـسک  یتیب  لها  لثم  : » تشگ دـهاوخ  كـاله  دـیوج ، يرود  نآ  زا  سک 
. تسا هدـش  تابثا  (ع ) یلع يارب  تلاسر -  ماقم  زج  ربمایپ -  بصانم  تاماقم و  یمامت  نآ  رد  هک  تسا  فورعم  تلزنم  ثیدـح  هب  رگید 

وت { 9 {؛» يدعب یبن  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم  تنا  : » دـیامرفیم (ع ) یلع ماما  هب  باطخ  (ص ) ادـخ لوسر  ثیدـح  نیا  رد 
ثیدح ریدغ ، ثیدح  راذنا ، ثیدح  دوب . دهاوخن  نم  زا  دـعب  يربمایپ  هک  نآ  زج  یتسه  یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن 

زا تنس  لها  ياملع  زا  يرایـسب  لاح  نیا  اب  یلو  دراد  تلالد  (ع ) یلع يرترب  رب  یگمه  نآ  ریاظن  هنیدم و  ثیدح  يردارب ،-  تاخاؤم - 
ره ییاهر  اب  هک  دـشابیم  (ص ) هَّللا لوسر  ینیـشناج  هلأسم  رد  ینـس  هعیـش و  قیمع  فالتخا  رگناشن  رما  نیمه  دـناهدرک و  ضارعا  اـهنآ 

، رایتخا ربج و  دیحوت ، هلأسم  رـس  رب  هعیـش  تنـس و  لها  نایم  يداقتعا  رگید  مهم  تافالتخا  تسا . تابثا  لباق  بصعت  زا  یمیلـس  هشیدـنا 
رد ینـس  هعیـش و  فالتخا  دروم  رد  اما  { 10 .} دـبلطیم يدایز  تصرف  اـهنآ  هب  نتخادرپ  هک  تسا  نآ  زج  لدـع و  هلأـسم  یهلا ، تاـفص 

ياهراپ هب  هک  دراد  دوجو  هعیش  اب  تنـس  لها  نوگانوگ  بهاذم  نایم  یناوارف  ياهتوافت  زین  لیاسم  هنوگ  نیا  رد  یهقف . یعرف و  لیاسم 
اهنت دیوگیم : هعیـش  میراذگیم . ناگدـنناوخ  هدـهع  هب  ار  تایرظن  اهاواتف و  مقـس  تحـص و  دروم  رد  تواضق  مینکیم و  هراشا  اهنآ  زا 

 - سالیگ بآ  لثم  فاضم -  بآ  اب  هک  تسا  دـقتعم  هفینحوبا  اما  تخادرپ ، تساجن  ندرک  كاپ  هب  نآ  اـب  ناوتیم  هک  تسا  قلطم  بآ 
بارش اب  هک  تسا  دقتعم  هفینحوبا  اما  تساور . قلطم  بآ  اب  طقف  لسغ  وضو و  هعیـش  رظن  قبط  { 11 .} درک كاپ  ار  تساجن  ناوتیم  مه 
یکاپ هدام  اب  هک  یبآ  اـب  ناوتیم  هک  هدـمآ  يو  ياواـتف  زا  یخرب  رد  { 12 .} تفرگ وضو  ناوتیم  يراچان  لاح  رد  ترفاـسم و  رد  اـمرخ 

 - بهاذم همه  { 13 .} تفرگ وضو  هتفای ، رییغت  شاهزم -  ای  گـنر  اـی  وب  نوچ  نآ -  ياـهیگژیو  زا  یکی  هدـش و  طولخم  نارفعز  نوچ 
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اهیعفاش و سجن و  ار  ناـسنا  ینم  اـهیفنح  اـهیکلام و  هعیـش و  { 14 .} دـننادیم سجن  ار  گس  اـهیکلام  زج  هعیـش -  ینـس و  زا  معا 
هب یجایتحا  دوشیم و  لطاب  وضو  طقف  ینم  لازنا  اب  هک  دـنیوگیم  اهیلبنح  اهیکلام و  اـهیفنح ، { 15 .} دننادیم كاپ  ار  نآ  اهیلبنح 

تراهط وضو و  ضقان  مه  ینم  لازنا  هک  تسا  دقتعم  هعیـش  اما  دـننادیمن . مه  وضو  لطبم  ضقان و  ار  ینم  لازنا  اهیعفاش  تسین و  لسغ 
لها بهاذـم  نایم  رد  يدایز  هلـصاف  هک  هتـشگ  ثعاب  رگید  فالتخا  اهدـص  قوف و  تافالتخا  { 16 .} دوشیم لـسغ  بجوم  مه  تسا و 

دشابیم رایسب  زین  اهنآ  دادعت  هک  كرتشم  طاقن  رب  هیکت  اب  تافالتخا -  زا  رظنفرـص  هتبلا  دیآ . دوجو  هب  هعیـش  ینـس و  نایم  مه  تنس و 
هدش نآ  هب  ناوارف  هجوت  (ع ) یلع ماما  نامز  زا  ینعی  زاب  رید  زا  هک  تسا  ياهلأسم  تدحو  تفای . تسد  تدحو  هب  یبسن  روط  هب  ناوتیم 

نیـشنهناخ دندروخ و  رگجنوخ  لاس  جنپ  تسیب و  راوگرزب  نآ  تدحو  ظفح  يارب  تقیقح  رد  و  دوش . ظفح  مالـسا  ياههیاپ  لصا و  ات 
لصا يادف  ار  رگید  روما  یعقاوم  عضاوم و  رد  هداد ، تیمها  مهم  نیدب  زین  هعیش  ناماما  رگید  دنتـسش . تسد  دوخ  ملـسم  قح  زا  دندش و 

ناربهر زا  تیعبت  هب  مه  گرزب  ياملع  دـندشیم . ناناملـسم  نایم  داـحتا  ثعاـب  شیوخ  دـنمدوس  ياـهییامنهار  اـب  دـندرکیم و  مالـسا 
دناهدرک زیهرپ  دوشیم ، مالـسا  ساسا  هیاپ و  نتـسکش  مه  رد  بجوم  هچ  نآ  زا  هدومن و  لمع  شخبتایح  لماع  نیا  هب  راومه ، شیوخ 

یناسک زین  ام  رصع  رد  دنتسه . هدوب و  یبسن  تدحو  هب  ندیسر  كارتشا و  طاقن  حرط  فشک و  ددص  رد  یملع  هناتسود  ياهتسشن  اب  و 
ماـگ هـنیمز  نـیا  رد  تنـسلها  زا  نارگید  توتلـش و  خیـش  هعیــش و  زا  بـالقنا  مـظعم  ربـهر  ینیمخ و  ماـما  يدرجورب ، هـلا  تـیآ  نوـچ 

روطنامه لاؤس ؛ رخآ  شخب  خـساپ  اما  و  ددرگیم . رازگرب  نوگانوگ  طاقن  رد  تبـسانم  نیدـب  ییاهشیامه  زین  هلاس  ره  و  دناهتـشادرب .
يداع لاح  رد  نیاربانب  تسا . نآ  ندوب  یماما  هدزاود  هعیش  تعامج ، ماما  طیارـش  هلمج  زا  هدمآ ، هیملع  ياههلاسر  یهقف و  بتک  رد  هک 

ماما دوشیمن . جح  نامز  هب  دودحم  نیا  تسا و  زیاج  ندرک  ادتقا  ترورض  هیقت و  لاح  رد  اما  درک . ادتقا  ینس  تعامج  همئا  هب  ناوتیمن 
- ؟ ریخ ای  دـنیامن  ادـتقا  ننـست  لها  تعامج  ماما  هب  دـنناوتیم  نایعیـش  جـح  دراوم  ریغ  رد  شـسرپ -  نیا  هب  خـساپ  رد  هللا  ۀـمحرینیمخ 
جح مایا  رد  هژیوب  تنـس  لها  تعامج  زامن  رد  هک  دناهتـساوخ  نایعیـش  یمامت  زا  مه  بـالقنا  میکح  ربهر  { 17 «.} دنناوتیم : » دناهدومرف

، مالک ملع  رب  يدمآرد  ر.ك : [. 1 { ] 18 .} دنیامن يراددوخ  دراد ، یپ  رد  ار  هعیـش  بهذم  یتسـس  هک  یلامعا  ماجنا  زا  و  دنیامن ، تکرش 
رد ینازاتفت  هریمع ، نامحرلادبع  قیقحت  ص 232 ، ج 5 ، ینازاتفت ، دصاقملا ، حرش  ر.ك : [. 2 . ] دعب هب  ص 237  یناگیاپلگ ، ینابر  یلع 

ر.ك: [. 4 . ] ص 125 مالک ، ملع  رب  يدمآرد  ر.ك : [. 3 . ] تسا رتهتـسیاش  عورف  ملع  هب  تماما  ياهثحب  هک  تسین  یعازن  دیوگ : هرابنیا 
، ًاماِما ِساَّنِلل  َُکلِعاج  ّینِا  َلاق  َّنُهَّمَتَاَف ، ٍتاِملَِکب  ُهُّبَر  َمیهاْربِا  یلَْتبا  اَذِا  َو  : »... تسا هدـمآ  هیآ 124  رد  [. 5 . ] ص 233 ج 5 ، دصاقملا ، حرش 

نوریب زارفارـس  اهنآ  زا  وا  سپ  دنچ  روما  هب  شراگدرورپ  ار  میهاربا  دومزآ  هک  ینامز  و  َنیِملاَّظلا ؛» يدـْهَع  ُلانَت  َلاق ال  یتَّیّرُذ ، ْنِم  َو  َلاق 
. دسریمن ناراکمتـس  هب  نم  نامیپ  دومرف : دنوادخ  منادنزرف ؟ زا  و  فگ : میهاربا  مداد . رارق  مدرم  ياوشیپ  ار  وت  نم  دومرف : دنوادخ  دمآ 
، اقسلا ةوفص  حیحصت  ش 945 ، ص 186 ، ج 1 ، يدنه ، لامعلازنک ، ر.ك : [. 7 . ] ات 607 ص 603  ج 6 ، یطویس ، روثنملارد ، ر.ك : [. 6]

ینس هعیش و  زا  یناوارف  رداصم  رد  تسا و  هدرک  ناونع  نآ  زج  944 و 946 و  ياههرامش 943 ، رد  ار  نآ  ریظن  رگید  ثیدح  دنچ  يدنه 
يارب تسا . هدش  لقن  ینس  هعیـش و  ذخآم  رد  مه  هب  کیدزن  یلو  فلتخم  ياهترابع  هب  ثیدح  نیا  [. 8 . ] تسا هدش  تیاور  ثیدح  نیا 

یلع بقانم  ینیسح ، فرـشا  قیقحت  ص 219 ، ج 2 ، يزودـنق ، ةدوملا ، عیبانی  ص 151 ؛ ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتـسم  هنومن ر.ك :
رد مه  تیاور  نـیا  [. 9 . ] 58 ص 56 -  يداـبآزوریف ، ۀـسمخلا ، لـئاضف  و  يدوبهب ، قیقحت  ، 134 ص 132 -  یلزاـغم ، نبا  بلاـطیبا ، نب 
نب یلع  نینمؤـملاریما  بقاـنم  دـعب ؛ هب  ص 27  یلزاـغم ، نبا  بلاـطیبا ، نـب  یلع  بقاـنم  ر.ك : تـسا ، هتـشگ  حرطم  ذـخآم  زا  يرایـسب 
‘(. 1420ه مود ، پاچ  توریب ، راقفلاوذراد ، و  قشمد ، رثوکلاراد ، ینیسح ، يوارـس  قیقحت   ) دعب هب  ص 93  يربط ، نیدلابحم  بلاطیبا ،

تنـس لـها  روما  رد  يربهرمظعم  ماـقم  یگدـنیامن  رتفد  رـشن  یبـجر ، نیـسح  رثا  یقیبـطت ،» دـیاقع   » باـتک هب  ناوتیم  هراـبنیا  رد  [. 10]
‘(. 1411ه مود ، پاچ  نارهت ، قداصلا ، ۀسـسؤم   ) ص 17 هینغم ، داوجدمحم  ۀسمخلا ، بهاذـملا  یلع  هقفلا  [. 11 . ] درک عوجر  ناتـسچولب 

بهاذملا یلع  هقفلا  [. 14 . ] 41 ص 40 -  ج 1 ، ینغملا ، [. 13 ‘(. ] 1404ه لوا ، پاچ  رکفلاراد ، ، ) ص 38 ج 1 ، همادق ، نبا  ینغملا ، [. 12]
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ص ج 1 ، تآاتفتسا ، [. 17 . ] ص 31 ۀسمخلا ، بهاذـملا  یلع  هقفلا  [. 16 . ] ص 25 ۀسمخلا ، بهاذـملا  یلع  هقفلا  [. 15 . ] ص 24 ۀسمخلا ،
ص 197. ج 1 ، عجارم ، لئاسملاحیضوت  ر.ك : [. 18 . ] 279

؟ دننک تعیب  وا  اب  مدرم  یتقو  هتشاد ، تقایل  ظاحل  هب  ار  تماما  بصنم  ًالبق  هک  یـصخش  ینعی  دوشیم ؟ تباث  تماما  تعیب  اب  ایآ  تسا . یتوبث  ثحب 
؟ دشابیمن مامت  نارگید  رب  تجح 

شسرپ

وا اب  مدرم  یتقو  هتـشاد ، تقایل  ظاحل  هب  ار  تماما  بصنم  ًالبق  هک  یـصخش  ینعی  دوشیم ؟ تباث  تماما  تعیب  اـب  اـیآ  تسا . یتوبث  ثحب 
؟ دشابیمن مامت  نارگید  رب  تجح  دننک ؟ تعیب 

خساپ

یک میئوگیم  تسا !! هدـش  هداد  دوش  هتفگ  رگا  تسا ؟ هدـش  هداد  ای  تسا  یباستکا  یبسک و  بصنم  ًاـیناث : تسیچ ؟ بصنم  زا  دارم  ًـالوا 
وا اـب  مدرم  تعیب  رگا  دـیآیم . مزـال  سفن  رب  ییـش  فـقوت  تسا . رود  فرح  نیا  دـناهداد ! مدرم  دـیئوگب  رگا  تسا ؟ هداد  ار  بصنم  نیا 
رد تسد  اب  ام  و  دراد . ار  بصنم  نیا  لبق  زا  وا  سپ  مینک . يرادافو  مالعا  وا  هب  اـم  دـشاب و  بصنم  نیا  ياراد  وا  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم 

، دوش لصاح  وا  يارب  بصنم  نیا  تعیب  اب  دـش  انب  رگا  میهدیم و  ماـجنا  بصنم  يا  هب  مزاول  هب  مازتلا  يراداـفو و  مـالعا  نتـشاذگ  تسد 
تـسا بصنم  لوصح  يارب  تلع  تعیب  تسا و  هدوبن  ًالبق  بصنم  سپ  دوشیم . لصاح  بصنم  بصنم  ام  تعیب  اب  رگا  دیآیم . مزال  رود 

نیا دحاو و  نآ  رد  ءیـش  کی  رخأت  مدـقت و  دـیآیم  مزال  دـشاب و  تعیب  رب  مدـقتم  دـیاب  بصنم  سپ  دـشاب  يرادافو  مالعا  تعیب  رگا  و 
. تسا لاحم 

؟ تسیچ تماما  ندوب  یباختنا  يانبم  شریذپ  ساسا 

شسرپ

؟ تسیچ تماما  ندوب  یباختنا  يانبم  شریذپ  ساسا 

خساپ

دیواج دیهـش  مان  هب  یباتک  يدابآفجن  حـلاص  دـیئامرف . هجوت  لام  نیا  هب  تسا . صن  راکنا  تماما ، ندوب  یباختنا  ياـنبم  هشیر  ساـسا و 
هدوب هچ  باتک  نیا  يارب  امـش  نتـشون  ینبم  دوب . هدیـسرپ  وا  زا  ناتـسود  زا  یکی  تشاگن ، البرک  هعقاو  نیـسح و  ماـما  یناگدـنز  هراـبرد 

تمـصع ماقم  زا  رظنفرـص  یخیرات ، كرادـم  دانـسا و  ساسا  رب  ار  باـتک  نیا  نم  دوب : هتفگ  دیاهتـشون ؟ ییاـنابم  هچ  ساـسا  رب  تسا ؟
امش دیئامرفب  هک  دوب . هدیسرپ  وا  زا  دنت  ترابع  کی  اب  ام  تسود  ماهتشون . یخیرات  هثداح  ثحب و  کی  ناونع  هب  ءادهشلا ، دیس  ترـضح 
ماقم زا  رظن  فرص  نیـسح  ماما  هرابرد  یتقو  امـش  دهدب . باوج  هچ  هک  دوب  هدنام  دیراد ؟ ناویح  کی  اب  یقرف  هچ  تیناسنا  زا  رظنفرص 
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لوسر ترـضح  ینیـشناج  ماقم  زا  رظنفرـص  ادخ ، لوسر  ینیـشناج  زا  ثحب  اذل  دنامیمن . نارگید  وا و  نیب  یقرف  دینک . ثحب  تمـصع 
. دنک ُرپ  ار  ترضح  الخ ؟ دیاب  یسک  هچ  ینعی  تسا  هَّللا  لوسر  ترضح  ینیشناج  هرابرد  ثحب  درادن . راّبج  ماّکح  مادص و  ماقم  اب  یقرف 
هچ دشاب ؟ دیاب  یـصخش  هچ  هدـننک  ُرپ  - 2 دراد ؟ دوجو  ءالخ  هدـننک  ُرپ  هب  جایتحا  اـیآ  - 1 تسا : ات  ود  ثحب  لوسر  ترـضح  زا  دـعب  و 

ماقم ماقم و  نیا  نیب  یقرف  هچ  میـشاب . هتـشادن  صن  هب  جایتحا  اّما  میـشاب ، هتـشاد  بصن  هب  جایتحا  دـشابن  رگا  دـشاب . هتـشاد  دـیاب  یطئارش 
ریغ هب  میداد  هزاـجا  میدرک و  صن  زا  رظن  عـطق  رگا  تسیچ ؟ راـمح  دـیز و  نیب  قرف  دـیز ، تیناـسنا  زا  رظن  عـطق  اـب  دراد . دوـجو  مادـص 

ثحب دیئاین . نیئاپ  لوا  هلپ  زا  ینـس  کی  اب  ثحب  رد  امـش  مینک . عوجر  مدرم  هب  دیاب  دنک ، رظن  راهظا  أالخ  نیا  ندرک  ُرپ  رد  هک  دـنوادخ 
جراخ لاح  ودزا  دننک  ُرپ  مدرم  دیاب  ار  ءالخ  قارف و  دیتفگ : دـیدرک و  رظنفرـص  رگا  تسا . یفارحنا  ثحب  کی  تمـصع  زا  رظن  فرص 

اروش زا  دعب  مه  تعیب  میدرک . ضرع  ار  دـمآ  دوجوب  یچ  يارب  یک و  طسوت  اروش  اروش  تعیب 2 - - 1 دراد . دوجو  حالطصا  ود  تسین .
قیبطت ارجا و  رب  یلمع  یگدامآ  يرادافو و  مالعا  ینعی  متسه . فک  رب  ناج  نم  ینعی  تفالخ  تیناقح  هب  نامیا  زا  دعب  ینعی  تعیب  تسا .

رد رمع  مه  اروش  تسا . نامیا  راهظا  رازبا  تعیب  دـشاب . نامیا  تعیب ، هکنیا  هن  تسا ، داقتعا  نامیا و  زا  دـعب  تعیب  هصالخ  رماوا . ذـیفنت  و 
هک نیملسم  کت  کت  عامجا  میئوگیم : ام  دندومن . عامجا  اعدا  رگا  اّما  تسا . هدوبن  رکبوبا  تعیب  نامز  رد  درک و  عارتخا  شتایح  رحاوا 

لح و لها  هنیدم ؟ ای  زاجح  ای  هرصب  ای  نمی  ای  ماش  دقع  لح و  لها  میئوگیم ؛ ام  تسا . هدوب  دقع  لح و  لها  عامجا  سپ  تسین ، نکمم 
هچ دقع  دقع و  لح  تعیب  لها  میئوگیم : تسا . دارم  هنیدم  دـقع  لح و  لها  دـنیوگیم  هدوب  زکرم  هنیدـم  نوچ  تسا ؟ دارم  اجک  دـقع 

ریبز و هحلط و  دـندوب ؟ هدروآ  نامیا  رکبوبا  تفـالخ  هب  هدـع  نیا  اـیآ  دوشیم  لاؤس  هرـشبم . هرـشع  لـقا  ـال  دـنیوگیم  دـندوب ؟ یناـسک 
تعیب هب  لزنت  عامجا  زا  هک  اهنآ  نیاربانب  درک . تباث  ار  رکبوبا  تماما  تفالخ و  رمع  تعیب  و  دوبن . مه  نامثع  دـندوبن ، هک  یلع  ترـضح 
هرابود دنتـسه . هرـشبم  هرـشع  هنیدم  لها  زا  دارم  دنتفگ : هرابود  دندرک . هنیدم  لها  هب  روصحم  ار  هریاد  هرابود  دندومن ، دـقع  لح و  لها 

تنـس نآرق و  هب  یطبر  و  تسا . عقو  ام  هیجوت  نامه  نیا  دـنکیم  تیافک  رفن  کی  تعیب  دـنتفگ : هدوبن  يروطنیا  یخیراـت  هعقاو  دـندید ،
نال دحاو . لجر  هتعیب  یفکی  دنیوگیم : رخآ  رد  تسا ؟ راوتسا  ياهیاپ  هچ  رب  دشاب . هتـشادن  طبر  تنمـس  باتک و  هب  هک  یبلطم  و  درادن .

رطاخ هب  رکبوبا ، تفالخ  هب  ملاع  برغ  قرـش و  رد  ناناملـسم  دارفا  مامت  هک  تسا  تسرد  نیا  ایآ  هدـحو  رمع  ۀـعیبب  تتبث  رکبیبا  ۀـماما 
هنوگچ هک  دناهدرک  رکف  نایاقآ  و  تسا . یخیرات  یفارحنا و  اهثحب  نیا  لیلد ؟ هچ  هب  دنـشاب . دقتعم  رکبوبا  تفالخ  هب  رمع  داقتعا  تعیب و 

. دیئاین نیئاپ  لوا  هلپ  زا  دیدش ، ثحب  دراو  یتقو  ینس  کی  اب  دننک . هیجوت  ار  یخیرات  هعقاو  نیا 

. دیئامرفب اروش  دروم  رد  ار  یبلاطم  تسین ؟ تماما  تبثم  اروش  ایآ 

شسرپ

. دیئامرفب اروش  دروم  رد  ار  یبلاطم  تسین ؟ تماما  تبثم  اروش  ایآ 

خساپ

جح رد  نالا  هک  هَّللالوسر  باحـصا  زا  یـضعب  هک  دیـسر  شـشوگ  هب  جح  رد  شرمع  رخاوا  رد  رمع  هک  تسا  هدمآ  يراخب  حیحـص  رد 
داریا ار  ياهبطخ  دـنک و  عمج  ینم  رد  ار  مدرم  دـش  رارق  دـش و  تحاران  رمع  مینکیم . تعیب  ینالف  اب  ام  درم  رمع  یتقو  دـناهتفگ  دنتـسه 

هب مدرم  دورو  زا  دعب  لوا  هعمج  دیوگیم  سابع  نبا  دینک . تبحص  هنیدم  رد  هک  تسا  نیا  رتهب  تسین  حالص  ینم  رد  دنتفگ : وا  هب  دنک .
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و تسا . هدرک  لقن  هتسنادیم  حالص  هچنآ  رمع  ار  هفیقس  ناتساد  دینادب . مه  ار  بلطم  نیا  .... ) متـسشن ربنم  رانک  متفر و  دجـسم  هب  هنیدم 
مشوگ هب  هک  دیوگیم : رمع  تسا ) هدش  روسناس  رابود  ثیدح  نیا  ینعی  دناهدرک . لقن  دنتسنادیم  حالـص  هچنآ  مه  ثیدح  نیا  نایوار 

ریاس اب  تروشم  نودـب  رگا  دنـشاب . بظاوم  هک  منکیم  راطخا  اهنیا  هب  نم  ًانالف . انعیابل  رمع  تام  ول  دـناهتفگ : یناـسک  هک  تسا  هدیـسر 
هب دیدهت  اب  درادن  یسک  اب  تعیب  قح  يدحا  مشکیم . ار  ناگدننک  تعیب  مه  هدش و  تعیب  هک  یسک  اب  مه  دننک . تعیب  یسک  اب  نیملسم 
رد تاقیقحت  اب  دنتـشاد ؟ تعیب  دصق  یـصخش  هچ  اب  و  دندوب ؟ یـصاخشا  هچ  دننک  تعیب  دنتـساوخیم  هک  اهنیا  تخادنا . اج  ار  روش  لتق 
هک دندوب  دارفا  هقبط  نیا  رامع و  ریبز ، هحلط ، دننام  ادخ  لوسر  هباحص  ناگرزب  دنتشاد ، تعیب  دصق  هک  ییاهنآ  هک  دش  نشور  هنیمز  نیا 

ینالف اب  ات  میتسه  رمع  گرم  رظتنم  ام  تفر  ام  رس  هالک  میدمآ و  لُش  رکبوبا  ندمآ  راکرس  ناتـساد  رد  ام  دناهتفگ : ینم  رد  ياهسلج  رد 
دـصق یـصخش  هچ  هب  اّما  دندوب . دقع  لح و  لها  هباحـص و  ناگرزب  دنتـشاد ، تعیب  دصق  هک  یناسک  ناگدـنیوگ و  نیاربانب  مینک . تعیب 
نشور ار  يراخب  تامهبم  نآ  همدقم  باوبا  زا  یکی  رد  تسا  يراخب  حیحص  حرش  هک  يرابلا  حتف  رد  ینالقسع  رجح  نبا  دنتشاد ؟ تعیب 

دنـس هب  رجح  نبا  دشابیم  (ع ) یلع ترـضح  ثیدـح  نیا  رد  نالف  زا  دارم  دـیوگیم  درادیمرب و  تاماهبا  زا  هدرپ  دـنکیم و  حیرـصت  و 
نـشور ثیدـح  نیا  زا  ًایلع  انعبایل  رمع  تام  ول  میدرک و  هاـنگ  میدـمآ ، هاـتوک  رکبوبا  هیـضق  رد  اـم  دـنتفگ  اـهنآ  هک  دـنکیم  لـقن  ربتعم 

رد دنتـساوخیم  دـندمآ و  لُش  هاتوک و  یلع  تموکح  دروم  رد  هباحـص  ًاـیناث  تساوخیم و  ار  تموکح  یلع  ترـضح  ًـالوا  هک  دوشیم 
لئابق نیب  رد  هَّللا  لوسر  تفالخ  یلبق ، هشقن  قبط  رب  تشاد  دصق  رمع  تساوخیمن . ار  بلطم  نیا  رمع  دننادرگرب و  ار  قح  تصرف  نیلوا 

دیفسشیر نوچ  نمحرلادبع  دنشاب . نمحرلا  دبع  نامثع و  رمع ، زا  دعب  هرهزینب و  دعب  نایوما ، دعب  يدع ، دعب  متیلوا  دوش  میـسقت  برع 
اتدوک ناشدوخ  هیماینب  دماین و  وا  غارس  هب  تمحرلادبع  دیسر ، تموکح  هب  نامثع  یتقو  دوش و  هفیلخ  هک  دوب  نیا  رب  رارق  دوب ، هرهزینب 

ار اهنآ  یلع و  دـنک . تعیب  یلع  اب  سک  ره  هک  دـنکیم  دـیدهت  رمع  نیاربانب  دیـسر . تموکح  هب  هیواعم  اـت  دنتـشک  ار  ناـمثع  دـندرک و 
ندز رانک  مه  ًالمع  اروش  دشاب . نامثع  دشابن ، یلع  هک  مینک  تسرد  اروش  ینعی  یلع . ترضح  هباحص و  نتشک  ینعی  اروش  اذل  مشکیم .

هیـضق نیاربانب  دراد . دوجو  ملاع  رد  هک  ییاهیریگيأر  زا  یـضعب  لـثم  دوب . ناـمثع  تفـالخ  اـنطاب  اـما  دوب  اروش  ًارهاـظ  تسا . هدوب  یلع 
کی رمع  زا  رگید و  ياهمادـص  ادرف  مادـص و  زورما  ات  دـیزی و  دـعب  دـمآ  راـکيور  هیواـعم  اذـل  هدوبن  یعقاو  یقیقح و  ياروش  ناـمثع ،

لک القع  مامت  نایم  رد  مالـسا و  رد  تروشم  تفر . شیپ  روز  اب  اروش  هکلب  تسا ، هدشن  لقن  دـشاب  اروش  تیعورـشم  رب  لاد  هک  ثیدـح 
. درادن مالسا  رد  ینبم  هشیر و  تفالخ  تماما و  رد  اروش  اما  تسا  هدوب  موسرم  لومعم و  ملاع 

؟ دراد ینعم  هچ  ادخ  لوسر  اب  تعیب  تسا ؟ هدوب  ادخ  لوسر  نامز  رد  تعیب  ایآ 

شسرپ

؟ دراد ینعم  هچ  ادخ  لوسر  اب  تعیب  تسا ؟ هدوب  ادخ  لوسر  نامز  رد  تعیب  ایآ 

خساپ

. دش ادـخ  لوسر  توبن  هب  نمؤم  هک  یتقو  نامیا . مزاول  هب  مازتلا  مالعا  ینعی  تعیب  تسا و  هدوب  ادـخ  لوسر  توبن  هب  نامیا  زا  دـعب  تعیب 
هک ار  شناج  ناسنا  ینعی  تسا . عیابم  عیب و  زا  قتشم  تعیب  دنک . تعاطا  دومن ، رما  ادخ  لوسر  هاگ  ره  دوشب . مزاول  نیا  هب  مزلم  دیاب  هتبلا 

ینعی تعیب  تسا . امـش  تمدـخ  رد  متاناکما  يدوجوم و  اوق و  یتسه و  مامت  نم  ینعی  دـهدب ، هار  نیا  رد  دـشورفب ، دراد ، تسود  یلیخ 
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نکل و  دـندومن . تعیب  وا  اـب  مدرم  هفوک  رد  (ع ) نسح ماـما  تسا . هدوب  نینمؤملاریما  هَّللا و  لوـسر  هریـس  رد  تعیب  مزاوـل  هب  مازتـلا  مـالعا 
هوحن کی  تعیب  دننام  دنسرب . ناشدوخ  نارگید و  تالکـشم  هب  دندروخیم  مسق  هک  لوضفلا  فلح  دننام  هلب  میرادن . تماما  رد  ياروش 
یسک دینک ، ضرف  مالسا . هب  یلمع  راهظا  ینعی  مالسا  زا  دعب  تعیب  تسا . هدوب  رگید  هلیبق  ای  هلیبق  نیا  ای  نیسوئرم  اسؤر و  نیب  يداد  رارق 
ناونع هب  ینعی  دـشاب ، هتـشاد  شقن  مالـسا  رد  دـیاب  هک  یلمع  رظن  زا  اما  تسا . مرتحم  طوفحم و  شلاـم  شنوخ ، تفگ ، ار  نیتداهـش  هک 

هب مازتلا  یلمع و  يرادافو و  راهظا  يانعم  هب  تعیب  دـهدب . ناشن  هَّللا  لوسر  هب  ار  شدوخ  ندوب  میلـست  دـنهدب ، ناشن  ًالمع  دـیاب  ناملـسم 
. تسا هدوب  قفانم  هتشادن و  تیعقاو  ناسل  هب  نیتداهش  راهظا  هک  دوشیم  نشور  دزرو ، فلخت  يدروم  رد  رگا  تسا و  مالسا  مزاول 

 . دنا هدومن  لالدتسا  تما ,  قافتا  عامجا و  تیجح  وراصنا  رجاهم و  لامعا  تحص  رب  ثیداحا ,  تایاور و  هلسلس  کی  اب  ننست  لها  نادن  ـشـمـ ناد
. ؟  تسا حیحص  هزادنا  هچ  ات  تالالدتسا  نیا 

شسرپ

لالدتسا تما ,  قافتا  عامجا و  تیجح  وراصنا  رجاهم و  لامعا  تحـص  رب  ثیداحا ,  تایاور و  هلـسلس  کی  اب  ننـست  لها  نادن  ـمـ ـش ـ ناد
. ؟  تسا حیحص  هزادنا  هچ  ات  تالالدتسا  نیا  دنا .  هدومن 

خساپ

یم روآدای  هک  دراد  یتالاکـشا  ثیدـح  نیا  هب  لالدتـسا  دـنوش .  یمن  عمتجم  اـطخ  رب  نم  تما  ( . 1  ) ءاـطخ یلع  یتما  عمتجت  ـال  لوا - 
هنافـساتم یلو  دـشاب ,  یم  ناـنآ  نادنمـشناد  دانتـسا  دروـم  یلوـصا  یمـالک و  ياـهباتک  رد  هتـسویپ  هـکنیا  اـب  ثیدـح  ـن  یا  - 1 میوـش . 

نشور نآ  دنـس  هک  دوب ,  دهاوخ  يدحاو  ربخ  تهج  نیا  زا  تسا .  هدشن  لقن  نانآ  حاحـص  یثیدح و  ياهباتک  رد  درادن و  یکردمچیه 
رد اریز  دو ,  ـد بـ هاو قافتاو نـخـ عامجا  تیجح  رب  هاوگ  ثیدح  نیا  لیصا ,  ياهباتک  رد  نآ  لقن  دنس و  تح  ـ ـص ضر  بـر فـ  - 2 تسین . 

هلاـسم کـی  ناوت  یمن  دـحاو  ربخ  اـب  زگره  و  تسین .  تجح  دـشاب ,  حیحـص  نآ  دنـس  مه  هچ  ره  دـحاو ,  ربـخ  يا  هشیر  لـئاسم  نینچ 
رثا رب  هک  تسا  مزال  دـشاب ,  هارمه  نئارق  اب  هک  يدـحاو  ربخ  اـی  ـر  تاو ربخ مـتـ لـئاسم  نیا  رد  هکلب  دومن ,  تباـثار  یئاـنب  ریز  یتدـیقع و 

یتما عمجیل  هّللا  نکی  مل  مود -  دزاس .  یمن  ار  يرگید  زیچ  نظ ,  زج  دحاوربخ ,  دنک و  تباث  ار  یتدیقع  يا  هلاسم  دناوتب  ندوب ,  یعطق 
یم دراو  زین  ثیدح  نیا  رب  تسا ,  هجوتم  نیشیپ  ثیدح  رب  هک  یتالاکـشا  دنک .  یمن  عمج  اطخ  رب  ارم  تما  زگره  ادخ  ( . 2  ) ءاطخ یلع 

ـه یا بـه پـ شزرا ,  زا نـظـر  تسا 0 و  هدشن  لقن  یمالسا  لیـصا  كرادم  یثیدح و  ياهباتک  رد  تروص ,  نیا  هب  ثیدح  ـن  یا الوا :  دشاب . 
نآ دـننامای  رتاوتم و  ربخ  اـب  دـیاب  یلوصا  یتدـیقع و  لـئاسم  رد  دنـس ,  تحـص  ضرف  رب  اـیناث :  0 دسر .  یمن  دنـسلا  حیحـص  دـحاو  ربخ 

یتما نم  هفئاط  لازت  باـب ال  دلج 1 ,  ملـسم ,  حرـش  رد  يوون ,  ثیدح ,  دقن  داتـسا  نیا ,  رب  هتـشذگ  دحاو .  ربخ  اب  هن  دومن ,  لالدتـسا 
فیعـض و ءاطخ  یلع  یتما  عمتجت  ثیدح ال  دـیوگ :  یم  لاس 1319  پاچ  هحفص 142 ,  مهفلاخ  وا  مهلذخ  نم  ـم  هر ـ ـض هّللار ال یـ ـ ما بـ

نآ حیحـص  تسا و  فیعـض  دنوش ,  یمن  عمج  اطخ  رب  نم  تما  ثیدـح  قحلا .  یلع  همئاق  یتما  نم  هفئاط  لازت  ثیدـح ال  وه  حیحـصلا 
تما دنوادخ  هلالـض .  یلع  یتما  عمجی  هّللا ال  نا  موس -  دنتـسه .  قح  رب  هتـسویپ  نم  تما  زا  یهورگ  هکنیا  نآ  تسا و  يرگید  ثیدـح 
ظافلال سرفهملا  مجعملا  فلوم  و  هدـش ,  لـقن  هحفص 145  دلج 5 ,  دـمحا ,  دنـسم  رد  ثیدـح  ـن  یا دروآ .  یمن  درگ  یهارمگ  رب  ارم 

نیا رد  هکنیا  اب  ثید  ـن حـ یا تسا .  هدومن  لقن  زین  یمراد ,  ننـس  همدقمو  نتف ,  باتک  يذمرت  ننـس  زا  ار  ثیدح  نیا  يوبنلا  ـث  ید ـحـ لا
ثیدح هک  تسا  نیا  رتاو  طر تـ شـ دنک .  یمن  تلالد  نآ  رتاوت  رب  ثدحم ,  هس  لقن  دراد و  دحاو  ربخ  هرهچ  زاب  تسا ,  هدش  دراو  عماوج 
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يروطب دشاب ,  هدش  لقن  رتاوتم  تروص  هب  رب ,  ـ ما نا پـیـ ـ مز نا تـا  ـ نآ نامز  زا  عماوج و  نیا  ناگدنسیون  نامز  ات  راصعازا ,  يرصع  ره  رد 
لقن يدنس  اب  ارنآ  ثدحم  هس  هک  ثیدح  نیا  رد  طرش  نیا  و  دشاب .  يداع  لاحم  نآ ,  لعج  رب  يرـصع  ره  رد  ثیدح  نالقان  هئطوت  هک 

اطخ و زا  تما  دارفا  همه  عامجا  تنایص  رب  هاوگ  نآ  هباشم  ثیدح و  نیا  میرذگب ,  هک  يدنس  ياه  هشقان  زا مـ تسین .  دوجوم   , دنا هدرک 
هتفریذپ ار  نآ  نومضم  رظن  نیا  زا  هعیش ,  دنریذپ .  یم  ینـس  هعیـشزا و  معا  یمالـسا  هعماج  دارفا  همه  ار  تقیقح  نیا  و  تسا ,  یهارمگ 

دوخ  , نآ دارفا  زا  یکی  هک  بلطم  کی  رب  ـت  ما قا هـمـه  ـفـ تا و  دراد .  دوجو  ماـما  ماـنب  یموصعم  درف  تما ,  ناـیم  رد  هتـسویپ  هک  تسا 
قافتا عامتجا و  دوخ  تایاور ,  نیا  ءاکتا  هب  ننست ,  لها  نادنمشناد  دوب .  دهاوخ  قافتا  يراوتـسا  تحـص و  رب  هاوگ  تسا ,  موصعم  ماما 

همه تما  هملک  زا  دوصقم  هک  تسادـیپ  هتفگان  یلو  دـننادب .  موصعم  رظن  زا  فشاک  ارنآ  هکنیا  هن  دنرامـش ,  یم  لیلدو  تجح  ار ,  تما 
هب ار  رکبوبا  یئاوشیپ  مشاه  ینب  نادـناخ  تفاین .  ققحت  تماما  هلاسم  رد  قافتا  نینچ  و  نانآ .  زا  یتیرثکا  ای  یخرب و  هن  تسا ,  تما  دارفا 

و دندرکن ,  تعیب  تسخن  هفیلخ  اب  دوب ,  هدابع  نب  دعس  نانآ  سار  رد  هک  جرزخ  هل  قـبـیـ دنتساخرب .  تفلاخم  هب  وا  اب  هتخانشن و  تیمـسر 
دش و هنیدم  كرت  هب  روبجم  رمع  تفالخ  نارود  رد  جرزخ  سیئر  هک  دـیئارگ  یگریت  هب  نانچنآ  تفال ,  ها خـ ـتـگـ ـسد جرز بـا  طباور خـ

هتـشک یـسک  هچ  تسدب  يو  هک  دشن  مولعم  هک  دیدرگ  ثول  نانچنآ  وا  نوخ  دـش و  هتـشک  يزومرم  عضو  هب  ماش  نیمزرـس  رد  ماجنارس 
 . دنتفرگرارق رگیدکی  يورایور  تیرثکا ,  تیلقا و  تروصب  هورگ  ود  هفیقس ,  زاغآ  زا  دنداد .  تبسن  ناینج  هب  ار  وا  لتق  ماجنارـس  دش و 

هدرپس یشومارف  تسد  هب  ار  تیالو  صوصن  نانآ  هکدندوب  دقتعم  و  هتخانشن ,  تیمسر  هب  ار  ءافلخ  ینیـشناج  تفالخ و  هع  ـیـ ـش ـعـه  ما جـ
رگیدراب ار  هفیقـس  تشذگرـس  تسیفاک  هراب  نیا  رد  درکن .  قافتا  يدرف  يربهر  تماما و  رب  یمالـسا  تما  تقو  چیه  تهج  نیا  زا  دنا . 

نایب قافتا  دروم  مکح  ربمایپ  فرط  زا  هک  تسا  هاوگ  تجح و  یتروص  رد  تما  عاـمجا  قاـفتا و  اـهنیا ,  همه  رب  هتـشذ  گـ ( . 3  ) دیناوخب
هک هدش  نشور  تماما  هب  طوبرم  بتک  رد  و  تشاد .  دهاوخن  یـشزرا  صن  لباقمرد  داهتجا  زج  عامجا  تروصنیا ,  ریغ  رد  دشاب .  هدـشن 

تما رایتخا  هب  ار  يربهر  تماعز و  عوضومو  هدرک  نییعت  ار  شیوخ  نیـشناج  یـصو و  دوخ ,  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یمارگربمایپ 
خیـش موحرم  تسا .  تعامج  هارمه  ادخ  تسد  دیـشاب ,  تعامج  اب  هعامجلا .  عم  هّللادـی  هعامجلا ,  عم  اونوک  مراهچ -  تسا .  هتـشاذگن 

رب هتـشذ  گـ ـث ,  ید ـن حـ یا تسا .  هدرمـش  ننـست  لها  لئالد  زاار  ثیدح  نیا  هحفص 182 ,  دلج 1 ,  یفاشلا  صیخلت  باتک  رد  یـسوط 
زا ریغ  دـنک ,  یم  توعد  نآ  هب  ار  ام  ثیدـح  نیا  هک  یتعامج  اریز  تسین ,  نانآ  ياعدـم  هاوگ  رتاوت  ضرفرب  تسا ,  دـحاو  ربخ  هک  نیا 
 . دوـش یم  هتفگ  ـالاب  هب  رفن  هس  زا  يدودـعم  هورگ  هب  تعاـمج  هک  یتروـصرد  دـنیوگ ,  یم  ناـهج  ناناملـسم  همه  هب  تما  تسا .  تما 

دوش هتفگ  تعامج  نانآ  هب  هک  ار  یهورگ  قافتا  ثیدح  نیا  هک  یتروص  رد  تسا ,  عطاق  تجح  تما  قافتا  هک  تسا  نیا  نانآ  ياعدـم 
ناـگمه ضارتعا  دروم  ثیدـح ,  نومـضم  هجیتن  رد  هتـسنادن و  تجح  ار  يرفن  هس  هورگ  قاـفتا  تما ,  زا  یـس  کـ درامـش .  یم  تجح  , 

و دنک ,  یم  توعد  قافتا  داحتا و  هب  تحص  ضرف  رب  ثیدح  نیا ,  رب  هتشذگ  تسا .  هدرکن  لمع  ثیدح  نیا  نومضم  هب  یـسک  تسا و 
یکـش تسا .  رترود  رفن  ود  زا  تسا و  رفنکی  اب  ناطیـش  ( . 4  ) دعبا نینثالا  نع  وه  دحاولا و  عم  ناطیـشلا  ناف  دراد :  ثیدح  لیذ  رد  اذـل 

زا زین  تیل  ـ قا ـت  ـسا مزال  ـو  ـس تیرثکا بـه یـک  شیارگاب  تسا ,  هدش  راذگاو  تما  رایتخا  هب  عرـش  لقع و  رظن  زا  هک  يروما  هک  تسین 
يدرومرد تعامج  زا  يوریپ  موزل  دـنزیهرپب .  اهیگتـسد  ود  فالتخا و  زا  دـنروآ و  درگ  يدـحاو  هطقن  رد  ار  اـهورین  هدرک و  يوریپ  نآ 

تما و ـکـه  یدرو رد مـ ـی  لو تسویپ .  تیرثکا  هبدیاب  دروم  نیا  رد  دنـشاب و  هتـشاد  ار  دروم  نآ  رد  هلخادم  تیحالـص  تعامج  هک  تسا 
دننام هن ,  ایدنراد  تیحالـص  ایآ  میناد  یمن  هک  یلئاس  هزور یـا مـ زامن و  لیبق  زا  يدابع  لئاسم  دننام   , دنرادن رظن  راهظا  قح  تعامج ,  ای 

مهرما هیآ و  حیـضوت  رد  ار  تمـسق  نیا  حورـشم  دـنرادن و  يرثوم  شقن  نآ  هباشم  ثیدـح و  ـن  یا يدروم  نینچ  رد  يرادـمامز ,  هلاسم 
زا دنتسه ,  نامـسآ  ناگراتـس  ناسب  نم  نارای  متیدتها .  متیدتقا  مهیاب  موجنلاک  یباحـصا  لثم  مجنپ -  ( . 5  ) میا هدرک  ناـیب  مهنیب  يروش 
رد هک  لیـصا  یثیدح  ياهباتک  رد  هن  هدش و  لقن  هناگـشش  حاحـص  رد  هن  ثید ,  ـن حـ یا دـیبای .  یم  تیادـه  دـیدرک ,  يوریپ  مادـک  ره 

حاحـص رد  ار  ثیدح  نیا  میداد ,  ماجنا  هک  يدیکا  صحف  مـا بـا  تسا .  هدـش  میظنت  یمالـسا  تسدربز  ناثدـحم  تسدـب  نیتسخن  نورق 
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حیحص يذمرت ,  حیحص  یئاسن ,  حیحص  ملسم ,  حیحص  يراخب ,  حیحص  زا :  دنترابع  هناگشش  حاحـص  میدرکنادیپ ,  فورعم  هناگـشش 
كردتـسم لبنح و  نب  دـمحا  دنـسم  کـلام ,  اـطوم  یمراد ,  ننـس  زا  يدراوم  هب  رتشیب ,  يوجتـسج  يارب  هجاـم .  نبا  حیحـص  دوادوبا و 

سرهفملا مجعملا  ناوت  رپ  ناگدنـسیون  هکلب  میدـیدن ,  نآ  زا  يرثا  اـم  اـهنت  هن  میتفاـین .  ثیدـح  نیا  زا  يرثا  هدرک و  هعجارم  زین  مکاـح 
هدرکن لقن  ثیدح  داوم  ظافلا و  زا  کیچیه  رد  ار  ثیدح  نیا  دنا ,  هتشاد  فارـشا  نآ  فیلات  رب  يا  يوبنلا کـه لـجـنـه  ثیدحلا  ظافلال 

رظن زا  ثیدح  نیا ,  رب  هوالع  دشاب .  یکردـم  دنـس و  یتایح  یتدـیقع و  هلاسم  کی  يارب  دـناوت  یمن  ثیدـح  نینچ  کی  نیا  ربانب  دـنا . 
یم تور  هفرعملا بـیـ راد  عبط  دلج 1 ,  لاجرلا  دقن  یف  لادتعالا  نازیم  سیفن  باتک  رد  يافوتم 748 ,  یبهذ ,  تسا .  فیعض  رایسب  دنس 

هب وا  ثیداحا  تسا و  هدرک  لقن  یبیـصن  يرزج  هزمح  یبا  نب  هزمح  ار  متیدتها  هلوقب  متذـخا  مهیا  موجنلاک  یباحـصا  ثیدـح  دـسیون : 
دیوگ یم  يدع  نبا  و  هدناوخ ,  كورتم  ار  وا  ثیداحا  ینطق  راد  هدرمش ,  ار مـنـکـر  وا  ثیداحا  يراخب  درادن ,  شزرا  سلف  کی  هزادنا 
دومن لالدتـسا  یتایح  هلاسم  کی  رب  یثیدح  نینچ  اب  ناوت  یم  عضو  نیا  اب  ایآ  تسا .  یگتخاس  عوضوم و  یگمه  دنک  یم  لقن  هچ  ره  : 

ار ثیدـح  نیا  هح 436 ,  ـفـ ـص 83 و  ات هحفـص 78  هعوضوملا ,  هفیعـضلا و  ثیداحالا  هلـسلس  باتک  فلوم  نیدلار ,  ـ ـصا مـحـمـد نـ  . ؟
هک ارنآ  زا  يزارف  رتشیب ,  ینـشور  يار  بـ تسا .  هدرک  یفرعم  ار  اـهنآ  لـعاجو  هتـسناد  لوعجم  ار  همه  هدرک و  لـقن  فلتخم  ياـهتروصب 

متیدتها متیدتقا  مهیاب  موجنلاک ,  یباحصا  ثیدح :   - 1 مینک .  یم  لقن  تسا ,  ثیدح  نیا  فلتخم  ياهتروص  هرابرد  يرواد  هب  طوبرم 
نآ دنس  دنا و  هدرک  لقن  هحفص 82  دلج 2 ,  ماکحالا  باتک  رد  مزح ,  نبا  هحفص 91 و  ملعلا ج 2 ,  عماج  باتک  رد  ربلادبع ,  ـن  با ار  . 
رظن قافتا  میلس ,  نب  مالس  فعض  هرابرد  رباج .  زا  نایفسوبا ,  زا  شمعا ,  زا  نیصغ ,  نب  ثراح  زا  میلس ,  نب  مالـس  تسا .  لیذ  رارق  هب 

 , تسا لوهجم  نیصغ  نب  ثراح  دنک .  یم  تیاور  ار  یلعج  ثیداحا  دیوگ :  یم  نابح  نبا  تسا .  باذک  دیوگ :  یم  شارف  نبا  تسا . 
رد ار خـطـیـب  متیدتها .  هب  متذخا  اهیاف  ءامـسلا ,  یف  موجنلا  هلزنمب  یباحـصا  نا  ثیدح :   - 2 دـشاب .  یم  لوعجم  ثیداحا  لقن  وا  راک 
نبا زا  كاحـض  زا  ربیوج  زا  همیرک  یبا  نب  نامیلـس  نآ  دنـسرد  دـنا و  هدرک  لـقن  نارگید  هحفـص 48 و  هیاورلا  ملع  یف  هیافکلا  باـت  کـ

تاقالم ار  سابع  نبا  الـصا  كاحـض  تسا و  ثیدحلا  كورتم  ربیوج  تسا ,  ـث  ید ـحـ لا ـعـیـف  ـض نا  ـلـیـمـ ـس تسا .  هدش  دراو  سابع 
رد دنا و  هدرک  ـی نـقـل  خر ار بـ ضعب .  نم  ءوضا  اهـضعب  ءامـسلا  یف  موجنلا  هلزنمب  یباحـصا  نا  دمحم ,  ای  ثیدح :   - 3 تسا .  هدرکن 

متذخا مهیاف  موجنلا ,  لثم  یباحـصا  امنا  ثیدـح :   - 4 دنتـسه .  باذک  ودره  هک  تسا  هیر  نب  میحرلادـبع  لامح و  نب  میعن  نآ ,  دـنس 
 : دیوگ یم  وا  هرابرد  يدـع  نبا  هک  دراد ,  رارق  ثیدـحلا  كورتم  يرزج  هزمح  نآ  دنـس  رد  دـنا و  هدرک  لقن  یخرب  ار  متیدـتها .  هلوقب 

دحاولادبع نب  رفعج  نآ  دنـس  رد  يدتها .  اهنم  ییـشب ء  يدـتقا  نمف  موجنلا ,  لثم  یباحـصا  لثم  ثیدـح :   - 5 هعوضوم .  هتایاور  هماـع 
اریز دـهد ,  یم  یهاوگ  اه  نآ  ندوب  یگتخاـس  رب  اـهنآ  نومـضم  نیا ,  رب  ـتـه  ـشذ گـ ( . 6  ) تسا ثیداحا  لـعج  عضو و  وا  راـک  تسا و 

ربمایپ باطخ  فرط  مینیبب  لاح  دیوگ ,  یم  نخـس  دهد و  یم  رارق  باطخ  دروم  ار  یهورگ  متذخا , -  ای  متید -  ـتـ ها یهاوگ  هب  ربمایپ , 
ریغ باطخ  تروصنیا  رد  متیدتها ؟  متیدتقا  مه  ـ یا هک بـ دنک  یم  باطخ  دـندوب ,  وا  هباحـص  یگمه  هک  دوخ  نارای  هب  ربمایپ  ایآ  ؟  تسیک
نانآ هب  دیاب  نارگید  هک  دنتسه  اوشیپ  ادتقم و  امنهار و  يداه و  ثیدح ,  نومضم  مکح  هب  وا  نارای  هباحـص و  اریز  دوب ,  دهاوخ  حیحص 

ار اه  هلمج  نیا  دوخ  هباحـص  ریغ  هب  ای  و  دـیامن .  يوریپ  نانآ  زا  هک  دوب  دـهاوخن  يدرف  تروصنیا  رد  نارگید .  هب  اـهنآ  هن  دـننک ,  ادـتقا 
 : هکنیا حیـضوت  دـنک .  باطخ  نانآ  هب  يو  هک  دـندوبن  ربمایپ  نامز  رد  يدارفا  نینچ  اریز  تسین  حیحـص  زین  ضرف  نیا  دـیامن ؟  یم  ءاقلا 

نیناوق نین  رد چـ رو مـسـلـم  بـطـ رارض .  ررـض و ال  ای ال  مالـسالا ,  یف  هینابهر  ال  دننام :  تسا ,  یلک  نوناق  لعج  تروصب  نخـس  یهاگ 
تروص هب  یهاگ  دـنناسکی .  مودـعم  دوجوم و  بیاـغ ,  بطاـخم و  باـطخ  نیا  رد  تسا ,  نوناـق  لـعج  تروصب  ودراد  یلک  یگنر  هک 

ربمایپ بطاخم  دوش :  یم  لاوس  لاح  دوش .  ءاقلا  وا  رب  نخـس  هک  دراد  مزال  یبطاـخم  دوخ ,  يارب  ینخـس  نینچ  تسا .  هورگ  هب  باـطخ 
نانآ هک  تسا  نیا  ضرف  اریز  دوب ,  دـهاوخن  حیحـص  نانآ  هب  باطخ  نیا  ملـسم  روطب  تسا ؟  هباحـصدوخ  ایآ  تسیک ؟  باـطخ  نیا  رد 

يداه و هن  دنشاب  بلط  تیاده  ورشیپ ,  هن  دنشاب  وریپ  هک  دوش  هتفگ  یناسک  هب  دیاب  ـن سـخـن  یا و  هارمگ ,  هن  دنیداه  وریپ ,  هن  دنورـشیپ 
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ربمایپرـضحم رد  یهورگ  نینچ  اریز  دوب ,  دـهاوخ  حیحـص  ریغ  باطخ  نیا  مهزاب  تسا ,  هباحـص  ری  با بـه غـ ـن خـطـ یا ـر  گا و  امنهار . 
باطخ تسا ,  ربمایپ  هباحـص  هب  باطخ  نخـس  نیا  هاگره  رت :  هدرـشف  ترابع  هب  دـنک .  باطخ  نانآ  هب  یبلطم  هرابرد  ربماـیپ  اـت  دـندوبن 
اهنخس نیا  هم  زا هـ مـا  دنک .  باطخ  نانآ  هب  ربمایپ  ات  دندوبن  ربمایپ  رضحم  رد  يدارفا  نینچ  تسا ,  هباحص  ریغ  هب  رگا  و  تسین .  حیحص 

دندش و میسقت  هورگ  دنچ  هب  وا  نارای  ادخ ,  ربمایپ  زا  سپ  الوا :  مینک :  یم  بلج  ریز  تاکن  هب  ار  ناگدنناوخ  هجوت  مینک و  یم  رظنفرص 
زا ام  لاح  دـندرک ,  تیامحوا  زا  یهورگ  و  دنتـسب ,  موس  هفیلخ  لتق  هب  رمک  یهورگ  الث  مـ دـمآ .  دـیدپ  ناـنآ  ناـیمرد  یقیمع  فـالتخا 

دشاب انب  ـر  گا ـت ؟  سا ماد  اب کـ قح  دندرک ,  يوریپ  مود  هتسد  زا  یهورگو  تسخن  هتـسد  زا  یهورگ  هاگره  مییام ؟  يور نـ کیمادک پـیـ
یکی هتـسویپ  قح  دنـشاب ؟  قح  رب  هورگ  ود  ره  تسا  نکمم  ایآ  مینادـب  قح  لها  ار  هورگ  ود  ره  دـیاب  مینک ,  لـمع  ثیدـح  نومـضم  هب 
یناـف لالـضلا  ـالا  قـحلا  دـعب  اذاـمف  دـیامرف :  یم  یلاـعت  دـنوادخ  هکناـنچ  تسین ,  يرگید  زیچ  یهارمگ  لالـض و  زج  يرگید  تـسا و 

نیا نو  ـمـ ـض مـ ـیـا :  نا ثـ دـیور . ؟  یم  تمـس  مادـک  هـب  سپ  تـسین .  يرگید  زیچ  یهارمگ  لالــض و  زج  قـح ,  زا  سپ  ( . 7  ) نوفرصت
يارب نانآ  زا  یئاه  هتـسد  هک  هدرک  میـسقت  ینوگانوگ  ياه  هتـسد  هب  ار  ربمایپ  هباحـص  نآرق  اریز  تسا ,  فلاخم  نآرق  تایآ  اب  ثیدـح 
یخرب قفاـنم و  یخرب  هـک  ناـنآ -  ماـمت  زا  هـک  دــهد  رو مـی  ـتـ ــسد ـه  نو ـبـر چـگـ ما ترو پـیـ ـ ــص ـن  یارد دــنرادن .  تیحالــص  يوریپ 
حاحـص رد  هک  يرگید  ثیداحا  اب  اه  ثیدح  نیا  اثلاث :  مییامن .  يوریپ  دنـشاب -  یم  بولقلا و 000  یضرم  موس  هتسد  نوعامـسرگید و 

ءاجی لوا  ثیدح   : دنک یم  لقن  نینچ  نیا  ادخ  لوسر  نارای  زا  یهورگ  هرا  ـ برد يرا  بـخـ دراد .  داضتالماک  تسا ,  هدش  دراو  تنـس  لها 
اولازی مل  ءالوه  نا  كدـعب ,  اوثدـحا  ام  يردـت  کنا ال   : لوقیف یباحـصا ,  بر  اـی  لوقاـف  لامـشلا  تاذ  مهب  ذـخویف  هماـیق  ـ لا موی  لاـجرب 

میو مـی گـ دـنهد .  یم  رارق  لامـش  باحــصا  هـگرج  رد  دـنروآ و  یم  ار  یهورگ  تماـیق  زور  ( . 8  ) مهتقرافذنم مهباقعا  یلع  نیدـترم 
تیلهاج نارود  هب  وت ,  تلحر  زا  سپ  نانآ   , دـنا هدرک  هچ  ناـنآ  وت  زا  سپ  یناد  یمن  وت  دـیامرف :  یم  دنتـسه ,  نم  ناراـی  ناـنآ  ایادـخ  :

ریغ هباحـص  نانآ  هک  دوش  یم  مولعم  دنتـسه ,  نم  نارای  نانآ  ایادخ  دیوگ :  یم  ربمایپ  هک  ـنـ یا زا  دـنتفرگ .  شیپ  دادـترا  هار  هتـشگزاب و 
بر ای  دیوگب :  قفانم  هورگ  هرابرد  ربمایپ  هک  تسین  حیحـص  هنرگو  درامـش .  یم  دوخ  هباحـص  هگرج  رد  ار  اهنآ  ربمایپ  هک  دـندوب  قفانم 
رانلا یلا  لاقف  نیا ؟  تلق :  مله ,  لاقف :   , مهنیب ینیب و  نم  لجر  جرخ  مهتفرع ,  اذا  یتح  هرمز  اذاف  مئاق ,  انا  انیب  مود  ـث  ید حـ یباحـصا . 

هب یهورگ  ناهگان  ما ,  هداتسیا  هک  یلاح  رد  زیخاتسر  زور  ( . 9  ) يرقهقلا 000 مهرابدا  یلع  كدـعباودترا  لاق  مهناش ؟  ام  تلق  هّللا ,  و 
نم شتآ ;  يوس  هب  دیوگ :  یم  دوش و  یم  دـنلب  نانآ  نم و  نای  يدر مـ مـ ـع ,  قو ـن مـ یا رد  مسانـش .  یم  ار  نانآ  هک  دـنروخ ,  یم  مشچ 

هچ ناـنآ  میوگ :  یم  نم  شتآ .  يوس  هب  دـنگوسادخ ,  هب  دـیوگ :  یم  ینک ؟  یم  توـعد  ار  ناـنآ  هچ  يوـس  هب  منک :  یم  لاوـس  وا  زا 
ینیب لاحی  مث  یننوفرعی ,  مهفرعا و  ماوقا  یلع  نوریل  موس  ثیدح  دنا .  هتفرگ  شیپ  ار  دادترا  هاروت  زا  سپ  نانآ  دیوگ :  یم  دـنا ؟  هدرک 
یهور ـیـز گـ خا ـتـ سر زور  ( . 10  ) يدعب ریغ  نمل  اقحس  اقحـس  لوقاف :  كدعب ,  اوثدحا  ام  يردتال  کنا  لاقیف  ینم  مهنا  لوقاف  مهنیب ,  و 

نانآ میوگ :  یم  دوش  یم  لئاح  يزیچ  نانآ  نم و  نایم  سپـس  دنـسانش ,  یمارم  نانآ  مسانـش و  یم  ار  نانآ  هک  دنهد  یم  ناشن  نم  هب  ار 
نانآ زا  نم  عقوم  نیا  رد  دنا .  هدراذگ  یئاه  تعدـب  هچ  دـنا و  هدرک  هچ  وت  زا  سپ  نانآ  یناد  یمن  وت  دـیآ :  یم  باطخ  دنتـسه .  نم  زا 

ضوحلا یلع  دری  مراهچ  ـث  ید حـ دندرک .  نوگرگد  ارم  نید  نم  زا  سپ  هک  یهورگ  داب ,  رود  داب ,  رود  میوگ :  یم  میوج و  یم  يربت 
مهرابدا یلع  اودـترا  مهنا  كدـعب ,  اوثدـحا  امب  کل  ملع  کنا ال  لاـقیف  یباحـصا ,  بر  اـی  لوقاـف  هنع ,  نولجیف  یباحـصا ,  نم  لاـجر 

 : میوگ یم  نم  دـنوش .  یم  هداد  چوک  اجنآ  زا  یلو  دـنوش ,  یم  دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  نم ,  باحـصا  زا  یهورگ  ( . 11  ) يرقهقلا
 . دنتـشگزاب تیلهاج  نارود  هب  دندش و  دـترم  وت  زا  سپ  نانآ  هک  یناد  یمنوت  دوش :  یم  هتفگ  دنتـسه .  نم  باحـصا  نانآ  اراگدرورپ , 

یم لقن  يراخ  ـکـه بـ نا چـنـ ـت ,  سا هدرک  میسقت  هتسدود  هب  ار  دوخ  نارای  راکشآ  روطب  ربمایپ  هک  تسا  هناطب  ثیدح  همه ,  زا  رت  نشور 
رـشلاب و هرمات  هناطب  هیلع و  هنـصحت  فورعملاب و  هرمات  هناطب  ناتناط ,  هل بـ تناک  الا  هفیلخ  نم  فلختـسا  یبن و ال  نم  هّللا  ثعب  اـم  دـنک : 

هکنیارگم درکن ,  نیعم  نیمز  يور  رب  ینیـشناج  تخیگناینرب و  ار  يربمایپ  چیه  دنوادخ  ( . 12  ) هّللا همصع  نم  موصعملاف  هیلع ,  هنـصحت 
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 . درک یم  توعد  رش  هب  ار  وا  هک  يرادزار  درک و  یم  توعد  کین  ياهراک  هب  ار  وا  هک  يرادزار  داد ,  رارق  رادزار  ـتـه  ـسد ود  وا ,  يارب 
لها باتک  نیرتمهم  يراخب -  حیحـص  رد  یگمه  هک  رفاظتم ,  ثیداحا  نیا  دوجو  اـب  ـا  یآ دراد .  زاـبار  وا  ادـخ  هک  تسا  یـسک  موصعم 

 , مینک یم  هاتو  ار کـ نخس  نماد  اجنیا  رد  ام  ؟  موجنلاک 000 یباحصا  لثم  تفگ :  ناوت  یم  زاب  تسا ,  هدش  لقن  نآر -  زا قـ سپ  تنس , 
یمارگ ناگدنناوخ  هدهع  رب  تسا -  یـسابع  يوما و  راصعا  هعوضوم  ثیداحا  زا  هک  ار -  ثیداحازا  هنوگ  نیا  هرابرد  حیحـص  يرواد  و 

 . میراذگ یم 

؟  دناد یم  یصیصنت  ار  تفالخ  هعیش ,  ارچ 

شسرپ

؟  دناد یم  یصیصنت  ار  تفالخ  هعیش ,  ارچ 

خساپ

وا هدهع  رب  مدرم  ير  ـبـ هر ـت ,  ـسا تایح  دیقرد  یمارگ  ربمایپ  ات  تسا و  ینادواج  یناهج و  ینییآ  مالـسا ,  سدقم  نید  هک  تسا  نشور 
زا سپ  يربهر  بصنم  ماقم و  ایآ  هک  ـن  یا رد  ددرگ .  راذگاو  تما ,  درف و  نیرت  هتسیاش  هب  يربهر  دیاب  يو ,  تشذگرد  زا  سپ  تسا و 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  حیرـصت  ناهج و  راگدرورپ  نا  ـ مر هک بـه فـ تسا (  یـصیصنت  ماـقم  کـی  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ 

تسا و یـصیصنت  ماقم  يربهر ,  ماقم  هک  دـندقتعم  نایعیـش  دراد :  دوجو  هیرظن  ود  تسا ,  یباختنا  ماقم  کـی  اـی  و  دوش )  یم  هدـیزگرب 
تما تسا و  یشنیزگ  یباختنا و  ماقم  ماقم ,  نیا  هک  دندقتعم  تنس  لها  هک  یلاح  رد  ددرگ ,  نییعتادخ  بناج  زا  ربمایپ ,  نیـشناج  دیا  بـ
ندوب یـصیصنت  رب  تسا  هاوگ  یعامتجا  تابـسا  مـحـ دنیزگربروشک .  روما  هرادا  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  ار  يدرف  دـیاب 

یلو دنا ,  هدرک  نایب  شیوخ  يداقتعا  ياهباتک  رد  تفالخ ,  ماقم  ندوب  یصیصنت  موز  رب لـ ار  يرایسب  لیالد  هعیـش ,  نادنمـشناد  تفالخ 
هعیـش هیرظن  تحـص  رب  ینـشور  هب  هک  تسا  تلاـسر  رـصع  رب  مکاـح  طیارـش  لـیلحتو  هیزجت  درک ,  حر  ناو مـطـ اـجنیا مـی تـ رد  هـچنآ 

هلآ هیلع و  هّللا  یلصربمایپ  نیشناج  هک  درک  یم  باجیا  تلاسر ,  رصع  رد  مالسا  یلخاد  یجراخ و  تسایس  ـی  ـسرر بـ دهد .  یم  یهاوگ 
 ) ثلثم رطخ  کی  هیحان  زا  هتـسویپ  یمالـسا ,  هعماج  اریز  دوش .  هدـیزگرب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  دوخ  قیرط  زا  ادـخ  هلیـسوب  دـیاب 
هک درک  یم  باجیا  تما  حـلا  ـ ـص هـمـچـنـیـن مـ دـش .  یم  دـیدهت  يدوبان  تسکـش و  هب  ناـقفانم )  ناریا و  یهاـشداپ  مور ,  يروطارپما 
 - ار وا  طلـست  نمـشد و  ذوفن  هنیمز  دهد و  رارق  يدحاو  فص  رد  یجراخ ,  نمـشد  ربارب  رد  ار  تما  همه  یـسایس ,  ربهر  نییعت  اب  ربمایپ 

يروطارپما ار ,  كانرطخ  ثلثم  نیا  زا  علض  کی  بلطم  نیا  حیضوت  کنیا  دربب .  نیب  زا  دیامن -  یم  کمک  نآ  هب  یلخاد  تافالتخا  هک 
نآ ودوب  هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ربمایپ  رکف  هتـسویپ  هتفای و  رارقتـسا  هریزج  هبـش  لامـش  رد   , گرزب تردـق  نیا  داد .  یم  لیکـشت  مور 

یحیسم شترا  اب  نانام  ـلـ ـس ـی مـ ما درو نـظـ ـ خر ـتـیـن بـ ـس نـخـ تشگن .  غراف  مور  هشیدنا  زا  شیوخ  یناگدنز  هظحل  نیرخآ  ات  ترـضح 
هّللادبع هثراح و  نب  دیز  رایط ,  رفعج  ياه  مان  هب  هدنامرف  هس  لتق  هب  دروخرب  نیا  دوب .  نیطسلف  نیمزرس  رد  يرجه  متـشه  لاس  رد  مور , 
رـصیق شترا  تارج  هیام  رفک ,  هاپـس  ربارب  رد  مالـسا  هاپـس  ینیـش  عـقـب نـ دـیدرگ .  یهتنم  مالـسا  شترا  راوگاـن  تسکـش  هحاور و  نب 

رد هلآ  هیلع و  هّللا  یل  ـ ـصر ـبـ ما ـن جـهـت پـیـ یا زا  دریگ .  رارق  زات  تخات و  دروم  یمالـسا  زکرم  هک  تفر  یم  نآ  میب  هظحل  ره  دیدرگ و 
 . دنک يربهر  اصخـش  ار  یماظن  دروخرب  عون  ره  ات  درک  تکرح  ماش  ياه  هنارک  يوس  هب  ینیگنـس ,  نارگ و  شترا  اب  ترجه ,  مهن  لاس 
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 . دنک دیدجت  ار  دوخ  یـسایس  تایحو  دـبایزاب  ار  دوخ  هنیرید  تیثیح  تسناوت  مالـسا  شترا  تمحز ,  جـنر و  رـسارس  ترفاس  ـن مـ یا رد 
هماسا یهدنامرف  هب  ار  مالسا  شترا  دوخ ,  يرامیبزا  شیپ  زور  دنچ  تخاسن و  عناق  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  یبس ,  يزور نـ ـن پـیـ یا

زا ناریا  ورسخ  هک  اجنآ  ات  دوب ,  ناریا  یهاشداپ  نمـشد ,  مود  عل  ـ ـض دنبای .  روضح  هنحـص  رد  دنورب و  ماش  ياه  هنارک  هب  ات  درک  رومام 
رد دنک و  ریگتسد  ار  ربمایپ  هک  تشون  نمی  رادناتـسا  هب  درک و  نوریب  تناها  اب  ار  وا  ـفـیـر  ـس دو و  هراپ نـمـ ار  ربمایپ  همان   , یتحاران تدش 
اما تشذـگرد ,  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  ناریا , -  هاشداپ  زیورپ -  ور  ـ ـس ـر چـه خـ گا دـشکب .  ار  وا  عاـنتما ,  تروص 

توخن ربکت و  زگره  دو و  رود نـبـ ناریا  ناورسخ  زادنا  مشچزا  دوب -  ناریا  تلود  هرمعتـسم  اهتدم  هک  نمی -  هیحان  لالقتـسا  عو  ـ ـضو مـ
هب هتـسویپ  هک  دوـب  قفاـنم  بزح  رطخ  موـس ,  خـطـر  دـننک .  لـمحت  ار  یتردـق  نینچ  دوـجو  هک  داد  یمن  هزاـجا  یناریا  نارادمتـسایس  هب 
رد ار  وادنتساوخ  هدومن و  ربمایپ  ناج  دصق  هک  اجنآ  ات  دندوب  قافن  داجیا  يرا و  لوغشم تـبـهـکـ ناناملـسم  نایم  رد  مجنپ  نوتـس  تروص 

دریگ و یم  ناـیاپ  یمالـسا  تضهن  ادـخ ,  لوسر  گرماـب  هک  دـندرک  یم  همزمز  دوخ  اـب  یهور  گـ دـنیامن .  رورت  هنیدـم ,  هب  كوـبت  هار 
 , هدـئام ءاسن ,  نارمع ,  لآ   : ياه هروس  رد  اهنآ ,  زا  نآرق  هک  دوب  يا  هیاـپ  هب  ناـقفانم ,  یبیرخت  تردـق  (1  . ) دـنوش یم  هدوسآ  یگمه 

ینانمـشد نین  دو چـ ـ جو ـا بـا  یآ دـنک .  یم  داـی  رـشح  نیقفاـنم و  ثیدـح ,  هلداـجم ,   , حـتف دـمحم ,  بازحا ,  توبکنع ,  هبوـت ,  لاـفنا , 
يربهر يارب  ینیـشناج  یمالـسا ,  داینب  ون  هع  ـ ما يار جـ بـ مال ,  ـ ـسا ربمایپ  هک  تسا  حیحـص  دندوب ,  هتـسشن  مالـسا  نیمک  رد  هک  دـنمورین 

زورب زا  ربهرو ,  میعز  یفرعم  اب  دیاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هک  دیوگ  یم  یعامتجا  تابـساح  مـ ؟  دنکن یفرعم  یسایس و000  ینید و 
 . دزاس همیب  ار  یمالـسا  تدحو  راوتـسا ,  مکحم و  یعافدطخ  کی  ندروآ  دـیدپ  اب  هدومن و  يریگولج  دوخ ,  زا  سپ  فالتخا  عو  هـر نـ

ریما دیاب  دیوگب :  یهورگ  ره  هلآ ,  هیلع و  هّللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  تشذگرد  زا  سپ  هک  نیا  راوگانو و  دب  ثداوح  عون  ره  زا  يریگشیپ 
ندوب یـصیصنت  هیرظن  يراوتـسا  تحـص و  هب  ار  ام  یعامتجا ,  تابـساحم  نیا  دوبن .  ریذپ  ناکما  ربهر ,  نییعت  یفرعم و  اب  زج  دشاب  ام  زا 

هنیمز نیا  ساسا  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  صوصن  یهاوگ  دنک .  یم  نومنهر  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  يربهر  ماقم 
حرطم ار  ینیـشناج  هلاسم  شیوخرمع ,  مایا  نیـسپاو  ات  تثعب  ياهزور  نیتسخن  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  رگید ,  تاهج  یعامتجا و 

دوخ نادـنواشیوخ  يارب  توبن  نتخاس  راکـشآ  تبـسانم  هب  هک  یمـسارمرد  دوخ -  تلاسر  زاـغآ  رد  مه  ار  شیوخ  نی  ـ ـش ـ نا هدر و جـ کـ
نیعم شیوـخ ,  یناـگد  ـ نز لو  رد طـ و  ـر خـم -  ید رد غـ عادوـلا  هجح  زا  تشگزاـب  ماـگنه  دوـخ -  رمع  ناـیاپ  رد  مـه  و  دوـمن -  رارقب 

رد هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  صوصن  هب  هعجارم  اب  مالسا و  ردص  رد  هدش  دای  یعا  ـتـمـ جا طیارـش  نتفرگ  رظن  رد  اب   . تسا هدومرف 
تفـالخ ماـقم  ندوب  یـصیصنت  هلاـسم  هک  ددرگ  یم  مولعم  ینـشور  هب  شیوخ ,  نیـشناج  ناونع  هب  ناـنمومریما  نییع  ـی و تـ فر دروـم مـعـ

 . تسا ریذپان  بانتجا  يرورض و  يا  هلاسم 

یمن عامتجا  اطخ  رب  متما  اطخلا (  یلع  یتما  عمتجت  ال  دومرف :  ص )   ) ادخ لوسر  اریز  تسا ,  تجح  عطق  روط  هب  تما  عام  ـ جا ـیـم  ناد مـی 
اب تعیب  رب  تما  عامجا  اب  نیاربانب  ( . ( 2  ) درکدنهاوخن عامتجا  یهارمگ ,  رب  نم  تما  لالـض (  یلع  یتما  عمتجت  ال  دومرف :  زین  و  ( ( . 1  ) دننک

بوبا

شسرپ

عامتجا اـطخ  رب  متما  اـطخلا (  یلع  یتما  عمتجت  ـال  دومرف :  ص )   ) ادـخ لوسر  اریز  تسا ,  تجح  عطق  روط  هب  تما  عاـم  ـ جا ـیـم  ناد مـی 
تما عامجا  اب  نیاربانب  ( . ( 2  ) درکدنهاوخن عامتجا  یهارمگ ,  رب  نم  تما  لالـض (  یلع  یتما  عمتجت  ال  دومرف :  زین  و  ( ( . 1  ) دننک یمن 

؟  درک دیهاوخ  هچ  رکبوبا  اب  تعیب  رب 
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خساپ

هک يرما  رد   : تسا نیا  دنیامن  عامتجا نـمـی  یهارمگو ,  تلالـض  رب  دننک و  یمن  عامتجا  اطخ  رب  نم  تما  زا  ص )   ) ادـخ لوسر  روظنم 
نیا تشاد .  دهاوخن  هار  نآ  رد  یهارمگ  اطخ و  دـهد ,  رارق  بیوصت  دروم  ار  نآ  ءارآ  قافتا  دوخ و  رایتخا  اب  دزادرپ و  تروشم  هب  تما 

نآ دربشیپ  يارب  هک  دشاب ,  تما  زا  رفن  دنچ  یصخش  هیرظن  ساسا  رب  يرا کـه  ـا کـ ما سب .  دوش و  یم  ردابتم  ص )   ) ربمایپ تنسزا  ینعم 
دوجو نآ  یهارمگ  مدع  یتسرد و  رب  یلیلد  دنزاس ,  روبجم  نآ  رب  ار  تما  هاگآ  هدیمهف و  دارفا  دقع و  لح و  لها  دنناوتب  دـنزیخ و  اپ  هب 

اب هک  رفن  دنچ  حارج و  هدیبعو  ـ با باطخ ,  نب  رمع  هکلب  تفرگن ,  تروص  تروشم  يور  زا  هفیقـس  تعیب  هک  میناد  یم  هـمـه مـا  درادن . 
 ; دنداد رارق  هتـشذگ  راک  زا  نایرج  تسب و  نب  رد  ار  دقع  لح و  ـل  ها تما و  ناگدبز  یناهگان ,  روط  هب  و  هدومن ,  مایق  دنا  هدوب  ود  نیا 

دوخ رکبوبا  دندیسر .  دوخ  هتساوخ  هب  هرخالاب  و  دومن ,  تدعاسماهنآ  اب  زین  نامز  عاضوا  و  نآ ,  فارطا  عماوج  یمالـسا و  هعماج  هنیمز 
رذـع مدرم  زا  هک  یلاح  رد  تفالخ  لئاوا  ناـمه  رد  ار  بلطم  ـن  یا هتفرگن .  ماـجنا  رکف  تروشم و  يور  زا  وا  تعیب  هک  هدومن  حیرـصت  , 

 . تفرگ تروص  رکف  نودب  یناهگان و  نم  اب  تعیب  هنتفلا ( .  تیشخ  اهرـش و  هّللا  یقو  هتلف  تناک  یتعیب  نا  تفگ :  یم   , درک یم  یهاوخ 
ربنم رب  شتفـالخ  رخآ  هعمج  رد  هک  يا  هبط  رد خـ عـمـر نـیـز ( -  ( ( . 3  ) مدیسرت یم  هنتف  زا  نم  تخاس و  فرطرب  ار  نآ  رـش  دنوادخ , 
دوخ حیحص  رد  ار  هبطخ  نیا  يراخب  دیـسر .  اج  همه  هب  ینعم  نیا  داد و  یهاوگ  ینعم  نیا  هب  تفگ و  اراکـشآ  درک - داریا  ص )   ) ربمایپ

ینالف ابدریمب  رمع  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا :  هتفگ  امـش  زا  یـصخش  هدیـسر کـه  ربخ  نم  هب   : میروآ یم  ار  دـهاش  لحم  ام  هک  هدروآ 
تروشم و نودـب  یناهگان ,  مه  رکبوبا  اب  تعیب  هک  دـیوگن  دوخ  ابو  دوشن ,  رورغم  بلطم  نیا  هب  یـسک  راـهنز )  ( . ) 4  ) مینک یم  تعیب 

ماجنا هنوگنآ  رکبوبا  اب  تعیب  یلب ,  دوش . )  یم  هاربور  ماجنارـس  منک و  یم  تعیب  ینالف  اب  مه  نم  تفرگرـس (  هرخالاب  دش و  ماجنا  رکف 
دیاب دنک (  تعیب  یـصخش  اب  تروشم  نودب  دـهاوخب  هک  یـس  کـ دیـشاب )  بظاوم  تخاس 000 (  فرطربار  نآ  رـش  دنوادخ  یلو  دـش , 

ـهـا نآ اب  دیابن  دنرادن و  ار  تفالخ  هب  مدرم  فرط  زا  ندش  هدیزگرب  تقایل  هدـش  تعیب  وا  اب  هک  یـص  ـخـ ـش هن  هدـننک و  تعیب  هن  دـینادب ) 
درط هعماج  نیا  زا  دیاب  هتشاگنا ,  شزرا  یبار  ناناملسم  هعماج  اهنیا  هک  هک  ارچ  دوب (  دنهاوخن  ندش  هتشک  زا  نمیا  ار  ـ یز دو ,  بـیـعـت شـ

هب راصنا  هک  دوب  نیا  ص )   ) ربمایپ تافو  زا  سپ  هتشذگ  تانایرج  زا  یلب ,  هک :  هدرک  هفاضا  رمع  لوق  زا  يراخب  ( ( . 5  ) دنوش هتشک  و  , 
ـپـس ـس دندوبن .  قفاومام  اب  زین  دندوب  اهنآ  اب  هک  یناسک  ریبز و  یلع و  دندش .  عمج  هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  همه  دنتـساخرب و  ام  تفلاخم 

رمع تعیب  نایرج  هدومن و  لقن  دش ,  مالـسا  رد  یگدنکارپ  بجوم  هک  نداتفا  هار  ادص  رـس و  رظن و  فالتخا  عزانت ,  زا  ار  هفیقـس  نایرج 
لها زا  رفن  کی  یتح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ینـشور  هب  خـیراوت ,  ثیداحا و  راـبخا و  زا  ( ( . 6  ) تسا هدروآ  زین  ار  لاح  نآ  رد  رکبوبااـب 
رذوبا ناملس ,  عمج  نیا  رد  دندوب .  هدمآ  درگ  ع )   ) یلع هناخ  رد  همه  هکلب  هتـشادن و  روضح  تعیب  نیا  رد  تلاسر  هاگیاپ  توبن و  تیب 

نب دیعـس  نب  دـلاخ  بزاع ,  نب  ءارب  يرا ,  ـ ـص ـ نا ـه  قدو ور بـن  هور بـن عـمـ فـ بعک ,  نب  یبا  تباث ,  نب  همیزخ  ریبز ,  راـمع ,  دادـقم ,  , 
نیا نیب  رد  دوش ؟  یم  لـماک  ماـمت و  عاـمجا  هنوگچ  دارفا ,  نیا  فلخت  اـب  دـندوب .  زین  دارفا  هنوگ  نیا  زا  يرگیددادـعت  يوـما و  صاـع 

هر هب چـهـ تبسن  مشچ  نوچمه  ندب و  مامت  هب  تبـسن  رـس  نوچمه  تما  هب  تبـسن  هک  اهنامه  دندو ,  بـ ص )   ) دمحم لآ  مامت  نافلاخم , 
 , دنیادخ نار  نآر و سـفـیـ هک هـمـسـنـگ قـ اهنآ  دنتسه ,  وا  مولع  فورظ  و  ص )   ) ادخ لوسر  نیگنـس  هنزوو  لقث  هک  اهنآ  دن ,  ـتـ ـس هـ
 . میدرک تباث  هتـشذگ  رد  هکنانچ  تیاده - .  ياهمچرپ  ودننید  رد  یهارمگ  زا  تما  ناما  نآ ,  هطح  باب  دنتما و  تاجن  یتشک  هک  اهنآ 

و دوخ - ,  حیحـص  رد  ملـسم  يراخب و  تسا .  تقیقح  نیا  هاوگ  نادـجو  اریز  تسا ,  زاین  یب  لالدتـسا  زا  اهنآ  تیعقوم  ماقم و  هوـالع , 
 ) همطاـف یتقو  اـت  دـنا :  هدروآ  و  ( 7  ) دـنا هتـشاگن  ار  رکبوـبا  زا بـیـعـت بـا  ع )   ) یلع يریگ  هراـنک  راـبخا -  ننـس و  ناگدنــسیون  رگید 
زا سپ  اما  تشادن .  یتشآ  حلص و  تفالخ ,  رادمامز  اب  یلع  دوب -  تعیب  زا  دعب  هامـشش  هک  دوب -  هدشن  قحلم  شردپ  هب  مالـسلااهیلع ) 
 . دـیآرد تملاسم  حلـص و  رد  زا  وا  اب  هک  تخاس  راـچان  ار  يو  تخـس ,  تیعقوم  فورظ و  نآ  رد  یمالـسا  هعماـج  تحلـصم  هامـشش , 
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ات ص )   ) ربماـیپ زا  سپ  و  درک ,  رهق  رکبوـبا  زا  ءارهز  هک :  هدرک  حیرـصت  اـجنآ  رد  تـسا ,  هشیاـع  هـب  دنتـسم  هراـب ,  نـیا  رد  ثـید ,  حـ
روز و هب  ار  تفالخ )  شقح (  هک  تفگ  اهنآ  هب  درک ,  حلـص  اهنآ  اـب  هک  یماـگنه  یلع  و  ( 8  ) دزن فرح  وا  اب  تفر  ایندزا  هک  یماـگنه 
ـا سر ـب و  لا و چـه جـ دشاب .  هدومن  تعیب  اهنآ ,  اب  حلص  ماگنه  هک  هدشن  حیرـصت   , ثیدح نیا  رد  دنا .  هدرک  بصغ  وا  زا  يرگدادبتـسا 

هیحاـن زا  وت  رگا  برقاو (  یبنلاـب  یلوا  كریغ  ـیـمـهـم فـ ـص تججح خـ یبرقلاـب  تنک  ناـف  رکبوـبا :  با بـه  خـطـ هدو ,  ـ مر لـالد فـ ـتـ ـسا
تکلم يروشلاب  تنک  نا  و  دنرتکیدزن )  یلوا و  ربمایپ  ـبـت بـه  ـس نار نـ ـگـ ید يا ,  هدر  لالد کـ ـتـ ـسا دوخ  نافلاخم  دض  رب  يدـنواشیوخ 

دارفا هکنیااب  تسا  یئاروش  هنوگچ  نیا  یتفرگ ,  تسدب  ار  روما  مامز  تروشم  هلیـسو  رگا  و  () 9  ) بیغ نوریشملا  اذهب و  فیکف  مهروما 
وا هب  سابع  نبا  دـش :  ریگردود  نیا  نیب  هک  یثحب  رد  دومن ,  جاجتحا  هنوگنیم  رکبوبا هـ اب  زین  سابع  نبا  دـندوب )  بیاـغ  تروشم  فرط 
نآ نانموم  هطساو  هب  رگا  يا و  هدومن  بصغ  ار  ام  قح  هک  یتساوخار ,  تفالخ  ادخ  لوسر  اب  یکیدزن  تبار و  ـطـه قـ ساو هب  رگا  تفگ : 
دـش بجاو  وت  رب  نانموم ,  تعیب  تساوخرد و  رثارد  هک  يدـقت  رگا مـعـ میدوب و  مدـقم  همه  رب  نانموم  ناـیم  رد  اـم  يدـش ,  راتـساوخار 

 , عامجا مادک  ـن ,  یار ـ با بـنـ ( . 10  ) میتشاد تهارک  میدوبن و  قفاوم  ام  اریز  دروآ  یمن  بوجو  تسین و  تسرد  نیا  يریذـپب ,  ار  تفالخ 
نیا زا  سپ  و  شردپ ؟  يدوجو  هخاش  و  ص )   ) ربما يو پـیـ زا عـمـ حیرـصت  نیا  زا  سپ  عامجا  مادک  دـنک ؟  یم  تباث  ار  رکبوبا  تفالخ 

؟  شنادناخ تیب و  لها  و  شردارب ؟  یلو و  ترضحنآ و  مع  رسپزا  حیرصت 

تسا سب  ادخ  باتک  ار  ام  تسا و  فالتخا  دروم  نآ  دراوم  زا  یلیخ  اریز  میرادن  يوبن  تنس  هب  يراک  ام  دنیوگ ) یم  تنس  لها  )

هراشا

رکبوبا میا :  هدینش  ( زین  ) رگید فرط  زا  دینک و  تروشم  رگیدکی  اب  ناتیاهراک  رد  دیوگ :  یم  ادخ  بات  کـ  ( هک دنروآ  یم  لیلد  نینچ   ) و
درک نییعت  ار  دوخ  هفیلخ 

شسرپ

تسا و سب  ادـخ  باتک  ار  ام  تسا و  فالتخا  دروم  نآ  دراوم  زا  یلیخ  اریز  میرادـن  يوبن  تنـس  هب  يراک  ام  دـنیوگ ) یم  تنـس  لـها  )
رکبوبا میا :  هدینـش  ( زین  ) رگید فرط  زا  دینک و  تروشم  رگیدکی  اب  ناتیاهراک  رد  دیوگ :  یم  ادـخ  بات  کـ  ( هک دـنروآ  یم  لیلد  نینچ  )

؟  تسین ضقانت  نیا  ایآ  دراذگب .  تروشم  هب  ار  نآ  هکنآ  یب  دومن  طلسم  ناناملسم  رب  ار  وا  درک و  نییعت  ار  دوخ  هفیلخ 

خساپ

رتاوت هب  صوصن  اب  یتقو  نرق -  هدراهچ  زا  سپو  زورما -  هک  اجنآ  اـت  دـندش  قفوم  هرخـالاب  ربماـیپ  تنـس  وحم  هئطوت  رد  رمع  رک و  ـ بو ـ با
ردقنیا هک  يوبن  تنـس  هب  يراک  چیه  ام  دوش :  یم  هتفگ  وت  هب  ینک ,  یم  لالدتـسا  هدـناسر ,  تابثا  هب  ار  یلع  تفالخ  هک  ربمایپ  هدیـسر 

هتفگ هکلب  تسا  ربمایپ  هفیلخ  یلع  هک  تسا  هتفگناج  چـیه  ادـخ  باتک  تسا ; و  اد بـس  باتک خـ ار  اـم  میرادـن ;  تسا  فـالتخا  دروم 
مدرک ثحب  هک  تنـس  لها  ياملع  زا  کی  ره  اب  نم  نانآ و  جاـجتحا  تسا  نیا   \ دوش هدراذـگ  دـیاباروش  هب  ناـشنایم  ناـشر  ـ ما هک  تسا 

زا ار  شرش  دنوادخ  هک  دوب  هنالوجع  يراک  رکبوبا ,  تفالخ  هکنیا  زا  میرذ  بـگـ سب .  دوب و  اروش  نیمه  طقف  شینتفگ  بلطمو  شراعش 
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اب تلفغ و  رد  هکلب  تفریذـپن  تروص  تروشم  روش و  يور  زا  دـننک -  یم  اـعدا  یخرب  هکناـنچ  زگره -  و  ( 1  , ) تخاس رود  ناناملسم 
رد هک  دنتـساخرب  تفلاخم  نآ بـه  اب  هدرک و  يریگ  هرانک  نآ  زا  باحـصا ,  نیرت  هدـیزگرب  و  ( 2  ) دش بیوصت  کتک ,  دـیدهت و  روز و 
نآ نیخروم  بلغا  دنتشاد و  رارقرگید  يرایسب  سابع و  ریبز ,  دادقم ,  ناملـس ,  رامع ,  هدابع ,  نب  دعـس  بلاط ,  یبا  نب  یلع  نانآ  سار 

رد بـه ـنـقـ یا هک  تنس  لها  زا  سپـس  میـشک و  یم  نایم  هب  ار  رمع  ندیـسر  تفالخ  هب  میـشوپ و  یم  ـم  ـش نآ چـ زا  مـا  دنا .  هدرک  تبث  ار 
تروشم هب  ار  وا  هکنآ  یب  دومنطلسم ,  ناناملسم  رب  ار  وا  درک و  نییعت  ار  دوخ  هفیلخ  رکبوبا  هنوگچ  میـسرپ :  یم  دنتـسه  دن  ـبـ یا ارو پـ شـ

رمع ندیـسر  تفالخ  هب  یگنوگچ  و  مینک ,  یم  لالدتـسا  تنـس ,  لها  ياهباتک  رتشیب بـه  حیـضوت  يارب  ؟  دینک یم  اعدا  هکنانچ  دراذگب 
رکبوبا سپس   000  : دیوگ یم  رمع  هفالختـسا  رکب و  یبا  ضرم  باب  ءافلخلا ,  خیرات  باتک  رد  هبیتق  نبا   : مینک نایب مـی  ار  رکبوبا  طسوت 

 . میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب  درک :  نتشون  هب  عورش  رکبوبا  هتفگ  قبط  نامثع  سیونب .  ار  متیصو  تفگ :  وا  هب  دیبلط و  ار  نافع  نب  نامثع  , 
وا رگا  مداد ,  رارق  هفیلخ  امشرب  ار  باطخ  نب  رمع  مـن  شترخآ .  ياهزور  نیلوا  شیایند و  تاظحل  نیرخآ  رد  تسا  رکبوبا  تیصو  نیا 

یمن ریخ  زج  نـم  درک ,  رییغت  ـل و  ید اد تـبـ ـن خـ ید رد  ـر  گا ـد و  یر ـ یذ اروا بـپـ ـت  ــسا وا  هـب  مدـیما  نـم  هـک  دـیدید  هتــسیاش  ناـسنا  ار 
ار شا  همان  تیصو  سپـس  تشاد .  دنهاوخ  یتشگزاب  هچ  هک  دید  دنهاوخ  دننک ,  یم  ملظ  هک  نانآ  مرادن و  یعالطا  بیغ  زا  متـساوخ و 
رب ار  رمع  مینیب  یم  دنتفگ :  دندمآ و  وا  دزن  دندوب  هدینش  ار  نیشناج  نییعتربخ  هک  راصنا  نیرجاه و  مـ دومن .  راذگاو  نانآ  هب  درک و  رهم 
ام دزن  زا  هک  نالا  يدید ,  ار  شفالخ  هتـسیاشان و  ياهراک  يدوب  هدنز  دوخ  هک  ینارود  رد  یتخانـش و  یم  ار  وا  وت  يداد .  رارق  هفیلخام 

یهد یم  یخـساپ  هچ  دـسرپب ,  وت  زا  رگا  درک ,  یهاوخ  رادـید  تیادـخ  اـب  هک  وـت  یـشخب ؟  یم  تیـالو  اـم  رب  ار  وا  هنوـگچ  يور ,  یم 
 . دوب رتهب  نانآ  همه  زا  مرظن  هب  هک  متشامگ  نانآرب  ار  یسک  هک :  مهد  یم  خساپ  قیقحت  هب  دیـسرپ ,  نم  زا  دنوادخ  رگا  تفگ :  رکبوبا  ؟
رد دسیونب ,  ار  شتیصو  هک  دیبلط  ار  نامثع  رکبوبا ,  یتقو  هک :  دنوش  یم  روآدای  ( 5  ) ریثا نبا  و  ( 4  ) يربط دننام  نیخروم  زا  یخر  (3)بـ

نامثع يا  هتشونار  هچنآ  ناوخب  تفگ :  دمآ  شوه  هب  یتقو  تشون .  ار  باطخ  نب  رمع  مان  نامثع  سپ  تفر  شوه  زا  رکبوبا  الما ,  نایم 
يریذپ یمن  ار  وا  زا  ریغ  هک  متسناد  یم  نم  تفگ :  يدیمهف ؟  اجکزا  تفگ :  رکبوبا  درک ,  رکذ  ار  باطخ  نب  رمع  مان  ندناوخ  نایم  رد 

ادرف وت   : دنتفگ دندش و  دراو  وا  رب  هحلط  هلمج  نم  باحصا  زا  یهورگ  دش  غراف  نتـشون  زا  یتقو  تسا .  وت  اب  قح  يرآ  تفگ :  رکبوبا  . 
وا زا  اـه  بلق  رفنتم و  وا  زا  مدرم  هک  یـسک   ; یـشخب یم  تیـالو  اـم  رب  ار  وخدـنت  نشخ  ناـسنا  کـی  هک  یئوگ  یم  هچ  تراـگدرورپ  هب 
ادخ زا  ارم  وتایآ  تفگ :  هحل  بـه طـ دندناشن .  ار  وا  سپ  دوب -  هدیشک  زارد  البق  وا  دیناشنب -  تسردارم  داد :  خساپ  رکبوبا  دنا ؟  هدنکارپ 
نی ـ خرو لا کـه مـ 6)حـ  . ) مدرک طلـسم  اهنآ  رب  ار  تناگدیرفآ  نیرتهب  میوگ :  یم  وا  هب  درک ,  تساوخزاب  نم  زا  ادرف  رگا  یناسرت ؟  یم 

ار دوخ  نیشناج  وا ,  هک :  میئوگب  میناوت  یم  سپ  دادرارق ,  دوخ  نیشناج  ار  رمع  باحـصا ,  تروشم  نودب  رکبوبا ,  هک  دنراد  رظن  قافتا 
وت هک :  دنتفگ  دندش و  دراووا  رب  راصنا  نیرجاهم و  دیوگب :  هبیتق  نبا  هک  درادـن  یقرف  رگ  ـ ید درک .  نییعت  باحـصا  یتیاضران  مغر  یلع 

ار تراگدرورپ  خساپ  هچ  ادرف  دنتفگ :  وا  هب  هحلط  هلمج  نم  باحـصا  دیوگب :  هک  يربط  ای  يراد .  ربخ  ام  نایم  رد  ار  شفالخ  ياهراک 
یکی هجیتن  ینک ؟  یم  طلسم  ام  رب   , دنا هدنکارپ  وا  زا  اه  بلق  دنساره و  یم  وا  زا  مدرم  هک  ار  وخدنت  نشخ و  ناس  ـ نا یهد کـه یـک  یم 

نودـب رکبوبا  هکلب  دـندوبن  ـی  ـضار ـت عـمـر  فال زا خـ باحـصا  زگره  دوبنامرفمکح و  باحـصا  نایم  رد  اروش  زگره  هکنیا  نآ  تسا و 
نب رمع  هک  يزور  نآ  دوب ;  هداد  ربخ  نآ  زا  البق  یلع  ماما  هک  دـش  نیمه  شا  هجیتن  دومن و  طلـسم  اـهنآ  رب  روز  هب  اروا  ناـنآ ,  تروشم 

دـسر و یم  تدوخ  هب  نآ  زا  یتمـسق  هک  شودـب  يریـش  تفگ :  وا  هب  ترـضح  دـنک ,  تعیب  ـکـر  بو ـ با دروآ کـه بـا  راـشف  وا  رب  باـطخ 
نب رمع  هب  باحصا  زا  یکی  هک  دوب  ینخ  نا سـ ـت هـمـ ـسرد ـن  یا 7)و   . ) دـنک راذـگاو  وت  هب  ار  راک  ادرف ,  اتروآ  راشف  وا  راک  رد  زورما 

 : تفگ صفحوبا ؟  يا  تسا  هتـشون  هچ  باـتک  رد  تفگ :  وا  هب  داد ,  ناـشن  وا  هب  ار  تفـالخ  تیـصورمع  هک  تقو  نآ  تفگ ;  باـطخ 
هچ نآ  رد  هک  مناد  یم  مسق  ادخ  هب  نم  یلو  در گـفـت :  نآ مـ منک .  یم  تعاطا  مونش و  یم  هک  متـسه  یـسک  نیلوا  نم  یلو  مناد  یمن 
دو ـن مـی شـ شور ـال  ما يار مـا کـ نا بـ ـنـسـ ید 8)و بـ  . ) تسا هدرک  ریما  ار  وت  وا  زورما  يدرک و  ریما  اروا  لاـس  نآ  رد  وت  تسا ؟  هتـشون 
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 : رگ ـ ید ترا  و بـه عـبـ درادـن .  يراـبتعا  چـیه  رمع  رکبوـبا و  دزن  دــننک ,  یم  یئارــس  هـمغن  نادــب  تنــس  لـها  هـک  اروـش  يروـئت  هـک 
دننک و لیدبت  یهاشداپ  هب  ار  تفالخ  ات  دوشگ  هیما  ینب  ماکح  يارب  ار  هار  درب و  نیب  زا  وغل و  ار  لصا  نیا  هک  دوب  یـسک  نیتسخنرکبوبا 
هک دوبن  شیب  یلایخ  باوخ و  اروش  يروئت  دندنارذگ و  لاونم  نیمه  رب  زین  سابع  ین  و بـ دـنربب ,  ثرا  ناردـپ  زا  ار  تموکح  نادـنزرف , 

 . دوش یمن  هدشن و  ققحم  زگره  دیآ و  یم  تنس  لها  غارس  هب  یهاگ 

؟  تسا هدش  لزان  هثالث  يافلخ  تفالخ  تیعورشم  رد  فالختسا  هیآ  ایآ 

شسرپ

؟  تسا هدش  لزان  هثالث  يافلخ  تفالخ  تیعورشم  رد  فالختسا  هیآ  ایآ 

خساپ

(1  (.) مهلبق نم  نیذلا  فلخ  ـتـ سا امک  ضرالا  یف  مهنفلختسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذلا  هّللا  دعو  فالختسا ( :  هفیر  ـه شـ یآ
هارمه هدنیآ  رد  ار  یهلا  تفالخ  هکنیا  مود  دراد ,  هراشا  هت  ـ ـشذ ـ گرد یهلا  تفالخ  هبدنوادخ  هکنیا  لوا  تسا :  مهم  بلطم  ود  نمـضتم 

تینما و ندـش  نیزگیاج  فوخ و  لاوز  و  ددرگ ) یمن  یـضار  نآ  ریغ  هب  ـد  نواد ـت و خـ ـسا ـن حـق  ید نامه  هک   ) مالـسا نید  نکمتاـب 
لوزن ناش  رد  نارسف  مـ  . ـد هد تراشب مـی  ناناملسم  هب  ملظ  كرش و  طاسب  ندش  هدیچ  رب  ناحبس و  دنوادخ  هناصلاخ  تدابع  شیاسآ و 

هب زاب و  شوغآ  اب  هنیدـم  نانکاس  دـندرک و  ترجه  هرونم  هن  ـ ید هب مـ ناناملـسم  اب  هارمه  ص )   ) مالـسا ربماـیپ  یتقو  دـنا :  هدروآ  هیآ  نیا 
دـض رب  نامز  نآ  بارعا  دـنتفرگ )  مان  لوسر  راصنا  شیوخ  هنارگرا  ـثـ یا هب حـمـیـت هـمـیـن عـمـل  هک  دـندش ( ,  نانآ  ياریذـپ  یمرگ 
زین اهبـش  هک  دـنتفرگ  رارق  راش  تحت فـ نانچ  تشگ و  گنت  ناناملـسم  رب  هصرع  هک  يا  هنوگ  هب  دـندومن , ماـیق  شناراـی  و  (ص )  ربما پـیـ

ینامز هچ  ات  تلاح  نیا  دنتفگ  یم  هدوشگ و  هوکش  هب  نابز  يا  هدع  نامز  نیا  رد  دندیباوخ ,  یم  هدامآ  تلاح  هب  هتسب و  رمک  هب  ریشمش 
مکح ام  رب  شیاسآ  تینما و  ایآ  میزادرپب و  تحارتسا  هب  بش  هدوسآ  یلایخ  اب  ام  هک  دیـسر  دـهاوخ  ارف  ینامز  ایآ  تفای ؟  دـهاوخ  همادا 
داجیا يار  ما بـ ـن هـنـگـ یا رد  میـشاب ,  هتـشادن  یـساره  فوخ و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  زا  ریغ  هک  يا  هنوگ  هب  دـیدر ,  ـد گـ هاو امرف خـ

لزان قوف  هیآ  تالکـشم  دـئادش و  نا و  ـمـنـ ـشد ـم  جا لـباقمرد تـهـ يرادـیاپ  تماقتـسا و  تهج  ناـنآ  قیوشت  ناناملـسم و  لد  رد  دـیما 
رد ناربمایپ  یهلا  تموکحزا  يا  هعطق  هب  نارسفم  زا  کیره  هک  دنک  یم  هراشا  هت  ـ ـشذ ـ گرد یهلا  تفالخ  هب  هیآ  لوا  تمـسق  (2  .) تشگ
یم میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  نانچ  دـنا ,  هتـسناد  نامیلـس  مدآ و  , دوواد تموکح  اب  قبطنم  ار  نآ  يا  هدـع  دـننک . یم  هراـشا  هتـشذگ 
يا هدع  (4  (.) ضرالا یف  هفیلخ  كانل  ـا جـعـ نا دوواد  ای  دـیامرف :  یم  دوواد  ترـضح  هرابرد  اـی  ( 3  ( ) ضرالا یف  لـعاج  ینا  دـیامرف ( : 

دوبان و  ع )   ) یسوم ترـضح  ندمآ  اب  هک  دنناد  یم  لیئارـسا  ین  مـنـطـبـق بـر بـ نیـشیپ ,  ياه  تما  رد  ار  یهلا  تفالخ  نارـسفم  زا  رگید 
نیذـلا موـقلا  اـنثروا  و  دـیامرف ( :  یم  دـنوادخ  هـک  ناـنچ  دـندش ,  نـیمز  يور  رب  تموـکح  ـک  لا نو مـ ـ عر تکوـش فـ تردـق و  ندـش 

رد یهلا  تفالخ  هب  ناحبـس  دنوادخ  هک  تفگ  ناوت  یم  هراب  نیا  رد  لاوقا  همه  هب  هجوت  اب  اما  (5  (.) ضرالا قراشم  نوفع  ـسـتـضـ یاو ـ نا کـ
یمن تسد  هب  هیآ  زا  يراصحنا  نینچ  مینادـبایبنا ,  زا  یکی  نا  ـ مز صاخ  ار  تفالخ  نیا  هکنیا  اـما  تسا ,  هدرک  هراـشا  نیـشیپ  ياـه  تما 

اما  . تسا هدومن  هراشا  دـنا , هدوب  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  ياراد  هک  هتـشذگ  ياـهتما  رد  تفـالخ  هب  یلک  تروص  هب  دـنوادخ  هکلب  دـیآ , 
مهمحر یئابطابط (  یهلا  همالع  هدومرف  هب  تسا و  نارسفم  فالتخا  دروم  دنک , یم  هراشا  هدنیآ  رد  یهلا  تفالخ  هب  هک  هیآ  مود  تمسق 
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تفالخ ینعی  نیدـشار ,  يافلخ  تفـالخ  ار  یهلا  تفـالخ  تراـشب  نارـسفم  زا  يا  هدـع   . تسا هتفرگ  تدـش  اـج  نیا  رد  فـالتخا  هّللا ) 
نآ زین  رگید  يا  هدع  (6 .) دنا هتسناد  هثالث  يا  ـت خـلـفـ فال رد خـ ار مـنـحـصـر  نآ  يا  هدع  هتسناد و  ع )   ) یلع ترـضح  ثالث و  يافلخ 

ـت ما عیمج  دـنا , هدومن  تموکح  نیمز  رب  نیـشیپ  ياـه  تما  هک  هنوـگ  ناـمه  دـنا :  هتفگ  هتـسناد و  (ص )  ربماـیپ تما  عـیمج  صاـخ  ار 
دوعوم يدـهم  ترـضح  تموکح  هب  هیآ  نیا  هک  دـنیوگ  یم  زین  رگید  يا  هدـع  . درب دـنهاوخ  ثرا  هب  ار  نیمز  رب  تموـکح  (ص )  ربماـیپ

 , هفیرش هیآ  هب  تقد  اب  اما   . تسا هداد  ترا  ار بـشـ تر  ـ ـض نآ حـ روهظ  هدیـسر و  رتاوت  دح  هب  باب  نیا  رد  هدراو  تایاور  هک  دراد  هراشا 
حلاص لمع  خـسار و  نامیا  ياراد  هک  ناـنآ  مومع  هن  ناناملـسمزا ,  صاـخ  يا  هدـع  هب  ناحبـس  دـنوادخ  هک  دوش  یم  نشور  بلطم  نیا 
يور رد  یـساسا  یلک و  تروص  هب  قـح  نییآ  هعاـشا  2 ـ نیمز ,  رد  یهلا  تموکح  فـال  ـتـخـ ـسا 1 ـ ـت :  سا هداد  ترا  ـ ـش هس بـ دنـشاب , 

تاحماسم زا  رظن  فرـص  اب  ـه و  یآ قا  ـیـ ـس هجوت بـه  اب   , نآ ياج  هب  شمارآ  تینما و  ندش  نیزگیاج  ساره و  فوخ و  لاوز  3 ـ نیمز , 
خسار و نامیا  ياراد  هک  یناملسم  ره  هن  تسا و  نا  ـ نا زا مـسـلـمـ صا  يا خـ هد  هب عـ تراشب  هک  دشدهاوخ  نشور  هنیمز  نیا  رد  نارسفم 
ای جـمـیـع ترـضح و  نآ  تیب  لها  ای  ربمایپ و  باحـصازا  نانآ  هکنیا  رب  لاد  يا  هنیرق  چـیه  قوف ,  هیآ  رد  نینچمه  دـشاب .  حـلاص  لمع 
هن شیاـسآ (  تینما و  تمو و  تراـشب حـکـ صاـخ  يا  هدـع  هب  افرـص  ناحبـس  دـنوادخ  هـکلب  , درادـن دوـجو  دـشاب ,  (ص )  ربماـیپ ـت  ما
یم تایـصوصخ  تافـص و  نیا  هب  هجو  بـا تـ  . ـت ـسا هداد  ار  نورد )  زا  ندیـسرتن  ندنام و  نمیا  هکلب  ینوریب  نمـشد  زا  ندـنام  نمیااهنت 

يافلخ تفالخ  صاخ  ار  هیآ  نیا  ام  هک  درادن  دوجو  یلقع  یلقن و  هنیرق  چیهو  هت  ـ ـش یهلا مـتـحـقـق نـگـ هدعو  نیا  زونه  هک  تفگ  ناوت 
تاـیاور قبط  قوف  هیآ  تراـشب  هک  تفگ  ناوت  یم  اـهنت   . تسین شیب  لـیلد  نودـب  یمکحت  نتفگ  نخـس  هنوـگنیا  هکلب  مینادـب ,  ـه  ثـال ثـ

. دیامن یم  قیبطت  جع )   ) دوعوم يدهم  تموکح  љ برد طقف  هروثام , 

نیقیرف هاگنزا  ص)  ) ربمایپ ینیشناج 

هراشا

؟  تسا نیدشار  يافلخ  ءزج  ع )   ) یلع ترضح  ایآ 

شسرپ

؟  تسا نیدشار  يافلخ  ءزج  ع )   ) یلع ترضح  ایآ  نیقیرف  هاگنزا  ص)  ) ربمایپ ینیشناج 

خساپ

رد هک  یفلتخم  تایرظن  مغر  یل  عـ دوب .  ( ص  ) مرکا ربمایپ  ینیشناج  هلئسم  دمآ , دیدپ  ناناملـسم  نایم  رد  هک  یـسا  ـ ـسا فال  ـتـ خا ـیـن  لوا
یلک رظن  ود  دراد ,  هتشاد و  دوجو  ناناملسم  ربهر  هفیلخ و  با  ـتـخـ نا هوحن  طیارـشو و  اه  یگژیو  رـس  رب  ناناملـسم  نایم  رد  خیرات  لوط 

هب یمالـسا  هعماج  يدـنمزاین  و  ص )   ) ربمایپ تلحر  ماگنه  نامه  هب  عقاو  رد  هیرظن  ود  نیا  شیادـیپ  ناـمز  هک  دراد  دوجو  هلئـسم  نیارد 
مرکا ربمایپ  ینیشناج  هک  اجنآ  زا  هک  دوب  رواب  نیا  رب  لوا  رظن  1 ـ  ددرگ . یم  رب  مالسا  ص )   ) یمارگ ربمایپ  يارب  نیشناج  هفیلخ و  نییعت 
غالبا مدرم  هب  هدش و  مالعا  دنوادخ  فرط  زا  دـیاب  اهنت  تساراد ,  ار  تمـصع  دـح  رد  هژیو  یطیارـش  تسا و  ریطخرایـسب  یبصنم  (ص ) 
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یـسک صخـش  نآ  دومن ,  یفرعم  ار  دوخ  زا  دـعب  نیـشناج  ص )   ) ربمایپ هک  يرایـسب  ياه  تی  ـعـ قو ناوارف و مـ دراوم  هب  هجوت  اب  ددرگ و 
زا ـی  هور ـ گو ـت  ـشاد داـقتعا  (ص )  ربماـیپ ینیـشناج  ماـقم  ندوـب  یـصیصنت  هب  مـالک  کـی  رد  رظن  نیا  تـسین .   ( ع  ) یلع ترـضح  زج 
رد 2 ـ ( 1  . ) دـندوب هیرظن  نیا  وریپ  دـنوش ,  یم  هد  ـ ید ص )   ) مالـسا ربمایپ  گرزب  باحـصا  نانآ  نایم  رد  هک  مالـسا  ردـص  نانام  ـلـ ـس مـ

دوـخ ینیـشناج  يارب  ار  یــسک  ص )   ) ربمایپدـندوب دـقتعم  هتــس و  ـ ناد ـی  با ـتـخـ نا ار  تفـالخ  بـصنم  ناناملــسم  زا  یخرب  مود ,  هـیرظن 
يا ـهـ هار باـختنا  نیا  هتبلا  تسا ,  هتـشاذگ  دازآ  راـتخم و  ناناملـسم  هفیلخ  ربـهر و  با  ـتـخـ نا رد  ار  ـی  مـال ـ ـسا تما  هـکلب  هدـیزگنرب , 
نیا هب  هـجو  لا بـا تـ حـ ( 2  . ) ـد ـشا دقعو مـی بـ لح  لها  عامجا  ای  ناناملـسم ,  عامجا  نآ  نیرت  مهم  هک  دشاب  هتـشاد  دـناوت  یم  یفلتخم 

راـصنا و زا  یهورگ  زا  لکــشتم  یت  جـمـعـیـ  : ـم یئا ـی مـی نـمـ ــسرر ار بـ ع )   ) یلع نینموـملاریما  تماـما  تفـالخ و  هلئــسم  فــالتخا , 
 , دوسا نب  دادـقم  رذوبا ,  ناملـس ,  دـننام :  هباحـص ,  ناگرزب  زا  یعمج  مشاه و  ینب  يا  ـیـت هـ ـص ـخـ ـش همه  نانآ  سار  رد  نیرجاهم و 

مرکا ربمایپ  زا  دعب  وا  ینیـشناج  تماما و  هب  دـقتعم  هتفرگ و  ار  ع )   ) یلع ترـضح  درگ  رـسای و ...  نب  رامع  يرافغ ,  هدانج  نب  بدـن  جـ
زین ص )   ) ادخ لوسر  یناگدنز  خیرات  (4  .) دندش فورعم  ع )   ) یلع ترضح  هعیـش  هب  ص )   ) ربمایپ نامز  نامه  زا  هک  ( 3  ) دندوب (ص ) 

رد هک  نآ  زا  دروم  هس  هب  اهنت  هک  دهد ,  یم  یهاوگ  دنتـسناد )  یم  یـصیصنتار  ـبـر(ص )  ما ینیـشناج پـیـ هک   ) دارفا نیا  لوق  تحـص  رب 
ات تفای  ـت  یرو ـ ما ادـخ مـ بناج  زا  ص )   ) ربمایپ هک  هاـگنآ  تثعب و  زاـغآ  رد   - 1 مینک :  یم  هراشا  هدـمآ ,  زین  تنـس  لهار  بتک مـعـتـبـ
 : دومرف عمج  نآ  هب  باـطخ   , دـن تو کـ ـ عد ـیـد  حو نییآ تـ هب  ( 5  ( ) نیبرقالا کتریـشع  رذناو  هفیرـش (  هیآ  ياضتقم  هب  اردوخ  ناشیوخ 
 . دییامن يوریپ  وا  زا  دیهد و  ارف  شوگ  وا  نانخس  هب  تسا ,  امش  نایم  رد  نم  نیشناج  ریزو و  یـصو ,  دنک  يرای  هار  نیا  رد  ارم  سکره 

هلزنم هب  نم  هب  تبـسن  وت  هکنیادـنک  یمن  دونـشخ  ار  وت  اـیآ  دومرف : ع )   ) یلع ترـضح  هب  باـطخ  (ص )  ربماـیپ كوبت  هوزغ  رد  2 ـ  ( 6)
ترضح لصفالب  نیشناج  یصو و  نوراه  هک  هنوگنامه  ینعی  ( 7  , ) تسین يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زج  یشاب ,  یسوم  هب  تبسن  نوراه 

هجح زا  تشگزاـب  ماـگنه  هب  ص )   ) اد لو خـ ـ ـسر تر ,  ـم هـجـ هد لا  ـ ـس رد  3 ـ دوب .  یهاوخ  نم  نیـشناج  هفیلخ و  زین  وت   , دوـب یـسوم 
نم دومرف ( :  درک و  یفرعم  نینموم  نیملـسم و  یلو  ناونع  هب  هوبنا  یتیعمج  نایم  رد  ار  ع )   ) یلع ترـضح  مخریدغ  نیمزرـس  رد  عادولا 

تـسرپر ـ ـس الو و  مـ ع )   ) نیا پـس عـلـی زا  مدوب ,  وا  رایتخا  بحاصو  تسرپرـس  نم  نونکات  هک  سکره  هالوم ,  یلع  اذـهف  هالوم  تنک 
هک دـنام  یمن  یکـش  تفرگ ,  مدرم  زا  دوخ  يراـی  ـتـ خا ـب  حا ـ ـص رب  هثداـح  نیا  رد  ص )   ) ربماـیپ هک  يرارقا  هب  هجوـت  اـب  و  ( 8  .) تسوا
 ( (ص ربمایپ هک  ار  یسک  اهنت  هک  تسین  یکش  صیصنت ,  رظن  زا  نیاربانب  ـت .  سا هدو  يرا بـ ـتـیـ خا بحاص  یتسرپرس و  الوم ,  زا  دوصقم 

یگتـسیاش (ص )  ربماـی بصن پـ اـب  هثـالث  ياـفلخ  هک  تسا  هتفگن  یـسک  یتـح  تسا و  ع )   ) یلع هدرک ,  یفرعم  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب 
دنتـسه و لئاق  تنـس  لها  مومع  هک  ار  ـی  کال نا مـ هک هـمـ تسین  یکـش  زین  مدرم  رایتخا  باختنا و  ثحب  رظن  زا  اما  دـنا .  هتفای  تفـالخ 

نیا تادنتسم  تسا .  حیحص  هتشاد و  قادصم  زین  ع )   ) یلع دروم  رد  دنا , هتفای  ار  تفال  یگتـسیاش خـ هثالث  افلخ  رایعم  نامه  اب  دندقتعم 
ار ع )   ) نینموملاریماا تعیب بـ هلئـسم  ناوارف  رارـصا  اب  ناناملـسم ,  زا  يدا  ـ یز هور  نا گـ زا قـتـل عـثـمـ پـس  1 ـ ـت :  سا ـر  یز حرـش  هب  لوق 
هک لاح  دندومرف :  دنتفریذپ و  ناوار  رار فـ ـ ـصا ـر  ثار ماجنارـس بـ یلو  دـندیزرو , فاکنتـسا  یللع  هب  ادـتبا  رد  ترـضح  هک  دـندرک  حرطم 
رد دـندش  ناور  دجـسم  هب  سپ  دریذـپ . تروص  راصنا  نیرجاـهم و  رظ  رد مـنـ نیا بـیـعـت  اـت  میور  دجـسم  هب   , تسین تعیب  زا  يا  هراـچ 
 , ـد ندو هّللادـیبع بـ نب  هـحلط  ماوـع و  نـب  ریبز  ناـنآ  يوـلج  شیپ و  رد  دـندرک و  یم  یهارمه  ار  يو  راـصنا  رجاـهم و  هورگ  هـک  یلاـح 
 ( ع  ) یلع ترـضح  2 ـ  ( 9  . ) درک زواجت نـمـی  تسد  ناتـشگنا  زا  ناشدادـعت  هک  كدنارایـسب  يا  هدـع  رگم  دـندومن  تع  هـمـگـی بـیـ
رتش ماحدزا  دننام  دندومن , ماحدزا  نماب  تعیب  يارب  مدرم   , نامثع ندش  هتـشک  زا  سپ  دـیامرف : یم  نینچ  ناگدـننک  تعیب  ترثک  هرابرد 

دـصق ناشیازا  یـضعب  ای  دنناسر , لتق  هب  ارم  دـنهاوخ  یم  مدرک  نامگ  هک  دـنروآ  موجه  نم  نا بـر  و چـنـ  ... بآ ندـیماشآ  ماگنه  هنـشت 
یـصیصنت ار  (ص )  رب ـ ما لـقن پـیـ ینمرا  دـیوس  نب  میهاربا  لوق  زا  رکاـسع  نبا  3 ـ  ( 10  . ) دنـشکب ار  رگید  ضعب  نـم  روـضح  رد  ـد  نراد

رمع و رکبوبا و  تفگ :  دنتـسه ؟  ینیـشناج ه0;  تفالخ و  ترـضح =  اعطق  دوش ,  یم  ققحم  تعیب  عامجا و  اب  هک  یباختنا  هچ  مینادب و 
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 . دوش یم  بوسحم  (ص )  ربمایپ قح  رب  هتسیاش و  نیشناج و  لاح  ره  رد  ع )   ) یلع

؟ دراد دوجو  نون  نب  عشوی  نیشناج  هرابرد  دوهی  تاداقتعا  ربمایپ و  نیشناج  هب  عجار  هعیش  تاداقتعا  نیب  یطابترا  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  نون  نب  عشوی  نیشناج  هرابرد  دوهی  تاداقتعا  ربمایپ و  نیشناج  هب  عجار  هعیش  تاداقتعا  نیب  یطابترا  ایآ 

خساپ

باتک دشاب و  یم  ناربمایپ  يارب  یصو  نییعتو  تیاصو  هلئسم  تسا ,  هدوب  نیشیپ  ياه  تما  مالسا و  رد  هک  یهلا  ياه  تنس  زا  یکی  ج : 
هّللا هنسل  دجت  نل   , )) تسا ریذپانرییغت  یهلا  ياه  تن  ـ ـس ـد  نواد هتفگ خـ ربانب  هتبلا  دنا , هتـشونار  ناربمایپ  يایـصوا  یماسا  یخیرات ,  ياه 

: دسیون یم  تسا و  هدروآ  مهرس  تشپ  (ص )  دمحم ترضح  ات  ع )   ) مدآ ترضح  زا  ار  ادخ  ناربمایپ  يایصوا  مان  يدوعسم  (1 ((.) الیدبت
ـع شو یـ ع )   ) ـی سو یصو مـ ع )   ) فسوی ع )   ) بوقعی یصو  و   ( ع  ) لی ـ عا ـمـ سا و  ع )   ) ـیـم هار ـ با ـی  صو ع ,)   ) هّللا هـبـه  ع )   ) مدآ یـصو 

یـصو نون ,  نب  عشوی  ینیـشناج  ناتـساد  (2 .) دنــشاب وا مـی  دـنزرف  هدزاـی  بلاـطی و  ـ با نار عـلـی بـن  ـبـ ما ـم پـیـ تا ـی خـ ــصو نو و  بـن نـ
باصتنا ددع , رفس  زا  متفه ,  تسیب و  باحصا  نایاپ ,  رد  تسا و  هد  ـ مآ ـع  شو هژاو یـ سوماق ,  باتک  تاروت ,  رد  ع )   ) یسوم ترـضح 

دنوادخ دیسر , ارف  ع )   ) یـسوم گرم  نوچ  دسیون : یم  یبوقعی   . تسا هدمآ  ع )   ) یـسوم ترـض  ـی حـ ـصو ناو  هب عـنـ دنوادخ  يوس  زا 
نب عشوی  مادـنا  هب  شفک  ربات  دراذـگب  وا  مادـنا  رب  ار  دوخ  تسد  دـناوخب و  نامرلا  هبق  نورد  ار  نون  نب  عشویات  داد  نامرف  وا  هب  لـجوزع 

یسوم ترضح  یصو  ناربمایپ و  متاخ  یصو  نیب  هتبلا  . دراپـس وا بـ ار بـه  لیئارـسا  ینبروما  دنادرگ و  دوخ  یـصو  ار  وا  دوش و  لقتنم  نون 
ترـضح هب  دنوادخ  دشن و  یتسرپ  هلاسوگ  هب  هدولآ  تشاد و  روضح  انیـس  هوک  رد  ع )   ) یـسوم ترـض  هارمه حـ هک  نون  نب  عشوی  (ع ) 

هارمه زین  ع )   ) یل تر عـ ـ ـض دنک و حـ يربهر  ار  ناتـسرپادخ  هورگ  وا  زا  سپـس  ات  دنادرگ  دوخ  یـصو  ار  وا  ات  داد  نامرف  ع )   ) ـی ـسو مـ
زا تشگزاب  ماگنه  ات  داد  روتـسد  ناربمایپ  متاخ  هب  مه  دنواد  دـیتسرپن و خـ ار  یتبزگره  تشاد و  روضح  ارح  راغ  رد  (ص )  ادـخ لوسر 

نیناوق ماـکحا و  یخرب  نیب  نینچمه  (3  .) دراد دوجو  هباشت  هجو  دـنک , یفرعم  دوخ  یـصو  ناونع  هب  ار  وا  ناـیجاح  ربارب  رد  عادولا  هجح 
توبن یتسرپاتکی و  دیحو و  هب تـ اه  ناسنا  توعد  لوصا  رد  یهلا  نایدا  هکنیا  هلمجزا  دراد , دوجو  یتاهباشت  قبا  نا سـ ـ یدا مال و  ـ ـسا نید 

هدوب و نیشیپ  ياه  تما  رد  ماکحا  یـضعب  هکنیا  تسا و  نآ  فیرحت  مدع  یهلا ,  رگید  نایدا  اب  مالـسا  زیامت  هجو  اما  دنا , ناسکی  داعمو 
هدیـسر (ص )  ربمایپ زا  يدایز  تایاور  هکلب  هدـشن ,  مه  خـسن  هدوب و  نیـشیپ  ياه  تما  رد  تیاصو  رما  اما  تسا ,  هدـش  خـسن  مالـسا  رد 

ـنـعـل لااوذ لیئارـسا حـ ینب  یلع  یتا  ام  یتما  یلع  نیتاـیل  : )) دـیامرف یم  مالـسا  یمارگ  ربماـی  پـ :1 ـ دو ـ ـش هرا مـی  ـ ـشا یخرب  هب  هک  تسا 
نون نب  عشوی  هب  ع )   ) یسوم ترضح  ـت  یا ـ صو و  نآریظن ,  دمآ  دهاوخ  نم  تما  رب  تسا ,  هدمآ  یسوم  تما  رب  هچ  ره  ( 35  ((,) لعنلا بـ
هدش هراشا  نآ  هب  تلزنم  ثیدح  رد  هک  هدش  عقاو  مالسا  تما  رد  مه  ع )   ) یلع تیاصو  تسا و  هدوب  لیئارـسا  ینب  رد  عقاو  روما  زا  یکی 

ترضح هک  ـه  نو نا گـ هـمـ ( 5  ((,) يدعب یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  :)) دیامرف یم  (ص )  دمحم ترض  حـ 2 ـ تسا . 
نوراه هلزنم  هب  وت  دو : ـ مر در و فـ کـ ع )   ) تر عـلـی ـ ـض هب حـ يور  هاگنآ  مراد .  یـصو  مه  نم  تشاد  نوراه  مان  هب  ییـصو  ع )   ) یـسوم

 ( ع  ) یـسوم ترـضح  تلحر  زا  دـعب  یـصو  نون  نب  عشوی  یلو  تفر ,  اـیند  زا  ع )   ) یـسوم زا  لـبق  نوراـه  هچرگ  یتسه ,  یـسوم  يارب 
زا ـی بـعـد  صو تسا ,  هتشاد  یـصو  يربمایپ  ره   : )) متفگ (ص )  ادخ لوسر  هب  هک  تسا  هدروآ  یـسراف  نام  ـلـ ـس لو  زا قـ یناربط  .3 ـ دوب
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 , یلب متفگو :  متفاتش  وا  ـت  مد بـه خـ نا ))  سـلـمـ دومرف : دید و  ارم  یتدمزا  دعب  دادن , ار  مخساپ  : )) دیوگ یم  ناملس  ـت ))؟  ـس تـو کـیـ
تهج نآ  زا   :)) مدرک ضرع  ارچ ؟ دومرف : نون )).  نب  عشوی  يرآ   : )) متف گـ ـت ))؟  سا هدوب  یسک  هچ  یـسوم  یـصو  یناد  یم  : )) دومرف

ارم هفیظو  راگدای مـن کـه  نیرتهب  نم و  رارسالا  نزخم  نم و  یصو  مه  روط  نیمه  : )) دومرف دوب .)) رتاناد  را  ـ گزور نآ  مدرم  همه  زا  هک 
یبن لکل  : )) دومرف (ص )  ادخ لوسر  دیوگ  یم  هباحص  هدیرب  6)4 ـ  ((.) تسا بلاطیبا  نب  یلع  دنک , یم  اداار  منید  دریگ و  یم  هدـهع  هب 

, درک عمجار  دوخ  نیبرقا  هریشع و  هک  يزور  زا  تث و  لوا بـعـ زا  (ص )  اد لو خـ ـ ـسر و  ( 7  ((.) یثراو ییصو و  ایلع  نا  ثراو و  یـصو و 
وخا ـا  نا : )) دوـمرف هک  تسا  داـیز  مه  ع )   ) بلاـطیبا نب  یلع  دوـخ  ترـضح و  نآ  هباحـص  نانخـس  رد  درک و  حر  ار مـطـ تیاـصو  ثـحب 

یـصولا نبا  انا  یبنلا و  نبا  اـنا  یلع و  نب  نسحلا  اـنا  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  مه  ع )   ) نسح ماـما  مـالک  رد  و  ( 8  ((.) هیـصو هّللا و  لوسر 
جات رد  دنا . هدوب  روهشم  بقل  نیا  هب  مه  ترـضحدوخ  دن و  یفرعم مـی کـ یبن  دنزرف  یـصو و  دنزرف  ع )   ) نسح ماما  ار  دوخ  هک  ( 9 ((.)

10)و  ((.) تسا ع )   ) یلع ترـضح  بقل  یـصو  هنع )  هّللا  یـضر   (( ) یلع بقل  ینفک  یـصولا   :)) تسا هدـمآ  یـصو  هژاو  لـیذ  سورعلا 
ـی صو  : )) ـت سا هدروآ  لماکلا  باتکرد  دربم  دنتفگ . یم  یـصو  ع )   ) یلع ترـضح  هب  هک  ـت  ـسا هدروآ  ـی  ـصو ـل  یذ رد  برعلا  ناسل 
ره هک  دوش  یم  نشور  دش , هتفگ  هچنآ  هب  هجو  اب تـ (11 ((.) دیبوک مه  رد  ار  تما  لامآ  خاک  وا  نتشک  اب  مجلم  نبا  هک  تسا  یسک  نامه 

نخس دمآ و  دهاوخ  مه  تما  نیا  رد  تسا ,  هدمآ  ع )   ) یسوم تما  رب  ـچـه  نآ دراد و  یصو  مهربمایپ  دوخ  تسا و  هتشاد  یصو  يربمایپ 
هک ـنـ یا  . تسا ع )   ) یلع ترضح  ترضح ,  نآ  یصو  هدوب و  نون  نب  عشوی  ع )   ) یسوم ترض  ـی حـ صو دراد کـه  حیرصت  ترـضح  نآ 
نع قطنی  ام  و   : )) ـت ـسا ـی  حو مال  هک کـ تسا   ( ص  ) لوسر ترـضح  نانخـس  داقتعا  هباشت و  نیا  ادـبم  تسا ,  تیاصو  هب  دـقتعم  هعیش 
نیا دنا , هدومن  نیعم  ـی  صو دو  يار خـ ـی هـم بـ سو تر مـ هدو و حـضـ زین بـ نیشیپ  ياه  تمارد  هکنیا  و  یحوی ))  یحو  الا  وه  نا  يوهلا 
یمن داجیا  ار  یتصقنم  هنوگ  چیه   , تسا هدماین  تیاصو  مکح  خـسن  درو  ـن مـ یا رد  ـنـکـه  یا و  ع )   ) ـی ـسو ترـضح مـ یهلا  نید  اب  هباشت 

ای یهلا  مکح  در  بجوم  نیـشی  ياهتما پـ ماکحا  اب  نآ  مدـع  هباشت و  میتسه و  مالـسا  ماکحا  هب  لمع  تاداقتعا و  ذـخا  هب  فلکم  دـنک و 
ناربمایپ يارب  یـصو  نییعت  هک  تسا  بلطم  نیا  رگناشن  ـد و  کو دیوم و مـ هکلب  تسین ,  نیرفآ  ههبـش  اهنت  هن  هباشت  نیا  تسین و  نآ  لوبق 

 ( ص  ) مرکا یبـن  زا  لـبق  ياـیبنا  نیـشیپ و  ياـه  تما  رد  هک  دـشاب  یم  ـهـی  لا نا  ـ یدا ـت هـمـه  با لوصا ثـ زا  تسا و  یهلا  ياـه  تنـس  زا 
 . تسا هدش  يراج  مه  (ص )  ربمایپ توبن  مالسا و  تما  رد  تسا و  هدوب  يراج 

؟  دینک نایب  ار  تماما  هب  ع )   ) نانمومریما ندش  بوصنم  نایرج 

شسرپ

؟  دینک نایب  ار  تماما  هب  ع )   ) نانمومریما ندش  بوصنم  نایرج 

خساپ

داریا نمـض  عمج و  مخ )  ـر  ید غـ لحم (  ردار  جاجح  همه  عادولا  هجح  زا  تشگزاب  ماگنه  ص )   ) مرکا ربماـیپ  هک  دوب  نینچ  نآ  تیفیک 
هتفرگ و ار  ع )   ) یلع لغب  ریز  هاگنآ  دـنداد  تبثم  باو  اد جـ ـ ـص کی  یگمه  مکـسفنا ؟  نم  مکب  یلوا  تسلا  درک  لاوس  یلـصفم  هبطخ 

یلع اب  تعیب  نمـض  رمع  دندرک و  تعیب  ترـضح  نآ  اب  مدرم  همه  سپـس  هالوم  یلعف  هالوم  تن  نم کـ دومرف :  درک و  دنلب  مدرم  رباربرد 
مرکا ربمایپ  و  دـش .  لزان  قوف  هیآ  هک  دوب  زور  نیا  رد  هنموم و  نموم و  لک  یلوم  يالوم و  تحبـصا  یلع  ای  کـل  خـب  گـفـت بـخ  (ع ) 

زا 934بهاذم هحفص 280 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 ( . يدعب یلع  هیالو  هّللا  نید  مامت  یتوبن و  مامت  دندومرف (  دنتفگ و  ریبکت   ( (ص

؟  تسیچ هراب  نیا  رد  هعیش  رظن  دنا , هدوب  ینس  مه  ع )   ) هعیش همئا  دندقتعم  يا  هدع  16 ـ

شسرپ

؟  تسیچ هراب  نیا  رد  هعیش  رظن  دنا , هدوب  ینس  مه  ع )   ) هعیش همئا  دندقتعم  يا  هدع  16 ـ

خساپ

نانآ هب  ار  دوخ  بهذـم  عور  لوصا و فـ هتـشاد و   ( ع  ) تیب لـها  همئا  هب  عیـشت  ناـگرزب  هک  يدانتـسا  هک  تسا  نیا  لاوس  زا  روظنم  ارهاـظ 
زا ریغ  یکل  ـ ـس ـ مو هدو  ـه بـ ما ـب عـ هذ ـع مـ با دو نـیـز تـ لها بـیـت خـ همئا  نیاربانب  دـشاب , یم  یگتخاس  یعقاو و  ریغ  دـنداد , یم  بوسنم 

لقن هب  انب  هعیـش  ظفل  الوا , اریز  دـشاب , یمن  راگزاس  یخیرات  تایهیدـب  اـب  قوف  ياـعدا  . دـنا هتـشادن  دـنا , هدرک  راـیتخا  تنـس  لـها  هچنآ 
و ع )   ) تر عـلـی ـ ـض حـ ایناث , ( 1 .) دـش قالطا   ( ع  ) یلع ناوریپ  ناروای و  رب  (ص )  ربمایپ طسوت  راـب  نی  ـ لوا يار  ـیـن بـ ثد زا مـحـ يرایـسب 

ینس هعیش و  نایم  یلـصا  قراف  کـه   ) ـت ما ـ ما ـت و  فال هلئـسم خـ رد  ( 2 .) دندوب فورعموا  هعیش  هب  نامز  نامه  زا  هک  هباحـص  زا  يرایـسب 
لوصا و رد  دوخ , راوگرزب  ع )   ) ناماما تایح  ناـمز  زا  هیماـما  هعیـش  اـثلا , ثـ ( 3 .) ـتـنـد ـشاد تسویپ ,  عوـقو  هب  هچنآ  زا  ریغ  يرظن   ( تسا

هدادن حیجرت  دوخ  ناماما  رب  ار  نارگید  هتسبن و  راک  هب  ار  نانآ  يارآ  زج  هدرکن و  هیکت  تیب  لها  همئا  هب  زج  روما , تایئزج  ریاس  عورف و 
ار نید  عورف  لوصا و  دسر , یم  رتاوت  دح  هب  نانآ  ددعو  دنا  هدوب  اوقت  عرو و  لها  یگمه  هک  هعیش  نیدمتعم  زا  يدایز  هدع  اریز  تسا , 

هلـسلس نیا  هک  تسا  نشور  ام  يارب  هک  یئاج  ات  دـنا , هدر  ـت کـ یاور ـل  ـس لسن بـه نـ خـیرات  لوط  رد  ام  ياربار  نآ  هدرک و  ذـخا  همئا  زا 
ناور باحـصا و پـیـ هب  ع )   ) همئا هک  تسا  ینامه  عورفو  لوصا  رد  دـسر , یم  ع )   ) ـه مئا نا  ـ مز راو مـا بـه  ـ گرز ياملع بـ طسوت  هک  دـنس 

تروص هب  دندینـش , یمدوخ  راوگرز  ناـیاوشیپ بـ زا  هک  ار  یلئاـسم  ع )   ) همئا دوخ  تاـیح  ناـمز  رد  همئا  باحـصا  . دـنا هدرک  ـقـا  لا دو  خـ
یماساو تافلو  ـن مـ یا تا  ـ یئز و جـ ـت ,  سا هدو  دو بـ عور خـ ـ فو لو  ـ صا رد  عیـشت  لها  عجرم  هک  دندروآ  یم  رد  باتک  فیلات  فینـصت و 
بهاذم ناوریپ  هک  تسا  یلاح  رد  تسا ,  تبث  طبـض و  یلاجر و ... ياهباتک  میدـن و  نبا  تسرهفلادـننا  ییاهباتک مـ رد  نانآ  ياه  باتک 

تایح نامز  رد  نانآ  اریز  دـنا , هتفاین  قیفوت  مه  یباتک  نیرتکچوک  یتح  فیلات  هب  ناـنآ  تاـیح  ناـمز  رد  کـی  چـیه  تنـس ,  لـها  هعبرا 
نانآ لاوقا  نیودـت  هب  مامتها  مه  یـسک  اذـل  دـنا و  هتـشادن  دوخ  هقبط  زا  رگید  دارفا  رب  يزایتماو  هدوب  نیثدـحم  اهقف و  ریاس  دـننام  دوخ ,

رد نیا  تفریذـپ و  ققحت  راک  نیا  تشگ ,  رـصحنم  نانآزا  دـیلقت  رد  یهقف  بهاذـم  هک  یماگنه  ناـنآ و  تاـیح  زا  سپ  اـهنت  تشادـن و 
ناـنآ هـمـت لاوـقا  نیودـت  هب  تـسناد ,  یمن  زیاـج  ـنـی  ید رو  ـ ما رد  ار  ع )   ) ـه مئا عو بـه غـیـر  ـ جر ـجـا کـه  نآ زا  هعیـش  هـک  دوـب  یلاـح 
مـی ( 4  ) ـنـف ـص ـط 400 مـ ـسو هاـم تـ عـبرا  لوـصا  فیلاـت  نآ  هنوـمن  هک  درک  فورـصم  رما  نیا  رب  ار  دوـخ  تمه  یماـمت  تشاـم و  گـ
هب 6600 کیدزن  ع )   ) يرگسع نسح  ماما  نامز  ات  ع )   ) نینموملار ـیـ ما نامز  زا  هعیش  يامدق  نیما ,  نسحم  دیس  موحرم  لقن  ربانب  ـد. شا بـ
هک ار  یتلزنم  هجو  چیه  هب  تنس ,  لها  هناگراهچ  همئا  اما  (127 .) دنا هدرک  فیلات   , هدش لقن  (ع )  راهطا همئا  زا  یگمه  هک  ثیدح  باتک 

تاـیح زا  سپ  هک  مه  ار  یتلزن  یتح مـ هکلب  دـندوبن , اراد  دوخ  ناوریپ  دزن  رد  دـندوب , هدرک  بسک  دوخ  ناوری  دز پـ نـ ع )   ) ـیـعـه ـش ـه  مئا
رد نیاربانب ,  (6  .) تسا هدرک  هراشا  نآ  هب  دوخ  فورعم  همدق  ـ مرد نودلخ  نبا  هک  نانچ  دنتشادن , دوخ  نامز  رد  دندروآ , تسد  هب  دوخ 
نآ دوخ  بتک  رد  هدوب و  نانآ  لمع  يانبم  روحم و  نامز  لوط  رد  هک  تسا  نانآ  ناور  ـب پـیـ هذ ناـمه مـ هناـگراهچ  همئا  بهذـم  هکنیا 
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بهذم هب  زین  هعیـش  هچنانچ  دنتـسه , نانآ  بهذم  هب  رت  هاگآ  نارگید  زا  نایاوشیپ  نیا  ناوریپ  اریز  تسین ,  يدیدرت  دنا , هدرک  نیودـت  ار 
(7 .) دنیوج یم  برقت  دوخ  يادخ  هب  نآ  هطساو  هب  هک  یشور  بهذم و  نامه  ینعی  تسا ,  نارگید  زا  رت  هاگآ  دوخ  ع )   ) همئا

؟ تسیچ (ص ) ربمغیپ زا  دعب  تفالخ  تماما و  هب  تبسن  هعیش  ةدیقع 

شسرپ

؟ تسیچ (ص ) ربمغیپ زا  دعب  تفالخ  تماما و  هب  تبسن  هعیش  ةدیقع 

خساپ

ترــضح زا  بـیترت  هـب  رفن  هدزاود  (ص ) مرکا ربماــیپ  زا  دــعب  تـما  نـیا  رد  هـک : دــندقتعم  هیرــشع  ینثا  هـقح  هفیاــط  هــقحم و  هــقرف 
لوسر یـصو  هفیلخ و  نامزلا و  بحاـص  تقو و  یلو  ماـما و  (ع ،) نسحلا نب  ۀـجح  يدـهم  ترـضح  مهدزاود ، ماـما  اـت  (ع ) نینمؤملاریما
هکنیا هب  هجوت  اب  1 ـ مینکیم ؛ هراشا  ّهلدا  نآ  زا  يدادعت  هب  هک  تسا  رایسب  ناراوگرزب  نآ  تماما  رب  نیهارب  لئالد و  و  دنـشابیم . (ص ) ادخ

صن ادـخ و  نییعت  بصن و  هب  هک  تسا  یهللا  هفیلخ  ماقم  ادـخ و  بناج  زا  تیالو  یهلا و  تسا  یبصنم  تماـما  هک  تسا  هدـیدرگ  تباـث 
تافـص ریاس  ملع و  تمکح ، ّتیمجر ، تینامحر ، تینابر ، هیهلا و  تیاده  اب  هک  بصن ـ  نیا  ًامتح  تسا و  هتفریذـپ  تروص  (ص ) ربمغیپ

( ( (ع رـشع ینثا  همئا   ) رفن هدزاود  نیا  زا  ریغ  رب  نیملـسم ، قاـفتا  هب  میئوگیم : تسا ، هدـش  ماـجنا  ادـخ  يوس  زا  دراد ـ  طاـبترا  وا  هیلاـمج 
نودب تما  دنشابن  بوصنم  زین  اهنآ  رگا  نوچ  دنشابیم ؛ ادخ  بناج  زا  بوصنم  رفن  هدزاود  نیا  نیاربانب ؛ تسا . هدیـسرن  نییعت  صیـصنت و 
دهاوخ یهلا  تّینامحر  تینابر و  تیادـه و  صقن  ضرغ و  ضقن  ضیف و  عطق  هوالع ، هدـنام و  دـهاوخ  یقاـب  تجح  نودـب  نیمز  ماـما و 

(ص) مرکا لوسر  تسا . تباـث  قح و  ناـشتماما  ناراوگرزب و  نآ  ندوب  بوصنم  سپ  تسا ، لـطاب  دـساف و  همه  روما ، نیا  نوـچ  و  دوـب ؛
صیـصنت و دوخ  زا  دـعب  ناماما  رب  هکلب  دوخ و  زا  دـعب  ماـما  رب  یماـما  ره  هوـالع ، و  دومرف . (ع ) رـشع ینثا  همئا  تماـما  هب  صـصنت  ررکم 

هیقب يدهم  ترضح  شزیزع ، دنزرف  تماما  زین  وا  هک  (ع ) يرگـسع نسح  ماما  ترـضح  مهدزای ، ماما  هب  دیـسر  تبون  ات  هدومرف  حیرـصت 
یماما هدزای  و  (ص ) ادخ ربمایپ  يوس  زا  رمالا  بحاص  ترضح  عقاو ، رد  هک  درک  صیصنت  لیجـست و  شراوگرزب  ناردپ  دننام  ار  (ع ،) هللا
تماما رب  صن  زا  ترـضح ، نآ  تماما  رب  صن  ًاعبط ، اذل  و  دـناهدش ؛ یفرعم  تماما  هب  تسا  تباث  ناشتماما  (ص ) ادـخ لوسر  زا  دـعب  هک 

روط هب  نیلقت  ریدـغ و  یـصوصن  یتح  تسا ، ترـضح  نآ  زا  لبق  ۀـمئا  تماما  مـالعا  رد  هک  یـصوصن  ۀـمه  تسا و  رتشیب  (ع ) همئا ریاـس 
ناراوگرزب نیا  تماما  رب  زین  دیدج  قیتع و  دهع  بتک  رد  دشابیم . هادف  انحاورا  يدهم  ترضح  تماما  رب  صن  میقتـسم ، ریغ  ای  میقتـسم و 

تسا هدش  صیصنت  هراشا  تحارص و  هب 

؟ دومرف نییعت  دوخ  زا  دعب  ۀفیلخ  ماما و  ناونع  هب  ار  یسک  ادخ ، نامرف  هب  (ص ) ربمغیپ ایآ 

شسرپ

؟ دومرف نییعت  دوخ  زا  دعب  ۀفیلخ  ماما و  ناونع  هب  ار  یسک  ادخ ، نامرف  هب  (ص ) ربمغیپ ایآ 
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خساپ

نیا رد  ار  ادخ  نامرف  (ص ) ربمایپ ررکم ، دش و  حرطم  عوضوم  نیا  (ص ،) ربمایپ تثعب  زاغآ  زا  رتاوتم  ثیداحا  ربتعم و  خیراوت  تداهش  هب 
رد مه  هرخالاب  درک و  غالبا  رایسب  تابسانم  رد  ررکم و  تانایب  نمـض  رد  ار  (ع ) یلع تیالو  تیاصو و  تفالخ ، دیناسر و  مدرم  هب  دروم 

هنرگو تشادن  دیکأت  رما  نیا  رد  شرمع  نایاپ  رد  ربمایپ  دـیوگب  دـناوتن  یـسک  دـنامب و  مکحتـسم  ًالماک  بلطم  هکنیا  يارب  عادولا  ۀـجح 
تاهج يارب  نیا و  يارب  دیامرف . دیدجت  ار  نآ  یمـسر  سلجم  ماع و  صاخ و  رـضحم  رد  دـییأت و  ار  قباس  ياهنالعا  غالبا و  دوب  بسانم 

« ِساّنلا َنِم  َکُمَـصُْعی  ُهللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََلب  امَف  ْلَعفَت  َْمل  ْنِا  َو  َکِّبَر  ْنِم  َکـیِلا  َلِزنُا  اـم  َِلب  ْغّ ُلوُسَّرلا  اـهُّیَا  اـی  : » هیآ لوزن  ةدـمع آ « هک  رگید 
زا ار  وت  دنوادخ  ياهدرکن و  غیلبت  ار  وا  تلاسر  ینکن  نینچ  رگا  نک و  غالبا  هدش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  زا  هچنآ  لوسر  يا   ] 67/ هدئام

بسح رب  هک  یتعامج  روضح  رد  مخ ، ریدغ  رد  تسا ، هیآ  نیا  رد  هک  تسا  يدکؤم  رایسب  رایـسب  نامرف  لاثتما  و  درادیم ]. ظوفحم  مدرم 
ناماما ریاس  تماما  هکنانچ  دیزگرب  دوخ  لصف  الب  تفالخ  هب  ار  یلع  غالبا و  ار  ادخ  نامرف  دندوبن ، رتمک  رفن  رازه  دون  زا  خیراوت  یضعب 

. دومرف غالبا  زین  ار 

؟ تسا یسک  هچ  هتسیاش  ربمغیپ  زا  دعب  مالسا  تما  یسایس  ینید و  يرادمامز  هعیش  تاداقتعا  قبط 

شسرپ

؟ تسا یسک  هچ  هتسیاش  ربمغیپ  زا  دعب  مالسا  تما  یسایس  ینید و  يرادمامز  هعیش  تاداقتعا  قبط 

خساپ

ربمغیپ لاعتم ، دنوادخ  رما  هب  هک  دنادیم  یهللا  ۀفیلخ  بصنم  یهلا و  ماقم  کی  مظعا  ربمغیپ  زا  دـعب  ار  یـسایس  ینید و  يرادـمامز  هعیش 
ار هعماـج  یماـظتنا  یـسایس و  یناـحور ، ینید ، يربهر  ربـمغیپ  هک  هنوگناـمه  دـیامنیم و  بوصنم  یفرعم و  دـشاب  هتـسیاش  هک  ار  یـسک 

یب دوشیم و  لزان  یحو  ربمغیپ  رب  هک  قرف  نیا  اـب  تسا  هعماـج  ربهر  زین  تسا  وا  نیـشناج  ربماـیپ و  ماـقم  مئاـق  هک  ماـما  تسا  رادهدـهع 
تسین باتک  تعیرش و  هدنروآ  ماما  یلو  دناسریم  هعماج  تّما و  هب  دریگیم و  ارف  بیغ  ملاع  زا  ار  تعیرش  نید و  رشب  زا  يدحا  ۀطساو 

اب قفاوم  شور  نیا  هک  تسا  مولعم  دهدیم . ماجنا  ار  عامتجا  يربهر  ربمغیپ  هطـساو  هب  ّتنـس و  باتک و  يارجم  زا  درادن و  تّوبن  ماقم  و 
یـسک ًانیقی  اریز  تسا ؛ نانیمطا  دامتعا و  دروم  رتشیب  عامتجا  روما  هرادا  يارب  رگید  بیترت  ره  زا  هدوب و  باوص  قطنم و  لـقع و  لدـع و 
رخفم گرزب و  فوسلیف  هچنانچ  تسا  تماما  تماعز و  هتـسیاش  يربهر و  طیارـش  ۀـمه  دـجاو  دـنک  یفرعم  ادـخ  بناـج  زا  ربمغیپ  هکار 

َو ِبُّعَـشّتلا  َیلا  يّدَُؤی  ـال  َکـِلذ  َّنِاَـف  ُبَوْصَأ  ِّصَّنلاـِب  ُفالختـس  ِـالا  َو  : » تسا هتفگ  انیـس  یلع  وـبا  سیئرلا  خیـش  برغ  قرـش و  ياـمکح 
رجنم هکنآ  يارب  تسا ، رت  باوص  تسا ) هعیش  بهذم  هک  ) بصن صن و  هب  هفیلخ  باختنا  نیشناج و  نییعت  ینعی ، « ] ِفالِتْخِْالا َو  ِبُغاشَّتلا 

نخـس و نآ ، رادهدهع  هک  یـسایس  ینید و  یناحور و  يربهر  مه  نآ  يربهر ، يرادـمامز و  دوشیمن ]. هنتف  ّرـش و  فالتخا و  هقرفت و  هب 
رتالاب نآ  زا  یماقم  تسا و  یساسح  تمظع و  اب  ماقم  رایسب  دشاب ، مدرم  يایند  نید و  روما  رب  مکاح  نازیم و  تجح و  همه  يارب  شراک 

. دیآیم مزال  ءایبنا  تثعب  زا  ضرغ  ضقن  تساخ و  دهاوخرب  نآ  زا  گرزب  ياهداسف  دهد ، خر  هابتشا  یکدنا  باختنا  نیا  رد  رگا  تسین .

؟ دراد یماقم  هاگیاج و  هچ  عّیشت  بتکم  رد  تماما » »
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شسرپ

؟ دراد یماقم  هاگیاج و  هچ  عّیشت  بتکم  رد  تماما » »

خساپ

تماما ماقم  بتکم ، نیا  رد  تسا . ننـست  لها  بتکم  رد  تماما  اب  ریاغم  ًـالماک  یلکـش  هب  رگید و  هنوگهب  هعیـش  بتکم  رد  تماـما  ماـقم 
، توبن ماقم  هک  روط  نامه  رگید  ترابع  هب  دزاس . صخـشم  دـنوادخ  ار  نآ  لوئـسم  يدـصتم و  دـیاب  هک  تسا  یهلا  بصنم  ماقم و  کی 

ماقم هب  مدرم  شنیزگ  قیرط  زا  يدرف  درادن  ناکما  زگره  و  دیامن ، نییعت  دـنوادخ  ار  ربمایپ  یبن و  دـیاب  تسا و  یهلا  بصنم  ماقم و  کی 
هب يروش  دقع و  لح و  لها  باختنا  ای  مدرم و  باختنا  قیرط  زا  يدرف  زگره  هک  تسا  یهلا  ماقم  کی  تماما  ماقم  نینچمه  دسرب ، توبن 
ای و  دـننک ، باختنا  يربماـیپ  يارب  ار  يدرف  هک  دـنرادن  ياهماـنرب  کـیتارکومد  ياـهتموکح  ناـسب  مدرم  زگره  دـسریمن . تماـما  ماـقم 

مدـع تخانـش و  هلأسم  اـجنیا  رد  تسا . ینعمیب  دروم  نیا  رد  تیرثکا  ءارآ و  قاـفتا  يروش و  باـختنا و  زا  ثحب  هکلب  دـننکن ، باـختنا 
قافتا اب  ار  باذک » هملیسم   » دازآ ًالماک  تاباختنا  کی  رد  ناهج  مدرم  همه  رگا  تسا . حرطم  بیذکت  قیدصت و  راکنا ، نامیا و  تخانش 

يارب دیابن  دـشاب  یعقاو  نمؤم  رگا  لاربیل  رکفنـشور  نیرتتارکومد  دـنهدن ، مه  يأر  کی  مالـسا  ربمایپ  هب  و  دـننیزگرب ، توبن  يارب  رظن 
هکنانچمه ماما ، رد  تسا  یتیعقاو  تماما  تسا ، امرفمکح  زین  ماـما  رد  بلطم  نیا  نیع  دوش . لـئاق  شزرا  يزیـشپ  ّيدر ، شنیزگ و  نینچ 

دنراد رایتخا  رد  ار  یعوضوم  یئاسانـش  هار  مدرم  یهاگ  تخانـش ، ار  ماما  یبن و  تفر و  دیاب  تهج  نیا  زا  ربمایپ ، رد  تسا  یقیقح  توبن 
رد یهاگ  یلو  دنهدیم ، صیخشت  یعونصم  ساملا  رولب و  یبلقت و  ساملا  هشیش و  زا  ار  نآ  دنسانشیم و  یتمیق  ياهگنـس  زا  ار  ساملاو 

، ربمایپ زا  سپ  یئاوشیپ  تماما و  رتنـشور  ترابع  هب  ددرگ . یفرعم  مدرم  هب  ادخ  قیرط  زا  دیاب  هکلب  درادـن ، دوجو  یـصیخشت  نینچ  مدرم 
هک یتوافت  اهنت  دریگیم  هدـهع  رب  دراد ، هدـهع  رب  ربمایپ  لوسر و  هک  ار  یفیاظو  مامت  ماما ، تسا و  تلاسر  ماـقم  فیاـظو  ماـجنا  ناـمه 
مود هخـسن  تهج  نیا  ياهنم  ماما  و  تسا ، باتک  ياراد  یهلا و  یحو  فرط  نید و  راذـگهیاپ  ربماـیپ  هک  تسا  نیا  دـنراد  ماـما  لوسر و 

فیاظو ماـمت  هدـننک  بیقعت  يویند و  ینید و  روما  هیلک  عجرم  فیرحت ، زا  نید  ناـبهگن  ظـفاح و  عورف ، لوصا و  رگناـیب  نیبم و  ربماـیپ ،
لوزن ياهنم  ربمایپ  مود  هخـسن  ماما  تلاسر و  همادا  تماما ، فیاظو  هک  دـید  رظن و  نیا  رد  تسا . ربمایپ  زا  نیـشناج  ناونع  هب  توبن  ماـقم 

ملع هدوب و  مالسا  عورف  لوصا و  هب  تبسن  درف  نیرتهاگآ  تما و  ملعا  1 ـ دشاب : اراد  ًامتح  زین  ار  طرش  ود  نیا  دیاب  تسا ، ینامسآ  یحو 
ددرگ و تما  يونعم  یملع و  ياهزاین  هیلک  هدننک  فرطرب  مالـسا و  عورف  لوصا و  نیبم  دناوتب  ات  دـشاب ، هتخوماین  يداع  دارفا  زا  ار  دوخ 
لوصا و فراعم و  هیلک  هب  تبـسن  رتعیـسو  یهاگآ  عالطا و  نتـشاد  رگید  ترابع  هب  دوشن . دـنمزاین  یماقم  یـسک و  هب  وا  دوجو  اـب  تما 

یمالسا هعماج  رد  ربمایپ  نتفر  زا  هک  ار  يألخ  دناوتیمن  عیـسو ، ملع  نینچ  کی  نودب  اریز  تسا ، مزال  ماما  يارب  مالـسا ، ماکحا  عورف و 
راتفر راتفگ و  هب  ار  مدرم  دامتعا  دناوتیمن  تمصع  نتـشاد  نودب  اریز  اطخ ، زا  یگتـساریپ  هانگ و  زا  تینوصم  2 ـ دنک . رپ  دیآیم ، دیدپ 

هب ماما  ور  نیا  زا  دنک ، ذوفن  حاورا  بولق و  رد  دـناوتیمن  تمـصع  ماقم  نودـب  هکنانچمه  دـشاب . مدرم  يارب  یئوگلا  دـنک و  بلج  دوخ 
نیاربانب دشاب . هدوب  نوصم  يوهـس  يدمع و  ياهـشزغل  مامت  زا  دیاب  اههشیدـنا ـ  راکفا و  رد  ذوفن  مدرم و  دامتعا  بلج  تهج ـ  ود  رطاخ 

ریز عوضوم  ود  هباشتم ، روما  رگید  مالـسا و  شرتسگ  تینما و  میکحت  یعاـمتجا و  تلادـع  نیمأـت  رب  هوـالع  بتکم ، نیا  رد  ماـما  هفیظو 
عون ره  زا  نید  ظـفح  2 ـ یمالـسا . هعماج  یـسایس  يرکف و  یملع و  ياهیدـنمزاین  عون  ره  عفر  مالـسا و  عورف  لوصا و  نایب  1 ـ دشابیم :

نارگادوس و ددرگ و  لقتنم  فالخا  هب  فالـسا  زا  و  دـسرب ، مدرم  تسد  هب  هدروخن  تسد  تروصب  نید  ماـکحا  فراـعم و  اـت  فیرحت ،
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. دیامنن يزاب  نید  قیاقح  اب  یجراخ  نانمشد  و  خیرات ، ثیدح و  ناناگرزاب 

؟ تسیچ نآ  تقیقح  تماما و  ربمایپ و  تفالخ  هلأسم  دروم  رد  هعیش  نادنمشناد  هیرظن 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  تقیقح  تماما و  ربمایپ و  تفالخ  هلأسم  دروم  رد  هعیش  نادنمشناد  هیرظن 

خساپ

تماما رتنـشور ؛ يریبعت  هب  دوشیم . هداد  ماما  صخـش  هب  دنوادخ  بناج  زا  هک  تسا ، یهلا  تیالو  عون  کی  تماما  دیوگیم : هیرظن  نیا 
تلاسر دادتما  نامه  تماما  ساسا ، نیا  رب  ددرگیم . نییعت  دنوادخ  دوخ  فرط  زا  نآ  رادهدهع  هدوب و  یباصتنا  ماقم  کی  توبن  ناس  هب 

زج نوئش  مامت  رد  ماما ، وا . نابهگن  ظفاح و  تعیرش و  نّیبم  ماما  تسا و  ینامسآ  کیپ  فرط  تعیرش و  راذگهیاپ  ربمایپ  هکنیا  زج  تسا 
ملع لیبق  زا   ) تسا هدش  هتخانش  مزال  يرورض و  ربمایپ  يارب  هک  یطیارش  مامت  دشابیم و  ماگمه  (ص ) مرکا ربمایپ  اب  یحو ، لوزن  هلئـسم 

نابحاص تسا . يرورـض  مزال و  زین  ماما  يارب  ًانیع  هابتـشا ) اطخ و  هانگ و  زا  تینوصم  نآ و  ماکحا  عورف و  مالـسا و  لوصا  فراـعم و  هب 
مدرم رایتخا  رد  ار  قح  نید  فراـعم و  تاـیلک  دروآ و  مدرم  يارب  یلماـک  نییآ  (ص ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا  تسرد  دـندقتعم : هیرظن  نیا 
يراک نینچ  و  دـیامن ، طابنتـسا  ار  یئزج  ماکحا  تایلک ، نآ  زا  هک  تسا  مزال  ییاناوت  قیـال و  درف  (ص ) مرکا ربماـیپ  زا  سپ  یلو  هداـهن ،

هدش و عیرشت  مالسا  ماکحا  مامت  (ص ) مرکا ربمایپ  نارود  رد  هک  تسا  تسرد  تسین . ریذپناکما  یتبهوم ) راشرـس  ملع  کی   ) ملع نودب 
رب ماکحا  زا  هتـشر  کی  نایب  نوزفازور  ياهیراتفرگ  دوجو  ای  طیارـش و  ندوبن  رثا  رب  اـما  تسا ، هدـش  وگزاـب  وا  هب  یحو  کـیپ  ۀلیـسو  هب 

نایعیـش رظن  نیا  زا  تسین . نکمم  یهلا  یحو  هب  هتـسباو  دنتـسم و  ملع  کی  نودب  یماقم  نینچ  يّدصت  تسا و  هدش  هدراذگ  ماما  ةدـهع 
تما ّیبرم  مّلعم و  ار  ماما  نانآ  دـشاب ؟ موصعم  دـیاب  ماما  ارچ  اّما  دـشاب . هاگآ  فقاو و  تعیرـش  روما  مامت  هب  دـیاب  ماما  هک  دـنراد  داقتعا 

سانشنزرم نکشنوناق و  دوخ  یبرم  هاگره  ددرگ ، ماجنا  یبرم  لمع  ۀلیـسوب  دیاب  دراد و  یلمع  ۀبنج  يزیچره  زا  لبق  تیبرت  و  دننادیم ،
راشرـس ملع  نآ  اب  يدرف  نینچ  نتخانـش  هک  اجنآ  زا  دیوگیم : هیرظن  نیا  هرخألاب  و  دراذگب ؟ بولطم  رثا  دارفا  رد  دناوتیم  هنوگچ  دشاب 

. دوش نییعت  ادخ  بناج  زا  باصتنا  قیرط  زا  ماما  دیاب  و  تسین ، نکمم  تما  يارب  هبناجهمه ، تمصع  نآ  اب  یتبهوم ، و 

؟ تسا ربمایپ  تفالخ  يارب  رکبوبا  تقایل  تلیضف و  لیلد  ترضح ، رمع  رخآ  رد  ربمایپ  يرامیب  نارود  رد  زامن  رد  رکبوبا  ینیشناج  ایآ 

شسرپ

؟ تسا ربمایپ  تفالخ  يارب  رکبوبا  تقایل  تلیضف و  لیلد  ترضح ، رمع  رخآ  رد  ربمایپ  يرامیب  نارود  رد  زامن  رد  رکبوبا  ینیشناج  ایآ 

خساپ

تسا و هدوب  ربمایپ  نذا  اب  زامن ، رد  رکبوبا  ینیشناج  هک  تسین  تباث  هجوچیهب  خیرات  رظن  زا  1 ـ تسا : دودرم  یتاهج  زا  لالدتسا  نیا  ، ریخ

زا 934بهاذم هحفص 285 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


زین رگید  راب  کی  رکبوبا  هک  تسا  نآ  رما  نیا  دیؤم  دـشاب . هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  یخرب  ةراشا  هب  ای  دوخ و  شیپ  زا  يو  هک  تسین  دـیعب 
دوخ حیحص  رد  ننست ، ناهج  روهشم  ثّدحم  يراخب  دوب . هتفرگ  هدهع  هب  ار  زامن  رد  ییاوشیپ  هداتـسیا و  ربمایپ  ياج  هب  ربمایپ  نذا  نودب 

تماما و  داتسیا ، ربمایپ  ياج  هب  (ص ) رکبوبا دیسر ، ارف  زامن  تقو  دوب . هتفر  فوع  نب  ورمع  ینب  ۀلیبق  يوس  هب  ربمایپ  يزور  دنکیم : لقن 
ار تعامج  ياهفـص  هک  دش  راچان  تسا ، هدش  عورـش  زامن  هک  درک  هدـهاشم  دـمآ و  دجـسم  هب  ربمایپ  یتقو  تفرگ . هدـهع  هب  ار  زامن  رد 

يراخب حیحـص  . ) دتـسیاب يدـعب  فص  رد  دورب و  رتبقع  رکبوبا  دریگب و  هدـهع  هب  ار  زامن  رد  ییاوشیپ  دتـسیاب و  بارحم  رد  و  دفاکـشب ،
، زامن تلاح  رد  ییاوشیپ  هک  تفگ  دیاب  دشاب ، هدـناوخ  زامن  وا  هاگیاج  رد  (ص ) یمارگ ربمایپ  نامرف  هب  رکبوبا ، هکنیا  ضرف  رب  2 ـ ( 2/25
زج زامن  يارب  ییاوشیپ  رد  تسین . یمالـسا  تفالخ  ییاورنامرف و  نوچ  يریطخ  مهم و  رایـسب  رما  يّدصت  يارب  وا  تیحالـص  هاوگ  زگره 

یلو تسین ) طرش  مه  تلادع  یتح  ننست  لها  نادنمشناد  رظن  رد  و   ) تسین ربتعم  يرگید  زیچ  زامن ، ماکحا  هب  ییانـشآ  حیحـص و  تئارق 
هب لماک  ۀطاحا  دننام : تسا ، هدـشن  هدرمـش  مزال  زامن  يارب  ییاوشیپ  رد  اهنآ  زا  مادـک  چـیه  هک  دراد  ینیگنـس  طیارـش  یمالـسا  تماعز 

لالدتـسا نحل  … اـطخ و .  هاـنگ و  زا  تینوـصم  یهلا ؛ دودـح  ماـکحا و  ساـسا  رب  ناناملـسم  روـما  ةرادا  ناوـت  تعیرـش ؛ عورف  لوـصا و 
هدارا يرگید  زیچ  یلومعم ، ییاورنامرف  نامه  زج  نآ  زا  هتفرگ و  کچوک  سب  یماقم  ار  تماما  بصنم  هدـننک ، لالدتـسا  هک  دـناسریم 
کی هک  وا ، تماعز  هب  ام  هک  تسا  مزال  تسا  هدرک  باختنا  ینید  رما  يارب  ار  رکبوبا  (ص ) ربمایپ هک  ییاـج  دـیوگیم  اذـل  تسا . هدرکن 

هک تسا ، هتفرگ  ار  نآ  یحطس  ینعم  نامه  یمالـسا ، تماعز  زا  هدنیوگ  هک  تسا  یکاح  هلمج ، نیا  میـشاب . رتیـضار  تسا ، يویند  رما 
بصانم و روشک ، روما  ةرادا  يرهاظ و  تموکح  رب  هوالع  ربمایپ  ۀـفیلخ  هک  یتروص  رد  دراد . دوجو  ناهج  يداـع  ناـیاورنامرف  ماـمت  رد 

تروص ربمایپ  نامرف  هب  زامن ، يارب  رکبوبا  ییاوشیپ  هچناـنچ  3 ـ درادـن . دوجو  یلومعم  نایاورنامرف  رد  هک  دراد  يرگید  يونعم  تاـماقم 
« سابع نب  لضف   » ۀـناش رب  رگید  تسد  و  (ع ،) یلع شود  رب  تسد  کی  هکیلاحرد  بت  فعـض و  نآ  اب  (ص ) ربماـیپ ارچ  سپ  دوب ، هتفرگ 

زامن رد  ییاوشیپ  يارب  رکبوبا  نییعت  اب  لمع  نینچ  کی  اریز  درک ؟ زامن  هب  عورش  و  داتسیا ، رکبوبا  رانک  رد  دش و  دجسم  دراو  دوب ، هداهن 
هب زین  مدرم  ربمایپ و  هب  رکبوبا  هک  دـننکیم ، هیجوت  هار  نیا  زا  زامن ، رد  ار  ربمایپ  تکرـش  ننـست  لها  نادنمـشناد  هچرگ  تسین . راـگزاس 

رّوصت و زا  رود  رایـسب  هیجوت ، نیا  هک  تسادـیپ  هتفگان  يراخب 2/22 ) حیحـص  . ) دش هدناوخ  زامن  عضو  نیمه  هب  دـندرک و  ادـتقا  رکبوبا 
ۀناش رب  ار  دوخ  ياهتـسد  هکیلاـح  رد  بت  فعـض و  نآ  اـب  ربماـیپ  هک  تشاد  یموزل  هچ  دوب  رارق  نیا  زا  ناـیرج  هاـگره  اریز  تسا ، لوبق 
لمع نیا  اب  (ص ) ربمایپ هک  تسا  نیا  ارجام  حیحـص  لیلحت  هیزجت و  هکلب  دتـسیاب ؟ زامن  هب  دیایب و  دجـسم  هب  دراذگب ، دوخ  ناگدازومع 

تماما هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  زا  یخرب  زا  . 4 دریگب . هدهع  رب  دوخ  ار  زامن  رد  ییاوشیپ  دنکشب و  ار  رکبوبا  تماما  تساوخیم  دوخ 
ربماـیپ اریز  تسا ، لکـشم  هدـیچیپ و  رایـسب  ربماـیپ  ةزاـجا  قیرط  زا  اـهنآ  ۀـمه  هیجوت  تسا و  هدوب  راـب  کـی  زا  شیب  زاـمن  يارب  رکبوـبا ،

كرت ار  هنیدـم  ناـیمور  اـب  دربـن  يارب  هک  داد ، روتـسد  همه  هب  تسب و  دـیز  نب  ۀـماسا  يارب  یمچرپ  دوخ  يراـمیب  زاـغآ  زا  (ص ) یمارگ
[ دـیزاس هدامآ  زهجم و  ار  هماسا  هاپـس  « ] ۀـماسا شیج  اوزّهج  : » دومرف ًارارک  هک  تشاد  رارـصا  هورگ  نیا  نتفر  رد  زین  يردـق  هب  دـنیوگ و 

جهن حرش  . ) دیبلط نانآ  يارب  ار  ادخ  تمحر  زا  يرود  درک و  نعل  دندیزرویم ، عانتما  هماسا  هاپـس  رد  تکرـش  زا  هک  ار  يدارفا  نینچمه 
!؟ دریگب هدهع  رب  ار  زامن  رد  ییاوشیپ  يزور  دـنچ  هک  دـهد  هزاجا  رکبوبا  هب  دـناوتیم  ربمایپ  هنوگچ  عضو  نیا  اب  يدیدح 6/52 ) هغالبلا 

هـشیاع هب  ربمایپ  دریگب  هدـهع  رب  ار  زاـمن  رد  ییاوشیپ  تساوخیم  رکبوبا  هک  يأهظحل  ناـمه  رد  هک  دـناهتفریذپ  ناثّدـحم  ناـخروم و  . 5
دید دیاب  نونکا  دـندوب ]. هتفرگ  ار  فسوی  رود  هک  دـیتسه  رـصم  نانز  دـننام  امـش  « ] فسوی بحاوص  ّنّکناف  : » تسا هدومرف  رکبوبا  رتخد 

تنایخ راچد  ربمایپ ، خـیبوت  اب  نامزمه  هشیاع  هک  تسا  یکاح  هلمج  نیا  تسا !؟ هدوب  هچ  نآ  زا  ربمایپ  فدـه  و  تسیچ ؟ هلمج  نیا  دافم 
دروم نیا  رد  هک  یتنایخ  دندرکیم . قیوشت  زیزع ، هب  تنایخ  يارب  ار  اخیلز  لقاال  هدش و  تنایخ  راچد  رـصم  نانز  هک  روطنامه  دوب ، هدش 

لها نادنمشناد  درازگب . زامن  ربمایپ  هاگیاج  رد  هک  دوب  هداد  ماغیپ  ردپ  هب  ربمایپ  نذا  نودب  هشیاع  هک  تسین  نیا  زج  دومن  رّوصت  ناوتیم 
یلو دراذـگب ، زامن  ربمایپ  ياج  رد  رکبوبا  هک  تشاد  رارـصا  ربمایپ  دـنیوگیم : نانآ  دـننکیم . ریـسفت  رگید  روط  ار  ربماـیپ  ۀـلمج  ننـست 
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ربمایپ گرم  رب  هاوگ  زامن  يارب  ار  رکبوبا  تماما  دـنریگیم و  دـب  لاف  هب  ار  راک  نیا  مدرم  تفگیم  اریز  دوبن  یـضار  راـک  نیا  هب  هشیاـع 
راگزاس زامن ) تماما  نتفرگتسد  هب  دجـسم و  رد  روضح   ) ربمایپ لمع  اب  ریـسفت ، نیا  ایآ  دـنناوخیم . ربمایپ  گرم  لـماح  ار  وا  هتفرگ و 

!؟ تسا

؟  مینک هیارا  ار  یمکحم  لیالد  هچ  تماما  لصا  صوصخرد  تنس  لها  نارهاوخ  ناردارب و  اب  ثحب  يارب 

شسرپ

؟  مینک هیارا  ار  یمکحم  لیالد  هچ  تماما  لصا  صوصخرد  تنس  لها  نارهاوخ  ناردارب و  اب  ثحب  يارب 

خساپ

اهنآ زا  هدافتسا  نکیل  تسه  هنیمز  نیا  رد  يرایسب  مکحم  لیالد  دراد و  يددعتم  ياه  هار  ننـست  لها  نارهاوخ  ناردارب و  اب  ندرک  ثحب 
تایصوصخ هب  تبسن  یفاک  ییانشآ  نینچمه  دزادرپ  یم  وگو  تفگ  هب  هک  تسا  یسک  یملع  طلـست  نطفت و  هب  هتـسباو  زیچ  ره  زا  شیب 

لیالد  ( 2 یلقع .  نـیهارب   ( 1 دومن :  میـسقت  یلک  هتـسد  هس  هب  ناوت  یم  ار  دوجوم  نیهارب  تسا .  مزال  رایـسب  بطاـخم  یحور  يرکف و 
دبلط یم  ار  يددعتم  ياه  باتک  هعلاطم  تالالدتسا  يرس  نیا  زا  کی  ره  یگدرتسگ  تسا  یعیبط  مرکا ص .  ربمایپ  تایاور   ( 3 ینآرق . 
نآرق رظن  زا  فـلا )  نآرق :  هاگدـید  زا  - 1 ددرگ :  یم  هراشا  ناـهرب  ود  هب  اراـصتخا  نکیل  تسین . اـهنآزا  ثحب  ناکمارـصتخم  نیارد  و 

هدـیدرگ نایب  یهلا  باتکرد  یفلتخمریباعت  هب  هتکن  نیا  . دـشاب يژک  هنوگ  ره  زا  رودو  موصعم  تسد  هب  دـیاب  تما  تماما  يربهر و  امتح 
شنادـنزرف يارب  ار  یهلا  بصنم  نآو  اـماما ) )  ساـنلل  کـلعاج  ینا  دیـسر ( ( :  تماـما  هب  ع )  میهاربا (  هـک  یماـگنه  هـلمج  زا  تـسا .

قوف هیآ  دـسر ) ).  یمن  ناراکمتـس  هب  نمدـهع  نیملاظلا  يدـهع  لانیال  لاق  دـمآ ( ( :  خـساپ  یتیرذ ) )  نمو  لاق  دومن ( ( :  تساوخرد 
اربم كاـپ و  نآ  ینآرق  عیـسو  موهفم  اـب  یملظ  ره  زا  هک  یناـسک  هب  ودارفا  باـختنا  هب  هن  یهلا  تسا  یبصنم  تماـما  هک  دـهد  یم  ناـشن 

یلماـت كدـنا  اـب  هک  تسا  مکنم ) )  رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  هفیرـش ( (  هیآ  نآ  زا  رتـمهم  ب )   . دوـش یم  اـطعا  دنـشاب 
هیقف تیالواریز   × تسین تبیغ  نامز  رد  هیقف  تیالو  یفانم  نیا  هتبلا  تسا (  هتـسناد  هعاطالا  بجاوار  موصعم  ماماطقف  هک  دوش  یم  نشور 

بجاو هیآ  زاغآ  رد  ار  دوخ  تاروتسد  ماکحا و  تعاطا  دنوادخ  هک  تسا  نآ  هیآ  نیا  رب  لالدتسا  هجو  تسا )  ع )  ) موصعم مامازا  تباین 
يدروم رد  دـشاب و  موـصعم  ریغ  درف  رمـالا  یلوا  رگا  نوـنکا  تسا .  هدرمـش  بجاو  ار  رمـالا  یلوا  تعاـطا  هیآ  ناـیاپ  رد  تسا و  هدوـمن 

نیارد هکیروط  هب  دراد  قالطا  هیآ  یناـیاپ  تمـسق  مییوگب  رگا   ( 1 اریز :  دـهد  یم  خر  ضقانت  هیآ  رد  دـهد  روتـسد  یهلا  مکح  فالخ 
هیآ زاغآ  رد  ادخ  تعاطا  تسادخ و  مکح  فالخ  شمکح  اریز  دراد  ضقانت  هیآ  ردـص  اب  دومن  تعاطا  ار  رمالا  یلوا  دـیاب  مه  تروص 

تمـسق فـالخ  هیآ  لوا  تمـسق  درک  تعاـطا  ار  وادـیابن  هیآ  لوا  مکح  هب  تروص  نیارد  مییوـگب  رگا   ( 2 تسا .  هدش  هدرمـش  بجاو 
دنوادخ مالک  هک   - نآرق رد  ضقانت  دنیوگ و  یم  لیذ  ردص و  ضقانت  ار  نیا  احالطـصا  . دـیامن یم  ضقن  ار  نآودـنک  یم  مکح  نآرخآ 

اریز دوش . یم  فرطرب  هشیر  زا  لاکشا  نیا  موصعم 7 ماما  تماما  اب  هک  یلاحرد  تسارابتعا  زا  نآ  طوقـس  بجوم  تسا و  لاحم  تسا - 
اـصوصخ تسین .  يرگید  روظنم  هیآ  رد  موصعم  ماما  تعاطا  زا  ریغ  هک  دوش  یم  نشور  نیارباـنب  تسا .  لاـحم  موصعم  زا  يروما  نینچ 

اهیا ای  غالبا ( ( :  هیآ   ( 3  . دشاب هتشاد  هباشم  ناکمالا  یتح  یتایصوصخ  دیاب  دهد  یم  ناشن  نیاو  هدروآربمایپ  رانک  رد  ار  رمالا  یلوا  هک 
نینموملاریما تیالو  صوصخ  رد  هک  نید  لامکا  هیآ  نآ  لابند  هب  و  هتلاسر ) )  تغلب  امف  لعفت  مل  ناف  کبر  نم  کیلا  لزنا  اـم  غلب  یبنلا 
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هعماج رد  يربهر  موزل  - 1 هک :  تشاد  هجوت  دیاب  زین  یلقع  هاگدید  زا  - 2 تسا .  هدـیدرگ  نایب  هرتاوتم  تایاور  رد  نآ  تاییزج  تسا و 
يارجا یهلا و  ماکحا  -3  . دشاب یهلا  نیناوق  ماکحا و  ساسارب  دـیاب  یمالـسا  هعماجرد  يربهر  - 2 تسا .  ریذپان  راکنا  يرورـض و  يرما 

تسینربمایپ رگارگید  ترابع  هب   . دشاب دهعتم  اهنآ  هب  تبسن  هاگآ و  ماکحا  نآ  يایاوز  هب  دص  رد  دص  هک  تسا  نکمم  یـسک  طسوت  نآ 
هب هسیاقم  لباق  تاهج  نیا  رد  سک  چیهافلخ  یهاوگ  خیرات و  تداهـش  هب  دشاب و  ترـضح  نآ  هبدرف  نیرت  کیدزن  فاصواو  طیارـشزا 
یب تاـیاور  زین  ییاور  هاگدـید  زا  - 3  . دـندرک یم  همیا :  هب  زاـین  ساـسحا  يرایـسب  دراوم  رد  اـفلخ  یتـح  تسا . هدوبن  موصعم :  ناـماما 
یم تباث  ار  تیب :  لها  تیالو  تماما و  تحارـص  هب  هک  هدـیدرگ  لقن  رتاوت  هب  ینـس  هعیـش و  ياـه  باـتک  رد  مرکا 6  ربمایپ  زا  يراـمش 

دینادب دیاب  هتبلا  نیلقث و ...  ثیداحا   ( 4 هنیفس .  ثیداحا   ( 3  . راذنالا هلیل  تایاور  ریدغ 2 )  هثداح  هب  طوبرم  تایاور   ( 1 دننام :  دیامن 
هب نانیمطا  هک  دـییامن  ثحب  یناسک  اب  تسا  مزـال  انمـض  تسا .  يدـج  تاـعلاطم  دـنمزاینو  تسین  یفاـک  زگره  یهاـگآ  رادـقم  نیا  هک 
ریز عبانم  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب   . دیراذگب نایرج  رد  ار  ام  تاهبـش  زا  یخرب  اب  دروخرب  تروص  رد  دیـشاب و  هتـشاد  نانآ  ییوج  تقیقح 

تیادـه هاگ  نآ  تاعجارملا ( ( )  همجرت  نآرق ( ) )  رد  یلع 7  ماما  يربهر  يرهطم ( (  داتـسا  يربهر ) )  تماما و  دـییامرف ( ( :  هعجارم 
 ; يرش داوج  دمحم  اوران ) )  ياهتمهت  هعیش و  ینیما ( (  میهاربا  تماما ) )  یلک  لیاسم  یسررب  يوامس ( (  یناجیت  مدش ) ) 

؟ تسیچ عّیشت  بهذم  یساسا  روحم 

شسرپ

؟ تسیچ عّیشت  بهذم  یساسا  روحم 

خساپ

ار یـسک  دنناوت  یمن  اه  ناسنا  هک  هنوگنامه  دنک و  نیّعم  دیاب  دنوادخ  ربمایپ ، دننامه  ار  ماما  هک  تسا  ینتبم  ساسا  نیا  رب  عّیـشت  بهذم 
يربهر هکلب  تسین ، مدرم  رب  تنطلـس  تموکح و  اهنت  تماما  اریز  دنیامن ; نییعت  دنناوت  یمن  مدرم  ار  ربهر  ماما و  دننک ، نییعت  تلاسر  هب 

الوا ددرگ ، یم  ماقم  نیا  يّدـصتم  هک  تسا  نشور  تسا و  يونعم  يدام و  یگدـنز  نوؤش  مامت  رد  نانآ  ییامنهار  مدرم و  رب  تماـعز  و 
ًایناث دـشاب و  دراد ، یگتـسب  نادـب  مدرم  تداعـس  هچنآ  مامت  هب  انـشآ  رتالاب و  رترب و  یلومعم  ياه  ناـسنا  زا  هدوب و  یلو  دزن  ربماـیپ  مولع 

(( مالسلا هیلع   )) بلاط یبا  نب  یلع  زج  یـسک  ربمایپ  نارای  یمامت  نایم  رد  هک  دشاب ، اطخ  هابتـشا و  زا  یلاخ  موصعم و  ربمایپ ، دوخ  دننام 
حیرـصت (( مالـسلا هیلع  )) یلع لصفالب  ینیـشناج  هب  فلتخم  ياهتیعقوم  رد  دوخ  رماـیپ  اـه  نیا  زا  هتـشذگ  تسا . هدوبن  طیارـش  نیا  ياراد 
تشگزاب رد  مالسا  ربمایپ  هک  دنراد  فارتعا  ننست  لها  فصنم  نادنمـشناد  تسا . مخ  ریدغ  هنحـص  اه  نآ  نیرتزراب  زا  هک  تسا ، هدومن 

; هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف درک و  دـنلب  تسد  يور  ار  مالـسلا )) هیلع  )) یلع تخاس و  فقوتم  ار  تیعمج  عادولا ، ۀّـجح  زا 
1326ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  «. ) تسوا ربهر  الوم و  مه  یلع  مشاب ، یم  يو  ربهر  الوم و  نم  سکره 

؟ تسیچ تنس  لها  هعیش و  رظن  زا  تماما  تفالخ و  قرف 

خساپ
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فالتخا رگیدکی  اب  تفالخ  هلأسم  رد  تنس  لها  هعیش و  تسا . اهناملـسم  رب  ییاوشیپ  ینعم  هب  تماما  ربمایپ و  ینیـشناج  ینعم  هب  تفالخ 
هللا یلص  )) ادخ لوسر  تاحیرصت  تایآ و  ساسا  رب  هعیش  تسا . هلأسم  نیمه  رد  تنس  لها  هعیش و  یساسا  فالتخا  هک  يروط  هب  دنراد ،

صخـشم دنوادخ  هیحان ي  زا  دیاب  هک  تسا  يا  هلأسم  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) هللا لوسر  ینیـشناج  تماما و  هک  تسا  دقتعم  هلآو )) هیلع 
ار مالسلا )) هیلع  )) یلع ترضح  دنوادخ  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) مالـسا یمارگربمایپ  زا  سپ  هک  دراد  هدیقع  هعیـش  ساسا  نیمه  رب  دوش ;

نیعم ار  ماما  دنناوت  یم  مدرم . دوخ  هک  دـنراد  هدـیقع  تنـس  لها  لباقم ، رد  تسا . هدرک  نیعم  مدرم  يربهر  ترـضح و  نآ  ینیـشناج  هب 
هب خساپ  شخب  . ) دنناد یمن  طرـش  ار  تمـصع  ّتنـس  لها  اّما  دـشاب ; هابتـشاو  هانگ  زا  موصعم  دـیاب  ماما  هعیـش  رظن  هب  هکنیا  رگید  دـننک .

1541ـ ـ )  تالاؤس

؟ دش یم  هللا  لوسر  یصو  وا  ایآ  درک  یم  تباجا  بهل  وبا  ناشیا  يومع  رگا  ینیشناج  يارب  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) مرکا لوسر  توعد  رد 

شسرپ

یم هللا  لوسر  یـصو  وا  اـیآ  درک  یم  تباـجا  بهل  وبا  ناـشیا  يومع  رگا  ینیـشناج  يارب  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) مرکا لوسر  توعد  رد 
؟ دش

خساپ

. دوب دهاوخ  نم  نیـشناج  ییـصو و  دروآ  نامیا  نم  هب  هک  يدرف  نیلّوا  دـندومرف : هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) نأشلا میظع  ربمایپ  هک  اجنآ  رد 
و دوش . لیان  ماقم  نیا  هب  هک  هداد  قیفوت  وا  هب  دنوادخ  هک  دوب  نیا  هناشن  دـش  یم  بهل و .. وبا  بیـصن  یقیفوت  نینچ  رگا  هک  تسین  یّکش 

هداد رارق  موصعم  صاخ  ار  تیاصو  تفالخ و  ماقم  دـنوادخ  هک  اجنآ  زا  نکل  درک  یم  اـفو  شا  هدـعو  هب  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ربماـیپ
اریز دندش ، بکترم  یگدـنز  رد  هک  ار  یتراسخ  یملظ و  تلع  هب  مهنآ  و  دـننک . یمن  ادـیپ  ار  يا  هرهب  نینچ  قیفوت  بهل  وبا  لاثما  تسا ،

يانمت هک  تسا  نیا  ادخ  يایلوا  تمالع  دـنراد و  تمالع  ادـخ  يایلوا  اریز  دیـشاب  ادـخ  ءایلوا  زا  دـیناوت  یمن  امـش  دـیامرف  یم  دـنوادخ 
شیپاشیپ هک  دیناد  یم  تسا و  هانگ  هب  هدولآ  امش  دوجو  مامت  اریز  دیشاب  هتـشاد  گرم  يانمت  دیناوت  یمن  زگره  امـش  یلو  دنراد ، گرم 

هک ار  مالـسا  ربمایپ  توعد  دـنک  یم  تباجا  رگا  بهل  وبا  نیاربانب  تسامـش -  راظتنا  رد  شتآ  ناـهج  نآ  رد  و  ( 1) دیا هداتسرف  ار  شتآ 
هیلع )) یلع هک  تساـجنیا  ار . یمارگ  لوسر  توعد  دـنک  تباـجا  دـناوت  یمن  زگره  دـش  بهل  وـبا  نوـچ  هکلب  دـش . یمن  بهل  وـبا  رگید 

. تسا هدشن  یهانگ  بکترم  شیگدنز  رد  ندز  مه  هب  مشچ  کی  هدرک و  ادیپ  شرورپ  رون  رد  وا  اریز  دنک  یم  توعد  هک  تسا  (( مالسلا

؟ دیشک شیپ  ار  ربمایپ  زا  دعب  تفالخ  زیگنارب  فالتخا  هلأسم  هرابرد  دراد  یموزل  هچ  نرق  هدراهچ  تشذگ  زا  سپ 

شسرپ

؟ دیشک شیپ  ار  ربمایپ  زا  دعب  تفالخ  زیگنارب  فالتخا  هلأسم  هرابرد  دراد  یموزل  هچ  نرق  هدراهچ  تشذگ  زا  سپ 

خساپ
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نآ لوصا  تسا و  نادیواج  ینید  مالسا  اریز  تسا ; رادیاپ  هدنز و  زین  نونکا  یمالـسا  يداقتعا  لصا  کی  ناونع  هب  تفالخا  هلأسم  لصا 
اب تیالو  لصا  گنتاگنت  هطبار  تسا و  تیالو  لـصا  تسا ، يرایـسب  تیّمها  ياراد  هک  یلوصا  هلمج  زا  دـشاب ; یم  دـیواج  هدـنیاپ و  مه 

یمن هنهک  ار  مالـسا  اهنرق  تشذگ  هک  هنوگنامه  نیاربانب ، دـنراد . نشور  تلالد  نآ  رب  تنـس  مه  نآرق و  مه  هک  تسا  يا  هلأسم  مالـسا 
دیاب تسا . یمالـسا  لوصا  نیرتمهم  زا  هک  مه  تیالو  لصا  تسا ، شخب  تایح  هدـنز و  نامز  تشذـگ  اب  نانچمه  مالـسا  میلاعت  دـنک و 

، دشاب هتـشاد  تافانم  ننـست  عیـشت  نایم  تدحو  اب  ینونک  طیارـش  رد  تسا  نکمم  هلأسم  نیا  حرط  هک  نیا  اّما  دـشاب . هّجوت  دروم  هراومه 
هب هچنآ  تسین . تدـحو  نتفر  نیب  زا  ثعاب  هاگچیه  دـشاب ، یتسود  مهافت و  فاصنا و  ساسارب  هچنانچ  لـئاسم  نیا  حرط  هک  تفگ  دـیاب 

. دوش یمن  فالتخا  ثعاب  هاگچیه  مهافت  فاصنا  ساسارب  یملع  ثحب  تسا و  فالتخا  يزوت و  هنیک  دناسر ، یم  نایز  تدحو 

تنـس لها  هک  روط  نآ  دننک  باختنا  ار  ناشماما  ناشدوخ  دیابن  مدرم  ارچ  تسانعم و  هچ  هب  تسادـخ  فرط  زا  بوصنم  ماما  دوش  یم  هتفگ  هکنیا 
. دییامرف یفرعم  هعلاطم  يارب  یباتک  هراب  نیا  رد  و  دنرداق ؟

شسرپ

هک روط  نآ  دـننک  باختنا  ار  ناشماما  ناشدوخ  دـیابن  مدرم  ارچ  تسانعم و  هچ  هب  تسادـخ  فرط  زا  بوصنم  ماما  دوش  یم  هتفگ  هکنیا 
. دییامرف یفرعم  هعلاطم  يارب  یباتک  هراب  نیا  رد  و  دنرداق ؟ تنس  لها 

خساپ

ادـخ و هفیلخ  هکلب  تسین ، مدرم  هفیلخ  ماما  تسین . هتخاس  مدرم  هدـهع  زا  قح ، رب  ياوشیپ  ماما و  باختنا  هک  تسا  دـقتعم  هیماـما  بتکم 
و دنتـسین . موصعم  نوصم و  اطخ  زا  دنـشاب ، يوقتاب  حلاص و  هچ  ره  تما  ءاملع  دوش . نیعم  ربمایپ ( ادـخ و  بناج  زا  دـیابو  تسا . r لوسر

نیا دـهاش  نیرتهب  تسین . لاحم  دـشاب ، يدـمع  ریغ  هچ  رگا  نانآ ، هیحاـن  زا  ینید  نیناوق  فراـعم و  زا  یخرب  نتفاـی  رییغت  اـی  ندـش  هاـبت 
روصتم زگره  هک  تسا  نینچ  هعیـش  داقتعا  نیاربانب  تسا . هدمآ  دوجوب  مالـسا  رد  هک  تسا ، یفالتخا  نوگانوگ و  بهاذم  دوجو  بلطم ،

رد ینامرف  روتسد و  و  دشاب ؛ هدادن  رارق  هجوت  تیانع و  دروم  مالـسا ، ( مّرکم  لوسر  زا  سپ  ار  تما  یتسرپرـس  هلأسم  دنوادخ  هک  تسین 
نیلوا رد  ییاـج ، رد  مالـسا  ذوفن  درجم  هب  هک  دوب  نینچ  شتاـیح ، ناـمز  رد  ربماـیپ ( شور  دـشاب . هدرکن  ماـهلا  ربماـیپ ( هب  صوصخ ، نیا 

يرکشل رگا  و  داد . یم  رارق  ینیـشناج  دوخ  يارب  تشگ ، یم  جراخ  هنیدم  زا  هاگره  زین  و  درکیم . بصن  اجنآرب  یلماع  یلاو و  تصرف ،
سپ ینیشناج  هلأسم  هب  تبسن  دناوت  یم  ایآ  لاح ، نیا  اب  دومن . یم  بصن  بیترت  هب  هدنامرف ، دنچ  ات  یهاگ  درکیم ، مازعا  داهج  يوس  هب 

یفرصت لخد و  هنوگ  ره  ات  دنراپـسب ، مدرم  تسدب  ار  ادخ  نید  و  دنریگب ؟ میمـصت  دوخ  ات  دنک  اهر  ار  تما  و  دشاب ؟ توافتیب  دوخ ، زا 
تانایب و ربمایپ ،( زا  دیاب  دشاب ، هدـش  راذـگاو  مدرم  هب   r ادخ لوسر  زا  سپ  یمالـسا  هعماج  رادـمامز  نییعت  رگا  یتح  دـنیامنب !؟ نآ  رد 

تسنیا ماما  تایصوصخ  زا  ( 1 .) تسین يربخ  ینید  روتسد  يوبن و  نایب  نینچ  زا  هکنآ  لاح  و  دشاب . هدیـسر  صوصخ  نیا  رد  یتاروتـسد 
ینورد یحور و  تفـص  کی  ماقم ، نیا  و  دشاب . نوصم  نایـصع ، هانگ و  زا  مه  و  نایـسن ، اطخ و  زا  مه  دیاب  ینعی  دشاب ، موصعم  دیاب  هک 

هب یکتم  هک  دنک ، كرد  موصعم  دروم  رد  ار  یتیصوصخ  نینچ  دناوت  یم  يدرف  اهنت  دنتسین . نآ  صیخشت  هب  رداق  يداع  مدرم  هک  تسا ،
. دـشاب هتـشاد  لماک  تفرعم  هطاحا و  ینید ، فراعم  ماـکحا و  ماـمت  هب  دـیاب  ماـما  نینچمه  تسادـخ . ربماـیپ  وا  و  دـشاب ، یهلا  یحو  ملع 

نیا دجاو  دوخ  هک  تسا ، یسک  اب  نآ  قیقد  تخانش  هکلب  تسا . جراخ  مدرم  هدهع  زا  زین  یملع  ظاحل  زا  یتبترم ، ماقم و  نینچ  صیخشت 
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هک دنک ، یم  باجیا  تمـصع  ملع و  عوضوم  ود  نیاربانب  تسوا . لوسر  ادخ و  اب  نآ ، صیخـشت  مه  زاب  اذل  دـشاب . راشرـس  شناد  ملع و 
صخـش دروم  رد  ادتبا  زا  ربمایپ ( ینیـشناج  تماما و  ثحب  و  دنک . یفرعم  مدرم  هب  ار  يو  مه  ربمایپ  و  ددرگ . باختنا  ادـخ  بناج  زا  ماما 

یلبق ماما  نخس  شیامرف و  هب  زین ، همئا ( ریاس  يارب  دسرب ، توبث  هب  یماقم  نینچ  یلع ( يارب  هچنانچ  ددرگ . یم  حرطم  یلع ( نینمؤملاریما 
تاـیآ هلمج  زا  دراد . دوـجو  یناوارف  ینآرق  یلقع و  یلقن و  هلدا  یلع ( نینمؤـملاریما  تماـما  تفـالخ و  تاـبثا  يارب  دوـش . یم  کـسمت 

." نوعکار مه  ةوکزلا و  نوتؤی  ةولّـصلا و  نومیُقی  نیذـلا  اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  ُمکَّیلَو  اـمَنِا   : " دـیامرف یم  هک  تسا  هیآ  نیا  نآرق ،
تاکز هقدـص و  عوکر  لاح  رد  و  دـنناوخ ، یم  زاـمن  هک  دنتـسه  ناـنمؤم  و  شلوسر ، ادـخ و  طـقف  امـش  راـیتخا  بحاـص  رمایلو و  ( ) 2)

نأش رد  هیآ  نیا  هک  دنراد ، رظن  قافتا  ینـس  یعیـش و  نیرـسفم  هدیدرگ ، تبث  خـیرات  رد  هراب  نیا  رد  هک  ییارجام  هب  هجوت  اب  دـنهدیم ).
راگدرورپ هیحان  زا  ار  هچنآ  ام ، لوسر  يا   ... " ، ) کبر نِم  کیلا  لزنُا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای   : " دـیامرف یم  زین  و  تسا . هدـش  لزاـن  یلع (

هب ربمایپ (  هکدراد  راظتنا  دنوادخ  هک  یمکح  يا ). ... هدادن  ماجنا  ار  وا  تلاسر  ینکن ، نینچ  رگا  و  ناسرب . مدرم  هب  هدش ، لزان  وت  يوسب 
نیا يا . هدرکن  غیلبت  ار  دوخ  تلاسر  لک  ییوگ  یناسرن ، مدرم  هب  ار  مکح  نیا  رگا  دیامرف ، یم  هک  تسا  مهم  نانچ  نآ  دنک ، غالبا  مدرم 

تیالو صوصخ  رد  و  تشگ ؛ لزان  ربمایپ ( رب  يرجه ، مهد  لاس  رد  عادولا ، ۀجح  نایرج  رد  مخ ، ریدغ  رد  ینس ، هعیش و  دییأت  هب  زین  هیآ 
هیآ لوزن  زا  دـعب  هک  هدرک ، رکذ  دوخ  همهملا  لوصف  باتک  رد  تسا ، ننـست  لها  ياـملع  نیرتربتعم  زا  هک  یکلاـم  هکناـنچ  تسا . یلع (

r ربمایپ زا  دعب  هک  اهنامه  هک  تسنیا  امش ، لاؤس  هب  خساپ  رد  رگید  بلطم  ( 4 . ) دومرف غالبا  ار  یلع ( تفالخ  تماما و  ) مرکا لوسر  قوف ،
هب همه  زا  هک  ار  ربمایپ ( تیب  لها  یتح  مدرم و  مومع  هکنیا  نودب  دندومن ، بضغ  ار  تفالخ  و  دـندرک ، تفلاخم  نینمؤملاریما ( تیالو  اب 
مود هفیلخ  تفالخ  دروم  رد  دندرک . هرسکی  ار  راک  دنراذگب ، نایرج  رد  دنتشاد ، رظن  يأر و  رد  يرتشیب  یگتـسیاش  و  دندوب ، رتکیدزن  وا 

شـش ياروش  کی  اب  مود ، هفیلخ  زین ، ار  موس  هفیلخ  و  درک . تیـصو  یمود  تفالخ  هب  لوا  هفیلخ  هکلب  دـشن ، راذـگاو  مدرم  هب  راـک  مه 
، تفالخ عضوم  رد  هک  ددرگ  یم  هدهاشم  سپ  ( 5 .) دروآ راک  يور  دوب ، هدرک  میظنت  نییعت و  ار  نآ  همان  نیئآ  اضعا و  شدوخ  هک  هرفن ،
ار تفالخ  هناّدبتـسم ، و  هنارکتبم !! يا  هنوگ  هب  هکلب  ار ؛ مدرم  يأر  هن  و  دنتفرگ ، شیپ  رد  ار  لوسر  ادـخ و  ۀیـصوت  هن  ننـست  لها  يافلخ 

همجرت " ربمایپ ، نآرق و  هاگدید  زا  یلع  ماما  يربهر  ، " ینیما میهاربا  هتـشون  " تماما ، یلک  لئاسم  یـسررب   " ياه باتک  دـندرک . لیمحت 
همالع مالسا ، رد  هعیـش  .1 ذـخآم : عبانم و  ددرگ . یم  داهنـشیپ  هعلاطم  تهج  ییابطابط ، همالع  مالـسا " رد  هعیـش  و"  یماما ، رفعجدـمحم 

نامه مالسا 5. رد  هعیش  هیآ 72 4. هدئام / ۀکرابم  هروس  هیآ 55 3. هدئام / ۀکرابم  هروس  ییابطابط 2.

حم تیب  لها  ءزج  ریهطت  هیآ  هب  هجوتاب  ادخ  لوسر  ترضح  نانز  ایآ  دنتسه و  یناسک  هچ  ینس  هعیش و  رظن  زا  تیب  لها 

شسرپ

حم تیب  لها  ءزج  ریهطت  هیآ  هب  هجوتاب  ادخ  لوسر  ترضح  نانز  ایآ  دنتسه و  یناسک  هچ  ینس  هعیش و  رظن  زا  تیب  لها 

خساپ

یکاـپان و هک  تسا  هدرک  هدارا  دـنوادخ  شاریهطت ; مکرهطی  تیبـلا و  لـها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا   )) ریهطت ئهیآ  هچرگ 
هدمآ (ص ) ربمایپ نارـسمه  هب  طوبرم  تایآ  يالبال  رد  دزاس .)) كاپ  رظن  ره  زا  ار  امـش  دنک و  رود  ربمایپ ) تیب  لها   ) امـش زا  ار  يدـیلپ 

دعب لبق و  تایآ  هک  ارچ  دنکیم . لابند  ار  يرگید  فدـه  هک  دـهدیم  ناشن  دراد و  توافت  دـعب  لبق و  تایآ  اب  هیآ  نیا  نحل  یلو  تسا 
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ار (ص ) ربمایپ نارـسمه  هیآ  نیا  زاغآ  رد  تسا ! هدـمآ  رکذـم  عمج  رئامـض  اب  ثحب  دروم  هیآ  نیا  یلو  تسا  ثنوم  عمج  ریامـض  اب  همه 
دـنوشن و رهاظ  مدرم  نایمرد  نیتسخن  تیلهاج  موسر  دـننامه  دـننامب و  دوخ  ياههناخ  رد  هک  دـهدیم  روتـسد  اهنآ  هب  هتخاس و  بطاخم 
نکتویب و یف  نرق  و   ) دنیامن تعاطا  ار  شلوسر  ادخ و  دـننک و  تخادرپ  ار  تاکز  دـنراد و  اپرب  ار  زامن  دـننک ، تیاعر  ار  تفع  نیزاوم 

تسا هدمآ  هیآ  زا  شخب  نیا  ولصلا  نمقا  یلوالا و  اکزلا  نیتآ  رد و  هک  يریمض  شش  مامت  هلوسر ) هللا و  نعطا  یلهاجلا و  جربت  نجربتال 
يدیلپ دهاوخیم  اهنت ))  )) دنوادخ دیامرفیم : دوشیم و  يرگید  روط  هیآ  نحل  سپـس  دـینک .) تقد  . ) تسا ثنوم  عمج  تروص  هب  همه 

مکرهطی تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا  (( ) دـنک كاـپ  شـالماک  ار  امـش  دزاـس و  رود  تیب  لـها  امـش  زا  ار  هاـنگ  و 
ردص هک  تسا . تسرد  تسا  هدمآ  رکذم  عمج  تروص  هب  ود  ره  هک  تسا  هتفر  راک  هب  عمج  ریمـض  ود  هیآ  زا  شخب  نیا  رد  شاریهطت .)

، دشاب هتـشادن  دوجو  نآ  فالخ  رب  ياهنیرق  هک  تسا  ییاج  رد  نخـس  نیا  یلو  دـنکیم  لابند  ار  بلطم  کی  شالومعم  هیآ  کی  لیذ  و 
; نآ رد  دوجوم  ئهنیرق  هیآ و  رهاظ  فالخ  رب  ینخـس  دناهتـسناد  ربمایپ  نارـسمه  هب  رظان  زین  ار  هیآ  زا  تمـسق  نیا  هک  یناـسک  نیا  رباـنب 
زا معا  مالـسا  گرزب  ياملع  هک  میراد  يددـعتم  تایاور  هب  یـسرتسد  هیآ  نیا  دروم  رد  هتـشذگ  نیا  زا  دـناهتفگ . اهریمـض  توافت  ینعی 

تایاور نیا  تسا  اهنآ  لوبق  دروم  هک  نیقیرف  عبانم  نیرتفورعم  رد  دناهدرک و  لقن  (ص ) مرکا ربمایپ  صخش  زا  ار  نآ  هعیـش  ننـست و  لها 
همطاف و یلع و  و  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  هیآ ، نیا  رد  بطاـخم  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  یگمه  تاـیاور  نیا  تسا . هدـمآ  ترثک  روفو و  هب 

يارب شالومعم  هک  امنا  هب  ریبعت  دمآ . دهاوخ  حورشم  روط  هب  شادعب  هک  ربمایپ ) نارـسمه  هن   ) دنـشابیم مالـسلا ) مهیلع  ) نیـسح نسح و 
نادناخ ئهژیو  هدمآ  هیآ  نیا  رد  هک  یتبهوم  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دوشیم  هتفگ  اهنت  ای  طقف  نآ  ياج  هب  زورما  یسراف  رد  تسارـصح و 

یلو دناهتـسناد  (ص ) ربمایپ نارـسمه  ینعم  هب  ار  تیبلـها  تنـس ، لـها  نارـسفم  زا  یعمج  دوشیمن . نارگید  لـماش  تسا و  (ص ) ربماـیپ
نیا رب  ینـشور  لیلد  رکذم  عمج  هب  هیآ  نیا  دـعب  ام  لبقام و  رد  ثنوم  عمج  ياهریمـض  لیدـبت  هیآ و  قایـس  رییغت  میتفگ  هک  هنوگ  نامه 

دح رد  نآرق  تسا و  میکح  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسا . يرگید  زیچ  نآ  زا  روظنم  دراد و  هناگادج  ياوتحم  هلمج  نیا  هک  تسا 
همطاف یلع و  ربمایپ و  هب  صوصخم  ار  نآ  نارـسفم  زا  رگید  یهورگ  تسا . باسح  يور  نآ ، تارییغت  همه  تغالب و  تحاصف و  يـالعا 

اهنآ زا  یـشخب  هب  لیذ  رد  هدش و  دراو  هعیـش  تنـس و  لها  عبانم  رد  هک  یناوارف  تایاور  و  دناهتـسناد . مالـسلا ) مهیلع  ) نیـسح نسح و  و 
نیا هب  صوـصخم  ار  هیآ  هک  یناـسک  یتـح  هک  تسا  تاـیاور  نیمه  دوـجو  لـیلد  هب  دـیاش  و  تسا . ینعم  نـیا  رب  هاوـگ  مـینکیم  هراـشا 

و ار ، (ص ) ربمایپ نارـسمه  مه  دوشیم و  لماش  ار  ناراوگرزب  نیا  مه  هک  دـناهدش . لئاق  نآ  يارب  یعیـسو  ینعم  دناهتـسنادن ، ناراوگرزب 
ود و  (س ) ارهز ئهمطاف  مالسا  يوناب  و  ع )  ) یلع ربمایپ و  هب  هیآ  صاصتخا  لیلد  هک  یتایاور  اما  تسا . هیآ  رد  تسا و  یموس  ریـسفت  نیا 

ریسفت رد  اهنت  تیاور  هدجیه  هلمج  زا  تسا . دایز  رایـسب  دش  هراشا  هک  هنوگنامه  دشابیم ، مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسح نسح و  ناشدنزرف 
، سنا نب  زا  تیاور  کی  هشیاع  زا  تیاور  کی  يردخ ، دیعس  وبا  زا  تیاور  هس  هملـس ، ما  زا  تیاور  جنپ  هک  تسا  هدش  لقن  روثنملا  ردلا 

نب كاحـض  زا  تیاور  کـی  دعـس ، زا  تیاور  کـی  عقـسا ، لـئاو  زا  تیاور  کـی  ارمحلا ،  یبا  زا  تیاور  ود  ساـبع ، نـبا  زا  تـیاور  ود 
زا شیب  هدـش  دراو  هراب  نیا  رد  هک  ار  یتاـیاور  نازیملا  ریـسفت  رد  ییاـبطابط  همـالع  موحرم  تسا . مقرا  نب  دـیز  زا  تیاور  کـی  محازم ،

هدش دراو  هعیـش  قرط  زا  هک  تسا  نآ  زا  شیب  هدـش  لقن  هنیمز  نیا  رد  تنـس ، لها  قیرط  زا  هچنآ  دـیامرفیم : درمـشیم و  تیاور  داتفه 
روثنملا ردلا  ریـسفت  ریغ  رد  اهنآ  تیاور  هک  یتایاور   ) دیازفایم اهنآ  رب  زین  میدرب  مان  الاب  رد  هک  يدارفا  زا  ریغ  ار  يرگید  نایوار  و  تسا !

نینچ تسین  دیعب  دـناهدرک و  رکذ  اهدـص  رب  غلاب  هدـش  لقن  اهنآ  رد  تایاور  نیا  هک  ار  یبتک  تایاور و  دادـعت  زین  یـضعب  تسا ). هدـمآ 
يدـحاو هچنآ  یلع و  و  (ص ) یبنلا یف  تلزن  دوش ، نشور  ات  میروآیم  اهنآ  عبانم  رکذ  اب  ار  تایاور  نآ  زا  یتمـسق  اهنت  اـجنیا  رد  دـشاب .

ربماـیپ صوـصخ  مطاـف  صاـخ  مالـسلاامهیلع ) ) نینـسحلا رد و  هیآ  نیا  مهریغ ; اـهیف  مهکراـشیال  يـالا  نا  دـیوگیم : لوزنلا  بابـسا  رد 
نیا تسا . تیعقاو  کی  دنرادن ، تکراشم  اهنآ  اب  نآ  رد  يرگید  سک  هدش و  لزان  مالسلا ) مهیلع   ) نینسح همطاف و  یلع و  و  (ص ) مرکا

: دیوگیم تحارص  ابو  هدش  لقن  (ص ) ربمایپ نارـسمه  زا  یـضعب  زا  هک  یتایاور  1 ؤ  درک . هصالخ  شخب  راهچ  رد  ناوتیم  ار  ثیداـحا 
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امش دومرف : میتسه ؟ هیآ  نیا  زج  مه  ام  ایآ  هک  میدرک  لائوس  شترـضح  زا  تفگیم ، هفیرـش  هیآ  نیا  زا  نخـس  ص )  ) ربمایپ هک  یماگنه 
رد (ص ) ربمایپ هک  دنکیم  لقن  (ص ) ربمایپ یمارگ  رسمه  هملـس  ما  زا  دوخ  ریـسفت  رد  یبلعث  هلمج  زا  دیتسین ! هیآ  نیا  لومـشم  اما  دیبوخ 
ادص ار  (ع ) نیـسح نسح و  تدنزرف  ود  رـسمه و  : )) دومرف (ص ) ربمایپ دروآ ، ترـضح  نآ  دزن  ییاذـغ  (س ) همطاف هک  دوب  دوخ  ئهناخ 

مهنع بهذاف  یترتع  یتیب و  لها  الوه  مهللا ! تفگ : دـنکفا و  اهنآرب  ییابع  (ص ) ربمایپ دـعب  دـندروخ  اذـغ  سپـس  دـندمآ ، اهنآ  نک ،))
ناـشکاپ یگدولآ  هنوگ  ره  زا  و  نک ، رود  اـهنآ  زا  ار  يدـیلپ  دـننم ، ترتع  نم و  تیب  لـها  اـهنیا  ادـنوادخ  شاریهطت ; مهرهط  سجرلا و 

کنا : )) دومرف متـسه ؟ امـش  اب  مه  نم  ایآ  ادخ : لوسر  يا  متفگ  نم  هدـش ... لزان  هللا )).... دـیری  امنا   )) هیآ هک  دوب  اجنیا  رد  و  نادرگ )).
مراهچ و نرق  رخاوا  رد  هک  تنـس  لـها  فورعم  ياـملع  زا  یبلعث  زین  و  یتسین .) هورگ  نیا  ئهرمز  رد  اـما  (( ) یتسه یکین  رب  وت  ریخ ; یلا 

ئهرابرد وا  زا  هک  یماگنه  دـنکیم : لقن  نینچ  (ص ) ربمایپ رـسمه  هشیاع ، زا  تسا  فورعم  وا  ریبک  ریـسفت  هتـسیزیم و  مجنپ  نرق  لـئاوا 
ئهرابرد هک  یماگنه  و  دوب ! یهلا  ریدـقت  کی  نیا  تفگ : فسات ) اب   ) دـندرک لاـئوس  رگناریو  گـنج  نآ  رد  شتلاـخد  لـمج و  گـنج 

یـسک زا  دوب و  (ص ) ربمایپ دزن  مدرم  نیرتبوبحم  هک  ینکیم  لائوس  یـسک  ئهرابرد  نم  زا  ایآ  تفگ : نینچ  دـندرک ، لاـئوس  (ع ) یلع
هک ار  (ع ) نیـسح نسح و  همطاـف و  یلع و  مدـید  دوخ  مشچ  اـب  نم  دوب ، (ص ) ادـخ لوسر  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  رـسمه  هک  یـسرپیم 

ربب و اهنآ  زا  ار  يدیلپ  سجر و  نم ، نایماح  دننم و  نادناخ  اهنیا  ادنوادخ ! دومرف : دوب و  هدرک  عمج  ياهچراپ  ریز  رد  ار  اهنآ  (ص ) ربمایپ
نیا زج  اما   ) یتسه یکین  ریخ و  رب  وت  شاب  رود  دومرف : متـسه  اهنآ  زا  زین  نم  ایآ  ادـخ  لوسر  يا  متفگ  نم  امرف ، ناـشکاپ  اـهیگدولآ  زا 

رد اسک  ثیدح  ناتساد  2 ؤ  دندوبن . هیآ  نیا  ردتیبلها  زج  ربمایپ  نارسمه  هک  دیوگیم  تحارص  اب  ثیداحا  هنوگ  نیا  یتسین . ...) عمج 
كردتسم و رد  مکاح  نینچمه  هشیاع و  لوق  زا  حیحص ، رد  ملسم  لثم  يدایز  بتک  ردو  فلتخم  تاریبعت  اب  یناوارف  هداعلا  قوف  تایاور 

هیآ لیذ  رد  یتبسانمب  يزار  رخف  هک  نیا  رگید  ئهتکن  تسا . هدروآ  روثنملا  ردلا  رد  یطویس  شریـسفت و  رد  ریرج  نبا  ننـس و  رد  یقهیب 
هک تسا  یتیاور  نوچمه  تیاور  نیا  هک  نادب  : )) دـیازفایم اسک )  ثیدـح   ) ثیدـح نیا  لقن  زا  دـعب  نارمع ) لآ  هروس  هیآ 61   ) هلهابم

هدروآ فلتخم  قرط  زا  ار  ثیدـح  نیا  دوخ ، دنـسم  رد  لبنح  دـمحا  ماماو  تسا . ثیدـحو  ریـسفت  ياملع  نایم  رد  قاـفتا  دروم  شتحص 
نیدنچ ات  (ص ) ربمایپ ریهطت  ئهیآ  لوزن  زا  دـعب  هک  میناوخیم  تسا  ناوارف  ددـعتم و  زین  نآ  هک  تیاور  زا  يرگید  شخب  رد  3 ؤ  تسا .

ای دزیم ! : ادص  تشذـگیم  (ص ) همطاف ئهناخ  رانک  زا  حبـص  زامن  يارب  هک  یماگنه  تسا ) هام  هن  یـضعب  هام و  شـش  یـضعب  هک   ) هام
نایوار اب  لیزنتلا  دهاوش  بتک  رد  ثیدح  نیا  شاریهطت .)) مکرهطی  ولـصلا  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  تیبلا ! لها 

. تسا هدوب  هدش  باسح  هلاسم  کی  ینالوط  تدم  نآ  رد  (ص ) ربمایپ هیحان  زا  نخـس  نیا  رارکت  هک  تسادیپ  تسا و  هدـش  لقن  فلتخم 
یـسک يارب  يدـیدرت  هدـنیآ  رد  ات  دـناهناخ  نیا  لها  اهنت  تیب  لها  زاروظنم  دزاس  نشوریپ  رد  یپ  دـیکات  اب  حوضو و  هب  هتـساوخیم  وا 
يدایز تایاور  4 ؤ  تسا . هدنام  موهفمان  اهیضعب  يارب  هلاسم  زاب  رارکتو  دیکات  همه  نیا  اب  هک  تسا  تریح  بجعت و  ياجو  دنامن . یقاب 

یلع و ادخ و  لوسر  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگیم : تحارص  اب  هدرک ، ریهطت  هیآ  هب  هراشا  هدش و  لقن  فورعم  هباحص  يردخ  دیعسوبا  زا  هک 
هب اهنآ  صاـصتخا  ریهطت و  ئهیآ  ئهراـبرد  هک  یتاـیاور  هکنیا  نخـس  هاـتوک  تسا . هدـش  لزاـن  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاـف و 

. درذگیم مه  رازه  زا  مینک  اصحا  میهاوخب  رگا  هدمآ  یمالسا  فورعم  عبانم  رد  هک  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  و  (ص ) ربمایپ

؟ دراد تحص  رفن ) هس  زج  هب  دندش  دترم  ادخ  لوسر  زا  دعب  مدرم  همه  هک   ) ثیدح نیا  ایآ 

شسرپ

؟ دراد تحص  رفن ) هس  زج  هب  دندش  دترم  ادخ  لوسر  زا  دعب  مدرم  همه  هک   ) ثیدح نیا  ایآ 
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خساپ

دادترا ینعمهب  تیاور  نیا  رد  دادترا  هک  تسا  نیا  دسریم  رظن  هب  تیاور  نیا  دنـس  رد  ثحب  زا  رظن  فرـص  تیاور  نیا  هیجوت  رد  هچنآ 
تیالو دهع  نتـسکش  ینعم  هب  تیاور  نیا  رد  دادترا  دـشابیمن . تسا  لتق  دـح  يارجا  مالـسا و  زا  جورخ  رفک و  بجوم  هک  یحالطـصا 

ربارب رد  ندوبن  ضحم  میلـست  اـی  شترـضح و  ياهتیـصو  ندرکن  تیاـعرو  مرکا  ربماـیپ  یـشم  طـخ  زا  عوجر  یعون  و  (ع ) نینمؤملاریما
مالسا یمارگ  ربمایپ  تافو  زا  دعب  یناگیاپلگ .) اضردمحم  دیس  راکفألا 1/196  جیاتن  ، ) دشابیمترضح نآ  تیالو  زا  عافد  نینمؤملاریما و 

توافت و یب  فلتخم  للع  هب  مه  نانآ  زا  يرایـسب  . دـنتفریذپ ار  رکب  یبا  تفالخ  دـندرک و  راکنا  ار  نینمؤملاریما  تیالو  مدرم  زا  ياهدـع 
میلست دندوب و  رصنع  تسس  دنتشاد  لوبق  ار  ترضح  تیالوهک  مه  یمک  هدع  دندرک . دییأت  ار  لوا  هفیلخ  تفالخ  ًالمع  دندوب و  تکاس 
تسا هدمآ  یتیاور  رد  دندوب . لکشم  راچد  شترـضح  ربارب  رد  ندوب  میلـست  وتیالو  ربارب  رد  يوحن  هب  دندوبن و  ترـضح  ربارب  رد  ضحم 

نم شیپ  دیاهدیـشارت  ار  ناتیاهرـس  هکیلاح  رد  ادرف  دومرف  ناـنآ  ناـحتما  تهج  هب  ترـضح  دـندرک  تعیب  (ع ) نینمؤملاریما اـب  رفن  لـهچ 
(. راحب 28/358 ، ) دیآیم ترـضح  شیپ  رهظ  زا  دعبمه  رامعو  دندماین  رذ  یبا  دادقم و  ناملـس و  زج  هب  نانآ  زا  سکچیه  دیوش  رـضاح 

ماـما تساهدـمآ : یفاـک  رد  هک  تسا  یتـیاور  دـش  تیاور  يارب  هک  یهیجوـت  رفن و  هس  رگم  دـنوشیم  دـترم  همه  هک  تیاور  نیا  دـیؤم 
اب و  رگم ...! دنتفر  راصنا  ونیرجاهم  یمامت  دیامرفیم : دنکیم  تبحص  ترضح  اب  نانمؤم  یمک  زا  يوار  هک  یثیدح  نمض  رد  (ع ) قداص

دنک تمحر  ادخ  دیامرفیم  ترضح  دنکیملاؤس  رـسای  رامع  لاح  زا  يوار  دندنام ) یقاب  رفن  هس  طقف  ینعی   ) هس ددع  هب  هراشا  ناشتـسد 
هب ترضح  تسا . رتالاب  تداهش  زا  يزیچ  رگم  متفگ  مدوخشیپ  نم  دیوگیم  يوار  دش . هتـشک  دیهـش  درک و  تعیب  نینمؤملاریما  اب  ار  وا 

تاـیاور تیاور و  نیا  زا  یفاـک 2/244 ) «، ) دوبن نینچ  زگره  هن  دوبرفن  هس  نآ  لـثم  راـمع  ینکیم  رکف  دـندومرف  دـندرک و  یهاـگن  نم 
نینمؤملاریما دوخ  يالوم  ربارب  رد  ضحم  میلـست  رفن  هس  نآ  دـننام  هب  مه  رامع  بانجلثم  یتیـصخش  یتح  هک  دوشیم  مولعم  رگید  هباشم 

J .} نیریاسهب دسر  هچ  ات  تسا  هدوبن 

. دینک نایب  ار  ننست  لها  اب  دروخرب  رد  تماما -  لصا  دروم  رد  هژیو  هب  هعیش -  بهذم  تیناقح  رب  نشور  نقتم و  هلدا 

شسرپ

. دینک نایب  ار  ننست  لها  اب  دروخرب  رد  تماما -  لصا  دروم  رد  هژیو  هب  هعیش -  بهذم  تیناقح  رب  نشور  نقتم و  هلدا 

خساپ

اهنآ زا  هدافتسا  نکیل  تسه ؛ هنیمز  نیا  رد  يرایسب  مکحم  لیالد  دراد و  يددعتم  ياههار  ننست ، لها  نارهاوخ  ناردارب و  اب  ندرک  ثحب 
تایصوصخ هب  تبـسن  یفاکییانـشآ  نینچمه  دزادرپیم . وگو  تفگ  هب  هک  تسا  یـسک  یملع  طلـست  نطفت و  هب  هتـسباو  زیچ  ره  زا  شیب 

.3 ینآرق ، لیالد  . 2 یلقع ، نیهارب  . 1 دومن : میسقتیلک  هتسد  هس  هب  ناوتیم  ار  دوجوم  نیهارب  تسا . مزال  رایسب  بطاخم  یحور  يرکف و 
رصتخم نیا  رد  دبلطیم و  ار  يددعتم  ياه  باتک  هعلاطم  تالالدتسا ، نیا  زا  کی  ره  یگدرتسگ  تسا  یعیبط  (ص .) مرکا ربمایپ  تایاور 
تماما يربهر و  امتح  نآرق  رظن  زا  . 1 نآرق : هاگدـید  زا  کی . ددرگیم : هراشا  ناهرب  ود  هب  اراصتخا  نکیل  تسین ؛ اهنآ  زا  ثحب  ناـکما 
یماگنه هلمج  زا  تسا . هدش  نایب  یهلا  باتک  رد  یفلتخم  ریباعت  هب  هتکن  نیا  دشاب . يژک  هنوگ  ره  زا  رود  موصعم و  تسد  هب  دـیاب  تما ،
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« یتیرذ نمو  لاـق  : » دومن تساوخرد  شنادـنزرف  يارب  ار  یهلا  بصنم  نآ  و  اـماماسانلل » کـلعاج  ینا  : » دیـسر تماـماهب  (ع ) میهاربا هک 
هب هن  تسا ؛ یهلا  یبصنم  تماما  هک  دهدیم  ناشن  الاب  هیآ  دـسریمن . ناراکمتـس  هب  نم  دـهع  نیملاظلا  يدـهع  لانیال  لاق  : » دـمآ خـساپ 
ام غلب  یبنلا  اهیا  ای  : » غالبا هیآ  دنـشاب . اربم  كاپ و  نآ  ینآرق  عیـسو  موهفم  اب  یملظ  ره  زا  هک  دوش  یم  اـطعا  یناـسک  هب  دارفا و  باـختنا 

تسا و (ع ) نینمؤملاریما تیالو  صوصخرد  هک  نید  لامکا  هیآ  نآ  لابند  هب  و  هتلاـسر » تغلب  اـمف  لـعفت  مل  ناـف  کـبر  نم  کـیلا  لزنا 
يرما هعماـج ، رد  يربهر  موزل  . 1 هک : تشاد  هجوت  دـیاب  زین  یلقع  هاگدـید  زا  ود . تسا . هدـیدرگ  نایب  هرتاوتم  تایاور  رد  نآ  تاـیئزج 

هب نآ  يارجا  یهلا و  ماـکحا  . 3 دشاب . یهلا  نیناوق  ماکحاساسارب و  دـیاب  یمالـسا ، هعماج  رد  يربهر  . 2 تسا . ریذـپان  راکنا  يرورض و 
زا تسین ، ربمایپ  رگا  رگید  ترابع  هب  دشاب . دهعتم  اهنآ  هب  تبسن  هاگآ و  ماکحا  نآ  يایاوز  هب  دص  رد  دص  هک  تسا  نکمم  یسک  هلیسو 
هب هسیاقم  لباق  تاهج  نیا  رد  سک  چـیه  افلخ ، یهاوگ  خـیرات و  تداهـش  هب  دـشاب و  ترـضح  نآهبدرف  نیرتکیدزن  فاصوا  طیارش و 
یب تایاور  زین  ییاور  هاگدـید  زا  هس . دـندرکیم . (ع ) همئا هب  زاین  ساسحا  يرایـسب  دراوم  رد  افلخ  یتح  تسا . هدوبن  (ع ) موصعم ناـماما 

دنکیم تباث  ار  (ع ) تیب لها  تیالو  تماما و  تحارص  هب  هک  هدش  لقن  رتاوت  هب  ینس ، هعیش و  ياهباتک  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  يرامش 
نیا هک  دـینادب  دـیاب  هتبلا  نیلقث و ... ثیداحا  . 4 هنیفـس ، ثیداحا  . 3 راذـنالا ، هلیل  تایاور  . 2 ریدـغ ، هثداح  هب  طوبرم  تاـیاور  . 1 دننام :

هب ناـنیمطا  هـک  دـییامن  ثـحب  یناـسک  اـب  تـسا  مزـال  انمــض  تـسا . يدـج  تاـعلاطم  دـنمزاین  تـسین و  یفاـک  زگره  یهاـگآ ، رادـقم 
نآرق رد  (ع ) یلع ماـما  يربـهر  يرهطم 2 - داتـسا  يربهر ، تماـما و  - 1 رتشیب ر.ك : یهاـگآ  يارب  دیـشاب . هتـشاد  ناـنآ  ییوجتقیقح 

ياهتمهت هعیش و  ینیما 5 - میهاربا  تماما ، یلک  لـئاسم  یـسررب  يوامـس 4 - یناجیت  مدش ، تیادـه  هاگ  نآ  - 3 تاعجارملا ) همجرت  )
يرش داوج  دمحم  اوران ،

تعافش

طئارش ياراد  دیاب  هدنوش  تعافش  هدننک و  تعافـش  ایآ  دوش و  تعافـش  قیرط  زا  یگدوشخب  لومـشم  دناوت  یم  دشا  مر هـر چـه بـ ـا جـ یآ
؟  دنشاب یصاخ 

شسرپ

طئارش ياراد  دیاب  هدنوش  تعافش  هدننک و  تعافش  ایآ  دوش و  تعافش  قیرط  زا  یگدوشخب  لومـشم  دناوت  یم  دشا  مر هـر چـه بـ ـا جـ یآ
؟  دنشاب یصاخ 

خساپ

دوش یم  ـت  عا نآ شـفـ هرا  ـ برد یمرجرظن کـه  زا  یطیارش  هکلب  تسین  طرش  دیق و  یب  عوضوم  کی  مالـسا  قطنم  رظن  زا  تعافـش  هلاس  مـ
روطب متس  ملظ و  دننامه  یناهانگ  الثم  دراد  موس  يو  زا سـ هد  تعافش کـنـنـ صخش  رگید و  يوس  زا  هدنوش  تعافش  صخش  وسکی ,  زا 

ادـخ و هب  نامیا  هکدـنوش  یم  تعافـش  قیرط  زا  یگدوشخب  لومـشم  یناسک  رگید  فرط  زا  هدـش  هدرمـش  نوریب  تعافـش  هریاد  زا  یلک 
رد زین  ناگدننک  تعافـش  درو  رد مـ و  دنـشاب .  هتـشاد  دب  لامعا  يدـبو  کین  لامعا  یکین  هب  فارتعا  رفیک و  شاداپ و  نازیم و  باسح و 
اب دنویپ  طابترا و  عون  کی  دیاب  هدنوش  تعافش  بیترت  ـن  یا ـد و بـه  شا قح بـ رب  هاوگ  دیاب  هک  هدش  رکذ  طرش  نیا  فرخز  هروس  هیآ 87 

 . نآ هب  یلعف  یلوق و  یهاوگو  قح  هب  هجوت  قیرط  زا  يدنویپ  دزاس ,  رارقرب  هدننک  تعافش 
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؟  دیهد حیضوت  ار  یهلا  لدع  اب  تعافش  هطبار 

شسرپ

؟  دیهد حیضوت  ار  یهلا  لدع  اب  تعافش  هطبار 

خساپ

لدع فالخ  نانآ  هرابرد  تعاف  نتفریذپ شـ  , دشاب تلادع  ياضتقم  ناراکهنگ ,  باذع  هب  یهلا  مکح  رگا  هک  تسا  هدش  لاکـشا  نین  چـ
ریغ هتـشاد  دوجو  البق  هک  باذـع  هب  مکح  دـشاب  هنالداع  تسا -  تعافـش  نتفریذـپ  ياضتقم  هک  باذـع -  زا  تاـجن  رگا  دوب و  دـهاوخ 
باذ زا عـ تاجن  هب  مکح  هچ  تعافـش و  زا  لبق  باذـع  هب  مکح  هچ  یهلا -  ماکحا  زا  کی  ره  هک  تسا  نیا  باوج  تسا .  هدوب  هنالداع 
اهنآ عوضوم  اریز  تسی ,  ـن نـ ید ـ ـض نیب  عمج  ود ,  ره  ندوب  هناـمیکح  تلادـع و  ياـنعم  تسا و  تمکح  لدـع و  قـفاوم  نآ -  زا  دـع  بـ

شریذپ تعافش و  ققحت  بجوم  هک  یتایضتقم  زا  رظ  ـنـ فر صـ ـت ,  سا هانگ  باکترا  ياضتقم  یهلا ,  باذع  هب  مکح  اریز :  دراد ,  توافت 
دیق رییغت  زا  تیعبت  هب  مکح  رییغت  تسا و  روبزم  تایـضتقم  روهظ  بجوم  هب  باذـع ,  زا  تاجن  هب  مکح  دوش و  یم  راـکهنگ  قح  رد  نآ 

خوسنم مکح  ندوب  هنالداع  هک  نانچمه  دراد و  یعیرـشت  نیناوق  ماکحا و  رد  ینیوکت و  تاررقمو  ماـکحا  رد  یناوارف  ریاـظن  عو ,  ـ ـضو مـ
ای اعد  زا  لبق  ءالب  ریدقت  ندوب  هنامیکح  درادـن و  خـسن  زا  نامز بـعـد  رد  خـسان  مکح  ندوب  هنالداع  اب  یتافانم ,  شدوخ  نامز  هب  تبـسن 
 , مه تعافـش  زا  دـعب  هانگ  شزرمآ  هب  مکح  نینچمه  درادـن  هقدـص  ءاعد و  زا  نآ بـعـد  ـع  فر ندوب  هنامیکح  اـب  یتاـفانم  هقدـص ,  نداد 

 . تشاد دهاوخن  تعافش  ققحت  زا  لبق  باذع  هب  مکح  اب  یتافانم 

؟  تسین یهلا  تنس  رییغت  بجوم  تعافش  ایآ 

شسرپ

؟  تسین یهلا  تنس  رییغت  بجوم  تعافش  ایآ 

خساپ

43 تسا ( .  هتسناد  خزود  باذع  هب  ندشراچد  بجوم  ار  ناطیـش  زا  يوریپ  لاعتم  يادخ  هک  تسا  نیا  هدش  حرطم  هک  يرگید  لاک  ـ ـشا
رب سیلبا  يا  وـت  نیعمجا :  مهدـعوم  منهج لـ نا  نیواـغلا و  نم  کـعبتا  نـم  ـالا  ناطلـس  مـهیلع  يدا لـیـس لـک  نا عـبـ حـجـر :  و 42 ) 

رد حـقـیـقـت تسا .  خزودرد  ناـشیا  یگمه  هاگدـعو  دـننک و  يوریپ  وـت  زا  هک  یناـهارمگ  رگم  تشاد  یهاوـخن  یطلـست  نم  ناگدـنب 
 , تسین لیدـبت  رییغت و  لـباق  یهلا  ياـه  ـنـتـ ـس هک  میناد  یم  تسا و  یهلا  ياهتنـس  زا  یکی  ترخآ ,  ملاـع  رد  ناراـکهنگ  ندرک  باذـع 

يرییغت لیدـبت و  یهلا  تنـس  يارب  زگره  الیوحت .  هّللا  هنـسل  دـجت  نل  الیدـبت و  هّللا  هنـسل  دـجت  نلف  هدومرفرطاـف :  ( 43  ) هیآ رد  هکناـنچ 
تعاـف ـ ـش نتفریذـپ  هک  تسا  نیا  باوج  دـبای ؟  رییغت  دوش و  ضقن  یهلا  تنـس  تعافـش ,  اـب  دراد  ناـکما  هنوگچ  سپ  تفاـی .  یهاوخن 
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تسا یعقاو  ياهرایعم  اهکالم و  عبات  یهلا  ياهتنس  اریز  تسا ,  یهلا  ریذپان  رییغت  ياهتنـس  زا  یکی  مه ,  طئارـش  دجاو  ناراکهنگ  هرابرد 
ابلاغ دنک  یم  اهتنس  نیا  رب  تلالد  هک  یتارابع  یلو  تسین ,  ریذپان  رییغت  نآ  یمدع  يدوجو و  طیارش  تایـضتقم و  دوجو  اب  یتنـس  چیهو 
دنچ هب  طوبرم  تاـیآ  رهاـظ  هک  دوش  یم  تفاـی  يدراوم  ور  نیا  زا  و  تسین ,  نآ  فلتخم  طیارـشو  عوضوم  دوـیق  یگمه  ناـیب  ماـقم  رد 

هب هجوت  اب  یتنس  ره  پـس  تسا .  يوقا  كالم  عبات  صخا و  هیآ  قادصم  عقاو  رد  هک  یتروص  رد  ددرگ  یم  اهنآ  لماش   , فلتخ سـنـت مـ
تنساهنآ هلمج  زا  تسا و  ریذپان  رییغت  تبا و  ثـ ـت )  سا هد  ـ مآ ترابع  رد  هک  یطیارش  دویقاهنت و  هن  و  شعوضوم (  یعقاو  طیارش  دویق و 

یم لیدبت  لباق  ریغ  تباث و  دنشاب ,  یصخشمطباوض  لومـشم  ینیعم و  طیارـش  دجاو  هک  یـصاخ  ناراکهنگ  هب  تبـسن  هک  تسا  تعافش 
 . دشاب

؟  دوش یمن  ناراکهنگ  یخاتسگ  ثعاب  تعافش ,  هدعو  ایآ 

شسرپ

؟  دوش یمن  ناراکهنگ  یخاتسگ  ثعاب  تعافش ,  هدعو  ایآ 

خساپ

لوصح هب  نیقی  دناوت  یمنراکهن  صخـش گـ هک  تسا  یطیارـش  هب  طورـشم  ندـش ,  ـع  قاو تر  ـت و مـغـفـ عا ـفـ ـش لو  ـمـ ـش ار مـ ـ یز خـیـر 
چیه هک  میناد  یم  دنک و  ظفح  شتایح  تاظحل  نیس  ـ پاو ار تـا  دو  نامیا خـ هک  تسا  نیا  ندش  تعافش  طیارـش  هلمج  زا  دنک و  ادیپ  اهنآ 

هب يدـیما  چـیه  رگا  دـش ,  یهاـنگ  بکترم  هک  یـسک  رگ ,  ـ ید يو  ـ ـس زا  دـشاب .  هتـشاد  نیقی  یطیارـش  نینچ  ققحت  هب  دـناوت  یمن  سک 
هار همادا  هب  ودـنک  یم  فیعـض  وا  رد  ار  هانگ  كرت  هزیگنا  يدـیمون  نیمه  دوش و  یم  يدـیمو  سا و نـ راـتفرگ یـ  , دـشاب هتـشادن  شزرمآ 

 , دنرادهگن ءاجر  فوخ و  نیب  ار  مدرم  هراومه  هک  تسا  نیا  یهلا  نایبرم  تیبرت  شور  هک  تسور  نیا  زا  دـناشک .  یم  فارحنا  ءاطخ و 
راتفرگ هک  دـنناسرت  باذ بـ زا عـ ار  نانآ  نادـنچ  هن  دـنوش و  یهلا  رکم  زا  نما  راچد  هک  دـننک  ناشراودـیما  یهلا  تمحر  هب  نادـنچ  هن  و 

 . دنور یم  رامش  هب  هریبک  ناهانگزا  اهنیا  میناد  یم  هکنانچ  دندرگ و  یهلا  تمحر  زا  سای 

ادخ زا  ریغ  دیوگ :  یم  هکنیا  تسین  يارب شـمـا  یعیفشو  یلو  وا  زج  عیفش  یلو و ال  نم  هنود  نم  مکل  ام  هدمآ :  هدجـس  هروس  مراهچ  ـه  یآ رد 
دنک تعافش  شدوخدزن  یسک  تسا  نکمم  ایآ  تسادخ ;  اهنت  امش  عیفش  یلو و  هک  تسا  نیا  شموهفم  دیرادن  يا  هدننک  تعافش  تسرپرس و  امش 

شسرپ

زا ریغ  دیوگ :  یم  هکنیا  تسین  يارب شـمـا  یعیفشو  یلو  وا  زج  عیفش  یلو و ال  نم  هنود  نم  مکل  ام  هدمآ :  هدجس  هروس  مراهچ  ـه  یآ رد 
یـسک تسا  نکمم  ایآ  تسادـخ ;  اـهنت  امـش  عیفـش  یلو و  هک  تسا  نیا  شموهفم  دـیرادن  يا  هدـننک  تعافـش  تسرپرـس و  امـش  ادـخ 

دنک تعافش  شدوخدزن 

خساپ
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ناوت یم  نیاربانب  دننک ;  تعافش  وا  هزاجا  هبدیاب  ناعیفـش  همه  هکنیا  هب  هجوت  اب   - 1 تفگ :  خساپ  ناو  هار مـی تـ زا سـه  ار  لاو  ـ ـس ـن  یا
ناهانگ شزرمآ  يارب  تعافـش  هاوخ  ددرگ  یمرب  وا  كاپ  تاذ  زاب بـه  دشاب  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  هیحان  زا  دنچ  ره  تعافـش  هک  تفگ 

 , میوش یم  لسوتم  وا  تافـص  هب  ام  راگدرورپ  هاگرد  هب  لسوت  ماـگنه  هکنیا  هب  هجوت  بـا  ـهـی 2 -  لا ياهتمعن  هب  ندیـسر  يارب  ای  دشاب و 
یم رارق  عیفـش  شدوخ  دزن  ار  وا  یئوگ  میئوج  یم  دادمتـسا  شمرک  لـضف و  زا  شتیروـفغ و  تیراـفغزا و  شتیمیحر ,  تیناـمحر و  زا 

اجنیا رد  عیفـش  زا  روظنم  تسوا 3 -  تاذ  نیعوا  تافـص  دـنچ  ره  میرمـش  یم  شکاپ  تاذ  دوخ و  نایم  هطـساو  ار  تافـص  نیا  میهد و 
 . تسادخ اهنت  رصان  روای و  ورای  میناد  یم  تسا و  روای  رای و  رصان و 

هلمج نیا  تفای و  دهاوخن  دوخ  روای  یلو و  ادخزج ,  ار  یـسک  دوش و  یم  هداد  رفیک  دنک  دب  لمع  هک  سک  ره  دـیوگ :  یم  ءاسن  هروس  هیآ 123 
؟  دنک یم  یفن  ار  تعافش  قلطم 

شسرپ

تفای و دهاوخن  دوخ  روای  یلو و  ادخزج ,  ار  یـسک  دوش و  یم  هداد  رفیک  دـنک  دـب  لمع  هک  سک  ره  دـیوگ :  یم  ءاسن  هروس  هیآ 123 
؟  دنک یم  یفن  ار  تعافش  قلطم  هلمج  نیا 

خساپ

اهنآ تعافش  هکلب  دنراد  دنوادخ  ربارب  رد  یلقتـسم  هاگتـسد  ناحلاص  ناماما و  ناربمایپ و  دننامه  ناعیفـش  هک  تسین  نیا  تعافـش  يانعم 
نیاربانب  , درک دنهاوخن  تعافش  هب  مادقا  هاگ  هـیـچـ نا ,  ـ گد ـ نو تعافش شـ تقایل  یگتسیاش و  و  وا ,  هزاجا  نودب  تسادخ و  نامرف  هب  زین 

 . دوش یم  بوسحم  دنوادخ  يرای  کمکو و  ترصن  تیالو و  زا  يا  هبعش  و  ددرگ ,  یمزاب  ادخ  هب  ماجنارس  یتعافش  نینچ 

؟ دننکیم تعافش  تمایق  زور  رد  یناسک  هچ  دراد  تقیقح  ینید  رظن  زا  تعافش  رگا  تسیچ و  تعافش  هرابرد  هعیش  ناردارب  تنسلها و  رظن 

شسرپ

تعافـش تمایق  زور  رد  یناـسک  هچ  دراد  تقیقح  ینید  رظن  زا  تعافـش  رگا  تسیچ و  تعافـش  هراـبرد  هعیـش  ناردارب  تنـسلها و  رظن 
؟ دننکیم

خساپ

ندـش همیمـض  زا  تسا  ترابع  حالطـصا ، رد  و  { 1} تسا رگید  زیچ  هب  يزیچ  ندـش  همیمـض  يانعم  هب  عفـش  هداـم  زا  تغل  رد  تعاـفش 
ادیپ ماقم  ياقترا  هدش  تعافش  یصخش  هجیتن  رد  هک  هطساو  عیفش و  تساوخرد  و  اعد ، اب  دراد  تعافش  هب  زاین  هک  یسک  صقان  دادعتـسا 
همه هک  تسا  مالـسا  ریذـپانهشدخ  مّلـسم و  لوصا  زا  یکی  تمایق ، رد  تعافـش  هلأسم  دـباییم /  ییاهر  باذـع  تبوقع و  زا  اـی  هدرک و 
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هیماما  : » دـیوگیم هعیـش  گرزب  ياملع  زا  دـیفم  خیـش  دـناهتفریذپ /  ار  نآ  تایاور ، نآرق و  تایآ  دانتـسا  هب  یمالـسا  بهاذـم  اههقرف و 
روصنموبا { 2  «.} دننکیم تعافـش  ار  ناراکهانگ  زیخاتـسر ، زور  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطاهمئا یمارگ 6 و  ربمایپ  هک  دـنراد  رظن  قافتا 

َنوُعَفْـشَی َو ال   )... هیآ و  { 3 ...( ;} ٌَْعافَـش اْهنِم  ُلَبُْقی  َو ال   )... هیآ لقن  زا  دعب  تسا  نیمز  قرـشم  رد  تنـسلها  ماما  هک  يدنقرمـس  يدیرتام 
رد تعافـش  هک  دراد  هراـشا  مود  هیآ  یلو  دـنکیم ، یفن  رهاـظ  رد  ار  تعافـش  تسخن  هیآ  هچرگا   : » دـیوگیم { 4 ...( ;} یضَتْرا ِنَِملّالا 

ار تاـیآ  نیا  هک  دراد  دوجو  تماـیق  رد  تعافـش  نوـماریپ  یناوارف  تاـیآ  میرک ، نآرق  رد  نآرق  رد  تعافـش  { 5  «.} دراد دوجو  مالـسا 
ْمُکاْنقَزَر اَّمِم  اوُقِْفنَأ   : )... دننام دنکیم ، یفن  تمایق  رد  ار  تعافـش  هک  یتایآ   - 1 درک :  میسقت  هتسد  هس  هب  يدنبعمج ، کی  رد  ناوتیم 

دـسر ارف  يزور  هکنآ  زا  شیپ  دینک ، قافنا  میاهداد  يزور  امـش  هب  هچنآ  زا  { 6 ...( ;} ٌَْعافَـش َو ال  َّْلُخ  ٌ َو ال  ِهیف  ٌْعَیب  ٌمْوَی ال  َِیتْأَی  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم 
ُْلق هللا  : ) دننام دیامنیم ، یفرعم  عیفـش  ناونع  هب  ار  دنوادخ  اهنت  هک  یتایآ   - 2 یتعافش / یتسود و  هن  تسا و  يدتـس  داد و  هن  نآ  رد  هک 

هدرک ادـخ  نامرف  نذا و  هب  طورـشم  ار  نارگید  تعافـش  هک  یتاـیآ   - 3 تسادـخ / نآ  زا  شاهمه  تعافـش  وگب  { 7 ...( ;} ًاعیمَج َُْعافَّشلا 
هظحالم اب  دنک / تعافـش  شهاگـشیپ  رد  وا ، نذا  هب  زج  هک  یـسک  نآ  تسیک  { 8 ...( ;} ِِهنْذِابّالا ُهَْدنِع  ُعَفْـشَییذَّلا  اَذ  ْنَم   : )... دـننام تسا ،

نذا و اب  دـنناوتیم  دارفا  یخرب  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  لاعتم  دـنوادخ  صتخم  تعافـش ، هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ  تاـیآ ، نیا  عومجم 
رد تعافـش  دوجو  تابثا  اب  تمایق  ناگدننگتعافـش  دننک /  تعافـش  دـنراد ، تعافـش  هنیمز  هک  یـصاخشا  هب  تبـسن  راگدرورپ ، هزاجا 

لوسر تعافش  ص )  ) مالـسا ربمایپ   - 1 دـنارادروخرب / ندرک  تعافـش  هزاجا  زا  ریز  دارفا  هک  تفگ  ناوتیم  تیاور  زا  هدافتـسا  اب  تمایق 
دنچ هب  هک  دنکیم ،  تباث  ار  نآ  يرتاوتم  تایاور  تسا و  ینس  هعیـش و  قافتا  دروم  تاعوضوم  زا  تمایق ، زور  رد  ص )  ) مالـسا یمارگ 

هب ار  وت  تراگدرورپ  هک  دـیما  { 9(;} ًادوُمْحَم ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَأ  یـسَع  : )... هفیرـش هیآ  لیذ  رد  فلا ) دوشیم : هراـشا  نآ  زا  دروم 
زور رد  هک  تسا  تعافش  ماقم  دومحم » ماقم   » زا دوصقم  هک  دناهتفگ  تایاور  هب  دانتسا  اب  ینـس  هعیـش و  نارـسفم  دناسرب . هدوتـس  یماقم 

ًاماـقَم َکُّبَر  َکَـثَْعبَی  ْنَأ  یـسَع   ) هلوق  : » دـیامرفیم ص )  ) ادـخ لوسر  تاـیاور  نیا  زا  یکی  رد  دوـشیم .  اـطعا  مالـسا  ربماـیپ  هب  تماـیق 
تعافـش ار  متما  نآ -  هلیـسو  هب  نم -  هک  تسا  یماقم  نامه  َکَـثَْعبَی ) ْنَأ  یـسَع   ) زا دوصقم  هیفیتَّم ؛»  ُ ِـال َعَفْـشَأیّذلا  ُماـقَملا  َوُه  ًادوُمْحَم )

دنسرخ ات  درک  دهاوخ  اطع  ار  وت  تراگدرورپ  يدوز  هب  و  { 10(;} یضْرَتَف َکُّبَر  َکیطُْعی  َفوََسل  َو  : ) كرابم هیآ  لیذ  رد  ب ) منکیم /
 . . . ًاسْمَخ ُتیطْعُأ   : » دـیامرفیم ص )  ) ادـخ لوسر  ج ) تسا /  تعافـش  ماقم  هیآ  نیا  زا  دوصقم  دـناهتفگ :  نارـسفم  زا  يرایـسب  يدرگ .

د) ماهدومن / هریخذ  متما  يارب  ار  نآ  هک  تسا  تعافش  نآ  هلمج  زا  دش ،  هداد  زیچ  جنپ  نم  هب  { 11 «« ;} یتَّم  ُ اُهتْرَخّداَف ِال َعافَّشلا  ُتیطْعُأَو 
ْنِم َنینمؤُملا  َِْعافَِـشلیَتلَأْسَم  ُتْرَخَّداَف  ٌُْلَأْسَمیناطْعَأ  هللا  َّنِا   : » دومرف هک  دـناهدرک  لقن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  یـسراف  ناملـس  يرافغ و  رذوبا 

تمایق زور  رد  متما  نانمؤم  تعافش  يارب  ار  نآ  نم  دومرف و  اطع  نم  هب  باجتسم  ياعد  کی  دنوادخ  { 12«;} َکلذ َلَعَفَف  َِْمایِقلا  َمْوَییتَّمُأ 
هزاجا زا  زین  ناربمایپ  ریاس  ص )  ) مالسا یمارگ  لوسر  زج  هب  ادهش  املع و  ناربمایپ ،  - 2 تفریذپ /  ار  نآ  مه  دنوادخ  سپ  متشاد ،  هاگن 

 : دومرف ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدش  لقن  ع )  ) یلع زا  دنراد / ندرک  تعافش  قح  زین  ادهش  نادنمـشناد و  نینچمه  دنارادروخرب و  تعافش 
نانآ تعافش  دننکیم و  تعافش  دنوادخ  هاگشیپ  رد  هتسد  هس  { 13«;} َأدهُّشلا َُّمث  أمَلُعلا  َُّمث  َأیْبنَألا  َنوُعَفْشَیَف  َّلَجَوَّزَع  هللا  نوُعَفْـشَی  ٌَْثالَث  »

ص)  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدـمآ  تنـسلها -  ربتعم  عبانم  زا  هجام -  نبا  ننـس  رد  ادهـشو / نادنمـشناد  ناربمایپ ،  دوشیم ،  هتفریذـپ  زین 
ناگتشرف و - 3 دننکیم /  تعافـش  تمایق  زور  رد  ادهـش  املع و  ناربمایپ ،  { 14«;} ُأدهُّشلا َُّمث  ُأمَلُعلا  َُّمث  ُأیْبنَألا  َِْمایِقلا  َمْوَی  ُعَفْـشَی   : » دومرف
رد نانمؤم  ناگتشرف و  ناربمایپ ،  { 15«;} َنُونِمؤُملاو ِکئالَملا  َو  َنوُّیبَّنلا  ُعَفْـشَی   : » دومرف ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  نانمؤم 

عبانم رد  یناوارف  تایاور  ثیداحا و  ص )  ) ادـخ لوسر  تیبلـها  و  مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم ناـماما   - 4 دننکیم /  تعافـش  تمایق  زور 
َمْوَی ُعَفْـشألّینِا   : » دـیامرفیم ص )  ) مالـسا یمارگ  لوسر  تسا /  هدومن  تباث  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا تیبلها و  يارب  ار  تعافـش  قح  هعیش 

مینکیم و تعافـش  متیبلـها  یلع و  نم و  تماـیق ،  زور  رد  اـنامه  { 16«;} َنوُعَفْشَیَفیتیبلها ُعَفْشَی  َو  ُعَفْشَیَفیلَع  ُعَفْـشَی  َو  ُعَفْـشَأَف  َِْمِایقلا 
هیآ 48/ هرقب ، هروـس  [. 3  / ] ص 53 دـیفم ،  خیـش  تالاقملا ، لـئاوا  [. 2  / ] عفـش هداـم  برعلا ،  ناـسل  [. 1  / ] دوشیم هتفریذـپ  اـم  تعاـفش 
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هیآ رمز ، هروس  [. 7 / ] هیآ 254 هرقب ، هروس  [. 6  / ] ص 148 تنـسلها ،  تالیوأت  هب  فورعم  يدیرتام  ریـسفت  [. 5 / ] هیآ 28 ایبنا ، هروس  [. 4]
ْالص باب  ص 168 ، ج 1 ،  يراخب ،  حیحص ، [. 11 / ] هیآ 5 یحض ، هروس  [. 10 / ] هیآ 79 أرسا ، هروس  [. 9 / ] هیآ 255 هرقب ، هروس  [. 8 / ] 44
نب رمع  هجام ،  نبا  ننـس ، [. 14  / ] ص 156 قودص ،  لاصخ ، [. 13  / ] ص 36 یسوط ،  خیـش  یلاما ، [. 12 / ] باذـعلا فنحلا و  عضاوم  یف 

ص ج 9 ،  يراخب ،  حیحص ، [. 15 / ] جیوزتلا یف  تعافش  باب  ص 1443 ،  ج 2 ،  یقابلادبع ، داوف  دمحم  قیقحت  ینیوزق ، هلادبعوبا  دـیزی 
 / ص 15 ج 2 ،  بوشآرهش ،  نبا  بقانم ، [. 16  / ] دیحوتلا باتک   ، 799

لسوت

ًافطل تسا . ادخ  ةدنب  (ع ) یلع هک  یتروص  رد  دـییوگ ، یمن  ادـخ " ای   " ارچ دنـسرپ  یم  مییوگ ، یم  یلع " ای   " یّنُـس يدرف  روضح  رد  هک  یهاگ 
؟ تسیچ نتفگ  یلع " ای   " ۀشیر دییامرفب 

شسرپ

. تسا ادخ  ةدنب  (ع ) یلع هک  یتروص  رد  دییوگ ، یمن  ادخ " ای   " ارچ دنسرپ  یم  مییوگ ، یم  یلع " ای   " یّنُـس يدرف  روضح  رد  هک  یهاگ 
؟ تسیچ نتفگ  یلع " ای   " ۀشیر دییامرفب  ًافطل 

خساپ

هکلب دنیوگ ، یم  مه  هللا " ای  ( " دنا هدش  رفاک  هلیـسو  نیدب  دنناد و  یم  ادـخ  ار  یلع  هک  يدارفا  زا  ریغ   ) دـنیوگ یم  یلع " ای   " هک یناسک 
ای  " ةدـنیوگ ینعی  تسا ، ترـضح  هب  لسوت  یعون  نتفگ  یلع " ای  . " دـنیوگ یم  یلع " اـی   " یهاـگ طـقف  دـنیوگ و  یم  هللا " اـی   " هراومه

دنک و کمک  صخـش  هب  دراد ، (ع ) یلع هک  ییوربآ  رطاخ  هب  ادخ  هک  دهد  یم  رارق  دـنوادخ  هاگرد  عیفـشت  هلیـسو و  ار  ترـضح  یلع "
هیلا وغتباو  هللا  اوّقتا  اونمآ  نیذـّلا  اهّیأ  ای  : " تسا میرک  نآرق  نآ  هشیر  درادـن و  لاکـشا  یهلا  هاگرد  ِنادـنموربآ  هب  لسوت  دوش . يو  روای 
يو هار  رد  دینک و  وجتسج  يا  هلیسو  وا  هب  برقت  يارب  دیشاب و  هتشاد  یهلا  ياوقت  نامیا ، اب  دارفا  يا  ( 1 (؛ هللا لیبس  یف  اودهاج  هلیسولا و 

یلیاسو زا  یکی  ددرگ . یم  ادخ  هب  یکیدزن  ۀیام  هک  تسا  يزیچ  هکلب  تسین ، بّرقت  يانعم  هب  هلیـسو  هک  درک  هجوت  دـیاب  " دـینک . داهج 
برقت ۀلیـسو  زین  رگید  ياهزیچ  دناوت  یم  لاح  نیع  رد  تسا . هدـش  رکذ  هیآ  رد  هک  تسا  ادـخ  هار  رد  داهج  ددرگ ، یم  برقت  ۀـیام  هک 

یکیدزن يارب  يا  هلیـسو  لماع و  چیه  یـسوم ، يا  : " دومرف (ع ) یـسوم ترـضح  هب  دنوادخ  هانگ و ...  كرت  هزور و  زامن و  دننام  دـشاب ،
نانآ ۀلیسو  هب  ینعی  دهد ، یم  رارق  دوخ  ضیف  ۀطساو  ار  يدارفا  دنوادخ  یهاگ  ( 2" .) تسین هانگ  زا  يرود  دننام  نم  هب  ناگدنیوج  برق 
هانگ هک  یناسک  هب  میرک  نآرق  دزرمایب . ار  شناگدنب  ات  دـهد ، یم  رارق  هلیـسو  ار  ربمایپ  ًالثم  دـناسر ، یم  نارگید  هب  ار  شمتحر  ضیف و 
یم دیون  زین  دنک و  شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  ربمایپ  دـننک و  ترفغم  بلط  ناشیا  طسوت  دـنور و  ربمایپ  غارـس  دـهد  یم  نامرف  دـنا ، هدرک 
یم يرای  کمک و  هب  ار  ترـضح  نآ  نتفگ  یلع " ای   " اب دارفا  نیاربانب  ( 3 .) تفای دنهاوخ  میحر  ریذپ و  هبوت  ار  ادخ  عقوم  نیا  رد  دـشخب 
چیه تسا و  دنوادخ  تسد  هب  زیچ  همه  هک  دنناد  یم  هنرگو  دنک ، مهارف  ار  نانآ  ۀتساوخ  ترضح  يوربآ  تهاجو و  هب  دنوادخ  ات  دنبلط 

اب هکلب  درادن ، يزیچ  شدوخ  زا  دنک ، یم  هدنز  هدرم  یـسیع  ترـضح  رگا  دهدب . وا  هب  دنوادخ  هک  نیا  رگم  درادن ، يزیچ  دوخ  زا  سک 
تیآ ۀتـشون  تیباهو  نیئآ  باتک  هب  رتشیب  یهاگآ  تهج  دنتـسه . روط  نیمه  مه  نارگید  و  دهد ، یم  ماجنا  ار  شراک  یهلا  نذا  دـییأت و 

ۀیآ 64. ( 4  ) ءاسن . 3 ص 80 . ج 2 ، یفاک ، لوصا  . 2 ۀیآ 35 . ( 5  ) هدئام . 1 اه : تشون  یپ  دییامرف . هعجارم  یناحبس  هللا 
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یخرب رهاظ  هدیدرگ  شسرپ  نیا  ند  هتخیگنارب شـ بجوم  هک  هچنآ  ؟  تسا كرش  نانآ و  شتسرپ  مزلتسم  نارگید ,  ندز  ادص  ند و  ـ ناو ـا خـ یآ
نآ زا  دجاسم  (- 1  . ) ادحا هّللا  عم  اوعدت  الف  هّلل  دجاسملا  نا  و  دنک .  یم  یهن  ادـخ  ریغ  ندـناوخ  زا  رهاظ ,  بسح  هب  هک  تسا  نآرق  تایآ  زا 

سپ ب تسادخ , 

شسرپ

رهاظ هدیدرگ  شسرپ  نیا  ند  هتخیگنارب شـ بجوم  هک  هچنآ  ؟  تسا كرش  نانآ و  شتسرپ  مزلتسم  نارگید ,  ندز  ادص  ند و  ـ ناو ـا خـ یآ
(- 1  . ) ادحا هّللا  عم  اوعدـت  الف  هّلل  دـجاسملا  نا  و  دـنک .  یم  یهن  ادـخ  ریغ  ندـناوخ  زا  رهاظ ,  بسح  هب  هک  تسا  نآرق  تایآ  زا  یخرب 

ار یـسک  ادخ  زج  (- 2  . ) كرـضی کعفنی و ال  ام ال  هّللا  نود  نم  عدـتال  و  دـیناوخن .  ار  یـسک  ادـخ  اـب  سپ  تسادـخ ,  نآ  زا  دـجاسم 
يایلوا ندناوخ  نارگید و  يادـن  تایآ ,  هنوگ  نیا  نداد  رارق  زیواتـسد  اب  یهور ,  گـ يررـض .  هن  دـناسر و  یم  وت  هب  یعفن  هن  هک  ناوخم 

 . دنا هتسناد  نانآ  شتسرپ  كرش و  اهنآ ,  تشذگرد  زا  سپ  ار ,  ناحلاص  وادخ 

خساپ

رد اعد  ظفل  هک  تسین  یکـش   : می ـ هد حیـضوت  ار  تدابع  اعد و  هژاو  ود  يانعم  تسا  هتـسیاش  شـسرپ ,  نیا  خسا  ند پـ ـ ـش ـن  ـشور يار  بـ
مه فدارتم و  مه  اب  ار  ظفل  ود  نیا  ناوت  یمن  زگره  ـت و  ـسا ـتـش  ـسر يانعم پـ هب  تدابع  هژاو  ندـناوخ و  ادـن و  يانعم  هب  برع ,  تغل 

يداوم رد  توعد  ظـفل  دـیجم  نآرق  رد  ـالوا :   : اریز تسا  شتـسرپ  تداـبع و  یتساوخرد  ادـن و  ره  تفگ  ناوت  یمن  ینعی   ; درمـش اـنعم 
حون (- ) 3  . ) اراـهن ـالیل و  یموق  توعد  ینا  بر  لاـق  دـننام :  تسا  تداـبع  نآ  زادوصقم  تفگ  ناوـت  یمن  زگره  هک  تسا  هتفر  را  بـکـ

نم هک  تسا  نیا  حون  دوصقم  تفگ  ناوت  یم  اـیآ  مدرک .  توعد  وت )  يوـس  هب  ار (  مدوـخ  موـق  زور ,  بش و  نم  اراـگدرورپ  تفگ : ) 
درمای ربمایپ  زا  یـسک  رگا  دـنرگیدکی و  فدارتم  تدابع ,  توعد و  تفگ  ناوت  یمن  نیارباـنب ,  مدرک .  تداـبع  زور  بش و  ار  دوخ  موق 

رد اـعد  زا  دوصقم  اـیناث :  تسا .  شتـسرپ  زا  معاادـن  توعد و  اریز  تسا ;  هدرک  ناـشتدابع  دـناوخ ,  ار  ناـنآ  درک و  دادمتـسا  یحلاـص 
نیا عومجم  اریز  دـشاب ;  مزالم  شتـسرپ  ظفل  اب  دـناوت  یم  هک  تسا  یـصاخ  توعد  هک  بـلـ تسین .  ندـناوخ  قلطم  تاـیآ ,  نیا  عومجم 
تب عوضخ  هک  تسین  ـکـی  ـش دنتـشادنپ .  یم  کـچوک  نایادـخ  ار  دوـخ  ياـه  تب  هک  تسا  هدـش  دراو  یناتـسرپ  تب  دروـم  رد  تاـیآ 

دندرک و یم  فیصوت  ترفغم و 000  تعافش و  قح  ناکلا  نیوانع مـ هب  اراهنآ  هک  دوب  ییاه  تب  ربارب  رد  نانآ  هثاغتـسا  اعد و  ناتـسرپ و 
توـعد و عوـن  ره  طیارـش ,  نیا  رد  هک  تسا  ادـیپ  هتفگاـن  دنتخانـش و  یم  ترخآ  اـیند و  هب  طوـبرم  روـما  رد  لقتـسم  فرـصتم  ار  اـهنآ 
هب داـقتعا  اـب  ناـنآ  ندـناوخ  توعد و  هک  نیا  رب  هاو  ـن گـ یر ـن تـ ـشور دوب .  دـهاوخ  شتـسرپ  تداـبع و  تادوجوم ,  نیا  زا  یتساوخرد 

نانآ گرزب ,  يادخ  زج  هک  ینایادخ  (- 4  . ) یئیش نم  هّللا  نود  نم  نوعدی  یتلا  مهتهلآ  مهنع  تنغا  امف  تسا :  ریز  هیآ  هدوب ,  تیهولا 
عوضوم درادـن ,  ام  ثحب  لحم  هب  طابترا  ثحب ,  دروم  تایآ  نیاربا ,  بـنـ تخاسن .  زاـین  یبار  ناـنآ  دـندیتسرپ , )  یم  دـندناوخ (  ارف  ار 

هب طوبرم  روما  رد  رایتخالا  مات  فرـصتم  کلام و  هن  دـناد و  یم  بر  هلا و  ار  وا  هن  هک  تسا  رگید  هدـنب  زا  يا  هدـنب  تساوخرد  ام  ثحب 
ياعد هک  ـت  سا هداد  هد  ـ عو هدیزگرب و  تماما  تلاسر و  ماقم  هب  ار  وا  هک  دسانش  یمادخ  یمارگ  زیزع و  هدنب  ار  وا  هکلب  ترخآ ,  ایند و 

لوسرلا مهل  رفغتـسا  هّللا و  اورفغتـساف  كواـج  مهـسفنا  اوملظ  ذا  مهنا  ول  و  تسا :  هدومرف  هک  اـجنآ  دریذـپب ,  دوخ  ناگدـنب  هراـبردار  وا 
ربمایپ دندرک و  یم  شزرمآ  تساوخرد  ادخ  زا  دندمآ و  یم  وت  دزن  نتشیوخ ,  رب  متـس  ماگنه  نا  ـ نآ ـر  گا (- 5  . ) امیحر اباوت  هّللااودجول 

دوصقم هک  تسا  نشور  هوگ  هدش ,  دای  تایآ  اثلاث :  دنتفای .  یم  نابرهمو  ریذپ  هبوت  ار  ادخ  انیقی  دومن ,  یم  شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  زین 
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توـعد ظـفل  زا  سپ  هیآ ,  کـی  رد  تهج  نیا  زا  تسا ,  یـشتسرپ  توـعد  هـکلب  تـسین  تجاـحو  راـک  تساوـخرد  قـلطم  توـعد ,  زا 
یتداـبع نع  نوربکتـسی  نیذـلا  نا  مکل  بجتـسا  ینوـعدا  مکبر  لاـق  و  تـسا .  هدروآ  ریبـعت  تداـبع  ظـفل  هـب  اـنعم  ناـمه  زا  هلـصافالب  ,

نم تدابع  زا  هک  نانآ  ار .  امـش  منک  تباجا  ات  دـینک )  توعد  دـیناوخب (  ارم  دومرف  امـش  راگدرورپ  و  (- 6  . ) نیرخاد منهج  نولخدـیس 
ظفل هیآ ,  زاـغآ  رد  دـییامن  یم  هظحـالم  هک  روطناـمه  دـنوش .  یم  دراو  خزود  هب  يراوـخ ,  تلذ و  هـب  يدوز  هـب  دـننک ,  یم  یـشکرس 

رد صاخ  هثاغتـسا  ایو  تساوخرد  توعد ,  نیا  زا  دوصقم  هک  تسا  هاوگ  نیا  و  هد ,  ـ ـش هدرب  راکب  یتداـبع  ظـفل  نآ  لـیذ  رد  ینوعدا و 
فده هک  میریگ  یم  هجیتن  نینچ  هدش  دای  همدقم  هس  زا  هجی  نـتـ دـندوب .  هتخانـش  یهلا  تافـص  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  هدوب  یتادوجوم  ربارب 

یم تعافـش  ناـکلام  اـی  ربدـم  ادـخ و  کیرـش  ار  اـه  تب  هک  تسا  تسرپ  تب  ياـههورگ  توعد  زا  یهن  تاـیآ ,  نیا  رد  نآرق  یـساسا 
نایادـخ ناـنآ  هک  دوب  دـید  نیا  زا  تجاـح ,  تساوخرد  اـی  تعافـش و  بلط  هثاغتـسا و  هلاـن و  اـی  للذـت و  عوضخ و  عوـن  ره  دنتـسناد و 

ایند هب  طوبرم  ياهراک  زا  یـشخب  دنوادخ ,  هک  دندوب  دقتعم  ناتـسرپ  تب  دنتـسه و  ییادـخ  ياهراک  راد  هدـهع  هک  دنـشاب  یم  کچوک 
زا يا  هرذ  هدـننک ,  توعد  رظن  زا  هک  یکاپ  حورزا  هثاغتـسا  اب  دراد  یطابترا  هچ  تاـیآ ,  نیا  تسا .  هدومن  راذـگاو  ناـنآ  هب  ار  ترخآو 
الف هّلل  دـجاسملا  نا  و  دـیامرف :  یم  نآرق  رگا  ؟  دوش یم  بوـسحم  ادـخ  یمارگ  بوـبحم و  هدـنب  هکلب  هداـهنن  رتارف  ما  گـ یگدـنب ,  زرم 

برع هک  تسا  یـشتسرپ  ياهتوعد  دوصقم ,  دیناوخن  ار  یـسک  ادخ  هارمه  سپ  تسا ,  ادـخ  نآ  زا  دـجا  ـ ـس مـ ( 7  . ) ادحا هّللا  عم  اوعدـت 
تـسا یئیـش  ای  صخـش  زا  توعد  هب  طوبرم  نآ ,  ریاظن  هیآ و  نیا  دندیتسرپ .  یم  ار  نج  هتـشرف و  یناهیک و  مارجا  ای  اه و  تب  یلهاج , 

 . دوب دـهاوخ  نانآ  شتـسرپ  داقتعا ,  نینچ  اـب  تادوجوم ,  نیا  زا  تساوخرد  هک  تسین  یکـش  دـشاب و  هارمه  يو  نتـسناد  دوبعم  اـب  هک 
لئاق وا  يارب  يریبدت  ـی و  بو ـ بر یهلا و  ماقم  چیه  هدننک  تساوخرد  هک  دراد  صخـش  زا  اعد  تساوخرد  هب  یطابترا  هچ  تایآ  نیا  نکیل 
نانآ تایح  نامز  رد  اهنت  ادخ ,  هتـسیاش  يایلوا  توعد  هک  دو  ـ ـش روصت  تسا  نکمم  ؟  تسا ادخ  بوبحم  هتـسیاش و  هدنب  وا  هکلب  تسین 

يراکوکین ناگدنب  كاپ  حاورا  زا  ام  الوا :   : مییوگ یم  شـسرپ  نیا  خساپ  رد  دشاب .  یم  كرـش  نانآ ,  تشذـگرد  زا  سپ  تسازیاج و 
دنهد یم  هـمادا  دوـخ  یخزرب  تاـیح  هـب  ادهـش  زا  رتارف  یقفا  رد  ـد و  نا هد  ـ نز نآر  تا قـ ـ یآ ـح  یر ـ ــص هـک بـه تـ ناـماما ,  ربماـیپ و  نوـچ 

نیا هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  مییاـمن  یم  یتساوخرد  نینچ  ناـنآ  روبق  راـنک  رد  ـر  گا و  كاـخ .  رد  هتفخ  ياهندـب  زا  هن  مینک  یم  دادمتـسا  ,
لحم  , اـه ماـقم  نیا  تاـیاور ,  قـبط  هک  نیا  رب  نوزفا  دـیامن .  یم  ناـنآ  سدـقم  حاورا  هب  رتـشیب  هجوـت  طاـبترا و  داـجیا  اـم  رد  تلاـح , 

رد ام  نخـس  هک  یلاح  رد  دـشاب ,  دـیحوت  كرـش و  كالم  دـناوت  یمن  ناـنآ ,  ندوب  هدر  هد و مـ ـ نز ـیـا :  نا ثـ دنتـسه .  زین  اـعد  تباجتـسا 
 . اه توعد  نیا  ندوب  دیفم  ریغ  دیفم و  هن  تسا  دیحوت  كرش و  ياهرایعم 

؟  تسا كرش  ای  تعدب  ادخ ,  يایلوا  زور  داز  تشادگرزب  ایآ 

شسرپ

؟  تسا كرش  ای  تعدب  ادخ ,  يایلوا  زور  داز  تشادگرزب  ایآ 

خساپ

 , نادـنمدرخ هاگدـید  زا  ـه  چر گـ نانآدالیم ,  ياه  نشج  اه و  هراودای  ییاـپرب  ناـسب  ادـخ ,  هتـسیاش  ناگدـنب  هر  ـ طا ـت خـ ـشاد ـی  مار گـ
 - 1  : مینارذگ یم  رظ  زا نـ ار  نآ  ندو  عور بـ لئالد مـشـ ـیـنـه ,  مز ـن  یا رد  يا  ههبـش  هنوگره  عفر  روظنم  هب  نکیل  تسا ,  نشور  يا  هلاسم 
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لق ال دـنک :  یم  توعد  ترـضح  نآ  تیب  لها  یمارگ و  ربمایپ  یتسود  هب  ار  ناناملـسم  میرک ,  نآرق  تسا  تبحم  زاربا  مسارم ,  ییاـپرب 
یکـش مهاوخ .  یمن  منادـنواشیوخ  یتسود  زج  یـشاداپ  امـش  زا  وگب  ربماـیپ , )  يا  (- ) 1  ) یبرقلا یف  هدوملا  ـالا  ارجا  هی  ـکـم عـلـ لا ـ ـسا

دروم میرک  نآرق  هاگدـید  زا  هک  تسا  نانآ  هب  مدرم  هقـالع  قشع و  زا  يا  هولج  یهلا ,  ياـیلوا  تشادـیمارگ  مسارم  يرازگرب  هک  تسین 
ناوـنع هـب  زین  ار  يو  ماـقم  زا  لـیلجت  ادـخ ,  لوـسر  يراـی  رب  هوـالع  نآرق ,  تـسا  ربماـیپ  مـیظعت  مـسارم ,  ییاـپرب   - 2 تسا .  شریذـپ 

 . نوحلفملا مه  کئلوا  هعم  لزنا  يذلا  رونلا  اوعبتا  هورـصن و  هورزع و  هب و  اونمآ  نیذـلاف  دـنک .  یم  یفرعم  تداعـس ,  يراگتـسررایعم و 
 , دندرک يوریپ  دش  هداتـسرف  ورف  يو  رب  هک  ییانـشور  زا  دندومن و  شیرای  دنتـشاد و  یمارگ  ار  وا  دـندیورگ و  ربمایپ  هب  نا کـه  ـ نآ (- 2)

تسا و هدیدنـسپ  بولطم و   , مالـسا هاگدـید  زا  ادـخ  لوسر  تشاد  یمارگ  هک  دوش  یم  مولعم  یبوخب  هدـش ,  دا  ـه یـ یآ زا  دنناراگتـسر . 
دنوادخ يدونشوخ  دروم  دیامن ,  دیجمت  يو  خماش  ماقم  زا  دراد و  هاگن  هدنز  هشیمه  ار  ربمایپ  دنمهوکـش  هرطاخ  هک  یمـسارم  يرازگرب 

 . دندیورگ يو  هب  هک  یناسک  هب  اونمآ  نیذلا  نامیا ,  فلا :   : تسا هدـیدرگ  نایب  ناراگتـسر  يارب  تفـص  راهچ  هیآ ,  نیارد  ار  ـ یز تسا . 
هورصن وا و  ندومن  يرای  ج :  دندومن .  يوریپ  دش ,  هداتسرف  ورف  يو  رب  هک  يرون  زا  هعم  لزنا  يذلا  رونلا  اوعبتا  يو و  رون  زا  يوریپ  ب : 

رب هوالع  زین  ربمایپ  میظعت  مار و  ـتـ حا ـن ,  یار ـ با بـنـ دنتـشاد .  یمارگ  ار  وا  هورزع  ربمایپ و  ماقم  زا  لیلجت  میظعت و  د :  دـندرک .  يراـی  ار  وا 
ـی یا ـ پر بـ  - 3 دشاب .  یم  هورزع  لاثتما و  یمارگ ,  ربمایپ  تشادگرزب  تسا و  يرورـض  يرما  شتاروتـسدزا ,  يوریپ  يو و  يرای  نامیا و 

انعفر و  دـیامرف :  یم  هـتخادرپ ,  یمارگ  ربماـیپ  زا  لـیلجت  هـب  دــیجم ,  نآرق  رد  دــنوادخ  تـسا  راـگدرورپ  زا  يوریپ  یــسات و  مـسارم , 
هوکـش و دـهاوخ  یم  ادـخ  هک  ددرگ  یم  مول  مـعـ ـفـه ,  یر ـ ـش ـه  یآ ـن  یا ـو  تر رد پـ میدرک .  دـنلب  ناـهج ,  رد  ار  وت  هزاوآ  ( 3  ) كرکذ àل

ینامسآ باتک  زا  يوریپ  هب  زین  ام  دزیخ .  یمرب  يو  زا  دیجمت  هب  نآرق ,  تایآ  يالبال  رد  زین  دوخ  دبای و  شرتسگ  ناهجرد  ربمایپ  لالج 
یـسات بتارم  قیرط ,  نیا  زا  هدومن و  لیلجت  تلیـضف ,  لامک و  هوسا  نآ  يالاو  ماقمزا  دنمهوکـش ,  ياه  هراودای  يرازگرب  اـب  شیوخ , 
نتخاس هزاوآ  دـنلب  زج  مسارم ,  نیا  زا  ناناملـسم  فدـه  ـت کـه  ـسا ـن  ـشور میراد .  یم  زاربا  ناـیناهج ,  راـگدرورپ  زا  ار  دوخ  يوریپو 
مالـسلا هیلع  یـسیع  ادخ ,  ربمایپ  نابز  زا  دیجم  نآرق  تسین  هدئام  لوزن  زا  رت  کـمـ ـی ,  حو لوز  نـ  - 4 تسین .  يرگیدزیچ  یمارگ  ربمایپ 

انقزرا کنم و  هیا  انرخا و  انلوالادیع و  انل  نوکت  ءامسلا  نم  هدئام  انیلع  لزنا  انبر  مهللا  میرم  نبا  یسیع  لاق  دنک :  یم  ـت  یا چـنـیـن حـکـ
دشاب و دیع  ام  همه  ياربات  تسرف  ورف  نامسآ  زا  يا  هدئام  اراگدرورپ  اهلا ,  راب  درک :  ضرع  میرم  نب  یسیع  (- 4  . ) نیقزارلا ریخ  تنا  و 

يا هدئام  ات  دنک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  یـسیع ,  ترـضح  ییوت .  ناگدـنهد  يزور  نیرتهب  هک  هد  يزور  ار  ام  و  وت ,  بناج  زا  يا  هناشن 
هدئام هک  ار  Ș ر یمارگ ,  ربماـیپ  هـک  یلاـح  رد  میـسرپ :  یم  ـنـک  یا دـنریگب .  دـیع  ار  نآ  لوزن  زورو  ددرگ  لزاـن  ناـنآ  رب  ینامـسآ 

ادخ و یحو  لوزن  زوررد  ناهج  ناناملسم  رگا  نونکا  دریگب ,  دیع  دیدرگ ;  لزان  تسا -  ناسنا  مسج  ندرب  تذل  بجوم  هک  ینامسآ - 
دیع ار  نآ  دـنزاس و  اپ  رب  ینـشج  مسارم  تسا -  يرـشب  عماوج  تایح  هیام  اـه و  ناـسنا  شخب  تاـجن  هک  یمارگ -  رب  ـ ما زور پـیـ داز  یـا 

روظنم هب  هک  یمسارم ,  نینچ  ییاپرب  هب  نا  ـ مز ـر  ید زا  مال ,  ـ ـسا نییآ  ناوریپ  ناناملـسم  هریـس   - 5 تسا ؟  تعدبای  كرـش  هیام  دنریگب , 
سیمخلا خـیرات  رد  يرکب ,  راید  ـیـن بـن مـحـمـد  ـس حـ دـندیزرو .  یم  تردابم  ددرگ ,  یم  رازگرب  یمارگ  ربمایپ  هرطاخ  تشادـگرزب 
تاقدصلا عاوناب  هیلایل  یف  نوقدصتی  مئالولا و  نولمعی  مالسلا و  هیلع  هدلوم  ره  نو بـشـ مالـسالا یـحـتـفـلـ لها  لازیال  و  دراگن :  یم  نینچ 

ناناملسم (- 5  . ) میمع لـضف  لـک  هتاـکرب  نم  مهیلع  رهطی  میرکلا و  هدـلوم  هئارقب  نونتعی  تاربـملا و  یف  نودـیزی  رورـسلا و  نورهظی  و 
یم ینامداش  زاربا  ـد و  نزادر ـه مـی پـ قد ـ ـص نآ ,  ياهبـش  ردو  دـنهد  یم  همیلو  دـنریگ و  یم  نشج  ربمایپ  تدالو  هام  رد  هرامه  ناـهج , 

ریگارف ياهتکرب  اهتمحر و  و  دـنزرو ,  یم  مامتها  يو ,  دالیم  هما  ـ ندا ند یـ ـ ناو هب خـ دـنناشوپ و  یم  لمع  هماج  اه  یکین  عاونا  هب  دـننک و 
هاگدید زاادـخ  يایلوا  هرطاخ  تشاد  یمارگ  مسارم  یگتـسیاش  ندوب و  زیاج  یلک  مکح  نایب ,  نیا  بـا  ددرگ .  یم  راکـشآ  ناگمه  رب  وا 

تعد ار بـ اد  ها خـ ـ گرد نازیزع  هراودای  ییاپرب  هک  ناـنآ  نخـس  یگیاـپ  یب  ناـس ,  نیدـب  دـیآ و  یم  تسدـب  ناناملـسم ,  هریـس  نآر و  قـ
 , دوشن هدافتـسا  تنـس  نآرق و  زا  یلک ,  ای  یـصوصخ  تروص  هب  نآ  زیوجت  هک  تسا  نآ  تعدـب  اریز  ددرگ ;  یم  نشور  دـنا ,  هتـسناد 
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 , نینچمه دـیآ .  یم  تسدـب  ناناملـسم ,  یگـشیمه  هریـس  شور و  نآرق و  تایآ  زا  ینـشور  هب  هدـش  دای  هلاسم  یلک  مکح  هک  یلاحرد 
راگدرورپ هب  نانآ  يدـنمزاین  یگدـنب و  هب  داقتعا  اب  ادـخ و  هتـسیاش  ناگدـنب  زا  لیلجت  مارتحا و  زاربا  رطاخ  هب  اـهنت  مسارم ,  نیا  ییاـپرب 

ـن مـی ـشور نا  ـ ـس ـن  ید بـ تسا .  راگزاس  الماک  یتسرپ  هناگی  دـیحوت و  لصا  اب  هدـش  دای  راـتفر  نیارباـنب ,  دریگ .  یم  تروص  ناـهج , 
درادن یساسا  هیاپ و  دنا ,  هتسناد  یتسرپ  هناگود  كرش و  بجوم  ار  یهلا  يایلوا  تشادگرزب  مسارم  ییاپرب  هک  یناس  را کـ ددر گـفـتـ گـ

.

تدابع و زا  احیرص  هیآ  نیا  ناوخم  ادخ  اب  ار  يرگیددوبعم  چیه  رخآ  اهلا  هّللا  عم  عدت  و ال  دیامرف :  یم  صـصق  هرو  ـ ـس ـه 88  یآ رد  نآر  قـ
تسین راگزاسدیحوت  اب  تعافش  لسوت و  میهف  یم  اجنیا  زا  تسا  هدرک  یهن  میربب  وا  هارمه  ار  یناسک  مان  هکنیا  ادخ و  ریغ  شتسرپ 

شسرپ

تدابع زا  احیرص  هیآ  نیا  ناوخم  ادخ  اب  ار  يرگیددوبعم  چیه  رخآ  اهلا  هّللا  عم  عدت  و ال  دیامرف :  یم  صصق  هرو  ـ ـس ـه 88  یآ رد  نآر  قـ
تسین راگزاسدیحوت  اب  تعافش  لسوت و  میهف  یم  اجنیا  زا  تسا  هدرک  یهن  میربب  وا  هارمه  ار  یناسک  مان  هکنیا  ادخ و  ریغ  شتسرپ  و 

خساپ

راک یسک  رگا  ینعی ;  تسا  نیا  روظنم  هکلب  مینزنادص ;  ار  يرگید  صاخـشا  ام  هک  تسین  نیا  املـسم  هباشم  تایآ  هیآ و  نیا  زا  روظن  مـ
ار یسک  مینادبادخ و  صوصخم  ار  اهتردق  همه  ـر  گا ـا  ما تسا .  كرشم  دنادب ,  نآ  ماجنا  رد  لقتـسم  اروا  دهاوخب و  ادخ  ریغ  زا  ار  ادخ 

هاگشیپ رد  هک  میوش  لسوتم  اهنآ  هب  دننک و  یم  تعافش  وا  نامرف  نذا و  هب  ادخ  ءایلوا  میشاب  دقتعم  یلو  میـسانشن  رثا  ءدبم  هارمه و  وا  اب 
 . تسا هدش  هراشا  نآ  هب  نآرق  تایآ  رد  ررکم  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  تسا و  دیحوت  نیع  نیا  دننک ,  تعافشا  يارب مـ ادخ 

؟  تسا كرش  هیام  یهلا  يایلوا  یبیغ  تردق  هب  داقتعا  ایآ 

شسرپ

؟  تسا كرش  هیام  یهلا  يایلوا  یبیغ  تردق  هب  داقتعا  ایآ 

خساپ

تسا هنوگ  ود  رب  ییاناو  ـن تـ یا دناد و  یماناوت  نآ  ماجنا  رد  ار  يو  دیامن ,  يراک  تساوخرد  یسک  زا  یناسنا  هاگره  هک  ـت  ـسا ـن  ـشور
 . دـهدب ام  هب  یبآ  فرظ  هک  میهاوخب  یـسک  زا  هک  نیا  لثم  دراد ;  رارق  یعیبط  يدام و  ياهورین  بوچراهچ  رد  ییاناوت  نیا  یهاگ   - 1:

هتسراو هدنب  هک  دشاب  دقتعم  یـسک  ـن کـه  یا مـثـل  تسا .  یعیبط  يدام و  بوچراهچ  زا  جراخ  یبیغ و  يورین  تردق ,  نیا  یهاگ  و   - 2
ار جالعلا  بعـص  نارامیب  شیوخ ,  ییاحیـسم  سفن  اب  هدومن و  جالع  ار  ناـمرد  یب  ياهدرددـناوت  یم  میرم -  نب  یـسیع  دـننام  ادـخ - 
هب داقتعا  دننام  ـد ;  شا ادخ بـ هداراو  تردق  هب  دنتسم  یکتم و  هک  یتروص  رد  یبیغ ,  تردق  نینچ  هب  داقتعا  هک  تسا  ـن  ـشور دهدافش . 

زا 934بهاذم هحفص 304 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 , تسا هدومرف  اطع  اه  ناسنا  هب  ار  یعیب  يدا و طـ ترد مـ هک قـ يراگدرورپ  اریز   ; دوب دهاوخن  كرـش  هیام  زگره  تسا و  یعیبط  تردـق 
هب داقتعا  مییوگ :  یم  هدش  دای  خساپ  حیـضوت  رد  کنیا  دیامن .  تیانع  دوخ ,  حلاص  ناگدـنب  زا  یخرب  هب  دـناوت  یم  زین  ار  یبیغ  ییاناوت 

لقتسم اشنم  ناونع  هب  ار  يو  هک  یصخش  يارب  یبی  ترد غـ دا بـه قـ ـتـقـ عا  - 1  : دو روصت مـی شـ تروصود  هب  یهلا ,  يایلوا  یبیغ  هطلس 
تردـق نینچ  هب  داقتعا  هک  تسین  ـکـی  ـش میهد .  تبـسن  وا  هب  القتـسم  ار  ییادـخ  يراک  هک  يروطب  مییامن  یقلت  تردـق ,  نآ  لیـصا  و 

راک هتـسناد و  لیـصا  لقتـسم و  تردـق  اشنم  ار  ادـخ  ریغ  تروص ,  نیا  رد  اریز   ; تسا كرـش  بجوم  ادـخ ,  تردـق  زا  ادـج  لقتـسم و 
زا یخرب  یبیغ  هطل  ـ ـس دا بـه  ـتـقـ عا  - 2 تسا .  ناهج  راگدرورپ  اهورین  همه  همـشچرس  هک  یلاـح  رد  میا ,  هداد  تبـسن  يو  هبار  ییادـخ 

هلیسواهنت ادخ -  نذا  هب  یهلا -  يایلوا  تسا و  هتفرگ  همشچرس  ادخ  لازیال  تردق  زا  ورین  نآ  هک  نیا  هب  نامیا  اب  ادخ ,  هتـسراو  ناگدنب 
یکتم یبیغ ,  هطلس  لامعا  رد  مه  شیوخ و  یتسه  رد  مه  هکلب  دنرادن ,  لالقتسا  دوخ  زا  دنشاب و  یم  نایاپ  یب  تردق  نآ  زورب  یلجت و 
ییادخ يراک  نداد  تبسن  ای  یهلا و  يایلوا  نتسناد  ادخ  يانعم  هب  يرواب ,  نینچ  هک  تسا  ـن  ـشور دنتـسه .  ناهج  گرزب  راگدرورپ  هب 

یم زاربا  ار  شیوخ  يدادادخ  یبیغ  هطلـس  يریذپان ,  فلخت  هدارا  ادخ و  نذا  هب  حلاص ,  ناگدنب  تروص ,  نیا  رد  اریز  تسین ,  نا  ـ نآ هب 
يا هزجعم  دناوت  یمن  يربمایپ  چـیه  (- 1  . ) هّللا نذاب  الا  هیاب  یتاـی  نا  لوسرل  ناـک  اـم  و  دـیامرف :  یم  هنیمز  نیا  رد  میرک  نآرق  دـنراد . 

دیحوت و لصا  اب  هک  تسین  كرش  هیام  اهنت  هن  يداقتعا ,  نینچ  هک  ددرگ  یم  مولعم  ینشور  هب  نای ,  ـن بـ یا بـا  ادخ .  نذا  هب  رگم  دروایب , 
یهورگ لماک ,  تحارص  اب  مالـسا ,  ینامـسآ  باتک  نآرق  هاگدید  زا  ادخ  يایلوا  ـلـطـه غـیـبـی  ـس دراد .  لماک  یگنهامه  یتسرپاتکی , 

هنیمز نیارد  ار  نآ  ياهزارف  زا  ـی  خر بـ دندوب .  یفرگـش  تردق  نینچ  ياراد  راگدرورپ  نذا  هب  هکدرب  یم  مان  ار  ادخ  هتـسراو  ناگدنب  زا 
یگنس هرخص  رب  ار  شیوخ  ياصع  داد  نامرف  یسوم -  دوخ -  ربمایپ  هب  گرزب ,  دنوادخ  یـسوم  ترـضح  یبیغ  تردق   - 1  : میروآ یم 

اتنثا هنم  ترجفناف  رجحلا  كاصعب  برـضا  انلقف  هموق  ـی لـ ـسو ـقـی مـ ـس ـتـ ـساذا و  ددر :  يرا گـ جـ اراوگ ,  بآ  زا  ییاه  همـشچ  اـت  دـنزب 
هدزاود سپ  نزب ,  گنـسرب  ار  دوخ  ياـصع  میتـفگ :  يو  هب  دومن ,  بآ  بلط  دوـخ ,  موـق  يارب  یـسوم  هک  هاـگنآ  و  (- 2  . ) انیع هرـشع 

نایب نآرق  زا  ینوگانوگ  دراوم  رد  یـسیع  یبیغ  هطلـس  یـسیع  ترـضح  یبیغ  هط  ـلـ ـس  - 2 تشگ .  يراـج  هرخـص  نآ  زا  بآ ,  همـشچ 
يربا هّللا و  نذاب  اریط  نوکیف  هیف  خفناف  ریطلا  هئیهک  نیطلا  نم  مکل  قلخا  ینا  مینک :  یم  هراشا  اهنآزا  يا  هنو  ـت کـه بـه نـمـ ـسا هدـیدرگ 

نذا هب  ات  ممد  یم  نآ  رد  مزاس و  یم  لگ  زا  ار  يا  همسجم  نم  دومرف : )  یـسیع  (- ) 3  ) هّللا 000 نذاب  یتوملا  یحا  صربالا و  همکالا و 
نذا هب  ار  ناگدرم  مهد و  یم  افـش  ادخ  نذا  هب  ار  یـسیپ  يرامیب  هب  يالتبم  دازردام و  يانی  ـ با دیآرد و نـ یقیقح  یغرم  تروص  هب   , ادـخ

 , تشاد رایت  ـ خا رد  نا  هک سـلـیـمـ یبیغ  ياهورین  نوماریپ  دیجم ,  نآرق  نامیلس  ترضح  یبیغ  تردق  منادر 3000 -  هد مـی گـ ـ نز ادخ , 
(- 4  . ) نیبملا لضفلا  وهل  اذه  ناء  یـش  لک  نم  انیتوا  ریطلا و  قطنم  انملع  سانلا  اهیا  ای  لاق  دوواد و  نامیلـس  ثرو  و  دـیامرف :  یم  نینچ 

لضف نیا  تشگ ,  ینازرا  ام  هب  تمعن  عون  ره  زا  ودش  هتخومآ  ام  هب  ناغرم  نابز  مدرم  يا  تفگ :  نینچ  دیدرگ و  دوواد  ثراو  نامیلس , 
ياص سامترثا عـ رب  ربتس  يا  هرخص  زا  لالز  بآ  ياه  همشچ  نتخاس  يراج  لیبق  زا  ییاهراک  تسی  شـکـی نـ تسا .  راکشآ  یـششخب  و 

ای و  یسیع ,  طسوت  نا ,  ـ گدر ندو مـ هدنز نـمـ نامرد و  یب  ياهدرد  نداد  افش  لگ و  زا  یقیقح  یغرم  شنیرفآ  ای  گنس و  نآ  اب  یـسوم 
تردق و لامعا  یعون  دنتسه و  یعیبط  يراجم  زا  نوریب  هداعلا و  قراخ  يروما  اهنآ ,  نابز  نتـسناد  ناگدنرپ و  قطنم  رب  نامیلـس  یهاگآ 

ادخ هتسیاش  ناگدنب  یبیغ  هطلـس  نایب  هب  رگید ,  رایـسب  تایآ  اه و  هیآ  نیا  رد  دیجم  نآرق  هک  یلاح  رد  دنور .  یم  رامـش  هب  یبیغ  هطلس 
ـب جو مـ ـت ,  ـسا ـهـی  لا يایلوا  هداعلا  قراـخ  تردـق  رگناـیب  هک   , ینآرق نشور  ياـه  هیآ  نیا  نومـضم  هب  اـم  داـقتعا  اـیآ  دزادرپ ,  مـی 
هب حلاص ,  ناگدـنب  یبیغ  يورین  هب  داقتعا  هک  ددر  نشور مـی گـ یبوخ  هب  نایب ,  نیا  اب  ؟  دوب دـهاوخ  نید  رد  تعدـب  ـه  یا كر و یـا مـ شـ

ییادخ تیهولا و  هب  مزالم  يداقتعا  نینچ  هک  یتروصرد  اریز  تسین  اهنآ  هب  ییادخ  ياهراک  نداد  تبسن  ای  نانآ و  نتـسناد  ادخ  يانعم 
یلا رد حـ ـد ,  نا هد  ـ ـش هدر  ـمـ ـش نایادخ ,  ههلآ و  ناونع  هب  نآرق ,  رظن  زا  نامیلس و 000  یسیعو و  یسوم  ـد گـفـت  یا بـ ـد ,  ـشا نانآ بـ

داقتعا هک  دیدرگ  مولعم  اجنیا  ات  دروآ .  یم  رامـش  هب  ادخ  هتـسراو  ناگدنبار  یهلا  يایلوا  میرک ,  نآرق  هک  دنناد  یم  ناناملـسم  همه  هک 
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تردـق زاربا  هلیـسو  ار  ناـنآ  هتـسناد و  یهلا  ریذـپان  ناـیاپ  يورین  هب  یکتم  ار  نآ  هک  یتروص  رد  ادـخ ,  هاـگرد  نازیزع  یبیغ  تردـق  هب 
كالم اریز  دراد ;  لماک  یگنهامه  یقیقحدـیحوت  لصا  اب  هکلب  تسین ,  ـتـی  ـسر ـه پـ نا ـ گود بجوم  اهنت  هن  مییامن ,  دادـملق  يدـنوادخ 

یقلت اه  تکرح  اه و  هطلس  مامت  همشچرس  ار  وا  مینادب و  بوسنم  ادخ  هب  ناهج  ردار  اهورین  همه  هک  تسا  نآ  ـتـی  ـسر ـ پا دیحوت و یـکـتـ
 . مییامن

؟ تسا كرش  ادخ  يایلوا  هب  هجوتو  لسوت  ایآ 

شسرپ

؟ تسا كرش  ادخ  يایلوا  هب  هجوتو  لسوت  ایآ 

خساپ

ادخ ناگدنتـسرپو  ادخ  يایلوا  هک  تهج  نا  زا  ادخ  يایلوا  هب  يدعب  ۀلحرم  رد  تخانـش  ار  ادخ  دروآ و  ور  ادخ  هب  یمدآ  هک  نآ  زا  سپ 
، دهدیم رارق  اعدو  رافغتـسا  هلیـسو  ار  اهنآ  هک  تسا  هلحرم  نیا  رد  دروآ . یم  ور  دـنا ،  هدرک  یط  ار  تیدوبع  لحارمو  دـنا  هللا  یف  ینافو 
وا بلق  هب  لثملا  یف  هک  دنهاوخب  دنوادخ  زا  هک  دنک  یم  دادمتـسا  دـنا  هدـنز  رگید  ناهجردو  دـنیادخ  حـلاص  ناگدـنب  هک  اهنآ  زا  ینعی 

هدـنز دوجوم  کی  فرط ،  هک  تساور  تهج  نآزا  دادمتـسا  نیا  دـیاشخبب . دوخ  مرکو  فطل  هب  ار  شناهانگ  دـیامرف ،  تیاـنع  ینـشور 
نیمه هبو  دهد  ماجنا  ار  تیدوبعو  للذت  بتارم  ام  زا  رتهب  دناوت  یم  تسا و  هدومیپ  تیدوبع  مدـقاب  ار  برق  بتارمو  تسا  قوزرم  یتحو 

ِدَهـشَملا اذـه  ِبِحاص  َۀـمرُح  ُدـِقَتعَا  ینِا  ًمُهللَا  میناوخ « : یم  نینچ  (ص ) مرکا لوسر  ترایز  رد  ناناملـسم  ام  تسا .  رتبرقم  اـم  زا  تهج 
َنُوعَمسَی َو  یماقَم  َنورَی  َنُوقَزُری ،  َكَدنِع  ُءایحَا  ُمالًسلا  ُمِهیَلَع  َکَئافَلُخو  ََکلوسَر  ًنَا  ُمَلعَا  َو  ِِهتَرضَح  یف  اهُدِقَتعَا  امَک  ِهتَبیَغ  یف  ِفیرشلا 

هک منادیم  نم  تشاد . تایح  نامزرد  هک  منادیم  نامه  تافو ، زا  سپ  ار  لحم  نیا  بحاص  مارتحا  نم  ایادخ  .« ] یمالَـس َنودُرَی  َو  یمالَک 
ار ممالـس  دنونـشیم ، ار  منخـس  دننیبیم ، مهاگیاج  رد  ارم  دنقوزرم ، هدنز و  وت  هاگـشیپ  رد  همه  يدـیزگ ، رب  وت  هک  ینانیـشناج  وت و  ربمایپ 

َرَفغَتـساَو هَللا  اورَفغَتـساَف  َكُؤاج  مُهَـسُفنَا  اومَلَظ  ذِا  مُهًنَا  َول  َو  َتُلق « : َکًنِا  َمُهللَا  : » میناوخیم نینچ  ترایز  نیمه  رخآ  رد  دنیوگیم ]. خساپ 
.« یبونُذ یل  َرِفغَِیل  َکبَر  َو  یبَر  ِهللا  َیِلا  َِکب  ُهًجََوتَا  ینِا  َو  یبونُذ  نِم  اِبئات  ارِفغَتـسُم  َُکتیتَا  ینِا  َو  اـمیحَر »  اـباَوت  هَللا  اودَـجََول  ُلوسًرلا  مَُهل 

شزرمآ بلط  دنوادخ  زاو  دـنیایب  وت  دزن  دـننک  یم  متـس  دوخ  هب  هک  هاگنآ  نانآ  رگا  یتفگ « :  تربمایپ  هب  تدـیجم  مالک  رد  وت  ایادـخ  ]
(ص) مرکا لوسر  هب  باطخ  سپـس  تفای ». دـنهاوخ  ناـبرهمو  ریذـپ  هبوت  ار  دـنوادخ  دـنک ،  شزرمآ  بلط  اـهنآ  يارب  زین  ربماـیپو  دـننک 
هب نم  منامیشپ . ماهتشذگ  هانگ  زا  هک  یلاح  رد  مبلطیم و  شزرمآ  دنوادخ  زا  هک  یلاح  رد  وت  دزن  ماهدمآ  نم  زیزع ، ربمایپ  يا  مییوگیم : 

راگدرورپ مه  تسا و  نم  راگدرورپ  مه  هک  ادخ  يوس  هب  ینک ، رافغتـسا  اعد و  نم  يارب  یناوتیم  یتسه و  ادخ  حلاص  ةدنب  هک  وت  ۀلیـسو 
نیا هب  تروص و  نیا  هب  نوچ  ادـخ  يایلوا  هب  هجوت  لسوت و  دزرمایب ]. ارم  ناهانگ  وت ) رافغتـساو  نم  رافغتـسا  رثا  رد   ) اـت ماـهدروآ  ور  وت 

. تسا دنوادخ  تدابع  نیع  هکلب  تسین ، كرش  تسا  لکش 

؟  تسیچ هدنب  اب  ادخ  قرف  سپدنونش  یم  یناکم  ره  رد  مه  همئا  دونش و  یم  مینک  یم  ادص  یناکم  ره  رد  ار  ادخ  رگا 

شسرپ
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؟  تسیچ هدنب  اب  ادخ  قرف  سپدنونش  یم  یناکم  ره  رد  مه  همئا  دونش و  یم  مینک  یم  ادص  یناکم  ره  رد  ار  ادخ  رگا 

خساپ

رقف دنزاین و  اپ  ات  رس  تادوجوم  همه  هکلباه  ناسنا  همه  تسادخ .  وا  و  تسا ،  یکی  یتسه  ملاع  مامت  رد  تاذل  اب  میاق  یقیقح و  زاین  یب 
هب دنمزاین  اه  ناسنا  نیاربانب  چوپ .  دنچیه و  همه  دوش  عطق  ناشطابترا  يا  هظحل  رگا  هک  لاعتم -  يادخ   - لقتـسم دوجو  نآ  هب  هتـسباو  و 

اهنآ هک  دنبلطب  وا  ریغ  زا  ار  دوخ  يدنمزاین  عفر  دنراذگب و  وا  ریغ  ناتـسآ  رب  میلـست  میظعت و  رـس  دیابن  زگره  اذل  وا و  ریغ  هن  دنتـسه و  وا 
هک تسا  نآ  رطاـخ  هب  ع )  همیا (  ناربماـیپزا و  لـسوت  تساوـخرد و  تشادـگرزب و  یتـح  دـنجاتحم ، دـنمزاین و  شدوـخ  دـننام  هـمهزین 

همیا دونـشب و  مینک  ادص  یناکم  ره  رد  ار  ادخ  رگا  دیا ، هتفگ  هکنیا  و   . دنراد لالقتـسا  دوخ  زا  هکنیا  هن  دنیوا ، ناگدنیامن  ناگداتـسرف و 
دنـشاب یم  قولخم  هدنب و  ع )  همیا (  تسا و  قلاخ  دنوادخ  " الوا :  تفگدیاب ،  تسیچ .  هدنب  اب  ادخ  قرف  سپ  دونـشب ، یناکم  ره  رد  مه 

ندینش سپ  دنونش  یم  دهاوخب  دنوادخ  هک  يدراوم  رد  و  تسا ،  هداد  دنوادخ  ار  ع )  همیا (  ملع  یلو  تسا ،  یلزا  دنوادخ  ملع  " ایناث :  .
 ) همیا زا  هک  اه  تمارکو  اه  تمظع  همه  رگید ، نایب  هب   . دشاب یم  ادخ  هدارا  اب  زین  اهنآ  ندرک  تباجاو  تسا  ادـخ  تساوخ  اب  ع )  همیا ( 

نیاربانب  . دنیادخ ضیف  باب  نوچ  دنهاوخ  یم  ادخ  زا  مه  ع )  همیا (  تسا و  هتـساوخ  نینچ  دنوادخ  هکلب  تسین  یتاذ  دـنز ، یم  رـس  ع ) 
هکنیا نودـب  تسا  عمیـس  میلع و  لزا  زا  دـنوادخ   ، قولخم قلاخ و  توافت  دـننام  دراد  دوجو  یتواـفت  ع )  همیا (  ادـخ و  ندوب  عیمـس  نیب 

رد یلو  تسا  یتاذدنوادخ  رد  عمـس  ملع و  دشاب  يرـصبتسم  رودقم و  هکنیا  نودـب  تسا  رداق  ریـصب و  لزا  زا  روط  نیمه  دـشاب  یمولعم 
همه رگید  ياه  ناسنا  ات  هتفرگ  ع )  همیا (  ایبنا و  زا  تسا  دوجوم  رشبرد  هک  ییاه  یگتـسیاش  تالامک و  همه  تسا و  یـضرع  ع )  همیا ( 

زا ع )  همیا (  مالـسا و  ربمایپ  زا  نیملـسمطابترا  ندرک  ادج  ندیرب و  يارب  نییباهو ،  زا  یعمج   . دشاب یم  دـنوادخ  تبهومو  یـضرع  اهنآ 
تسا و كرـش  ناماما  ناربمایپ و  حاورا  هب  لسوت  هنوگ  ره  هک  دنا  هتفگ  دـنا و  هتـسج  کسمت  یتایآ  هب  ندـیبلط  تعافـش  لسوت و  قیرط 

هیآ رطاف ، هروس  دیتسرپ ( ) )...  یم  دیناوخ و  یم  وا  زج  هک  ار  یناسک  و  هنود ؛ ... نم  نوعدت  نیذـلا  و  دـشاب ... ( (.  یم  دـیحوت  فلاخم 
دنونشب رگا  دنونش و  یمنار  امش  يردص  دیناوخب  ار  اهنآ  رگا  مکل ؛ ... اوباجتسا  ام  اوعمـس  ول  مکاعد و  اوعمـسیال  مهوعدت  نا   ( . ) ) 13

و نورـصنی ؛  مهـسفنا  مکرـصن و ال  نوعیطتـسی  هنود ال  نم  نوعدت  نیذلاو  هیآ 14 ... ( ( . )  رطاف ، دـنیوگ ( ، ) )...  یمن  خـساپ  امـش  هب 
اب یلو  هیآ 197 . )  فارعا ،  هروس  دنهد ( ، ) )  يرای  ار  ناشدوخ  یتح  هن  دـننک و  ناتیرای  دـنناوت  یمن  دـیناوخ  یم  وا  زج  هک  ار  ییاهنآ 

دـشاب یم  اهتب  نآزا  روظنم  هک  تسا .  یفاک  تقیقح  نیا  كرد  يارب  تسا ،  نآ  زا  دعب  تایآ و  نیا  زا  لبق  هک  یتایآ  هب  هداس  هاگن  کی 
نیا و   . دندوب لیاق  ادخ  تردـق  ربارب  رد  یتردـق  اهنآ  يارب  دنتـشادنپ و  یمادـخ  کیرـش  ار  اهنآ  هک  تسا  ییاهبوچ  اهگنـس و  زا  نخـس  .
نیا هب  هن  كاپ  حاورا  نیا  هب  لسوت  کش  نودـب  دراد ، قرف  هللا  ایلوا  ناربمایپ و  زا  لسوت  کمک و  تساوخرد  اـما  لـطاب .  تسا و  كرش 

دنوادخ هاگـشیپ  رد  اهنآ  تیعقومو  وربآ  زا  هک  تسا  نآ  فده  هکلب  میوش .  لیاق  یلالقتـسا  دنوادخ  لباقم  رداهنآ  يارب  هک  تسا  ینعم 
تسادیحوت تیدوبع و  نیع  هکلب  تسین ،  هک  كرش  نیا  هک  میهاوخب  کمک  دنراد  ادخ  هاگرد  رد  هک  یتمظع  مارتحا و  زا  میبلط و  ددم 

یخزرب تایح  ياراد  ناراوگرزب  نیا  دیوگ و  یم  نخس  ادخ  هار  نادیهش  نوچمه  ایلوا  ایبنا و  یخزرب  تایح  زا  تحارـص  اب  مه  نآرق  و  . 
ادـخ یفرط  زا  و  دراد ]  ثحب  هبزاین  شدوخ  هلیـسم  نیا  هک  تسا [ .  رتعیـسو  رت  هدرتسگ  یلیخ  یخزرب  تایح  ردـحور  تیلاـعف  دنتـسه و 

يا ؛ ... هلیـسولا هیلا  اوغتبا  هللا و  اوقتا  اونما  نیذـلا  اهیا  ای  دـینک ( (  لیـصحت  ناتدوخ  يارب  هلیـسو  هک  دـنک  یم  رما  میرک  نآرق  رد  ناحبس 
دیوگ یم  یلک  تروصب  هیآ  نیا  هیآ 35 . )  هدیام ،  هروس  دینک ( ، ) )  لیصحت  يا  هلیسو  ادخ  يوس  هب  دیشاب و  راک  زیهرپ  نامیا  اب  دارفا 
هلیسو یلو  تسا ،  يراگتـسر  لیاسو  زا  ینید  فیاظو  ماجنا  تسا .  هدشن  نایب  هیآ  نیا  دوخ  رد  تسیچ  هلیـسواما  دینک ، لیـصحت  هلیـسو 

زا 934بهاذم هحفص 307 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


زا  . دشاب یم  يراگتسر  لیاسو  زا  لمع  نیا  دوخ  هک  دوش  یم  نشور  یهلا  ایلوا  هب  لسوت  هچخیرات  هب  هجوت  اب  هکلب  تسین  نآ  هب  رـصحنم 
دنوادـخ زا  يزیچ  بلط  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  یحلاص  ناـسنا  ماـقم  ندادرارق  هلیـسو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  زین  نآرق  رگید  تاـیآ 
لوسرلا مهل  رفغتسا  هللا و  اورفغتساف  كواج  مهسفنا  اوملظ  ذا  مهنا  ول  و  درادن ( (.  دیحوت  اب  تافانم  تسین و  عونمم  هجوچیه  هب  وا  رطاخب 

دنوادخ زا  دندمآ و  یموت  غارـس  هب  دـندش  یهانگ  بکترم  دـندرک و  متـس  نتـشیوخ  هب  هک  یماگنه  اهنآرگا  " امیحر ؛ اباوت  هللا  اودـجول 
هیآ 64 اسن ، هروس  دنتفای ( ، ) )  یم  میحر  ریذپ و  هبوت  ار  ادخ  يدرک  یم  وفع  بلط  اهنآ  يارب  زین  وت  دندرک و  یم  شـشخب  وفع و  بلط 

درادـن لاکـشا  هللا  ایلوا  ایبنا و  هب  لسوت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  زین  هدـش  دراو  ننـست  هعیـش و  قیرط  زا  هک  يددـعتم  تایاورزا  ( . 
 ) ربمایپ زا  دنوادخ  هاگشیپ  رد  نتـساوخ  تعافـش  نتفرگ و  ددم  تسا .  هدروآ  افولا ]  افو  باتک [  رد  يدوهمـس  ینـس  فورعم  دنمـشناد  .
رد مه  خزرب و  ملاع  رد  مه  شتلحر ،  زا  دعب  مه  دـلوت و  زا  دـعب  مه  تسا و  زاجموا  تقلخ  زا  شیپ  مه  وا ، تیـصخش  ماقم و  زا  و  ص ) 

ربمایپ شنیرفآ  زا  هک  یعالطا  يور  مدآ  هک  تسا .  هدرک  لـقن  ار  ص )  ربماـیپ (  هب  ار  مدآ  لـسوت  فورعم  تیاور  سپـس  زیخاتـسرزور ،
زا دمحم  قح  هب  ادنوادخ  ؛  یل ترفغ  امل  دمحم  قحب  کلیسا  بر  ای  درک ( ( ، ضرع  نینچ  دنوادخ -  هاگشیپ  هب  تشاد  هدنیآ  رد  مالـسا 

ج هنومن ،  ریسفت  زا  لقن  ص 215 ( ]  لسوتلا ،  هقیقح  یلا  لصوتلا  ص 1371 ] [  ج 3 ، افولا ، افو  شخبب [ . ) )  ارم  هک  منک  یم  اضاقت  وت 
لـسوت ربمایپ  تیب  لها  هب  هک  دنک ، یم  لقن  ننـست  لها  فورعم  ياوشیپ  یعفاش  ماما  زا  قعاوص  باتک  رد  یکم  رجح  نبا  4،ص 367 . ) 
مالـسا ربمایپ  نادناخ  ینعی :  یتفیحـص  نیمیلادیب  ادغ " یطعا  مهبوجرا  یتلیـسو  هیلا  مه  یتعیرذ  یبنلا  لآ  تفگ . یم  نینچ  تسج و  یم 

هدرپس نم  تسار  تسد  هب  نم  لمع  همان  تمایق  يادرف  اهنآ  ببس  هب  مراودیما   . دنشاب یم  نم  برقت  ببسوا  هاگشیپ  رد  اهنآ  دننم ، هلیـسو 
 ( ع هـمیا (  نداد  رارق  هلیــسو  تـقیقح  رد  ص 368 . )  ج 4 ، هنوـمن ،  ریـسفت  زا  لـقن   - ص 329 لـسوتلا ،  هقیقح  یلا  لـصوتلا  دوـش ( ،

تمحر رد  ندرک  زاب  يارب  اهنآ  زا  نتساوخ  دنتسه و  یهلا  تمحر  نابرد  اهنآ  تسا  دیحوت  هب  ندیـسر  يارب  اهنآ  زا  کمک  تساوخردو 
تردق عمس و  ملع و  لامج (  لامک و  تافص  هب  فصتم  ناحبس  يادخ  هک  دنلوقلا  قفتم  یمالـسا  هفـسالفو  ناملکتم  مامت  فلا )  تسا . 

تاذ تباین  هیرظن  - 1  . دراد دوجو  هیرظن  هس  یتافص  دیحوت  دروم  دنراد و  فالتخاادخ  دروم  رد  تافص  نیا  تیفیک  رد  یلو  تسا  و )... 
تسه هک  هچنآ  دنیوگ  یم  دنلیاق و  تباین  هیرظن  هب  تافصو )  تاذ  بیکرت (  زا  ادخ  هیزنت  ییاتکی و  يارب  هلزتعم  زا  يا  هدع  تافص ،  زا 
تـسا یتافـص  ادخ  يارب  مییوگب  رگادنتفگ  یم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هلزتعم  زا  هیرظن  نیا  درادن و  تیعقاو  تاذ  ارو  تافـص  تسا  تاذ 

زا تسادخ و  بیکرت  مزلتسم  تسا و  زیچ  ود  نیا  تافص و  مه  تسا و  تاذ  مه  ادخ  يارب  هک  میا  هدرک  فارتعا  تقیقح  رد  ملع ،  دننام 
زا تاذ  تباین  هب  لیاق  اذل  دش ، یم  ادخ  صقن  مزلتسم  نوچ  دننک  یفنادخ  زا  ار  لامک  تافص  رگید  تردق و  ملع و  دنتسناوت  یمن  یفرط 

یفیاوط هرعاشا (  هیرظن  نیا  هب  نیلیاق  هک  تاذرب  دیاز  تافـص  هیرظن  - 2 یناحبس . )  رفعج  ص 33 ، ج 2 ، تایهلالا ،  دنا ( ، هدش  تافص 
دنتسه تاذ  رب  میاق  هک  دراد  تفص  تفه  تسا و  یتقیقح  کی  دوخ  ادخ  تسا .  تاذ  زا  ریغ  تفص  دنیوگ  یمو  دنتـسه  تنـس )  لها  زا 

-3  . دنـشاب یم  هناگ )  8 هینامث (  يامدـق  هب  لیاق  هرعاشا  دـنیوگ  یم  هیرظن  نیمه  رطاخ  هب  دـنا و  میدـقاهنیا  همه  دنتـسین و  تاذ  نیع  اـما 
تینیع تسا و  یکی  شتاذ  اب  ادخ  تافـص  دنیوگ  یم  هک  تسا  هلزتعم  زا  یعمجو  هیماما  هیرظن  نیا  تسا و  تافـص  تاذ و  تینیع  هیرظن 

دنک یم  عازتنا  ار  یفلتخم  میهاـفم  تاذ  نیا  زا  اـم  لـقع  هک  تسه  ادـخ  يارب  طیـسب  تاذ  کـی  تسین ،  يزیچ  تاذ  زج  تافـص  دراد و 
دنشاب تاذ  زا  ریغ  یتادوجوم  تافص  هک  نیا  هن  تسین  ادخ  تاذ  زا  ریغ  يزیچ  میهد  یم  تبسن  ناحبس  يادخ  هب  هک  ار  یتافص  نیاربانب  .

ص 79، یــسانشادخ ،  شخب  نآرق ،  فراـعم  دـنک ( ، یم  ادـیپ  فاـصتا  اـهنآ  هـب  تاذ  دنبــسچ و  یم  دـنوش و  یم  قـحلم  تاذ  هـب  هـک 
يادخ ندوب  عیمـس  میلع و  ینعی  تسا  یلالقتـسا  ناحبـس  يادـخ  هرابرد  تافـص  نیا  لامعتـسا  ب )  يدزی . )  حابـصم  یقت  دمحمداتـسا 

وضع نودب  شندوب  عیمس  ینعی  تسا  ریـصب  عیمـس و  دنوادخ  مییوگ  یم  هک  یتقو  تسا  میلع  تاذلاب  ناحبـس  يادخ  تسا .  یتاذ  لاعتم 
هحراجریغب و عیمـس  ریـصب ، عیمـس  یلاعت  وه  دیامرف ( ( :  یم  دروم  نیا  رد  ع )  قداص (  ماما  . دشاب یم  رازبا  نودب  شندوب  ریـصب  تسا و 
هب یلاعت  يادخ  هکلب  تلآ ،  رازبا و  نودب  دنیب  یم  اضعا و  ریغ  هبدونش  یم  ناحبس  يادخ  هسفنب ؛  رصبی  هسفنب و  عمسی  لب  هلآ  ریغب  ریـصب 
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رد و  ص 162 . )  ج 1 ، یناحبـس ،  رفعج   ، تایهلالا زا  لقن  ص 144 ، قودص ،  دیحوت  دـنیب ( ، یم  دونـش و  یم  تاذـلابو  شدوخ  سفن 
 ، تسا هداد  یلاعت  يادخدعب  هدوبن  لبق  زا  تسا  یضرع  هکلب  تسین  یلالقتسا  همیا  رد  ندوب  میلع  عیمس و  ینعی  تسین ،  نینچ  ع )  همیا ( 

هدیـشخب اهنآ  رب  ار  تمارک  نیا  ناحبـس  يادـخ  دوخ  هک  ارچ  دـیآ ، یمن  دوجو  هب  قولخم  قلاخ و  هباشت  دـش  یـضرع  هک  یتقو  نیارباـنب 
طسوت نینموم  تجاح  ندینش  رد  رثوم  نآ و  ضرع  رد  هن  تسادخ  ندینـش  تردق و  ملع و  لوط  رد  اهنآ  ندینـش  تردق و  ملع و  تسا ، 

 . ; دنونشبدنناوت یمن  دهاوخن  ادخ  رگا  تسا و  دیحوت  نیع  هکلب  تسین  كرش  نیا  تسا و  ناحبس  يادخ  زین  ع )  همیا ( 

؟ تسیچ هراب  نیا  رد  تنس  لها  رظن  تسا  زیاج  دیزی  رب  نعل  ایآ 

شسرپ

؟ تسیچ هراب  نیا  رد  تنس  لها  رظن  تسا  زیاج  دیزی  رب  نعل  ایآ 

خساپ

زیاج شنعل  تسا و  لاعتم  دنوادخ  نعل  دروم  دوش  شلوسر  ادخ و  رازآ  ثعاب  هک  یسک  هک  نیا  رد  دنراد ، قافتا  رظن  عیشت  ننست و  لها 
(( مالسلا هیلع  )) نیدباعلا نیز  ماما  ندرب  تراسا  هب  و  مالسلا )) هیلع  )) نیسح ماما  ندناسر  تداهش  هب  اب  هک  تسا  یناسک  زا  دیزی  و  تسا ،

ادخ و هک  اهنآ  تسا . ادخ  و  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ادخ لوسر  هب  ندناسر  رازآ  ببـس  مالـسلا )) مهیلع  )) تیب لها  تلاسر و  نادـناخ  و 
هتخاس رود  دوخ  تمحر  زا  هداد و  رارق  نعل  دروم  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  دنوادخ  دـنهد  یم  رازآ  ار  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) شربمایپ
6ـ ـ . هیآ 57 بازحا ، هروس   - 1(1  ) یقرواپ تالاؤس )  هب  خساپ  شخب  . ) تسا هدرک  هدامآ  يا  هدننک  راوخ  باذع  اهنآ  يارب  تسا و 

تسیچ هرابنیا  رد  مالسا  رظن  تسا  یتسرپتب  یعون  راک  نیا  ننست  لها  رظن  زا  هک  یلاح  رد  میسوبیم  ار  حیرض  ترایز  ماگنه  ارچ 

شسرپ

تسیچ هرابنیا  رد  مالسا  رظن  تسا  یتسرپتب  یعون  راک  نیا  ننست  لها  رظن  زا  هک  یلاح  رد  میسوبیم  ار  حیرض  ترایز  ماگنه  ارچ 

خساپ

رانک رد  دجسم  نتخاس  یتح  نآ و  ندیـسوب  ناگرزب و  ناماما و  ربق  يور  هاگراب  حیرـض و  نتخاس  تیباهو  ۀقرف  دننام  اههورگ ، زا  یخرب 
رد ناتسبرع  یباّهو  تموکح  اذل  دننادیم . یتسرپتب  كرش و  یعون  و  ربق ، بحاص  شتـسرپ  تدابع و  ار  نآ  هتـسنادن  زیاج  ار  ناشرازم 

يارب نانآ  تشاذگ  ياج  هب  نانآ  ربق  زا  یتروص  طقف  درک و  بارخ  ار  هنیدم  رد  عیقب  همئا  ۀکربتم  رازم  هاگراب و  شیپ  لاس  داتشه  دودح 
زا رتشیب  یهاگآ  تهج  تسین  نانآ  ياعدم  ةدننک  تباث  شریذپ و  لباق  مادک  چیه  هک  دناهدروآ  ییاهلیلد  دوخ ، لطاب  ةدیقع  نیا  تابثا 

تاراشتنا رتفد  رشن  یناحبـس  رفعج  داتـسا  تیباّهو ،  نیئآ   " باتک هب  نانآ  باوج  اهلیلد و  یـسررب  نینچمه  هدیقع و  نیا  شیادیپ  خیرات 
; دیامن شتسرپ  ار  وا  ریغ  و  دوش ، لئاق  کیرش  ناحبس  دنوادخ  يارب  یـسک  هک  تسا  نآ  یتسرپ  تب  كرـش و  دییامرف . هعجارم  یمالـسا 
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عونمم كرـش و  لمع  نیا  کش  نودب  دـشاب ، ماما  ربمایپ و  ای  ربق  بحاص  شتـسرپ  روظنم  هب  رگا  نآ  ندیـسوب  حیرـض و  نتخاس  نیاربانب 
ره اریز  دوشیمن ; بوسحم  كرـش  دـشاب  تسا )  مارتحا  راوازـس  هک  یـسک  ینعی   ) ربق بحاص  مارتحا  میظعت و  يارب  رگا  یلو  دـشابیم ،

مرتـحم هب  میرک  نآرق  هک  دـیآیم  رامـش  هب  رئاعـش  میظعت  دـشاب ، بوـسنم  راـگدرورپ  هب  هک  يزیچ  تشادـگرزب  تسین  كرـش  یمیظعت 
، دراد گرزب  ار  ادـخ  ياـههناشن  هک  ره  جـح 32 )  ;) ِبُولُْقلا يَْوقَت  نِم  اَـهَّنِإَف  ِهَّللا  َرغَعَـش  ْمِّظَُعی  نَم  َو   " تسا هدوـمن  شرافـس  نآ  ندرمش 

راک نیا  تسا و  یهلا  رئاعـش  ءزج  دوسالا " رجح   " ندیـسوب ندومن و  سمل  هک  نانچ  تسا  اهلد  يراکزیهرپ  زا  تشاد  گرزب  نآ  انامه 
هاگراب دوجو  دـیآیم ، رامـش  هب  ربق  بحاص  ریقحت  تناها و  اهانب ، روبق و  بیرخت  هک  هنوگ  نامه  نیارباـنب  دـیآیمن ; باـسح  هب  كرش 

ۀناشن ناگرزب  حیرـض  ندیـسوب  نآ  رب  نوزفا  تسا  یهلا  يایلوا  ناماما و  ربمایپ ، هب  مارتحا  رئاعـش و  تشاد  گرزب  نآ  ندیـسوب  حـیرض و 
ای و  دـسوبیم ، ار  وا  دراد ، شلاسدرخ  دـنزرف  هب  هک  یتبحم  ۀـناشن  هب  ردـپ  هک  نانچ  ناـنآ  شتـسرپ  هن  تسا  ناـنآ  هب  اـم  ۀـقالع  دـنویپ و 

، رد هک  تسا  تسرد  دیآیمن . باسح  هب  كرـش  اهراک  نیا  و  دنـسوبیم ، ار  نآ  دلج  دـیجم ، نآرق  هب  ۀـقالع  مارتحا و  تهج  ناناملـسم 
مارتحا ياراد  نانآ  سّدـقم  ندـب  هب  ندوب  کیدزن  ترواجم و  رثا  رب  اهنیا  یلو  تسین  يرگید  زیچ  زلف  كاخ و  زج  حیرـض  ربق و  راوید ،

شزرا و ياراد  فسوی  اب  ترواجم  رثا  رب  یلو  دوبن ; شیب  ياهچراپ  غفسوی  ترـضح  نهاریپ  هکنانچ  دـناهدش ; یّـصاخ  راثآ  شزرا و 
ناشخرد راثآ  ياراد  یهلا  ياـیلوا  فسوی 96 ) ر.ك  . ) دـش انیب  دـیلام و  دوخ  مشچ  هب  ار  نآ  غبوقعی  ترـضح  هک  دوب  هدـش  یتیـصاخ 

بان كاپ و  ةدـیقع  زا  يراثآ  نینچ  اریز  تسا  صلاـخ  دـیحوت  هکلب  تسین  كرـش  اـهنت  هن  ناـنآ  راـثآ  زا  يریگهرهب  هک  دنتـسه ، يونعم 
رد يربهر  مظعم  ماقم  یگدـنیامن  رتفد  تاراشتنا  یبجر ص 81 ، نیـسح  یقیبطت  دیاقع  زا : سابتقا  تسا (  هتفرگ  تأشن  اهنآ ، يدـیحوت 

دص و یمالسالا /  یملعلا  عمجملا  رـشن  ص 67ـ74 ، يرگسع ج 1 ، یضترم  دیـس  همالع  نیتسردملا  ملاعم  ناتـسچولب /  تنـس  لها  روما 
رتفد یناحبـس  رفعج  داتـسا  تیباهو  نییآ  مق /  همـالع  تاراـشتنا  ، 177 يدراهتـشا ص 175 ـ  يدـمحم  یندـناوخ  بلاج و  هرظانم  کـی 

 ( یمالسا تاراشتنا 

ایآ دنرامشیم ؟ كرش  اهیّنس  تسا  نایعیش  ام و  روشک  مدرم  لامعا  زا  یکی  هک  سدقم ـ  ياهناکم  اهحیرض و  رب  هریغ  هچراپ و  ندرک  كّربت  ارچ 
تسا هدومرف  یبلطم  میرک  نآرق  هرابنیا  رد 

شسرپ

كرـش اهیّنـس  تسا  نایعیـش  ام و  روشک  مدرم  لامعا  زا  یکی  هک  سدـقم ـ  ياـهناکم  اهحیرـض و  رب  هریغ  هچراـپ و  ندرک  كّربت  ارچ 
تسا هدومرف  یبلطم  میرک  نآرق  هرابنیا  رد  ایآ  دنرامشیم ؟

خساپ

شتـسرپ دروم  و   ) دوبعم ار  نآ  دیوج ، كّربت  نآ  دننام  حیرـض و  ربق و  هب  هک  یـسک  دندقتعم ، تیباهو  مان  هب  یهورگ  ناناملـسم  نیب  رد 
تنس لها  هعیش و  اّما  دنروآیم . رامـش  هب  كرـش  ار  راک  نیا  اذل  تسا  كرـشم  دهد  رارق  دوبعم  ار  ادخ  ریغ  هک  یـسک  تسا و  هداد  رارق 
تنس لها  روما  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  رتفد  تاراشتنا  یبجر ص 83 ، نیسح  یقیبطت  دیاقع  ر.ك  دنرادن (. ار  ياهدیقع  نینچ 
هتشاد دیحوت  اب  تافانم  ات  مینادیمن  ریثأت  رد  لقتـسم  ار  نانآ  میهدیمن و  رارق  شتـسرپ  دروم  ار  اهنآ  راک  نیا  اب  ام  هک  ارچ  ناتـسچولب ) 

هب تکرب  تکرب و"  بلط  ياـنعم  هب  كّربت   " تسا هداد  رارق  دوخ  ياـیلوا  كاـپ  دوجو  رد  یتکرب  نینچ  دـنوادخ ، میدـقتعم  هکلب  دـشاب ;
تاـیآ و زا  یبرعلا )  بتاـکلاراد  یناهفـصا ص 41 ، بـغار  نآرقلا  ظاـفلا  تادرفم  ر.ك  تـسا (  يزیچ  رد  ییادـخ  ریخ  توـبث  ياـنعم 
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كربت دنکیم و  ادیپ  تفارـش  شزرا و  تکرب  دـشاب ، هتـشاد  یهلا  يایلوا  هب  باستنا  قلعت و  یعون  هک  يزیچ  ره  دوشیم ، نشور  تایاور 
غفسوی نهاریپ  ۀصق  مینکیم 1 . هراشا  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  هک  دروم  ود  هب  هنومن  ناونع  هب  درادـن ; دـیحوت  اـب  یتاـفانم  نآ  هب  نتـسج 

ارم نهاریپ  نیا  فسوی 93 ) ;) اًریَِـصب ِتْأَی  ِیبَأ  ِهْجَو  َیَلَع  ُهوُْقلَأَـف  اَذ  َـ یِـصیِمَِقب َه ْاُوبَهْذا  : " دـیامرفیم فسوی  ترـضح  لوق  زا  میرک  نآرق 
ناهگان دنکفا ، وا  تروص  رب  ار  نآ  دمآ ، هدنهد  تراشب  هک  یماگنه  : " دیامرفیم دـعب  دوش " انیب  ات  دـیزادنیب  مردـپ  تروص  رب  و  دـیربب ،
یتیـصاخ تکرب و  نینچ  ياراد  فسوی  ترـضح  هب  باستنا  ترواـجم و  رثا  رب  یلو  دوبن ، شیب  ياهچراـپ  نهاریپ  فسوی 96 .) ") دش انیب 

ام هب  دـندوب ، یقیقح  دـیحوت  يداـنم  ادـخ و  ربماـیپ  هک  بوقعی  فـسوی و  ترـضح  راـتفر  نیا  دوـمن . اـنیب  ار  غبوـقعی  نامـشچ  هک  دـش 
هب لییارسا  ینب  نتـسج  كربت  ۀصق  . 2 درادن . دـیحوت  اب  یتافانم  دراد ، قلعت  یهلا  يایلوا  هب  هک  ییاهزیچ  هب  نتـسج  كربت  هک  دـنامهفیم 
هک نیا  اب  قودنص  نیا  دوب . نآ  رد  حاولا و ... یسوم  ياصع  همامع و  دننام : یهلا  يایبنا  راثآ  هک  دوب  یقودنص  لییارـسا  ینب  رد  قودنص 

نادـیم رد  رکـشل ، نایم  رد  نآدوجو  درکیم و  رارف  نمـشد  نآ  تکرب  هب  دوب ، لییارـسا  ینب  نایم  رد  یتقو  اما  دوبن ، شیب  يزلف  ای  بوچ 
رد هرقب 248 )  ) ۀَکغَلَْملا ُُهلِمَْحت  َنُور  َـ ُلاََءو َه َیَـسُوم  ُلاَء  َكََرت  ِم  اَّمّ ٌۀَّیَِقبَو  ْمُّکِبَّر  ِم  نّ ٌۀَنیِکَـس  ِهِیف  : " دوب نانآ  شمارآ  نوکـس و  ۀیام  گنج 

لمح ار  نآ  ناگتـشرف  هـک  یلاـح  رد  دراد ; رارق  نوراـه  یـسوم و  نادـناخ  ياـهراگدای  و  امـش ، راـگدرورپ  زا  یـشمارآ  قودنــص   ) نآ
لها هعیـش و  تایاور  رد  توریب )  أـفولا  هسـسؤم  ص 283 ، ج 40 ، و  ص 452  ج 13 ، یـسلجم ،  همالع  راونالاراحب ، ".ر.ك  دـننکیم (

ربنم و بآ  فرظ  وم ، وضو ، بآ  دننام : ترضح  نآ  راثآ  هبمرکا  ربمایپ  تافو  زا  دعب  تایح و  نامز  رد  باحصا  هک  تسا  هدمآ  زین  تنس 
دیـس همالع  نیتسردملا  ملاعم   " ياهباتک هب  دـیناوتیم  نآ  تایاور  عوضوم و  نیا  زا  رتشیب  یهاگآ  تهج  دنتـسجیم (. كّربت  ربمایپ  ربق 

نیحلاصلاب و كربتلا  توریب /  هیمالسالاراد  يدمحالا  یلع  كّربتلا  یمالسالا /  یملعلا  عمجملا  رشن  ص 42ـ49 ، يرکسع ج 1 ، یضترم 
ياـهشهوژپ زکرم  یثدـحم  داوج  لـسوت  كربت و  مق /  تیبلا  لـهال  یملاـعلا  عمجملا  یتاـیبلا  یلع  حابـص  هسدـقملا  دـهاشملا  اـیخالا و 
دنتـشاذگیمن باحـصا  دـنتفرگیم ، وضومرکا  ربمایپ  هک  یماگنه  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  هک  نانچ  دـییامرف ) . هعجارم  ریدـغلا " یـسراف 

، راونالاراحب ر.ك  دـنتخادرپیم (. تباقر  هب  رگیدـکی  اب  ترـضح  نآ  يوضو  بآ  هب  نتـسج  كّربت  رد  و  دـتفیب ، نیمز  هب  نآ  زا  ياهرطق 
يروآدای هب  مزال  ناـیاپ  رد  هفرعملاراد )  ص 77 ، یطویـس ج 6 ، روثنملاردلا ، توریب /  أفولا  ۀسـسؤم  ص 332 ، ج 20 ، یـسلجم ،  همالع 
ندیـشون ندروخ و  هب  یندیـشون  ندروخ و  هب  كربت  لاثم  ناونع  هب  دوب ، دـهاوخ  زیچ  نامه  بساـنم  يراـک  زیچ ، ره  هب  كربت  هک  تسا 

ۀسسؤم ص 225 ، يدنهلا ج 12 ، یقتملا  لامعلازنک  تسا (  افـش  بجوم  مزمز  بآ  ندیـشون  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  هک  نانچ  تسا 
هب كربت  و  دریگیم ، ماجنا  اج  نآ  رد  ندرک  اعد  دوسالارجح و  هب  ندیشک  تسد  فاوط  ترایز  اب  ادخ ، ۀناخ  هب  كربت  توریب )  هلاسرلا 

َو : " دوش هدـناوخ  زامن  میهاربا  ماقم  رد  هداد  روتـسد  دـنوادخ  هک  نانچ  تساهاج  نآ  رد  ندـناوخ  زاـمن  هب  سدـقم  ياـهماقم  دـجاسم و 
هب ندیـشک  تـسد  مزمز  ۀمـشچ  زا  ندیـشون  رد  هـک  یکـالم  ناـمه  اـب  كربـت  نیارباـنب  هرقب 125 .)  ) یلَـصُم َمـیِه   َ َْربِإ ِماَـقَّم  نـِم  ْاوُذِـخَّتا 

كرـش بجوـم  زین  سدـقم  ياهحیرـض  هـب  كربـت  رد  دوـشیمن ; یهتنم  كرـش  هـب  مـیهاربا و ... ماـقم  رد  ندـناوخ  زاـمن  دوسـالارجح ،
تنـس لـها  روما  رد  يربـهر  مظعم  ماـقم  یگدـنیامن  رتـفد  تاراـشتنا  یبـجر ص 82ـ83 ، نیـسح  یقیبـطت  دـیاقع  زا  ساـبتقا  دوـشیمن (.

 ( تافاضا رییغت و  یکدنا  اب  ناتسچولب 

ام زا  ار  نآ  دننیبب  ام  تسد  رگا  دنتـسین و  نینچ  ننـست  لها  یلو  میناوخیم  میراد و  لوبق  ار  نآ  ياهاعد  نانجلا و  حـیتافم  نایعیـش »  » ام ارچ 
؟ تسا مرج  حیتافم  ندناوخ  نتشاد و  هارمه  ایوگ  دنریگیم و 

شسرپ

ام زا  ار  نآ  دننیبب  ام  تسد  رگا  دنتسین و  نینچ  ننست  لها  یلو  میناوخیم  میراد و  لوبق  ار  نآ  ياهاعد  نانجلا و  حیتافم  نایعیش »  » ام ارچ 
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؟ تسا مرج  حیتافم  ندناوخ  نتشاد و  هارمه  ایوگ  دنریگیم و 

خساپ

ار مالسلا -  مهیلع  نیموصعم -  زا  هدراو  ياهاعد  ًالوصا  دنهدیمن و  تیمها  نادنچ  تارایز  اعد و  هب  وردنت  هورگ  ًاصوصخ  ننست و  لها 
دـیحوت و اـب  هطبار  رد  ًاـمامت  هک  لـیمک  ياـعد  هب  رگا  هکنیا  لاـح  دناهدیـشچن و  ار  تاراـیز  تاـجانم و  اـعد و  تذـل  مـعط و  دـنرادن و 

دنناوخب ار  اهنیا  دـننام  هزمحوبا و  ياـعد  اـی  ةرـشع  سمخ  تاـجانم  اـی  دـننک ، هجوت  تسا  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ناـهانگ  زا  یهاوخرذـع 
یلع هّللا  متخ  : ) دوش هدـناوخ  هیآ  نیا  نانآ  زا  یخرب  هرابرد  دراد  اـج  هک  تسا  هدـش  قیفوت  بلـس  اـهنآ  زا  یلو  دوشیم  ضوع  ناشدـید 

اروشاع ترایز  هب  تبـسن  وردنت ، هورگ  ًاصوصخ  اهنآ ، تیـساسح  تروص ، ره  رد  {. 1 (} ةواشغ مهراصبا  یلع  مهعمـس و  یلع  مهبولق و 
نیا رد  هک  هیواـعم  نایفـسوبا و  هب  نعل  تهج  زا  نینچمه  و  تسا . موس  مود و  لوا و  نعل  هب  تبـسن  مه  نآ  هدـمآ و  حـتیافم  رد  هک  تسا 

.7 هرقب /  هروس  [. 1 . ] دننکیم دروخرب  هنوگ  نآ  هجیتن  رد  تسا و  ترایز 

نید لوصا 

؟  تسا حیحص  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  هب  عورف -  رد  مه  لوصارد و  مه  هعیش -  بهذم  دانسا  ایآ 

شسرپ

؟  تسا حیحص  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  هب  عورف -  رد  مه  لوصارد و  مه  هعیش -  بهذم  دانسا  ایآ 

( لوا تمسق  ) خساپ

نآ عورف  نید و  لوصا  رد  هراو  هـمـ هیماما ,  هعیـش  هک  دنناد  یم  يرورـض  يروط  هب  و  دیدرت ,  چیه  نود  و بـ ـال ,  ما کـ ها ,  ـ گآ دار  ـ فا  - 1
همئا يار  عبات  هعیـش  هیرظن  يار و  نیاربا ,  بـنـ تسا .  هدـشن  ادـج  مه  هرذ  کی  اهنآ  زا  هدوب و  هتـسباو  ص )   ) ادـخ لوسر  كاـپ  ترتع  هب 
قلعت اـهنآ  هباـی  دوش و  یم  هتفرگ  تنـس  نآرق و  زا  هک  یمولع  رئاـس  رد  مه  و  نید ,  عورف  رد  مه  نید ,  لوصا  رد  مه  تسا  ع )   ) ترتـع
نیار ـ با بـنـ دنیامن .  یمن  هعجارم  هراب  نیا  رد  يرگید  هب  دننک و  یمندامتعا  ع )   ) تیب لها  همئا  هب  زج  اهتمسق  نیا  زا  کی  رد هـیـچـ دراد . 
اهنآ زا  فارـصنا  يارب  یهار  ع . )   ) تیبلها بهذـم  قیرطزا  طقف  یلو  دـنیوج  یم  برقت  وا  هب  دنتـسه و  دـنوادخ  نییآ  هب  نیدـتم  اـهنآ  , 

زا ـهـا  نآ دنا .  هدـنارذگ  هعیـش  حـلاص  ناگتـشذگ  لاونم ,  نیمه  رب  دـنریذپ .  یمن  زگره  نانآ  ياج  هب  ار  يرگیدو  دـننیب  یمن  دوخ  يارب 
 , رـصع نیا  نونکا و  مه  ات   000 مالـسلا )  مهیلع  نیـسح (  ماما  لسن  زا  هناگ  هن  ناماما  نیـسح و  ماما  نسح ,  ماما  نا ,  ـنـ مو ـ مر ـیـ ما نا  ـ مز

بهذم عورفو  لوصا  هعیـش ,  ظافح  تاقث و  زا  یناوارف  هدـع  ع )   ) همئا زا  مادـک  ره  زا  دـنا .  هدومن  يرپس  هنوگنیدـب  ار  شیوخ  یگدـنز 
یناسک يار  نا بـ ـنـ یا تسا و  رتاوت  دح  زا  شیب  دنتـسه  ناقتا  طبـض و  عرو ,  لها  هک  اهنآ  دادعت  تیعمج ,  نیا  زا  دنا .  هتفرگ  ارف  ار  دوخ 

لقن هنوگنیمه  دـنا  هتـسیز  یم  نآ  زا  سپ  هک  یناسک  يارب  زین  لسن  نیا  دـنا  هدومن  لقن  ار  بلاـطم  یعطق  رتاوت  قبط  دـنا  هدـنام  یقاـب  هک 
یباجح هدرپ و  هک  رهظ -  ماگنه  دیشروخ  نوچمه  هک  هدیـسر  ام  000 تـا بـه  دو ,  زا خـ دعب  لسن  يارب  یلـسن  ره  نانچمه  تسا ;  هدرک 
دندوب نآ  رب  مالسلا )  مهیلع  لوسر (  لآ  همئا  هک  مینامه  رب  لوصا  عورف و  رد  نونکا  مه  ام ,  ـن ,  یار ـ با بـنـ دیشخرد .  یم  تسین -  نآ  رب 
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نیا ناشناکاین  عیمج  زا  همه  اهنآ  دـنا و  هدومن  لقن  ناشناردـپ  همه  زا  ام  يارب  ام  ناردـپ  مامت  شیاهیراک ,  هزیر  مامت  اب  ار  بهذـم  نیا  . 
 , رقاب ماما  قداص ,  ماما  مظاک ,  ماما  ـا ,  ـضر ما  ـ ما داو ,  ما جـ ـ ما يداه ,  ماما  يرکـسع ,  ماما  نامز  اـت  اهلسن 000 مامت  رد  نانچمه  عضو 

ناینیشیپ زا  دارفا  مامت  هب  نونکا  مه  ام  دور .  یم  شیپ  هب  تخاونکی  مالسلا )  مهیلع  نانمومریما (  نسح و  ماما  نیسح ,  ماما  داجـس ,  ماما 
هطاحا دـنا ,  هدرک  يرادـهگن  هتفرگارف و  نانآ  زا  ار  مالـسا  مولع  هدینـش و  اهنآ  زا  ار  نید  ماـکحا  دـنا و  هدوب  همئا  هباحـص  زا  هک  هعیش , 

مالعا و ياـهملق  زا  هچ  ـ نآ ـت بـه  ـسا ـی  فا کـ ( . 1  ) درادن ار  اهنآ  شرامـش  وءاصقتـسا  تردق  عیـسو ,  شـشوک  شالت و  هک  ارچ  میرادن 
و ( . 2  ) تسین نکمم  اجنیا  رد  اهنآ  شرامـش  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوش ,  هعجارم  اـهنآ  ياـه  هتـشون  هب  ینعی ,  هدرک ,  شوارت  اـهنآ  ناـگرزب 

دوجو هنامیپ  اب  دنا و  هدرک  سابت  ـ قا ص )   ) دـمحم لآ  يدـه ,  همئا  شناد  رون  زا  همه  ار  اه  هتـشون  نیا  هک  ـد  یراد ـه  جو ـد تـ یدر نود تـ بـ
نانآ شناد  رتفداه  هتشون  نیا  نیاربا ,  بـنـ دنا .  هتفرگ  نانآ  بل  ود  زا  هدینـش و  اهنآ  ناهد  زا  هدومن ,  تشادرب  اهنآ  مولع  سونایقا  زا  دوخ 
تسا هتشگ  هعیش  يارب  كردم  عجرم و  ناراوگرزب ,  نآ  زا  سپ  و  ( 3  ) هدش هتشاگن  ناشدوخ  دهع  رد  هک  دشاب  یم  ناشمکح  نیوانع  و 

همئا نادلقم  زا  صخ  ام حـتـی یـک شـ اریز  ددرگ ,  یمراکشآ  نیملسم  ریاس  بهاذم  زا  ع )   ) تیب لها  بهذم  زایتما  هل ,  ـیـ سو ـن  یا بـه  . 
هتفرگ و تفلااهنآ  بهذم  اب  مدرم  هکلب  دشاب ,  هتـشاگن  ناشبهذم  هرابرد  یباتک  اهنآ  دوخ  دهع  رد  هک  میـسانش  یمن  ار  تنـس  لها  هعبرا 
هب ار  دـیلقت  نامز ,  تموکح  هیحاـن  زا  هک  دوب  رطاـخ  نیا  ـی بـه  نوز ـ فا ـن  یا و  ( 4  . ) دـش هدوزفا  ناشدادـعت  رب  اهنآ  گرم  زا  سپ  مک  مک 

رـصع رد  زین  رفن  راهچ  نیا  هنرگو  تفای ,  صاصتخا  رفن  راهچ  نیا  هب  بهذم  عورف  رد  یئاوشیپ  دندرک و  رـصحنم   , بهذم راهچ  زا  یکی 
نیودت هب  هک  دوبن  یسک  ناشدوخ  رصع  رد  تهج ,  نیا  زا  دنتشادن .  يزایتمااهنآ  رب  دندوب و  دوخ  رصاعم  ناثدحم  ءاهقف و  نوچمه  دوخ 

ینید لئاسم  رد  اریز  دیزرو  یم  مامتها  مالـسلا )  مهیلع  نیموصعم (  همئا  لاوقا  نیودت  رد  لوا  زا  هع ,  ـیـ ـش ـی  لو دهد .  تیمهااهنآ  لاوقا 
هب اـهنت  ینید ,  تاروتـسد  نتفرگ  رد  تفرگ و  ار  ناـنآ  فارطا  تخـس  اذ ,  و لـ تـسناد .  یمن  زئاـج  ار  ناـنیا  هـب  عوـجر  زج  یبهذـم ,  و 
هب هار  نیا  رد  ار  دوخ  مزع  تمه و  نانچنآو  درب ,  راک  هب  دینـش  اهنآ  زا  هچنآ  نیودـت  رد  ار  دوخ  شـالت  تردـق و  و  دومن ,  هعجارماـهنآ 
نآ زا  ریغ   - هعیش هیرظن  قبط  هک -  دوب  یـشناد  ملع و  يرادهگن  ظفح و  رطاخ  هب  نیا ,  و  دوبنریذپ .  ناکما  نآ  زا  شیب  هک  تخادنا  راک 

لوصا هب  هک  هدـش  هتـشون  لصا  دـصراهچ  ع )   ) قداص ماما  رـصع  رد  اهنت  ـی ,  ناد ـت بـ ـسا ـی  فا کـ تسین .  لوبق  لباق  ادـخ ,  هاگـشیپ  رد 
ماما ياواتف  اه  هتـشون  نیا  دنا .  هتـشون  ار  اهنآ  هدنـسیون  دصراهچ  هک  دوب  باتک  دصراهچ  لصا  دصراهچ  نیا  و  تسا .  فورعم  هامعبرا 

هک دنراد  هتـشون  رگید  ربارب  نیدنچ  لصا  دـصراهچ  نیا  زا  ریغ  ع )   ) قداص ماما  با  ـحـ ـصا ( . 5  ) تسا هدوب  دوخ  رـصعرد  ع )   ) قداص
هک ار  یماقم  تلزنم و  نآ  سکچیه  هاگـشیپ  رد  تنـس ,  لها  هناگراهچ  همئا  اـما  هّللاءاـش .  نا   - تسناد یهاوخ  يدوز  هب  ار  نآ  لیـصفت 

هدرک باختنا  ناشیارب  ناشگرم  زا  سپ  هک  ار  یماقم  نیا  دوخ ,  تایح  نامز  رد  هکلب  دنرادن  دنراد ,  دز شـیـعـه  رد نـ ع )   ) تیب لها  همئا 
رگید يا  هدع  و  ( , 6  ) هدومن فارتعا  نآ  هب  هدوشگ ,  هقف  ملع  يارب  هک  یلصف  رد  دوخ  همدقم  رد  نودلخ  نبا  هکنانچ   - دنا هتـشادن  دنا , 

هک تسا  یبهذـم  نیمه  اهنآ  بهذـم  هک  میرادـن  دـیدرت  اهنیا ,  و مـا بـا هـمـه  دـنا - .  هدرک  ناعذا  ینعم  نیا  هب  زین  تنـس  لها  مـالعا  زا 
بهذـم هب  یبهذـم  ره  عابتا  اریز  دـنا .  هدومن  نیودـت  شیوخ  ياهباتک  رد  دـشاب و  یم  یلـسن  ره  رد  ناشملع  رادـم  و  دـنراد ,  اهنآ  عابتا 

دننک یم  تدابع   , نآ ياضتقم  رب  ار  دنوادخ  هک  یبهذم  نامه  دنرتهاگآ ,  شیوخ  همئا  بهذم  هبزین  نایعیش  هکنانچ  دنرتانشآ .  شیوخ 
رد هعیـش  هک  دـنناد  یم  ینـشور  هب  قیقحت  ثحب و  لها   - 2 دوش .  یمن  ققحم  اـهنآ  زا  تروـص ,  نیا  ریغ  رد  دـنوادخ  هب  برقت  دـصق  و 

نیا يدصت  یسک  شدنمشناد  نایعیش  و  ع )   ) یلع زا  ریغ  نیتسخن ,  رصع  رد  اریز  تسا  هدو  رت بـ مدقشیپ  نارگید  زا  یمالسا  مولع  نیودت 
ینالقس هکنانچ عـ هنای - ؟  تسا  حابم  مولع  نتشون  هک  دوب  هباحص  فالتخا  نامه  بلطم ,  نیا  رس  دیاش  و  ( . 7  ) تفرگن هدهع  هب  ار  راک 

سرت زا  دوبن ,  ناشدنیاشوخ  ار  نآ  نتـشون  رگید  يا  هدـع  باطخ و  نب  رمع  هکدـنا - :  هدرک  لقن  زین  نارگید  يرابلا و  حـتف  همدـقم  رد 
ار نآ  هباحص ,  زا  یهورگ  و  ع )   ) یبتجم ماما  شن  ـیـ ـش ـ نا ود جـ ـ نزر و فـ ع )   ) ما عـلـی ـ ما اما  ( , 8  ) ددرگ طولخم  نآرق  اب  ثیداحا  هکنیا 
رب تشگ و  ررقم  نآ ,  هحابا  رب  عامجا  نیعبات ,  رصع  رخاوا  مود ,  نرق  رد  هکنیا  ات   000 دوب ,  لاح  نیمه  رب  عاضوا ,  دندرمش .  یم  حابم 
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دومن فیلات  ءاطع  دـهاجم و  زا  لقن  هب  ار  دوخ  خـیرات  باتک  حـیرج  نبا  هک  دوب  ماگن  ـن هـ یا و  دـندومنادیپ .  رظن  قافتا  نآ ,  ندوب  حابم 
نمی رد  یناعنص  دشار  نب  رمتعم  باتک  نآ  زا  و پـس  تسا .  هدش  هتشون  مالـسا  رد  هعیـشریغ  قیرط  زا  هک  تسا  یباتک  نیتسخن  نیا ,  هک 

ار يا  هتـشون  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  حیبص  نب  عیبر  هک  هدمآ  يراب  ـ لا ـه  مد رد مـقـ دشاب .  یم  کلام  اطوم  باتک  سپـس  هدش و  هتـشون 
ناناملـسم هعیـش ,  زا  ریغ  هک  تسا  دـقعنم  عام  ـ جا لا ,  بـه هـر حـ تسا .  هتـسیز  یم  نیعباـت  رـصع  رخآرد  يو  تسا ,  هدرک  يروآ  عمج 

نیتسخ و نـ دـندش .  راک  نیا  يدـصتم  لوا  رـصع  ناـمه  رد  شنایعیـش  و  ع )   ) یلع اـما  ( . 9  ) دنا هتـشادن  یفیلات  تسخنرـصع  رد  رگید , 
درک دای  دـنگوس  ص , )   ) ربمایپ نفد  زیه و  زا تـجـ غارف  زا  سپ  وا  اریز  دوب  نآرق  دومن  يروآ  عمج  نیودـت و  ع )   ) نانمومریما هک  يزیچ 

 , صاخ ماع و  هب  نآ  رد ,  و  دومن .  يروآ  عمج  لوزن  بیترت  هب  ار  نآ  و  دـیامن .  عمج  ار  نآرق  ات  دـهنن  شودرب  اـبع  زاـمن ,  يارب  زج  هک 
بابـسا انمـض  و  دومرف .  هراشا  شبادآ  ننـس و  تسا ,  زئاج  شکرت  هچنآ  تابجاو و  خوسنم ,  خسان و  هباشتم ,  مکحم و  دـیقم ,  قلطم و 

نآرق نآ  هب  رگا   : تفگ یم  هراومه  نیری  ـ ـس ـن  با داد .  حیـضوت  دوب  لکـشم  یتاـهجزا  هک  بلاـطم  زا  یـضعب  دروآ و  زین  ار  تاـیآ  لوزن 
دنتسناوتناما دنتفرگ  نآرق  عمج  رب  میمـصت  هباحـص  ءارق  زا  يرگید  دارفا  هتب  ـ لا ( . 10  ) مدوب هتفاـی  تسد  یعقاو  مولع  هب  متفاـی ,  یم  تسد 

( . 11  ) دنروایب نآ  رد  میدرک ,  هراشا  نآ  هب  هک  يزومر  بلاطمزا و  مادکچیه  هک  دشن  ناشرودـقم  و  دـنیامن .  عمج  لوزن  قبط  رب  ار  نآ 
يارب ار  یباـتک  نآرق ,  عمج  زا  ـت  غار زا فـ پـس  دراد .  تهابـشرتشیب  ریـسفت  هب  هدومن  يروآ  عـمج  ع )   ) یلع ماـما  هک  ینآرق  نیارباـنب , 

نمضت مـ با ,  ـن کـتـ یا دیدرگ .  فورعم  ع )   ) همطاف فحـصم  گرزب ,  يوناب  نآ  كاپ  نادنزرف  دزن  هکدومرف  فیلات  ع )   ) ءارهز همطاف 
شردـپ گرم  ربارب  رد  ترـضحنآ  یلـست  بجوم  هک  دوب  يا  هنومن  بلاطم  رابخا و  زیمآ ,  تربع  ياهدـنپ  ظـعاوم و  لاـثما ,  اـهتمکح , 

دومرف و فیلات  تخادرپدیاب )  اهلتق  حرج و  برض و  رثا  رد  هک  یئاه  هید  تاید (  هرابرد  یباتک  سپس  ( . 12  ) دش یم  (ص )  ادخ لوسر 
 . تسا هدروآ  ع )   ) نانمومریما هب  دانـسا  اب  عماجلا -  دوخ  فورعم  باـتک  رخآ  رد  دعـس  نبا  ار  باـتک  ـن  یا دراذـگ .  هفیحـص  ار  نآ  ماـن 

دنسم رد  لبنح  نب  دمحا  و  دننک .  یم  لقن  نآ  زا  یبلاطم   , دوخ حیحص  زا  دروم  دنچ  رد  دنوش و  یم  هفیحص  نیا  رکذتم  ملسم  يراخب و 
تساوخ و ار  یلع  باتک  ع , )   ) رفعجوبا هک  هدـمآ  کلملادـبع  زا  رافـص  زا  یتیاور  رد  و  ( . 13  ) تسا هدرک  لقن  ناوارف  هفیحـص  نیا  زا 

نیا ادخ  هب  دنگوس  دومرف :  ع )   ) رفعجوبا ماما  دوب 000  ناسنا  کی  نار  تماخض  هب  هدش و  هدیچیپ  باتک  نآ  دروآ ,  شیارب  ع )   ) رفعج
فیلات لوغشم  رـصع ,  نامه  رد  هدومن و  ادتقا  ع )   ) نانمومریما هب  نایعیـش  زا  یهورگ  ( . 14  ) تسا ص )   ) ادـخ لوسر  ءالما  یلعطخ و  , 

باتک مالـسا  رد  هک  یـسک  نیتسخن  دـیوگ :  يو مـی  دنـشاب .  یم  رذوبا  ناملـس و  هتفگ -  بوشآ  رهـش  نبا  هکنانچ  هلمج -  زا  دـندش . 
 ( ص  ) ادخ لوسر  هدـش  دازآ  عفارو ,  ـ با و نـفـر بـعـد ,  ( . 15  ) رذوبا سپس  یسراف و  ناملـس  هاگنآ  دوب ,  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  تشون 
زا ار  ایاضقو  ماکحا  ننس ,  باتک  يو  دوب .  ترضحنآ  ناش  هب  يانشآ  ماما و  ناتـسود  صاوخ  زا  هک  ع )   ) نانمومریما لاملا  تیب  سیئر  و 

قرط هب  ار  نآ  ام  باحصا  هک  دوب ,  میظع  دنلب و  یماقم  ياراد  ام  فالـسا  هاگـشیپ  رد  باتک ,  ـن  یا دوب .  هدروآ  درگ  ع )   ) یلع ثیداحا 
هباصالا باتکرد  شلاح  حر  ـ ـش رد  ـکـه  نا چـنـ يو -  دـشاب .  یم  عفار  یبا  نب  یلع  نانیا ,  زا  رگید  یکی  ( . 16  ) دنا هداددانسا  وا  هب  دوخ 
بهذـم قبط  هقف -  نونف  رد  یباتک  يو  تسا .  هدراذـگ  مان  یلع  ار  يو  ص )   ) ربمایپ هدـمآ و  اـیند  هب  ص )   ) ربماـیپ رـصع  تسا -  هدـمآ 

یکی ( . 17  ) دـنداد یم  عامجا  نآ  هب  ار  شیوخ  ناعیـش  دنتـشاد و  یم  گرزب  ار  باـتک  نیا  مالـسلا )  مهیلع  همئا (  دراد .   ( - ع  ) تیبلها
هب هباصالا  باتک  لوا  تمـسق  رد  ار  يو  رجح  نبا  تسا .  ع - )   ) یلع رادتـسود  هدنـسیون و  عفار -  یبا  نب  هّللادیبع  هورگ ,  نیا  زا  رگید 

گنج رد  هک  ص )   ) ربمایپ باحصا  زا  هتسدنآ  هرابرد  ار  یباتک  هّللادیبع  تسا .  هدوب  ملسا  شردپ  مان  اریز  هدروآ ,  ملسا  نب  هّللادیبع  مان 
عیمس نب  هعیبر  هورگ ,  نیا  زا  ( . 18  ) دنک یم  لقن  باتک  نیا  زا  ناوارف  هباصالا  رد  رجح  نبا  تسا .  هدومن  فیلات  دنا  هتفایروضح  نیفص 

هدومن لقن  ص )   ) ادـخ لوسر  زا  ع )   ) یلع هک  تسا  یثیداحا  نآ ,  ثیداحا  دراد .  تاناویح  تاکز  هراـبرد  یباـتک  وا  درب .  ماـن  دـیاب  ار 
 ( ع  ) یلع هک  یثیداحا  بات ,  ـن کـ یا رد  دراد .  ثیدح  رد  یباتک  وا  درمشرب .  ار  یـسراف  رح  نب  هّللادبع  دیاب  هورگ ,  نیا  زا  ( . 19  ) تسا

و ع )   ) ناـنمومریما هتخاـبکاپ  راـی  هتاـبن -  نـب  غبـصا  دارفا ,  نـیا  زا  ( . 20  ) تسا هدرک  يروآ  عـمج   , هدوـمن لـقن  ص )   ) ادـخ لوـسر  زا 
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هدومن لقن  ار  دمحم  شدنزرف  هب  ع )   ) یلع ماما  تیصو  رتشا و  کلام  همان  دهع  هک  ومه  دشاب .  یم  ترضح -  نآ  هب  تخس  ناگتسویپزا 
راـی یلـاله -  سیق  نب  میلـس  دارفا ,  نـیا  هـلمج  زا  ( . 21  ) دـنیامن یم  لـقن  هدربماـن  زا  حیحـص  دنـس  اـب  ار  ود  نیا  اـم ,  باحـصا  تسا . 

نب دمحم  ماما  هک  دراد  تماما  هرابرد  یبا  يو کـتـ هدومن .  ثیدح  لقن  یسراف  ناملـس  زا  و  ع )   ) ماما زا  میلـس  تسا .  ع - )   ) نانمومریما
 , ثیدـح نالقان  هعیـش و  ياملع  نادنمـشناد و  مامت  نیب  تقیقح  نیا  رد  تسا :  هت  هدر و گـفـ مان بـ نآ  زا  هبیغلا  باتک  رد  ینامعن  میهاربا 

میدـق نامه  زا  ع - )   ) تیبلها ثیداحا  نایوار  ملع و  نالماح  هک  تسا  یلـصا  بتک  زا  یکی  سیق  نب  میلـس  باـتک  هک  تسین  یئوگتفگ 
هعجارم نآ  هب  هعیش  هک  تسا  یلـصا  ياهبات  نا کـ زا هـمـ یـکـی  با ,  ـن کـتـ یا تسا .  هدوب  ناشدامتعا  دروم  هدومن و  لقن  ار  نآ  مایالا - 

عمج ام ,  باحـصا  زا  يا  هدـع  دـنا ,  هدوب  باتک  ياراد  رـصع ,  نآ  رد  هک  يدارفا  دروم  رد  ( . 22  ) دشاب یم  شدامتعا  دروم  ودـنک  یم 
لاجر تسرهف و  ياهباتک  هب  دنتـسه  نآ  ناهاوخ  هک  یناسک  دـنراد .  یتاـفیلات  هنیمز  نیا  رد  دـنا و  هتفرگ  هدـهع  هب  ار  ناـشیاهمان  يروآ 
روسیم ام  يارب  نونکا  هک  مینک  فارتعادیاب  نیعبات , -  نیب  رد  ینعی  مود -  هقبط  رد  ام ,  نیشیپ  نافلوم  اما   - 3 ( . 23  ) دنیامن یم  هعجارم 

هب اه -  هتشون  نآ  دانسا  نا و  ـ نآ يا  ـتـه هـ شو یئاسانش نـ اهنآ و  یئاسانـش  يارب  عجرم  كردم و  میرامـشرب ; و  ار  اهنآ  میناوتب  هک  تسین 
تیبلها رون  هقب ,  ـن طـ یا رد عـصـر  ( . 24  ) تسا لاجر  لاح  حرش  رد  اهنآ  ياه  هتشون  ام و  ياملع  تسرهف  ياهباتک  نامه  لیصفتروط - 

فط هعجاف  هک  دوب  رطاخ  نیا  هب  ششخرد  نیا  و  دوب .  هدیشوپ  نارگمتس  متـس  هریت  ياهربا  اب  رتشیپ  هک  یلاح  رد  دومن ,  شـشخرد  (ع ) 
هب ار  ناققحم  هجوت  تخادنا  هاگآ  لقاع و  دارفا  مشچ  زا  ار  اهنآ  تخا  ار مـفـتـضـح سـ ص )   ) دمحم لآ  نانمـشد  البرک )  نینوخ  دربن  ) 

ناـمه اـب  هعجاـف -  نیا  دوب .  هدـش  عورـش  ص )   ) ادـخ لوسر  نادـقف  ناـمز  زا  هک  یبئاـصم  هب  هجوت  دومن ,  بلج  ع )   ) تیبلها بئاـصم 
بابـسا اه و  هشیر  زا  ات  تشاداو  ار  اهنآ  دنزادر  شوا پـ ثحب و کـ هب  تبیـصم  نیا  ساسا  هرابرد  ات  تخاس  راچان  ار  مدرم  شیگدنبوک - 

 . تسا هدش  عورـش  اجک  زا  بئاصم  نیا  هک  دندش  هجوتم  و  دنتخانـش ,  ار  نآ  ياهلاهن  رذـب و  هرخالاب  هک  دـنروآ ,  لمع  هب  وجتـسج  نآ 
هک ارچ  دنتساخاپ ,  ـهـا بـه  نآ يرا  و یـ ع )   ) تیبلها ماقم  ظفح  يارب  دوب ,  ناشندب  رد  یگنادرم  گر  هک  یناناملـسم  هک  دوب  رطاخ  نید  بـ
يا هرود  رد  هعجاف ,  نیا  زا  سپ  ناناملـسم ,  ایوگ  رفنتم .  ملاظ  ورگمتـس  زا  تسا و  مولظم  يرای  هب  دـنم  هقالع  يرـشب  تشرـس  ترطف و 
نید عورف  لوصا و  زا  یهاگآ  يارب  دنتخادرپ و  ع )   ) نیدباعلا نیز  نیسحلا  نب  ما عـلـی  ـ ما یتسود  تالاوم و  هب  اذل ,  دنتفرگ  رارق  دیدج 
سپ دـندومن و  هعجارم  وا  هب  یمالـسا ,  نونف  رئاس  ینعی  دوش ,  یم  هتفرگ  تنـسو  نآرق  زا  هک  یبلاطم  مامت  رد  نینچم  هـ دنتـسویپ .  وا  هب 
رامش هب  هعیش  فالـسا  زا  هک  رقاب ع - )  ماما  داجـس ع و  ماما  ماما (  ود  نیا  باحـصا  اذل ,  دندروآ .  يور  ع )   ) رقاب ماما  شدنزرف  هب  وازا 

 , هدمآ لاجر  ياهباتکرد  ناشلاح  حرش  اهنآ و  ياهمان  ـی کـه  نا ـ ـس ـا کـ ما تسین .  نکمم  اهنآ  شرامـش  هک  دندوبرفن  نارازه  دنیآ -  یم 
 . دشاب یمرتشیب  ای  رازه  هد  دنا  هتشون  هک  یئاهباتک  دادعت  دنرفن و  رازه  راهچ  بیرقدندمآ  یم  رامش  هب  باح  ـ صا ياملع  زا  هک  اهنآ  ینعی 

تمدخ هب  تیعمج  نیا  مالعا  زا  یهورگ  دنا .  هدومن  لقن  حیحـصدانسا  اب  دوخ ,  زا  شیپ  لسن  زا  ام ,  باحـصا  زا  مادک  ره  ار  اهباتک  نیا 
لمعو شناد  زا  يرپ  هنامیپ  زا  هک  دوب  نانیا  زا  یناسک  يارب  لماک  هرهب  ظح و  دنا و  هدـشزئاف  ع )   ) قداص ماما  تمدـخ  هب  ماما و  ود  نیا 

 , دوب دراو  نآرق  هب  مه  هک  سک  نا  هـمـ تسا .  يریرج  حاـیر  نب  بلغت  نب  ناـبا  دیعـسوبا  تیعمج ,  نیا  زا  یکی  دـندیدرگ .  رادروخرب 
 ) ماـما هس  ره  دوب .  مدرم  نیرت  قثوم  زا  وا  روهـشم .  يوـغل  ناـمه  ینعی ,  لوـصا  ملع  زا  هاـگآ  مه  رـسفم و  مه  ثدـحم ,  مه  هیقف ,  مه 
وا ینادب ,  هک  سب  نی  هـمـ تسا .  هدومن  لقن  هتفرگارف و  نانآ  زا  ار  يرایسب  ثیداحا  ناوارف و  شناد  هدومن و  تاقالم  ار  مالسلا )  مهیلع 
هب دانسا  اب  نابا  لاح  حرـش  رد  لاقملا  جهنم  باتک  رد  لاجر )  ملع  فورعمدنمـشناد  دمحم (  ازریم  هک  روطنآ  ع - )   ) قداص ماما  زا  اهنت 

ياراد مالسلا )  مهیلع  ناماما (  نیا  هاگشیپ  رد  يو  ( . 25  ) تسا هدرک  لقن  ثیدح  رازه  یس  هدروآ -  ع )   ) قداص ماما  زا  نامثع  نب  نابا 
تسادنلب یماقم  ناشخرد و  هقباس 

( مود تمسق  ) خساپ
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سانلا تفا  دجـسملا و  یف  سل  ـ جا دـیامرف :  یم  وا  هب  دنتـسه -  هنیدـم  رد  ود  ره  هک  یماگنه  نآ  رد  ع - )   ) رقاب دـمحم  ماـما  مینی  مـی بـ
( . 26  ) دوش هدید  وت  لثم  منایعیش  رد  مراد  تسود  نم  هک  هدب  اوتف  مدرم  يارب  نیشنب و  دجسم  رد  کلثم (  یتعیش  یف  يری  نا  بحا  یناف 
نم نک  ثحب  هنیدـم  لها  اـب  یلاـجر (  یتاور و  نم  کـلثم  نوکی  نا  بحا  یناـف  هنیدـملا  لـها  رظاـن  هدومرف :  وا  هب  ع )   ) قداـص ماـما  و 

 , دندرک یم  هجوت  وا  هب  دش ,  یم  هنیدم  دراو  هک  یماگنه  نا  ـ با ( ( 27  ) دنیآرامش هب  ملاجر  ثیدح و  نایوار  زا  یئوت  دننام  مراد  تسود 
ایهم یلاخ و  وا  يارب  دجـسمرد  ار  ص )   ) ربمایپ صوصخم  نوتـس  دنتفرگ و  یم  هلـصاف -  دـنت  ـ ـشاد تاسلج د  هک  رگید - ياملع  درگ  زا 
لقن وت  يارب  وا  هچنآ  تسا ;  هدینش  ناوارف  ثیداحا  نم  زا  هک  ورب  نابا  شیپ  دومرف :  هبح  یبا  نب  میلـس  هب  ع )   ) قداص ماما  دندومن .  یم 

زا ثیدح  رازه  یس  بلغت  نب  نابا  دومرف :  نامثع  نب  نابا  هب  ترضح  ـ نآ و نـیـز  ( 28  . ) ینک لقن  نم  نابز  زا  یناوت  یم  اصخش  وت  دومن , 
هحفاصم يو  تر بـا  ـ ـض نآ حـ دش ,  یم  دراو  ع )   ) قداص ماما  رب  هاگره  29)و   ) نک لقن  وا  زا  ریگارف و  ار  اـهنآ  مه  وت  هدرک  تیاور  نم 

وا گرم  هک  یماگنه  ( . 30  ) تسشن یموا  يوربور  تسرد  دوخ ,  دنراذگب و  وا  يارب  یتشپ  شلاب و  داد  یم  روتسد  دومن و  یم  هقناعم  و 
( ( 31  . ) دروآ درد  ارم  بلق  نابا ,  گرم  ادخ  هب  دـنگوس  نابا (  توم  یبلق  عجوادـقل  هّللاو  اما  دومرف :  دـندرک ,  شرازگ  ع )   ) ماما هب  ار 
نب كامـس  ردـکنم ,  نب  دـمحم  شمعا ,  کلام ,  نب  ـس  نا زا  نا  ـ با ( 32  . ) تسبورف ناـهج  زا  مـشچ  يرمق ,  يرجه  لاس 141  رد  نابا 

یئاسن و يذمرت ,  دوادوبا ,  هعبرا -  ننـس  شباحـصا  ملـس و  و مـ هدرک .  لقن  یتایاور  مکح  و  ورمع ,  نب  لیـضف  یعخن ,  میهاربا  برح , 
هب يو  اریز  دزاس  یمن  دراو  ینایز  وا  هب  هدرکن ,  ثیدـح  لقن  وا  زا  يرا  ـر بـخـ گا و  ( . 33  ) دنا هدومن  لالدتسا  وا  ثیداحا  هب  هجام -  نبا 

تسا و هدرک  ادـتقا  مالـسلا )  مهیلع  يرکـسع (  نسح  ماما  داوج و  ماما  ـا ,  ـضر ما  ـ ما ـم ,  ظا ما کـ ـ ما قدا ,  ـ ـص ما  ـ ما تیبلها یـعـنـی  همئا 
هدرواین يزیچ  زین  ع )   ) یبتجم نسح  ماما  تشهب  لها  ناناوج  دیس  ربکا ,  طبس  زا  هکلب  هدومنن ,  لقن  یتیاور  زین  ناراوگرزب  نیازا  يراخب 

هیلا انا  هّلل و  اـنا  (- 34  ) تسا هدوـمن  ربـخ  لـقن  ناـنیا  لاـثما  زا  يربرب و  همرکع  ناـطح ,  نب  نارمع  مـکح ,  نـب  ناورم  زا  وا  یلب  تـسا . 
هرابرد داهشتسا  يارب  نآ  رد  هک  دروآ ,  رامش  هباهنآ  زا  ار  نآرقلا  بیرغ  ریسفت  ناوت  یم  هک  دراد  یشزرا  رپ  ياه  هتـشون  نابا  نوعجار . 
يدزا دمحم  نب  نامحرلادبع  ( . 35  ) تسا هدرک  هماقا  ناوارف  هاوگ  برع  راعـشا  زا  نآ -  یبدا  ياه  هبنجزا  هدمآ -  نآرق  رد  هک  یتاملک 
باتک کی  ار  همه  و  هدرک ,  عمج  ار  ثراح  نب  هیطع  قور ,  نبا  باتک  یبلک و  بئاس  نب  دمحم  باتک  نابا و  باتک  هدمآ و  ادعب  یفوک 

دوش و یم  هدـهاشم  یئاهنت  هب  نابا  باتک  یهاگ   , نیاربانب تسا .  هداد  حیـضوت  ار  اهنآ  قاـفتا  فـالتخا و  دراوم  سپـس  تسا ,  هداد  رارق 
ود نیا  زا  مادـک  ره  ام ,  باحـصا  تسا .  هداد  ماجنا  نامحرلادـبع  هک  تسا  يراک  نامه  رطاـخ  هب  نیاو ,  رگید  یباـتک  اـب  هارمه  یهاـگ 

لصا ياراد یـک  وا  و  دراد .  زین  نیفـص  لئاضفلا و  مان  هب  رگید  باتک  ود  نابا  دنا .  هدرک  لقن  فلتخم  قرط  زا  ربتعم و  دنـس  اب  ار  باتک 
هعجارم دامتعا و  دروم  هک  تسا ,  فورعم  هام  ـعـ برا لو  ـ ـصا هب  هک  یباتک  دـص  راهچ  ای  لصا  دـصراهچ  ناـمه  زا  یکی  ینعی ,  تسه  زین 

نیا زا  ( . 36  ) دناوخ لاجر  بتک  رد  دیاب  ار  نآ  لیـصفت  هک  هدش  لقن  وا  زا  دانـسا  اب  يو  ياهباتک  مامتدشاب  یم  یعرـش  ماکحا  رد  هعیش 
نیز ماما  زا  وا  دیآ .  یم  باسح  هب  هعیـش  ناینیـشیپ  ناگرزب  قثوم و  دارفازا  يو  درب .  مان  دـیاب  ار  رانید  نب  تباث  یلامث ,  هزمحوبا  هورگ , 

(37  ) تسا هدوب  برقم  اهنآ  هاگشیپ  رد  هتسویپ و  اهنآ  هب  تخس  هتفرگارف ,  ملع  مالـسلا )  مهیلع  قداص (  ماما  زا  رقاب و  ماما  زا  نیدباعلا , 
اضر ماما  و  ( 38  . ) دشاب یم  شنامز  رد  یسراف  ناملس  نوچمه  دوخ ,  نامز  رد  هزمحوبا  تسا :  هدوتـس  نینچ  ار  وا  ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما . 
ماما هک  دراد  نآرق  ریسفت  رد  یبات  يو کـ ( 39  ) ـت سا شیوخ  نامزرد  نامقل  نوچمه  دوخ ,  نامز  رد  هزمحوبا  هدومرف :  شا  هرابرد  (ع ) 

وا ار  قوقحلا  هلاسر  باتک  دراد .  دـهز  رد  یباتک  رداونلا و  مان  هب  یباـتک  زین  و  ( . 40  ) دنک یم  لقن  وا  زا  نایبلا  عمجم  ریسفت  رد  یـسربط 
هامو دیـشروخ  زا  هک  هدومن  لقن  وا  زین  ار  ترـضحنآ  ناـضمر  هاـم  رحـس  ياـعد  ( . 41  ) تسا هدرک  تـیاور  ع )   ) نیدـباعلا نـیز  ماـما  زا 

زا هچ  هقبط -  نیا  زا  رگید  يا  هدع  و  میعنوبا ,  عیکو ,  یفرط  زا  و  هدومن ,  تیاور  لقن  یبعش  سنا و  زا  يو  تسا .  رتشیب  شیگدنـشخرد 
فرشم ع )   ) داجـس ماما  تمدخ  هب  هک  دنراد  دوجو  يرگید  یملع  نانامره  قـ ( . 42  ) دنا هدومن  ثیدـح  لقن  وا  زا  نارگید -  هچ  هعیش و 
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یلجع هیواعم  نب  دیرب  مساقلاوبا  دنتی :  ـن جـمـعـ یا زا  دنا .  هدرک  كرد  ار  مالسلاامهیلع )  قداص (  ماما  رقاب و  ماما  رضحم  یلو  دنا  هدشن 
یفقث 000 و یفئاط  یفوک  حابر  نب  ملـسم  نب  دـمحم  رفعجوبا  ـیـن ,  عا هرارز بـن  ـن  ـس ـحـ لاو ـ با يدارم ,  يرتخبدارم  نب  ثیل  ریـصبوبا  , 

راهچ نیا  یلو  ( . 43  ) درادـن ار  اهنآ  ءاصقتـسا  شیاجنگ  ماقم ,  هک  یکیرات ,  ياهغارچ  تیادـه و  ياه  هناشن  مالعا و  زا  رگید  یهورگ 
هک یماگنه  ع )   ) قداص ماما  هک  ـد  نا هد  ـیـ ـسر يدنلب  ماقم  هب  و  دنا ,  هتفای  تسد  يرپ  هنامیپ  هب  دنا ,  هدش  لئان  يا  هبترم  نانچنآ  هب  رفن , 
زین و  ( ( 44  ) دنتسه شمارح  لالح و  رب  دنوادخ  نانیما  نانیا  همارح (  هلالح و  یلع  هّللا  ءانما  ءالوه  دومرف :  ناش  هرابرد  درک ,  دایار  نانآ 
 . ) اذه طبنتسی  دحا  ناک  ام  ءالوه  الول  و  دیرب ,  و  ملـسم ,  نب  دمحم  و  ثیل ,  ریـصبوبا  و  هرارز ,  الا  انر  ـ کذ ـیـی  حا اد  ـ حا دجا  ام  دومرف : 

یـسک ار  ماکحا  دندوبن ,  اهنیا  رگا  و  دیرب .  و  ملـسم ,  نب  دمحم  ثیلریـصبوبا ,  هرارز ,  زج  درادب  هدنز  ار  ام  دای  هک  متفاین  ار  يدحا  نم 
انیلا نوقباسلا  مه  و  همارح ,  وو  هّللا  لالح  یلع  یبا  ءانما  و  نیدـلا ,  ظافح  ءـالو  هـ دو :  ـ مر نا فـ ـ نآ هرا  ـ برد ـپـس  ـس  . ( درک یمن  طابنتـسا 

ایندرد و ام  هب  نایوج  تقبـس  و  ادـخ ,  مارح  لالح و  رب  مردـپ  نانیما  ـن ,  ید ظا  حـفـ نا ,  ـنـ یا هرخـالا ( .  یف  اـنیلا  نوقباـسلا  ایندـلا و  یف 
رفنراهچ نیا  مان  سپس  هد  تراشب  تشهب  هب  ار  ناعشاخ  دومر :  فـ ع )   ) ما ـ ما زا  45)بـ  . ( ) دنتسه ترخآ  رد  ام  يوس  هب  ناگدنریگ  تقبس 

اهنآ درمـش ;  یم  نیما  ادخ  مارح  لالح و  رد  ار  اهنآ  مردـپ  دومرف :  دومن ,  دای  نآ  رد  ار  نانآ  هک  ینالوط ,  ینخ  ـ ـس رد  و  ( . 46  ) درب ار 
نایم رد  هدنـشخرد  ناگراتـس  و  مردـپ ,  نیتسار  باحـصا  اهنآ  دنتـسه .  نم  نارادزار  اهنآ  زورما ,  هنوگنیمه  دـندوب ; و  شـشناد  فرظ 

درب یم  نیب  زا  دنک و  یم  المرب  ار  یتعدبره  دنوادخ  نانیا ,  هلیسو  هب  دنـشاب .  یم  گرم  زا  سپ  مه  یگدنز و  لاح  رد  مه  نم ,  نایعیش 
ناماما هرابرد  هک  ار  یناسک  لیوات  ریـسفت و  و  دـننک ,  یم  بآ  رب  شقن  فرطرب و  نید ,  نیا  زا  ار  ناراک  لـطاب  ياـه  ـه  ـش نـقـ نا ,  ـنـ یا . 
تیالو تمارک و   , لضف هک  دارفا ,  نیا  هرابرد  ع )   ) ماما نیا  زا  يرگید  جرا  رپ  ناـن  ـخـ ـس 000 و  ( . 47  ) دنرب یم  نیب  زا  دـننک ,  یم  ولغ 

زا رتالاب  هک  دش  رشتنم  ملع  ردقنآ  ع )   ) قداص ماما  تایح  مایا  رد  درادن .  ار  اهنآ  نایب  شیاجنگ  یترابع  هک  دزاس 000  یم  تباث  ار  اهنآ 
 ; درک لابقتسا  نانآ  زا  زاب  شوغآ  ابزین  ترضحنآ  دندروآ ;  يور  وا  هب  تعرـس  هب  نکاما  مامت  زا  شردپ  نایعیـش  تفر و  یمنروصت  نآ 

هار رد  ـش ,  یو تاـناکما خـ زا  يا  هرذ  درکن ; و  يراددوـخ  ناـنآ  نتخاـس  هاـگآرد  یــشالت  چــیه  زا  دــیدرگ ; و  سوناـم  ناـنآ  اــب  و 
 . داد ناـشمیلعت  ار  روما  قیاـقح  تمکح و  ياـهیراک  هزیر  قیاـقد و  مولع ,  رارـسا  دوـمرفن  ـغ  یرد نا  ـ نآ زا  مو ,  رار عـلـ ـ ـسازا ـهـا  یئا ـنـ ـشآ

هتفگ هدرک ,  فارتعا  ینعم  نیا  هب  درب -  یم  مان  ع )   ) قداص ماما  زا  هک  اجنآ  رد  لـحنلا -  لـلملا و  دوخ  باـتک  رد  یناتـسرهش  حـتفلاوبا 
ـپـس ـس دوـب .  تاوهـش  ربارب  رد  یماـت  عروو  اـیند ,  رد  غلاـب  يدـهز  تمکح ,  رد  یلماـک  بدا  نید ,  رد  ناوارف  موـلع  ياراد  وا  تسا : 

زومر ورارـسا  ناراب  شناتـسود  رب  تخاس و  یم  دـنم  هرهب  مولع  زا  ار  دوخ  هب  بوسنم  نایعیـش   , هنیدـم رد  یتدـم  وا  ـه مـی کـنـد :  فا ـ ـضا
زورب زا  يا  هل  ـ حر نانچنآ مـ هب  ار  دوخ  لمع  ملع و  ماقم  ع )   ) قداص ماما  باحصا  زا  يریثک  هورگ  يدایز و  عمج  ( 48  . ) دیراب یم  مولع 

زا دنتفرگ .  رارق  امنهر  شخب و  ینـشور  ناگراتـس  و  شناد ,  ياهایرد  یکیرات ,  ياهغارچ  تیاده ,  نایاوشیپ  وزج  دوخ ,  هک  دندیناسر 
 , قار ـل عـ ها زا  نا  ـنـ یا دـنیآ .  یم  رامـش  هب  رازه  راهچ  هدـمآ ,  لاجر  مجارت و  ياـهباتک  رد  ناـشلاح  حرـش  ماـن و  هک  اـهنآ  هد ,  ـن عـ یا
زا هامعبرا  لوصا  تسا و  روهشم  فورعم و  هعیـش  دزن  رد  هک  ـتـنـد  ـس یئاهباتک هـ تافنـصم و  ياراد  و  دنـشاب ,  یم  هیروس  اف و  زاج ,  حـ
نآ نادرگاش  باحـصا و  زا  رفن  دصراهچ  هک  تسا  باتک  دصراهچ  هامعبرا  لوصا  تسا .  هدش  هدـیزگرب  دارفا ,  نیمه  ياه  هتـشون  نایم 

ـپـس ـس تسا .  هتفرگ  رارق  ترـضحنآ  زا  سپ  لمع  ملع و  رادم  تسا و  هدمآ  ع )   ) قداص ماما  ياوا  ـهـا فـتـ نآ رد  دـنا .  هتـشون  ترـضح 
دوش ناسآ  نابلاط  رب  ات  دـندروآ ,  درگ  اجکی  یـصاخ  ياهباتک  رد  و  هدومن ,  صیخلتار  اهنآ  همئا ,  يـالکو  و  تما ,  مـالعا  زا  ـی  هور گـ

مه ات  لوا 000  ردـص  زا  هک  تسا  نیرتـهب  هعبرا  بتک  هدـش  يروآ  عمج  ياـهباتک  نیا  ناـیم  زا  دنـسرب .  دوخ  ياـه  هتـساوخ  هب  رتدوزو 
راصبتـسا و بیذهت ,  یفاک ,  زا :  دنترابع  هعبرا  بتک  تسا .  هدوب  نآ  عورف  نید و  لوصا  رد  يرـشعانثا  هعیـش  كردـم  عجرم و  نونکا , 

اهنآ رد  فیرحت  تسد  هدوب و  ناگدنـسیون  نیازا  هک  اـهنآ (  نیماـضم  تحـص  دنتـسه و  رتاوتم  اـهباتک  ـن  یا ( . 49  ) هیقفلا هرـضحیال  نم 
باـتک نیا  رد  تسارت .  نقتم  نسحا و  رت ,  تمظع  اـب  رت ,  یمیدـق  هیقب  زا  یفاـک  باـتک  ناـیم ,  نیا  زا  تـسا .  یعطق  هتـشادن )  تلاـخد 
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رد دیهش  موحرم  هکنانچ  دراد -  ثیدح  ننست )  لها  هناگشش  ياهباتک  هتـس (  حاحـص  زا  شیب  ین ,  یـعـ تسا .  دوجوم  ثیدح ,   16199
 ( - ع  ) مظاک ماما  و  ع )   ) قداص ماما  باحـصا  زا  مکح -  نب  ماش  هـ دنا .  هدومن  حیرـصت  مالعا ,  زا  رگید  يا  هدع  و  ( 50  ) يرکذ باتک 

ياهباتک ( . 51  ) دنا هدرک  لقن  يو  دوخ  زا   , دنس اب  ام ,  باحصا  ار  باتک  نیا 29  تسا .  فورعم  شباتک  هک 29  هتشون  یناوارف  ياهباتک 
لوصا و هرابرد  اه  ـ با ـن کـتـ یا دراد .  یـصاخ  ولالت  شتالالدتـسا  یگدنـشخرد  نایب و  ینـشور  رد  دـیفم و  سب  یئاهباتک  مکح  نب  ماشه 

ناگدننک ولغ   , اهیربج ردق ,  اضق و  هب  نادقتعم  اهکلـسم ,  یعیبط  نادحلم ,  هقدانز ,  مامت  رب  درو  یلقع  هفـسلف  دـیحوت و  رد  نید ,  عورف 
هزراـبم رب  در  رد  و  وا ,  زا  سپ  هـمئا  و  ع )   ) یلع تیاـصو  نارکنمر  در بـ ـبـیـهـا ,  ــصا جراو و نـ در بـر خـ تیبـلها ,  و  ع )   ) یلع هراــبرد 

لالدتسا و ثحب و  اههورگ ,  نیا  زاریغ  و  دنتـسه -  لضاف  رب  لوضفم  مدقت  زاوج  هب  لئاق  هک  یناسک  ینعی  ترـضح -  نآ  اب  ناگد  کـنـنـ
ـی نا زا کـسـ وا  تسا .  هدوب  ماگشیپ  نونف  مولع و  رئاس  و  یهلا ,  تمکح  مالک ,  ملع  رد  مود  نرق  مدرم  نایم  رد  ما  ـ ـش هـ دنک .  یم  ققحت 

بذـهم رکفت ,  رظن و  تقد و  اب  ار  بهذـم  و  هدومن ,  راکـشآ  ار  نآ  نورد  تقیقح  تفاکـش و  ار  تماما  دروم  رد  مـالک  ملع  هک  ـت  ـسا
رد هک  هتـشاد  یتلزنم  ماقم و  نانآ  هاگـشیپرد  دـنک و  یم  لقن  ثیدـح  مالـسلااهیلع )  مظا (  ما کـ ـ ما قدا و  ـ ـص ما  ـ ما زا  وا  ( . 52  ) تخاس
 ) هیمهج زا  زاغآ  رد  وا  درب .  یم  الاب  یلعا  الم  رد  ار  شردـق  شزرا و  هک  هدـش  هدوتـس  يروط  اهنآ  هیحان  زا  يو  دـجنگ .  یمن  فیـصوت 

ماما هب  ترـضحنآ  زا  سپ  يو  دـیدرگ .  قحلم  وا  هب  تفای و  تیادـه  ع )   ) قداص ماما  اب  تاقالم  رد  یلو  دوب  هارمگ )  ياه  هقرف  زا  یکی 
ماما يداه و  ماما  داوج ,  ماما  اضر ,  ماما  مظاـک ,  ماـما  رـصع  رد  دـمآ .  قئاـف  راوگرزب ,  ود  نیا  باحـصا  همه  رب  تسویپ و  ع )   ) مظاـک

تیاور اهنآ  نادرگاش  زا  ای  القتسم و  اهنآ  زا  هک  ـی  نا ـ یوار و  دش .  هتـشون  یناوارف  ياهباتک  رایـسب و  تافیلات  مالـسلا )  مهیلع  يرکـسع ( 
جنر و شالت و  نماد  دندومن ;  هتسخ  ار  نآ  هک  دنتفرگ  قیقحت  رد  نانچنآ  ار  داهتجا  ياناوت  يوزاب   ; دندش رـشتنم  اهرهـش  رد  دندرک  یم 
و هدومن ,  ءاص  ـ حا ار  نآ  لئاسم  دنتخادرپ ;  یـصاوغ  هب  نآرارـسا  قامعا  رد  دـنتفر ; و  ورف  مولع  يایرد  رد  دـندز ;  رمک  ار بـه  تیدـج 

يروآ عمجرد  دنداتـس ; و  ـ یا زا نـ ـی بـ ـش ـ ـشو چـیه کـ زا  فلتخم  نونف  ثحابم و  نیودـت  رد  دـنتخاس ;  ادـجاهیتسردان  زا  ار  نآ  قئاـقح 
رد دیوگ :  یم  ربتعم  باتک  رد  درب -  الاب  ار  شماقم  ادخ  هک  ققح -  مـ دندومنن .  غیرد  یناکما  چیه  نتخادنا  راک  هب  زا  هدـنکارپ  فراعم 

رـصن یبا  نب  دم  نب مـحـ دمحا  نسح ,  شردارب   , دیعـس نب  نیـسح  نوچمه  دنا  هتـشاد  دوجو  یئال  ـ ـض فـ ع )   ) داو ماما جـ نادرگاش  نایم 
هک اهنیا  زا  ریغ  یـسیع و  نبدـمحم  ـمـد بـن  حا حو ,  بو بـن نـ ـ یا یمعلا ,  لضفلاوبا  ناذاش ,  یقربدـلاخ ,  نب  دـمحم  نب  دـمحا  یطنزب , 
رب تلالد   - دراد جاور  ام  نیب  نونکا  مه  ات  هک  اهنآ -  ياهباتک  دنک :  یم  ـه  فا ـ ـضا مـحـقـق  دـماجنا .  یم  لوط  هب  اهنآ  شرامـش  دادـعت و 

باـتک یطنزب  ( . 54  ) تسا زواجتم  باـتک  دـصکی  زا  یقرب  ياـهباتک  هک  ینادـب  تسا  یفاـک  ( . 53  ) دـنک یم  اـهنآ  ناوارف  شناد  ملع و 
هچنآ مامت  اـجنیا  رد  دراد  نا نـ ـکـ ما ( . 55  ) تسا هتـشون  باتک   30 دیعـس نب  نیـسح  و  تسا .  فورعم  یطنزب  عماـج  هب  هک  دراد  یگرزب 

 ) مجارت ياهباتک  هب  ار  امش  اذل ,  درک .  ءاصحا  دنا ,  هدرک  فیلات  دنتـسه -  ع )   ) قداص ماما  نادنزرف  زا  هک  ع - )   ) ناماما نیا  نادرگاش 
هعجارم دارفا ,  نیا  لاح  حرـش  هب  رتشیب ,  یهاـگآ  يارب  اـهباتک ,  نآ  رداـفطل  ( . 56  ) مهد یم  عاجرا  اـه  تسرهف  و  ناـیوار )  لاـح  حرش 

یلع نیطقی ,  نب  یل  عـ ییحی ,  نب  ناوفص  هعامس ,  نب  دمحم  نب  نسح  بوبحم ,  نب  نسح  رایزهم ,  نب  یلع  نانس ,  نب  دمحم  دییامرف : 
زا 200 شیب  هک  یشایع -  دوعسم  نب  دمحم  ـت , -  ـسا با  ياراد 200 کـتـ هک  ناذاش -  نب  لضف  نارجن ,  نب  نامحرلادـبع  لاضف ,  نب 
ـت یاور لقن  ع )   ) قداص ماما  باحـصا  زا  رفن  زا 100  دوخ ,  هک  یـسیع -  نب  دمحم  نب  دـمحا  ری ,  ـی عـمـ با نب  دـمحم  دراد , -  فیلات 
 , هّللادبع نب  نیـسح  نامعن ,  نب  یل  عـ یطا ,  ـ با ـ ـس یـسوم  نب  رامع  دیز ,  نب  هحلط  نب  هحلط  بوبحم ,  نب  یلع  نب  دمحم  دن , -  مـی کـ
هب ار  شیوخ  باتک  هک  یبلح -  یلع  نب  هّللادیبع  یمقرذنم ,  نب  هقدص  تسا , -  فورعم  هناخ  نبا  هب  هک  نارهم -  نب  هّللادـبع  نب  دـمحا 
 , نیا لثم  ننـست )  لها  ناـنیا (  يارب  اـیآ  دومرف :  دومن و  داـی  یکین  هب  تسناد و  حیحـص  ار  نآ  ماـما  تشاد و  هضرع  ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما
نب سنوی  و  دومن -  هضرع  ع )   ) اـضر ماـما  هب  ار  شیوخ  باـتک  هک  دیعـس -  نب  هّللادـبع  بیبـط ,  ورمعوـبا  ( - , 60 ( ؟  ینیب یم  باـتک 
عبتت هعیش  ناینیشیپ  لاح  حر  رد شـ کـسـی کـه  ( . 61  ) تشاد هضرع  ع )   ) يرکـسع نسح  ماما  رب  ار  شیوخ  باتک  زین  وا  هک  نمحرلادبع 
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عـضو دیامن  ءاصحا  ار  همئا  رـصع  نامه  رد  اهنآ  تافیلات  دیامن  یـسررب  ار  ع )   ) نیـس دالوا حـ زا  هناگهن  همئا  زا  مادک  ره  باحـصا  دـنک 
رد ص )   ) دمحم لآ  ثیداحا  لماح  هک  اهنامه  عضو  ینعی ,   - دهد رارق  هعلاطم  دروم  دـنا  هدرک  تیاور  اهنآ  زا  ار  اهباتک  نیا  هک  یناسک 
 - دزادرپب هقبط  ره  رد  مولع  نیا  نال  ـ ما لا حـ حر حـ ـ ـش رد  تقد  يروآ و  عمج  هب  سپـس  دنرفن  نارازه  هک  دـندوب ,  عورف  لوصا و  دروم 

لصاح عطق  وا  يارب  دنا  هتفرگ  زورما  هبات   000 ع )   ) نیموصعم همئا  نا  ـ مز زا  ـت  سد ـت بـه  ـسد رگید و  هقبط  زا  هقبط  ره  ار  مولع  نیا  هک 
نادـناخ زا  میدـقتعم ,  نآ  هب  ام  هچنآ  لوصا و  عورف و  هک :  دـنک  یمن  يدـیدرت  و  تسا .  رتاوتم  ع )   ) تیبلها همئا  بهذـم   : هک دوش  یم 

ای و  دریذـپبار ,  قـح  دـهاوخ  یمن  هک  یـسک  و  جوـجل ,  دـناعم ,  صخـش  زج  ار  تقیقح  نیا  و  تسا .  هدـش  هـتفرگ  ص )   ) ادـخ لوـسر 
 . دنک یمن  راکنا  ندوک ,  لهاج  یصخش 

؟  تسا توبن  متخ  رکنم  هعیش  ایآ 

شسرپ

؟  تسا توبن  متخ  رکنم  هعیش  ایآ 

خساپ

 , تسا هدوب  دنم  هرهب  تمعن  نیا  زا  هراومه  تقلخ  ودبزا  رـشب  هک  ( 1  ) تسا توبن  هب  داقتعا  یهلا  نایدا  ناوریپ  يداقتعا  ناـکرا  زا  یک  یـ
هب ار  مالـسا  نید  دیدرگ و  نآرق  ینامـسآ  مایپ  غالبا  رومام  یه  ـ لا هداتـسرف  ریفـس و  نیرخآ  ناونع  هب   ( ص  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  هکنیا  ات 
اب سکره  و  دروآ . ناغمرا  هب  اهنارود  راصعا و  مامت  ردرـشب  تداعـس  هدـننک  نیما  ـت و تـ یاد هماـنرب هـ نیرت  لـماک  نیرت و  عماـج  ناونع 

ـی مال ـ ـسا قر  ياوتف هـمـه فـ هب  دوش و  یم  هدرمـش  وا  تعیرـش  نید و  وریپ  ترـضح ,  نآ  تلاسر  ناحبـسدنوادخ و  تی  ـ ناد ـ حو هب  رارقا 
, دشاب یم  ترضح  نآ  ـت  لا ـ سر ـمـیـت  تا فار بـه خـ ـتـ عا نیع  ص )   ) مالسا مرکم  یبن  تلاسر  هب  رارقا  ( 2 .) ددرگ یم  بوسحم  ناملسم 

هلیـسو هب  دنوادخ  بناج  زا  هک  تسا  یتعیرـش  نییآ و  نتفریذـپ  يانعم  هب  ص )   ) مالـسا ناشلا  میظع  ربمایپ  توبن  هب  فارتعا  رارقا و  اریز 
هک تسا  ص )   ) یمارگ ربمایپ  تلاسر  تیمتاخ  هب  مازتلا  داقتعا و  مالسا  تعیر  تا شـ زا مـسـلـمـ ـت و یـکـی  سا هد  دراو شـ ترـضح  نآ 

نکل مکلاجر و  نم  ـد  حا ـا  با نا  مـا کـ  : )) ـت ـسا هدر  یفرعم کـ ایبنالا  متاخ  ناونع  هب  ار  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تحارـص و  هب  ار  نآ  نآرق 
باب ندش  دودسم  توبن و  تیمتاخ  هتفریذـپ ,  ار  مالـسا  نید  سک  ره  سپ  (3 (() امی یـش عـلـ لکب  هّللا  ناک  نییبنلا و  متاـخ  هّللا و  لوسر 

مالـسا توبن ,  مت  شریذپ خـ نودب  و  تسا ,  توبن  متخ  شریذـپ  مزلتـسم  مالـسا  هب  داقتعا  اریز  ـت ,  ـسا ـتـه  ـش ـ گد زین مـعـتـقـ ار  تلاسر 
یمارگ ربمای  تا مـی کـنـد و پـ ـبـ ثاار دو  ندو خـ ناملـسم بـ نیتداهـش  هب  مازتلا  داـقتعا و  رارقا و  اـب  هعیـش  نیارباـنب ,  . دـش دـهاوخن  ققحم 

ریاـس دـننام  دـناد و  یم  ینامـسآ  بتک  همه  خـسان  زین  ار  شباـتک  نا و  ـ یدـالا ـم  تا ار خـ وا  نید  اـیبنالا , متاـخ  ناونع  هب  ار  ص )   ) مالـسا
راختفا مـی شیوخ  یناملـسم  هب  دـناد و  یم  نید  نآ  ضئارف  ماـجنا  هب  فلکم  مالـسا و  یناـهج  تعیرـش  نی و  ـ یآ وریپ  اردوخ  ناناملـسم 

ياوتف قبط  رب  لمع  يور و  ـسـتـه و پـیـ ناد ناملسم  ار  هعیش  زین  یمالسا  قرف  ریاس  هکلب  دناد , یم  ناملسم  ار  دوخ  هعیش  اهنت  هن  هتبلا  دیامن .
لها هعبرا  بهاذم  زا  یکی  ناوریپ  هچنانچرگا  هک  داد  اوتف  رهزالا  هاگشناد  سیئر  توتلش  دومحم  خیش  دنا و  هتسناد  زیاج  ار  هعیـش  ياهقف 

ای ودیا  تعباتم نـمـ یفنح  هقف  زا  یکلام  هک  تسا  نآ  دـننامه  تسا و  يزجم  اهنآ  لمع  دـنیامن , لمع  هعیـش  هقف  هب  هدـش و  هعیـش  تنس , 
هک تسا  يربهر  هب  زاین  (ص )  ربمای ـ پزا هعماج پـس  رد  مالسا  تاروتسد  يارجا  يارب  هک  تسا  نآ  هعیش  تاداقتعا  زا  یکی  (4  .) سکعلاب
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یلع هک  مالسا  یمارگ  ربمایپ  رابرهگ  نانخـس  زا  يا  هراپ  ـنـجـا بـه  یا رد  ـد . ـشا هدش بـ یفرعم  مدرم  هب  (ص )  ربمایپ صخـش  هلیـسو  هب  دیاب 
هب عـلـی بـن باطخ  یثیدـح  رد  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ   : مینک یم  هراـشا  دـنک , یم  یفرعم  دوخ  زا  سپ  نی  ـ ـش ـ نا ربهر و جـ ماـماار ,  (ع ) 

دننام نم  هب  تبـسن  یلع  اـی  ها تـو  ـگـ یا جـ ( 5  , ) يدـعب یبن  هنا ال  ـالا  یـسوم  نم  نوراـه  هلزنمب  ینم  تنا  : )) دـیامرف یم  ع )   ) بلاـط ـیـ با
اب یتسه ,  نم  نیشناج  زین  وت  دوب , یسوم  ترضح  نیشناج  یصو و  نورا  هک هـ هنوگ  نامه  ینعی  تسا ,  یسوم  هب  تبسن  نوراه  هاگیاج 

شیوخ نیـشناج  ناونع  هب  ار  ع )   ) یلع (ص )  ربماـیپ هک  مخ  ریدـغ  ناـیرج  رد  زین  ((. دـمآ دـهاوخن  يربماـیپ  نم  زا  سپ  هک  تواـفت  نیا 
هب مدرم  روضحرد  ار  ع )   ) یلع ترـضح  هکنآ  زا  سپ  ربماـیپ  ( 6  (() يدعب یبن  مکبئاغ ال  مکدـهاش  غلبیلف  الا  : )) دـندومرف دومن , یفرع  مـ
هک یلاحرد  (ص )  ربمایپ دـمآ . دـهاوخن  يربماـیپ  نم  زا  سپ  هک  دـننک  غـالبا  ناـبیاغ  هب  نادـهاش  هک  دـندومرف  درک , بوصنم  ینیـشناج 

نانچمه هعیش   . تسا زاب  نانچمه  توبن  باب  هک  دنکن  روصت  یسک  ات  هدرک ,  دز  ـ شو ار نـیـز گـ توبن  متخ  دومن , یفرعمار  دوخ  نیـشناج 
دناد یم  یهلا  نارب  ـ ما متاخ پـیـ ار  ربمایپ  تسا و  دقتعم  تسا ,  توبن  متخ  هک  زین  هلمج  لیذ  دافم  هب  تسا ,  دقت  ار مـعـ ردـص جـمـلـه  هک 
رکنم هدرمـش و  مالـسا  نید  تایرورـض  زا  ار یـکـی  تو  متخ نـبـ شیوخ  بتک  رد  هتـشاد و  دیکات  توبن  متخ  رب  هراومه  هعیـش  ياملع  و 

هّللا نا  : )) دیامرف یم  ع )   ) قداص ماما  . دنا هتـشون  لقتـسم  باتک  توبن  متخ  هرابرد  يام  زا عـلـ يرایـسب  دنا و  هتـسناد  رفاک  ار  توبن  متخ 
مالساربما هلیسو نـبـی شـمـا پـیـ هب  ناحبس  دنوادخ  ( 7 ,) ادبا هدعب  باتک  الف  بتکلا  مکباتکب  متخ  ادبا و  هدعب  یبن  الف  نییب  ـنـ لا مکیبن  متخ 

باتک لوزن  باب  دیجم  نآرق  ینعی  امش , باتک  ـیـلـه  ـسو دیآ و بـه  یمن  ترـضح  نآ  زا  دعب  يربمایپ  دبا  ات  دومن و  متخ  ار  توبن  هلـسلس 
دیکات توبن  متخ  رب  هراومه  ع )   ) موصعم ناماما  هکنآ :  هجیتن  . دمآ دهاوخن  ینایحو  بات  کـ دـبا , ات  نآرق  زا  سپ  تسب و  زین  ار  ینامـسآ 

دروم هعیـش  تاداقت  ـ عا نینچمه  . دنا هتـسناد  رفاک  ار  نآ  رکنم  هدوب و  توبن  متخ  غلبم  نانآ  زا  يوریپ  هب  زین  هعی  ـ ـش يا  دـنا و عـلـمـ هتـشاد 
. دنا هتسناد  زیاج  ار  هعیش  ياملع  ياوتف  هب  لمع  ندش و  هعیش  تنس  لها  ياملع  هک  ییاج  ات  هدوب ,  ناناملسم  ریاس  مارتحا 

؟ تسیچ رایتخا »  » دروم رد  هعیش »  » رظن

شسرپ

؟ تسیچ رایتخا »  » دروم رد  هعیش »  » رظن

خساپ

تّیلعاف و رد  لالقتـسا  یعون  قح و  تاذ  زا  راـیتخا  بلـس  یعون  هک  يراذـگاو  و  ضیوفت »  » تروص هب  راـیتخا »  » زگره یعیـش  بتکم  رد 
ماهلا هک  (ع ) راهطا ۀمئا  راب  نیلوا  يارب  بتکم ، نیا  رد  دشن . ریـسفت  تسا ، كرـش  اب  مزالم  ًاعبط  هک  تسا  ناسنا  يارب  یگنوگادخ  یعون 

َْنَیب ٌْرمَا  َْلب  َضیْوفَت  َو ال  َْربَج  ال  : » هک دش  روهشم  فورعم و  هلمج ، نیا  دندرک و  حرط  ار  ِْنیْرمَْالا » َْنَیب  ٌْرمَا   » لصا دندوب  بتکم  نیا  شخب 
« ِْنیْرمَْالا

؟ تسا تسرد  تسا ، يدام  يداصتقا و  زاین  لئاسم ، رگید  و  لدع »  » هلأسم رد  فالتخا  هشیر  هک  رظن  نیا  ایآ 

شسرپ
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؟ تسا تسرد  تسا ، يدام  يداصتقا و  زاین  لئاسم ، رگید  و  لدع »  » هلأسم رد  فالتخا  هشیر  هک  رظن  نیا  ایآ 

خساپ

تسا و ناسنا  ياهشیارگ  رد  یساسا  مهم و  رایـسب  لماع  کی  يدام ، زاین  هک  درادن  کش  تسا . يرگنوسکی  خیرات ، هیجوت  هنوگنیا  ریخ ،
ۀمه ناوـتیمن  اـما  تفاـی . ناوـتیم  یمالـسا  یــسایس  یعاـمتجا و  يرکف و  ياـهیریگههبج  رد  زین  يداـصتقا  لـلع  زا  ییاـپ  ياـج  ًاـنایحا 
رثؤم ناسنا  خـیرات  تفاب  رد  هک  ار  يایـساسا  یلـصا و  لماوع  ۀـمه  دـهدیم و  رارق  ذوفن  تحت  هدرک و  هطاحا  ار  ناـسنا  هک  ییاـههبذاج 

يدرف و یگدـنز  رب  مکاـح  یـساسا  لـماوع  عوـمجم  ةراـبرد  هک  تسا  دوز  زوـنه  دـیاش  و  درک ؛ هصـالخ  يداـصتقا  ياـهزاین  رد  تـسا ،
رارق لوبق  دروم  ناوتن  رـصحنم  یلـصا  زاین  ناونع  هب  ار  يدام  ياهزاین  هک  تسا  نیا  ملـسم  ردـق  دوشب . عطاق  رظن  راهظا  ناـسنا ، یعاـمتجا 

دنوشیم لازتعا  بتکم  رادـفرط  تدـشب  قثاو  مصتعم و  نومأم و  ارچ  ًـالثم  هک  درک  هیجوت  ناوتیم  اـهرایعم  اـهبلاق و  نیا  اـب  هنوگچ  داد .
فلاخم تهج  رد  یـشیارگ  دوب ، نوخ  نامه  هورگ و  نامه  هقبط و  نامه  هب  هتـسباو  هک  لکوتم  لباقم ، رد  دـنریذپیم و  ار  لدـع  لصاو 

ار داّبُع  نب  بحاص  رکف  ناوتیم  هنوگچ  ًالثم  ای  دندرک . لدع  نافلاخم  اب  شفالـسا  هک  دنکیم  ار  نامه  لدع  نارادفرط  اب  دنکیم و  ادیپ 
هب بیرق  تیرثکا  هک  یتروص  رد  درک ، هیجوت  لدع  لصا  زا  دـیدش  تیامح  رد  دوب  ناهج  مدرم  نیرتمعّنتم  نیرترادروخرب و  زا  یکی  هک 

رتمک رظن  نیا  زا  تسا و  يرادروخرب  ریزو  داّبُع  نب  بحاص  دنتشاد . يرعشا  ةدیقع  دندوب و  لصا  نیا  رکنم  وا  نامز  موحرم  ياملع  قافتا 
ریزو رمع  رخآ  ات  دـندرگیم ، دوخ  زا  رتالاب  بوضغم  تبقاع  دـنربیمن و  روگ  هب  ملاس  يرـس  هک  ارزو  رثکا  فالخرب  ًـالوا  وا  دراد . ریظن 
دننام سکچیه  : » دـیوگیم ناکَّلَخ  نبا  دـش . وا  زا  تیفیک  رظن  زا  هچ  تیمک و  رظن  زا  هچ  يریظنمک  یخیرات  ةزانج  عییـشت  دـنام و  یقاـب 
ریزو مه  هک  دابع  نب  بحاص  درکن .» عمج  رگیدکی  اب  مأوت  ار  تامم  زا  دعب  تایح و  نامز  یسناش  شوخ  یتخبـشوخ و  داّبع  نب  بحاص 

دنوریم ایند  زا  روفنم  هک  اهنآ  ِسکع  رب  دینارذگ و  ینارماک  لامک  رد  ارزو ، زا  شدوخ  ياههقبط  مه  دـننام  ار  یگدـنز  ملاع ، مهو  دوب 
هک تفرگ  تروص  املع  ینعی  شرگید ، ياههقبط  مهدـننام  شندرمو  دـنام ؛ یقاب  بوبحم  مانـشوخ و  دوریم ، مه  ناشمان  ناـشنتفر  اـب  و 

، دابع نب  بحاص  دوشیم . زاغآ  ندرم  تقو  زا  ناشمارتحاو  تیبوبحم  ترهـشو و  دـنربیم  رـسب  تیمورحم  یمانمگ و  هب  ار  يرمع  ًاـبلاغ 
تیزم کی  زا  درک ، لیصحت  دوخ  يارب  زین  ار  املع  یمانـشوخ  هکنیا  رب  هوالع  و  دنام ، یقاب  ترازو  تسپ  رد  رمع  رخآ  ات  هکنیا  رب  هوالع 

، یلاوتم لسن  هس  دناهدوب و  ریزو  زین  شّدج  ردپ و  هک  تسا  خـیرات  ریزو  اهنت  دـنیوگیم  هکنیا  نآ  و  دوب ، رادروخرب  زین  رگید  ةداعلا  قوف 
نیا ۀـمه  اب  دابع  نب  بحاص  تسا . سابع  شیاین  مان  و  دابع ، شردـپ  مان  و  لیعامـسا ، شدوخ  مان  دـندرب . ثرا  هب  رگیدـکی  زا  ار  ترازو 

، نآ نایم  رد  دوش ، هتفاکـش  نم  بلق  رگا  دیوگیم : دنکیم . راختفا  نآ  هب  تسا و  لدع  لصا  يدج  نارادـفرط  زا  اهمّعنت  اهیرادروخرب و 
رد رگید . فرط  رد  تیبلا  لها  تبحم  و  فرط ، کی  رد  دیحوت  لدع و  تسا : هتفای  شراگن  هدنـسیون  نودـب  هک  دوشیم  هدـید  رطـس  ود 
نب دـمحا  دوشیم و  لدـع  لصا  يدـج  رادـفرط  ینوراه  هاضقلا  یـضاق  فسوی  وبا  لثملا  یف  مینیبیم . ار  اهنیا  ریظن  ًانیع  زین  یهقف  لدـع 

. دنکیم موکحم  ار  لدع  شور  تدشب  هدروخ ، هنایزات  ةدیشک  سبح  لبنح ،

؟ دراد داقتعا  یلقع  حبق  نسُح و  هب  هیماما  ارچ 

شسرپ

؟ دراد داقتعا  یلقع  حبق  نسُح و  هب  هیماما  ارچ 
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خساپ

نآ ددـعتم  لیالد  زا  لیلد  ود  هب  هدرـشف  تروص  هب  ًالیذ  تسا ، نایعیـش  ام  دـیاقع  زا  يرایـسب  هیاپ  یلقع  حـبق  نسح و  هلئـسم  هک  اجنآ  زا 
یتشز يرگداد و  ییابیز  دنک ، یگدـنز  ناهج  طاقن  زا  هطقن  ره  رد  دـشابیم و  ارم  کلـسم و  ره  وریپ  یناسنا ، ره  فلا - مینکیم : هراشا 

« ندرک يدب  یکین  ربارب  رد   » حبق و  نداد » یکین  هب  ار  یکین  خساپ   » نسح ینکش و  نامیپ  یتشز  نامیپ و  هب  لمع  ییابیز  نینچمه  و  متس ،
راکنا ار  بلطم  نیا  یلقاع  ناسنا  هک  تسا  هدشن  هدید  نونکات  و  دـهدیم ، یهاوگ  تقیقح  نیا  هب  رـشب  خـیرات  هعلاطم  دـنکیم . كرد  ار 

، لاعفا همه  حبق  نسح و  تخانـش  رد  دیاب  اهناسنا  و  تسا ، ناوتان  یلکب  لاعفا  حبق  نسح و  كرد  زا  لقع  مینک  ضرف  هچنانچ  ب - دیامن .
کی نسح  زا  عراش  مینک  ضرف  رگا  اریز  تسین . تابثا  لباق  زین  یعرش  حبق  نسح و  یتح  هک  میریذپب  دیاب  ریزگان  دننک ، هعجارم  عرش  هب 

وا نخـس  رد  بذـک  لاـمتحا  هک  ماداـم  میرببیپ ، اـهنآ  حـبق  نسح و  هب  ربخ ، نیا  زا  میناوتیمن  اـم  دـهد ، ربخ  رگید  لـعف  یتـشز  لـعف و 
ریذپناکما لقع  قیرط  زا  زج  مه  نآ  و  دشاب ، هدش  تابثا  تشز  تفـص  نیا  زا  عراش  ندوب  هزنم  بذک و  یتشز  ًالبق  هکنیا  رگم  میهدیم .

رگا ًاعرـش :» اتبث  ول  ًاقلطم  امهئافتن  الو  :» تسا هتفگ  هک  اجنآ  تسا ، ناهرب  نیا  هب  رظان  داقتعالا  دـیرجت  رد  یـسوط  ققحم  ترابع   ) تسین
زا هتشذگ  دوشیمن .) تباث  ًالقع  هن  ًاعرش و  هن  دوشیم  یفتنم  یلک  هب  لاعفا  حبق  نسح و  دشاب ، عرـش  رد  رـصحنم  حبق  نسح و  تابثا  هار 

درخ و لاـعتم  يادـخ  يورنیزا  تسا . اـناوت  لاـعفا  ياهراـپ  حـبق  نسح و  كرد  رب  رـشب  لـقع  هک  دوشیم  هدافتـسا  ینآرق  تاـیآ  زا  نیا ، 
ایآ  ] 37-36/ ملق نوُمُکَْحت » َْفیَک  ْمَُکل  ام  َنیمِرْجُملاک *  َنیِملْـسُْملا  ُلَعْجَنَفَأ  : » دـیامرفیم هکنانچ  دـناوخیم ، يرواد  هب  ار  ناـنآ  نادـجو 
الإ ِناـسْحإلا  ُءازَج  ْلًـه  : » دـیامرفیم زین  دـینکیم ]!؟ يرواد  هنوـگچ  تسا ، هدـش  هچ  ار  امـش  مـیهنیم ؟ ربارب  ناـمرجم  اـب  ار  عـیطم  دارفا 

. مییوگ خـساپ  نآ  هب  تسا  مزال  هک  تسا  حرطم  یلاؤس  اجنیا  رد  تسا ]؟ ناـسحا  زج  يزیچ  ناـسحا  شاداـپ  اـیآ   ] 60/ نمحرلا ُناسْحإلا »
عقاو لاؤس  دروم  دـهدیم  ماـجنا  هک  يراـک  دروـم  رد  ادـخ  : ] 23/ ءایبنا نولأُسی » مه  َو  ُلَـعْفَی  اّـمَع  ُلئـُسی  ـال  : » دـیامرفیم نآرق  رد  ادـخ 

يو زا  هک  دنادیم  نآ  زا  رترب  ار  دوخ  دنوادخ  دوشیم  لاؤس  نونکا  دنریگیم .] رارق  تساوخزاب  دروم  هک  دنتسه  اهناسنا  نیا  دوشیمن و 
لعف ادـخ  ًاضرف  رگا  یلقع  حـبقو  نسح  ربانب  هکیلاح  رد  دریگیمن ، رارق  تساوخزاب  دروم  دوش  رداص  وا  زا  یلعف  ره  نیاربانب  دوش ، لاؤس 

وا هک  تسا  نیا  دریگیمن  رارق  لاؤس  دروم  ادـخ  هکنیا  تلع  خـساپ : داد ؟ ماجنا  ارچ  هک  دریگیم  رارق  لاؤس  دروم  دـهد ، ماجنا  ار  یحیبق 
يارب یعوضوم  نیاربانب  تسا ، لعف  نسح  اب  مزالم  تمکح  هتـسویپ  و  دـنزیمن ، رـس  اوراـن  لـعف  هاـگچیه  میکح  لـعاف  زا  تسا و  میکح 

. دنامیمن یقاب  لاؤس 

؟ دینک نایب  دنک  یم  تباث  ار  هک آ  یتایاور  تایآ و  نینچمه  یلقع و  كرادم  تسا و  هعیش  بهذم  لوصا  زا  یکی  تلادع  ارچ 

شسرپ

؟ دینک نایب  دنک  یم  تباث  ار  هک آ  یتایاور  تایآ و  نینچمه  یلقع و  كرادم  تسا و  هعیش  بهذم  لوصا  زا  یکی  تلادع  ارچ 

خساپ

تسین و وا  رد  صقن  زاین و  هنوگچیه  هک  مینک  یم  تباث  ار  یئادـخ  یلقع  نیهارب  لـئالد و  دـیاب  اـم  اریز  تسناد  لداـع  دـیاب  ار  دـنوادخ 
فالخرب يراک  وا  هک  تسا  لاحمو  دـهد  یم  ماجا  یـضرغ  يارب  تمکح و  يور  زا  ار  اهراک  همه  ًانمـض  تسا و  ناـیاپ  یب  زین  وا  شناد 
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هللا نا  و  دوش . یم  رکذ  تیاور  هیآ و  دـنچ  هنومن  روطب  دـنک و  یم  دـییأت  ار  تقیقح  نیا  زین  يدایز  تایاور  تاـیآ و  دـهد و  ماجناتلادـع 
اوناک نکل  مهملظیل و  هللا  ناک  امف  هیآ 182  نارمع  لا  درک ، دهاوخن  متـس  دوخ  ناگدنب  قح  رد  زگره  دنوادخ  همجرت ، دیبعلل  الظب  سیل 

يرگید دایز  تایآ  هیآ 54 و  سنوی  هروس  دوشن  یمتـس  چیه  اهنآ  رفیک  رد  دوش و  لدع  هب  مکح  اهنآ  قح  رد  همجرت و  نوملظی  مهـسفنا 
دنچ رکذ  هب  ام  هک  تسا  هدش  لقن  عوضوم  نیا  رد  يدایز  تایاور  راونالاراحب  دلج 5  رد  تایاور : اما  469 ـ ـ . دشاب یم  نیماضم  نیمه  هب 
نیا لدع  ینعی  هیلع  کمال  ام  کقلاخ  یلا  بسنتال  ناف  لدـعلا  اما  دـیامرف و  یم  (( مالـسلا هیلع  )) قداص ترـضح  مینک  یم  افتکا  تیاور 

روج و رگید  تیاور  نمض  هحفص 19  رد  زاب  یهدن و  تبسن  وا  هب  هدومن  شنزرس  تمالم و  ار  وت  ارنآ  دنوادخ  هک  ار  یئاهراک  هک  تسا 
اجنیا رد  نیماضم . نیمه  هب  يرگید  تایاور  تسین ، دنرادن  ارنآ  تردـق  هک  يروما  هب  ناگدـنب  ندومن  فیلکت  ملظ و  یگدوهیب و  متس و 

هچ دنوادخ  لامک  تافـص  ریاس  لدـع و  نیب  ایآ  داد و  رارق  صاخ  هجوت  دروم  ار  لدـع  تلع  هچ  هب  هعیـش  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا 
هکنیا تلع  هک  دوش  یم  ضرع  حیضوتو  لاؤس  نیا  خساپ  رد  تسا ؟ هدش  هداد  رارق  هعیش  هعیـش  بهذم  لوصا  ءزج  لدع  هک  تسه  یقرف 
يدـب یبوخ و  شجنـس  یـسیایقمرد  هرعاشا )  ) ناناملـسم زا  یی  هدـع  ًالوا )  ) هک تسا  نیا  دوش  یم  رکذ  هعیـش  بهذـم  لوصا  ءزج  لدـع 

لقع یعقوم  اهنت  دنک  كرد  ار  اهراک  زا  یـضعب  يدب  یبوخ  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  لقعًالـصا  هک  دنتفگ  دندرک و  دـیدرت  يرایتخا  لامعا 
رظن نیا  هجیتن  دیامن و  یهن  نآ  زا  ای  رما و  نآ  هب  دنک و  یمکح  راک  نآ  هرابرد  عرـش  هک  دنک  قیدصت  ار  يراک  يدب  ای  یبوخ  دناوت  یم 

هک نآ  ای  داد و  دهاوخن  ماجنا  ارنآ  میکح  دـنوادخ  تسا و  ملظ  حـیبق و  راک  نالف  هک  مییوگب  میناوت  یمن  ًالثم  ام  هک  دوش  یم  470 ـ ـ  نیا
ام هرعاش ) ) دزن هجیتن  رد  داد و  دـهاوخ  ماجنا  ار  راک  نیا  ًامتح  تسا  حـلاصم  قیاقح و  همه  هب  ملاع  هک  دـنوادخ  تسا و  وکین  راـک  نـالف 
زا یلاـعفا  نینچ  زین  ًـالمع  نآ  زا  رتـالاب  هکلب  دوش  بکترم  میناد  یم  ملظ  حـیبق و  هیلدـع )  ) اـم هک  ار  ییاـهراک  دـنوادخ  هک  درادـن  یمن 

ًایناث دیامن  یم  باقع  اهراک  نامه  رب  ار  اهنآ  دعب  دیامن و  یم  روبجم  تیـصعم  تشز و  ياهراکرب  ار  رـشب  ًالثم  تسا  هدش  رداص  دنوادخ 
ایرب ماما  ندرکن  بصن  نییعت و  دوخ و  لاح  هب  مدرم  ندرک  اهر  هک  مینک  كرد  میناوت  یمن  اـم  دـنیوگ  یم  هرعاـشا  هک  تماـما  هلئـسم  رب 
رگید تافص  زا  ادج  روط  هب  ار  لدع  هعیش  هک  دوب  اهباسح  نیا  يور  تسا . هدرکن  يراک  نینچ  دنوادخ  تسا و  یحیبق  تشز و  راک  اهنآ 

مناد و یم  یعقاو  یقیقح و  لداع  ار  ادـخ  نم  هک  دـیوگ  یم  هعیـش  هک  تسا  نیا  راـک  نیا  ياـنعم  داد  رارق  بهذـم  لوصا  ءزج  دـنوادخ 
وا هب  هتسیاشان  تشز و  ياهراک  هنوگ  همه  نمض  رد  منادب و  لداع  ار  ادخ  ًامسا  هکنآ  هن  مراد  تسد  رد  تلادع  يارب  زین  یتسرد  سایقم 

471ـ ـ  تشز و ياهراک  رب  ارناگدـنب  دـنوادخ  تسا  لاحم  هک  میتسناد  دـنوادخ  تلادـع  ياضتقمب  ام  زاـبو  هرعاـشا ) دـننام   ) مهد تبـسن 
هیلع هللا  یلـص  )) ربمایپ تلحر  زا  دعب  دـنوادخ  هک  میناد  یم  نینچمه  دـیامن و  باقع  اهراک  نامهرب  ار  اهنآ  دـعب  دـنک و  روبجم  تیـصعم 

لماکت تفرـشیپ و  هار  رد  ار  اهنآ  هک  دومرف  نییعت  يربهر  اهنآ  يارب  ًاـمتح  لداـع  دـنوادخ  هکلب  درکن  اـهر  دوخ  لاـح  هب  ار  مدرم  (( هلآو
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دراد داقتعا  اه  نآ  هب  دنوادخ  تلادع  هب  داقتعا  ساسا  رب  هعیـش  هک  رگید  قیاقح  زا  اهنیا  ریغ  دـنک و  ییانهار 

ـ472ـ

؟ تسادج ّبهذم  لوصا  زا  نید  لوصا  ارچ  تسین ، مالسا  زج  يزیچ  هعیش  رگا 

شسرپ

؟ تسادج ّبهذم  لوصا  زا  نید  لوصا  ارچ  تسین ، مالسا  زج  يزیچ  هعیش  رگا 

خساپ
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مینادب تماما » لدـع و   » ار بهذـم  لوصا  و  داعم » تّوبن و  دـیحوت و  » ار نید  لوصا  هک  رما  نیا  اب  تسین ، مالـسا  زج  يزیچ  هعیـش  هک  نیا 
نید ربارب  رد  يزیچ  بهذم  هک  تسین  انعم  نیا  هب  هدش ، هدرمش  هناگادج  رما  ود  بهذم  لوصا  نید و  لوصا  هک  نیا  اریز  درادن ; یتافانم 

نایرج ود  مالـسا ، ربمایپ  تشذـگرد  زا  سپ  دراد .» دوجو  نید  لخاد  رد  هک  ینایرج  شور و  کی  » زا تسا  تراـبع  بهذـم  هکلب  تسا .
نایرج دوب . مالـسلا )) هیلع  )) یلع تماما  يربهر و  هب  نیتسار  مالـسا  اب  قباطم  ود  نآ  زا  یکی  هک  دـمآ  دـیدپ  ناناملـسم  نایم  رد  فلاخم 

(( هلآو هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ تفالخ  زا  ار  مالسلا )) هیلع  )) یلع هک  نیا  نآ  دنتفریذپ و  ار  نآ  ناناملسم  ّتیرثکا  هک  دوب  یـشیارگ  رگید ،
نیا هعیش  دنداد . رارق  يو ، ياج  هب  حیحصریغ  اوران و  يا  هویش  ساسارب  ار  حلاصریغ  رصانع  هتخاس ، مورحم  یمالـسا  تموکح  يّدصت  و 

دـیحوت و هک  یقیقح  مالـسا  هک  دوش  یم  روآداب  ار  تقیقح  نیا  نید ، لوصا  میـسقت  رد  دـناد و  یم  نیتسار  مالـسا  فـالخرب  ار  ناـیرج 
ناسنا تداعـس  يارب  داعم  تّوبن و  دـیحوت و  لصا ، ود  نیا  نودـب  تساراد و  زین  ار  لدـع  تماما و  شیوخ  نورد  رد  تسا ، داعم  تّوبن و 

32ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دوب دهاوخن  یفاک  یگدنز ، داعبا  مامت  رد 

؟ دراد یتوافت  هچ  بهذم  لوصا  اب  نید  لوصا 

شسرپ

؟ دراد یتوافت  هچ  بهذم  لوصا  اب  نید  لوصا 

خساپ

نید و لوصا  دیابن  نیاربانب ، تسین ; نیتسار  یقیقح و  مالسا  زج  يزیچ  عّیشت  اریز  دنرادن ; یساسا  توافت  رگیدکی  اب  عّیشت  يداینب  لوصا 
یخرب هک  نیا  اما  عّیـشت ؟ لوصا  زا  ای  تسا  مالـسا  لوصا  زا  ایآ  تماما ، لدع و  هک  تفگ  تشاذگ و  رگیدکی  ربارب  رد  ار  بهذـم  لوصا 

هک تسا  نیا  رطاخ  هب  تماما ، لدـع و  تساتود : بهذـم  لوصا  و  داعم ، تّوبن و  دـیحوت ، تساـت :  هس  نید  لوصا  دـنا  هتفگ  ناـگرزب  زا 
رد هک  ار  تماما  لدـع و  و  نید ، لوصا  ار  هس  نآ  ور ، نیا  زا  دـنکرتشم ; داعم  تّوبن و  دـیحوت و  لصا  هس  هب  داقتعا  رد  ناناملـسم ، ماـمت 

لها اب  نایعیـش  قارتفا  هیام  تماما ، هک  مییوگب  دـیاب  بلطم  حیـضوت  رد  دـنا ; هدـیمان  بهذـم  لوصا  تسا  فالتخا  دروم  ناناملـسم  نایم 
اریز تسا ; هرعاشا  اب  هلئـسم  نیا  رد  ام  ضراعت  لدع ، زا  ام  دوصقم  دنتـسین و  دـقتعم  نیموصعم  همئا  تماما  هب  تّنـس  لها  هک  تسا  تنس 
رگا هک  دـندقتعم  نانآ  تسا . ادـخ  هب  ملظ  دانـسا  نآ  همزال  هک  دـنراد  داـقتعا  یبلاـطم  هب  دنـشاب ، یم  تنـس  لـها  زا  یهورگ  هک  هرعاـشا 

نخـس همزـال  هک  یلاـح  رد  تسا ; هداد  ماـجنا  یحیحـص  راـک  دربـب ، مّنهج  هب  ار  ینمؤـم  ناـسنا  دربـب ، تشهب  هب  ار  یملاـظ  درف  دـنوادخ 
ناونع هب  ار ، نید  لوصا  زا  یکی  هک  اـج  نآ  زا  و  تسا . ادـخ  هب  ملظ  دانـسا  ؟ هجیتـن رد  دـنوادخ و  بناـج  زا  یلقع  حـبق  نسح و  » هرعاـشا

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دشاب یـصخشم  روکذم  هلأسم  ود  ربارب  رد  نامعـضوم  ات  میناد ، یم  تماما  ار  يرگید  لدع و  بهذم ، لوصا 
ـ16ـ

؟ تسیچ نآ  تلع  و  تسیچ ؟ بهذم  لوصا  نید و  لوصا  توافت  نید ، لوصا  تسات  دیوگیم 3  تنس  لها  تسات  بهذم 5  لوصا  دیوگیم  هعیش 

شسرپ
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تلع و  تسیچ ؟ بهذـم  لوصا  نید و  لوصا  توافت  نید ، لوصا  تساـت  دیوگیم 3  تنـس  لها  تسات  بهذم 5  لوصا  دیوگیم  هعیش 
؟ تسیچ نآ 

خساپ

نادـب داقتعا  مدـع  یناملـسم و  طرـش  نآ  شریذـپ  هک  ياهنوگب  ینید  ياهرواب  ینابم  اـهزاسریز و  اـههدولاش و  زا  تستراـبع  نید  لوصا 
ناگمه تشگزاب  هب  داقتعا  یتسه و  روعـش  اب  هدـنروآ  دـیدپ  هب  داقتعا  ریظن  دوب . دـهاوخ  یناملـسم  يرادـنید و  هرتسگ  زا  جورخ  بجوم 

زا هک  تسا  مالـسا  هب  هژیو  صاخ و  شرگن  عون  بهذم  بهذم و  کی  ياهرواب  ینابم  لوصا و  زا : تسترابع  بهذـم  لوصا  و  وا . يوسب 
مدع هناشن  نآ  مدع  تسا و  صاخ  یبهذم  شرگن  شریذـپ  هناشن  لوصا  نآ  شریذـپ  هک  هدـمآ  دوجوب  ربمایپ (  لاحترا  ياهزور  نیزاغآ 

شریذـپ هناشن  هک  تماما  ناونعب  ربمایپ  فرط  زا  نیبوصنم  ناگتـسیاش و  طسوت  ربمایپ  تکرح  رارمتـسا  ترورـض  هب  داقتعا  ریظن  شریذـپ 
مالسا هرتسگ  زا  ار  ناملسم  نآ  در  دشابیمن و  داضت  رد  یناملسم  اب  هچ  رگ  تسا  عیـشت  شریذپ  مدع  هناشن  نآ  در  تسا و  عیـشت  بهذم 

. تسا ضراعت  رد  مالسا  تقیقح  اب  دزاسیمن و  جراخ 

؟ دناهدرک هفاضا  ار  تناما  لدع و  ینعی  رگید  لصا  ود  داعم  و  توبن ، دیحوت ، لصا  هس  هب  نایعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دناهدرک هفاضا  ار  تناما  لدع و  ینعی  رگید  لصا  ود  داعم  و  توبن ، دیحوت ، لصا  هس  هب  نایعیش  ارچ 

خساپ

لـصا هس  ناـمه  مالـسا  رد  تاداـقتعا  لوصا  اـی  ینید ، لوـصا  دـناهدوزفین . ینید  لوـصا  رب  ار  يزیچ  نایعیـش  هک  تسا  نیا  بلطم  لـصا 
لصا زج  هب  دنوادخ  تافص  رد  ناناملسم  يداقتعا : تلع  . 1 هتشاد . دیکأت  تماما  لدع و  رب  نایعیـش  تلع  ود  هب  نکل  تسا  هدوب  فورعم 

اهنآ تفالخ  اما  دوبن . حرطم  دوب  یفالتخا  مه  رگا  دنتشادن ، یفالتخا  رگیدکی  اب  تماما ، لصا  قح و  ربمایپ  ینیشناج  هلئـسم  رد  تلادع و 
نیا ًالثم  هک  دشیم  هدرمـش  بهاذم "  " تمالع ود ، نآ  هب  داقتعا  مدع  داقتعا و  هک  يروطب  تسا ، هدوب  دـیدش  تماما  لدـع و  هلئـسم  رد 

متفه و نرق  رد  تماـما  تلادـع و  هب  مالـسا  هجوت  نیرتشیب  یـسایس : تلع  . 2 يرعـشا . ای  تسا  یلزتعم  تسا  ینـس  ای  تسا  هعیـش  صخش 
یعامتجا قانتخا  دادبتسا و  یتاقبط ، ضعبت  ملظ  ۀهبج  موجه  رد  یمالسا  هعماج  ینامز  ره  زا  شیب  نارود  نیا  رد  اریز  تسا . هدوب  متـشه 

اـضتقا نینچ  نیا  نامز  سپ  دوشیم . قبطنم  لصا  نیا  رب  ناشاهزرابم  ریت  هبل  زادنا ، رب  نامناخ  موجه  نیا  اب  هزرابم  يارب  ناناملـسم  تسا و 
دیهـش مالک  هفـسلف و  باتک  هب  هطبار  نیا  رد  دروآ . يور  هیقب  زا  رتشیب  تماما  تلادـع و  لصا  دـیحوت و  هعاشا  يارب  مالـسا  هک  دـنکیم 

. دییامرف هعجارم  يرهطم 

؟ درامشیم بهذم  لوصا  زا  ار  لدع  هعیش »  » ارچ

شسرپ
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؟ درامشیم بهذم  لوصا  زا  ار  لدع  هعیش »  » ارچ

خساپ

ادج ادخ  رگید  تافص  زا  ار  نآ  هعیش  تسا و  هتفرگ  رارق  تماما  دیحوت و  فیدر  رد  بهذم و  نید و  لوصا  وزج  تفص  نیا  هکنیا  تلع 
اریز دراد ، يداقتعا  ياهثحب  زا  يرایسب  لح  رد  هلأسم  نیا  هک  یتیمها  1 ـ تسا : بلطم  ود  تسا  هداد  رارق  لصا  ار  نآ  ًالقتسم  هدومن و 

ناونع لقتسم  لصا  تروص  هب  هک  تسا  هتـسیاش  تهج  نیا  زا  دهدیم ، لیکـشت  ار  هیلدع »  » دیاقع زا  يرایـسب  هیاپ  یهلا  تمکح  لدع و 
ِنادنمـشناد لاعفا ، یتشز  یکین و  حبق و  نسح و  صیخـشت  يارب  لقع  تیحالـص  هلأسم  دیدرگ ، نیودـت  مالک  ملع  هک  يزور  2 ـ ددرگ .

عرش زا  دیاب  نآ  صیخشت  يارب  دهد و  صیخشت  مه  زا  ار  اهیدب  اهیبوخ و  دناوتیمن  لقع  هک  دنتفگ  یهورگ  درک : هتسد  ود  ار  مالک  ملع 
نوچ ساسا  نیا  يور  دوب . دهاوخ  حیبق  تشز و  دـمانب  حـیبق  تشز و  وا  ار  هچنآ  تسا و  کین  دـنادب  کین  عرـش  ار  هچنآ  دریگب و  ماهلا 
تشز ملظ  تسا و  نسح  کین و  لدع  دیوگب  دنک و  يرواد  ملظ  لدع و  هرابرد  دناوتیمن  تسین ، اهیدب  اهیبوخ و  صیخشت  هب  رداق  لقع 

متـس ملظ و  زا  ار  وا  مینک و  فیـصوت  لدع  هب  ار  ادخ  درادن  لیلد  رگید  نیاربانب  دوشیمن و  هتفریذـپ  وا  يأر  درک  يرواد  رگا  و  حـیبق ، و 
ملظ اب  ای  دنک و  قیبطت  داد  لدع و  اب  ام  لقع  هب  ام و  رظن  رد  هاوخ  تسا  وا  ماقم  هتسیاش  نامه  داد ، ماجنا  ادخ  ار  هچره  هکلب  مینادب ، هزنم 

يدب یبوخ و  صیخشت  يارب  ار  لقع  تیحالص  هلزتعم »  » ننست لها  نادنمشناد  زا  یهورگ  هعیش و  نادنمشناد  هتسد ، نیا  ربارب  رد  متس . و 
دناهتفگ تسا  هدیدنـسپان  تشز و  تافـص  زا  يدـعت  ملظ و  لقع ، رظن  رد  نوچ  دناهتـسناد و  هاگداد  نیا  رواد  هناـگی  ار  وا  هدرک و  دـییأت 

هورگ نآ  زا  ار  دوخ  باسح  تهج  نیا  زا  هداد و  رارق  دوخ  راعش  ار  لدع  هورگ  نیا  تهج ، نیا  زا  مینادب . هزنم  تفص  نیا  زا  ار  ادخ  دیاب 
نانآ و نیب  دشاب  يزایتما  ات  دناهداد  رارق  نید  لوصا  ریاس  فیدر  رد  ار  ادخ  لدع  تفـص  دناهدش و  هدیمان  هیلدـع »  » مان هب  هتخاس و  ادـج 

. دنوشیم هدیمان  هرعاشا »  » هک ننست  لها  زا  تسخن  هورگ 

عورف هب  یلمع  مازتلا  دیاب  ایو  دهدن ؟ ماحنا  ار  نید  عورف  زا  یعرف  چیه  ولو  دنک ، یم  تیافک  نتشاد  نید  لوصا  هب  داقتعا  صخش  یناملسم  رد  ایآ 
؟ تسا اتدنچ  نید  عورف  ؟ دشاب هتشاد  نید 

شسرپ

یلمع مازتلا  دیاب  ایو  دهدن ؟ ماحنا  ار  نید  عورف  زا  یعرف  چیه  ولو  دنک ، یم  تیافک  نتشاد  نید  لوصا  هب  داقتعا  صخش  یناملسم  رد  ایآ 
؟ تسا اتدنچ  نید  عورف  ؟ دشاب هتشاد  نید  عورف  هب 

خساپ

یکش دشاب ، هتشاد  نید  عورف  هب  مازتلا  ناملـسم  کی  دیاب  هکنیارد  .1 دـشاب :  یم  هجوت  لباق  ریز  تاکن  دـیدومرف  هک  یلاؤس  صوصخرد 
تسینو اه  تسه  يرسکی  مالسا  نید  ًاصوصخ  ینید  ره  اریز  دنک  یمن  تیافک  نید  لوصا  هب  داقتعا  هک  تسین  نیا  رد  مه  یکشو  تسین 

نید عورف  ایو  يژولوئدیا  ای  یلمع  لوصا  نامه  هک  دراد  اهدیابنو  اهدیاب  يرس  کیو  تسا  دیاقع  لوصا  ای  ینیب  ناهج  نامه  هک  دراد  اه 
نیا هب  لمعو  داقتعاو  دنریذپان  یئادج  رگیدکی  زاو  دنرگیدکی  مزلتـسم  نید  عورف  لوصا و  ینعی  ود  نیا  هک  مینادب  دیاب  سپ  دـشاب ـ  یم 
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اب نید  عورف  ندادـن  ماـجنا  هک  تشاد  هجوـت  مهم  هتکن  نیا  هب  دـیاب  یهتنم  دـیامن  یم  دنمتداعـس  ترخآو  اـیند  رد  ار  ناـسنا  هک  تسا  ود 
ای نید  عورف  زا  یکی  یـصخش  هک  تسه  تاقوا  یهاگ  دنک ـ  یم  قرف  هتـسنادن  راکنا  اب  هتـسناد  راکنا  نینچمهو  دـنک  یم  قرف  نآ  راکنا 

ناملـسم و ردـقیلاع ، عجارم  ءاملع و  قافتا  هب  بیرق  رثکا  ياوتف  رب  انب  درف  نیا  تسین  نآ  رکنم  اما  دـهد  یمن  ماجنا  ارنآ  مامت  ای  یـضعب و 
رفاک ردـقیلاع  عجارم  رثکا  ياوتف  ربانب  تسا  راکنا  اب  هارمه  وا  ندادـن  ماجنا  رگا  یلو  دـشاب  یم  راک  تیـصعمو  قساـف  یهتنم  تسا  كاـپ 

راکنا تسا و  نید  يرورـض  زیچ  نآ  دنادب  هچنانچ   : " ... دـنیامرف یم  " هر " ینیمخماما ترـضح  لثم  یـضعب  یهتنم  " 1" دشاب یم  سجنو 
"2. "" تسین مزال  هچرگ  درک ، بانتجا  وازا  دیاب  ًاطایتحا  دنادن ، رگاو  دـشاب  یم  سجن  توبن  ای  دـیحوت  ای  ادـخ  راکنا  هب  ددرگرب  زیچ  نآ 
(1"  ) 3 " رکنم زا  یهنو  فورعم  هب  رما  يربت ، یلوت ، داهج ، تاکز ، سمخ ، جـح ، هزور ، زامن ، زا :  دـنترابع  هک  تسا  ات  نید 10  عورف  .2
، عجارم لئاسملا  حیـضوت  ( 2  ) ،ج1.ص41 لئاسملا حیضوت  ،ج1،ص98، تائاتفتـسالا هبوجا  دـعب  هب  ج1.ص84 عجارم ، لـئاسملا  حیـضوت 

ینامز یفطصم  همجرت  ، يزاریش ... تیآ ا نید  عورف  باتک  ،ج1.ص41  لئاسملا حیضوت  ،ج1،ص98، تائاتفتسالا هبوجا  دعب  هب  ج1.ص84

دروم نیا  رد  ینامسج  هبنج  مه  دراد و  یناحور  هبنج  همه  عیشت  لها  داقتعا  رد  یلو  دراد  یناحور  هبنج  تنـس  لها  داقتعا  رد  داعم  تایاور  ربانب 
؟ دیهد حیضوت  رتشیب 

شسرپ

رد ینامـسج  هبنج  مه  دراد و  یناحور  هبنج  همه  عیـشت  لها  داقتعا  رد  یلو  دراد  یناحور  هبنج  تنـس  لها  داقتعا  رد  داعم  تاـیاور  رباـنب 
؟ دیهد حیضوت  رتشیب  دروم  نیا 

خساپ

یهارمه تمایق  رد  اهدرد  اه و  تذـل  یخرب  هک  تفایرد  ناوت  یم  یبوخ  هب  ناـموصعم  ثیداـحا  نآرق و  تاـیآ  تحارـص  زا  هدافتـسا  اـب 
باذع زا  یخرب  نینچمه  و  هیآ 16 ) هعقاو ، « ) نیلباقتم اهیلع  نیئکتم   » رگیدکی لباقم  رد  نایتشهب  هیکت  دـننام : دـبلط . یم  ار  حور  مسج و 

رب يرگید  ياه  تسوپ  ددرگ  ناـیرب  ناشتـسوپ  هچ  ره  اـهریغ ؛ ادولج  مه  انلدـب  مهدولج  تجـضن  اـملک   » دراد رثا  مسج  رب  یمنهج  ياـه 
هک ناـسنا -  میدـقتعم  اـم  تـسا و  ینامـسج  داـعم  تـفگ  ناوـت  یم  یناـسآ  هـب  اذـل  هیآ 56 .) ءاـسن ، ) �دنـشچب ار  باذـع  اـت  میهن  شیاـج 
رد ناسنا  ددرگ و  ذـخاؤم  روشحم و  اهنت  حور  هک  تسین  روط  نیا  دـش و  دـهاوخ  روشحم  اـعومجم  تسا -  مسج  حور و  زا  ياهعومجم 

تیثیح هن  تسا و  وا  يدرجت  ياههبنج  ، ینعی وا ؛ سفن  حور و  ناسنا  تقیقح  هک  تسا  تسرد  نینچمه  دـشاب . مسج  نودـب  حور  تمایق ،
تسا و حور  مسج و  زا  یبـیکرت  تروـص ، ره  رد  ناـسنا ، هک  درک  شوـمارف  دـیابن  ار  مهم  رایـسب  هتکن  نیا  لاـح  نـیع  رد  یلو  وا ؛ يداـم 

بیکرت دنـشاب . هتـشاد  یّلقتـسم  دوجو  کی  ره  هک  تسین  ایبول ) دوخن و  بیکرت  دـننام   ) يرابتعا ای  یطولخم  بیکرت  کی  مه ، وا  بیکرت 
هک تسا  دحاو  دوجوم  کی  ناسنا ، دنهدیم . لیکشت  ار  يدحاو  تقیقح  هک  یبیکرت  تسا ؛ یقیقح  بیکرت  کی  حور ، مسج و  زا  ناسنا 

هبـساحم و دروم  ناسنا ، نیمه  مه  تمایق  رد  تسا . وا  ینامـسج  يدام و  ندـب  نیمه  وا ، رهاظ  وا و  یناحور  يدرجت و  ياههبنج  وا  نطاب 
هدرک یگدـنز  ایند  رد  هک  مه  یـسک  . وا مسج  ای  دوش و  باذـع  دـیاب  وا  حور  اهنت  هک  تفگ  ناوتیمن  ورنیازا  دـش . دـهاوخ  عقاو  هبقاعم 
حور رگا  وا . مسج  هن  تسا و  هدرک  هانگ  وا  حور  هک  تفگ  ناوتیمن  نینچ  مه  تسا . ناسنا  نیمه  تسا ، هدـش  هدولآ  یهانگ  هب  شتـسد 

دهاوخن دوجو  دـشاب -  تیلوؤسم  فیلکت و  رایتخا و  هدارا و  بحاص  هک  ناسنا -  مان  هب  یتقیقح  رگید  دوش ، کیکفت  ناسنا ، رد  مسج  و 
عقاو ازج  شاداپ و  هبـساحم و  دروم  ترخآ  رد  تسا و  لوؤسم  فلکم و  راـتخم ، هک  تسا  یگدـنز  و�ور  مسج و  ياراد  ناـسنا  تشاد .
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وا هب  تسا و  ناسنا  یعرـش  فیلاکت  هب  عجار  دراد و  دوجو  یمالـسا  تایاور  میرک و  نآرق  رد  هک  ییایاضق  یمامت  عوضوم  دش . دـهاوخ 
وا حور  ناسنا  تقیقح  دوشیم : هتفگ  رگا  لاح  طقف . مسج  ای  اهنت و  حور  هن  تسا ، ناسنا  تسا ، هدش  هداد  منهج  هدـعو  ای  تشهب  هدـعو 
زا تسا ، ناسنا  نطاـب  هک  تهج  نیا  زا  حور  تسا . نطاـب  رهاـظ و  هطبار  حور ، مسج و  هطبار  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  وا ؛ مسج  هن  تسا و 

نامه يرهظم ، ناـهج  اـب  شاهطبار  هک  یلاـعت  قح  دـننام  دـشابیم ؛ رادروخرب  تسا -  وا  رهاـظ  هک  مسج -  هب  تبـسن  يرتیقیقح  دوجو 
وا راـثآ  لاـعفا و  رهاـظم و  همه  تسه  هچ  ره  وا ، ریغ  تسا و  وا  یتسه ، تقیقح  هک  دوشیم  هتفگ  ور  نیا  زا  تسا . رهاـظ  نطاـب و  هطبار 

ص 307. ج 2 ، هنومن ، ریسفت  ص 291 ؛ ج 13 ، نازیملا ، ریسفت  همجرت  رتشیب ر.ك : هعلاطم  يارب  دنشابیم .

؟ دنرادن لوبق  ار  لدع  ننست  لها  ارچ  دراد و  رارق  هعیش  نید  لوصا  زج  وا  لدع  اهنت  دنوادخ  تافص  نایم  ارچ 

شسرپ

؟ دنرادن لوبق  ار  لدع  ننست  لها  ارچ  دراد و  رارق  هعیش  نید  لوصا  زج  وا  لدع  اهنت  دنوادخ  تافص  نایم  ارچ 

خساپ

نآ تسا و  یتافالتخا  تایئزج  زا  یخرب  مهف  رد  هتبلا  دنراد . داقتعا  داعم  مالسا و  یمارگ  ربمایپ  توبن  دیحوت و  هب  یمالسا  ياه  هقرف  هیلک 
تسا تماما  هب  دقتعم  هعیـش  تماما ، هرابرد  تسا . (ص ) ربمایپ تیب  لها  ینعی  ملع  عبنم  لصا و  زا  ندوب  رود  ای  ندوب  کیدزن  لیلد  هب  مه 
هلزتعم اهنت  تنس ، لها  رد  اما  دراد . داقتعا  نید  لوصا  زا  یکی  ناونع  هب  زین  لدع  هب  هعیش  نینچمه  درادن . ار  يداقتعا  نینچ  تنـس  لها  و 

اب يوگ  تفگ و  رد  رود و  ياه  هتـشذگ  زا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هدـمآ  نید  لوصا  ءزج  هک  نیا  تلع  و  دـنراد . داـقتعا  یلـصا  نینچ  هب 
زا یخرب  اما  دش . هدرمـش  هعیـش  بهذم  لوصا  زا  تهج  نیمه  هب  دنتـشاد  دیکأت  دـنوادخ  تلادـع  رب  هعیـش  ياملع  بهاذـم ، نادنمـشناد 

هچنآ ره  دندوب  دقتعم  دنناد و  یمن  راوازـس  ار  ادخ  تلادع  هرابرد  وگ  تفگ و  ربج ، هب  داقتعا  لیلد  هب  هرعاشا  دـننام  تنـس  لها  بهاذـم 
اذل دهد ، یمن  ماجنا  يراک  لدع  زج  دنوادخ  دندوب  دقتعم  نایعیـش  اما  دشاب . ملظ  ام  رظن  هب  هچ  رگا  تسا  لدع  دـهد  یم  ماجنا  دـنوادخ 
یم بلج  ریز  بلاطم  هب  ار  امـش  هجوت  لدـع  موهفم  هرابرد  تسا . نامکاح  ملظ  مدرم و  یهاتوک  زا  دوش  یم  هدـید  هعماج  رد  یملظ  رگا 
دور یم  راک  هب  يواست  ندوب و  نوزوم  شهاگیاج ، رد  يزیچ  ره  نداد  رارق  عضو و  روما ، رد  هنایم  دصق ، لیبق ؛ زا  یناعم  هب  لدـع  مینک :
يذ ره  هب  ندرک  اطع  دارفا و  قوقح  تیاعر  زا  تسا  ترابع  لدـع  رگید  يانعم  تسین . ملظ  شلباقم  رد  یناعم  نیا  زا  کـی  چـیه  رد  هک 

فرـصت زواجت و  قوقح و  ندرک  لامیاپ  زا  ترابع  شلباقم  رد  ملظ  دریگ و  یم  رارق  ملظ  لباقم  رد  هچرگ  لدـع  زا  يانعم  نیا  ار  وا  قح 
داتـسا دریگ . یمن  دوخ  هب  یهلا » لدـع   » ناونع دوش و  یمن  قـالطا  لاـعتم  دـنوادخ  هب  مه  لدـع  زا  ياـنعم  نیا  نکل  نارگید ، قوـقح  رد 

زا رگید  فرط  زا  تسا و  اه  تیولوا  ساسارب  فرط  کی  زا  هک  نیا  مکح  هب  ملظ  لدـع و  زا  ینعم  نیا  دـیامرف  یم  هنیمز  نیا  رد  يرهطم 
دزاسب و اهدیابن  اهدیاب و  دیامن و  مادختسا  يرابتعا  ياه  هشیدنا  هلسلس  کی  تسا  راچان  هک  دوش  یم  یشان  رـشب  یتاذ  تیـصوصخ  کی 

يزیچ رد  دنک  فرـصت  هنوگره  هچ  ره  رد  وا  اریز ... درادن  هار  ییایربک  تحاس  رد  تسا و  يرـشب  تاصتخم  زا  دنک  عازتنا  حـبق  نسح و 
دوش یم  قالطا  لاـعتم  دـنوادخ  رب  هک  ییاـنعم  هب  لدـع  يارب  اـما  تسوا . قلط  کـلم  دراد و  قلعت  وا  رب  یتسه  ماـمت  هب  هک  درک  فرـصت 

تحلـصم و فالخرب  هک  یلمع  ره  ماجنا  زا  يراگدیرفآ  يرود  ینعی  دنوادخ  رد  لدـع  . 1 دنا : هدرک  رکذ  يددعتم  یناعم  یهلا » لدـع  »
يرگید رب  وا  دزن  یناسنا  چیه  دنربارب و  ناسکی و  تهج  ره  زا  دنوادخ  هاگشیپ  رد  اهناسنا  همه  ینعی  دنوادخ  رد  لدع  . 2 تسا . تمکح 
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چیه زا  دـشاب  کچوک  زیچان و  یلیخ  دـنچ  ره  ار  یلمع  چـیه  دـنوادخ  ینعی  نسح : هب  شناد  ای  تواضق و  . 3 اوقت . هب  رگم  درادـن  يرترب 
هزادنا هب  ار  يدوجوم  ره  یبیکرت  داوم  هدیرفآ و  دوخ  ياج  رد  ار  یقولخم  هدـیدپ و  ره  دـنوادخ  هک  نیا  ینعی  . 4 دنک . یمن  عیاض  سک 

رد شنیرفآ  مامت  ینعی  فده : يانبم  رب  لمع  . 5 دراد . دوجو  شنیرفآ  ناهج  ياه  هدیدپ  مامت  رد  بسانت  لداعت و  هدرک و  نیعم  نآ  مزال 
دنا هتـسج  کسمت  یتایآ  هب  یناـعم  نیا  زا  کـی  ره  يارب  تسین و  فدـه  یب  هدوهیب و  زیچ  چـیه  تسا و  فدـه  ياـنبم  رب  یتسه  ناـهج 

نیرت عماج  تسا و  یهلا  لدـع  قیداـصم  یـضعب  ناـیب  تقیقح  رد  دراوم  نیا  همه  نکل  (. 44 ص 46 - یمئاق ، رغـصا  تاداقتعا ، لوصا  )
تیاـعر ياـنعم ] هب  یهلا  لدـع   ] دـنیامرف یم  هک  تسا  يرهطم  داتـسا  فیرعت  دوـش  یم  قوـف  دراوـم  همه  لـماش  هک  هنیمز  نیا  رد  فرعت 

یم فیرعت  نیا  حیـضوت  رد  دراد و  لامک  ای  دوجو  ناـکما  هچنآ  هب  تمحر  هضاـفا و  زا  ندرکن  عاـنتما  دوجو و  هضاـفا  رد  اـه  قاقحتـسا 
قلطم لامک  هک  قح  سدقم  تاذ  دراد  دوخ  هب  صاخ  یقاقحتسا  هضافتسا  تیلباق  رظن  زا  تسه  هک  يا  هبترم  ره  رد  يدوجوم  ره  دنیامرف 

دـنک و یم  اـطعدوجو  لاـمک  دوـجو و  زا  تسا  نکمم  وا  يارب  هک  ار  هچنآ  يدوـجوم  ره  هب  تسا  قـالطالا  یلع  ضاـیف  قـلطم و  ریخ  و 
ناکما قاقحتسا و  هک  دوجو  لامک  دوجو  زا  هجرد  ره  يدوجوم  ره  ینعی  هیرظن  نیا  قبط  نیوکت  ماظن  رد  یهلا  لدع  دیامن  یمن  كاسما 

لامک تفـص  کی  ناونع  هب  تسا و  راگدرورپ  تاذ  قیال  هک  نانچنآ  لدـع  تفـص  یهلا  يامکح  رظن  زا  دـنک . یم  تفاـیرد  دراد  ار  نآ 
قح نآ  نداد  هک  دنک  یمن  ادیپ  یقح  ادـخ  رب  يدوجوم  چـیه  هک  دـندقتعم  امکح  تسانعم ... نیا  هب  دوش  یم  تابثا  تیدـحا  تاذ  يارب 

ماجنا نارگید  ربارب  رد  ار  دوخ  فیاظو  مامت  تقد  هب  هک  دوش  هدرمش  لداع  تهج  نآ  زا  دنوادخ  دوش و  هدرمش  نید  ءادا  هفیظو و  ماجنا 
يدوجوم چیه  زا  ار  شلـضف  دنوادخ  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  دنوادخ  لدع  ینعی  تسوا  دوج  نیع  لضف و  نیع  دنوادخ  لدع  دـهد . یم 

رت قیقد  يارب  (. 81 صص 82 -  ج 1 ، يرهطم ، دیهـش  راثآ  هعومجم   ) دراد یمن  غیرد  دـشاب  دوجوم  نآ  هب  لضفت  ناـکما  هک  يدـح  رد 
: ینیوکت لدع  . 1 درک : میـسقت  ریز  یلک  ماسقا  هب  ار  یهلا  لدـع  ناوت  یم  دـنوادخ  تلادـع  یلـصا  ياه  هزوح  هب  هجوت  اـب  فیرعت  ندوب 
زا کی  ره  هب  لاعتم  دـنوادخ  رگید  نایب  هب  دـنک . یم  اطع  اه  تمعن  بهاوم و  زا  وا  ياـه  یگتـسیاش  هزادـنا  هب  يدوجوم  ره  هب  دـنوادخ 
رد وس  کی  زا  دنوادخ  یعیرـشت : لدع  . 2 دزاس . یم  دنمرهب  تالامک  زا  ناشتیلباق  ردـق  هب  يدوجو و  تیفرظ  هزادـنا  هب  شیوخ  ناگدـنب 
هک یلمع  هب  ار  یناسنا  چیه  رگید  يوس  زا  دنک و  یمن  يراذـگورف  تسا  نآ  هورگ  رد  ناسنا  تداعـس  هک  ینیناوق  لعج  فیلاکت و  عضو 

یناسنا ره  يازج  دوخ  ناگدنب  رفیک  شاداپ و  ماقم  رد  دنوادخ  هب  یئازج  لدع  . 3 دزاس . یمن  فلکم  تسوا  تعاطتسا  تقاط و  زا  شیب 
فاـصوا زا  یکی  تردـق  ملع و  دـننام  لدـع  هک  نیا  تسا  مزـال  شرکذـت  رخآ  رد  هک  يا  هتکن  دـنک . یم  ررقم  شلاـمعا  اـب  بساـنتم  ار 

هب لدع  زا  هک  اجنآ  ات  دراد  یمالک  يداقتعا و  ثحابم  رد  يا  هژیو  هاگیاج  نآ  ریذـپان  فصو  تیمها  لیلد  هب  یلو  تسا  لاعتم  دـنوادخ 
رطاخ هب  ایناث ، ام . ینیب  ناهج  رد  لصا  نیا  یـساسا  شقن  رطاخ  هب  الوا  نیا  دوش و  یم  دای  بهذـم  ای  نید  هناـگجنپ  لوصا  زا  یکی  ناونع 

لـصفم ثحابم  هدـش و  لصا  نیا  ای  هطبار  رد  هک  يدایز  تاهبـش  رطاخ  هب  اثلاث ، هدوب و  ثحب  لحم  تسخن  ياـه  هدـس  ناـمه  زا  هک  نیا 
لیذ بتک  همه  زا  رتبـسانم  هک  تسا  دوجوم  يدایز  عبانم  عوضوم  نیا  اب  هطبار  رد  تسین . لیـصفت  ياج  هک  هدش  حرطم  لصا  نیا  هرابرد 

رهم يدیعس  دمحم  یمالسا ، مالک  شزومآ  يرهطم -  داتسا  یهلا ، لدع  دشاب - : یم 

؟ دنراد يرظن  هچ  نآ  هرابرد  یّنس  هعیش و  تسیچ و  ادب 

شسرپ

؟ دنراد يرظن  هچ  نآ  هرابرد  یّنس  هعیش و  تسیچ و  ادب 
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خساپ

راتفر ماجنا  ربارب  رد  ناسنا  تشونرـس  تعیبط و  ریـسم  ینوگرگد  هب  ، حالطـصا رد  تسا و  ندـش  راکـشآ  رهاـظ و  ياـنعم  هب  تغل  رد  ادـب 
دیجم نآرق  رد  یلاعتم  دـنوادخ  تسا . هتفرگ  ربتعم  تایاور  میرک و  تایآ  زا  ار  نآ  هب  داـقتعا  هعیـش  دوشیم . قـالطا  هدیدنـسپ  حـلاص و 

يربماـیپ هـب  ار  يربماـیپ  چـیه  دـنوادخ  : » دـیامرفیم (ع ) قداـص ماـما  { 1" .} باـتکلا ماهدـنع  تـبثی و  أـشی و  اـم  هللا  اوـحمی  :" دـیامرفیم
ادخ هک  ار  هچ  نآ  ) ادب هب  هدیقع  . 3 كرش ؛ زا  زیهرپ  . 2 یگدنب ؛ هب  فارتعا  . 1 تفرگ : ناـمیپ  زیچ  هس  هب  وا  زا  هک  نیا  رگم  تخیگنینرب ،

ياهباتک رد  هدیسر  تایاور  رد  تسین و  دیوگیم  هعیش  هک  يزیچ  نآ  زج  ّتنـسلها  دزن  ادب  { 2 (.} دنک وحم  تبث و  دناوتیم  دهاوخب 
نامیلـس يوار  تساادـب . نامه  نیا  دـهدیم و  رییغت  ار  ناسنا  تشونرـس  اـعد  قاـفنا و  هک  هدـش  لـقن  نوگاـنوگ  ياـهتروص  هب  اـه  نآ 

، دیازفایمن ناسنا  رمع  رب  يزیچ  اعد و  رگم  دـنک ، فرطرب  ار  یهلا  ياضق  دـناوتیمن  یلماع  چـیه  هدومرف : (ص ) ادـخ لوسر  : » دـیوگیم
یکین و ناسحا و  رگم  دنکیمن ، دایز  ار  ناسنا  رمع  يزیچ  : » دومرف ادـخ  لوسر  هک  دـیوگیم  نابوث  { 3 «.} مدرم هب  یکین  ناسحا و  رگم 
{4 «.} دـنکیم مورحم  یهلا  ياهتمعن  زا  ار  ناـسنا  ناـهانگ ، تشز و  لاـمعا  و  اـعد ، رگم  دـهدیمن ، رییغت  ار  یهلا  ریدـقت  یلماـع  چـیه 
ق/ ه ‘  1414 مود ، عـبط  توریب ، دــیفملاراد ، ص 46 ، دـیفم ، خیـش  تـالاقملا ، لـئاوا  باب 272 و  قودص ، دـیحوت ، [. 2 / ] 39 دعر ، [. 1]

/ توریب رکفلارد ، ص 35 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننس ، [. 4 / ] ق 1403 ه ‘ مود ، رکفلاراد ، ص 305 ، ج 3 ، يذمرت ، يذمرت ، حیحص  [. 3]

دراوم ریاس 

تسا و رشب  تسد  هتخاس  تسین و  روط  نیا  عقاو  رد  هک  هدش  مالـسا  دراو  ییاهزیچ  هچ  میمهفب  اهنآ  هعلاطم  اب  هک  دینک  یفرعم  میارب  ییاهباتک 
. مینادیمن مالسا  زا  ار  نآ  اّما  تسا  مالسا  زا  لصا  رد  هک  ییاهزیچ  هچ 

شسرپ

رشب تسد  هتخاس  تسین و  روط  نیا  عقاو  رد  هک  هدش  مالسا  دراو  ییاهزیچ  هچ  میمهفب  اهنآ  هعلاطم  اب  هک  دینک  یفرعم  میارب  ییاهباتک 
. مینادیمن مالسا  زا  ار  نآ  اّما  تسا  مالسا  زا  لصا  رد  هک  ییاهزیچ  هچ  تسا و 

خساپ

هنیشیپ نودب  هک  تسا  يزیچ  تعدب ، يوغل  يانعم  تسا ؟ یـسک  هچ  راذگتعدب  تسا و  انعم  هچ  هب  تعدب  میرگنب  تسخن  خساپ ، زا  شیپ 
عیدب  ) تسا نیمز  اه و  نامـسآ  عیدب  دنوادخ  ور  نیا  زا  ددرگ ، يراج  نابز  رب  هنیـشیپ  نودـب  هک  يراتفگ  ای  ددرگ ، داجیا  یلبق  يوگلا  و 
تنس نآرق و  رد  هک  يا  هزات  زیچ  ینعی  یحالطـصا ؛  ظاحل  زا  اما  روآون . يانعم  هب  تسا ، عدب "  " هدام زا  عیدب  ( 1 ( ) ضرالا تاوامسلا و 

هتفگن ار  نآ  نید  هک  یلاح  رد  دوش ، ماجنا  يرادـنید  دـصق  اب  هک  يراک  ره  نید و  مان  اب  نید ، ندرک  دایز  مک و  ینعی  ( 2 ( ؛ درادن هشیر 
تهج زا  اـما  ( 3 . ) دروآ دـیدپ  ار  نآ  نید  ماـن  اـب  دوخ و  هاوـخلد  هب  دریگ و  هدـیدان  ار  ادـخ  ناـمرف  هک  تسا  یـسک  راذـگتعدب  تسا .

ناگمه نتـسناد  تسردان  هب  هجوت  اب  بهاذم  اه و  هقرف  شیادیپ  دنیارف  بسانت  هب  دعب  هب  لّوا  نرق  زا  تسا ؟ تعدب  یلمع  هچ  هک  قادصم 
يارب تعدـب  ماـهتا  زا  همه  زا  شیب  اـه  یباـهو  اـه و  یلبنح  درکیم . مهتم  نـید  رد  تعدـب  هـب  ار  يرگید  کـی  ره  نـید ، رد  تعدـب  هـب 

زا تسا . يرکف  نایرج  نیا  نارادمدرـس  زا  هیمیت " نبا  دـنا و"  هدرک  هدافتـسا  اه  هقرف  رگید  ياه  نییآ  اهرواب و  ندرک  دادـملق  عورـشمان 
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ماد رد  انیـس  نبا  یباراف و  هلمج  زا  هفـسالف  ۀـمه  زین  دـنراذگتعدب ،  جراوخ  يرعـشا و  یمهج ، یلزتعم ،  یعیـش ، ناـملکتم  همه  يو  رظن 
انبم نیا  رب  دناد . یم  تعدب  یعون  ار  اه  نآ  دـنکیم و  داقتنا  ینید  ياه  نییآ  اه و  نشج  يرازگرب  زا  یتح  وا  دـنا . هدـش  راتفرگ  تعدـب 
نیا أشنم  رس  هک  ار  یسابع  نومأم  دناوخ و  یم  تعدب  ناناملـسم  نایم  ار  یفـسلف  گنهرف  ندروآ  ینانوی و  ياه  باتک  همجرت  یبطرق " "

رب تعدـب  لها  ار  دوخ  زج  اه  هقرف  ۀـمه  يرعـشا  ناملکتم  راذـگتعدب و  ار  نافوسلیف  ناملکتم ، زا  یخرب  دـناد . یم  راذـگتعدب  دوب ، راـک 
 ، هیماما ۀعیش  ودناد  یم  تعدب  لها  ار  دوخ  زج  اه  هقرف  ۀمه  زین  تنس  لها  دنناد . یم  تعدب  لها  ار  هرعاشا  هئجرم و  هلزتعم  دنرمشیم و 

هجوت تعدـب ، قیداصم  دروم  رد  داضتم  نوگانوگ و  ياه  هاگن  نیا  دوجو  اب  لاح  ار .  هیفوص  جراوخ و  هلزتعم و  تـالغ و  تنـس و  لـها 
صاخ ۀیواز  هاگن و  زا  ار  اه  تعدـب  ناوت  یم  تسا . تعدـب  ییاهراک  هچ  هک  تشاد  نایب  یلک  تروص  هب  ناوت  یمن  هک  تشاد  دـیهاوخ 

یم نانآ  تسا . مارح  تعدب و  نایعیـش  هلمج  زا  ناناملـسم  ياهراک  زا  يرایـسب  اه  یباهو  هاگن  رد  الثم  داد ، حیـضوت  درک و  نایب  یبهذم 
ازع سلاجم  ییاپرب  لسوت ، هللا ، ءایلوا  اه و  هداز  ماما  ناماما و  مرح  ترایز  مالـسا و  نایاوشیپ  روبق  ترایز  هب  نتفر  زامن ، رد  رهُم  دـنیوگ :

ربق و يور  گنس  نتشاذگ  یتح  و  ع )  ) ناماما ربمایپ و  دالیم  تبسانم  هب  رورس  نشج و  سلاجم  ییاپرب  البرک ، نامولظم  يارب  نتسیرگ  و 
اما تسا .  تعدب  نیاربانب  درادن ، ینید  ۀشیر  روما  هنوگ  نیا  دنیوگ : یم  نانآ  تسا . مارح  تعدـب و  همه  میحرت  هحتاف و  سلاجم  ییاپرب 

. دناهتفریذپ ار  اهراک  نیا  تنس  لها  رگید  و  ص )  ) ربمایپ دراد و  ینید  هشیر  مسارم  نیا  دنیوگ : یم  ماهتا  نیا  هب  خساپ  رد  هعیـش  ناگرزب 
هک يروما  زا  یخرب  دیوگ  یم  هعیش  هیماما : هعیش  هاگدید  دینک . هعجارم  یناحبس  رفعج  ۀتشون  تیباهو  نییآ  باتک  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب 

فذح ندناوخ ، زامن  هتـسب  تسد  زامن ، رد  دمح  ةروس  نایاپ  زا  دعب  نیمآ  نتفگ  هلمج  زا  تسا  تعدـب  دـنراد ، ناشتدابع  رد  تنـس  لها 
نیا تقوم . جاودزا  نتـسناد  مارح  حیوارت و  زامن  حبـص ، ناذا  رد  مونلا " نم  ریخ  ةالـصلا   " هلمج ندوزفا  ناذا ، زا  لمعلا " ریخ  یلع  ّیح  "

نأ دهـشا   " هماقا ناذا و  رد  یـسک  رگا  تسا : دقتعم  هعیـش  یتح  تسا . هدـش  لیمحت  نید  رب  افلخ  طسوت  هک  تسا  ییاهتعدـب  زا  اهرواب 
مدرم هماع  راکفا  رد  روما  زا  یخرب  هتبلا  تسا ،  تعدب  دیوگب ، كربت ) نمیت و  دصق  ناونع  هب  هن  هماقا (  ناذا و  ناونع  هب  ار  هللا " یلو  ًایلع 

زین اهنآ  هک  دراد  نایرج  مدرم  نایم  هدش  فرحنم  صقان و  تروص  هب  ای  هدماین و  نید  رد  هک  دراد  دوجو  نانارنخس  زا  یخرب  نخس  رد  ای 
اروشاـع ياـه  تعدـب  دروم  رد  ینیـسح  هساـمح  باـتک  رد  يرهطم  داتـسا  هک  يدراوم  دـننام  دوشیم ، بوسحم  ینید  ياهتعدـب  ءزج 

هب دنوش و  یم  نید  رد  اه  تعدب  یخرب  راچد  دراوم  یخرب  رد  زین  دنوش ، یم  هتخانـش  نارکفنـشور  هب  هک  رگید  هورگ  دـهدیم . حیـضوت 
زین اهنیا  هک  دننک ، یم  هفاضا  نآ  رب  ای  هدرک و  كاپ  بهذم  زا  ار  ینید  ياهروتـسد  ماکحا و  زا  یخرب  نید ، ندوب  زور  هب  ندش و  ون  مسا 

1 اه :  تشون  یپ  دینک . هدافتسا  يرهطم  داتسا  نامز  تایضتقم  مالسا و  باتک  زا  دیناوت  یم  هراب  نیا  رد  دوش . یم  بوسحم  تعدب  یعون 
ص 107 ج1 ، همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم   - 3 ص 164 . ج1 ، یحیرط ، نیرحبلا ، عمجم   - 2 هیآ 117 . ( 2  ) هرقب - 

؟  دناوخ یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  ار  مالسلاامهیلع )  نیسح  نسح و  بلاط (  یبا  نب  یلع  نادنزرف  ار شـیـعـه ,  چـ

شسرپ

؟  دناوخ یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  ار  مالسلاامهیلع )  نیسح  نسح و  بلاط (  یبا  نب  یلع  نادنزرف  ار شـیـعـه ,  چـ

خساپ

همه تفگ :  ناوت  یم  هکل  درادـن بـ صاصتخا  هعیـش  هب  راتفگ ,  نیا  هک  دوش  یم  نشور  تایاور ,  خـیرات و  ریـسفت و  ياهباتک  یـسررب  اب 
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نانخـس ثیداحا و  دـیجم و  نآرق  هب  دانتـسا  ـنـک بـا  یا دـنراد .  رظن  قافتا  هلاسم ,  نیارب  یمالـسا  ياه  هورگ  مامت  زا  ناملـسم ,  ناققحم 
دناد یم  وا  نادنزرف  ار  ناسنا  یبلص  نادنزرف  میرک ,  نآرق  الوصا  می :  ـ نارذ زا نـظـر مـی گـ ار  هلاسم  نیا  نشور  لیالد  روهشم ,  نارـسفم 

دهاوش تنس ,  باتک و  هاگدید  زا  دناوخ .  یم  يو  نادنزرف  دنیآ ,  یم  ایند  هب  رـسپ ]  ای  رتخد  زا  معا  يو [  دالوا  هکار  یناسک  نینچمه  , 
نادـنزرف زا  ار  یـسیع  ترـضح  لـیذ ,  ـه  یآ رد  نآر مـجـیـد ,  قـ  - 1 زا :  دـنترابعاهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  دوـجو  تقیقح  نـیا  رب  یناوارف 

قحـسا و هل  انبهو  و  دـسر :  یم  میهاربا  ترـضح  هب  ردام ,  قیرط  زا  تسا و  میرم  دـنزرف  یـسیع  هک  یلاح  رد   , درامـش یم  لیلخ  میهاربا 
 , نینسحملا يزجن  کلذک  نوره و  یسوم و  فسوی و  بویا و  نامیلسو و  دوواد  هتیرذ  نم  لبق و  نم  انیده  احون  ان و  ـ ید بوقعی کـال هـ
زی ار نـ حون  میدرک و  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  همه  میدومن و  اطع  ار  بوقعی  قحـسا و  میهاربا ,  هب  و مـا  (- 1  . ) یسیعو ییحی  ایرکز و  و 

نینچ نـیا  میدوـمن و  تیادـه  زین  ار  نوراـه  یــسوم و  فـسوی و  بوـیاو و  نامیلــس  دوواد و  مـیهاربا :  نادــنزرف  زا  مـیهاربا و  زا  شیپ 
ار هدـش  دای  هیآ  ناملـسم ,  نادـنم  ـ ـش ـ ناد یـسیع .  ییحی و  ایرکز و  میهاربا ]  نادـنزرف  زا  نینچمه  و [  میهد .  یم  شاداـپ  ار  ناراـکوکین 
هب ـه ,  نو يار نـمـ بـ دنتـسه .  وا  هیرذ  ادخ و  لوسر  نادنزرف  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماماو  نسح  ماما  هک  دـنا  هتـسناد  نیا  رب  نشور  یهاوگ 

معزت کنا  ینغلب  لاقف :  رمعی  نب  ییحی  یلا  جاجح  ـ لا لسرا  هک :  دنک  یم  لقن  یطویـس  نیدـلا  لالج   : مینک یم  هراشا  دراوم  نآ  زا  یکی 
ارقت تسلا  لاق :  هدجا .  ملف  هرخآ  یلا  هلوا  نم  هتارق  دق  هّللا و  باتک  یف  هدجت  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  هیرذ  نم  نیـسحلا  نسحلا و  نا 
با هل  سیل  میهاربا و  هیرذ  نم  یـسیع  سیلا  لاق :  یلب .  لاـق :  یـسیع ؟  ییحیو و  غلب  یتح  نامیلـس  دوواد و  هتیرذ  نم  و  ماـعنالا :  هروس 

نسح و يرادنپ  یم  وت  هک  دنا  هداد  شرازگ  میارب  تفگ :  يو  هب  داتـسرف و  رمعی  نب  ییحی  لابند  هب  جاجح ,  يزور  (2  . ) تقدص لاق :  ؟
ما هدناوخ  ار  نآرق  نایاپ  ات  زاغآ  زا  نم  هک  یلاح  رد  يا ,  هتفای  نآرق )  ادخ (  باتکرد  ار  نخس  نیا  دنربمایپ و  هیرذ  نادنزرف و  نیـسح , 
ات نامیلـس  دوواد و  هتیرذ  نم  دـیامرف و  یم  هک  يا  هدـناوخن  ار  ماعنا  هروس  زا  هیآ  نیا  ایآ  تفگ :  رمعی  نب  ییحی  متفاین .  ار  نخـس  نیا  و 

ناونع هب  یـسیع  ترـضح  نآرق ,  نخـس  نیا  رد  ایآ  تفگ :  ییحی  ما .  هدـناوخ  ارچ ,  تفگ :  ؟  یـسیع ییحی و  و  دـیامرف :  یم  هک  اـجنآ 
نخـس داد :  خساپ  جاجح  ] ؟  دسر یم  میهاربا  هب  ردام  قیرط  زا  و  دوبن [  يردـپ  وا  يارب  ـی کـه  لا رد حـ تسا  هتفرنرامـش  هب  میهاربا  هیرذ 

ما هکلب تـمـ هعیـشاهنت  هـن  هـک  ددرگ  یم  موـلعم  ینـشور  هـب  نآرق ,  نارـسفم  نانخـس  هدـش و  داـی  هـیآ  عوـمج  زا مـ تـسا .  تـسرد  وـت , 
نآرق نشور  تایآ  زا  یکی   - 2 دنمان .  یم  ادخ  لوسر  نادنزرف  هیرذ و  ار  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ناملسم ,  نادنمـش  ـ ناد

نانخـس اب  هارمه  ار  هلهابم  هیآ  صن  کـنیا  تسا .  نارمع  لآ  هروس  رد  هلهاـبم  هیآ  دـهد ,  یم  یهاوگ  هدـش ,  داـی  راـتفگ  تحـص  رب  هک 
مث مکسفنا  انـسفنا و  مکءاسنو و  مکءابنا  انءانبا و  عدن -  اولاعت  لقف  مل  ـعـ لا نم  كءاج  ام  دعب  نم  هیف  کجاح  نمف  میروآ :  یم  نارـسفم 

 : وگب  , یتشگ هاگآ  ادخ  یحو  هب  هک  نآ  زا  سپ  دیآ ,  یمرب  هلداجم  ماقم  رد  وت  اب  سک  ره  (- 3  . ) نیبذاکلا یلع  هّللا  هنعل  لعجنف  لهتبن 
نیرفن ار  رگیدکی  سپس  میناوخ ,  ارف  ار  امـش  ياه  ناجو  ام  ياه  ناج  و  امـش ,  نانز  ام و  نانز  و  امـش ,  نادنزر  ناد مـا و فـ ـ نزر دییایب فـ
هرظانم ماقم  رد  تسا ,  فورعم  هلهابم  هیآ  هب  هک  هدـش  دای  هیآ  دـنیوگ :  یم  نارـسفم  میزاـس .  ناـیوگغوردراثن  ار  ادـخ  تنعل  مییاـمن و 

اب هارم  هـ اد ,  نامرف خـ هب  ترـضح  نآ  دـش و  هداتـسرف  ورف  نانآ ,  ندـیزرو  تجاجل  زا  سپ  نارجن و  نایحیـسم  نار  ـ ـس یمارگ بـا  ربمایپ 
ناگرزب نوچ  دـنداتفا و  هار  هب  ـلـه  ها رو مـبـ هب مـنـظـ مهیلع -  هّللا  مالـس  نیـسح -  ماما  نسح و  ماما  ارهز و  همطاـف  بلاـط و  یبا  نب  یلع 

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـندرک و  میب  دوخ  ناج  رب  دـندومن ,  هدـهاشم  ار  ترـضح  نآ  تیب  لـها  ربماـیپ و  راـتفر  يراـصن , 
هیضق نیا   , ینامیپ نتسب  اب  تفریذپ و  ار  نانآ  داهنشیپ  مه  ترضح  نآ  دیامن و  رظن  فرص  نانآ  نیرفن  هلها و  زا مـبـ ات  دندرک  تساوخرد 
همطاف نانمومری و  ـ ما هلهابم ,  زور  رد  هک  دنراد  رظن  قافتا  هتکن  نیا  رب  ینس ,  هعیش و  هورگ  ود  ره  نادنمشناد  هک  اج  ـ نآ زا  تفای .  همتاخ 

ینعی انءانبا [  زا  دوصقم  هک  ددرگ  یم  مولعم  ین  ـ ـشور بـه  دـندوب ,  یمارگ  ربمایپ  هارمه  مالـسلا ,  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ارهز و 
نیـسح نـسح و  هـک  ددرگ  یم  نـشور  ناـس  نیدـب  و  دنـشاب ,  یم  نیـسح  ماـما  نـس و  ماـما حـ ادـخ ,  لوـسر  نخــس  رد  اـم ]  نادـنزرف 

رد رایـسب  تایاور  لقن  زا  سپ  نارـسفم ,  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دنا .  هدش  دادملق  یمارگ  ربمایپ  نادنزرف   , هدش دای  هیآ  رد  مالـسلاامهیلع 
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 : فلا  : مینک یم  هراـشا  اـهنآ ,  زا  یخرب  هب  هنومن ,  ناونع  هب  اـم  دـنهد و  یم  یهاوگ  نشور ,  تشادرب  نیا  تحـص  رب  هلهاـبم ,  هیآ  لـیذ 
هّللا لوسر  مکـسفنا :  انـسفنا و  دیوگ :  یم  نینچ  هّللادبع ,  نب  رباج  زا  میعنوبا ,  هیدورم و  نبا  مکاح و  زا  لقن  هب  یطو  ـیـ ـس نیدـلا  لالج 

بلاط یبا  نب  یلع  ام , ]  ياه  ناج  انسفنا [  زا  دوصق  مـ (- 4  . ) همطاف انءاسن :  نیسحلا و  نسحلا و   : انءانبا و  یلع ,  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
دای تیاور  نایب  زا  سپ  دوخ ,  ریسفت  رد  يزار  نیدلا  رخف  ب :  همطاف .  ام ]  ناوناب  انءاسن [  نیسح و  نسح و  ام ]  نادنزرف  انءانبا [  تسا و 

ناوـنع هب  تیاور ,  نـیا  ناد کـه  بـ (- 5  . ) ثیدـحلا ریـسفتلا و  لها  نیب  اهتحـص  یلع  قفتملاک  هیاورلا  هذـه  نا  ملعا  و  دـیوگ :  یم  هدـش 
یلع هلاد  هیالا  هذه  هعبارلا :  هلاسملا  دیازفا :  یم  نینچ  ها  ـگـ نآ دنراد .  رظن  قافتا  نآ  تحـص  رب  ثیدح ,  ریـسفت و  لها  هک  تسا  یثیدح 

نا بجوف  نیـسحلا  نسحلا و  اعدـف  هءانبا  اوعدـی  نا  دـعو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  ینبااناک  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  نا 
اد لو خـ ـ سر دو  رار بـ اریز قـ دندوبربمایپ ;  نادنزرف  مالسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  هک  تسانعم  نیا  هاوگ  هدش  دای  ـه  یآ (- 6  . ) هینبا نوکی 
 , دوخ ریـسفت  رد  زین ,  یبطرق  هّللادب  ـ عو ـ با ج :  دناوخارف .  ار  نیـسح  نسح و  سپ  دـناوخبارف ,  ار  دوخ  نادـنزرف  هلآ ,  هیل و  هّللا عـ صـلـی 
نآ هاوگ  هدـش , )  دای  هیآ  رد  نآرق (  نخـس  رد  اـنءانبا ]  (- ] 7  . ) اءانبا نومـسی  تانبلا  ءانبا  نا  یلع  لـیلد  اـنءانبا ]  هک [ :  هدروآ  هنوگنیا 
هاوگ نیرت  نشور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  اد  لو خـ ـ سر نا  ـخـنـ ـس  - 3 دندرگ .  یم  دادملق  ناسنا  نادنزرف  ناسنارتخد ,  نادـنزرف  هک  تسا 

هراشا ترضح  نآ  نانخس  زا  هنوم  ود نـ ـنـجـا بـه  یا و  دنا .  یمارگ  ربمایپ  نادنزرف  مالسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هک  نیا  رب  تسا 
نم دنزرف  ود  نیسح ,  نسح و  (- 8  . ) ینبحا دقف  امهبحا  نم  يانبا  ناذه  دومرف :  نیسح  نسح و  دروم  رد  ادخ ,  لوسر  فلا :   : مینک یم 

نسح و هب  هراـشا  اـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  زی  و نـ ب :  تسا .  هتـشاد  تسود  ارم  درادـب ,  تسود  ار  ود  نآ  هـک  ره  دنتـسه 
 . دنتسه ایند  زا  نم  هناحیر  ود  نم ,  دنزرف  ود  نیا  (- 9  . ) ایندلا نم  یتناحیر  نیذه  ینبا  نا  دومرف :  مالسلاامهیلع  نیسح 

؟ هچ ینعی  تعدب 

شسرپ

؟ هچ ینعی  تعدب 

خساپ

دیابن ام  یلو  تسا . روآ  تعدب  سک  نالف  دنیوگ  یم  ًالثم  دننک و  یم  تیامح  تعدـب  زا  دـنمانیم و  تعدـب »  » ار يروآون  قلطم  زورما ،
.« نیّدلا ِیف  َْسَیل  ام  ِنیّدلا  ِیف  ُلاخِْدا  ، » نید رد  يروآون  ینعی  تعدب »  » میدق زا  ام  نایم  رد  تسا . طلغ  حالطصا  نیا  ًالـصا  مینک . هابتـشا 

نیا دـنیوگ ، یم  تعدـب »  » ار يروآون  زورما  رگا  درادـن . یلاکـشا  تعدـب  سپ  مییوگب  مک  مک  دـعب  میماـنب ، تعدـب  ار  رگید  زیچ  دـیابن 
ندروآ ینعم  هب  مهنآ  نید ، رد  یلو  تسا ، لامک  هکلب  تسین ، بیع  طقف  هن  تسا ، یملع  ای  یفسلف  يرعش ، يرنه ، لئاسم  رد  رگا  تعدب 

َراز ْنَم  : » تسا ثیدح  یتح  تسا . ناهانگ  نیرتگرزب  دح  رد  ندرک ، لعج  دوخ  زا  تسین  نید  رد  هک  ار  يزیچ  ینعی  داهتجا ، ینعم  هب  هن 
هدرک بارخ  ار  نید  دورب ، تعدب  لها  کی  ندـید  هب  یـسک  رگا  .( ] فالتخا یکدـنا  اب  یفاک 1/54  « ) َنیّدلا َبَّرَخ  ْدَقَف  ًاعِدَْتبَم )  ) ًاعِدـْبُم
مارح مه  دیدزاب  دـید و  دـننک . دـیدزاب  دـید و  وا  اب  هک  تسا  مارح  نارگید  رب  دـنک ، یم  داجیا  نید  رد  یتعدـب  یـسک  رگا  ینعی  تسا ].

. تسا

؟ هچ ینعی  تعدب 
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شسرپ

؟ هچ ینعی  تعدب 

خساپ

تعیرـش نتـساک  ای  ندوزفا  قیرط  زا  نید ، رد  فرـصت  یعون  تعدب ، 1 ـ دومن : هجوـت  بلطم  ود  هب  یتسیاـب  تعدـب ، تقیقح  كرد  يارب 
دهاوخن تعدب  دریگ ، ماجنا  يداع  یفرع و  ۀلئسم  کی  ناونع  هب  هکلب  هتشادن ، تعیرش  نید و  هب  یطبر  يروآون  هک  اجنآ  نیاربانب ، تسا .

رظن زا  رـشب  لثملا ، یف  دـشابن .) عونمم  مّرحم و  عرـش  رد  روبزم  راکتبا  عادـبا و  هک  تسا  نیا  هب  طورـشم  نآ  ندوب  عورـشم  دـنچره   ) دوب
ياهزاربا اهـشور و  زا  يرایـسب  ام  رـصع  رد  هژیوب  دـنزیم و  ییاـهیروآون  هب  تسد  هراومه  یگدـنز  لـیاسو  رگید  كاـشوپ و  نکـسم و 

عون کی  اهنیا  ۀـمه  تسا  یهیدـب  تسا . هدـمآ  دـیدپ  دـیدج  تاـحیرفت  اهـشزرو و  عاونا  هنومن  يارب  هدـش و  نوگرگد  یگدـنز  لومعم 
طورشم اهنآ  زا  هدافتسا  اهنآ و  ندوب  لالح  میتفگ ، هکنانچ  اهنت ، درادن . عرـش  رد  تعدب  هب  طابترا  یلو  هدوب ، يروآون ) ینعم  هب   ) تعدب

ياهناغمرا زا  هک  لفاحم ، سلاجم و  رد  باجح  نودب  درم  نز و  طالتخا  ًالثم ، دنشابن . عرـش  نیزاوم  ماکحا و  اب  فلاخم  هک  تسا  نیا  هب 
لمع کی  ناونع  هب  ار  راک  نیا  دـننکیم ، تکرـش  لفاحم  نیا  رد  هک  یناسک  اریز  تسین  تعدـب  یلو  تسا  مارح  دـشابیم ، برغ  دـساف 

هب نت  تالابم  مدع  يور  تسا ، عرش  فلاخم  يرما  هکنیا  هب  داقتعا  اب  ًانایحا  هکلب  دنهدیمن ، ماجنا  هداهن  هحـص  نآ  رب  مالـسا  هک  عورـشم 
یتلم هچنانچ  قوف ، تاحیـضوت  يارب  دنزرون . تکرـش  اهنآ  رد  رگید  هک  دنریگیم  يّدج  میمـصت  هتفای و  هّبنت  هاگ  اذل  دنهدیم . راک  نیا 
نینچ تسا ، هداد  يروتـسد  نینچ  عرـش  هک  دـصق  نیا  هب  هن  اّما  دـننک ، نیعم  ییامهدرگ  يداـش و  مسوم  دوخ  يارب  ار  ییاـهزور  اـی  زور 

هک دوشیم  نشور  اجنیا  زا  دریگ . رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  رگید  تاهج  زا  نآ  تمرح  ّتیّلح و  یتسیاب  دـنچره  تسین ، تعدـب  يراک 
حرطم اهنآ  ةرابرد  هچنآ  و  هدوب ، نوریب  یحالطصا  تعدب  ورملق  زا  هریغ  تعنص و  شزرو ، رنه ، ۀنیمز  رد  يرـشب  ياهیروآون  زا  يرایـسب 

عرش رد  تعدب  ساسا  2 ـ دراد . ار  شیوخ  صاخ  سایقم  كالم و  دوخ  هک  تسا  رگید  تاهج  زا  اهنآ  ندوب  مارح  لـالح و  ۀلئـسم  تسا 
، نآ تیعورـشم  يارب  هکیلاح  رد  دنربراک ، هب  هداد  نامرف  نآ  هب  نید  هک  یعرـش  رما  کی  ناونع  هب  ار  يزیچ  هک  ددرگیمزاب  هتکن  نیا  هب 

لیلد دـهد ، یم  ماـجنا  ینید  لـمع  کـی  ناونع  هب  ناـسنا  هک  ار  يراـک  هاـگره  یلو  دـشاب ؛ هتـشادن  دوجو  عرـش  رد  ياهطباـض  اـی  لـصا 
همالع هک  تسورنی  زا  دوب . دهاوخن  تعدب  لمع  نآ  دشاب ، هتـشاد  دوجو  نآ  تیعورـشم  رب  ماع ) یّلک و  ای  صاخ ، تروص  هب   ) یییعرش

ِصوصٌخلا یلَع  ٌّصَن  ِهِیف  ْنُکَی  َْمل  َو  نیدلا } نم  ّهنا  امب   } ِلوُسَّرلا َدَْعب  َثَدَح  ام  ِعرَّشلا  یف  ُهَعِْدبلا  : » دیوگیم یعیش ، گرزب  ملاع  یسلجم ،
هدش و ثداح  یمارگ  لوسر  زا  سپ  هک  تسا  يزیچ  عرـش ، رد  تعدب  ( ] 74/202 راونألا : راحب  « ) ِتاموُمُعلا ِضَْعب  یف  ًالخاد  ُنوُکَی  ـال  َو 
ام ُهعدبلا  : » دیوگیم زین  تنـس ، لها  روهـشم  دنمـشناد  ینالقـسع ، رجح  نبا  دشابن .] راک  رد  نآ  زاوجرب  زین  یّماع  ای  صاخ  یعرـش  لیلد 

تسا يزیچ  تعدب  ( : ] 17/9 ، 5/156 يرابلا : حتف  « ) ٍهعدبب سیلف  عرّـشلا  هیلع  ّلدی  لصأ  هل  َناک  ام  و  عرـشلا ، ِیف  لصأ  هل  سیل  َثدحُأ و 
، دراد نید  رد  ياهشیر  لصا و  هک  يزیچ  نآ  و  دوشن ؛  تفای  تعیرش  رد  نآ  زاوج  زا  یکاح  یلیلد  دشاب ، هدمآ  دیدپ  ربمایپ ) زا  سپ   ) هک

ًامّلسم دشاب ، عرـش  رد  یلک  ياهطباض  ای  صاخ  یلیلد  هب  دنـسم  میهدیم  تبـسن  عرـش  هب  هک  ار  یلمع  هاگره  يرآ ، دوب .] دهاوخن  تعدب 
تـسا نکمم  اسب  هچ  اریز  تسا ، مود  تمـسق  حیـضوت  مهم  درادن . نایب  هب  زاین  صاخ ) لیلد  دوجو   ) تسخن تروص  دوب . دهاوخن  تعدب 

هب ار  نآ  مالسا  عرـش  هک  دریگ  رارق  ياهطباض  تحت  ًانعم  یلو  دشاب  هقباسیب  مالـسا  خیرات  رد  هتـشاد و  يروآون  تلاح  ًارهاظ  لمع  کی 
توعد دوشیم . ارجا  اهروشک  عون  رد  هزورما  هک  درک  دای  یمومع  يریگزابرـس  زا  ناوتیم  هنومن ، ناونع  هب  تسا . هتفریذپ  یلک  تروص 
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تـسا نآ  نابیتشپ  ینید  ةدعاق  لصا و  کی  نوچ  یلو  دراد ، يروآون  تلاح  دنچره  ینید ، ۀفیظو  ناونع  هب  مچرپ  ریز  تمدخ  هب  ناناوج 
شزومآ یناهج ، تالّوحت  رثا  رب  تسا  یهیدـب  . 60/ لافنا ٍهَُّوق » ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِعَأ  َو  : » دیامرف یم  نآرق  اریز  دوب . دهاوخن  تعدـب 

رصع رد  هفیرـش ، ۀیآ  حور  هب  لمع  تسا و  گنزب  شوگ  دصرتم و  نمـشد  لباقم  رد  رتشیب  یگدامآ  بجوم  ناناوج  يارب  یمزر  یمومع 
يارب دوشیم . لح  تسا  هدیچیپ  دارفا  زا  یخرب  ياپ  تسد و  رب  هک  یهاو  تاهبـش  زا  يرایـسب  قوف ، نایب  زا  تسا . رما  نیمه  یـضتقم  ام ،
هچنآ قبط  هکیلاح ، رد  دنمانیم ! تعدب  ار  رما  نیا  یهورگ  دنریگیم و  نشج  ار  (ص ) رکا ربمایپ  دالیم  زور  ناهج  ناناملسم  هوبنا  هنومن ،

یلو دشاب ، هدشن  دراو  عرـش  رد  تبحم ، راهظا  میرکت و  عون  نیا  هک  مه  ضرف  هب  اریز  تسین . قداص  نآ  رب  تعدب  كالم  زگره  میتفگ ،
اهنـشج و هنوگ  نیا  هک  تسا  مالـسا  مّلـسم  لوصا  زا  یکی  نیعمجا ـ  مهیلع  هللا  مالـس  وا ـ  نادـناخ  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هب  تبحم  راهظا 

ِِهلام ْنِم  ِهیلِإ  َّبحَأ  َنوکَأ  یّتَح  ْمُکُدـحَأ  ُنِمُْؤی  ال  : » دومرف ص )  ) یمارگ ربمایپ  تسا . یّلک  لصا  نآ  زا  يرهظم  هولج و  یبهذـم  تالافتحا 
یمامت يو و  نادنزرف  زا  وا  دزن  نم  هکنآ  رگم  دوب ، دهاوخن  نمؤم  امـش  زا  مادکچیه  ( ] لوصُألا 1/238 عماج  « ) نیعَمْجأ ساّنلا  َو  ِِهلهَأ  َو 
روظنم نیدـب  هدرک و  ینامداش  راهظا  ع )  ) وا تیب  لها  و  (ص ) مرکا ربمایپ  دـیلاوم  رد  هک  یناسک  تسادـیپ  هتفگان  مشاـب .] رتبوبحم  مدرم ،

هب ًاـنیع  نشج  يرازگرب  روتـسد  هدوـب و  صوـصنم  ماـیا ، نیا  رد  نشج  يرازگرب  هک  تـسین  نـیا  ناشفدـه  دـنهد ، یم  لیکـشت  یـسلاجم 
کی وا  تیب  لها  یمارگ و  لوسر  هب  تبحم  راهظا  هک  تسا  نیا  ناـنآ  داـقتعا  هکلب  تسا ؛ هدـش  دراو  عرـش  رد  يزورما ، صاـخ  تروص 

ّالِأ ًارْجَأ  ِهیَلَع  ْمُُکلْأسَأ  ُْلق ال  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  تسا . هدـش  هیکت  نآ  رب  نوگانوگ  ریباعت  اب  تنـس  باتک و  رد  هک  تسا  یلک  لصا 
لـصا نیاو  ناـکیدزن ؛] نادـنواشیوخ و  یتـسود  رگم  مـبلطیمن  شاداـپ  تلاـسر  غـالبا  يارب  نـم  وـگب  : ] 23/ يروـش یبرُقلا » ِیف  َهَّدوَـملا 

ۀبنج دیلاوم ، رد  نشج  نتفرگ  دنک . ادیپ  يرهاظم  اههولج و  دوخ  يارب  نیملـسم ، یعامتجا  يدرف و  یگدنز  فلتخم  نوئـش  رد  دـناوتیم 
رد تمحر ،) لوزن  زور  رد  نشج  ) رما نیا  دراد و  ار  یهلا  هاـگرد  هب  يرازگرکـش  و  ماـیا ، نآ  رد  ادـخ  تکرب  تمحر و  لوزن  يروآداـی 
رب ینامسآ  ياهدئام  درک  تساوخرد  لاعتم  يادخ  زا  (ع ) یسیع ترـضح  نآرق ، حیرـص  هب  هکنانچ  تسا ، هتـشاد  هقباس  زین  نیـشیپ  عیارش 

ْلِْزنِأ انَّبر  َّمّهّللَا  َمَیْرَم  ُنب  یسیع  َلاق  : » دنریگ دیع  اهلـسن ـ  یلاوت  رد  شناوریپ ـ  وا و  ار  هدئام  لوزن  زور  ات  دتـسرف  ورف  شنارای  عمج  يو و 
عون نآ  زا  ترابع  تعدب  میدـش ، روآدای  هک  هنوگنامه  . 114/ هدئام َْکنِم »... ًهیآ  َو  انِرِخآَو  انلّوَأل  ًادـیِع  اَنل  ُنوُکت  ِءامَّسلا  َنِم  هدـئام  اْنیَلَع 

هک دومن  هجوت  دیاب  و  دشاب ، هتشادن  دوجو  ماع ) ای  صاخ  تروص  هب   ) عرـش رد  یحیحـص  كردم  اهنآ  يارب  هک  تسا  نید  رد  تافرـصت 
هاگره نیاربانب ، دوریم . رامـش  هب  ینید  ماکحا  لیالد  تعیرـش و  رداصم  زا  نیلقث ،»  » رتاوتم ثیدح  مکح  هب  (ع ،) تیب لها  ۀـمئا  تایاور 

لومشم هدوب و  نید  زا  يوریپ  نانآ  راتفگ  زا  يوریپ  دننک ، حیرصت  يزیچ  عنم  ای  زاوج  رب  نیعمجا ) مهیلع  هللا  مالس   ) نیموصعم تارـضح 
هدوب و مارح  حیبق و  هتـسویپ  نذا ، نودب  فرـصت  ینعم  هب  تعدب  میوشیم  روآدای  نایاپ  رد  دوب . دهاوخن  نید  رد  يراذـگ  تعدـب  ناونع 

حیبق هب  ینعم ) نیا  هب   ) تعدـب میـسقت  تروص  نیا  رد  دـنکیم . دای   59/ سنوـی َنوُرَتـْفَت » ِهللا  یَلَع  ْمَأ  ْمَُکل  َنِذَأ  ُهللا  : » هلمج اـب  نآ  زا  نآرق 
نودب یگدنز  روما  رد  يروآون  ینعم  هب  نآ ، يوغل  ماع  يانعم  رد  تعدب »  » يرآ تشاد . دهاوخن  یحیحص  ینعم  زئاجو ، مارح  نسحو و 

، هورکم مارح ، بجاو ،  ) هیفیلکت ۀسمخ  ماکحا  زا  یکی  لومـشم  هتـشاد و  نوگانوگ  روص  دناوتیم  دـنراد ، بوسنم  عرـش  هب  ار  نآ  هکنآ 
. دریگ رارق  حابم ) بحتسم و 

؟ تسیچ تعدب  يوغل  يانعم 

شسرپ

؟ تسیچ تعدب  يوغل  يانعم 
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خساپ

ِتاواَمَّْسلا ُعیَِدب  : » دنکیم فیصوت  نینچ  ار  ادخ  نآرق ، دشاب . هتشادن  یلبق  هنومن  هک  تسا  هقباس  یب  راک  ینعم  هب  برع ، تغل  رد  تعدب 
زیچ ره  رگید ، ترابع  هب  و  تسا ، هدیرفآ  نیـشیپ ، هنومن  وگلا و  نودب  ار  اهنآ  هک  تسا ]. نیمز  نامـسآ و  دننیرفآ   ] 101  / ماعنا ِضرألاو »

يزیچ ندروآ  دیدپ  عادبا ، : » دیوگیم تادرفم  رد  بغار  دـننکیم . فیـصوت  تعدـب »  » ار روهظ  ون  راک  و  عیدـب »  » ار هقباس  یب  دـیدج و 
: دنکیم فیصوت  نینچ  ار  ربمایپ  نآرق  دنیوگیم ». عیدب  دنـشاب ، هدرک  رفح  هزات  هک  ار  یهاچ  دشاب و  هتـشادن  ياهقباس  هنومن و  هک  تسا 
[. دـناهدمآ یناربمایپ  زین  نم  زا  شیپ  هکلب  متـسن ، يروهظ  ون  ةدـیدپ  ناربمایپ  نایم  رد  نم  وگب   ] 9/ فاقحا ِلُسُّرلا » َنِم  ًاعْدـِب  ُتنُک  اَم  ُْلق  »

رییغت و تسد  رد  هتـسویپ  یگدنز  ناهج  اریز  دشاب ، مارح  طرـشو  دیق  نودـب  دـناوتیمن  روهظ ، ون  ياهراک  ینعی  يوغل ، ینعم  هب  تعدـب 
كاـشوپ و رظن  زا  زین  ناـسنا  یگدـنز  تسا ، يروآ  ون  رییغت و  تکرح و  رد  رمتـسم  روط  هب  تعیبـط  هک  روـط  ناـمه  تسا و  ینوـگرگد 
ار ناـسنا  یگدـنز  میظع  تکرح  دـناوتیمن  یلماـع  چـیه  تسا و  ندـش  ون  ینوگرگد و  لاـح  رد  هتـسویپ  عیانـص ، نکـسم و  كاروخ و 
رت هزات  زور  ره  ار  یگدنز  ةرهچ  هتخاس و  رت  نیگنر  زور  ره  ار  یگدنز  دهن و  شیپ  هب  ماگ  یهلا  تنـس  قبط  دـیاب  وا  هکلب  دزاس ، فقوتم 

. دزاس

؟ دنک یمن  لمع  ارچ  سپ  دنک  یمدییات  ار  هعیش  دیاقع  ینس  ملاع  نالف  دیوگ  یم  هعیش 

شسرپ

؟ دنک یمن  لمع  ارچ  سپ  دنک  یمدییات  ار  هعیش  دیاقع  ینس  ملاع  نالف  دیوگ  یم  هعیش 

خساپ

قباطم تایاور  تنس  لها  دوخ  دوش  یم  هتفگ  الثم " ای  دنک و  یم  دییات  ار  هعیش  دیاقع  تیناقح  ینس  ملاع  نالف  دوش  یم  هتفگ  هک  نیا  - 
دییات " الوا ، خـساپ :  تسا ؟  هدرکن  لمع  ینـس  ملاع  نآ  ای  تنـس  لها  دوخ  ارچ  هک  دوش  یم  لاوس   ... دـنا و هدرک  لقن  ار  عیـشت  بهذـم 

ار هعیـش  دیاقع  تیناقح  اریز  تسا  هدـش  هعیـش  عقاو  رد  - 1 دشاب :  هتـشاد  تلاح  ود  تسا  نکمم  ینـس  ملاع  کی  يوس  زا  هعیـش  دـیاقع 
یم زین  ار  دوخ  بهذـم  تیناقح  یلودـنک  یم  دـییات  ار  هعیـش  تیناقح  - 2 تسا .  هدـنام  ینـس  زونه  مسا  رهاـظ و  رد  یلو  تسا  هتفریذـپ 

کیره تنـس  لها  هناگراهچ  بهاذـم  هک  هنوگ  ناـمه  دریذـپ ، یم  یمالـسا  بهاذـم  زا  یکی  ناونع  هب  ار  هعیـش  هک  اـنعم  نیدـب   . دریذـپ
رد هن  تسا  ماکحا  عورف و  رد  طقف  رگید  بهاذم  شریذپ  هتبلا  . داد اوتف  نینچ  رصم  یتفم  توتلـش  خیـش  هک  نانچ   . دنریذپ یم  ار  يرگید 

لیلد هب  اما  دـنک  یم  قیدـصت  ار  عیـشت  بتکم  ینابم  ینـس  ملاع  دراوم  زا  يرایـسب  رد  " ایناث ، مزیلارولپ .  ینابم  ساساربرگم  دـیاقع ، مامت 
نیا زا  يددعتمدراوم  اصخش " هدنـسیون  تسا و  ناوارف  تنـس  لها  ققحم  ریغ  ياملع  رد  تلاح  نیا   . دریذپ یمن  ار  نآ  بهذم  رب  بصعت 

اب تنـس  لها  دروخرب  اما  دراد  دوجو  تنـس  لها  عبانم  رد  هعیـش  دیوم  تایاور  دوش  یم  هتفگ  هاگ  " اثلاث :  تسا .  هدرک  هدهاشم  ار  تلاح 
اب تفلاخم  لیلد  هب  افرـص " اما  دـنناد  یم  ماـمت  تلـالد  دنـس و  رظن  زا  هچرگ  ار  تاـیاور  نآ  - 1 تسا :  ریز  ياـه  هنوـگ  هب  تاـیاور  نیا 

دوجوم هباحص  زا  یخرب  قافن  ای  قسف  تایاور  اب  هک  يدروخرب  دننام  تسا  یبهذم  بصعت  نامه  نآاشنم  هک  دنریگ  یم  هدیدان  ناشبهذم 
یمنحیحص دنـس  ظاحل  زا  ار  تایاور  نآ  - 2 تسا .  هدـش  دراو  زامن  طیارـش  زا  یخرب  ای  وضو  باب  رد  هک  يددـعتم  تایاور  اـی  تسا و 
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تایاور نیمه  لعج  يوما  يافلخ  ياه  هسیـسد  زا  یکی  هک  تسا  دوجوم  ناشییاور  عبانم  رد  اهنآ  ربارب  رد  یـضراعم  تاـیاور  اریز  دـنناد 
حـضاو  . دش زاغآ  يوبن  ثیدح  تباتک  سپ  نآ  زا  تسا و  هدوب  عونمم  ثیدـح  تباتک  يرجه  لاس 100  ات  هک  نیاحیـضوت  تسا (  هدوب 

نامز رد  باـطخلا  نب  رمع  يوس  زا  ثیدـح  تباـتک  عنم  نوناـق   . دریگ یم  تروص  ناـسآ  رایـسب  تلاـح  نیا  رد  ثیدـح  لـعج  هک  تسا 
اب هک  دـننک  یم  انعم  يا  هنوگ  هب  ار  تیاور  هاگ  - 3 دش . یمارجا  يوما  يافلخ  يوس  زا  يرجه  لاس 100  ات  دـش و  رداص  رکبوبا  تفالخ 

ظاحل زا  هک  تسا  یتایاور  اب  " الومعم دروخرب  نیا  هک  دنریگ  یم  تیاور  يانعم  رب  هنیرق  ار  بهذم  دیاقع  ینعی  . دـشاب راگزاس  ناشبهذـم 
.; دنراد ریدغ  ثیدح  اب  هک  يدروخربدننام  تسین .  هشدخ  لباق  هجو  چیه  هب  دنس 

؟ دراد یلاکشا  هچ  ضیوفت 

شسرپ

؟ دراد یلاکشا  هچ  ضیوفت 

خساپ

دنوادـخ یتـسه  تسا و  هتفرگن  يرگید  زا  ار  شیوخ  یتـسه  تسین و  یکتم  يزیچ  هب  هک  لقتـسم  دوجوم  تسا 1 -  مسق  ود  رب  دوـجوم 
ریغ دوجوم   - 2 درادـن . هار  شتاذ  رد  يزاین  هنوگچیه  تسا و  زاین  یب  یتسه  تالامک  مامت -  یتسه و  رد  وا  نیاربانب  تسا  نینچ  لاـعتم 

تادوجوم ماـمت  تسا و  يرگید  هب  طوبرم  یکتم و  درادـن و  لالقتـسا  یتـسه  رد  هک  دوش  یم  ریبـعت  یناـکما  دوجو  هب  وا  زا  هک  لقتـسم 
هکنانچ دنـشاب . یم  دـنمزاین  دـنوادخ  هب  یتسه  تالامک  مامت  یتسه و  رد  تسین و  یتسه  ناشتاذ  ینعی  تسا  نینچ  ناـش  یتسه  شنیرفآ 

هک تسادخ  دیئادخب و  دنمزاین  امـش  نامدرم  يا  همجرت : دیمحلا  ینغلا  وه  هللا و  یلا  ءارقفلا  متنا  سانلا  اهیا  ای  تسا :  هدومرف  دیجم  نآرق 
راک زا  88 ـ ـ  تسد دنوادخ  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ضیوفت  اریز  تسا  لطاب  ضیوفت  هک  دش  نشور  همدـقم  نیا  اب  تسا . هدوتـس  زاین و  یب 

هن ای  دنهد  یم  همادا  یتسه  هب  تادوجوم  ای  تروص  نیا  رد  هک  تسا  نشور  دـنکن و  یتسه  هضافا ي  دریگ و  هرانک  تنطلـس  زا  دـشکب و 
مزلتـسم لاحم و  ضیوفت  هک  دـش  مولعم  ساسا  نیارب  دـندنمزاین . ًاـتاذ  هکنیا  اـب  دنـشاب  دوجو  رد  لقتـسم  دـیآ  یم  مزـال  دـنهد  همادا  رگا 

89ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا تاقولخم  دوجو  رد  بالقنا 

؟ تسا رکبوبا  حدم  رب  یلیلد  هدش  روآدای  راغ  رد  ار  ربمایپاب  رکبوبا  یهارمه  هک  يا  هیآ  ایآ 

شسرپ

؟ تسا رکبوبا  حدم  رب  یلیلد  هدش  روآدای  راغ  رد  ار  ربمایپاب  رکبوبا  یهارمه  هک  يا  هیآ  ایآ 

خساپ

رب لاد  ار  هیآ  هک  تنـس  لـها  درادـن و  دوجو  دـشاب  رکبوـبا  تلیـضف  رب  لاد  هک  زیچ  چـیه  هیآ  رد  هک  دزاـس  یم  نشور  هیآ  نیا  رد  تقد 
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یم ینعم  میروآ و  یم  امش  يارب  لوا  زا  ار  هیآ  بلطم  ندش  نشور  يارب  لاح  دننک  یمن  ینعم  یتسردب  ار  هیآ  دنناد  یم  رکبوبا  تلیـضف 
زیزع هللا  ایلعلا و  یه  هللا  ۀملک  یلفـسلا و  اورفک  نیذلا  ۀملک  لعج  ذا  نینثا  یناث  اورفک  نیذلا  هجرخ  اذا  هللا  هرـصن  دـقف  هورـصنت  الا  مینک :

هکینامز درک  يرای  ار  وا  تسا ) وا  رواـی   ) ادـخ هکنیا  هچ  دـینک ) یمن  دراو  وا  هب  یناـیز   ) دـینکن يراـی  ار  ربماـیپ  امـش  رگا  همجرت : میکح 
هب هک  نامزنآ  دـندوب  راـغ  رد  ود  نآ  هک  یناـمز  نآ  دوب  هارمه  يرگید  صخـش  اـب  هک  یلاـح  رد  دـندرک  جراـخ  هکم ) زا   ) ار وا  نارفاـک 

یمن امش  هک  ینایهاپس  هب  ار  وا  درک و  لزان  وا  رب  ار  دوخ  شمارآ  دنوادخ  سپ  تسا  ام  اب  ادخ  هک  شابم  نیگهودنا  تفگ  یم  شهارمه 
تمکح ياراد  زیزع و  دـنوادخ  داد و  رارق  دـنلب  یهاگیاج  رد  ار  هللا »  » هملک تشپ و  یهاـگیاج  رد  ار  نارفاـک  هملک  دومن و  دـییأت  دـینیب 

اما درادرب  ربمایپ  يرای  زا  تسد  تما  رگا  هکنیا  تسا و  ربمایپ  هب  تبسن  دنوادخ  يرای  نخـس  روحم  هیآ  رد  دینیب  یم  هک  هنوگنامه  تسا .
ار ناربمایپ  هب  تبسن  دنوادخ  ترصن  يرای و  زا  زراب  قادصم  کی  دشاب و  یم  يو  ترصن  دنوادخ و  تیامح  دروم  هراومه  ترـضح  نآ 

هدرک جارخا  نطو ) زا   ) ار ترـضح  نآ  رافک  هکنیا  لوا  تیـصوصخ  دیامن  یم  رکذ  نآ  يارب  یگژیو  تیـصوصخ و  هس  دـنک و  یم  نایب 
هب ترـضح  نآ  هکنیا  موس  تیـصوصخ  دـندوب  راـغ  رد  ود  نآ  هکنیا  مود  تیـصوصخ  دوـب . ربماـیپ  هارمه  مه  يرگید  صخـش  دـندوب و 

شمارآ زاار  ربمایپ  رتشیب  هچ  ره  دنوادخ  هک  تسا  یضتقم  تیصوصخ  هس  نیا  تسا  ام  اب  ادخ  هک  شابم  نیگهودنا  تفگ  یم  شهارمه 
سرت  ) هتفرگ و رارق  راغ  رد  رفن  ود  نآ  ًایناث  دندوب  هدرک  نوریب  شراید  رهـش و  زا  ار  وا  هک  موق  جارخا  ًالوا  دـنک  رادروخرب  دوخ  دـییأت  و 

ناسون رد  شدوخ  هک  داد  یمن  نیکست  ربمایپ  هب  اهنت  هن  دوب  ربمایپ  هارمه  هک  یـصخش  ًایناث  دنریگب ) رارق  موجه  دروم  راغ  رد  هک  دوب  نیا 
ترـصن يرای و  عون  تیـصوصخ  هس  نیا  نایبزا  سپ  تسا  ام  اب  دنوادخ  هک  شابم  نیگهودنا  دومرف  یم  وا  هب  ربمایپ  هک  دوب  بارطـضا  و 

اب ایآ  دینیب . یمن  ار  اهنآ  امـش  هک  دومن  دییأت  یناهاپـس  هب  ار  وا  درک و  لزان  وا  رب  ار  دوخ  شمارآ  دنوادخ  دیامرف  یم  هدرک  نایب  ار  ربمایپ 
رب ار  شمارآ  ادخ  هک  تسا  نیا  روظنم  ددرگ و  یم  رب  تسا  روظنم  رکبوبا  هک  بحاص  هب  هیلع  ریمـض  هک  دوش  هتفگ  دراد  اج  فصو  نیا 

هیلع ریمض  رگا  دوش ) هجوت  هیآ  هب   ) ددرگ یم  رب  ربمایپ  هب  اهریمض  مامت  اریز  تسین  هیآ  قایـس  اب  قباطم  ًالوا  نخـس  نیا  درک  لزان  رکبوبا 
يرای هرابرد  نخس  هکنیا  زا  سپ  هک  تسا  نیا  شا  همزال  نوچ  تسا  بسانم  نودب  ًایناث  تسا  هیآ  قایـس  فالخرب  ددرگرب  رکبوبا  هب  اهنت 

هب خساپ  شخب  . ) ددرگرب رکب  یبا  هب  ریخ  هک  درادن  دوجو  یلیلد  چیه  ًاثلاث  دوش  حرطم  رکبوبا  رب  هنیکـس  لازنا  بسانم  نودـب  تسا  ربمایپ 
 ( تالاؤس

؟ تسا نیتسار  مالسا  نامه  هک  ار  عّیشت  تنس  لها  ارچ 

شسرپ

؟ تسا نیتسار  مالسا  نامه  هک  ار  عّیشت  تنس  لها  ارچ 

خساپ

هعجارم اب  ات  دشاب ، هتـشاد  يوق  نیهارب  لیالد و  بهذم  نآ  ینابم  تسخن  هلهو  رد  هک  تسا  یتروص  رد  نادب  نامیا  قح  بهذم  نتفریذپ 
هکنیا دـننام  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  دـیاب  مه  يرگید  لماوع  هکلب  تسین ، یفاـک  نیا  دـیدرت  یب  یلو  دوش ; نشور  ناـسنا  يارب  قح  نآ  هب 
یلقن یلقع و  عطاق  ياه  لیلد  رب  عّیـشت  بهذـم  دریگن . رارق  اه  نیا  دـننام  سرت و  ماقم ، هاج و  ّبح  دـیلقت ، تابـصعت ، ریثاـت  تحت  ناـسنا 
ساسا ددرگ . یم  قح  بهذـم  میلـست  دروآ و  یم  نامیا  دـشابن ، روکذـم  لـماوع  ریثأـت  تحت  هک  یـسک  نیارباـنب ، تسا ; راوتـسا  مکحم 
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يوبن و تنـس  میرک و  نارق  تایآ  تنـس  لها  فالخرب  هعیـش  هک  تسا ، تماما  هلأسم  رد  فالتخا  تنـس  لها  عّیـشت و  بهذـم  فـالتخا 
1285ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دوش یم  نییعت  دنوادخ  هیحان  زا  ماما  هک  تسا  داقتعا  نیا  رب  لقع  مکح 

یناوارف تالکشم  اب  دوخ  یعامتجا  طباور  رد  هعماج و  رد  درف  تروص  نیا  ریغ  رد  نوچ  تسا ؟ یبلق  نتـسج  يرود  ایآ  يربت "  " زا مالـسا  روظنم 
؟ دوش یم  وربور 

شسرپ

تالکشم اب  دوخ  یعامتجا  طباور  رد  هعماج و  رد  درف  تروص  نیا  ریغ  رد  نوچ  تسا ؟ یبلق  نتسج  يرود  ایآ  يربت "  " زا مالـسا  روظنم 
؟ دوش یم  وربور  یناوارف 

خساپ

دنمزاین یعامتجا  ياهدنویپ  کش  نودب  دراد . دوجو  اهناسنا  تاناویح و  ناهایگ ، رد  هک  تسا  یعفد  بذـج و  نوناق  نامه  يربت  یلوت و 
یم یتیـصخشیب  ياهرهچدنچ و  قافن ، يراکـشزاس ، زاسرتسب  هعفاد  يورین  ندرب  نیب  زا  عفد و  فذح و  یلو  تسا . ناوارف  يوق و  ۀبذاج 

لگنا رد  هعفاد  يورین  زا  ترورض  ةزادنا  هب  درک و  هدافتـسا  یعامتجا  تسیز  يزاس  ملاس  رد  هبذاج  زا  دیاب  ناوت  مامت  اب  ور  نیا  زا  دشاب .
یهاگ دنور و  یم  راکب  نامرد  يزاس و  ملاس  تهج  یناوارف  ياههتـسیاب  نامرد  تشادـهب و  رد  هکنانچ  تسج  هرهب  يرگنامرد  ییادز و 

اب رگا  زین  یعامتجا  ياهلگنا  اب  دروخرب  رد  دـشابیمن . نآ  زا  يرازیب  عطق و  یتح  يرامیب و  زا  رارف  هدولآ و  طـیحم  زا  زیهرپ  زج  ياهراـچ 
ددرگ یعامتجا  تسیز  یگدولآ  بجوم  دشاب و  زین  يرـسم  نانآ  يرامیب  دـنیامنن و  ادـیپ  نامرد  یگتـسیاش  میرکت و  تبحم و  بذـج و 

.1 دـییامرف : هعجارم  لیذ  ياـهباتک  هب  رتشیب  عـالطا  يارب  دـشابیمن . یکیزیف  یتح  يرگاـشفا و  یبلق ، يرازیب  زیرگ و  عفد و  زج  ياهراـچ 
يرهطم دیهش  داتسا  رثا  اهتیالو  اهئالو و  يدزی 3 . حابصم  داتسا  رثا  رگید  یشخرذآ  يرهطم 2 . دیهش  داتسا  رثا  یلع ،(  هعفاد  هبذاج و 

( سی  ) ًارجا مکلئسیال  نم  اوعبتا 

هراشا

. یبرقلا یف  تّوم  رگم  تساوخن  يرجا  شتما  زاربمایپ  هکنیا  و  ربمایپ ) تاداس و  مهس   ) سمخ هلاسم  عمج 

شسرپ

یف تّوـم  رگم  تساوـخن  يرجا  شتما  زاربماـیپ  هکنیا  و  ربماـیپ ) تاداـس و  مهـس   ) سمخ هلاـسم  عـمج  سی )  ) ًارجا مکلئـسیال  نم  اوـعبتا 
. یبرقلا

خساپ
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لقن ینس  هعیـش و  عبانم  زا  هراب  نیا  رد  يرایـسب  تایاور  تسا و  نانآ  هب  تبـسن  یتسود  بح و  ع )  ) ناماما لابق  رد  تما  فیاظو  زا  یکی 
اب سکره  هتفر و  ایند  زا  دیهـش  دریمب  دمحم  لآ  تبحم  اب  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  : " دیامرف یم  ربمایپ  تسا ، تیاور  نیا  هلمج  زا  هدیدرک .

لوسر تیب  لها  هب  تبـسن  هک  دنک  یم  هیـصوت  مدرم  هب  زین  نآرق  ( 1 . ) تسا هتفر  ایند  زا  رفاک  دورب  ایند  زا  دمحم  لآ  توادـع  ینمـشد و 
امش زا  یشاداپ  رجا و  راتساوخ  متلاسر ، ماجنا  ربارب  رد  وگب  " یبرقلا . یف  ةدوملا  الا  ًارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال  : " دنزرو تبحم  ص ،)  ) ادخ
دوـخ هب  مه  زاـب  تدوـمو  یتـسود  نیا  شخب  رمث  تارثا  عفاـنم و  ًاملـسم  ( 2") دـیزروب رهم  دـینک و  یتسود  منادـناخ  هب  هکنیا  زج  متـسین 

اب یتسود  ینعی  متـساوخ ، متلاسر  دزم  ناونع  هب  امـش  زا  هچنآ  وگب  لوسر  يا  : " دیامرف یم  نآرق  هک  نانچ  تشگ . دـهاوخ  زاب  ناناملـسم 
یم تساوخرد  نیا  اب  عقاو  رد  ربمایپ  ( 3."  ) تسا هاوگ  زیچ  همه  رب  وا  تسادـخ و  اب  نم  رجا  انامه  تسامـش ، دوخ  يارب  مهنآ  متیب ، لها 

طسوت مدرم  یتسرپرس  تیاده و  همادا  نامه  هک  دشخب ، میکحت  مدرم  نایم  رد  دوخ  زا  سپ  ار  ع )  ) همئا يربهر  تماما و  عوضوم  دهاوخ 
زا لام  لذـب  يدام و  تاـناکما  ندـش  مهارف  اـب  هک  تسین  يزیچ  ربماـیپ  تلاـسر  دزم  رجا و  هنرگ  و  تسا . ص )  ) دـمحم نآ  زا  نیموصعم 

مرکا لوسر  هک  ییاهجنر  تامحز و  تامدخ و  یقیقح  شاداپ  دـناوت  یمن  یـسک  دـنوادخ  زج  نیاربانب  دـشاب . تخادرپ  لباق  مدرم  يوس 
ع)  ) همئا ربماـیپ و  مالـسا ، رد  هک  تسنیا  درک  هجوت  نادـب  دـیاب  هک  یمهم  هتکن  دزادرپـب . هتـشگ  لـمحتم  مدرم  تیادـه  قـیرط  رد  (ص )

دریذپ یم  یمیلس  لقع  ره  ًاعطق  دنراد و  هدهع  رب  یعامتجا  یسایس و  مه  یبهذم و  دعب  زا  مه  ار  ناناملسم  یتسرپرس  يربهر و  تیلوئسم 
یطابترا نیا  دزادرپب و  روما  ةاردا  هب  دناوتب  ات  دشاب  رادروخرب  يدام  تاناکما  يرس  کی  زا  دیاب  تسا  هعماج  مکاح  ربهر و  هک  يدرف  هک 

زا زگره  هک  ارچ  درادن . تسا  نم  رب  مدرم  تیاده  يربمایپ و  رما  رد  وت  ياهجنر  تامحز و  شاداپ  دیامرف  یم  دـنوادخ  هک  تلاسر  رما  اب 
تمدـخ رد  ار  ناراوگرزب  نیا  تسد  هک  تسا  تهج  نادـب  همئا  ربماـیپ و  هب  سمخ  قلعت  هکلب  تسین ، هدوبن و  تخادرپ  لـباق  مدرم  يوس 
فرـصم هک  ییاجنآ  زا  و  دراذـگ . زاـب  دراد ، رب  رد  ار  ییاـه  هنیزه  هک  ینید  روما  تیوقت  يداـم و  رظن  زا  دـنمزاین  مدرم  هب  رتشیب  یناـسر 
دنوادـخ : " دـیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  تسا . هدومرف  ررقم  نانآ  يارب  ار  سمخ  فرـصم  دـنوادخ  تسا . مارح  تاداس  دروم  رد  تاـکز 

صن ( 4 . "  ) تسا لالح  ام  رب  سمخ  مارح و  ام  رب  تاکز  نیاربانب  داد . رارق  اـم  يارب  ار  سمخ  درک ، مارح  اـم  رب  ار  تاـکز  هک  یماـگنه 
هک یتمینغ  هنوگ  ره  دینادب  : " دیامرف یم  هراب  نیا  رد  دراد و  هراشا  نیملـسم  يوس  زا  سمخ  تخادرپ  عوضوم  هب  مه  میرک  نآرق  حیرص 
هار رد  نانیکـسم و  نامیتی و  و  تیب ) لها  ناماما   ) یبرقلا يذ  و  ص )  ) ربماـیپ دـنوادخ و  هب  قلعتم  مجنپ ) کـی   ) نآ سمخ  دـسر  امـش  هب 

لزان ردب ) گنج  يریگرد   ) هورگ ود  يریگرد  زور  لطاب  زا  قح  ییادج  زور  رد  دوخ  هدنب  رب  هچنآ  ادخ و  هب  امـش  رگا  تسا ، ناگدـنام 
تاکز تاهوجو  لحم  زا  ار  دوخ  لاس  جراخم  دـنناوت  یم  تاداس  ریغ  نادـنمزاین  یهلا  تاررقم  قبط  اذـل  ( 5"  ) دـیا هدروآ  نامیا  میدرک 

هدافتسا قح  دننک و  فرطرب  ار  دوخ  ياهزاین  سمخ  لحم  زا  دنناوت  یم  اهننم  تاداس  نادنمزاین  دنمورحم و  سمخ  زا  یلو  دننک  تفایرد 
رب ینبم  يوبن  تساوخرد  ناـمه  دـییأت  یتـهج  هب  سمخ  تخادرپ  هک  تسا  نیا  هراـب  نیا  رد  هجوـت  لـباق  هتکن  اـما  دـنرادن . ار  تاـکز  زا 

ینید و قیاـقح  رـشن  تیوقت و  تهج  رد  يداـم  رظن  زا  موـصعم  ماـما  ربماـیپ و  نداد  يراـی  اریز  تسا . مدرم  يوـس  زا  تیب  لـها  یتـسود 
: ذخآم عبانم و  ع .)  ) تیب لها  ربمایپ و  تبحم  یتسود و  قیرط  رد  تسا  یماگ  عقاو  رد  دنمتسم  تاداس  يدام  ياهیدنمزاین  ندرک  فرطرب 
ج6، هعیـشلا ، لیاسو  47 4 ـ أیس ، 23 3 ـ يروش ، ص414ـ415 2 ـ ج20 , هنومن ، ریـسفت  زا  لـقنب  ص221-220 ، ج4 ، فاشک ، ریـسفت  1 ـ

لافنا 41 ص175 5 ـ ج7 ، هنومن ، ریسفت  زا  لقنب  سمخ ، شخب 

؟ تسا نایعیش  صوصخم  ادخ  تمحر  ایآ 

شسرپ
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؟ تسا نایعیش  صوصخم  ادخ  تمحر  ایآ 

خساپ

هب میحرلا  نمحرلا  ... مسب ا هفیرـش  ۀیآ  رد  هک  تسا  عون  ود  یهلا  تمحر  .1 میتسه :  هتکن  دنچ  هب  هجوت  دنمزاین  امـش  لاؤس  هب  خساپ  يارب 
؛ دـشاب یم  رفاک  ناملـسم و  ناسناریغ و  ناسنا و  زا  تادوجوم  ۀـمه  يارب  هک  تسادـخ  تمحر  تیمومع  نامحر :  تسا . هدـش  هراشا  نآ 
، تاجانم تذل  نامیا ، دننام  دهد . یم  دوخ  حلاص  ناگدنب  هب  هک  تسادخ  ةژیو  تمحر  میحر :  تردق و ...  یتمالس ، دوجو ، تمعن  ًالثم 
رد دنک و  یم  يوریپ  موصعم  هدراهچ  زا  هک  یسک  ینعی  هعیش  . 2 ناموصعم و ...  ادخ و  ءایلوا  اب  ینیشنمه  نید ، فراعم  قیمع  مهف  قیفوت 
رد رگا  ادخ ! ةدنب  دومرف :  ماما  متسه . امش  نایعیـش  زا  نم   : " تفگ دمآ و  نسح ( ماما  دزن  هب  يدرم  ( 1 .) دراد تیعبت  اهنآ  زا  دوخ  لامعا 

. ازفیم دوخ  ناهانگ  هب  يرادن ، ار  نآ  ّتیلها  هک  یفیرـش  ۀبترم  ياعدا  اب  تسا  نیا  زج  رگا  یتفگ و  تسار  یتسه ، عیطم  ام  یهاون  رماوا و 
ریخ يوس  هب  ریخ و  رد  لاح  نیا  رد  متـسه . امـش  نانمـشد  نمـشد  امـش و  نابحم  نایلاوم و  زا  نم  وگب  یلو  متـسه  امـش  ۀعیـش  نم  وگن : 

رکذت يارب  هک  مراد  دای  هب  ار  يداتـسا  تسا . فیاظو  هب  لمع  هب  دـنمزاین  نآ  ياعدا  هک  تسا  ییالاو  ماقم  نایعیـش  ماقم  سپ  ( 2") یتسه
هک میتفرگ  هجیتن  لـبق  ةرامـش  ود  زا  سپ ، . 3 دـیناسرب . وا  هب  ار  نم  مالـس  دـیدید ، ار  يا  هعیـش  تقو  ره  تفگ :  یم  اـم  هب  عوـضوم  نیا 

تـساهنآ نایعیـش  ناوریپ و  ءایلوا و  ءایبنا ، هک  شـصاخ  ناگدـنب  هب  وا  ةژیو  تمحر  اما  و  تسا ، ناگدـنب  یمامت  صوصخم  ادـخ  تمحر 
دوخ نابحم  نایلاوم و  زا  ار  ام  هک  میهاوخب  لّسوت  زجع و  اب  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  زا  مینک و  شالت  دـیاب  ام  دـنک و  یم  ادـیپ  قلعت 
هچنآ . 4 تسا . قّقحت  لباق  ّتیدـج  شالت و  اب  نیا  میوش و  دراو  اهنآ  نایعیـش  فص  رد  يزور  اءاشنا ... ات  دـنهد  قیفوت  اـم  هب  دـنیریذپب و 

، ناملـسم نیب  یقرف  چیه  عامتجا  رد  هک  مینک  هجوت  دیاب  میوش  یم  عامتجا  دراو  هک  هاگنآ  اما  دجنگ  یم  ام  يداقتعا  ۀـعومجم  رد  میتفگ 
مارتحا تینما و  دشاب ، ظوفحم  دیاب  ناملسم  مارتحا  تینما و  هک  روطنامه  دنرادروخرب و  یعامتجا  قوقح  زا  همه  تسین . رفاک  یحیسم و 
ترطف اب  هک  یمادقا  هنوگ  ره  ای  نارگید و  ریقحت  ییوج ، يرترب  زّوجم  میتسه ، تیب  لها  ّبحم  ای  هعیش  ام  هکنیا  تسا و  ظوفحم  زین  اهنآ 

نازیم ذـخآم :  عبانم و  نیمآ . . دـهد رارق  تیب  لـها  نایعیـش  زا  ار  امـش  نم و  مهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  تسین . دـشاب  هتـشاد  تاـفانم  لـقع  و 
ثیدح 9944 نامه ،  9937 ثیدح ص232 ، ج5 ، همکحلا ،

یقرف هچ  رگید  نایدا  ناوریپ  هب  تبسن  دنتسه و  دنمرهب  هدمآ  نآرق  رد  هک  یتشهب  ياه  هدعو  زا  دنرادن  لوبق  ار  تماما  تیالو و  هک  ننست  لها  ایآ 
؟ دنراد

شسرپ

رگید نایدا  ناوریپ  هب  تبسن  دنتسه و  دنمرهب  هدمآ  نآرق  رد  هک  یتشهب  ياه  هدعو  زا  دنرادن  لوبق  ار  تماما  تیالو و  هک  ننست  لها  ایآ 
؟ دنراد یقرف  هچ 

خساپ

هدـمآ ام  ص )  ) ربمایپ تثعب  زا  سپ  هک  ییاهناسنا  صوصخم  منهج  تشهب و  فلا -) مینک . هجوت  ریز  تاکن  هب  دـیاب  امـش  لاؤس  دروم  رد 
تـشهب دراو  زین  دنا  هدوب  هتـشذگ  ياهتما  رد  هک  حلاص  ياهناسنا  ۀمه  نیاربانب  دشاب . ناناملـسم  یتح  ای  نایعیـش  ةژیو  طقف  هک  تسین  دنا 
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نید نیاربانب  و  تسا . مالـسا  ادـخ  دزن  رد  نید  فلا ) ") مالـسالا ادـنع ... نیدـلا  نا  : " تسا هدومرف  میرک  نآرق  هک  روطنامه  دـنوش و  یم 
ماـمت تسا و  نید  نیرتلماـک  و  (ب ) دوش یم  هدـیمان  مالـسا  هژیو  روـطب  تبترم  یمتخ  ترـضح  نید  هچرگ  تسا ، مالـسا  ناربماـیپ  ۀـمه 

سپ ج ) . ) نیقّتملاراد هلمج  زا  تسا  هدومن  فیصوت  يدایز  یماسا  اب  ار  تشهب  میرک  نآرق  ب -) دراد . دوخ  رد  ار  هتشذگ  نایدا  فراعم 
یناسک اهنآ  هک  تسا  هدرک  نایب  ار  نایتشهب  یگژیو  ددعتم  تایآ  رد  میرک  نآرق  دوب . دهاوخ  تشهب  لها  دـشاب  یقّتم  اوقت و  اب  سک  ره 

ناشیوزارت هک  اهنآ  : " درک هراشا  دروم  نیا  هب  ناوت  یم  تایآ  نیا  هلمج  زا  تسا . هدـمآ  بلاغ  دـب  لاـمعا  رب  ناـشکین  لاـمعا  هک  دنتـسه 
هک دـش  مولعم  نایب  نیا  زا  ج -) (".ه ) تسا هدیدنـسپ  یگدـنز  کی  رد  دـشاب  نیگنـس  شیوزارت  هک  ره  ("د" ) دنناراگتـسر تسا  نیگنس 

ییانشآ مغریلع  دوش و  هضرع  مالسا  یسک  رب  رگا  مالـسا ، مّرکم  یبن  تثعب  زا  دعب  اما  تسا . ناناملـسم  هژیو  هن  نایعیـش و  هژیو  هن  تشهب 
ربمایپ نادناخ  هب  هک  یناسک  میدقتعم  یمالـسا ، قرف  دروم  رد  نینچمه  تسا . رفاک  يدرف  نینچ  دنز  زابرـس  نآ  شریذپ  زا  مالـسا ، اب  يو 

رد یلو  دنشاب . یم  خزود  لها  دنیوگب ـ  ازـسان  اهنآ  هب  دننک و  یتمرحیب  تیب  لها  هب  ینعی  دنـشاب ـ  یبصان  ًاحالطـصا  دنراذگن و  مارتحا 
دنهاوخن یتشهب  اهنآ  هک  مینک  اعدا  میناوت  یمن  دـشاب  هدـشن  هضرع  اهنآ  هب  هعیـش  تقیقح  هکیتروص  رد  تنـس  لـها  ناردارب  مومع  دروم 

ییانشآ تنس  لها  ناملسم  ناردارب  زا  يرایسب  دوش ، یم  ماجنا  نایعیش  هیلع  نویباّهو  طسوت  هلمج  زا  هک  ینیگنس  تاغیلبت  اب  هک  ارچ  دوب .
رد و  دوب . دـهاوخ  نانآ  تاجن  ثعاب  عوضوم  نیمه  اءاشنا ... هک  دـنراذگ  یم  ناوارف  مارتحا  ام  ناماما  هب  اـما  دـنرادن ، هعیـش  اـب  یحیحص 

تدحو ظفح  ام  ۀفیظو  دشاب  یم  نانآ  عبانم  هب  طلـست  يزادنا و  تسد  ناناملـسم و  نیب  هقرفت  لابندب  یناهج  رابکتـسا  هک  ینونک  طیارش 
، نآرق ۀمانشناد  و 304 ج ) ص270  ج1 ، هنومن ، ریـسفت  ةدیزگرب  19 ب ) هیآ / نارمع لآ  هکرابم  هروس  فلا ) ذـخآم : عباـنم و  دـشاب . یم 

تایآ 6و7 / هدعاق هکرابم  هروس  8 ه ) هیآ / فارعا هکرابم  هروس  ص400 د ) ج1 ، یهاشمرخ ، نیدلاءاهب 

نایناریا لثم  ياهمانسانش  مه  یعقاو و  ۀعیش  مه  ( ؟ دوشیم فاص  شباسح  خزرب  رد  دوریمن و  منهج  رد  هعیش  هک  دراد  تحص  ایآ 

شسرپ

نایناریا لثم  ياهمانسانش  مه  یعقاو و  ۀعیش  مه  ( ؟ دوشیم فاص  شباسح  خزرب  رد  دوریمن و  منهج  رد  هعیش  هک  دراد  تحص  ایآ 

خساپ

یگنوگچ زین  اهنآ و  لئاضف  نایعیش و  ةرابرد  تسا  تیب  لها  یلع و  نارادتسود  یصاصتخا  مان  ناناملسم  نیب  رد  وریپ ، يانعم  هب  هعیـش  "

ربمایپ مینکیم ـ  وگزاب  ار  دروم  دنچ  هنومن  يارب  هک  هدش  لقن  ینـس  یعیـش و  بتک  رد  يدایز  رایـسب  تایاور  تمایق  رد  اهنآ  اب  دروخرب 
یسلجم ج همالع  راونالاراحب ، ص 52 ; قودص ج 2 ، خیش  اضرلا ، رابخا  نویع   ) ۀمایقلا موی  نوزئافلامه  یلع  ۀعیش  : " دومرفمالسا یمارگ 

تشهب یلع  ای  دومرف : زین  ." دنراگتـسر ـ  تمایق  ردیلع  ۀعیـش  انامه  قودص ص 217 ). خیـش  یلاما  توریب  پاچ  ثیدح 5 ، ص 9 ، ، 65
ص ج 65 ، راونالاراحب ، .) دننکیم رافغتسا  اهنآ  يارب  لاحشوخ و  وت  نایعیش  ندمآ  هب  شرع  برقم  هکئالم  تسا و  وت  ۀعیش  وت و  قاتشم 

مه کئلوا  تاحلاصلا  لمع  اونماء و  نیذلا  نا  : " دومرفیلع هب  ترـضح  نآ  هک  دنکیم  تیاور   9 ادخ لوسر  شدج  زا   7 رقاب ماما  41 ـ ).
روشحم تماـیق  رد   [ مدرم یتقو  تسا  رثوک [  [ ضوح راـنک  امـش  نم و  رارق  دـیتسه و  وت  نایعیـش  وت و  اـهنآ  : " دومرف ترـضح  هیربلاریخ 

هعیشلا ص 79 ; یسربط ج 1 ، جاجتحا  ") دیوشیم دراو  دیرترونرپ ، همه  زا  هدوب و  باریس  ریـس و  هک  یلاح  رد  تنایعیـش  وت و  دنوشیم ،
ثیداـحا یف  هعیـشلا  ك  تیبلـها ر . نایعیـش  بقاـنم  لـیاضف و  زا  رتشیب  یهاـگآ  يارب  ثیدـح 159 /  نـیقیرفلا ص 137 ، ثیداـحا  یف 
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نانآ زا  یکدنا  هورگ  هک  دوشیم  هدید  یتایاور  هدش  دراو  نایعیش  تبقنم  رد  هک  یناوارف  تایاور  نیب  رد  یحطبا )  یضترم  دیس  نیقیرفلا 
رد دـنداد . رارق  ادـخ  کیرـش  ار  وا  دـندومن و  ولغیلع  تبحم  رد  هک  دنتـسه  تالغ  هورگ  نیا  تسا  هدرک  یفرعم  شتآ  لها  انثتـسا و  ار 

نمؤم یهورگ  دندش ; هقرف  هس  شناوریپ  هک  ارچ  ییاسیع  دـننام  نم  تما  نایم  رد  وت  یلع  يا   " میناوخیممالـسا یمارگ  ربمایپ  زا  یتیاور 
ةرابرد زین  نم  تما  نیا  دندش و  جراخ  نامیازا  دندرک و  ولغ  وا  رد  یهورگ  دـندوهی و  اهنآ  نمـشد و  یهورگ  دـنا و  نویراوح  اهنآ  و 

وت و  دننارکنم ، تالغ و  یهورگ  دنناگداتفا و  کش  هب  نانمشد و  یهورگ  دننامیا و  اب  وت و  ۀعیش  ياهقرف  دنوشیم : میسقت  هتـسد  هس  هب  وت 
ص ج 25 ، راونالاراحب ، .) دوب دنهاوخ  منهج  رد  وت ، تبحم  رد  تالغ  وت و  نانمـشد  تشهب و  رد  ناشیا  نارادتـسود  وت و  ۀعیـش  یلع و  ای 

میـسقت هتـسد  دنچ  هب  اهنآ  نارادتـسود  نایعیـش و  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  يرکـسع  نسح  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد  ثیدح 4 ). ، 264
زین یخرب  دندرگیم ; هیفصت  دنوشیم و  ور  هبور  ییاهیتخـس  اب  گرم  ماگنه  ای  ایند و  رد  تسا  مک  اهنآ  ناهانگ  هک  یهورگ  دناهدش ،

هک زین  یخرب  دنوشیم ، هیفـصت  تمایق  خزرب و   ) يدـعب لحارم  رد  دـماجنایم و  گرمزا  دـعب  هب  ناشراک  تسا  رتنیگنـس  ناشناهانگ  هک 
هب هدمآ و  نوریب  ندش  كاپ  هیفصت و  زا  سپ  هدش و  دراو  منهج  يالاب  هقبط  هب  نانیا  دشکیم . منهج  هب  ناشراک  دنراد  ینیگنـس  ناهانگ 
زا یـصخش  تسا  هدمآ  ثیدح  همادا  رد  دنا . نادـنمهقالع  نارادتـسود و  هکلب  دنتـسین ، هعیـش   " نانیا  9 ربمایپ هدومرف  هب  دـنوریم . تشهب 

هدرک بضغ   9 ربمایپ درادـن . ییابا  هانگ  زا  دوش ، نکمم  وا  يارب  رگا  دـنکیم و  هاـگن  شاهیاـسمه  سوماـن  هب  ینـالف  درک : لاؤس   9 ربمایپ
ترضح تسا  يرب  امش  نانمشد  زا  تسا و  یلع  امش و  هب  نادقتعم  نایعیـش و  زا  وا  درک : ضرع  صخـش  دیروایب ! نم  دزن  ار  وا  دندومرف :

ام زا  زین  لاـمعا  رد  اـهتاداقتعا  رد  يوریپ  رب  هوـالع   [ هک تسا  یـسک  اـم  ۀعیـش  تسا  غورد  نیا  هک  تسا  اـم  نایعیـش  زا  وا  رگم  دوـمرف :
زا یخرب  دیدج ). ط  ، 307 ص 306 ـ  يرکـسع ع ،  نسح  ماما  ریـسفت   ]) تسین ام  لامعا  وزج  يدرک  لـقن  وا  زا  هک  هچنآ  دـنک و  يوریپ 

دنراد یتاجرد  نایعیـش  ینعی  دننادیم ; لامک  یفن  ناراکهنگ  زا  یخرب  هب  ار  هباشم  ثیداحا  ثیدـح و  نیا  رد  هعیـش   " مسا یفن  ناققحم 
دای ادخ  نوچ  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  نانمؤم   " میناوخیم لافنا  هروس  ۀیآ 2  رد  هک  نانچ  دوشیم ; دنمهرهب  دوخ  مهـس  هب  سکره  هک 

تیاور رد  زین  دـننکیم . لّکوت  دوخ  راگدرورپ  رب  دـیازفیب و  ناشنامیا  رب  دوش  هدـناوخ  نانآ  رب  وا  تایآ  نوچ  و  دـسرتب ، ناشیاهلد  دوش 
رب دنمتورث  ینغ و  ایآ  دومرف : تسا  دایز  ام  نیب  هعیش  دوب : هتفگ  هک  یـصخش  خساپ  رد  ترـضح  نآ  هک  میناوخیم   7 رقاب ماما  زا  يرگید 

هعیش اهنآ  دومرف : ترضح  ریخ ! داد : خساپ  صخش  نآ  دننکیم ؟ يردارب  درذگیمرد و  راکهنگ  زا  راکوکین  ایآ  و  دراد ؟ تفوطع  ریقف 
دیرگنب زین  هیمالسالا /  بتکلاراد  ص 173 ، ینیلک ج 2 ، بوقعی  نب  دمحم  یفاک  لوصا  .) دشاب نینچ  نیا  هک  تسا  یسک  هعیـش  دنتـسین ،

رارق نامیا  يالاب  لحارم   " هک دراد  هراشا  یناـسک  هب  هیآ  توریب )  أـفولا ـ  هسـسؤم  ، 165 ص 164 -  یـسلجم ج 65 ، همالع  راونالاراحب ،
نیقیرفلا ص ثیداحا  یف  هعیشلا  .) دشابیمن دناهرهبیب  هیآ  رد  هدش  دای  تافص  زا  هک  نانمؤم  رگید  زا  نامیا  راکنا  يانعم  هب  نیا  دنراد و 

.( 543

؟ دنهدیم ندرک  شنزرس  يارب  اهیناتسبرع  هب  يزیواتسد  نآرق  هب  تبسن  حیتافم  اعد و  هب  رتشیب  نداد  تیمها  اب  نایعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دنهدیم ندرک  شنزرس  يارب  اهیناتسبرع  هب  يزیواتسد  نآرق  هب  تبسن  حیتافم  اعد و  هب  رتشیب  نداد  تیمها  اب  نایعیش  ارچ 

خساپ
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هولج اعد  رد  هاگ  ترتع  نیا  هک  ترتع  نآرق و   .. یترتع " هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ّینإ   " مرکا ربماـیپ  روهـشم  تیاور  ساـسا  رب 
كرت هک  هنوـگ  ناـمه  تسا  یفارحنا  یلمع  صقاـن و  يرگید  نودـب  اـهنآ  زا  یکی  هب  کـسمت  دنتـسین . یندـش  ادـج  مه  زا  تسا  هدرک 
اهاعد هب  ندرک  هدنـسب  میرک و  نآرق  نتـشاذگ  رانک  نینچمه  تسا  مومذـم  میرک  نآرق  هب  ندرک  هدنـسب  تیب و  لها  ياهاعد  ثیداحا و 

اعد رب  زین  نآرق  ناـمه  تسا  هدرک  توعد  لمزم 20 ) "  ) ِناءرُقلا َنِم  َرَّسَیَت  ام  اوءَرقاَف   " شدوخ توـالت  رب  هک  ینآرق  ناـمه  تسا  دنـسپان 
هدیـسر همئا  زا  هک  تسا  ییاـهاعد  اـهاعد ، نیرتغیلب  نیرتاویـش و  نیرتهب و  تسا  هدـناوخ  ارف  ( 60 رفاـغ ،  ) مَُکل بِجَتـسَا  ینوعُدا   " ندرک

رب نایعیـش  ام  ددرگن . لفاغ  کی  چیه  زا  ناسنا  هک  دنکیم  باجیا  تسا  هدش  دـیکأت  نآ  رب  ینید  نوتم  رد  هک  نزاوت  لصا  نیا  ربانب  تسا 
اهاعد دـنوادخ  هب  ندـش  کیدزن  ياـههار  زا  یکی  و  دـشابیم . تسا  هدرک  ناـیب  ار  تاـیلک  هک  میرک  نآرق  زا  يریـسفت  اـهاعد ، هک  مینآ 

ود ره  رد  مهم  دنتسین . وا  زا  يادج  هدوب  نآرق  ياتسار  رد  اهاعد ، نیا  ربانب  دنهدیم . ندناوخ  ماگنه  یصاخ  لاح  ناسنا  هب  هک  دنـشابیم 
لاکشا و دنرادن ، لکـشم  نآ  ندناوخ  اعد و  لصا  اب  تیباهو  یهگناو  دشابیم . اهاعد  میرک و  نآرق  ياوتحم  هب  لمع  دنوادخ و  تفرعم 

. دش دهاوخ  هداد  خساپ  دیسیونیم  هک  يدعب  همان  رد  زاین  تروص  رد  هک  دشابیم  اهاعد  رد  تعافش  لسوت و  هب  نانآ  داریا 

يرفعج بهذم  یمالکءارآ 

لیلد هچ  هب  تنس  لها  بهذم  ای  تسا  قح  هعیش  بهذم  ایآ 

شسرپ

لیلد هچ  هب  تنس  لها  بهذم  ای  تسا  قح  هعیش  بهذم  ایآ  يرفعج  بهذم  یمالکءارآ 

احیرـص نآرق  رد  ار  تیب و .. لها  مانارچ  دوش , یم  نینچ  تسناد  یم  ادخ  هکنآ  اب  دنراد  داضتم  صاخ و  يرظندوخ  يارب  مادک  ره  ینـسو  هعیش 
؟ دوش لح  فالتخاات  درواین 

شسرپ

نآرق رد  ار  تیب و .. لها  مانارچ  دوش , یم  نینچ  تسناد  یم  ادخ  هکنآ  اب  دـنراد  داضتم  صاخ و  يرظندوخ  يارب  مادـک  ره  ینـسو  هعیش 
؟ دوش لح  فالتخاات  درواین  احیرص 

خساپ

شیادیپ هشیرو  دش  یم  لح  تافالتخاو  تالکـشم  همه  رگید  نآرقرد  لئاسم  تایئزج  ای  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  مان  ندـمآ  اب  هک  نیا 
زا رایـسب  لئاسم  نیا  رددـیجم  نآرق  تفگ : دـیاب  سکع  رب  تسا . تسردان  يروصت  دـش  یم  هدز  ساـسا  زا  هدـنکارپ  فلتخم و  بهاذـم 

دـشیم لمع  نیا  زا  ریغ  رگا  میمانیم و  « حیرـصت هیانک و  نیب  قیفلت   » هویـش ار  نآ  مان  ام  هک  هدرک  هدافتـسا  ياهدش  باسح  قیقد و  شور 
بلطم ندـش  نشور  يارب  درکیم . دـیدهت  ار  نآرقو  مالـسا  دوب  بتکم  ساسا  رگناریو  هک  دوجوم  تافالتخا  زا  رت  گرزب  رایـسب  يرطخ 

ياهعماج صاخ  طیارـش  اه و  یگژیو  ب ) نایدا . رد  فلتخمیارآ  بهاذم و  شیادیپ  یعیبط  دـنور  ( فلا تفرگ : رظن  رد  ار  هتکن  ود  دـیاب 
یعیبط الماک  يرما  نید  کی  نورد  رد  نوگانوگ  ياههلحن  بهاذـم و  اتیاهن  ارآ و  شیادـیپ  فلا ) تساهدـیدرگ . لزان  نآ  رد  نآرق  هک 
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نادنمشناد و ریسفت  تشادرب و  يرایسب  دراوم  رد  دشابن  راک  رد  مه  دساف  يارآ  رگا  یتح  هک  دهدیم  ناشن  نایداخیرات  رد  هعلاطم  تسا .
ار راکو  تسا  یلوصا  رایـسب  لئاسم  رد  قیمع و  اه  توافت  نیا  هاگ  تسا . ضراعم  اسب  هچ  توافتمینید و  لئاسم  تشرد  زیرزا و  اههدوت 

یـسک ره  هکنآ  ات  هدشراتفرگ  يدیدش  تافالتخا  هب  دوخ  نایم  رد  دحاو  بهذم  بابرا  یتح  ای  نایدا و  نابحاص  هک  دـناشکیم  ییاج  هب 
. دراد دوجو  نایدا  همه  رد  ریذپانزیرگ و  يدودح  ات  تسا  یتیعقاو  هلاسم  نیا  درامشیم . جراخ  یلک  هب  نید  هزوح  زاو  ریفکت  ار  يرگید 

یخولاک ینویکام  یخویـسا  نوچ  ییاههقرف  ناتـستورپسکدترا و  کیلوتاک  بهذم  دننام   ) یحیـسم بهذم  اههد  دـیدش  تافالتخا  دـننام 
اهنیا همه  دییوگب  تسا  نکمم  ...( . هیبتس و ییندان  ینومترآ  یتسیزیفونومیتنژوه  یسویرآ  يروطسن  یعوسی  نیتروپ  یسوه  ناژ  یفلگیو 
ناسنا همه  اهنت  هن  هک  دوش  لزان  نآ  تایئزج  مامت  اب  نشور  قیقد و  نانچ  نآ  هلزان  تعیرشو  نید  هک : تسا  نیا  نآ  دراد و  لح  هار  کی 

زین نارگفیرحت  ناراذگ و  تعدب  يراکبیرف  ءوس و  ریسفت  هنوگ  ره  هار  یتح  هکلب  دنشاب . هتشاد  دحاو  تشادربینید  لئاسم  مامت  رد  اه 
تفرعم هاگدــید  زا  ( 1 اریز : تـسا . ریذـپان  قـقحت  يرادـنپ  یهاگدـید  نـینچ  هـک  دوـشیم  نـشور  یـشیدنافرژ  یمک  اـب  دوشهتــسب .

رد هک  يروط  هب  دراد  یصاخ  ياه  تیدودحمو  هژیو  مسیناکم  هنیمز  ره  رد  یناسنا  كرد  تخانـش و  تیفیک  کیژولومتـسیپا ) ) یتخانش
رد ) ار اه  ناسنا  همه  ناوتیمن  زگره  دـنرادروخرب  الابرایـسب  ییافرژ  یگدرتسگ و  زا  هک  ینید  فراـعم  رد  هژیوب  فراـعم  زا  هتـشر  کـی 

یـصاخ ياهدرکراک  شقن و  تفرعم  دـنور  رد  نابز  ( 2 تخاس . دـحاوکرد  تشادرب و  ياراد  رظنلا و  دـحتم  هعومجم ) نآ  لـئاسم  همه 
نیاربانب تسا . ینید  نوتم  زا  نوگانوگ  ياه  تشادرب  ریسافت و  مهم  لماوعزا  یکی  دوخ  هک  تسور  هبور  ياهژیو  ياهتیدودحم  اب  دراد و 

ماکحا و تایقالخا  فراعم  لیبق  زا  لئاسم ؛ مامت  رد  ینامـسآ  باتک  دوش  اـنب  رگا  ( 3 دراد . یسانشتفرعم  هباشم  یمکح  زین  یـسانش  نابز 
نیا رد  دوش  ناـیب  فیراـعت  یتح  تاـیئزج و  ماـمت  اـب  هارمه  مظنم  یلیـصفت و  قیقد  ياهعومجم  تروصهب  یعاـمتجا  يدرف و  تاروتـسد 

حرطم خـیرات و ... هفـسلف  یـسانش  ناـسنا  ینیبناهجیفـسلف  لـئاسم  نآ  زا  یـشخب  هک  دـمآ  دـهاوخ  رد  یفراـعملا  هریادلکـش  هب  تروص 
ماکحا داصتقاتایدابع  دننام : یعامتجا ؛ يدرف و  قوقح  ماکحا  رگید  ياه  شخب  رد  قالخا و  هفـسلف  تایقالخا و  نآ  زا  یـشخب  ودوشیم 

نید هب  یمکحم  هبرـض  يزیچنینچ  هک  تسا  نآ  تیعقاو  دشاب ؟ نینچ  هک  دراد  یبیع  هچ  دییوگب  تسا  نکمم  قوقح و ... هفـسلف  یـسایس 
هدرتسگ رایـسب  ار  ینامـسآ  باتک  یفرط  زا  - 1 اریز : ؛ تسا ینامـسآ  ياه  باتک  لازنا  ایبنا و  تثعب  یـساسا  هفـسلف  فلاخم  دز و  دـهاوخ 

هبنج هدـش و  لـئاسم  زا  یـصاخ  هزوح  هب  طوـبرم  تادـلجم  نآ  زا  یـشخب  ره  - 2 دـنکیم . باتک  دـلج  اه  هد  هب  لیدـبت  ینعی   . لـصفمو
. تشاد دهاوخ  ار  هتـشر  نآ  هژیو  نابز  ینف  ره  رد  هکلب  دوب  دهاوخن  اههدوت  نابز  رگید  ینامـسآ  باتک  نابز  - 3 دنکیم . ادیپ  یصصخت 

ياهدوت يریگارفـششک  توعد و  تردـق  رگید  داد و  دـهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  یمومع  هبذاـج  ینید  نوتم  هک  تسا  نآ  روما  نیا  هجیتـن 
هک تفرگ  دـهاوخ  رارق  یلعوبیبارافنوطالفاوطـسرا و ... نوچ  ياهتـسجرب  غباون  هفـسالف و  ياه  باـتک  فیدر  رد  هکلب  تشاد . دـهاوخن 

هفـسالف و ریثات  دـح  رد  زین  شایعامتجا  یگدـنزاسو  ریثأت  نازیم  نادنمـشناد و  ياههناخباتک  طقف  مدرم  ياـههناخ  ياـج  هب  نآ  هاـگیاج 
ون ثداوح  نداد  خر  یپ  رد  هک  دـنکیم  باجیا  هراومهو  تساداهتجا  هار  ندـش  هتـسب  مزلتـسم  یحرط  نینچ  هوالع  هب  دوب  دـهاوخ  غباون 
طخ تیمتاخ  هلاسم  رب  دـبلطیم و  ار  يدـیدج  تثعب  شزیگنا و  رـصع  ره  لئاسممکح  خـساپ و  نتفای  دوش و  هتخیگنارب  دـیدج  يربماـیپ 

ازهتسا و اسب  هچ  یگدزاو و  بجوم  هکلب  تسین  باذج  اهنت  هن  یلعف  نابلاط  يارب  یتآ  ياهرصعلئاسم  یلیصفت  نایب  اریز  دشکیم . نالطب 
رظن زا  یهلا  یحو  بطاـخم  عـماوج  دارفا و  هـک  دـهدیم  ناـشن  یتخانـش  هعماـج  ياـه  شواـک  ( 4 تـسا . ینامـسآباتک  زا  ضارعا  اـتیاهن 

زا دـناهدوب . توافتم  رایـسب  یهلا ) يایبنا   ) نآ نالماح  یحو و  ربارب  رد  يریذـپ  ریثأت  تیفیک  دودـح و  نازیمو و  هنایارگ  نید  ياـههزیگنا 
نیعرد هتشاد و  ار  هبذاج  نیرتریگارف  نیرتشیب و  هک  دیامن  غالبا  یلکـش  بلاقرد و  ار  دوخ  مایپ  دنکیم  باجیا  یهلا  تمکحرگید  فرط 

: دـنراد مایپ  غالباو  میهفت  یگنوگچ  رد  یمهم  شقن  ود  نآ  دـنزیمآیم و  مه  رد  لصا  ود  نیاربانب  دـنامن . ورف  زین  قیاـقح  زا  يزیچ  لاـح 
نخس نانآ  هب  نابز  ره  اب  هچره و  هک  صلاخ  دصرددص  دودحم  ياه  ناسنا  يارب  اهنت  نید  رگید  ترابع  هب  تیبذاج :» يریگارف و   » لصا

ياـههدوت ریـسم  نیا  رد  نکیل  تسا .  تمـسنآ  هب  اـه  ناـسنا  نداد  قوس  نآ  یـساسا  فدـه  دـنچ  ره  تساهدـماین  دـنریذپیم  دوش  هتفگ 
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ياهنوگ هب  دیاب  سپ  تساهنآ  همه  يارب  نید  نوچ  درکتیاده و  بذج و  ار  اهنآ  ناوتیم  یـصاخ  ياه  بلاق  رد  اهنت  هک  دنتـسه  یمیظع 
لـصا دـشاب . ترورـض  دـح  رد  ياهـعفاد  بذـج و  ناـکما  يالعادـح  ياراد  هـکلب  دـهدن . يرارف  ار  ناـنآ  یگداـسب  هـک  دـیوگب  نـخس 
ینامز اهنت  لصا  ود  نیا  تیاعر  دراذگ . خساپ  نودب  ار  دوخ  نابلاط  ینید  ياهزاینزا  کی  چیه  دـیابن  نید  لصا  نیا  مکح  هب  تیعماج :» »
یمرن اب  هاگ  تیعطاق و  اب  هاگ  ولهپ  ود  هیاـنک و  اـب  ار  یخرب  هدرپیب و  حیرـص و  ار  لـئاسم  زا  یخربتیعماـج  نیع  رد  نید  هک  تسا  نکمم 

نازرودرخ و نادنمـشیدنا و  يارب  یمیظع  یلقع  قیاقد  میظع و  يرکف و  راـب  مه  دـنار و  نخـس  اـههدوت  ناـبزاب  مه  یفرط  زا  دـنک . ناـیب 
هباشتمو مکحم  تایآ  دوجو  زار  دیامن . تیاعر  ار  یقیقد  یعامتجا  یسانش  پیت  دشاب و  هتشاد  تریصب  بابرا  يارب  یفیرشینافرع  فئاطل 

هب هک  یناسک  دش و  لزان  نآ  رد  نآرق  هک  ياهعماج  نآرق : لوزن  طیحم  صاخ  طیارـش  اه و  یگژیو  ب ) تسا . نیمه  زین  دیجم  نآرق  رد 
تـسا نآ  گرزب  تاهابتـشا  زا  یکی  دندوب . توافتم  رایـسب  ینید  ریغ  ینید و  ياههزیگنا  قیالع و  شنیب و  رظن  زا  دـندیورگنیبم  نید  نیا 

ینیدـمیلاعت نید و  نانآ  یلـصا  كرحم  لئاسم  مامت  رد  هدوب و  نید  زا  رثأتم  اهنت  اهنت و  یمالـسا  هعماـج  زین  ینید و  عماوج  مینک  رکفهک 
(ص) ادخ لوسر  باحصاو  ناملسم  روآ  مان  ياه  تیصخش  یتح  اههدوت و  زا  يرایسب  مالسا  شرتسگ  زا  سپ  امتح  سکعرب  تسا . هدوب 

ربارب رد  یتحار  هب  یناملـسم  راهظا  نیعرد  هک  دـندوب  هناروحم  دوخ  یـصخش و  فادـها  اوران و  تابـصعت  یلهاج  نخـس  زا  رثأـتم  ناـنچ 
مدـع دوجو و  هکدوشیم  نشور  اج  نیا  زا  دـندادیمناشن و  یتخـسرس  تفلاخم و  دوخ  ياه  تساوخ  ریاـغم  یهلا  ماـکحا  و  (ص ) ربماـیپ

نع قطنی  ام  و  : » دـیامرفیم ربمایپ  هب  تبـسن  مامت  تحارـص  اب  نآرقلاثم  ناونع  هب  تسین  زاـسراک  نادـنچ  دـیجم  نآرق  رد  لـئاسم  هنوگنیا 
هک یلاح  رد  تسین .» هداتسرف  یحو و  زج  يزیچ  واراتفگ  هکلب  دیوگیمن  نخـس  اوهـساسا  رب  ربمایپ )  ) وا و  یحوی . یحو  الا  وه  نا  يوهلا 

دوخ هناخ  رد  دنراذگ  بوتکم  يدنـس  دنیامن و  تبث  ار  نینمءوملاریما  تیالو  هلاسم  ات  دومن  يذـغاکو  ملق  تساوخرد  ص )  ) ربمایپ نوچ 
دندش فرصنم  ربمایپ  هک  نآ  ات  رجهیل » لجرلا  نا   » دز دایرف  وا  هدش و  هجاوم  باحـصا  یخرب  يدج  تفلاخم  اب  نازیزعنیرت  کیدزن  دزن  و 

هلاسمنآ هب  تبـسن  ربمایپ  رگا  هک  هتـشاد  دوجو  يوج  نانچ  دـهدیم  ناـشن  ص )  ) ربماـیپ فارـصنا  نیا  دـندومرف . يراددوخ  نآ  تبثزا  و 
اب زین  دـیجم  نآرق  . تشاد دوجو  مالـسا  لصا  زا  هعماج  زا  یمیظع  شخب  ندـنادرگزاب  تلاسر و  لصا  راکنا  رطخ  دـندیزرویم  يراـشفاپ 

ياپ نآ  رب  هدرپیب  تحارـصاب و  هراومه  رگا  اریز  تسا ؛ هدومیپ  قیاـقح  هنوگ  نیا  نییبت  رد  ار  دوخ  صاـخ  هویـش  لـئاسم  نیمه  هب  هجوت 
دوخ دـنوادخ  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  . تشاد دوجو  نآ  فیرحت  ندز و  دربتـسد  ای  نآ و  تیجح  نآرق و  لصا  راـکنا  رطخ  درـشفیم 

هار زا  یکی  دهدیم و  ماجنا  دوخ  صاخ  للع  بابساقیرط و  زا  ار  يراک  ره  دنوادخ  یلو  یلب  مییوگ : تسا . هداد  ار  نآرق  تنایـص  هدعو 
ار نآ  فیرحت  هزیگنا  یمالـسا  هعماج  نتم  نورد و  زا  لـقاال  هک  ياهویـشینعی   . تسا هویـش  نیمه  ندربراـک  هب  نآرق  نتـشاد  نوصم  ياـه 
رد نآرق  زا  يدایز  تایآ  لاح  نیع  رد  دشیم . ینامـسآ  ياه  باتک  رگید  نوچ  یلئاسمراتفرگ  زین  نآرق  هنرگو  دربب  نیب  زا  دناکـشخب و 
قح يارب  يدیدرت  چیه  هک  ياهنوگ  هب  دناهدومرف  نایب  ار  دوخ  بلاطم  اتحارص  ارارک و  زین  (ص )  ربمایپو تساهدنار  نخس  تیب  لها  ناش 

دومحم دیـس  همجرت  تابقارملا ) همجرت   ) نآرق رد  (ع ) یلع ماما  يربهر  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دراذـگیمن . یقابنازرو  درخ  نایوج و 
یحطبا ریهطتلا  هیآ  دحوم  نآرق  رد  (ع ) یلع ماما  يامیس  یناحبس  رفعج  تیدبا  غورف  ینیما  میهاربا  تماما  یلک  لئاسم  یسررب  شوپهایس 
J} يوامس یناجیت  تیدتها ) مث  همجرت   ) مدش تیاده  هاگ  نآ  يرش  داوج  اوران  ياهتمهت  هعیش و  يرکسع  همالع  نیتسردملا  ملاعم 

؟ دنوشب یّنس  دنناوت  یمن  نایعیش  ارچ  . دنوش یم  هعیش  یّنس  ناردارب  یهاگ  دنا و  هدوب  مه  رانک  رد  اه  نامز  زا  يرایسب  رد  نایعیش  اب  تّنس  لها 

شسرپ

یّنس دنناوت  یمن  نایعیش  ارچ  . دنوش یم  هعیـش  یّنـس  ناردارب  یهاگ  دنا و  هدوب  مه  رانک  رد  اه  نامز  زا  يرایـسب  رد  نایعیـش  اب  ّتنـس  لها 
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؟ دنوشب

خساپ

فزخ هب  ات  دنک  یمن  اهر  ارالط  لقاع  ِناسنا  اما  تسین ,  وا  يارب  یعنام  دنکب و  ادیپ  شیارگ  یکلـسم  ره  هب  دناوت  یم  دـهاوخب , سک  ره 
ّصن هب  نانآ  ّتبحم  دـنا و  هدوب  ربمایپ  تیب  لـها  هک  ار  يدـه  ءهمئا  نیـسح و  نسح و  3و  ارهز یلع 7و  لقاع  ناسنا  ایآ  دبسچب . لافـس  و 
یهقف ریغ  یهقف و  داتـسا  هک  ار  قداص 7 ماما  هقف  لقاع  ناسنا  ایآ  دوش ؟ یم  دـنم  هدـیقع  نارگید  هب  دـنک و  یم  اـهر  تسا ,  بجاو  نآرق 

لبنح نب  دمحا  ای  سنا  نب  کلام  ای  هفینحوبا  زا  دنک و  یم  اهر  هتشاد ,  لاّصتا  یهلا  یحو  ءهتـشر  هب  هدوب و  نارگید  کلام و  هفینحواب و 
ای دنک , هعجارم  هدوب ,  ییوگ  غورد  هب  فورعم  هک  هریرهوبا  هب  6 ربمایپ تایحور  قالخاو و  ربمایپ  تّنس  لقن  رد  ایآ  دنک ؟ دیلقت  یعفاش  ای 

ربمایپ لآ  رد  اه  یبوخ  بقانم و  لئاضف و  مامت  دروایب ؟ ور  اه  نآ  هب  يا  هعیش  هک  دنراد  یتیزم  هچ  ّتنس  لها  رذوباو ؟ ناملس  یلع 7و  هب 
باختناار يزیچ  نآ  ضوع  هب  دـنک و  یمن  اهر  ار  الط  دـشاب , لقاع  رگا  هعیـش  رفن  کی  تسا .  هدـش  عمج  شموصعم  ِنادـنزرف  یلع و  و 

هر  ) ینیمخ ماما  تیب :  لها  نادناخ  یتیبرت  ءهنومن  کی  دنک . یم  تیعبت  تیب :  لها  زا  دوش و  یم  هعیش  دشاب , لقاع  یّنـس  رگا  دنک . یمن 
هب فاصنا ,  اب  ِنارادمتسایس  ناروشیدناو و  ناگرزب  ایند و  نالقاع  ءهمه  دوش و  یم  بوسحم  ام  نارود  رد  تیرـشب  ملاع  راختفا  هک  دوب  ( 

یمن ییاه  تیصخش  نینچ  نیا  میرگنب ,  نانآ  خیراتو  تّنـس  لها  مامت  رد  رگا  دننک . یم  راختفا  یعیـش  تیـصخش  نیا  یگرزب  تمظع و 
: خساپ دراد ؟ یمکح  هچ  ندرک  جاودزا  ای  ندروخ  اذغ  مه  اب  ًالثم  موسر ,  بادآ و  زا  يرایسب  رد  هعیش  یّنـس و  نیب  يدرف  ءهطبار  میبای . 

نابرهم تسود و  مه  اب  دنوشبدّحتم و  مهاب  رتشیب  هچ  ره  دیاب  درادن و  یلاکشا  تّنـس  لها  اب  نایعیـش  یقالخا  ریغ  یقالخا و  ِيدرف  طباور 
نایعیش هب  ناینس  هک  نیا  هن  دنتسیاب , هتسب  مالسا  يدوبان  هب  رمک  هک  یناهج  رابکتسا  لباقم  رد  فده  کی  تسدکی و  مهاب  همه  دنـشاب و 

ناتـسبرع و دننام  دـننکب , ناریا  هیلع  گنج  يارب  يدام  ریغ  يدام و  ياه  کمک  ای  دـننک  لیمحت  ناریا  هیلع  قارع  گنج  دـننام  یگنج  , 
هب ناتسناغفا  ناتسکاپ و  رد  نایعیش  مه  نآلا  هک  دوب  ام  نامز  رد  ّتنس  لها  تاهابتـشا  اه  نیا  مادص .  هب  نیـشن  یّنـس  ياهروشک  تیوک و 

یبرغ و یمجاهت  ياه  تسایس  لباقم  رد  دنناوتب  ات  دنشاب  هتشاد  یبوخ  طابترا  دیاب  ّتنـس  لها  اب  نایعیـش  دنوش . یم  هتـشک  نایّنـس  تسد 
طایتحا فالخ  تسا ,  یّنس  هک  يدرم  اب  هعیش  يرتخد  جاودزا  اما  درادن , یلاکشا  جاودزا  نانآ و  اب  ندشاذغ  مه  نیاربانب  دنتسیاب . یقرش 

ج 2 ص 285 هلیسولا ,  ریرحت  ینیمخ ,  ماما  یقروا 1. پـ ( ) 1  .) تسا

زا دارم  ایآ  تسا ؟  تسرد  دنتسه , نایعیش  هیربلاریخ )  مه  کئلوا   ) زا دارم  دنیوگ  یم  هک  نیا  دراد ؟ دوجو  نایعیش  دروم  رد  يا  هیآ  نآرق  رد  ایآ 
؟ دوب دنهاوخنراگتسر  اه  هورگ  مدرم و  یقبام  تسا و  هعیش  طقف  هیجان  ءهقرف 

شسرپ

؟  تسا تسرد  دنتـسه , نایعیـش  هیربلاریخ )  مه  کئلوا   ) زا دارم  دـنیوگ  یم  هک  نیا  دراد ؟ دوجو  نایعیـش  دروم  رد  يا  هیآ  نآرق  رد  ایآ 
؟ دوب دنهاوخنراگتسر  اه  هورگ  مدرم و  یقبام  تسا و  هعیش  طقف  هیجان  ءهقرف  زا  دارم  ایآ 

خساپ

يددعتم تاهج  زا  ترـضح  نآ  تسا .  هدوب  نینمؤملاریما 7 ترضح  6 ادـخ لوسر  زا  دـعب  لماک  هنومن و  ناـسنا  نیرتهب  هک  تسین  یکش 
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ناناملـسم ءهقرفت  ثعاب  هک  دمآ  شیپ  یعیاقو  ادـخ  لوسر  تافو  زا  دـعب  تسا .  هدوب  نارگید  اب  هسیاقم  لباق  ریغ  بقانم  لئاضف و  ياراد 
هار نیا  ییادف  يا  هدع  تهج  نیا  هب  دندرک . ادـج  تلاسر  نادـناخ  زا  ار  تفالخ  دیـسر و  روهظ  هب  افخ  ءهلحرم  زا  یـضعب ,  قافن  دـش و 

اب هرخـالاب  هتفرگ و  رارق  حرج  برـض و  دروم  دروخ و  کـتک  هار  نیا  رد  هک  (س )  ارهز ءهمطاـف  ترـضح  6 ربمایپ رتخد  هلمج  زا  دـندش ,
 , هللادبع نیرباج  سابع ,  سابع ,  نبا  رامع , دادقم , رذوبا , ناملس ,  دننام  ربمایپء  هباحص  زا  يا  هدع  دیسر . تداهش  هب  ناوارف  جنر  درد و 
راک دـنورزا  رخآ  ات  یلو  دـندش , تعیب  هب  روبجم  هچرگ  دـندرک , تفلاخم  تفالخ  بصغ  هفیقـس و  نایرج  اب  مشاـه  ینب  مقرا و  نبدـیز 
هتبلا دنداهن . مان  یلع 7 ناوریپ  ینعی  هعیـش  ار  نانآ  مک  مک  دش و  هتـسب  یلع 7 نارادفرط  مان  هب  یهورگ  ءهفطن  اج  نآ  زا  دـندوب . یـضاران 

رد دوبن . شیب  یتمعت  نیا  یلو  دنتفگ , یم  یضفار  نایعیش  هب  اه  یّنس  هچ  رگ  دوب .: هدمآ  یلع 7 هب  باطخ  ربمایپ  تاملک  رد  هعیش  ءهملک 
شنادنزرف یلع 7و  نینمؤملاریما  رادفرط  ار  دوخ  اهنآ  تسا .  رفن  هدزاود  هبرـصحنم  صوصنم ,  تماما  دـنراد  هدـیقع  ناعیـش  تروص  ره 

نامه (. 1 : ) دومرف زین  دومرف . : 6 ربمایپ دنیوگ  یم  دنریگ و  یم  دامتعا  دروم  ءهباحص  قیرط  زا  نانیا و  قیرط  زا  ار  ربمایپ  تنس  دنناد و  یم 
دوخ نانآ  مسر  هار و  هب  دنشاب و  هتـشاد  ناماما  تیالو  هب  کسمت  هک  ینایعیـش  دوش , یم  هدافتـسا  تایاور  ریاس  تیاور و  نیا  زا  هک  روط 

رد اه  هقرف  ءهیقب  یفرط  زا  دهدن . ماجنا  یحلاص  لمع  چـیه  یلو  دـنک , ندوب  هعیـش  ياعدا  هک  سک  ره  هن  دـنتاجن , لها  دـنهد , قیبطت  ار 
ینادرم نانز و  هنرگ  دنـشاب و  هداد  رارق  يداو  نآ  رد  ار  دوخ  صحفت  قیقحت و  نودب  ًادـماع و  ًاملاع و  هک  دنتـسه  تکاله  لها  یتروص 

یعرش و فئاظو  هب  رگا  دنشاب , هدرکن  یهاتوک  هار  نیا  رد  دنـشاب و  هدادن  صیخـشت  ار  قح  هار  دنـشاب و  یمالـسا  ياه  هقرف  رگید  زا  هک 
زا تجح  ماـمتا  هب  طونم  باذـع  شاداـپ و  منهج و  تشهب و  . دوب دـنهاوخ  منهج  لـها  تفگ  ناوـت  یمن  دنـشاب , هدرک  لـمع  دوـخ  یلقع 

. دـشاب هدـشن  مامتا  نانآ  رب  تجح  نانآ  ینعی  دنـشاب ; يرکف  نافعـضتسم  نارـصاق و  زا  دـیابن  مدرم  یفرط  زا  تسا .  لاعتم  يادـخ  بناج 
 : متفگ ماما  هب  نم  میدش .  دراو  7 رقاب ماما  رب  ریکب ) ای  نارمح   ) مردارب اب  دـیوگ : یم  هرارز  مینک :  یم  لقن  ار  یتیاور  رتشیب  حیـضوت  يارب 

رارقرب یتسود  دنویپوا  اب  نانآ ,  ریغ  زا  هاوخ  یلع و  دالوا  زا  هاوخ  دشاب , هعیـش  ام  دننام  یـسک  ره  میریگ .  یم  هزادنا  لوقاش  اب  ار  دارفا  ام 
نیا دومرف : ماما 7 مییوج .  یم  يّربت  كاله  لها  هارمگ و  درف  کی  ناونع  هب  وا  زا  ام  دـشاب , فلاخم  ام  ءهدـقیقع  اـب  سک  ره  مینک و  یم 
دوش یم  هچ  دیامرف : یم  هک  ادخ  نخـس  سپ  دشاب , تسرد  ییوگ  یم  وت  هچ  نآ  رگا  تسا .  رت  تسار  وت  نخـس  زا  ادـخ  نخـس  هرارز ! 

هن  ) ناـهارمگ هک  ادـخ  رب  تسا  قح  هرارز !  يا  دوش ؟ یم  هچ  دومرف : اـهنآ  ءهراـبرد  ادـخ  هک  ناـنآ  تسیچ ؟  هللارمـأل )  نوـجرملا   ) سپ
لها یطیارش  اب  دنتسه , نایعیش  هک  هیجان  ءهقرف  نیاربانب  (. 3 : ) دومرف 7 رفعح نب  یسوم  ماما  زین  ( 2 .) دربب تشهب  هب  ار  نادهاج )  نارفاک و 
لها هنرگ  دور و  یم  اهنآ  ءهرابرد  یهلا  وفع  دـیما  دـشاب , هدـشن  ماـمتا  ناـنآ  رب  تجح  ینعی  دنـشاب , روذـعم  رگا  هعیـش  ریغ  و  ( 4) دنتاجن

 : تسیک ّلج  ّزع و  يادخ  دزن  قلخ  نیرت  یمارگ  متفگ :  6 ادخ لوسر  هب  هک  هدرک  لقن  هشیاع  زا  ریسفت  رد  یطویس  دوب . دنهاوخ  تکاله 
نبرباج زا  رکاسع  نبا  یناوخ ؟  یمن  ار  ۀّیربلا ) ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلااولمع  اونمآ و  نیذلا  ّنا   ) ءهفیرش ءهیآ  رگم  هشیاع !  يا  دومرف :

وا تسد  هب  مناـج  هک  ییادـخ  هب  دومرف : 6 ادخ لوسر  دیـسر . هار  زا  یلع 7 هک  میدوـب  6 ادـخ لوـسر  دزن  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  هللادـبع 
باحصا دش , لزان  هیآ  نیا  هک  یتقو  زا  دش . : لزان  هیآ  نیا  هاگ  نآ  دنتمایق . رد  ناراگتـسر  اهنت  شنایعیـش )   ) شناوریپ درم و  نیا  تسا ! 

نبا زا  ار  اـنعم  نیا  روثنملاّرد )  ) رد دـیوگ : یم  هر )   ) ییاـبطابط ءهمـالع  ( 5 .) دمآ دنتفگ  یم  دـندید , یم  ار  یلع 7 تـقو  ره  6 ادخ لوسر 
نبدیزی زا  بقانم )  باتکرد   ) دمحا نب  قفوم  زا  ار  نآ  ناهرب  ریسفت  زین  هدروآ و  هیودرم  نبا -  زا  زین  هدرک و  لقن  زین  سابع  نبا  زا  يدع 

: دومرف هک  مدینش  یلع 7 زا  نم  هدمآ :  نینچ  لیحارـش  نبدـیزی  ترابع  رد  هدرک و  تیاور  بانج  نآ  زا  یلع 7 بتاک  يراصنا ,  لیحارش 
مالک يدینشن  رگم  یلع !  ای  دومرف : لاح  نآ  رد  مدوب .  هداد  هیکت  ما  هنیس  هب  ار  ترضح  نآ  رـس  هک  یلاح  رد  تفر ,  ایند  زا  6 ادخ لوسر 
يارب اه  تما  مامت  هک  یتقو  تسا .  رثوک  ضوح  دزن  امـش  دعوم  نم و  دـعوم  . دنتـسه وت  نایعیـش  دـیامرف ؟ : یم  هک  ار  ّلج  ّزع و  يادـخ 

یضترم یقروا 2 . پـ  ) ج 36 ص 336 راونالاراحب , یقروا 1. پـ ( ) 6 .) دنوش یم  هدناوخ  بقل  مان و  هب  وت  نایعیـش  دـنوش , یم  عمج  باسح 
لها هک  تسا  یسکی  یعقاو  هعیـش  نیعی  دومرف . : 7 رقاب ماما  یقروا 4 . پـ  ) ص 397 نامه ,  یقروا 3 . پـ  ) ص 396 یهلا ,  لدـع  يرهطم , 
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ج 20 ص 785 نازیملا ,  ریسفت  ءهمجرت  یقروا 6 . پـ  ) ج 8 ص 538 روثنملارد , یقروا 5 . پـ  ) ص 412 یهلا ,  لدع   ) دشاب اوقت و ............

. دینک تباث  نم  يارب  ار  یماما  هعیش 12  تیناقح  هدننک  عناق  مکحم و  لئالد  اب 

شسرپ

. دینک تباث  نم  يارب  ار  یماما  هعیش 12  تیناقح  هدننک  عناق  مکحم و  لئالد  اب 

خساپ

بتک رد  هکلب  تسین . صاخ  يانعم  هب  رشع  ینثا  هعیـش  ای  ماع و  يانعمب  هعیـش  قیرط  زا  اهنت  یماما  هدزاود  هعیـش  تیناقح  تابثا  هار  فلا .
لوسر زا  هک  يدایز  تایاور  ساسا  رب  تسا . هدش  حیرـصت  (ص ) ادـخ لوسر  زا  دـعب  هناگهدزاود  تماما  هب  زین  تنـس  لها  ننـس  یئاور و 
تماما هک  دزاسیم  راکـشآ  ار  عوضوم  نیا  تسا  هدـمآ  تمایق  زا  لبق  اـت  نآ  رارمتـسا  و  (ع ) يدـهم ترـضح  تماـما  نارود  رب  (ص ) هللا

دروم رد  هّماع  بتک  رد  هک  یتایاور  زا  یضعب  هب  هلئسم  ندش  نشور  يارب  دجنگیم . رشع  ینثا  هعیش  تادقتعم  هریاد  رد  يدهم  ترـضح 
رما نیا  ۀفیلخ ؛  رـشع  انثا  مهیف  یـضمی  یّتح  یـضقنی  رمالا ال  اذـه  ّنا  (ص :) هللالوسر لاق  . 1 دوشیم . هراشا  تسا  هدـمآ  رـشع  ینثا  همئا 

مهیلو ام  ایـضام  سانلا  رما  لازی  ال  (ص :) هللالوسر لاق  . M» 2} دراذگ رس  تشپ  ار  نیشناجو  هفیلخ  هدزاود  ات  دیاین  رـس  هب  مالـسا ) نید  )
شیرق زا  نانآ  یگمه  هک  درذـگب ... هتـسویپ  مدرم  راکدـننارب  نامرف  اهنآ  رب  درم  هدزاود  هک  نآ  ات  شیرق ؛  نم  مهّلک  ًـالجر ... رـشع  اـنثا 

.M». 4} تسا یسوم  يابقن  دادعت  هب  نم  نانیشناج  رامش  یـسوم ؛  ءابقن  ةدع  يدعب  ءافلخلا  ةدع  ّنا  (ص :) هللالوسر لاق  . M». 3 .} دنتسه
هتـسویپنید دـننک  تموکح  امـش  رب  نیـشناج  هفیلخ و  هدزاود  هک  یتقو  ات  هفیلخ ؛  رـشع  انثا  مکیلع  نوکی  یتح  امئاق  نیدـلا  اذـه  لازی  ـال 

هرمـس نب  رباج  زا  لامعلا  زنک  بختنم  رد  . 5 ةرامالا . باتک  ج 3 ، ملسم ، حیحـص  هنیمز ر.ك : نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  «. M} تساپرب
ربمایپ . 6 لاـمعلا .) زنک  بختنم  «، ) لیئارـسا ینب  ءاـبقن  ددـع  هب  درک  دـنهاوخ  تموـکح  هفیلخ  هدزاود  تما  نیا  رب   » هک هدـش  لـقن  نـینچ 
ۀیافک  ، ) مهّیدهم عساتلا  نیسحلا و  بلـص  نم  ۀعـست  رـشع ، ینثا  يدعب  ۀمئالا  دنراد  حیرـص  نایب  هناگهدزاود  همئا  دروم  رد  (ص ) مالـسا

دراو (ع ) همئا دادـعت  دروم  رد  تنـس  لها  زا  هک  ار  تاـیاور  نیا  ریظن  ص 48 .) ج 2 ، بلاطیبا ، نب  یلع  ماـمالا  هعوسومزا  لـقن  رثالا 23 ،
 / ج 2 هجام ، نبا  ننس  . 3 ص 247 . ج 6 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  . 2 ص 44 . ةدوملا ، عیبانی  . 1 دینک . هعلاطم  لیذ  بتک  رد  دیناوتیم  تسا  هدش 
رد (ص ) مرکا ربمایپ  زا  هک  یصوصن  نیاربانب  . 107  / 4 دواد ، یبا  ننس  . 5 . 645  / 183 ج 1 /  لبنح ، نب  دمحا  دنسم  . 4 . 4085  / 1367

دروم رد  نآ  رب  هفاضا  و  دوشیم . تابثا  هعیش  تیناقح  تسا ، هدرک  لقن  ار  نآ  هعیش  تنـس و  لها  تسا و  هدش  دراو  (ع ) همئا دادعت  دروم 
زا دعب  ماما  ناماما  زا  کی  رهو  تسا  هدش  دراو  یصن  درف  هب  ادرف  تروص  هب  هچ  یعمج و  هتـسد  تروصب  هچ  (ع ) هناگهدزاود همئا  تماما 
ادج بعـشنم و  نآ  زا  هیلیعامـسا ) هیدـیز و   ) ياهتیلقا هک  هعیـش  تیرثکا  ب . تسین . ماما  صن  نودـب  ماما  تسا و  هدرک  یفرعم  ار  دوخ 

و دندش ، دقتعم  (ع ) رقابدمحم ماما  تماما ، هب  هعیـش  تیرثکا  (ع ) داجـس ماما  تلحر  زا  سپ  تسا ، یماما  هدزاود  هّیماما و  هعیـش  دـناهدش ؛
دقتعم (ع ) قداص رفعج  تماما  هب  نایعیـش  (ع ) رقابدمحم ماماتلحر  زا  سپ  و  دندیورگ . دیهـش  دـیز  ینعی  داجـس  ماما  رگید  رـسپ  هب  یتّیلقا 
گرزب رسپ  لیعامسا  یعمج  دنتسناد و  متفه  ماما  ار  (ع ) مظاک یـسوم  ماما  شدنزرف  تیرثکا  (ع ) قداص ماما  تشذگرد  زا  سپ  دندش و 
فورعم هیلیعامـسا  مان  هب  وهدـش  ادـج  هعیـش  تیرثکا  زا  دـنتفرگ و  ماما  دوب  هتـشذگرد  دوخ  ردـپ  تایح  لاح  رد  هک  ار  (ع ) قداص ماـما 
ترضح نآ  دوخ  رد  یضعب  دنتفرگ و  اوشیپ  ار  دمحم »  » شرگید دنزرف  یضعب  و  حطفا » هللادبع  ترضح  نآ  رگید  رسپ  یـضعب  دنتـشگ و 
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ماـما ار  (ع ) اـضر ماـما  شدـنزرف  هعیـش  تیرثـکا  (ع ) مظاـک یــسوم  ماـما  تداهــش  زا  سپ  و  دنتــشادنپ . شماـما  نـیرخآ  هدرک  فـقوت 
هب یهجوت  لباق  باعـشنا  مهدزاود  ماما  ات  متـشه  ماما  زا  دعب  دنفورعم  هیفقاو »  » هب هک  دـندرک  فقوت  متفه  ماما  رد  یخرب  دنتـسنادمتشه و 

قالطا یناسک  هب  نآ  زا  دـعب  و  (ص ) ربمایپ نامز  رد  مالـسا  خـیرات  رد  هعیـش  نیاربانب  ییابطابط .) همالع  مالـسا ، رد  هعیـش  ، ) دـماین دوجو 
للع هب  نامز  رورم  هب  اهنیا  لاثما  هیلیعامـسا و  يدـیز و  ياـههخاش  و  دناهتـشاد . داـقتعا  (ع ) ماـما نآ  دـالوا  یلع و  تماـما  هب  هک  دوشیم 
اهنآ عورف  دیاقع و  لوصا و  زا  عالطا  اهنآ  تیناقح  هب  ندرب  یپیاربو  دـناهدمآ . دوجوب  يداصتقا ) یـسایس ،  ) ددـعتم ياههزیگنا  فلتخم و 

رد ددع 12  هک  نآ  نخس  هصالخ  ییابطابط ) نیسحدمحم  همّالع  مالـسا ، رد  هعیـش  : ) دروم ر.ك نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  تسا . مزال 
دوخ رظن  يارب  یهیجوت  یماما  هدزاود  زا  ریغ  یعیش  ياههقرف  تسا و  هدش  رکذ  (ص ) ربمایپ زا  دعب  همئا  يارب  هعیـش  تنـس و  لها  تایاور 

زا ریغ   ) هعیـش ياههقرفزا  کی  ره  دشابیم و  لبق  ماما  حیرـصت  هب  يدعب  همئا  تماما  (ع ) یلع تماما  تابثا  زا  سپ  هکنیا  رب  هفاضا  دنرادن 
ماما تماما  هب  حیرـصت  هک  دید  دنهاوخ  دننک  عوجر  (ع ) قداص ماما  ًالثم  دوخ  لوبق  دروم  ماما  تاملک  هب  هک  یتروص  رد  یماما ) هدزاود 

ات ص 12  ج48 ، راونالاراحب ،  ) دینک هاگن  هنومن  ناونع  هب  تسین . یماما  هدزاود  هعیـش  رد  رـصحنم  تایاور  نیا  نایوار  هدرک و  دوخ  دـعب 
ص 28)

؟ دوش هعیش  دناوت  یم  ینوناق  یعرش و  طیارش  هچ  رد  تسا  ینس  هک  یسک 

شسرپ

؟ دوش هعیش  دناوت  یم  ینوناق  یعرش و  طیارش  هچ  رد  تسا  ینس  هک  یسک 

خساپ

مسارم هب  زاین  ندش  هعیش  نیاربانب  یهلا . تاروتسد  فیاظو و  هب  لمع  - 3 ینابز ، رارقا  - 2 یبلق ، رواب  داقتعا و  - 1 زا : تسا  ترابع  نامیا 
هب و  تفای . تسد  تقیقح  هب  لد  هار  زا  اـی  قیقحت و  هعلاـطم و  رثا  رب  ناـسنا  هک  هاـگنآ  درادـن . ینوناـق  یعرـش و  صاـخ  بادآ  یمـسر و 

نیا لابند  هب  درب و  یپ  نید ، ماکحا  فراـعم و  ذـخا  روظنم  هب  ینید  عجرم  ماـما و  ناونع  هب  شموصعم  دـنزرف  هدزاـی  و  (ع ) یلع تیناـقح 
صاخ مسارم  يارجا  هب  يزاین  تسا و  هدش  هعیش  داد ، رارق  ینید  کسانم  ماکحا و  راتفر و  لامعا و  رد  دوخ  ینید  عجرم  ار  نانآ  داقتعا ،
هاگنآ - 1 تسا : دـیفم  بتک  رگید  ریز و  ياـه  باـتک  هعلاـطم  هنیمز  نیا  رد  تسین . تیحیـسم ) رد  دـیمعت  لـسغ  ریظن   ) ینوناـق یعرش و 
ینیما همالع  ریدغلا ، یناجیت 4 - رتکد  یعقاو ، تنس  لها  نایعیـش ، یناجیت 3 - رتکد  دیـسرپب ، ناهاگآ  زا  یناجیت 2 - رتکد  مدش ، تیاده 

نیدلا فرش  همالع  تاعجارملا ، - 5

رد هعیش  ریغ  ناناوج  ارچ  ددرگ  یم  یحو  همئا و  هب  یهتنم  نوچ  دشاب  یم  بهذم  نیرتهب  عیشت  بهذم  یلقن  یلقع و  تایاور  قبط  هکنیا  هب  هجوت  اب 
؟  دنشاب یم  راتفرگ  رگید  تافارحنا  یلکلا و  تابورشم  دایتعا و  هبرتمک  نینچمه  دنتسه و  اه  هعیش  زا  رت  رادیاپ  رت و  نیدتم  ناشدوخ  بهذم 

شسرپ

ناناوج ارچ  ددرگ  یم  یحو  همئا و  هب  یهتنم  نوچ  دـشاب  یم  بهذـم  نیرتهب  عیـشت  بهذـم  یلقن  یلقع و  تایاور  قبط  هکنیا  هب  هجوت  اب 
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رگید تافارحنا  یلکلا و  تابورـشم  دایتعا و  هبرتمک  نینچمه  دنتـسه و  اه  هعیـش  زا  رت  رادیاپ  رت و  نیدتم  ناشدوخ  بهذم  رد  هعیـش  ریغ 
؟  دنشاب یم  راتفرگ 

خساپ

هک تشاد  هجوت  زین  مهم  هتکن  نیا  هب  دیاب  هتبلا  تسا . یحیحـص  قح و  بلطم  تسا ، بهذـم  نیرت  لماک  نیرتهب و  هعیـش  بهذـم  هک  نیا 
نید دننام  وا  دشر  يارب  مزال  ياه  هنیمز  طیحم و  هداوناخ ، صخش ، دوخ  لیبق : زا  يددعتم  لماوع  ناسنا ، لماکت  یلاعت و  دشر ، ریسم  رد 

هب نینیدـتم  لماکت  ثعاب  ییاهنت  هب  اما  مزال ، دـنچ  ره  بهذـم  یتسرد  لامک و  نیاربانب  تسا . مزال  ملاس و .. يا  هعماج  یهلا ، تیادـه  و 
نآ هب  اـقیمع  یبـلق ، یحور و  رظن  زا  دارفا  دـیاب  هکلب  هیآ 3 ) ناسنا ، « ) اروفک اما  ارکاش و  اما  لـیبسلا  هانیدـه  اـنا  . » دوش یمن  بهذـم  نآ 

تاکن رکذ  دنوش  یم  التبم  دسافم  یخرب  هب  هک  يا  هعیش  ناناوج  یسانش  بیسآ  رد  دنشاب . مزتلم  نآ  ياه  هزومآ  هب  زین  لمع  رد  دقتعم و 
سکعرب هکلب  دشاب ، رتشیب  هعیـشریغ  ناناوج  هب  تبـسن  هعیـش  ناناوج  فارحنا  دـصرد  هک  تسین  نینچ  نیا  الوا ، تسا : تیمها  زیاح  لیذ 

ناناوج هب  تبسن  دنشاب ، رادروخرب  ینید  ياه  هزومآ  هب  داقتعا  یهاگآ و  زا  هک  ینازیم  ره  هب  بهذم ، نیا  تیناقح  لیلد  هب  هعیـش  ناناوج 
ياه هنومن  دـنرادروخرب . يرتمک  يریذـپ  بیـسآ  زا  هتـشاد و  يرتشیب  تمواقم  یعامتجا ، دـسافم  فارحنا و  لباقم  رد  هعیـش ، ریغ  هباشم 

هب رضاح  طیارش ، نیرت  تخس  رد  هعیش  دقتعم  ناناوج  هک  دراد  دوجو  نونکات  مالسا  ردص  نامز  زا  اعدم  نیا  تحص  يارب  يدایز  رایـسب 
هدوب و رادروخرب  لماک  تیناقح  زا  يددعتم  هلدا  ساسارب  هک  هعیـش -  بهذـم  نیاربانب  دـنوش . یمن  هدـشن و  دوخ  ياه  شزرا  زا  لودـع 

 - تسا هدناسر  تابثا  هب  یگدنز  فلتخم  ياه  هصرع  رد  زین  ار  نیا  تسا و  یعقاو  لامک  دشر و  ریسم  رد  ناسنا  تیاده  یلاعت و  هار  اهنت 
زا یـشان  دـنوش ، یم  فارحنا  راچد  هعیـش  ناناوج  یـضعب  دراوم  یخرب  رد  رگا  ایناث ، دوش . یقلت  طاطحنا  لماع  دـناوت  یمن  هجو  چـیه  هب 

اه و هزومآ  هب  لماک  داقتعا  یهاـگآ و  مدـع  - 2 یمالسا . لیـصا  میلاعت  ساسارب  یگداوناخ  حیحـص  تیبرت  مدع  - 1 تسا : لیذ  لـماوع 
فارحنا هب  تهج  رد  مالـسا  نانمـشد  یگنهرف  هدرتسگ  دـیدش و  مجاهت  زا - : یـشان  طـیحم  دـعاسمان  طیارـش  - 3 یبهذـم . ياه  شزرا 

، نکـسم لاغتـشا ، تاناکما  ندوبن  مهارف  یتاطابترا - . یگنهرف و  هتفرـشیپ  نونف  اه و  هویـش  يریگراک  هب  اب  بالقنا  هدـنیآ  لسن  ندیـشک 
همه ندوب  مهارف  اب  یتح  هک  دارفا  زا  یخرب  ملاـسان  تشرـس  - 4 تسا . یعامتجا  دـسافم  هدـیدپ  زورب  رد  مهم  ياـه  هنیمز  زا  جاودزا و ...

یگدولآ ثعاب  لماوع  نیا  هعومجم  هنافسأتم  دنیامیپ . یم  هر  طاطحنا  تلالض و  يوس  هب  مه  زاب  یلاعت ، تیاده و  ياه  هنیمز  تاناکما و 
زا رگید  عماوج  ناناوج  هب  تبـسن  هعیـش  ناناوج  عومجم  رد  لئاسم ، نیا  ماـمت  اـب  اـثلاث ، تسا . هدـش  تاـفارحنا  یخرب  هب  ناـناوج  یـضعب 

تیرثکا تاناکما و - ... دوبمک  یگنهرف و  مجاهت  زا  یشان  تالکشم -  نیا  همه  دوجو  اب  هک  هچنآ  دنرادروخرب و  ییالاب  رایـسب  تمالس 
ریغ یهاگ  مینیب  یم  ام  رگا  اعبار ، تساهنآ . ینید  تریغ  یبهذـم و  لیـصا  تیوه  دراد ، یم  زاب  تافارحنا  هب  باکترا  زا  ار  هعیـش  ناناوج 

دنتـسه تیلقا  رد  اهنآ  هک  اجنآ  زا  تسا  نآ  شلیلد  دنتـسه  اه  يدوخ  زا  رتدنب  ياپ  ارهاظ  ام  هعماج  رد  اه  ناملـسم  ریغ  الوصا  ای  اه  هعیش 
یمن ار  مکح  نیا  هجیتن  رد  دنک  ظفح  ار  دوخ  بهذـم  نید و  يوربآ  دـهد و  ناشن  رتهب  ار  دوخ  تیرثکا  لباقم  رد  دراد  یعـس  یتیلقا  ره 

هب تبـسن  هعیـش ، ناناوج  نیدت  دسافم و  تافارحنا و  لباقم  رد  يرادیاپ  دـصرد  هک  اعدا  نیا  هک : نآ  هجیتن  داد . تیارـس  اج  همه  هب  ناوت 
هعیش و ناناوج  تیرثکا  یلاعت  دشر و  ملاع  هعیش  بهذم  هک ، نآ  رت  مهم  هتکن  هدوبن و  حیحص  هجو  چیه  هب  تسا  رتمک  هعیش  ریغ  ناناوج 

. تسا تافارحنا  رگناریو  لیس  لباقم  رد  نانآ  یگدنرادزاب  ناهج و  للم  ریاس  يارب  نانآ  ندوب  وگلا 

؟ یعقاو نایعیش  دروم  رد  نید  ءهمئا  رظن 
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شسرپ

؟ یعقاو نایعیش  دروم  رد  نید  ءهمئا  رظن 

خساپ

هفیلخ و نیلوا  هک  دوش  یم  هتفگ  یسک  هب  هعیـش  يداقتعا ,  یمالک و  رظن  زا  تسا و  ندوب  ور  هلابند  ندرک و  يوریپ  يانعم  هب  هعیـش  هژاو 
نیا ینعی  تسا ، ندوب  ترضح  نآ  وریپ  ینعم  هب  ندوب  ع )   ) یلع هعیـش  یقالخا  حالطـصا  رد  و  دنادب . ع )   ) یلع ار  (ص )  ربمایپ نیـشناج 

ار شنیرهاط  دالوا  ترـضح و  نآ  ینعی  دـیامن ; میظنت  ع )   ) یلع یگدـنز  ساسا  رب  ار  دوخ  قالخا  راـتفر و  یگدـنز و  هویـش  ناـسنا  هک 
تایفیک هب  ار  دوخ  یگدنز  رهاوظ  نینچمه  یقالخا و  یناسفن ,  تایفیک  ات  دشوکب  دهد و  رارق  شیوخ  یگدـنز  يوگلا  امنهار و  المع "

یعیبط و یگدـنز  رد  نینچمه  شا و  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  ناسنا  هک  نیا  ینعی  دـیامن ; کـیدزن  ع )   ) تارـضح نآ  تـالامک  و 
نیا هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن  یهتنم  دشاب ; ناشیا  ور  هلابند  هعیـش و  دراذـگب و  ع )   ) موصعم ئایلوا  نآ  ياپ  ياج  ار  شیاپ  يونعم , 

رایـسب مزاول  زا  دشاب و  یمن  رـسیم  زگره  ناشیا  هب  یبلق  تدارا  یگتـسبلد و  قشع ,  تبحم ,  نودب  يزاس ,  دننامه  يور و  هلابند  عیـشت , 
ناوتیم هعیـش  تافـص  هراـبرد  تاـیاور  هعومجم  زا  هچنآ  تسا . ناـشیا  هب  یبـلق  هقـالع  تبحم و  اـنامه  ندوـب  هعیـش  یـساسا  يرورض و 

تدابع و ینید 4 - ناردارب  اب  تاساوم  لاوما و  لذـب  رارسا 3 - ظفح  اهزامن 2 - تقو  رب  تظفاحم  - 1 تسا : ریز  حرـش  هب  دومن  تسرهف 
زا لماک  يوریپ  تعاطا و  يروخرپ 7 - تاوهش و  زا  يرود  دنوادخ 6 - ربارب  رد  رایسب  يراز  هیرگ و  ناوارف 5 - هزور  يرادهدنز و  بش 

رارق یعقاو  عیـشت  ریـسم  رد  ار  امـش  ادخ  تساوخ  هب  هقالع  Ơ مه شاب ندوب  هعیـش  هب  هقالع  امـش  لد  رد  رگا  اـهنآ . Ș Ř و ا ع )  ) هـمئا
ترضح نآ  يوس  هب  راک  نایاپ  رد  دیشاب  هتشاد  هقالع  لد  هت  زا  وا  هب  دیشاب و  هتشاد  تسود  ار  (ع ) یلع تقیقح  هب  امـش  رگا  داد . دهاوخ 

دشاب و مجلم  نبا  دننام  یـسک  هک  نیا  رگم  دوش  یم  بوذجم  دسانـشب  ار  وا  سک  ره  هک  تسا  یـسک  (ع ) یلع نوچ  دش  دیهاوخ  بذج 
هزور زامن و  تیمها  هب  تبـسن  ات  دینک  هعجارم  یمالـسا  ناققحم  زا  یکی  هب  تسا  رتهب  امـش  تروص  ره  رد  دشاب ، ناطیـش  هاگارچ  وا  لد 

: - رتشیب ر.ك حیـضوت  يارب  دـیامرفب . تیادـه  تسار  هار  هب  ار  ام  امـش و  لاعتم  دـنوادخ  هک  میراودـیما  دـینکب . بسک  ار  مزال  یهاگآ 
قودص خیش  هعیشلا ، تافص  همجرت  هحفص 149 -  دلج 68  راونالاراحب 

؟ دینک نایب  ار  هعیش  تاداقتعا  زا  ياهصالخ 

شسرپ

هراشا

؟ دینک نایب  ار  هعیش  تاداقتعا  زا  ياهصالخ 

خساپ

دیاقع ، » ییابطابط همالع  فیلأت  مالسا » رد  هعیش  ، » أطغلا فشاک  فیلأت  امنییآ »  » ياهباتک هب  دیناوتیم  هعیش  تاداقتعا  اب  ییانـشآ  يارب 
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هعجارم تسا  هدـش  فیلأت  هطبار  نیا  رد  هک  يرگید  ياهباتک  يزاریـش و  مراکم  فیلأت  اـم » داـقتعا  ، » رفظم اضردـمحم  فیلأـت  هیماـما »
تینادحو هب  داقتعا  ناناملـسم  همه  دننام  هعیـش  - 1 دوشیم : هراشا  هعیـش  دـیاقع  هب  هدرـشف  هصالخ و  تروص  هب  رـصتخم  نیا  رد  دـینک /

تاقولخم و نیب  رد  دـنوادخ  هک  تسا  دـقتعم  دـنادیم و  صقن  بیع و  ره  زا  كاپ  لامک و  تافـص  یماـمت  ياراد  ار  وا  دراد و  دـنوادخ 
هدـننیرفآ و هک  ادـخ  صوصخم  ار  تداـبع  نینچمه  دراد و  اور  ملظ  ناـنآ  رب  تسین  نکمم  دـنکیم و  راـتفر  لدـع  هب  هشیمه  شناگدـنب 

نامیا (ص ) هللادبع نبدمحم  ترضح  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  توبن  تلاسر و  یهلا و  ناربمایپ  هب  - 2 دنادیم / تسا  نایملاع  هدنهد  شرورپ 
نآرق هب  س ) / ) دـنادیم رفاک  ار  ناـشیا  تیمتاـخ  رکنم  هتـسناد و  ربماـیپ  نیرخآ  تسا ، رترب  لـضفا و  تاـقولخم  همه  زا  هک  ار  وا  و  دراد ،
نیمه تسا  دقتعم  تسا و  هدش  لزان  رشب  تیاده  يارب  هک  دنادیم ، مالسا  ربمغیپ  ینامـسآ  هنادواج و  هزجعم  ار  نآ  تسا و  دقتعم  میرک 
کی یـسک  رگا  هدومرف و  لزان  ربمایپ  رب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یتاـیآ  اـههروس و  ناـمه  تسا ، ناـهج  ناناملـسم  تسد  رد  هک  ینآرق 

هب - 4 دـنادیم / ترخآ  ایند و  تداعـس  هیام  ار  شتاروتـسد  هب  لمع  زین  تسا و  رفاک  دوش  رکنم  ار  نآ  هملک  کی  ای  هیآ و  کی  ای  هروس ،
داقتعا هعیش  - 5 دنکیم . هدنز  لامعا  يازج  باسح و  يارب  تمایق  رد  ار  همه  دنوادخ  تسا : دقتعم  دراد و  هدـیقع  داعم  زیخاتـسر و  زور 

يارب دشاب ، هتـشاد  ار  مهم  نیا  یگتـسیاش  هک  ار  یـسک  ره  دـنوادخ  ینعی  تسا ، یهلا  یبصنم  (ص ،) ربمایپ ینیـشناج  تفالخ و  هک  دراد 
هتـشاد و ار  تیلوؤسم  نیا  طیارـش  (ع ) بلاـطیبانبیلع هک  تسا  دـقتعم  دـهدیم و  ار  وا  یفرعم  روتـسد  ربماـیپ  هب  دـنیزگیم و  رب  تماـما 
ماما و ناونع  هب  شنادنزرف  زا  رفن  هدزای  وا  زا  سپ  تسا و  هدرک  یفرعم  دوخ  نیـشناج  نیتسخن  ناونع  هب  ار  وا  ادخ  روتـسد  هب  (ص ) ربمایپ

رما هب  يزور  دشابیم و  بیاغ  اهرظن  زا  یلو  تسا  هدنز  هک  تسا  جع ) ) يدـهم ترـضح  اهنآ  نیرخآ  دـناهدش و  یفرعم  ربمایپ  نانیـشناج 
هک تسا ، دقتعم  هعیش  ص ) / ) دهدیم لیکـشت  یمالـسا  یناهج  تموکح  درک و  دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  دنکیم و  روهظ  ادخ 
ام يارب  اـهنآ  هک  یماـکحا  مولع و  دـناهدوب و  هاـنگ  اـطخ و  زا  موصعم  دوـخ و  ناـمز  ياـهناسنا  نیرتلـماک  نیرترب و  هناـگهدزاود  همئا 

یفخم مدرم  رب  ربماـیپ  زا  سپ  هک  یلیاـسم  هتـشاذگ و  تعیدو  هب  ناـنآ  دزن  (ص ) ادـخ لوسر  هک  تسا  یماـکحا  مولع و  ناـمه  دـناهتفگ 
/ دنکیم ذخا  همئا  زا  دورب  لقع  داهتجا و  غارس  هب  هکنیا  زا  لبق  ار ، یهلا  ماکحا  زا  يرایـسب  هعیـش  نیاربانب  دیامنیم ، راکـشآ  تسا  هدنام 

ینید لیاسم  رد  هک  دناهدومرف  یلک  روط  هب  یتایاور  رد  همئا : اریز  دنادیم . (ص ) ربمایپ ثیداحا  ار  هناگهدزاود : همئا  ثیداحا  هعیش ، (ع )
هک دراوم  زا  يرایسب  رد  - 8 دسریم / (ص ) ربمایپ هب  نامناردـپ  قیرط  زا  ام  بلاطم  مامت  هکلب  مییوگیمن  نامدوخ  دزن  زا  ار  یبلطم  چـیه 

نامدوخ لقع  ساسا  رب  دـیاب  هدیـسرن و  ام  هب  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  یـصوصخم  روتـسد  اهنآ  هرابرد  دـنادقتعم  تنـسلها  ياملع  زا  یخرب 
هیرظن رگنایب  هک  تسا  هدیـسر  اهنآ  هابرد  تیبلها  همئا  زا  یتایاور  تسا  دـقتعم  هعیـش  میهد ، اوتف  ناسحتـسا ) سایق و  نوچمه  يدـعاوق  )

يرسمه و  (ص ) ربمایپ رادید  ندوب و  هعیش ، رظن  زا  - 9 تسا / بلطم  نیمه  ینس  هعیش و  هقف  نایم  اهتوافت  یخرب  تلع  تسا و  (ص ) ربمایپ
( مکیقتا هللا  دـنع  مکمرکا  نا   ) اوقت ینآرق  لصا  راـیعم و  قبط  رب  دـیاب  زین  اـهنآ  هراـبرد  تسا  دـقتعم  اـما  تسا  تاراـختفا  زا  یکی  ناـشیا 
{1 .} دناهتشاد روضح  زین  لداع  ریغ  دارفا  دناهدوب ، لداع  دارفا  هک  هنوگ  نامه  (ص ) ربمایپ باحـصا  نایم  رد  تسا  دقتعم  درک و  تواضق 

روبق ترایز  عوضوم : تسا / هباحص  نوماریپ  یشسرپ  هک  هفحص 4(ع ) هب  ك : ر . [. 1]

؟ تسیچ تعدب  يوغل  يانعم 

شسرپ

؟ تسیچ تعدب  يوغل  يانعم 
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خساپ

ِتاواَمَّْسلا ُعیَِدب  : » دنکیم فیصوت  نینچ  ار  ادخ  نآرق ، دشاب . هتشادن  یلبق  هنومن  هک  تسا  هقباس  یب  راک  ینعم  هب  برع ، تغل  رد  تعدب 
زیچ ره  رگید ، ترابع  هب  و  تسا ، هدیرفآ  نیـشیپ ، هنومن  وگلا و  نودب  ار  اهنآ  هک  تسا ]. نیمز  نامـسآ و  دننیرفآ   ] 101  / ماعنا ِضرألاو »

يزیچ ندروآ  دیدپ  عادبا ، : » دیوگیم تادرفم  رد  بغار  دـننکیم . فیـصوت  تعدـب »  » ار روهظ  ون  راک  و  عیدـب »  » ار هقباس  یب  دـیدج و 
: دنکیم فیصوت  نینچ  ار  ربمایپ  نآرق  دنیوگیم ». عیدب  دنـشاب ، هدرک  رفح  هزات  هک  ار  یهاچ  دشاب و  هتـشادن  ياهقباس  هنومن و  هک  تسا 
[. دـناهدمآ یناربمایپ  زین  نم  زا  شیپ  هکلب  متـسن ، يروهظ  ون  ةدـیدپ  ناربمایپ  نایم  رد  نم  وگب   ] 9/ فاقحا ِلُسُّرلا » َنِم  ًاعْدـِب  ُتنُک  اَم  ُْلق  »

رییغت و تسد  رد  هتـسویپ  یگدنز  ناهج  اریز  دشاب ، مارح  طرـشو  دیق  نودـب  دـناوتیمن  روهظ ، ون  ياهراک  ینعی  يوغل ، ینعم  هب  تعدـب 
كاـشوپ و رظن  زا  زین  ناـسنا  یگدـنز  تسا ، يروآ  ون  رییغت و  تکرح و  رد  رمتـسم  روط  هب  تعیبـط  هک  روـط  ناـمه  تسا و  ینوـگرگد 
ار ناـسنا  یگدـنز  میظع  تکرح  دـناوتیمن  یلماـع  چـیه  تسا و  ندـش  ون  ینوگرگد و  لاـح  رد  هتـسویپ  عیانـص ، نکـسم و  كاروخ و 
رت هزات  زور  ره  ار  یگدنز  ةرهچ  هتخاس و  رت  نیگنر  زور  ره  ار  یگدنز  دهن و  شیپ  هب  ماگ  یهلا  تنـس  قبط  دـیاب  وا  هکلب  دزاس ، فقوتم 

. دزاس

؟  مینک یم  رکف  نامی  ایند  نیا  ینعی :  ناملام  هب  نایعیش  نینمؤم و  ام  ارچ  -1

هراشا

؟  دشاب یم  یناسک  هچ  نوعرف  رسمه  زا  ریغ  نانمؤم  يوگلا  هنومن و  -3 نتفگ ؟  غورد  هب  میا  هدرک  تداع  نایعیش  ام  ارچ  - 2

شسرپ

-3 نتفگ ؟  غورد  هب  میا  هدرک  تداع  نایعیـش  اـم  ارچ  - 2 مینک ؟  یم  رکف  نامی  ایند  نیا  ینعی :  ناـملام  هب  نایعیـش  نینمؤم و  اـم  ارچ  -1
؟  دشاب یم  یناسک  هچ  نوعرف  رسمه  زا  ریغ  نانمؤم  يوگلا  هنومن و 

خساپ

ورـس اهنآ  اب  تسا  روبجم  هک  یتاعوضوم  نآ ,  لئاسم  نآ و  هرابرد  تسا  روبجم  تسوا  یگدـنز  طیحم  نوچ  تساـیند ,  نیارد  سک  ره 
نینمؤم و زا  هک  هژیوب  تسا ؛  دـب  لئاسم  یـضعب  يور  یطارفا  رکفت  اما  تساهراک .  نیرتهب  زا  ندرک  رکف  دـنک  رکف  دـشاب .  هتـشاد  راـک 

مینادب دـیاب  هراومه  هکلب  دیـشخب .  لماک  شزرا  نآ  هب  ناوت  یمن  زگره  درک و  رظنفرـص  لانم  لام و  زا  ناوت  یمن  زگ  ره  دـشاب .  نایعیش 
هک تسنیا  تسا  مهم  هچنآ   . تسا دـناسر  اـم  هب  اـم  دوخ  تمحز  راـک و  اـب  یتـح  فلتخم  قرط  زا  دـنوادخ  هک  تسا  یلاوـما  لاوـما  نیا 

شیوخ راگزور  نادرم  نیرت  دنمتورث  زا  مالسلا »  هیلع  یلع « ترـضح  میوشن .  طلغ  ياهوزرآ  هار  رد  يرورپ  لام  يزودنا و  لام  راتفرگ 
یگدنز دیـشون و  یم  دروخ و  یم  مدرم  نیرت  ریقف  دننام  شدوخ  هکیروطب  تفرگ  یم  راکب  ادخ  نید  هار  رد  ار  تورث  نآ  مامت  یلو  دوب 

ياه هناشن  زا  ییوگغورد  و  ص 233 »  ج 2 ,  هعیشلا ,  لئاسو  مالـسلا « »  هیلع  رقاب  ماما  زا  تسا  نامیا  یبارخ  زا  ییوگغرد  اما  درک .  یم 
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ار نامیا  هزم  هدنب  مالـسلا »  هیلع  یلع « ماما  لوق  هب  و  ص 10 »  ج 2 ,  لئاسولا ,  كردتسم  هلاو »  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ «  زا  تسا « . قفانم 
کی هناشن  ییوگغورد  يرآ ,  ص 234 »  ج 2 ,  هعیشلا ,  لئاسو  دیامن « .  كرت  يدج  هچ  دشاب  یخوش  هچ  ار  غورد  هکنیا  ات  دشچ  یمن 

مینکن رکف  اهنآ  هرابرد  میشاب و  هجوت  یب  تقادص  یئابیز  یعقاو و  راتفر  تیعقاو و  هب  ام  هکیماگنه  تسا .  هتفاین  دشرو  فیعض  تیصخش 
 . میرامـش یم  يداع  ار  نتفگ  غورد  میریگ و  یمن  يدـج  ار  غورد  تسا ,  داضت  رد  ام  بلق  هناقداص  تاذ  اب  نتفگ  غورد  هک  مشیدـنین  و 

غورد هک  تسا  لاحم  مشاب  هتشاد  رظن  رد  ار  تقادص  نامراتفر  رهرد  هاگ  ره  میشاب و  لئاق  شزرا  شیوخ  تیصخش  بدا و  يارب  هاگ  ره 
هکلب ناوناب  يارب  اهنت  هک  تسا  ینز  اهیلع »  هللا  مالس  ارهز « همطاف  ترضح  دنشاب .  یم  یناهج  يوگلا  هک  دنتسه  يدایز  نانز  و  میئوگب . 

نانز هلمجزا  مالـسلا »  هیلع  یـسیع  ردام  مالـسلا »  هیلع  میرم «  ترـضح  دنتـسه .  یناـسنا  تیـصخش  عماـج  يوگلا  زین  نادرم  ماـمت  يارب 
تسا جیار  نالآ  هک  تیحیسم  نیا  دننک و  ادتقا  وا  هب  هک  دنا  هتخانـشن  ار  ترـضح  نآ  مارم  زگ  ره  نایحیـسم  هچ  رگا  تسا  وگلا  فورعم 

اعقاو تخانـش  هب  زاین  هک  اهیلع » مالـس  بنیز « ترـضح  دـشاب .  یم  فرحنم  ناشیـشک  تسدـبو  اـهاسیلک  رد  اـهنرق  هتخاـس  تسد  اـفرص 
 « مالـسلا هیلع  نیـسح «  ماما  يالبرک  بنیز  وا  هک  سب  نیمه  هدوب و  هدـمآ  رـس  تداـبع  رد  تسا  هدوب  لـماک  هیقف  کـی  وا  دراد  يرتشیب 

نید ياپ  هب  ار  شتورث  هک  دنمتورث ي  نز  تسا  یناسنا  یلاع  ياه  هنومنزا  مالسا  ربمایپ  رسمه  اهیلع »  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  تسا . 
ناشرامش اعقاو  هک  رگید  يرایسب  تفر .  ایند  زا  مالـسا  ردص  ياهیتخـس  هوبنا  رد  درک و  راثن  هلاو »  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  قالخا  مارم و  و 

 . تسا دایز  یلیخ 

؟  تسا قح  هعیش  ارچ 

شسرپ

؟  تسا قح  هعیش  ارچ 

( لوا تمسق  ) خساپ

نیع مخ ، ریدغ  اب  هطبار  رد  دوشیم . هراشا  ریدغ  هعقاو  ینعی  نآ  دروم  کی  هب  طقف  اجنیا  رد  هک  دراد  يددعتم  هلدا  عیـشت  تیناقح  هلأسم 
رد (ص ) مرکا ربمایپ  هبطخ  هعقاو و  نیا  هک  دـینادب  تسا  مزال  میرادیم . میدـقت  ( 37 ص 29 -  ج 1 ،  ) ریدـغلا همجرت  زا  لقن  هب  ار  هعقاو 
زا معا  ناناملسم -  راعشا  تایبدا و  ینید و  صوصن  رد  ياهژیو  هاگیاج  تسا و  ینـس  هعیـش و  ناناملـسم  عیمج  قافتا  عامجا و  دروم  نآ ،
رد دیدرت  يارای  ار  يدحا  تسا و  هدیسرن  رتاوت  قوف  دح  هب  هعقاو  نیا  هزادنا  هب  یتیاور  چیه  یمالسا  نوتم  رد  دراد . برع -  ریغ  برع و 

. تسا هدیسر  رفن  هب 360  نآ ، يوار  تاقبط  دـناهدرک و  لـقن  ار  نآ  رفن  نیعباـت 89  زا  رفن و   110 (ص ) ربمایپهباحـص نایم  رد  تسین . نآ 
نب دعس  نب  سیق  يراصنا ، تباث  نب  ناسح  (ع ،) نینمؤملاریما لوا : نرق  رد  هلمج : زا  دناهدروآ ؛ مظن  هب  ار  نایرج  نیا  زین  يرایسب  نارعاش 

، يریمح دمحم  نب  لیعامـسا  دیـس  دایز ، نب  تیمک  مود : نرق  رد  يریمح . هّللادـبع  نب  دـمحم  لئاو ، نب  صاع  نب  رمع و  يراصنا ، هدابع 
. رگید رفن  اههد  دعب  نورق  رد  یعازخلا و  نیزر  نب  یلع  نب  لبعد  ییاط ، سوا  نب  بیبح  مامت  وبا  موس : نرق  رد  یفوک . بعصم  نب  نایعش 
. تسا هدروآرد  شراگن  هب  هثداح  نیا  نوماریپ  ار  ریدـغلا »  » دنمـشزرا باتک  دـلج  هدزای  ینیما  همالع  هک  سب  نامه  هعقاو ، نیا  تیمها  زا 

ساسا تسیچ ؟ رد  فالتخا  سپ  تسا ، قافتا  دروم  یعامجا و  نیملـسم ، همه  نایم  رد  هعقاو  نیا  رگا  هک  دیامنیم  خر  لاؤس  نیا  نونکا 
نانخس و یخیرات و  میظع  هثداح  نیا  هک  دنرادیم  راهظا  ننـست  لها  ناردارب  1 ـ تسا : هعقاو  نیا  تلالد  تیهام و  نامه  رـس  رب  فالتخا 
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موزل يرادمامز و  تماما و  رب  یتلالد  چیه  تسا و  (ع ) یلع ترضح  یتسود » تبحم و   » موزل يانعم  هب  افرص  (ص ،) مرکا ربمایپ  تادیکأت 
هب هک  ینامز  ات  نیاربانب  تسا . یتسود »  » نآ یناعم  زا  یکی  دراد و  انعم  دنچ  تیالو »  » هک تسا  نآ  زین  نانآ  لیلد  درادن . ناشیا  زا  يوریپ 

ربمایپ نانخس  هثداح و  نیا  تیهام  هک  تسا  نیا  هعیش  هاگدید  2 ـ تسج . کّسمت  نآ  رگید  یناعم  هب  ناوتیمن  تسا ، لمح  لباق  انعم  نیا 
تسا ياهنوگ  هب  یماقم  یلاقم و  یلاح ، دهاوش  نیارق و  تسا و  (ع ) یلع ترضح  ییاوشیپ  تماما و  رب  عطاق  حیرـص و  یـصن  (ص ،) مرکا

نآرق و زا  يرگید  رامشیب  هلدا  هعیـش  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  درک . ریـسفت  تبحم  یتسود و  هب  اهنت  ار  نآ  ناوتیمن  زگره  هک 
عطاـق یتـجح  دادـخر ، نیا  لاـح  نیع  رد  دـشابیم ، هلدا  نآ  زا  یکی  هلأـسم  نیا  دراد و  تسد  رد  ترـضح  نآ  تماـما  رب  تنـس  لـقع و 
ترابع دهدیم ، یهاوگ  هعیـش  هاگدید  تّحـص  رب  هک  ینئارق  لیالد و  تشادرب . تسد  نآ  زا  ناوتیمن  يور  چیه  هب  تسا و  ریذپانللخو 

، هطلس روما ، يرادهدهع  یتسرپرس ، يانعم  هب  ار  تیالو  هملک  تغل ، زاتمم  هتسجرب و  ياهباتک  ناسانـش و  تغل  تیالو : يانعم  1 ـ تسا :
تنـس لها  تغل  ياهباتک  زا  طقف  شتاقتـشم  زا  یخرب  اـب  ار  هملک  نیا  ياـنعم  اـج  نیا  رد  دـناهدرک . اـنعم  يرادـمامز  يربهر و  ـالیتسا ،

هتفگ روما و  یتسرپرـس  يرادمامز و  ینعی ، تیالَو ؛ و  ندرک . يرای  ینعی ، تیالِو ؛ : » دـسیونیم یناهفـصا  بغار  مینکیم - : لقن  ناتیارب 
راک هب  اـنعم  نیمه  رد  زین  یلوم  یلو و  تسا . یتسرپرـس »  » نآ تقیقح  تسا و  تلـالَد  تلـالِد و  دـننام  تیـالَو  تیـالِو و  هک  تسا  هدـش 
نآ ّیلو  یلوم و  دریگ ، هدهع  رب  ار  يرما  سک  ره  و  روای ... ینعی ، ّیلو ؛ : » دسیونیم ریثا  نبا  ص 570 - .) بغارلا ، تادرفملا  «، ) دوریم
وت : » تفگ (ع ) یلع هب  هک  رمع  نخـس  و  هالوم ...» یلعف  هالوم  تنک  نم   » ثیدح تسا  لیبق  نیمه  زا  و  : » دـیوگیم شدوخ  سپـس  تسا .»
ره دسیونیم ...« : ۀغللا  حاحـص  بحاص  ص 227 - .) ج 5 ، ریثا ، نبال  ۀـیاهنلا ، «، ) یتشگ نانمؤم  یلو  ، » ینعی يدـش ؛» ینمؤم  ره  يالوم 

: دسیونیم سییاقم  بحاص  ص 2528 - .) ج 6 ، برعلا ، ۀغل  یف  حاحصلا  «، ) تسا وا  یلو  دریگ  هدهع  هب  ار  یسک  روما  یتسرپرـس  سک 
ياههتفگ نیا  اـب  نونکا  ص 141 .) ص  ج 6 ، ۀـغللا ، سییاـقم  مجعم  «، ) تـسا وا  ّیلو   » دریگ هدـهع  هـب  ار  يرگید  رما  ماـمز  سک  ره  ».. 

یعاـمتجا و یتسرپرـس  درک و  اـنعم  فرـص  یتـسود »  » هب ار  هـالوم » (ع ) ّیلعف هـالوم  تـنک  نـم   » ناوـتیم هنوـگچ  تـغل ، باـبرا  حّرـصم 
هملک هک  دنکیم  حیرصت  شدوخ  ینـس ، برع و  فورعم  سانـشتغل  ریثا » نبا   » هک تسا  نیا  هن  رگم  تخاس !؟ ادج  نآ  زا  ار  يرادمامز 

دنت و باطخ  2 ـ تسا ؟ هتفر  راک  هب  انعم  نیمه  رد  رمع  راتفگ  رد  و  (ص ) ربمایپ نابز  زا  هالوم » ّیلعف  هـالوم  تنک  نم   » تیاور رد  یلوم » »
یحو شربمایپ  هب  دنوادخ  هک  تشاد  تیمها  ردق  نآ  دوب ، (ع ) یلع ترـضح  یتسود  مالعا  يارب  افرـص  ریدـغ  هثداح  رگا  ایآ  یهلا : عطاق 

مل نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  دیامرفیم : دنوادخ  ياهدادن ؟ ماجنا  ار  یهلا  تلاسر  ینکن ، غالبا  ار  نآ  رگا  هک  دنک ،
هب نحللا  دـیدش  راطخا  نیا  اـیآ  هیآ 67 .) هدـئام ،  ، ) نیرفاکلا موقلا  يدـهیال  هّللا  نا  سانلا  نم  کمـصعی  هّللاو  هتلاـسر  تغلب  اـمف  لـعفت 

ياههناشن زا  یکی  دراد و  يدنلب  رایسب  هاگیاج  (ع ) نینمؤملاریما تبحم  هتبلا  تسا ؟ اهفرح  نیا  زا  رتالابهلأسم  هک  دهدیمن  ناشن  یبوخ 
: ییادخ يرادلد  3 ـ تسین . تبحم » تیالو   » هب رـصحنم  اعطق  هدش ، رکذ  لیالد  هب  انب  هبطخ  نیا  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  نکیل  تسا ؛ نامیا 

مدرم ياههئطوت  لباقم  رد  ار  وت  دنوادخ  تیرومأم ، نیا  يارجا  ياتـسار  رد  دیامرفیم : هداد ، يرادلد  ار  ربمایپ  دنوادخ  هدش ، دای  هیآ  رد 
(ص) ربمایپ هک  تسا  هدوب  یمهم  هلأسم  تیرومأم ، نیا  هک  دـهدیمن  ناشن  هلأسم  نیا  ایآ  سانلا .  نم  کمـصعی  هّللاو  دـنکیم  تظفاـحم 

نینچ ياج  (ع ) یلع ترضح  یتسود  مالعا  اب  طقف  ایآ  دننک ؟ هئطوت  هتساخرب و  هلباقم  هب  یناسفن  ياهاوه  رثا  رب  یخرب  هک  هتـشاد  نآ  میب 
زا لبق  یگمه  ات  دندرک ، باختنا  ار  نارفاسم ) باعشنا  ندش و  ادج  ناکم   ) هفحج (ص ) ربمایپ هک  نیا  ایآ  ناکم : شنیزگ  4 ـ دوب ؟ یفوخ 

دندوب هتشذگ  ناکم  نآ  زا  هک  یناسک  دنداد  روتسد  (ص ) ربمایپ هک  نیا  زین  دنـشاب و  هتـشاد  روضح  ترـضح  نآ  ینارنخـس  رد  باعـشنا 
هب نادهاش  هک  دنداد  روتـسد  هک  نیا  تسیچ ؟ هناشن  دنـسرب و ... هار  زا  دـندوب ، هدـنام  بقع  هک  مه  یناسک  ات  دـندومن  ربص  و  دـندرگرب ،

مهم و هداعلاقوف  یمالـسا  تما  يارب  هلأسم ، هک  درادـن  نیا  رب  تلالد  دـنناسرب ، ناگمه  شوگ  هب  ار  میظع  أبن  نیا  دـنهد و  عالطا  ناـبیاغ 
يامرگ نآ  رد  نارازگجح و  هوکـشاب  تیعمج  يارب  ینارنخـس  نیرخآ  رد  ناناملـسم  گرزب  ياوشیپ  هک  تسا  هنالقاع  ایآ  تسا ؟ یتایح 

ار یلع  : » دیوگب هک  دشاب  نیا  شدوصقم  اهنت  دیوگب و  نخـس  نانآ  اب  تادـیکأت ، نیا  اب  دروآ و  درگ  ار  هتفوک  هتـسخ و  نارفاسم  نازوس ،
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تیـضر مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  هک : دش  لزان  هیآ  تیرومأم ، نیا  يارجا  زا  سپ  هک  نیا  لامکا : هیآ  لوزن  5 ـ دیشابهتشاد !؟» تسود 
(ع) یلع ترضح  یتسود  اب  طقف  ایآ  هدوب و  تبحم  فرص  زا  رتالاب  هلأسم  هک  درادن  نیا  رب  تلالد  ایآ  (. 3 هیآ هدئام ،  ، ) انید مالسالا  مکل 

نیا رد  هک  دوب ، تّدوم  یتسود و  طقف  هلأسم  رگا  دیدنـسپ ؟ ار  مالـسا  دـنوادخ  دـش و  لماک  نید  ترـضح -  نآ  ییاوشیپ  يربهر و  هن  - 
هیآ يروش ،  ، ) یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلأسا  لق ال  هیآ : اریز  دوبن ؛ نید  رد  یـصقن  تهج  نیا  زا  هدـش و  لزان  ياهیآ  ًالبق  هطبار 

لئاسم هب  هثداح ، نآ  رد  (ص ) ربمایپ ارچ  6 ـ دراد . رب  رد  ار  يرگید  مایپ  لامکا ، هیآ  هک  میریگیم  هجیتن  سپ  دوب . هتـشگ  لزان  ًـالبق  ( 23
ّینا دومرف : (ص ) ربمایپ هک  تسا  نیلقث »  » ثیدح رگید  لیلد  7 ـ دندرک ؟ حرطم  ار  تیالو  هلأسم  اهنآ  رانک  رد  هدومن و  داهشتسا  يداقتعا 

« رغـصا لقث   » ناونع هب  نآرق و  رانک  رد  ار  ترتع  (ص ) ربمایپ ارچ  دیـسرپ : دـیاب  اج  نیا  رد  یترتع . ... هّللا و  باـتک  نیلقثلا : مکیف  كراـت 
ایآ دننزب ؟ گنچ  ود  ره  هب  دیاب  تما  دندومرف : دنوشیمن و  ادج  رگیدـکی  زا  ترتع  نآرق و  دـندومرف : (ص ) ربمایپ ارچ  8 ـ دندومن ؟ رکذ 
هک دهدیم  ناشن  قایس  تدحو  تسناد ؟ دوخ  ياوشیپ  ماما و  ار  نآ  درک و  يوریپ  نآ  زا  دیاب  ای  تسا  یفاک  نآرق  نتشاد  تسود  فرص 
هب (ص ) ربمایپ ارچ  9 ـ داد . رارق  دوخ  یلمع  ياوشیپ  وگلا و  قشمرـس ، ار  ناـنآ  درک و  راـتفر  هنوگنیمه  دـیاب  زین  (ع ،) تیب لـها  دروم  رد 
ارچ 10 ـ دـنکیم ؟ حرط  ار  تیـالو  هلأـسم  هلـصافالب  دراذـگیم و  تشگنا  ناـنمؤم  رب  دوخ  تیولوا »  » هب سپـس  تلاـسر و  ياـفیا  هلأـسم 

هثداح نیا  زا  دـعب  (ص ) ربماـیپ ارچ  11 ـ تسیچ ؟ يارب  دـیکأت  همه  نیا  دـنکیم ؟ رارکت  راب  راـهچ  اـی  هس  ار  تیـالو  هلأـسم  (ص ) ربماـیپ
نیا اج  نیا  رد  مهم  هتکن  نم ؟» زا  دـعب  یلع  تیالو  نم و  تلاسر  هب  ادـخ  يدونـشخ  تمعن و  مامتا  نید و  لامکا  رب  ربکا  هّللا  : » دـندومرف

زا سپ  نامز  هب  دیقم  (ع ) یلع ترـضح  تبحم  اریز  تسا ؛ دیاز  نم ،» زا  دـعب   » دـیق رگید  دـشاب  تبحم  تیالو »  » زا دوصقم  رگا  هک  تسا 
؟ دـیرادب تسود  ار  یلع  نم ، تلحر  زا  دـعب  هک  میریگب  نیا  ار  (ص ) ربماـیپ روظنم  رگا  تسا  هرخـسم  رایـسب  تسین و  (ص ) ربماـیپ گرم 
؛ دـشابیم رظن  دروم  (ص ) ربمایپ زا  سپ  هک  تسا  (ع ) یلع ماما  يربهر  نیا  تسا و  عمج  لباق  (ص ) ربمایپ تاـیح  اـب  (ع ) یلع تبحم  اریز 

رگم دندرک ؟ تعیب  (ع ) یلع ترـضح  اب  مدرم  ارجام ، نیا  زا  دعب  ارچ  12 ـ تسین . نکمم  مهـضرع  رد  اوشیپ  ود  دوجو  نامز  کی  رد  اریز 
هدرک و تعیب  ترضح  نآ  اب  زین  رمع  رکبوبا و  یتح  تسا و  تیعبت  يرادربنامرف و  هب  مازتلا  يانعم  هب  تغل  رد  تعیب  دراد ؟ تعیب  یتسود 

هباطخ زا  هسلج  نآ  رد  نارضاح  همه  هک  نآ  رگید  هتکن  13 ـ نمؤم .» لک  یلوم  يالوم و  تحبـصا  یلع ، ای  کل  ٍّخب  ٍّخب  : » دنتفگ کی  ره 
تفرگ و هزاجا  (ص ) ربمایپ زا  يراصنا » تباث  نب  ناسح   » هلصافالب دندیمهف و  ار  (ع ») یلع ترضح  ییاوشیپ  تماما و   » هلأسم (ص ) ربمایپ
ااماما و يدعب  نم  کتیضر   = ینأناف یلع  ای  مق  دیوگ ......... : یم  نینچ  (ص )  ربمایپ نابز  زا  نآ  تایبا  زا  یکی  رد  هک  دورس  ابیز  يراعشا 
 , ینعی (( ریرقت ;  )) هک تسا  مزـال  هتکن  نیا  رکذ  یـشاب .  یم  نم  زا  دـعب  يداـه  ماـما و  وـت  هک  مدنـسرخ  زیخرب , یلع !  يا  ینعی :  ااـیداه 

تنس ئزج  تجح و  ینس -  هعیـش و  زا  معا  ناناملـسم -  همه  دزن  رد  راتفر  ای  نخـس  کی  ربارب  رد  (ص )  ربمایپ تفلاخم  مدع  توکس و 
ار وا  هدرک و  دـییئات  ار  تباث ))  نب  نباسح   )) نانخـس (ص )  ربمایپ ارچ  تشاد ,  تماما  زا  ریغ  ییاـنعم  ریدـغ  هلئاـسم  رگا  نیارباـنب  تسا . 

رایسب هتکن  - 14 تسا ؟  هدوبن  تما  تیادـه ))  تماـما و   ( )) (ص ربماـیپ روظنم  هک  دـندرکن  ضارتـعا  نارگید  ارچ  و  دـندومرف ؟ قـیوشت 
نخـس راـشتنا  زا  سپ  هک  تسا  تیاور  رد  تسا .  يرهفلا ))  ناـمعنلا  نـب  ثراـح   )) اـی رـضن )) نـب  رباـج   )) هلئاـسم رگید , هجوـت  بلاـج 

زج هک  میهد  تداهـش  یتفگ  ام  هب  ادـخ  بناج  زا  دـمحم ! يا  : )) درک ضرع  هدـمآ و  (ص )  ربماـیپ دزن  يو  مخ ,  ریدـغ  رد  (ص )  ربماـیپ
تاکز میهد و  ماجنا  جـح  میرادـب و  هزور  میناوخب و  زاـمن  ییادـخ و  ربماـیپ  وت  هک  میهد  تداهـش  تسین و  يراـگدرورپ  هناـگی  يادـخ 

ار هک  ره   : )) یتفگ يداد و  يرترب  ام  رب  ار  تیومع  رسپ  یتشگن و  یـضار  دح  نیا  هب  نکیل  میتفریذپ ;  وت  زا  ار  اهنیا  همه  زین  ام  میزادرپب 
 ( (ص ربماـیپ ادـخ ؟ بناـج  زا  اـی  یتـفگ ,  دوـخ  شیپ  زا  ار  نخـس  نیا  هک  وـگب  نوـنکا  تسا .))  وا  يـالوم  یلع  نیا  میوا ,  يـالوم  نـم 

دوخ بسا  يوس  هب  تشگرب و  وا  ماگنه  نیا  رد  تسا .  دنوادخ  يوس  زا  بلطم  نیا  تسین ,  ییادخ  وا  زج  هک  نآ  هب  دـنگوس  دـندومرف :
یباذـع هب  ار  اـم  اـی  راـبب , اـم  رب  یگنـس  سپ  تسا ,  قح  دـیوگ  یم  (ص )  دـمحم هچنآ  رگا  ایادـخ ! تفگ :  یم  هک  یلاـح  رد  تفاـتش , 

ار شناج  دـیبوک و  نیمز  رب  ار  وا  دـیراب و  شرـس  رب  یگنـس  ادـخ , فرط  زا  هک  دوب  هدیـسرن  دوخ  بسا  هب  زونه  نک !  راتفرگ  كاـندرد 
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 , جراعم هروس   ((, ) جراعملا يذ  هللا  نم  عفاد ,  هل  سیل  نیرفاکلل  عقاو ,  باذـعب  لئاس  لئاس   : )) هک دـش  لزان  هیآ  نیا  هاـگ  نآ  تفرگب . 
هلئاسم فرص  رگا  ایآ  درک ؟ هتفشآ  رب  ار  رس  هریخ  درم  نآ  هک  دوب  هتفهن  (ص )  ربمایپ نخس  رد  يزیچ  هچ  دید  دیاب  نونکا  (. 3 تایآ 1 - 

زا روبزم  صخـش  اریز  تسا ;  هدوب  نیا  زا  رتالاب  هلئاـسم  ااملـسم  دـمآ ؟ یم  دـیدپ  يرـس  هریخ  يزاـبجل و  همه  نیا  دوب , یتسود  تبحم و 
نامرف و تحت  يرمع  دـیاب  ترـضح ,  نآ  تیالو  اـب  دـید  یم  رگید , يوس  زا  تشاد و  ع )   ) یلع ترـضح  هب  تبـسن  هنیک  رپ  یلد  یفرط 
. داد حیجرت  تانئاک  رخف  نایقتم و  يالوم  تیالو  رب  ار  باذع  گرم و  یشیدناژک ,  ربک و  يدرخ و  یب  رس  زاو  دنک  يرپس  ناشیا  يربهر 

( مود تمسق  ) خساپ

زور رد  نینمئوـملاریما  دوـخ  هک ,  نآ  رگید  مهم  هتکن  - 15  . 246 ص 239 -  ج 1 , یبرع -  نتم  ریدـغلا -  رتشیب ر.ك :  یهاـگآ  يارب 
برد رانک  ع )   ) یلع اب  يروش  زور  رد  : )) دیوگ یم  هلثاو  نبرماع  دـندرک . دانتـسا  ریدـغ  هثداح  هب  دوخ , تماما  تابثا  يارب  يروش ))  ))

نآ رب  دـناوت  یمن  يدـحا  هک  مروآ  یم  یلیلد  امـش  يارب  نم  دومرف : نانآ  هب  باطخ  ع )   ) نینمئوملاریما هک  مدینـش  مدوب و  هداتـسیا  هناخ 
هدروآ نامیا  دنوادخ  یگناگی  هب  نم  زا  شیپ  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  تعامج - !  يا  : )) دومرف سپـس  دنک . دراو  يا  هشدـخ 

 . - هن دنتفگ : دنک ؟ یم  زاورپ  کئالم  اب  هک  دشاب  هتشاد  راأیط  رفعج  نوچ  يردارب  هک  تسه  یسک  امش  نیب  رد  ایآ  هن - .  دنتفگ : دشاب ؟
نم زا  ریغ  ایآ  هن - .  دـنتفگ : دراد ؟ (ص - )  ادـخ لوسر  ریـشمش  ادـخ و  ریـشمش  هزمح -  نوچمه  ییومع  نم  زا  ریغ  امـش  زا  یـسک  ایآ 

ینادنزرف امش  زا  یسک  ایآ  هن - .  دنتفگ : دراد ؟ تشهب  لها  نانز  رورس  و  (ص )  ربمایپ رتخد  س )   ) همطاف نوچ  يرـسمه  امـش  زا  یـسک 
اب ياوجن  زا  شیپ  نآرق [  روتسد  هب   [ هک تسه  امش  زا  یسک  ایآ  هن - .  دنتفگ : دراد ؟ تشهب  لها  ناناوج  رورس  ود  نیـسح  نسح و  دننام 
نم : )) دنشاب هدومرف  شا  هرابرد  (ص )  ربمایپ هک  تسه  یـسک  نم  زا  ریغ  امـش  نایم  رد  ایآ  هن - .  دنتفگ : دشاب ؟ هداد  هقدص  (ص )  ربمایپ

یهاگآ يارب  هن .  دنتفگ : بئاغلا ؟))  دـهاشلا  غألبیل  هرـصن ,  نم  رـصناو  هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ,  یلعف ح  هالوم  تنک 
 ( (ص ربماـیپ ع ,)   ) نینمئوملاریما تیـالو  مـالعا  زا  سپ  هک  تسا  نآ  رگید  دـهاش  - 16  . 213 ص 159 -  ج 1 , ریدـغلا , رتشیب ر.ك : 

شاب وا  یلو  وت  دنیزگرب  تیالو  هب  ار  یلع  هکنآ  ایادخ !  ... هبحا ; نم  بحا أ  هاداع و  نم  داع  و  هالاو ,  نم  لاو  مهللا  : )) دندرک اعد  نینچ 
هجوت ( [ ص 11 ج 1 ,  ریدـغلا , ...((, ) دراد تسود  ار  یلع  هک  نآ  رادـب  تسود  نک و  ینمـشد  وا  اب  دـیآ , رد  توادـع  هب  وا  اب  هک  نآ  و 

یم نشور  یبوخ  هب  نونکا  تسا .[  هدـشن  همجرت  یبوخ  هب  یلاسرا  همجرت  رد  دراد و  دوجو  یبرع  نتم  رد  تمـسق  نیا  هک  دیـشاب  هتـشاد 
نم بحا أ  و  : )) دنتـشاد ضرع  هک  (ص )  ربمایپ يدـعب  ياعد  هاـگ  نآ  دـشاب , یتسود  تبحم و  ناـمه  تیـالو ,  زا  دوصقم  رگا  هک  دوش 

يزیچ تیالو  دنـشاب و  یم  توافتم  عوضوم  ود  اهنیا , هک  دهد  یم  ناشن  نخـس  ود  ره  دوجو  نیاربانب  دوب . دـهاوخ  وغل  رارکت و  هأبحا )) 
مرکا ربمایپ  زا  دعب  ناناملـسم  هک  مینک  یم  هدـهاشم  تسا .  یلو أ  یتسود  تبحم و  تیالو ,  مزاول  زا  هتبلا  تسا و  تبحم  فرـص  زا  رترب 
هقیلس اه و  قوذ  شوختسد  زین  مالـسا  میلاعت  دندیزگرب . ار  يا  هقیرط  شیوخ  يارب  کی  ره  دندش و  میـسقت  یفلتخم  ياه  هقرف  هب  (ص ) 

هک میدرگ  یم  هار  لابند  هب  نآرق ,  زین  و  (ص )  ربمایپ ياه  هتفگ  هب  هعجارم  اب  نیب  نیا  رد  دـیدرگ . اه  تموکح  دارفا و  تالیامت  زین  اه و 
هب قیقحت ,  یمک  اب  تفرگ ؟  ارف  دیاب  یـسک  هچ  زا  ار  نآ  ماکحا  نید و  میلاعت  تفر و  یهار  هچ  هب  دـیاب  هرخالاب  وهایه  لاجنج و  نیا  رد 

ار يا  هقیرط  هار و  نانآ  يارب  هتخاسن و  اهر  یمگ  رد  رس  رد  ار  مدرم  دوخ , زا  سپ  يارب  ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  دیـسر  میهاوخ  هجیتن  نیا 
هب كأسمت  اب  تیب .))  لـها  نآرق و  مراذـگ :  یم  امـش  نیب  رد  اـهب  نارگ  زیچ  ود  نم  : )) دـنا هدومرف  ترـضح  نآ  تسا .  هدرک  صخـشم 
هار دیاقع و  راکفا و  مخ  چیپ و  رد  ات  دومن  تکرح  ترضح  نآ  تیب  لها  لابند  هب  دیاب  ربمایپ  زا  سپ  هک  میبای  یمرد  ینارون  مالک  نیمه 
زا تسا .  هدش  رادیدپ  مالسا  لخاد  رد  هک  تسا  یلمع  يرکف و  ياه  باعـشنا  زا  ننـست ,  عیـشت و  دشن . یهارمگ  ریـسا  نوگانوگ ,  ياه 
رب ینتبم  عیـشت ,  يرکف  یناـبم  هک  تسا  ینتفگ  نآ .  زا  نوریب  هن  درک , وج  تسج و  مالـسا  نطب  رد  ار  نآ  ياـه  هشیر  یتسیاـب  ور  نیمه 
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یلو دـشاب ; هتـشادن  دوجو  يرگید  هار  هک  نیا  هن  هتبلا  درب . ییاج  هب  هار  ناوت  یمن  اـهنآ , هب  هجوت  نودـب  تسا و  تاـیاور  نآرق و  تاـیآ 
هب نآ  ندـش  یهتنم  للع  مالـسا و  ردـص  خـیرات  لیلحت  اه , هشیر  لئاسم و  نیا  هلمج ئ  زا  دوش . یمن  متخ  یـشخب  نانیمطا  هطقن  هب  اـهنآ 
 ( ص  ) مرکا ربمایپ  تأنس  هریس و  ارچ  هک  دیآ  یم  نهذ  هب  هتکن  نیا  مالـسا ,  ردص  خیرات  رد  یلمئات  كدنا  اب  تسا .  اه  هیواعم  تموکح 

زرم دح و  یب  تیفارشا  یبرع و  ( ycarcotsirA  ) یسارکوتسیرا عون  کی  هب  لأدبم  دوب -  ناربمایپ  شور  هک  تشیعم -  تموکح و  رد 
 ( هکم حتف   ) رگنس نیرخآ  ات  دندوب و  مالسا  و  (ص )  ادخ ربمایپ  نانمشد  نیرت  تخسرس  زا  هک  نایفسوبا -  نادناخ  رگید , ترابع  هب  دش .
رب يوما ,  نادناخ  ناگتسباو  رگید  هیواعم و  وا  دنزرف  دندروآرد و  تموکح  تفالخ و  زا  رـس  هنوگچ  دنداد -  همادا  دوخ  ینمـشد  هب  زین 
ماش تموکح  هب  رمع  بناج  زا  هیواعم  هک  مینیب  یم  مینک ,  یسررب  ار  ثداوح  نیا  هشیر  یتقو  دندرک . هیکت  ناناملسم  رب  تموکح  هکیرا 
رمع زا  سپ  دادن . رثا  بیترت  اهنآ  هب  درک و  تمواقم  دنتشاد , وا  تموکح  هوحن  هب  هباحـص  هک  یتاداقتنا  ربارب  رد  یتح  دیدرگ و  بوصنم 

طلـست ياه  هیاپ  نآ ,  رب  هوالع  تشامگ و  تمه  هیواعم  تیوقت  هب  دوب -  هدیـسر  تفالخ  هب  هرفن  شـش  ياروش  طـسوت  هک  ناـمثع -  زین 
اب اه  هتـشذگ  هب  تبـسن  ندـش  هبنتم  یـسایس و  دـشر  اب  مدرم  نامثع  زا  سپ  درک . يزیر  یپ  ناناملـسم  مالـسا و  تشونرـس  رب  ار  هیما  ینب 

تخاس و ور  هبور  لکشم  اب  ار  ع )   ) یلع ترضح  تموکح  االمع  داد و  ناشن  ار  دوخ  اه  هیاپ  نیا  یلو  دندرک ; تعیب  ع )   ) یلع ترضح 
هک تشاد  هجوت  دـیاب  داهن . یـشوماخ  هب  ور  فارحنا  نایرج  ربارب  رد  مواقم  رگنـس  نیرخآ  ع ,)   ) نینمئوملاریما تداهـش  اب  زین  تیاهن  رد 

هلمج زا  داعبا ; رگید  رد  يا  هدرتسگ  ياه  تعدـب  داجیا  تارییغت و  بجوم  هکلب  دوبن ; روصحم  یـسایس  داعبا  رد  اهنت  تفـالخ ,  عوضوم 
ترـضح نآ  رادافو  ناراـی  دودـعم  و  ع )   ) یلع ترـضح  اـهنت  یفارحنا ,  فلتخم  ياـه  ناـیرج  نیا  ربارب  رد  دوب . یلمع  لـئاسم  هقف و  رد 

بتکم زا  هک  دوش  یم  هتفگ  یناسک  هب  مالسا ,  ردص  نامه  زا  هعیـش  دندرک . تسارح  مالـسا  ساسا  زا  دنتخادرپ و  تمواقم  هب  هک  دندوب 
يدمحم مالـسا  رارمتـسا  هورگ ,  نیا  دنرادب . نوصم  هدمآ ,  شیپ  تافارحنا  زا  ار  دوخ  دنتـساوخ  یم  دندرک و  یم  يوریپ  ع )   ) تیب لها 

دودح ات  ار  نآ  عضاوم  عیـشت و  تیناقح  دـناوت  یم  نآ ,  قیقد  لیلحت  خـیرات و  یـسررب  هک  نآ  هصالخ  دنتـسناد . یم  يولع  تماما  رد  ار 
تاقبع  )) دننام اهنآ  زا  یخرب  هک  هدمآرد  شراگن  هب  هحفص  اه  نویلیم  باتک و  نارازه  هعیـش ,  تیناقح  اب  هطبار  رد  دزاس . نشور  يدایز 

هیلوا و عبانم  زا  انثتـسا  نودـب  نآ  كرادـم  عبانم و  مامت  هک  تسا  دـلجم  اه  هد  رب  لمتـشم  يوهنکل  نیـسح  دـماحریم  هتـشون ئ  راونـالا ))
تافالتخا تالکـشم و  رگید  نآرق  رد  لئاسم  تایئزج  ای  (ع )  راهطا همئا  مان  ندمآ  اب  هک  نیا  اما  دشاب . یم  تنـس  لها  دـیناسم  حاحص و 

قیقد شور  زا  رایـسب  لئاسم  نیا  رد  دیجم  نآرق  تفگ  دیاب  سکعرب  تسا .  تسردان  يروصت  دندیـسر , یم  نیقی  هب  دارفا  دش و  یم  لح 
يرطخ دش , یم  لمع  نیا  زا  ریغ  رگا  میمان و  یم  حیرصت ))  هیانک و  نیب  قیفلت   )) هویش ار  نآ  مان  ام  هک  هدرک  هدافتـسا  يا  هدش  باسح  و 

دیاب بلطم  ندش  نشور  يارب  درک . یم  دیدهت  ار  نآرق  مالسا و  دوب -  بتکم  ساسا  رگناریو  هک  دوجوم -  تافالتخا  زا  رت  گرزب  رایسب 
يا هعماج  صاخ  طیارش  اه و  یگژیو  نایدا ; ب )  رد  فلتخم  يارآ  بهاذم و  شیادیپ  یعیبط  دنور  فلا )  تفرگ :  رظن  رد  ار  هتکن  ود 

الماک يرما  نید ,  کی  نورد  رد  نوگاـنوگ  ياـه  هلحن  بهاذـم و  اـتیاهن  ارآ و  شیادـیپ  فلا )  تسا .  هدـیدرگ  لزاـن  نآ  رد  نآرق  هک 
ریـسفت تشادرب و  يرایـسب  دراوم  رد  دشابن , راک  رد  مه  دساف  يارآ  رگا  یتح  هک  دـهد  یم  ناشن  نایدا  خـیرات  رد  هعلاطم  تسا .  یعیبط 
رایـسب لئاسم  رد  قیمع و  اه  تواـفت  نیا  هاـگ  تسا .  ضراـعم  اـسب  هچ  تواـفتم و  ینید  لـئاسم  تشرد  زیر و  زا  اـه  هدوت  نادنمـشناد و 
راتفرگ يدیدش  تافالتخا  هب  دوخ  نایم  رد  دحاو  بهذم  بابرا  یتح  ای  نایدا و  نابحاص  هک  دناشک  یم  ییاج  هب  ار  راک  تسا و  یلوصا 

تسا و ریذـپانزیرگ  یتیعقاو  هلئاسم  نیا  دنرامـش . یم  جراخ  یلک  هب  نید  هزوح  زا  ریفکت و  ار  يرگید  کی ,  ره  هک  اج  نآ  ات  دـنا  هدـش 
ییاه هقرف  ناتـستورپ و  سکدترا ,  کیلوتاک ,  بهذم  دننام   ) یحیـسم بهذم  اه  هد  دیدش  تافالتخا  دـننام  دراد ; دوجو  نایدا  همه  رد 

 , یتـسیزیفونوم یتـنژوه ,  یـسویرآ ,  يروطـسن ,  یعوـسی ,  نیتروـپ  یـسوه ,  ناژ  یفلگیو ,  یخولاـک ,  ینویکاـم ,  یخویـسا ,  نوـچ 
نانچ نآ  هلزان  تعیرش  نید و  هک :  تسا  نیا  نآ  دراد و  لح  هار  کی  اه  نیا  همه  دییوگب  تسا  نکمم  هیبتـس و )...  ییندان ,  ینومترآ , 

, دنشاب هتـشاد  دحاو  تشادرب  ینید  لئاسم  مامت  رد  اه  ناسنا  همه  اهنت  هن  هک  دوش  لزان  نآ  تایئزج  مامت  اب  تحارـص  حوضو و  اب  قیقد و 
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دوش یم  نشور  یشیدنا  فرژ  یمک  اب  دوش . هتسب  زین  نارگ  فیرحت  ناراذگ و  تعدب  يراک  بیرف  وئوس  ریسفت  هنوگ  ره  هار  یتح  هکلب 
 , هنیمز ره  رد  یناسنا  كرد  تخانش و  تیفیک  یتخانـش  تفرعم  هاگدید  زا  - 1 اریز : تسا ;  ریذپان  ققحت  يرادنپ  یهاگدـید ,  نینچ  هک 

یگدرتسگ و زا  هک  ینید -  فراعم  رد  هژیوب  فراعم  زا  هتـشر  کـی  رد  هک  يروط  هب  دراد , یـصاخ  ياـه  تیدودـحم  هژیو و  مسیناـکم 
تشادرب و ياراد  رظنلا و  دحتم  هعومجم )  نآ  لئاسم  همه  رد   ) ار اه  ناسنا  همه  ناوت  یمن  زگره  تسا -  رادروخرب  ییالاب  رایسب  ییافرژ 

دوخ هک  تسور  هبور  يا  هژیو  ياه  تیدودـحم  اب  دراد و  یـصاخ  درکراـک  شقن و  تفرعم ,  دـنور  رد  ناـبز  - 2 تخاس .  دـحاو  كرد 
یـسانش تفرعم  هباشم  یمکح  زین  یـسانش  نابز  نیارباـنب  تسا .  ینید  نوتم  زا  نوگاـنوگ  ياـه  تشادرب  ریـسافت و  مهم  لـماوع  زا  یکی 

هب یعامتجا  يدرف و  تاروتـسد  ماکحا و  تایقالخا ,  فراعم ,  لیبق  زا  لئاسم ;  ماـمت  رد  بوبم  ینامـسآ  باـتک  دوش  اـنب  رگا  - 3 دراد .
یفراعملا ² رئاد لکش  هب  تروص  نیا  رد  دوش , نایب  فیراعت  یتح  تایئزج و  مامت  اب  هارمه  مظنم  یلیـصفت و  قیقد ,  يا  هعومجم  تروص 

نآ زا  یـشخب  دوش و  یم  حرطم  خیرات و ....  هفـسلف ,  یـسانش ,  ناسنا  ینیب ,  ناهج  یفـسلف و  لئاسم  نآ  زا  یـشخب  هک  دـمآ  دـهاوخ  رد 
 , یـسایس ماکحا  ماظن و  داصتقا , تادابع ,  دـننام : یعامتجا ;  يدرف و  قوقح  ماکحا  رگید  ياه  شخب  رد  قالخا و  هفـسلف  تاـیقالخا و 

نید هب  یمکحم  هبرـض  يزیچ  نینچ  هک  تسا  نآ  تیعقاو  دـشاب ؟ نینچ  هک  دراد  یبـیع  هچ  دـییوگب  تسا  نکمم  قوـقح و . ...  هفـسلف , 
هدرتسگ رایسب  ار  ینامسآ  باتک  یفرط  زا  االوا , اریز : تسا ;  ینامسآ  ياه  باتک  لازنا  ایبنا و  تثعب  یساسا  هفـسلف  فلاخم  دز و  دهاوخ 

هبنج هدش و  لیاسم  زا  یـصاخ  هزوح  هب  طوبرم  تادـلجم  نآ  زا  یـشخب  ره  اایناث , دـنک . یم  باتک  دـلج  اه  هد  هب  لیدـبت  ینعی  لصفم  و 
دهاوخ ار  هتـشر  نآ  هژیو  نابز  ینف  ره  رد  هکلب  دوب ; دـهاوخن  اه  هدوت  نابز  رگید  ینامـسآ  باتک  نابز  ااثلاث , دـنک . یم  ادـیپ  یـصصخت 
ریگارف شـشک  توعد و  تردـق  رگید  داد و  دـهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  یمومع  هبذاـج  ینید  نوتم  هک  تسا  نآ  روما  نیا  هجیتـن  تشاد . 

رارق یلعوب و ...  یباراف ,  نوطالفا ,  وطـسرا , نوچ  يا  هتـسجرب  غباون  هفـسالف و  ياـه  باـتک  فیدر  رد  هکلب  تشاد ;  دـهاوخن  يا  هدوت 
یعامتجا یگدنزاس  ریثئات و  نازیم  دوب و  دهاوخ  نادنمشناد  ياه  هناخباتک  طقف  مدرم ,  ياه  هناخ  ياج  هب  نآ  هاگیاج  هک  تفرگ  دهاوخ 

یپ رد  هک  دنک  یم  باجیا  هراومه  تسا و  داهتجا  هار  ندش  هتـسب  مزلتـسم  یحرط  نینچ  هوالع  هب  غباون .  هفـسالف و  ریثات  دـح  رد  زین  شا 
رب دبلط و  یم  ار  يدیدج  تثعب  شزیگنا و  رـصع  ره  لئاسم  مکح  خساپ و  نتفای  دوش و  هتخیگنارب  دـیدج  يربمایپ  ون , ثداوح  نداد  خر 

بجوم هکلب  تسین ;  باذـج  اهنت  هن  یلعف  نیبطاخم  يارب  یتآ  راصعا  لئاسم  یلیـصفت  نایب  اریز  دـشک ; یم  نالطب  طخ  تیمتاخ  هلئاسم 
دارفا و هک  دهد  یم  ناشن  یتخانش  هعماج  ياه  شواک  - 4 تسا .  ینامسآ  باتک  زا  ضارعا  اتیاهن  ازهتسا و  هیرخس و  اسب  هچ  یگدزاو و 

نآ نـالماح  یحو و  ربارب  رد  يریذـپ  ریثئاـت  تـیفیک  دودـح و  نازیم و  هناـیارگ و  نـید  ياـه  هزیگنا  رظن  زا  یهلا  یحو  بطاـخم  عـماوج 
هک دـیامن  غالبا  یلکـش  بلاق و  رد  ار  دوخ  مایپ  دـنک  یم  باجیا  یهلا  تمکح  رگید  فرط  زا  دـنا . هدوب  توافتم  رایـسب  یهلا )  ياـیبنا  )

شقن ود  نآ  دنزیمآ و  یم  مه  رد  لصا  ود  نیاربانب  دنامن . ورف  زین  قیاقح  زا  يزیچ  لاح  نیع  رد  هتشاد و  ار  هبذاج  نیرتریگارف  نیرتشیب و 
دـص دودـحم  ياه  ناسنا  يارب  اهنت  نید  رگید  ترابع  هب  تیبذاج ;  يریگارف و  لصا  - 1 دـنراد : مایپ  غالبا  میهفت و  یگنوگچ  رد  یمهم 

ناسنا نداد  قوس  نآ  یساسا  فده  دنچ  ره  تسا ,  هدماین  دنریذپ  یم  دوش  هتفگ  نخـس  نانآ  هب  نابز  ره  اب  هچ و  ره  هک  صلاخ  دص  رد 
تیاده بذج و  ار  اهنآ  ناوت  یم  یصاخ  ياه  بلاق  رد  اهنت  هک  دنتسه  یمیظع  ياه  هدوت  ریسم  نیا  رد  نکیل  دشاب , یم  تمـس  نآ  هب  اه 
ناکما يالعا  دح  ياراد  هکلب  دناهرن , ار  نانآ  یگداس  هب  هک  دیوگب  نخس  يا  هنوگ  هب  دیاب  سپ  تساهنآ ,  همه  يارب  نید  نوچ  درک و 

ار دوخ  نابطاخم  ینید  ياهزاین  زا  کی  چیه  دیابن  نید  لصا  نیا  مکح  هب  تیعماج ;  لصا  - 2 دشاب . ترورض  دح  رد  يا  هعفاد  بذج و 
هدرپ و یب  حیرـص و  ار  لئاسم  زا  یخرب  تیعماج  نیع  رد  نید  هک  تسا  نکمم  ینامز  اهنت  لصا ,  ود  نیا  تیاـعر  دراذـگ . خـساپ  نودـب 
میظع و يرکف و  راب  مه  دنار و  نخـس  اه  هدوت  نابز  اب  مه  یفرط  زا  دـنک . نایب  یمرن  اب  ای  تیعطاق و  اب  هاگ  ولهپود و  هیانک و  اب  ار  یخرب 

یعامتجا یسانش  پیت  دشاب و  هتشاد  تریصب  بابرا  يارب  یفیرش  ینافرع  فئاطل  نازرو و  درخ  نادنمشیدنا و  يارب  یمیظع  یلقع  قیاقد 
لوزن طیحم  صاخ  طیارـش  اه و  یگژیو  ب )  تسا .  نیمه  زین  دیجم  نآرق  رد  هباشتم  مکحم و  تایآ  دوجو  زار  دیامن . تیاعر  ار  یقیقد 
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ریغ ینید و  ياه  هزیگنا  قیالع و  شنیب و  رظن  زا  دـندیورگ , نیبم  نید  نیا  هب  هک  یناسک  دـش و  لزان  نآ  رد  نآرق  هک  يا  هعماـج  نآرق : 
زا رثئاتم  اهنت  اهنت و  یمالـسا ,  هعماج  زین  ینید و  عماوج  مینک  رکف  هک  تسا  نآ  گرزب  تاهابتـشا  زا  یکی  دـندوب . تواـفتم  رایـسب  ینید 

اه و هدوت  زا  يرایسب  مالسا ,  شرتسگ  زا  سپ  سکعرب  تسا .  هدوب  ینید  میلاعت  نید و  نانآ  یلـصا  كرحم  لئاسم  مامت  رد  هدوب و  نید 
یصخش و فادها  اوران و  تابصعت  یلهاج ,  نانخس  زا  رثئاتم  نانچ  (ص )  ادخ لوسر  یباحـص  ناملـسم و  روآ  مان  ياه  تیـصخش  یتح 
تفلاخم و دوخ , ياه  تساوخ  ریاغم  یهلا  ماکحا  و  (ص )  ربمایپ ربارب  رد  یتحار  هب  یناملـسم ,  راـهظا  نیع  رد  هک  دـندوب  هناروحم  دوخ 
 . تسین زاسراک  نادنچ  دیجم  نآرق  رد  لئاسم  هنوگ  نیا  دوجو  مدع  دوجو و  هک  دوش  یم  نشور  اج  نیا  زا  و  دنداد . یم  ناشن  یتخسرس 

( ربمایپ  ) وا یحوی ; و  یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  امو  : )) دـیامرف یم  (ص )  ربمایپ هب  تبـسن  ماـمت  تحارـص  اـب  نآرق  لاـثم  ناونع  هب 
يذغاک ملق و  تساوخرد  ربمایپ  نوچ  هک  یلاح  رد  تسین .))  هداتسرف  یحو و  زج  يزیچ  وا  راتفگ  هکلب  دیوگ , یمن  نخـس  اوه  ساسارب 

اب نازیزع  نیرت  کـیدزن  دزن  دوخ و  هناـخ  رد  دـنراذگ , بوـتکم  يدنـس  دـنیامن و  تبث  ار  ع )   ) نینمئوـملاریما تیـالو  هلئاـسم  اـت  دوـمن 
زا دندش و  فرـصنم  (ص )  ربمایپ هک  نآ  ات  رجهیل ))!! لجرلا  نا  : )) دز دایرف  اهنآ  زا  یکی  هدش و  هجاوم  باحـصا  یخرب  يدـج  تفلاخم 
نآ هب  تبـسن  ترـضح  نآ  رگا  هک  تشاد  دوجو  يوج  نانچ  دـهد , یم  ناـشن  (ص )  ربماـیپ فارـصنا  نیا  دـندومرف . يراددوخ  نآ  تبث 

دیجم نآرق  تشاد .  دوجو  مالسا  لصا  زا  هعماج  زا  یمیظع  شخب  ندنادرگزاب  تلاسر و  لصا  راکنا  رطخ  دندیزرو  یم  يراشفاپ  هلئاسم 
نآ رب  هدرپ  یب  تحارص و  اب  هراومه  رگا  اریز  تسا ;  هدومیپ  قیاقح  هنوگ  نیا  نییبت  رد  ار  دوخ  صاخ  هویش  لئاسم  نیمه  هب  هجوت  اب  زین 

دنوادخ هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  تشاد .  دوجو  نآ  فیرحت  ندز و  دربتـسد  ای  نآ و  تیجح  نآرق و  لصا  راکنا  رطخ  درـشف  یم  ياپ 
یکی دهد و  یم  ماجنا  دوخ  صاخ  للع  بابسا و  قیرط  زا  ار  يراک  ره  دنوادخ  یلو  یلب  مییوگ  تسا .  هداد  ار  نآرق  تنایص  هدعو  دوخ 

هزیگنا یمالـسا  هعماـج  نتم  نورد و  زا  لـقاال  هک  يا  هویـش  ینعی ,  تسا ;  هویـش  نـیمه  ندربراـک  هـب  نآرق  نتـشاد  نوـصم  ياـه  هار  زا 
تایآ لاح  نیع  رد  دـش . یم  ینامـسآ  ياه  باتک  رگید  نوچ  یلئاـسم  راـتفرگ  زین  نآرق  هنرگو  دربب  نیب  زا  دناکـشخب و  ار  نآ  فیرحت 

چیه هک  يا  هنوگ  هب  دنا  هدومرف  نایب  ار  دوخ  بلاطم  ااتحارـص  اارارک و  زین  ربمایپ  هدنار و  نخـس  ع )   ) تیب لها  نئاش  رد  نآرق  زا  يدایز 
اب هک  تسا  نآ  ام  هیـصوت  دـجنگ . یمن  هماـن  نمـض  رد  دوصقم  نیا  تاـبثا  دراذـگ . یمن  یقاـب  نازرودرخ  ناـیوج و  قح  يارب  يدـیدرت 

ياه باتک  زا  دیناوت  یم  هطبار  نیا  رد  دوش . راکـشآ  تقیقح  ات  دیزادرپب  قیحقت  هب  هنیمز  نیا  رد  دـیفم , دنتـسم و  ياه  باتک  هب  هعجارم 
. دینک هدافتسا  ریز 

( موس تمسق  ) خساپ

دیس همجرت :  يوامس ,  یناجیت  مدش  تیاده  هاگنآ  يرهطم 3 - دیهش  يربهر  تماما و  ینیما 2 - میهاربا  تماما  یلک  لئاسم  یسررب  - 1
یناجیتدیـسرپب ناهاگآ  زا  يرهم 5 - داوج  دـمحم  دیـس  همجرت :  يوامـس ,  یناجیت  ؟  تسیک یعقاو  تنـس  لـها  يرهم 4 - داوج  دـمحم 

هارمه يرهم 7 - داوج  دمحم  دیس  همجرت :  يوامس ,  یناجیتاه  لکـشم  دیلک  تیب ,  لها  يرهم 6 - داوج  دمحم  دیـس  همجرت :  يوامس , 
يایحا رد  همئا  شقن  يرکسع 9 - همالع  1 ج 3 -  ابس , نب  هللادبع  يرهم 8 - داوج  دمحم  دیس  همجرت :  يوامـس ,  یناجیت  نایوگتـسار  اب 

همالع مالـسا  خـیرات  رد  هشیاع  شقن  يرکـسع 11 - همالع  یگتخاس  یباحـص  هاجنپ  دـصکی و  يرکسع 10 - همالع  1 ج 15 -  نـید , 
لیلج رتکد  همجرت :  يرکسع ,  همالع   , 1 ج 2 -  نیتسردملا ,)  ملاعم  همجرت   ) بتکم ود  هاگدید  رد  یمالسا  ياه  هشیدنا  يرکسع 12 -

مالسا رد  هعیش  یماما 14 - اضر  دمحم  همجرت  نیدلا ,  فرـش  دیـس  همالع  تاعجارملا ,)  همجرت ئ   ) سانـش قح  وج و  قح  لیلجت 13 -
حلاص بیرف  بسن 17 - ینیسح  اضر  دیسدیوگ  یم  خساپ  هعیـش  يرش 16 - داوج  همالعاوران  ياه  تمهت  هعیـش و  ییابطابط 15 - همالع 

ینیما 21- همالعریدغلا  یمجن 20 - قداص  دمحم  نیحیحـص  رد  يریـس  يرهم 19 - داوج  دمحم  دیـس  هسردـم  تارطاخ  ینادرولا 18 -
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هار و اـم , هار  يزاریش 24 - نیظعاولا  ناطلسرواشیپ  ياهبـش  يرتست 23 - دیهـش  همالع  قحلا  قاـقحا  نیـسح 22 - دماحریمراونالا  تاقبع 
ینادمه يوسوم  همجرت :  ینیما ,  همالعام  ربمایپ  شور 

؟ دنهدیم ماجنا  ار  دوخ  تدابع  (ع ) یلع ترضح  هریس  قبط  عیشت  لها  ایآ 

شسرپ

؟ دنهدیم ماجنا  ار  دوخ  تدابع  (ع ) یلع ترضح  هریس  قبط  عیشت  لها  ایآ 

خساپ

(ص) مالسا ربمایپ  روتسد  قبط  عیشت  لها  رگید  ترابع  هب  دوریم و  راک  هب  (ع ) یلع ترضح  نارای  ناوریپ و  يانعم  هب  حالطـصا  رد  هعیش 
تـسا هتـشاد  دوجو  هباحـص  نیب  هک  یفالتخا  هلأسم  ره  رد  و  تسا . هداد  رارق  (ع ) یلع ماما  ترـضح  نآ  لاحترا  زا  سپ  ار  دوخ  يادـتقم 

رهظ  ) هیتافخا ياهزامن  رد  میحرلانمحرلاهللامسب  نتفگ  دنلب  رد  رظن  فالتخا  نآ  هنومن  درادیم . مدقم  ار  (ع ) یلع ترـضح  لمع  رظن و 
لمع هنوگ  نیا  نایعیش  هچ  نانچ  دومرفیم ، تئارق  دنلب  ار  هللامسب  زامن  ود  نیا  رد  هک  دوب  نآ  (ع ) یلع ماما  هویش  شور و  تسا . رصع ) و 

هللامسب ای  هک  تسا  نآ  دنیامنیم ، لمع  نآ  هب  تنـس  لها  هدش و  لقن  کلام  نب  سنأ  لثم  هباحـص  یخرب  زا  هک  فلاخم  رظن  و  دننکیم .
 - / تنـس لها  رگید  یخرب  رظن  ساسا  رب  دـنیوگیم -  هتـسهآ  ار  هللامسب  ای  و  تنـس -  لها  بهاذـم  زا  یخرب  رظن  قبط  دـنیوگیمن -  ار 
شور هویـش و  نم  دـیوگیم : هاگدـید  ود  نیا  ناـیب  زا  سپ  میحرلانمحرلاـهللامسب  ثحب  لـیذ  ریبـک  ریـسفت  تـسخن  دـلج  رد  يزاررخف 

عم یلع   « رگید تیاور  و  یقثولا ،« ْورعلاب  کسمتـسا  دـقف  ٍیلعب  ادـتقا  نم  : « دومرف (ص ) ربمایپ نوچ  مهدیم ، حـیجرت  ار  (ع) یلع ترـضح 
هریـس شور و  اب  هیواعم  هک  تسا  نیا  ترـضح  نآ  شور  حـیجرت  رب  رگید  لـیلد  دـسیونیم  سپـس  راد ،« اـم  ثیح  یلع  عم  قحلا  قحلا و 
لها دـندیزگیمرب . ار  ترـضح  نآ  فلاخم  رظن  و  دنتـشادن ، ار  هیواعم  اب  تفلاخم  ییاناوت  هباحـص  ور  نیا  زا  دوب  فلاخم  یلع  ترـضح 

حیجرت ار  یلع  ماما  هویـش  دوخ  لاـمعا  ماـمت  رد  تسا ، هدرک  لـقن  يزاررخف  هک  یلیلد  ود  هلمج  زا  یلقع  یلقن و  لـیالد  ساـسا  رب  عیـشت 
ماما شور  هویش و  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  تسا / هدومرف  یفرعم  ادتقم  ار  وا  تنس  لها  هعیش و  تایاور  قبط  (ص ) ربمایپ نوچ  دهدیم 
ماما هلمج  زا  ترضح  نآ  نادنزرف  طسوت  يدعب  نارود  رد  هک  تسا  مالسا  ربمایپ  هریـس  هویـش و  نامه  لامعا  ریاس  تدابع و  رد  (ع ) یلع

/ دنیامنیم يوریپ  تنس  هریس و  نیا  زا  نایعیش  زورما  هدش و  نییبت  مالسلا ) مهیلع   ) قداص ماما  رقاب و 

؟ دننکیم فیلأت  تنسلها  دض  رب  ار  ییاهباتک  هعیش  نافلؤم  زا  یضعب  ارچ 

شسرپ

؟ دننکیم فیلأت  تنسلها  دض  رب  ار  ییاهباتک  هعیش  نافلؤم  زا  یضعب  ارچ 

خساپ
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، تنـس لها  ای  هعیـش  زا  يدرف  فلا ) دومن : روصت  ناوتیم  هنوگ  ود  ار  رگید  بهاذـم  قَِرف و  هیلع  یبهذـم  ای  هقرف  يوس  زا  باـتک  فیلأـت 
ینابم اب  ار  بهذم  نآ  ناربهر  أملع و  درکلمع  دنکب و  یملع  لیلحت  ار  نآ  دـشکب و  دـقن  هب  ملق  اب  ار  فلاخم  بهذـم  تارکفت  دـیاقع و 

بجوم اهگنهرف و  طابترا  زاسهنیمز  يرـشب و  هعماج  هعـسوت  مزاول  زا  یکی  هکلب  تسین ؛ مومذـم  اهنت  هن  مادـقا  عون  دـنک  یـسررب  یملع 
دوب تافیلأت  عون  نیا  تقیقح  رد  دشابیم  نادنمـشناد  ناققحم و  تافیلأت  عون  نیا  نوهرم  يزورما  ندـمت  تسا و  یناسنا  تارکفت  دـشر 
هیلع باتک  فیلأت  هکنیا  ب ) دیدرگ . یمالـسا  ندمت  ندمآ  دوجو  هب  بجوم  دومن و  يراذگهیاپ  یمالـسا  گنهرف  مان  هب  ار  یگنهرف  هک 

بناجا و هطلـس  ناناملـسم و  قارتفا  زاسهنیمز  دنـسپان و  مومذم و  لمع  نیا  هتبلا  هک  دشاب  بیرخت  أرتفا و  ینیهوت و  دصق  هب  رگید  بهذم 
هک میباییم  رد  یبوخ  هب  مینکب  تقد  هعلاطم و  یمالـسا  ياهروشک  رب  نایئاپورا  هطلـس  خیرات  رد  دـشابیم . یمالـسا  ياهروشک  رب  رافک 

ار قارتفا  فالتخا و  رذب  دوخ ، نیگآرهز  ملق  اب  نانآ  دندومنیم و  ریجا  نیدتم  ناملسم  کی  هرهچ  رد  سانـش  قرـش  ناونع  هب  ار  يدارفا 
تسد هب  ملق  ینس  هچ  هعیش و  هچ  یسک  رگا  سپ  دندش . طلسم  یمالـسا  ياهروشک  عبانم  رب  نآ  لابند  هب  دندیـشاپ و  یمالـسا  هعماج  رد 

ار اهنآ  تامحز  دومن و  ینادردق  دیاب  صاخـشا  نیا  زا  درک  یملع  لیلحت  دـقن و  أرتفا  نیهوت و  نودـب  ار  دوخ  فلاخم  بهذـم  تفرگ و 
حلاـصم هب  تبـسن  تسا و  ناداـن  اـی  درف  نآ  هک  دوـشیم  موـلعم  تشوـن  ار  یبلاـطم  ارتـفا  نیهوـت و  دـصق  هب  یفلؤـم  رگا  یلو  داـهن ، جرا 

. دشابیم یبنجا  رودزم  هناگیب و  لماع  هکنیا  ای  تسا و  هاگآان  ناناملسم 

؟ دینک نایب  ار  هعیش  تاداقتعا  زا  يا  هصالخ 

شسرپ

؟ دینک نایب  ار  هعیش  تاداقتعا  زا  يا  هصالخ 

خساپ

« هیماما دیاقع   ، » ییابطابط همالع  فیلأت  مالسا » رد  هعیش  ، » أطغلا فشاک  فیلأت  امنییآ » » ياهباتک هب  دیناوت  یم  هعیش  تاداقتعا  ابییانشآیارب 
نیا رد  دـینک / هعجارم  تسا  هدـش  فیلأت  هطبار  نیا  رد  هکیرگیدـیاهباتک  ویزاریـش  مراکم  فیلأت  اـم » داـقتعا  ، » رفظم اضردـمحم  فیلأـت 

بیع و ره  زا  كاپ  لامک و  تافصیمامتیاراد  ار  وا  دراد و  دنوادخ  دوش : یم  هراشا  هعیـش  دیاقع  هب  هدرـشف  هصالخ و  تروص  هب  رـصتخم 
اور ملظ  نانآ  رب  تسین  نکمم  دنک و  یم  راتفر  لدع  هب  هشیمه  شناگدنب  تاقولخم و  نیب  رد  دنوادخ  هک  تسا  دقتعم  دـناد و  یم  صقن 

توبن تلاسر و  ویهلا  ناربمایپ  هب  - 2 دناد / یم  تسا  نایملاع  هدنهد  شرورپ  هدـننیرفآ و  هک  ادـخ  صوصخم  ار  تدابع  نینچمه  دراد و 
، تسا رترب  لضفا و  تاقولخم  همه  زا  هک  ار  وا  و  دراد ، ناـمیا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللاایلـص  ) هللادـبع نبدـمحم  ترـضح  مالـسایمارگ  ربماـیپ 

ناناملـسم تسد  رد  هکینآرق  نیمه  تسا  دـقتعم  تسا و  هدـش  لزان  رـش  دـناد / یم  رفاک  ار  ناشیا  تیمتاخ  رکنم  هتـسناد و  ربمایپ  نیرخآ 
نآ هملک  کی  ای  هیآ و  کی  ای  هروس ، کییـسک  رگا  هدومرف و  لزان  ربمایپ  رب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسایتایآ  اههروس و  نامه  تسا ، ناهج 

دراد و هدیقع  داعم  زیخاتـسر و  زور  هب  - 4 دـناد / یم  ترخآ  ایند و  تداعـس  هیام  ار  شتاروتـسد  هب  لمع  زین  تسا و  رفاـک  دوش  رکنم  ار 
ناونع هب  شنادـنزرف  زا  رفن  هدزای  وا  زا  سپ  تسا و  ه  دـنک . یم  هدـنز  لامعایازج  باسحیارب و  تمایق  رد  ار  همه  دـنوادخ  تسا : دـقتعم 

رما هبیزور  دشاب و  یم  بیاغ  اهرظن  زایلو  تسا  هدنز  هک  تسا  جع )  ) يدهم ترضح  اهنآ  نیرخآ  دناهدشیفرعم و  ربمایپ  نانیشناج  ماما و 
موـلع و ناـمه  دـناهتف  دـهد / یم  لیکــشتیمالسایناهج  تموـکح  درک و  دــهاوخ  داد  لدــع و  زا  رپ  ار  ناـهج  دــنک و  یم  روـهظ  ادــخ 
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تـسا هدنامیفخم  مدرم  رب  ربمایپ  زا  سپ  هکیلیاسم  هتـشاذگ و  تعیدو  هب  نانآ  دزن  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللاایلـص  ) ادخ لوسر  هک  تسایماکحا 
مهیلع ) هناگه دنک / یم  ذخا  همئا  زا  دورب  لقع  داهتجا و  غارـس  هب  هکنیا  زا  لبق  اریهلا ، ماکحا  زایرایـسب  هعیـش  نیاربانب  دیامن ، یم  راکـشآ 

چیهینید لیاسم  رد  هک  دناهدومرفیلک  روط  هبیتایاور  رد  ( مالـسلا مهیلع  ) همئا اریز  دناد . یم  هلآو ) هیلع  هللاایلـص  ) ربمایپ ثیداحا  ار  مالـسلا )
ام هب  ملـسو ) ه  دسر / یم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللاایلـص  ) ربمایپ هب  نامناردپ  قیرط  زا  ام  بلاطم  مامت  هکلب  مییوگ  یمن  نامدوخ  دزن  زا  اریبلطم 

اهنآ هابرد  تیبلها  همئا  زایتایاور  تسا  دقتعم  هعیش  میهد ، اوتف  ناسحتسا ) سایق و  نوچمهیدعاوق   ) نامدوخ لقع  ساسا  رب  دیاب  هدیـسرن و 
زایکی تسا / بلطم  نیمهینس  هعیـش و  هقف  نایم  اهتوافتیخرب  تلع  تسا و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللاایلـص  ) ربمایپ هیرظن  رگنایب  هک  تسا  هدیـسر 
دقتعم درک و  تواضق  مکیقتا ) هللا  دنع  مکمرکا  نا   ) اوقتینآرق لصا  رایعم و  قبط  رب  دـیاب  زین  اهنآ  هرابرد  تسا  دـقتعم  اما  تسا  تاراختفا 

/ دناهتشاد روضح  زین  لداع  ریغ  دارفا  دناهدوب ، لداع  دارفا  هک  هنوگ  نامه  ملسو ) هلآو  هیلع  هللاایلص  ) ربمایپ باحصا  نایم  رد  تسا 

؟ دوشیم قالطا  ییاهزیچ  هچ  رب  دینک و  فیرعت  ار  تعدب 

شسرپ

؟ دوشیم قالطا  ییاهزیچ  هچ  رب  دینک و  فیرعت  ار  تعدب 

خساپ

ۀعدـبلا : » دـیوگیم نیرحبلا  عمجم  رد  یحیرط  { 1 .} دشاب هتـشادن  هقباس  هک  تسا  يزیچ  ندـمآ  دـیدپ  يانعم  هب  عدـب »  » زا تعدـب  هژاو 
: زا تسا  ترابع  تعدب  هسفن ». وه  اهعدتبا  اهلئاق  نأل  ۀعدب  تیّمس  امنا  ۀّنسال و  باتک و  یف  لصأ  هل  سیلام  نیدلا و  یف  ثدحلا  رسکلاب ،

بحاـص نودـب  نوچ  هک  دـنیوگیم  تعدـب  تهج  نآ  زا  ار  تعدـب  درادـن . ياهشیر  ّتنـس  نآرق و  رد  هک  نید  رد  يزیچ  ندروآ  دـیدپ 
تعدـب ار  نآ  هتـشادن  نید  رد  ياهقباس  هک  اجنآ  زا  هدـیدرگ و  دراو  نید  رد  دـشاب  هتفگ  ار  بلطم  نآ  تعیرـش  بحاص  هک  نآ  تعیرش 

هن دشاب ، هدیـسرن  یـصن  نآ  هرابرد  دشاب و  هد  دیدپ آ! ص )  ) ادخ لوسر  سپ  هک  تسا  نآ  تعدب  : » دیوگیم یـسلجم  ۀمالع  دنیوگیم .
نآ تعدب  نیاربانب  ص 366 .) لوقعلاةارم ج2 ،  .) تسین تعدـب  دـشاب  لخاد  تامومع  رد  هچنآ  ور  نیا  زا  مومع ، هن  صوصخ و  روط  هب 
زا هن  هک  یتروص  رد  دـهد ، ماجنا  ینید  یعرـش و  مکح  کـی  ناونع  هب  ار  نآو  دـنک  لـمع  نآ  هب  دـنک و  رداـص  یمکح  ناـنیا  هک  تسا 

يدیدج زیچ  ره  هک  ارچ  تسین  يدیدج  رمأ  ره  تعدب  زا  دارم  هتبلا  { 2 .«} دشاب هتشاد  دوجو  یلیلد  تجح و  نآ  يارب  تّنـس  هن  باتک و 
نآ تحـص  زاوج و  رب  صوصخ  ای  مومع  تروص  هب  هاوخ  یلیلد  ای  هدـش و  یهن  عرـش  بناج  زا  هک  ییاـهزیچ  هکلب  تسین  مارح  لـطاب و 
هک ار  يراک  ره  دناهداد و  رارق  رایعم  ار  مالسا  ردص  ناناملسم  لطاب  قح و  رایعم  ّتنس و  تعدب و  ریـسفت  رد  یخرب  دشاب . هتـشادن  دوجو 

لیلد نیا  هب  دنادیم ، تعدب  ار  ص )  ) ربمایپ دالیم  زور  رد  نتفرگ  نشج  هیمیتی  نبا  لاثم  ناونع  هب  دناهدرمـش . تعدب  دناهدادن  ماجنا  نانآ 
نبا نینچمه  ص 276 ) میقتـسملا ، طارطلا  ءاضتق  هّیمیتی ، نبا  . ) دناهدرکن يراک  نینچ  عنام ، نادقف  یـضّصم و  دوجو  اب  حلاص  فلـس  هک 
نیا دروـم  رد  ص 176 ) ج 1 ، يربکلا ، يواتفلا  .«، ) فلـسلا نع  ًاروثأم  ًائیـش  هیف  ملعن  ـال  : » دـیوگیم فحـصم  ندیـسوب  دروم  رد  هّیمیتی 

دودرم ار  هّیرظن  نیا  ّتنـسلها  ناققحم  ور  نیا  زا  تسا . یفاک  نآ  نـالطب  يارب  ربتعم  لـیلد  کـی  هب  نآ  دانتـسا  مدـع  تفگ : دـیاب  هّیرظن 
یلع لیلد  مقی  نا  ۀـمومذم و  ۀـعدب  ۀباحـصلا  نمز  یف  نکی  مل  رمأ  لک  لعجی  نم  ۀـلهج  نم  و  :» دـسیونیم یتازاتفت  هلمج  زا  دناهتـسناد .
هَّللا ًاتمصع  هنم  سیل  ام  نیدلا  یف  لعجی  نا  وه  کلذب  دارملا  نا  نوملعی  رومالا و ال  تاثدحم  مکماّیا و  مالسلا : هیلع  هلوقب  ًاکـسمت  هحبق 
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رب هچ  رگ  دننادیم ، دنسپان  مومذم و  تعدب  هدوبن  هباحـص  رـصع  رد  هک  ار  یلمع  ای  يراک  ره  نادان  دارفا  زا  یخرب  { 3 .«} يوهلا عبتا  نم 
رد دـیئامن ». زیهرپ  دـیدج  ياهراک  زا  : » دومرف هک  تسا  ص )  ) مرکا ربمایپ  شیاـمرف  هب  کّـسمت  ناـنآ  لـیلد  دـشاب . هدـشن  هماـقا  نآ  حـبق 
زا ار  اـم  دـنوادخ  میئاـمنب . لـخاد  نید  رد  تسین ، نید  زا  هچنآ  هک  تسا  نآ  دارم  هکلب  تسین ، ناـنآ  هّیرظن  تیاور ، زا  روظنم  هکیتروـص 

تّنـس نآرق و  اب  فلاخم  هک  يراک  ای  لـمع  ره  هک  دوشیم  نشور  دـش ، ناـیب  تعدـب  فیرعت  رد  هچنآ  زا  دراد . هگن  سفن  ياوه  يوریپ 
رهم اهدرگلاس ، رد  يراوگوس  ازع و  نشج ، سلاجم  يرازگرب  ور  نیا  زا  دیآ . رامشب  تعدب  دشابن ، مالـسا  تاّیلک  اب  گنهامه  ای  دشاب و 
اریز تعدب . رد  هن  دوشیم ، تّنـس  لخاد  اهنیا  لاثما  واملع  هّمئا و  روبق  رب  يانب  روبق ، لها  ترایز  زامن ، ندناوخ  عمج  زامن ، رد  نتـشاذگ 

برغم و ای  رـصع  رهظ و  زامن  ود  نیب  عمج  رد  هنومن : ناونع  هب  دوشیم . ّتنـس  نآرق و  تاعالّطا  تامومع و  رد  لـخاد  اـهنیا  زا  کـی  ره 
عمج ار  اهزامن  ناوتیمن  مه  ترفاسم  رد  هک  دـندقتعم  هفینح  وبا  ناوریپ  ماّیا  ریاس  رد  اما  دـننادیم ، زیاج  نافرع  رد  اهنت  ّتنـس  لها  اشع ،
عمج اهیفنح  اهیعفاش و  اهیکلام و  اما  دـننکیم . لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  ناشدوخ  هک  تسا  یتایاور  فالخرب  نیا  هکیلاـح  رد  درک .

دـننادیم و زیاج  لاح  ره  رد  ار  زامن  ود  نیب  عمج  نایعیـش  اما  دـنراد . فالتخا  دراوم  هّیقب  رد  دـننادیم و  زیاـج  رفـس  رد  ار  زاـمن  ود  نیب 
لها هکنانچ  تسا  هدیـسر  هّمئا  زا  هک  تسا  یتایاور  لیللا »... قشع  یلا  سمـشلا  كولدل  ةالـصلا  مقا   » تایآ مومع  رب  هوالع  نانآ  دنتـسم 

ری ًامیقم  ۀنیدملا  یف  هَّللا  لوسر  یلـص  : » دـنکیم لقن  ساّبع  نبا  زا  شدنـس  رد  لینح  نب  دـمحا  دـنراد . تیاور  زامن  ود  عمج  رب  زین  ّتنس 
نیب عمجلا  باـب  ص 151 . ج 2 ، ملسم ، ححـصم  ثیدـح 4. ص 164 ، اـهکلام ، اـطوم  ص 221 . دـمحا ، يدنـسم  «، » ًاینامث ًاعیم  رفاـسم 

تاعوضوم نیا  زا  کی  ره  هرابرد  ثحب  هتبلا  تسا . هدمآ  تسدب  یناوارف  تایاور  زا  هک  كاخ  رب  هدجس  نینچمه  رضحلا ». یف  نیتالصلا 
تامومع زا  کی  ره  هک  روبق  لها  ترایز  اهيرادازع و  نینچمه  دـنمالث . تداهـش  اجنیا و  رد  تسا . هدـمآ  هناگادـج  خـساپ  لاؤس و  رد 

لاثم و نعال  ۀعنص  ءییشلا و  ادتبا  امهدحا  نالـصأ : نیعلا  لادلا و  ءابا و  دسیونیم : هغللا  سیئاقم  [.- 1 . ] دوشیم لصاح  یّصاخ  لیالدو 
لاق و ۀبطخ : یف  ع )  ) یلع نع  [.- 2 « ] لاثملا نعال  هتعرتخا  : » ءییشلا تعدبا  دیوگیم : حاحص  رد  يرهوج  مالکلا - ... عاطقنالا و  رخالا 

[.- 3 . ] تیاور 31 ص 97 ، هعیـش ج 18 ، لئاسو  ۀجح . ءایـض  الو  ۀنـسل  ناهرب  هَّللا  نم  هعم  سیل  ۀعدتبم  ۀعرـش و  عبّتم  نالجر  سانلا  امنا 
ص 232. ج 5 ، دصاقملا ، حرش 

؟ تسیچ دنشابیم  رتیلوصا  رتحیحص و  هعیش  هک  مینک  تابثا  میناوتب  هک  ياهدننک  عناق  یخیرات  ینف و  لیالد 

شسرپ

؟ تسیچ دنشابیم  رتیلوصا  رتحیحص و  هعیش  هک  مینک  تابثا  میناوتب  هک  ياهدننک  عناق  یخیرات  ینف و  لیالد 

خساپ

تادنتـسم عبانم و  اب  یـسررب و  بهذـم  نآ  یهقف  يداقتعا و  ياههاگدـید  یتسیاب  بهذـم  کـی  تیناـقح  تحـص و  هب  یباـیتسد  يارب 
اب شهاگدـید  تسا و  قح  رب  هک  دـنکیم  اعدا  یبهذـم  ره  هچرگ  دوش . قبطنم  عامجا  لقع و  تنـس ، نآرق ، زا  تسا  ترابع  هک  یـساسا 

یبهذـم يداقتعا ، ياههاگدـید  هدومرف ، نشور  مالـسا  هک  ییاهرایعم  اب  هک  دراد  هفیظو  یناسنا  ره  اما  دـشابیم  قبطنم  زین  یمالـسا  عبانم 
تـسا درخ  لقع و  يورین  هدومرف  نایب  لطاب  زا  قح  صیخـشت  رایعم  ناونع  هب  تایاور  نآرق و  رد  هک  یهار  نیرتمهم  دنیزگرب . ار  شیوخ 

«. ریعسلا باحـصأ  نم  اّنُک  ام  لقعن  وا  عمـسن  اّنُک  ول  و  : » دیامرفیم نآرق  دوشیم . شـسرپ  هبـساحم و  شدرخ  لقع و  نازیم  هب  سک  ره  و 
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لقع و هک  ینطاب  تجح  یکی  هداد  رارق  ناسنا  تیاده  يارب  تجح  ود  دنوادخ  دیامرفیم : ینعم  رپ  دنلب و  رایـسب  يراتفگ  رد  مظاک  ماما 
قفوم شیوخ  تلاسر  رد  راکـشآ  رهاـظ و  ياـهتجح  یماـگنه  تسا  نشور  دـشابیم . ناربماـیپ  هک  رهاـظ  تجح  يرگید  تسا و  درخ 

. دوشیم مولعم  وا  هلیـسو  هب  حیحـصان  زا  حیحـص  لـطاب ، قح و  يدـب ، یبوخ و  هک  ارچ  دـشاب  هتـشاد  دوـجو  نطاـب  تجح  هک  دـنوشیم 
هچرگ دشابیم . تنس  نآرق و  اب  قبطنم  بهاذم  تادنتسم  لیالد و  زا  کی  مادک  هک  داد  صیخشت  ناوتیم  درخ  لقع و  يورین  اب  نیاربانب 

.1 تسا : يداقتعا  هاگدید  ود  رد  یمالسا  بهاذم  فالتخا  نیرتمهم  اما  تسا  ناوارف  لوصا  عورف و  لیاسم  رد  یمالسا  بهاذم  فالتخا 
رگید تافالتخا  زا  يرایسب  هک  تسا  نشور  نانآ . نتسناد  لداع  هباحص و  مامت  زا  يوریپ  هلأسم  . 2 (ص ؛) ربمایپ ینیشناج  تماما و  هلأسم 

دنرواب نیا  رب  دناهتـسناد ، نید  عورف  زا  ار  تماما  هلأسم  هک  نآ  رب  نوزفا  تنـس  لها  تسا . هتفرگ  همـشچرس  هلأسم  ود  نیا  رد  فالتخا  زا 
هباحـص هراـبرد  ییوـس  زا  و  تسا . هدوـمن  راذـگاو  ناـشدوخ  هب  ار  مدرم  هدوـمرفن و  یفرعم  ناـشدوخ  زا  سپ  ار  یـسک  (ص ) ربماـیپ هـک 

ماجنا هباحـص  هک  يراک  ره  دـشاب ، ام  قشمرـس  وگلا و  دـناوتیم  دـندومن  لمع  هتفگ و  نانآ  هچ  ره  دـنالداع و  هباحـص  مامت  دـنیوگیم 
دقن هب  ار  باحـصا  شور  دیامن و  داقتنا  نانآ  هب  دناوتیمن  یـسک  ورنیا  زا  تسا  لیوأت  هیجوت و  لباق  دشاب  هانگ  اطخ و  دنچ  ره  دـناهداد 

نآ هباحـص  هرابرد  هعیـش  هاگدید  دراد . یـصاخ  هاگدـید  تنـس  نآرق و  زا  يریگهرهب  اب  هلأسم  ود  ره  رد  عیـشت  هک  یتروص  رد  دـناشک .
نانآ نایم  رد  و  دناهدش ، يدمع  ریغ  يدمع و  ناهانگ  اطخ و  بکترم  نانآ  زا  يرایـسب  دناهدوبن و  رادروخرب  تمـصع  زا  نوچ  هک  تسا 

نآرق و رد  هباحـص  مامت  تلادـع  رب  یلیلد  چـیه  و  تسناد ، لداع  ار  ناـنآ  همه  ناوتیمن  ورنیا  زا  تسا  هتـشاد  دوجو  قساـف و ... قفاـنم ،
زا دناهتشاد  یناوارف  تافالتخا  رگیدکی  اب  هک  نآ  هب  هجوت  اب  دشاب  وگلا  دناوتیمن  هباحص  مامت  راتفر  هک  نآ  رب  نوزفا  درادن . دوجو  تنس 

دنالداع هباحـص  مامت  هک  دریذپب  ار  اعدـم  نیا  دـناوتیمن  لقع  دناهدیـسر ، لتق  هب  هباص  ناگرزب  زا  نت  اههد  نآ  رد  هک  ياهگنج  هلمج 
قیقحت تسا ، هعیش  مهم  تاداقتعا  زا  یکی  هک  تماما  هاگدید  هرابرد  اما  درادن . يراگزاس  هباحـص  زا  يرایـسب  راتفر  اب  اعدم  نیا  هک  ارچ 

نیا لقع  تنس و  نآرق ، ینعی  یعرش  عبانم  ایآ  مینکیم . هدنـسب  شـسرپ  هب  خساپ  ّدح  رد  اج  نیا  رد  تسا  ياهناگادج  راتـشون  هب  زاین  نآ 
یمامت میزادرپیم ، لقع  لیلد  هب  تسخن  لقع  لیلد  میزادرپیم . لقع  لیلد  هب  تسخن  ار ، فلاخم  هاگدـید  ای  دـنکیم  تابثا  ار  هاگدـید 

تاروتـسد مامت  هک  ارچ  دناهدیمان . نایدا  متاخ  ار  نآ  تهج  نیا  زا  تسا ، مالـسا  نید  یهلا  نید  نیرتلماک  هک  دنارواب  نیا  رب  ناناملـسم 
تسا ياهفیلخ  ماما و  دوجو  رشب  يرورض  ياهزاین  زا  یکی  تسا . هدش  لزان  اهزاین  نآ  ندومن  فرطرب  يارب  رـشب و  زاین  ساسا  رب  مالـسا 
سیئر مکاح و  ره  ورنیا  زا  دیامن . مکاح  هعماج  رب  ار  تلادع  و  دناسر ، تینما  هب  ار  نانآ  دـشاب و  ناناملـسم  يوگلا  ادـتقم و  دـناوتب  هک 

نیب زا  تموکح  یهدناماس  مظن و  وا ، زا  سپ  دنشابیم ، دوخ  نیـشناج  رکف  هب  شیوخ  رمع  ینایاپ  قیاقد  رد  ماوقا  دیفـس  شیر  هکلب  هلیبق 
دسیونیم ياهمان  دوخ  نیشناج  یفرعم  يارب  لوا  هفیلخ  هنوگچ  هک  دناهتفریذپ  ار  هدعاق  نیا  هثالث  يافلخ  هرابرد  تنـس  لها  دوخ  دورن و 

ینیـشناج زا  نخـس  هک  یماگنه  اما  دیامنیم ، یفرعم  نیـشناج  ياروش  لیکـشت  اب  زین  مود  هفیلخ  دـنکیم و  باختنا  ار  باطخ  نب  رمع  و 
چیه اـیآ  تسا !؟ هدوـبن  مه  نآ  رکف  هب  نآ  زا  رتـالاب  هـکلب  هدرکن  یفرعم  ار  یـسک  (ص ) ربماـیپ هـک  دـننکیم  اـعدا  دوـشیم  (ص ) ربماـیپ

هب ریقحت  ای  فیعضت و  رکف  نیا  ایآ  دنکن !؟ رداص  يروتسد  دنیزگنرب و  ار  یسک  ربمایپ  هک  دنک  رواب  دناوتیم  یلقاع  چیه  هکلب  یناملـسم 
ناشدوخ زا  سپ  نآ  تسارح  ظفح و  يارب  هدومن و  شـالت  تمحز و  لاـس   23 (ص ) مالـسا ربمایپ  هک  دریذپیم  لقع  ایآ  تسین !؟ ربمایپ 
نیاربانب دـییامن . باختنا  ناتدوخ  ماهدرکن و  یفرعم  یـسک  نم  هک  دومرفیم : روتـسد  تاـفالتخا  يارب  لقادـح  دـشیدنین !؟ يریبدـت  چـیه 

یفاک هعیش  هاگدید  تحص  يارب  لیلد  نیمه  دنکیمن . دییأت  لقع  ار  رگید  هیرظن  تسا و  ملاع  يالقع  شور  لقع و  قباطم  هیـش  هاگدید 
هرقب هروس  هیآ 124  رد  هلمج  زا  دـنکیم  دـییأت  ار  یلقع  لـیلد  هک  دراد  دوـجو  یمکحم  هقرفتم و  لـیالد  تاـیاور  نآرق و  رد  یلو  تسا 

هیآ ِنیملاّظلا .» يِدـْهَع  ُلانَی  َلاق ال  یتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  َلاق  ًاماِما ، ِساَِّنل  َُکلِعاج  ّینِا  َلاق  َّنُهَّمَتَاَـف  ٍتاـِملَِکب  ُهُّبَر  َمیهاْربِا  یلَْتبا  ِذِا  َو  : » تسا هدـمآ 
جح و لامعا  دننام   ) دنچ يروما  هب  ار  میهاربا  دنوادخ  هک  یماگنه  رآدای  هب  و  تسا : هدـش  همجرت  نینچ  ياهشمق  داتـسا  نخـس  قبط  قوف 

قلخ ییاوشیپ  هب  ار  وـت  نم  تفگ : ودـب  ادـخ  دروآ . ياـج  هب  ار  همه  وا  درک و  ناـحتما  هریغ ) دورمن و  شتآ  رد  نداـتفا  دـنزرف و  نتـشک 

زا 934بهاذم هحفص 366 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


( هک دنـشاب  هتـسیاش  رگا  يرآ  : ) دومرف دـنوادخ ) ( ؟ درک یهاوخ  اـطع  زین  نم  نادـنزرف  هب  ار  ییاوـشیپ  نیا  درک : ضرع  میهاربا  منیزگرب .
مدرم دنکیم : تلالد  تروص  نیا  هب  ماما  رد  تمـصع  موزل  هب  هیآ  نیا  دیـسر . دـهاوخن  ار  ناراکمتـس  هب  زگره  نم  تماما ) ینعی   ) دـهع

؛ دناهدشن متـس  ملظ و  راچد  دوخ  رمع  زا  ياهظحل  چـیه  رد  یهورگ  . 2 دـناملاظ ؛ شیوخ  رمع  یمامت  رد  یهورگ  . 1 دنتسه : هتسد  راهچ 
رخاوا رد  هدوب و  لداع  ناـشرمع  لـیاوا  رد  یهورگ  . 4 دـناهدش ؛ لداع  ناشرمع  رخاوا  دـناهدوب و  رگمتـس  ناشرمع  لیاوا  رد  یهورگ  . 3

يارب ار  تماما  بصنم  ناشیا  هک  میمهفیم  میراد ، (ع ) میهاربا ترضح  ماقم  تمظع  زا  هک  یتخانش  هب  هجوت  اب  دناهدش . رگمتس  ناشرمع 
یقاب رتشیب  هورگ  ود  نیاربانب  درادن . اهنآ  اب  یطابترا  ًالـصا  روبزم  هیآ  اذل  و  تساوخن . دنوادخ  زا  شیوخ  لسن  زا  مراهچ  تسخن و  هورگ 
نانآ دـنامیمن و  یقاب  رتشیب  هتـسد  کی  درک ، یفن  دوشیم -  موس  هورگ  ًامازلا  هک  ار -  اهنآ  زا  یکی  تماما  دـنوادخ  نوچ  و  دـننامیمن .

َو ِْتیَبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدـیُری  امَّنا  { »... 1 .} دناهدشن متـس  ملظ و  راچد  ناشرمع  زا  ياهظحل  چیه  رد  هک  دنتـسه  یناسک 
نیا لوزن  نأش  نوماریپ  تنس  لها  دزاس . ناتکاپ  ًالماک  درادرب و  تیب  لها  امـش  زا  طقف  ار  یگدولآ  دهاوخیم  دنوادخ  ًاریهْطَت .» ْمُکَرِّهَُطی 

رد هلمج  زا  دناهتـسناد  ابع  لآ  نت  جـنپ  دروم  رد  تسا -  فورعم  ریهطت  هیآ  هب  هک  ار -  هیآ  نیا  دـناهدرک و  ناونع  يرایـسب  تاـیاور  هیآ 
، همطاف یلع ، نم ، دروم  رد  : » تسا هدش  لزان  رفن  جنپ  دروم  رد  هیآ  نیا  دومرف : (ص ) ادـخ لوسر  هک  هدـمآ  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  یتیاور 

ینالوط زا  زیهرپ  يارب  هک  دراد  دوجو  زین  عوکر ... تاکز و  هیآ  رمألاولوا ، تعاطا  هیآ  ریظن  رگید  هیآ  اههد  هتبلا  { 2 ...«.} نیسح نسح و 
(ع) یلع لصفالب  تفالخ  نمضتم  هک  هعیش  تیناقح  رب  ثیداحا  نیرتمهم  زا  یکی  تایاور ، زا  اما  و  دوشیم . هدنسب  هزادنا  نیمه  هب  ندش 

ذخآـم زا  یخرب  رد  تسا . هدـش  لـقن  مه  هب  بیرق  ظاـفلا  اـب  رتاوتم و  روط  هب  (ص ) ادـخ لوسر  يوـس  زا  هک  تسا  ریدـغ  ثیدـح  تسا ،
هضغبا و نم  ضغبا  هَّبحا و  نم  َّبحا  هاداـع و  نم  داـع  هـالاو و  نم  لآ  مهللا و  هـالوم  یلعف  هـالوم  تنک  نم  : » تسا هدـش  ناونع  هنوگنیا 

رادب تسود  ایادخ  تسا . شتسرپرس  الوم و  یلع  متـسه ، وا  تسرپرـس  الوم و  نم  هک  سک  ره  { 3 {؛» هلذخ نم  لُذخا  هرَصن و  نم  رُصنا 
نک و يرای  دننک  يرای  ار  یلع  هک  ار  اهنآ  ایادخ  درادیم . نمـشد  ار  وا  هک  ار  یـسک  رادـب  نمـشد  درادیم و  تسود  ار  وا  هک  ار  یـسک 
اب بلاطیبا  نبیلع  تماما  تفالخ و  يارب  تیاور  نیا  هب  لالدتـسا  زاس . مورحم  دوخ  يرای  زا  ار  اهنآ  دنرادرب  وا  يرای  زا  تسد  هک  اهنآ 

ياعدا هب  ریدـغ  ثیدـح  رگا  دوشیم . نشور  هدومرف  نایب  ریدـغ  هقطنم  رد  (ص ) ربماـیپ هک  یـساسح  تیعقوم  لـیذ و  رودـص و  هب  هجوت 
رد هک  نم »  » هژاو دـیوگ : ثیدـح  نیا  لـیذ  رد  یعفاـش  یجنگ  درکیمن . عنم  نآ  حرط  زا  ار  شباحـصا  هفینحوـبا  تشادـن ، تلـالد  هعیش 

، تسوا راـیتخا  بحاـص  ـالوم و  (ص ) ادـخ لوـسر  هک  سک  ره  هـک  تـسا  نآ  رگناـشن  تـسا و  موـمع  ظاـفلا  زا  هـتفر  راـک  هـب  ثیدـح 
يرای نوچ  يرگید  یناعم  رد  زاـجم  يور  زا  دـیجم  نآرق  رد  یلوم »  » ظـفل دـیوگ : سپـس  يو  تسا . نینچ  وا  هب  تبـسن  مه  نینمؤملاریما 
يانعم هب  حیرصت  هدرک و  دانتسا  یلوم »  » ظفل زا  روبزم  ثیدح  رد  (ص ) ربمایپ و  تسا . هدش  لامعتـسا  نآ  زج  تسود و  ثراو و  هدنهد و 

« هالوم یلعف  هـالوم  تنک  نم   » زا روظنم  هک  دوش  صخـشم  اـت  هدومنن  قوف  یناـعم  زا  یکی  هب  دـیقم  هدومنن و  فرـصت  هب  یلوا  بحاـص و 
سپس يو  تسا . هنوگنیا  وا  هب  تبسن  مه  (ع ) یلع مشاب ، ای ... وا  تسود  ای  وا  رـصان  ای  وا  هب  یلوا  (ص - ) ربمایپ ینعی  نم -  هک  ره  ینعی 

نآ هب  یسک  هک  هدنادرگ  ياهبترم  تلیضف و  هب  صوصخم  ار  نینمؤملاریما  (ص ) ادخ لوسر  هک  نیا  رد  تسا  حیرـص  ثیدح  نیا  دیوگ :
ادخ و لوسر  هلهابم ، هیآ  رد  دنوادخ  تسا . هدش  ناونع  هلهابم  هیآ  رد  هک  تسا  ینابر  رارـسا  زا  روبزم  ثیدح  نومـضم  هدیدرگن و  لیان 
، یهلا هدومرف  اب  وسمه  قفاوم و  تساوخ  (ص ) ربمایپ ترـضح  تسا . هدرک  هراشا  نآ  هب  انـسفنا »  » هملک اب  هتـسناد و  مه  دـننام  ار  (ع ) یلع
: دومرف اذـل  دـنک و  تباـث  نینمؤملاریما  يارب  ار  هدومرف  تمارک  ناـشیا  هب  دـنوادخ  هک  ياهجرد  تسا و  فوصوم  نادـب  يوبن  تاذ  هچنآ 

دیـس تسود و  نینمؤـم و  رـصان  نینمؤـم و  هب  یلوا  (ص ) هَّللا لوـسر  نوـچ  هک  ددرگ  راکـشآ  مدرم  رب  اـت  هـالوم » یلعف  هـالوم  تنک  نم  »
سفن (ع ) یلع هک  ددرگیم  یـشان  اـجنآ  زا  نـیا  و  { 4 .} دـشابیم نینچ  مه  (ع ) یلع تسا ، نینمؤم  راـیتخا  بحاـص  رادرـس و  نینمؤم و 

هداد رکذت  ریدغ  ثیدح  نانآ  يارب  یتقو  ناناملـسم  رتشیب  هکنآ  بیرغ  بیجع و  هتکن  دیوگیم : ناگدنـسیون  زا  یکی  تسا . (ص ) ربمایپ
رب عاـمجا  هک  ثیدـح  نیا  زا  سپ  تنـس  لـها  ياـملع  هنوگچ  هک  نآ  رتبیجع  و  دناهدینـشن . ار  نآ  وگب  اـی  دسانـشیمن  ار  نآ  دوشیم ،
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راذگاو ناناملـسم  ياروش  هب  ار  نآ  دومرفن و  صخـشم  دوخ  يارب  نیـشناج  (ص ) ادـخ لوسر  هک  دـننکیم  اعدا  دراد ، دوجو  نآ  تحص 
مه و هب  بیرق  یظافلا  اب  هک  تسا  (ص ) ادخ لوسر  زا  نیلقث  ثیدح  (ع ) یلع راهطا و  همئا  تفالخ  رب  رگید  ثیدح  نیرتمهم  { 5 {!؟ درک

لها يرتع  هَّللا و ... باتک  نیتفیلخ : مکیف  كرات  ینا  : » تسا هدـمآ  ثیدـح  نیا  ياـهتیاور  زا  یکی  رد  تسا . هدـش  لـقن  رتاوتم  روط  هب 
زا ود  نآ  ار و  شیوخ  تیب  لـها  ینعی  مترتع  ادـخ و  باـتک  منکیم : راذـگاو  نیـشناج  ود  امـش  نیب  رد  نم  { 6 {؛»...×  نل اـمهنا  یتیب و 

عباـنم زا  یخرب  رد  و  { 7 {؛»... یترتع هَّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا  : » تسا هدـمآ  ذـخآم  یخرب  رد  و  دـنوشیمن . ادـج  رگیدـکی 
امش نایم  رد  نم  { 8 {؛» یترتع یتیب  لها  هَّللا و  باتک  امهومتعبتا  نا  اولـضت  نل  نیرما  مکیف  كرات  ینا  تسا ...« : هدش  تیاکح  هنوگنیا 

رب ثیدـح  نیا  هب  يداـیز  قرط  زا  ثیدـح  هب  لالدتـسا  هوحن  دـیوشیمن . هارمگ  دـینک ، يوریپ  اـهنآ  زا  زگا  هک  مراذـگیم  اـج  هب  رما  ود 
قلطم روط  هب  تیب  لها  ثیدـح  نیا  رد  . 1 دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  ياهراپ  هب  هک  هدـش  لالدتـسا  (ع ) یلع ًاصوصخ  همئا  لصفالب  تفـالخ 

یهیدب دننک . يوریپ  تالکـشم  لئاسم و  هیلک  رد  اهنآ  زا  هراومه  هدـش  هتـساوخ  مدرم  زا  اذـل  دـناهدش و  هداد  رارق  نآرق  ِناسمه  لدِـع و 
یتسیاب اذـل  تساهنآ و  نیرتمهم  هکلب  تما  يانتعا  لباق  روما  تالـضعم و  هلمج  زا  (ص ) هَّللا لوسر  ینیـشناج  تفالخ و  هلأـسم  هک  تسا 
رداصم زا  یخرب  قبط  . 2 دـندرک . لمع  نآ  فالخ  رب  هفیقـس  لها  یلو  تشادرب  ماگ  نانآ  رظن  قفاوم  تیب و  لها  اب  ماگمه  هنیمز  نیا  رد 

ماکحا و مهف  رد  نآ  هب  کسمت  اب  نآرق  تفالخ  دناهدش . حرطم  (ص ) ربمایپ نیشناج  هفیلخ و  ود  ناونع  هب  تیب  لها  نآرق و  ثیدح ، نیا 
یمالـسا تما  حـلاصم  هب  نانآ  مایق  تماما و  اب  (ص ) ربمایپ ترتع  تفالخ  دوشیم و  ققحم  نآ  اب  یلمع  قابطنا  یهلا و  ظعاوم  فراعم و 

نیا عباـنم ، زا  یخرب  قبط  . 3 تسا . نآ  زج  نیدـناعم و  اب  راکیپ  هعماج و  رد  لدـع  طسق و  ییاـپرب  یهلا و  نیناوق  مالـسا و  نییبت  رـشن و  و 
: تفگ ذخآم -  زا  یخرب  قبط  نآ -  يادتبا  رد  دومرف و  زاربا  شیوخ  جـح  نیرخآ  زا  تشگ  زاب  زا  دـعب  مالـسا  یمارگ  لوسر  ار  ثیدـح 
زا ماهدراذگ . ... هنزو  ود  امش  نایم  رد  نم  انامه  دومرف  سپس  { 9 .} ماهدرک تباجا  ار ) نآ   ) سپ هدش  هدناوخارف  قح ) راوج  هب   ) نم ایوگ 
نآ هک  دنراد  عالطا  ناگمه  تسا . هدوب  کیدزن  (ص ) هَّللا لوسر  تلحر  هک  دوشیم  صخـشم  نآ  ذخأم  قبط  تیاور  نیا  لیذ  رودـص و 

دناهدمآرب ددص  رد  تسا ، قح  راوج  هب  نتفر  لاح  رد  هتـسنادیم  ناشیا  نوچ  و  تسا . هدوب  یهلا  تفالخ  تیالو و  ماقم  ياراد  ترـضح 
هک ناشیا -  تافو  هک  هتکن  نیا  رکذ  هب  یموزل  هچ  ّالا  دـنیامرفب و  نییعت  ار  دوخ  زا  دـعب  نیـشناج  دـنیامن و  راهظا  ار  تفـالخ  عوضوم  اـت 

یلعف هالوم  تنک  نم   » هلمج نیا  اـب  نآ  دـیکأت  زا  زین  و  تشاد !؟ دوجو  دـشابیم ، کـیدزن  هدوب -  ناناملـسم  يارب  هثداـح  نیرتكاـندرد 
هدوـب دوـخ  نانیـشناج  نییعت  ددـصرد  (ص ) ادـخ لوـسر  هک  ددرگیم  صخـشم  هدـمآ -  ثیدـح  عباـنم  زا  یخرب  لـیذ  رد  هک  هـالوم - »

نیا هب  یـسک  هچ  هک  نیا  و  (ص ) هَّللا لوسر  ینیـشناج  هلأـسم  هب  ناوتیم  یبوخ  هب  قوـف  تاـیاور  تاـیآ و  زا  هک  نیا  هجیتـن  { 10 .} تسا
، یملعا حیحـصت   ) ص 270 ج 1 ، نازیملا ، ر.ك : [. 1 . ] دوـشیم نشور  هعیـش  هاگدـید  ندوـب  یلوـصا  و  درب . یپ  تسا ، هتـسیاش  بصنم 
تاحفص 603 و 605 و هب  دیرگنب  زین  ص 604 . ج 6 ، یطویس ، روثنملارد ، ر.ك : [. 2 (. ] ق 1411ه ‘ لوا ، پاچ  توریب ، یملعالا ، ۀسسؤم 
ص ییاسن ، نینمؤملاریما ، صئاصخ  توریب ؛) رداصراد ،  ) ج 67 ص 281 لبنح ، یبا  دنسم  هنومن ر.ك : يارب  [. 3 . ] ذخأم نیا  606 و 607 

بلاطم ر.ك : [. 4 ‘(. ] 1409 ه اقسلا ، ةوفص  حیحصت  توریب ، ۀلاسرلا ، ۀسسؤم   ) ح31661 ، 333 ص 332 -  ج 11 ، لامعلازنک ، دعب ؛ هب   84
ر.ك: [. 5 (. ] 1377 مود ، پاچ  یلوسر ، یلعدـمحم  قیقحت   ) 144 ص 143 -  يدورهرک ، هدازیـضاق  قلاخلادبع  ۀیهاشلا ، ۀفحت  لوؤسلا ،
ص 182. ج 5 ، لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  [. 6 ‘(. ] 1415 ه لوا ، پاچ  يدهملاراونا ، رـشن   ) ص 560 نسحلا ، هَّللادـبع  ۀـمامالا ، یف  تارظانم 
رد نآ  ریظن  1400 ه )‘ لوا ، پاچ  توریب ، يدومحملا ، ۀسسؤم  يدومحم ، حیحصت   ) 143 ص 142 -  ج 2 ، ینیوج ، نیطمسلا ، دئارف  [. 7]
(. 110 ص 109 -  نامه ، . ) تسا هدرک  لقن  مه  يرگید  ياهدنـس  اـب  ار  نآ  مکاـح  تسا . هدـش  لـقن  ص109 ، ج 3 ، مکاح ، كردتـسم 

ج مکاح ، كردتـسم  ...« ) تبجاف تیعد  دق  ینأک  : » تسا نینچ  ثیدح  نتم  [. 9 . ] ص 110 ج 3 ، كردتـسم ، لیذ  یبهذلل ، صیخلتلا  [. 8]
‘(. لوا 1398 ه پاچ   ) 392 ص 390 -  یفجن ، يرقاب  اضرمالغ  هیادهلاراونا ، ر.ك : [. 10 (. ] ص 109 ، 3
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؟ دراد دوجو  (ص ) ربمایپ تنس  هریس و  اب  هعیش  دیاقع  قباطترب  یلیالد  هچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  (ص ) ربمایپ تنس  هریس و  اب  هعیش  دیاقع  قباطترب  یلیالد  هچ 

خساپ

ماـما زا  يوریپ  رد  ربماـیپ  تلحر  زا  يوریپ  نیا  دـیآیم . تسد  هب  ربماـیپ  تنـس  نآرق و  زا  هک  تسا  باـن  مالـسا  تقیقح  زا  يوریپ  عیـشت 
زا یئزج  هک  ) ربمایپ تیاور  ساسا  رب  ًالّوا  اریز  دنتـسه ، ربمایپ  تنـس  یعقاو  نایعیـش ، عقاو  رد  دـباییم . یلجت  تسا ، رگید  همئا  و  (ع ) یلع
اه نآ  هب  ربمایپ  زا  سپ  ینید  فیلاکت  ماکحا و  رد  دیاب  هک  دـناهدش  یفرعم  ینید  ناربهر  ناونع  هب  تیب  لها  دوشیم ،) بوسحم  وا  تنس 

تنس هب  ربمایپ  تیب  لها  ًایناث : تسا ؛ وا  تنـس  ربمایپ و  دوخ  زا  يوریپ  عقاو  رد  ربمایپ ، زا  دعب  تیب  لها  زا  نایعیـش  يوریپ  و  دوش ، کسمت 
سپ دناهتفرگ ، ربمایپ  شناد  همشچرس  زا  دنربمایپ و  هداوناخ  زا  اریز  دنتسه ، رتهاگآ  دریگیم ، رارق  فیرحت  راچد  اهدعب  هک  ربمایپ  یعقاو 

هب همئا  زا  کی  چیه  ور  نیا  زا  دوب . دهاوخ  ربمایپ  ّتنـس  زا  يوریپ  (ع ) نیموصعم همئا  تایاور  هب  لمع  ربمایپ و  زا  سپ  تیب  لها  زا  يوریپ 
". میاهتفگن ار  نآ  هک  دینادب  دش ، لقن  ام  زا  ربمایپ  فالخ  يزیچ  رگا  : " دناهدومرف دوخ  دناهدادن و  روتـسد  ربمایپ  تنـس  فالخ  رب  يزیچ 

يرادرک يراتفگ و  ثاریم  تنس و  عومجم  دندقتعم ، نآ  هب  تنس  لها  هچ  نآ  اریز  دنتـسین ، دنب  ياپ  ربمایپ  تنـس  هب  ًالمع  تنـس  لها  اما 
لها نادنمـشیدنا  زا  یخرب  دـیآ ، دوجو  هب  ینوگمهان  افلخ  هریـس  تنـس و  ربمایپ و  تنـس  نیب  رگا  یتح  تسا . نیدـشار  يافلخ  ربماـیپ و 

.! تشاذگ رانک  ار  نیدشار  يافلخ  داهتجا  تنس و  ربمایپ ، تنس  اب  تفلاخم  فرص  هب  ناوتیمن  تسا و  مّدقم  افلخ  تنس  دنیوگیم  تنس 
لباـقم رد  ار  هفیلخ  تاداـهتجا  ور  نیمه  زا  تسا ، ربماـیپ  هریـس  زا  يوریپ  زا  رت  يدـج  یلیخ  اـفلخ  تنـس  هب  تنـس  لـها  يدـنبياپ  نازیم 

باتک رد  نیدلا  فرـش  همالع  موحرم  تسین . زیاج  صن  لباقم  رد  داهتجا  هعیـش  هدیقع  هب  هک  یلاح  رد  دـنناد ، یم  مّدـقم  ربتعم ، صوصن 
. درمشیم رب  تسا  هدز  داهتجا  هب  تسد  ربمایپ ، تنـس  هریـس و  یعطق و  صن  فالخ  رب  مود  هفیلخ  هک  ار  دروم  داتفه  داهتجالا " صنلا و  "

لها دیاب  ار  ننـست  لها  عقاو  رد  ور  نیا  زا  دننکیم ، لمع  نآ  هب  هتـشاد و  مّدقم  ربمایپ  تنـس  رب  ار  هفیلخ  تنـس  دراوم  نیا  رد  تنـس  لها 
ره دـننکیم و  تعاطا  (ص ) يدـمحم بان  مالـسا  دنتـسه ، ربمایپ  تیب  لها  هک  ینید  ناـیاوشیپ  همئا و  زا  هعیـش  یلو  دـیمان ، اـفلخ  بتکم 

. دننکیمن لمع  نآ  هب  دشاب ، هتشاد  تفلاخم  ربمایپ  یعطق  تنس  اب  هک  ار  یثیدح 

؟ تسا هدش  دراو  مالسا  نید  رد  ییاه  تعدب  هچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  دراو  مالسا  نید  رد  ییاه  تعدب  هچ 

خساپ

هک تسا  يزیچ  تعدب ، يوغل  يانعم  تسا ؟ یـسک  هچ  رازگ  تعدب  تسا و  انعم  هچ  هب  تعدب  میرگنب  تسخن  شـسرپ  هب  خساپ  زا  شیپ 

زا 934بهاذم هحفص 369 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هک تسا  يزیچ  تعدب ، يوغل  يانعم  تسا ؟ یـسک  هچ  رازگ  تعدب  تسا و  انعم  هچ  هب  تعدب  میرگنب  تسخن  شـسرپ  هب  خساپ  زا  شیپ 
نیمز اه و  نامسآ  عیدب  دنوادخ  ور  نیا  زا  ددرگ ، يراج  نابز  رب  هنیـشیپ  نودب  هک  يراتفگ  ای  ددرگ ، داجیا  یلبق  يوگلا  هنیـشیپ و  نودب 

رد هک  يا  هزات  زیچ  ینعی  یحالطـصا ؛  ظاحل  زا  اما  روآون . يانعم  هب  تسا ، عدب "  " هدام زا  عیدـب  ( 1 ( ) ضرالا تاوامسلا و  عیدب   ) تسا
نید هک  یلاح  رد  دوش ، ماجنا  يرادنید  دـصق  اب  هک  يراک  ره  نید و  مان  اب  نید ، ندرک  دایز  مک و  ینعی  ( 2 ( ؛ درادن هشیر  تنس  نآرق و 

زا اما  ( 3 . ) دروآ دیدپ  ار  نآ  نید  مان  اب  دوخ و  هاوخلد  هب  دریگ و  هدیدان  ار  ادخ  نامرف  هک  تسا  یـسک  راذگ  تعدب  تسا . هتفگن  ار  نآ 
نتـسناد تسردان  هب  هجوت  اب  بهاذم  اه و  هقرف  شیادیپ  دنیارف  بسانت  هب  دعب  هب  لوا  نرق  زا  تسا ؟ تعدـب  یلمع  هچ  هک  قادـصم  تهج 

اـه و یلبنح  درک . یم  مهتم  نید  رد  تعدـب  هب  ار  يرگید  کـی  ره  نید  رد  تعدـب  هب  ار  يرگید  کـی  ره  نید ، رد  تعدـب  هـب  ناـگمه 
" هیمیت نبا  دنا و"  هدرک  هدافتـسا  اه  هقرف  رگید  ياه  نییآ  اهرواب و  ندرک  دادملق  عورـشمان  يارب  تعدـب  ماهتا  زا  همه  زا  شیب  اه  یباهو 

ۀمه زین  دنراذگ ،  تعدب  جراوخ  يرعـشا و  یمهج ، یلزتعم ،  یعیـش ، ناملکتم  همه  يو  رظن  زا  تسا . يرکف  نایرج  نیا  نارادمدرـس  زا 
نآ دنک و  یم  داقتنا  ینید  ياه  نییآ  اه و  نشج  يرازگرب  زا  یتح  وا  دنا . هدش  راتفرگ  تعدب  ماد  رد  انیس  نبا  یباراف و  هلمج  زا  هفـسالف 
یم تعدـب  ناناملـسم  نایم  ار  یفـسلف  گنهرف  ندروآ  ینانوی و  ياه  باتک  همجرت  یبطرق "  " انبم نیا  رب  دـناد . یم  تعدـب  یعون  ار  اـه 

ناملکتم راذـگ و  تعدـب  ار  نافوسلیف  ناملکتم  زا  یخرب  دـناد . یم  رازگ  تعدـب  دوب ، راک  نیا  أشنم  رـس  هک  ار  یـسابع  نومأم  دـناوخ و 
اه هقرف  ۀمه  زین  تنس  لها  دنناد . یم  تعدب  لها  ار  هرعاشا  هئجرم و  هلزتعم  دنرمش و  یم  رب  تعدب  لها  ار  دوخ  زج  اه  هقرف  ۀمه  يرعشا 

ياه هاگن  نیا  دوجو  اـب  لاـح  ار .  هیفوص  جراوخ و  هلزتعم و  تـالغ و  تنـس و  لـها  هیماـما ،  ۀعیـش  ودـناد  یم  تعدـب  لـها  ار  دوخ  زج 
تعدب ییاهراک  هچ  هک  تشاد  نایب  یلک  تروص  هب  ناوت  یمن  هک  تشاد  دـیهاوخ  هجوت  تعدـب ، قیداصم  دروم  رد  داضتم  نوگانوگ و 
ياهراک زا  يرایـسب  اه  یباهو  هاـگن  رد  ـالثم  داد ، حیـضوت  دومن و  ناـیب  یبهذـم  صاـخ  ۀـیواز  هاـگن و  زا  ار  اـه  تعدـب  ناوت  یم  تسا .

مرح ترایز  مالـسا و  نایاوشیپ  روبق  ترایز  هب  نتفر  زاـمن ، رد  رهم  دـنیوگ : یم  ناـنآ  تسا . مارح  تعدـب و  نایعیـش  هلمج  زا  ناناملـسم 
هب رورـس  نشج و  سلاجم  ییاپرب  ـالبرک ، ناـمولظم  يارب  نتـسیرگ  ازع و  سلاـجم  ییاـپرب  لـسوت ، هللا ، ءاـیلوا  اـه و  هداز  ماـما  ناـماما و 
یم نانآ  تسا . مارح  تعدب و  همه  میحرت  هحتاف و  سلاجم  ییاپرب  ربق و  يور  گنس  نتشاذگ  یتح  و  ع )  ) ناماما ربمایپ و  دالیم  تبسانم 

هـشیر مسارم  نیا  دنیوگ : یم  ماهتا  نیا  هب  خساپ  رد  هعیـش  ناگرزب  اما  تسا .  تعدب  نیاربانب  درادن ، ینید  ۀـشیر  روما  هنوگ  نیا  دـنیوگ :
یناحبـس رفعج  ۀتـشون  تیباهو  نییآ  باتک  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  دـنا . هدومن  اضما  ار  اهراک  نیا  تنـس  لها  و  ص )  ) ربمایپ دراد و  ینید 

هلمج زا  تسا  تعدب  دنراد ، ناشتدابع  رد  تنـس  لها  هک  يروما  زا  یخرب  دیوگ  یم  هعیـش  هیماما : هعیـش  هاگدـید  زا  اما  دـییامن . هعجارم 
ةالصلا  " هلمج ندوزفا  ناذا ، رد  لمعلا " ریخ  یلع  ّیح   " فذح ندناوخ ، زامن  هتسب  تسد  زامن ، رد  دمح  ةروس  نایاپ  زا  دعب  نیمآ  نتفگ 

نید رب  افلخ  طـسوت  هک  تسا  ياـه  تعدـب  زا  اـهرواب  نیا  تقوم . جاودزا  نتـسناد  مارح  حـیوارت و  زاـمن  حبـص ، ناذا  رد  مونلا " نم  ریخ 
ناونع هب  هن  هماقا (  ناذا و  ناونع  هب  ار  هللا " یلو  ایلع  نأ  دهشا   " هماقا ناذا و  رد  یـسک  رگا  تسا : دقتعم  هعیـش  هچرگ  تسا . هدش  لیمحت 

رد هزور  هک  دننادن  دنریگب و  هزور  رطف  دیع  نابرق و  دیع  زور  رد  ام  زا  یخرب  تسا  نکمم  ای  تسا ،  تعدب  دیوگب ، كربت ) ممیت و  دصق 
ود زا  شیب  وضو  ماگنه  رد  ای  و  دناوخب ، مامت  اما  دناوخب ،  هتسکش  رفـس  ماگنه  رد  ار  شزامن  دیاب  هک  يرفاسم  ای  دراد ، لاکـشا  زور  نیا 

ار اهراک  نیا  ددنبب و  لیخد  یتخرد  هب  ای  دناوخب ، زامن  دناوخب ،  زامن  دیابن  تداع  مایا  رد  هک  ینز  زین  دـیوشب ، ار  تروص  اه و  تسد  راب 
دوجو نانارنخـس  زا  یخرب  نخـس  رد  ای  مدرم  هماـع  راـکفا  رد  روما  زا  یخرب  هتبلا  تسا . مارح  تعدـب و  روما  هنوگ  نیا  دـنادب . نید  ءزج 

بوسحم ینید  نیا  ياه  تعدب  ءزج  زین  اهنآ  هک  دراد  نایرج  مدرم  نایم  هدـش  فرحنم  صقان و  تروص  هب  ای  هدـماین و  نید  رد  هک  دراد 
هب هک  رگید  هورگ  دنهد . یم  حیضوت  اروشاع  ياه  تعدب  دروم  رد  ینیسح  هسامح  باتک  رد  يرهطم  داتـسا  هک  يدراوم  دننام  دوش ، یم 

ندوب زور  هب  ندشون و  مسا  هب  دنوش و  یم  نید  رد  اه  تعدب  یخرب  راچد  دراوم  یخرب  رد  زین  دنوش ، یم  هتخانش  نارکفنشور  حالطـصا 
یم بوسحم  تعدب  یعون  زین  اهنیا  هک  دننک ، یم  هفاضا  نآ  رب  ای  هدومن و  كاپ  بهذـم  زا  ار  ینید  ياهروتـسد  ماکحا و  زا  یخرب  نید ،

 - 2 هیا 117 . ( 2  ) هرقب  - 1 اه :  تشون  یپ  دینک . هدافتسا  يرهطم  داتسا  نامز  تایـضتقم  مالـسا و  باتک  زا  دیناوت  یم  هراب  نیا  رد  دوش .
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ص 107 ج1 ، همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم   - 3 ص 164 . ج1 ، یحیرط ، نیرحبلا ، عمجم 

؟ دراد دوجو  (ص ) ربمایپ تنس  هریس و  اب  هعیش  دیاقع  قباطترب  یلیالد  هچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  (ص ) ربمایپ تنس  هریس و  اب  هعیش  دیاقع  قباطترب  یلیالد  هچ 

خساپ

ماما زا  يوریپ  رد  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  يوریپ  نیا  دیآیم . تسد  هب  ربمایپ  تنس  نآرق و  زا  هک  تسا  بان  مالسا  تقیقح  زا  يوریپ  عیـشت 
هک ) ربمایپ تیاور  ساـسا  رب  ًـالّوا  اریز  دنتـسه ، ربماـیپ  تنـس  یعقاو  ناوریپ  نایعیـش ، عقاو  رد  دـباییم . یلجت  تسا ، رگید  همئا  و  (ع ) یلع

ربمایپ زا  سپ  ینید  فیلاکت  ماکحا و  رد  دیاب  هک  دناهدش  یفرعم  ینید  ناربهر  ناونع  هب  تیب  لها  دوشیم ،) بوسحم  وا  تنـس  زا  یئزج 
ربمایپ تیب  لها  ًایناث : تسا ؛ وا  تنس  ربمایپ و  دوخ  زا  يوریپ  عقاو  رد  ربمایپ ، زا  دعب  تیب  لها  زا  نایعیـش  يوریپ  و  دوش ، کسمت  اه  نآ  هب 
ربمایپ شناد  همـشچرس  زا  دـنربمایپ و  هداوناـخ  زا  اریز  دنتـسه ، رتهاـگآ  دریگیم ، رارق  فیرحت  راـچد  اهدـعب  هک  ربماـیپ  یعقاو  تنـس  هب 

چیه ور  نیا  زا  دوب . دهاوخ  ربمایپ  ّتنس  زا  يوریپ  (ع ) نیموصعم همئا  تایاور  هب  لمع  ربمایپ و  زا  سپ  تیب  لها  زا  يوریپ  سپ  دناهتفرگ ،
نآ هک  دینادب  دش ، لقن  ام  زا  ربمایپ  فالخ  يزیچ  رگا  : " دناهدومرف دوخ  دناهدادن و  روتسد  ربمایپ  تنـس  فالخ  رب  يزیچ  هب  همئا  زا  کی 

ثاریم تنـس و  عومجم  دـندقتعم ، نآ  هب  تنـس  لها  هچ  نآ  اریز  دنتـسین ، دـنب  ياپ  ربماـیپ  تنـس  هب  ًـالمع  تنـس  لـها  اـما  " میاهتفگن . ار 
زا یخرب  دیآ ، دوجو  هب  ینوگمهان  افلخ  هریـس  تنـس و  ربمایپ و  تنـس  نیب  رگا  یتح  تسا . نیدشار  يافلخ  ربمایپ و  يرادرک  يراتفگ و 

نیدشار يافلخ  داهتجا  تنس و  ربمایپ ، تنس  اب  تفلاخم  فرص  هب  ناوتیمن  تسا و  مّدقم  افلخ  تنس  دنیوگیم  تنـس  لها  نادنمـشیدنا 
هفیلخ تاداهتجا  ور  نیمه  زا  تسا ، ربمایپ  هریس  زا  يوریپ  زا  رت  يدج  یلیخ  افلخ  تنس  هب  تنـس  لها  يدنبياپ  نازیم  تشاذگ !. رانک  ار 
نیدلا فرش  همالع  موحرم  تسین . زیاج  صن  لباقم  رد  داهتجا  هعیـش  هدیقع  هب  هک  یلاح  رد  دنناد ، یم  مّدقم  ربتعم ، صوصن  لباقم  رد  ار 

رب تسا  هدز  داهتجا  هب  تسد  ربمایپ ، تنـس  هریـس و  یعطق و  صن  فالخ  رب  مود  هفیلخ  هک  ار  دروم  داتفه  داهتجالا " صنلا و   " باـتک رد 
ار ننست  لها  عقاو  رد  ور  نیا  زا  دننکیم ، لمع  نآ  هب  هتشاد و  مّدقم  ربمایپ  تنـس  رب  ار  هفیلخ  تنـس  دراوم  نیا  رد  تنـس  لها  درمـشیم .
(ص) يدـمحم بان  مالـسا  زا  دنتـسه ، ربمایپ  تیب  لها  هک  ینید  نایاوشیپ  همئا و  زا  يوریپ  اـب  هعیـش  یلو  دـیمان ، اـفلخ  بتکم  لـها  دـیاب 

. دننکیمن لمع  نآ  هب  دشاب ، هتشاد  تفلاخم  ربمایپ  یعطق  تنس  اب  هک  ار  یثیدح  ره  دننکیم و  تعاطا 

؟ دوش یم  تباث  ییاه  هار  هچ  زا  دوش و  یم  لماش  ابع  لآ  نت  جنپ  رب  یکالم  هچ  قبط  رب  ریهطت  هیآ 

شسرپ

؟ دوش یم  تباث  ییاه  هار  هچ  زا  دوش و  یم  لماش  ابع  لآ  نت  جنپ  رب  یکالم  هچ  قبط  رب  ریهطت  هیآ 

خساپ
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رد ناشیا  یلمع  هریـس  و  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  رتاوتم  تایاور  فلا ) هلمج : زا  دراد  يددـعتم  هلدا  ع )  ) نت جـنپ  رب  ریهطت  هفیرـش  هیآ  قابطنا 
ریبعت نیا  اب  هناخ  ياضعا  هب  دـنلب  گناب  اب  دنتـشذگیم و  (س ) ارهز ترـضح  هناخرانک  زا  اههام  ربماـیپ  ـالثم  (ع .) تیب لـها  ررکم  یفرعم 
هدـمآ رکذـم  عمج  هغیـص  اب  اریز  تسین . راگزاس  تسا  ننـست  لها  ياعدا  دروم  هک  (ص ) ربمایپ نانز  اـب  هیآ  داـفم  ب )  دـندادیم . مـالس 
دروم ردار  ییاهشزغل  دوجو  ننـست  لها  دوخ  هک  یلاح  رد  تسا  تمـصع  نآ  دافم  تسا و  ینیوکت  هیآ  رد  روکذـم  هدارا  ج ) ثنومهن .

ار یشزغل  هنوگ  چیهدنتـسین  نانآ  تمـصع  هب  دقتعم  هک  یناسک  یتح  سک  چیه  (ع ) نت جنپ  هب  تبـسن  یلو  دنراد  لوبق  (ص ) ربمایپ نانز 
J .} ینیما میهاربا  تماما » یلک  لئاسم  یسررب   : » ك رتشیب ر .  یهاگآ  يارب  دناهدرکن . لقن 

؟  تسیچ هعیش  کی  ياه  یگژیو 

شسرپ

؟  تسیچ هعیش  کی  ياه  یگژیو 

خساپ

رارسا 3- ظفح  اهزامن 2- تقو  رب  تظفاحم  -1 تسا : ریز  حرش  هب  دومن  تسرهف  ناوتیم  هعیش  تافص  هرابرد  تایاور  هعومجم  زا  هچنآ 
زا يرود  دنوادخ 6- ربارب  رد  رایسب  يراز  هیرگ و  ناوارف 5- هزور  يرادهدنز و  بش  تدابع و  ینید 4- ناردارب  اب  تاساوم  لاوما و  لذب 

هعجارم هحفص 149  دـلج 68  راونالاراحب  هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  اهنآ  رماوا  و  ع )  ) همئا زا  لماک  يوریپ  تعاطا و  يروخرپ 7- تاوهش و 
. دیئامن

؟  تسا یناسک  هچ  میرک  نآرق  رد  تیب  لها  زا  روظنم 

شسرپ

؟  تسا یناسک  هچ  میرک  نآرق  رد  تیب  لها  زا  روظنم 

خساپ

زین ار  ربمایپنانز  اهنآ  زا  یخرب  نکیل  دـنراد . لوبق  یگمه  زین  ننـست  لـها  هک  دراد  يددـعتم  هلدا  (ع ) اـبع لآ  نت  جـنپ  رب  هیآ  نیا  لامتـشا 
ياـملع اـضعب  هک  ياهلدارگید  ربماـیپ و  ناـمز  دوخ  نانخـس  هیآ و  رد  دوجوم  نیارق  زا  یعطق  لـیالد  هب  یلو  دـننادیم  هیآ  لومـش  تحت 

هلدا نآ  زا  یخرب  دوشیم . ملـسم  تباثربمایپ و  تاجوز  هب  تبـسن  هیا  لومـش  مدع  دناهدرک . رکذ  یعفاش  ماما  دـننام  ننـست  لها  هتـسجرب 
یعوـن تـیجوز  اریز  دروآ  باـسح  هـب  صخـش  (ع ) تیبلـها ناوـتیمن  ار  ۀـجوز  یـسانشینعم  رظن  زا  دـیوگ : یعفاـش  فـلا ) زا : دـنترابع 
تبسن وتـسین  رادربقالط  ورنیازا  تسا  يرایتخاریغ  نیوکت و  یبسن  طباور  یلو  دوریم . نیب  زا  گرم  قالط و  اب  هک  تسا  يرابتعاهطبار 
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نانز لومش  یفن  رب  لیلد  رگا  دراد و  بطاخم  رییغت  هب  راعشا  دوخ  رکذم  هب  ثنؤم  ریامض  رییغت  ب )  تسا . ظوفحم  زین  گرم  زا  سپ  نآ 
هیآ لومـش  هب  تبـسن  يو  خـساپ  رد  دـندرک و  در  دومن  اـسک  تحت  لوخد  نذا  ترـضح  نآ  زا  هک  ار  هملـس  ما  تساوـخرد  (ص ) ربماـیپ

لقنزین هشیاع  زا  يراخب  حیحـص  رد  تیاور  نیمه  هباشم  تسا . عوضوم  هنامیرک  هناـبدؤم و  یفن  نیا  یتسه و  یبوخ  نز  مه  وت  : دـندومرف
ینـسو هعیـش  نایم  رد  يرتاوتم  تایاور  هراب  نیا  رد  دنتـسه و  (ص ) ربمایپ دوخ  (ع ) تیبلها یفرعم  يارب  درف  نیرتحلاص  د )  تسا . هدـش 

، دنتسه یناسک  هچ  (ع ) تیبلهاهک دناهدومن  حیرصت  يددعتم  دراوم  رد  (ص ) ربمایپ هدش و  دراو  (ع ) نتجنپ نأش  رد  هیآ  لومش  هب  تبسن 
هناخ نآ  لها  هب  دنتشذگیم و  (س ) همطاف هناخرانک  زا  هزور  همه  هامتشه  ایشش  تدم  هب  (ص ) ربمایپ هک  تسا  ربتعم  تایاور  هلمج  زا 

ربمایپ نارسمه  زا  کی  چیه  ه )  تیبلا .» لها  ای  کیلع  مالسلا  : » دندومرفیمو دندادیم  مالس  (ع )) نیـسح نسح و  (س ،) همطاف (ع ،) یلع )
هدراو تایاور  ساسارب  ار  نآ  هکلب  دنـشابیم  (ع) تیبلها وزج  هک  دـناهدرکن  اعدا  دـناوخیم  نینمؤملاما  ار  دوخ  هراومه  هک  هشیاع  یتح 

نانآ لماش  ار  هیآ  یسک  رگا  تسا  زیگناتفگش  رایسب  دناهدومندر و  تسا  تنس  لها  بتک  نیرتربتعم  زا  هک  ملسم  يراخب و  حیحـص  رد 
اهشزغلزا یخرب  دوجو  ننـست  لها  ياملع  هک  ییاج  رد  تسا ، تمـصع  نآ  دافم  تسا و  ینیوکت  هدارا  هیآ  رد  روکذم  هدارا  و )  دـنادب .

یتح سکچـیه  موصعمهدراهچهب  تبـسن  نکیل  دـنراد ، لوبق  ار  لمج  گنج  رد  نکتویب » یف  نرقو   » هیا اب  هشیاع  یلمع  تفلاـخم  دـننام :
یلو تسا  دیدرت  دروم  (ع ) نتجنپ ریغ  رب  هیآ  لومش  ز )  دناهدومنن . لقن  نانآ  زا  ییاطخ  هانگ و  كدنا  دنرادن  لوبق  ار  تمـصع  هک  نانآ 

-1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  تسا . هدـش  تباـث  هدـمآ  نیقیرف  بتکرد  هک  يددـعتم  تاـیاور  قیرط  زا  ناـنآ  تیـالو  تمـصع و  هلأـسم 
ینیما 4- مـیهاربا  تماـما  یلک  لــئاسم  يرکـسع 3 - یـضترم  دیـس  هملاع  نیتسردـملاملاعم  یناگیاپلگ 2 - یفاـصهّللاتیآ  رثـالابختنم 

عم يرکـسع 7 - همالع  ةدـیقعملاةدئام ) یلع   ) ریهطتلاۀـیآیف يوامـس 6 - یناـجیت  تیبـلا  لـها  مه  نم  يوامـس 5 - یناجیت  تیدـتهامث 
J} ینیما همالع  ریدغلا  یهطبا 9 - رقابدمحم  دیس  ریهطتلاۀیآ  ریهطتلاۀیآ 8 - یف  سولاس  اروتکدلا 

تسا قح  رب  عیشت  طقف  مالسا  نید  رد  ایآ  دناسر  یم  لامک  هب  ار  ناسنا  هکتسا  ینید  اهنت  مالسا  نید 

شسرپ

تسا قح  رب  عیشت  طقف  مالسا  نید  رد  ایآ  دناسر  یم  لامک  هب  ار  ناسنا  هکتسا  ینید  اهنت  مالسا  نید 

خساپ

تـسین يزیچ  هارنیا  نکیل  دوش ؛ نومنهر  وا  برق  یلاعت و  قح  يوس  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  یهار  ندومیپ  رـشب ، لامک  تداعـس و  هار  اهنت 
ندومیپ لـباق  تسا  هدومرفیفرعم  دوخ  وا  هک  یهار  ریغ  زا  يوریپ  اـب  اـی  دـشاب  هتـشاد  تخانـش  ناـکما  یهلا  ياهتیادـه  وترپ  رد  زج  هک 

هدوشگ رـشب  يارب  دـنوادخ  هک  ار  یهارو  دـیوج  کّسمت  یهلا  نید  هب  ناسنا  هک  تسا  مزال  يرورـض و  لوا  هجرد  رد  نیا ، رباـنب  دـشاب ؟
مالـسادنوادخ دزن  لوبق  دروم  نید  اهنت  مالـسالا  هّللا  دنع  نیدلا  نا  دـیامرفیم : دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  رگید  يوس  زا  دـنک . یط  تسا 

دـناهدوب و نید  کییوس  هب  هدـننک  توعد  تقیقح  رد  ناربماـیپ  همه  تسین و  مالـسا  زج  يزیچ  یهلا  نید  نآرق ، قطنم  رد  اذـل   M} تسا
یساسا ياوتحم  روظنم  هکلب  تسیننآ ؛ مان  طقف  مالسا  زا  دوصقم  هتبلا  تسین . شیب  یکی  دناهداد ، رارق  رشب  يورارف  هک  يریـسم  فراعم و 

زین نارگفیرحت و  تافیرحت  رثا  رب  نکیل  دناهدناوخ . ارفناحبـس  دنوادخ  ربارب  رد  میلـست  هب  ار  تیرـشب  همه  هک  تسا  یهلا  ناربمایپ  توعد 
راثآ ییوس  زا  دیدج ، يربمایپ  شزیگنا  اب  دنوادخ  دومنیم و  خر  يدیدجنییآ  هب  زاین  یهاگ  زا  ره  رـشب  یعامتجا  یملع و  دشر  ساسا  رب 
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ات درکیم  رتلماک  زور ، ياهزاین  مهف و  كرد و  اـب  بساـنتم  ار  دوخ  دـیدج  تعیرـش  وسرگید  زا  دودزیم و  ار  نیـشیپ  نید  رد  فیرحت 
ار توبن  متخ  داتـسرف و  ار  متاخ  ربمایپ  هجیتن  رد  دـنک . تفایرد  ار  دوخ  یلماکت  همانرب  مامت  دـناوتبهک  دـسرب  يدـح  هب  تیرـشب  هک  اجنآ 

انید مالـسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تممتاو  مکنید  مکل  تلمکا  مویلا  درک : مـالعا  ار  نید  ندـش  لـماکتیاهن  رد  تشاد و  مـالعا 
شوختـسد ناـنآ  نید  ییوـس  زا  اـما  دـناهدرک ، توـعد  قـح  هار  هب  ار  مدرم  زین  نیـشیپ  ياـیبنا  دـنچ  ره  نیا  رباـنب  هیآ 3 .) هدـئام ، هروس  )

نیمهزا تفای . تسد  ییاهن  لامک  هب  ناوتب  هک  اجنآ  ات  تسا  هتـشاد  یلماکت  دنور  یهلا  نید  نامز  رورم  هب  وس  رگید  زا  هدـیدرگفیرحت و 
نید هب  ار  ناگمهو  تسا  تلاسر  زا  ضرغ  صقن  بجوم  اریز  دنیزگرب ؛ متاخ  نید  زا  ریغ  یهار  یسک  هک  دهدیم  هزاجا  دنوادخ ، هن  ور 

شریذـپ و موزل  اجنیا  ات  نیاربانب  دورب . نایدا  رگید  غارـس  یـسک  لمکا ، نید  دوجو  اـب  هک  دریذـپیم  لـقع  هن  و  دـنکیم ، توعد  مالـسا 
نیا یلو  دـنراد ؛ تقیقح  زا  ییاههرهبـشیب  مک و  زین  یهلا  ناربماـیپ  هب  بوسنم  ناـیدا  رگید  دـنچ  ره  و  دوـشیم ، نشور  مالـسا  زا  تیعبت 

تسا نآ  هیآ ، نیا  موهفم  انید و  مالسالا  مکل  تیـضرو  دومرف : نید  لامکا  لابند  هب  هک  نانچ  تسین ؛ ناحبـس  دنوادخ  لوبق  دروم  رادقم 
نیمه هک  تسا  نیا  بلاج  عّیـشت  باب  رد  اما  تسا . تیرـشب  ياربدرگبقع  یعون  اریز  تسین ؛ یـضار  نآ  زا  رتنییاـپ  هبترم  هب  دـنوادخ  هک 
ریسم نییبت  اب  نید  لامکا  تشگ و  لزان  (ع ) نینمؤملاریما تیالونایب  يارب  ریدغ و  هعقاو  رد  یّنس ـ  هعیـش و  رتاوتم  لقن  ربانب  هدش ـ  دای  هیآ 

ار هلأسم  نیا  یبوخ  هب  تسا  هدـمآ  نیقیرف  ياهباتک  رد  هک  يرتاوتم  تایاور  . دـش ماجنا  (ص ) مرکاربماـیپ زا  سپ  یمالـسا  تما  يربهر 
هریس نآرق و  رد  (ع ) یلع ماما  يربهر   1 هب : دینک  عوجر  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  . دراذگیمن یقاب  دـیدرت  ياج  دـنکیم و  تباث 

میهاربا تماما  یلک  لئاسم  یسررب  يوامـس 3  یناجیت  مدش  تیاده  هاگنآ  شوپهایس 2  دمحم  دیـس  مجرتم : تاعجارملا ،) همجرت   ) ربمایپ
J} يزاریش نیظعاولا  ناطلس  رواشیپ  ياهبش  يوهنکل 6  ینیسح  دماح  ریم  راونالا  تابتع  ینیما 5  همالع  ریدغلا  ینیما 4 

هعیش تیناقح  دروم  رد  باتک 

هراشا

؟ دنا هدوب  بهذم  ینس  يولوم  لثم  یگرزب  يافرع  مینیب  یم  هک  یلاح  رد  دیراد ، هعیش  تیناقح  رب  یلیلد  هچ 

شسرپ

هدوب بهذم  ینـس  يولوم  لثم  یگرزب  يافرع  مینیب  یم  هک  یلاح  رد  دـیراد ، هعیـش  تیناقح  رب  یلیلد  هچ  هعیـش  تیناقح  دروم  رد  باتک 
؟ دنا

خساپ

دوجوم تابـصعت  بهذم و  قرفت  زا  اساسا  اهنآ  هکنیا  هچ  داد  تبـسن  ناوت  یمن  صاخ  یبهذـم  هب  یناسآ  هب  ار  ظفاح  يولوم و  لاثما  الوا 
هب اثلاث :  تسا  نایارگ  يولوم  درکیور  نیا  هکلب  تسین  ظـفاح  رب  يولوم  ناـفرع  يرترب  رب  یلیلد  چـیه  اـیناث :  دـنا  هدوب  رود  هنیمز  نیا  رد 

دـهد و یم  دارفا  هب  هاگیاج  شزرا و  هک  تسا  بتکم  دنتـسین  بتکم  تیناـقح  كـالم  صاخـشا  دـشاب  دـیا  هتـشون  امـش  هک  نینچ  ضرف 
تسین ینخس  دناد  یم  قح  رب  دیاقع  رگید  تماما و  دروم  رد  ار  دوخ  هاگدید  هعیش  ارچ  هکنیا  اما  تخانش .  نآ  قیرط  زا  دیاب  ار  صاخشا 
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 ) نآرق رد  ع )  یلع (  ماـما  يربـهر  - 1 دـییامرف :  هعجارم  ریز  ياـهباتک  هب  دـیناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  دـشاب  نکمم  هماـن  رد  نآ  خـساپ  هک 
ياهتمهت هعیش و  يرهم 3 - داوج  دیـس  همجرت  يوامـس  یناجیت  مدش  تیادـه  هاگ  نآ  سوپهایـس 2 - دومحم  دیـس  تاعجارملا )  همجرت 

دیهـش يربهر  تماما و  ینیما 5 - میهاربا  تماـما  یلک  لـیاسم  یـسررب  يوضر 4 - سدـق  ناتـسآ  همجرت  يرـش  داوج  دیـس  همالع  اوران 
نیدلا و; ....  فرش  دیس  همالع  صن  لباقم  رد  داهتجا  يرهطم 6 -

تنس لهاو  هعیش  هرابرد  باتک 

هراشا

عقاو رد  متسه …  ممصم  مکحم و  یلیخ  دوخ  یبهذم  هدیقع  رد  اقافتا  متسه و  ننست  لها  نایوجـشناد  زا  یکی  نم  رکبوبا  بانج  باوخ 
رکبوبا بانج  باوخ  نآ  و  دوب . باوخ  کی  زا  یناشیرپ  نیا  زاغآ  . دش عورش  رقاب ) دمحم  ماما  تداهـش  ) نمهب مهد  زا  نم  یناشیرپ  مدوب .

دوب

شسرپ

یلیخ دوخ  یبهذـم  هدـیقع  رد  اقافتا  متـسه و  ننـست  لها  نایوجـشناد  زا  یکی  نم  رکبوبا  بانج  باوخ  تنـس  لهاو  هعیـش  هرابرد  باتک 
کی زا  یناشیرپ  نیا  زاغآ  . دـش عورـش  رقاب ) دـمحم  ماما  تداهـش  ) نمهب مهد  زا  نم  یناشیرپ  مدوب . عقاو  رد  متـسه …  ممـصم  مکحم و 

مدیـسرپ ناشیا  زا  بجعت  اب  دننک  یم  يرادازع  عیقب  ناتـسربق  رد  رکبوبا  بانج  مدـید  باوخ  . دوب رکبوبا  بانج  باوخ  نآ  و  دوب . باوخ 
؟ یتسین رادازع  وت  رگم  دـنا ؟ هدـناسر  تداهـش  هب  ار  ربمایپ  دـنزرف  هک  ینیب  یمن  رگم  دـنداد  خـساپ  رکبوبا  بانج  ؟ تسا هداتفا  یقافتا  هچ 

ربماـیپ دـنزرف  تداهـش  رب  یتسه و  نم  وریپ  وت  دـنتفگ  دـندش و  تحاراـن  رکبوبا  باـنج  متـسه . امـش  وریپ  متـسه و  ینـس  نم  ریخ  متفگ 
تـسد يارب  یقطنم  لـیلد  چـیه  نم  یلو  موش  هعیـش  دـیاب  هک  تسا  نآ  باوـخ  ریبـعت  هک  دـنا  هتفگ  نم  هب  يا  هدـع  ینک ؟ یمن  يرادازع 

نیا رد  انمض  - 2 تسا ؟ نیمه  نم  باوخ  ریبـعت  اـعقاو  منک و  داـمتعا  مباوخ  هب  مناوـت  یم  هک  مناد  یمن  - 1 مرادن . ما  هدیقع  زا  ندیـشک 
-3 منک ؟ هچ  مرب . یم  یپ  عیشت  هیرظن  ندوب  لطاب  هب  رتشیب  منک  یم  قیقحت  رتشیب  هچ  ره  ما و  هدرک  قیقحت  هعیـش  دروم  رد  يرادقم  تدم 

رداق نم  يراددوخ  تروص  رد  تسا  دقتعم  دنک و  یم  نم  بهذم  رییغت  هب  يدایز  رارصا  باوخ  نیا  زا  سپ  تسا  هعیش  هک  مدزمان  انمض 
تروص رد  ایآ  -4 دنتـسین ) علطم  ام  يدزمان  زا  نامیاه  هداوناخ  زونه   ) دـنک حرطم  شا  هداوناخ  اب  ار  ام  يدزمان  عوضوم  هک  دوب  دـهاوخن 

؟ دمآدهاوخن شیپ  یلکـشم  نامیود  ره  هداوناخ  رد  یبهذم  تابـصعت  دوجو  اب  صوصخ  هب  نامکرتشم  یگدنز  رد  ما  هدیقع  ندادن  رییغت 
؟ تسا هدوبن  اهینارگن  نیا  رطاخ  هب  باوخ  نیا  ایآ 

خساپ

ام ياه  خساپ  میراودـیما  میدنـسرخ و  دـیتشاذگ  نایم  رد  ام  اب  ار  دوخ  تالکـشم  هکنیا  زا  یگنهرف و  زکرم  نیا  هب  امـش  دامتعا  نسح  زا 
میتسه كرتشم  مه  اب  نام  مهم  یساسا و  تاداقتعا  زا  يرایسب  رد  ینـس  هعیـش و  زا  معا  ناناملـسم  ام  همه  دیدرت  نودب  ددرگ . عقاو  دیفم 

هیآ اهدص  میناد و  یم  یهلا  یعطق  هدعو  کی  ریذپان و  فلخت  لصا  کی  ناونع  هب  ار  داعم  ام  همه  میدقتعم ، (ص ) ربمایپ توبن  هب  ام  همه 
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هناتخبـشوخ تسا و  دنوادخ  مالک  هک  میدقتعم  میناد و  یم  یهلا  یحو  ار  نآرق  ام  همه  نیا  رب  هوالع  دنک  یم  دییأت  ار  تقیقح  نیا  نآرق 
و میتسه . کیدزن  مه  اب  رایـسب  ینـس ) هعیـش و   ) ام نیاربانب  تسین  نآ  رد  فالتخا  هملک  کی  تسا  ینـس  هعیـش و  قاـفتا  دروم  هک  ینآرق 

یم هراشا  تقیقح  نیا  هب  نآرق  رد  زین  دـنوادخ  میتسه و  ربمغیپ  تیب  لها  بحم  ام  همه  هک  تسا  نیا  ام  رگید  تاکرتشم  نیرتهب  زا  یکی 
تسا نیا  رد  ام  فالتخا  اهنت  ترضح . نآ  تیب  لها  نتشاد  تسود  تبحم و  تدوم ، زج  دهاوخ  یمن  امش  زا  تلاسر  دزم  ربمایپ  هک  دنک 

امـش تسا و  هداد  رارق  ناناملـسم  ام  ینید  ناربهار  ناونع  هب  ار  اهنآ  تسا و  هدومن  نییعت  شدوخ  زا  دعب  نانیـشناج  ربمایپ  میدـقتعم  ام  هک 
سک ره  دننک و  یم  نیعم  یمدرم  باختنا  قیرط  زا  ربمایپ  زا  دعب  ار  ناشدوخ  ناربهر  مدرم  تسا و  هدادـن  خر  یقافتا  نینچ  هک  دـیدقتعم 
یکی جاودزا  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا . ینس  هعیش و  فالتخا  أشنم  هلأسم  نیا  دریگ . یم  هدهعب  ار  هعماج  يربهر  درف  نامه  دوب  قافتا  دروم 

اب میهاوخ  یم  رمع  همه  يارب  دراذـگ و  یم  ریثأت  ام  یگدـنز  ياه  هبنج  همه  رب  اریز  دوش  یم  بوسحم  اـم  یگدـنز  ثداوح  نیرتمهم  زا 
نیرتمهم زا  یکی  دشاب و  ام  وفک  هک  مینک  باختنا  ار  يدرف  دیاب  نیاربانب  میـشاب  رگیدکی  لمکم  یگدـنز  کیرـش  رـسمه و  مان  هب  يدرف 

ود ره  هکلب  دیتسین  رگیدکی  وفک  اهنت  هن  یبهذـم  رظن  زا  رفن  ود  امـش  هک  ییاجنآ  زا  تسا و  یبهذـم  تادـقتعم  نامیا و  تیوفک  قیداصم 
یگدنز ییوشانز و  طباور  رد  مه  اریز  دـینک  جاودزا  رگیدـکی  اب  هک  تسین  حالـص  دـیراد . زین  بصعت  دوخ  یبهذـم  ياهرواب  هب  تبـسن 
دنرادن رگیدمه  شریذپ  دنرادن و  یبسانت  مه  اب  یبهذم  یناوخمه  مدع  لیلدـب  ناتیاه  هداوناخ  مه  دـیوش و  یم  شنت  راچد  نات  كرتشم 

همئا شقن  . 1 تنس ر.ك : لها  هعیش و  هرابرد  رتشیب  هعلاطم  يارب  دیوش . یم  يدج  لکـشم  راچد  ناتنادنزرف  تیبرت  يارب  هدنیآ  رد  مه  و 
زا دعب  ای  موس  پاچ  تسا  رتهب   ) یمالـسا یملع  عمجم  تاراشتنا  دلجم ، ود  دـلج و  رد 14  يرکسع ، یضترم  دیـس  همالع  نید ، ءایحا  رد 

نیوانع اب  دشاب  یم  تیدها » مث   » نآ یبرع  ناونع  هک  باتک  نیا  يوامـس . یناجیت  دمحم  رتکد  مدش ، تیادـه  هاگ  نآ  . 2 دوش ) هیهت  نآ 
، يرهم داوجدـمحم  دیـس  همجرت  دیـسرپب ، ناهاگآ  زا  فلا . هنومن : ناونع  هب  تسا . هدـش  همجرت  ددـعتم ، صاخـشا  يوس  زا  نوگاـنوگ و 

رتفد یمالـسا  مولع  ياه  شهوژپ  تاقیقحت و  زکرم  تاراشتنا  یلالج ، سابع  همجرت  هتفای ، هار  ب . مق ، یمالـسا  فراعم  داـینب  تاراـشتنا 
بهاذم یـشیدنا  مه  . 4 مق . همالع ، تاراشتنا  يدراهتـشا ، يدـمحمدمحم  یندـناوخ ، بلاج و  هرظانم  کـی  دـص و  . 3 یمالسا . تاغیلبت 

هجاوخ باطخلا ، لصف  . 5 یمالسا . بهاذم  یشهوژپ  یشزومآ  هسسؤم  تاراشتنا  یقیقحت ، یملع _  شیامه  تالاقم  هعومجم  یمالـسا ،
یـضترم دیـس  همالع  نیتسردملا ، ملاعم  . 6 یهاگـشناد . رـشن  زکرم  داژنرگـسم ، لیلج  رتکد  زا  قیلعت  حیحـصت و  همدـقم و  اسراپ ، دـمحم 

. تاعجارملا . 8 ییابطابط . همالع  مالسا ، رد  هعیش  . 7 تسا . هدش  همجرت  زین  یسراف  هب  باتک  نیا  يرکسع ،

؟ تسا زیاج  ناگدازماما  ایلوا و  زا  نتساوخ  افش  ایآ 

شسرپ

؟ تسا زیاج  ناگدازماما  ایلوا و  زا  نتساوخ  افش  ایآ 

خساپ

زا لاح  نیع  رد  دهد . افـش  ار  یـضیرم  دناوتیمن  یلاعت  قح  هدارا  تیـشم و  نودب  سک  چیه  تسادخ و  یقیقح  هدنهدافـش  دیدرت  نودب 
زا دـنهد و  ماجنا  ادـخ  هزاجا  نذا و  هب  ار  هداعلاقراخ  ياهراک  دـنناوتیم  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  هک  دوشیم  هدافتـسا  میرک  نآرق  تایآ 

: دیامرفیم (ع ) یسیع ترضح  هرابرد  لاعتم  دنوادخ  تسا / ناگدرم  ندرکهدنز  یتح  جالعال و  تخس و  ياهضرم  نداد  افش  هلمج  نآ 
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افـش نم  نذا  هب  ار  جالع  لباق  ریغ  يراـمیب  هب  ـالتبم  دازرداـم و  روک  { » 1"} ینْذِِاب یتْوُْملا  ُجِرُْختِْذا  َو  ینْذِاـِب  َصَْربَـْالاَو  َهَمْکَـْالا  ُئِْرُبت  َو  "
ِیُْحا َو  َصَْربَـْالاَو  َْمْکَـْالا  ُئِْربُا  َو  : " تفگیم مدرم  هب  زین  (ع ) یـسیع ترـضح  و  يدرکیم ». هدـنز  نم  ناـمرف  هـب  ار  ناـگدرم  يدادیم و 

نامرد و بجوم  دناوتیم  وراد  هکنانچمه  منکیم ». هدـنز  ار  ناگدرم  افـش و  ار  یـسیپ  يروک و  یهلا ، نامرف  اب  { » 2"} ِهَّللاِنْذِاب یتْوَْملا 
ناربمایپ و نوچ  و  دهد ، افش  راگدرورپ  تیشم  اب  دناوتیم  زین  هّللاّیلَو »  » تسا دنوادخ  یعقاو  هدنهد  افش  هک  یلاح  رد  دوش  ضیرم  دوبهب 
رد لقتـسم  ار  نانآ  هک  یتروص  رد  و  تسین ، وغل  اـه  زا آ افـش  تساوخرد  بلط و  دنـشاب  هتـشاد  ار  یتردق  نینچ  دنناوتیم  یهلا  يایلوا 

یعقاو هدنهد  افش  یلو  دنشاب  نارامیب  يافش  يارب  ياهلیـسو  دنناوتیم  هچرگاهنآ  هک  میـشابهتشاد  اقتعا ینعی  تسا . زیاج  Ř̠ نادن ریثأت 
سپ يرتلماک  یگدنز  یهلا  يایلوا  نیحلاص و  ادهـش ، ایبنا ،  يارب  ام  اریز  تسین ، هدـنز  هدرم و  نیب  یقرف  تهج  نیا  رد  و  تسا / دـنوادخ 

لـسوت و رب  نیملـسم  شور  هریــس و  زا  ار  يداـیز  ياـههنومن  { 3} دوخ باـتک  رد  تنـس  لـها  ياـملع  زا  يدوهمـس  میدـقتعم / گرم  زا 
وا زا  ناوتیم  دونـشیم و  شتلحر  زا  سپ  ربمایپ  هک  دنکیم  يریگهجیتن  هدرک و  لقن  (ص ) هللالوسر ربق  زا  افـش ) تساوخرد   ) يافـشتسا

ترضح رمع  عوضوم : ص 21(س)1  ج 2 ، أفولاأفو ، [.- 3 / ] هیآ 49 نارمع ، لآ  هروس  [. 2 / ] هیآ 11 هدئام ، هروس  [. 1 / ] درک تساوخرد 
(ع) يدهم

هیقت

رب تسا  یلیلد  نیا  زیخرب و  اهنآ  سلجم  زا  یشاب  اهنآ  سلجمرد  رگا  یتح  نکن و  هیقت  نانمـشد  ربارب  رد  دیوگ :  یم  ربمایپ  هب  ماعنا  هروس  هیآ 68 
ینید ناربهر  رب  هیقت  زاوج  مدع 

شسرپ

یلیلد نیا  زیخرب و  اهنآ  سلجم  زا  یشاب  اهنآ  سلجمرد  رگا  یتح  نکن و  هیقت  نانمـشد  ربارب  رد  دیوگ :  یم  ربمایپ  هب  ماعنا  هروس  هیآ 68 
ینید ناربهر  رب  هیقت  زاوج  مدع  رب  تسا 

خساپ

يدراوم هب  رـصحنم  نآ  بوجو  تسا و  مارحاـعطق  دراوم  زا  يا  هراـپ  رد  هیقت  هکلب  درک  هیقت  دـیاب  اـج  همه  رد  دـیوگ  یمن  زگره  هع  شـیـ
 . ددرگ یکانرطخ  ررض و  عفد  بجوم  ای  دشاب و  رتشیب  نآ  راهظا  زا  هک  دشاب  هتشاد  یعفانم  قح ,  راهظا  كرت  هیقت و  هک  تسا 

؟  دننک یم  هیقت  ناربمایپ  ایآ 

شسرپ

؟  دننک یم  هیقت  ناربمایپ  ایآ 

خساپ
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يرگید عاونا  هیقت  اما  تسا  یفتنم  تلاسر  غالبا  ءایبنا و  توعد  دروم  رد  هک  تسا  یفوخ  هیقت  نآ  زا  عون  کـی  اـهنت  دراد ,  یعاونا  هی  تـقـ
عقاوم زا  يرایسب  رد  اریزاه  هیقت  هنوگ  نیا  زا  تسا  رپ  مالـسا  ربمایپ  اصوصخم  ءایبنا  یگدنز  یـششوپ .  یبیبحت و  هیقت  هلمج :  زا  دراد  زین 

یم هدیـش  رد خـفـا کـ الماک  وا  یگنج  ياه  هشقن  تشاد ,  یم  یفخمار  دوخ  دـصقم  درک  یم  دربن  نادـیم  يوس  هب  تکرح  یماگنه کـه 
تـسا هیقت  زا  یعون  هک  يا  هلحرم  شور  زا  یمکح  نایب  يارب  هاگ  تشگ  یم  ارجا  لحارم  ماـمت  رد  تسا  هیقتزا  یعون  هک  راتتـسا  دـش و 

رد ناشـسدقم  ياهفدـه  هب  ندیـسر  يارب  مه  یهلا  ناربهرو  دراد  دوجو  ناهج  يالقع  همه  ناـیم  رد  هیقت  لاـح  ره  هب  درک .  یم  هدافتـسا 
 . دنهد یم  ماجنا  ار  نآ  لحارم  زا  يا  هراپ 

؟  تسیچ هیقت  كالم 

شسرپ

؟  تسیچ هیقت  كالم 

خساپ

يویند و يا  نا هـ ـ یز زا  ير  ـگـیـ ـش روظنم پـیـ هب  نافلاخمربارب ,  رد  نامیا  ندومن  نامتک  ینطاب و  داقتعا  نتـشاد  روتـسم  ياـنعم  هب  تـقـیـه 
هاگدـید زا  تـقـیـه  دراد .  میرک  نآرق  رد  هشیر  هک  دـشاب  یم  ناملـسم  ره  یعرـش  فیاظو  زا  یکیو  تسا  ینید  يونعم و  ياـه  تراـسخ 

نود نم  ءایلوا  نیرفاکلا  نونموملا  ذـختیال  فلا :   : میروآ یم  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  يددـعتم  تایآ  هنیمز  نیا  رد  دـیجم  نآرق  نآرق 
نارفاک اب  هدومن و  اهر  ار  نانموم  دـیابن  ناـم  ـ یا ـل  ها (- 1  . ) هیقت مهنم  اوقتت  نا  الا  یـش ء  یف  هّللا  نم  سیلف  کـلذ  لـعفی  نم  نینموملا و 

نیا رب  ینشور  هب  ـه  یآ ـن  یا دیامن .  هیقت  نانآ ,  زا  هک  نیا  رگم  تشاد  دهاوخن  يا  هطبار  ادخ  اب  دنک ,  نینچ  هک  ره  دنزیرب ,  یتسود  حرط 
تروص نیا  رد  هک  اهرطخ ,  زا  يریگـشیپ  ناج و  ظفح  هیقت و  رطاخ  هبرگم  تسین  زیاج  نارفاک  اب  یتسود  هک  دـهد  یم  یهاوگ  تقیقح 

نم نکل  نامیالاب و  نئمطم  هبلق  هرکا و  نم  الا  هنامیا  دـع  مـن کـفـر مـن بـ ب :  دومن .  تقفاوم  یتسود و  زاربا  نانآاب ,  رهاظ  هب  ناوت  یم 
هک یسک  رگم  ددرگ ,  رفاک  هرابود  ادخ  هب  نامیا  زا  سپ  سک  ره  (- 2  . ) میظع باذع  مهل  هّللا و  نم  بضغ  مهیلعف  اردص  رفکلاب  حرش 
رفک زا  هدـنکآ  ار  دوخ  لد  هک  یناسک  نکیلو  دـشاب ,  نئمطم  تباث و  نام  ـ یا رد  يو  لد  ـی کـه  لا رد حـ دـیامن  رفکراهظا  راـبجا  يور  زا 
رسای نب  رامع  يزور   : دنیوگ یم  نینچ  هدش  دای  هیآ  لوزن  ناش  دروم  رد  نار  مـفـسـ دوب .  دهاوخ  نانآ  رب  تخـس  یباذع  مشخ و  دنیامن , 

فارتعا كرش  رفک و  هب  دنرادرب و  مالـسا  زا  تسد  ات  دنتـساوخ  نانآ  زا  نارفاک  دنتـشگ و  نانمـشد  راتفرگ  دوخ ,  ردام  ردپ و  اب  هارمه  , 
دندی و ـ ـسر تدا  ـهـ ـش هب  نانآ  زا  یخرباذـل  دـنداد و  یهاوگ  یمارگ  ربمایپ  تلاسر  ادـخ و  یگناگی  هب  یگمه  رامع ,  ناهارمه  دـنیامن . 
هک ار  هچنآ  رهاظ  هب  دومن و  هیقت  شیوخ ,  ینطاب  لـیم  فـالخ  رب  راـمع  یلو  دـنتفرگرارق ,  مالـسا  نانمـشد  هجنکـش  دروم  زین ,  نارگید 

شیوخ نخس  زا  دیسر ,  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  ـی کـه  ما هـنـگـ دیدرگ .  دازآ  دومن و  يراج  نابز  رب  دنتفگ ,  یم  نارفاک 
لزان هنیمز  نیا  رد  زین  هدش  دای  هیآو  داد  يرادلد  ار  يو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  تهج ,  نیدب  تشگ ,  هدرسفاو  نارگن  رایـسب 

ياه تراسخ  زا  يریگولج  ناجظفح و  روظنم  هب  ینطاب  داقتعا  نتـشاد  ناهنپ  هک  دش  نشور  نارـسفم  نانخـس  هیآ و  ـن  یا زا  (3  . ) دیدرگ
ياه تموکح  هک  اـجنآ  زا  هعیـش  رظن  زا  هی  تـقـ تسا .  هدوب  مالـسا  شریذـپ  درومو  هتـشاد  ققحت  زین ,  ربماـیپ  ناـمز  رد  يونعم ,  يداـم و 
نآرق نامرف  هب  نانآ  ( 4  , ) دندوب هتسب  نانآ  راتشک  هب  رمک  هت و  ـ شادز نایعیـش سـر سـتـیـ اب  خیرات ,  لوط  رد  سابع  ینب  هیما و  ینب  رگمتس 
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طیارـش نآ  رد  ار  شیوخ  ناملـسم  ناردارب  رگید  دوخ و  ناـج  ناـس ,  نیدـب  دـندرک و  ناـمتک  ار  شیوخ  نی  ـتـ ـسار دـیاقعو  هدومن  هیقت 
هب ار  هعیش  هک  یمتس  نافوطزا  يرگید ,  ییاهر  هار  دادبتسا ,  قانتخا و  زا  هدنکآ  ياضف  نآ  رد  هک  ـت  سا ـن  شور دنداد .  تاجن  راوشد , 

یمن ینمـشد  نایعیـش  اب  نانآ ,  ناگدناشن  تسد  رگمتـس و  ناهاشداپ  هک  یتروص  رد  اذ  و لـ دش .  یمن  روصت  دومن ,  یم  دـیدهت  يدوبان 
مزال بـه تشادندوجو .  هعیـش  هیقت  رب  یلیلد  دنداد ,  یمن  رارق  شیوخ  تموکح  ـه  حو ـ لر ـ ـس ار  نا  ـ نآ ـه  نا ـمـ حر ـی  برا ـتـ ـش دندیزرو و کـ

یمالسا بهاذم  همه  اب  هک  يزیرنوخ  نم  ـ شد ربارب  رد   , زین ناناملسم  رگید  هکلب  درادن ,  صاصتخا  هعیش  هورگ  هب  هیقت  ـت کـه  سا ـر  کذ تـ
ناـنآاب هلباـقم  ناوت  هک  یتروص  رد  دـننز )  ـت مـی  ـسد ـی  مار را حـ هب هـر کـ هک  ملاـظ  ياـه  تموکحو  جراوـخ  دـننام  تسا (  فلاـخم 

 , ساسا نیارب  دـنراد .  یم  هاگن  ناهنپ  ناج ,  ظفح  روظنم  هب  ار  شیوخ  ینورد  داقتعا  دـنوش و  یم  هدـنهانپ  هیقت  رپس  هب  دنـشاب ,  هتـشادن 
يا هنیمز  دنیامن ,  یگدنز  یگنهامه  تدحو و  اب  دنشاب و  هتشاد  مهافت  مه  اب  شیوخ  یهقف  بهاذم  رد  یمالسا  هعماج  ياضعا  همه  رگا 

دراد و ینآرق  هـشیر  هـیقت ,   - 1  : هک دوش  یم  نیا  هجیتن  تشذـگ  هچنآ  عومجم  زا  هجیتـن  دـنام .  یمن  یقاـب  ناملـسم  ناـیم  رد  هیقت  يارب 
 - 2 مالـسا .  ردـص  رد  نآ ,  زاوج  ققحت و  رب  تسا  ینـشور  هاوگ  ترـضح ,  نآ  دـییات  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  رب  ـ ما باحـصا پـیـ شور 

يدوبان هب  ار  بهذم  نیا  هک  دوب  یمتس  ملظ و  ياه  نافوط  نایعیش و  هنامحر  یب  ياهراتـشک  زا  يریگـشیپ  هعیـش ,  ندومن  هیق  هز تـ ـگـیـ نا
ربارب رد  زیهرپ  هب  هی ,  تـقـ  - 4 دراددوجو .  زین  ناناملسم  ریاس  نایم  رد  هکلب  درادن  صاصتخا  هعیـش  هورگ  هب  هیقت ,   - 3 درک .  یم  دیدهت 

تیمومع تسا ,  ناناملـسم  ناج  ظفح  هک  هیقت  كالم  هک  بـلـ درادن ,  صاصتخا  ناکرـشم  زا  یمالـسا  دـیاقع  نتـشاد  هاگن  ناهنپ  رافک و 
 , ددرگن مهارف  يو  اب  هزرابم  طیارـشو  دـشابن  وا  ربارب  رد  تمواـقم  ناوت  هک  يزیرنوخ  نمـشد  ره  ربارب  رد  ینورد  دـیاقع  ناـمتک  دراد و 

 . دنام دهاوخن  یقاب  ناناملسم  نایم  رد  هیقت  يارب  يا  هنیمز  یمالسا ,  هعماج  ياضعا  مهاف  ترو تـ رد صـ  - 5 تسا .  مزال  يرما 

راهظا رطاخ  هب  دشاب  رارق  رگا  دیوگ  رگید مـی  یئوسزا  تسا و  ناج  زا  رتالاو  یمالسا  هعماج  يوربآ  تیثیح و  ظفح  دیوگ :  یم  یئوس  زا  مالـسا 
؟  تسین ضقانت  نیا  دنک .  هیقت  تسا  بجاو  دتفیب  رطخ  هب  ناسنا  تیثیح  لام و  ناج و  ینطاب  هدیقع 

شسرپ

هب دـشاب  رارق  رگا  دـیوگ  رگید مـی  یئوسزا  تسا و  ناج  زا  رتالاو  یمالـسا  هعماج  يوربآ  تیثیح و  ظـفح  دـیوگ :  یم  یئوس  زا  مالـسا 
؟  تسین ضقانت  نیا  دنک .  هیقت  تسا  بجاو  دتفیب  رطخ  هب  ناسنا  تیثیح  لام و  ناج و  ینطاب  هدیقع  راهظا  رطاخ 

خساپ

تـسد راکـشآ  هزرابم  هب  دنهاوخب  رگا  تقیقح  ناعفادم  هک  دیآ  یم  شیپ  ییاهنامز  یـسایس  یعامتجا و  یبهذم و  تازراب  ـخ مـ یرا رد تـ
هار یعقوم  نینچ  رد  دریگ  یم  رارق  هرطاخم  ضرع  رد مـ ـل  قاال دوش و یـا  یم  هدرپس  يدوبان  تسد  هب  ناشبتکم  مه  ناشدوخ و  مه  دـننزب 

ای میقتـسم و  ریغ  تازراـبم  هبدوخ  سدـقم  فادـها  دربـشیپ  يارب  دـنهدن و  ردـه  هب  ار  دو  يا خـ ـ هور هک نـیـ تسا  نیا  هنـالقاعو  حـیحص 
هزراـبم ـکـل  ـش عو تـغـیـیـر  کـی نـ یتاـظحل  نینچ  رد  اـهنآ  ناوریپ  اـهبتکم و  هنوـگنیا  يارب  هیقت  تقیقح  رد  دـننزب و  تـسد  هناـی  مـخـفـ

 . دنادرگ زوریپ  دوخ  تادهاجم  همادا  رد  دهد و  تاجن  يدوبان  زا  ار  اهنآ  دناوت  یم  هک  دوش  یم  بوسحم 

؟ تسیچ همئا  هیقت  لاح  رد  هزرابم  زا  دوصقم 
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شسرپ

؟ تسیچ همئا  هیقت  لاح  رد  هزرابم  زا  دوصقم 

خساپ

نیا شیانعم  هّیقت  تسا . ٌیقَو »  » ةدام زا  هک  اوقت  لثم  تسا ، ٌیقَو »  » ةدام زا  هّیقت » . » تسین یکرحتیب  نوکـس و  دوصقم  هّیقت ، لاح  رد  ةزرابم 
ندز و رتشیب  هچره  ندرب ، راک  هب  رپس  رگید  ترابع  هب  ندرک و  عافد  دوخ  زا  يراتتـسا  تلاح  کی  رد  ياهنایفخم ، لکـش  کی  رد  تسا :

دنراد ار  راختفا  نیا  راهطا  ۀمئا  ۀمه  مینیبیم  ام  هک  تسا  باسح  نیا  يور  اّلَک . اشاح و  نتشادرب ، هزرابم  زا  تسد  هن  ندروخ ؛ رتمک  هچره 
. دندوب هزرابم  لاح  رد  هشیمه  دندرکن و  شزاس  يروُج  ۀفیلخ  چیه  اب  ناشدوخ  نامز  رد  هک 

؟ هچ ینعی  هیقت 

شسرپ

؟ هچ ینعی  هیقت 

خساپ

داتفا دـهاوخ  رطخ  هب  هدـیقع  راـهظا  رثا  رد  ناملـسم  درف  کـی  لاـم  ضرع و  ناـج و  هک  يدراوم  رد  هک ، تسا  نیا  نآرق  میلاـعت  زا  یکی 
هکلب دراد ، یعرش  كردم  اهنت  هن  هیقت . زاوج  دوشیم . هتفگ  هیقت »  » رما نیا  هب  یعرـش  حالطـصا  رد  دنک . نامتک  ار  دوخ  ةدیقع  دناوتیم 

زا و  تسا ، مزال  وربآ  لام و  ناج و  ظفح  فرط  کی  زا  هچ ، دـهدیم . یهاوگ  ساسح  طیارـش  رد  نآ  موزل  یتسرد و  رب  زین  درخ  لقع و 
رطخ هب  ار  صخـش  يوربآ  لام و  ناـج و  هدـیقع ، راـهظا  هک  يدراوم  رد  اـّما  تسا . ینید  ۀـفیظو  کـی  هدـیقع  قفو  رب  لـمع  رگید  فرط 

رب ار  رتمهم  فیلکت  هفیظو و  ناسنا  هک  تسا  نآ  درخ  مکح  ًاعبط  دـنباییم ، كاکطـصا  محازت و  مه  اب  ًـالمع  هفیظو  ود  نیا  دـنکفایم و 
راکرد يدیدهت  رگا  هک  تسادیپ  و  تسا ، محریب  دنمتردق و  صاخـشا  لباقم  رد  افعـض  حالـس  هیقت  تقیقح ، رد  درادب . مدـقم  يرگید 

هک یناسک  و   ) رـسای راّمع  دروم  رد  نآرق  دـیامنیم . لمع  دوخ  داقتعا  فالخرب  هن  دـنکیم و  نامتک  ار  شیوخ  ةدـیقع  هن  ناسنا  دـشابن ،
يراج ناـبز  رب  ار  رفک  ظـفل  ناـنآ  صلخت  يارب  ًاـتروص  شیوخ ، یبلق  راوتـسا  ناـمیا  مغر  هب  هدـش و  راـتفرگ  نارفاـک  گـنچ  رد  ًـالوصا 

ادخ هب  نامیا  زا  سپ  هک  یسک  : ] 106/ لحن ِنامیِإلِاب » ٌِنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َو  َهِرْکُأ  نَم  ّالِأ  ِِهنامیِأ  ِدَْعب  ْنِم  ِهللاِاب  َرَفَک  ْنَم  : » دیامرفیم نینچ  دننکیم )
مکحم صرق و  نامیا ، هب  شبلق  یلو  دنک ، رفک  راهظا  رابجا  يراچان و  يور  زا  هک  یسک  رگم  دسریم ) دوخ  لمع  يازـس  هب   ) دزرو رفک 

ْنَأ ّالِإ  ٍءیَـش  ِیف  ِهللا  َنِم  َْسیَلَف  ِکلاذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو  َنینِمؤُملا  ِنُود  ْنِم  َءایلوأ  َنیِرفاکلا  َنُونِمؤْملا  ِذِّختَی  ال  : » دیامرفیم رگید  ۀیآ  رد  دـشاب .]
، دنریگ دوخ  یلو  نانمؤم  ياج  هب  ار  نارفاک  نانمؤم  تسیناور  : ] 106/ نارمع لآ  ُریِـصَْملا » هللا  َیلِإ  َو  ُهَسْفَن  ُهللا  ُمُکُرِّذَُحی  َو  ًهاُقت  ْمُْهنِم  اوُقّتَت 

رهاظت ظافح  نصح و  رد  اهنآ ) رش  زا  ینمیا  يارب   ) ار دوخ  هک  نیا  رگم  تسا ؛ هسـسگ  دنوادخ  اب  ار  شیوخ  دنویپ  دنک  نینچ  سکره  و 
نارـسفم تسا .] ادخ  يوس  هب  ناگمه  تشگزاب  درادیم و  رذح  رب  شیوخ  اب  تفلاخم  زا  ار  امـش  دنوادخ  دـیهد . رارق  ناشتیالو  لوبق  هب 
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، یفسن ریسفت  :8/113 ؛ يزار ریسفت  3/153 ؛ يربط : ریسفت   ) دناهتسناد عورشم  یلـصا  ار  هیقت  لصا  یگمه  هیآ ، ود  نیا  حرـش  رد  یمالـسا 
هقف ریسفت و  رد  يرصتخم  ۀعلاطم  سکره  ًالوصا  و 1/430 .) /... 3 نایبلا : عمجم  3/121 ؛ یناعملا : حور  1/271 ؛ نزاخ : ریسفت  ۀیشاح  رد 

رد نوعرف  لآ  نمؤم  لمع  زین  قوف و  رد  هدش  دای  تایآ  ناوتیمنو  تسا  یمالـسا  لوصا  زا  هیقت  لصا  هک  دنادیم  دـشاب  هتـشاد  یمالـسا 
هک تسا  رکذ  روخ  رد  ًانمـض  دـش . رکنم  یلک  روط  هب  ار  هیقت  و  تفرگ . هدـیدان  ( 28/ رفاغ  ) ار نآ  فالخ  راهظا  شیوخ و  نامیا  ناـمتک 

ساسح طیارش  رد  نیملـسم  لام  ضرع و  ناج و  ظفح  نامه  هک  نآ ، كالم  یلو  هدش ، دراو  نارفاک  زا  هیقت  دروم  رد  هیقت  تایآ  دنچره 
فوخ بجوم  زین  ناملـسم  درف  کی  دزن  نآ ، قفو  رب  صخـش  لمع  ای  هدیقع و  راهظا  رگا  و  درادـن ، نارفاک  هب  صاصتخا  تسا ، راوگان  و 

نآ هب  زین  نارگید  هک  تسا  ینخـس  نیا  تشاد . دـهاوخ  ار  رفاـک  زا  هیقت  مکح  دروم  نیا  رد  هیقت  دـشاب ، شیوخ  لاـم  لاـج و  رب  صخش 
هک تفرگ  دوخ  هب  ار  یتلاح  نامه  دوخ  نایمرد  ناناملـسم  عضو  هاگره  هک  تسا  نیا  یعفاش  بهذم  دیوگیم : يزار  دنا . هدرک  حیرـصت 

یلام ررض  یتح  هدوبن و  یناج  ررض  هب  رـصحنم  هیقت  نینچمه  تسا . زیاج  ناج  ظفح  يارب  هیقت  دنراد ، یبرح )  ) راّفک نایم  رد  ناناملـسم 
ریسفت  ) دشابیم دیهش  دوش ، هتـشک  نآ  هار  رد  یـسک  رگا  و  تسا ، ناملـسم  نوخ  تمرح  دننام  نآ  تمرح  هک  یلام  تسا : هیقت  زّوجمزین 
رـشتنم مدرم  نایم  رد  ار  یخرب  ماهدرک . تفایرد  تاروتـسد  میلاعت و  هنوگود  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  نم  دیوگیم : هریرهوبا  (. 8/13 يزار :
یگدنز ۀمانراک  .(. 4/82 لیوأتلا : نساـحم   ) مدـشیم هتـشک  مدادیم  ماـجنا  رگا  هچ ، مدرک . يراددوخ  رگید  یخرب  رـشن  زا  یلو  مدرک ،

هکلب دندش ، يوزنم  دورطم و  هدـیقع  راهظا  تلع  هب  نایعیـش  اهنت  هن  راگزور ، نآ  رد  تسا . متـس  ملظ و  زا  راشرـس  سابع  يوما و  يافلخ 
رودـص زا  سپ  یگمه  رفن  کی  زج  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  هیقت  هار  ًابلاغ  نآرق » قلخ   » هلئـسم رد  نومأم  نارود  رد  زین  تنـس  لـها  ناثدـحم 
خیرات  ) تسا هدـمآ  خـیرات  رد  نآ  ناتـساد  هک  دـنداد ، ناشن  تقفاوم  شیوخ  یبلق  ةدـیقع  فالخرب  نآرق ، قلخ  ةرابرد  نومأـم  ۀمانـشخب 

(. 206 7/195 ـ يربط :

؟ تسیچ هّیقت 

شسرپ

؟ تسیچ هّیقت 

خساپ

، نیاربانب نمـشد . رطخ  بیـسآ و  زا  يزیچ ، ای  رگید و  یـسک  ای  دوخ  نتـشادزاب  يانعم  هب  تسا  هیاـقو »  » هّداـم زا  يوغل ، هشیر  رظن  زا  هّیقت 
دارفا ای  تّیثیح  ای  لام  ای  ناج  هب  نمشد  بیـسآ  هلیـسو ، نادب  هک  دهد  ماجنا  يا  هنوگ  هب  ار  شیوخ  لمع  ناسنا  هک  تسا  نیا  هّیقت  موهفم 

ردص رد  هک  نیا  دـننام  تسا ; نمـشد  دـیدهت  هارکا و  يور  زا  هّیقت  دراوم ، یخرب  رد  دراد . نوگانوگ  يدراوم  هّیقت  دـسرن . شا  شیکمه 
. دوب نامیا  زا  راشرس  شلد  هک  نیا  اب  دروآ  نابز  رب  ار  تاملک  نآ  وا  دنتشاداو و  زیمآرفک  یتاملک  نتفگ  هب  ار  راّمع  شیرق ، راّفک  مالـسا 

رگا دننکاس و  اج  نآ  رد  ننست  لها  هک  تسا  ییاج  رد  ناسنا  هک  نیا  دننام  دور ; نمـشد  بیـسآ  سرت  هک  تسا  ییاج  هّیقت ، رگید  دروم 
نانآ دننامه  ناسنا  هک  تسا  نیا  هفیظو  اج  نیا  رد  دسر . ودب  یبیـسآ  تسا  نکمم  دـهد ، ماجنا  نانآ  فالخ  رب  ار  شیوخ  لمع  دـهاوخب 

ساسا دـنک  هّیقت  ناسنا  رگا  هک  تسا  دراوم  یخرب  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  يروآدای  دروآ . اجب  ار  یعرـش  فیلاکت  رگید  هزور و  زامن و 
زا رگید  یخرب  تسین . هّیقت  ياـج  دراوـم  لـیبق  نیا  رد  دور  یم  نـیب  زا  رت  مـهم  حـلاصم  یخرب  اـی  دریگ و  یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  نـید 
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اب دـنک و  ناـمتک  نمـشد  زا  تسا  بهذـم  هب  طوبرم  تالیکـشت  اـی  بهذـم و  هب  طوبرم  هک  ار  يرارـسا  ناـسنا  هک  تسا  نیا  هّیقت  دراوـم 
دنشوکب و دنشاب  یم  بهذم  رادفرط  هک  يدارفا  دوخ و  ناج  بهذم و  تنایـص  ظفح و  رد  رهاظ  رد  رارـسا  نآ  نتـشاد  ناهنپ  ندیـشوپ و 

دراو يدایز  تایاور  ثیداحا و  هنیمز  نیا  رد  دـنهد  ماجنا  دوشن  هاگآ  اهنآ  زا  نمـشد  هک  یی  هنوگ  هب  یناهنپ  رد  ار  یبهذـم  ياه  تّیلاّعف 
2ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا هدش 

)؟ / ) (ع قداص ماما  . ) دنک مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  ات  ددرگ  یمن  طقاس  ام  نایعیش  ندرگ  زا  ندرک  هیقت  ینامز  چیه  ات  هاگچیه و 

شسرپ

)؟ / ) (ع قداص ماما  . ) دنک مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  ات  ددرگ  یمن  طقاس  ام  نایعیش  ندرگ  زا  ندرک  هیقت  ینامز  چیه  ات  هاگچیه و 

خساپ

. تسا نانمشد  ربارب  رد  تکرح  راتتـسا  لصا  تیاعر  رگید  ترابع  هب  یتظافح و  روتـسد  یعون  تسا و  يریگرپس  يانعم  هب  تغل  رد  هیقت 
یمالـسا تما  حـلاصم  تدـحو و  ظـفح  يارب  یعاـمتجا و  تکرح  یعون  عقاو  رد  هیقت  زا  مسق  نیا  یتارادـم : هیقت  ( 1 دراد : یماـسقا  هیقت 

مهم مها و  هدـعاق  تحت  هیقت  دراوم  هک  تسا  نآ  مهم  هتکن  نکیل  ناـج و ... نتفر  تسد  زا  دـننام  يدرف . تارطخ  ربارب  رد  هیقت  ( 2 تسا .
رد مالـسا  نایک  ظفح  دننام  يرگید  مها  تحلـصم  تیاعر  هک  اج  نآ  دومن و  هیقت  دـیاب  تسا  مها  ناج  ظفح  هک  اج  نآ  ینعی  دـشابیم .

تیثیح ظفح  هک  اـج  نآ  ینعی  تسا . روط  نیمه  هلأـسم  زین  تیثیح  وربآ و  ظـفح  اـب  هطبار  رد  تفگ  ناوتیم  تسا . مارح  هیقت  دـشاب  نیب 
ریگارف ثیدح  اب  فیرـش  ثیدح  نیا  تسین . زیاج  هیقت  دشاب  وربآ  ظفح  زا  مها  هیقت  فالخ  هک  یتروص  رد  یلو  تساور  هیقت  دـشاب  مها 

يارب شالت  هعماج و  حالـصا  اب  تافانم  تسا و  ناهج  لک  هب  تبـسن  ملظ  ندـش  ریگارف  اـما  دراد . یناوخ  مه  ناـمزلا  رخآ  رد  ملظ  ندـش 
تموکح اب  اهنت  لاح  ره  رد  دومن . مایق  دیاب  اجک  درک و  دـیاب  هیقت  اجک  هک  دـید  دـیاب  مهالاف ، مهالا  تیاعر  اب  هکلب  درادـن . مایق  بالقنا 

ای هیقت  نوناق  روهظ  زا  شیپ  اـت  اـما  تسین  هیقت  هب  يزاـین  دـبای و  یم  شرتسگ  ملاـع  رـسارس  رب  هعیـش  هک  تسا  جـع ) ) ناـمز ماـما  یناـهج 
. دوش ارجا  دیاب  مهالاف  مهالا  نوناق  ساسارب  تساجرب و 

. دیهد حرش  ار  نآ  بناوج  اهشخب و  هچ ؟ ینعی  هیقت » »

شسرپ

. دیهد حرش  ار  نآ  بناوج  اهشخب و  هچ ؟ ینعی  هیقت » »

خساپ

. تسا نانمشد  ربارب  رد  تکرح  راتتـسا  لصا  تیاعر  رگید  ترابع  هب  یتظافح و  روتـسد  یعون  تسا و  يریگرپس  يانعم  هب  تغل  رد  هیقت 
راهظا رد  هک  ییاه  هدـسفم  لیلد  هب  ای  دراد و  دوجو  رما  نیا  رد  هک  ییاه  تحلـصم  لیلد  هب  عقاو  فالخ  راـهظا  یتح  اـی  تیعقاو  ناـمتک 
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یماسقا هیقت  مینک . هیقت  تحلـصم  دوجو  هناهب  هب  اـج و  همه  هن  دراوم  یخرب  رد  میتسه  رومأـم  اـم  یعرـش  تهج  زا  دراد و  دوجو  تیعقاو 
هیقت رد  تسا . یمالـسا  تما  حـلاصم  تدـحو و  ظفح  يارب  یعامتجا و  تکرح  یعون  عقاو  رد  هیقت  زا  مسق  نیا  یتارادـم : هیقت  ( 1 دراد :

ماجنا ار  اهراک  تسا  رما  تیعقاو  هک  هنوگ  نآ  نارگید ، اـب  ندومن  ارادـم  شمرن و  رطاـخ  هب  هکلب  درادـن ، دوجو  رطخ  فوخ و  یتارادـم 
رهم رگا  هک  دـندرک  رطخ  ساـسحا  رگا  تسین  مزـال  دـنناوخب . زاـمن  رهم  نودـب  یبنلا  دجـسم  اـی  مارحلا  دجـسم  رد  نایعیـش  ـالثم  میهدـن 

، لضاف هللا  تیآ  يربهر و  مظعم  ماقم  ماما ، ترضح  هلمج  زا  اهقف  هکلب  دننز و ...  یم  ار  ام  ای  دننک  یم  يدب  دروخرب  ام  اب  نانآ  دنراذگب 
هک یطیارـش  قبط  ای  رهم و  نودب  دیاب  يدراوم  رد  هکلب  میناوت  یم  اهنآ  اب  تاشامم  ارادـم و  اهنآ و  اب  یهارمه  تهج  هب  هک  دـنا  هداد  اوتف 
هک تسا  نآ  مهم  هتکن  نکیل  ناج و ... نتفر  تسد  زا  دـننام  يدرف . تارطخ  ربارب  رد  هیقت  ( 2 میناوخب . زامن  دنناوخ ، یم  زامن  تنـس  لها 

مها تحلـصم  تیاعر  هک  اج  نآ  دومن و  هیقت  دـیاب  تسا  مها  ناج  ظفح  هک  اج  نآ  ینعی  دـشابیم . مهم  مها و  هدـعاق  تحت  هیقت  دراوم 
روط نیمه  هلأسم  زین  تیثیح  وربآ و  ظفح  اـب  هطبار  رد  تفگ  ناوتیم  تسا . مارح  هیقت  دـشاب  نیب  رد  مالـسا  ناـیک  ظـفح  دـننام  يرگید 

. تسین زیاج  هیقت  دـشاب  وربآ  ظفح  زا  مها  هیقت  فالخ  هک  یتروص  رد  یلو  تساور  هیقت  دـشاب  مها  تیثیح  ظفح  هک  اج  نآ  ینعی  تسا .
قادصم الـصا  دیاش  تسا و  يدـیعب  رایـسب  ضرف  وربآ  ظفح  يارب  هیقت  ضرف  فلا ) تشاد : رظن  رد  دـیاب  ار  هتکن  ود  هطبار  نیا  رد  نکیل 

يارب روما  نیا  ماجنا  و  تساهنآ ... لاثما  ندناوخ و  زامن  رهم  نودب  دننام  فلاخم  بهذـم  قبط  رب  لمع  هیقت  اریز  دـشاب . هتـشادن  یجراخ 
رد ور  نیا  زا  تسین  نکمم  ماکحا  ياهكالم  صیخـشت  نودـب  مهم  مها و  دراوم  تخانـش  ب ) دـسریم . رظن  هب  دـیعب  یلیخ  وربآ  ظفح 

. درک اتفتسا  دیلقت  عجرم  زا  یئزج  يدروم و  روط  هب  دیاب  دیآ  شیپ  ياهلأسم  نینچ  اضرف  هک  يدراوم 

؟ ناج ظفح  ای  تسا  نید  ظفح  يارب  هیقت 

هراشا

هچ هب  نخـس  نیا  غلب .  اـم  غلب  ولو  تسا  مارح  هیقت  دـندومرف : يرگ  تراـغ  ینعی  یتـسود  هاـش  فورعم  يا  هیمـالعا  رد  هر  ماـما  ترـضح 
. تسا هشیمه  يارب  ایآ  تسانعم و 

شسرپ

مارح هیقت  دـندومرف : يرگ  تراغ  ینعی  یتسود  هاش  فورعم  يا  هیمالعا  رد  هر  ماما  ترـضح  ناج ؟ ظفح  اـی  تسا  نید  ظـفح  يارب  هیقت 
. تسا هشیمه  يارب  ایآ  تسانعم و  هچ  هب  نخس  نیا  غلب .  ام  غلب  ولو  تسا 

خساپ

ای هیآ 106 ) لـحن ،  ) حیرـص روط  هب  هیآ  دـنچ  رد  دـیجم  نآرق  رد  دراد . ینآرق  هشیر  هک  تسا  هعیـش  یهقف  یمـالک -  تادـقتعم  زا  هیقت 
ررـض رطاخ  هب  نآ  اب  هزرابم  كرت  نافلاخم و  زا  داقتعا  نتـشاد  هدیـشوپ  عقاو و  ناـمتک  ياـنعم  هب  هیقت  تسا . هدـش  هراـشا  هیقت  هب  ینمض 

لامعا ماجنا  هیهارکا : . 1 زا : دنترابع  ماسقا  نیا  نیرت  فورعم  تسا . میـسقت  لباق  نوگانوگ  تاهج  زا  هیقت  تسا . يویند  ای  یناج  ای  ینید 
ناهنپ هینامتک : . 3 بهذـم . فلاخم  ینید  ناربهر  ياواتف  ساـسارب  ماـکحا  لاـمعا و  ماـجنا  هیفوخ : . 2 رئاج . یمکاـح  تاروتـسد  قفو  رب 
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دنرادن یتیلاعف  هنوگ  چیه  هک  یناسک  هن   ) نید ياه  فده  دربشیپ  تهج  رد  یناهنپ  تیلاعف  ندـناسر  ماجنا  هب  يارب  شیوخ  نامیا  نتـشاد 
رتفد يرفـص ، هللا  تمعن  طابنتـسا ، رد  هیقت  شقن   ) تنـس لها  تیرثکا  اب  یتسیزمه  نیناوق  تیاعر  یتارادم : . 4 دـنجراخ .) فیرعت  نیا  زا 

نظ ای  یعطق  ملع  هلمج  زا  یـصاخ  طیارـش  تسا و  زیاج  هیقت  یعون  یناـکمو ، ناـمز  ره  رد  قوف ، دراوم  هب  هجوت  اـب  ص 201 .) تاغیلبت ،
زا سرت  رطاـخ  هب  يا  هدـع  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  روشک  همه  ناـقفخ  هک  یناـمز  رد  ینیمخ  ماـما  ترـضح  دراد . ررـض و ... دوـجو  هب  يوـق 

لوصا دیراد ، هجوت  نایاقآ  تارـضح  : » تسین هیقت  ياج  نالا  هک  دنوش  یم  رکذـتم  دـندوب ، هتفرگ  شیپ  رد  ار  هیقت  دوخ  لایخ  هب  ناشناج 
« غلب ام  غلب  ولو  بجاو  قیاقح  راهظا  تسا و  مارح  هیقت  لامتحا ، نیا  اـب  تسا ، هرطاـخم  رد  بهذـم  نآرق و  تسا ، رطخ  ضرعم  رد  مالـسا 

یتقو نآ  تسا . مارح  هیقت  اه  تقو  یهاگ   » دید ناوت  یم  ناشیا  زا  يرگید  نتم  رد  ار  ترابع  نیا  حیضوت  ص 178 .) ج 1 ، رون ، هفیحص  )
لوـصا رد  تسا ، عورف  رد  هیقت  دورب . دوـشب  هچ  ره  دـیاب  تقو  نآ  دـنک ، هیقت  دـناوت  یمن  تسا ، رطخ  رد  ادـخ  نید  هک  دـید  ناـسنا  هـک 
هصالخ ص 11 .) ج 8 ، نامه ، « ) تسین توکـس  ياج  تسین ، هیقت  ياج  دوب ، رطخ  رد  نید  هک  ییاج  تسا ، نید  ظفح  يارب  هیقت  تسین ،

ياه تحلصم  عقاو  نامتک  هیقت و  رطاخ  هب  هاگره  لیلد  نیمه  هب  تسا  مهم  يویند  ای  ینید  رما  کی  تحلصم  رطاخ  هب  هیقت  هک  نآ  نخس 
ولو  » دندومرف هک  ماما  نخس  يانعم  اما  تسین . هیقت  ياج  عرش  لقع و  مکح  هب  دیآ  دوجو  هب  رتگرزب  ياه  هدسفم  ای  دورب  تسد  زا  رتمهم 

رد مالسا  هیقت  ای  توکس  رطاخ  هب  هاگره  یلو  دراد  يدح  هیقت  ای  توکس  هک  تسانعم  نیدب  تسین  ندوب  یگـشیمه  يانعم  هب  غلب » ام  غلب 
، نید زا  تیامح  يارب  مدرم  جیسب  يرگاشفا و  مالـسا ، ندومن  يرای  تیعقاو و  راهظا  رطاخ  هب  رگا  یتح  تسین  هیقت  ياج  رگید  دتفا  رطخ 
(ع) نیسح ماما  هک  تسا  یسرد  مینک » یم  شراثن  ار  ناج  رطخ ، دتفا  رگا  مالـسا   » هک لصا  نیا  نوچ  میوش  هجاوم  یلام  ای  یناج  تارطخ 

. تخومآ ام  هب  دوخ  لمع  نابز و  اب 

؟ تسیچ قافن  اب  هیقت  قرف  دییامن ؟ نایب  هیقت  هرابرد  ار  هعیش  هدیقع  رظن و 

شسرپ

؟ تسیچ قافن  اب  هیقت  قرف  دییامن ؟ نایب  هیقت  هرابرد  ار  هعیش  هدیقع  رظن و 

خساپ

رد اسب  هچ  تسا و  ورهبور  يرایسب  تالکـشم  اب  فده  هب  ندیـسر  يارب  شیوخ  یگدنز  رد  هراومه  هک  تسا  یعامتجا  يدوجوم  ناسنا 
هژیوب رـشب  شریذپ  دروم  تاداقتعا  هب  رواب  مازتلا و  اب  هارمه  ناج  ظفح  هراومه  ساسا  نیمه  رب  دنک . دـیدهت  ار  وا  زین  یتارطخ  قیرط  نیا 
هرابرد لصا  نیا  تسا . هدوب  لوقعم  ملـسم و  یلـصا  دـنراد  ینمـشد  دانع و  درف  شریذـپ  دروم  دـیاقع  اب  مکاح  هاگتـسد  هک  یعماوج  رد 

دناهدیدیم و دوخ  عماطم  فادها و  هار  دس  ار  ینید  تاداقتعا  نید و  هک  ناکرشم  هیحان  زا  هراومه  نانآ  اریز  تسا ، يراج  زین  ناناملسم 
نامتک زا  تسا  ترابع  هیقت  ساسا  نیمه  رب  دـناهدوب . مجاهت  دروم  دناهتـسنادیم  دوخ  اب  ضراعت  رد  ار  یعقاو  مالـسا  هک  روج  ماکح  زین 

هعیـش ناگرزب  نایعا و  زا  دیفم  خیـش  موحرم  ینید . ياهرواب  دیاقع و  زا  لودع  نودب  یـصخش  تمالـس  ناج و  ظفح  يارب  ینطاب  هدیقع 
نیدـلا و یف  ًاررـض  بـقعی  اـمب  مهترهاـظم  كرت  نیفلاـخملا و  ْمتاـکم  ْمتاـکم و  داـقتعالا و  رتـس  هـیقتلا  : » دـیوگیم نـینچ  هـیقت  هراـبرد 
. ینید يویند و  ياهنایز  زا  بانتجا  سرت و  تهج  هب  تسا  نافلاخم  ربارب  رد  نآ  نامتک  ینطاب و  داقتعا  نتشاد  روتـسم  هیقت  { 1«;} ایندلا

ترابع قافن  تاداقتعا . نتشادرب  نودب  قافنا  زا  بانتجا  يارب  تسا  ياهویـش  هیقت  هک  تفایرد  ناوتیم  ینـشور  هب  هیقت  يانعم  هب  هجوت  اب 
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شریذـپ و دروم  هراومه  هک  تسا  یلـصا  نیا  ناج و  ظفح  يارب  هدـیقع  ناـمتک  هیقت  هک  یلاـح  رد  رفک  ناـمتک  ناـمیا و  راـهظا  زا  تسا 
هدش و حرطم  هیقت  هب  لمع  يرایـسب  تایآ  رد  تسا و  ینآرق  يانبم  ياراد  یلقع ، هناوتـشپ  رب  نوزفا  هیقت  هلأسم  دـشابیم . هدوب و  القعلمع 

نم هللااـب  رفک  نم  . ) 1 دوشیم : هراـشا  نآ  زا  هنومن  دـنچ  هب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  شریذـپ  دروم  هدیدنـسپ  ییـالقع و  یهار  ناونع  هب  هیقت 
یناسک { 2 (.} میظع باذـع  مهل  هللا و  نم  بضغ  مهیلعف  ًاردـص  رفکلاب  حرـش  نم  نکلو  نامیالاب  نئمطم  هبلق  هارُکا و  نم  الا  هنامیا  هدـعب 

هنیـس هک  اهنآ  يرآ ، تسا -  نامیا  اب  مارآ و  ناشبلق  هک  یلاح  رد  دـناهدش  عقاو  راشف  تحت  هک  اهنآ  زج  دـنوش -  رفاک  ناـمیا  زا  دـعب  هک 
نأش رد  ینـس  هعیـش و  نارـسفم  دشابیم ، ناشراظتنا  رد  یمیظع  باذع  تساهنآ و  رب  ادخ  بضغ  دناهدوشگ ، رفک  شریذپ  يارب  ار  دوخ 

راهظا هب  روبجم  رافک  يوس  زا  هک  هدـیدرگ  لزان  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  زا  یهورگ  هرابرد  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  دناهتـشون  هیآ  نیا  لوزن 
كرش راهظا  هدومن و  تمواقم  یتخس  هب  هیمس  رسای و  ارجام  نیا  رد  هک  لالب  بیهص و  هیمس ، رـسایرامع ، هلمج  زا  دندوب  كرـش  رفک و 

هک ار  هچنآ  ناوج  رامع  یلو  دندش ، لیان  تداهش  ضیف  هب  اسرف  تقاط  ياههجنکش  ریز  رد  ماجنارـس  دنتـسنادن و  زیاج  ار  رفک  هب  رارقا  و 
ترـضح و نآ  هب  نامیا  و  (ص ) ربمایپ هب  یتسود  تبحم و  زا  لامالام  وا  بلق  هک  یلاح  رد  دروآ  ناـبز  رب  دـندوب  هتـساوخ  وا  زا  ناکرـشم 

رامع دنتفگ  دندرک و  رفک  هب  موکحم  ار  وا  ياهدع  دیـسر ، ناناملـسم  شوگ  هب  رامع  رفک  راهظا  ربخ  هک  یماگنه  دوب . ناحبـس  دـنوادخ 
اب نامیا  تسا و  نامیا  زا  لامالام  اپ  ات  رـس  زا  راـمع  تسین ، نینچ  هن ، : » دومرف (ص ) رمباـیپ یلو  تسا . هتـشادرب  مالـسا  تعیرـش  زا  تسد 
ئش یف  هللا  نم  سیلف  کلذ  لعفی  نم  نینمؤملا و  نود  نَم  َأیلوا  نورفاکلا  نونمؤملا  ذختی  ال  . ) 2 { 3 «.} تسا هتخیمآ  وا  تسوپ  تشوگ و 

، دنک نینچ  سک  ره  دـنهد و  رارق  دوخ  تسرپرـس  تسود و  ار  نارفاک  نانمؤم ، ياج  هب  دـیابن  نامیا  اب  دارفا  { 4 (.} یَُقت مهنم  اوقتت  ناّالَا 
ياهفدـه رطاخ  هب  و  دـیزیهرپب -  اـهنآ  زا  هک  نیا  رگم  دوشیم -  هتـسسگ  ادـخ  زا  یلک  هب  وا  دـنویپ  و  درادـن -  ادـخ  اـب  ياهطبار  چـیه 

نم نمؤم  لجر  لاق  و  . ) 3 دناهدومن . هدافتسا  ار  هیقت  مکح  هیآ  نیا  زا  زین  تنسلها  نارسفم  یتح  نارسفم  زا  يرایسب  دینک / هیقت  يرتمهم 
ایآ تفگ : تشادیم  ناهنپ  ار  دوخ  ناـمیا  هک  نوعرف  لآ  زا  ینمؤم  درم  و  { 5(;} هللا ّیبَر  لوقی  نا  ًالُجَر  نولتقتا  هناـمیا  متکی  نوعرف  لآ 

هیقت { 6«;} نمؤملا زرح  ْیقتلا  : » دیامرفیم (ع ) قداص ماما  تسا . هللا  نم  راگدرورپ  دیوگیم  هکنیا  رطاخ  هب  دیشکب  ار  يدرم  دیهاوخیم 
رد (ع ) قداص ماما  تسا . حرطم  موصعم  ناماما  تایاور  میرک و  نآرق  رد  ناج  ظفح  يارب  يرپس  ناونع  هب  هیقت  تسا . نمؤم  ظفح  هلیسو 
اریز تسا  نیمز  يور  رد  دنوادخ  رپس  هیقت  لتقل ؛» مالـسالا  رهظا  نوعرف  لآ  نمؤم  ّنال  ضرالا  یف  هللا  سُرت  ْیقتلا  : » دـیامرفیم هنیمز  نیا 

هب ار  هیقت  زا  هدافتسا  راتتـسا و  زین  مالـسلا ) مهیلع  ) تیبلها هریـس  رد  دشیم . هتـشک  تشادیم  راهظا  ار  دوخ  نامیا  نوعرف  لآ  نمؤم  رگا 
نآ ندش  ناهنپ  هنیدم و  هب  هکم  ناکرشم  زا  عالطا  نودب  (ص ) مالسا ربمایپ  هنابش  تکرح  دوشیم ؛ هدهاشم  یتازرابم  شور  یعون  ناونع 

مرگرـس هکم  هک  یماگنه -  البرک  يوس  هب  هکم  زا  هکم و  هب  هنیدـم  زا  (ع ) نیـسح ماـما  هنابـش  تکرح  نینچمه  روث و  راـغ  رد  ترـضح 
هیقت هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  دش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  تسا . ناج  ظفح  فده و  هب  ندیسر  تهج  راتتسا  یعون  دندوب -  جح  کسانم 

( مالسلا مهیلع  ) همئا ناربمایپ و  ینآرق  شریذپ  دروم  ملـسم  لصا  ناونع  هب  تسا و  یتایح  مهم و  يرما  ناج  ظفح  يارب  هدیقع  نامتک  ای  و 
هعیش هب  صاصتخا  هدش و  حرطم  زین  ناناملـسم  هیحان  زا  نآ  هب  لمع  هدوب و  ناهج  يالقع  لمع  دروم  هراومه  لصا  نیا  تسا . هتفرگ  رارق 

ص ج 15 ، یغارملا ، یفطصم  دمحا  یغارملا ، ریـسفت  [. 3 / ] هیآ 106 لمن ، هروس  [. 2 / ] ص 66 دیفم ، خیش  داقتعالا ، حیحـصت  [. 1 . ] درادن
، نایبلا عمجم  ص 6 ؛ باب 24 ، ج 11 ، یلماعرح ، خیش  هعیشلا ، لئاسو  [. 6 / ] هیآ 28 رفاغ ، هروس  [. 5 / ] هیآ 28 نارمعلآ ، هروس  [. 4 / ] 136

ص 521/ ج 8 ، یسربط ،

؟ تسیچ قافن  اب  هیقت  قرف  دییامن ؟ نایب  هیقت  هرابرد  ار  هعیش  هدیقع  رظن و 

شسرپ
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؟ تسیچ قافن  اب  هیقت  قرف  دییامن ؟ نایب  هیقت  هرابرد  ار  هعیش  هدیقع  رظن و 

خساپ

رد اسب  هچ  تسا و  وربور  يرایـسب  تالکـشم  اب  فده  هب  ندیـسر  يارب  شیوخ  یگدـنز  رد  هراومه  هک  تسا  یعامتجا  يدوجوم  ناسنا 
هژیوب رـشب  شریذپ  دروم  تاداقتعا  هب  رواب  مازتلا و  اب  هارمه  ناج  ظفح  هراومه  ساسا  نیمه  رب  دنک . دـیدهت  ار  وا  زین  یتارطخ  قیرط  نیا 
هرابرد لصا  نیا  تسا . هدوب  لوقعم  ملـسم و  یلـصا  دـنراد  ینمـشد  دانع و  درف  شریذـپ  دروم  دـیاقع  اب  مکاح  هاگتـسد  هک  یعماوج  رد 

دناهدیدیم و دوخ  عماطم  فادها و  هار  دس  ار  ینید  تاداقتعاو  نید  هک  ناکرشم  هیحان  زا  هراومه  نانآ  اریز  تسا ، يراج  زین  ناناملـسم 
نامتک زا  تسا  ترابع  هیقت  ساسا  نیمه  رب  دـناهدوب . مجاهت  دروم  دناهتـسنادیم  دوخ  اب  ضراعت  رد  ار  یعقاو  مالـسا  هک  روج  ماکح  زین 

هعیـش ناگرزب  نایعا و  زا  دیفم  خیـش  موحرم  ینید . ياهرواب  دیاقع و  زا  لودع  نودب  یـصخش  تمالـس  ناج و  ظفح  يارب  ینطاب  هدیقع 
هیقت { 1 «} ایندلا نیدلا و  یف  ًاررـض  بقعی  امب  مهترهاظم  كرت  نیفلاخملا و  ۀـمتاکم  داقتعالا و  رتس  هیقتلا  : » دـیوگیم نینچ  هیقت  هرابرد 

يانعم هب  هجوت  اب  ینید . يویند و  ياهنایز  زا  بانتجا  سرت و  تهج  هب  تسا  نافلاخم  ربارب  رد  نآ  نامتک  ینطاب و  داـقتعا  نتـشاد  روتـسم 
راهظا زا : تسا  ترابع  قافن  تاداقتعا . نتـشادرب  نودـب  قافنا  زا  بانتجا  يارب  تسا  ياهویـش  هیقت  هک  تفاـیرد  ناوتیم  ینـشور  هب  هیقت 

هدوب و القع  لمع  شریذـپ و  دروم  هراومه  هک  تسا  یلـصا  نیا  ناج و  ظفح  يارب  هدـیقع  نامتک  هیقت  هک  یلاح  رد  رفک  نامتک  نامیا و 
ناونع هب  هیقتو  هدـش  حرطم  هیقت  هب  لمع  يرایـسب  تاـیآ  رد  تسا و  ینآرق  ياـنبم  ياراد  یلقع ، هناوتـشپ  رب  نوزفا  هیقت  هلأـسم  دـشابیم .

الا هنامیا  هدعب  نم  هَّللاب  رفک  نم   - ) 1 دوشیم : هراشا  نآ  زا  هنومن  دنچ  هب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  شریذپ  دروم  هدیدنـسپ  ییالقع و  یهار 
نامیا زا  دعب  هک  یناسک  { 2 (} میظع باذع  مهل  هَّللا و  نم  بضغ  مهیلعف  ًاردص  رفکلاب  حرـش  نم  نکلو  نامیالاب  نئمطم  هبلق  هرُکا و  نم 

يارب ار  دوخ  هنیـس  هک  اهنآ  يرآ ، تسا -  نامیا  اـب  مارآ و  ناـشبلق  هک  یلاـح  رد  دـناهدش  عقاو  راـشف  تحت  هک  اـهنآ  زج  دـنوش -  رفاـک 
هیآ نیا  لوزن  نأش  رد  ینـس  هعیـش و  نارـسفم  دشابیم . ناشراظتنا  رد  یمیظع  باذع  تساهنآ و  رب  ادخ  بضغ  دناهدوشگ ، رفک  شریذپ 

كرـش رفک و  راهظا  هب  روبجم  رافک  يوس  زا  هک  هدیدرگ  لزان  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  زا  یهورگ  هرابرد  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  دناهتـشون 
هب رارقا  كرش و  راهظا  هدومن و  تمواقم  یتخس  هب  هیمـس  رـسای و  ارجام  نیا  رد  هک  لالب  و  بیهـص ، هیمـس ، رـسای ، رامع  هلمج  زا  دندوب 
زا ناکرشم  هک  ار  هچنآ  ناوج  رامع  یلو  دندش ، لیان  تداهش  ضیف  هب  اسرف  تقاط  ياههجنکش  ریز  رد  ماجنارس  دنتسنادن و  زیاج  ار  رفک 

دنوادـخ ترـضح و  نآ  هب  ناـمیا  و  (ص ) ربماـیپ هب  یتسود  تبحم و  زا  لاـمالام  وا  بلق  هک  یلاـح  رد  دروآ  ناـبز  رب  دـندوب  هتـساوخ  وا 
زا تسد  رامع  دنتفگ  دندرک و  رفک  هب  موکحم  ار  وا  ياهدـع  دیـسر ، ناناملـسم  شوگ  هب  رامع  رفک  راهظا  ربخ  هک  یماگنه  دوب . ناحبس 

تشوگ و اب  نامیا  تسا و  نامیا  زا  لامالام  اپ  ات  رـس  زا  راـمع  تسین . نینچ  هن ، : » دومرف (ص ) ربماـیپ یلو  تسا . هتـشادرب  مالـسا  تعیرش 
نا ّالَا  یـش  یف  هَّللا  نم  سیلف  کلذ  لعفی  نم  نینمؤملا و  نود  نَم  َءایلوا  نورفاکلا  نونمؤملا  ذختی  ال   - ) 2 {. 3 «} تسا هتخیمآ  وا  تسوپ 
چیه دـنک ، نینچ  سک  ره  دـنهد و  رارق  دوخ  تسرپرـس  تسود و  ار  نارفاک  نانمؤم ، ياج  هب  دـیابن  نامیا  اب  دارفا  4 ؛} (} ًۀیَُقت مهنم  اوقتت 
هیقت يرتمهم  ياهفده  رطاخب  و  دیزیهرپب -  اهنآ  زا  هک  نیا  رگم  دوشیم -  هتـسسگ  ادخ  زا  یّلک  هب  وا  دـنویپ  و  درادـن -  ادـخ  اب  ياهطبار 

لآ نم  نمؤم  لـجر  لاـق  و   - ) 3 دناهدومن . هدافتـسا  ار  هیقت  مکح  هیآ  نیا  زا  زین  تنـس  لها  نارـسفم  یتح  نارـسفم  زا  يرایـسب  دـینک - 
ایآ تفگ : تشادیم  ناـهنپ  ار  دوخ  ناـمیا  هک  نوـعرف  لآ  زا  ینمؤـم  درم  و  { 5 {؛) هَّللا ّیبر  لوقی  نا  ًـالُجَر  نولتقتا  هناـمیا  متکی  نوعرف 

هیقت 6 ؛} «} نمؤملا زرح  ۀیقتلا  : » دیامرفیم (ع ) قداص ماما  تسا . هَّللا  نم  راگدرورپ  دیوگیم  هکنیا  رطاخ  هب  دیشکب  ار  يدرم  دیهاوخیم 
رد (ع ) قداص ماما  تسا . حرطم  موصعم  ناماما  تایاور  میرک و  نآرق  رد  ناج  ظفح  يارب  يرپس  ناونع  هب  هیقت  تسا . نمؤم  ظفح  هلیسو 

تسا نیمز  يور  رد  دنوادخ  رپس  هیقت  7 ؛} «} لتقل مالـسالا  رهظا  نوعرف  لآ  نمؤم  ّنال  ضرالا  یف  هَّللا  سُرت  ۀیقتلا  : » دیامرفیم هنیمز  نیا 
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ناونع هب  ار  هیقت  زا  هدافتسا  راتتـسا و  زین  (ع ) تیب لها  هریـس  رد  دشیم . هتـشک  تشادیم  راهظا  ار  دوخ  نامیا  نوعرف  لآ  نمؤم  رگا  اریز 
نآ ندـش  ناهنپ  هنیدـم و  هب  هکم  ناکرـشم  زا  عالطا  نودـب  (ص ) مالـسا ربماـیپ  هنابـش  تکرح  دوشیم ؛ هدـهاشم  یتازراـبم  شور  یعون 

مرگرـس همه  هک  یماگنه -  البرک  يوس  هب  هکم  زا  هکم و  هب  هنیدـم  زا  (ع ) نیـسح ماـما  هنابـش  تکرح  نینچمه  روث و  راـغ  رد  ترـضح 
هیقت هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  دش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  تسا . ناج  ظفح  فده و  هب  ندیسر  تهج  راتتسا  یعون  دندوب -  جح  کسانم 
هتفرگ رارق  (ع ) همئا ناربمایپ و  ینآرق  شریذپ  دروم  ملسم  یلصا  ناونع  هب  تسا و  یتایح  مهم و  يرما  ناج  ظفح  يارب  هدیقع  نامتک  ای  و 

[. 1 . ] درادن هعیش  هب  صاصتخا  هدش و  حرطم  زین  ناناملسم  هیحان  زا  نآ  هب  لمع  هدوب و  ناهج  يالقع  لمع  دروم  هراومه  لصا  نیا  تسا .
لآ [. 4 . ] ص 136 ج 15 ، یغارملا ، یفطـصم  دـمحا  یغارملا  ریـسفت  [. 3 . ] هیآ 106 لـمن ، [. 2 . ] ص 66 دیفم ، خیـش  داقتعالا  حیحـصت 

ص ج 8 ، یـسربط ، نایبلا  عمجم  [. 7 . ] ص 6 باب 24 ، ج 11 ، یلماع ، رح  خیش  هعیـشلا  لئاسو  [. 6 . ] هیآ 28 رفاغ ، [. 5 . ] هیآ 28 نارمع ،
.521

؟ دناهدرک هیقت  ارچ  سپ  تسا ؟ هدوب  مالسا  ظفح  مالسلا ) مهیلع  ) همئا هفیظو  فده و  رگا 

شسرپ

؟ دناهدرک هیقت  ارچ  سپ  تسا ؟ هدوب  مالسا  ظفح  مالسلا ) مهیلع  ) همئا هفیظو  فده و  رگا 

خساپ

املع همه  هکلب  مدرم ، مامت  هک  ياهنوگ  هب  دـناهدوب ؛ شیوخ  نامز  ياههرهچ  نیرتهب  نیرترب و  زا  مالـسلا ) مهیلع  ) ناماما هک  تسین  یکش 
اهنآ هدوب و  مدرم  نایم  رد  یتناما  ادخ  لوسر  بناج  زا  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا دـناهدربیم . هدافتـسا  نانآ  دوجو  زا  هدومن و  هعجارم  نانآ  هب 

اج هب  دنمـشزرا  اهبنارگ و  رهوگ  ود  شیوخ  تما  نیب  رد  مرکا  ربمایپ  دـندومنیم . تیادـه  مالـسا  بان  فادـها  هب  هدومن و  ییاـمنهار  ار 
هب نآرق  هک  دشابیم  تیب  لها  نآرق و  رهوگ  ود  نیا  دنوشن . هارمگ  رهوگ  ود  نآ  هب  کسمت  اب  یمالسا  تما  شدوخ  زا  سپ  ات  تشاذگ 
نآ دـننام  صاخ و  ماع و  خوسنم ، خـسان و  مکحم ، هباشتم و  تایآ  نآرق  رد  اریز  دریگ ؛ رارق  مدرم  ياـمنهار  ادـتقم و  دـناوتیمن  ییاـهنت 
ور نیا  زا  دـندرگ . باریـس  نآرق  لالز  همـشچرس  زا  دـنمهفب و  ار  نآ  قیاقح  مدرم  ات  دراد  رـسفم  هب  زاین  نآ  قیاقح  ناـیب  هک  دراد  دوجو 

عبنم ربمایپ  تنس  نآرق و  دنچ  ره  اذل  { 1} تسا هدومرف  بیغرت  قیوشت و  اهبنارگ  دوجو  ود  نآ  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  اجنیدـنچ  رد  ربمایپ 
زا کی  ره  دـیدرت  نودـب  تسا . هدـش  هدرازگ  همئا  هدـهع  هب  هعماج  رد  ود  نیا  غیلبت  ظفح و  تیلوؤسم  یلو  تسا  مالـسا  ماکحا  ذـخأم  و 
رد دنتخاس . فرطرب  ار  نوگانوگ  تالاکـشا  تاهبـش و  دندومن و  عافد  نیملـسم  مالـسا و  نایک  زا  شیوخ  نامز  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا

يدوبان ددص  رد  هار  ره  زا  مالسا  نانمشد  هک  ینامز  دندوب و  تیب  لها  ثیدح ، ناظفاح  دندوب ، ثیدح  نیودت  عنام  یهورگ  هک  ینارود 
رب يدبتـسم  نامکاح  هک  ناـمز  زا  ههرب  رد  دـنتفرگ . رارق  همئا  يراکادـف  تبالـص و  ربارب  رد  دـندمآرب ، يوبن  تنـس  مالـسا و  فیرحت  و 

مالـسا اذـل  هویـش  نیا  اب  دـندشیم و  هیقت  هب  روبمجم  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا نیعبات و  هباحـص و  زا  يرایـسب  دـندوب  طلـسم  یمالـسا  هعماـج 
روط هب  ثحب  نییبت  يارب  دوشیم ، فرطرب  زین  هیقت  ههبـش  دوش  یـسررب  مالـسا  دید  زا  هیقت  رگا  دـندرکیم . غیلبت  ار  نآ  هدومن و  تظافح 
ینعم هب  هک  تساـقتا  اوقت و  هشیر  ناـمه  زا  تغل  رد  هملک  نیا  هشیر  هیقت  تیهاـم  موـهفم و  میزادرپیم . هیقت  ثحبم  حیرـشت  هب  رـصتخم 

تبقارم و عونکی  اب  هتخیمآ  شراک  هک  دوشیم  هتفگ  یسک  لمع  هب  يوغل  موهفم  رظن  زا  هیقت  نیاربانب  تسا . يرادنتـشیوخ  ندرکزیهرپ و 
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داقتعالا و ّرس  هیقتلا  : » دنکیم ینعم  نینچ  نیا  ار  هیقت  یمالسا  فورعم  دنمـشناد  ملاع و  دیفم  خیـش  موحرم  دشاب . يرادنتـشیوخ  زیهرپ و 
نافلاخم ربارب  رد  نامتک  ینطاب و  داقتعا  نتـشاد  روتـسم  هیقت  ایندلا ؛» نیدلا و  یف  ًاررـض  بقعی  امب  مهترهاظم  كرت  نیفلاخملا و  ۀهّماکم 

هلأـسم یکی  تسا ؛ زیچ  ود  هیقت  یلـصا  رـصنع  دوشیم  هدـهاشم  هک  هنوگناـمه  { 2 .} تسا يویند  ینید و  ياـهنایز  زا  باـنتجا  رطاـخ  هب 
يریگـشیپ نیا  زا  فده  ایآ  مینادب  هک  تسا  نیا  مهم  اما  يدام . يونعم و  ياهررـض  نایز و  زا  يریگـشیپ  يرگید  ینطاب و  داقتعا  نامتک 

هدنزاس لیصا و  ياهورین  نتفر  رده  زا  يریگولج  فده  ای  تسا  یعامتجا  حلاصم  رب  نآ  نتشاد  مدقم  یصخش و  عفانم  حلاصم و  تیاعر 
هیقت هلأسم  هب  دروم  دـنچ  رد  دـیجم  نآرق  رد  تسا ؟ نانمـشد  نافلاخم و  ربارب  رد  هدـش  باـسح  هزراـبم  کـی  يارب  اـهنآ  ندرک  هریخذ  و 

هنامیا متیکل  نوعرف  لآ  نم  نموم  ٌلجر  لاق   ) نوعرف نایفارطا  زا  یکی  طسوت  یـسوم  ترـضح  ناج  تاجن  هعقاو  فلا ) تسا : هدش  هراشا 
اب هک  ارچ  هدـش ، رکذ  تبثم  راک  کـی  ناونع  هب  تسا  هیقت  ناـمه  هک  هدـیقع  ناـمتک  هیآ  نیا  رد  { 3 ...(} هَّللا یبر  لوقی  ناـالجر  نولتقتا 

ترـضح ناج  درکیمن ، هدافتـسا  شور  کی  ناونع  هب  هیقت  زا  نوعرف  لآ  نمؤم  رگا  دـش و  ظـفح  یبـالقنا  گرزب  ربهر  کـی  ناـج  هیقت 
هداتفا رطخ  هب  نوعرف  دیدش  مشخ  اب  یـسوم  ترـضح  ناج  هک  ینامز  تشاد و  موتکم  ار  شدوخ  نامیا  ادتبا  وا  داتفایم . رطخ  هب  یـسوم 

هنع اولوتف  میقس  ینا  لاقف   ) میهاربا ترضح  تشذگرس  ب ) داد . تاجن  ار  یـسوم  ترـضح  ناج  دوخ  رثؤم  تانایب  اب  داهن و  شیپ  اپ  دوب ،
رد دنتـساوخ  وا  زا  یتـقو  تشاد . موتکم  ار  مدرم -  يرایـشوه  يارب  اـهتب  نتـسکش  دوخ -  ینطاـب  هدـیقع  میهاربا  ترـضح  { 4 (} نیربدم

يدازآ تامدقم  تسکش و  ار  اهتب  ماجنارـس  دوب و  یحور  تلاسک  یتحاران و  شروظنم  وا  مرامیب . نم  تفگ  دنک  تکرـش  نشج  سلجم 
يارب ناگداتسرف  ترـضح و  نآ  هک  تفایرد  ناوتیم  میهاربا  ترـضح  باوج  رد  لمأت  اب  تخاس . مهارف  نارابج  لاگنچ  زا  ار  لباب  مدرم 
نینثا مهیلا  انلـسرا  ذا   ) هیکاـطنا مدرم  يوـس  هب  حیـسم  ترـضح  نـالوسر  ندـمآ  ج ) تسا . هدوـمن  هدافتـسا  هـیقت  زا  شفدـه  هـب  ندیـسر 

رد یتسرپتب  لوصا  اب  راکشآ  حیرص و  هزرابم  کی  زا  سپ  (ع ) حیسم ناگداتسرف  زا  رفن  ود  ارجام  نیا  رد  { 5 (} ثلاثب انززعف  امهوبذکف 
نآ داد . رییغت  ار  هزرابم  ریسم  یلو  تفاتـش  اهنآ  کمک  هب  دوب  اهنآ  اب  هک  یموس  رفن  اما  دندربن  شیپ  زا  يراک  دنداتفا و  نادنز  هب  هیکاطنا 
زا ار  نارای  مه  بسانم  تصرف  کی  رد  سپـس  دـنک ، ذوفن  مکاح  هاگتـسد  رد  دـناوتب  ات  تشاد  موتکم  ار  دوخ  ینطاب  هدـیقع  تسخن  درف 

موس رفن  هلیـسو  هب  ینعی  ثلاثب ؛) انززع   ) هب نآ  زا  نآرق  هک  تخادنا  هار  هب  رهـش  رد  یعامتجا  يرکفبالقنا و  کی  مه  داد و  تاجن  نادنز 
راک دومنیم  هدافتـسا  شناتـسود  شور  نامه  زا  موس  رفن  رگا  ایآ  { 6 .} دـنکیم ریبعت  میدیـشخب  توق  تزع و  میدرک و  يرای  ار  ود  نآ 

هدرک و یفرعم  رفن  نیموس  ناونع  هب  ار  دوخ  هکنیا  اـی  دوب  رتهب  هیقت  شور  زا  حیحـص  هدافتـسا  ینعی  راـکتبا  نیا  دوب ؟ هداد  ماـجنا  یتسرد 
یفخم ار  دوخ  نایوجگنج  ارچ  دریگیم ؟ ماجنا  افتخا  تیاـهن  رد  یگنج  ياـههشقن  ارچ  اـهبتکم  اـهتلم و  هیقت ؛ - 2 دشیم ؟ نادـنز  یهار 

رد یتاعالطا  نارومأم  ارچ  تسا ؟ طیحم  گنر  مه  نازابرس  ياهـسابل  ارچ  دوشیم ؟ هتـشاد  هگن  یفخم  یگنج  ياهحالـس  ارچ  دننکیم ؟
زا يریگولج  يارب  ایند  ياج  همه  رد  هک  تسا  هیقت  زا  ییاهلکش  روما  نیا  مامت  میـشیدنیب  تسرد  هک  یماگنه  دنوریم ؟ ورف  راتتـسا  هدرپ 

يرـس زمر و  دیابن  یماظن  ياههمانرب  رد  دـیوگیمن  سک  چـیه  دریگیم . رارق  هدافتـسا  دروم  نانمـشد  رب  يزوریپ  ای  اهورین و  نتفر  ردـه 
ار دوخ  تیوه  دیاب  یتاعالطا  نیرومأم  ای  دهد  رارق  سرریت  رد  اراکشآ  ار  دوخ  دنک و  تعاجـش  دیاب  زابرـس  هکنیا  ای  دشاب  هتـشاد  دوجو 

دوجو دنراد ، مه  اب  هک  یفالتخا  مامت  اب  ناهج  ياهبتکم  مامت  رد  هملک  عیسو  ینعم  هب  هیقت  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  همه  اهنیا  دنیامن ؛ نشور 
شور زا  موزل  ماگنه  هب  نتـشیوخ ، ظفح  يارب  هدنز  تادوجوم  همه  تسا و  تایح  ملاع  رـسارس  رد  یمومع  نوناق  کی  هیقت  هکلب  دراد و 
کی ناونع  هب  اهیریگ  عضوم  نتـشاد  هگن  ناهنپ  ینطاب و  هدـیقع  تیوه و  راتتـسا  هیقت و  شور  نیاربانب  دـننکیم . هدافتـسا ، راتتـسا  هیقت و 

يرادـهگن ظـفح و  يارب  تیرثـکا  ربارب  رد  اـهتیلقا  هشیمه  اـما  دراد ؛ دوجو  اـهبتکم  همه  رد  هک  تسا  یعوـضوم  هنـالقاع ، رثوـم و  شور 
اهنآ سب . تسا و  هدوب  هلأسم  نیمه  همئا  هیقت  یلـصا  تلع  تفگ  ناوتیم  دنراد و  شور  نیا  زا  هدافتـسا  هب  يرتشیب  زاین  شیوخ  ياهورین 

یتیرثکا لاگنچ  رد  هک  تسا  ییاهتیلقا  صوصخم  نتفرگ  دوخ  هب  هیقت  تلاـح  لومعم  روط  هب  دـندومنیم . هیقت  فادـها  هب  ندیـسر  يارب 
هنوگ چـیه  هک  نیا  زا  هتـشذگ  هدـنکارپ ، مظنمان و  تروص  هب  مهنآ  ناشینطاب  هدـیقع  راـهظا  دـننیبب  دـنوش و  راـتفرگ  وگروز  دـنمورین و 
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رود هب  رجنم  هدـناشک و  فعـض  يدوبان و  هب  جـیردت  هب  ار  هدـنزاس  لاعف و  ياهورین  هکلب  تشاد ، دـهاوخن  نمـشد  يرایـشه  زج  ياهرمث 
نامتک اب  دـنوشن و  هابت  هنوگ  نیدـب  اهورین  نیا  هک  دـنکیمن  باجیا  يرگننایاپ  تیارد و  لقع و  ایآ  دوشیم . ناشفادـها  زا  ناـنآ  ندـش 

؟ دوش يریگهرهب  فادها  هب  ندیـسر  يارب  رثؤم  روط  هب  نآ  زا  زاین  ماگنه  هب  موزل و  عقوم  رد  ات  دـننک  هریخذ  ار  دوخ  ناوت  ینطاب ، هدـیقع 
زگره دراد  دوجو  یکچوک  ياههمشچ  هک  اهاتـسور  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  نیا  درک  رکذ  عوضوم  نیا  يارب  ناوتیم  هک  ینـشور  لاثم 

هب هکنآ  نودـب  دوریم  ورف  نیمز  رد  نیتسخن  ياهماگ  نامه  رد  همـشچ  بآ  اریز  دنتـسرفیمن  اـهنیمز  هب  ار  همـشچ  بآ  میقتـسم  روط  هب 
رد هدش  هریخذ  ياهبآ  دـش ، بآ  زا  رپ  رختـسا  هک  یماگنه  دـنزاسیم و  همـشچ  رانک  رد  گرزب  يرختـسا  اذـل  اذـل  دـناسرب ، عفن  یتعارز 
رد ددرگیم . نشور  هیقت  ییاهن  فده  تقیقح ، نیا  هب  هجوت  اب  دنکیم . باریـس  ار  تعارز  یهاتوک  تدم  رد  راشف  تعرـس و  اب  رختـسا 

هیقت ربمایپ و  - 3 فادها . هب  ندیـسر  رتهدنزاس و  رتحیحـص و  يرادربهرهب  يارب  تسا  نارگید  ای  دوخ  هدـیقع  ناج و  ظفح  هیقت  تقیقح 
لامک رد  هک  دراد  دوجو  یلیاسم  دنرادن ، دیدرت  وا  ریبدت  تعاجـش و  تماهـش و  رد  نمـشد  تسود و  هک  (ص ) مالـسا ربمایپ  یگدنز  رد 

هب تفرگ ، تروص  راتتـسا  لامک  رد  هک  ترـضح  نآ  ترجه  نینچمه  هنایفخم و  توعد  لاس  هس  دـننامه  تسا  هدـش  ماجنا  يراکناهنپ 
اهبش دیدرگ . جراخ  هکم  زا  دنوش  هجوتم  هکنآ  نودب  تشذگ و  نمشد  هرصاحم  هقلح  زا  يراکناهنپ  لامک  رد  ترـضح  نآ  هک  يروط 

نامتک هیقت و  زا  ییاهلکـش  دراوم  نیا  همه  روث . راغ  رد  افتخا  ای  ودـشیم  یفخم  ناهارمه  اب  اـهزور  دومرفیم  يور  هداـیپ  هنیدـم  هار  رد 
نآ زا  ترـضح  نآ  باحـصا  نیرتکیدزن  یتح  هک  درک  يزیرحرطافتخا  تیاهن  رد  ياهشقن  هکم  حـتف  يارب  ربمایپ  تسا . لمع  ای  داـقتعا 

هیقت همئا  طقف  تفگ  ناوتیمن  تسا و  ترضح  نآ  هریـس  رد  هیقت  زا  هدافتـسا  رب  نشور  لیلد  اهنیا  دننام  يرگید  دراوم  دنتـشادن و  عالطا 
نامز و هک  ییاجنآ  زا  تسا و  ییاـهن  يزوریپ  فادـها و  هب  ندیـسر  يارب  اهـشور  نیرترثؤم  زا  یکی  هیقت  دـندرکیم . نآ  هب  رما  هدومن و 

ظوفحمو مالـسا  ندـنام  هدـنز  فادـها و  دربشیپ  يارب  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا تسا ، هدوب  مأوت  یکافـس  ربج و  روز ، قانتخا ، اب  همئا  نارود 
يور زا  نامتک  هدیقع  - 1 دریگ . ماجنا  توافتم  فده  ود  اب  تسا  نکمم  هیقت  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دندومنیم . هیقت  هب  رما  نارای  ندـنام 

باسح یـشور  ناونع  هب  - 2 دـتفیب . رطخ  هب  رذـگدوز  یـصخش و  عفانم  ادابم  هک  اهتیعقاو  نایب  تحارـص و  زا  باـنتجا  تشحو و  سرت و 
دشر مدع  نامیا و  فعض  هناشن  لوا  تروص  رد  هیقت  ییاهن . هبرـض  يارب  اهنآ  ندرک  هریخذ  اهورین و  كالهتـسا  زا  يریگولج  يارب  هدش 

یمالسا هیقت  هک  تسا  نشور  تسا . فادها  هب  ندیسر  هزرابم و  لوصا  هب  ییانشآ  يرادیب و  يرایشوه ، لیلد  مود  لکش  ردو  تسا  یفاک 
يور زا  هنفادها  هب  ندیسر  يارب  یشور  ناونع  هب  لقع و  يور  زا  هیقت  ینعی  تسا ؛ نآ  مود  مسق  هب  طوبرم  تسا ، هدوب  همئا  هریـس  هچنآ  و 

نآرق و هب  کسمت  هب  ار  مدرم  شیوخ  تما  تیادـه  يارب  ربمایپ  دنتـسه و  نآرق  لدِـع  همئا  هک  ییاجنآ  زا  يدام و  عفانم  رطاخ  هب  سرت و 
ار نآرق  قیقد  موهفم  ینعم و  هک  دنتـسه  همئا  هکلب  درادن  دوجو  یـضراعت  هنوگچیه  نآرق  همئا و  نیب  دومن ، شرافـس  هیـصوت و  تیب  لها 

نایب تحارـص  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا هدومرف  نایب  زمر  تروص  هب  نآرق  هچنآ  مینیبیم  تسا . نآرق  اب  قباطم  ًاقیقد  اهنآ  لامعا  دننادیم و 
هَّللا یلا  هسفن و  هَّللا  مکرذـحی  ةاقت و  مهنم  اوقتت  نا  الا  ءایلوا .... نیرفاـکلا  نونمؤملا  ذـختی  ـال  : ) دـیامرفیم نآرق  رد  دـنوادخ  دناهتـشاد .
نیا رد  هک  دینک  هیقت  هکنآ  رگم  دیامرفیم : هلـصافالب  و  دـننک . باختنا  دوخ  يارب  نارفاک  زا  یناتـسود  دـیابن  نامیا  اب  دارفا  { 7 (} ریصملا

ناناملـسم نایم  رد  ربمایپ  رـصع  رد  هیقت  هک  دوشیم  نشور  هیآ  نیا  هب  هجوت  اب  دـیزیرب . يرهاظ  یتسود  حرط  اـهنآ  اـب  دـیناوتیم  تروص 
هبلق هرکا و  نم  الا  هنامیا  دـعب  نم  هَّللاب  رفک  نم  : ) دـیامرفیم نآ  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يرگید  هیآ  هیآ ، نیا  لـمکم  تسا . هتـشاد  دوجو 

دوشیم هدید  لالب  بیهص و  هیمس ، شردام  رسای و  ناشردپ  رسای ، رامع  نوچ  يدارفا  مان  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد  { 8 ...(} نامیالاب نئمطم 
زا یکی  رد  دشیم . رتمک  مک و  ناناملسم  تیعمج  دندشیم و  هتشک  اذل  دندرکیمن  هیقت  ناناملسم  مالـسا  ردص  رد  دنکیم  تیاکح  هک 
هیآ نیا  هک  دمآ  ربمایپ  تمدخ  نانک  هیرگ  دومن ، هیقت  رامع  اما  دندش  دیهـش  هدومن و  تمواقم  نمـشد  ربارب  رد  رامع  ردام  ردـپ و  اهزور 
چیه زا  مالـسا  ظفح  يارب  هک  میباییم  يدرمربا  ار  وا  میرگنیم  رامع  یگدنز  خیرات  هب  یتقو  دومن و  دـییأت  ار  رامع  راک  و  { 9} دش لزان 

نب یلع  قطان  نآرق  دـنکیم . ظفح  ار  دوخ  ناج  دـنز و  يرییغت  هب  تسد  دـنکیم  اضتقا  مالـسا  حـلاصم  هک  اجنآ  اما  دـنکیمن  غیرد  زیچ 
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نمؤملا لاـمعا  لـضفا  نم  هیقتلا  : » دـیامرفیم هیقت  دروم  رد  یلع » عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  : » دومرف شاهراـبرد  ربماـیپ  هک  وـمه  بلاـطیبا 
ناردارب مه  دوـخ و  مه  نآ  کـمک  هب  هک  تسا  ناـمیا  اـب  دارفا  لاـمعا  نیرتـهب  زا  هیقت  { 10 {؛» نیرجاـفلا نع  هناوخا  هسفن و  اـهب  نوصی 

رد زین  (ع ) رقاب دمحم  ماما  ترـضح  دننکیم . هریخذ  یلوصا  هزرابم  يارب  ار  اهورین  ینعی  دنـشخبیم  ییاهر  نارجاف  لاگنچ  زا  ار  شیوخ 
نامیا اب  ناسنا  رپس  هیقت  دـشابیم ؟ رتهب  هیقت  زا  زیچ  هچ  { 11 «} نمؤملا ۀّنج  هیقتلا  نا  هیقتلا  نم  نیعلل  رقا  یـش  يا  : » دـیامرفیم هیقت  دروم 
نامیا اـب  درف  رپس  هیقت  { 12 {؛» نمؤملا زرح  ۀـیقتلا  نمؤملا و  سُرت  هیقتلا  : » دـیامرفیم هیقت  دروم  رد  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  و  تسا .

اهتیلوؤسم راب  ریز  زا  رارف  ینوبز و  فعـض ، سرت ، ییوگغورد ، هیقت ، نیارباـنب  هزراـبم . ماـگنه  هب  وا  يرادـهاگن  ظـفح و  هلیـسو  تسا و 
هب ندـش  نشور  يارب  صاـخ . فادـها  هب  ندیـسر  يارب  هشقن  حرط و  هدـیقع و  رکف و  هنوگ  ره  ناـمتک  زا  تسا  تراـبع  هیقت  هکلب  تسین 

: دناهدرک میسقت  مسق  ود  رب  ار  هیقت  مالسلا ) مهیلع  ) تیبلها همئا  شیامرف  زا  هدافتسا  اب  هعیـش  ياهقف  هیقت  ماسقا  دییامرف . هجوت  لیذ  ثحب 
نآ يدراوم  رد  دننادیم ، مزال  بجاو و  دراوم  یخرب  رد  ار  هیقت  هک  مالسلا ) مهیلع  ) اده همئا  زیاج . هیقت  ( 3 بجاوهیقت ؛ (2 مارح ؛ هیقت  ( 1
نید رد  داـسف  بجوـم  هـک  تـسا  زیاـج  ییاـج  رد  هـیقت  : » دـیامرفیم (ع ) قداـص ماـما  دـننادیم . مارح  هـکلب  بـجاو و  ریغ  مزـال ، ریغ  ار 

هرابرد وت  : » دومرف ناشیا  هب  ماما  دید  مهرد  ار  ماما  هرهچ  دیـسر و  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماما  تمدخ  هب  يزور  رعاش  تیمک  { 13 «.} دوشن
«. تسا نم  هجوتم  اهنآ  ياهراکو  مدش  هجوتم  هیما  نامدود  هب  نونکا  نم  رئاصم  ّیلا  اهل  رومالاو  هیما ×  یلا  ترص  نالاف  ياهتفگ  هیما  ینب 

رگا : » دومرف ماما  متسه .» امش  تسود  مراد و  نامیا  امش  هب  نم  دنگوس  ادخ  هب  اما  مدورس ، هیقت  يور  زا  ار  نخـس  نیا  نم  : » تفگ تیمک 
رد هیقت  دش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  { 14 «.} دشاب زیاج  هیقت  ناونع  تحت  زین  يراوخبارـش  دیاب  ددرگ  يراک  ره  زوجم  هیقت  هک  دشاب  نینچ 

عورـشم نیا  يارب  هیقت  هیقت ؛» سیلف  مدلا  غلب  اذاف  مدلا  اهب  نقحیل  هیقتلا  لعج  امنا  : » دیامرفیم (ع ) رقابدـمحم ماما  تسا . عونمم  يزیرنوخ 
بجاو هیقت  نآ  رد  هک  يدراوم  { 15 .} تسین زاجم  دوش  يزیرنوخ  بجوم  رگا  و  دورن -  رده  هب  اهورین  دـشاب -  ظوفحم  اهنوخ  هک  دـش 

. نارگید ظـفح  يارب  رییغت  ج ) اـههمانرب ؛ نتــشاد  موـتکم  يارب  رییغت  ب ) اـهورین ؛ هریخذ  يارب  رییغت  فـلا ) زا : تـسا  تراــبع  دــشابیم 

هیآ 28. رفاـغ ، هروس  [. 3 . ] ص 66 دیفم ، خیـش  داقتعالا ، حیحـصت  [. 2 . ] ص 109 ج 3 ، كردتـسم ، ص 122 و  ج 7  ملسم ، حیحـص  [. 1]

هـیآ 28. نارمع ، لآ  [. 7  ] ص 362 هنوـمن ج 18  ص 419 -  ناـیبلا ج 8  عمجم  [. 6 . ] هـیآ 14 سی ، [. 5 . ] 90 تایآ 89 -  تاـفاص ، [. 4]
ص ثیدح 3 ، باب 28 ، فورعمب ، رما  باوبا  هعیشلا ، لئاسو  [. 10 . ] هفیرش هیآ  لیذ  نایبلا ، عمجم  هنومن و  ریسفت  [. 9 . ] هیآ 106 لحن ، [. 8]
هب رما  باوبا  نامه ، [. 14  . ] ص ثیدح 6 ، باب 25 ، نامه  [. 13  ] ثیدح 6 باب 24  لئاسو  [. 12  . ] ص ثیدح 24 ، باب 26 ، نامه  [. 11 . ]

ثیدح 1 باب 31  فورعم  هب  رما  باوبا  نامه ، [. 15 . ] ثیدح 7 باب 25  فورعم ،

؟ دییامرف نایب  ار  نآ  ماسقا  تسیچ و  هیقت 

شسرپ

؟ دییامرف نایب  ار  نآ  ماسقا  تسیچ و  هیقت 

خساپ

تـسا نانمـشد  ربارب  رد  تکرح  راتتـسا  لصا  تیاعر  رگید  ترابعهب  یتظافح و  روتـسد  یعون  تسا و  يریگرپس  يانعم  هب  تغل  رد  هیقت 
تسا یمالـسا  تما  حلاصم  تدحو و  ظفحيارب  یعامتجا و  تکرح  یعون  عقاو  رد  هیقت  زا  مسق  نیا  یتارادم  هیقت  ( 1 درادیماسقا : هیقت 
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؛ دشابیم مهم  مها و  هدعاقتحت  هیقت  دراوم  هک  تسا  نآ  مهم  هتکن  نکیل  ناج و ... نتفر  تسد  زا  دـننام  يدرف  تارطخ  ربارب  رد  هیقت  ( 2
دـشابنیب رد  مالـسا  نایک  ظفح  دـننام  يرگید  مها  تحلـصم  تیاعر  هک  اج  نآ  دومنهیقت و  دـیاب  تسا  مها  ناج  ظفح  هک  اـج  نآ  ینعی 

هیقت دـشاب  مها  تیثیح  ظفح  هک  اج  نآ  ینعی  تسا  روط  نیمههلأسم  زین  تیثیح  وربآ و  ظفح  اب  هطبار  رد  تفگ  ناوتیم  تسا  مارح  هیقت 
تـشاد رظن  رد  دـیاب  ار  هتکن  ود  هطبارنیا  رد  نکیل  تسین  زیاـج  هیقت  دـشاب  وربآ  ظـفح  زا  مها  هیقت  فـالخ  هک  یتروصرد  یلو  تساور 
بهذم قبط  ربلمع  هیقت  اریز  دشاب . هتـشادن  یجراخ  قادـصم  الـصا  دـیاش  تسا و  يدـیعب  رایـسبضرف  وربآ  ظفح  يارب  هیقت  ضرف  فلا 
تخانـش ب  دـسریم . رظن  هب  دـیعب  یلیخ  وربآ  ظفح  يارب  روما  نیا  ماجناو  تساهنآ ..  لاثما  ندـناوخ و  زامن  رهم  نودـب  دـننام  فلاـخم 

روط هب  دیاب  دیآ  شیپ  ياهلأسم  نینچ  اضرف  هکيدراوم  رد  ور  نیا  زا  تسین  نکمم  ماکحا  ياهكالم  صیخـشت  نودـب  مهم  مهادراوم و 
. درک اتفتسادیلقت  عجرم  زا  یئزج  يدروم و 

هیلیعامسا

؟ دینک نایب  ار  اهنآ  خیرات  زا  يرصتخم  حرش  تسیچ ؟ نانآ  دیاقع  ءارآ و  دنتسه ؟ یناسک  هچ  هینطاب  نایعیش  - 11

شسرپ

؟ دینک نایب  ار  اهنآ  خیرات  زا  يرصتخم  حرش  تسیچ ؟ نانآ  دیاقع  ءارآ و  دنتسه ؟ یناسک  هچ  هینطاب  نایعیش  - 11

خساپ

دومن و تافو  ردپ  تایح  نامز  رد  دوب و  شنادنزرف  نیرتگرزب  هک  لیعامسا ))  )) مان هب  تشاد  يرسپ  دنزرف  هعیـش  مشـش  ماما  هینطاب : )) ))
لیعامـسا هک  دندوب  دـقتعم  یعمج  هراب  نیا  رد  تفرگ , دـهاش  زین  ار  هنیدـم  مکاح  یتح  درک  داهـشتسا  لیعامـسا  گرم  هب  ترـضح  نآ 

عون کی  وا  گرم  هب  مشـش  ماما  داهـشتسا  تسا و  دوعوم  يدـهم  نامه  دـنکیم و  روهظ  هرابود  و  تسا ! هدرک  رایتخا  تبیغ  هکلب  هدرمن 
هب وا  گرم  اب  دوب و  لیعامسا  قح  تماما , هک  دندش  دقتعم  یعمج  و  تسا . هدروآ  لمع  هب  یسابع  هفیلخ  روصنم  سرت  زا  هک  هدوب  دیمعت 
زا سپ  تماما  دشابیم و  ماما  هتـشذگرد  ردپ  تایح  لاح  رد  هکنیا  اب  لیعامـسا  دـندش  دـقتعم  یعمج  و  دـش . لقتنم  دـمحم ))  )) شرـسپ

یقاب نونکاـت  موس  هقرف  یلو  دـندش  ضرقنم  یناـمز  كدـنا  زا  سپ  یلوا  هقرف  ود  تسوا . باـقعا  و  لیعامـسانبدمحم ))  )) رد لیعامـسا 
هتخیمآ يدنه  نافرع  اب  هک  ناتسرپهراتس  هفسلف  هب  هیبش  دنراد  ياهفلسف  یلک  روط  هب  هیلیعامسا )) . )) دناهدرک ادیپ  زین  یتاباعشنا  دنتـسه و 

زگره نیمز  هک  دـندقتعم  هیلیعامـسا  دـنلئاق . یلیوآت  یلیزنت , ره  يارب  ینطاب و  يرهاظ , ره  يارب  مالـسا  ماکحا  فراـعم و  رد  دـشابیم و 
یصو هک  تسا  ماما )) یلو و  تماص (( , و  ربمغیپ )) قطان (( , تماص , قطان و  تسا : هنوگ  ود  رب  ادخ  تجح  دوشیمن و  تجح  زا  یلاخ 

هک دندقتعم  هیلیعامسا  دخرچیم  تفه  ددع  يور  هتسویپ  تجح , ساسا  تسا . تیبوبر  مامت  رهظم  تجح  لاح  ره  رد  دشابیم و  ربمغیپ 
هینطاب بعش  زا  یضعب  یلو  دراد  دوجو  دناتجح  صاوخ  نییراوح و  هک  بیقن  رفن  هدزاود  نیمز  يور  رد  هتـسویپ  ادخ , تجح  رب  هوالع 

لاس 311 رد  هک  هینطاب  نارـس  زا  یکی  یطمرق )) رهاـط  وبا  . )) نارگید زا  رفن  شـش  دـنریگیم و  همئا  زا  ار  ءاـبقن  زا  رفن  شـش  هیزورد ,) )
مزاع جـح  مسوم  رد  هینطاب  زا  یهوبنا  هورگ  اب  لاس 317  رد  درکن و  يراذگورف  مدرم  لاوما  جارات  راتشک و  زا  هتخاس و  رخـسم  ار  هرـصب 

دومن و ماع  لتق  ار  دراو  هزات  جاجح  رهش و  مدرم  دش و  هکم  رهش  دراو  نایتلود , رصتخم  تمواقم  نتـسکش  مه  رد  زا  سپ  دیدرگ و  هکم 
دـنک و ار  هبعک  ِرد  دومن و  تمـسق  دوخ  نارای  نایم  رد  ار  هبعک  نهاریپ  تخاـس . ناور  نوخ  يوج  هبعک  لـخاد  مارحلادجـسم و  رد  یتح 
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هینطاب زا  نیملسم  هماع  هک  دوب  لامعا  نیا  رثا  رد  دوب . هطمارق  شیپ  لاس  تدم 22  هک  درب  نمی  هب  هدروآرد  دوخ  ياج  زا  ار  دوسالارجح 
دوخ هدرک ,  عولط  اقیرفآ  رد  اهزور  نآ  هک  یمطاف  هاشداپ  يدهم )) هللادبع   )) یتح دندرمش و  مالسا  نییآ  زا  جراخ  ار  نانآ  هدرک  تئارب 

هک تسا  نیا  هینطاب  یبهذـم  ِهصخـشم  نیخروم , راهظا  قبط  تسج . يرازیب  هطمارق  زا  درکیم , یفرعم  هلیعامـسا  ماما  دوعوم و  يدـهم  ار 
درخ مک  هک  دننادیم  یناسک  صوصخم  ار  تعیرش  رهاظ  دننکیم و  لیوأت  ینافرع  ینطاب  تاماقم  هب  ار  مالسا  يرهاظ  تاررقم  ماکحا و 

. دوشیم رداص  ناشتماما  ماقم  زا  تاررقم  زا  یخرب  یهاگ  فصو  نیا  اب  دناهدوب , هرهبیب  يونعم  لامک  زا  و 

؟ دناهدوب یناسک  هچ  هیرازن  نایعیش  - 12

شسرپ

؟ دناهدوب یناسک  هچ  هیرازن  نایعیش  - 12

خساپ

رازن زا  هک  يرادـفرط  يارب  رـصنتسم , زا  سپ  دوـب و  رـصنتسم  ناـبرقم  زا  يو  هک  دنـشابیم  حابـص )) نسح   )) هب ناگدـنورگ  هـیرازن :)) ))
توملاهعلق و دروآردرس . نیوزق  عباوت  زا  توملِاٍِِِهعلق  زا  يدنچ  زا  سپ  هدمآ  ناریا  هب  يو  دش . جارخا  رصم  زا  یلعتسم  مکح  هب  دومنیم ,

يرجه لاس 518   ) نسح گرم  زا  سپ  درک و  توعد  رازن  هب  راک  زاغآ  رد  تخادرپ . تنطلس  هب  درک و  ریخست  ار  رواجم  رگید  هعلق  دنچ 
يو زا  سپ  دـندرک و  تنطلـس  حابـص  نسح  نییآ  هویـش  هب  دـمحم )) ایک  شدـنزرف ((  يو  زا  سپ  و  يراـب )) دور  دـیما  گرزب  ( )) يرمق

ات تسویپ . هینطاـب  هب  هدـینادرگرب  دوب  يرازن  هک  ار  حابـص  نسح  شور  یتوـملا , مراـهچ  هاـشداپ  مالـسلا )) هرکذ  یلع  نسح   )) شدـنزرف
ار هعلق  يانب  دینارذگ , ریـشمش  مد  زا  ار  هیلیعامـسا  همه  دومن و  حـتف  ار  هیلیعامـسا  عالق  يو  درک , هلمح  ناریا  هب  لوغم  ناخوکاله  هکنیا 

یغای راجاق  هاش  دمحم  هب  ناریا  رد  دوب  هیرازن  زا  هک  یتالحم  ناخاقآ  يرجه ,  لاس 1255  رد  نآ  زا  سپ  تخاس و  ناسکی  كاخ  اب  زین 
تخاس و رـشتنم  دوخ  تماما  هب  ار  يرازن  ینطاب  توعد  درک و  رارف  یئبمب  هب  هدروخ  تسکـش  دومن  نامرک  هیحان  رد  هک  یمایق  رد  دش و 

. دنوشیم هدیمان  هیناخاقآ ))  )) ًالعف هیرازن  تسا و  یقاب  نونکات  ناشتوعد 

؟ دناهدوب یناسک  هچ  هیلعتسم  نایعیش  - 13

شسرپ

؟ دناهدوب یناسک  هچ  هیلعتسم  نایعیش  - 13

خساپ

ضرقنم يرمق  يرجه  لاس 557  رد  ات  دنام  یقاب  رصم  نییمطاف  يافلخ  رد  ناشتماما  هک  دندوب  یمطاف  یلعتسم ))  )) یناوریپ هیلعتسم : )) ))
. دنشابیم زین  نونکات  دندرک و  روهظ  بهذم  نامه  هب  دنه  رد  هرهب ))  )) هقرف يدنچ  زا  سپ  دندش و 
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دمآ دوجوب  هنوگچ  هیلعامسا  هقرف 

شسرپ

دمآ دوجوب  هنوگچ  هیلعامسا  هقرف 

خساپ

تماـما رد  دـندومرف . تمحر  يرجه  لاـس 148  هب  راوگرزب  نیا  نوچ  دـنراد و  لوـبق  ار  (ع ) قداـص رفعج  ترـضح  تماـما  اـت  هقرف  نیا 
لیعامسا دندرک  روصت  یـضعب  دندش  مسقنم  بزح  دنچ  هب  دوخ  مه  هقرف  نیا  دنتـسناد . ماما  ار  رفعج  نب  لیعامـسا  یهورگ  دش  فالتخا 

وا رـسپ  دمحم  هب  تماما  اذل  تسا  لاحم  رـصع  کی  رد  ماما  ود  تفر و  ایند  زا  ردپ  نامز  رد  لیعامـسا  نوچ  دـنتفگ  یخرب  تسا و  هدـنز 
هک درک  ادیپ  يدایز  رادفرط  هقجالس  نارود  رد  ناریا  طاقن  زا  یخرب  رد  هیلیعامسا  ئهقرف  تسا . متفه  ماما  لیعامـسا  نب  دمحم  دیـسر و 
وبا وا  زا  سپ  حابص و  نسح  هقرف  نیا  ربهر  فورعم و  ياهتیصخش  زاو  دوب  نیوزق  یقرش  لامش  رد  توملا  ئهعلق  اهنآ  هاگیاپ  نیرتمهم 
رفن رازه  دص  راهچ  دودح  نانبل  رد  نونکا  تفر . نایم  زا  نایهاشمزراوخ  طسوت  نایقوجلس  تموکح  دنراد . ترهش  ياهراوز  رادهد  یلع 
دنه لثم  اهروشک  یخرب  رد  هدنکارپ  تروص  هب  دنشابیم و  نکاس  دنفورعم  يزو  رد  نایعیش  مانب  هک  رفن  رازه  دصیس  دودح  هیروس  رد  و 

. دننکیم یگدنز  زین  و ...

؟ دیهد حیضوت   ، نآ شیادیپ  نامز  هیلیعامسا و  هقرف  دروم  رد 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت   ، نآ شیادیپ  نامز  هیلیعامسا و  هقرف  دروم  رد 

خساپ

رتگرزب دایز و  تبحم  نیا  رطاخ  هب  تشادیم . تسود  رایـسب  ار  وا  (ع ) قداـص ماـما  دوب ، (ع ) قداـص ماـما  رـسپ  نیرتگرزب  لیعامـسا ،
لیعامـسا دوب . دهاوخ  نایعیـش  ماما  لیعامـسا ، (ع ،) قداص ماما  زا  سپ  هک  دندرکیم  نامگ  نامز  نامه  رد  نایعیـش  زا  یهورگ  وا ، ندوب 

، لیعامـسا ندـب  عییـشت  تقو  رد  دـیدرگ و  نیگمغ  رایـسب  وا  گرم  رد  (ع ) قداص ماما  درک . تافو  (ع ) قداص ماما  شردـپ  تایح  ماگنه 
نفک ماما  دنتشاذگ و  نیمز  رب  ار  توبات  راب  دنچ  ماما  روتـسد  هب  عییـشت ، تقو  رد  تفریم . هار  توبات  شیپاشیپ  ابع  نودب  شفک و  نودب 
ماـما درکیم . لیعامــسا  گرم  هجوـتم  ار  ناگدننکعییــشت  درکیم و  یظفاحادـخ  لیعامــسا  اـب  دزیم و  راـنک  لیعامــسا  يهرهچ  زا  ار 
ماـما ار  وا  هک  ناـنآ  رثکا  لیعامـسا ، گرم  اـب  دربب . نیب  زا  دنتـسناد ، ماـما  ار  لیعامـسا  هک  ار  یناـسک  ناـمگ  هلیـسو ، نیا  هب  تساوخیم 

تسا و هدـنز  لیعامـسا  دـنتفگ : دـندش و  رکنم  ار  لیعامـسا  گرم  ناـنآ  زا  یهورگ  یلو  دنتـشادرب ، دوخ  رادـنپ  زا  تسد  دنتـشادنپیم ،
. دوشیم هتفگ  هیلیعامـسا  اهنیا  يود  ره  هب  تسا . هدش  لقتنم  دمحم  شرـسپ  هب  تماما  لیعامـسا ، گرم  اب  هک  دندش  دـقتعم  مه  یهورگ 

زا 934بهاذم هحفص 393 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تماما هب  هک  دنتسه  یناسک  دناهدشن ، ضرقنم  هتفای و  همادا  رضاح  رصع  ات  هک  ياهیلیعامسا  دنمانیم . یماما » تفه   » ار هیلیعامـسا  یهاگ 
هیلیعامسا هک  دش  مولعم  تشذگ  هچ  نآ  زا  یلحر .) پاچ  هرامش 2342 ، ص 91 ، ج 5 ، هعیشلا ، نایعا  ) دنتسه دقتعم  وا  لسن  لیعامسا و 

ماما (ع ،) قداص ماما  زا  سپ  هک  دندرکیم  نامگ  نانآ  هک  دوب  نیا  مه  اهنیا  شیادیپ  تلع  دناهدش و  ادیپ  (ع ،) قداص ماما  تافو  زا  سپ 
گرم رد  ترـضح  نآ  رایـسب  هودـنا  وا و  هب  تبـسن  ماـما  هداـعلاقوف  تبحم  زا  دوـب  تراـبع  مه  ناـمگ  نیا  تلع  تسا و  لیعامـسا  هعیش 

نامز رد  لیعامسا  دوخ  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  زین  نیا  هب  تخاس . دقتعم  لیعامسا  تماما  هب  ار  ياهدع  هودنا ، نیا  تبحم و  نیا  لیعامسا .
پاچ ص 311 ، ج 1 ، یلکرز ، مالعالا  ) دنتـشادنپ ماما  ار  وا  ماما  ياهتبحم  نامه  رطاخ  هب  یهورگ  هکلب  درکن ، تماما  ياعدا  شتاـیح ،

دیدرت کش و  ياج  دشاب و  نشور  همه  يارب  هعیـش  يدعب  ماما  هک  درکن  يراک  (ع ) قداص ماما  ارچ  هک  دوش  لاؤس  تسا  نکمم  یلحر .)
(ع) قداص ماما  هک  دش  تخـس  يّدح  هب  (ع ) قداص ماما  نارود  یعامتجا  یـسایس و  طیارـش  هک  تفگ  دـیاب  لاؤس  نیا  باوج  رد  دـنامن ؟
: دیوگیم يوحن  بّویاوبا  دـینک : هجوت  ثیدـح  نیا  هب  لاثم  ناونع  هب  دـننک . یفرعم  ار  يدـعب  ماما  یمومع  روط  هب  اراکـشآ و  دنتـسناوتن 
ار ياهمان  درک ، مالس  هک  یتقو  مدش . دراو  وا  رب  متفر و  روصنم  دزن  داتسرف . نم  لابند  بش  یکیرات  رد  ار  یـسک  یـسابع ، هفیلخ  روصنم ،

عالطا هب  ار  (ع ) قداص ماما  گرم  نآ  رد  تسا . نامیلـس  نب  دمحم  يهمان  نیا  تفگ : درکیم  هیرگ  هک  یلاح  رد  تخادنا و  نم  يوس  هب 
صخـش هب  (ع ) قداص ماـما  رگا  هک  سیونب  تفگ : روصنم  متـشون . ار  هماـن  لّوا  سیونب . ار  هماـن  باوج  تفگ : سپـس  تسا . هدـناسر  اـم 
تیـصو رفن  جنپ  هب  (ع ) قداص ماما  هک  دمآ  نامیلـس  نب  دمحم  باوج  دـش . هداتـسرف  همان  نزب . ار  شندرگ  ریگب و  هدرک ، ّتیـصو  ینّیعم 

ص ج 1 ، یفاک ، لوصا  ) ةدیمح رفعج و  نب  یـسوم  رفعج ، نب  هّللادبع  نامیلـس ، نب  دـمحم  تسا ، هفیلخ  هک  روصنم  رفعجوبا  تسا : هدرک 
(ع) قداص ماما  هک  دـنهدیم  ناشن  رگید  ياهثیدـح  ثیدـح و  نیا  (ع .)) یـسوم نسحلایبا  یلع  صّنلا  ةراـشالا و  یبرع ، ح 13 ، ، 310

ّصاوخ يارب  طقف  ماما  تشکیم . ار  وا  نایـسابع ، تموکح  درکیم ، یفرعم  رگاو  دنک  یفرعم  اراکـشآ  ار  شدوخ  نیـشناج  تسناوتیمن 
هب هعیـش ، تیرثکا  دـندش و  هورگ  هورگ  مدرم  تماما ، هلأـسم  رد  نیمه  يارب  دوب و  هدرک  یفرعم  ار  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  دوخ  باحـصا 

ماما رگید  رسپ  یهورگ  دندش ، هدیمان  هیلیعامـسا  هک  دنتـشادنپ  ماما  ار  لیعامـسا  یهورگ  یلو  دندش . دقتعم  (ع ) رفعج نب  یـسوم  تماما 
دنتسناد و ماما  ار  دمحم  (ع ،) قداص ماما  رگید  رسپ  یهورگ  دندش . فورعم  هّیحطَف »  » مان هب  هک  دنتـسناد  ماما  ار  هّللادبع  مان  هب  (ع ) قداص
(. یسمش  1348 ص 32 ، لوا ، پاچ  مالسا ، رد  هعیش  ) تسین یماما  رگید  هک  دنتفگ  دندرک و  فقوت  (ع ) قداص ماما  دوخ  رد  مه  یهورگ 

راوتـسا تباث و  زورما  هب  ات  زاغآ  زا  هیماما ، هیعـش  یلو  دـناهدنام ، هیلیعامـسا  هیدـیز و  طقف  دـندش ، ضرقنم  همه  هعیـش  کچوک  ياههقرف 
1348 ص 32 ، لوا ، پاچ  مالسا ، رد  هعیش  ) دننکیم یگدنز  رگید  ياهاج  یضعب  نانبل و  دنه ، نمی ، رد  هیلیعامـسا  هیدیز و  تسا . هدنام 
، نایدا عماج  خیرات  ) دنداد ناکت  ار  مالسا  ناهج  نامز ، نآ  رد  یلو  دنتسه ، لدتعم  مارآ و  یتعامج  رـضاح  لاح  رد  هیلیعامـسا  یـسمش .)
دنه و رد  هک  هَرُهب  دنتـسه و  دـنه  یئبمب  رد  هک  هّیناخ  اقآ  دنتـسه : یقاب  هورگ  ود  هیلیعامـسا  زا  رـضاح ، لاح  رد  ص 1233 .) سان ، ناج 

ریقف مه  رفن  کی  نانآ  نایم  رد  یتح  دنتسه و  رگشالت  رایسب  اهنیا  تسا و  لمع  شالت و  يانعم  هب  هَرُْهب  يهملک  دننکیم . یگدنز  نمی 
(. ص 91 ج 5 ، هعیشلا ، نایعا  ) دوشیمن تفای 

. دنبوصنم ناماما  مادک  هب  دنتسه و  ییاه  هقرف  هچ  هیولعتسم  هیراذن و 

شسرپ

. دنبوصنم ناماما  مادک  هب  دنتسه و  ییاه  هقرف  هچ  هیولعتسم  هیراذن و 
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خساپ

ردـپ تایح  نامز  رد  هک  (ع ) قداـص ماـما  دـنزرف  نیرتگرزب  لیعامـسا  دـنلئاق  هک  تسا  هیلیعامـسا  هقرف  هعیـش  فورعم  ياـه  هقرف  زا  یکی 
هیولعتسم هلمج  زا  هطمارق  هیکرابم ، دننام  دمآ  دیدپ  يدیدج  ياه  هقرف  داد و  خر  یتاباعـشنا  هیلیعامـسا  بهذم  رد  تسا . ماما  تشذگرد 

ادعب هک  تسا  هیرازن  نآ  حیحـص  هک  هیراذـن  هقرف  دنتـسه و  هرهب  هب  فورعم  دـنه  روشک  رد  هک  تسا  هیلعتـسم  نآ  حیحـص  حالطـصا  هک 
جوا رد  هیلعتـسم  شیادیپ  یگنوگچ  تسا . هیلیعامـسا  تاباعـشنا  زا  دوخ  هک  دنتـسه  هطمارق  تاباعـشنا  زا  هک  دـندش  هیناخاقآ  هب  فورعم 

يارما مکاحلا  گرم  نامز  زا  درک  یم  تراـظن  هناـگ  هس  ياوق  رب  تشاد و  تسد  هب  اصخـش  ار  روما  ماـمت  ماـمز  هفیلخ  ناـیمطاف  تردـق 
یلامجلاردب هک  یماگنه  يرجه ، لاس 467  رد  دندوزفا  یم  هفیلخ  صخـش  يروشک و  يارما  ربارب  رد  دوخ  تردق  هب  زور  هب  زور  یماظن 

ندـناشن ورف  زا  سپ  دریگ  تسد  هب  ار  روما  ماـمز  اـت  درک  تکرح  رـصم  يوس  هبدوخ  نایرکـشل  اـب  هفیلخ  توعد  هب  اـکع  هاپـس  هدـنامرف 
زا درک . اطع  يو  هب  اجکی  ار  تکلمم  هناگ  هس  ياوق  ياسؤر  نیوانع  هفیلخ  تفای و  تدایس  روشک  مامت  رب  جیردت  هب  یلخاد  ياه  شروش 

هوـن رـسپ و  دـمآرد و  یثوروـم  بصنم  کـی  تروـص  هب  ماـقم  نیا  يدوز  هب  دوـب و  شوـیجلا  ریما  رـصم  یعقاو  ياور  ناـمرف  دـعب  هب  نیا 
شویجلا ریما  رصنتسملا ، هفیلخ  گرم  ماگنه  رد  دش . ردپ  نیشناج  یلامجلاردب  رسپ  لضفا  لاس 487  رد  دندش  يو  نیشناج  یلامجلاردب 

دوب و دنمورب  یناوج  هک  تشاد  رارق  رـصنتسملا »  » نارـسپ زا  یکی  رازن  فرط  کی  رد  دش . هجاوم  دـیدج  هفیلخ  باختنا  هلأسم  اب  لضفا » »
هب رگا  هک  نابیتشپ  روای و  یب  دوب  یناوج  هک  هفیلخ  رگید  رسپ  یلعتسم  رگید  ناوج  رد  دوب و  هدش  هدیزگرب  رصنتسملا  يدهعتیالو  هب  البق 

یلعتـسم دقع  هب  ار  دوخ  رتخد  لضفا  یعـضو  نینچ  هظحالم  اب  تشگ  یم  شویجلاریما  شیوخ  یماح  هب  یکتم  الماک  دیـسر  یم  تفالخ 
یلعتسملا رـصنتسملا  گرم  زا  سپ  هک  هیلیعامـسا  زا  هورگ  نآ  لاح  دیزگرب . تفالخ  هب  ار  دوخ  داماد  رـصنتسملا  گرم  زادعب  دروآرد و 

ینارجگ لصا  زا  هرهوب  اـب  هرهب  دـنوش و  یم  هدـناوخ  هرهب  دـنه  رد  هیلعتـسم و  اـقیرفا  برغم و  نمی و  رـصم و  رد  دنتـسناد  هفیلخ  ار  هللااـب 
هرهب هقرف  نیا  دوخ  هک  دندوب  ناناگرزاب  تارجگ  رد  لیعامـسا  بهذم  ناگدنریذپ  نیتسخن  اریز  هدـش  هتفرگ  تراجت  ینعی  ( Bohora)

هـضور تراـیز  يارب  دـندقتعم و  ـالماک  نید  عورف  ریاـس  هزور و  زاـمن و  جـح و  هب  هرهب  دـندش . میـسقت  ینامیلـس  يدواد و  هورگ  ود  هـب 
دننک یم  ترایز  زین  ار  یلیعامـسا  نایعاد  ناماما و  روبق  دننک  یم  رفـس  قارع  هنیدم و  هب  مشـش  ماما  ات  موصعم  ناماما  دقرم  و  (ص ) ربمایپ

گرم زا  دـعب  یلعتـسملا  هک  نآ  زا  سپ  هیناـخاقآ »  » هیرازن تسا . يرـشع  ینثا  نایعیـش  موسر  ییودـنه و  ننـس  زا  یطوـلخم  اـهنآ  موـسر 
. دیسر لتق  هب  دش و  ریگتسد  يدوز  هب  یلو  درک  مایق  یلعتـسم  اب  تفلاخم  هب  تخیرگ و  هیردنکـسا  هب  رازن  دیـسر  تموکح  هب  رـصنتسملا 
رد تسخن  هیرازن  هقرف  دندرک . مالعا  وا  نادنزرف  رازن و  زا  ار  دوخ  یهاوخاوه  دندز و  زابرس  یلعتسم  نتخانش  تیمـسر  هب  زا  وا  ناراداوه 
زا سپ  دـیدرگ و  عمق  علق و  ناریا  هب  لوغم  هلمح  زا  سپ  دز و  هدرتسگ  یتیلاعف  هب  تسد  توملا  ياه  هعلق  رد  حابـص  نسح  طـسوت  ناریا 
هب دروخ و  تسکش  یلو  درک  مایق  راجاق  هاشدمحم  دض  رب  نامرک  هیحان  رد  دوب  هیرازن  زا  هک  یتالحم  ناخاقآ  يرجه  لاس 1255  رد  نآ 

دـنا و هتفاـی  ترهـش  هیناـخاقآ  هب  هـیرازن  سپ  نآ  زا  تخاـس و  رـشتنم  دوـخ  تماـما  هـب  ار  يرازن  توـعد  تـخیرگ و  ناتـسودنه  یئبـمب 
نیئآ دنهد . یمن  تیمها  نادنچ  ینید  يدابع و  مسارم  هب  هرهب  سکعرب  هیناخاقآ  دنمان . یم  ساجخ  ای  هجوخ  ار  اهنآ  دنه  رد  ناشنافلاخم 

لئاسم تماما و  هلأسم  رد  هک  دنمان  یم  دیدج  توعد  دیدرگ  جـیورت  حابـص  نسح  طسوت  هک  ار  هیرازن  نیئآ  میدـق و  توعد  ار  هیلعتـسم 
ياه هقرف  هعیش و  خیرات  - 1 دییامرف : هعجارم  لیذ  عبانم  هب  دـیناوت  یم  هقرف  ود  نیا  هب  لماک  یهاگآ  تهج  هک  دـنراد  ییاه  توافت  رگید 
قرف نیزلا 4 - لیلخ  دمحم  هیمالسالا ، قرفلا  خیرات  ناگدنسیون 3 - زا  یعمج  عیشت ، فراعملا  هرئاد  رفظم 2 - نیسح  دمحم  خیش  مالسا ،

یناگیاپلگ ینابر  یلع  یمالک ، بهاذم  و 

هیدیز
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؟ دینک نایب  ار  اهنآ  خیرات  زا  يرصتخم  حرش  دنتسه ؟ یناسک  هچ  هیدیز  نایعیش  - 10

شسرپ

؟ دینک نایب  ار  اهنآ  خیرات  زا  يرصتخم  حرش  دنتسه ؟ یناسک  هچ  هیدیز  نایعیش  - 10

خساپ

درک و ماـیق  کلملادـبع  نب  ماـشه  يوما , هفیلخ  رب  يرجه  لاس 121  دیز  دنـشابیم  (ع ) داجـس ماما  دنزرف  دیهـش , دیز  ناوریپ  هیدیز )) ))
زا مجنپ  ماما  دوخ  ناوریپ  شیپ  يو  دش . هتـشک  تفرگرد  هفیلخ  ناسک  وا و  نایم  هفوک  رهـش  رد  هک  یگنج  رد  دندرک و  شتعیب  یهورگ 
هب دش , هتـشک  هدرک و  مایق  دیزی  نب  دیلو  يوما  هفیلخ  رب  هک  دیز )) نب  ییحی   )) شدنزرف يو  زا  سپ  دوشیم و  هدرمـش , تیب  لها  ناماما 

, دندیدرگ هتشک  هدیروش و  یقناود  روصنم  یـسابع , هفیلخ  رب  هک  هللادبع  نب  میهاربا  هللادبع و  نب  دمحم  يو  زا  سپ  تسـشن و  يو  ياج 
رد دوب –  دیز  ردارب  باقعا  زا  هک  شورطارـصان - ))  )) ات دوب  مظنم  ریغ  هیدیز  روما  ینامز  ات  نانآ  زا  سپ  دـندش . هدـیزگرب  تماما  يارب 

تفر دندوب  هتفریذپن  مالسا  نآ  یلاها  زونه  هک  ناردنزام  يوس  هب  هدرک  رارف  اجنآ  زا  لحم  تموکح  بیقعت  رثا  رد  درک و  روهظ  ناسارخ 
رخسم ار  ناتسربط  هیحان  نانآ  يرایتسد  هب  سپس  دروآرد , هیدیز  بهذم  هب  هدرک  ناملسم  ار  يریثک  عمج  توعد , لاس  هدزیـس  زا  سپ  و 

دهاز ملاع  داژن , یمطاف  ره  هیدـیز  هدـیقع  هب  دـندرک . تماما  ناماس  نا  رد  یتدـم  ات  وا  باقعا  يو  زا  سپ  تخادرپ و  تماما  هب  هتخاس و 
 ) لوا هفیلخ  ود  دیز  دوخ  دـننام  لاح , يادـتبا  رد  هیدـیز )) . )) دـشاب ماما  دـناوتیم  دـنک  جورخ  قح  هب  مایق  ناونع  هب  هک  یخـس  عاجش , 

(ع) یلع زا  دنتـشادرب و  همئا  تسرهف  زا  ار  هفیلخ  ود  ماـن  ناـشیا  زا  یعمج  يدـنچ , زا  سپ  یلو  دندرمـشیم  همئا  وزج  ار  رمع ) رکبوـبا و 
بهذم راهچ  زا  یکی  سیئر  هفینح  یبا  هقف  عورف , رد  هلزتعم و  قاذـم  مالـسا , لوصا  رد  هیدـیز ))  )) دـناهتفگ هچنآ  هب  انب  دـندرک . عورش 

. دنراد ار  تنس  لها 

؟ تسیک یلع  نبدیز 

شسرپ

؟ تسیک یلع  نبدیز 

خساپ

ماما شردارب ، زا  سپ  عاجـش و  اـسراپ و  دنمـشناد و  راوگرزب و  يدرم  مالـسلا ،)) هیلع  )) بلاـط یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نبدـیز 
لآ ملاـع  ار  وا  مالـسلا )) هیلع  )) اـضر ترـضح  دوـب . رت  تلیـضف  اـب  مالـسلا )) هیلع  )) داجـس ماـما  نادـنزرف  همه  زا  مالـسلا ،)) هـیلع  )) رقاـب

شّدـج هک  تفر  یهار  هب  وا  :» دومرف شا  هرابرد  دـناوخ و  دیهـش  ار  وا  مالـسلا )) هیلع  )) قداص ماـما  داد و  بقل  مالـسلا )) مهیلع  )) دـمحم
کیرش شا  يرای  رجا  رد  ارم  دنوادخ  :» دومرف تسیرگ و  رایسب  دینش ، ار  شتداهش  ربخ  هک  یماگنه  و  تفر ». (( مالـسلا هیلع  )) نانمؤمریما

رما يارب  ناورم  کلملادبع  نب  ماشه  تموکح  ماگنه  لاس 120ق . هب  دیز  درک ». تروشم  نم  اب  شمایق  رد  وا  :» دومرف نینچمه  دنادرگ ».
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رما يارب  ناورم  کلملادبع  نب  ماشه  تموکح  ماگنه  لاس 120ق . هب  دیز  درک ». تروشم  نم  اب  شمایق  رد  وا  :» دومرف نینچمه  دنادرگ ».
تعیب يو  اب  هدـمآ ، درگ  شنوماریپ  هفوک  مدرم  دیـسر ، هفوک  هب  نوچ  درک و  ماـیق  (( مالـسلا هیلع  )) نیـسح ماـما  یهاوخنوخ  فورعم و  هب 
ماگنه نآ  رد  دـنداد و  یم  لیکـشت  ار  وا  هاپـس  ناسارخ  لصوم و  طساو و  هرـصب و  مدرم  رب  نوزفا  هفوک  زا  اهنت  رفن  رازه  هدزناـپ  دـندرک .

رد تخـس  یگنج  هورگ  ود  ناـیم  دروآ و  درگ  يرکـشل  ناـیوما  يوس  زا  هفوک ، ریما  رمع ، نب  فسوی  تخاـس . راکـشآ  ار  دوخ  توـعد 
. تشذگرد ریت  نادب  تسـشن و  شا  یناشیپ  رب  يریت  درک  يدرمیاپ  كدنا ، یهورگ  اب  وا  دـش و  هدـنکارپ  دـیز  رکـشل  ماجنارـس  تفرگ و 

راد هب  تفایب و  ار  شدـسج  ات  دـیواکب  ار  نیمز  رمع  نب  فسوی  یلو  دـشابن ، ادـیپ  هک  دـندنار  بآ  شروگ  رب  دـندرک و  نفد  ار  وا  نارای ،
ترضح و  رفص 120ق . مود  زور  هب  دیز  تداهـش  درکن . ضارتعا  هفوک  مدرم  زا  نت  کی  دنامب و  راد  هبوچ  رب  لاس  راهچ  تّدم  دیـشک و 

هب دـیز  اب  هک  یناسک  ناگدـنامزاب  نایم  داد  دوخ  نارای  زا  یکی  هب  رانید  رازه  غلبم  دـناوخ و  زامن  وا  رب  هنیدـم  رد  مالـسلا )) هیلع  )) قداص
. دنک میسقت  دندوب ، هدیسر  تداهش 

دننک یم  یگدنز  اجک  رد  تسا و  ياهقرف  نوگچ  هیدیز 

شسرپ

دننک یم  یگدنز  اجک  رد  تسا و  ياهقرف  نوگچ  هیدیز 

خساپ

نایولع ییامرفمکح  مایا  رد  هیدیز  ئهعیـش  نییآ  تسا . بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نسح  نب  دیز  هب  بوسنم  ئهقرف  نیا 
دادعت و  دنشابیم . هیدیز  هعیش  ینعی ، داقتعا ; نیمه  رب  نمی  روشک  مدرم  زا  دصرد  هاجنپ  دودح  نونکا  تفای و  راشتنا  ناریا  ناتـسربط  رد 

ناـشنتفرگ وضو  ئهوحنو  تاداـبع  دـنراد  لوبق  ار  (ع ) رقاـب ماـما  اـت  هقرف  نیا  نوـچ  و  دـننکیم . یگدـنز  رگید  ياـهروشک  رد  زین  یمک 
هدع هکلب  دنتسین  ربخ  یب  يرشع  ینثا  هعیش  زا  نمی  مدرم  شانمض  و  دشابیم . ص )  ) مالسا یمارگ  ربمایپ  نتفرگ  وضو  تدابع و  نوچمه 

. دنهدیم لیکشت  یماما  هدزاود  نایعیش  ار  نمی  تیعمج  زا  يدایز 

یعیش قرف  ریاس 

؟ هچ ینعی  دیلقت 

هراشا

 , صـصختم نآ  هب  ًاحالطـصا  هک  یمالـسا  تاروتـسد  ماکحا و  هب  ملاع  زا  ینید  ماکحا  لـئاسم و  رد  ندرک  يوریپ  ینعی  دـیلقت ; خـساپ : 
یم هعجارم  نادنمشناد  ناصصختم و  هب  يا  هنیمز  ره  رد  مدرم  هکلب  تسین ,  ینید  لئاسم  رد  اهنت  دیلقت  دنیوگ . یم  دهتجم  ای  دیلقت  عجرم 

, دننک

شسرپ
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نآ هب  ًاحالطصا  هک  یمالسا  تاروتـسد  ماکحا و  هب  ملاع  زا  ینید  ماکحا  لئاسم و  رد  ندرک  يوریپ  ینعی  دیلقت ; خساپ :  هچ ؟ ینعی  دیلقت 
ناصـصختم و هـب  يا  هـنیمز  ره  رد  مدرم  هـکلب  تـسین ,  ینید  لـئاسم  رد  اـهنت  دـیلقت  دـنیوگ . یم  دـهتجم  اـی  دـیلقت  عـجرم  صــصختم , 
انب و تسا .  دیلقت  یعون  عقاورد  هتـشر  ّنف و  ره  رد  نارهام  رامعم و  سدنهم و  کشزپ و  هب  ندرک  هعجارم  دننک , یم  هعجارم  نادنمـشناد 
یعرش و لئاسم  رد  ام  دننک . یم  هعجارم  نف  نآ  صّصختم  هب  دنـشابن  رظن  بحاص  هک  يا  هنیمز  ره  رد  تسا .  شور  نیمه  رب  القع  شور 

هتـشاد یطیارـش  دیلقت  عجرم  دیاب  مینک .  دیلقت  دشابدهتجم , یمالـسا  قوقح  ماکحا و  شخب  رد  هک  ینید  ملاع  کی  زا  هک  میفّظوم  ینید 
لئاسملا حیضوت  .1 اـه :  تشون  یپ  ( 1  .) تسا ّتیملعا  اوقت و   , تلادـع رتمهم  همه  زا  تسا ,  هدـش  رکذ  هیلمع  ياـه  هلاـسر  رد  هک  دـشاب 

ییاه هورگ  هچ  دـمآ و  دوجو  هب  یـسک  هچ  طـسوت  هکنیا  هیخیـش و  هقرف  شیادـیپ  خـیرات  صوصخ  رد  شـسرپ : هلئسم 2 . ج 1  عـجارم , 
؟ دیهد حیضوت  دنتسه 

خساپ

رد هقرف  نـیا  ( 1 .) دـمآ دوجو  هب  یئاسحا  دـمحا  خیـش  طسوت  مهدزیـس ه 'ق  نرق  رد  هک  تسا  هیماـما  هعیـش  ياهدـش  ادـج  ياهقرف  هیخیش 
دیس نایم  ییاوشیپ  رـس  رب  ییاسحا  دمحا  خیـش  زا  سپ  ( 2 .) دـنهقف لوصا  قیرط  زا  داهتجا  فلاخم  هدوب و  نایرابخا  وزج  ماکحا  طابنتـسا 

دنتسویپ و ود  زا  زا  یکی  هب  هورگ  ره  داد و  خر  یفالتخا  ینامرک  یناخمیرک  دمحم  جاح  و  دمحا ) خیش  نادرگاش  زا  یکی   ) یتشر مظاک 
رد عیفـش  ازریم  نارادفرط  رثکا  ( 3 . ) دندربیم رسب  نیـشن  هعیـش  ياهرهـش  رد  بلغا  دندرک و  عامتجا  يزیربت  عیفـش  ازریم  هب  رگید  هتـسد 
وا توف  زا  سپ  دیدرگ و  وا  نیـشناج  یـسوم  ازریم  جاح  شرـسپ  1301 ه 'ق )  ) عیفـش ازریم  جاح  توف  زا  سپ  دننکیم و  یگدـنز  زیربت 

اهسور تسد  هب  زیربت  رد  یهاوخ  يدازآ  مرج  هب  لاس 1330 ه 'ق  رد  هک  دیدرگ ، وا  نیشناج  مالـسالا  ۀقث  یلع  ازریم  اقآ  (1319 ه 'ق )
میرک دمحم  هدنیامن  ًادتبا  هک  يدابآ  قدنخ  رقاب  دمحم  ناوریپ  هیرقاب : هقرف   - 1 دندش : میسقت  هقرف  دنچ  هب  هیخیش  ( 4 .) دش هتخیوآ  راد  هب 

ار م 1301 ق )  ) يزیربت مالسالا  ۀقث  عیفش  ازریم  ناوریپ  ناجیابرذآ : هیخیـش  هقرف   - 2 درک . لالقتسا  ياعدا  سپـس  دوب و  نادمه  رد  ناخ 
مظاک دیـس  نادرگاش  زا  یناقمام ، دـمحم  ازریم  ناوریپ  زا  هورگ  نیا  هیمالـسالا : هجح  هیخیـش  هقرف   - 3 دنیوگیم . هیمالـسالا  ۀقث  هیخیش 

قاقحا  " مان هب  یباتک  وا  دوب . البرک  رد  هیخیـش  يالـضف  زا  هک  دنتـسه  یئوکـسا  رقاب  الم  ناریپ  هیقاـقحا : هیخیـش  هقرف   - 4 دنتسه . یتشر 
نیـسح مالغ   - 1 اـهتشون : یپ  ( 5 .) دـش فورعم  قحلا  قاـقحا  هب  هک  تشوـن  یناـمرک  ناـخ  میرک  دـمحم  هیلع  لـطابلا " لاـطبا  قـحلا 

تغل ادـخهد ، ربکا  یلع   - 2 ص 592 . ج 6 ، فیراعم ، فراعم و  یتشد  یفطـصم  ص 1534 ؛ ج 2 ، یـسراف ، فراعملا  ةریاد  بحاصم ،
نایدا و خیرات  ینادابآ ، یغلبم  هَّللادـبع   - 5 . 1525 ص 1524 -  ج 2 ، یـسراف ، فراعملا  هریاد   - 4 نامه .  - 3 ص 12919 . ج 9 ، همان ،

.1398 ص 1397 -  ج 3 ، ناهج ، بهاذم 

؟ دناهدوب یناسک  هچ  هعنقم  نایعیش  - 15

شسرپ

؟ دناهدوب یناسک  هچ  هعنقم  نایعیش  - 15

خساپ
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تسا و هدوب  یناسارخ  ملـسموبا  عابتا  زا  نیخروم  راهظا  قبط  هک  دـندوب  عنقم ))  )) هب فورعم  يورم )) ءاطع   )) ناوریپ زاغآ  رد  هعنقم :)) ))
! درک ییادخ  يوعد  سپس  يربمغیپ و  يوعد  يدنچ  زا  سپ  تسا و  هدومن  لولح  يو  رد  ملسموبا  حور  هک  دش  یعدم  ملـسموبا , زا  سپ 

شتآ دومن , نیقی  دوخ  ندش  هتشک  يریگتسد و  هب  نوچ  داتفا و  هرـصاحم  هب  رهنلا  ءاروام  دالب  زا  شیک  هعلق  رد  لاس 162  رد  ماجنارس  و 
رایتخا ار  هیلیعامـسا  بهذم  يدـنچ  زا  سپ  عنقم )) ءاطع   )) ناوریپ تخوس . هدـش و  شتآ  لخاد  دوخ  ناوریپ  زا  نت  دـنچ  اب  هدرک  نشور 

. دندش قحلم  هینطاب  هقرف  هب  هدرک و 

. دیهد حیضوت  هیباب )  هقرف (  هرابرد 

شسرپ

. دیهد حیضوت  هیباب )  هقرف (  هرابرد 

خساپ

ییاسحا و دمحا  خیـش  ریثات  تحت  هک  وا   . دش يراذگ  هیاپ  يرمق  1235 دلوتم يزاریش  دمحم  یلع  مان  هب  یـصخش  طسوت  هقرف  نیا  هیباب : 
نکمم تیالو  تلاسر و  قیرط  زا  زج  یلاعت  كرابت و  يادخ  هب  ندیـسر  هک  هنوگ  نامه  هک  دش  یعدم  دوب ، هیخیـش  زا  یتشر  مظاکدـیس 

لخاد هک  ناـنچ  متـسه و  يربک  هطـساو  ناـمه  نم  تسا و  نکممریغ  لکـشم و  هطـساو  قیرط  زا  زج  مه  بتارم  نیا  هب  ندیـسر  تسین ، 
 . متـسه باب  نآ  نم  تسین و  اور  باب  زا  زج  تیالو  توبن و  هناـخ  رد  ندـش  لـخاد  نینچمه   ، تسین زیاـج  رد  نآ  زا  زج  هناـخ  هب  ندـش 

ناشکلسم و  یباب ) )  ار ( (  يو  ناوریپ  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  دشاب و  یمرکف  زرط  یگژیو و  نیمه  زا  مه  باب  رد  هیمست  هجو  الوصا "
حرـش نیدب  شناوریپ  وا و  دیاقع  لوصا  زا  یخرب  عیـشت . یجان  تسا و  دوعوم  يدهم  هک  دش  یعدـم  دـعب  یمک  يو   . دـنیوگ یم  هیباب  ار 

جح - 3 باب .  ياه  باـتکرگم  مولع  بتک و  یماـمت  سیردـت  ملعت و  میلعت و  تمرح  - 2 نآ .  ماـکحا  نآرق و  خـسن  بوجو  - 1 تسا : 
 . تسارطف دیع  یناریا  يدیـشمج  زورون  دیع  بورغ و  ماگنه  ات  دیـشروخ  عولط  لوازا  تسا  زور  هدزون  هزور  - 4 تسا .  خوسنم  لطاب و 

كاـخ و بآ ،  اوه ، شتآ ،  تارهطم :  - 6 تسین .  ربتعم  دوهـشای  لیکو و  ای  یلو  تیاضر  تسا و  نیجوز  اـضر  هب  طورـشم  جاودزا  - 5
نادرم اب  نانز  طابترا  يدازآ  - 9 درم .  نز و  قوقح  يواست  نز و  باجح  عفر  - 8 نز .  هن  تسا  درم  تسد  هب  قالط  - 7 تسادخ . باتک 

 : اگن باب  نیا  رد  ... شیر و ندیـشارت  یقیـسوم و  ندوب  لـالح  - 12 تعامج .  زاـمن  تمرح  - 11 يراوخابر . ندوب  لـالح  - 10 هناگیب . 
ملق هب  تالاقم  تاحیـضوت و  هنطلـسلا ،  داـضتعا  باـب  هنتف  مهد و  اـت  موس  ياـه  لـصف  ، 69 ص 340 -  نامه ،  تییاـهب ،  عماـج  خـیرات 

 . ; باتک عومجم   ، یسمش  1351 مود ،  پاچ  نارهت ،  کباب  تاراشتنا  ییاون ،  نیسحلادبع 

؟ دنا هدش  روهشم  مان  نیا  هب  ارچ  تسا و  يا  هقرف  هچ  هیفقاو 

شسرپ

؟ دنا هدش  روهشم  مان  نیا  هب  ارچ  تسا و  يا  هقرف  هچ  هیفقاو 
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خساپ

هدنز ترضح  نآ  دنراد  داقتعا  دنناد و  یم  ماما  نیرخآ  ار  مالسلا )) هیلع  )) رفعج نب  یسوم  ماما  هک  تسا  هعیش  زا  بعشنم  يا  هقرف  هیفقاو 
رگید قطانم  ناسارخ و  رصم ، هفوک ، رد  مالسلا )) هیلع  )) مظاک ماما  یلام  ناگدنیامن  بهذم ، نیا  راذگ  ناینب  تسا . رظتنم  يدهم  وا  مه  و 

ماما هک  ینارود  رد  جاّرس . رـشب  یبا  نب  دمحا  یـساور و  یـسیع  نب  نامثع  يدنف ، دایز  ینئاطب ، هزمح  یبا  نب  یلع  نوچ : یناسک  دندوب ;
نب یلع  تماما  هب  رگا  تفای  تاـفو  ماـما  هک  یماـگنه  دوب . عمج  اـهنآ  دزن  یعرـش  هوجو  قیرط  زا  یناوارف  لاوما  دوب ، نوراـه  نادـنز  رد 

ار اهنآ  ایند  لام  عمط  ور ، نیا  زا  دندرک ; یم  میلست  ترضح  نآ  هب  ار  لاوما  همه  دیاب  دندرک ، یم  فارتعا  مالسلا )) هیلع  )) اضرلا یـسوم 
. دنـشکب دوخ  نید  اهرواب و  زا  تسد  هدـش ، مالـسلا )) هیلع  )) اضر ماما  تماما  رکنم  دـندوب ، فراع  تقیقح  هب  هکنآ  اب  هک ، تشاد  نیا  رب 

1342ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

؟ دنتسه یناسک  هچ  هیرکب 

شسرپ

؟ دنتسه یناسک  هچ  هیرکب 

خساپ

. دـشاب ناور  نآ  رد  هک  يدـبلاک  هن  تسا  ناور  ناـمه  یمدآ  تفگ ، یم  هک  دنتـسه  دـیز  نب  دـحاولادبع  هدازرهاوخرکب  ناوریپ  هقرف  نیا 
دیوگ نخـس  دوخ  ناگدنب  اب  دوش و  هدید  هک  دـنیرفآ  یم  دوخ  يارب  يرکیپ  زیخاتـسر  زور  رد  یلاعت  يادـخ  هک : تفگ  یم  هکنیا  رگید 

و ینخس ) نینچ  زا  هللاابذوعن  (( ) مالسلا هیلع  )) یلع ناهانگ  دناوخ : یم  ناطیش  ناگدنتسرپ  زا  قفانم و  ار  هریبک  نابکترم  هکنیا  رگید  رگید 
لوسر زا  هک  یثیدح  هب  انب  ردب  لها  دـناردب و  لها  ناشیا  اریز  دـنا . هدـیزرمآ  ناشیا  اهنیا ، دوجو  اب  یلو  دوب  كرـش  رفک و  ریبز ، هحلط و 

دنربب و نانآ  نت  زا  يا  هراپ  رگا  یّتح  دننک ، یمن  درد  اساسحا  يا  هراوهگ  ناکدوک  تفگ : یم  وا  دنا . هدیزرمآ  تسا ، هدش  تیاور  ادـخ 
زا یفوص و  يدرم  رکب  ییاد  دـحاولادبع  تسا ... ناشیدونـشخ  تّذـل و  هناشن  ناشیا  نویـش  هیرگ و  دـننازوسب . شتآ  هب  ار  ناـنا  هکنیا  اـی 

1345ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تفر یم  رامش  هب  يرصب  نسح  باحصا 

؟ تسیچ اهنآ  نیئآ  نشور ، باوج  ندوب  یفنم  تروص  رد  تسا  هیلیعمسا  هقرف  نامه  یمطاف  هقرف  ایآ 

شسرپ

؟ تسیچ اهنآ  نیئآ  نشور ، باوج  ندوب  یفنم  تروص  رد  تسا  هیلیعمسا  هقرف  نامه  یمطاف  هقرف  ایآ 

خساپ
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اهیلع )) ارهز همطاف  ترـضح  نادـنزرف  زا  هک  نانآ  ور  نیا  زا  دـشاب و  همطاـف  هب  بوسنم  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  تغل  رظن  زا  یمطاـف 
قیرط زا  ناشبـسن  هک  یناسک  هب  دندیـسر  تفالخ  هب  ساّبع  ینب  يافلخ  هک  ینامز  دش و  یم  هتفگ  نییمطاف  دندش  یم  بوسحم  مالـسلا ))
هملک دندومن و  یم  قالطا  نییولع  مان  دیدرگ  یم  یهتنم  مالسلا )) اهیلع  )) همطاف ترـضح  هب  مالـسلا )) هیلع  )) رفعج نب  یـسوم  متفه  ماما 

زا نییمطاف  نیاربانب  تفای . صاصتخا  دندوب  مالـسلا )) هیلع  )) دّـمحم نب  رفعج  مشـش  ماما  دـنزرف  لیعمـسا  دالوا  زا  هک  یناسک  هب  نییمطاف 
هک دنتسه  یناسک  هیلیعمسا  هقرف  و  دنـشاب . هدمآ  ایند  هب  لیعمـسا  1346 ـ ـ  لسن زا  هک  دوش  یم  هتفگ  یناسک  هب  لصا  نیاـیور  خـیرات  رظن 

لطاب اهنآ  هدیقع  ام  رظن  زا  دنشاب و  دقتعم  ناشیا  دنزرف  لیعمسا  تماما  هب  مالـسلا )) هیلع  )) قداص رفعج  ماما  ترـضح  مشـش  ماما  زا  سپ 
1347ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میناد یم  مالسلا )) هیلع  )) رفعج نب  یسوم  ترضح  ار  ماما  مکحم  ناوارف و  ّهلدا  هب  ام  نوچ  تسا 

؟ دنتسه یهورگ  هچ  هیناسیک 

شسرپ

؟ دنتسه یهورگ  هچ  هیناسیک 

خساپ

نب رفعج  رتخد  هیفنح  هلوخ  مان  هب  ترضح  نآ  یمارگ  رسمه  يو  ردام  و  مالسلا )) هیلع  )) یلع نینمؤملاریما  مجنپ  دنزرف  هیفنح  نب  دمحم 
هک يوضر  لابج  رد  دمحم  ناشیا  داقتعا  هب  دندناوخ و  یم  نامزلارخآ  يدـهم  ار  وا  دنتـسناد و  یم  ماما  ار  وا  هیناسیک  تعامج  دوب  سیق 
هب خساپ  شخب  . ) دندش ضرقنم  بهذم  نآ  لها  هللادـمحلا  دـنک و  جورخ  هک  یهاگ  ات  تسا  هدـنز  هدومن و  تماقا  تسا  نمی  ناتـسهوک 

 ( تالاؤس

. دیهد حیضوت  هیباب )   ) هقرف هرابرد 

شسرپ

. دیهد حیضوت  هیباب )   ) هقرف هرابرد 

خساپ

یئاسحا و دمحا  خیـشریثأت  تحت  هک  وا  دش . يراذـگهیاپ  يرمق  دلوتم 1235 يزاریـش  دـمحم  یلع  مان  هب  یـصخش  طسوت  هقرف  نیا  هیباب :
نکمم تیالو  تلاسر و  قیرط  زازج  یلاعت  كرابت و  يادخ  هب  ندیـسر  هک  هنوگنامه  هک  دش  یعدـم  دوب ، هیخیـش  زا  یتشر  مظاک  دـیس 

هب ندش  لخاد  هک  نانچ  متسه و  يربک  هطساو  نامهنم  تسا و  نکممریغ  لکشم و  هطساو  قیرط  زا  زج  مه  بتارم  نیا  هب  ندیسر  تسین ،
هجو ًالوصا  متـسه . باب  نآ  نم  تسین و  اور  باب  زا  زج  تیـالو  وتوبن  هناـخ  رد  ندـش  لـخاد  نینچمه  تسین ، زیاـج  رد  نآ  زا  زج  هناـخ 

. دنیوگیم هیباب  ار  ناشکلسم  و  یباب »  » ار يو  ناوریپ  هک  تسا  تهج  نیمه  زاو  دشابیم  رکف  زرط  یگژیو و  نیمه  زا  مه  باب  رد  هیمـست 
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خسن بوجو  - 1 تسا : حرش  نیدب  شناوریپ  وا و  دیاقع  لوصا  زا  یخرب  عیشت . یجان  تسادوعوم و  يدهم  هک  دش  یعدم  دعب  یمک  يو 
-4 تسا . خوسنم  لطاب و  جـح  - 3 باب . ياـهباتک  رگم  مولع  بتک و  یماـمت  سیردـت  ملعت و  میلعت و  تمرح  - 2 نآ . ماـکحا  نآرق و 
هب طورشم  جاودزا  - 5 تسا . رطف  دـیع  یناریا  يدیـشمج  زورون  دـیع  بورغ و  ماـگنه  اـت  دیـشروخ  عولط  لوا  زا  تسا  زور  هدزون  هزور 

قالط - 7 تسادخ . باتک  كاخ و  بآ ، اوه ، شتآ ، تارهطم : - 6 تسین . ربتعم  دوهش  ای  لیکو و  ای  یلو  تیاضر  تسا و  نیجوز  ءاضر 
ندوب لالح  - 10 هناگیب . نادرم  اب  نانز  طاـبترا  يدازآ  - 9 درم . نز و  قوقح  يواـست  نز و  باـجح  عفر  - 8 نز . هن  تسا  درم  تسد  هـب 

، نامه تیئاهب ، عماج  خـیرات  اگن : باب  نیا  رد  شیر و ... ندیـشارت  یقیـسوم و  ندوب  لالح  - 12 تعامج . زامن  تمرح  - 11 يراوخابر .
کباب تاراشتنا  ، یئاون نیـسحلادبع  ملق  هب  تالاقم  تاحیـضوت و  هنطلـسلا ، داضتعا  باب  هنتف  مهد و  ات  موس  ياهلصف  ، 69 صص 340 - 

J .} باتک عومجم  یسمش ،  1351 مود ، پاچ  نارهت ،

؟  تسیچ وا  نییآ  تسیک و  يزاریش  دمحم  یلع 

شسرپ

؟  تسیچ وا  نییآ  تسیک و  يزاریش  دمحم  یلع 

خساپ

دیس یئاسحا و  دمحا  خیش  ریثئات  تحت  هک  وا  دش . يراذگ  هیاپ  يرمق   ( دلوتم يزاریش  دمحم  یلع  مان  هب  یـصخش  طسوت  هقرف  نیا  هیباب : 
نکمم تیالو  تلاسر و  قیرط  زا  زج  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  هب  ندیـسر  هک  هنوگ  ناـمه  هک  دـش  یعدـم  دوب , هیخیـش  زا  یتشر  مظاـک 

لخاد هک  ناـنچ  متـسه و  يربک  هطـساو  ناـمه  نم  تسا و  نکممریغ  لکـشم و  هطـساو  قیرط  زا  زج  مه  بتارم  نیا  هب  ندیـسر  تسین , 
 . متـسه باب  نآ  نم  تسین و  اور  باب  زا  زج  تیالو  توبن و  هناخ  رد  ندـش  لـخاد  نینچمه  تسین ,  زیاـج  رد  نآ  زا  زج  هناـخ  هب  ندـش 

ناشکلـسم و  یباب ))   )) ار يو  ناوریپ  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  دشاب و  یم  رکف  زرط  یگژیو و  نیمه  زا  مه  باب  رد  هیمـست  هجو  الوصا "
حرـش نیدب  شناوریپ  وا و  دیاقع  لوصا  زا  یخرب  عیـشت .  یجان  تسا و  دوعوم  يدهم  هک  دش  یعدم  دـعب  یمک  يو  دـنیوگ . یم  هیباب  ار 

جح - 3 باب .  ياه  باـتک  رگم  مولع  بتک و  یماـمت  سیردـت  ملعت و  میلعت و  تمرح  - 2 نآ .  ماکحا  نآرق و  خـسن  بوجو  - 1 تسا : 
. تسا رطف  دیع  یناریا  يدیشمج  زورون  دیع  بورغ و  ماگنه  ات  دیـشروخ  عولط  لوا  زا  تسا  زور  هدزون  هزور  - 4 تسا .  خوسنم  لطاب و 
كاخ و بآ ,  اوه , شتآ ,  تارهطم :  - 6 تسین . ربتعم  دوهش  ای  لیکو و  ای  یلو  تیاضر  تسا و  نیجوز  ئاضر  هب  طورـشم  جاودزا  - 5

نادرم اب  نانز  طابترا  يدازآ  - 9 درم . نز و  قوقح  يواست  نز و  باـجح  عفر  - 8 نز . هن  تسا  درم  تسد  هب  قالط  - 7 تسادخ . باتک 
: اـگن باـب  نیا  رد  شیر  ندیـشارت  یقیـسوم و  ندوب  لـالح  - 12 تعاـمج .  زاـمن  تمرح  - 11 يراوخاـبر .  ندوب  لـالح  - 10 هناـگیب . 

مارهب ینوسامون ,)   ) تیئاهب عماج  خیرات  باتک و  عومجم  , ات یب  نارهت ,  یغورف  یـشورفباتک  یهدراهچ ,  سردم  يرگیباب ,  يرگیخیش , 
 , هنطلـسلا داضتعا  باب  اأ  هنتف  مهد و  ات  موس  ياـه  لـصف  , 69 صص 340 -  مجنپ 1374  پاچ  نارهت ,  نخـس ,  تاراـشتنا  یبابیـساونا , 

هیاپ تیئاهب :  باـتک .  عومجم  یـسمش ,   1351 مود ,  پاچ  نارهت ,  کباب  تاراـشتنا  یئاون ,  نیـسحلادبع  ملق  هب  تـالاقم  تاحیـضوت و 
ییاه شروش  نایباب  هک  اجنآ  زا  دوب . هیباب  هقرف  ناوریپ  زا  دوخ  تسخن  هک  دوب  هللاائاهب  ازریم  یلعنیسح  ازریم  مان  هب  یصخش  هقرف  نیا  راذگ 

رت مهم  هلمج و  زا  ناگناگیب و  دندوب , هتفر  شیپ  هاش  نیدلارصان  ناج  هب  دصق  ئوس  دحرـس  ات  هتخادنا و  هار  هب  ناریا  تقو  تلود  هیلع  رب 
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ازریم تاجن  يارب  نارهت  رد  هیسور  ریفـس  یکوروگلاد  صخـش  هدرک و  هورگ  نیا  هب  تبـسن  يا  هدرتسگ  تیامح  يرازت  هیـسور  همه ,  زا 
اب هللاائاهب  طابترا  دوش . جراخ  ناریا  زا  تمالـس  هب  ات  دومن  هارمه  يواب  اردوخ  هداتـسرف  هدرک و  ینایمرداپ  دوب , هداتفا  نادنز  هب  هک  هللاائاهب 

نامه تیئاهب  هقرف  تفگ  ناوت  یم  تسا .  هتفای  روهظ  یـسایس  لئالد  هب  هقرف  نیا  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگتیاکح  نوگانوگ  لود  ناریفس 
یلاع يادخ  هللاائاهجا  دنیادخ و  باب  هللاائابه و  1 ب1  : تسا نینچ  شناوریپ  يو و  دیاقع  زا  یلامجا  دشاب . یم  دنچ  یتارییغت  اب  تیباب  هقرف 

اه ماش  اه و  حبـص  رد  لاوز و  ماـگنه  زاـمن  تعکر  هن  - 3 دـنک . یم  یفرعم  نایحیـسم  ياسیع  ار  دوخ  هللااـئاهب  یعطقم  رد   - 2 تـسا .  رت 
فاوط لحم  ار  نآ  دنوادخ  هک  اکع )  ) سدق ماقم  ینعی  هللاائاهب  سدـقا  فرط  هب  زامن  - 4 تسا .  هدش  وفع  رگید  دادـعت  زا  تسا و  بجاو 

 . تسا لطاب  تعامج  زاـمن  - 6 تایآ .  زامن  ندناوخ  زا  مدرم  نتـشاد  فاعم  - 5 دوش . هدـناوخ  هداد  رارق  مدرم  لابقا  لحم  یلعا و  ئـالم 
. دورب اکع ) رد  هللاائاهب  نفد  لحم  ینعی   ) هناخ جح  هب  دیاب  اه  نز  زا  ریغ  هب  تسا  عیطتسم  هک  ره  - 8 تسا .  زورون  دیع  نامه  رطف  دیع  - 7

ارجام نیا  حرـش  دـنک . یم  هدرک و  تیامح  نانآ  زا  تحارـص  هب  لیئارـسا  دراد و  لیئارـسا  روشک  مزینویهـص و  اب  یقیمع  دـنویپ  هقرف  نیا 
 (. مهدجیه لصف  ات  مهدزای  لصف  زا  نامه ,  تیئاهب ,  عماج  خیرات  اگن : باب  نیا  رد   , ) تسا راتشون  نیا  هلصوح  زا  جراخ 

هعیش ریغ  یمالک  قرف 

تنس لها 

تنس لها  هچخیرات 

دنراد ار  نید  غیلبت  شقن  کنیا  هک  نانارنخس  ارچ  تسا  هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دسانـشن  ار  دوخ  یح  ماما  دریمب  سک  ره  هک  ثیدح  نیا  اب  هجوت  اب 
یمن داجیا  ماما  تمسب  تکرح  دوش و  یمن  گنر  رپ  یح  ماما  هب  زاین  ینارنخس  تعاس  کی  زا  دعب  دننک  یمن  توعد  یح  ماما  تفرعم  هب  ار  ناناوج 

؟ دوش

شسرپ

غیلبت شقن  کنیا  هک  نانارنخـس  ارچ  تسا  هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دسانـشن  ار  دوخ  یح  ماما  دریمب  سک  ره  هک  ثیدـح  نیا  اـب  هجوت  اـب 
دوش و یمن  گنر  رپ  یح  ماما  هب  زاـین  ینارنخـس  تعاـس  کـی  زا  دـعب  دـننک  یمن  توعد  یح  ماـما  تفرعم  هب  ار  ناـناوج  دـنراد  ار  نید 

؟ دوش یمن  داجیا  ماما  تمسب  تکرح 

خساپ

يدج دـییأت  دروم  دـشاب  یم  جـع )  ) نامز ماما  نامه  ام  نامز  رد  هک  یح ، ماما  حیحـص  تخانـش  دـیدومن ، هراشا  یتسردـب  هک  هنوگنامه 
يارب تسا . هدومن  هیبشت  تیلهاج  رـصع  رد  ندرم  هب  ار  جع )  ) نامز ماما  تخانـش  نودـب  ناسنا  ندرم  هتفرگ و  رارق  ع )  ) تیب لها  تایاور 

ادص و دننام  یمومع  یلم و  ياه  هناسر  هک  نآ  یکی  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  روشک  هعماج و  حطس  رد  نامز  ماما  تخانش  ةدغدغد  هکنآ 
رگید دزادرپب و  عوضوم  نیا  هب  دوخ  ياه  همانرب  رد  تاعامج و ...  هعمج و  ياه  نوپیرت  باتک و  رـشن  پاـچ و  ةزوح  تاـعوبطم ، اـمیس ،

ماما تخانش  عوضوم  هب  دوخ  یغیلبت  ياه  همانرب  اه و  ینارنخس  رد  دیدومرف ، امـش  هک  هنوگ  نامه  زین  تیناحور  ناغلبم و  ابطخ و  هک  نآ 
ریخا ياهلاس  رد  هناتخبشوخ  هک  مینیب  یم  مینک  هجوت  یلم  اه  هناسر  ياه  همانرب  هب  رگا  لوا  رما  هب  تبـسن  دنیامنب . هژیو  هجوت  جع )  ) نامز
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شخپ لاثم  هنومن  ناونع  هب  تسا  هدرک  هجوت  مهم  عوضوم  نیا  هب  يدودـح  اـت  اـه  هناـسر  ریاـس  ویدار و  نویزیولت و  فلتخم  ياـه  هکبش 
هب ۀکبش 4  ۀکبش 2 و  ۀعمج  حبـص  همانرب  زا  یمهم  شخب  صاصتخا  لوا ، هکبـش  زا  نآ  ياه  ینارنخـس  هبدن و  ياعد  یگتفه  میقتـسم و 
هک هتفرگ  تروص  یبوخ  ياهراک  نونکا  مه  زین  تایرـشن  تـالجم و  دروم  رد  تسا ، رما  نیا  ياـه  هنومن  زا  راـظتنا ، تیودـهم و  هلأـسم 

نیا هب  يراگن  همان  هبتاکم و  اب  هتبلا  تسا ، هدـنزرا  روما  نیا  زا  یکی  یتئارق  ياقآ  جاح  یلوئـسم  ریدـم  اب  راظتنا "  " ۀـلجم راـشتنا  پاـچ و 
دنناوت یم  یلاعبانج  دننام  تسود  ادـخ  نانطومه  کیاکی  ار  اضاقت  نیا  دومن و  ار  ییاه  همانرب  نینچ  شیازفا  ياضاقت  ناوت  یم  اه  هناسر 

مه امش  دوخ  دیاش  دننک ، یمن  هراشا  مهم  عوضوم  نیا  هب  نانارنخس  ارچ  هک  دیدومرف  لاؤس  مه  امش  هک  مود  دروم  رد  اما  دنـشاب . هتـشاد 
بیطخ و رگا  اذل  دشاب  دوخ  نیعمتسم  تساوخ  زاین و  دروم  هک  دیوگب  ینانخـس  دراد  تسود  ینارنخـس  ره  هک  دیـشاب  قفاوم  هتکن  نیا  اب 

دوخ ثحابم  تاعلاطم و  ات  درک  دهاوخ  شالت  زین  وا  دیوگب  نخس  ع )  ) ماما تخانش  نوماریپ  دنراد  تسود  نیعمتسم  هک  دنادب  ینارنخس 
ای همان  کی  نتـشون  اب  دینیـشن  یم  یـسک  ینارنخـس  ياپ  یلاعبانج  رگا  هک  دشاب  نیا  هلأسم  لح  هار  کی  دیاش  نیاربانب  دربب . وس  نیا  هب  ار 

دـشاب رتشیب  ناگدننک  اضاقت  نیعمتـسم و  دادعت  یتقو  تسا  یهیدب  دـیوگب و  نخـس  زین  هراب  نیا  رد  ات  دـیهاوخب  وا  زا  یهافـش  يوگتفگ 
. تسا رتشیب  نانآ  يوگتفگ  ای  همان  ریثأت 

؟ هچ ینعی  تنس 

شسرپ

؟ هچ ینعی  تنس 

خساپ

دوش تباث  ای  و  دشاب ، هدش  نایب  یمکح  کی  مرکا  لوسر  نانخـس  رد  رگا  هک  تسا  یهیدب  موصعم . دـییأت  ای  رادرک  ای  راتفگ  ینعی  تنس 
ناشیا روضح  رد  ار  ینید  فیاظو  یخرب  نارگید  هک  دوش  ققحم  ای  تسا و  هداد  ماجنا  هنوگچ  ار  ینید  ياـهفیظو  ًـالمع  مرکا  لوسر  هک 

هّحـص دوخ  توکـس  اب  ًالمع  ناشیا  ینعی  تسا ؛ هتفرگ  رارق  ناشیا  یلمع  ياـضما  دـییأت و  ریرقت و  دروم  دـنداد و  یم  ماـجنا  ياـهنوگ  هب 
. دنک دانتسا  نادب  هیقف  کی  هک  تسا  یفاک  دنا ، هنتشاذگ 

؟ دش عورش  ینامز  هچ  زا  دور  یم  راک  هب  هعیش »  » لباقم رد  هک  ینس »  » هژاو

شسرپ

؟ دش عورش  ینامز  هچ  زا  دور  یم  راک  هب  هعیش »  » لباقم رد  هک  ینس »  » هژاو

خساپ

هک دنتفگ  یم  ییاهنآ  هب  ار  هملک  نیا  هکلب  دش ، یمن  هتفگ  ینعم  نیا  هب  قباس  رد  هدش  حالطصا  هعیـش »  » لباقم رد  ًالعف  هک  ینـس »  » هملک
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دنتفر لیلحت  لکوتم  نامز  زا  هلزتعم  و  هلزتعم ، هعیش و  هب  دوب  رـصحنم  هیلدع  نوچ  و  دندوب ، ءایـشا  یعقاو  حبق  نسح و  لدع و  لصا  رکنم 
همه اه  دعب  دندرک ، ظفح  ار  دوخ  هدـیقع  هک  دـندوب  هعیـش  نیملکتم  اهنت  دـننک و  ملع  دـق  دنتـسناوتن  صخـشم  بتکم  کی  تروص  هب  و 

. دنتفگ تعامج  تنس و  لها  ار  هعیش  ریغ  ناناملسم 

؟ تسیچ نآ  دقن  ددرگیمرب و  ینامز  هچ  هب  تنس ، لها  نایم  رد  يونعم  يربهر  يرادمامز و  نایم  کیکفت 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  دقن  ددرگیمرب و  ینامز  هچ  هب  تنس ، لها  نایم  رد  يونعم  يربهر  يرادمامز و  نایم  کیکفت 

خساپ

رایسب نهک و  يأهقباس  هکلب  دشاب ، ننست  نادنمشناد  زورما  رکف  ةدییاز  هک  تسین  يزیچ  يونعم  يربهر  ماقم  زا  يرادمامز  ماقم  کیکفت 
لاغشا رهاظ  هب  ار  ییاورنامرف  ماقم  و  تفرگ ، تسد  هب  ار  روما  مامز  رکبوبا  و  دیسر ، نایاپ  هب  هفیقس  يارجام  هکنیا : حیـضوت  دراد . هنیرید 

يادن زونه  اریز  دـندوب  تحاران  ینابـصع و  تخـس  تفالخ ، ماقم  زا  نانمؤم  ریما  ندز  بقع  زا  یهورگ  ادـخ  لوسر  نارای  نایم  رد  درک .
تهج نیا  زا  دوـب . زادـنا  نینط  ناـنآ  شوـگ  رد  يراـمیب  نارود  ریدـغ و  زور  رد  كوـبت و  گـنج  رد  هنیدـم  زا  جورخ  ۀـظحل  رد  ربماـیپ 

زا یکی  هب  ار  دوخ  هکنیا  نودب  دندوب و  هتفشآرب  تخـس  اوسر ، يزاس  هنحـص  نآ  اب  مه  نآ  تفالخ ، يوگ  ندوبر  زا  ضرغ  یب  یهورگ 
دنتشادن نیا  زج  یخساپ  يو  نارکفمه  هفیلخ و  دندرکیم . چیپ  لاؤس  یلع  ةرابرد  ار  وا  دندمآیم و  ę Y دزن خ دنزاس ، بستنم  نیفرط 

. دـنوشیمن عمج  هداوناخ  کی  رد  زگره  يونعم  يربهر  ییاورنامرف و  ماقم  دـنتفگیم : هدـش و  لـسوتم  ماـقم ، ود  کـیکفت  ۀـبرح  هب  هک 
دش و هنیدم  دراو  ربمایپ  تشذـگرد  زا  سپ  يو  دوب . تیرومأم  رد  ربمایپ  تلحر  عقوم  هک  تسا  ادـخ  لوسر  نارای  زا  بیـصخ  نب  ةدـیرب 

دجـسم دراو  هتخورفارب  ياهرهچ  اـب  و  درک ، بـصن  (ع ) یلع ۀـناخ  ربارب  رد  تـشاد  تـسد  رد  هـک  ار  یمچرپ  دـید ، نوـگرگد  ار  عاـضوا 
، هک داد  روتـسد  ام  ۀـمه  هب  (ص ) یمارگ ربایپ  يزور  هک  دـیراد  رطاخ  هب  تفگ : وا  تخادرپ . وگتفگ  هب  يو  رکفمه  هفیلخ و  اب  و  تشگ ،

اومِّلَس دومرف : دوخ  نارای  هب  ربمایپ  «. ) نینمؤملا ریما  ای  کیلع  مالسلا  : » مییوگب مینک و  مالس  یلع  رب  نانمؤم ، ياورنامرف  سیئر و  ناونع  هب 
ۀیرظن هب  هدیرب »  » خساپ رد  هفیلخ  دیدرپس ؟ یشومارف  تسد  هب  ار  اهشرافس  اههیـصوت و  نیا  هک  دش  هچ  نونکا  نینمؤملا ). ةرمأب  ٍّیلَع  یلَع 

، نادـناخ کـی  رد  دـنوادخ  زگره  دـهدیم ، ماـجنا  يراـک  زا  سپ  يراـک  دـنوادخ ، زور  ره  تفگ : دـیبسچ و  مه  زا  ماـقم  ود  کـیکفت 
نایب رد  تّما ، ياوشیپ  يونعم و  ربهر  دـیاب  اـی  ربماـیپ ، ناگتـسب  تیبلـها و  ینعی  دـنکیمن . عمج  ار  ییاورناـمرف  و  يونعم ) يربهر  ) توبن

؛ مینک تقد  هفیلخ  نخـس  رد  يردق  دوشیمن . عمج  مه  اب  زگره  بصنم  ود  نیا  و  ناناملـسم ؛ رادمامز  ای  و  دنـشاب ، یهلا  عیارـش  ماکحا و 
ود ره  ًاصخش  (ص ) یمارگ ربمایپ  اریز  دنوشیمن  عمج  ًاقلطم  اج  کی  رد  ماقم  ود  نیا  زگره  هک  دشاب  نیا  يو  دوصقم  هک  مینکیمن  رکف 

دننام يرگید  ناربماـیپ  (ص ،) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  رب  هوـالع  دوب . مدرم  يونعم  ربهر  مه  و  ناناملـسم ، ياورناـمرف  مه  دوب ، اراد  ار  ماـقم 
رد ماـقم  ود  نیا  ربماـیپ ، تشذـگرد  زا  سپ  هک  تسا  نیا  يو  دوـصقم  دـبال  دنتـشاد . یلماـک  ةرهب  ماـقم  ود  ره  زا  نامیلس  ترـضح 
زا ار  کیکفت  ۀیرظن  (ع ) رقاب ماما  هک  یماگنه  اذل  و  تسا ، ساسایب  نیـشیپ  ۀـیرظن  ناس  هب  زین  رظن  نیا  یلو  دـنوشیمن ، عمج  وا  نادـناخ 

کمک تسا ، میهاربا  نادنزرف  رد  بصنم  مودره  عامتجا  زا  یکاح  هک  ریز ، ۀیآ  زا  نآ  لاطبا  يارب  ًاروف  دنکیم  لقن  هنیقـس  ناگدننادرگ 
رب نانآ  ایآ   ] 50/ ءاسن ًامیظَع » ًاکُلم  مهانیتآ  همکِحلاو و  باتکلا  میهاربا  لآ  انیتآ  دقَف  هلـضَف  نِم  هللا  مهاتآ  ام  یلَع  نودُسحَی  ما  : » دریگیم
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تمکح و باتک و  میهاربا  نادنزرف  هب  ام  انامه  دنزرویم ، کشر  دیـشخب ، میهاربا  دالوا  هب  دوخ  لضف  مرک و  زا  لاعتم  يادـخ  هک  هچنآ 
هب هنوگچ  دّـمحم » لآ  نِم  هنورکُنی  میهاربإ و  لآ  یف  نوّرُقی  فیکف  : » دومرف هیآ  توالت  زا  سپ  (ع ) رقاب ماما  میداد ]. یمیظع  ییاورناـمرف 

نیا کیکفت  ًالوصا  دـنیامنیم ؟ راکنا  (ص ) دّـمحم نامدود  رد  ار  نامه  یلو  دـننکیم ، فارتعا  میهاربا  نادـناخ  رد  ماقم  ود  نیا  عامتجا 
تیحیـسم نییآ  نیا  اریز  تسا . هدـش  يراـج  هیرظن  نـیا  نارکفمه  ناـبز  رب  هـک  تـسا  ییارگیحیـسم  عوـن  کـی  رگیدـکی ، زا  ماـقم  ود 

نآ نیناوق  رـسارس  هک  مالـسا  نییآ  هن  منک ، راذـگاو  رـصیق  دوخ  هب  ار  رـصیق  روما  مرومأـم  نم  دـیوگیم  هک  تسا  ینوـنک  ةدـشفیرحت 
یقالخا و یعامتجا و  روما  ۀـنیمز  رد  ار  رـشب  ياهیدـنمزاین  دـناوتیم  هک  تسا  يونعم  يداـم و  ۀـبناج  همه  یلک و  ماـظن  کـی  زا  یکاـح 

روما ریبدت  نامه  هک  یناسنا  تسایـس  ار  نآ  نیناوق  ماکحا و  دوپورات  ساسا و  هشیر و  هک  مالـسا ، نییآ  دـنک . نیمأت  يداصتقا  یـسایس و 
تموکح مالسا  رد  يرآ  دزاس . ادج  یسایس  ییاورنامرف  تموکح و  زا  ار  يونعم  يربهر  ماقم  دناوتیمن  دهدیم ، لیکشت  یمالسا  هعماج 

دنک و هدنز  ار  یّقح  دناوتب  نآ  ۀیاس  رد  هک  دریذپیم  ار  ماقم  نیا  رظن  نآ  زا  یمالـسا  مکاح  تسین و  فده  دوخ  مدرم ، رب  ییاورنامرف  و 
ّنِاو : » دومرفیم قح ، يایحا  ۀلیسو  هن  دنادیم و  فده  ار  تموکح  هک  ییاورنامرف  عون  نآ  هب  ضیرعت  اب  نانمؤم  ریما  دناریمب . ار  یلطاب  ای 

تـسدورس نآ  يارب  هک  یتـموکح  نیا  مدرم و  امـش  ياـیند  (. ] موس ۀـبطخ  هغالبلاجـهن ، «. ) زنع هطفِع  نِم  يدـنِع  يدـهزَأ  هذـه  مک  اـینُد 
هک دننکیم  رّوصت  لاح  هتـشذگ و  رد  نارکفنـشور  زا  یهورگ  دزیریم ]. يزب  غامد  زا  هک  تسا  یبآ  زا  رتتسپ  نم  رظن  رد  دینکـشیم ،

تموـکح و دـننک ، میـسقت  مرکا  ربماـیپ  نادـناخ  اـفلخ و  ناـیم  ار  بصنم  ود  نیا  هک  تسا  نـیا  ینـس  هعیـش و  هورگ  ود  ناـیم  داـحتا  هار 
دنـشخب و همتاـخ  هلاسدـص  راـهچ  رازه و  عازن  رب  ار  نیا  اـب  و  دـننادب ، تیب  لـها  نآ  زا  ار  يوـنعم  يربـهر  و  اـفلخ ، نآ  زا  ار  ییاورناـمرف 

تدحو نیا  ةدولاش  اریز  تسا ، اطخ  زین  رکف  نیا  یلو  دنزاس . دنمورین  دحتم و  برغ  قرش و  مسیلایرپما  هاگودرا  ود  ربارب  رد  ار  ناناملسم 
ود نیا  نآرق  حیرـصت  فالخ  رب  ام  ارچ  دهدیم . لیکـشت  تسا ، مزیرالوکـس  ای  ییارگیحیـسم  عون  کی  زا  یکاح  هک  یلطاب  ۀـشیدنا  ار 

!؟ مینک تمسق  ارنآ  ینابرق  تشوگ  ناس  هب  میزاس و  ادج  مه  زا  ار  بصنم 

؟ تسیچ نآ  دقن  ددرگیمرب و  ینامز  هچ  هب  تنس ، لها  نایم  رد  يونعم  يربهر  يرادمامز و  نایم  کیکفت 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  دقن  ددرگیمرب و  ینامز  هچ  هب  تنس ، لها  نایم  رد  يونعم  يربهر  يرادمامز و  نایم  کیکفت 

خساپ

رایسب نهک و  يأهقباس  هکلب  دشاب ، ننست  نادنمشناد  زورما  رکف  ةدییاز  هک  تسین  يزیچ  يونعم  يربهر  ماقم  زا  يرادمامز  ماقم  کیکفت 
لاغشا رهاظ  هب  ار  ییاورنامرف  ماقم  و  تفرگ ، تسد  هب  ار  روما  مامز  رکبوبا  و  دیسر ، نایاپ  هب  هفیقس  يارجام  هکنیا : حیـضوت  دراد . هنیرید 

يادن زونه  اریز  دـندوب  تحاران  ینابـصع و  تخـس  تفالخ ، ماقم  زا  نانمؤم  ریما  ندز  بقع  زا  یهورگ  ادـخ  لوسر  نارای  نایم  رد  درک .
تهج نیا  زا  دوـب . زادـنا  نینط  ناـنآ  شوـگ  رد  يراـمیب  نارود  ریدـغ و  زور  رد  كوـبت و  گـنج  رد  هنیدـم  زا  جورخ  ۀـظحل  رد  ربماـیپ 

زا یکی  هب  ار  دوخ  هکنیا  نودب  دندوب و  هتفشآرب  تخـس  اوسر ، يزاس  هنحـص  نآ  اب  مه  نآ  تفالخ ، يوگ  ندوبر  زا  ضرغ  یب  یهورگ 
دنتـشادن نیا  زج  یخـساپ  يو  نارکفمه  هفیلخ و  دندرکیم . چیپ  لاؤس  یلع  ةرابرد  ار  وا  دـندمآیم و  هفیلخ  دزن  دـنزاس ، بستنم  نیفرط 

. دـنوشیمن عمج  هداوناخ  کی  رد  زگره  يونعم  يربهر  ییاورنامرف و  ماقم  دـنتفگیم : هدـش و  لـسوتم  ماـقم ، ود  کـیکفت  ۀـبرح  هب  هک 

زا 934بهاذم هحفص 406 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دش و هنیدم  دراو  ربمایپ  تشذـگرد  زا  سپ  يو  دوب . تیرومأم  رد  ربمایپ  تلحر  عقوم  هک  تسا  ادـخ  لوسر  نارای  زا  بیـصخ  نب  ةدـیرب 
دجـسم دراو  هتخورفارب  ياهرهچ  اـب  و  درک ، بـصن  (ع ) یلع ۀـناخ  ربارب  رد  تـشاد  تـسد  رد  هـک  ار  یمچرپ  دـید ، نوـگرگد  ار  عاـضوا 

، هک داد  روتـسد  ام  ۀـمه  هب  (ص ) یمارگ ربایپ  يزور  هک  دـیراد  رطاخ  هب  تفگ : وا  تخادرپ . وگتفگ  هب  يو  رکفمه  هفیلخ و  اب  و  تشگ ،
اومِّلَس دومرف : دوخ  نارای  هب  ربمایپ  «. ) نینمؤملا ریما  ای  کیلع  مالسلا  : » مییوگب مینک و  مالس  یلع  رب  نانمؤم ، ياورنامرف  سیئر و  ناونع  هب 
ۀیرظن هب  هدیرب »  » خساپ رد  هفیلخ  دیدرپس ؟ یشومارف  تسد  هب  ار  اهشرافس  اههیـصوت و  نیا  هک  دش  هچ  نونکا  نینمؤملا ). ةرمأب  ٍّیلَع  یلَع 

، نادـناخ کـی  رد  دـنوادخ  زگره  دـهدیم ، ماـجنا  يراـک  زا  سپ  يراـک  دـنوادخ ، زور  ره  تفگ : دـیبسچ و  مه  زا  ماـقم  ود  کـیکفت 
نایب رد  تّما ، ياوشیپ  يونعم و  ربهر  دـیاب  اـی  ربماـیپ ، ناگتـسب  تیبلـها و  ینعی  دـنکیمن . عمج  ار  ییاورناـمرف  و  يونعم ) يربهر  ) توبن

؛ مینک تقد  هفیلخ  نخـس  رد  يردق  دوشیمن . عمج  مه  اب  زگره  بصنم  ود  نیا  و  ناناملـسم ؛ رادمامز  ای  و  دنـشاب ، یهلا  عیارـش  ماکحا و 
ود ره  ًاصخش  (ص ) یمارگ ربمایپ  اریز  دنوشیمن  عمج  ًاقلطم  اج  کی  رد  ماقم  ود  نیا  زگره  هک  دشاب  نیا  يو  دوصقم  هک  مینکیمن  رکف 

دننام يرگید  ناربماـیپ  (ص ،) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  رب  هوـالع  دوب . مدرم  يونعم  ربهر  مه  و  ناناملـسم ، ياورناـمرف  مه  دوب ، اراد  ار  ماـقم 
رد ماـقم  ود  نیا  ربماـیپ ، تشذـگرد  زا  سپ  هک  تسا  نیا  يو  دوـصقم  دـبال  دنتـشاد . یلماـک  ةرهب  ماـقم  ود  ره  زا  زین  نامیلـس  ترـضح 
زا ار  کیکفت  ۀیرظن  (ع ) رقاب ماما  هک  یماگنه  اذل  و  تسا ، ساسایب  نیـشیپ  ۀـیرظن  ناس  هب  زین  رظن  نیا  یلو  دـنوشیمن ، عمج  وا  نادـناخ 

کمک تسا ، میهاربا  نادنزرف  رد  بصنم  مودره  عامتجا  زا  یکاح  هک  ریز ، ۀیآ  زا  نآ  لاطبا  يارب  ًاروف  دنکیم  لقن  هنیقـس  ناگدننادرگ 
رب نانآ  ایآ   ] 50/ ءاسن ًامیظَع » ًاکُلم  مهانیتآ  همکِحلاو و  باتکلا  میهاربا  لآ  انیتآ  دقَف  هلـضَف  نِم  هللا  مهاتآ  ام  یلَع  نودُسحَی  ما  : » دریگیم

تمکح و باتک و  میهاربا  نادنزرف  هب  ام  انامه  دنزرویم ، کشر  دیـشخب ، میهاربا  دالوا  هب  دوخ  لضف  مرک و  زا  لاعتم  يادـخ  هک  هچنآ 
هب هنوگچ  دّـمحم » لآ  نِم  هنورکُنی  میهاربإ و  لآ  یف  نوّرُقی  فیکف  : » دومرف هیآ  توالت  زا  سپ  (ع ) رقاب ماما  میداد ]. یمیظع  ییاورناـمرف 

نیا کیکفت  ًالوصا  دـنیامنیم ؟ راکنا  (ص ) دّـمحم نامدود  رد  ار  نامه  یلو  دـننکیم ، فارتعا  میهاربا  نادـناخ  رد  ماقم  ود  نیا  عامتجا 
تیحیـسم نییآ  نیا  اریز  تسا . هدـش  يراـج  هیرظن  نـیا  نارکفمه  ناـبز  رب  هـک  تـسا  ییارگیحیـسم  عوـن  کـی  رگیدـکی ، زا  ماـقم  ود 

نآ نیناوق  رـسارس  هک  مالـسا  نییآ  هن  منک ، راذـگاو  رـصیق  دوخ  هب  ار  رـصیق  روما  مرومأـم  نم  دـیوگیم  هک  تسا  ینوـنک  ةدـشفیرحت 
یقالخا و یعامتجا و  روما  ۀـنیمز  رد  ار  رـشب  ياهیدـنمزاین  دـناوتیم  هک  تسا  يونعم  يداـم و  ۀـبناج  همه  یلک و  ماـظن  کـی  زا  یکاـح 

روما ریبدت  نامه  هک  یناسنا  تسایـس  ار  نآ  نیناوق  ماکحا و  دوپورات  ساسا و  هشیر و  هک  مالـسا ، نییآ  دـنک . نیمأت  يداصتقا  یـسایس و 
تموکح مالسا  رد  يرآ  دزاس . ادج  یسایس  ییاورنامرف  تموکح و  زا  ار  يونعم  يربهر  ماقم  دناوتیمن  دهدیم ، لیکشت  یمالسا  هعماج 

دنک و هدنز  ار  یّقح  دناوتب  نآ  ۀیاس  رد  هک  دریذپیم  ار  ماقم  نیا  رظن  نآ  زا  یمالـسا  مکاح  تسین و  فده  دوخ  مدرم ، رب  ییاورنامرف  و 
ّنِاو : » دومرفیم قح ، يایحا  ۀلیسو  هن  دنادیم و  فده  ار  تموکح  هک  ییاورنامرف  عون  نآ  هب  ضیرعت  اب  نانمؤم  ریما  دناریمب . ار  یلطاب  ای 

تـسدورس نآ  يارب  هک  یتـموکح  نیا  مدرم و  امـش  ياـیند  (. ] موس ۀـبطخ  هغالبلاجـهن ، «. ) زنع هطفِع  نِم  يدـنِع  يدـهزَأ  هذـه  مک  اـینُد 
هک دننکیم  رّوصت  لاح  هتـشذگ و  رد  نارکفنـشور  زا  یهورگ  دزیریم ]. يزب  غامد  زا  هک  تسا  یبآ  زا  رتتسپ  نم  رظن  رد  دینکـشیم ،

تموـکح و دـننک ، میـسقت  مرکا  ربماـیپ  نادـناخ  اـفلخ و  ناـیم  ار  بصنم  ود  نیا  هک  تسا  نـیا  ینـس  هعیـش و  هورگ  ود  ناـیم  داـحتا  هار 
دنـشخب و همتاـخ  هلاسدـص  راـهچ  رازه و  عازن  رب  ار  نیا  اـب  و  دـننادب ، تیب  لـها  نآ  زا  ار  يوـنعم  يربـهر  و  اـفلخ ، نآ  زا  ار  ییاورناـمرف 

تدحو نیا  ةدولاش  اریز  تسا ، اطخ  زین  رکف  نیا  یلو  دنزاس . دنمورین  دحتم و  برغ  قرش و  مسیلایرپما  هاگودرا  ود  ربارب  رد  ار  ناناملسم 
ود نیا  نآرق  حیرـصت  فالخ  رب  ام  ارچ  دهدیم . لیکـشت  تسا ، مزیرالوکـس  ای  ییارگیحیـسم  عون  کی  زا  یکاح  هک  یلطاب  ۀـشیدنا  ار 

!؟ مینک تمسق  ارنآ  ینابرق  تشوگ  ناس  هب  میزاس و  ادج  مه  زا  ار  بصنم 

؟ تسیچ دقع  ّلح و  لها  ياروش 
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شسرپ

؟ تسیچ دقع  ّلح و  لها  ياروش 

خساپ

رادروخرب یهاگآ  زا  یعامتجا  یسایس و  لیاسم  رد  هک  دنتسه  ییاهتّیصخش  تسا -  ّتنس  لها  حالطصا  هک  دقع -  ّلح و  لها  زا  روظنم 
1490ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنیوگ یم  دقع  ّلح و  لها  ياروش  يدارفا  نینچ  يرکف  لدابت  هب  دنتسه .

؟ تسا هدوب  هچ  ننست  لها  بهاذم  ندمآ  دوجو  هب  تلع 

شسرپ

؟ تسا هدوب  هچ  ننست  لها  بهاذم  ندمآ  دوجو  هب  تلع 

خساپ

هیلع )) یلع ینیشناج  تفالخ و  هلأسم  بسانم ، ياهتصرف  رد  دوخ  تلاسر  لاس  لوط 23 رد  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) مرکا لوسر  هک  نیا  اب 
غالبا مدرم  هب  ار  مالـسلا )) هیلع  )) یلع هراـبرد  یهلا  یحو  مخ  ریدـغ  رد  زین  ترـضح  نآ  رمع  رخآ  لاـس  رد  داد . یم  رکذـت  ار  مالـسلا ))

هب ار  هچنآ  ام ، ربمایپ  يا  سانلا ; نم  کمـصعی  هللاو  هتلاسر  تغلب  امف  لعفت  مل  ناف  کبر  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  اـی  . » هک دومن 
لوسر دنک .» یم  ظفح  نانمـشد  ّرـش  زا  ار  وت  ادخ  يا و  هدرکن  غالبا  ار  وا  تلاسر  ینکن ، غالبا  رگا  هک  نک ، غالبا  مدرم  هب  هدش  لزان  وت 

اب ار  مالـسلا )) هیلع  )) یلع تماما  تفالخ و  هلأسم  رفن  رازه  دص  دودح  رد  یعمج  لباقم  رد  اج  نامه  رد  زین  (( هلآو هیلع  هللا  یلـص  )) مرکا
یلوم و نم  سک  ره  هک «: دنتفگ  هدرک ، دنلب  تسد  رس  رب  ار  مالـسلا )) هیلع  )) یلع ترـضح  نآ  دندرک ; نایب  هداس  مکحم و  رایـسب  ینایب 

قح رد  اـعد و  (( مالـسلا هیلع  )) یلع نارواـی  ناتـسود و  يارب  سپـس  و  تسوا ». راـیتخا  بحاـص  یلوـم و  یلع  متـسه ، وا  راـیتخا  بحاـص 
زا سپ  هباحـص  زا  یعمج  لاـس  لوـط 23  رد  ترـضح  نآ  ياهدـیکأت  اهـشرافس و  نکیل  دـندومرف . نیرفن  یلع  هب  نارگمتـس  نانمـشد و 
هب روبجم  مالسلا )) هیلع  )) یلع هک  دندناسر  ییاج  هب  ار  راک  دندرک و  نییعت  هفیلخ  دوخ  هدش ، عمج  هدعاس » ینب  هفیقس   » رد ناشیا  تلحر 

تشگ و جراخ  دوخ  یلصا  يارجم  زا  دش و  هتفرگ  تلاسر  نادناخ  زا  تفالخ  هک  دوب  ینامز  زا  نّنـست  بهذم  شیادیپ  دش . ینیـشن  هناخ 
دـش و یم  ناملـسم  نیب  یلخاد  فالتخا  ثعاـب  دوخ  قح  قاـقحا  رد  مالـسلا )) هیلع  )) یلع هک  اـجنآ  زا  تفرگ . رارق  یفارحنا  يریـسم  رد 

هنامیکح ياه  ییامنهار  اب  تسناوت  یم  هک  اج  نآ  ات  درک و  یـشوپ  مشچ  دوخ  مّلـسم  قح  زا  تشاد ، دوجو  اه  نآ  رب  رافک  هبلغ  لاـمتحا 
هنیمز و رد  يرایسب  فالتخا  ثعاب  دوخ ، یلصا  روحم  زا  تفالخ  فارحنا  همه ، نیا  اب  دومن . کمک  ناناملسم  مالسا و  تفرشیپ  هب  دوخ ،

24ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دیدرگ فلتخم  بهاذم  ندمآ  دوجو  هب  یلمع و  ماکحا  ـ23 ـ

تسا انعم  هچ  هب  ننست 
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شسرپ

تسا انعم  هچ  هب  ننست 

خساپ

يانعم هب  تغل  رد  عیشت ))  )) هملک 2ؤ  تسا . يورگ )) تنس   )) يانعم هب  تغل  رد  ننست ))  )) یخیرات 1ؤ یتخانش و  موهفم  یسررب  فلا - 
رظن رد  ار  نآ  یحالطصا  راب  مینکفا و  رظن  عیـشت ، ننـست و  يوغل  يانعم  هب  شافرـص  رگا  وریپ .)) ، )) ینعی هعیـش ; ))  )) تسا و يوریپ )) ))
تنس لها  زین  نایعیش ، همه  و  زیچ ؟ هچ  وریپ  اما  دنوریپ ;  زین  ننست  لها  اریز  ینس ;  عیشت ، لها  همه  دناهعیـش و  ننـست ، لها  همه  میریگن ،

ود نیا  تقیقح  هک  ار -  یحالطـصا  قیقد  يانعم  دـش و  رتقیقد  يردـق  دـیاب  هک  تسا  اج  نیا  تنـس ؟ مادـک  اما  دنـشابیم ، تنـس  وریپ  و 
هطلاـغم طـلخ و  بجوم  موـهفم ، ود  نیا  تقیقح  زا  یهاـگآ  اـن  دروآ . تسد  هب  دزاـسیم -  نشور  ار  ود  نآ  قرف  دـنایامنیم و  ار  هورگ 

همئا زا  يوریپ  ینعی ، عیشت ; ))  )) و (ص ) ربمایپ تنس  زا  يوریپ  ینعی ، ننست ; ))  )) دننکیم لایخ  یخرب  هک  اج  نآ  ات  تسا ، هدش  يرایـسب 
تـسا ینتفگ  شـسرپ  نیا  باوج  رد  تسیچ . هل  اسم  تقیقح  تسین  تسرد  رگا  و  تسا ؟ تسرد  انعم  نیا  یتسار  هب  ایآ  اما  (ع ) تیب لها 
ياـفلخ ربماـیپ و   )) يرادرک يراـتفگ و  ثاریم  تنـس و  عومجم  دـنادقتعم ، نآ  هب  تنـس  لـها  هچنآ  و  ننـست ))  )) یعقاو ياـنعم  1ؤ  هک :

تـشگنا هل  اسم  نیا  يور  اکیرمآ ) یلکرب  هاگـشناد  داتـسا  تنـس و  لها  هتـسجرب  ناسانـش  مالـسا  زا  یکی   ) راگلا دماح  تسا . نیدشار ))
اب ام ] تسه و   ] نیدشار يافلخ  ثاریم  مامت  اهینـس ، ام  يارب  و  دیوگیم ...(( : (ص ) ربمایپ تنـس  دیجم و  نآرق  هب  هراشا  زا  سپ  هداهن و 

ص ناتـسبات 76 ، راهب و  ایند ، نید و  دقن 2 و 3 -  باتک  ((، ) مینک لح  ار  نامتالکـشم  همه  میناوتیم  لیـصا ، عبانم  همه  نیا  زا  هدافتـسا 
عیرـشت رداصم  وزج  ربمایپ و  تنـس  رانک  رد  افلخ  تنـس  ثاریم و  لیلد  هچ  هب  شالوا ، هک : دیآیم  دیدپ  لائوس  نیا  نونکا  (. 119  - 118

اب تسا ؟ مدقم  کیمادک  دیآ ، دیدپ  افلخ  هریس  تنس و  ربمایپ و  تنـس  نیب  ضراعت  رگا  شایناث ، تسا ؟ هدش  هدرمـش  ربتعم  هتفرگ و  رارق 
شور يدروم  رد  رگا  نیاربانب  نیدشار .)) يافلخ  ثاریم  مامت   )) هک دـنیوگیم  تحارـص  هب  نارگید ، راگلا و  هک  مینیبیم  فس  ات  لامک 
راـنک ار  نآ  ناوتیمن  دوشیم و  هدرمـش  مدـقم  اـفلخ  تنـس  قوف ، هاگدـید  ساـسا  رب  دوـب ، (ص ) ربماـیپ تنـس  فـالخرب  اـفلخ ، زا  یکی 

ئهریـس زا  يوریپ  زا  رتيدج  یلیخ  افلخ ، تنـس  هب  تنـس  لها  ناردارب  يدنبياپ  نازیم  هک  مینیبیم  فس  ات  لامک  اب  نینچمه  تشاذـگ .
زیاج صن  لباقم  رد  داهتجا  هک  یلاح  رد  دنراگنایم ;  مدقم  ربتعم ، صوصن  لباقم  رد  ار  هفیلخ  تاداهتجا  ورنیمه  زا  تسا . (ص ) ربمایپ

یعطق صن  فالخرب  مود  هفیلخ  هک  ار  يدراوم  زا  دروم  داتفه  داهتجالاو ،)) صنلا   )) باتک رد  نیدلا  فرـش  دیـس  همالع  موحرم  تسین !!
رب ار  هفیلخ  تنس  دراوم  نیا  رد  تنس ، لها  ناردارب  فس  ات  لامک  اب  درمشیمرب و  تسا  هدز  داهتجا  هب  تسد  (ص ) ربمایپ تنس  هریس و  و 

نیا رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  دیمان . افلخ )) بتکم   )) ار ننـست  ناوتیم  ورنیمه  زا  دننکیم !؟ لمع  نآ  هب  هتـشاد و  مدقم  (ص ) ربمایپ تنس 
رتکد همجرت : يرکسع ، همالعبتکم  ود  هاگدید  رد  یمالـسا  ياههشیدنا  نیدلا 2ؤ  فرش  دیسصن  لباقم  رد  داهتجا  1ؤ  ك :  هنیمز ر . 

زا سپ  يوریپ  نیا  دـیآیم و  تسد  هب  (ص ) ربمایپ تنـس  نآرق و  زا  هک  تسا ، بان  مالـسا  تقیقح  زا  يوریپ  عیـشت ))  )) لیلجت 2ؤ لیلج 
ربمایپ زا  سپ  هعیـش  نوچ  دـباییم و  یلجت  (ع ) نیموصعم همئا  رگید  سپـس  و  (ع ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  زا  يوریپ  رد  (ص ،) ربمایپ تلحر 

هعیـش  )) ار وا  تـسا ، هتـسویپ  (ع ) تـیب لـها  هـمئا  و  (ع ) یلع ترـضح  زا  يوریپ  هـب  هتـشادرب و  تـسد  اـفلخ  بـتکم  يوریپ  زا  (ص ) مرکا
هب راب و  نیلوا  يارب  ار  هعیـش ))  )) هملک شالوا ، تسا : مزال  هتکن  دنچ  هب  هجوت  اج  نیا  رد  دـنمانیم . (ع ))) تیب لها  هعیـش   )) ای (ع ))) یلع

باطخ هک  اج  نآ  ات  دناهدوتـس ;  هراب  نیا  رد  ار  نانآ  دناهدرب و  راک  هب  (ع ) یلع ترـضح  ناوریپ  دروم  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  دوخ  تارک ،
تسا یقیقح  هعیش  وریپ و  دوصقم  هتبلا   ] تناوریپ وت و  یلع  يا   ;  ] رون نم  ربانم  یلع  کتعیـش  تنا و  : )) دندومرفیم (ع ) یلع ترـضح  هب 
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ترـضح نآ  ررکم  يایاصو  رب  ینتبم  و  (ص ) ربمایپ دوخ  روتـسد  هب  (ع ) تیب لـها  زا  يوریپ  شاـیناث ، ... . و دـیراد )) رارق  رون  ياـهربنم  رب 
یناجیت رتکد  هطبار  نیمه  رد  بان . یقیقح و  ننست  ینعی ، عیـشت ;  نیاربانب  تسا . (ص ) مرکا لوسر  دوخ  تنـس  زا  يوریپ  عقاو  رد  هدوب و 

. تسا هدـش  همجرت  تسیک )) یعقاو  عیـشلا   )) مان هب  تسا  هتـشاگن  یباـتک  نسلا  لـها  مه  تنـس  لـها   )) ماـن هب  یـسراف  هب  هک  يواـمس )) 
زا کی  چـیه  ور  نیا  زا  دـشاب . هتـشاد  تقباطم  (ص ) ربمایپ هیعطق  تنـس  نآرق و  اـب  هک  تسا  اـج  نآ  اـت  (ع ) تیب لـها  زا  يوریپ  شاـثلاث ،
دش لقن  ام  زا  اهنآ  فالخرب  يزیچ  رگا  : )) دناهدومرف نانآ  دوخ  دناهدادن و  روتسد  (ص ) ربمایپ تنـس  نآرق و  فالخرب  يزیچ  هب  (ع ) همئا

هچنآ زا  تسا . رتلیـصا  بتکم ، ود  نیا  زا  کیمادـک  هک  دـینک  تواـضق  دوخ  لاـح  میاهتفگن .)) ار  نآ  اـم  هک  دـینادب  دـینزب و  راوـید  هب 
موادـت عیـشت و  رگید  ترابع  هب  دـش . نشور  زین  ننـست  عیـشت و  شیادـیپ  یگنوگچ  یخیرات و  هل  اسم  یموهفم ، هبنج  رب  هوـالع  تشذـگ 

زا سپ  ور  نیا  زا  درادهشیر . (ص ) مرکا ربمایپ  دوخ  نانخس  رد  هل  اسم  نیا  دوشیم و  هصالخ  (ع ) تیب لها  هار  رد  (ص ) ربمایپ هار  يوریپ 
روتـسد هب  انب  (ع ) تیبلها ناوریپ  2ؤ  ننـست ،) لها   ) اـفلخ بتکم  ناوریپ  1ؤ  دندش : میـسقت  هورگ  ود  هب  ناناملـسم  ترـضح ، نآ  تلحر 

رفعج ینیما  میهارباتماما  یلک  لئاسم  یسررب  ییابطابط ؤ  همالعمالسا  رد  هعیـش  ؤ  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  عیـشت .) ( ) (ص مرکا ربمایپ 
ینیما ؤ میهارباتماما  یلک  لئاسم  یـسررب  ردـص ؤ  رقاب  دـمحم  دیـس  دیهـشمالسا  یعیبط  دولوم  عیـشت  راـضحلا ؤ  یمالـسالا ؤ  یناـحبس 

یعقاو تنــس  لـها  يرهم ؤ  داوـج  دــمحم  دیــس  هـمجرت : يوامــس ، یناجیتمدــش  تیادــه  هاــگنآ  يرهطم ؤ  دیهــشيربهر  تماــما و 
لها يرهم ؤ  داوج  دمحم  دیس  همجرت : يوامس ، یناجیتدیسرپب  ناهاگآ  زا  يرهم ؤ  داوج  دمحم  دیـس  همجرت : يوامـس ، یناجیت  ؟ تسیک
داوج دمحم  دیس  همجرت : يوامس ، یناجیتنایوگتسار  اب  هارمه  يرهم ؤ  داوج  دمحم  دیس  همجرت : يوامـس ، یناجیتاهلکـشم  دیلک  تیب ،

1 ج 2 -  نیتسردملا ،) ملاعم  همجرت   ) بتکم ود  هاگدید  رد  یمالسا  ياههشیدنا  يرکسع ؤ  همالعمالـسا  خیرات  رد  هشیاع  شقن  يرهم ؤ 
دمحم همجرت  نیدلافرـش ، دیـس  همالع  تاعجارملا ،) ئهمجرت   ) سانـشقح وجقح و  لیلجت ؤ  لـیلج  رتکد  همجرت : يرکـسع ، همـالع  ، 

ینادرولا ؤ حـلاصبیرف  بسن ؤ  ینیـسح  اضر  دیـسدیوگیم  خـساپ  هعیـش  يرـش ؤ  داوج  همالعاوران  ياـهتمهت  هعیـش و  یماـما ؤ  اـضر 
دماحریمراونالا تاـقبع  ینیما ؤ  همالعریدـغلا  یمجن ؤ  قداـص  دمحمنیحیحـص  رد  يریـس  يرهم ؤ  داوج  دـمحم  دیـسهسردم  تارطاـخ 

: همجرت ینیما ، همالعام  ربمایپ  شور  هار و  ام ، هار  يزاریش ؤ  نیظعاولا  ناطلسرواشیپ  ياهبش  يرتست ؤ  دیهش  همالعقحلا  قاقحا  نیـسح ؤ 
ینادمه يوسوم 

؟ دنراد مان  هچ  تنس  لها  ياههقرف  بهاذم و 

شسرپ

؟ دنراد مان  هچ  تنس  لها  ياههقرف  بهاذم و 

خساپ

لاس ياّفوتم  لاس 80 و  دلوتم  « ) هفینحوبا  » هب فورعم  تباث » نب  نامعن   » نادـلقم هک  فانحا  زادـنترابع : یهقف  رظن  زا  تنـس  لها  بهاذـم 
ناوریپ هک  هیعفاش  دنـشابیم  'ق ) لاس 9(ع)1 ه .  ياـّفوتم  لاس 95 و  دـلوتم   ) سنا نب  کـلام  ناوریپ  هک  هیکلاـم  دنـشابیم / 'ق ) 151 ه . 

لاس 4(ص)1 دلوتم   ) لبنح نبدمحا  ناوریپ  هک  هلبانح  دنـشابیم  'ق ) لاس 204 ه .  يافوتم  لاس 151 و  دلوتم   ) یعفاش سیردا  نبدمحم 
تنس و لها  تیرثکا  هک  هرعاشا  دنوشیم / میسقت  ریز  ياههقرف  هب  تنـس  لها  زین  يداقتعا  رظن  زا  دنـشابیم / 'ق ) لاس 241 ه .  يافوتم  و 
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اطع نب  لصاو  ناوریپ  هک  هلزتعم  دنـشابیم / لبنح  نبدمحا  ناوریپ  هک  ثیدح  لها  دنتـسه / يرعـشا  لیعامـسا  نب  یلع  نسحلاوبا  ناوریپ 
يدـیرتام روصنموبا  نآ  سـسؤم  هک  دنتـسه  هیدـیرتام »  » بهذـم وریپ  دـیاقع  رد  زین  مالـسا  ناهج  قرـش  ياهیفنح  زا  يرایـسب  دنتـسه /

یهقف یمالک و  ياههقرف  خـیرات  لوط  رد  هتبلا  دوب . تنـس  لـها  یهقف  یمـالک و  فورعم  بهاذـم  میدرمـشرب  ار  هچنآ  تسا / يدـنقرمس 
تـسا رکذ  هب  مزال  دنراد / دوجو  دودحم  تروص  هب  ناهج  رانک  هشوگ و  رد  نونکا  ًانایحا  ای  دناهدش و  ضرقنم  هدمآ و  دوجو  هب  یناوارف 

تنسلها نایم  رد  یهقف  بهذم  لهچ  زا  شیب  نآ  زا  لبق  یلو  دش  بهذم  راهچ  نیا  هب  رصحنم  راهچ  نرق  زا  تنسلها  یهقف  بهاذم  هک 
بهذـم طقف  زین  یمالک  رظن  زا  دـش و  یمـسر  یهقف  بهذـم  راهچ  اهنت  تافالتخا  شهاک  هلمج  زا  نوگانوگ  للع  هب  سپـس  دوب ، حرطم 

/ تشگ رگید  یهقف  يداـقتعا و  بهاذـم  ریاـس  هلزتعم و  بهذـم  ندـش  ضرقنم  بجوم  عوضوم  نیا  دـش و  هتخانـش  تیمـسر  هب  يرعـشا 
ایلوا زا  نتساوخ  افش  عوضوم :

؟  نیدشار يافلخ  ای  دنربمایپ  تنس  ناوریپ  تنس  لها 

شسرپ

؟  نیدشار يافلخ  ای  دنربمایپ  تنس  ناوریپ  تنس  لها 

خساپ

. تسا نیدشار  يافلخ  ربمایپ و  تنس  عومجم  تنس  زا  نانآ  روظنم 

؟ دراد دربراک  دنچ  مالک ، ملع  حالطصا  رد  تّنسلها  ریبعت 

شسرپ

؟ دراد دربراک  دنچ  مالک ، ملع  حالطصا  رد  تّنسلها  ریبعت 

خساپ

باتک و زا  یصن  هک  دندقتعم  هک  یناناملسم  هب  هعیش ؛ حالطـصا  لباقم  رد  . 1 دوریم : راک  هب  ریز  یناعم  زا  یکی  رد  ّتنسلها  حالطـصا 
، هدـش راذـگاو  ناناملـسم  دوخ  باختنا  هب  (ص ) مرکا لوسر  زا  سپ  ناناملـسم  ياوشیپ  و  (ص ) ربمایپ نیـشناج  نییعت  هدـشن و  دراو  تنس 

روط هب  تروص  نیا  رد  هک  تعدـب ؛ لـها  لـباقم  رد  . 2 تسا / قبطنم  هعیـش ، زا  ریغ  یمالـسا ، قرف  همه  رب  انعم  نیا  دـنیوگیم  تّنـسلها 
. تسا جـیار  هیدـیرتام »  » و هرعاشا »  » ناملکتم دزن  انعم  نیا  ْعامجلا /» ْنسلا و  لها  : » دوشیم هتفگ  تسا و  هارمه  هعامجلا »  » هملک اب  بلاـغ 

وبا دناهدیمان / تعدـب  لها  ار  هعیـش  جراوخ و  هلزتعم ، هیردـق ، لیبق  زا  رگید ، ياههقرف  ّتنـسلها و  ار  دوخ  طقف  انعم ، نیا  ساسا  رب  نانآ 
هک یناسک   ) هیتافـص ناملکتم  و  هیعفاش ) هیلبنح و  هیکلام ، هیفنح ،  ) یهقف هناگراهچ  بهاذم  ياهقف  لماش  ار  ّتنـسلها  يدادـغب ، روصنم 

هدـیمان أوها » عدـبلا و  لـها   » ار یمالـسا  رگید  قرف  هیماـما و  هلزتـعم ، دـنادیم و  دـننادیم ) شـسدقم  تاذ  رب  دـیاز  ار  دـنوادخ  تاـفص 
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توبن وا ، لـالج  لاـمک و  تافـص  ناـهج و  راگدـیرفآ  یگناـگی  ملاـع ، ثودـح  هب  ناـمیا  ار ، ندوـب  ینـس  كـالم  يدادـغب ، { 1 .} تسا
هتـشاد نامیا  هدـش  دای  روما  نیا  هب  سک  ره  وا ، رظن  زا  تسا . هتـسناد  هبعک  نآرق و  وا ، تعیرـش  توبن و  تیمتاخ  تیمومع و  (ص ) ربمایپ

هب یمالـسا  قرف  همه  هک  تسا  نـشور  { 2 .} دوب دـهاوخ  تسرپاتکی  یّنـس  دوش ، رفک  هب  رجنم  هک  دـنکن  داـجیا  نید  رد  یتعدـب  دـشاب و 
دننام دـماجنیب ، رفک  هب  اهنآ  دـیاقع  هک  دوب  دـهاوخ  نوریب  ّتنـسلها  حالطـصا  زا  یناسک  اهنت  نیاربانب ، دـنراد . ناـمیا  هدـش ، داـی  لوصا 

ّتنـسلها انعم  نیا  قبط  دـننزیم ؛ تایاور  تایآ و  لیوأت  هب  تسد  هک  یناسک  لـباقم  رد  . 3 دنتـسه / میـسجت  هیبشت و  هب  لئاق  هک  یناسک 
يراددوخ ّتنـس  باتک و  تاهباشتم  رد  یتح  لیوأت ، نتفرگ  راـک  هب  زا  دـننکیم و  ذـخا  ار  تاـیاور  تاـیآ و  رهاوظ  هک  دنتـسه  یناـسک 

ضیوفت هب  لئاق  حالطـصا ، هب  درک و  يراددوخ  ثیدـح  ای  هیآ  يانعم  نایب  رظن و  راهظا  هنوگ  ره  زا  دـیاب  هیرظن ، نیا  ساسا  رب  دـننکیم /
ياهدع رب  اهنت  انعم  نیا  دوب / دنهاوخن  ّتنـسلها  دننزیم ، لیوأت  هب  تسد  تاهباشتم  دروم  رد  هک  یناسک  هیرظن ، نیا  قبط  نیاربانب ، دـش /

نامه باوص  هقیرط  : » تسا هتفگ  یلبنح  بجر  نبا  هچنانچ  ددرگیم ؛ قبطنم  رـضاح  رـصع  رد  هیفلـس  میدـق و  هلباـنح  ثیدـح و  لـها  زا 
ضوخ اهنآ  یناعم  رد  هدرک و  يراددوخ  لاثم ، رکذ  یگنوگچ و  نایب  تایاور و  تایآ و  ریـسفت  زا  هک  دناهدومیپ  حلاص  فلـس  هک  تسا 

هب ّتنسلها  حالطصا ، کی  ساسا  رب  . 4 { 3 .} دوشیمن تفای  تسا  هدمآ  نیملکتم  تاملک  رد  هک  یبلاطم  نانآ ، تاملک  رد  دـناهدرکن و 
، زورما { 4 .} دـنراد داقتعا  بلاـطیبا ) نب  یلع  ناـمثع و   ) نینتخ تبحم  و  رمع ) رکبوبا و   ) نیخیـش تیلـضفا  هب  هک  دوشیم  هتفگ  یناـسک 
و هیرعشا »  » و هیدرتام »  » یمالک بهذم  ود  و  یلبنح ) یعفاش و  یکلام ، یفنح ،  ) یهقف هناگراهچ  بهاذم  ناوریپ  يارب  ّتنسلها  حالطصا 

پاچ ص 43 ، هنسلا ، لوصا  [. 3 / ] ص 318 و 322 نامه ، [. 2 / ] 7 و 13 ص 6 ، قرفلا ، نـیب  قرفلا  [. 1 { ] 5 .} دوشیم قالطا  هیفلس »  » زین
ص 165/ یمالک ، بهاذم  قرف و  یناگیاپلگ ، ینابر  یلع  [. 5 / ] ص 108 هیفسنلا ، دئاقعلا  حرش  [. 4 / ] مالسلاراد

؟ تسا هدوب  يرصع  هچ  رد  تنس  لها  حالطصا  روهظ  أدبم 

شسرپ

؟ تسا هدوب  يرصع  هچ  رد  تنس  لها  حالطصا  روهظ  أدبم 

خساپ

هدافتـسا هرعاشا  ثیدح و  لها  زا  یخرب  تاملک  زا  - 1 مینکیم : هراشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدـش  رکذ  یفلتخم  لاوقا  هراـب  نیا  رد 
-2 دنکیمن . دییأت  ار  هیرظن  نیا  یخیراتای  یثیدح  دنتسم  هنوگچیه  اما  تسا ، هدوب  فورعم  هباحـص  رـصع  رد  حالطـصا  نیا  هک  دوشیم 
زا یهورگ  هیواعم  رـصع  رد  دیوگیم : هتـسناد و  یـسابع  يافلخ  دهع  ار  حالطـصا  نیا  شیادـیپ  خـیرات  هنیزلا »  » باتک رد  يزار  متاحوبا 

« هعیش  » هب نآ  زا  شیپ  نانآ  دندشیم و  هدناوخ  هیولع » » یلع نارادتسود  دندشیم و  هدیمان  هینامثع »  » دندوب نامثع  هاوخاوه  هک  ناناملسم 
درک و رییغت  هعیش  ینعی  دوخ  نیشیپ  مان  هب  هیولع  دیدرگ و  خسن  هینامثع »  » و هیولع »  » مان نایـسابع  تموکح  دهع  رد  هاگنآ  دندوب  فورعم 

نرق رخاوا  هب  حالطصا  نیا  خیرات  هک  تسا  نیا  رگید  لوق  - 3 { 1 .} تفای همادا  نآ  زا  سپ  مان  ود  نیا  دندش و  هدیمان  تنس  لها  نارگید 
لها حالطصا  هتـشون ، رَدَق »  » هیرظن نالطب  رد  يافوتم 101 ق )  ) زیزعلادـبع نب  رمع  هک  ياهلاسر  رد  هک  نانچ  ددرگیم ، زاـب  يرجه  مود 

، تسین نآ  یحالطصا  يانعم  هب  تنس  لها  هک  دوشیم  هدافتسا  زیزعلادبع  نبرمع  تاملک  رهاوظ  زا  هچ  رگا  { 2 .} تسا هتفر  راک  هب  تنس 
لـلملا و یف  ثوحب  [. 2 . ] ص 18 ج 1 ، هعیـشلا ، نایعا  [. 1 { ] 3 .} تسا يوبن  تنـس  هب  نـالماع  نـالقان و  ناثدـحم ، نآ ، زا  دوـصقم  هکلب 
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ص 167. یمالک ، بهاذم  قرف و  یناگیاپلگ ، ینابر  [. 3 . ] ص 334 ج 1 ، لحنلا ،

؟ تسیچ تنس »  » هملک مهف  رد  رایعم 

شسرپ

؟ تسیچ تنس »  » هملک مهف  رد  رایعم 

خساپ

لوسر یلعف  ای  لوق  یهاون  رماوا و  هب  عرـش  حالطـصا  رد  و  دـشابیم . ننـس »  » نآ عمج  شور و  هار و  يانعم  هب  تغل  رد  تنـس »  » ناـگژاو
باتکلا و  » دوشیم هتفگ  لیلد  ناسل  رد  اذـل  دـشاب و  هدـشن  هراشا  يزیچ  نآرق  رد  هک  تسا  يدروم  رد  نیا  دوشیم و  قـالطا  (ص ) ادـخ

یهاگ زین  و  تنس » لها   » دوشیم هتفگ  ددرگیم و  هفاضا  نآ  هب  لهأ »  » هملک تالامعتسا  بلاغ  رد  هتبلا  { 1 .} ثیدح نآرق و  ینعی  ۀّنسلا »
دنرادن تسود  ناناملسم  مامت  دش  هتفگ  هچ  نآ  قبط  تسا  یهیدب  تعامج .» تنس و  لها  : » دوشیم هتفرگ  فطع  نآ  رب  تعامج »  » هملک

ناونع هب  مالسا  یمارگ  لوسر  هک  دنراد  رظنقافتا  ناناملـسم  همه  اریز  دنیامن  مالـسا  ربمایپ  یهاون  رماوا و  زا  يوریپ  دنـشاب و  تنـس  لها 
شقن یتخبشوخ  تداعس و  نیمأت  رد  ًاعطق  ترـضح  نآ  تاروتـسد  زا  يوریپ  دناهدش و  ثوعبم  رـشب  گرزب  ملعم  رگتیاده و  یهلا ، ربهر 
يرشب تداعس  هدننک  نیمات  یهلا  هیطع  نیرتگرزب  ناونع  هب  نآرق  تسا . یعقاو  تنـس »  » هب یبایتسد  تسا  مهم  هچ  نآ  اما  دراد . یـساسا 

راتفگ و زا  هراومه  دنتـشاد و  یگرتیاده  رظن  مه  يوبن  تنـس  هب  نآرق  رانک  رد  یمالـسا  تما  (ص ) ادـخ لوسر  تثعب  ودـب  زا  یلو  تسا 
تما نایم  رد  دوجوم  زاکترا  نیا  هاگ  نآ  دندرکیم . لاؤس  گرزب  ملعم  نآ  زا  ار  باتک  ضماوغ  دنتـسجیم و  هرهب  ترـضح  نآ  رادرک 

ساسا نیا  رب  { 2 «.} اوهتناف هنع  مکاهن  ام  هوذخف و  لوسّرلا  مکاتا  ام  : » دیامرفیم هک  اج  نآ  دش ، دـییأت  مه  نآرق  دوخ  هلیـسو  هب  یمالـسا 
(ص) ادخ لوسر  زا  هچنآ  هب  لمع  نمض  یعون  هب  مادک  ره  ات  دوبیم  يوبن  هریس  طبـض  ظفح و  رب  زین  كاپ  باحـصا  شور  هریـس و  دیاب 

هنیدم  » ياههیاپ نآ  ساسا  رب  دنامب و  یقاب  دیواج  ۀنسح و  تنـس  تروص  هب  ات  دننک  لقتنم  دوخ  زا  سپ  لسن  هب  ظفح و  ار  نآ  دندیدیم 
هنافسأتم نکیلو  دش  ساسحا  رتشیب  (ص ) ادخ لوسر  هنوگ  تداهـش  تلحر  زا  سپ  نآرق  رانک  رد  تنـس »  » هب زاین  دوش . يزیریپ  هلـضاف »
ددـصرد هک  اج  نآ  ات  دـشن  هدنـسب  رما  نیا  هب  درک و  دودـسم  دـعب  لسن  رب  ار  نآ  شرتسگ  طسب و  هار  هَّللا » باتک  انبـسح   » روهـشم راعش 

، تسا هتفگیم  نخس  يدونـشخ  مشخ و  لاح  رد  هک  هدوب  يرـشب  ربمایپ  دنتفگ : لمع  نیا  هیجوت  رد  دندش و  ثیدح  باتک  زا  يریگولج 
هک اـج  نآ  اـت  تسد . نـیا  زا  ینانخـس  و  { 4 ،} دوش اـهر  ادـخ  باـتک  دوش و  طولخم  ربماـیپ  نخـس  اـب  نآرق  میـسرتیم  هک  نیا  اـی  { 3}

ار نآرق  زج  يزیچ  ره  نتـشون  ربمایپ  هک  دندرک  لعج  یتایاور  دنهد و  دانتـسا  (ص ) ربمایپ هب  ار  نآ  دندرک  یعـس  ثیدـح  عنم  نارادـفرط 
دنچ یتقو  { 6 ،} دـش هدـنازوس  رمع  رکبوبا و  تفالخ  نامز  رد  يوبن  ثیداحا  زا  يرایـسب  رما  نیا  ققحت  يارب  و  { 5 .} تسا هدرک  عونمم 
نارس يوس  زا  درکلمع  نیا  { 7 .} دندش ینادنز  رمع  طسوت  ثیدح  ندرک  لقن  دایز  تلع  هب  دوعـسم  نبا  ءادرد و  وبا  لثم  هباحـص  زا  نت 
تباتک زاـغآ  ربماـیپ و  تلحر  نیب  اریز  { 8 ،} تسا هناوتـشپ  نودب  یمالـسا  گنهرف  دننک  اعدا  ناقرـشتسم  زا  یهورگ  دـش  ثعاب  هباحص 

هدنیآ لسن  هب  دنسیونب و  يزیچ  هک  نیا  نودب  دنتفر  ایند  زا  ناناملسم  مود  لوا و  لسن  نایم  نیا  رد  دش و  هلـصاف  لاس  دودح 100  ثیدح 
هب هجوت  اب  دومن . زاب  ثیداحا  لعج  عضو و  يارب  ار  هار  یثیدح  عبانم  دوبمک  نآ و  رد  هابتشا  اطخ و  هظفاح و  رب  دامتعا  اذل  دنیامن . لقتنم 

طقف ناسنا  هظفاح  هب  ناوتیم  هنوگچ  ینالوط  ًاتبسن  لهـصاف  نیا  اب  و  تسا ؟ هنوگچ  یعقاو  تنـس »  » هب یبایتسد  دش  هظحالم  هک  ریـس  نیا 
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مه رانک  رد  ود  ره  دعج  ییاهن و  تداعـس  هب  ندیـسر  يارب  تسا  نآ  هدننک  نییبت  نآرق و  دادـتما  هک  ربمایپ  تنـس  نیاربانب  دومن ؟ دامتعا 
مهیلع ) قداص رقاب و  ماما  نامز  رد  دش و  زاغآ  (ص ) مرکا ربمایپ  نامز  زا  تنـس  نیودت  هعیـش  یثیدح  هزوح  رد  نایم  نیا  رد  اما  دوب . مزال 

هب لوصو  هار  اهنآ  تقاثو  هب  تنـس  لها  تیب و  لها  همئا  تمـصع  هب  هعیـش  داقتعا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دیـسر و  دوخ  جوا  هب  مالـسلا )
؟ تسا دامتعا  لباق  مادـک  يراگن  تنـس  نایرج  ود  نیا  نایم  دـینک ، تواضق  دوخ  مرتحم  هدـننک  لاؤس  امـش  دومن . راومه  ار  یعقاو  تنس 
رد مه  نایرج  کی  دش و  عورـش  (ص ) مالـسا لوسر  ترجه  زا  لاس  دودح 100  زا  سپ  هک  تنـس  يروآعمج  طبـض و  رد  نایرج  کی 

هلادبع نب  رباج  و  { 10} سابع نب  هلادبع  و  { 9} نینمؤملاریما نوچ  یناگرزب  طسوت  ناشیا  فارشا  رظن و  تحت  ترضح و  نآ  دوخ  نامز 
قافتا دروم  تسا و  یعطق  نآ  هیتجح  مهم و  هچ  نآ  اریز  تسا . هدشیم  ماجنا  هباحـص  رگید  ربمایپ و  هدش  دازآ  مالغ  عفار  وبا  يراصنا و 

« یّنـس  » ام رب  دـشاب  هتـشاد  نآ  هب  دانتـسا  ام  شور  رادرک و  هک  یمادام  تسادـخ و  لوسر  ریرقت  لـعف و  لوق و  تسا . یمالـسا  قرف  ماـمت 
نایوار و تلادـع  تنـس  مهف  رد  رایعم  میتسه و  حیحـص  دانـسا  دـنمزاین  یعقاو  تنـس  ندروآ  تسد  هب  يارب  ام  نیاربانب  ددرگیم . قالطا 

ترضح نآ  تیب  لها  تنس  زا  حیحص  كرد  مهف و  ياهرایعم  زا  یکی  اذل  دیامنیم  لقتنم  ام  هب  ار  يوبن  تنـس  هک  تسا  يدنـس  هلـسلس 
دروم لودع و  تیب  لها  و  نیملـسم ) قرف  مامت  هکلب   ) دنراد قافتا  نآ  رب  تنـس  لها  ناردارب  مامت  هکلب  رایـسب  هچ  نآ  قبط  اریز  دـشابیم 
لئاق ار  هعیش  ناماما  تمصع  تنـس  لها  ناگرزب  زا  یـضعب  ءاسک  ثیدح  ياضتقم  هب  هچرگ  تسا ) رـشعینثا  ناماما  روظنم   ) دنتـسه هقث 

یثیدح هزوح  رد  تنـس  تبث  شراگن و  هک  هدـش  تباث  هچ  نآ  قبط  ساسا و  نیا  رب  تسا . زرحم  نانآ  تلادـع  لقادـح  یلو  { 11} دندش
هژاو تنـس  لها  زا  یـضعب  دـشابیم . تنـس  مهف  يارب  یبوخ  قیرط  هناگهدازود  ناماما  تاـیاور  هتـشاد  دوجو  ربماـیپ  دوخ  ناـمز  زا  هعیش 
ۀنـس یتنـسب و  مکیلع  هک  دناهدروآ  ترـضح  نآ  زا  یثیدح  هطبار  نیا  رد  دندومن و  قالطا  زین  ادـخ  لوسر  باحـصا  لمع  رب  ار  تنـس » »
نیا ندوب  حیحـص  ًارهاظ  یلو  یباحـصا . هیلع و  انا  ام  تیاور ...: نیا  زین  و  { 12  ×} اهیلع اوضع  اهب و  اوکـسمت  نیدشارلا  نیدهملا  ءافلخلا 
اعدا ار  نآ  نیملـسم  قرف  زا  یـسک  هک  تسا  يرما  نیا  تسا و  هباحـص  تمـصع  نآ  قیدـصت  همزال  ًـالوا : اریز  تسا  لکـشم  ثیدـح  ود 

: ًاثلاث ددرگیمن و  باحـصا  همه  لماش  تساعدم و  زا  صخا  لیلد  نیاربانب  دراد  نیدشار  ءافلخ  هب  صاصتخا  لوا  ثیدـح  ًایناث : هدرکن و 
: ًاعبار و  { 13 ،} هدش بوجو  مدـع  هب  لئاق  يرگید  بوجو و  هب  لیاق  یکی  ياهلأسم  رد  هک  ياهنوگ  هب  دراد  فالتخا  مه  اب  هباحـص  تنس 
. دنـشابیم نعط  فعـض و  دروم  لیدـعت  حرج و  ءاملع  دزن  رد  نآ  نایوار  دـندومن و  ضارعا  لوا  ثیدـح  زا  ملـسم  ماـما  يراـخب و  ماـما 
رب ار  اهنآ  شور  تنس و  هب  ندز  گنچ  هک  دوشیم  هدهاشم  ییاهینامیشپ  اهتمادن و  هباحص  زا  یـضعب  یگدنز  رد  روما  نیا  رب  فاضم 

متـشاد تسود  هک  یلمع  هس  نآ  اما  دینک ...: هجوت  شرمع  رخاوا  رد  رکبوبا  لوا  هفیلخ  تمادن  هب  هنومن  ناونع  هب  دنکیم . لکـشم  ناسنا 
ص 150. ج 1 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  [. 3 . ] هروس 7 رشحلا ، [. 2 . ] ص 407 ج 2 ، ریثا ، نبا  هیاـهن ، [. 1 { ] 14 !... .} مدرکیم كرت 

ثیداـحا نیا  هک  نیا  دوجو  اـب  ص 21 ؛ ج 3 ، دمحا ، دنـسم  72 ؛ ص 228 -  ج 4 ، ملسم ، حیحـص  [. 5 . ] 38 ص 36 -  ملعلا ، دـییقت  [. 4]
هب مسق  هک  سیونب  دومرف  ادخ  لوسر  متـشونیم ... مدینـشیم  ربمایپ  زا  هچ  ره  نم  هک  هدرک  لقن  رمع  نب  هلادـبع  هچ  نآ  اب  تسا  ضراعم 

ص 5؛ ج 1 ، ظافحلا ، ةرکذـت  [. 6 . ] ص 69 ج 4 ، ملـسم ، حیحـص  دوـشیمن ؛ جراـخ  مناـهد  زا  قـح  زج  تسوا  تسد  هـب  مـنج  هـک  نآ 
. تسا هداد  ار  ياهیرظن  نینچ  يدوهی  رهیز » دـلوگ   » دوشیم هتفگ  [. 8 . ] ص 7 ج 1 ، ظافحلا ، ةرکذت  [. 7 . ] 29467  - 29460 لامعلازنک ،
هک تسا  دوجوم  عیشت  لها  عبانم  رد  و  ص 69 ؛ ج 4 ، يراخب ، حیحص  هفیحـصلا ؛ هذه  یف  ام  نآرقلا و  ریغ  هنع  انبتک  ام  (ع ) یلع لاق  [. 9]

نادرگاش زا  يو  [. 10 . ] دناهتـشون ادـخ  لوسر  ءالما  هب  تسا  هدوب  هعماج  شمان  هدوب و  عارذ  نآ 70  لوط  هک  ار  ياهفیحـص  نینمؤملاریما 
: هب دوش  عوجر  [. 11 . ] ص 216 ج 5 ، يربکلا ، تاقبطلا  تشونیم ، یحاولا  رب  دینـشیم  باحـصا  زا  هک  ار  ربمایپ  ثیداحا  و  (ع ) یلع ماما 
ص ج 5 ، يذمرت ، ننس  [. 12 . ] ص 147 ج 23 ، راونالاراحب ، 172 ؛ ص 174 -  ج 9 ، دئاوزلاعمجم ، 222 ؛  - 293 ص 218 -  مارملا ، ۀیاغ 

دروم رد  رمع  رکبابا و  رظن  فـالتخا  [. 13 . ] 127 ص 126 -  ج 4 ، دمحا ، دنـسم  ح 42 ؛ ص 15 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننـس  ح 2676 ؛ ، 43
یلو درکیم  میـسقت  يواست  هب  رکبوبا   ) لاملاتیب تمـسق  تخادرپ  رد  رظن  فالتخا  هریون -  نب  کـلام  لـتق  رد  دـیلو  نب  دـلاخ  درکلمع 
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ص 619. ج 2 ، يربط ، ص 124 ؛ ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  [. 14 . ] ص 153 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  درکیم ،) تخادرپ  توافت  هب  رمع 

افلخ هباحص و 

هباحص تلادع 

؟  دنا هدوب  لداع  هباحص  همه  ایآ  تسا و  ناملسم  هباحص  رکنم  ایآ 

شسرپ

؟  دنا هدوب  لداع  هباحص  همه  ایآ  تسا و  ناملسم  هباحص  رکنم  ایآ 

خساپ

یمالسا تما  زا  یهورگ  بی  ـ ـص لاعتمدنوادخ نـ هک  تسا  میظع  سب  يراختفا  ص )   ) مرکا لوسر  اب  ینیـشنمه  تبحاصم و  دیدرت  نودب 
هار رد  لام  ناج و  لذـب  اب  دـندروآ و  نامیا  ص )   ) ربماـیپ تلاـسر  هب  هک  دـنا  يدارفا  نیلوا  ص )   ) هّللا لوسر  هباحـص  تسا و  هدـینادرگ 
هک دوش  رشتنم  ملاع  فانکا  هب  مالسا  مچرپ  ات  دش  ثعاب  نانآ  ياهتدا  ـ شر ـد و  ند ـیـ شو مال کـ ـ سا میرح  زا  عافد  مالـسا و  رـشن  شرتسگ و 

ناناملسم همه  دزن  دندنا ,  مدق مـ تباث  ریسم  نیا  رد  هک  نانآ  ص )   ) ربمایپ هباحـصو  تسا  ظوفحم  لاعتم  دنوادخ  دزن  نانآ  تامدخ  رجا 
یخرب دنا :  هدرک  هئارا  هیرظنود  ناناملسم  هک  تسا  هبا  ـحـ ـص یمامت  تلادع  ثحب  تسا ,  فالتخا  دروم  هک  یثحابم  زا  یکی  دنا . مرتحم 

مدرم و نیرتهب  زا  یگمه  هباحص  دسیون : یم  ملـسم  حیحـص  حراش  يوون  ماما  دنـشاب ,  یم  لداع  انثتـسا  نودب  هباحـص  همه  هک  دندقتعم 
ـن یا ( 1  . ) دو ـهـا نـبـ نآ نایمرد  یـصلاخان  هنوگچیه  دـندوب ,  هنومن  لداع و  همه  رترب و  دوخ  زا  سپ  مدرم  زا  دـندوب و  تما  ـن  یا نارورس 
 , تسا هدرک  دای  یکین  هب  ص )   ) هّللا لو  ـ ـسر ـه  با ـحـ ـص نانموم و  زا  یخرب  زا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  تاـیآ  زا  یخرب  هب  رظاـن  هیر  نـظـ
یم هدیجنساهنآ  هرابرد  تایاور  تایآ و  هب  هجوت  اب  هباحـص  هاگیاج  هک  دندقتعم  یخر  و بـ ( 2  () نینموملا نع  هّللا  یضر  دقل  هیآ (  دننام 
ریاس ران  رد کـ هک  تسا  یتبقنم  ندوب  یباحـص  دریگرارق و  رایعم  دـیاب  يوقت  تسا و  اهنآ  لـمع  ناـمیا و  یلـصا  كـالم  راـیعم و  دوش و 

نوقفانملا کئاجاذا  هیآ (  دننام  دراد ,  حیرص  هباحـص تـ نایم  رد  ناقفانم  زا  یخرب  دوجو  هب  نآرق  تایآ  دوش و  یم  هدیجنـس  نانآ  لامعا 
رایعم و نیا  رب  هوالع  تسناد ,  لداـع  ار  هباحـص  همه  ناوت  یمن  نیارباـنب  ( 3  ( . ) هلوسرل کنا  ملعی  هّللا  هّللا و  لوسرل  کـنا  دهـشن  اولاـق 

دوجو نآ  رد  نیقی  هب  هب  تبحاصم  هوحن  تبحاصم و  تدـم  تسا و  یـسک  هچ  هباحـص  هک  درادـن  دوجو  دـشاب ,  قافتادروم  هک  یکـالم 
كرد و ار  ص )   ) مـال ـ ـسا ربماـیپ  هک  تسا  یـسک  یباحـص  دـیوگ :  یم   , تسا هدرک  هئارا  رجح  نبا  هک  روهـشم  فـیرعت  رباـنب  درادـن و 

نانآ نایم  رد  هک  ار  هباحـص  همه  ناوت  یمن  نینچم  هـ ( 4  . ) تسا هتفر  ایند  زا  مالـسا  ـن  ید هدروآ و بـر  نا  ـمـ یا وا  هدر و بـه  تا کـ ـ قـال مـ
تسناد و یکی  دـنا , هدـش  دراو  مالـسا  هشیر  هب  ندز  هشیت  هئطوت و  رطاخ  هب  هک  مه  يدارفا  نامیالا و  فیعـض  دارفا  نامیالا و  تباث  دارفا 

لو ـ ـصا ـث  حا زا مـبـ نامیا  مالـسا و  ثحبم  هک  تسا  نیا  دوش  نشور  تسا  مزال  هک  يا  هتکن   . دومن تواضق  وحن  ناـنآ بـه یـک  هراـبرد 
رکنم یسک  رگا  اما  تسا .  جراخ  جراخ  مال  ـ سا هریاد  زا  دوش ,  رکنم  ار  مالـسا  تایرورـض  زا  یکی  ای  مالـسا و  لوصا  یـسک  رگاو  تسا 

یباحص ار  يا  هدع  یلاجر  بتک  نابحاص  زا  یخرب  دوش  ـمـی  نر نا و کـفـ ـمـ یا عوضوم  رد  لخاد  ثحب  نیا  دوش ,  نانآ  لیاضف  بقانم و 
يدرفرگا هـم تسین و  مالـسا  زا  جراخ  دنک ,  راکنا  ار  يدرف  ندوب  هباحـص  یـسک  رگا  دنناد و  یمن  یباحـص  ار  يا  هدـع  دـنا و  هتـسناد 
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دهاوخن مه  وا  نامیا  یتدایز  بجوم  دوش ,  صخش  نآ  ندوب  یباحص  هب  دقتعم  تسا ,  فالتخا  وا  ندوب  هباحص  رد  هک  یـصخش  هرابرد 
ساـسارب یخرب  دـنا : هتـسد  ود  ناناملـسم  مه  هباـح  ـ ـص ـت  لاد هراـبرد عـ تسا .  رفک  ناـمیا و  عوضوم  زا  جراـخ  ثحب  نیا  نیارباـنب  , دوب

هدرک افتکا  تایآزا  یخرب  رهاوظ  هب  یخرب  دـنناد و  یمن  ماقم  کی  رد  ار  همه  هدومن و  تواض  لقع قـ ساساربو  تایاور  تایآ و  عومجم 
اهنآ یگمه  تلادـع  هب  هدیجنـس و  مالـسا  زا  ذـختم  قطنمو و  لـقع  ساـسا  رب  ار  اـهنآ  لاـمعا  و  ص )   ) يوبن تا  ـ یاور ـگـر و  ید تاـیآ  و 

 . دنا هدرک  تواضق 

؟  دنتسه یتشهب  نامیالا و  لماک  هباحص  یمامت  ایآ 

شسرپ

؟  دنتسه یتشهب  نامیالا و  لماک  هباحص  یمامت  ایآ 

خساپ

هب تغل  رد  ـی  با صـحـ  : یسررب مـی کـنـیـم تنس  نآرق و  هاگدید  زا  ار  نانآ  هاگیاج  سپس  هدومن و  فیرع  ار تـ ـی  با هژاو صـحـ اد  ـتـ با رد 
رد هباحـص   . دـشاب يرگید  هارمه  بحاصم و  ینالوط  ای  ها  ـ تو ـی کـ تد هک مـ دوش  یم  قالطا  یـسک  هرابرد  تسا و  مزالم  هارمه و  يانعم 

یباحص دسیون :  یم  یباحص  فیرعت  رد  هک  تسا  رجح  نبا  زا  اهنآ  نیرتروهشم  هک  تسا  توافتم  یناعم  ياراد  ناناملسم  نیب  حالطـصا 
 . تسا هتفر  ـیـا  ند زا  مالـسا هـم  نید  رب  تسا و  هدروآ  ناـمیا  وا  هب  هدرک و  تاـقالم  كرد و  ار  ص )   ) مالـسا ربماـیپ  هـک  تـسا  یـس  کـ

تما زا  یهورگ  بیـصن  لاعتمدـنوادخ  هک  تسا  سب عـظـیـم  يراـختفا  ص )   ) مرکا لوسر  اـب  ینیـشنمه  تبحاـصم و  دـیدرت  نودـب  (1)
رد لام  ناج و  لذب  اب  دـنا و  هدروآ  نامیا  ص )   ) ربمایپ تلاسر  هب  هک  دنتـسه  يدارفا  نیلوا  ص )   ) هّللا لوسر  هباحـص  تسا و  هدـینادرگ 

رجا هتبلا  هک  دو  رشتنم شـ ملاع  فانکا  هب  مالسا  ات  دش  ثعاب  نانآ  ياهتداشر  دندیشوک و  مالسا  میرح  زا  عافد  مالسا  رـشن  شرتسگ و  هار 
هتسد نیا  عقاو  رد  دنرگن و  یم  تزع  مارت و  ـ حا هد  ـ ید هب  اهنآ  هب  ناناملسم  همه  تسا و  ظوفحم  لاعتم  دنوادخ  دزن  نانآ  داهج  تامدخ و 
نارای 1 ـ  : تسا هدرک  میسقت  هتسد  هس  هب  ار  باحصا  موصعم  ناماما  تایاور  میرک و  نآرق  تایآ   . دنتسه یگرزب  تبقنم  ياراد  هباحص  زا 

دنوادـخ دـنداد و  ناشن  لمع  رد  صالخا  تقادـص و  ودـندنام  یقاب  دـندوب , هتـسب  هک  يدـهع  نامیپ و  رب  گرم  هظحل  ات  هک  يا  هتـسیاش 
هنع و اوضر  مهنع و  هّللا  یـضر  ناسحاب  مهوعبتا  نیذـلا  راصنالاو و  نیرجاهملا  نم  نولوالا  نوقباسلاو  دـیامرف (:  یم  نانآ  هرابرد  لاـعتم 

یناسک راصنا و  نارجاهم و  زا  نیتسخن  نازاتشی  پـ ( 2  , ) ـعـظـیـم لازو ـفـ لا ـک  لذ اد  ـ با اهیف  نیدلاخ  راهنالا  اهتحت  نم  يرجت  تانج  مهلدعا 
اهرهن اهنآ  رد  هک  ار  ییاهتشهبدنوادخ  دندونشخ و  دنوادخ  زا  زین  نانآ  دونشخ و  نانآ  زا  دنوادخ  دندومن ,  يوری  نا پـ ـ نآ زا  یکی  زا  هک 
یمارگ ربمایپ  زا  دندروآ و  مالـسا  هک  یباحـصا  2 ـ  ( . تسا یگرزب  يراگتـسر  تقیقح  هب  نیا  هدومرف و  اـیهم  ناـنآ  يارب  تسا ,  يراـج 

سرت تهج  هب  ای  يویند و  رذـگدوز  عماـطم  یناـسف و  يا نـ ـش هـ هاو اـهاوه و خـ زا  يوریپ  تهج  هب  اـما  دـندرک ,  يوریپ  ص )   ) مالـسا
رد دنتخادرپ و  ص )   ) ادـخ ربمغیپ  تیذا  تیذا  رازآ و  هب  دنتـشاذگ و  تنم  ص )   ) ربمایپ رب  ناشندروآ  مالـسا  يارب  دـندش و  شزغلراچد 
زا هتـسد  ـن  یا ـتـنـد ,  ـس ـ ناد رظن مـی  يار و  بحاص  ار  دوخ  دـندرک و  یم  یناـمرفانو  فلخت  ترـضح  نآ  تاروتـسد  زا  دراوم  يرایـس  بـ

لها نم  نوقفانم و  بارعالا  نم  ـکـم  لو و مـمـن حـ ـد (:  یا ـ مر نانآ مـی فـ هرابرد  لاعتم  دنوادخ  دـنا و  هتفرگ  رارق  شنزرـسدروم  هباحص 
ـل ها زا  یخرب  دنا و  قفانم  دنتسه ,  امش  فارطا  رد  هک  نانیـشن  هیداب  زا  یخرب  ( 3  , ) مهملعن نحن  مهمل  قافنلا ال تـعـ یلع  اودرم  هنیدـملا 
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زا ملـسم  يرا و  بـخـ ـنـت ,  ـس ـل  ها گرزب  ثدحم  ود   (. میـسانش یم  ار  اهنآ  ام  یـسانش  یمن  ار  اهنآ  وت  دـنا ,  هتفر  ورف  قافن  رد  ـنـه  ید مـ
. دنوش یم  دراو  نم  رب  متما  زا  نم  باحـصا  زا  یهور  ـت گـ ما زور قـیـ رد  دومرف :  ترـضح  نآ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ص )   ) مرکا لوسر 
 , دنتـسه نم  باحـصا  اـهنیا  ایادـخ  میوگ :  یم  نم  سپـس  دوش , یم  يریگول  ـر جـ ثو ضو کـ هب حـ ناـنآ  ندـش  کـیدزن  ودورو  زا  سپ 

ـی کـه با صـحـ 3 ـ ( . 4  ) دنتـشگرب قباس  تلاح  نامه  هب  نانآ  یتسین  هاگآ  دـنداد  ماجنا  وت  زا  سپ  نانآ  هچنآ  هب  وت  دـیامرف :  یم  دـنوادخ 
یم مالـسا  ياعدا  رهاظ  هب  هک  دـندش  هار  هـمـ ص )   ) مال ـ ـسا ربماـیپ  اـب  مالـسا  هشیر  هب  ندز  هشیت  يرگ و  هلیح  تنیط و  ـ ـش يار  ـا بـ فر صـ
عقاو رد  هکدندوب  هدروآرد  مالـسا  سابل  رد  ار  دوخ  ناناملـسم  بیرف  نید و  رد  هئطوت  يارب  نانآ   , دندیزرو یم  رفک  نطاب  رد  اما  دندرک 

دنتـسه و يدـعب ـ  ياهرـصع  رد  هچ  ص )   ) مرکم لوسررـصع  رد  هچ  ناناملـسم  مالـسا و  يارب  دـیدهت  رطخ و  نیر  گرز تـ هورگ بـ نیا 
لوسرل کنا  دهـشن  اولاق  نوقفانملا  کئاج  اذا  و  دیامرف (:  یم  تسا و  هتخادرپ  هورگ  نیا  تمذـم  هب  لماک  هروس  کی  رد  لاعتم  دـنوادخ 

ام دنتفگ :  دندمآوت و  دزن  ناقفانم  هک  یتقو  ص )   ) ادـخ لوسر  يا  ( 5  , ) نوبذاک نیقفانملا لـ نا  دهـشی  هّللاو  هلوسرل  کنا  ملعی  هّللاو  هّللا 
غورد ناقفانم  هک  دهد  یم  یهاوگ  وا  مه  یتسه و  وا  لوسر  وت  هکدناد  یم  دـنوادخ  یتسه  ادـخ  ص )   ) ربمایپ میهد کـه تـو  یم  یهاوگ 

زا هک  نانآ  هکلب  دنا ,  یتشهبو  نامیالا  لما  نا کـ ـ نآ همه  تفگ  نیقی  روط  هب  ناوت  یمن  دش ,  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  لاح  (6  ( . ) دننایوگ
ماجنارس نارگید  هرابرد  اما  تسا .  هداد  يدبا  میعن  تشهب و  تراشب  نانآ  هب  دنوادخو  دنا  ناناملسم  همه  مارتحا  دروم  دنتـسه  لوا  هورگ 

یم هدیجنـس  لامعا  اه و  لضف  ریاساب  هک  تسا  یلـضف  ندوب  هباحـص  اریز  دنک ,  یم  صخـشم  ار  نا  ـ ـش ـ ها ـگـ یا تسا کـه جـ نانآ  لامعا 
اوقت یتسار  هب  مکیقتا . )  هّللادنع  مک  ـ مر ـ کا نا  دـیامرف ( :  یم  ناحبـس  دـنوادخاریز  تسین ,  يراگتـسر  رایعم  كالم و  ییاهنت  هب  دوش و 

بقانم دـشابن , اوقت  رگا  تسا و  دـیفم  لئاضفو  بقانم  ریاس  ـل  ـصا ـن  یا را  رد کـنـ دـشاب و  یم  اهناسنا  همه  تشونرـس  هرابرد  یعقاورایعم 
 . تسین يراگتسر  هیام  درف  يارب  زین  رگید 

 . دنا هدومن  لالدتسا  تما ,  قافتا  عامجا و  تیجح  وراصنا  رجاهم و  لامعا  تحص  رب  ثیداحا ,  تایاور و  هلسلس  کی  اب  ننست  لها  نادن  ـشـمـ ناد
. ؟  تسا حیحص  هزادنا  هچ  ات  تالالدتسا  نیا 

شسرپ

لالدتسا تما ,  قافتا  عامجا و  تیجح  وراصنا  رجاهم و  لامعا  تحـص  رب  ثیداحا ,  تایاور و  هلـسلس  کی  اب  ننـست  لها  نادن  ـمـ ـش ـ ناد
. ؟  تسا حیحص  هزادنا  هچ  ات  تالالدتسا  نیا  دنا .  هدومن 

خساپ

عمتجت ال  لوا -  میزادرپ . هب  اهنآ  یـسررب  هب  مینک و  رکذ  کی  کی  ار  اهنآ  کسمت  روم  ثیداـحا  تسا  رتهب  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  يارب 
ـن یا  - 1 میوش .  یم  روآدای  هک  دراد  یتالاکـشا  ثیدـح  نیا  هب  لالدتـسا  دـنوش .  یمن  عمتجم  اـطخ  رب  نم  تما  ( . 1  ) ءاـطخ یلع  یتما 
رد درادن و  یکردم  چیه  هنافساتم  یلو  دشاب ,  یم  نانآ  نادنمـشناد  دانتـسا  دروم  یلوصا  یمالک و  ياهباتک  رد  هتـسویپ  هکنیا  اب  ثیدح 

ضر بـر فـ  - 2 تسین .  نشور  نآ  دنـس  هک  دوب ,  دهاوخ  يدـحاو  ربخ  تهج  نیا  زا  تسا . هدـشن  لقن  نانآ  حاحـص  یثیدـح و  ياهباتک 
يا هشیر  لئاسم  نینچ  رد  اریز  دو ,  ـد بـ هاو قافتاو نـخـ عامجا  تیجح  رب  هاوگ  ثیدح  نیا  لیـصا ,  ياهباتک  رد  نآ  لقن  دنـس و  تح  صـ

تباثار یئانب  ریز  یتدیقع و  هلاسم  کی  ناوت  یمن  دحاو  ربخ  اب  زگره  و  تسین .  تجح  دشاب ,  حیحـص  نآ  دنـس  مه  هچ  ره  دحاو ,  ربخ 
يا هلاسم  دـناوتب  ندوب ,  یعطق  رثا  رب  هک  تسا  مزال  دـشاب ,  هارمه  نئارق  اب  هک  يدـحاو  ربخ  ای  ـر  تاو ربخ مـتـ لـئاسم  نیا  رد  هکلب  دومن , 
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زگره ادخ  ( . 2  ) ءاطخ یلع  یتما  عمجیل  هّللا  نکی  مل  مود -  دزاس .  یمن  ار  يرگید  زیچ  نظ ,  زج  دـحاوربخ ,  دـنک و  تباث  ار  یتدـیقع 
هب ثیدح  ـن  یا الوا :  دشاب .  یم  دراو  زین  ثیدح  نیا  رب  تسا ,  هجوتم  نیشیپ  ثیدح  رب  هک  یتالاکـشا  دنک .  یمن  عمج  اطخ  رب  ارم  تما 

دنـسلا حیحـص  دحاو  ربخ  ـه  یا بـه پـ شزرا ,  زا نـظـر  تسا 0 و  هدشن  لقن  یمالـسا  لیـصا  كرادم  یثیدـح و  ياهباتک  رد  تروص ,  نیا 
 . دحاو ربخ  اب  هن  دومن ,  لالدتسا  نآ  دننامای  رتاوتم و  ربخ  اب  دیاب  یلوصا  یتدیقع و  لئاسم  رد  دنس ,  تحص  ضرف  رب  ایناث :  دسر 0  یمن 
وا مهلذخ  نم  ـم  هر ـ ـض هّللار ال یـ ـ ما یتما بـ نم  هفئاط  لازت  باب ال  دلج 1 ,  ملسم ,  حرش  رد  يوون ,  ثیدح ,  دقن  داتسا  نیا ,  رب  هتـشذگ 
نم هفئاط  لازت  ثیدح ال  وه  حیحصلا  فیعـض و  ءاطخ  یلع  یتما  عمتجت  ثیدح ال  دیوگ :  یم  لاس 1319  پاچ  هحفص 142 ,  مهفلاخ 

هکنیا نآ  تسا و  يرگید  ثیدـح  نآ  حیحـص  تسا و  فیعـض  دـنوش ,  یمن  عـمج  اـطخ  رب  نم  تـما  ثیدـح  قـحلا .  یلع  همئاـق  یتـما 
 . دروآ یمن  درگ  یهارمگ  رب  ارم  تما  دـنوادخ  هلالـض .  یلع  یتما  عمجی  هّللا ال  نا  موس -  دنتـسه .  قح  رب  هتـسویپ  نم  تما  زا  یهورگ 
زا ار  ثیدح  نیا  يوبنلا  ـث  ید ـحـ لا ظافلال  سرفهملا  مجعملا  فلوم  و  هدـش ,  لقن  هحفص 145  دلج 5 ,  دمحا ,  دنـسم  رد  ثیدح  ـن  یا

هرهچ زاب  تسا ,  هدش  دراو  عماوج  نیا  رد  هکنیا  اب  ثید  ـن حـ یا تسا .  هدومن  لقن  زین  یمراد ,  ننـس  همدـقمو  نتف ,  باتک  يذـمرت  ننس 
نامز ات  راصعازا ,  يرصع  ره  رد  ثیدح  هک  تسا  نیا  رتاو  طر تـ ـ ـش دنک .  یمن  تلالد  نآ  رتاوت  رب  ثدحم ,  هس  لقن  دراد و  دحاو  ربخ 

ره رد  ثیدح  نالقان  هئطوت  هک  يروطب  دشاب ,  هدـش  لقن  رتاوتم  تروص  هب  رب ,  ـ ما نا پـیـ ـ مز نا تـا  ـ نآ نامز  زا  عماوج و  نیا  ناگدنـسیون 
زا تسین .  دوجوم   , دنا هدرک  لقن  يدنـس  اب  ارنآ  ثدحم  هس  هک  ثیدـح  نیا  رد  طرـش  نیا  و  دـشاب .  يداع  لاحم  نآ ,  لعج  رب  يرـصع 

نیا و  تسا ,  یهارمگ  اطخ و  زا  تما  دارفا  همه  عاـمجا  تنایـص  رب  هاوگ  نآ  هباـشم  ثیدـح و  نیا  میرذـگب ,  هک  يدنـس  ياـه  هشقاـن  مـ
نایم رد  هتسویپ  هک  تسا  هتفریذپ  ار  نآ  نومضم  رظن  نیا  زا  هعیش ,  دنریذپ .  یم  ینس  هعیشزا و  معا  یمالسا  هعماج  دارفا  همه  ار  تقیقح 

رب هاوگ  تسا ,  موصعم  ماما  دوخ   , نآ دارفا  زا  یکی  هک  بلطم  کی  رب  ـت  ما قا هـمـه  ـفـ تا و  دراد .  دوجو  ماما  مانب  یموصعم  درف  تما , 
یم لیلدو  تجح  ار ,  تما  قافتا  عامتجا و  دوخ  تایاور ,  نیا  ءاکتا  هب  ننـست ,  لها  نادنمـشناد  دوب .  دهاوخ  قافتا  يراوتـسا  تحص و 

یخرب و هن  تسا ,  تما  دارفا  همه  تما  هملک  زا  دوصقم  هک  تسادیپ  هتفگان  یلو  دننادب .  موصعم  رظن  زا  فشاک  ارنآ  هکنیا  هن  دـنرامش , 
هب وا  اب  هتخانـشن و  تیمـسر  هب  ار  رکبوبا  یئاوشیپ  مشاه  ینب  نادـناخ  تفاین .  ققحت  تماما  هلاسم  رد  قافتا  نینچ  و  نانآ .  زا  یتیرثکا  اـی 

جرز بـا طـباور خـ و  دـندرکن ,  تعیب  تسخن  هـفیلخ  اـب  دوـب ,  هداـبع  نـب  دعـس  ناـنآ  سار  رد  هـک  جرزخ  هـل  قـبـیـ دنتـساخرب .  تفلاـخم 
رد ماجنارـس  دـش و  هنیدـم  كرت  هب  روـبجم  رمع  تفـالخ  نارود  رد  جرزخ  سیئر  هک  دـیئارگ  یگریت  هب  ناـنچنآ  تفـال ,  ها خـ ـتـگـ ـسد

ماجنارس دش و  هتشک  یسک  هچ  تسدب  يو  هک  دشن  مولعم  هک  دیدرگ  ثول  نانچنآ  وا  نوخ  دش و  هتـشک  يزومرم  عضو  هب  ماش  نیمزرس 
هع ـعـه شـیـ ما جـ دنتفرگرارق .  رگیدکی  يورایور  تیرثکا ,  تیلقا و  تروصب  هورگ  ود  هفیقس ,  زاغآ  زا  دنداد .  تبسن  ناینج  هب  ار  وا  لتق 

نیا زا  دـنا .  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  ار  تیالو  صوصن  نانآ  هکدـندوب  دـقتعم  و  هتخانـشن ,  تیمـسر  هب  ار  ءافلخ  ینیـشناج  تفـالخ و 
( . 3  ) دیناوخب رگیدراب  ار  هفیقس  تشذگرس  تسیفاک  هراب  نیا  رد  درکن .  قافتا  يدرف  يربهر  تماما و  رب  یمالسا  تما  تقو  چیه  تهج 
رد دشاب .  هدـشن  نایب  قافتا  دروم  مکح  ربمایپ  فرط  زا  هک  تسا  هاوگ  تجح و  یتروص  رد  تما  عامجا  قافتا و  اهنیا ,  همه  رب  هتـشذ  گـ

یمارگربمایپ هک  هدـش  نشور  تماما  هب  طوبرم  بتک  رد  و  تشاد .  دـهاوخن  یـشزرا  صن  لـباقمرد  داـهتجا  زج  عاـمجا  تروصنیا ,  ریغ 
تسا هتشاذگن  تما  رایتخا  هب  ار  يربهر  تماعز و  عوضومو  هدرک  نییعت  ار  شیوخ  نیشناج  یـصو و  دوخ ,  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
باتک رد  یسوط  خیش  موحرم  تسا .  تعامج  هارمه  ادخ  تسد  دیـشاب ,  تعامج  اب  هعامجلا .  عم  هّللادی  هعامجلا ,  عم  اونوک  مراهچ -  . 
دحاو ربخ  هک  نیا  رب  هتشذ  گـ ـث ,  ید ـن حـ یا تسا .  هدرمـش  ننـست  لها  لئالد  زاار  ثیدح  نیا  هحفص 182 ,  دلج 1 ,  یفاشلا  صیخلت 

هب تما  تسا .  تما  زا  ریغ  دنک ,  یم  توعد  نآ  هب  ار  ام  ثیدـح  نیا  هک  یتعامج  اریز  تسین ,  نانآ  ياعدـم  هاوگ  رتاوت  ضرفرب  تسا , 
تـسا نیا  نانآ  ياعدم  دوش .  یم  هتفگ  الاب  هب  رفن  هس  زا  يدودـعم  هورگ  هب  تعامج  هک  یتروصرد  دـنیوگ ,  یم  ناهج  ناناملـسم  همه 

 . درامـش یم  تجح  دوش ,  هتفگ  تعامج  نانآ  هب  هک  ار  یهورگ  قافتا  ثیدـح  نیا  هک  یتروص  رد  تسا ,  عطاق  تجح  تما  قاـفتا  هک 
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نومضم هب  یسک  تسا و  ناگمه  ضارتعا  دروم  ثیدح ,  نومضم  هجیتن  رد  هتسنادن و  تجح  ار  يرفن  هس  هورگ  قافتا  تما ,  زا  یـس  کـ
دراد ثیدح  لیذ  رد  اذل  و  دنک ,  یم  توعد  قافتا  داحتا و  هب  تحص  ضرف  رب  ثیدح  نیا ,  رب  هتـشذگ  تسا .  هدرکن  لمع  ثیدح  نیا 
رظن زا  هک  يروما  هک  تسین  یکش  تسا .  رترود  رفن  ود  زا  تسا و  رفنکی  اب  ناطیش  ( . 4  ) دعبا نینثالا  نع  وه  دحاولا و  عم  ناطیشلا  ناف  : 

ار اهورین  هدرک و  يوریپ  نآ  زا  زین  تیل  ـ قا ـت  ـسا مزال  ـو  ـس تیرثکا بـه یـک  شیارگاب  تسا ,  هدش  راذگاو  تما  رایتخا  هب  عرـش  لقع و 
تیحالـص تعامج  هک  تسا  يدرومرد  تعامج  زا  يوریپ  موزل  دـنزیهرپب .  اهیگتـسد  ود  فالتخا و  زا  دـنروآ و  درگ  يدـحاو  هطقن  رد 

رظن راهظا  قح  تعامج ,  ای  تما و  ـکـه  یدرو رد مـ ـی  لو تسویپ .  تیرثکا  هبدـیاب  دروم  نیا  رد  دنـشاب و  هتـشاد  ار  دروم  نآ  رد  هلخادـم 
نینچ رد  يرادمامز ,  هلاسم  دننام  هن ,  ایدنراد  تیحالص  ایآ  میناد  یمن  هک  یلئاس  هزور یـا مـ زامن و  لیبق  زا  يدابع  لئاسم  دننام   , دنرادن

(5  ) میا هدرک  نایب  مهنیب  يروش  مهرما  هیآ و  حیضوت  رد  ار  تمسق  نیا  حورـشم  دنرادن و  يرثوم  شقن  نآ  هباشم  ثیدح و  ـن  یا يدروم 
تیاده دیدرک ,  يوریپ  مادک  ره  زا  دنتسه ,  نامسآ  ناگراتـس  ناسب  نم  نارای  متیدتها .  متیدتقا  مهیاب  موجنلاک  یباحـصا  لثم  مجنپ -  . 

ناثدـحم تسدـب  نیتـسخن  نورق  رد  هک  لیـصا  یثیدـح  ياـهباتک  رد  هن  هدـش و  لـقن  هناگـشش  حاحـص  رد  هن  ثید ,  ـن حـ یا دـیبای .  یم 
 , میدرکنادیپ فورعم  هناگـشش  حاحـص  رد  ار  ثیدح  نیا  میداد ,  ماجنا  هک  يدیکا  صحف  مـا بـا  تسا .  هدـش  میظنت  یمالـسا  تسدربز 
 . هجام نبا  حیحص  دوادوبا و  حیحص  يذمرت ,  حیحص  یئاسن ,  حیحـص  ملـسم ,  حیحـص  يراخب ,  حیحـص  زا :  دنترابع  هناگـشش  حاحص 
زا يرثا  هدرک و  هعجارم  زین  مکاح  كردتسم  لبنح و  نب  دمحا  دنسم  کلام ,  اطوم  یمراد ,  ننس  زا  يدراوم  هب  رتشیب ,  يوجتـسج  يارب 
يا يوبنلا کـه لـجـنـه  ثیدحلا  ظافلال  سرهفملا  مجعملا  ناوت  رپ  ناگدنـسیون  هکلب  میدیدن ,  نآ  زا  يرثا  ام  اهنت  هن  میتفاین .  ثیدح  نیا 

یمن ثیدح  نینچ  کی  نیا  ربانب  دنا .  هدرکن  لقن  ثیدح  داوم  ظافلا و  زا  کیچیه  رد  ار  ثیدح  نیا  دـنا ,  هتـشاد  فارـشا  نآ  فیلات  رب 
يافوتم یبهذ ,  تسا .  فیعض  رایسب  دنس  رظن  زا  ثیدح  نیا ,  رب  هوالع  دشاب .  یکردم  دنـس و  یتایح  یتدیقع و  هلاسم  کی  يارب  دناوت 

مهیا موجنلاک  یباحـصا  ثیدح  دـسیون :  یم  تور  هفرعملا بـیـ راد  عبط  دلج 1 ,  لاجرلا  دـقن  یف  لادـتعالا  نازیم  سیفن  باتک  رد   , 748
يراخب درادـن ,  شزرا  سلف  کی  هزادـنا  هب  وا  ثیداحا  تسا و  هدرک  لقن  یبیـصن  يرزج  هزمح  یبا  نب  هزمح  ار  متیدـتها  هلوقب  متذـخا 
عوضوم یگمه  دنک  یم  لقن  هچ  ره  دیوگ :  یم  يدع  نبا  و  هدـناوخ ,  كورتم  ار  وا  ثیداحا  ینطق  راد  هدرمـش ,  ار مـنـکـر  وا  ثیداحا 

فلوم نیدـلار ,  ـ ـصا مـحـمـد نـ دومن . ؟  لالدتـسا  یتایح  هلاسم  کی  رب  یثیدـح  نینچ  اب  ناوت  یم  عضو  نیا  اـب  اـیآ  تسا .  یگتخاـس  و 
همه هدرک و  لقن  فلتخم  ياهتروصب  ار  ثیدـح  نیا  هح 436 ,  83 و صـفـ ات هحفص 78  هعوضوملا ,  هفیعضلا و  ثیداحالا  هلـسلس  باتک 

ياـهتروص هراـبرد  يرواد  هب  طوـبرم  هک  ارنآ  زا  يزارف  رتـشیب ,  ینـشور  يار  بـ تسا .  هدرک  یفرعم  ار  اـهنآ  لـعاجو  هتـسناد  لوـعجم  ار 
عماج باتک  رد  ربلادبع ,  ـن  با ار  متیدتها .  متیدتقا  مهیاب  موجنلاک ,  یباحـصا  ثیدـح :   - 1 مینک .  یم  لقن  تسا ,  ثیدـح  نیا  فلتخم 

 , میلس نب  مالس  تسا .  لیذ  رارق  هب  نآ  دنس  دنا و  هدرک  لقن  هحفص 82  دلج 2 ,  ماکحالا  باتک  رد  مزح ,  نبا  هحفص 91 و  ملعلا ج 2 , 
باذک دیوگ :  یم  شارف  نبا  تسا .  رظن  قافتا  میلس ,  نب  مالس  فعض  هرابرد  رباج .  زا  نایفسوبا ,  زا  شمعا ,  زا  نیصغ ,  نب  ثراح  زا 

یم لوعجم  ثیداحا  لقن  وا  راک  تسا ,  لوهجم  نیـصغ  نب  ثراـح  دـنک .  یم  تیاور  ار  یلعج  ثیداـحا  دـیوگ :  یم  ناـبح  نبا  تسا . 
هیاورلا ملع  یف  هیافکلا  بات  رد کـ ار خـطـیـب  متیدـتها .  هب  متذـخا  اهیاف  ءامـسلا ,  یف  موجنلا  هلزنمب  یباحـصا  نا  ثیدـح :   - 2 دشاب . 

نا سـلـیـمـ تسا .  هدش  دراو  سابع  نبا  زا  كاحض  زا  ربیوج  زا  همیرک  یبا  نب  نامیلس  نآ  دنـسرد  دنا و  هدرک  لقن  نارگید  هحفص 48 و 
دمحم ای  ثیدح :   - 3 تسا .  هدرکن  تاقالم  ار  سابع  نبا  الصا  كاحـض  تسا و  ثیدحلا  كورتم  ربیوج  تسا ,  ـث  ید ـحـ لا ضـعـیـف 

میحرلادبع لامح و  نب  میعن  نآ ,  دنس  رد  دنا و  هدرک  ـی نـقـل  خر ار بـ ضعب .  نم  ءوضا  اهضعب  ءامـسلا  یف  موجنلا  هلزنمب  یباحـصا  نا  , 
دنا و هدرک  لقن  یخرب  ار  متیدتها .  هلوقب  متذخا  مهیاف  موجنلا ,  لثم  یباحـصا  امنا  ثیدح :   - 4 دنتسه .  باذک  ودره  هک  تسا  هیر  نب 

لثم ثیدح :   - 5 هعوضوم .  هتایاور  هماع  دیوگ :  یم  وا  هرابرد  يدـع  نبا  هک  دراد ,  رارق  ثیدـحلا  كورتم  يرزج  هزمح  نآ  دنـس  رد 
تـسا ثیداحا  لعج  عضو و  وا  راک  تسا و  دحاولادبع  نب  رفعج  نآ  دنـس  رد  يدتها .  اهنم  ییـشب ء  يدـتقا  نمف  موجنلا ,  لثم  یباحـصا 
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 - , متذـخا ای  متید -  ـتـ ها یهاوگ  هب  ربمایپ ,  اریز  دـهد ,  یم  یهاوگ  اه  نآ  ندوب  یگتخاـس  رب  اـهنآ  نومـضم  نیا ,  رب  ـتـه  ـشذ گـ ( . 6)
یگمه هک  دوخ  نارای  هب  ربمایپ  ایآ  ؟  تسیک ربمایپ  باطخ  فرط  مینیبب  لاح  دیوگ ,  یم  نخـس  دهد و  یم  رارق  باطخ  دروم  ار  یهورگ 

وا نارای  هباحـص و  اریز  دوب ,  دهاوخ  حیحـص  ریغ  باطخ  تروصنیا  رد  متیدتها ؟  متیدتقا  مه  ـ یا هک بـ دنک  یم  باطخ  دندوب ,  وا  هباحص 
رد نارگید .  هب  اـهنآ  هن  دـننک ,  ادـتقا  ناـنآ  هب  دـیاب  نارگید  هک  دنتـسه  اوـشیپ  ادـتقم و  اـمنهار و  يداـه و  ثیدـح ,  نومـضم  مکح  هب 

حیحص زین  ضرف  نیا  دیامن ؟  یم  ءاقلا  ار  اه  هلمج  نیا  دوخ  هباحـص  ریغ  هب  ای  و  دیامن .  يوریپ  نانآ  زا  هک  دوب  دهاوخن  يدرف  تروصنیا 
یلک نوناق  لعج  تروصب  نخـس  یهاگ  هکنیا :  حیـضوت  دـنک .  باطخ  نانآ  هب  يو  هک  دـندوبن  ربمایپ  نامز  رد  يدارفا  نینچ  اریز  تسین 
لعج تروصب  ودراد  یلک  یگنر  هک  نیناوق  نین  رد چـ ـلـم  ـس رو مـ بـطـ رارـض .  ررـض و ال  ای ال  مالـسالا ,  یف  هیناـبهر  ـال  دـننام :  تسا , 
يارب ینخس  نینچ  تسا .  هورگ  هب  باطخ  تروص  هب  یهاگ  دنناسکی .  مودعم  دوجوم و  بیاغ ,  بطاخم و  باطخ  نیا  رد  تسا ,  نوناق 

هباحـصدوخ ایآ  تسیک ؟  باطخ  نیا  رد  ربمایپ  بطاخم  دوش :  یم  لاوس  لاـح  دوش .  ءاـقلا  وا  رب  نخـس  هک  دراد  مزـال  یبطاـخم  دوخ , 
ـن یا و  هارمگ ,  هن  دنیداه  وریپ ,  هن  دنورشیپ  نانآ  هک  تسا  نیا  ضرف  اریز  دوب ,  دهاوخن  حیحص  نانآ  هب  باطخ  نیا  ملـسم  روطب  تسا ؟ 
ری با بـه غـ ـن خـطـ یا ـر  گا و  اـمنهار .  يداـه و  هن  دنـشاب  بلط  تیادـه  ورـشیپ ,  هن  دنـشاب  وریپ  هک  دوـش  هتفگ  یناـسک  هب  دـیاب  سـخـن 

نانآ هب  یبلطم  هرابرد  ربمایپ  ات  دـندوبن  ربمایپرـضحم  رد  یهورگ  نینچ  اریز  دوب ,  دـهاوخ  حیحـص  ریغ  باطخ  نیا  مهزاب  تسا ,  هباحص 
تسا هباحص  ریغ  هب  رگا  و  تسین .  حیحص  باطخ  تسا ,  ربمایپ  هباحص  هب  باطخ  نخس  نیا  هاگره  رت :  هدرـشف  ترابع  هب  دنک .  باطخ 

ار ناگدنناوخ  هجوت  مینک و  یم  رظنفرص  اهنخـس  نیا  هم  زا هـ مـا  دنک .  باطخ  نانآ  هب  ربمایپ  ات  دندوبن  ربمایپ  رـضحم  رد  يدارفا  نینچ  , 
دمآ دیدپ  نانآ  نایمرد  یقیمع  فالتخا  دندش و  میـسقت  هورگ  دنچ  هب  وا  نارای  ادخ ,  ربمایپ  زا  سپ  الوا :  مینک :  یم  بلج  ریز  تاکن  هب 

یهورگ هاگره  مییام ؟  يور نـ کیمادک پـیـ زا  ام  لاح  دندرک ,  تیامحوا  زا  یهورگ  و  دنتـسب ,  موس  هفیلخ  لتق  هب  رمک  یهورگ  الث  مـ . 
ود ره  دیاب  مینک ,  لمع  ثیدح  نومضم  هب  دشاب  انب  ـر  گا ـت ؟  سا ماد  اب کـ قح  دندرک ,  يوریپ  مود  هتسد  زا  یهورگو  تسخن  هتـسد  زا 
زیچ یهارمگ  لالـض و  زج  يرگید  تسا و  یکی  هتـسویپ  قح  دنـشاب ؟  قـح  رب  هورگ  ود  ره  تسا  نکمم  اـیآ  مینادـب  قـح  لـها  ار  هورگ 

یهارمگ لالض و  زج  قح ,  زا  سپ  ( . 7  ) نوفرصت یناف  لالـضلا  الا  قحلا  دعب  اذامف  دیامرف :  یم  یلاعت  دنوادخ  هکنانچ  تسین ,  يرگید 
هباحص نآرق  اریز  تسا ,  فلاخم  نآرق  تایآ  اب  ثیدح  نیا  نو  ـمـ ـض مـ ـیـا :  نا ثـ دیور . ؟  یم  تمـس  مادک  هب  سپ  تسین .  يرگید  زیچ 

ـبـر ما ترو پـیـ ـ ـص ـن  یارد دـنرادن .  تیحالـص  يوریپ  يارب  ناـنآ  زا  یئاـه  هتـسد  هک  هدرک  میـسقت  ینوگاـنوگ  ياـه  هتـسد  هب  ار  ربماـیپ 
 - دنشاب یم  بولقلا و 000  یضرم  موس  هتسد  نوعامسرگید و  یخرب  قفانم و  یخرب  هک  نانآ -  مامت  زا  هک  دهد  رو مـی  ـتـ سد ـه  نو چـگـ
هرا ـ برد يرا  بـخـ دراد .  داضتالماک  تسا ,  هدش  دراو  تنس  لها  حاحـص  رد  هک  يرگید  ثیداحا  اب  اه  ثیدح  نیا  اثلاث :  مییامن .  يوریپ 
بر ای  لوقاف  لامـشلا  تاذ  مهب  ذـخویف  هماـیق  ـ لا موی  لاـجرب  ءاـجی  لوا  ثیدـح   : دـنک یم  لـقن  نینچ  نیا  ادـخ  لوسر  ناراـی  زا  یهورگ 

ار یهورگ  تمایق  زور  ( . 8  ) مهتقرافذنم مهباقعا  یلع  نیدترم  اولازی  مل  ءالوه  نا  كدعب ,  اوثدحا  ام  يردـت  کنا ال   : لوقیف یباحـصا , 
وت زا  سپ  یناد  یمن  وت  دیامرف :  یم  دنتسه ,  نم  نارای  نانآ  ایادخ   : میو مـی گـ دنهد .  یم  رارق  لامـش  باحـصا  هگرج  رد  دنروآ و  یم 

ایادخ دیوگ :  یم  ربمایپ  هک  ـنـ یا زا  دنتفرگ .  شیپ  دادترا  هار  هتـشگزاب و  تیلهاج  نارود  هب  وت ,  تلحر  زا  سپ  نانآ   , دنا هدرک  هچ  نانآ 
هنرگو درامش .  یم  دوخ  هباحـص  هگرج  رد  ار  اهنآ  ربمایپ  هک  دندوب  قفانم  ریغ  هباحـص  نانآ  هک  دوش  یم  مولعم  دنتـسه ,  نم  نارای  نانآ 

جرخ مهتفرع ,  اذا  یتح  هرمز  اذاف  مئاق ,  انا  انیب  مود  ـث  ید حـ یباحـصا .  بر  اـی  دـیوگب :  قفاـنم  هورگ  هراـبرد  ربماـیپ  هک  تسین  حـیحص 
يرقهقلا 000 مهرابدا  یلع  كدـعباودترا  لاق  مهناش ؟  ام  تلق  هّللا ,  رانلا و  یلا  لاقف  نیا ؟  تلق :  مله ,  لاـقف :   , مهنیب ینیب و  نم  لـجر 

يدر مـ ـع ,  قو ـن مـ یا رد  مسانـش .  یم  ار  نانآ  هک  دـنروخ ,  یم  مشچ  هب  یهورگ  ناهگان  ما ,  هداتـسیا  هک  یلاـح  رد  زیخاتـسر  زور  ( . 9)
یم ینک ؟  یم  توعد  ار  ناـنآ  هچ  يوس  هب  منک :  یم  لاوس  وا  زا  نم  شتآ ;  يوـس  هب  دـیوگ :  یم  دوـش و  یم  دـنلب  ناـنآ  نم و  ناـی  مـ

 . دنا هتفرگ  شیپ  ار  دادترا  هاروت  زا  سپ  نانآ  دیوگ :  یم  دنا ؟  هدرک  هچ  نانآ  میوگ :  یم  نم  شتآ .  يوس  هب  دنگوسادخ ,  هب  دـیوگ : 

زا 934بهاذم هحفص 420 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 , كدـعب اوثدـحا  ام  يردـتال  کنا  لاـقیف  ینم  مهنا  لوقاـف  مهنیب ,  ینیب و  لاـحی  مث  یننوفرعی ,  مهفرعا و  ماوقا  یلع  نوریل  موس  ثیدـح 
یمارم نانآ  مسانـش و  یم  ار  نانآ  هک  دـنهد  یم  ناـشن  نم  هب  ار  یهور  ـیـز گـ خا ـتـ ـسر زور  ( . 10  ) يدعب ریغ  نمل  اقحس  اقحـس  لوقاف : 

وت زا  سپ  نانآ  یناد  یمن  وت  دیآ :  یم  باطخ  دنتـسه .  نم  زا  نانآ  میوگ :  یم  دوش  یم  لئاح  يزیچ  نانآ  نم و  نایم  سپـس  دنـسانش , 
هک یهورگ  داب ,  رود  داب ,  رود  میوگ :  یم  میوج و  یم  يربت  نانآ  زا  نم  عقوم  نیا  رد  دنا .  هدراذـگ  یئاه  تعدـب  هچ  دـنا و  هدرک  هچ 
 , یباحـصا بر  ای  لوقاف  هنع ,  نولجیف  یباحـصا ,  نم  لاجر  ضوحلا  یلع  دری  مراـهچ  ـث  ید حـ دـندرک .  نوگرگد  ارم  نید  نم  زا  سپ 
نم رب  ضوح  رانک  رد  نم ,  باحصا  زا  یهورگ  ( . 11  ) يرقهقلا مهرابدا  یلع  اودترا  مهنا  كدعب ,  اوثدـحا  امب  کل  ملع  کنا ال  لاقیف 

یمنوت دوش :  یم  هتفگ  دنتـسه .  نم  باحـصا  نانآ  اراـگدرورپ ,  میوگ :  یم  نم  دـنوش .  یم  هداد  چوک  اـجنآ  زا  یلو  دـنوش ,  یم  دراو 
راکـشآ روطب  ربمایپ  هک  تسا  هناطب  ثیدـح  همه ,  زا  رت  نشور  دنتـشگزاب .  تیلهاج  نارود  هب  دـندش و  دـترم  وت  زا  سپ  ناـنآ  هک  یناد 

تناک الا  هفیلخ  نم  فلختسا  یبن و ال  نم  هّللا  ثعب  ام  دنک :  یم  لقن  يراخ  ـکـه بـ نا چـنـ ـت ,  سا هدرک  میـسقت  هتـسدود  هب  ار  دوخ  نارای 
چیه دنوادخ  ( . 12  ) هّللا همـصع  نم  موصعملاف  هیلع ,  هنـصحت  رـشلاب و  هرمات  هناطب  هیلع و  هنـصحت  فورعملاب و  هرمات  هناطب  ناتناط ,  هل بـ

هب ار  وا  هک  يرادزار  داد ,  رارق  رادزار  ـتـه  ـسد ود  وا ,  يارب  هکنیارگم  درکن ,  نیعم  نـیمز  يور  رب  ینیـشناج  تخیگناـینرب و  ار  يربماـیپ 
دوجو اب  ـا  یآ دراد .  زابار  وا  ادـخ  هک  تسا  یـسک  موصعم  درک .  یم  توعد  رـش  هب  ار  وا  هک  يرادزار  درک و  یم  توعد  کین  ياـهراک 
تفگ ناوت  یم  زاب  تسا ,  هدش  لقن  نآر -  زا قـ سپ  تنس ,  لها  باتک  نیرتمهم  يراخب -  حیحـص  رد  یگمه  هک  رفاظتم ,  ثیداحا  نیا 

زا هک  ار -  ثیداحازا  هنوگ  نیا  هرابرد  حیحـص  يرواد  و  مینک ,  یم  هاتو  ار کـ نخـس  نماد  اـجنیا  رد  اـم  ؟  موجنلاک 000 یباحصا  لثم  : 
 . میراذگ یم  یمارگ  ناگدنناوخ  هدهع  رب  تسا -  یسابع  يوما و  راصعا  هعوضوم  ثیداحا 

؟ تسا حیحص  بلاطوبا  ریفکت  دروم  رد  تنس  لها  رظن  ایآ 

شسرپ

؟ تسا حیحص  بلاطوبا  ریفکت  دروم  رد  تنس  لها  رظن  ایآ 

خساپ

نایک ناج و  زا  لاـس  هب 13  کیدزن  هک  ار  یـصخش  یلو  دنناشوپ  یم  تمـصع »  » هکلب تلادع »  » هماج هباحـص  مامت  مادـنا  رب  تنـس  لها 
هیاـپ میهاوخب  رگا  اـم  دـننک ، یم  ریفکت  هدومن  وا  يادـف  ار  دوخ  یعاـمتجا  تیـصخش  یتح  زیچ ، همه  هدرک و  عاـفد  (ص ) یمارگ لوسر 

یبدا و راثآ  .2 وا . رادرک  راـتفر و  .1 میـسرب : فدـه  نیا  هب  میناوـت  یم  هار  ود  زا  میروآ  تسد  هـب  یعوـضوم  هـب  تبـسن  ار  يدرف  ناـمیا 
هکلب تسناد  مشاـه  ینب  تیب  هب  تیبـصع  لولعم  ناوت  یمن  ار  بلاـطوبا  يراکادـف  هک  میوشیم  روآ  داـی  تسخن ، هار  هراـبرد  وا . یگنهرف 

رد تخاب . ناج  تخوس و  راو  هناورپ  قح  هار  نادیهـش  مامت  ناسب  وا  دوب . شا  هداز  ردارب  ییوگتـسار  هب  وا  نامیا  رثا  وا ، میظع  يراکادـف 
زا دـیرخ و  ناج  هب  ار  اه  جـنر  اهالب و  همه  وا  ناگدنـسیون ، همه  قافتا  هب  اما  ددرگ  نایب  بلاـطوبا  تامدـخ  هک  تسین  نآ  تصرف  اـجنیا 
هب هدنام ، راگدای  هب  وا  زا  هک  یبدا  راثآ  مییوگ : یم  مود  هار  هرابرد  دیمان !  رفاک  ار  يدرف  نینچ  ناوتیم  هنوگچ  دومن ، عافد  تلاسر  میرح 

، تسناد یم  یهلا  ناربمایپ  زا  ع )  ) حیسم یسوم و  ناسب  ار  وا  هدوب و  نمؤم  دوخ  ةداز  ردارب  مسر  هار و  هب  وا  هک  دهد  یم  یهاوگ  ینشور 
ار دمحم  ام  هک  دیناد  یمن  ماشه 1/352 « ) نبا  هریس   ) بتکلا لوا  یف  طخ  یسومک  ًایبنادمحم  اندجو  انا  اوملعت  ملا  دیامرف : یم  هک  نانچ 
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هک دننادب  مدرم  نیرتهب  دیامرف « : یم  رگید  ةدیـصق  رد  و  تسا .»  هدش  هتـشون  ناینیـشیپ  ياهباتک  رد  هک  میناد  یم  یـسوم  دننام  يربمایپ ،
ناربمایپ زا  کی  ره  دمآ و  ام  يوس  هب  یهلا  ياه  تیاده  اب  رفن  ود  نآ  دننام  وا  میرم « .»  نب  حیـسم  یـسوم و  دننام  تسا  يربمایپ  دـمحم 

رود رایـسب  تسا و  یهلا  درم  نیا  صلاخ  نامیا  زا  یکاح  اهنآ ، ریغ  راعـشا و  نیا  دنرادیم .» زاب  یهارمگ  زا  هدرک و  تیاده  ادخ  نامرف  هب 
هب کنیا  میزاس . رود  نانم  ؤم  ۀـگرج  زا  يوما ، رـصانع  ۀـتخادرپ  هتخاس و  تاـیاور  زا  یخرب  رطاـخب  ار  يدرم  نینچ  هک  تسا  فاـصنا  زا 
ادخ لوسر  هک  دنک  یم  لقن  هریرهوبا  زا  دوخ  حیحص  رد  ملسم  میزادرپ : یم  تسا ، هدمآ  وا  ریفکت  ةرابرد  هک  تایاور ، زا  یخرب  یسررب 

زا سرت  رگا  تفگ : بلاطوبا  مهد . یهاوگ  وت  عفن  هب  زیخاتـسر  زور  رد  نم  اـت  هللاـالا » هلا  ـال  : » وگب ومع ! تفگ : بلاـطوبا  دوخ  يومع  هب 
لیذ هیآ  ماگنه  نیا  رد  متخاس ، یم  نشور  ار  وت  ناگدـید  قیرط  نیا  زا  مدرک و  یم  يراج  نابز  هب  ار  هلمج  نیا  نم  دوبن  شیرق  شنزرس 

، يراد یم  تسود  هـک  ار  سک  نآ  یناوـت  یمت  وـت   ] 56/ صـصق  … ءاشب ». نم  يدـهی  هللا  نکلو  تببحا  نم  يدـهت  کنا ال  : » دـمآ دورف 
مهد لاس  رد  بلاـطوبا  تسخن : تسا : دودرم  تهج  ود  زا  ثیدـح  نیا  دـنک ]. یم  تیادـه  دـهاوخب  هک  ار  سک  ره  ادـخ  ینک . تیادـه 

، دید دوخ  مشچ  اب  هنوگچ  ار  نایرج  نیا  وا  دروآ . نامیا  دمآ و  هنیدم  هب  ترجه  متفه  لاس  رد  هریرهوبا  تسب و  رب  ناهج  زا  مشچ  تثعب 
دجاو ثیدـح  تروص ، ود  ره  رد  و  تسیک ؟ هطـساو  نآ  هدوب ، ناـیم  رد  هطـساو  رگا  و  تسا . نآ  زا  یکاـح  ثیدـح  رهاـظ  هک  ناـنچمه 
نینچ وا  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  هنوگچ  تسین ، شخب  باجن  یگدنز  رخآ  رد  تسا –  هبوت  یعون  هک  نامیا –  مود : تسین . تیجح  طیارش 

توملا مهدحا  رضح  اذا  یتح  تائیـسلا  نولمعب  نیذلل  هبوتلا  تسیلو  : » دیامرف یم  نینچ  دروم  نیا  رد  نآرق  دنک و  یم  داهنـشیپ  ار  يراک 
هک هاگنآ  دـننک و  یم  هاـنگ  هک  یناـسک  هبوت  و   ] 18/ ءاسن ًامیلا .» اباذـع  اندـتعا  کئلوا  رافک  مه  نوتومی و  نیذـلاال  نالا و  تبت  ینا  لاـق 

هتفریذـپ دـنریم ، یم  رفک  لاح  رد  هک  یناـسک  هبوت  زین  تسین و  هتفریذـپ  مدرک ، هبوت  نونکا  دـیوگ : یم  دـسر ، رد  ناـشیا  زا  یکی  گرم 
زا نانآ  نایوار  ابلاغ “ هک  درب  یپ  تایاور  فعـض  هب  ناوتیم  اجنیا  زا  میا ]. هدرک  هدامآ  كاندرد  یباذع  ناشیارب  هک  دـننانآ  دوب ، دـهاوخن 
اما تفر . وا  ناکیدزن  ناگتسب و  غارس  هب  دیاب  هلیبق ، گرزب  یگدنز  تایصوصخ  زا  یهاگآ  يارب  ًالوصا  دندوب . تلاسر  نادناخ  نانمـشد 

سپ لاس  هد  هک  دنور  یم  يدارفا  غارـس  هب  هداوناخ ، نیا  ناگتـسباو  بلاطوبا و  نادنزرف  هب  هعجارم  ياجب  هک  تسا  نآ  تفگـش  اجنیا  رد 
یم یهاوگ  وا  نامیا  دیحوت و  هب  یگمه  ترضح  نآ  نادنزرف  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  دنا !  هدروآ  نامیا  هدش و  هنیدم  دراو  وا  توف  زا 

. مینک کش  يدرف  نینچ  ناـمیا  رد  وا ، ریظن  مک  ياهیراکادـف  نادـنزرف و  حیرـصت  یبدا و  راـثآ  همه  نیا  اـب  تسین  حیحـص  رگید  دـنهد ،
ماما تسا . هدرم  رفاک  بلاطوبا  هک  دـننک  یم  نامگ  نارگید  درک : ضرع  وا  هب  يدرم  هک  دـنک  یم  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  یفاـک  رد  ینیلک 

، تسا هدرک  راهظا  دوخ  راعـشا  رد  ار  دوخ  نامیا  هک  یلاح  رد  تشذـگرد  رفک  لاـح  رد  وا  هنوگچ  دـنیوگ ، یم  غورد  تفگ : خـساپ  رد 
ع)  ) قداص ماما  هب  يدرم  نینچمه  ( 244/ یفاک لوصا   ) بتکلا لوا  یف  طخ  یسومک  ایبنًادمحم  اندجو  انا  اوملعت  ملا  دیوگ : یم  هک  اجنآ 

دقل دیوگ : یم  بلاطوبا  هک  یلاح  رد  دینک  یم  مهتم  رفک  هب  ار  وا  هنوگچ  دومرف : خـساپ  رد  ماما  تسا ، هدوب  نامیا  دـقاف  بلاطوبا  تفگ :
هب زگره  ام  تسا و  هدـشن  هتفگ  وا  هب  یغورد  شنادـنزرف  هک  دـنناد  یم  ( ] نامه  ) لطابالا لیقب  ابعی  انیدـل و ال  بذـکم  ـال  اـننبا  نا  اوملع 

.[ مینک یمن  انتعا  لطاب  ناوریپ  راتفگ 

؟ تسیچ نیعبات  هباحص و  تلادع  دروم  رد  هعیش  تنس و  لها  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ نیعبات  هباحص و  تلادع  دروم  رد  هعیش  تنس و  لها  هاگدید 
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خساپ

هتـشادن دوجو  یقـساف  راکاطخ و  نانآ  نایم  رد  دندوب و  لداع  دنتـشاد ، يرادـید  ادـخ  لوسر  اب  هک  یناسک  همه  دـنیوگ : یم  تنـس  لها 
هب هعیـش  هدـیقع  هک  یلاح  رد  حـلاط . حـلاص و  قساف ، لداع و  دـنوشیم : میـسقت  هتـسد  ود  هب  نانآ ، ناعبات  هباحـص ، فـالخ  رب  یلو  تسا .

نیعبات هباحـص و  نیاربانب  دزاس ، یمن  نوگرگد  ار  دارفا  تیهام  تسین و  نیرفآ  تلادع  ربمایپ  ندید  دـندقتعم : نایعیـش  تسا . نآ  فالخ 
رگا تفگ : دیاب  دنـشاب ،. لداع  نانآ  دیاب  سپ  میا ، هتفرگ  هباحـص  زا  ار  دوخ  نید  ام  دنیوگ : یم  هک  نانآ  خساپ  رد  دنراد . ناسکی  مکح 

نب جاجح  هیواعم و  نب  دیزی  هیما ، ینب  نامدود  دنشاب . لداع  ناگمه  دیاب  سپ  دیا ، هتفرگ  رین  ناعبات  زا  دیا  هتفرگ  هباحـص  زا  ار  دوخ  نید 
. دیریگب نانآ  لودع  زا  ار  دوخ  نید  ات  دینک  ششوک  دیاب  نیاربانب  دنتسه !  ناعبات  زا  یگمه  زین  یفقث  فسوی 

؟ تسیچ هراب  نیا  رد  تنس  لها  رظن  تسا  زیاج  دیزی  رب  نعل  ایآ 

شسرپ

؟ تسیچ هراب  نیا  رد  تنس  لها  رظن  تسا  زیاج  دیزی  رب  نعل  ایآ 

خساپ

زیاج شنعل  تسا و  لاعتم  دنوادخ  نعل  دروم  دوش  شلوسر  ادخ و  رازآ  ثعاب  هک  یسک  هک  نیا  رد  دنراد ، قافتا  رظن  عیشت  ننست و  لها 
(( مالسلا هیلع  )) نیدباعلا نیز  ماما  ندرب  تراسا  هب  و  مالسلا )) هیلع  )) نیسح ماما  ندناسر  تداهش  هب  اب  هک  تسا  یناسک  زا  دیزی  و  تسا ،

ادخ و هک  اهنآ  تسا . ادخ  و  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ادخ لوسر  هب  ندناسر  رازآ  ببـس  مالـسلا )) مهیلع  )) تیب لها  تلاسر و  نادـناخ  و 
هتخاس رود  دوخ  تمحر  زا  هداد و  رارق  نعل  دروم  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  دنوادخ  دـنهد  یم  رازآ  ار  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) شربمایپ
6ـ ـ . هیآ 57 بازحا ، هروس   - 1(1  ) یقرواپ تالاؤس )  هب  خساپ  شخب  . ) تسا هدرک  هدامآ  يا  هدننک  راوخ  باذع  اهنآ  يارب  تسا و 

؟ دننکیمن نعل  ارچ  سپ  دننادیم ؟ نعل  قحتسم  ار  دیزی  تنس  لها  ایآ 

شسرپ

؟ دننکیمن نعل  ارچ  سپ  دننادیم ؟ نعل  قحتسم  ار  دیزی  تنس  لها  ایآ 

خساپ

رد هک  ییاهمتس  لقن  زا  سپ  ناشیا  میوریم . تنسلها  گرزب  ياملع  زا  یکی  ینازاتفت  همالع  مالک  غارـس  هب  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  يارب 
نیمز و نامـسآ و  تسا  کیدزن  اهنآ  ماجنا  ربارب  رد  هک  دـنادیم  ياهنوگ  هب  ار  اـهنآ  تسا ؛ هدـش  دراو  ربماـیپ  تیبلـها  رب  مالـسا  ردـص 

نیا رشابم  هک  یسک  رب  دنوادخ  تنعل  "  » َیِضَر َْوا  یعَس  َُوا  َرَشاب  نَم  یلَع  هللا  َُْنعَلَف  : " دیوگیم وا  دننک . هیرگ  اهنآ  رب  ناینیمز  ناینامـسآ و 
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تلق ناف  : " هک دـنکیم  حرطم  ار  لاؤس  نیا  هاگنآ  تسا ». هدوب  یـضار  اهمتـس  نیا  ماجنا  هب  ای  هدومن و  شالت  هار  نیا  رد  ای  هدوب و  اهملظ 
"/ یلعالاف یلعالا  یلا  یقتری  نا  نم  ًایماحت  تلق  دیزی  کلذ و  قحتـسی  هناب  مهملع  عم  دیزیلا  یلع  نعللا  زوجی  مل  نم  بهذـملا  أملع  نمف 

نعل زا  رتشیب  نعل و  قاقحتـسا  دیزی  دننادیم  هک  نیا  اب  دننکیمن  زیوجت  ار  دـیزی  نعل  ام  بهذـم  ياملع  زا  یخرب  ارچ  سپ  دـییوگب  رگا  »
مالک زا  هک  نانچمه  سپ  { 1 .«} تسا رترب  ياهتیصخش  هب  نآ  تیارـس  جاور و  از  يریگـشیپ  اهنآ  فده  هک  میوگیم  خساپ  نم  دراد ؟

وا نـعل  زا  یخرب  رگا  دـننادیم و  نـعل  زا  رتـشیب  نـعل و  قحتـسم  ار  دـیزی  تنـسلها  ناـگرزب  اـملع و  دوـشیم  هدافتـسا  ینازاـتفت  همـالع 
زیاج ار  دیزی  نعل  تنسلها  ياملع  زا  يرایسب  هک  نیا  رب  رگید  دهاش  دناهدومن . یـشیدناتحلصم  عون  کی  عقاو  رد  دناهدرک ، يریگولج 

فلاخم دیزی  تمذم  نعل و  اب  هک  ار  يدارفا  هدنـسیون  نیا  تسا . هدومن  فیلأت  یباتک  يزوج  نبا  مان  هب  یـصخش  هنیمز  نیا  رد  دـننادیم ،
نیا رگید  هتکن  تسا / هتـشاذگ  دیزی » نعل  نم  عناملا  دینعلا  بصعتملا  یلع  درلا   » ار شباتک  مان  هدرک و  یفرعم  جوجل  بصعتم و  دناهدوب ،
زیاج نآرق  هیآ  دـنچ  ساسا  رب  دـیزی  رب  نعل  داد : خـساپ  ناشیا  دـندرک  لاؤس  دـیزی  نعل  هرابرد  لبنح  نب  دـمحا  ماـما  زا  هک  یماـگنه  هک 

تدحو هب  یبایتسد  یلمع  ياههار  عوضوم : كردم / نامه  [. 1 / ] تسا

؟ تسیچ هباحص  يانعم 

شسرپ

؟ تسیچ هباحص  يانعم 

خساپ

شالت و اب  هچ  دشاب  یندب  یکیزیف و  یهارمه  تمزالم و  نیا  هچ  تسا ؛ مزالم  نامه  بحاص ، دـیوگیم : یناهفـصا ، بغار  تغل ؛ رد  . 1
قرف تسا . یمـسج  یکزیف و  یهارمه  تمزالم و  نامه  تبحاصم ، یلـصا  يانعم  دراوم ، رتشیب  رد  نکل  دنک ؛ یهارمه  ار  یـسک  تمه 

بحاص و يوغل  ياـنعم  سپ  { 1 .} دـناسریم ار  يرتشیب  یهارمه  تبحاصم  هک  تسا  نیا  رد  ندوب  اج  کـی  اـب  تمزـالم  تبحاـصم و 
، نارای يانعم  هب  باحـصا  هباحـص و  هکنانچ  تسا ؛ رثؤم  ریغ  تدـم و  هاـتوک  ندوب  مه  اـب  ندـید و  زا  رتارف  يزیچ  یباحـص  باحـصا و 

يارب عجرم  نیرتهب  هدش ، لزان  حیـصف  ًالماک  ِیبرع ، نابز  هب  هک  دـیجم  نآرق  نآرق ؛ رد  . 2 { 2 .} تسا هدمآ  زین  نارادربنامرف  نانیـشنمه و 
. دناهدمآ میرک  نآرق  رد  راب  دودح 97  ًاعومجم  باحـصا و ،... هبحاص ، امُهبِحاص ، ینبحاُصت ، تاملک  تسا . ظافلا  یناعم  قیقد  تخانش 

هملک يارب  نآرق  ینعی  دریگیمرب ؛ رد  ار  يوغل  یناعم  میرک ، نآرق  رد  هملک  نیا  فلا ) دـیآیم : تسد  هب  هتکن  هس  دراوم ، نیا  دربراک  زا 
تسین يدیجمت  فصو  ندوب ، بحاصم  باحصا و  فصو  ب ) تسا / هدرکن  عضو  تغل  لباقم  رد  يدیدج  موهفم  تبحاصم ، باحصا و 

ًابونذ اوملظ  نیذلا  ناف  : ) دننام تسا ، هدـش  شنزرـس  تمذـم و  بجوم  هک  هتفر  راک  هب  يدراوم  رد  یهاگ  هکلب  دـنکیمن ؛ زایتما  تابثا  و 
باحصا يوتسی  ال  . ) ناشنارای مهـس  دننامه  تسا  باذع  زا  یگرزب  مهـس  دناهدرک  متـس  هک  یناسک  يارب  و  { 3(;} مهباحصا بونذ  لثم 

ناسنا اب  ناسنا  یهارمه  تبحاصم و  هب  طقف  باحصا  هملک  ج ) دنتـسین / ناسکی  منهج  نارای  اب  تشهب  نارای  { 4(;} ْنجلا باحصا  رانلا و 
اب تدنوادخ  يدـیدن  ایآ  { 5(;} لـیفلا باحـصاب  بر  لـعف  فیک  رت  ملا  : ) دـننام دـناسریم ، ار  یهارمه  قلطم  هکلب  دوشیمن ؛ رـصحنم 

ظفل هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  هدـش ، لقن  (ص ) مرکاربمایپ زا  هک  یتایاور  هظحالم  زا   9 يوبن تنس  رد  . 3 درک ؟ راک  هچ  لیف  نابحاص 
یتقو ًالثم  قفانم . قساـف ، نمؤم ، زا  معا  هدـشیم ، قـالطا  یناملـسم  ره  رب  هکلب  هدوبن ، يدودـحم  هدـع  هژیو  فصو  باحـصا ، هباـحص و 
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هچ مدرم  فرح  اـب  رمع ، دومرف : (ص ) ربماـیپ دـشکب ، ار  روهـشم -  قفاـنم  یبُا -  نب  هلادـبع  اـت  تساوـخ  (ص ) مرکا ربماـیپ  زا  مود  هفیلخ 
رد سپ  { 7 .} دنتسه نم  باحصا  نایم  یناقفانم  دومرف : ترضح  نآ  زین  { 6 .} دشکیم ار  دوخ  باحصا  دمحم ، دنیوگب  هک  درک  یهاوخ 

، یحو مالک  رد  ظافلا  نیا  لامعتسا  دراوم  زا  اما  هدشن ، هداد  حیضوت  فیرعت و  باحصا  یباحـص و  ظفل  (ص ) ربمایپ تنـس  دیجم و  نآرق 
، ًایناث دنکیمن . تیافک  ندوب  یباحص  قدص  رد  ناشیا ، تدم  هاتوک  تاقالم  ای  (ص ) مرکا ربمایپ  ندید  فرـص  الوا ، هک : دوشیم  نشور 

یباحص تنس  لها  رثکا  دزن  . 4 دوشیمن / وا  تیصخش  ینوگرگد  يرترب و  تیّزم و  بجوم  یصخش ، رب  یباحص  فصو  قالطا  قدص و 
يو { 8 .} تسا هتفر  ایند  زا  ناملـسم  و  تعاس ) کی  هزادنا  هب  ولو   ) هدـش لیان  وا  تاقالم  هب  هدروآ ، نامیا  مرکا  ربمایپ  هب  هک  تسا  یـسک 
ربانب { 9 .} تسا ناشناوریپ  لبنح و  نب  دمحا  شداتسا  يراخب ، دننام  ناققحم ، دزن  هدیزگرب  فیرعت و  نیرتحیحص  فیرعت ، نیا  دیوگیم 

زا یتیاور  دناهتشادن و  تکرش  وا  اب  اهگنج  رد  دناهدشن ، نیـشنمه  وا  اب  هچ  رگا  دناهدید ؛ طقف  ار  ترـضح  نآ  هک  یناسک  فیرعت ، نیا 
/ دنایباحـص دندوب  قفانم  ای  رفاک و  عقاو  رد  اما  دندوب  هدروآ  مالـسا  رهاظ  هب  هک  یناسک  ناکدوک و  یتح  دنایباحـص ؛ دناهدرکن ، لقن  وا 
رد اریز  تسا ؛ تایاور  تاـیآ و  { 10 ،} تغل فلاخم  نانآ ، فیرعت  ًالوا ، یباحـص  موهفم  زا  تنـس  لها  رثکا  فیرعت  یباـیزرا  دـقن و  . 5

رـصع تلم  یمامت  نانآ  فیرعت  ًایناث ، دنناوخب . وا  یباحـص  باحـصا و  یـصخش  ندید  فرـص  هب  ار  یـسک  هک  هدـشن  هدـید  مادـک  چـیه 
، اهتعیب اهتوعد ، دناهدش . ترـضح  نآ  رادـید  هب  قفوم  رـصع ، نآ  ناناملـسم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  نوچ  دریگیمرب ؛ ار  (ص ) ربمایپ
رد تافیرـشت ، نودب  دنتفریذپیم و  ار  همه  هک  دوب  نیا  مه  ترـضح  نآ  هریـس  دناهدید . ار  ترـضح  نآ  هادولاْجح ، هکم و  حتف  اههوزغ ،

، دـندمآیم ترـضح  نآ  ترایز  هب  کیدزن  رود و  ياههار  زا  برعلا  ْریزج  ناناملـسم  دـندرکیم . وگوتفگ  مدرم  اب  اهرازاب  اـههچوک و 
، نیدلارخف یحیرط ، ص 275 ؛ تادرفم ، بغار ، یناهفصا ، [. 1 { ] 11 .} دندربیم ترضح  نآ  تمدخ  كربت  تهج  ار  دوخ  نادازون  یتح 
ص ج 2 ، ْغللا ، بیذهت  مجعم  دمحا ، نب  دـمحم  يرهزا ، 1408ه‘ق ؛ موس ، پاچ  ینیـسح  دمحا  قیقحت  ص 584 ، ج 2 ، نیرحبلاعمجم ،
هب دوش  عوجر  [. 2 / ] ندش رادربنامرف  میسلت و  ینعی  ندوب  یباحص  تبحاصم و  ینعی  داقفا  اذا  بحصأ  دیوگیم : لوا  پاچ  توریب  ، 1979

، هیادهلاراد ص 186 ، ج 3 ، سورعلا ، جات  یـضترم ، دمحم  يدـیبز ، ص 519 ؛ ج 1 ، برعلا ، ناـسل  مرکم ،-  نب  دـمحم  روـظنم -  نـبا 
أیحا راد  ص 303 ؛ ج 3 ، ْيوبنلا ، ْریـسلا  ماشه ، نبا  [. 6 / ] هیآ 1 لیف ، هروس  [. 5 / ] هیآ 20 رشح ، هروس  [. 4 / ] هیآ 59 تایراذ ، [. 3 ‘/ ] 1386ه

ص 40؛ ج 5 ، دمحا ، دنسم  لبنح ، نب  دمحا  [. 7 / ] ص 299 ج 3 ، ْيوبنلا ، ْریسلا  ریثک ، نبا  أقسلا ، یفطـصم  قیقحت  توریب ، یبرعلا ، ثارتلا 
ص 399/ ج 2 ، مـیظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  ریثـک ، نـبا  ثیدــح 16323 ، ق  لاـس 1412 ه .‘ لوا ، پاـچ  توریب ، یبرعلا ، ثارتـلا  أــیحاراد 
ص 15، ْباحصلا ، ْلادع  هیرظن  بوقعی ، نیسح  دمحا  یماحملا  [. 9 / ] ص 11 ج 1 ، هباحصلا ، زییمت  یف  ْباصالا  رجح ، نبا  ینالقسع ، [. 8]
قتـشم و هک  یباحـص  قدـص  رد  نکل  دوشیم  قالطا  تبحاصم  تاـقالم  فرـص  هب  هچرگ  تغل  رد  [. 10 / ] 1413ه‘ق لوا ، پاـچ  توریب 

قتشم لصف  هقف  لوصا  ثحابم  هب  دشکیمن  قالطا  ار  راک  نآ  فصو  مسا و  رابکی  عوقو  فرص  هب  بدا  تغل و  فرع  چیه  تسا  فصو 
ص 16/ ْباصالا ، نامه  [. 11 / ] دوش هعجارم 

دروم نیا  ردو  موجنلاک »... یباحصا  : » دندومرف (ص ) ربمایپ هک  یلاح  رد  دنناوخیم  رفاک  قفانم و  ار  ربمایپ  باحصا  هک  دنتسه  ناردارب  یـضعب 
؟ دندشن لیاق  ییانثتسا 

شسرپ

نیا ردو  موجنلاک »... یباحصا  : » دندومرف (ص ) ربمایپ هک  یلاح  رد  دنناوخیم  رفاک  قفانم و  ار  ربمایپ  باحصا  هک  دنتـسه  ناردارب  یـضعب 
؟ دندشن لیاق  ییانثتسا  دروم 
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خساپ

تادرفم رد  بغار  تسا و  تمزالمو  ترشاعم  يانعم  هب  بحـص  هشیر  زا  هباحـص  دوش ، هراشا  هباحـص  فیرعت  هب  زاغآ  رد  تسا  هتـسیاش 
نیا هک  هنوگ  نآ  (ص ) ربمایپ نارای  نیارباـنب  دوشیم ». هتفگ  بحاـص  دوش  داـیز  وا  اـب  تمزـالم  هک  یـسک  هب  اـهنت  فرع  رد  : » دـیوگیم

داقتعا تنس  لها  هک  تسا  یلاح  رد  نیادشاب  زین  ناملسم  هتبلا  دشاب و  هتشاد  دایز  ترشاعم  ترـضح  نآ  اب  هک  دنکیم  فیرعت  حالطـصا 
(ص) ربمایپ وااب -  هک  تسا  یـسک  : » تسا هتفگ  یمویف  هک  نانچ  دـیآیم  رامـش  هب  هباحـص  وزج  دـشاب  هدـیدار  ربمایپ  سکره  هک  دـنراد 
هب هک  هدـش  هیارا  زین  يرگید  نوگانوگ  ياهفیرعت  یباحـص  فیرعت  رد  { 1  -«.} تسا هباحـص  تسا -  هدید  ار  وا  ای  هتـشاد و  یتسلاجم 
يو هارمهو  هدوب  ربمایپاب  لاس  ود  ای  کی  تدم  هب  هک  تسا  یسک  یباحص  دیوگیم : بیـسم  نبدیعـس  - 1 دوشیم : هراشا  اـهنآ  زا  یخرب 

تبحاصم ربمایپ  اب  ناناملـسم  زا  یـسک  ره  دیوگ : يراخب  لیعامـسا  نب  دـمحم  - 2 تسا / هدـیگنج  هتـشاد و  تکرـش  دربن  ود  ای  کی  رد 
کی ای  زور و  کی  ای  هام و  کی  سک  ره  دیوگیم : لنح  نب  دـمحا  - 3 تسا / ترضح  نآ  باحصا  زا  هدید  ار  ترضح  نآ  ای  هتـشاد و 
هکنآ زا  شیپ  تسا  مزال  دـش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوتاب  { 2 .} تسا باحصا  وزج  هدید  ار  ترضح  نآ  ای  هتـشاد و  تبحاصم  ربمایپ  اب  تعاس 

میسقت هورگ  ود  هب  هباجص  ندوب  لداعو  تلادع  صخاش  اب  هجوتاب  ناناملسم  هاگدید  زا  هک  دومن  هجوت  دیاب  دوش ، یـسررب  موجن  ثیدح 
دنا و قفانم  نمؤم و  قساف ، لداع ، ملاع ، يدارفا  ياراد  مدرم  ریاس  دننام  زین  هباحـص  هک  دنراد  رظن  قافتا  هک  یناسک  لوا  هورگ  دنوشیم :
دوش و هابتشا  اطخ و و  زا  نانآ  يرانکرب  بجوم  دناوتیمن  ییاهنت  هب  یلو  تسا  راختفا  کی  دنچ  ره  (ص ) ربمایپ اب  تبحاصم  ینیـشنمه و 

بیذکت دنرامشیم و  لداع  ار  هباحص  همه  هک  دنتسه  یناسک  مود  هورگ  تسا / هعیش  هژیو  هاگدید  نیا  دنکیم . یفن  نانآ  زا  ار  اهیتشز 
هدیقع نیا  تسا . هدمآ  دیدپ  ناشیا  رد  (ص ) ادخ لوسر  اب  ینیـشنمه  ببـس  هب  تقایل  نیا  هک  دـندقتعم  دـننادیمن و  زیاج  ار  نانآ  تیاور 

زا یکی  تسا . هدـش  دانتـسا  هباحـص  تلیـضف  دروم  رد  ص )  ) مرکا لوسر  زا  یتـیاور  هب  نآ  تاـبثا  رد  هک  دـشابیم  تنـس  لـها  تیرثـکا 
نامـسآ ناگراتـس  ناسب  نم  نارای  متیدها » متیدتقا  مهیاب  موجنلاک  یباحـصا  لثم   » ثیدح هدـش  کسمت  نادـب  هک  یثیداحا  نیرتفورعم 

فیعض رایسب  دنس  رظن  زا  ثیدح  نیا  تنـس  لها  لاجر  ياملع  هاگدید  زا  دشابیم / دیباییم ، تیاده  دیدرک  يوریپ  مادک  ره  زا  دنتـسه 
مان هب  يدرف  نآ  دنـس  رد  دـناهدرک و  لقن  رمع  نب  هللادـبع  زا  را  موجن  ثیدـح  - 1 دـشابیم : دارفا  نیا  راصتخا  هب  ثیدـح  نیا  نایاورتسا 

، لادتعالا نازیم  يزوج ، نبا  تاعوضوملا  ییاسنو ، يراخب  يافعـضلا  باتک  نوچ  ییاهباتک  رد  درف  نیا  دراد . دوجو  دیز  نب  میحرلادـبع 
فیعـض و باذک ، یـشب ، سیل   » دـننام تسا  هتفرگ  رارق  ناوارف  ّمذ  نعط و  دروم  رگید  ربتعم  عبانم  متاح و  یبا  نبا  لعللا  یبهذ ، فشاکلا 
ام ْماع  :» تفگ هک  يدع  نبا  زا  يوانم  لقن  هب  دناهدرک  حیرصت  زین  صخـش  نیا  فعـض  هب  یّمعلاادیز  دنـس ، رد  - 2 { 3 .« } ثیبخ باّذک 

يرزج هزمح  نآ  دنـس  رد  هک  دـناهدرک  لـقن  رمع  نب  هللادـبع  زا  يرگید  دنـس  هب  ار  موجن  تیاور  -3 { 4 «} أفعـض هنع  يوری  نم  هیوری و 
موجن ثیدح  دسیونیم : یبهذ  ثیدحلا و  كورتم  وه  دیوگیم : یئانس  تسا و  ثیدحلا  رکنم  يرزج  هزمح  دیوگیم : يراخب  هک  تسا 

هدرمـش و رکنم  ار  وا  ثیداـحا  يراـخب  درادـن و  شزرا  هایـس  لوپ  کـی  هزادـنا  هب  وا  ثیداـحا  هدرک و  لـقن  يرزج  ْزمح  یبا  نب  ْزمح  ار 
ثیدح -4 { 5 .} تسا یگتخاس  عوضوم و  یگمه  دـنکیم  لقن  هچ  ره  دـیوگیم : يدـع  نبا  هدـناوخ و  كورتم  ار  وا  ثیداحا  ینطقراد 

: دـیوگیم يواـنم  يزوـج و  نبا  هک  تسا  داـمح ) نب  میعن   ) دـننام يدرف  تاـیاور  دنـس  رد  دـناهدرک و  لـقن  باـطخ  نبرمع  زا  ار  موـجن 
تـسا هتفگ  وا  هرابرد  مزح  نبا  هک  تسا  نایفـسوبا  نآ  دنـس  رد  یلو  دناهدرک  تیاور  رباج  زاار  نآ  مه  یمود  دنـس  هب  تسا و  شودـخم 

تسا هتفگ  شارخ  نباو  فیعض » مالسو   » هتشاد نایب  وا  هرابرد  رجح  نبا  هک  تسا  میلس  نب  مالـس  نآ  دنـس  رد  زین  »و  فیعـض نایفـسوبا  »
تسا هدرک  لقن  رباج  زا  دانساب  ار  موجن  ثیدح  هکنآ  زا  سپ  ربلادبع  نبا  هک  تسا  نیضغ ) نب  ثراح  ، ) دنسرد - 5 { 6 «} باذک وه   » هک

دنـس رد  هک  دناهدرک  تیاور  زین  سابع  نبا  زاار  موجن  تیاور  - 6 { 7  } لوهجم نیصع  نب  ثراحلا  نال  ْجح  موقتال  دانـسا  اذه  دیوگیم :
دناهدرمش فیعضار  يو  رهاط  نبدمحم  یطویس و  نیدلا  لالج  يزار و  متاح  وبا  هک  تسا  همیرک ) یبا  نب  نامیلـس   ) نوچ يدرف  تیاور 
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هتفگ وا  هراـبرد  أفعـضلا  باـتک  رد  ییاـسن  هک  تسا  دیعـس ) نبربـیوج  ، ) دنـسرد - 7 { 8} ریکاـنم هثیداـحا  ْماـع  تسا : هتفگ  يدـع  نباو 
تنک :» ییحی نب  یلع  لاق  كاحـضلا  نع  یخلبلا  دیعـس  نب  ربیوج  : » هک تسا  هدروآ  أفعـضلا  باتک  رد  مه  يراخب  و  ثیدـحلا » كورتم  »

كاحض ، ) دنس رد  - 8 { 9 « } ثیدحلا كورتم  وه  و   » تسا هتفگ  ینطقلارادو  فعـضف » ثیداحالا  هذه  جرخا  مث  نیثیدحب  اربیوج  فرعا 
، دنس رد  - 9 { 10 «} احورجم ثیدحلا  یف  افیعـض  هنع  ثدحی  ناک  لجرلا  نا  : » هک تسا  هدـمآ  صخـش  نیا  هرابرد  هک  تسا  محازم ) نب 

اکورتم هتقرـس  ثیدحلا و  عضوب  امهتم  لجرلا  اذه  ناک  » دناهتفگ يو  دروم  رد  هک  دراد  دوجو  یمـشاهلا ) یـضاقلا  دحاولادبع  نبارفعج  )
تیاور يو  تسا ) نیسحلا  نب  رشب   ) نوچ يدرف  تیاور  دنـس  رد  دناهدرک و  لقن  کلام  نب  سنا  زا  ار  موجن  ثیدح  - 10 { 11 ....«} ابذک

رد هک  ییاـه  هتفگ  ریاـس  كورتم و  وه  ینطق  رادـلا  لاـق  هتفگ  ینغملا  باـتکرد  یبهذ  هک  تسا  هدرک  لـقن  سنا  زا  يدـع  نب  ریبز  زا  ار 
کی رب  یثیدـح  نینچ  اب  ناوتیم  عضو  نیا  اب  ایآ  { 12} دینک هظحالم  رجح  نبا  نازیملا  ناسل  باتک  رد  دیناوتیم  هدـش  دراو  وا  تمدـخ 

زا یخرب  هب  هک  تسا  فلاخم  لقع  لیلد  هدیـسر و  تایاور  نآرق و  تایآ  اـب  تیاور  نیا  هک  نآ  رب  نوزفا  دومن ؟ لالدتـسا  یتاـیح  هلأـسم 
شهوکن تمذـم و  رد  نیقفاـنم  هروس  هعمج و  هروس  بازحا و  هروـس  تئارب و  هروـس  لاـفنا و  هروـس  زا  یتاـیآ  - 1 مینکیم : هراشا  اـهنآ 

يوریپ يارب  ناـنآ  زا  یئاههتـسد  هـک  هدرک  میـسقت  ینوگاـنوگ  ياههتـسد  هـب  ار  ربماـیپ  هباحـص  تـسا و  هدـش  دراو  باحـصا  زا  ياهدـع 
دـناهدش و بکترم  ار  نآ  لاثما  غورد و  تداهـش  انز ، رمخ ، برـش  لتق ، دـننام : یگرزب  ناهانگ  هباحـص  زا  یخرب  - 2 دنرادن / تیحالص 

لها حاحـص  رد  هک  يرگید  ثیداحا  اب  موجن  ثیدح  - 3 دوشیم / نشور  تایعقاو  نیا  یبوخ  هب  دـننک  تقد  نانآ  تالاحرد  هک  یناـسک 
یلع َّنوُرَیل  - » 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  هنومن  دـنچ  هب  ام  هک  دراد  تاـفانم  تسا  هدیـسر  هباحـص  شهوکن  رد  (ص ) ادـخ لوسر  زا  تنس 

ریغ نمل  اقحـساقحس  لوقاف : كدـعب  اوثدـحا  ام  يردـت  کنا ال  لاـقیف  ینم  مهنا  لوقاـف  مهنیب  ینیب و  لاـحی  مث  یننوفرعی  مهفرعا و  ماوقا 
نانآ نم و  نایم  سپس  دنـسانشیم  ارم  نانآ  مسانـشیم و  ار  نانآ  هک  دنهدیم  ناشن  نم  هب  ار  یهورگ  زیخاتـسر  زور  ینعی  { 13 «} يدعب

دناهدراذگ یئاهتعدب  هچ  دندرک و  هچ  وت  زا  سپ  نانآ  ینادیمن  وت  دـیآیم : باطخ  دنتـسه  نم  زا  نانآ  میوگیم : دوشیم  لئاح  يزیچ 
یلع دری  - » 2 دـندرک / نوگرگد  ارم  نید  نم  زا  سپ  هک  یهورگ  دابرود  داـبرود ، میوگیم : میوجیم و  يربت  ناـنآ  زا  نم  عقوم  نیا  رد 

مهرابدا یلع  اودـترا  مهنا  كدـعب  اوثدـحا  امب  کل  ملعال  کنا  لاقیف  یباحـصا  بر  ای  لوقاـف  هنع  نولجیف  یباحـصا  نم  لاـجر  ضوحلا 
: میوگیم نم  دـنوشیم  هداد  چوک  اـجنآ  زا  یلو  دـنوشیم  دراو  نم  رب  ضوح  راـنک  رد  نم  باحـصا  زا  یهورگ  ینعی  { 14  «} يرقهقلا

انیب - » 3 دنتشگزاب / تیلهاج  نارود  هب  دندش و  دترم  وت  زا  سپ  نانآ  هک  ینادیمن  وت  دوشیم : هتفگ  دنتسه  نم  باحصا  نانآ  اراگدرورپ 
اودـترا لاق  مهناش ؟ ام  تلق  هللا  راـنلا و  یلا  لاـقف  نیأ ؟ تلق : مله  لاـقف  مهنیب  ینیب و  نم  لـجر  جرخ  مهتفرع  اذا  یتح  ْرمز  اذاـف  مئاـق  اـنا 

ار نانآ  هک  دـنروخیم  نم  مشچ  هب  یهورگ  ناـهگان  ماهداتـسیا  هک  یلاـح  رد  زیخاتـسر  زور  ینعی  { 15 «} يرقهقلا مهرابدا  یلع  كدـعب 
ار نانآ  هچ  يوس  هب  منکیم : لاؤس  وا  زا  نم  شتآ ؛ يوس  هب  دـیوگیم : دوشیم و  دـنلب  ناـنآو  نم  ناـیم  يدرم  عقوم  نیا  رد  مسانـشیم 

حیحـص رد  یگمه  هک  رفاظتم  ثیداحا  نینچ  دوجو  اب  ایآ  دناهتفرگ . شیپ  رد  ار  دادـترا  هار  وت  زا  سپ  نانآ  دـیوگیم : ینکیم ؟ توعد 
مدع هب  هباحـص  دوخ  فارتعا  - 4 موجناک »... یباحـصا  لثم  :» تفگ ناوتیم  مه  زاب  تسا  هدـش  لقن  تنـس  لها  باـتک  نیرتمهم  يراـخب 

یگتـسیاش مدـع  هب  هباحـص  دوخ  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  ثیداحا  تنـس  لها  باتک  رد  تسا و  مدرم  يربهر  يارب  ناشدوخ  یگتـسیاش 
دمآیم شیپ  هک  یلئاسم  ثداوح و  رد  هباحـص  زا  یهورگ  هک  دناهدش  روآدای  زین  ناخّروم  بلاغ  دـناهدرک و  فارتعا  يربهر  يارب  دوخ 

هقفا سانلا  لک   » دنتشاد فارتعا  دوخ  هک  دندوب  يدارفا  هباحص  نایم  رد  دندشیم و  لسوتم  نارگید  هب  یعرش  مکح  ندروآ  تسدب  يارب 
رد يربط  دـندادیم  صقانتم  مکح  دـنچ  هیـضق  کی  رد  ماکحا  هب  لـهج  رـس  زا  اـهنآ  زا  یخرب  هکلب  لاـجحلا » یف  تاردـخملا  یتح  یّنم 
دزن نیرخآ  نیلوا و  ملع  هک  (ص ) ادـخ لوسر  تسا  لاحم  نیاربانب  تسا  هدروآ  هباحـص  یـضعب  زا  ار  يروآ  تفگـش  دراوم  دوخ  ریـسفت 

هباحص زا  ياهدع  هکنآ  - 5 دـیامن / یفرعم  تما  ناربهر  عجارم و  ناونع  هب  فراعم  ماکحا و  هب  ناشلهج  دوجو  اـبار  يدارفا  نینچ  تسوا 
هک داتفایم  قافتا  رایسب  لیلد  نیمه  هب  دنتشادن و  یعالطا  اهنآ  زا  دوب و  هدیسرن  اهنآ  هب  (ص ) ادخ لوسر  تنس  نید و  ماکحا  زا  يرایـسب 
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روما هکنیا  - 6 دـندومنیم / راتفر  نآ  صن  نآرق و  فالخرب  تاقوا  یخرب  اسب  هچ  دـندرکیم و  لمع  (ص ) ادـخ لوسر  مکح  فـالخ  رب 
دنچ هب  هک  هدیـسر  روهظ  هب  اوتف  ریغ  هچ  و  صن ) ربارب  رد  داـهتجا  ) اوتف تروص  هب  هچ  ملع  نودـب  هنارـسدوخ و  هباحـص  هیحاـن  زا  يداـیز 
هیرگ اـب  ّتیم  هک  دـنداد  اوتف  یـضعب  - 2 دـنکیم / لطاب  ار  وضو  ندیـسوب  هک  دـنداد  اوتف  هباحـص  یـضعب  - 1 مینکیم : هراـشا  نآ  دروـم 

هک هباحـص  زا  یکی  رب  انز  ّدح  ندرک  يراج  زا  - 4 دنداد / نامرف  هعتم  جاودزا  تمرح  هب  یخرب  - 3 دریگیم / رارق  باذع  دروم  ناگدنز 
نآ هب  (ص ) مرکا لوسر  هک  ار  مهبوـلق » ْفـلؤم   » هیمهـس هباحـص  ناـگرزب  زا  یخرب  - 5 دـندرک / يراددوخ  دوب  هدـش  لـمع  نیا  بکترم 

دندنکفا و شتآ  رد  هتسب  تسد  ار  یملس  هئاجف  گرزب  هباحص  زا  یضعب  روتـسد  هب  - 6 دـندرک / عطق  لاملا  تیب  زا  تشاد  ناوارف  مامتها 
همطاف هک  یـسک  » دـندوب هدینـش  ربمایپ  زا  هک  هباحـص  زا  یـضعب  - 7 دوب / هدوـمرف  دـیکا  یهن  (ص ) مرکا لوـسر  هک  یلاـح  رد  دـندنازوس 

هب ار  شاهناخ  رد  دـندروآ و  مشخ  هب  ار  هیـضرم  يارهز  لاح  نیا  اب  تسا  هدرزآ  ارادـخ  درازاـیبارم  هک  یـسک  هدرزآ و  ارم  دـنک  تیذاار 
ربمایپ ارچ  هک  هناهب  نیا  هبدندرک  یچیپ  رـس  دیز  نب  ْماسا  رکـشل  هب  نتـسویپ  رب  ینبم  ربمایپ  دـیکا  روتـسد  زا  یـضعب  - 8 دندیشک ». شتآ 

زا احیرـص  هباحـص  ناـگرزب  زا  یخرب  دروآ  اـج  هب  ناناملـسم  یهارمه  هب  ربماـیپ  هک  یتجح  رد  - 9 تسا / هدراـمگ  اـم  رب  ار  ناوج  يدرف 
هزادنا نیمه  هب  ام  هک  دراد  دوجو  لیبق  نیا  زا  يدایز  دراوم  و  دندرک / یچیپرـس  ینابرق  حبذ  زا  دـعب  رـس  ندیـشارت  رب  ینبم  ربمایپ  روتـسد 

خیرات و بتک  هب  دنادب  (ص ) ادخ لوسر  تاروتسد  زا  اهنآ  یچیپرـس  هباحـص و  دروم  نیازا  رتشیب  دهاوخیم  یـسک  رگا  مینکیم و  افتکا 
زینو دناموجن  ثیدح  نالطب  رب  هاوگو  دهاش  هقفو  خیرات  بتک  يوبن و  ثیداحاو  نآرق  تایآ  هکنیا  هصالخ  دنک و  هعجارم  اهنآ  یگدـنز 

، قفانم يدارفا  نانآ  نایم  رد  هک  یلاح  ردار  هباحص  رازه  نیدنچ  هب  يادتقا  يوریپ و  هزاجا  زگره  (ص ) ادخ لوسر  هکنیا  رب  دنراد  تلالد 
/ تسا هدوب  فالتخا  هریغ  یهقف و  يداقتعا ، ياههنیمز  رد  هباحص  نایم  هک  نآ  رب  نوزفادهد  یمنار  تسا  هتـشاد  دوجو  زین  مرجم  قساف و 
ج 1،ص 18- هباغلادسا ، [. 2 / ] بحص هدام  رینملا  حابصم  و  بحص ، هدام  نآرقلا  بیرغ  نم  تادرفملا  ؛ بحـص هدام  طیحملا ، سوماق  [. 1]
ص 238 بیذهتلا ج2  بیذـهت  [. 4  ] توریب ص 441  اـطع ج 4  رداقلادـبع  قـیقحت  ینالقـسع  رجح  نـبا  بیذـهتلا : بیذـهت  [. 3 / ] 12
ص 408 بیذهتلا ج10  بیذهت  [. 6  ] توریب عـبط : یبـهذ ج1  لادـتعالا : نازیم  أفعـضلا ص 32 و  ییاـسنو -  أفعضلا ص26  يراخب  [. 5]
ص 90 مـلعلا ج2  ناـیب  عماـج  [. 7  ] ص 462 بیذــهتلا ج2  بیذـــهت  ص 78 و  هعوـضوملا ج1  هفیعــصلا و  ثیداـحالا  ْلسلــسو 

بیذهت [. 9  ] رهاـط نبدـمحم  تاـعوضوملا : نوناـقو  رجح  نبا  نازیملا : ناـسلو  یبـهذ  لادـتعالا : نازیم  يزوـج و  نـبا  تاـعوضوملا : [. 8]
بیذهتلا ج1 ص 383 و بیذهت  [. 11 . ] یبهذ ینغملااو : نازیملاو  بیذهتلا ج2 ص572  بیذهت  [. 10  ] رجح ج1 ص 397 نبا  بیذهتلا 

طارصلا باب  يراخب ج4 ص 94  حیحص  [. 13  ] رجح نبا  نازیملا : ناـسل  [. 12 / ] رجح نبا  نازیملا : ناـسل  ص 413 و  لادتعالا ج1  نازیم 
/ ضوحلا باب  يراخب ج ص 94  حیحص  [. 15  ] هیبیدحلا دوزغ  باب  يراخب ج3 ص 30  حیحص  [. 14 / ] منهج ربخ 

؟ تسین يوبن  تایاور  درط  بجوم  هباحص  نعط  ایآ 

شسرپ

؟ تسین يوبن  تایاور  درط  بجوم  هباحص  نعط  ایآ 

خساپ

نم ایندـلا  ْایحلاب  متیـضرا  ضرالا  یلا  متلقاثا  هللا  لیبس  یف  اورفنا  مکل  لیق  اذا  مکلام  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  : » دـیامرفیم نآرق  رد  دـنوادخ 
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یـش لک  یلع  هللا  ًائیـش و  هورـضت  مکریغ و ال  ًاموق  لدبتـسی  ًامیلا و  ًاباذع  مکبذعی  اورفنت  الا  لیلق  الا  ْرخالا  یف  ایندلا  ْایحلا  عاتم  امف  ْرخالا 
لد نیمز  هب  دینک  چوک  گنج -  رد  تکرش  يارب  ادخ -  هار  رد  دوشیم  هتفگ  امش  هب  هک  یتقو  تسا  هدش  هچ  ار  امش  نانمؤم ، يا  ریدق »
امـش رگا  تسین . كدنا  زج  ترخآ  اب  هسیاقم  رد  ایند  یگدـنز  عاتم  دـیاهدش ؟ دونـشوخ  ترخآ  ياج  هب  ینید  یگدـنز  هب  ایآ  دیاهتـسب ؟

دیزاسیمن و دراو  ینایز  وا  هب  دروآیم و  ار  يرگید  دارفا  امـش  دزاسیم و  بذعم  یکاندرد  باذع  هب  ار  امـش  دنوادخ -  دـینکن -  چوک 
، ْبحص بحصی ، بحـص ، هباحـص : مینکیم / رکذ  ار  هباحـص  يانعم  شـسرپ ، هب  خساپ  زا  شیپ  {/ 1} تسا اناوت  رداـق و  زیچ  ره  رب  ادـخ 

ربماـیپ ناراـی  باحـصا و  ینعی  ْباحـص  تـسا . هدـمآ  رـشاعمقیفر  مزـالم و  ياـنعم  هـب  هباحــص  هرــشاع ؛ هـقفار و  همزـال و  يا  ْباـحص :
نآ هک  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  نارای  هب  هباحـص  تغل ، لـها  لوق  رباـنب  {/ 2} دناهتـسیز وا  اب  زارد  ینامز  دـناهدید و  ار  وا  هک  (ص ) نیملـسم
نبا هلمج  زا  دناهتفگ  تغل  لها  ریغ  ار  يرگید  فیراعت  هتبلا  دوشیم ؛ قالطا  دناهدرک  یگدنز  ترضح  نآ  اب  هدرک و  كرد  ار  ترـضح 

ترصق و وا  هل  هتسلاجم  تعاط  نم  هیقل  نم  یف  لخدیف  مالسالا  یلع  تام  هب و  ًانموم  یبنلا  یقل  نم  یباحصلا  : » دیوگیم ینالقسع  رجح 
تسا یسک  یباحص  {، 3 «} یمعلاک ضراعل  هری  مل  نم  هسلاـجب و  مل  ولو  ْيور  هاوز  نم  و  زغی ، ملوا  هعم  ازغ  نم  وری و  ملوا  هنع  يور  نم 

ترـضح نآ  زا  ریخ ، ای  دـشاب  ینالوط  ربمایپ  اب  وا  تسلاجم  هج  دـشاب ؛ هتفر  ایند  زا  ناملـسم  هدرک و  تاقالم  ربماـیپ  ناـمیا  فصو  اـب  هک 
راوگرزب نآ  هن ، ای  دشاب و  هدرک  تسلاجم  ترضح  نآ  اب  ریخ ، ای  دشاب  هتسج  ترـش  ربمایپ  اب  ياهوزغ  رد  ریخ ؛ ای  دشاب  هدرک  لقن  یتیاور 

(ص) مرکا لوسر  تایح  نامز  رد  هک  یناسک  مامت  نیاربانب ، دـشاب . هدـیدن  يروک  لثم  یـضراوع  رطاخ  هب  ار  ربمایپ  اـی  اـی  دـشاب  هدـید  ار 
یف دحا  فئاطلاالو  ْکمب  قبی  مل  هنا  و  : » دـیوگیم همادا  رد  يو  دوشیم . قالطا  هباحـص  دناهتـشگنرب  دوخ  مالـسا  زا  دـناهدروآ و  نامیا 
تام ام  مالسالا و  یف  لخدالا  یبنلا  دهع  رخآ  یف  دحا  جرزخلا  سوالا و  یف  قبی  مل  هنا  عادولا و  ْجح  یبنلا  عم  دهش  مالسالا و  رـشع  ْنس 
ربمایپ اب  هدروآ و  مالـسا  هک  نیا  رگم  دوب  هدـنامن  يرجه  مهد  لاس  رد  یـسک  فئاط  هکم و  رد  و  4 ؛} «} رفکلا رهظی  مهنم  دـحاو  یبنلا و 

زا مادک  چیه  هدش و  مالـسا  لخاد  هک  نیا  رگم  دوبن  جرزخ  سوا و  گرزب  هفیاط  ود  زا  سک  چـیه  نینچمه  دوب و  رـضاح  عادو  جـح  رد 
نیا شـسرپ  دـنیآیم / رامـش  هب  (ص ) لوسر ترـضح  هباحـص  زج  نانآ  همه  نیاربانب ، دـناهدرکن . رفک  راهظا  ربمایپ  تایح  نامز  رد  اهنیا 

رد هدرک و  یگدـنز  (ص ) ربمایپ رانک  رد  ینـالوط  یتدـم  هک  یناـسک  همه  اـیآ  ریخ ؟ اـی  دـناهدوب  یبوخ  دارفا  هباحـص  همه  اـیآ  هک  تسا 
تکرش اهگنج  رد  ای  دناهدرکن  كرد  ینالوط  تدم  ار  (ص ) ربمایپ هدروآ و  مالسا  رمع  رخآ  رد  ای  دناهدوب  هارمه  ترـضح  نآ  اب  اهگنج 

نیا رد  درک ؟ دامتعا  ناوتیم  دـناهدرک  لقن  نانآ  هک  یثیدـح  ره  هب  ایآ  نانآ  دنتـسه ؟ دامتعا  لباق  لداـع و  يدارفا  ناـنآ  همه  دـناهدرکن 
(ص) مرکا لوسر  ترضح  نامز  رد  هک  ار  یناسک  همه  ّتنـسلها  هعیـش / هیرظن  . 2 ّتنسلها ؛ هیرظن  . 1 دراد : دوجو  مهم  لوـق  ود  هنیمز 
هتشگنرب و دوخ  نید  زا  (ص ) مرکا لوسر  تایح  نامز  رد  هک  نآ  طرش  هب  دننادیم ، لداع  دناهدرک ، ترایز  ار  ترضح  نآ  دنتسیزیم و 
زا لـقن  اـی  یثیدـح  هک  یتـقو  تسا و  لوبق  دروم  دـننک  لـقن  هچ  ره  تسا و  تجح  ناـنآ  لوق  فصو ، نیا  اـب  دنـشاب . هدرکن  رفک  راـهظا 

مهطقـسا یناف  : » دـیوگیم لادـتعالا  نازیم  رد  یبهذ  هک  نیا  امک  درادـن ، انعم  نانآ  يارب  هباحـص  تلادـع  زا  ندرک  ثحب  دـشاب ، هباحص 
دنراد هک  یتمظع  رطاخ  هب  ار  هباحص  مان  5 ؛} «} مهیلا ْاورلا  ْهج  نم  زج  امنا  فعضلا  ناف  فنصملا  اذه  یف  مهرکذا  الو  ْباحـصلا  ْلالجل 
هعیـش دـناهدرک / لقن  تیاور  نانآ  زا  هک  تسا  یناسک  هیحاـن  زا  اـهنت  فعـض  تسا ، فعـض  ناـنآ  زا  يورم  یثیدـح  رد  رگا  مروآیمن و 

مه یضعب  هدرک و  تاعارم  ار  (ص ) مرکا ربمایپ  اب  یتبحـص  مه  قح  دناهدوب و  ماقمالاو  ردقلا و  لیلج  دارفا  هباحـص  رتشیب  هک  دراد  داقتعا 
ینیب عقاو  فاصنا  زا  رود  ربمایپ  اب  یتبحص  مه  فرـص  هب  هباحـص  همه  نتـسناد  ناسکی  اما  دناهدیـسر ، تداهـش  هب  (ص ) ربمایپ باکر  رد 

انس : » دیوگیم ناهرب  حرش  رد  یبرزام  دننکیم . رتگنت  ار  تلادع  هریاد  دنرادن و  لوبق  ار  هاگدید  نیا  زین  تّنـسلها  دوخ  یتح  تسا و 
هومزالا و نیذلا  هب  ینعن  امنا  بتک و  نع  فرصناو  ضرغل  هب  عمتجا  وا  ًامامم  هرازوا  ام  ًاموی  (ص ) هار نم  لک  لودع  ْباحصلا  انلوقب  یفن 

یناسک مامت  نامدوصقم  دنالداع ، هباحـص  مییوگیم  یتقو  ام  { 6 «} نوحلفملا مه  کئلوا  هعم  لزنا  يذـلا  رونلا  اوعبتا  هووصن و  هوزرع و 
هکلب دناهتـشگ ، زاب  يو  دزن  زا  دناهتـشاد و  عامتجا  يو  اب  یـضرغ  رطاخ  هب  ای  دـناهدید  كدـنا  ینامز  ای  يزور  ار  (ص ) ربمایپ هک  دنتـسین 
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نانآ هک  دناهدرک  يوریپ  هدش  لزان  وا  اب  هک  يرون  زا  هدرک و  ترـصن  ار  یمارگ  نآ  و  هدوب ، ربمایپ  مزالم  هک  دنتـسه  یناسک  نامدوصقم 
رادروخرب هاگیاج  کی  زا  همه  هدوب و  يواسم  مه  ماقم  ایآ  اّما  دناهدوب ، تبحص  مه  (ص ) ربمایپ اب  رب 100/000  غلاب  یلقن ، هب  دنراگتسر /

هللا هللا و  لوسر  کنا  دهـشن  اولاق  نوقفانملا  كأج  اذا  : » دیامرفیم نوقفانم  هروس  رد  دنوادخ  دوب ؟ یعقاو  نانآ  همه  مالـسا  ایآ  دـناهدوب ؟
وت ًانیقی  هک  میهدیم  تداهـش  ام  دنیوگیم  دنیآ  وت  دزن  ناقفانم  هک  یماگنه  7 ؛} «} نوبذاکل نیقفانملا  نا  دهـشی  هللا  هلوسرل و  کنا  ملعی 
دوخ هتفگ  هب  دنتـسه و  وگغورد  ناقفانم  هک  دـهدیم  تداهـش  دـنوادخ  یلو  یتسه ، وا  لوسر  وت  هک  دـنادیم  دـنوادخ  ییادـخ ، لوسر 

مالـسا دـییوگیم  هکلب  دـیاهدرواین ، ناـمیا  زونه  امـش  هک  وگب  ناـقفانم  هب  دـیامرفیم : لوسر  ترـضح  هب  لاـعتم  يادـخ  دـنرادن / ناـمیا 
هیآ هب  جوت ب { 8 «} مکبولق یف  نامیالا  لخدـی  اـملو  انملـسا  اولوق  نکلو  : » تسا لـخاد ن امـش  بلق  رد  ناـمیا  زونه  میاهدروآ و 

يواسم ناقـساف  اب  نانمؤم  تاجرد  { 10 «} نوتـسیال ًاقـساف  ناک  نک  ًانمؤم  ناک  نمفا   » و { 9 «} نوبرملا کئلوا  ĘƏ șșƠ نوقباسلاو »
ای دنتـسه و  قفانم  ياهدـع  هدرکن و  خوسر  نامیا  ياهدـع  بلق  رد  زونه  شاب  بظاوم  ربمایپ  يا  دـیامرفیم : لاـعتم  دـنوادخ  یتقو  تسین /
أزج مکنم  دـیرنال  هللا  هجول  مکیعطن  اـمناو  : » تسا لاـعتم  دـنوادخ  تیاـضر  يارب  اـهنآ  ياـهراک  دـنارتهب و  هیقب  زا  ياهّدـع  اـی  و  قساـف ،

تکرح یهلا  ریسم  رد  دیامرفیم : یتقو  ای  { 11 .} میهاوخیمن امش  زا  یشاداپ  چیه  مینکیم و  ماعطا  ادخ  رطاخ  هب  ار  امش  ام  ًاروکـشالو »
هک یناسک  يا  هللا » اوقتا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  : » دـیامرفیم هکلب  دـینک ، يوریپ  همه  زا  دـینک و  تکرح  هباحـص  همه  اـب  دـیوگیمن  دـینک ،
ریغ ياهدع  هباحص  نایم  رد  تسا  صخـشم  فاصوا  نیا  اب  { 12 .} دیـشاب ناقداص  اب  دیزیهرپب و  یهلا  نامرف  تفلاخم  زا  دیاهدروآ : نامیا 

نوقفانم و بارعالا  نم  مکلوح  نمم  و  : » دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ  دنکیم / ادج  نارگید  زا  ار  نانآ  لاعتم  يادـخ  هک  دـناهدوب  قداص 
دناقفانم و یعمج  دنتسه  امش  فارطا  هک  نیـشن  هیداب  بارعا  نایم  زا  و  { 13 «} مهملعن نحن  مهملعتال  قافنلا  یلع  اودرم  ْنیدملا  لها  نم 

هنوگ نیا  لاعتم  يادـخ  یتقو  میـسانشیم / ار  اهنآ  ام  یلو  یـسانشیمن  ار  اهنآ  وت  دـندنب ، ياپ  قافن  هب  تخـس  یهورگ  زین  هنیدـم  لها  زا 
زا ياهدع  هک  دیدرگ  نشور  سپ  دنتـسه . لداع  هباحـص  همه  دـیوگب  یـسک  هک  دراد  دوجو  یلیلد  هچ  رگید  دـنکیم ، یفرعم  ار  هباحص 

، هباحـص زا  ياهدع  نتـسادن  لداع  هن / ار  رگید  ياهدع  تسا و  هدـش  لخاد  اهنآ  نامیا  دـناهدوب و  نیتسار  ناناملـسم  (ص ) ربمایپ نایفارطا 
لقن ار  یتایاور  دننادیم  لداع  ار  نانآ  هعیش  مه  تّنـسلها و  مه  هک  هباحـص  زا  رگید  ياهدع  اریز  تسین ؛ يوبن  تایاور  همه  درط  ثعاب 
یلو دنراد  لاکشا  يدنس  ظاحل  زا  هچرگ  تایاور  زا  یـضعب  دروم  رد  دوشیم / دانتـسا  ینـس  مه  هعیـش و  مه  تایاور  نآ  هب  هک  دناهدرک 

؛ دناهدوبن ياور  زین  هباحـص  همه  هک  نیا  نآ  زا  رتمهم  دننکیم و  لمع  نآ  هب  هدرک و  هاگن  رودـصلا  قثوم  ناونع  هب  اهنآ  هب  هعیـش  ياملع 
 / هبوت هروس  [. 1 / ] دناهدرکن تیاور  ثیدح  هدوبن و  يوار  هباحص  همه  هک  تسا  مولعم  دنراد  هباحـص  زا  ّتنـسلها  هک  یفیرعت  قبط  ینعی 
نب مرکم  نب  دمحم  نیدلا  لامج  برعلا ، ناسل  يدیبز ؛  ینیـسح  یـضترم  دمحم  سورعلا ، جات  مالعالا ، ْغللا و  یف  دجنملا  [. 2 / ] 38  / 39

، یبرعلا ثارتلا  أیحاراد  لوا ، پاچ  یبطرقربادبع ، نبا  هیـشاح  ص 7 ، ج 1 ، هباحصلا ، زییمت  یف  ْباحـصالا  يالقع ، رجح  نبا  [. 3 / ] روظنم
هب ص 7 . ْباحصالا ، رد  ینالقـسع  رجح  نبا  [. 6 / ] هیبرعلا بتکلا  أیحالراد  ص 2 ، ج 1 ، لادـتعالا ، نازیم  [. 5 / ] نامه [. 4 / ] 1328 ه ق
هیآ هدجس ، هروس  [. 10 / ] 10 هیآ 11 -  هعقاو ، هروس  [. 9 / ] هیآ 14 تارجحلا ، هروس  [. 8 / ] نوقفانم هروس  [. 7 / ] يرزام ناهرب  حرش  زا  لقن 

هیآ 101/ هبوت ، هروس  [. 13 / ] هیآ 118 هبوت ، هروس  [. 12 / ] هیآ 9 رهد ، هروس  [. 11 / ] 18

هدرک نیمـضت  ار  تشهب  هب  دورو  اهنآ  يارب  دراد و  لماک  تیاضر  راصنا  نارجاهم و  ۀمه  زا  دنوادخ  هک  دراد  تلالد  نیارب  هبوت  ةروس  مدص  ۀـیآ 
. دیهد حیضوت  دراد ؟ تافانم  تسا  دقتعم  هباحص  زا  یخرب  افلخ و  ةرابرد  هعیش  هچنآ  اب  انعم  نیا  تسا 

شسرپ

ار تشهب  هب  دورو  اهنآ  يارب  دراد و  لماک  تیاـضر  راـصنا  نارجاـهم و  ۀـمه  زا  دـنوادخ  هک  دراد  تلـالد  نیارب  هبوت  ةروس  مدـص  ۀـیآ 
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. دیهد حیضوت  دراد ؟ تافانم  تسا  دقتعم  هباحص  زا  یخرب  افلخ و  ةرابرد  هعیش  هچنآ  اب  انعم  نیا  تسا  هدرک  نیمضت 

خساپ

اهنآ زا  دـنوادخ  دـندرک ، يوریپ  نآ  زا  یکین  هب  هک  اـهنآ  راـصنا و  نارجاـهم و  زا  نیتـسخن  ناماگـشیپ   " هبوـت ةروـس  هیآ 100  ۀـمجرت 
; دراد ناـیرج  شناـتخرد  ریز  زا  اـهرهن  هک  هتخاـس  مهارف  ناـنآ  يارب  تـشهب  زا  ییاـهغاب  و  دـندش ، دونـشخ  وا  زا  زین [  [ اـهنآ دونـشخ و 

ۀمه ندوـب  كاـپ  راکتـسرد و  تلادـع و  رب  یلیلد  ار  هیآ  نیا  تنـس  لـها  تسا "  یگرزب  يزوریپ  نیا  و  دـنام ، دـنهاوخ  نآ  رد  هنادواـج 
ثحب دروم  هیآ  رد  راگدرورپ  تیاضر  فلا ـ  ینآرق  لیالد  تسا  لطاب  ینآرق  ریغ  ینآرق و  لیالد  هب  رادـنپ  نیا  یلو  دناهتـسناد ، هباـحص 

ياههمانرب نیتسخن و  راصنا  نارجاهم و  شور  زا  هک  دنتـسه  یناسک  ۀـمه  ناعبات  زا  روظنم  دوشیم و  زین  ناـعبات  لـماش  هباحـص  رب  نوزفا 
ریـسفت رد  يزاررخف  دننام  تنـس  لها  نارـسفم  زا  یخرب  دنـشاب . تاجن  لها  انثتـسا  نودب  تما  مامت  دیاب  نیاربانب  دـننکیم ; يوریپ  اهنآ 

اهنت دنراکتـسرد ، اهنآ  همه  هک  هباحـص  فالخ  رب  ینعی  دننکیم ; حرطم  ار  ناسحاب   " طرـش ناعبات  يارب  رانملا ، رد  اضر  دیـشر  ریبک و 
هب عرف  هک  ناعبات  مکح  یتقو  اریز  تسین  حیحـص  نخـس  نیا  دـننک . يوریپ  هباحـص  تین  ياههمانرب  زا  هک  دنراکتـسرد  ناعبات  زا  یناسک 
رد مکح  نیا  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  ارچ  دشاب ; طورـشم  طرـش  نیا  هب  یلوا  قیرط  هب  دیاب  لصا  مکح  دـشاب ، طورـشم  دـنوریم ، رامش 

راگدرورپ تیاضر  لومـشم  دریگیم و  شاداپ  دـهد ، ماجنا  یباحـص  رگا  ار  راک  کی  ینعی  تسا  لوقعم  ریغ  هتـشاد و  داضت  دوخ  نورد 
رد هک  تسا  نیا  هیآ  دوصقم  نیاربانب  ددرگیم ! راتفرگ  یهلا  طخـس  بضغ و  هب  دوشیم و  رفیک  دـهد ، ماجنا  یعباـت  رگا  یلو  ددرگیم ،

نیا هن  تساهنآ  ناوریپ  همه  دندوب و  یحیحـص  ۀمانرب  ياراد  هک  نیتسخن  راصنا  نارجاهم و  ۀـمه  لاح  لماش  ادـخ  يدونـشخ  تیاضر و 
ـ  ب دندنوادخ . تیانع  لومشم  طرش  دیق و  اب  ناعبات  یهلا و  تمحر  تیاضر و  لومشم  دب ، هچ  بوخ و  هچ  راصنا ، نارجاهم و  همه  هک 
َنِم َنولَّوَـالا  َنوِقب  َـ ّـسلاو : " دوـشیم لـماش  ار  ناـنآ  زا  یکدـنا  هورگ  هکلب  تسین  راـصنا  نارجاـهم و  ۀـمه  زا  نخـس  ثحب  دروـم  هیآ  رد 

هیبیدح حلص  زا  شیپ  هک  دنتسه  یهورگ  نامه  نارجاهم  زا  ناینیشیپ   " تسا هدمآ  یغارم  ریسفت  رد  هبوت 100 ) ... "  ) ِراصنَالاو َنیرِج  َـ هُملا
رفن و تفه  تثعب  مهدزای  لاس   ) لوا ۀـبترم  هک  دـندومن  تعیب  َینم  رد  هبقع  رد  هک  دـندوب  یناـسک  راـصنا  زا  ناینیـشیپ  دـندرک و  ترجه 

ناـنبل مود  یبرعلا چ  ثارتلا  أـیحالاراد  ص 11 ، یغارم ج 11 ، یفطـصم  دـمحا  یغارم  ریـسفت  ." دـندوب ( نز  ود  درم و  داتفه  مود  ۀـبترم 
اطخ هکلب  اطخ ، لامتحا  هیآ  رد  ثحب  دروم  هباحـص  هک  دـهدیم  ناشن  هدـش  دـیق  نادـب  ناـعبات  تیعبت  هک  ناـسحاب   " دـیق ج ـ  1958 م ) 

یـسررب مه  اب  اهنآ  ۀمه  تسا  مزال  تسا و  یکی  هیآ 101 و 102  هیآ 100 و  قایس  د ـ  دننک . يوریپ  اهنآ  زا  دیابن  ناعبات  هک  دناهتـشاد 
] زین  [ هنیدم دوخ [  [ لها زا  و  دنناقفانم ، زا  یعمج  دنتسه ، امـش  فارطا  هک  ینیـشن  هیداب  بارعا  نایم   [ زا " و  تسا هدمآ  هیآ 101  رد  دوش .

مینکیم تازاجم  هراـبود  ار  اـهنآ  يدوز  هب  میـسانشیم  ار  اـهنآ  اـم  یـسانشیمن و  ار  اـهنآ  هک  دـندنب  ياـپ  قاـفن  هب  تخـس  یهورگ 
نیا دنوشیم ". هداتسرف  تمایق  رد   [ یگرزب تازاجم  يوس  هب  سپـس  گرم ;  ماگنه  هب  یتازاجم  یعامتجا و  ياوسر  ۀلیـسو  هب  یتازاجم  [
مکح رد  رهاـظ  رد  ناـقفانم  نیا  هک  تـسا  نـشور  درادیم . رب  هدرپ  دـندوب ، ربماـیپ  فارطا  رد  هـک  یناـقفانم  دوـجو  زا  تحارـص  هـب  هـیآ 

مه هب  ار  یحلاـصان  حـلاص و  لاـمعا  دـندرک و  فارتـعا  دوـخ  ناـهانگ  هب  رگید  یهورگ  " و  تسا هدـمآ  هیآ 102  رد  دنتسه . یباحـص  "

مه هک  دنیوگیم  نخـس  یناسک  زا  زین  هیآ  نیا  تسا "  میحر  روفغ و  دنوادخ  دریذپب ، ار  اهنآ  ۀبوت  دنوادخ  هک  دوریم  دیما  دـنتخیمآ ،
گنج رد  تکرـش  زا  هک  هدوب  رگید  رفن  ود  رذنملادبع و  نب  هنانک  وبا  هیآ  نیا  لوزن  نأش  دنوشیم . یـصاعم  بکترم  مه  دـنراد و  نامیا 

ص ینادمه ج 9 ، يوسوم  رقابدمحم  دیس  همجرت  يابطابط  همالع  نازیملا  ریسفت  ر.ك  دندومن (. هبوت  سپس  دندرک و  يراد  دوخ  كوبت 
زا ار  يرگید  ياههورگ  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  تاـیآ  هروس  نیا  تاـیآ  رب  نوزفا  û ـ   ( ' ییابطابط همالع  يرکف  یملع و  داـینب  ، 606

ُمُکنَع َبِهذـُِیل  ُهّللا  ُدـیُری  اـمَّنِا  : " دـنکاپ موـصعم و  هک  هدروآ  ناـیم  هب  نخـس  یهورگ  زا  بازحا  ةروـس  هیآ 33  دـنکیم . یفرعم  هباـحص 

زا 934بهاذم هحفص 431 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ابع لآ  نت  جنپ  روثنملادلا ) رد  یطویس  دننام   ) ینس یعیش و  ندنمشناد  رارقا  هب  هورگ  نیا  قیداصم  اریهطَت " مُکَرِّهَُطیو  ِتیَبلا  َلهَا  َسجِّرلا 
،9 ربمایپ نامرف  هب  شوگ  هک  ياهباحص  ناموصعم ب ـ  فلا ـ  دنوشیم : میسقت  یکی  هتسد  راهچ  هب  هباحص  عومجم  رد  نیاربانب  دنشابیم .

شزغل بکترم  ندوبن  موصعم  لیلد  هب  هاگ  ادخ  هار  رد  نادهاجم  صلخم و  نانمؤم  نیا  اّما  دندرکیم ; يارجا  ار  تاروتـسد  ۀمه  دندوب و 
طولخم ار  هاـنگ  باوث و  هک  ياهباحـص  مهنع ج ـ  هّللا  یـضر  ) دـندرکیم تفرعم  وفع و  بلط  یبوـبر  هاـگرد  زا  هلـصافالب  هک  دـنوشیم 

َنورَخاءو  " دنداتـسیایم زامن  هب  دـندرکیم و  تکرـش  گنج  رد  مه  دـندروخیم و  بارـش  مه  دـندشیم ; ود  ره  بکترم  دـندرکیم و 
یناهانگ یخیرات  ییاور و  بتک  رد  تایاور  ۀنییآ  رد  هباحص  نایورود  ناقفانم و  ًـا "د ـ  ِیَس ئّ َرَخاءو  ًـا  ِحل ـَـ ـص ًالَمَع  اوطَلَخ  مِِهبونُِذب  اوفَرَتعا 

اوران تمهت  رمخ ، برش  زا : تسا  ترابع  اه  هانگ  زا  یخرب  دربیم . شیپ  دادترا  قسف و  دح  ات  ار  اهنآ  هک  هدش  تیاور  هباحص  یخرب  زا 
ینامز ص نسح  دمحم  هباحص ،  تلادع   ) بهاذم يوگتفگ  ر.ك  یـسوساج و (... هنـصحم  ریغ  هنـصحم و  يانز  يدزد  مدرم  سومان  هب 

مق لوا  یمالـسا چ  تاغیلبت  رتفد  تاراـشنا  مـالک  هفـسلف و  ةدکـشهوژپ  یمالـسا  تاـقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  قیقحت  هیهت و  ، 117 63 ـ 
تلادع هب  نایعیـش  دننام  زین  ننـست  لها  نادنمـشناد  ناگرزب و  زا  یخرب  مییاـمنیم 1 . بلج  هتکن  ود  هب  ار  امـش  هجوت  ناـیاپ  رد  . ( 1381
ةرابرد ماکحالا  لوصا  یف  ماـکحالا  مهم  باـتک  رد  يدـمآ   " هلمج زا  دـنرادن ; يداـقتعا  تسا ـ  نآ  هب  شـسرپ  تشگزاـب  هک  هباـحص ـ 
هباحص ۀمه  تلادع  رب  نایاوشیپ  رثکا  فلا ـ  زا : دنترابع  هک  تسا  هدرک  تیاور  تنس  لها  نادنمـشناد  زا  ار  هیرظن  شـش  هباحـص  تلادع 
تلادع ج ـ  دـنناسکی . تسا  یـصاخ  لیلد  دـنمزاین  مادـک  ره  تلادـع  تابثا  هک  نیا  رد  ناناملـسم  رگید  اب  هباحـص  ب ـ  دـناهدرک . قافتا 

هدـیگنجبلاط یبا  نب  یلع  اب  هک  یباحـص  ره  د ـ  دراد . زاین  قیقحت  هب  نآ  زا  سپ  اما  هدوب  ملـسم  اه  هنتف  اه و  يریگرد  زا  لبق  ات  هباـحص 
فرط دندیگنج و  مه  اب  همه  نوچ  تسا  دودرم  هباحص  ۀمه  تایاور  ' û ـ تسا ۀیاورلا  دودرم  قساف و  لداع  ماما  رب  جورخ  لیلد  هب  تسا 

نب یلع  ماکحالا  لوصا  یف  ماـکحالا  ر.ك  تسا (  لوبق  دـشابن ، قسفلا  كوکـشم  هک  يا  یباحـص  تیاور  تسین و ـ  نیعم  اـم  يارب  قح 
هورگ ةرابرد  اهنت  نایعیش  تسا و  رایسب  هباحص  رامش  . 2 توریب 1400 ه ) .ـ هیملعلا  بتکلاراد  ص 128 ، يدمآ ج 2 ، دمحم  نب  یلع  یبا 

. دننادیم طقاس  تلادع  زا  ار  اهنآ  دنراد و  نخس  نانآ  زا  یکچوک 

؟  تسا وا  هک  نیا  اب  درادن  لوبق  ار  6 ربمایپ رسمه  هشیاع  هعیش  ارچ 

شسرپ

؟  تسا وا  هک  نیا  اب  درادن  لوبق  ار  6 ربمایپ رسمه  هشیاع  هعیش  ارچ 

خساپ

عرـش فرط  زا  هک  یـسک  يزیچ و  هب  هکلب  سک ,  ره  هب  زیچ و  ره  هب  هن  اـما  تسا ,  بوـخ  تبحم  هقـالع و  قـشع و  میتـفگ  نـیا  زا  شیپ 
تلاسر و رطاـخ  هب  وگب : درک : رما  6 دمحم ترـضح  هب  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  دشاب . هدش  صخـشم  نّیعم و  تعیرـش  بحاص  سدـقم و 
رد مرکا 6 ربمایپ  ( 1 .) دیـشاب دنم  هقالع  متیب  لها  هب  نآ  ياج  هب  یلو  مهاوخ ,  یمن  امـش  زا  يدزم  مدـش  لّمحتم  هراب  نیا  رد  هک  یتامحز 

تیب لها  هب  هک  دشاب  دنم  هقالع  یسک  هب  دیاب  ناسنا  دهد  یم  ناشن  تایاور  تایآ و  هنوگ  نیا  ( 2 : .) دومرف شیوخ  تکرب  رپ  رمع  رخاوا 
 , تشادن دانع  اه  نآ  اب  رگا  دوب !؟ نینچ  هشیاع  یتسار  دشاب . هتـشاد  اه  نآ  اب  ینمـشد  دانع و  لقادح  ای  دزروب , قشع  تراهط  تمـصع و 

درکن و ضارتعا  وا  هب  مه  راب  کـی  یتح  درک , بصغ  ار  یلع 7 مّلـسم  قح  دمآراک و  يور  شردپ  یتقو  مرکاربمایپ 6 تلحر  زا  دعب  ارچ 
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هناخ ِرد  ندز  شتآ  شدـنزرف و  طقـس  3و  ارهز هب  ندز  یلیـس  کتک و  هب  دـیراد  غارـس  خـیرات  رد  ایآ  درکن !؟ عافد  شنادـناخ  یلع و  زا 
گنجو درک  مایق  بلاط 7 یبا  نب  یلع  نیملـسملا  ماما  هیلع  ریبز ) هحلط و  هورگ   ) نیثکان يراک  مه  اب  هک  دوبن  هشیاـع  اـیآ  ؟ دـنک ضارتعا 

لوسر ربکا  طبس  دسج  دادروتسد  رخآ  رد  درک و  يریگولج  شّدج  رانک  نسح 7 ماما  نفد  زا  هک  دوبن  هشیاع  ایآ  تخادنا ؟  هار  ار  لمج 
یقروا پـ ( !؟ دـنادب نینمؤملا  ما  ار  وا  دـشاب و  دـنم  هقالع  هشیاـع  هب  دـناوت  یم  هعیـش  روکذـم  تاـکن  هب  هجوت  اـب  دـننک !؟ ناراـب  ریت  ار  هّللا 

 . ملعلا باتک  ج 2 ص 226  راحب , یسلجم ,  رقاب  دمحم  همالع  یقروا 2. پـ  ) هیآ 23  42  ) يروش .1

ءافلخ هباحص و  دروم  رد  هعیش  هاگدید 

؟ دوش یم  مه  موس  ات  لّوا  يافلخ  لماش  تسا ,  هدمآ  اروشاع  ترایز  رد  هک  ییاه  نعل  ایآ 

شسرپ

؟ دوش یم  مه  موس  ات  لّوا  يافلخ  لماش  تسا ,  هدمآ  اروشاع  ترایز  رد  هک  ییاه  نعل  ایآ 

خساپ

یلع تیالو  قح  دنداهن و  ار  ملظ  نیا  يانب  گنس  هک  یناسک  هژیو  هب  دوش , یم  دنا  هدرک  ملظ  تیب :  لها  قح  رد  هک  یناسک  ءهمه  لماش 
 , ترایز رد  هک  روط  ناـمه  دوش , هراـشا  هلئـسم  نیا  هب  دـیابن   , تسا تاـبجاو  زا  ناناملـسم  تدـحو  هک  نونکا  یلو  دـندرک , بصغ  ار  7

. دوش نیرفن  نعل و  دیاب  تسا ,  هدرک  ملظ  تیب :  لها  قح  رد  هک  سک  ره  هب  هکلب  هدشن ,  نایب  ًاتحارص 

تنوشخ یعون  راک  نیا  دینکیم ؟ نعل  ار  (ع ) هللا دبع  یبا  نانمشد  ارچ  تسیچ و  يارب  راک  نیا  دیتسرفیم . نعل  (ع ) نیسح ماما  نانمشد  رب  ارچ 
یـشوخ و اب  مدرم  همه  اب  دیاب  هک  تسا  ینامز  زورما  دزاسیمن . نردـم » ِناسنا   » شنم اب  تسا و  یفنم  تاساسحا  عون  کی  نیا  تسا . ینیبدـب  و 

خبل يداش و 

شسرپ

یعون راک  نیا  دینکیم ؟ نعل  ار  (ع ) هللا دـبع  یبا  نانمـشد  ارچ  تسیچ و  يارب  راک  نیا  دـیتسرفیم . نعل  (ع ) نیـسح ماما  نانمـشد  رب  ارچ 
همه اب  دـیاب  هک  تسا  ینامز  زورما  دزاسیمن . نردـم » ِناسنا   » شنم اـب  تسا و  یفنم  تاـساسحا  عون  کـی  نیا  تسا . ینیبدـب  تنوشخ و 

نعل و هیحور  نیا  دز . یتشآ  حلـص و  زا  مد  دز ، يداش  زا  مد  دز ، یگدنز  زا  مد  دیاب  زورما  درک . راتفر  دنخبل  يداش و  یـشوخ و  اب  مدرم 
دنتـشک ار  (ع ) نیـسح ماـما  هک  یناـمز  ینعی  شیپ ، لاـس  دـص  راـهچ  رازه و  هب  هک  تسا  ییاـهتنوشخ  نارگید  هب  ندرک  تشپ  يربـت و 

!؟ دیتسه نعل  دص  هب  دیقم  ارچ  دندنسپیمن . ار  اهراک  نیا  مدرم  هعماج و  رگید  زورما  اما  دراد . تبسانم  نامز  نآ  اب  ددرگیمرب و 

خساپ

. تسا هدـشن  هتخاـس  مه  تبثم »  » فطاوع تاـساسحا و  زا  اـهنت  تسا ، هدـشن  هتخاـس  تخانـش »  » زا طـقف  ناـسنا  تشرـس  هک  هنوگ  ناـمه 
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هک هنوگ  نامه  دراد . یفنم  فطاوع  مه  تبثم و  فطاوع  مه  دراد . یفنم  ساـسحا  مه  تبثم و  ساـسحا  مه  هک  تسا  يدوجوم  دازیمدآ 
. دنک یگدنز  يداش  یب  ای  مغ و  یب  دناوتیمن  یناسنا  چیه  تسا . هدیرفآ  هنوگ  نیا  ار  ام  ادـخ  تسه . مه  مغ  تسه ، ام  دوجو  رد  يداش 

ياج هب  دیدنخ و  دیاب  شدوخ  ياج  رد  تسا . هدومرف  اطع  ام  هب  مه  ندرک  هیرگ  دادعتسا  هداد ، ام  هب  ندیدنخ  دادعتـسا  ادخ  هک  نانچمه 
هدافتـسا هدـش  هدـیرفآ  هچنآ  هار  رد  ادـخ  ياههداد  زا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  نامدوجو ، زا  یـشخب  ندرک  لـیطعت  تسیرگ . دـیاب  مه  دوخ 

رگم و  مینک ، ادـیپ  دـیاب  ار  نآ  دروم  هتبلا  درک . هیرگ  دـیاب  يدراوـم  رد  هک  تسا  نیا  هداد ، رارق  ار  هیرگ  اـم  رد  ادـخ  هکنیا  لـیلد  مینکن .
ادـیپ هودـنا  نزح و  نآ ، هطـساو  هب  هک  تسا  هداد  رارق  ار  ساسحا  نیا  ناـسنا  رد  ارچ  ادـخ  دوب . دـهاوخ  وغل  اـم  دوجو  رد  هیرگ  دادعتـسا 

، ادخ يارب  هیرگ  دراد . ار  دوخ  ياج  ناسنا ، یگدنز  رد  زین  ندرک  هیرگ  دوشیم  مولعم  دوشیم ؟ يراج  شناگدـید  زا  کشا  دـنکیم و 
هب تبـسن  يزوسلد  رثا  رد  ناسنا  دراد . شقن  ناسنا  لماکت  رد  بوبحم ، ياقل  هب  قوش  یهلا و  ياقل  هب  قوش  ای  باذع  زا  فوخ  هزیگنا  هب 
رـس هیرگ  نآ  رثا  رد  دنک و  ادیپ  بلق  تقر  دیاب  يدراوم  رد  هک  تسا  ناسنا  تعیبط  نیا  دنکیم ؛ ادیپ  تقر  دوخ ، هدید  تبیـصم  بوبحم 
هاوخ دنراد - ، یلامک  هک  یناسک  هب  تبـسن  دننکیم ، تمدخ  ام  هب  هک  یناسک  هب  تبـسن  ات  تسا  هدیرفآ  ار  تبحم  ام  رد  دنوادخ  دـهد .

رد دـنکیم ، ساسحا  ناسنا  هک  یماگنه  میزادرپب . تبحم  هقالع و  زاربا  هب  یفطاع -  ای  یناور و  اـی  ینـالقع  لاـمک  اـی  ینامـسج ، لاـمک 
ناسنا دوجو  رد  نآ  رب  هوالع  دنکیم . ادیپ  تبحم  لامک  بحاص  لامک و  نآ  هب  تبسن  دوشیم ، تفای  یلامک  بحاص  ای  یلامک و  ییاج 

وا هب  هک  ار  یـسک  هک  تسا  نیا  رب  ناـسنا  ترطف  هک  هنوـگ  ناـمه  تسا . هدـش  هداد  رارق  ینمـشد » ضُغب و   » ماـن هب  تـبحم  لـباقم  هـطقن 
يویند ِيدام  ياهررض  هتبلا  درادب . نمـشد  دنزیم ، ررـض  وا  هب  هک  ار  یـسک  هک  تسا  نیا  رب  زین  شترطف  درادب ؛ تسود  دنکیم  تمدخ 

لباق ایآ  دریگب ، ناسنا  زا  ار  يدـبا  تداعـس  نید و  هک  ینمـشد  اـما  درادـن . یـشزرا  وا  يارب  اـیند  لـصا  نوچ  درادـن . یتیمها  نمؤم  يارب 
وا اب  دیاب  مه  امش  تسا ، امش  نمشد  ناطیش  هیآ 6 . (، 35  ) رطاف ًاودع » هوذختاف  ودع  مکل  ناطیـشلا  نا  : » دیامرفیم نآرق  تسا ؟ ضامغا 
اب درک ، یتسود  ادخ  يایلوا  اب  دیاب  رگا  ناطیش . دوشیم  مه  ناسنا  هنرگو  دمآ ، رانک  دز و  دنخبل  دوشیمن  رگید  ناطیش  اب  دینک . ینمشد 

ادـخ نانمـشد  اب  ینمـشد »  » رگا تسا . یناسنا  تداعـس  لماکت و  لماع  تسا و  یناسنا  ترطف  نیا  درک . ینمـشد  دـیاب  مه  ادـخ  نانمـشد 
لوبق ار  نانآ  ياهفرح  دریذـپیم و  ار  اهنآ  راتفر  ترـشاعم ، رثا  رد  دوشیم و  هناتـسود  اهنآ  اب  ناسنا  راتفر  هتفر  هتفر  جـیردت  هب  دـشابن ،
اهرطخ اهررـض و  لباقم  رد  یعافد  یمتـسیس  نانمـشد ، اب  ینمـشد  رگید ، ترابع  هب  دوشیم . اهنآ  لثم  يرگید  ناطیـش  مک  مک  دنکیم .
مومـس هک  دراد  زین  یعافد  متـسیس  کی  دنکیم ، بذج  ار  دیفم  داوم  هک  دراد  ياهبذاج  لماع  هک  هنوگ  نامه  ناسنا  ندب  دنکیم . داجیا 
متـسیس رگا  تسا . نیمه  دیفـس  ياهلوبلگ  راک  دشکیم . ار  اهنآ  دـنکیم و  هزرابم  برکیم  اب  متـسیس  نیا  دـنکیم . عفد  ار  اهبرکیم  و 

گرم اب  تسا  نکمم  رامیب  ناسنا  دوشیم و  رجنم  ناسنا  يرامیب  هب  اهبرکیم  دشر  دننکیم . دشر  اهبرکیم  دش ، فیعـض  ندـب  یعافد 
بجاو ناتمارتحا  دیتسه ! نامهم  مییوگب  هتفگ و  دمآ  شوخ  برکیم  هب  درادن ! يداریا  ندـب  هب  برکیم  دورو  مییوگب  رگا  دوش . ور  هب  ور 

يارب هک  تسا  یهلا  تمکح  ریبدت و  نیا  تسا . یهلا  تنس  نیا  درب . نیب  زا  ار  برکیم  دیاب  دنامیم ؟ ملاس  ندب  تروص  نیا  رد  ایآ  تسا !
دروم داوم  بذج  هک  روط  نامه  عفد . متـسیس  يرگید  بذج و  يارب  متـسیس  کی  تسا : هتفرگ  رظن  رد  متـسیس  ود  ياهدـنز ، دوجوم  ره 

دناوتیمن دنکن ، عفد  ار  مومس  ناسنا  رگا  تسا . مزال  مه  ندب  زا  رضم  داوم  مومس و  عفد  تسا ، مزال  يا  هدنز  دوجوم  ره  دشر  يارب  زاین ،
. دنکیم افیا  ار  شقن  نیمه  ناسنا  تاناویح و  رد  صوصخ  هب  هعفاد  هوق  نیا  دنراد . هعفاد  هوق  هدنز  تادوجوم  دـهد . همادا  دوخ  تایح  هب 

دیفم ام  يارب  هک  یناسک  زا  ات  میـشاب  هتـشاد  یناور  هبذاج  لماع  کی  دیاب  دـشاب . هتـشاد  دوجو  يدادعتـسا  نینچ  دـیاب  زین  ناسنا  حور  رد 
ناسنا ارچ  میریگب . ارف  قالخا  تفرعم و  بدا ، لامک ، ملع ، نانآ  زا  میوش . کیدزن  اهنآ  هب  میرادب ، ناشتـسود  دـیایب ، نامـشوخ  دنتـسه ،

هک ینابوخ  هب  تبـسن  دـنکیم . هدافتـسا  اهنآ  زا  دوشیم ، کیدزن  نانآ  هب  یتقو  هکنیا  يارب  دراد ؟ تسود  ار  هدیدنـسپ  روما  دارفا و  دـیاب 
رضم هعماج  تشونرس  يارب  هک  یناسک  اب  ًالمع  دیاب  لباقم ، رد  درک و  یتسود  زاربا  دیاب  دنرثؤم  هعماج  تفرشیپ  رد  دنتسه و  لامک  أشنم 

، هّللا نود  نم  نودـبعت  اّمم  مکنم و  ءائرب  ّانا  مهموقل  اولاق  ذا  هعم  نیذـلا  میهاربا و  یفۀنـسح  ةوسا  مکل  تناـک  دـق  : » درک ینمـشد  دنتـسه 
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هب دیاب  امش  دیامرفیم  نآرق  هیآ 4 .. (، 60  ) هنحتمم هروس  هدحو » هّللاب  اونمؤت  یّتح  ًادبا  ءاضغبلا  ةوادـعلا و  مکنیب  اننیب و  ادـب  مکب و  انرفک 
ربمغیپ دراد . یعیفر  رایـسب  هاگیاج  یمالـسا  گنهرف  رد  (ع ) میهاربا ترـضح  هک  دـینادیم  دـینک . یـسأت  وا  نارای  و  (ع ) میهاربا ترـضح 
مکاـّم سوه  : » داد نییآ  نید و  نیا  هب  (ع ) میهاربا ترـضح  هک  تسا  یماـن  مه  مالـسا  متـسه . میهاربا  عباـت  نم  دوـمرفیم  مه  (ص ) مرکا

؟ دوـب هچ  (ع ) میهاربا راـک  دـینک . یـسأت  (ع ) میهاربا هـب  دـیاب  امـش  دـیامرفیم  دـنوادخ  هـیآ 78 . (، 22  ) جـح هروـس  لـبق » نم  نیملـسملا 
؛ » مکنم ءائرب  ّانا  : » دنتفگ دندنار ، نوریب  دوخ  راید  رهش و  زا  ار  ناشیا  دندرک و  ینمـشد  اهنآ  اب  هک  یناتـسرپتب  هب  شنارای  و  (ع ) میهاربا

رارقرب هنیک  ینمـشد و  تمایق  زور  ات  امـش  ام و  نیب  دیامرفیم : دـنکیمن ، افتکا  مه  نیا  هب  دـعب  دـندرک . تئارب  نالعا  میرازیب . امـش  زا  ام 
یتسود دشابن ، ادخ  نانمشد  اب  ینمشد  رگا  تسین ؛ یفاک  ادخ  ناتسود  یتسود  اهنت  دیرادرب . دوخ  يراکتنایخ  زا  تسد  هکنیا  رگم  تسا ؛

هک تسا  نیا  تسا  مهم  هچنآ  دش . دهاوخ  دوبان  مه ، بذج  متسیس  نآ  دشابن ، ندب  یعافد  متسیس  رگا  تفر . دهاوخ  نیب  زا  مه  ناتـسود 
عفد هب  ًـالمع  مینک ، بذـج  دـیاب  هک  يدروـم  رد  دوـشیم . هبتـشم  روـما  هنافـسأتم  یهاـگ  میـسانشب . تـسرد  ار  عـفد  بذـج و  ياـج  اـم 

ای تسا و  هدیدرگ  نامیشپ  مه  دعب  هدمآ و  شیپ  وا  يارب  یشزغل  هتفگ و  اطخ  هابتـشا و  هب  ینخـس  ینادان  يور  زا  هک  یـسک  میزادرپیم .
بکترم یسک  هکنیا  فرِـص  درک . ینمـشد  دیابن  یـسک  نینچ  هب  تبـسن  درک ؛ دهاوخ  لوبق  فاصنا  يور  زا  میهد ، حیـضوت  وا  يارب  رگا 

رد تخادرپ . شايراتسرپ  هب  دیاب  هک  تسا  يرامیب  وا  مییآرب . وا  حالصا  ددص  رد  دیاب  هکلب  درک ؛ درط  هعماج  زا  ار  وا  دیابن  دش ، یهانگ 
تنایخ رگید  نیا  دهد . جاور  هعماج  رد  ار  هانگ  ینلع  روط  هب  دشاب و  هتـشاد  دمعت  هک  یـسک  رگم  تسین ؛ ینمـشد  راهظا  ياج  دروم  نیا 

دعب مینک ، نعل  ار  وا  نانمشد  لوا  هکنیا  رگم  مینک ؛ هدافتسا  ینیسح  تاکرب  زا  میناوتیمن  ام  درک . ینمشد  یصخش  نینچ  اب  دیاب  و  تسا ،
رد سپ  نامه . « . مهنیب ءامحر  : » دیامرفیم دـعب  هیآ 29 . (، 48  ) حتف « ، راّفکلا یلع  ءاّدشأ  : » دـیامرفیم لوا  مه  نآرق  میتسرفب . مالـس  وا  رب 

. دشاب دیاب  زین  مالسا  نانمشد  هب  تبسن  ینمشد  راهظا  يّربت و  تیالو ، رانک  رد  دشاب . مه  نعل  دیاب  مالس ، رانک 

؟ دنراد ياهنانیبدب  هاگن  ریبزو  هحلط  هشیاع ، هب  تبسن  نایعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دنراد ياهنانیبدب  هاگن  ریبزو  هحلط  هشیاع ، هب  تبسن  نایعیش  ارچ 

خساپ

نآ فورعم  باحـصا  زا  نت  ود  ریبز  هحلط و  و  (ص ) ربمایپ رـسمه  هشیاع  تیـصخش  یگدـنز و  دوشیم  بجوم  هک  یلماع  نیرت  صخاش 
هس نیا  هدرتسگ  تکرش  دیآ ؛ دیدپ  ناناملـسم  زا  ییاههورگ  نایمرد  نانآ  هب  تبـسن  هنانیبدب  شرگن  عون  کی  دورب و  لاوس  ریز  ترـضح 
قح رب  هفیلخ  ماـما و  هیلع  رب  جورخ  رب  هوـالع  شیوـخ  تکرح  نیا  اـب  ناـنآ  دـشابیم  (ع ) یلع ناـنمومریما  هیلع  رب  گـنج  یحارط  ردرفن 
جنپ تسیب و  ات  رازه  هد  زا  ناگهدش  هتشک  دادعت  گنج  نیا  رد  دندیدرگ . ناملسم  مدرم  زا  يرایـسب  ياهنوخ  نتخیر  بجوم  ناناملـسم 

هک یلاح  رد  دـمآ . دراو  یمالـسا  هعماـج  هرکیپ  رب  یناوارف  ياـهتراسخ  رفن  هس  نیا  درکلمع  هجیتن  رد  و  { 1 .} تسا هدـش  لقن  رفن  رازه 
تسا و نم  اب  گنج  وت  اب  گنج  یلع ! ای  هک : دوب  هدومرف  اهراب  شیوخ  تلحر  زا  لـبق  (ص ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  هک  دنتـسنادیم  ناـنآ 

هدیدان ارنآ  هیبش  هیـصوت  اههد  و  (ص ) ربمایپ نخـس  نیا  ریبز  هحلط و  هشیاع و  اما  { 2 .} تسا نم  اب  یتسود  حلـص و  وت  اب  یتسود  حلص و 
مالسا یمارگ  لوسر  نیحیحص  كردتسم  رد  يروباشین  مکاح  لقن  هب  انب  نیا  زا  هتشذگ  دنداتفا . رد  ناناملسم  هفیلخ  یـصو و  اب  هتفرگ و 
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نَا ال أریمح  ای  دوب : هدومرف  يزیخرب و  (ع ) یلع هیلع  رب  راکیپ  هب  دابم  هک  دوب  هداد  رادشه  هشیاع  شیوخ ، رـسمه  هب  ددـعتم  ياهتبون  رد 
يراخب حیحص  هتشون  هب  انب  یتح  دنکیم . جورخ  (ع ) یلع هیلع  رب  هک  یشابن  سک  نآ  وت  دشاب  بظاوم  { 4 !} هشیاع يا  { 3;} ِْتنَا ینوکت 

هـشیاع دـش  هتفگ  هچنآ  رب  انب  { 5 .} درکیم یفرعم  هئطوت  هنتف و  زکرم  ار  اـجنآ  هدرک و  هراـشا  هشیاـع  هناـخ  هب  یهاـگ  (ص ) مرکا ربماـیپ 
هیآ هتـسویپ  وا  دوب ، نامیـشپ  مدان و  لمج  گنج  هعقاو  زا  دعب  مه  رطاخ  نیمه  هب  دش و  بکترم  شایگدنز  خـیرات  رد  ار  یگرزب  ياطخ 

درکیم و سیخ  ار  شندـب  شـشوپ  نآ  نارطق  هک  تخیریم  کـشا  ردـق  نآ  هشیاـع  درکیم  هیرگ  دـناوخیم و  ار  َّنُکتُویب ،) یف  َنَرَقَو  )
ياهاطخ لمج  گـنج  رب  ندوزفا  { 6 .} مدرکیمن تکرـش  لمج  هعقاو  رد  دـشیم و  شومارف  مدرم  تارطاخ  زا  نم  شاـک  يا  تفگیم :

هب تبـسن  ار  ياهدـنناوخ  ره  هکلب  نایعیـش  اهنت  هن  هک  دراد  دوجو  تنـس  لـها  ربتعم  ياـهباتک  رد  هشیاـع  یگدـنز  خـیرات  ردزین  يرگید 
{، 7} نادرم ریاس  يارب  نآ  حرش  هشیاع و  طسوت  (ص ) ربمایپ ییوشانز  یگداوناخ و  رارسا  ندرک  شاف  دزاسیم . نیبدب  هشیاع  تیـصخش 

هشیاع اما  (ص ،) ربمایپ هب  دسر  اجک  دیامنیم  دیعب  يداع  صخش  کی  هب  اهتبـسن  نآ  هک  (ص ) ربمایپ هب  اوران  غورد و  ياهتبـسن  نداد 
هب دـنیبب و  ار  تاکرح  نآ  ناملـسم  کی  هنوگچ  لاح  نیا  اـب  { 8 .} تسا هداد  تبـسن  مالـسا  یمارگ  لوسر  هب  ار  اهتبـسن  نیرتروآ  مرش 

هعلاطم و رفن  هس  نیا  یگدنز  رد  ار  ثداوح  عیاقو و  نیا  بصعت  زا  رودب  فاصنا و  اب  صخـش  رگا  دسر  یمرظن  هب  دـشابن . نیبدـب  هشیاع 
ود لقن  هب  طقف  ام  دنراد و  هشیاع  هیبش  یتشونرـس  زین  هحلط  ریبز و  دش / دـهاوخ  داجیا  ینیبدـب  وا  رد  دـیدرت  نودـب  دـیامن  یـسررب  ًاقیمع 

دنکیم لقن  مزاح  یبا  نب  سیق  . 1 مینکیم . هدنسب  ریبز  هحلط و  دروم  رد  مه  تیاور  کی  هب  ماوع و  ریبز  دروم  رد  (ص ) ربمایپ زا  تیاور 
(ص) ربمایپ میدوب و  راـصنا  زا  یموق  هفیقـس  رد  وت  نم و  هک  ار  يزور  يروآیم  داـی  هب  تفگ : ریبز  هب  (ع ) یلع لـمج  گـنج  هنحـص  رد 

وت هک  شاب  هاگآ  نادـب و  دومرف : ربمایپ  و  مشاب ! هتـشادن  تسود  ارچ  یتفگ : وت  و  يراد ؟ تسود  ار  یلع  ایآ  ریبز ! يادومرف  وت  هب  باـطخ 
بوـیاوبا هک  دـنکیم  تیاور  هبلعث  نب  باـقع  . 2 { 9 .} یـشابیم راکمتــس  زور  نآ  وـت  درک و  یهاوـخ  جورخ  وا  اـب  راـکیپ  يارب  يزور 

ناثکان اب  شتلحر  زا  سپ  هک  داد  روتسد  (ع ) بلاطیبا نب  یلع  هب  (ص ) مرکا لوسر  تفگ : نم  هب  باطخ  رمع  تفالخ  نارود  رد  يراصنا 
رفن هس  نیا  هب  ناناملسم  زا  یفیط  رگا  نیاربانب  { 10 .} دنک دربن  جراوخ )  ) ناقرام اب  و  شنایرگشل ) هیواعم و   ) ناطـساق اب  و  ریبز ) هحلط و  )

ج 3، يربط ، خیرات  [. 1 / ] دشابیم ترضح  نآ  تلحر  زا  دعب  نانآ  درکلمع  هب  هجوت  اب  و  (ص ) مرکا ربمایپ  نانخـس  ساسا  رب  دشاب  نیبدب 
كردتسملا ص 656 ؛ ج 5 ، يذمرتلا ، ننس  ج 1 ص 52 ؛ هجام ، نبا  ننس  ص 442 ؛ ج 2 ، دمحا ، دنسم  [. 2 / ] لمجلا ص 223 ص 543 ،

ص دئاوزلا ج 9 ، عمجم  ص11 ؛ هباغلا ، دُسا  ص 64 ، یلزاغملا ، نبا  بقاـنم  ص 137 ؛ ج 7 ، دادغب ، خیرات  ص 149 ؛ ج 3 ، نیحیحصلا ،
ج يربط ، خیرات  نامه ص 83 ؛ ج 6 ص 86 و  لامعلا ، زنک  ص 119 ؛ ج 3 ، يروباشین ، مکاح  دمحم  نیحیحصلا ، كردتسم  [. 3 / ] 169
ج دئاوزلا ، عمجم  ص 111 ؛ مسقلا 1 ، ج 8 ، هباصالا ، ص 97 ؛ ج 6 ، لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  ص 120 ؛ ج 3 ، كردتسملا ، ص 485 ؛ ، 3

تسا ینتفگ  ص 81 . یجنلبش ، راصبالارون  ص 55 ؛ ْسایسلا ، ْمامالا و  ص 745 ؛ ج 2 ، باعیتسالا ، ص 289 ، ج 8 ، نامه ، ص 234 ؛ ، 7
[. 4 / ] تسا قباطم  نیحیحصلا  كردتـسم  اب  قوف  نتم  ترابع  دناهدرک  لقن  فلتخم  ار  هشیاع  زا  (ص ) ربمایپ یهن  یهاگ  عبانم  نیا  ترابع 

تویب یف  أج  ام  باب  سمخلا ، ضرف  باتک  يراـخب ، حیحـص  [. 5 / ] درکیم باطخ  أریمح  بقل  اب  ار  هشیاـع  یهاـگ  (ص ) یمارگ لوسر 
خیرات ص 185 ؛ ج 9 ، دادغب ، خـیرات  ص 81 ؛ ج 8 ، دعـس ، نبا  تاـقبط  [. 6 / ] ص 23 ج 2  لبنح ، نب  دـمحا  دنـسم  (ص ؛) یبنلا جاوزا 

، يرابلا حتف  ص 112 ؛ ج 9 ، یمثیه ، دئاوزلا  عمجم  بازحا  هروس  رد  نکتویب ) یف  نرقو   ) هیآ لیذ  رد  روثنملاردلا  ص 548 ؛ ج 3 ، يربط ،
ص 185 يدادغب ج 9 ، خیرات  رد  ثیدـح  نتم  ص 119 / ج 3 ، يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، كردتـسم  ص 165 ؛ ج 16 ، ینالقسع ،

ینتیل ای  لوقت : اهرامخ و  لبت  بتح  تکبالا  طق  لمجلا  هعقو  یف  اهریـسم  ْشئاع  ترکذ  اـم  لاـق : هیبا  نع  ْورع  نب  ماـشه  نع  تسا : نینچ 
[. 8 / ] لسغلا بوجو  باب  ْراهط ، باتک  هجام ، نبا  حیحـص  [. 7 / ] ْاقلملا ْضیحلا  یسنملا  یسنلا  نایفس  لاق  بیطخلا  لاق  ایـسنم . ایـسن  تنک 

نبا هباصالا ، ص 199 ؛ ج 2 ، ریثا ، نبا  هباغلا ، دـُسا  ص 366 ؛ ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  [. 9 / ] ص 27 ج 6 ، لبنح ، دمحا  ماما  دنـسم 
هبیتق ص 63 نبا  ْسایـسلا ، ْمامالا و  نامه ص 85 ؛ ص 82 ؛ ج 6 ، لاـمعلا ، زنک  ص 325 ؛ ج 6 ، بیذهتلا ، بیذـهت  ص 6 ؛ ج 3 ، رجح ،
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ص 340/ ج 8 ، دادغب ، خیرات  ص 139 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  [. 10 / ] لمج لها  ناتساد 

؟) دنرادن اوبق  ار  هرشبم  هرشع  ثیدح   ) نایعیش ارچ 

هراشا

؟ دنفلاخم دناهرشبم ، هرشع  هرمز  رد  نایتشهب و  زا  هک  نامثع ) رمع و  رکبوبا ،  ) ثالث يافلخ  اب 

شسرپ

، دناهرشبم هرـشع  هرمز  رد  نایتشهب و  زا  هک  نامثع ) رمع و  رکبوبا ،  ) ثالث يافلخ  اب  دنرادن ؟) اوبق  ار  هرـشبم  هرـشع  ثیدح   ) نایعیـش ارچ 
؟ دنفلاخم

خساپ

بتک نیرتمهم  رد  یلو  هدـش ، لقن  نوگانوگ  قرط  زا  فلتخم  ياهباتک  رد  تسا و  فورعم  تنـس  لها  نایم  رد  تیاور  نیا  هکنیا  اب  . 1
نیا دنکیم و  لاؤس  داجیا  نهذ  رد  عوضوم  نیا  تسا . هدشن  لقن  ملسم  حیحص  يراخب و  حیحص  ياهباتک  رد  ینعی  تنـس  لها  یثیدح 

زا یکی  بقانم  نمـض  رد  ار  ثیدح  نیا  هن  رگو  هتـشادن  ثیدح  نیا  هب  يدامتعا  اهنآ ، نیفلؤم  هک  دروآیم  دوجو  هب  نهذ  رد  ار  لامتحا 
تشهب هب  تراشب  زا  رتمک  رایـسب  شتیمها  هک  دناهدرک ، لقن  نانآ  زا  یـضعب  تلیـضف  رد  ار  یثیداحا  هکنیا  اب  دندومنیم . لقن  رفن  هد  نآ 

نب نمحرلادبع  ثیدح   » ناونع تحت  لبنح ، دنـسم  يذمرت و  ننُـس  رد  هرـشبم ، هرـشع  ثیدح  . 2 دراد / دوـجو  ثیدـح  نیا  رد  هک  تسا ،
مدینش مردپ  زا  ار  هرـشبم  هرـشع  ثیدح  نم  : » دیوگیم هک  تسا  هدش  لقن  نمحرلادبع  نب  دیمُح  لوق  زا  ثیدح  نیا  تسا . هدمآ  فوع »

شردپ و  { 1} تسا ق  لاس 32 ه ‘ دلوتم  نمحرلادبع ، نب  دیمُح  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا .» هدرک  لقن  ار  نآ  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  وا  و 
دودح شردپ ، توف  ماگنه  نمحرلادـبع  نب  دـیمح  نیاربانب  { 2 .} تسا هتفر  اـیند  زا  لاس 33  ای  لاس  ناـمه  رد  فوع ) نب  نمحرلادـبع  )

، تیاور نیا  دنـس  رد  یفرط ، زا  دـنک !؟ لقن  ثیدـح  شردـپ  زا  تسا  هتـسناوتیم  هنوگچ  وا  لاح ، نیا  اب  تسا . هتـشاد  رتمک  ای  لاس  کی 
هرشبم هرشع  ثیدح  ب ) { 3 .} تسین جاجتحا  لباق  شنانخس  متاحوبا ، رظن  قبط  هک  تسا  يدروارد  دمحم  نب  زیزعلادبع  مان  هب  یـصخش 

هک تسا  ملاـظ  نب  هللادـبع  ماـن  هب  یـصخش  تیاور  نیا  دنـس  رد  { 4 .} تسا هدـش  لقن  دـیز  نب  دیعـس  زا  أفلخلا ، باـب  دوادیبا ، ننـس  رد 
ثیدح ج ) { 5 «.} تسین حیحـص  يو  ثیدح  : » تسا هتفگ  يراخب  دناهدیزرویم . فاکنتـسا  يو  ثیدـح  هب  جاجتحا  زا  ملـسم  يراخب و 

وا دنـس  رد  تسا . هدـش  لقن  زین  يرگید  قیرط  زا  دـیز ) نب  دیعـس   ) روعالا یبا  بقانم  باـب  بقاـنملا ، باـتک  { 6 ،} يذمرت ننـس  رد  قوف 
، يذمرت ننـس  رد  نینچمه  { 7 .} تسا هدرمـش  فیعـض  دوخباتک ، رد  ار  وا  یناوریق  هک  تسا  یـصیصم  دمحم  نب  جاجح  مان  هب  یـصخش 
، تسا یعمز  بوقعی  نب  یـسوم  مان  هب  يدرف  شدنـس  رد  هدش ، لقن  ثیدـح  نیا  يارب  يرگید  قیرط  فوع ، نب  نمحرلادـبع  بقانم  باب 
باب 11، همدقم  هجام ، نبا  ننس  رد  هرشبم  هرـشع  ثیدح  { 9 .} تسا هتسناد  هتخانشان  فیعـض و  ار  يو  ثیدح  ینیدملا ، نب  یلع  و  { 8}

دـصراهچ يو  : » دـیوگیم شاهراـبرد  دواد  وـبا  هک  تسا  راـمع  نب  ماـشه  نآ  قـیرط  رد  و  { 10 ،} تسا هدمآ  ْرـشعلا  لئاضف  تمـسق  رد 
هدـش تیاکح  یقیرط  هب  مه  { 12} دواد یبا  ننـس  رد  تیاور  نـیا  { 11 «.} تسا ساسا  هیاپ و  نودـب  هک  تسا  هدرک  لقن  دنـسم  ثیدـح 
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ریغ نابح ، نبا  دننام  یناسک  رظن  هب  صخـش ، نیا  دراد و  دوجو  يرـصب  يدبع  دایز  نب  دحاولادبع  مان  هب  یـسک  نآ  دانـسا  هرمز  رد  تسا 
نب هللادـبع  نب  دـیلو  مان  هب  یـصخش  شدنـس  رد  اما  هدرک ، لقن  طـسوألا  مجعملا  رد  مه  یناربط  ار  ثیدـح  نیا  { 13 .} تسا دامتعا  لباق 

باتک رد  وا  هتبلا  تسا ؛ هدروآ  دامتعا  لباق  ریغ  فیعـض و  ناـیوار  رامـش  رد  افعـضلا  باـتک  رد  ار  يو  ناـبح  نبا  هک  تسا  يرهز  عیمج 
يو تیاور  رد  دـیوگیم : مه  یلیقع  تـسا . زیگناتفگـش  رایـسب  نـیا ، و  { 14 ،} تسا هدرک  حرطم  ار  هرـشبم  هرـشع  تیاور  مـه  تاـقثلا 

زج هدیبع ، وبا  اهنآ  زا  یکی  رد  دراد ؛ دوجو  فالتخا  هرشبم ، هرشع  ثیدح  نتم  رد  تیاور  نیا ، رب  نوزفا  د . { 15 .} دراد دوجو  بارطضا 
هدمآ دوعسم  نبا  مان  يو  ياج  هب  تسا ، هدرک  لقن  كردتسم  رد  يروباشین  مکاح  هک  یتیاور  رد  یلو  { 16;} تسا هدمآ  رامش  هب  نت  هد 
هکلب دوعسم ؛ نبا  زا  یمان  هن  تسا و  هدیبع  وبا  زا  یمان  هن  تسا ، هدش  لقن  هجام  نبا  ننس  دواد و  یبا  ننس  رد  هک  یتیاور  رد  { 17 .} تسا

زا یکی  رد  نـینچمه  { 19 .} تسا هدـش  هراشا  تافالتخا  نیا  هب  باـعیتسالا ، رد  { 18 .} تسا هدش  ناونع   9 ادـخ لوسر  مان  اهنآ  ياج  هب 
نب دعـس  ياج  هب  تسا ، نآ  لقان  دواد  یبا  هک  يرگید  تایاور  رد  اما  تسا ؛ صاقو  یبا  نب  دعـس  نت ، هد  نآ  زا  یکی  دواد ، یبا  تاـیاور 
ماـن هـک  تـسا  نآ  دوـشیم ، ثیدـح  نـیا  فیعـضت  ثعاـب  هـک  يرگید  هـتکن  ه ‘ { 10 .} تسا هدـش  رکذ  کـلام  نـب  دعـس  صاـقو ، یبا 
لقن ار  ثیدح  نیا  دوخ  نانآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا ؛ تشهب  هب  هدش  هداد  تراشب  دارفا  زج  دیز  نب  دیعـس  فوع و  نب  نمحرلادبع 

لقن و هدنام ، یقاب  رفن  تشه  زا  ینعی  نت ، هد  نآ  هیقب  زا  ثیدح  نیا  ارچ  یفرط ، زا  تسا . دیدرت  کش و  بجوم  يزیچ ، نینچ  دـناهدرک .
دانتـسا ثیدح  نیا  هب  شیوخ ، عفن  هب  یجاجتحا  بلطم و  تابثا  يارب  نانآ  زا  یکی  هک  تسا  هدماین  ییاج  رد  ارچ  تسا !؟ هدشن  تیاکح 

هب یسک  دندرکیم ، لقن  ار  یلیاضف  دوخ  یگتسیاش  يارب  نیرجاهم  دوب و  فالتخا  تفالخ ، رس  رب  هک  هفیقـس  زور  رد  ارچ  دشاب !؟ هدرک 
هدش لعج  اهدعب  هتـشادن و  دوجو  ًالـصا  یثیدح  نینچ  هک  تسین  نیا  زا  یکاح  نآ  ریاظن  تالاؤس و  نیا  ایآ  درکن !؟ دانتـسا  ثیدـح  نیا 

ياهتیاور دنس  دوشیم ، هدهاشم  هکنانچ  : » دیوگیم تنس ، لها  بتک  زا  هرـشبم  هرـشع  ثیدح  درکدای  زا  سپ  ینیما  همالع  و . تسا !؟
نب دیمح  نب  نمحرلادـبع  هب  راب  کی  نمحرلادـبع  قیرط  دوشیم و  یهتنم  دـیز  نب  دیعـس  فوع و  نب  نمحرلادـبع  هب  دوادوبا ، دـمحا و 
اریز مامتان ؛ تسا و  لطاب  دانـسا ، نیا  و  دسریم ،  9 ادخ لوسر  هب  مه  راب  کی  و  فوع ، نب  نمحرلادبع  زا  شردپ  زا  يرهز  نمحرلادـبع 
دیمح تسا . هدرکن  كرد  ار  فوع  نب  نمحرلادبع  هدوب و  یعبات  هکلب  دوبن ، یباحص  دیمح ، نب  نمحرلادبع  ردپ  نمحرلادبع ، نب  دیمح 

هک یلاـس  تـسرد  ینعی  لاـس 32 ه‘ق ، رد  وا  نیارباـنب  تـسا ؛ هـتفر  اــیند  زا  ق  لاـس 105 ه ‘ رد  ینعی  یگلاـس ، رد 73  نمحرلادـبع  نب 
فوع نب  نمحرلادـبع  زا  دـناوتیم  هنوگچ  لاح ، نیا  اب  تسا . هدـش  دـلوتم  نآ ، زا  دـعب  لاس  کی  ای  هتفر  ایند  زا  فوع ، نب  نمحرلادـبع 

ریغ عطقنم و  نامثع ، رمع و  زا  ار  نمحرلادـبع  نب  دـیمح  تیاور  مزج ، روط  هب  رجح  نبا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دـشاب ؟ هدرک  لـقن  تیاور 
حیحـص قیرط ، ود  نیا  دنـس  سپ  تسا . هتفر  ایند  زا  فوع  نب  نمحرلادـبع  زا  دـعب  نامثع  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنادیم و  دانـسا  لـباق 

. تسا هدروآ  رامـش  هب  دـناهتفای ، تراشب  تشهب  هب  هک  ینت  وزج 10  نآ  رد  ار  دوخ  وا  هک  یقیرط  دـیز ، نب  دیعـس  قیرط  دـنامیم  تسین .
چیه زین  نآ  زا  شیپ  دوب و  هدـشن  هدینـش  نامز  نآ  ات  يو  زا  ثیدـح  نیا  و  هدرک ، تیاور  هیواعم  مایا  رد  هفوک  رد  ار  یتیاور  نینچ  دـیعس 

یـسک تسا . هدروآ  نابز  هب  ار  نآ  هدوب ، ؤس  تاغیلبت  ثیدـح و  لعج  يراکهبت و  نارود  هک  نامز  نآ  رد  طقف  هدرکن ؛ لقن  يو  زا  سک 
يافلخ هرود  رد  یتح  هدرکن ، لقن  هاگ  چیه  هتشاد و  موتکم  ار  ثیدح  نآ  هک  دوب  شراک  رد  يزمر  ّرس و  هچ  هک  دیسرپن  یباحـص  نیا  زا 

مکحتـسم ار  شیوخ  عضوم  ات  دناهتـشاد  زاین  یتیاور  نینچ  هب  تخـس  باحـصا ، رگید  وا و  هک  یلاـح  رد  تسا ، هدومنن  داـی  زین  نیدـشار 
زا يرایـسب  دـنیامن و  يریگولج  اـهيزیرنوخ  زا  دـنریگ و  دوـس  نآ  زا  نارگید  یقطنم  ِعاـنقا  رد  دـنزاس و  دوـخ  تجح  ار  نآ  دـنزاس و 
رد تسرد  ثیدـح ، نیا  ییوگ  دـنرادب . ناما  رد  ظوفحم و  دوب ، هتـشگ  لاـمیاپ  نینوخ ، شکمـشک و  رپ  ياـهلاس  نآ  رد  هک  ار  قوقح 

یماگنه دیز  نب  دیعس  تسا / هدش  ماهلا  وا  هب  درک ، لیمحت  ناناملـسم  رب  ار  شدساف  میژر  تسـشن و  تنطلـس  تخت  رب  هیواعم  هک  يزور 
تـسناوتن دوب ، هتـشامگ  هفوـک  رب  هیواـعم  هک  یناـسک  ربارب  رد  دـنک و  لـمحت  ار  (ع ) یلع نیفلاـخم  ياهمانـشد  تـالمح و  تسناوـتن  هک 

تعیب زا  دوب و  فلاخم  یعضوم  رد  مه  تقو  همکاح  هاگتسد  هب  تبسن  وا  هک  نیا  ًاصوصخ  دش ؛ كانمیب  شیوخ  ناج  رب  دیامن ، تمواقم 
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ار دوخ  هک  نیا  يارب  وا  يور ، نیا  زا  دوب . هتفگ  مکح  نب  ناورم  هب  دنت  ینخـس  هنیمز  نیا  رد  هدیزرو و  يراددوخ  دیزی  يدهع  تیالو  اب 
زا ار  (ع ) یلع هب  قشع  يدـنمهقالع و  ماهتا  دـهد و  رارق  شیوخ  یتیامح  رپس  ار  نآ  اـت  درک  لـعج  ار  تیاور  نیا  دـناهرب ، يو  بیـسآ  زا 

ِضرعم رد  دنتخانشیم ، ياهدیقع  نینچ  هب  مهتم  ای  (ع ) یلع ماما  رادتسود  رادفرط و  هک  ار  سک  ره  رصع  نآ  رد  اریز  دزاس ؛ رود  شیوخ 
نافلاخم و هب  تشهب  ندیـشخب  ثیدح و  نیا  لعج  اب  دیعـس  ناسنیدب ، دندادیم / رارق  مادعا  ینادـنز و  نوگانوگ و  ياهرازآ  هجنکش و 

رطخ دونشخ و  ار  تقو  مکاح  دندوب ، هدرک  هناحلسم  مایق  شتفالخ  هیلع  هدز و  زاب  رس  (ع ) یلع اب  تعیب  زا  هک  یناسک  و  (ع ) یلع نانمشد 
لالح رگیدکی و  اب  هدـش  هدرب  مان  ثیدـح  رد  هک  يدارفا  زا  ياهراپ  گنج  اب  ثیدـح ، نیا  ایآ  ز . دومن . رود  دوخ  زا  ار  گرم  هجنکش و 

هب بیذهتلا  بیذهت  رد  رجح  نبا  [. 1 / ] دناهتشاد اور  ار  رگیدکی  نوخ  نایتشهب  گنوگچ  دراد . يراگزاس  هنوگچ  رگیدکی  نوخ  نتـسناد 
نس لاس  هک 73  تسا  هتفگ  مزج  روـط  هـب  و  تـفر . اـیند  زا  يرجه  لاس 105  رد  نمحرلادـبع  نب  دـیمح  هک  تسا  هتـشون  یخرب  زا  لـقن 
‘(/ 1404ه لوا ، پاچ  رکفلاراد ، رشن  ، ) 40 ص 41 -  ج 3 ، رجح ، نبا  بذهتلا ، بیذهت  تسا ؛ هدش  دلوتم  لاس 32  هب  وا  نیاربانب  تشاد .

، یبهذ لادتعالا ، نازیم  ر.ك : [. 3 ( ] رکفلاراد .) ص 222 ج 6 ، فوع ، نب  نمحرلادبع  همجرت  ینالقـسع ، رجح  نبا  بیذهتلا ، بیذهت  [. 2]
دمحم دیعس  قیقحت  دواد ، یبا  ننس  [. 4 (/ ] رکفلارادرشن يواجبلا ، دمحم  یلع  قیقحت   ) ص 634 ج 2 ، يدروارد ، دمحم  زیزعلادبع  همجرت 

، نیحیحصلا یلع  كردتسملا  ر.ك : [. 5 (/ ] 1410 لوا ، پاـچ  رکفلاراد ، ، ) ص 401 أـفلخلا ، یف  باب 9 ، ْنسلا ، باـتک  و 4 ، ج 3  ماحل ،
عماجلا [. 6 (/ ] توریب یبرعلا ، باتکلاراد  ، ) ْباحـصلا ْفرعم  باـتک  ص 317 ، ثلاثلا ، زجلا  یبهذـلل ، صیخلتلا  هلیذـب  يروباشین ، مکاـح 
همجرت رجح ، نبا  بیذهتلا ، بیذهت  ر.ك : [. 7 (/ ] توریب یبرعلا ، ثارتلا  أیحاراد   ) ص 652 ج 5 ، ضوع ، هوطع  میهاربا  قیقحت  حیحصلا ،
يذمرت رکذت : [. 9 / ] ص 648 ج 5 ، حیحصلا ، عماجلا  [. 8 ‘(/ ] 1404ه لوا ، پاچ  رکفلاراد ،  ) ص 181 ج 2 ، یـصیصم ، دمحم  نب  جاجح 

ثیدح ياملع  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اما  تسا  نسح  ای  تسا  حیحـص  ثیدـح  نیا  هتفگ  تایاور  نیا  زا  یخرب  لقن  زا  سپ  ننـس  بحاص 
ثیدح يدارفا  زا  هاگ  هکنیا  هچ  دننادیم  راگنالهس  تهج  نیا  رد  ار  وا  دننکیمن و  یهجوت  يذمرت  لمع  هنوگ  نیا  هب  تنس  لها  سانش 

حرـش ار  يذمرت  ننـس  هک  يروفکرابم  دـننادیم ، وگغورد  ای  فیعـض و  ار  اهنآ  لاجر  ياملع  رثکا  هک  دـمانیم  حیحـص  دـنکیم و  لقن 
ثیداحا ندـیمان  نسح  ای  حیحـص  رد  اما  تشاد  نأش  تلالج  دوب و  ماما  ثیدـح  رد  دـنچ  ره  يذـمرت  : » دـیوگ شباتک  همدـقم  رد  هدرک 

يذمرت حیحصت  رب  املع  : » دیوگ یندملا  فوع  نب  ورمع و  نب  هلادبع  نب  ریثک  همجرت  رد  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  زین  و  دوب .» راگنالهس 
، هللا لوسر  باحـصا  لئاضف  یف  باـب  باب 11  ص 48 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننـس  [. 10 / ] دنرادن يدامتعا  ار ) یثیدح  يو  نتـسناد  حیحـص  )

یبا ننس  [. 12 (/ ] رکفلاراد ، ) ریصن نب  رامع  نب  ماشه  همجرت  ص 47 ، ج 11 ، ینالقسع ، رجح  نبا  بیذهتلا ، بیذهت  [. 11 / ] ْرشعلا لئاضف 
بتکلاراد ، ) ص 258 ج 1 ، يرـصب ، يدبع  دایز  نب  دـحاولادبع  همجرت  یبهذ ، ظافحلا ، ْرکذـت  ر.ك : [. 13 / ] ص 402 و 4 ، ج 3  دواد ،

(/ رکفلاراد ، ) ص 122 ج 11 ، يرهز ، عـیمج  نب  هللادـبع  نب  دـیلو  همجرت  رجح ، نـبا  بیذـهتلا ، بیذـهت  ر.ك : [. 14 (/ ] توریب هـیملعلا ،
نب دمحم  حیحصلا ، عماجلا  [. 16 / ] ص 122 ج 11 ، يرهز ، عیمج  نب  هللادبع  نب  دـیلو  همجرت  جـح ، نبا  بیذـهتلا ، بیذـهت  ر.ك : [. 15]

/ فوع نب  نمحرلادـبع  بقاـنم  باـب  ص 647 ، ج 5 ، ناـنبل ،) توریب -  یبـعلا -  ثارتـلا  أـیحالاراد  ، ) بقاـنملا ْباـتک  ْروـس  نب ، یـسیع 
ص 317/ دوعـسم ، نب  هللادبع  بقانم  باب  ْباحـصلا ، ْفرعم  باتک  ثلاثلا ، زجلاپ  يروباشین ، مکاح  نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  [. 17]

لئاضف یف  باب 11  ص 48 ، ج 1 ، هجام ، نبا  ننـس  أفلخلایف ؛) باـب  ، ) ْنسلا باـتک  ، 401 ص 402 -  و 4 ، ج 3  دواد ، یبا  ننــس  [. 18]
، رماع باب  فرح ه  ص 2  ثلاثلا ، زجلا  رجح ، نبال  هباصالا  شماهب  باعیتسالا  [. 19 (/ ] رکفلاراد یقابلادبع ، قیقحت  ، ) 9 هللا لوسر  باحصا 
/ أفلخلا یف  باب 9  ْنسلا ، باتک  ، 402 ص 401 -  ج 3 و 4 ، دواد ، یبا  ننس  [. 20 ‘(/ ] 1328ه لوا ، پاچ  توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  أیحلاراد  )

رد یبنلادجسم  هعمج  ماما  هک  ییاج  ات  دننکیم  هقالع  راهظا  ننستلها  یلو  میتسه  انتعایب  توافتیب و  هباحص  زا  یخرب  هب  تبسن  نایعیـش  ام  ارچ 
؟ درکیم فیرعت  وا  زا  هیرگ  اب  ( 82/5/17  ) هعمج زامن  ياههبطخ  زا  یکی 
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شسرپ

هعمج ماما  هک  ییاج  ات  دـننکیم  هقـالع  راـهظا  ننـستلها  یلو  میتسه  اـنتعایب  تواـفتیب و  هباحـص  زا  یخرب  هب  تبـسن  نایعیـش  اـم  ارچ 
؟ درکیم فیرعت  وا  زا  هیرگ  اب  ( 82/5/17  ) هعمج زامن  ياههبطخ  زا  یکی  رد  یبنلادجسم 

خساپ

قح بصغ  دنشاب و  یم  (ص) ادخ لوسر  ادخ و  بضغ  دروم  هک  دنتسه  انتعایب  ياهباحـص  هب  تبـسن  نایعیـش  تفگ  دیاب  هصالخ  روط  هب 
هک ییانتعایب -  للع  زا  یخرب  هب  اجنیا  ردرد  ام  و  دنـشاب ، یم  دایز  تسا  دوجوم  هعیـش  ربتعم  بتک  رد  هک  یلیالد  : الیـصفت اما  دنا . هدومن 
رد دص  دننادیم و  اهباتک  نیرتحیحص  میرک ، نآرق  زا  دعب  ار  باتک  ود  نیا  نّنست  لها  هک  يراخب » حیحص   » و ملسم » حیحـص   » باتک رد 

س)  ) همطاف دومرف : (ص ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدـمآ  يراخب » حیحـص   » رد فلا -  منکیم : هراشا  تساهنآ -  لوبق  داـمتعا و  دروم  دـص 
دروم دنچ  رد  ار  تیاور  نیا  يراخب » حیحص  { » 1 .} تسا هدروآ  بضغ  هب  ارم  دروآ  بضغ  هب  ار  همطاف  هک  یسک  سپ  تسا  نم  نت  هراپ 

رکبوبا زا  (ص ) هَّللالوـسر تلحر  زا  دـعب  س )  ) همطاـف هک  داد  ربـخ  هشیاـع  هک : تسا  هدـمآ  باـتک  نیمه  رد  نینچمه  تسا . هدرک  لـقن 
دربیمن و ثرا  ام  زا  یـسک  تسا : هدومرف  (ص ) هَّللالوسر تفگ : رکبوبا  درک ، دوب  هدـنام  ياج  هب  (ص ) هَّللالوسر زا  هچنآ  ثرا و  هبلاطم 
وا اب  دوب  هدـنز  ات  درک و  كرت  ار  رکبوبا  درک و  بضغ  س )  ) همطاف دـیوگ : هشیاـع  تسا . هقدـص  میراذـگب  اـج  هب  دوخ  زا  دـعب  اـم  هچنآ 
رد ب -  { 2 .} دوب هدنز  (ص ) هَّللالوسر زا  دعب  هام  شـش  س )  ) همطاف و  درک ،) رهق  هشیمه  يارب  رکبوبا  اب   ) درک يرود  وا  زا  دزن و  فرح 

هچنآ ارم  دنکیم  تحاران  تسا  نم  نت  هراپ  نم  رتخد  دومرف : ناناملسم ) روضح  رد   ) ربنم يالاب  (ص ) هَّللالوسر هک  تسا  ملسم » حیحص  »
همطاف فرح  هکنیا  زا  رتالاب  یتّیذا  هچ  هک  مینکیم  لاؤس  نونکا  { 3 .} دنک ّتیذا  ار  همطاف  هچنآ  ارم  دنکیم  ّتیذا  دـنک و  تحاران  ار  وا 

، تسا يراخب » حیحـص   » رد هک  يروط  هب  و  دهد ، هئارا  هاوگ  دهاش و  شیوخ  ياعدم  تابثا  يارب  دوش  روبجم  هکنآ  ات  دـننک  در  ار  (س )
رد ار  (ص ) هَّللالوسر هکرت  زا  يزیچ  دادـن و  رثا  بیترت  رکبوبا  لاح  نیع  رد  { 4} داد تداهش  رکبوبا  دزن  (ع ) یلع نینمؤملاریما  ترضح 

(ص) هَّللالوسر هب  ّقلعتم  هک  ار  هنیدـم  تاقدـص  رمع  رکبوبا ، زا  دـعب  هک : تسا  هداد  ربخ  هشیاع  نامه  یلب  دادـن ، رارق  س )  ) همطاف رایتخا 
ناـشن رما  نـیا  يرآ  { 5 .} دادـن لـیوحت  ربـیخ  كدـف و  زا  ار  (ص ) هَّللالوـسر هکرت  هـیقب  یلو  داد  رارق  ساـبع  و  (ع ) یلع راـیتخا  رد  دوـب 

ّدر ار  ترـضح  نآ  لاح  نیع  رد  تسا  هدوبن  دـیدرت  کش و  ياج  دناهتـشاد و  لوبق  ار  س )  ) همطاف ترـضح  ياعدا  تّحـص  هک  دـهدیم 
هکرت زا  يرادـقم  لـقاال  هک  دـشیم  هچ  دـشاب  (ص ) هَّللالوـسر زا  درک  لـقن  رکبوـبا  هک  تیاور  نآ  دـشابن و  نینچ  هـک  ضرف  رب  و  درک ،

ایآ دـنهدب ؟ (س ) همطاف شرتخد  هب  يزیچ  هک  دوب  هدرک  یهن  (ص ) هَّللالوسر ایآ  دـندادیم . رارق  وا  نت  هراپ  رایتخا  رد  ار  (ص ) هَّللالوسر
هب قلعتم  (ص ) هَّللالوسر هکرت  هک  ضرف  رب  تشادن ؟ مارتحا  هزادنا  نیا  (ص ) هَّللالوسر تامحز  ایآ  تشادن ؟ قح  رادـقم  نیا  (س ) همطاف
زاب دنادب و  ار  اهنیا  دناوتیم  ناملسم  ایآ  دوش ؟ لیوحت  (س ) همطاف هب  نآ  زا  يزیچ  هک  دندوبن  یضار  ناناملسم  ایآ  دشاب ، ناناملـسم  همه 

ّتبحم و راهظا  هباحص  زا  یخرب  هب  تبسن  نّنـست  لها  هکنیا  اّما  و  هَّللاب . ذایعلا  دشاب ؟ هتـشاد  تبغر  انتعا و  نآ  یماح  لماع و  بّبـسم و  هب 
ياهباتک رد  هک  یتایاور  هب  اهنت  دـنرگنیم و  مشچ  کی  اب  ار  اـیاضق  اـهنآ  هک  تسا  نیا  قوش ) هیرگ  دـبال   ) دـننکیم هیرگ  وا  يارب  یّتح 

زا ناشدوخ  حیحـص  ياهباتک  رد  ار  هچنآ  لقاال  رگا  هک  یتروص  رد  دـنرگنیم  تسا  هدـش  لـقن  هباحـص  زا  یخرب  تلیـضف  رد  ناـشدوخ 
نایعیـش دننام  زین  اهنآ  دنهد  رارق  هّجوت  دروم  دـننک و  هعلاطم  هدـش  دراو  هشیاع -  ربخ  قبط  س - )  ) همطاف هب  تبـسن  افلخ  زا  یخرب  هیحان 

باتک ص 626 ، يراخب ، حیحـص  [. 1 . ] دـندرکیم س )  ) همطاـف تیمولظم  رب  هیرگ  وا ، رب  قوش  هیرگ  ياـج  هب  دـندادیم و  عـضوم  رییغت 
یّنم ۀعـضب  ۀمطاف  : ) هَّللالوسر لاق  ح 3714 : س ،])  ) همطاف ۀـبقنم  و  ( ] (ص هَّللالوسر ۀـبارق  بقاـنم  باب 12 : (ص ) یبّنلا باحـصا  لئاضف 
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 - ح 3092 و 3093 ص 512 ، سمخلا ، ضرف  باتک  [. 2 . ] تسا هدمآ  ح 3767  رد ص 633 ، نومضم  نیمه  و  ینبضغا ) اهبـضغا  نمف 
(ص) هَّللالوسر كرت  ام  اهثاریم ، اهل  مسقی  نأ  (ص ) هَّللالوسر ةافو  دـب  رکباـبا  تلأـس  (ص ) هَّللالوسر تنب   3 ۀمطاف ّنأ  تربخا  ۀـشئاع  نا 

ترجهف (ص ) هَّللالوسر تنب  ُۀـمطاف  تبـضغف  ۀـقدص » انکرت  ام  ُثرَُون ، ال  : » لاق (ص ) هَّللالوسر ّنا  رکبوبا : اـهل  لاـقف  هیلع ، هَّللا  ءاـفا  اـمم 
، ۀباحصلا لئاضف  باتک  ص 1056 ، ملسم ، حیحص  [. 3 ... ] رهشا ۀتـس  (ص ) هَّللالوسر دعب  تشاع  تیّفوت و  یّتح  هترَجاهُم  لزت  ملف  رکبابأ 
[. 4 . ] اهاذآ ام  ینیذؤیو  اّهبار  انم  ینبیرَی  یّنم  ۀعـضب  یتنبا  اّمناف  (ص :) هَّللالوسر لاق  ح 2449 ، مالّسلا ، ةالصلا و  اهیلع  ۀمطاف  لئاضف  باب 

، يراخب حیحص  [. 5 «. ] ّیلع دّهشتف   » تسا هدمآ  ثیدح  لیذ  رد  ح 3712 ، ص 626 ، (ص ،) یبنلا باحصا  لئاضف  باتک  يراخب : حیحص 
ثیدح 3093. لیذ  ص 512 ، سمخلا ، ضرف  باتک 

؟ دنرادن لوبق  هفیلخ  ناونع  هب  ار  رمع  هعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دنرادن لوبق  هفیلخ  ناونع  هب  ار  رمع  هعیش  ارچ 

خساپ

و  » هیآ زا  ادخ / بناج  زا  ندش  بوصنم  . 4 تمصع ؛ . 3 تیملعا ؛ . 2 تلیضفا ؛ .1 دشاب : طیارش  نیا  ياراد  دیاب  ماما  هفیلخ و  هعیش ، هاگن  زا 
يدـهع لانیال  لاق  یتّیّرذ  نم  لاق و  ًاماما  ساّنلل  کلعاج  ّینا  لاق  ّنهتاف  تاـملکب  ّهبر  میهاربا  یلتب  اذا  و  { 1} انرماب نودهی  ْمئا  مه  انلعج 

نییعت مدرم  يارب  ار  ماما  دنوادخ  هک  دیآیم  تسدب  { 3 «} ّقحلاب ساّنلا  نیب  مکحاف  ضرالا  یف  ْفیلخ  كانلعج  ّانا  دواد  ای  { 2} نیملاظلا
مالـسا یطرـش  هب  ام  دندرکیم  داهنـشیپ  ترـضح  نآ  هب  دندمآیم و  (ص ) مرکا ربمایپ  دزن  مالـسا  ردـص  رد  يرایـسب  ماوقا  اذـل  دـنکیم .

سیئر و دـندرک  مالـسا  هب  توعد  ار  رماع  ینب  موق  جـح  مسوم  رد  ربمایپ  هک  هلمج  زا  یهد ؛ رارق  ام  زا  ار  شیوخ  نیـشناج  هک  میروآیم 
: دومرف ترضح  نآ  اما  دیهد ، رارق  ام  موق  زا  ار  شیوخ  نیـشناج  هک  میروآیم  مالـسا  یطرـش  هب  ام  تفگ  (ص ) ربمایپ هب  موق  نآ  گرزب 
ره دنوادخ  هکلب  تسین ، ربمایپ  صتخم  اهنت  ربمایپ  ینیـشناج  نییعت  یبنلاب ،» ًاصتخم  رمالا  کلذ  نکی  ملو  « » أشی ثیح  هعـضی  هللا  یلارمالا  »

لمع هفیظو  نیا  هب  فلتخم  ياهتسبانم  رد  اهراب  ربمایپ  هک  ناوارف ، تایاور  دیابن  { 4 .} دهد رارق  ربمایپ  نیشناج  هفیلخ و  دهاوخب  ار  یسک 
(ص) مرکا ربمایپ  دـش ، لزان  ربمایپ  رب  نیبرقالا » کتریـشع  رذـناو   » هیآ یتقو  دومرف . یفرعم  شیوخ  ینیـشناج  هب  ار  یلع  ترـضح  دومن و 
هب (ص ) مرکا ربمایپ  راب  هس  هسلج ، نآ  رد  دـنک . مالعا  نانآ  هب  ار  شیوخ  تلاسر  ات  درک  توعد  ار  شیوخ  ناکیدزن  ماوقا و  زا  رفن  لهچ 

هفیلخ ّیصو و  وا  دیامن  قیدصت  ارم  تلاسر  دروایب و  نامیا  رتولج  همه  زا  زورما  یسک  ره  دومرف : دندوب  مشاه  ینب  زا  همه  هک  نیرـضاح 
هچنآ هب  نم  هک  درک  مالعا  دش و  دنلب  دوب و  رتکچوک  همه  زا  هک  (ع ) یلع ترضح  زج  دندرک  توکـس  نیرـضاح  همه  تسا . نم  زا  دعب 

اوعمساف مکیف  یتفیلخ  یـصو و  یخا و  اذه  : » دومرف (ع ) یلع ترـضح  هب  هراشا  اب  موس  هبترم  رد  (ص ) ربمایپ مدروآ ، نامیا  دیدومرف  امش 
وا ياهروتـسد  زا  دیهد و  ارف  شوگ  دـیوگیم  هچنآ  سپ  تسا . ناناملـسم  امـش  نایم  رد  نم  نیـشناج  یـصو و  ردارب و  نیا  اوعیطا ،» هل و 

یتـقو ربماـیپ  دـندرک  رکذ  فلتخم  ياـقیرط  زا  ناـشدوخ  حاحـص  رد  ملـسم  يراـخب و  شدنـسم و  باـتک  رد  دـمحا  { 5 .} دیئامن يوریپ 
تظفاحم یتسرپرس و  ربمایپ  تیب  له  زا  ات  تشاذگ  شیوخ  ياج  هنیدم  رهـش  رد  ار  (ع ) یلع ترـضح  دورب  كوبت  گنج  هب  تساوخیم 

زا وت  هک  یلاح  رد  منامیمن  هنیدم  رهش  رد  نم  کعم ،» انا  الا و  هجو  یف  جرخت  نا  رث  وا  تنکام  : » تفگ ربمایپ  هب  (ع ) یلع ترـضح  دنک .
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نوراه ْلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  : » دومرف باوج  وا  هب  (ص ) مرکا ربمایپ  مشاب ، امـش  هارمه  مه  نم  رگم  يوشیم  جراخ  هنیدم  رهش 
دوب يربمایپ  یسوم  زا  دعب  رگم  دشاب  یـسوم  هب  نوراه  تبـسن  نامه  نم  وت  هب  تبـسن  یتسین  یـضار  ایآ  يدعب ،» یبنال  ّهنا  الا  یـسوم  نم 

ياملع زا  يرایسب  نیعبات و  زا  رفن  باحصا و 84  زا  رفن  زا 110  ریدغلا  باتک  رد  ینیما  همالع  {/ 6} دمآ دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  دعب  یلو 
هب یناوراک  طوطخ  باعـشنا  لحم  هک  هفحج  یهاگلزنم  رد  مخ  ریدـغ  لحم  رد  هجح  يذ  مهدـجیه  زور  رد  هک  هدرک  لقن  ینـس  هعیش و 

اجنآ رد  ادخ  لوسر  دنتشگیم ، زاب  دوخ  راید  رهش و  هب  مادک  ره  دندشیم و  ادج  رگیدکی  زا  جاجح  دوب و  هریغ  ماش و  رـصم و  هنیدم و 
رب غلاب  یلوق  هب  انب  هک  رایـسب  تیعمج  نآ  ات  داد  نامرف  هاگ  نآ  دنیآ . دورف  اج  نامه  رد  ات  تشاد  ررقم  داد و  فقوت  روتـسد  نایناوراک  هب 

هوبنا اب  ار  رهظ  زامن  (ص ) ادخ لوسر  دناوخ . ارف  تعامج  زامن  يادا  هب  ار  مدرم  ات  تشاد  ررقم  سپـس  دـنوشن . قرفتم  دـندوب  رفن   12000
نم مکب  یلوا  تسلا  : » دومرف رخآ  رد  تخادرپ و  ینارنخس  هب  تساخرب و  سپـس  دروآ ، اجب  اسرف  تقاط  يامرگ  نآ  رد  نایجاح  تیعمج 

تسد ترضح  نآ  سپ  هللا . لوسر  ای  یلب  دنتفگ  خساپ  رد  نیرضاح  همه  متسین . رتهتسیاش  امش  دوخ  هب  نینمؤم  امش  زا  نم  ایآ  مکسفنا ؛»
(ص) مرکا ربمایپ  سپـس  دـندید . ار  ترـضح  نآ  لغب  ریز  يدـیپس  مدرم  همه  هک  اج  نآ  اـت  دـندرک  دـنلب  دـنتفرگ و  ار  (ع ) یلع ترـضح 

دعب تسوا . تسرپرس  یلوم و  زین  یلع  نیا  سپ  متسه  وا  تسرپرـس  یلوم و  نم  هک  یـسک  ره  هالوم ؛» یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف
ایادخ هلذخ ،» نم  لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لا  مهللا و  : » دومرف درک و  اعد  (ع ) یلع ترـضح  قح  رد  نآ ، زا 

ار یسک  نادرگ  راخ  لیلذ و  دنک و  يرای  ار  یلع  هک  ار  یسک  نک  يرای  ار و  یلع  نمشد  رادب  نمشد  ار و  یلع  راد  تسود  رادب  تسود 
(ع) یلع ترـضح  هب  مود  هفیلخ  لوا و  هفیلخ  هملج  زا  ناناملـسم ، دـنتفگ و  نیمآ »  » نیرـضاح ربمایپ ، ياعد  زا  دـعب  دـتفا . رد  یلع  اـب  هک 

ینالوط ترفاسم  دهاوخب  یـسک  رگا  دـنکیم  مکح  زین  میلـس  لقع  ربمایپ ، ینیـشناج  نییعت  رب  یلقن  لئالد  رب  هوالع  {/ 7} دنتفگ کیربت 
روطچ دنک . يرادـهگن  تبظاوم و  نانآ  زا  ات  دـنکیم  نییعت  ياهدـنیامن  نیـشناج و  شلایع  هداوناخ و  يرادـهگن  یتسرپرـس و  يارب  دورب 

رفس هب  دهاوخیم  هک  الاح  هدش ، لمحتم  يرایسب  تاقشم  هدیشک و  اهتمحز  مالسا  جیورت  رـشن و  يارب  لاس  هک 23  يربمایپ  تسا  نکمم 
مدرم ات  دندرک  راذگاو  مدرم  هب  ار  نآ  باختنا  دـندرکن و  نییعت  ینیـشناج  شاهلاس  ياهتمحز 23  مامتا  ظفح  يارب  دیامن  تمیزع  يدـبا 

راذگاو مدرم  هب  ار  نآ  درکن و  بوصنم  شیوخ  ینیشناج  ناونع  هب  ار  یـسک  (ص ) مرکا ربمایپ  دنیوگیم  ّتنـسلها  دننک / باختنا  ار  نآ 
نوچ دنداد و  لیکـشت  ار  هدعاس  ینب  هفیقـس  هسلج  يدودحم  دارفا  مالـسا  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  اذل  دـننک . باختنا  ار  نآ  مدرم  ات  دـندرک 

وا دندرک و  تعیب  وا  اب  مدرم  زا  یضعب  دندرک و  باختنا  (ص ) ربمایپ ینیشناج  تفالخ و  هب  ار  وا  دندوب  رتریپ  نیرضاح  همه  زا  لوا  هفیلخ 
ینیـشناج هب  دوب  شیرق  نارجاهم  زا  هک  ار  رمع  گرم ، رتسب  رد  رخآ  هظحل  درک و  تموکح  مدرم  رب  تفـالخ  ماـقم  رد  لاـس  هس  زا  رتمک 

لاس هدزاود  وا  دندرک و  تعیب  وا  اب  دنتفریذپ و  ار  رمع  تموکح  وا ، وتسد  هب  انب  لوا و  هفیلخ  گرم  زا  سپ  زین  مدرم  درک / نییعت  شدوخ 
هک ار  طیارـش  نانآ  هک  تسا  نیا  درادـن  لوبق  هفیلخ  ناونع  هب  ار  نامثع  رمع و  رکبوبا و  هعیـش  هک  نیا  لیلد  { 8 .} درک تموکح  مدرم  رب 

تسا و یصیصنت  ربمایپ  ینیشناج  تفالخ و  نوچ  دنادیم ؛ لوا  ماما  ربمایپ و  نیشناج  ار  (ع ) یلع ترضح  هعیش  دنتـسین . اراد  میدرک  رکذ 
هاوگ خیرات  هنافسأتم  یلو  دنتشاد ، ار  تلزنم  ماقم و  نیا  یگتسیاش  ترضح  نآ  اهنت  دنداد و  رارق  شیوخ  نیشناج  ار  یلع  ترضح  ربمایپ 

یـسرک رب  دـندرک و  بصغ  ار  شقح  دـندش و  نیـشن  هناخ  لاـس  دنتـشاد 25  هک  ییاهیگتـسیاش  نآ  اـب  (ع ) یلع ترـضح  هک  تسا  نیا 
ص 424- ج 2 ، ماشه ، نبا  هیوبّنلا ، ْریّسلا  [. 4 / ] هیآ 26 هروس ،  [. 3 / ] هیآ 124 هرقب ، هروس  [. 2 / ] هیآ 73 أیبنا ، هروس  [. 1 / ] دنتسشن تفالخ 
، یبرعلا ثارتلا  أـیحاراد  توریب ، پاـچ  ص 175 ، ج 14 ، ملـسم ، حیحـص  [. 6 / ] ص 63 ج 2 ، يربـط ، خـیرات  [. 5 / ] توریب پاـچ  ، 425

بتکلاراد ناریا ، پاـچ  دـعب  هـب  ص 14  ج 1 ، ینیما ، همـالع  ریدــغلا ، [. 7 / ] مـلقلاراد توریب  پاـچ  ص 309 ، ج 6 ، يراـخب ، حـیحص 
ص 144-143/ ج 1 ، مود ، پاچ  مالسا ، خیرات  رد  هشیاع  شقن  [. 8 / ] هیمالسالا
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شسرپ
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خساپ

هب ندربیپ  يارب  ور  نیا  زا  تسا ؛ میرک  نآرق  ینعی  ینید ، تاداـقتعا  ماـکحا و  عـبنم  نیرتیلـصا  نـیرتمهم و  هعیـش ، هاگدـید  هاگتـساخ 
(ص) ربمایپ نایفارطا  نارای و  صوصخ  رد  هک  ار  نآرق  تایآ  (ص ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  هباحـص  صوصخ  رد  هعیـش  هاگدـید  ماکحتـسا 
َو ِراَْصنْألا  َو  َنیرِجاَهُْملا  َنِم  َنُولَّوَألا  َنوُِقباَّسلا  َو  : » دیامرفیم (ص ) ربمایپ نارای  زا  دیجمت  فیرعت و  رد  دـنوادخ  مینکیم . رورم  دـشابیم ،
{1 {؛» ُمیَظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلَذ  ًاَدبَأ  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَهَتَْحت  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّدَـعَأ  َو  ُْهنَع  اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ٍناَسْحِِإب  ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا 
وا زا  زین )  ) اهنآ تشگ و  دونـشخ  اهنآ  زا  دنوادخ  دـندرک ، يوریپ  اهنآ  زا  یکین  هب  هک  یناسک  راصنا و  نارجاهم و  زا  نیتسخن  ناماگـشیپ 

دنام و دـنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  تسا ، يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  هتخاس  مهارف  نانآ  يارب  تشهب  زا  ییاهغاب  و  دنتـشگ . دونـشخ 
َو ِهَّللا  َنِم  ًالْـضَف  َنوُغَْتبَی  ْمِِهلاْومأ  َو  ْمِهِراَیِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َنیِذَّلا  َنیرِجاَهُْملا  ِءآَرَقُْفِلل  : » دـیامرفیم رگید  ياج  رد  گرزب . يزوریپ  تسا  نیا 

ِیف َنوُدِـجَی  َال  َو  ْمِْهَیلِإ  َرَجاَه  ْنَم  َنوُّبُِحی  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َناْمیِإلا  َو  َراَّدـلا  ُؤَّوَبَت  َنیِذَّلا  َو  َنُوقِداَّصلا  ُمُه  َِکَئلْوُأ  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُرُْـصنَی  َو  ًاـَناوْضِر 
لاوما نیا  { 2 {؛» َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلْوأَف  ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی  ْنَم  َو  ٌۀَصاَصَخ  ْمِِهب  َناَک  َْول  َو  ْمِهِـسُْفنَأ  یَلَع  َنُوِرثُؤی  َو  اُوتوُأ  آَّمِم  ًۀَجاَح  ْمِهِروُدُص 

دـنبلطیم و ار  وا  ياضر  یهلا و  لضف  هک  یلاح  رد  دـندش ؛ هدـنار  نوریب  دوخ  لاوما  هناشاک و  هناخ و  زا  هک  تسا  يرجاهم  ناریقف  يارب 
 - نامیا يارـس  رد  و  هنیدـم -  نیمزرـس  ارـس -  نیا  رد  هک  تسا  یناسک  يارب  و  دننایوگتـسار . اهنآ  دـننکیم و  يرای  ار  شلوسر  ادـخ و 
هب يزاین  دوخ  لد  رد  دـنرادیم و  تسود  دـننک  ترجه  ناشیوس  هب  هک  ار  یناسک  دـندیزگ و  نکـسم  نارجاهم  زا  شیپ  هکم -  نیمزرس 

یناسک دنشاب و  دنمزاین  رایسب  ناشدوخ  دنچ  ره  دنرادیم ، مدقم  دوخ  رب  ار  اهنآ  دننکیمن و  ساسحا  تسا ، هدش  هداد  نارجاهم  هب  هچنآ 
(ص) ربماـیپ ناراـی  باحـصا و  هراـبرد  رگید  ياـج  رد  دـنوادخ  دنناراگتـسر . دـناهدش  هتــشاد  زاـب  شیوـخ  سفن  صرح  لـخب و  زا  هـک 

نایم رد  { 3 {؛» ًالِیدـْبَت اُولَّدـَب  اَم  َو  ُرِظَْتنَی  نَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یَـضَق  نَم  ْمُْهنِمَف  ِْهیَلَع  َهَّللا  اوُدَـهاَع  اَم  اُوقَدَـص  ٌلاَجِر  َنینِمؤُْملا  َنِم  : » دـیامرفیم
تبرش وا  هار  رد  دندرب -  رخآ  هب  ار  دوخ  نامیپ  یضعب  دناهداتـسیا : هناقداص  دنتـسب ، ادخ  اب  هک  يدهع  رـس  رب  هک  دنتـسه  ینادرم  نانمؤم 

نینچ دنوادخ  يرگید  هروس  رد  دندادن . دوخ  نامیپ  دهع و  رد  یلیدبت  رییغت و  زگره  دنراظتنا و  رد  رگید  یـضعب  و  دندیـشون -  تداهش 
؛» ًابیرَق ًاَْحتَف  ْمَُهباَثَأ  َو  ْمِْهیَلَع  َۀَـنیِکَّسلا  لَْزنَأَف َ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  اَم  َِملَعَف  ِةَرَجَّْشلا  َتَْحت  َکـَنوُِعیاَُبی  ْذِإ  َِنینِمؤُْملا  ِنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ْدََـقل  : » تسا هدومرف 

نورد رد  ار  هچنآ  دـنوادخ  دـش . دونـشخ  یـضار و  دـندرک -  تعیب  وـت  اـب  تخرد  نآ  ریز  رد  هـک  یماـگنه  ناـنمؤم -  زا  دـنوادخ  { 4}
، شاداپ يارب  یکیدزن ، يزوریپ  درک و  لزان  ناشیاهلد  رب  ار  شمارآ  ور  نیا  زا  تسنادیم ؛ دوب  هتفهن  تقادـص ) نامیا و  زا   ) ناـشیاهلد

رکذ تایآ  ًالوا : درک . يریگهجیتن  یتسیاب  اهنآ  هب  هجوت  اـب  هک  تسا  رکذ  لـباق  هتکن  دـنچ  تاـیآ ، نیا  صوصخ  رد  دومرف . اـهنآ  بیـصن 
تیمومع هب  هک  نآ  رگم  تسا ، مومع  رد  رهاظ  هکلب  دشابیمن ، حیرـص  دوخ  مومع  رد  یماع  چیه  هک  تسا  حضاو  دـشابیم و  ماع  هدـش 
صیصخت ناکما  هک  ياهنوگ  هب  دشاب ، صیصخت  زا  یلاخ  لیلد  ناسل  هک  نآ  ای  دشاب و  هدش  انثتـسا  یفن  تحارـصب  دشاب و  هدش  حیرـصت 

ورنیا زا  دنشابیم . صیـصخت  لباق  دنتـسین و  هنوگنیا  هدش ، دای  تایآ  ٌریدق .» ٍءیـش  َّلُک  یلع  َهَّللا  َّنِا   » دننام دشاب ؛ هتـشادن  دوجو  نآ  رد 
تایآ اب  یتافانم  هباحـص  زا  یـضعب  يارب  قسف  تابثا  هک  نیا  هچ  دوشیم ؛ جراخ  تیمومع  زا  هدـش  عقاو  جراـخ  رد  هچنآ  اـب  تاـیآ  داـفم 

ّیـضرم دبا  يارب  نانآ  هک  انعم  نیدـب  تسین ؛ یهلا  يدـبا  تیاضر  لیلد  صاخ ، تیعـضو  کی  رد  هباحـص  زا  یهلا  تیاضر  ًایناث : درادـن .
يانعم هب  ینامز  رد  یـصخش  تلادـع  اذـل  تسا . یـضار  ناـنآ  زا  دـبا  يارب  هک  تسا  هدومرفن  دـنوادخ  هک  نیا  هچ  دنـشاب ؛ یهلا  ياـضر 
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نیا ًاثلاث : دنک . لودع  تلادع ، ماقم  زا  ددرگ و  هابتـشا  شزغل و  راچد  هدـنیآ  رد  لداع ، ناسنا  هک  تسا  نکمم  تسین و  وا  يدـبا  تلادـع 
میقتـسم طارـص  اههار ، نآ  همه  ًاعطق  دـنتفرن و  هار  کی  هب  هباحـص  همه  لمع  هنحـص  رد  اریز  تسا ؛ ضقاـنت  راـچد  دوخ  نورد  رد  هیرظن 

نشور هار  صن و  لباقم  رد  داهتجا  اریز  دشابیم ؛ لوصا  نتشاذگ  اپ  ریز  تسبنب و  زا  رارف  داهتجا و  هب  نانآ  زا  یخرب  راک  تسا × . هدوبن 
اب هتسناد ، عورشم  ار  (ع ) یلع ترـضح  تموکح  ریبز ، هحلط و  تسین . داهتجا  دراد ، ناعذا  نآ  نالطب  رب  هدنور  دوخ  هک  یهار  هب  نتفر  و 
رد مایق  اریز  دـشاب ؛ عورـشم  دـناوتیمن  لمج  گنج  نتخادـنا  هار  هب  و  (ع ) یلع اب  اهنآ  لباقت  ساـسا ، نیا  رب  دـندرک . تعیب  ترـضح  نآ 
هک تسا  يردقنارگ  هباحـص  صوصخ  رد  تسا ، هدیدرگ  رکذ  الاب  تایآ  رد  هک  هچنآ  ًاعبار : دـشابیم . ادـخ  لوسر  بئان  هفیلخ و  لباقم 
رد لیلد ، نیمه  هب  دندادن . رییغت  ار  ترضح  نآ  تاروتسد  رماوا و  هتـشاد ، هگن  ار  ترـضح  نآ  ینارون  نیمارف  تمرح  (ص ) ربمایپ زا  سپ 

: دوشیم هراشا  تایآ  زا  ياهراپ  هب  هک  تسا  هتخادرپ  (ص ) ربمایپ هباحص  نارای و  زا  یضعب  تمذم  هب  هک  تسا  يرگید  تایآ  میرک  نآرق 
َیلِإ َنوُّدَُری  َُّمث  ِْنیَتَّرَم  ْمَُهبِّذَُعنَـس  ْمُهُمَْلعَن  ُنَْحن  ْمُهُمَْلعَت  اـَل  ِقاَـفِّنلا  یَلَع  اوُدَرَم  ِۀَِـنیدَملا  ِلـْهَأ  ْنِم  َو  َنوُِقفاَـنُم  ِبارْعَـألا  َنـِم  ْمَُکلْوَـح  ْنَّمِم  َو  »
قافن هب  تخس  یهورگ  زین )  ) هنیدم لها  زا  و  دنقفانم ، یعمج  دنتسه  امـش  فارطا  هک  نیـشنهیداب  بارعا  نایم )  ) زا و  { 5 {؛» ٍمیِظَع ٍباَذَع 

رد ییاوسر  اب  یتازاجم   ) مینکیم تازاجم  راب  ود  ار  اهنآ  يدوز  هب  میـسانشیم . ار  اهنآ  اـم  یلو  یـسانشیمن ، ار  اـهنآ  وت  دـندنبیاپ . دوخ 
ْمِِهبُوُلق ِیف  َِنیذَّلا  َو  َنوُِقفانُملا  ُلوُقَی  اذِإ  َو  . » دنوشیم هداتسرف  تمایق )  ) یگرزب تازاجم  يوس  هب  سپـس  گرم ) ماگنه  هب  یتازاجم  ایند و 

زج شربمایپ  ادخ و  دـنتفگیم : نالدرامیب  ناقفانم و  هک  ار  ینامز  دـیروآ ) رطاخ  هب  زین   ) و { 6 {؛» ًاروُرُغ ّالا  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  انْدَـعَو  ام  ٌضَرَّم 
ُْمْتلَعَف اَم  یَلَع  اوُحبُِْـصتَف  ٍۀـَلاَهَِجب  ًامْوَق  اُوْبیُِـصت  ْنَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍأَـبَِنب  ٌقِساَـف  ْمُکَءاَـج  ْنإ  اُونَمَأ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  . » دـناهدادن اـم  هب  نیغورد  ياههدـعو 

زا یهورگ  هب  ادابم  دینک . قیقحت  نآ  هرابرد  دروایب ، امش  يارب  يربخ  یقـساف  صخـش  رگا  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  { 7 {؛» َنیمِداَن
لزان دمآیم ، باسح  هب  هباحـص  زا  یکی  هک  هبقعنبدـیلو  هرابرد  هیآ  نیا  دـیوش . نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  دـیناسرب و  بیـسآ  ینادان  يور 

، تسا هدـش  دراو  هیآ  لوزن  نأـش  رد  هک  ار  یتاـیاور  هللا  ۀـمحرییابطابط  همـالع  تسا . هدرک  یفرعم  قساـف  ار  یباحـص  نآ  نآرق  هدـش و 
. ار نارخأتم  مه  میتسناد و  ار  امش  ناینیشیپ  مه  ام  { 9 {؛» َنیِرِخأَتْسُْملا اَنِْملَع  ْدََقل  َو  ْمُْکنِم  َنیمِدْقَتْسُْملا  انِْملَع  ْدََقل   َ و { » 8 .} دنادیم ضیفتسم 

ياهدع دشیم . رـضاح  (ص ) ربمایپ تعامج  زامن  هب  تروص  ابیز  ینز  : » تسا هدش  لقن  هنوگنیا  سابع  نبا  زا  یتیاور  هیآ  نیا  ریـسفت  رد 
ات دنداتسیایم  رخآ  فص  رد  وا  ندید  تهج  هب  رگید  ياهدع  اما  دندشیم ؛ رضاح  لوا  فص  رد  دننیبن ، ار  وا  هک  نآ  تهج  هب  هباحص  زا 

، تمایق يادرف  هک  تسا  هدـش  لقن  (ص ) ربمایپ زا  یثیدـح  يراـخب  حیحـص  رد  { 10 «.} دـننک هاگن  وا  هب  اـپ  ود  ناـیم  زا  عوکر  ماـگنه  رد 
خـساپ رد  دـنوادخ  یباحـصا .» ءالؤه  : » دـیوگیم (ص ) ربماـیپ دـنربیم . منهج  هب  هک  دـنیبیم  ار  شیوخ  هباحـص  زا  ياهدـع  (ص ) ربماـیپ
درکلمع زا  خـیرات  هک  هچنآ  تاـیآ و  نیا  هب  هجوت  اـب  دـندرک »!؟ هچ  وـت  زا  سپ  تعاـمج  نیا  هک  ینادیمن  وـت  : » دـیامرفیم (ص ) ربماـیپ

نودب ار  هباحص  هک  ددرگیم  نشور  یبوخب  تیب  لها  ناوریپ  هعیش و  هاگدید  یتسرد  تحص و  دنکیم ، لقن  (ص ) ربمایپ زا  سپ  هباحص 
سپ هک  نانآ  هکلب  تسناد ؛ هابتشا  اطخ و  هنوگره  زا  نوصم  ناوتیمن  (ص ) ربمایپ اب  ینیشنمه  یهارمه و  فرص  هب  ناشدرکلمع ، یسررب 

رییغت و ثعاب  دـندروآ و  اـج  هب  ار  ترـضح  نآ  رماوا  زا  تعاـطا  قح  هتـشاد ، هگن  ار  تلاـسر  میرح  تمرح  (ص ) ترـضح نآ  تلحر  زا 
، داجـس ماـما  يردـقنارگ  هباحـص  نینچ  هراـبرد  دـنرادروخرب . ییـالاو  هاـگیاج  زا  مرتحم و  هعیـش  رظن  زا  دـندیدرگن ، تلاـسر  رما  لّدـبت 

اولبأ نیّذلا  و  ۀباحّصلا ، اونسحأ  نیّذلا  ًۀَّصاخ ؛ (ص ) ٍدّمحم ُباحـصأ  مهّللا و  : » دناهدرک اعد  هنوگنیا  تیب ، لها  ناوریپ  ياوشیپ  نیمراهچ 
جاوزألا اوقراف  هتالاسر و  ۀّجح  مهعمسأ  ُثیح  هل  اوباجتسا  هتوعد و  یلإ  اوقباس  هتدافِو و  یلإ  اوعرسأ  هوفناک و  هرـصن و  یف  نسحلا  َءالبلا 

روبت نل  ًةراجت  نوجری  هتّبحم  یلع  نیوطنم  اوناک  نم  و  هب . اورـصتنا  هتّوبن و  تیبثت  یف  ءانبألا  ءابآلا و  اولتاـق  هتملک و  راـهظإ  یف  دـالوألا  و 
کل اوکرت  ام  ّمهّللا  مهل . سنت  الف  هتبارق  ّلظ  یف  اونکـس  ذإ  تابارقلا  مهنم  تفتنا  هتورعب و  اوقّلعت  ذإ  رئاشعلا  مهترجه  نیّذلا  و  هتّدوم . یف 

راید کیف  مهرجه  یلع  مهرکـشا  کیلا و  کل  ًةاعد  کلوسر  عم  اوناک  کیلع و  قلخلا  اوشاح  اـمب  کـناوضر و  ْنِم  مهـضرأ  کـیف و  و 
نآ اـب  ندوـب  هارمه  هـک  ناـنآ  داـب ؛ دورد  (ص ) دـمحم باحــصا  هـب  ایادـخ  { 11 {؛» هقیـض یلإ  شاـعملا  ۀعـس  نـم  مـهجورخ  مهموـق و 
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نامیا اب  دنتخاس و  راکـشآ  ار  ياهتـسجرب  يروالد  تعاجـش و  گنج  رد  وا  يرای  يارب  هک  نانآ  دندرب و  نایاپ  هب  وکین  ار  (ص ) ترـضح
نز و زا  وا  توعد  ندرک  راکشآ  يارب  درک ، مالعا  ار  شیوخ  تلاسر  هک  یماگنه  دنداد . خساپ  ار  شتوعد  دندرک و  يرای  ار  وا  ندروآ 

لد رد  ار  شایتسود  تبحم و  هک  نانآ  دندیگنج . شیوخ  نادنزرف  ناردـپ و  اب  وا  يربمایپ  ندرک  راوتـسا  يارب  دـندیزگ و  يرود  دـنزرف 
هب ار  دوخ  نوچ  هکنانآ  و  درادـن . هار  نآ  رد  يداسک  هاگچـیه  هک  یتراجت  دنتـشاد ؛ وزرآ  ار  تداعـس  تراجت  شایتسود  رد  دنتـشاد و 

ناشیاههلیبق هریشع و  دنتفرگ ، ياج  وا  اب  یشیوخ  هیاس  رد  نوچ  دنار و  دوخ  زا  ار  ناشیا  ناشهریشع  دنتخیوآ ، شترـضح  نامیا  نامـسیر 
نید رب  ار  مدرم  هک  نآ  تهج  هب  نکم و  شومارف  ناشیا  رب  دناهداد ، تسد  زا  وت  هار  رد  هک  ار  هچنآ  ایادـخ  سپ  دـندرک . يرود  ناشیا  زا 

رد هک  نآ  ربارب  رد  زاس و  دونـشخ  دوخ  تمحر  زا  ار  ناشیا  دـندوب ، وت  يوس  هب  ناگدـننک  توعد  (ص ) ربمایپ هارمه  دـندروآ و  درگ  وت 
شاداپ ازج و  دندروآ ، يور  گنت  تخس و  یگدنز  هب  عیـسو  خارف و  یگدنز  زا  دندیزگ و  يرود  دوخ  نادنواشیوخ  اهرهـش و  زا  وت  هار 
هابتـشا اطخ و  زا  نوصم  سک  چـیه  ربمایپ ، اب  تبحاصم  فرـص  هب  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  ـالاب  بلاـطم  تاـیآ و  عومجم  زا  هد . ناوارف 

بلاط یبا  نب  یلع  اب  تعیب  زا  سپ  ریبز  هحلط و  تسا . (ص ) ربمایپ اب  تبحاصم  تمرح  ماـقم و  نیا  ظـفح  تسا  مهم  هچنآ  دوب . دـهاوخن 
ماـما هیلع  ناـشیا  دـندومن . کـیرحت  (ع ،) یلع ینعی  نیملـسم ، هفیلخ  ماـما و  هیلع  گـنج  هـب  ار  هشیاـع  نینؤـملاما  دـندرک و  تـعیب  ضقن 
تلحر زا  سپ  ریبز  هـحلط و  درکلمع  هـب  هعیــش  يور  نـیا  زا  دـنتخیر . ار  نیملــسم  زا  يرایــسب  نوـخ  دــندرک و  جورخ  هعاـطالابجاو 

.9 هیآ 8 -  رشح ، هروس  [. 2 . ] هیآ 100 هبوت ، هروس  [. 1 . ] دنادیمن لوبق  لباق  یناملسم  چیه  يارب  ار  ناشلامعا  تسا و  ضرتعم  (ص ) ربمایپ

هیآ 6. تارجح ، هروس  [. 7 . ] هیآ 12 بازحا ، هروس  [. 6 . ] هیآ 101 هبوت ، هروس  [. 5 . ] هیآ 18 حتفلا ، هروس  [. 4 . ] هیآ 23 بازحا ، هروس  [. 3]
ص 576، ج 2 ، فاشکلا ، ریسفت  يرشخمز ، [. 10 . ] هیآ 24 رجحلا ، هروس  [. 9 . ] تارجح هروس  هیآ 6  لیذ  ص 319 ، ج 18 ، نازیملا ، [. 8]

. مراهچ ياعد  ص 38 ، هیداجس ، هلماک  هفیحص  [. 11 . ] هدش دای  هیآ  لیذ 

؟ دوشیم تباث  اهنآ  تفالخ  تعیب ، اب  ایآ 

شسرپ

؟ دوشیم تباث  اهنآ  تفالخ  تعیب ، اب  ایآ 

خساپ

هب رمع  تعیب  اب  رکبوبا  تماما  دننیبیم  یتقو  اهنیا  تسا . ثحب  نیمه  فرح ، نیا  دهاوش  زا  یکی  دنتـسه . عقوام  نارگهیجوت  هماع  ياملع 
ناک ام  عقی و  نا  یغبنی  ناک  ام  هن  ًةرات  تسا . مه  یفاک  تسا و  هدش  عقاو  نوچ  تسا . یفاک  رفن  کی  تعیب  دـنیوگیم : دـش  عقاو  ییاهنت 

تجح ام  يارب  هدـش  عقاو  هچنآ  ینعی  تسا . طلغ  نیا  میریگیم و  توبث  رب  لیلد  ار  تابثا  ماقم  ام  ًةراـت  تسا و  ثحب  دروم  عقی  نا  بجی 
ۀماما نال  دـحاو . صخـش  ۀـعیبب  لجر  ۀـمامال  یفکت  دـش و  عقاو  رمع  تعیب  اب  رکبوبا  تماما  هک  دناهتـشون  هفیقـس  نایرج  رد  اهنیا  دـشاب .
کی تعیب  تبسانم  هچ  هب  تسا ؟ تباث  اجک  زا  رمع  لعف  تیجح  هکنیا  هب  دوشیم  لقتنم  اج  نیا  رد  ثحب  هدحو  رمع  ۀعیبب  تتبث  رکبیبا 

هباحـص لعف  تیجح  رمع و  لعف  تیجح  هب  لقتنم  ثحب  دـشاب ؟ اهبراغم  ضرالا و  قراشم  یف  صاخـشا  همه  يارب  ماما  تیجح  لـیلد  رفن 
؟ دشاب تجح  ام  يارب  وا  لمع  لیلد  هچ  هب  دوشیم ؟

امش لیلد  دیرادن ، داقتعا  لصا  نیا  هب  هعیش  لها  ینعی  امش  زا  یضعب  زونه  تسا ، هدش  لزان  هیآ  هشیاع 24  ترضح  ینمادکاپ  هرابرد  هکنیا  اب  ارچ 
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. تسین ناملسم  دشاب ، هتشادن  لوبق  ار  دیجم  نآرق  زا  هیآ  کی  یتح  سک  ره  هک  هدمآ  نآرق  رد  نوچ  تسیچ ؟

شسرپ

، دیرادن داقتعا  لصا  نیا  هب  هعیش  لها  ینعی  امش  زا  یـضعب  زونه  تسا ، هدش  لزان  هیآ  هشیاع 24  ترضح  ینمادکاپ  هرابرد  هکنیا  اب  ارچ 
. تسین ناملسم  دشاب ، هتشادن  لوبق  ار  دیجم  نآرق  زا  هیآ  کی  یتح  سک  ره  هک  هدمآ  نآرق  رد  نوچ  تسیچ ؟ امش  لیلد 

خساپ

هک نیا  رد  تسا . هدـمآ  نایم  هب  نخـس  تفع  یفانم  لمع  دروم  رد  یهانگ  یب  صخـش  هب  ندز  تمهت  هراـبرد  رون  هروس  مهدزاـی  هیآ  رد 
تایاور زا  ياهراپ  قبط  تسا و  هشیاع  رظن ، دروم  صخـش  تنـس  لها  تایاور  قبط  دراد . دوجو  فالتخا  تسا ، یـسک  هچ  رظن  دروم  درف 

رد هک  یثیداحا  زا  یکی  رد  دشابیم . روظنم  (ص ) ربمایپ هب  سقوقم »  » مان هب  رـصم  رادمامز  يوس  زا  هدش  ادها  زینک -  هیطبق  هیرام  یعیش ،
(ص) ربمایپ تفر . ایند  زا  هیرام -  زا  (ص ) هَّللا لوسر  دـنزرف  میهاربا -  یتقو  تسا : هدـمآ  هدـش ، لقن  ییعـش  ذـخآم  زا  یخرب  رد  هراـبنیا 

دنزرف مـیهاربا -  وا -  هدرک ، تحاراـن  ار  امـش  يزیچ  هـچ  تـفگ : دـید ، ار  ترـضح  تلاـح  نـیا  هشیاـع  یتـقو  دـندش . تحاراـن  تـخس 
بیقعت يارجام  تیاور ، هلابند  رد  درک . رداص  ار  حیرج  نتشک  روتسد  داتـسرف و  ار  (ع ) یلع (ص ) هَّللا لوسر  نآ ، یپ  رد  دوب . { 1} حیرج

. تسا یسنج  تلآ  دقاف  حیرج  دوشیم ، هجوتم  ماما  ياهثداح  رثا  رب  ماجنارـس  هک  نآ  ات  هدش  تیاکح  حیرج  و  (ع ) یلع ترـضح  زیرگ  و 
رکـش تیبلا ؛» لها  ءوُّسلا  اّنع  فرـص  يذلا  هَّللدمحلا  : » دـیامرفیم (ص ) ادـخ لوسر  دـنکیم ، شرازگ  (ص ) ربمایپ هب  ار  بلطم  نیا  یتقو 

وا تسا و  هشیاع  هدومن ، دراو  هیرام  هب  یکاپان  تمهت  هک  يدرف  تسا  صخشم  هچنانچ  { 2 .} دنادرگ زاب  تیب  لها  ام  زا  ار  يدب  هک  ادخ 
دعب هیآ  دنچ  رظن و  دروم  هیآ  لوزن  نأش  دناهدرک ، لقن  تنس  لها  هک  يرایـسب  تایاور  قبط  اما  تسا . هدیدرگن  عقاو  یـسک  يارتفا  دروم 

رکـشل گنج ، مامتا  زا  دـعب  دوب . (ص ) ربماـیپ هارمه  هب  اـهگنج  زا  یکی  رد  هشیاـع  اـهتیاور  نیا  زا  یخرب  قبط  تسا . هشیاـع  دروم  رد 
دیدن و ار  اهنآ  تشگزاب ، نوچ  تفرگ . هلصاف  رکشل  زا  یتجاح  يارب  هشیاع  دیسر . ارف  بش  یتقو  دش . تکرح  رد  هنیدم  يوس  هب  مالـسا 

دیوگب ینخس  يو  اب  ًابیرقت  هکنآ  نودب  درک و  ادیپ  ار  وا  ناوفص  مان  هب  نایهاپس  زا  یکی  حبص  ماگنه  تفر . باوخ  هب  اجنامه  تیاهن  رد 
همه زا  شیب  هک  نآ  دریگ . رارق  ارتفا  دروم  هشیاع  هک  دش  ثعاب  عوضوم  نیمه  و  دـناسر . رهـش  هب  دومن و  بکرم  رب  راوس  ییاهنت  هب  ار  وا 

تخـس عوـضوم  نیا  زا  (ص ) ربماـیپ هک  تسا  هدـمآ  ارجاـم  هلاـبند  رد  { 3 .} دوـب لولـس  نب  یبا  نب  هَّللادـبع  دز ، نماد  يراـجنهان  نـیا  رب 
هطـساو هب  هک  دـتفا  قافتا  یگنج  جرزخ  سوا و  نایم  دوب  کیدزن  عوضوم  نیمه  يارب  داد و  رییغت  هشیاع  اـب  ار  شراـتفر  دـش و  تحاراـن 

قبط { 4 .} دیدرگ لزان  دوب ، هشیاع  یکاپ  ارتفا و  نآ  ندوب  ساسایب  رگناشن  هک  یتایآ  تیاهن  رد  و  دش . رارقرب  شمارآ  (ص ) ادـخ لوسر 
تابثا هب  يو  تءارب  یحو  لازنا  اب  تیاهن  رد  هک  دوب  هتفرگ  رارق  ارتفا  دروم  یبا  نب  هَّللادـبع  نوچ  یناـسک  يوس  زا  هشیاـع  قوف ، تاـیاور 

اب وسمه  و  (ص ) ربمایپ ماقم  نأش و  اب  بسانم  ار  نآ  و  دناهدرک . هشدخ  تایاور  نیا  زا  هتـسد  ود  ره  رد  ناگرزب  زا  یخرب  دنچ  ره  دیـسر .
ارتفا نیا  تیناقح  رب  هحـص  ینـس  هن  هعیـش و  هن  هک  نیا  نآ  تسا و  طابنتـسا  لبق  اهنآ  زا  یبلاـج  هتکن  اـما  دناهتـسنادن ، ثحب  دروم  تاـیآ 

ینمادکاپ هب  هعیش  هک  هدمآ  لاؤس  نتم  رد  هچ  نآ  ربانب  دنراد . فارتعا  فالخ  لمع  نآ  زا  هشیاع  یگتـساریپ  هب  هورگ  ود  ره  هتـشاذگن و 
زا ناربمایپ  یمامت  نانز  ناماد  هک  (ص ) هَّللا لوسر  نانز  ناماد  اهنت  هن  هعیـش  داقتعا  قبط  ًالوصا  تسا . ضحم  بذک  درادـن ، داقتعا  هشیاع 

: دـیوگ کفا  تایاور  دـقن  نمـض  ییابطابط  همالع  درادـن . فلاخم  رظن  هنیمز  نیا  رد  يدـحا  تسا و  هدوب  هتـساریپ  اربم و  اـشحف  داـسف و 
نارـسمه تحاس  هک  تسا  بجاو  دـنوادخ  رب  اذـل  دوشیم . وا  زا  مدرم  ياهبلق  راجزنا  بجوم  ربمایپ  هداوناخ  لـها و  هب  ءاـشحف  بّرـست 
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هن یعقاو -  ینمادـکاپ  تفع و  یلقع ، ناهرب  نیمه  ساسا  رب  دوب . دـهاوخ  وغل  نانآ  توعد  ّالا  درادـب و  كاپ  اشحف  انز و  ثول  زا  ار  ءایبنا 
يارب تسین . اطخ  مرج و  هانگ و  ره  زا  هشیاـع  تمـصع  ياـنعم  هب  قوف  هتکن  هتبلا  { 5 .} ددرگیم تابثا  ناربمایپ  نارـسمه  يرهاظ -  طقف 

ًاصوصخم شیوخ  رصع  ناماما  هب  تبسن  وا  تسا  دقتعم  دراد ، دوجو  نیقیرف  زا  هک  یناوارف  یخیرات  ياهشرازگ  هلدا و  قبط  هعیش  هنومن 
هیرام رازگتمدخ  ات  دوب  هدش  ادها  (ص ) ربمایپ هب  سقوقم  يوس  زا  حیرج  [. 1 . ] تسا هدومن  یناوارف  ياهینامرفان  اهشزغل و  (ع ) یلع ماما 

ص ج 3 ، يزیوح ، نیلقثلارون ، ریسفت  ر.ك : [. 2 ‘(. ] 1411 ه لوا ، پاچ  توریب ، یملعا ، هسسؤم   ) ص 105 ج 15 ، نازیملا ، ر.ك : . ) دشاب
ص ج 6 ، یطویس ، روثنملا ، ردلا  ر.ك : [. 3 . ] 105 ص 104 -  ج 15 ، نازیملا ، ریسفت  زا  لقن  هب  قوف  هیآ  لیذ  یمق ،  ریسفت  581 و   - 582
. تسا هتـسناد  هشیاع  هب  طوبرم  ار  هیآ  رد  رظن  دروم  يارجام  اهنآ  همه  رد  هدرک و  لـقن  تیاور  دـنچ  هنیمز  نیا  رد  یطویـس  . 140  - 150

ص 103. ج 15 ، نازیملا ، ر.ك : [. 5 . ] دعب هب  ص 97  ج 15 ، نازیملا ، ریسفت  هب  دیرگنب  [. 4]

هس ناشیا  لیلد  تسا . هدوب  بوبحم  (ص ) ربمایپ دزن  هک  نانچ  هدوب  تیب  لها  بوبحم  قوراف  رمع  هک  دنکیم  هراشا  بلطم  نیا  هب  هدنـسیون  سپس 
. دنکیم هراشا  هغالبلاجهن  رد  بلاطیبا  نب  یلع  نانمؤمریما  نانخس  زا  ییاهزارف  هب  تسا و  مود  هفیلخ  هرابرد  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  تیاور 

شسرپ

لیلد تسا . هدوب  بوبحم  (ص ) ربمایپ دزن  هک  نانچ  هدوب  تیب  لها  بوبحم  قوراف  رمع  هک  دـنکیم  هراـشا  بلطم  نیا  هب  هدنـسیون  سپس 
هغالبلاجـهن رد  بلاـطیبا  نب  یلع  ناـنمؤمریما  نانخـس  زا  ییاـهزارف  هب  تسا و  مود  هفیلخ  هراـبرد  (ص ) مرکا ربماـیپ  زا  تیاور  هس  ناـشیا 

ةأرما ءامیمرلاب  انا  اذاف  ۀنجلا  تلخد  - 1 زا : تسا  ترابع  دنکیم  لقن  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  هدنسیون  هک  ار  ییاه  تیاور  اما  دنکیم . هراشا 
مث ولد ... اـهیلع  ببلق  یلع  ینتیأر  مث  اـنانأ  اـنیب  - 2 باطخلا . نب  رمعلا  اولاقف  اذـه ؟ نمل  تلقف : ۀـیراج ، هئاـنفب  ًارـصق  تیأر  ۀـحلط ... یبا 

رمع و ناسل  یلع  قحلا  لـعج  هَّللا  ّنا  - 3 نطعب . سانلا  برـض  یتح  رمع  عزن  عزنی  ایرقبعار  ملف  باطخلا  نب  رمع  اهذخاف  اب  زع  تلاحتـسا 
؟ تسا مامت  اهنآ  تلالد  دنس و  ایآ  تفریذپ ؟ ناوتیم  ار  تایاور  نیا  ایآ  هبلق 

خساپ

هک یتایاور  زا  ياهراپ  هک  دننکیم  هراشا  هتکن  نیا  هب  هدش  هتـشون  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاهباتک  ریاس  يزوجلا و  نبا  تاعوضوملا  باتک  رد 
تـسرد دناوتیمن  تایاور  نیا  دیآیم  تسدب  تیاور  يانعم  نیماضم و  زا  هکنانچ  تسا  عوضوم  لوعجم و  هدش  دراو  هباحـص  بقانم  رد 

ار وا  هدش و  هجاوم  هحلطوبا  رـسمه  اب  هدـش و  تشهب  لخاد  (ص ) ربمایپ هک  هدـش  رکذ  ردـص  رد  - 1 مینکیم . هراشا  یتاکن  هب  هک  دـشاب 
هدـهاشم ياهیراج  رـصق  نآ  رانک  رد  نوچ  دـنکیم . يراددوخ  دوشب ، تسا ، رمع  هب  قلعتم  هک  يرـصق  دراو  دـهاوخیم  یتقو  اما  هدـید ،

شخب نیا  رد  هک  یتالاکشا  تسا . رمع  تریغ  يروآدای  دنکیم ، رکذ  رـصق  هب  شیوخ  دورو  مدع  يارب  (ص ) ربمایپ هک  یلیلد  دیامنیم .
یمامت هب  هک  تسینانعم  نیدب  دناهداد ، ار  تشهب  هب  دورو  هزاجا  (ص ) ربمایپ هب  یتقو  ایآ  فلا : تسا : لیذ  رارق  هب  دراد ، دوجو  ثیدـح  زا 

هب هحلط  یبا  تریغ  زا  تبحص  دش ، هجاوم  هحلط  یبا  رسمه  اب  یتقو  (ص ) ربمایپ ارچ  ب : دوش ؟ دراو  دناوتیم  مه  نآ  ياهرصق  اهناکم و 
ایآ دش ؟ فرصنم  رـصق  نآ  هب  دورو  زا  هک  يدح  هب  دروآ  نایم  هب  نخـس  وا  تریغ  زا  دمآ ، رمع  رـصق  کیدزن  هب  یتقو  یلو  درواین  نایم 
يو زا  رمع  تریغ  زین  خزرب  رد  اـیآ  هدوب  رتـشیب  هحلطوـبا  زا  رمع  تریغ  اـیند  راد  رد  مه  رگا  تسا ؟ هدوـب  رتـشیب  هحلطوـبا  زا  رمع  تریغ 

ای دیآ  نایم  هب  نخـس  نآ  ریظن  تریغ و  زا  ات  دراد  تسب  لحم و  رگید  ناهج  رد  فیلکتراد  ياهیگژیو  ماکحا و  ایآ  ًالوصا  هدوب ؟ رتنوزفا 
نقلم و نیا  رجحنبا و  یطویس و  نوچ  یناگرزب  هکنانچ  یهگناو  دراد ؟ صاصتخا  تسا ، فیلکت  راد  هک  ایند  هب  ییاهیگژیو  نینچ  هکنیا 
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نیا رد  تسا . هدوب  نانآ  اب  تولخ  یبنجا و  نانز  هب  ناشیا  هاگن  هحابا  (ص ) ربمایپ صئاصخ  هلمج  زا  دناهتفگ ، تنس  لها  خویـش  زا  یخرب 
«... نهب ةولخلا  تایبنجالا و  یلا  رظنلا  ۀـحاباب  (ص ) هصاصتخا باب  : » تسا هدـمآ  ص 247 و 248 ) ج 2 ، « ) يربکلا صئاصخلا   » رد هراـب 
نع حیحـصلا  باوجلا  وه  اهیلا و  رظنلا  ۀیبنجالاب و  ةولخلا  زاوج  (ص ) یبنلا صئاصخ  نم  ینا  ۀیوقلا  ۀلدالاب  انل  حضو  يذلا  رجح : نبا  لاق 

و نقلملا : نبا  لاق  ... ۀـیجوزال ۀـیمرحم و  امهنیب  نکی  مل  هسأر و  اهتیلفت  اهدـنع و  همون  اهیلع و  (ص ) هلوخد یف  ناحلم  تنب  مارح  ماهتـصق 
وا اب  تولخ  یبنجا و  نز  هب  هاگن  ربمایپ  يارب  یتقو  انخویـش » ضعب  هاعدا  دقو  ۀیبنجلاب  ةولخلا  هصئاصخ  نم  ناک  لاقیف  موصعم  (ص ) یبنلا
زا (ص ) ادخ لوسر  ایآ  دوش . ییاذـک  رـصق  هب  (ص ) ربمایپ دورو  عنام  ات  دـنامیمن  یقاب  تریغ  يارب  یهاگیاج  رگید  دـشاب ، حابم  زیاج و 
مود تیاور  - 2 مینک . مکح  تیاور  نیا  ندوب  لوعجم  هب  دـیاب  نیاربانب  دیـسرتیم !؟ رمع  زا  هکنآ  ای  تشادـن  عـالطا  شیوخ  یگژیو  نیا 

مث هَّللا  ءاش  اـم  اـهنم  تعزنف  ولد  اـهیلع  بیلق  یلع  ینتیار  مثاـنانا  اـنیب  : » تسا لـیذ  رارق  هب  و  (ص ) ربماـیپ ياـهایؤر  زا  رگید  یکی  هراـبرد 
ملف باطخلا  نب  رمع  اهذخاف  ابرغ  تلاحتـسا  مث  هفعـض  هل  رفغی  هَّللا  فعـض و  هعزن  یف  نیبونذ و  وا  ابونذ  اهنم  عزنف  هفاحق  یبا  نبا  اهذخا 
ادـخ هک  رادـقم  ره  (ص ) ربماـیپ هک  تسا  نآ  دـیوگیم  هک  یبلطم  اـهنت  تیاور  نیا  نطعب » ساـنلا  برـض  یتـح  رمع  عزن  عزنی  اـیرقبعرا 

نایامن يرتگرزب  تروص  هب  ولد  هکنآ  زا  دعب  رمع  سپس  و  دیشک . بآ  نآ  زا  ولد  ود  ای  کی  رکبوبا  دعب  دیـشک . بآ  هاچ  زا  تساوخیم 
يانعم هب  ابرغ » تلاحتـسا   » هلمج تسا : لیذ  رارق  هب  تیاور  نیا  ندوب  یلعج  ياـههناشن  درک . جارختـسا  هاـچ  نآ  زا  یناوارف  ياـهبآ  دـش ،

هلمج نیا  دـنربیم ، یناوارف  دوس  عـفن و  نآ  زا  مدرم  هک  دـناهدرک  ریبـعت  تفـالخ  تموـکح و  هب  نآ  زا  اـملع  تسا و  وـلد  ندـش  گرزب 
رد رمع  هک  دنکیم  نامگ  هدنناوخ  هک  هدش  اقلا  ياهنوگ  هب  ادـخ  لوسر  نامز  زا  يرتشیب  عفن  مود  هفیلخ  نامز  رد  مدرم  هک  تسا  تسرد 

رتیوق مینکیم  رتشیب  ررـض  میوشیم  رترود  یحو  نامز  زا  هچ  ره  هک  تسا  نآ  هن  رگم  دندرب . مه  (ص ) ادخ لوسر  زا  یتح  ندیـشک  بآ 
ج  ) ملسم حیحص  حرش  رد  تسا . هتشادن  مدقت  یشیپ و  ترضح  نآ  زا  ناوت  هوق و  رد  یسک  هک  دننادیم  ناگمه  هکنآ  لاح  تسا و  هدوب 

یبال يرج  امل  حضاو  لاثم  مانملا  اذه  ءاملعلا : لاق  هک : تسا  هدمآ  تیاور  نیا  لیذ  یبرعلا ) ثارتلا  ءایحا  راد  عبط  ص 1860 و 1861  ، 4
موس و هفیلخ  تفالخ  تیاور  نیا  اب  نآ  رب  نوزفا  اـمهب »... ساـنلا  عاـفتنا  اـمهراثآ و  روهظ  امهتریـس و  نسح  اـمهتفالخ و  یف  رمع  رکب و 
هک تسا  هدـمآ  (ص ) ربمایپ ناسل  زا  موس  تیاور  رد  دنتـشادن !؟ ناناملـسم  يارب  یعفن  چـیه  هرود  نآ  رد  رگم  دوریم  لاؤس  ریز  مراـهچ 

ثیدـح موهفم  اریز  تسا . بذـک  یلعج و  ًانئمطم  مه  ثیدـح  نیا  هبلق » رمع و  ناـسل  یلع  قحلا  لـعج  هَّللا  نا  : » دـناهدومرف رمع  هراـبرد 
لطاب نخـس  هاگچیه  رمع  هک  میریذپب  دـیاب  مینک ، فارتعا  ناعذا و  تیاور  نومـضم  هب  رگا  يوهلا » نع  قطنی  ام  و  : » تسا هیآ  نیا  هباشم 

رکبوبا هک  دنراد  عامجا  تنس  لها  ياملع  هک  یتروص  رد  تسا  هدوب  هانگ  هابتـشا و  اطخ و  زا  نوصم  موصعم و  تفگن و  دنارن و  نابز  رب 
نوزفا ص 165 .) ۀیمالکلا ، بتکلا  مها  یف  ۀـمامالا  زا  لقن  هب  ص 249  دصاقملا ، حرـش  یلع  دصارملا  ك : ر . . ) دناهدوبن موصعم  رمع  و 

زا یخرب  هب  لیذ  رد  تسا . هدومنن  يراج  يو  بلق  ناـسل و  رب  ار  ثح  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  راـتفگ  راـتفر و  رد  هابتـشا  نیا  رب 
نا رمع : لاق  هدعب ، اولفت  ًاباتک ال  مکل  بتکا  باتکب  ینوتئا  لاق : هعج  و  (ص ) یبنلاب دتشا  امل  هنا  يراخبلا  يور  فلا ) دوشیم . هراشا  اهنآ 

، ملعلا باتک  ص 32 و 33  ج 1 ، يدنسلا ، هیشاحب  يراخبلا  حیحص  ...« ) طغللا رثک  اوفلتخاف و  انبـسح  هَّللا  باتک  اندنع  عجولا و  هبلغ  یبنلا 
لک ۀیزرلا  نا  : » دیوگ یتح  اران  طرف  زا  تسا ، نآ  لقان  هک  سابع  نبا  تیاور ، لیذ  رد  ص 91 .) فلسلا ، نم  ۀعبس  نع  ملعلا ، ۀباتک  باب 

ص ج 4 ، يدنـس ، هیـشاح  اب  يراخب  حیحـص  هب  دـیرگنب  كانفـسا  هعقاو  نیاهرابرد  زین  « ) هباتک نیب  و  (ص ) هَّللا لوسر  نیب  لاح  ام  ۀـیزرلا 
نبا تاقبط  ثیدح 3253 ، ص 24 ، ج 1 ، لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  یقابلادـبع ، داؤفدـمحم  قیقحت  هب  ص 1259  ج 3 ، ملسم ، حیحـص  ،7

لوسرو نآرق  هکنآ  زا  دعب  ار  نانز  هعتم  عتمت و  جـح  رمع  (. - 92 صهیشاح فلسلا ، نم  ۀعبس  زا  لقن  هب  ندیل  عبط   37 2 ق ج 2 /  دعس ،
هب ص 204  یقهیب ج 7 ، ننس  رد  هلمج  زا  هدمآ  نایم  هب  نخس  يرایـسب  ذخآم  رد  هراب  نیا  رد  درک . میرحت  دوب ، هتـسناد  لالح  (ص ) ادخ

یلع ردقا  ءاسنلا و ال  ۀعتم  امهادحا  امهیلع : بقاعا  امهنع و  یهنا  انا  و  (ص ) هَّللا لوسر  دـهع  یلع  انثاک  ناتعتم  : » تسا هدـمآ  رمع  زا  لقن 
لقن هب  « ) مکترمعل متا  مکجحل و  متاهناخ  مکترمع  نم  ملجح  اولـصفا  جحلا ، ۀعتم  يرخالا  ةراجحلاب و  ۀبیغالا  لجا  یلا  ةأرا  جوزت  لجر 
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ص 314. ج 1 ، ملـسم ، حیحـص  هب  دـیرگنب  هراب  نیا  رد  دوب . ثالث  قـالط  هراـبرد  رمع  رگید  تعدـب  ص 112 - ) فلـسلا ، نم  ۀعبـس  زا 
یبا و  (ص ) یبنلا دهع  یلع  ةدحاو  لعجت  ثالثلا  تناک  امنا  ملعتا  سابع : نبال  لاق  ءابهصلا  ابا  نا  سواط  نع  : » دیوگ هراب  نیا  رد  ملـسم  )

ةراما نم  اثالث  رکب و  یبا  و  (ص ) یبنلا دـهع  یلع  ةدـحاو  لعجت  ثالثلا  تناک  امنا  ملعتا  ساـبع : نبا  لاـقف  رمع ؟ ةراـما  نم  اـثالث  رکب و 
ۀعبس زا  لقن  هب  ات 47  ص 46  ج 4 ، ینطق ، راد  ننس  ص 336 ؛ ج 7 ، یقهیب ، يربکلا  ننـسلا  هب  دیرگنب  زین  معن )». سابع : نبا  لاقف  رمع ؟
يور : » تسین مزال  وا  رب  هضیرف  زامن  دباین ، تسد  بآ  هب  هک  یـسک  هک  هراب  نیا  رد  رمع  تعدب  رگید - . ذخآم  و  ص 133 ، فلسلا ، نم 

ای رکذـت  اـما  راـمع : لاـقف  لـصت . ـال  لاـقف : ءاـم  دـجا  ملف  تبنجا  ینا  لاـقف  رمع  یتا  ـالجر  نا  يزبا  نب  نمحرلادـبع  نـع  هدنـسب  ملـسم 
ناک امنا  (ص ) یبنلا لاقف  تیلـصف ، بارتلا  یف  تکعمتف  انا  اما  لصت و  ملف  تنا  اما  امدخب  ملف  انبنجاف  ۀیرـس  یف  تنا  انا و  ذا  نینمؤملاریما 

. هب ثدحا  مل  تئش  نا  لاق : رامع . ای  هَّللا  قتا  رمع : لاقف  کیفک . کهجو و  امهب  حسمت  مث  عفنت  مث  ضرالا  کیدیب  برـضت  نا  کیفکی 
ج 1، يربکلا ، ننسلا  یقابلادبع ؛ داؤف  دمحم  قیقحت  ص 188  ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  هناتسآ ؛ عبط  ات 194  ص 193  ج 1 ، ملسم ، حیحص  )
، فلسلا نم  ۀعبـس  زا  لقن  هب  راخبلا » يرهز  دمحم  خیـشلا  قیقحت  ص 110  ج 1 ، يواحطلل ، راثآلا  یناعم  حرـش  ةدیدع ؛ قیرطب  ص 209 

هراب نیا  رد  رمع .» نم  ملعا ) ای   ) هقفا دحا  لک  : » تفگیمن وا  دوب  هدـش  يراج  رمع  بلق  ناسل و  رب  قح  رگا  رگید - . ذـخآم  و  ص 135 )
، بیغلا حیتافم  ص 514 ؛ ج 1 ، فاشکلا ، ریسفت  ص 298 ؛ ج 7 ، دابآردیح ، عبط  لامعلازنک ، ص 233 ؛ ج 7 ، يربکلا ، ننسلا  هب  دیرگنب 
(ع) یلع ماما  زا  هدنـسیون  هک  یبلاـطم  اـماو  و 145 . ص 144  فلـسلا ، نم  ۀعبـس  زا  لـقن  هـب  ص 14 ، ج 10 ، رفکلاراد ، يزارلا ، رخفلا 

برض یتح  ماقتسا  ماقاف و  لاو ، مهیلو  و   ) هلمج نیا  هب  ادتبا  رد  هدنسیون  درادن . رمع  تلیضف  یگتـسیاش و  رب  یتلالد  چیه  هدرک ، تیاکح 
هدرک لقن  دـیدحلا  یبا  نبا  نابز  زا  ار  (ع ) یلع الوم  شیاـمرف  نیا  رودـص  نأـش  هدنـسیون  هکنآ  اـب  تسا . ۀبـسح  کـسمت  هنارحب ) نیدـلا 

« هنارجب  » هملک زادـعب  ماما  اریز  تسا ؛ هدرکن  رکذ  ار  دـیدحلا  یبا  نبا  هتفگ  مامت  هکنآ  تسخن  تسا . هدـش  هطلاـغم  هابتـشا و  ود  راـچداما 
ًایناـث و  دـنکیم . رمع  یناوتاـن  زجع و  فارحنا و  یهارمگ و  رب  تلـالد  هک  { 1 «} هیف اـناکزجع  فسع و  یلع  : » تسا هدوزفا  ار  تراـبعنیا 
نایب ددـص  رد  هبطخ  نیا  رد  ماما  اریز  تسا . هتـشاد  ناهنپ  هدـنناوخ  زا  ار  نا  رودـص  نأش  هبطخ و  يانعم  صاـخ  ياهنوگ  هدنـسیون  هکنیا 
ماما ياهیگژیو  زا  هکنآ  اب  مدرم  تسا . تفالخ  ماقم  هب  دوخ  یگتسیاش  و  (ص ) هَّللا لوسر  دزن  رد  شیوخ  يالاو  ماقم  تلزنم و  هاگیاج و 
چیه هک  ار  يدرف  ناناوتان  نیمه  زا  نت  دنچ  سپـس  درک و  طلـسم  ناناملـسم  رب  دوب ، زجاع  فیعـض و  هک  ار  يرگید  سک  دنتـشاد  عالطا 
نانآ بلاـغ  اـی  مدرم  هلیـسو  هب  لوا  صخـش  لقادـح  هکنیا  هجوت  بلاـج  دـندرک . یمود  نیـشناج  تشادـن ، دوخ  سفن  ياوه  رب  یطلـست 

ینادراک و مدـع  رگناشن  دـش و  هراـشا  نآ  هب  تسه و  هبطخ  نیا  رد  هک  يرگید  هتکن  یلوا . ناـمرف  مکح و  هب  یمود  یلو  دـش  هدـیزگرب 
اناک زجع  فعض و  یلع   » بلاق رد  مادک  ره  يارب  ماما  هک  تسا  یفاصوا  تسا ، نیملسم  رب  تراما  تفالخ و  يارب  نت  هتس  نیا  یگتسیاش 
هدرک حرطم  یموس ) يارب   ) نآ ریظن  و  ًائیـش » هسفن  رما  کلمی  نکی  مل   » و یمود ) يارب  « ) هیف اناک  زجع  فسع و  یلع   » و یلوا ) يارب  « ) هیف

هک تسا  یتروص  رد  قوف  حرـش  دشابن . فرحنم  تسرپاوه و  زجاع و  فیعـض و  دیاب  ناناملـسم  یلاو  هک  دـننادیم  ناگمه  هکنآ  لاح  و 
هک ياینـالوط  هبطخ  هب  طوـبرم  یناـث و  هفیلخ  هراـبرد  ار  هنارجب )» نیدـلا  برـض  یتـح  ماقتـسا  ماـقاف و  لاو  مهیلو   » ینعی  ) روـبزم هـلمج 

، تسین صخـشم  ریمـض  عجرم  نوچ  مینک ، ضرف  یلقتـسم  شیامرف  ترابع و  ار  نآ  رگا  اما  مینادـب . هدومرف ، شتفالخ ، نام  رد  (ع ) ماـما
. مینک فشک  ار  نآ  عجرم  ترابع ، جراـخ  لـخاد و  زا  يدـهاوش  نئارق و  اـب  هکنیا  رگم  دوشیم . ترـضح  نآ  مـالک  زا  تاـهباشتم  وزج 

دیری : » دیوگ هراب  نیا  رد  يو  تسا . هدش  ناونع  (ص ) هَّللا لوسر  یلاو »  » زا دارم  ترابع ، نیا  رب  هدبع  دمحم  خیش  هقیلعت  رد  هکنیا  بلاج 
(. ص 90  35 هقلح 36 -  ج 3 ، لیخد ، یلعدـمحم  یلع  هغالبلاجـهن  حرـش  ...« ) مهیف ۀعیرـشلا  ۀسایـس  مهروما و  یلوت  يا  (ص ،) یبنلا هب 

دمعلا و يواد  ودوالا  موق  دقف  نالف ، دالب  هَّلل  : » تسا نیا  هدرک  لقن  رمع  زا  فیرعت  روظنم  هب  (ع ) یلع ماما  زا  هدنـسیون  هک  يرگید  هلمح 
نیا هب  کسمت  هقحب »... هاقتا  هتعاط و  هَّللا  یلا  يدا  اهرش ، قبـس  اهریخ و  باصا  بیعلا ، لیلق  بوثلا  یقن  بهذ  ۀنـسلا ، ماقا  ۀنتفلا و  فلخ 

هک تسه  فالتخا  تسا ، یسک  هچ  نالف  زا  دوصقم  هکنیا  رد  ناحراش  هاگن  رد  ًالوا  وچ  دنکیمن . نیمأت  ار  هدنسیون  دوصقم  مه  تالمج 
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ًالماک دـناهدرک ، قیبطت  رکبوبا  رمع و  رب  ار  نآ  هک  یناسک  نخـس  يرگید . صخـش  ای  رکبوبا  ای  رمع  ای  ناملـس  ای  تسا  رتشا  کـلام  اـیآ 
قابطنا لباق  نانآ  رب  هک  هدرمـشرب  ار  ییاهیگژیو  هغالبلاجهن  رد  نیملـسم  هفیلخ  ماما و  هرابرد  (ع ) یلع ترـضح  هک  اریز  تسا . تسردان 

ۀماما ماکحالا و  مناغملا و  ءامدـلاو و  جورفلا  یلع  یلاولا  نوکی  نا  یغبنی  ـال  هنا  متملع  دـق  و  : » دـیامرفیم هبطخ 129  نمـض  ًالثم  تسین .
رمع ياهیگژیو  یناگدـنز  لاح و  حرـش  هب  یتقو  ۀـمالا .» کلهیف  ۀنـسلل  لطعملا  و ال  هلهجب ... مهلـضیف  لهاجلا  و ال  لـیخبلا ... نیملـسملا 

نادـب رتشیب  هک  « ) رمع کـلهل  یلع  ـال  ول   » فورعم هلمج  (ص .) ربماـیپ تنـس  هدـننک  لـیطعت  مهو  هدوب  لـهاج  مه  وا  مینیبیم  میرگنیم ،
حیحـصت ار  نآ  هدیـسریم و  شداـیرف  هب  (ع ) یلع ماـما  هدـشیم و  یـشحاف  تاهابتـشا  راـچد  هک  يدراوـم  رد  هفیلخ  نیا  ار  دـش ) هراـشا 

ر.ك: . ) تسا هدـش  رداـص  هفیلخ  نیمه  ناـبز  زا  تراـبع  نیا  ریظن  و  رمع » نم  هقفا  دـحا  لـک   » فورعم هلمج  زین  تسا . هـتفگ  هدرکیم ،
ص 229؛ ج 5 ، روثنملاردلا ، ص 14 ؛ ج 10 ، يزارلا ، رخفلا  بیغلا ، حیتافم  ص 298 ؛  ج 8 ، لامعلازنک ، ص 233 ؛ ج 7 ، يربکلا ، ننسلا 

ناونع ص 20 ) ج 6 ،  ) لامعلازنک لثم  رد  هتـشادن ، یعـالطا  هلـالک »  » ياـنعم زا  رمع  هک  تقیقح  نیا  زین  ص 514 ) ج 1 ، فاشک ، ریـسنت 
زا يدادعت  هب  هک  هدرک  عنم  ییاهتعدب و  سفن ، ياوه  هبلغ  زین  شیوخ و  تلاهج  تلع  هب  رمع  هک  دننادیم  ناگمه  زین  ار  نیا  تسا . هدش 

دراذگ دهاوخ  لطعم  ار  (ص ) ربمایپ ننس  دراد ، (ص ) ربمایپ نانخس  یهلا و  ماکحا  هب  لهج  هک  یتیـصخش  ًاتعیبط  نیاربانب  دش . هراشا  اهنآ 
رب تراما  تیالو و  یگتـسیاش  رمع  اـیآ  هجیتن  رد  تخاـس . دـهاوخن  رارقرب  هعماـج  رد  درک و  دـهاوخن  لـمع  دـیاب  هک  هنوگنآ  اـهنآ  هب  و 

صیخشت تسا -  تنـس  نآرق و  هب  عیـسو  ملع  رب  ینتبم  هک  تسردان -  زا  ار  تسار  هار  دوخ  هک  یـسک  ًالوصا  تسا !؟ هتـشاد  ار  نیملـسم 
دغاک و ندروآ  رب  ینبم  (ص ) ربمایپ حیرـص  روتـسد  زا  هک  یـسک  دشاب !؟ دمعلا » يواد  ودوالا  موق   » قادصم دـناوتیم  هنوگچ  دـهدیمن ،

نیاربانب دشاب !؟ هقحب » هاتقاو   » و هتعاط » هَّللا  یلا  يدا   » قادصم دناوتیم  هنوگچ  هدراذگ ، نیا  رد  يدایز  ياهتعدب  و  هدرک ، يراددوخ  ملق 
ضراعت و هغالبلاجهن  رد  هک  میریذپب  دیاب  مییوگب ، ینخـس  نینچ  رگا  اریز  تسین . رمع  نالف »  » زا دوصقم  هک  تفگیم  ربخ  روط  هب  دـیاب 

رارق (ع ) یلع ماما  هئطخت  خـیبوت و  دروم  رمع  شنم  شور و  تدـشب  هیقـشقش  هبطخ  لثم  ییاـجرد  هنومن  يارب  نوچ  دراد . دوجو  ضقاـنت 
شوه زا  ناگمه  نوچ  و  تسا !؟ هدش  وا  زا  یبلاج  دایز و  رایسب  تافیصوت  هلاقم ، هدنسیون  ياعدا  دروم  ياهترابع  لثم  ییاج  رد  هتفرگ و 

فارحنا هرابرد  هک  نآ  ریظن  هیقشقش و  هبطخ  رد  هک  ار  یبلطم  ناشیا  هک  دننادیم  دناهتشاد ، عالطا  (ع ) یلع ماما  راشرـس  دایز و  هظفاح  و 
ضرف رب  دشاب . رمع  نالف »  » زا دوصقم  هک  تفریذپ  ناوتیمن  هجو  چـیه  هب  اذـل  تسا . هدرکن  شومارف  تسا ) نآ  یلـصا  ریـسم  زا  تفالخ 

. تسا هدومرف  زاربا  يرگید  تحلـصم  ای  هیقت و  هیروت ، تروص  هب  دـیاب  (ع ) یلع ترـضح  نانخـس  نیب  عمج  يارب  دـشاب  رمع  دوصقم  هک 
ص 644. ج 2 ، ثارتلا ، ءایحا  راد  عبط  مثیم ، نبا  هغالبلاجهن  حرش  ك : ر . [. 1]

؟ دناهزجعمو تمارک  ياراد  هعیش  همئا  دننام  تنس  لها  يافلخ  ایآ 

شسرپ

؟ دناهزجعمو تمارک  ياراد  هعیش  همئا  دننام  تنس  لها  يافلخ  ایآ 

خساپ

هک دوـشیم  هتفگ  ياهداـعلا  قراـخ  ياـهراک  هب  هزجعم  دوـش . صخـشم  تـمارک  هزجعم و  ینعم  تـسا  مزـال  بـلطم  ندـش  نـشور  يارب 
نآ لاعتم  دنوادخ  هک  دشاب ؛ نآ  اب  گنهامه  اعدـم  اب  مأوت  هداعلا  قراخ  راک  نیاو  دـشاب  زجاع  اهنآ  ماجنا  زا  یلومعم  يداع و  ياهناسنا 
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ناشیا زا  مدرم  ودـشاب  مامت  قلخ  رب  تجح  ات  تسا  هداهن  اهنآ  تماما  توبن و  قدـص  رب  ياهناشن  ناونع  هب  ناماما  ناربمایپ و  رایتخا  رد  ار 
يدحت و اب  رگا  هداعلا  قراخ  رما  نیا  لاح  دنوش . راگتـسرو  دنبای  تاجن  ترخآ  ایند و  کلامم  زا  هلیـسو  نیدب  و  دـنیامن ؛ يرادرب  نامرف 
ود ره  هزجعم  مه  تمارک و  مـه  نیارباـنب  { 1 .} دـنیوگ تمارک »  » نآ هب  دـشاب  يدـحت  اعدا و  نودـب  رگا  دراد و  مان  هزجعم »  » دـشاب اعدا 

، هزجعم فالخرب  تمارک  هک  تسا  نیا  نآ  دـنراد و  توافت  مه  اب  تهج  کی  زا  هتبلا  دنتـسه و  رـشب  يداع  تردـق  قوف  هداعلا و  قراـخ 
هزجعم و يارب  هک  یحیـضوت  اـب  دـشابیمن . ینامـسآ  تلاـسر  یعدـم  زگره  تمارک ، بحاـص  صخـش  و  تسین ، توبن  ياـعدا  اـب  هارمه 

يافلخ ایآ  هک  نیا  تسه . زین  یهلا  ایلوا  يارب  تمارک »  » اـما تسا ؛ یهلا  ياـیبنا  صوصخم  هزجعم »  » هک تسا  یهیدـب  دـش ، ناـیب  تمارک 
چیه تسا و  هدشن  نایب  یتمارک  نانآ  يارب  هعیش  یخیرات  یثیدح و  ياهباتک  رد  دناهزجعم  تمارک و  ياراد  هعیش  همئا  دننام  تنـس  لها 
هفیلخ يارب  یتامارک  تنس  لها  ياهباتک  رد  اما  تسا . هتشاد  یتمارک  مود  هفیلخ  ای  لوا  هفیلخ  هک  تسا  هدشن  لقن  هعیـش  نوتم  زا  ییاج 
مرتحم هدـنناوخ  هدـهع  رب  ار  تواضق  دـناهدوب ، تمارک  لها  اعقاو  اـهنآ  اـیآ  هک  نیا  اـما  { 2 .} تسا هدـش  لـقن  موـس  مود و  هفیلخ  لوا و 

نب فـسوی  ك : ر . هنوـمن ، يارب  [. 2 . ] 351 ص 350 -  داـقتعالا ، دـیرجت  حرـش  یف  دارملا  فـشک  یلح  همّـالع  ك : ر . [. 1 . ] میراذگیم
ص 36 و 125. افلخلا ، خیرات  نامحرلادبع ، نیدلا  لالج  ظفاح  156 ؛  - 150 ص 127 ، ءایلوالا ، تامارک  عماج  یناهنب ، لیعامسا 

یمارتحا یب  ًادیدش  ربمایپ  یمارگ  باحصا  صخالاب  مالسا  لوا  زارط  دارفا  هب  تموکح  نیا  رد  ارچ  تسا ، یمالـسا  تموکح  دینکیم  اعدا  هک  امش 
؟ دوشیم

شسرپ

یب ًادیدش  ربمایپ  یمارگ  باحصا  صخالاب  مالسا  لوا  زارط  دارفا  هب  تموکح  نیا  رد  ارچ  تسا ، یمالسا  تموکح  دینکیم  اعدا  هک  امش 
؟ دوشیم یمارتحا 

خساپ

یهقف و بهاذم  ناریا  ناناملسم  نایم  رد  هک  اج  نآ  زا  مالسا و  نیبم  نید  ماکحا  نیمارف و  يانبم  رب  هعماج  هرادا  ینعی  یمالـسا  تموکح 
تیناقح هب  لئاق  هتـشاد و  داقتعا  نآ  هب  مدرم  تیرثکا  هک  دشاب  یبهذم  قبط  ناریا  روشک  هرادا  دـیاب  ًاتدـعاق  دراد ، دوجو  یفلتخم  یمالک 

یب مالـسا  دارفا  همه  هب  هک  دوشیم  تشادرب  یموهفم  نینچ  باحـصا )... صخالاب  یلاعبانج ...(  ترابع  زا  هیماما .) هعیـش  . ) دنتـسه نآ 
هکلب دیاهتشادن ، ار  رظن  نیا  امش  دیاش  تسین و  حیحص  ترابع  نیا  نارگید . زا  شیب  مالسا  ربمایپ  یمارگ  باحـصا  هب  دوشیم و  یمارتحا 

یب و  تسا ؛ هدـش  انعم  نتـشاد  گرزب  نتـشاد و  یمارگ  هب  مارتحا »  » هملک تغل ، ياهباتک  رد  تسا . هدـش  یهجوت  مک  تارابع  ندرب  رد 
مارتحا ًافرـص  هکلب  تسین ؛ یکاته  ای  نیهوت  دنتـشادن ، یمارگ  نیا  همزال  اـما  نتـشادن ؛ یمارگ  نتـشادن و  گرزب  ار  یـسک  ینعی  یمارتحا 

رب هعماج  فلتخم  لئاسم  دروم  رد  يریگمیمصت  هک  تسا  ینارازگراک  ياراد  تموکح  ماظن و  هک  اج  نآ  زا  تسا . ندومنن  یفصولادئاز 
دارفا ای  سلجم و  ناگدـنیامن  ارزو و  هوق ، هس  ياسؤر  ایآ  رما ، تیالو  رظن  ریز  هننقم  هیرجم و  هیئاضق ، هوق  هس  ره  دـشابیم و  اـهنآ  هدـهع 

هک تسا  نیا  تشاد  رظن  رد  دـیاب  هک  ياهتکن  دـناهدرب ؟ راک  هب  فرع  فالخ  تاملک  ای  هدومن و  یمارتحایب  هباحـص  هب  اهنیا  زا  رتنییاپ 
اهناکم و رد  مخ و  ریدـغ  رد  (ص ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  يوس  زا  (ع ) یلع ترـضح  لصفالب  تیاصو  تفالخ و  هیماما ، هعیـش  هدـیقع  هب 

قح اـب  دـندیگنج  وا  اـب  هک  یناـسک  هدوب و  قح  تموکح  (ع ) یلع ترـضح  تموکح  سپ  دـش . مـالعا  ررکم  روط  هب  فلتخم  ياـهنامز 
هتـسیرگن و يداقتنا  يدید  اب  هباحـص  زا  یخرب  رادرک  راتفگ و  هب  ام  هک  دوشیم  ثعاب  یلع  ترـضح  اب  ندیگنج  نیا  دـندرک و  تفلاخم 
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، لاثم يارب  تسا . هتفرگ  تروص  راک  نیا  مه  تنـس  لها  ياهباتک  رد  هک  روط  ناـمه  میهد ؛ رارق  لـیلحت  هیزجت و  دروم  ار  اـهنآ  رادرک 
اطخ هابتـشا و  دندیگنج  (ع ) یلع ترـضح  اب  هک  یناسک  تسا  دقتعم  مالـسا  تما  تیرثکا  : » هک تسا  هدـمآ  { 1} فقاوم حرش  باتک  رد 
رکب یبا  یـضاق  لـثم  یخرب  دـناهدش : هتـسد  ود  تما  ياـملع  اـهتنم ، دوب . مارح  ًاـعطق  وا  اـب  تفلاـخم  دوب و  ماـما  (ع ) یلع نوچ  دـناهدرک 

سپـس دوب .) یناجرج  یجیا و  یـضاق  تراـبع  همجرت  نیا   ) دوشیم اـهنآ  ندرمـش  قساـف  ثعاـب  اـطخ  هابتـشا و  نیا  هک  نیا  هک  دـناهتفگ 
دناهدش قیسفت  زین  تنس  لها  ياملع  زا  يدایز  دادعت  فرط  زا  گرزب ، ملاع  نیا  ناعذا  هب  دناهدوب ، نیفـص  لمح و  گنج  رد  هک  یناسک 

، نیاربانب دناهدیـسر . نآ  هب  ددـعتم  هلدا  اب  هک  تسا  يأر  رظن و  کی  نیا  و  دـناهدوب . ناـنآ  نیب  رد  زین  (ص ) ربماـیپ هباحـص  زا  یـضعب  هک 
ص 374. متفه ، دصقم  تماما ،»  » ثحبم ج 8 ، [. 1 . ] دوشیمن هدرمش  یمارتحا  یب  یمالک  يأر  رظن و  مالعا 

؟  تسیچ هباحص  هب  تبسن  هعیش  رظن 

شسرپ

؟  تسیچ هباحص  هب  تبسن  هعیش  رظن 

خساپ

یم میسقت  هورگ  دنچ  هب  دنا  هدو  لصاح نـمـ فرشت  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  تبحاصم  رادید و  هب  هک  ـی  نا کـسـ ها شـیـعـه ,  ـ گد ـ ید زا 
 , ـنـجـا یا رد  مییامن .  فیرعت  ار  یباحص  لامجا ,  تروص  هب  هک  تسا  هتـسیاش  میزادرپب ,  نخـس  نیا  حرـش  هب  هک  نآ  زا  شیپ  ام  دنوش و 
 : دیوگ بیـسم  نب  دـیع  ـ ـس  - 1 مینک .  یم  هراـشا  اـهنآزا  یخرب  هب  هک  دراد  دوجو  ربماـیپ  یباحـص  نوـماریپ  ینوگاـنوگ  ياـه  فـیر  تـعـ

2 ( 1  . ) تسا هدیگنج  هتشاد و  تکرـش  دربن ,  ود  ای  کی  رد  يو  هارمه  هدوبربمایپ و  اب  لاس  ود  ای  کی  تدم  هب  هک  تسا  یـسک  یباحص 
یـضار نآ  هب  هدوم و  ـه نـ ـش ـ ید ـ نا ـن ,  ید رما  رد  هدیورگ و  مالـسا  هب  هدید و  ار  ربمایپ  سک  ره  هک  دننآرب  نادنمـشناد  دیوگ :  يد  ـ قاو - 

لیعامـسا نب  دمحم   - 3 ( 2  . ) دـشاب زور  زا  تعاس  کی  تدـم  هب  هچرگ  دوش ,  یم  بوسحمربمایپ  باحـصا  زا  اـم  دزن  تسا ,  هدـیدرگ 
ـمـد حا  - 4 ( 3  . ) تسا ترضح  نآ  باحـصا  زا  هدید ,  ار  وا  ای  هتـشاد و  تبحاصم  ربمایپ  اب  ناناملـسم  زا  سک  ره  تسا :  هدروآ  يراخب 

باحـصا ءزج  هدـید  ار  ترـضح  نآ  ای  هتـشاد و  تبحاصمربمایپ  اب  تعاس ,  کی  ای  زور و  کی  ای  هام و  کی  سک  ره  دـیوگ :  لبنح  نب 
سک ره  هک  ـن مـعـنـا  یا هب  تسا ,  هدـش  هتفریذـپ  ملـسم  لصا  کی  ناونع  هب  هباحـص  تلادـع  تنـس ,  لها  ياملع  ناـی  رد مـ ( 4  . ) تسا

میزادرپ و یم  نخس  نیا  یسررب  هب  نآر ,  ـنـگـر قـ ـشور تایآ  وترپ  رد  کنیا  ( 5  ) تسا لداع  دـشاب ,  هدرک  كرد  ار  ربمایپ  اب  تبحاصم 
ربمایپ هباحـص  ناونع  هب  ار  نت  رازه  هدزاود  زا  شیب  ناشن  مان و  خیرات ,  میروآ :  یم  تسا ,  یحو  قطنم  زا  هتـساخرب  هکار  هعیـش  هاگدید 
ربمایپ اب  تبحاصم  هک  ـت  ـس ـکـی نـیـ ـش دراد .  دوجو  ینوگانوگ  ياه  هرهچ  نانآ ,  نایم  رد  هک  تسا  هدومن  طبـض  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

 , ناـنآ اریز  دنتـسیرگن ;  ناـنآ  هب  مارتحا  هدـید  اـب  هتـسویپ  ـی  مـال ـ ـسا ـت  ما دـیدرگ و  یهورگ  بیـصن  هک  دوب  یگرزب  راـختفا  یمارگ , 
زا دیجمت  هب  زین  ـم  یر نآر کـ قـ دندروآرد .  زازتها  هب  ار  مالسا  تزع  تکوش و  مچرپ  راب ,  نیتسخن  يارب  هک  دندوب  مالسا  نییآ  نازاتـشیپ 

نیذـلا نم  هجرد  مظعا  کـئلوا  لـتاق  حـتفلا و  لـبق  نم  قـفنا  نم  مـکنم  يوتـسی  ـال  دـیامرف :  یم  دزادرپ و  یم  ماگـشیپ  نارادـمچرپ  نآ 
داهج قافنا و  نآزا ,  سپ  هک  یناسک  هب  تبسن  دندومن ,  هزرابم  شـشخب و  هکم , )  حتف (  زا  شیپ  هک  نانآ  (- 6  . ) اولتاق دعب و  نماوقفنا 

ییایمیک ادخ ,  ربمایپ  اب  تبحاصم  هک  دومن  فارتعا  دـیاب  لاح  نیع  رد  دـنراد .  رارق  رتالاب  يا  هجرد  رد  هکلب  دنتـسین ,  يواسم  دـندرک , 
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نـشور يارب  دهد .  رارق  نارگداد  هگرج  رد  دـنک و  همیب  رمع  نایاپ  ات  ار  نانآ  همه  دزاس و  نوگرگد  ار  اه  ناسنا  تیهام  هک  تسا  هدوبن 
زا هلاسم ,  نیا  لح  رد  میروآ و  يور  تسا ,  ناهج  ناناملـسم  همه  قافتا  دروم  هک  نآرق  هب  زیچ  ره  زا  شیپ  تسا  راوازـس  هلاسم ,  ندـش 

بایفرـش یمارگ  ربمایپ  رـضحم  هب  هک  ییاهناسنا  ـی ,  حو رد مـنـطـق  نآر  هاگدید قـ زا  یباحـص   : مییوجددم ینامـسآ  سدـقم  باتک  نآ 
نا ـ نآ شیاتـس  حدم و  هب  نآرق ,  هنادواج  تایآ  هک  یناسک  نیتسخن  هورگ  دـنا :  هتـسد  ود  ـد ,  نا هدر  كردار کـ ناشیا  تبحاصم  هدـش و 
یه ـ لا با  يا کـتـ ـ هزار زا فـ ـی  خر اجنیا بـ رد  ام  دنک و  یم  دای  مالـسا ,  تکوش  دجم و  خاک  ناراذگ  هیاپ  ناونع  هب  نانآ  زا  دزادرپ و  یم 

نیذـلا راصنالا و  نیرجاهملا و  نم  نولوـالا  نوقباـسلا  نیتسخ و  نازاتـشیپ نـ  - 1 میوش :  یم  روآداـی  هباحـص ,  زا  هتـسد  نیا  نوـماریپ  ار 
و (- 7  . ) میظعلا زوفلا  کلذ  ادـبا  اهیف  نیدـلاخ  راهنالا  اهتحت  نم  يرجت  تانج  مهلدـعا  هنع و  اوضر  مهنع و  هّللا  یـضر  ناسحاب  مهوعبتا 

ادـخ زا  زین  ناـنآ  دون و  ـ ـشو نا خـ ـ نآ زا  ادـخ  دـندومن ,  يوریپ  ناـنآ  زا  یکین  هب  هک  یناـسک  راـصنا و  نارجاـهم و  زا  نیتسخن  نازاتـشی  پـ
تسا یگرزب  يراگتسر   , تقیقح هب  نیا  هدومرف و  ایهم  نانآ  يارب  تسا ,  يراج  اهرهن  اهنآ  رد  هک  ار  ییاهتشهب  دنوادخ ,  دندونـشوخ و 

مهیلع و هنیکسلا  لزناف  مهبولق  یف  ام  ملعف  هرجشلا  تحت  کنوعیابی  ذا  نینموملا  نع  هّللا  یـضر  دقل  تخرد  ریز  رد  ناگدننک  تعیب  - 2 . 
یم ناـنآ  ياـهلد  رد  هچنآ  دـیدرگ و  دونـشوخ  دـندومن ,  تعیب  وت  اـب  تخرد  ریز  رد  هک  یناـنموم  زا  ـد  نواد خـ (- 8  . ) ابیرق احتف  مهباـثا 

نیرجاهملا ءارقفلل  نارجاـهم   - 3 داد .  شاداپ  ناـنآ  هب  ار  کـیدزن  يزوریپ  داتـسرف و  ورف  ناـنآ  رب  ار  شمارآ  سپ  تسناد ,  ار  تشذـگ 
يار بـ (- 9  . ) نوقداـصلا مه  کـئلوا  هلوـسر  هّللا و  نورـصنی  اـناوضرو و  هّللا  نم  الـضف  نوـغتبی  مهلاوـما  مهراـید و  نـم  اوـجرخا  نیذـلا 

ار ربمایپ  ادخ و  دنتـسه و  ادـخ  يدونـشوخ  لضف و  يوجتـسج  رد  دـندش ,  رود  هدـنار و  دوخ  ییاراد  راید و  زا  هک  يرجاهم  نادنمتـس  مـ
مهیرت مهنیب  ءامحر  رافکلا و  یلع  ءادشا  هعم  نیذلا  هّللا و  لوسر  دمحم  حـتف  باحـصا   - 4 دنتسه .  نایوگتـسار  نانآ  دنیامن .  یم  يرای 

نارای و تسا و  ادـخ  هداتـسرف  دـمحم  (- 10  . ) دوجـسلا رثا  نم  مههوـجو  یف  مهامیـس  اـناوضر  هّللا و  نم  الـضف  نوـغتبی  ادجـسو  اـعکر 
يدونشوخ لضف و  يوجتسج  رد  هک  ینیب  یم  دوجـس  عوکر و  لاح  رد  ار  نانآ  دننابرهمرگیدکی .  اب  لد و  تخـس  نارفاک  رب  شناهارمه 

 , دـندرک كرد  ار  ربمایپ  تبحاصم  هک  یناسک  زا  رگ  ـ ید ـتـه  ـسد مود  هور  گـ تسا .  رادـیدپ  هدجـس  راثآ  نانآ ,  راسخر  رب  دنتـسهادخ و 
ـنـجـا یا رد  دـهد .  یم  میب  ناـنآ  دوجو  زا  ار  ربماـیپ  هتخادرپ و  ناـنآ  يرگاـشفا  هب  میرک  نآرق  هک  لد  راـمیبای  هرهچ  ود  دـندوب  یناـمدرم 

هّللا هّللا و  لوسرل  کنا  دهـشن  اولاق  نوقفانملا  كءاج  ذا  هدش  هتخانـش  ناقفانم   - 1 میوش :  یم  روآداـی  زین  ار  هورگ  نیا  زا  هنوـم  چـنـد نـ
یم یهاوگ  ام  دنتفگ :  دندمآ و  وت  دزن  ناقفانم  هک  هاگنآ  ـبـر )  ما يا پـیـ (- ) 11  . ) نوبذاکل نیقفانملا  نا  دهشی  هّللا  هلوسرل و  کنا  ملعی 

ناقفانم  - 2 دـننایوگ .  غورد  ناقفانم  هک  دـهد  یم  یهاوگ  وا  مه  یتسه و  وا  لوسر  وت  هک  دـناد  یم  ادـخ  ییادـخ ,  ربماـیپ  وت  هک  میهد 
هیداب زا  یخر  بـ (- 12  . ) مهملعن 000 نحن  مهملعت  قافنلا ال  یلع  اودرم  هنیدملا  لها  نم  نوقفانم و  بارعالا  نم  مکلوح  نمم  هتخانشان و 

3 میسانش .  یم  ام  یسانش ,  یمن  ار  اهنآ  وت  دنا ,  هتفر  ورف  قافن  رد  هنیدم ,  لها  زا  یخرب  دنناقفانم و  دنتسه ,  امش  فارطا  رد  هک  نانیـشن 
نالدرامیب ناقفانم و  هک  یماگنه  (- 13  . ) ارورغالا هلوسر  هّللا و  اندـعو  ام  ضرم  مهبولق  یف  نیذـلا  نوقفانملا و  لوقی  ذا  نالد و  رامیب  - 

رخآ اـحلاص و  ـالمع  اوطلخ  مهبونذـب  اوفر  ـتـ عا نور  ـ خآ نارا و  ـکـ ها گـنـ  - 4 تسا . هدوبن  شیب  یبیرف  ربمایپ ,  ادـخ و  هدـعو  دـنتفگ  یم 
هب دب  راک  اب  ار  هتـسیاش  لمع  دـندرک ,  فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  هک  ـی  خر بـ (- 14  . ) میحر روفغ  هّللا  نا  مهیلع  بوتی  نا  هّللا  یـسع  اـئیس 
زا یناورف ,  تایاور  نآرق ,  هفیر  ـ ـش تا  ـ یآ هوال بـر  عـ تسا .  نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  دریذپب ,  ار  نانآ  هبوت  ادخ  هک  دشاب  دـنتخیمآ ,  مه 
زا مزاحوبا   - 1 میوش :  یم  روآدای  ار  اهنآ  زا  هنومن  ود  لاثم  ناونع  هب  هک  ـت  سا هد  ـیـ سر هباحص  زا  یخرب  تمذم  رد  یمارگ  ربمایپ  هیحان 

ادبا و امظی  مل  برش  نم  برـش و  درو  نم  ضوحلا  یلع  مکطرف  انا  دومرف :  یمارگ  ربمایپ  تسا  هتفگ  هک  دنک  یم  تیاور  دعـس  نب  لهس 
نآ زا  دوش  دراو  نآ  رب  سک  ره  متسرف  یم  ضوح ,  يوس  هب  ار  امـش  نم  مهنیب - .  ینیب و  لاحی  مث  یننوفرعی  مهفرعا و  ماوقا  یلع  ندریل 
ارم زین  نانآ  مسانـش و  یمار  نانآ  نم  هک  دنوش  یم  دراو  نم  رب  ییاه  هورگ  دوش و  ـنـه نـمـی  ـش ـد تـ با ات  دـشونب ,  سک  ره  دـشون و  یم 
نب نامعن  مدناوخ ,  یم  ار  ثیدح  نیا  نم  هک  یلاح  رد  تسا  هتف  مزا گـ ـ حو ـ با دـتفا .  یم  ییادـج  نانآ ,  نم و  نیب  سپـس  دنـسانش ,  یم 
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نیا رب  زین  يردـخ  دیعـسوبا  هک  مهد  ـی مـی  هاو گـ گـفـت :  يرآ .  متفگ  يدینـش ؟  لهـس  زا  نینچ  نیا  تفگ :  سپ  دینـش ,  شایع  یبا 
يدعب لدب  نمل  اقحس  اقحس  لوقاف  كدعب  اوثدحا  ام  يردت  کنا ال  لاقیف  ینم  مهنا  دیامرف :  یم  ربمایپ  هک  درک  یم  هفاضا  نینچ  ثیدح 

ادخ تمحر  زا  داب  رود  میوگ  یم  نم  سپ  دندرک  هچ  وت  زا  دعب  نانآ  هک  یناد  یمن  وت  دوش  یم  هتفگ  پـس  دنتسه .  نم  زا  نانآ  (- 15 . )
هک رگید  هلمج  دنـسانش و  یم  ارم  نانآ  مسانـش و  یم  ار  اـهنآ  نم  هک  هلمج  نیا  زا  تخاـس .  نوگرگد  ار )  ماـکحا  نم (  زا  سپ  هک  نآ 

هارمه ناشیا  اب  یتدـم  هک  دنتـسه  ترـضح  نآ  باحـصا  ناـنآ ,  زا  دارم  هک  ددرگ  یم  مولعم  ـت  خا ـ ـس نو  ـ گر ـ گد نم ,  زا  سپ  دومرف : 
موی یلع  دری  دومرف :  هک  دنا  هدرک  تیاور  ربمایپ  زا  ملسم  يراخب و   - 2 دنا . )  هدومن  تیاور   , زین ملسم  يراخب و  ار  ثیدح  نیا  دندوب ( 

كدـعب اوثدـحا  امب  کل  ملعال  هنا  لوقیف  یباحـصا  بر  ای  لوقاف  ضوحلا  نع  نوولحیف  یتما -  نم  لا  وا قـ یباحـصا -  نم  طهر  هماـیقلا 
سپدنوش یم  دراو  نم  رب  متما -  زا  دومرف  ای  نم -  باحصا  زا  یهورگ  زیخا ,  ـتـ ـسر زور  رد  (- 16  . ) يرقهقلا مهرابدا  یلع  اودترا  مهنا 

ایادخ میوگ :  یم  پـس مـن  دوش )  یم  يریگولجرثوک  ضوح  هب  نانآ  ندش  کیدزن  دورو و  زا  دـندرگ ( ,  یم  رود  رثوک )  ضوح (  زا 
نارود قباس (  لاح  نامه  هب  نانآ  یتسین ,  هاگآ  دنداد ,  ماجنا  وت  زا  سپ  نانآ  هچنآ  هب  وت  دـیامرف :  یمادـخ  دنتـسه ,  نم  باحـصا  اهنیا 

 , ـد نا هد  لیانربمایپ شـ تبحاصم  هب  هک  يدارفا  باحصا و  هک  دوش  یم  نشور  ربمایپ  تنس  نآرق و  تایآ  زا  هجیت  نـ دنتشگزاب .  تیلهاج ) 
هدنزرا تامدخ  هک  دندوب  یگت  ـسـ یا جوا شـ رد  هتساریپ و  ییاهناسنا   , نانآ زا  یهورگ  هکلب  دندوبن ,  تخاون  کی  حطـس و  کی  رد  هم  هـ

دندوب راکهانگ  ای  لد و  رامیب   , قفانم هرهچ و  ود  يدارفا  زاغآ ,  نامه  زا  رگید  هتسد  دیدرگ و  مالسا  ياپون  لاهن  ندش  روراب  ببـس  اهنآ 
 . ددرگ یم  نشور  تسا ,  تنس  ادخ و  باتک  هاگدید  نامه  هک  ربمایپ  هباحص  دروم  رد  هعیش  رظن  نایب ,  ـن  ید 17)و بـ . )

اهنآ هب  تبسن  تنعل  دنتـسه و  ردپ  کی  زا  مشاه  ینب  هیما و  ینب  هکنآ  رطاخب  ای  تسا ؟  زئاج  نایفـس  لآ  هیما و  ینب  هب  تبـسن  شحف  تنعل و  ـا  یآ
؟  دشاب یمن  زیاجدنک  یم  زین  ربمایپ  هب  تشگزاب 

شسرپ

تبسن تنعل  دنتسه و  ردپ  کی  زا  مشاه  ینب  هیما و  ینب  هکنآ  رطاخب  ای  تسا ؟  زئاج  نایفـس  لآ  هیما و  ینب  هب  تبـسن  شحف  تنعل و  ـا  یآ
؟  دشاب یمن  زیاجدنک  یم  زین  ربمایپ  هب  تشگزاب  اهنآ  هب 

خساپ

یمهوت نینچ  دنا و  هدورس  يراعشا  وا  عیاجف  هیواعم و  ردام  هدنه  در  رد  تباث  نب  ناسح  دننام  يرایـسب  ءارع  ـ ـش ـبـر  ما نا پـیـ ـ مز رد  الوا : 
دوب يا  هداز  انز  هکلب  دوبن  سمـش  دبع  بلـص  زا  هیما  نوچ  دـنا  هدوبن  ردـپ  کی  زا  مشاه  هیما و  ای :  ـ نا ثـ دوبن .  ناهذا  رد  نامز  نآ  رد  مه 
دوب ندش  قرغ  لاح  رد  هک  شرـسپ  دروم  رد  حون  ترـضح  هب  ادخ  هک  روطنامه  اث :  ـ لا ثـ ( . 1  ) تفریذپ يدنزرف  هب  ار  وا  سمـش  دبع  هک 

مه مشاـه  ینب  هیما و  ینب  دروـمرد  تسا  نکمم  ( , 2  ) تسا حـلاص  ریغ  یلمع  وا  هکلب  تسین  وت  لها  زا  تد  ـ نزر دـنک کـه فـ یم  باـطخ 
رب ددعتم  ياهگنج  و  دنداد ,  ماجنا  هیوا  نایفـسوبا و مـعـ هک  یلامعا  اما  دنـشاب  هرجـش  کی  زا  هک  ضرف  رب  ینعی  دـشاب ,  روطنیمه  هلئـسم 

ثعاب دندش ,  نیملـسم  هزورما  ياه  یتخبدب  مامت  ثعاب  و  دندرک ,  يراذگ  هیاپ  مالـسا  رد  ار  ملظ  داسف و  و  هتخادنا ,  هار  هب  مالـسا  هیلع 
 . دنشاب هدش  هبیط  هرجش  نآ  تسادق  زا  جورخ  اهنآ و  فارحنا 

ناوج اتبسن  وا  تافو  ماگنه  هب  یضعب  هک  ار  ص )   ) ربمایپ نارـسمه  دنوادخ  هنوگچ  دنتـشادن ,  جاودزا  قح  وا  زا  دعب  ربمایپ  نارـسمه  میناد  یم 
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؟  تسا هتخاس  مورحمرسمه  باختنا  قح  زا  دندوب 

شسرپ

اتبسن وا  تافو  ماگنه  هب  یـضعب  هک  ار  ص )   ) ربمایپ نارـسمه  دنوادخ  هنوگچ  دنتـشادن ,  جاودزا  قح  وا  زا  دعب  ربمایپ  نارـسمه  میناد  یم 
؟  تسا هتخاس  مورحمرسمه  باختنا  قح  زا  دندوب  ناوج 

خساپ

دنتـساوخ یم  هار  نیا  زا  دـندو و  هتفرگ بـ ار  یمیمـصت  نینچ  ص )   ) ربمایپ سدـقم  تحاس  هب  نیهوت  ییوجماقتنا و  ناونع  هب  یـضعب   : الوا
رد وازا  دـعب  ار  ص )   ) ربمایپ رـسمه  هک  نیا  ناونع  هب  یعمج  دوب  زاـجم  هلاـسم  نیا  رگا  ایناثدـننک  دراو  ترـضح  نآ  تیثیح  رب  يا  هبرض 
اپ تسد و  شیوخ  يارب  یعامتجا  تیعقوم  هناهب  نیا  هبو  دـنهد  رارق  هدافتـسا  ءوس  هلیـسو  ار  راک  نیا  دوب  نکمم  دـنا  هتفرگ  دوخ  راـیتخا 

نیقفانم ای  دنزادرپب و  مالسا  فیرحت  هب  دنراد  وا  بتکم  تامیلعت و  ربمایپ و  هناخ  نورد  زا  یصاخ  یهاگآ  ـنـکـه  یا ناو  دننک و یـا بـه عـنـ
 . دشاب ربمایپ  ماقم  فلاخم  هک  دنهد  رشن  مدرم  نایم  رد  قیرط  نیا  زا  ار  یبلاطم 

؟  تسیچ مالسا  رازگتمدخ  لداع و  جاجح  هرابرد  هعیش  رظن 

شسرپ

؟  تسیچ مالسا  رازگتمدخ  لداع و  جاجح  هرابرد  هعیش  رظن 

خساپ

هب ناورم  نـب  کـل  ـمـ لاد فرط عـبـ زا  يرجه  لاس 75  رد  دـمآ ,  ایند  هب  فئاـط  رهـش  رد  يرجه  لاـس 41  رد  یفقث  فسوی  نب  جاـج  حـ
 , کلملادبع یتقو  هک  تسا  هدمآ  خـیرات  رد  (1  . ) دنا هتـشون  زور  اعومجمار 31  يو  تفالخ  تدـم  هک  دـش  باختنا  قارع  مکاح  ناونع 

هکم زا  ریبز  نب  هّللادبع  رب  يزوریپ  زا  سپ  وا  تشون و  شیارب  زین  ار  هکم  تموکح  نامر  فـ داتـسرفریبز .  نب  هّللادبع  اب  گنج  هب  ار  جاجح 
دب لام  تد کـ نیا مـ رد  خـیرات  تداهـش  هب  دـنکفا و  تماقا  لحر  هنیدـم  رد  هام  ود  دیـسر  هنیدـم  هب  جاج  ـتـی حـ قو ـد .  ـش هنیدـم  یهار 

لوسر هفیلخ  هفیلخ  لتاق  اهنیا  تفگ  ـش مـی  یو لمع خـ هیجوت  رد  تشاد و  یم  اور  تناها  ریقحت و  مدرم  هب  تشاد و  مدرم  اب  ار  يراتفر 
کفـس لتقلا و  یف  جاجحلا  ناک  و  دـسیون (: یم  مدرم  شرا بـا  ـتـ فر قال و  ـ خا هرا  ـ برد ناکلخ  نبا  اـی  ( 2  .) دنتـسه نافع  نب  نامثع  هّللا , 

ـهـا و نا ـتـ ـساد جاـجح ,  ندومن  هجنکـش  نداد و  تبوقع  يزیر و  نوخ  یـشک و  مدآ  زا  (3 (.) اهلثم عم  ـ ـس بئار لـم یـ تابوقعلا غـ امدلا و 
جاجح دروخرب  تنس ,  لها  خروم  رگید  یطویس   . تسا هدینشن  یسک  زا  لاح  هب  ات  ار  نآ  هیبش  هک  هدش  لقن  یبیرغ  بیجع و  ياه  هناسفا 

نم هریغ  سنا و  قنع  یف  متخ  مهریغ و  نم  العف  یصحی  ام ال  نیعباتلا  هباحـصلا و  نم  لتق  دقو  دیامن ( :  یم  فیـصوت  هنوگنیا  ار  مدرم  اب 
 , نار ـگـ ید تراغ  لتق و  هب  دسر  هچ  ات  دیناسر  لتق  هب  ار  نیعبات  ادخ و  لوسر  هباحـص  زا  يرامـش  یب  دادعت  جاج  حـ ( 4  , ) امتح هباحصلا 

یتحو کلام  نب  سنا  ادخ ,  لوسر  راوگرزب  هباحص  ندرگرب  ار  یمیالع  هک  دیناسر  ییاج  هب  ار  یتمرح  یب  وا  نیعبات ,  هباحص و  زا  ری  غـ
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یتحو کلام  نب  سنا  ادخ ,  لوسر  راوگرزب  هباحص  ندرگرب  ار  یمیالع  هک  دیناسر  ییاج  هب  ار  یتمرح  یب  وا  نیعبات ,  هباحص و  زا  ری  غـ
یم اور  یتمرح  یب  همه  نآ  یبنلا  هنیدم  مدرم  هب  دیامن و  یم  راتفر  ـه  نو ـن گـ یا (ص )  ادخ ربمایپ  هباحص  اب  هک  یتیصخش   ( . داهن نارگید 

بتارم هب  يراتفر  دـنا ,  هدوب  ص )   ) ربمایپ تیب  لها  زا  يوریپ  هب  دـهعتم  هک  نانآ  اـصوصخ  دوخ  ناـفلاخم  ـگـر  ید اـب  متح  روط  هب  دراد , 
نایعیـشاب و جاجح  راـتفر  فیـصوت  رد  ع )   ) رقاـب دـمحم  ماـما  ربماـیپ ,  تیب  لـها  ناوریپ  مجنپ  ياوشیپ   . تسا هتـشادرتدیدش  رت و  تخس 

هعیش هملک  هک  دوب  نآ  زا  رت  ناسآ  رتهب و  رایسب  جاجح  يار  ـر بـ فا ای کـ قیدنز و  هملک  ندینش  دیامرف :  یم  ص )   ) ربمایپ تیب  لها  نابحم 
 , دندرپس یم  ناج  هجنکش  ریز  هک  داد  یم  هجنکش  نانچ  نآ  ار  ع )   ) یلع ترضح  نابحم  نای و  ـیـعـ ـش وا  (5  .) دونشب ار  بلاطیبا  نب  یلع 

کی ات  دز  یم  قالـش  هبرـض  دص  راهچ  لفحم  کی  رد  بلاطیبا  نب  یلع  تبحم  یتسود و  مرج  هب  ار  دعـس  نب  هیطع  دـننام  يدارفا ,  الثم 
 ( ص  ) ربمایپ تیب  لها  نارادتسود  نابحم و  ربمایپ و  ـه  با اب صـحـ هک  ار  یتیـصخش  نینچ  نیاربانب  (6  . ) دیوگب  ( ع  ) یلع ترضح  هب  ازـسان 

لداع مالـسا و  رازگتمدـخ  ار  جاجح  اهنت  هن  هعیـش  ور  نیازا  دـیمان ,  مالـسا  رازگتمدـخ  ناوت  یم  هنوگچ  تسا ,  هدرک  یم  راتفر  هنوگنیا 
اه نارود  نیرت  ها  ـیـ ـس زا  یکی  ار  شتموکح  نارود  دناد و  یم  هیما  ینب  تموک  نارود حـ يا  زا فـتـنـه هـ ار یـکـی  وا  بـلـکـه  دناد ,  یمن 

هدرک فاحجا  ملظ و  همه  نیا  هک  یجاـجح  هنو  هک چـگـ دوش  یم  حرطم  لاوس  نیا  اـما   . تسا هتـشذگ  مالـسا  نیملـسم و  رب  هک  دـنادیم 
اریز تسا ,  حضاو  نشور و  نآ  تلع  هتبلا  دـنناد ؟  یم  لداع  هفی  ـلـمـیـن و خـلـ ـس مالـسا و مـ رازگتمدـخ  ناونع  هب  ار  وا  يا  هدـع   , تسا
ایند هب  ندی  ـ ـسر يارب  دنا و  هدروخ  یم  زور  خرن  هب  نان  هک  دنا  هدوب  سولپاچ  قلمتم و  ناسنا  يا  هدع  ملاظ ,  نا  ـمـ کا رانک حـ رد  هراومه 
رگا نیاربانب  دنا ,  هدرک  یم  هیجوت  ار  رئاج  ياف  یناسنا خـلـ يوخ  زا  رود  هب  تسیاشان و  لامعا  هتخادرپ و  يزادرپ  غورد  هب  لانم  لام و  و 

 . تسین بجعت  ياج  یلیخ  دوش ,  یم  لداع  هفیلخ  جاجح 

؟ دنتسه فلاخم  دنتسه , هرشبم  هرشع  زج  نایتشهب و  زا  هک  هثالث  يافلخ  اب  نایعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دنتسه فلاخم  دنتسه , هرشبم  هرشع  زج  نایتشهب و  زا  هک  هثالث  يافلخ  اب  نایعیش  ارچ 

خساپ

یهلا يدهع  (ص )  ربما تیاصو پـیـ تماما و  میرک ,  نآرق  حیرـص  صن  هب  1 ـ تسا :  مزال  لیذ  تاکن  هب  هجوت  لاوس  نیا  هب  خـساپ  يارب 
دنوادـخ زا  هک  ع )   ) میهاربا ترـضح  باوـج  رد  ناحبـس  دـنوادخ  هک  ناـنچ  دریگ ,  یم  تروـص  یحو  هلیـسو  هب  ماـما  باـختنا  تسا و 

زا یضعب  نینچمه  ( 1 .) دسر یمن  نیملاظ  هب  نم  دهع  تسا و  نم  دهع  تماما  دومر :  فـ دهد ,  رارق  ماما  ار  یناسک  شا  هیرذ  زا  ات  تساوخ 
هب ارام  رگا  دـنتفگ :  یم  خـساپ  رد  دـندرک  توعد  مالـسا  هب  ار  اـهنآ  ص )   ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  هک  ییاـهروشک  نارـس  برع و  لـیابق 

تسادخ و هب  طوبرم  ینی  ـشـ نا ـت و جـ فال هلئسم خـ  : دندومرف یم  خساپ  رد  ترضح  دروآ  میهاوخ  مالـسا  ینک ,  باختنا  دوخ  ینیـشناج 
بتکم ره  شرتسگ  اقب و  موادت و  یفرط  زا  2 ـ ( 2  .) دوب دهاو  ـشـیـن مـن خـ نا جـ دنک ,  باختناار  وا  سک  ره  تسا ,  جراخ  نم  رایتخا  زا 

ـی مار ـ گر ـبـ ما پـیـ تسین .  انثتسم  هدعاق  نیا  زا  زین  مالسا  بتکم  تسا ,  یلمع  يرکف و  ياه  تبقارمو  عافد  ـنـد  مزا اهلد نـیـ رد  نآ  ذوفن  و 
یملع یگنهرف و  مجاهت  يرکف و  فارحنا  عونره  اب  یحو  وترپ  رد  اصخـش  دوخ  دـندوب ,  تاـیح  دـیق  رد  زور کـه  نآ  تـا  ص )   ) مـال ـ ـسا

هک تسا  حـضاورپ  تسا و  تبقارم  دـنمزاین  لقع  مکح  هب  راوگرزب  نآ  تنـس  نآرق و  میرح  زین  مرکا  لوسر  زا  سپ  دـندرک , یم  هزراـبم 
بـعـد سانلا )  ملعا  یلع (  اریز  تسا ,  هدوبن  ع )   ) یلع ترضح  یلمع  يرکف و  ناوت  هزادنا  هب  مهم ,  نیا  يارب  هباحص  زا  مادک  چیه  ناوت 
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هب شیوخ  تایح  ياـهزور  نیتسخن  زا  ص )   ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  3 ـ دـشاب . یم   ( ص  ) ربماـیپ ملع  ـهـر  ـش رد  و  ص )   ) اد لو خـ ـ ـسر زا 
دهع دندرک و  یم  یفرعمدوخ  نیشناج  هفیلخ و  ناونع  هب  ار  ع )   ) یلع ترضح  ناحبـس  دنوادخ  رما  هب  نوگانوگو  فلتخم  ياه  تروص 

 ) ساسح مهم و  رایـسب  هثداح  و  راذنالا )  موی  ثیدح (  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  هک  ـد  ندر ـپـ ـس نا  ـ ـش ـ یا ار بـه  هعماج  تیادـه  تماما و  یهلا 
لصفالب تفالخ  تماما و  هب  دقتع  طقف مـ درادن و  لوبق  ار  ع )   ) یلع زا  ریغ  نارگید  تفالخ  هعیش  نیاربانب  ( 3 .) دوم هرا نـ ـ شا ـم )  خر ـ ید غـ

زاب نانآ  اـب  دنتـسه , ناـیتشهب  زا  هثـالث  ياـفلخ  هکنیا  اـب  هعی  ـ ـش ار  هک چـ دراد  ار  ماـهیا  نیا  لاوس  نیا  نینچمه   . تسا ع )   ) یلع ترـضح 
هک تسا  هدش  لقن  تنس  لها  یثیدح  ییاور و  بتک  رد  دشاب ,  یم  هرشبم )  هرش  عـ رو بـه (  ـهـ ـش فورعم و مـ هک  یثیدح  ؟ دراد تفلاخم 
 , یلع رمع ,  رکبوبا ,  دنتـس : تشهب هـ لها  زا  هناگهد  دارفا  نیا  دندومرف (:  ص )   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  دـشاب : یم  ـث چـنـیـن  ید نآ حـ
ود هب  هجوت  ثیدح  نیا  هرابرد   (. حارج هدـی  ـو عـبـ با ـد ,  یز دیعـس بـن  صاقو ,  نبا  دعـس  فوع ,  نب  نمحرلادـبع  ریبز ,   , هحلط نامثع , 

تسا حضاو  رپ  هک  ددرگ  یم  یهتنم  دیز  نب  دیعس  فوع و  نب  نمحرلادبع  ـث بـه  ید نا حـ ـ یوار دنس  فلا )   : تسا يرورض  مزال و  هتکن 
هب هک  درک  دادـملق  یت  ـ ـش ناوت بـهـ یم  یعطق  تروص  هب  ار  يدارفا  4)ب )   . ) تسین دامتعا  لباق  ناشدوخ  هرابرد  یسک  زا  تیلـض  لقن فـ

هتبلا تسین ,  تمـصع  هب  لئاق  بلاطیبا  نب  یلع  زا  ریغ  هدش ,  دای  رفن  هد  زا  مادک  چـیه  هرابرد  سک  چـیه  دنـشاب و  هدیـسر  تمـصع  ماقم 
هرـشع نایم  رد  بلاطیبا  نب  یلع  زا  ریغ  هکنیا  هب  ملع  اب  سپ  دـنراد ,  لو نـ ار قـبـ ـب  لا ـیـطـ با نب  یلع  تمـصع  زین  تنـس  لها  زا  يا  هدـع 
تنـس لها  رظن  ربانب  تیاور  ساسا ,  نیمه  رب  دش ,  نانآ  ندوب  یتشهب  هب  دقتعم  ناوت  یم  ـه  نو چـگـ دراد ,  دو نـ ـ جو ـی  مو ـ ـص هرـشبم مـعـ

هتـسیاش طیارـش و  دـجاو  دارفا  هب  ار  نآ  دـنوادخ  تسا و  یهلا  تناما  رما و  تفالخ  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش  هک  اـجنآ  زا   . تسا شودـخم 
هعیـش سپ  تسین ,  دامتعا  لباق  قوف  ثیدح  نآ  رب  هوالع  دشاب ,  دقتعم  ع )   ) یلع ریغ  تفالخ  تماما و  هب  دناوت  یمن  دیامن , یم  راذگاو 

 . دشاب هثالث  يافلخ  تفالخ  هب  دقتعمدناوت  یمن 

ناگدننک تعی  زا بـ و عـمـر  ( 1  ) هد هداد شـ تشهب  تراشباهنآ  هب  نآرق  رد  هک  دنتـسه  يرفن  هد  ءزج  نامثع  رمع و  و  رکبوبا ,  هکنیا  هب  هجوت  اب 
؟  دننک یم  نیرفن  تنعل و  ار  نانآ  نایعیش  هنوگچ  سپ  ( 2  ) هدرک تیاضر  مالعااهنآ  زا  ادخ  هک  تسا  تخرد  ریز 

شسرپ

تعی بـ زا  و عـمـر  ( 1  ) هد ـ ـش هداد  تشهب  تراـشباهنآ  هب  نآرق  رد  هک  دنتـسه  يرفن  هد  ءزج  ناـمثع  رمع و  و  رکبوبا ,  هکنیا  هب  هجوـت  اـب 
؟  دننک یم  نیرفن  تنعل و  ار  نانآ  نایعیش  هنوگچ  سپ  ( 2  ) هدرک تیاضر  مالعااهنآ  زا  ادخ  هک  تسا  تخرد  ریز  ناگدننک 

خساپ

مامت هک  تسین  روطن  ـ یا ـیـا  نا و ثـ دنا .  هدرک  مارح  اراهنآ  رب  نعل  ام  ناماما  دننک و  یمن  بس  نعل و  ار  افلخ  نایعیـش  زا  ناکاپ  ءالقع و  الوا 
ریـسفت ار  رگید  ضعب  نآ  زا  یـضعب  هک  ـت  ـسا ـه  نو ـنـگـ یا نآر  و قـ دنـشاب ,  دنوادخ  تیاضر  دروم  راصنا  نیرجاهم و  زا  ربمایپ  باحـصا 

دوخ تیلهاج  باقعا و  هبربمایپ  باحصا  تشگزاب  زا  هک  يا  هیآ  نآ  سپ  دندوب  اد  ـت خـ یا ـ ـضر دروم  باحـصا  همه  رگا  سپ   , دنک یم 
یم هچ  تسا  نآ عـمـل  ندوب  رکنم  تشز و  رب  لاد  هیآ  رد  يراکنا  ماهفتـسا  هک  تسا  مولعم  و  ( 3  ) دهد یم  ربخ  ربمایپ  ـلـت  حر زا  سپ 
اهنآ نومضم  هک  هدش  لقن   ( ملسم ـحـیـح  ـص يرا و  حیحـص بـخـ لثم  تنـس (  لها  حاحـص  رد  يددعتم  تایاور  هکنیا  رب  افاضم  ؟  دیامرف
هداد خساپ  دنک  یم  لاوس  نآ  تلع  زا  ربمغیپ  هکیتقو  دنرب و  یم  منهج  فرط  هب  ـت  ما رد قـیـ ار  ربمایپ  باحـصا  زا  يا  هدـع  هک  تسا  نیا 
ملسم حیحص  يراخب و  حیح  ـ ـص رد  ـت  یاور دود 20  و حـ دنتـشگرب .  دوخ  تیلهاـج  قیرط  هب  هدـش و  دـترم  وت  زا  دـعباهنیا  هک  دوش  یم 
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رگا تنس ,  با و  زا کـتـ نـظـر  فر ـ ـ ـص ـا  ما و  دنتـشگزاب .  دوخ  لوا  تیلهاج  هب  هدش و  دترم  وا  زادعب  ربمایپ  باحـصا  رثکا  هک  دراد  دوجو 
لالح ار  يرگید  نوخ  مادـک  ره  هک  دـسرب  یئاج  هب  راک  دـننک و  ادـیپ  تموصخ  مه  ابرفن  ود  رگا  هک  تسا  مولعم  دوش  هعجارم  لـقع  هب 

بلـس و نوچ  تسین  قح  رد  باجیاو  بلـس  دنـشاب و  قح  يذ  ود  ره  هک  درادـن  ناـکما  دـشا و  ود مـی بـ نآ  زا  یکی  اـب  قح  امتحدـنادب 
تـسا نینچ  هک  لاح  دنوش .  یمن  زین  عفترم  مه  اب  ود  ره  هک  هنوگنامهدنوش  یمن  عمج  مه  اب  ضیقن  ود  دـنرگیدکی و  با نـقـیـض  ـجـ یا

ار وا  لتق  اهنآ  ایآ  دندناسرن ؟  لتق  هب  ار  نامثع  دندوب  راصنا )  نیرجاهمزا و  ربمایپ (  باحـصا  زا  يدادعت  اهنآ  نایم  رد  هک  هنیدم  لها  ایآ 
لتق هک  دومرف  یتیاور  رد  ملس )  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ ( هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  دنتسب ؟  وا  يدوبان  هب  رمک  هک  دنتسناد  یمنزیاج 

ـا یآ و  همرتحم .  سفن  لتق   - 3 ناصحا اب  يانز  نامیا 2 -  زا  دادترا   - 1 دشاب :  وا  رد  رما  هس  زا  یکی  هک  یتقورگم  تسین  زیاج  ناملـسم 
 ) هّللا لوسر  نارای  نیرت  یـصوص  زا خـ هک  ریبز  هحلط و  ای  و  ؟  دنتـسناد زئاـج  ار  وا  لـتق  هباحـص  هک  دوب  ناـمثع  رد  هس  نیا  زا  کیمادـک 
 ( مالـسلا هیلع  یلع (  ربایآ  درک  یم  فرطرب  هّللا  لو  ـ ـسر ـه  جو زا  ار  یتحاران  هصغ و  ریبز  ریـشمش  دندوب و  ملـسو )  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

دندیـسر و لتق  هب  زین  ود  نآ  دش  هتـشک  رفن  رازه  هد  زا  شیب  لمج )  گنج  گنج (  نآ  رد  هک  ـ نآ زا  سپ  تیاهن و  رد  دـندرکن و  جورخ 
درک و بیقعت  دحرـس تـسـلـیـم  اتدیاب  ار  زواجتم  هک  دیامرف  یم  نآرق  دوب و  وا  تعیب  نتـسکش  ناشنامز و  ماما  رب  اهنآ  یغب  بب  ـ ـس هب  نیا 

دوخ باحصا  منیب  یم  دیامرف :  یم  ربمایپ  هک  دنتـسین  اهنامه  ریبز  هحلط و  ایآ  4)و   ) تسا هتسناد  زیاج  نآرق  ار  هدننک  جورخ  یغاب و  لتق 
یمن وت  هک  دهد  یم  خساپ  نم  هبادخ  دنتـسه و  نم  باحـصا  اهنیا  ایادـخ  هک  منک  یم  لاوس  نم  دـنرب و  یم  خزود  شتآ  يوس  هب  هک  ار 

دنناد و یم  هباح  زا صـ زین  ار  وا  هک  هیواعم  اما  و  ؟  دنتـشگزاب يرقهق  هب  هدش و  دترموت  زا  سپ  اهنیا  دندرک ؟  هچ  وت  زا  دع  اهنیا بـ هک  یناد 
هتشک نیفرط  زارفن  رازه  تسیب  زا  شیب  نآ جـنـگ  رد  هک  تخادنا  هارب  ار  نیفص  گنج  درک و  مایق  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  رب  وا 

دندرکن و ادیپ  یعقاو  نامیا  هتشادن و  مالـسا  ندز  مه  رب  مشچ  کی  ردق  هب  ناورم  مکح و  هیواعم و  نایفـسوبا و  هک  تسا  ملـسم  دندش و 
يدادعت دیناسر  لتق  هب  ار  نیملـسم  زا  نیفـص  گنج  رد  هک  هچنآ  زا  ریغ  ـه  یوا و مـعـ دنربب .  نیب  زا  ار  نآ  ات  دندش  ناملـسم  رهاظ  هب  طقف 

و دیناسر .  لتق  هب  یعـضو  نیرت  تخـس  هبار  وا )  هرفن  هد  باحـصا  يدع و  نب  رجح  یعازخ ,  قمح  نب  ورمع  دن (  ـ نا هباحـص مـ نیرتهبزا 
 , دشاب شرام  ـ ـش ـل  با ـت کـه قـ ـسا نآ  زا  شیب  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  لتق  و  ادخلوسرو ,  ادـخ  اب  وا  هبراحم  هیواعم و  تا  ـ یا جـنـ

یبا نب  هیواعم  اب  قح  تامـصاخم  نیا  رد  رگا  سپ  دنرا  ـمـ ـش تسا مـی  یـضار  اهنآ  زا  ادـخ  هک  ربمایپ  باحـصا  زا  ار  هیواعم  هکیلاحرد 
رد دـشاب .  یم  هیواعم  مالـسا  زا  رتهب  هنیآ  ره  رفک  رب  ءاقب  دوش و  هدـناوخ  مالـسا  هحتاف  دـیاب  دـشاب .  شردـپ  مکح و  نب  ناورم  نایفس و 
هب ماصتعا  هتـسناد و  ردارب  ار  نینموم  همه  ( 5  ) هفیرش هیآ  قادصم  هب  هداد و  رـس  ار  یمالـسا  قرف  نیب  تدحو  يادن  هشیمه  ام  لاح  نی  عـ

 . میناد یم  نیملسم  تاجن  هار  اهنت  ار  یهلا  مکحم  نامسیر 

؟ دییامرف نایب  نیخیش  بس  هرابرد  ار  هعیش  رظن 

شسرپ

؟ دییامرف نایب  نیخیش  بس  هرابرد  ار  هعیش  رظن 

خساپ

یقـالخا لـیاذر  زا  هک  تسا  ییوگازـسان  بس و  دـیامن , زیهرپ  هدـیزرو و  باـنتجا  نآ  زا  دـیاب  ناملـسم  ره  هک  گرزب  ناـهانگ  زا  یک  یـ
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رارق باقع  شهوکن و  تمالم و  دروم  تمایق  زور  ددرگ , تشز  لمع  نیا  بکترم  سک  ره  تایاور ,  حیرصت  هب  انب  ددرگ . یم  بوسحم 
نآرق دـنک . تیاعردـیابزین  نانمـشد  لباقم  رد  یتحار  راـتفگ  مـالک و  رد  تفع  تکازن و  بدا و  لوصا  ناملـسم  صخـش  (1 . ) دریگ یم 

یم ار  ادـخ  ریغ  هک  ناـنآ  هب  ناـنموم  امـش  ( 2  ,) ملع ریغباودـع  هّللا  اوبـسیف  هّللا  نود  نم  نوعدـی  نیذـلا  اوبـست  ـال  و  : )) دـیامرف یم  میرک 
اب ناکرشم  مانشد  بس و  هک  ـجـا  نآ نیاربانب ,  دنهد )). مانـشد  ار  ادخ  تلاهج  ینمـشد و  يور  زا  زین  نانآ  ادابمات  دیهدم  مانـشد  دنناوخ ,

ریما تسا .  اوران  عونمم و  یلوا  قیرط  هب  ناملـسم  ردارب  هب  تبـس  ییوگازـسان نـ هک  تسا  حضاو  تسا ,  هدش  هدرمـش  اوران  تحارـص  نیا 
نا مکل  هرکا  ینا  : )) دومرف دـنداد , یم  مانـشدار  هیواعم  ناوریپ  ترـضح  نآ  باحـصا  ـتـی کـه  قو نیفـص  گـنج  ماـیا  رد  ع )   ) نینموملا

شاحفامش مرادن  ـت  سود نم  رذعلا , یف  غلبا  لوقلا و  یف  بوصا  ناک  مهلاح  مترکذ  مهلامعا و  متفـصو  ول  مکنکل  ـبـا بـیـن و  ـس اونوکت 
رتاسر تجح  مامتا  يارب  رت و  کیدزن  یتسار  قح و  هبدیدرگ  رکذتم  ار  ناشتالاح  هدرمشرب و  ار  نانآ  لامعا  مانـشد  ياج  هب  رگا  دیـشاب ,
اوسیل نمم  سانلا  نم  انئاطلخ  نم  وانموق  نیب  اننیب و  امیف  عنـصن  نا  اـنل  یغبنی  فیک  هل  قـلـت  لاـق :  بهو ,  نب  هیواـعم  نع  ( )) 3  ((.) تسا

مهزئانج نودهـشی  مهاضر و  نودوعیل مـ مهنا  هّللاوف  نوعنـصی  ام  نوعنـصتف  مهب  نودتقت  نیذـلا  مکتمئا  یلا  نورظ  تـنـ لا :  قـ ـا ؟ نر ـ ما یلع 
ضرع ع )   ) قداص ماما  هب  تف :  ـت کـه گـ ـسا هد  ـ ـش ـب نـقـل  هو نب  هیواعم  زا  مهیلا ,  هناـمالا  نودوی  مهیلع و  مهل و  هداهـشلا  نومیقیو 

ترـضح میـشاب ؟  هتـشاد  يراـتفر  هنوگچ  دنتـسین , اـم  بهذـم  مه  یلو  میراد  ترـشا  نا مـعـ ـ نآ اـب  هک  یمدرم  دوخ و  موق  اـب  اـم  مدرک : 
نا ـ ما ـ ما ـنـد  گو ـ ـس ادـخ  هب  دـیهد . ماجنا  دـننک , یم  ناـنآ  هک  يراـک  دـیرگنب و  دـینک , یم  يوری  نا پـ ـ نآ زا  دو کـه  نا خـ ـ ما ـ ما هب  : دومرف

تدا مـی ـی و شـهـ هاو گـ موز )  درو لـ رد مـ  ) نا ـشـ نا ـ یز دوس و  رب  هتشگ و  رـضاح  ناشاه  هزانج  رب  هدرک و  تدایع  ار  اهنآ  نارامیب  شـمـا 
 ( ع  ) موصعم ناماما  صوصن  ادـخ و  باـتک  زا  يوریپ  هب  نا هـم  ـیـعـیـ ـش ( 4 ((.) ـنـد نادر رب مـی گـ ناــش  ـ یا ار بـه  ـهـا  نآ ـت  نا ـ ما ـنـد و  هد

لهج و رثا  رد  تسا  نکمم  ماوع  زا  كدنا  یهورگ  هتبلا  . دنناد یم  اوران  عورشمان و  ار  دوخ  ناملسم  ردارب  هب  تبـسن  ییوگازـسا  بس و نـ
باسح زا  اهنآ  باسح  هک  دنـشاب , یـضار  نآ  هب  بهذـم  يایلوا  هن  دـشاب و  نانآ  بتکم  رد  هن  هک  دـنهد  ماجنا  ار  یلاـمعا  تفرعم  مدـع 

, دنوش یم  تفای  شیب  مک و  یطارفا  لهاج و  بصعتم  ناوریپ  هنوگ  نیا  ینی  ـ یآ ـن و  ید ره  رد  هچنانچ  تسادج ,  عیـشت  بهذم  نایعیش و 
ناوریپ دیاق  مارتحا بـه عـ نمـض  عیـشت  لها  هکنیا  رگید  هتکندنراذگ  یمن  نانآ  نییآ  باسح  هب  ار  یـصاخشا  نینچ  لامعا  هاگ  چیه  یلو 

دوخ رظن  مالعا  یخیرات و  تایعقاو  نایب  داق و  ـتـ نا زا  عنام  ار  نآ  ناگمه ,  يارب  هدیقع  يدازآ  قح  نتخانـش  تیمـسر  هب  رگید و  بهاذـم 
قح هک  نانآ  هب  تبسن  مانشد  بس و  هنوگره  زا  زیهرپ  نمـض  نانمومریما  نیار ,  ـ با بـنـ دناد , یمن  بهذم  ود  فالتخا  دروم  لئاسم  هرابرد 
دقن هتو  ار بـه بـ افلخدرکلمع  اهراب  دنک و  یم  حرطم  ار  دوخ  تاداقتنا  نایب ,  نیرت  یقطنم  نیرتاسر و  اب  , دـندومن بل  ـ ـس وا  زا  ار  تفالخ 

نآ ياه  ضارتعا  اـهداقتنا و  زا  يددـعتم  دراوم  دـیدحلا  یبا  نبا   . میتسه دـهاش  هیقـشقش  فورعم  هبطخ  رد  ار  نآ  هنومن  هک  دـناشک  یم 
زا یخرب  طسوت  نیخیـش  بس  هب  هدـیقع  دـننام  ییاوران ,  ياه  تبـسن  لاـح  ره  هب   . تسا هدروآ  دوخ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  ار  ترـضح 

. دریگ یم  همشچرس  تلاهج  توادع و  ای  تشادرب و  وس  زا  انیقی  هک  دوش  یم  هعاشا  عیشت  نافلاخم 

ایناث تسین ؟  یفاک  ییاهنت  هب  ادخ  نع  رگم لـ دننک  یم  نامتک  ار  قح  هک  هدش  يدارفا  راثن  زین  مدرم  همه  نعل  دـنوادخ  نعل  رب  هوالع  نآر  رد قـ
؟  دننک یمن  نعل  نیمرجم  نیا  هب  دنمرج  نیا  کیرش  هک  يدارفا  لقاال  هک  یلاحرد  مدرم )  همه  هدش (  هتفگ  ارچ 

شسرپ

؟  تسین یفاک  ییاهنت  هب  ادخ  نع  رگم لـ دننک  یم  نامتک  ار  قح  هک  هدش  يدارفا  راثن  زین  مدرم  همه  نعل  دنوادخ  نعل  رب  هوالع  نآر  رد قـ
؟  دننک یمن  نعل  نیمرجم  نیا  هب  دنمرج  نیا  کیرش  هک  يدارفا  لقاال  هک  یلاحرد  مدرم )  همه  هدش (  هتفگ  ارچ  ایناث 
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؟  دننک یم  نعل  ار  هیواعم  نایعیش  ارچ 

شسرپ

؟  دننک یم  نعل  ار  هیواعم  نایعیش  ارچ 

خساپ

دنوادـخ زا  هک  تسا  اـنعم  ـن  یا هب  دـیامن ,  نعلار  دـنوادخ  ناگدـنب  زا  یکی  يا  هدـنب  رگا  نیارباـنب  یهلا ,  تمحر  زا  يرود  ینعی  نع ,  لـ
هکنیا مالـسا و  رد  نعل  موهفم  انعم و  هب  هجوت  اب   . دهدن وا  ای بـه  دریگب ,  هدـش  تنعل  صخـش  زاار  شتاکرب  تمعن و  ات  هتـساوخ ,  ناحبس 

هب نابز  یعقاوم  رد  زین  ترضح  نآ  یمارگ  هباحص  دنا و  هدش  عقاو  درو لـعـنـت  مـ ص )   ) مال ـ ـسا یمارگربمایپ  نابز  زا  ناسک  زا  يرایـسب 
ص)  ) مالسا یمارگ  ربما  زا پـیـ سپ  تیـصخش  نیلوا  ع )   ) بلاطیبا نب  یلع  1 ـ تسا :  يرورـض  هتکن  ود  رکذ  دندوشگ ,  رگ  ـ ید نعل یـکـ
هژیو و هاـگیاج  زین  ص )   ) مالـسا یمار  ـبـر گـ ما دز پـیـ هکلب نـ هدوب ,  رادروـخرب  يا  هژیو  هاـگیاج  زا  ناناملـسم  ناـیم  رداـهنت  هن  هک  تسا 
دندومن و یفرعم  تقیقح  قح و  روحم  ناونع  هب  ار  بلاطیبا  نب  یلع  ص )   ) مال ـ سا ـی  مار ربمایپ گـ هک  يا  هنوگ  هب  تسا ,  هتشاد  رـصحنم 

 .( تسا قح  اج  نآ  دشاب ,  یلعاجک  ره  تسا  تقیقح  رادم  ع )   ) یلع ( 1 , ) راد ثیح  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  دندو  ـ مر ـ فوا قح  رد 
ربماـیپ نینچ  مه   . تسا لـطاب  رب  هتفرگ و  رارق  قح  لـباقم  رد  دریگب ,  رارق   ( ع  ) یلع لـباقم  رد  سک  ره  هک  دوش  یم  موـلعم  هلمج  نیا  زا 

ار ع )   ) یلع ترضح  تسد  شیوخ ,  نیشناج  یصو و  ناونع  هب  ع )   ) یلع ترـضح  یفرعم  مخ و  ریدغ  نایرج  رد  ص )   ) مالـسا یمارگ 
 , ـد ـشا ـت بـ ـسود ار  ع )   ) یلع هک  سکره  ادنوادخ ,  ( 2  , ) هاداـع نم  داـع  هـالاو و  نم  لاو  مهللا  دومرف ( :  نین  وا چـ رد حـق  تفرگ و 

لیلذ ار  ع )   ) یلع سک  ره  شا و  ـمـن بـ ـشدوا اـب  زین  وت  دزرو ,  ینمـشد  ع )   ) یلع ترـضح  اـب  یـسک  ره  رادـب و  ـت  ـسود ار  وا  ـیـز  نو تـ
تالمج نیا  شاب . )  رصان  رای و  ار  وا  دراپـسب ,  ع )   ) یلع تر  ـ ـض يرا بـه حـ تسد یـ سکره  ناشوپب و  وا  رب  ار  تلذم  سابل  وت  دیامن , 

نعل و مود ,  شخب  دشاب ,  یم  بلاطیبا  نب  یلع  ناروایو  ناتسود  يارب  اعد  لوا ,  شخب  تسا :  هدش  لیکـش  شخب تـ ود  زا  ینارون  هاتوک 
یمارگ ربمایپ  طـسوت  مه  نآ  ناـنآ  زا  یهلا  تمحر  عاـطقنا  تساوخرد  دـنا و  هتفرگ  رارق  بلاـطیبا  نب  یلع  لـباقم  رد  هک  یناـسک  نیرفن 
عـضوم بلاطیبا و  نب  یلع  هرابرد  ترـضح  نآ  يا  ـش هـ یا ـ مر و فـ ص )   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  هریـس  هب  هجوت  نیارباـنب ,  ص . )   ) مالـسا

ییوج هزیتس  بلاطیبا  نب  یلع  اب  هک  تسا  یناسک  نعل  زاوج  رب  لیلد  نیرتهب  ع , )   ) یل نا عـ ـمـنـ ـشد ناتـسود و  لباقم  رد  وا  ياـه  يریگ 
لوسر ناـبز  زا  صاـخ  تروص  هب  هیواـعم  هک  تسا  هدـمآ  یناوارف  تاـیاور  هیواـعم  نعل  صوصخ  رد  2 ـ دنت .  ـ ـشاد ـمـنـی  ـشد هدو و  نـمـ

بـکرم و رب  راوـس  یکی  هـک  دـید  ار  شرد  ـه و پـ یوا مـعـ ص )   ) مالـسا یمارگ  لوـسر  يزور   . تـسا هدـش  تـنعل  ص )   ) مالـسا یمارگ 
نعل و هلئسم  نآ ,  زا  هتـشذگ  (3  . ) دـنک تنعل  ار  هدایپ  هراوس و  رفن  ود  ره  ـد  نواد خـ دـندومرف :  ترـضح  دـنتفر ,  یم  هار  هداـیپ  يرگید 

هره ندو چـ شودـخم نـمـ اتیاهن  هعماج و  رد  بلاطیبا  نب  یلع  اصوصخ  تیب  لـها  لـیاضف  رـشن  زا  ير  ـیـ گو يار جـلـ هیواـعم بـ ار ,  نیرفن 
لامعا زا  موسرم و  بلاطیبا  نب  یلع  نعل  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  یماـمت  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دروآرد  تنـس  کـی  تروص  هب  ترـضح  نآ 
راداوار دوخ  راوخ  هریج  نارودزم  شیوخ  تفالخ  رـصع  رد  هیواعم  دـسیون :  دوخ مـی  حیحـص  رد  ملـسم  ( 4  . ) دش یم  هدرمش  هبحتـسم 

(5  . ) دـننک دای  نآ  زا  اـهربنم  زارفرب  ناگدـنیوگ  همه  هک  دـنروآرد  یتداـع  تروص  هب  ار  ع )   ) یلع بس  نعل و  اهرهـش  همه  رد  اـت  درک 
زا شردپ  هیواعم و  نعل  و  ع )   ) بلاطیبا نب  یلع  هرابرد  ص )   ) مالسا یمارگ  لوسر  ياهیریگ  عضوم  اه و  شیامرف  هب  هجوت  اب  نیاربان ,  بـ
 . درادن یلاکشا  یهلا  تمحر  زا  يرود  تساوخرد  وا و  نعل  بلاطیبا ,  نب  یلع  لابق  رد  هیواعم  دوخدرکلمع  هریس و  مالسا و  ربمایپ  نابز 
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؟  دشاب یم  هچ  هیقف  ناورم  هرابرد  هعیش  رظن 

شسرپ

؟  دشاب یم  هچ  هیقف  ناورم  هرابرد  هعیش  رظن 

خساپ

رد وا  روضح  نیلوا  دیآ .  نایم  هب  يدیجمت  فیرعت و  وا  زا  نآ  هلیسو  هب  ات  درادن  ینـشور  هطقن  چیه  شیوخ  یگدنز  رد  مکح  نب  ناورم 
هب دوب ,  وا  نز  ردپ  هک  هفیلخ  عالطا  نودب  هنایفخم و  نامز  نامه  رد  هک  دشاب  یم  موس  هفیلخ  يداماد  مالـسا  ردـص  یـسایس  ياه  هنحص 

عالطا نودـب  هک  تسا  وا  یـسایس  مهم  تکرح  نیلوا  نیا  دربب .  نیب  زا  ار  شناراـی  رکبوبا و  دـمحم بـن  اـت  تشون  يا  هماـن  رـصم  مکاـح 
هب ار  تموکح  ریـشمش  روز و  اـب  هک  تسا  يا  هفیلخ  نیلوا  مکح  نب  ناورم   . دـش لوا  هفیلخدـنزرف  لـتق  راتـساوخ  هفیلخ  ماـن  هفیلخ و بـه 

تـسد هب  روز  هبار  تموکح  هک  تسا  یـسک  نی  ـ لوا وا  دـسیون :  یم  وا  تموکح  هرابرد  تنـس  لها  ناخروم  زا  یکیاریز  تفرگ ,  تسد 
مکاح هک  یتدم  رد  دنا :  هتـشون  هنیدم  رب  ناورم  تموکح  رـصع  هرابرد  خیرا  1)تـ  . ) دنک بلج  ار  یهورگ  تیاضر  هکنآ  نودـب  تفرگ 

رد یبتجم  نسح  ماـما  ص )   ) هّللا لوسر  دـنزرف  نفد  ماـگنه  هب  نینچم  وا هـ  . داد رار مـی  ما قـ ـنـ ـشد درو  ار مـ ع )   ) یلع ماـما   , دوب هنیدـم 
کی رد  ص )   ) هّللا لو  ـ ـسرا ار بـ بار  ـو تـ با رـسپ  هک  مراذـگ  یمن  تفگ  درک و  يریگولج  ترـضح  نآ  هناخ  رد  و  (ص )  ربمایپ ربق  رانک 

هب هک  دـنک  یم  لقن  يروباـشین  مکاـح  نینچمه   . تسا هدـش  هدرپس  كاـخ  هب  عیقب  رد  موس  هفیلخ  ناـمثع  هک  یلاـح  رد  دـننک ,  نفد  اـج 
هام هن  مکح  نب  ناورم  هچرگ  (2  . ) دومن تنعل  ار  شردـپ  وا و  ص )   ) ربمایپ ـد ,  ندروآ  ( ص  ) ـبـر ما تمدـخ پـیـ ار  وا  ناورم  دـلوت  ماگنه 

یخیراـت تاـحیر  ـ ـص ـن تـ یا اـب  نیارباـنب  تسا ,  هدومنن  تبث  شا  هدـنورپرد  ار  يراـختفا  تفارـش و  خـیرات ,  یلو  درکن ,  تموکح  رتشیب 
هب هعیـش  اـهنت  هن  و   . دـشیدنا یمن  يرگید  زیچ  ـن بـه  ید هب  تمدـخ  زا  ریغ  هک  تـسا  هدوـب  یهیقف  ناورم  هـک  درکرواـب  ناوـت  یم  هنوـگچ 

هعیـش دـننامه  زین  تنـس  لـها  هک  دـهد  یم  ناـشن  تسا ,  هدـش  هتفرگر  ـنـت بـ ـس ـل  ها خـیراوت  زا  هچنآ  هکلب  دراد ,  ضارتعا  وا  درکلمع 
 . دراد مکح  نب  ناورم  هرابردار  يدحاو  هاگدید 

؟ تسیچ هباحص  ۀمه  تلادع  مدع  رب  ینبم  هعیش  لئالد 

شسرپ

؟ تسیچ هباحص  ۀمه  تلادع  مدع  رب  ینبم  هعیش  لئالد 

خساپ

تـسا ریز  رارق  هب  دـننک  یم  میـسقت  فلتخم  هورگ  ود  هب  ار  اـهنآ  هکلب  دـنراذگ  یمن  هحـص  هباحـص  همه  تلادـع  هب  هک  یناـسک  لـیالد 
وزج قساف ، درف  نیا  ًاملـسم   6/ تارجح اونیبتف ». ابنب  قساف  مک  ءاج  نا  : » دـیوگ یم  تسا و  هدـیمان  قساف  ار  ناـنآ  زا  یخرب  دـیجم  نآرق  .1
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نب دیلو  زج  یـسک  درف  نیا  دـنیوگ  یم  ناخروم  نارـسفم و  تسا و  هدرک  شارزگ  ار  یغورد  ربخ  ترجه  مشـش  لاس  رد  هدوب و  هباحص 
یتقو دوب ، لوغـشم  هعمج  زاـمن  ياـه  هبطخ  ندـناوخ  هب  يا ، هعمج  زور  رد  ربماـیپ  هک  تسا  یکاـح  خـیرات  نآرق و  . 2 تسا . هدوـبن  هبقع 
غارـس هب  هدرک و  كرت  ار  زامن  نانآ  رتشیب  دیـسر ، نانآ  شوگ  هب  درکیم ـ  تیاکح  ماـش  زا  يراـجت  ناوراـک  دورو  زا  هک  لـبط ـ  يادـص 

هک هیآ  ود  نـیا  زا   11/ هعمج امئاق ». كوکرت  اـهیلا و  اوضفنا  اوهل  وا  هراـجت  اوار  اذا  و  : » دـیامرف یم  هک  ناـنچ  دـنتفر ، دوخ  يداـم  عفاـنم 
نآ سار  رد  هباحـص  زا  یخرب  دناوخ و  هیغاب »  هئف  ارامع «  نالتاق  ص )  ) ربمایپ هک : نیا  نآ  میروخ و  یم  رب  زین  يرگید  هتکن  هب  میرذگب ،

فارحنا زا  یکاح  هک  يا  هلدا  هتبلا  دنشک ]. یم  رگمتـس  هورگ  ار  وت  «، ] هیغابلا هئفلا  کلتقت  : » دومرف رامع ) وا (  هب  ربمایپ  دنتـشاد . رارق  هئف 
هک دنک  یم  باجیا  ربمایپ  یناسنا  هفطاع  دـنچ  ره  میروایب ، اجنیا  رد  ار  همه  میناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رت  نوزف  دـشاب ، یم  هباحـص  زا  یخرب 

. تسا هفطاع  مکح  ربارب  رد  میلست  زا  عنام  یجراخ  ياه  تیعقاو  یلو  دناشوپب  تلادع  ۀماج  هباحص  همه  رب 

؟ تسیچ هراب  نیا  ار  هعیش  هاگدید  دننکیم ؟ هیجوت  هنوگچ  ار  ءافلخ  ضعب  هیواعم و  عیاجف  لامعا و  ننست  لها  -4

شسرپ

؟ تسیچ هراب  نیا  ار  هعیش  هاگدید  دننکیم ؟ هیجوت  هنوگچ  ار  ءافلخ  ضعب  هیواعم و  عیاجف  لامعا و  ننست  لها  - 4

خساپ

, تسا هتفای  ماجنا  يو  نانادرگراک  هیواعم و  هصاخ  هباحص و  تسد  هب  هک  ار  اهیرابودنبیب  قحان و  ياهراتـشک  همه  نیا  ننـست , تیرثکا 
زا دنوادخ  روذعم و  دندهتجم و  هباحص  هدیسر , ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  هک  یثیداحا  ياضتقم  هب  دندوب و  هباحـص  نانآ  هک  دننکیم  هیجوت 

تسین لوقعم  ًُالوا : اریز : دریذپیمن ؛ ار  رذع  نیا  هعیـش  یلو  تسا !!! وفعم  دنزب  رـس  ناشیا  زا  هک  یتیانج  مرج و  ره  تسا و  یـضار  ناشیا 
هک دنادرگ  دوخ  هدـیقع  مه  ار  یعمج  هتـساخ و  اپ  رب  يدازآ  تلادـع و  قح و  يایحا  يارب  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دـننام  یعامتجا  ربهر  کی 

ار دوخ  ناراـی  دـش , لـیان  دوخ  روظنم  هب  هک  یتقو  دنـشخب و  ققحت  ساـبل  ار  نآ  هتـشاذگ  سدـقم  روظنم  نیا  هار  رد  ار  دوخ  یتسه  همه 
ینعی دناد ؛ وفعم  ناشیا  زا  ار  يرابودنبیب  يراکهبت و  یـشکقح و  هنوگ  ره  دشخب و  قلطم  يدازآ  دوخ  هسدقم  نیناوق  مدرم و  هب  تبـسن 
لامعا سیدـقت و  ار  هباحـص  هک  تایاور  نیا  ًایناث : و  دـنک . بارخ  ار  نآ  رازبا  تسد و  نامه  اب  هدرک  اپرب  ار  ییانب  هک  يرازبا  تسد و  اـب 
تیاور هب  هدیسر و  ام  هب  هباحص  دوخ  هار  زا  دیامنیم  یفرعم  نوصم  هدیزرمآ و  ار  ناشیا  دنکیم و  حیحصت  ار  نانآ  عورـشم  ریغ  اوران و 
هباحـص دندرکیمن , تیروذـعم  تینوصم و  هلماعم  رگیدـمه  اب  یعطق  خـیرات  تداهـش  هب  هباحـص  دوخ  تسا و  هدـش  هداد  تبـسن  ناشیا 

اور رگیدمه  قح  رد  ياهحماسم  ضامغا و  نیرتمک  زگره  ندوشگ و  رگیدـمه  ندرک  اوسر  نعل و  بس و  راتـشک و  هب  تسد  هک  دـندوب 
اهنآ زا  دوصقم  دنـشاب  حیحـص  رگا  دنتـسین و  حیحـص  تایاور  نیا  هباحـص  دوخ  لمع  تداهـش  هب  تشذـگ , هچنآ  نیاربانب  دنتـشادیمن .

هک یتمدخ  ربارب  رد  هباحص  زا  يزور  دوخ , مالک  رد  لاعتم  يادخ  ًاضرف  رگا  و  هباحـص . ینوناق  سیدقتو  تینوصم  زا  ریغ  تسا  يرگید 
هدـنیآ رد  هکنیا  هن  تـسا  ناـنآ  هتـشذگ  يرادربناـمرف  زا  ریدـقت  نآ , ياـنعم  دـیامرف , تیاـضر  ( 1) راـهظا دـناهدرک  وا  ناـمرف  يارجا  رد 

100 هبوت / هروس  ( 1 . ) دننکب دهاوخیم  ناشلد  هک  ینامرفان  هنوگره  دنناوتیم 
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شسرپ
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خساپ

هللا مهنعل  هلوسر  هللا و  نوذؤی  نیذلا  نا  : » تسا هدـش  دراو  دـیجم  نآرق  رد  تسادـخ و  تمحر  زا  يرود  نیرفن و  ینعم  هب  تغل  رد  نعل » »
یلاـعت قـح  تمحر  زا  ترخآ  اـیند و  رد  دـنهد ، یم  رازآ  ار  شلوـسر  ادـخ و  هک  ناـنآ  ( 1;) انیهم ًاباذـع  مهلدـعا  هرخالا و  ایندـلا و  یف 

رازآ تابجوم  هک  نانآ  نعل  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  هیآ ، نیا  زا  تسا ». هتخاس  هدامآ  يا  هدننکراوخ  باذع  نانآ  يارب  دنرانکرب و 
یلیاسم زا  مالسلا ،)) هیلع  )) یلع لصفالب  تفالخ  هلأسم  دیراد ، عالّطا  هک  روط  نامه  تسا . زیاج  دننک ، یم  مهارف  ار  شربمایپ  دنوادخ و 

نآ زا  يرایسب  هک  ) یعطق تایاور  نآرق و  تایآ  ناوارف و  یلقع  هلدا  اب  هلأسم ، نیا  دیآ و  یم  رامش  هب  هعیـش  بهذم  لوصا  وزج  هک  تسا 
هدش تابثا  هدـش ) لقن  نانآ  ياه  باتک  1438 ـ ـ . هیآ 57 بازحا ، هروس  یقرواپ 1 -  رد  تسا و  ّتنس  لها  نادنمـشناد  شریذپ  دروم  اه 

ینیـشناج تفالخ و  ماقم  هب  مالـسلا )) هیلع  )) یلع باختنا  هلأسم  دراد ، ثیدـح  نآرق و  زا  یعطق  دنـس  هک  یلیاـسم  زا  یکی  ـالثم ; تسا ;
هک تسا  عادولا » ۀـجح   » زا هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ربمایپ تعجارم  زا  سپ  مخ ،» ریدـغ   » ناـکم رد  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) مالـسا ربماـیپ 

راکـشآ ار  مهم  هلئـسم  نیا  رتشیب ) اـی  رفن   70000) يرامـشیب هورگ  ربارب  رد  دـنوادخ  ناـمرف  هب  اـج  نآ  رد  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ربماـیپ
. تفگ کیربت  زیمآراختفا  بصنم  نیا  يارب  مالسلا )) هیلع  )) یلع هب  هک  دوب  یناسک  زا  یکی  رمُع  ّتنـس ، لها  دوخ  فارتعا  هب  هک  تخاس 

فرحنم نآ  یلـصا  روحم  زا  ار  تفـالخ  ریـسم  درک و  ضوع  ار  هنحـص  رمع  نیمه  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) مالـسا ربماـیپ  تشذـگ  رد  اـب 
زاتمم تّیصخش  نآ  اب  مالـسلا )) هیلع  )) یلع رایتخا  رد  تفالخ  ادتبا  زا  رگا  هک  ددرگ  یم  نشور  تقیقح  نیا  هشیدنا ، نیرتمک  اب  تخاس .

نآ يارب  یبسانم  تصرف  تردـق ، هیاس  رد  طیارـشو  تاـناکما  تفرگ و  یم  رارق  یقـالخا ، یلاـع  لـیاضف  ریاـس  يرگداد و  ملع و  رظن  زا 
شناد نارکیب  سوناـیقا  زا  دـننک و  يورـشیپ  دنتـسناوت  یم  تردـق  نـیا  هیاـس  رد  نیملـسم  ردـقچ  دروآ ، یم  دوـجو  1439 ـ ـ  هب ترـضح 

افلخ راک  نیا  ایآ  دش ؟ یمن  هلضاف  هنیدم  ایند  یناشخرد  رـصع  نینچ  رد  ایآ  دنیامنب ; نایاش  ياه  هدافتـسا  مالـسلا )) هیلع  )) یلع ترـضح 
نینچ نیا  هک  یناسک  هب  ایآ  و  تسا ؟ هدوبن  تیانج  دنامب ، مورحم  یناسنا  یلاع  يایازم  یملع و  ياه  تفرشیپ  زا  ّتیرـشب  دش  بجوم  هک 

نآ تفالخ  نامز  رد  هک  ییاه  هبرـض  تایانج و  زا  هتـشذگ  میـشاب ؟ نیبدب  دیابن  دننک ، یم  يزاب  یناسنا  شزرااب  لیاضف  نید و  ّتیثیح  اب 
هلیاغ مّود ، هفیلخ  تیانج  ياه  هنومن  زا  رگید  یکی  تسین . راگزاس  همان  نتـشون  اب  اه  نآ  لقن  هک  دش  دراو  نیملـسم  مالـسا و  رکیپ  رب  اه 
اهیلع )) ارهز همطاف  هناخ  رد  هب  ندـمآ  و  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) مرکا لوس  تلحر  زا  سپ  (( مالـسلا هیلع  )) یلع ترـضح  زا  نتفرگ  تعیب 

هحفص 12 هسایـسلا » همامالا و   » باتک دننام  ّتنـس  لها  ربتعم  ياهباتک  زا  یخرب  رد  هک  تسا  مالـسا  يوناب  هناگی  نآ  ندرزآ  و  مالـسلا ))
همطاف هرابرد  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) مالـسا ربمایپ  هک  هدش  دراو  ّتنـس  لها  1440 ـ ـ  دوخ زا  یناوارف  تایاور  هک  نیا  اب  تسا ; هدـش  لقن 

نآ رد  ّتنـس ، لـها  دوخ  فارتـعا  هب  هک  یـسک  اـیآ  تسا ; هدرزآ  ارم  درازاـیب ، ار  همطاـف  سک  ره  هک  دومرف  یم  مالـسلا )) اـهیلع  )) ارهز
خساپ شخب  ( ؟ تسیچ نعل  قحتسم  ددرگ -  یم  بوسحم  ربمایپ  ندرزآ  دوخ  نیا  هک  درزآ -  ار  مالسلا )) اهیلع  )) همطاف زادگناج  هحفص 

1441ـ ـ )  تالاؤس هب 
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خساپ

هللا مهنعل  هلوسر  هللا و  نوذؤی  نیذلا  نا  : » تسا هدـش  دراو  دـیجم  نآرق  رد  تسادـخ و  تمحر  زا  يرود  نیرفن و  ینعم  هب  تغل  رد  نعل » »
یلاـعت قـح  تمحر  زا  ترخآ  اـیند و  رد  دـنهد ، یم  رازآ  ار  شلوـسر  ادـخ و  هک  ناـنآ  ( 9;) انیهم ًاباذـع  مهلدـعا  هرخالا و  ایندـلا و  یف 

رازآ تابجوم  هک  نانآ  نعل  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  هیآ ، نیا  زا  تسا ». هتخاس  هدامآ  يا  هدننکراوخ  باذع  نانآ  يارب  دنرانکرب و 
یلیاسم زا  مالسلا ،)) هیلع  )) یلع لصفالب  تفالخ  هلأسم  دیراد ، عالّطا  هک  روط  نامه  تسا . زیاج  دننک ، یم  مهارف  ار  شربمایپ  دنوادخ و 

نآ زا  يرایسب  هک  ) یعطق تایاور  نآرق و  تایآ  ناوارف و  یلقع  هلدا  اب  هلأسم ، نیا  دیآ و  یم  رامش  هب  هعیـش  بهذم  لوصا  وزج  هک  تسا 
یعطق دنـس  هک  یلیاسم  زا  یکی  الثم ; تسا ; هدش  تابثا  هدش ) لقن  نانآ  ياه  باتک  رد  تسا و  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  شریذپ  دروم  اه 
ناکم رد  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) مالـسا ربمایپ  ینیـشناج  تفالخ و  ماقم  هب  مالـسلا )) هیلع  )) یلع باختنا  هلأسم  دراد ، ثیدـح  نآرق و  زا 
نامرف هب  اج  نآ  رد  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ربمایپ هک  تسا  عادولا » ۀجح   » زا هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ربمایپ تعجارم  زا  سپ  مخ ،» ریدغ  »

زا یکی  رمُع  ّتنس ، لها  دوخ  فارتعا  هب  هک  تخاس  راکشآ  ار  مهم  هلئـسم  نیا  رتشیب ) ای  رفن   70000) يرامش یب  هورگ  ربارب  رد  دنوادخ 
(( هلآو هیلع  هللا  یلـص  )) مالـسا ربمایپ  تشذـگ  رد  اب  تفگ . کیربت  زیمآراختفا  بصنم  نیا  يارب  مالـسلا )) هیلع  )) یلع هب  هک  دوب  یناـسک 
یم نشور  تقیقح  نیا  هشیدـنا ، نیرتمک  اب  تخاـس . فرحنم  نآ  یلـصا  روحم  زا  ار  تفـالخ  ریـسم  درک و  ضوع  ار  هنحـص  رمع  نیمه 

یلاـع لـیاضف  ریاـس  يرگداد و  ملع و  رظن  زا  زاـتمم  ّتیـصخش  نآ  اـب  مالـسلا )) هـیلع  )) یلع راـیتخا  رد  تفـالخ  ادـتبا  زا  رگا  هـک  ددرگ 
رد نیملسم  ردقچ  دروآ ، یم  دوجو  هب  ترضح  نآ  يارب  یبسانم  تصرف  تردق ، هیاس  رد  طیارش  تاناکما و  تفرگ و  یم  رارق  یقالخا ،
ایآ دنیامنب ; نایاش  ياه  هدافتسا  مالسلا )) هیلع  )) یلع ترـضح  شناد  نارکیب  سونایقا  زا  دننک و  يورـشیپ  دنتـسناوت  یم  تردق  نیا  هیاس 

یلاع يایازم  یملع و  ياه  تفرشیپ  زا  ّتیرـشب  دش  بجوم  هک  افلخ  راک  نیا  ایآ  دش ؟ یمن  هلـضاف  هنیدم  ایند  یناشخرد  رـصع  نینچ  رد 
دیابن دـننک ، یم  يزاب  یناسنا  شزرااب  لیاضف  نید و  ّتیثیح  اب  نینچ  نیا  هک  یناسک  هب  ایآ  و  تسا ؟ هدوبن  تیانج  دـنامب ، مورحم  یناسنا 

نتشون اب  اه  نآ  لقن  هک  دش  دراو  نیملسم  مالسا و  رکیپ  رب  اه  نآ  تفالخ  نامز  رد  هک  ییاه  هبرض  تایانج و  زا  هتـشذگ  میـشاب ؟ نیبدب 
تلحر زا  سپ  (( مالـسلا هیلع  )) یلع ترـضح  زا  نتفرگ  تعیب  هلیاغ  مّود ، هفیلخ  تیاـنج  ياـه  هنومن  زا  رگید  یکی  تسین . راـگزاس  هماـن 
یخرب رد  هک  تسا  مالسا  يوناب  هناگی  نآ  ندرزآ  و  مالسلا )) اهیلع  )) ارهز همطاف  هناخ  رد  هب  ندمآ  و  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) مرکا لوسر 

تّنـس لها  دوخ  زا  یناوارف  تایاور  هک  نیا  اب  تسا ; هدـش  لقن  هحفص 12  هسایـسلا » همامالا و   » باتک دننام  تّنـس  لها  ربتعم  ياهباتک  زا 
ارم درازایب ، ار  همطاف  سک  ره  هک  دومرف  یم  مالـسلا )) اـهیلع  )) ارهز همطاـف  هراـبرد  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) مالـسا ربماـیپ  هک  هدـش  دراو 

ندرزآ دوخ  نیا  هک  درزآ -  ار  مالسلا )) اهیلع  )) همطاف زادگناج  هحفص  نآ  رد  ّتنـس ، لها  دوخ  فارتعا  هب  هک  یـسک  ایآ  تسا ; هدرزآ 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  ( ؟ تسیچ نعل  قحتسم  ددرگ -  یم  بوسحم  ربمایپ 
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خساپ

هللا مهنعل  هلوسر  هللا و  نوذؤی  نیذلا  نا  : » تسا هدـش  دراو  دـیجم  نآرق  رد  تسادـخ و  تمحر  زا  يرود  نیرفن و  ینعم  هب  تغل  رد  نعل » »
یلاـعت قـح  تمحر  زا  ترخآ  اـیند و  رد  دـنهد ، یم  رازآ  ار  شلوـسر  ادـخ و  هک  ناـنآ  ( 1;) انیهم ًاباذـع  مهلدـعا  هرخالا و  ایندـلا و  یف 

رازآ تابجوم  هک  نانآ  نعل  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  هیآ ، نیا  زا  تسا ». هتخاس  هدامآ  يا  هدننکراوخ  باذع  نانآ  يارب  دنرانکرب و 
یلیاسم زا  مالسلا ،)) هیلع  )) یلع لصفالب  تفالخ  هلأسم  دیراد ، عالّطا  هک  روط  نامه  تسا . زیاج  دننک ، یم  مهارف  ار  شربمایپ  دنوادخ و 

نآ زا  يرایسب  هک  ) یعطق تایاور  نآرق و  تایآ  ناوارف و  یلقع  هلدا  اب  هلأسم ، نیا  دیآ و  یم  رامش  هب  هعیـش  بهذم  لوصا  وزج  هک  تسا 
هدش تابثا  هدـش ) لقن  نانآ  ياه  باتک  1438 ـ ـ . هیآ 57 بازحا ، هروس  یقرواپ 1 -  رد  تسا و  ّتنس  لها  نادنمـشناد  شریذپ  دروم  اه 

ینیـشناج تفالخ و  ماقم  هب  مالـسلا )) هیلع  )) یلع باختنا  هلأسم  دراد ، ثیدـح  نآرق و  زا  یعطق  دنـس  هک  یلیاـسم  زا  یکی  ـالثم ; تسا ;
هک تسا  عادولا » ۀـجح   » زا هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ربمایپ تعجارم  زا  سپ  مخ ،» ریدـغ   » ناـکم رد  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) مالـسا ربماـیپ 

راکـشآ ار  مهم  هلئـسم  نیا  رتشیب ) اـی  رفن   70000) يرامـشیب هورگ  ربارب  رد  دـنوادخ  ناـمرف  هب  اـج  نآ  رد  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ربماـیپ
. تفگ کیربت  زیمآراختفا  بصنم  نیا  يارب  مالسلا )) هیلع  )) یلع هب  هک  دوب  یناسک  زا  یکی  رمُع  ّتنـس ، لها  دوخ  فارتعا  هب  هک  تخاس 

فرحنم نآ  یلـصا  روحم  زا  ار  تفـالخ  ریـسم  درک و  ضوع  ار  هنحـص  رمع  نیمه  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) مالـسا ربماـیپ  تشذـگ  رد  اـب 
زاتمم تّیصخش  نآ  اب  مالـسلا )) هیلع  )) یلع رایتخا  رد  تفالخ  ادتبا  زا  رگا  هک  ددرگ  یم  نشور  تقیقح  نیا  هشیدنا ، نیرتمک  اب  تخاس .

نآ يارب  یبسانم  تصرف  تردـق ، هیاس  رد  طیارـشو  تاـناکما  تفرگ و  یم  رارق  یقـالخا ، یلاـع  لـیاضف  ریاـس  يرگداد و  ملع و  رظن  زا 
شناد نارکیب  سوناـیقا  زا  دـننک و  يورـشیپ  دنتـسناوت  یم  تردـق  نـیا  هیاـس  رد  نیملـسم  ردـقچ  دروآ ، یم  دوـجو  1439 ـ ـ  هب ترـضح 

افلخ راک  نیا  ایآ  دش ؟ یمن  هلضاف  هنیدم  ایند  یناشخرد  رـصع  نینچ  رد  ایآ  دنیامنب ; نایاش  ياه  هدافتـسا  مالـسلا )) هیلع  )) یلع ترـضح 
نینچ نیا  هک  یناسک  هب  ایآ  و  تسا ؟ هدوبن  تیانج  دنامب ، مورحم  یناسنا  یلاع  يایازم  یملع و  ياه  تفرشیپ  زا  ّتیرـشب  دش  بجوم  هک 

نآ تفالخ  نامز  رد  هک  ییاه  هبرـض  تایانج و  زا  هتـشذگ  میـشاب ؟ نیبدب  دیابن  دننک ، یم  يزاب  یناسنا  شزرااب  لیاضف  نید و  ّتیثیح  اب 
هلیاغ مّود ، هفیلخ  تیانج  ياه  هنومن  زا  رگید  یکی  تسین . راگزاس  همان  نتـشون  اب  اه  نآ  لقن  هک  دش  دراو  نیملـسم  مالـسا و  رکیپ  رب  اه 
اهیلع )) ارهز همطاف  هناخ  رد  هب  ندـمآ  و  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) مرکا لوس  تلحر  زا  سپ  (( مالـسلا هیلع  )) یلع ترـضح  زا  نتفرگ  تعیب 

هحفص 12 هسایـسلا » همامالا و   » باتک دننام  ّتنـس  لها  ربتعم  ياهباتک  زا  یخرب  رد  هک  تسا  مالـسا  يوناب  هناگی  نآ  ندرزآ  و  مالـسلا ))
همطاف هرابرد  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) مالـسا ربمایپ  هک  هدش  دراو  ّتنـس  لها  1440 ـ ـ  دوخ زا  یناوارف  تایاور  هک  نیا  اب  تسا ; هدـش  لقن 

نآ رد  ّتنـس ، لـها  دوخ  فارتـعا  هب  هک  یـسک  اـیآ  تسا ; هدرزآ  ارم  درازاـیب ، ار  همطاـف  سک  ره  هک  دومرف  یم  مالـسلا )) اـهیلع  )) ارهز
خساپ شخب  ( ؟ تسیچ نعل  قحتسم  ددرگ -  یم  بوسحم  ربمایپ  ندرزآ  دوخ  نیا  هک  درزآ -  ار  مالسلا )) اهیلع  )) همطاف زادگناج  هحفص 

1441ـ ـ )  تالاؤس هب 

؟  دنتسه یناسک  هچ  دوشیم  هدرب  مان  اهنآ  زا  اروشاع  ترایز  رد  عبارلا ››  ثلاثلا و  یناثلا ،  مث  الوا ،  ناونع ‹‹  هک  يرفن  راهچ 

شسرپ
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؟  دنتسه یناسک  هچ  دوشیم  هدرب  مان  اهنآ  زا  اروشاع  ترایز  رد  عبارلا ››  ثلاثلا و  یناثلا ،  مث  الوا ،  ناونع ‹‹  هک  يرفن  راهچ 

خساپ

هدش هتخادرپ  اهنآ  هب  يددعتم  بتک  رد  تسیچ ؟  اهنآ  زا  رفنت  زاربا  نعل و  هفـسلف  هکنیا  اما  تسا ،  هیواعم  نامثع و  رمع ،  رکبوبا ،  دارم ، 
هعجارم ینارهت  يزیزع  رغصا  یلع  باتک  زین  ینالیگ و  سمش  هتـشون  اروشاع " ترایز  حرـش  " باتک هب  دیناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا 

لباقم رد  مالـسا  لصا  زا  عافد  رطاخب  تنـس  لها  ناردارب  ندرـشف  شوغآ  رد  زا  عناـم  يا  هدـیقع  نینچ  نتـشاد  دـنامن ،  هتفگاـن  دـییامن . 
هجو چـیه  هب  تنـس  لها  ناردارب  هب  تبـسن  نیرفن  نعل و  رفنت و  راهظا  نآ  یمتح  همزـال  و  دـشاب .  یمن  نآرق  مالـسا و  كرتشم  نانمـشد 

دومن و ادج  تنس  لها  ناناملـسم  هوبنا  زا  ار  دیزی  ناشیا  سماخ  هناگراهچ و  نینوعلم  نآ  باسح  ناوت  یم  يددعتم  لیالد  هب  اریز  تسین 
ناردارب ابلاغ  تسناد و  تنـس  لها  زا  یخرب  عافد  يوریپ و  لیلد  هتـشگ  ناراکتیانج  نیا  یعقاو  هرهچ  ندـنام  ناهنپ  ببـس  هک  ار  یتاماهبا 

هب مادقا  دوشیم )  هداد  تبـسن  هدـش  هدربمان  يافلخ  هب  هتـسنادان  هک  ینید (  ياهـشزرا  زا  عافد  دـصق  نطاب و  يافـص  يور  زا  تنـس  لها 
وهایه و زا  رانکرب  ملاس و  یملع  ياهثحب  تهج  بساـنم  ییاـضف  داـجیا  وترپ  رد  تسا  دـیما  هک  دـننک  یم  دوخ  بهذـم  رئاعـش  زا  يوریپ 

رقف هب  مدرم  رب  فعاضم  ياهتایلام  لیمحت  نیگنـس و  ياهجارخ  عضو  دـبای -  ققحت  تافالتخا  نیا  عفر  يزرو ،  هنیک  نمـشد و  لاجنج ، 
هجدوب يرـسک  نیمات  ناربج و  يارب  يوما  يافلخ  زا  یخرب  دوش ك  هراشا  زیگنا  مغ  هتکن  نیا  هب  دشابن  دـب  دـیاش  دز .  یم  نماد  یمومع 

نامز ات  اوران  متـس  نیا  دـشابن .  ناناملـسم  لد  رد  تسا  نکمم  هک  اـعدا  نیا  اـب  دـنتفرگ !!  یم  هیزج  زین  ناناملـسمون  زا  یتح  دوخ  هنازخ 
مود هفیلخ  مادـقا  هچ  رگا  تشذـگ :  هچنآ  رباـنب  تخاـس .  یغلم  ار  نوناـق  نیا  هک  دوب  وا  و  101-99 ه )   ) تشاد همادا  زیزعلادـبع  نیرمع 

تلاخد زین  رگید  لماوع  هکلب  تسین ،  هلعلا  مامت  اما  دوشیم  بوسحم  یمالـسا  هعماج  رد  تکـالف  رقف و  ياـه  هبنج  زا  یخرب  زورب  اـشنم 
 . دنتشاد

جاودزا قح  مرکا (  ربمایپ  زا  دعب  ربمغیپ  نانز  ارچ  دشاب ؟  یم  هچ  تسا ،  هدروآ  نیملـسملا  تاهما  مکح  رد  ار  مالـسا (  ربمایپ  ياه  نز  دنوادخ 
؟  دنتشادن ددجم 

شسرپ

قح مرکا (  ربمایپ  زا  دعب  ربمغیپ  نانز  ارچ  دـشاب ؟  یم  هچ  تسا ،  هدروآ  نیملـسملا  تاهما  مکح  رد  ار  مالـسا (  ربمایپ  ياه  نز  دـنوادخ 
؟  دنتشادن ددجم  جاودزا 

خساپ

هک تسا  نیا  باوج  لاؤس  لّوا  تمسق  دروم  رد  دوش  ضرعدیاب  دیدومرف  نایب  هک  یلاؤس  صوصخ  رد  مکیلع ؛  مالـس  یمارگ  رگـشسرپ 
ترـضح نآ  مارتحا  هب  وا و  رطاخ  هب  زین  ناشیا  نارـسمه  دـنوش  یم  بوسحم  تّما  یناحور  ردـپ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ 

هتشاد نارگید  رب  يونعم  قح  عون  کی  هک  دوش  یم  هتفگ  یناسک  هب  یناحور  ردام  یناحور و  ردپ  دنوش _ و  یم  بوسحم  یناحور  ردام 
زین امش  لاؤس  مّود  تمـسق  صوصخ  رد  اّما  و  دنـشاب . هتـشاد  قح  ام  ندرگ  رب  ربمغیپ ( زا  رتشیب  هک  تفای  ناوت  یم  ار  یـسک  هچ  دنـشاب و 
دـش لزان  رطاخ  نیا  هب  تایآ  نیا  هک  دوش  یم  هدـیمهف  بازحا  ةروس  رظن  دروم  نآرق  تایآ  لوزن  نأش  زا  هکنانچمه  الّوا  دوش  یم  ضرع 
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یم هار  نیا  زا  دندوب و  هتفرگ  وا  زا  دعب  ار  وا  نانز  اب  جاودزا  میمصت  ربمایپ (  سدقم  تحاس  هب  نیهوتو  یئوج  ماقتنا  ناونع  هب  یـضعب  هک 
وا زا  دعب  ار  ربمایپ (  رسمه  هکنیا  ناونع  هب  یعمج  دوب :  زاجم  هلأسم  نیا  رگا  ٌایناث :  دننک . دراو  ترضح  نآ  تیثیح  رب  يا  هبرض  دنتساوخ 
اپ تسد و  دوخ  يارب  یعامتجا  تیعقوم  هناهب  نیا  هب  دـنهد و  رارق  هدافتـسا  ءوس  هلیـسو  ار  راک  نیا  دوب  نکمم  دـنا  هتفرگ  دوخ  رایتخا  رد 

نیقفانم ای  دـنزادرپ و  مالـسا  فیرحت  هبدـنراد  وا  بتکم  تامیلعت و  و  ربمایپ ( هناـخ  نورد  زا  صاـخ  یهاـگآ  هکنیا  ناونع  هب  اـی  دـننک و 
یماگنه رطخ  نیا  و  دـشاب .)  یم  مهم  بلطم  نیا  هک  دـشاب (  ربمایپ ( ماقم  فلاخم  هک  دـنهد  رـشن  مدرم  نایم  رد  قیرط  نیا  زا  ار  یبلاـطم 

رد اهنت  دیاش  یـضعب  هدروآ و  نابز  هب  ارنآ  یـضعب  دـندوب ،  هتخاس  هدامآ  راک  نیا  يارب  ار  دوخ  یهورگ  مینادـب  هک  دوش  یم  رت  سوملم 
 ( ص 5310 ج 8  ریـسفت ؟  تسا (  هحلط  دـنا ،  هدرب  مان  اـجنیا  رد  تنـس  لـها  نیرـسفم  زا  یـضعب  هک  ار  یناـسک  هلمج  زا  دنتـشاد و  لد 
هب ار  روما  نیا  ولج  دومرف و  رداص  عطاق  مکح  کی  تشز  هئطوت  نیا  ندز  مه  رب  يارب  تسا  هاگآ  راکشآ  ناهن و  رارسا  رب  هک  يدنوادخ 

ردام اب  جاودزا  نوچمه  اهنآ  اب  جاودزا  دننادب  ات  داد  نینمؤملا  ما  بقل  ربمایپ (  نارسمه  هب  نآ  ياه  هیاپ  میکحت  يارب  تفرگ و  یّلک  روط 
لوط رد  دـننک !؟ لابقتـسا  ّتیمرحم  نیا  زا  دوب  مزال  ربمایپ ( نارـسمه  ارچ  هک  دوش  یم  نشور  دـش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اـب  تسا . شیوخ 

زا یضعب  زا  داد و  ناشن  دوخ  زا  یگتشذگ  دوخ  زا  يراکادف و  دیاب  اهنآ  رطاخ  هب  هک  دوش  یم  حرطم  یمهم  لئاسم  هاگ  ناسنا ،  یگدنز 
نارسمه کش  نودب  دراد ،  هارمه  زین  ینیگنـس  ياهتیلوئـسم  گرزب  تاراختفا  هشیمه  هکنیا  صوصخ  هب  دیـشوپ  مشچ  دوخ  هقح  قوقح 

نیمه هب  دراد . مه  يراکادـف  نینچ  هب  زاین  يراختفا  نینچ  نتـشاد  دـندرک  بسک  ربمایپ (  اب  ناشجاودزا  قیرط  زا  یمیظع  راـختفا  ربماـیپ ( 
نآ دـندوب و  دونـشوخ  یـضار و  رایـسب  دوخ  عضو  زا  دنتـسیز و  یم  مرتحم  رایـسب  یمالـسا  تّما  نایم  رد  وا  زا  دـعب  ربماـیپ (  ناـنز  لـیلد 

اب ار  ام  همه  لاعتم  دنوادخ  دعب ) هب  هنومن ج 17 ص 404  ریسفت  زا  هدافتسا  اب  دندرمش ( ـ  یم  زیچان  تاراختفا  نیا  ربارب  رد  ار  تیمورحم 
تسین و تلیضف  ربمایپ ( نانز  يارب  نینمؤملا  ما  بقل  فرص  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  دیامرفب . لماع  انـشآ و  رتشیب  هچ  ره  یهلا  فراعم 

نآ زا  دـعب  ترـضح و  نآ  تاـیح  ناـمز  رد  ربماـیپ ( مسر  هار و  اـب  هکیتروص  رد  تسه ، ربـمغیپ  ناـنز  صوـصخم  راـختفا  تلیـضف و  نیا 
زا دعب  هک  یسک  يارب  تسین  تلیضف  نینمؤملا  ما  بقل  َانیقی  و  دننک ،  ظفح  ار  دوخ  صوصخم  هاگیاج  نأش و  دننکن و  تفلاخم  ترضح 

 . دنک یم  مهارف  دوخ  يارب  ار  میظع  ییاوسر  نآ  دتسیا و  یم  وا  نیشناج  لباقم  رد  لوسر ( ترضح 

؟ دراد دوجو  ياهیآ  دنتسه  نامثع  رمع و  رکبوبا ،  ) اهنآ يافلخ  هک  ننستلها  بهذم  زا  يوریپ  رد  میرک  نآرق  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  ياهیآ  دنتسه  نامثع  رمع و  رکبوبا ،  ) اهنآ يافلخ  هک  ننستلها  بهذم  زا  يوریپ  رد  میرک  نآرق  رد  ایآ 

خساپ

هعیش و نیب  ِكرتشم  تادقتعم  رد  هتبلا  دشن . تفای  دشاب ، هدرک  مزلم  اهنآ  يافلخ  تنـسلها و  بهذم  زا  يوریپ  هب  ار  ام  هک  ياهیآ  ریخ ،
دناهتفگ اهنآ  يافلخ  تنـس و  لها  نوچ  هک  تهج  نآ  هب  هن  اما  مینکیم  يوریپ  تعاطا و  تسا  میرک  نآرق  اب  قباطم  هک  یلامعا  ینس و 
ناـماما زا  تعاـطا  رد  یهجوـت  لـباق  تاـیآ  هک  تسا  ینتفگ  دـناهدرک . رما  موـصعم  ناـماما  میرک و  نآرق  هک  تسا  تهج  نیا  هب  هکلب  ; 
مینکیم هراشا  نآ  ۀـنومن  کی  هب  طقف  تسا  جراخ  همان  خـساپ  نیا  ۀلـصوح  زا  اهنآ  ناـیب  هک  دروخیم  مشچ  هب  میرک  نآرق  رد  موصعم 

ار نارادنامرف  لوسر و  ادـخ و  نامرف  ناـمیا  لـها  يا  ( 59، أـسن  ) مُکنِم ِْرم   ?َ ْـالا ِیلْوُأَو  َلوُسَّرلا  ْاوُعیِطَأَو  َهَّللا  ْاوُعیِطَأ  ْاَّوـُنَماَء  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ََّـ "َی
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تنـس لها  زا  یعمج  هعیـش و  نارـسفم  املع و  یمامت  تسا  اهنآ  ریغ  زا  يوریپ  مدع  ناراوگرزب  نیا  زا  تعاطا  همزال  هک  دینک ". تعاطا 
ص 13، يروباشین ج 6 ، جاجح  نب  ملسم  ملسم  حیحـص  ر.ك  .) دنتـسه موصعم  ناماما  هفیرـش  ۀیآ  نیا  رد  رمالایلوا "  " زا دارم  دندقتعم 

 ( توریب رکفلاراد ،

نخس هب  هجوت  اب  نینچمه  هتشادزاب و  رگید  کی  يارب  تشز  ياهبقل  نتفرگ  راک  هب  رخـسمت و  زا  ار  نینمؤم  هک  تارجح  هروس  ۀیآ 11  هب  هجوت  اب 
هب ندرک  نعل  نیرفن و  زا  یهن  دروم  ردماما  رگید  ۀبطخ  مالـسالاضیف و  همجرت  نخس 219 ، ص 712 ،  ) رمع ةرابرد  هغالبلاجهن  ردیلع  ترضح 

ناگدنب

شسرپ

اب نینچمه  هتـشادزاب و  رگید  کـی  يارب  تشز  ياـهبقل  نتفرگ  راـک  هب  رخـسمت و  زا  ار  نینمؤم  هک  تارجح  هروـس  ۀـیآ 11  هب  هجوت  اب 
زا یهن  دروم  ردماما  رگید  ۀبطخ  مالسالاضیف و  همجرت  نخس 219 ، ص 712 ،  ) رمع ةرابرد  هغالبلاجهن  ردیلع  ترضح  نخـس  هب  هجوت 

تسا یتسرد  راک  نایعیش  طسوت  رمع و ... هب  داتسرف  نیرفن  نعل و  ایآ  ادخ ، ناگدنب  هب  ندرک  نعل  نیرفن و 

خساپ

، زین نارگید  نعل  نیرفن و  نینچ  مه  تسا  یقالخا  ریغ  تشز و  يراک  نامیا  اب  دارفا  صوصخ  هب  نارگید  هب  یـشاحف  ازهتـسا و  رخـسمت و 
ار یـصاخشا  هورگ و  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  دـناهدومن . انثتـسا  ار  اهنآ  تیبلها ،  نآرق و  هک  يدارفا  رگم  تسین  یحیحـص  راک 
نشور و لیالد  هک  یناسک   " قح نآرق و  ینامـسآ  باتک  ناگدـننک  بیذـکت  هلمج 1. زا  تسا  هداد  رارق  شیوـخ  تنعل  نـیرفن و  دروـم 

همه دنکیم و  تنعل  ار  اهنآ  ادخ  دننکیم ، نامتک  میتخاس  نایب  مدرم  يارب  باتک  رد  هک  نآ  زا  دعب  میدرک  لزان  هک  ار  یتیادـه  ۀلیـسو 
رد بهلیبا  هتبلا  هک  دوشیم  لماش  ار  بهلوبا و ... لهجوبا  دننام  یـصاخشا  هک  هرقب 159 ) ."  ) دنیامنیم نعل  ار  اهنآ  زین  ناگدـننک  نعل 
هک یناسک  ; " دـنوریم ایند  زا  رفک  لاح  رد  هک  ینارفاک  تسا 2. هتفرگ  رارق  لاعتم  دـنوادخ  تنعل  نیرفن و  دروم  زین  هیآ 1 ، دسم ، هروس 

نارگرابکتسا و .3 هرقب 161 ) " . ) دوب دـهاوخ  اهنآ  رب  مدرم  مامت  ناگتـشرف و  ادـخ و  تنعل  دـنتفر ، اـیند  زا  رفک  لاـح  رد  دـندش و  رفاـک 
تـشپ تنعل  ایند  نیا  رد  : " دیامرفیم هداد و  رارق  تنعل  دروم  ار  اهنآ  لاعتم  دـنوادخ  هک  نارای  نایرکـشل و  نوعرف و  دـننام  ینایوگروز 

 " تماـیق زور  اـت  دوب  دـهاوخ  وـت  رب  تنعل  " و  سیلبا  4 صـصق 42 ) ."  ) دـننایور تشز  زا  تمایق  زور  میدرک و  اـهنآ  بیـصن  تنعل  رس 
ةروس رد  هدـش  تنعل  تخرد   ) ۀـنوعلملا ةرجـشلا   " زا روظنم  موصعم  نایاوشیپ  نانخـس  تایاور و  یخرب  ساـسارب  هیما  ینب  .5 ( 35 رجح ، )
هتفرگ رارق  تنعل  دروم  نآرق  رد  هک  یتخرد  : " دیامرفیمقداص ماما  ترـضح  هک  نانچ  دنتـسه . اهنآ  نادناخ  هیما و  ینب  هیآ 60 ، أرسا ،

ۀیمالسالا بتکلاراد  ص 170 ، نارگید ج 12 ، يزاریـش و  مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  ك  (".ر . دنتـسه هیما  ینب  هیما و  نادـناخ  نامه 
َّنِإ  " لوسر ادـخ و  ناگدـنهد  رازآ   6 نارهت و ). ... هـیملع  هناـخپاچ  ص 297 ، یشایع ج 2 ، دوعـسم  نب  دمحم  یـشایعلا  ریـسفت  نارهت / 

تیذا ار  شربمایپ  ادخ و  هک  اهنآ  و  بازحا 57 ) ;  ) اًنیِهُّم ًاباَذَع  ْمَُهل  َّدَـعَأ  َو  ِةَرِخ   ?َ ْالا َو  اَْینُّدـلا  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  ُوَهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا 
ای تسا " و  هدرک  هدامآ  ياهدننک  راوخ  باذع  اهنآ  يارب  و  دزاسیم ، رود  ترخآ  ایند و  رد  دوخ  تمحر  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  دننکیم ،

اهنآ و نیلتاق  تیبلها و  هب  روج  ملظ و  ناراذگهیاپ  هک  اروشاع  ترایز  دننام  نیموصعم  زا  هدـش  دراو  تارایز  هیعدا و  زا  يدایز  تارقف 
هک تسا  هتـسیاش  هاـنگیب  يدارفا  هب  نیرفن  نعل و  كرت  موزل  هب  هجوـت  اـب  تسا  هداد  رارق  نـعل  دروـم  ار  اـهنآ  ناوریپ  هـیما و  ینب  ماـمت 

. دهد رارق  نعل  دروم  ار  یهانگیب  درف  ادابم  ات  هدومن  تقد  نارگید  نعل  نیرفن و  رد  نمؤم  ناملسم 
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هدوب هعیش  مه  اهنآ  زا  یضعب  تسا  نکمم  دنا و  هتـشون  ار  نیدشار  يافلخ  يانث  حدم و  دوخ  راثآ  رد  ام  یبدا  ناگرزب  زا  يرایـسب  هکنیا  هب  هجوت  اب 
. دیسیونب ار  نآ  تمکح  لیلد و  افطل  يولوم  راطع و   ، ظفاح  ، يدعس دننام  دنشاب 

شسرپ

مه اهنآ  زا  یـضعب  تسا  نکمم  دنا و  هتـشون  ار  نیدشار  يافلخ  يانث  حدم و  دوخ  راثآ  رد  ام  یبدا  ناگرزب  زا  يرایـسب  هکنیا  هب  هجوت  اب 
. دیسیونب ار  نآ  تمکح  لیلد و  افطل  يولوم  راطع و   ، ظفاح  ، يدعس دننام  دنشاب  هدوب  هعیش 

خساپ

دنتشادن يزاین  دندوب ،  بهذم  ینس  تقیقح ،  هب  هکنانآ  فلا _ دوش : هجوت  بلطم  دنچ  نیا  هب  دیاب  شـسرپ  نیا  خساپ  ندش  نشور  يارب 
هللارون یـضاق  دیهـش  فیلأت  نینمؤملا ،  سلاجم  . ) دنتـشاد تینما  هراومه  دـندوب و  مکاح  نانآ  نوچ  دـننک  ناهنپ  ار  دوخ  دـیاقع  هکنیا  هب 
تینما دـندوب و  بهذـم  ینـس  نامکاح  راـشف  ریز  تیلقا و  رد  نایعیـش  نکلو  راـطع ) خیـش  تـالاح  دـعب ، هب  ص 103  ج 2 ،  يرتـشوش ،
راهظا ار  دوخ  دـیاقع  يدراوم  رد  دـننک و  یهارمه  تقو  نامکاح  اب  دـندوب  راچان  دوخ  لام  ناج و  بتکم و  ظـفح  يارب  ناـنآ  دنتـشادن .

ود دشاب ، بهذم  ینـس  یـسک  رگا  ب _ دندرک . یم  ارجا  ار  نآ  دیاب  نایعیـش  دوب و  هدش  هئارا  هعیـش  ناماما  يوس  زا  همانرب  نیا  دـننکن و 
نانآ زا  يدراوم  رد  دنک و  یم  حدم  ار  ءافلخ  يدراوم  رد  یسک  مینیبب  رگا  تسین و  ندز  فرح  ولهپ  ود  هب  يزاین  دنز و  یمن  فرح  ولهپ 

هن رگ  تسا و  بهذم  هعیش  وا  هک  تفگ  ناوت  یم  هکلب  تسین  رایع  مامت  بهذم  ینس  صخش  نیا  هک  میمهفب  دیاب  دنک  یمن  دای  یکین  هب 
بتکم یـساسا  ياه  همانرب  زا  یکی  ج _ ناـمه ) . ) تسا هدوب  یـصاخ  لـلع  يارب  یتسود ،  اـی  حدـم  راـهظا  تفگ و  یمن  نخـس  ولهپ  ود 

دوخ یلو  دندرک  یم  یگدنز  مدرم  نایم  رد  فهک  باحصا  تسا . هیقت  هدش ،  يزیر  هیاپ  موصعم  ناماما  يوس  زا  هک  هیرـشع  ینثا  ءهعیش 
ار دوخ  هلیـسو  نیا  هب  دنتـسب و  یم  رانز  دوخ  هب  نآ  دـننام  دـندرک ، یم  تکرـش  نشج  سلاجم  داـیعا و  رد  دـندوب ، هدرک  ناـنآ  هارمه  ار 

هجنکش اب  هجنکش  راشف  ریز  رد  رسای  رامع  ص 8 ) هیقتلا ص 218 ،  باب  نامیالا ،  رفکلا و  باتک  ج 2 ، یفاک ، لوصا  . ) دندرک یم  ظفح 
رگا دومرف : رامع  هب  مه  ربمایپ  درادن و  لاکشا  لمع ، نیا  هک  دمآ  هیآ  درک . یم  یتحاران  راهظا  ربمایپ  تمدخ  رد  درک و  یگنهامه  نارگ 
هداد هیقت  هب  روتسد  هعیش  ناماما  یناوارف ،  تایاور  رد  ص 219 ح 10 ) نامه ، . ) نک لمع  روطنامه  وت  داد ، يور  يا  هنحص  نانچ  مه  زاب 

تیاور دنچ  هب  هنومن  يارب  دهد .  یمن  ماجنا  دوخ  شیپ  زا  يراتفر  دـنک و  یم  هیقت  هیقت ،  دراوم  رد  تسا  ناماما  وریپ  هک  سک  ره  دـنا و 
رد دنگوس  ادخ  هب  دومرف : یم  هک  مدینـش  مردـپ  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  مینک : یم  هراشا  دنـسلا  حیحـص  تایاور  زا 

مدید متفر  یم  هار  متشاد  دیوگ : یم  دقاو  نب  دامح  ص 4 ) ص 217 ،  نامه ،  ... ) تسین هیقت  زا  رت  هدیدنسپ  يزیچ  نم  يارب  نیمز  ءهرک 
تنابرق متفگ : مدیـسر و  ماما  تمدـخ  ادرف  مداد .  همادا  مدوخ  هار  هب  مدـنادرگرب و  وا  زا  ار  ما  هرهچ  دـیآ . یم  وربور  زا  ع )  ) قداص ماـما 

یلو دـنک  تمحر  ار  وت  دـنوادخ  دومرف : ماما  دـیاین .  شیپ  وت  يارب  یتمحازم  اـت  منادرگ  یمرب  يور  وت  زا  منیب  یم  ار  وت  نم  یتقو  مدرگ 
ماـما ترـضح  رخآ ) ح 9 س  ص 218 ،  ناـمه ،  . ) درکن یبوخراـک  هللادـبع و  اـبا  اـی  کـیلع  مالــسلا  تـفگ : دـید و  ارم  يدرم  زورید 

ع)  ) رقاب ماما  ثیدح ) رخآ  ص 219 ح 11 ، نامه ،  ) تسا هدشن  تدابع  هیقت  زا  رتهب  يزیچ  هب  دنوادخ  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : (ع ) قداص
هکیا هعیـش  تسا و  نم  دادـجا  نید  نم و  نید  هیقت  ص 219 ح 12 ) نامه ،  ) هل هیقتال  نمل  ناـمیا  ـال  یئاـبآ و  نید  ینید و  هیقتلا  دومرف :

هیقت نوخ  دروم  رد  نیمه  يارب  دوش و  ظـفح  نوخ  هک  هدـش  عیرـشت  روظنم  نیا  يارب  هیقت  دومرف : ع )  ) رقاـب ماـما  درادـن  نید  درادـن  هیقت 
يرادن قح  ییوگب و  ازسان  دیاب  اجنیا  رد  تمیشک . یم  هنرگ  وگب و  ازسان  یسک  نالف  هب  دنیوگب :  رگا  ح 16 ) ص 220 ،  نامه ،   ) تسین
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ار وا  يرادن  قح  اجنیا  رد  میشک  یم  ار  وت  هن  رگ  شکب و  ار  سک  نالف  دنیوگب  رگا  یلو  یهدب  نتـشک  هب  ار  دوخ  نتفگن  ازـسان  رطاخ  هب 
نمؤملا سرت  هیقتلا  دومرف : (ع ) قداص ماـما  ترـضح  یـشکن . قحاـن  هب  ار  یـسک  يوشب و  هتـشک  دـیاب  وت  دنـشکب ،  ار  وت  هچ  رگ  یـشکب 

يراک هظفاحم  نیا ،  دهدب و  نتشک  هب  ار  دوخ  دوخ  یب  درادن  قح  هعیـش  نیا  ربانب  تسا .  نمؤم  ءهعیـش  رپس  هیقت  نامه ص 238-223 ) )
هکنیا هک  دنامن  یفخم  : ) دیوگ یم  مود ص 6  نینمؤملا ج  سلاجم  رد  تسا . موصعم  ماما  روتسد  هنادنمدرخ و  راتفر  هکلب  تسین  هنالیلذ 
تـسا زیرگ  تقیقح  رد  مینک ،  یم  طوحا  هب  المع  دنیوگ : یم  هاگ  هل و  بهذمال  نم  یفوصلا  دـنیوگ :  یم  هاگ  هعیفر ، ءهفیاط  نیا  رباکا 

ءافرع هک  تسا  نیا  اه  هلمج  نیا  يانعم  تسا ) هیقت  يور  زا  هعیش  بهذم  دایقنا  هب  حیرصت  زا  زارتحا  تنـس و  بهاذم  زا  یکی  هب  مازتلا  زا 
دوخ ندوب  هعیـش  هب  درادـن و  یـصاخ  بهذـم  فراع ، هک  دـنتفگ  یم  دـننکن ،  تنـس  لها  بهاذـم  زا  یکی  هب  دـیقم  ار  دوخ  هکنیا  يارب 
خیـش دنیوگب : رگا  دیوگ : یم  راطع  خیـش  تالاح  رد  باتک  نیمه  رد  تسا . هدوب  هیقت  باب  زا  حیرـصت  مدع  نیا  دـندرک و  یمن  حیرـصت 

رد دـیناد ؟ یم  هعیـش  ار  راطع  خیـش  هنوگچ  سپ  تسا  هدرک  حیرـصت  هناگ  هس  يافلخ  تیناقح  هب  دروم  دـنچ  رد  دوخ  ياهباتک  رد  راطع 
ار هثالث  يافلخ  هیقت  باب  زا  مه  اهنآ  دنتـسه  هعیـش  نتفیرف  قافتا  هب  هک  ییاهنآ  یتح  درادن  راطع  خیـش  هب  صاصتخا  مییوگ :  یم  باوج 

یضاق ناتسودنه  رد  اهلاس  نینمؤملا ،  سلاجم  هدنـسیون  یـضاق  نیمه  دوخ  دعب ) هب  ص 103 ،  نینمؤملا ج 2 ، سلاجم   ) دنا هدرک  حدـم 
هک زور  نآ  درک و  یم  راتفر  هیقت  هب  اهلاس  نآ  مامت  رد  وا  تسناد و  یمن  یسک  ار  وا  ندوب  هعیـش  هدوب و  یمالـسا  مولع  سردم  هاضقلا و 
هک دش  مولعم  تشذگ  هچنآ  زا  درک . میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هک  دندز  قالش  وا  رب  ردقنآ  تسا ،  هیرشع  ینثا  هیماما  هعیـش  وا  دندیمهف 

. درادن یلاکشا  هنوگچیه  تسا و  هیقت  باب  زا  اهانث  حدم و  نیا 

؟ دنا هتفرگ  رارق  ادخ  تنعل  دروم  یناسک  هچ  الاب  لاؤس  تحص  تروص  رد  ریخ ؟ ای  تسا  حیحص  دنوادخ  تاقولخم  دروم  رد  تنعل  دربراک  ایآ 

شسرپ

رارق ادـخ  تنعل  دروم  یناسک  هچ  الاب  لاؤس  تحـص  تروص  رد  ریخ ؟ اـی  تسا  حیحـص  دـنوادخ  تاـقولخم  دروم  رد  تنعل  دربراـک  اـیآ 
؟ دنا هتفرگ 

خساپ

نایادخ هب  بس  ییوگازـسان و  هدـش  شهوکن  هچنآ  تسا و  یهلا  تمحر  فطل و  زا  يرود  يانعم  هب  هک  نعل  تفگ  دـیاب  نعل ، دروم  رد 
هک دیهدم  مانشد  دنناوخ  یم  ادخ  زج  هک  ار  ییاهنآ  و  ملع ... ؛ ریغب  اودع  هللا  اوبسیف  هللا  نود  نم  نوعدی  نیذلا  اوبـست  ال   » تسا ناکرـشم 

تبسن یهلا ، تمحر  زا  يرود  بلط  يانعم  هب  نعل  اما  هیآ 108 .) ماعنا ، « ) داد دنهاوخ  مانشد  ار  ادخ  ینادان  هب  و ]  ] ینمـشد يور  زا  نانآ 
يارب ار  باذع  دنک و  یم  نعل  ار  نارفاک  دنوادخ  اریعـس ؛ مهل  دـعا  نیرفاکلا و  نعل  هللا  نا   » تسا هدـمآ  زین  نآرق  رد  ناملاظ  نارفاک و  هب 

هللا نوذؤی  نیذلا  نا  . » دنا هتفرگ  رارق  نعل  دروم  دنا  هداد  رازآ  ار  ربمایپ  هک  یناسک  نینچمه  و  هیا 64 .) بازحا ، « ) تسا هدرک  هدامآ  نانآ 
نعل دروم  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  دـنوادخ  دـنهد  یم  رازآ  ار  شربمایپ  دـنوادخ و  هک  یناسک  هرخـالا ؛ ایندـلا و  یف  هللا  مهنعل  هلوسر  و 

. تسا يدبا  مدرم ، تیاده  ياهوگلا  اههوسا و  هب  نیملاظ  و  (ع ) نیسح ماما  اب  نابراحم  نادناعم و  يارب  هیآ 57 .) بازحا ، « ) دهد یم  رارق 
نعل كالم  و  تسا ، هدش  (ص ) دمحم لآ  دمحم و  قح  هب  نیملاظ  هب  تبسن  نیرفن  نعل و  بجوم  هک  هچنآ  تسا . يدبا  نعل ، كالم  اریز 
قـشع بح و  دـهدیم . لیکـشت  اهضغب  بح و  نیمه  ار  نید  حور  تقیقح و  نیا ، رب  هوالع  تسا . یقاب  مه  نعل  تسا  یقاب  نوچ  تسا ،
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یلوت و  ) دناهدوب تقیقح  قح و  نمـشد  هک  یناسک  هب  تبـسن  ضغب  دناهدوب و  یهلا  هاگرد  فراع  عیطم و  ناگدـنب  هک  یناسک  هب  تبـسن 
ایآ ضغبلا ؟ ّبحلا و  ّالا  نامیالا  له  و  ّبحلا ؟ ّالا  نیدـلا  له   » تسا هدـمآ  ینید  نوتم  رد  هک  نانچمه  تسا . نامیا  ياه  هناـشن  زا  يربت )
هب دـنوادخ  : » تسا هدـمآ  یـسدق  ثیدـح  رد  و  ص 944 ) ج 2 ، هـمکحلا ، نازیم  ( ،»؟ تـسا ضغب  ّبـح و  زا  ریغ  يزیچ  ناــمیا  نــید و 

ار وت  مداد و  هقدـص  متفرگ ، هزور  مدرازگ ، زامن  تیارب  درک : ضرع  یـسوم  ياهداد ؟ ماجنا  نم  يارب  يراک  زگره  ایآ  دومرف : (ع ) یـسوم
دای ترـس و  يهیاس  هقدـص ، تسا و  منهج  شتآ  ربارب  رد  وت  رپس  هزور  تسوت و  يارب  تّجح  ناهرب و  زاـمن  دومرف : دـنوادخ  مدرک ؛ داـی 

دنوادـخ امرف . ییاـمنهار  تسوت  يارب  هک  يراـک  هب  ارم  درک : ضرع  (ع ) یـسوم ياهدرک ؟ نم  يارب  يراـک  هچ  وت  يارب  تسا  يرون  نم ،
نیرترب هک  تسناد  یسوم  سپ ، ياهدرک ؟ ینمشد  یـسک  اب  نم  يارب  ياهدرک و  یتسود  یـسک  اب  نم  يارب  زگره  ایآ  یـسوم ! يا  دومرف :

لقن ادخ ، رطاخب  ضغب  بح و  هنیمز  رد  ص 966 .) نامه ، «، ) تسادخ رطاخ  هب  ینمـشد  ضغب و  ادخ و  رطاخ  هب  یتسود  ّبح و  لامعا ،
ح 24688) لاّـمعلازنک ، «، ) تسا بجاو  دـنوادخ ، رطاـخ  هب  ضغب  ّبح و  : » دـیامرفیم مرکا  یبـن  تسا . هدیـسر  ینـس  هعیـش و  زا  رتاوـتم 

هتفگ هچنآ  هب  هجوت  اب  درمـشرب . ناوتیم  ادخ  رطاخ  هب  ضغب  ّبح و  میکحت  نیمه  ار  اروشاع  ترایز  ياههفـسلف  زا  رگید  یکی  نیاربانب ،
نیمه هب  دوش . یم  نانمؤم  اب  یگتسویپ  نانمشد و  اب  يزیتس  ملظ  هیحور  تیوقت  ظفح و  بجوم  ءایلوا  رب  تاولـص  نانمـشد و  رب  نعل  دش ،

هگن هدنز  ار  مالسا  هچنآ   » و میراد » رفص  مرحم و  زا  میراد  ام  هچنآ   » دنا هدومرف  لحار  ماما  دننام  يرگن  عماج  هتسراو و  تیـصخش  تهج 
يزیتـس ملظ  هیحور  ظـفح  بجوم  هچنآ  دـنا  هدیـسر  هجیتـن  نیا  هب  نانمـشد  نارگ  لـیلحت  نینچ  مه  و  تسا .» هدوب  رفـص  مرحم و  هتـشاد 

مهم هچنآ  اما  تسا . راظتنا  زبس  رطخ  هب  نامیا  دهد ، یم  دیما  نایعیـش  هب  هچنآ  تسا و  اروشاع  خرـس  طخ  نتـشادهگن  هدنز  هدش ، نایعیش 
هتشاد لابند  هب  ار  هنامز  ياهدیزی  زا  ترفن  هک  يروط  هب  دشاب  راد  تهج  انعم و  اب  اه ، نیرفن  نعل و  يرادازع و  سلاجم  ییاپرب  دیاب  تسا 
هتکن نیا  تیاعر  يرهطم  دیهـش  روظنم  دیآ و  رد  شیامن  هب  هزورما  نانمؤم  نایم  رد  (ع ) نیـسح ماما  يافواب  نارای  هیحور  دیدجت  دشاب و 

یب ییافکدوخ و  هک  تسا  ددـعتم  يزیتس  ملظ  ياه  هار  هتبلا  دـشاب . روعـش  هیاپ  رب  اـم  ياهراعـش  و  میوشن . لـفاغ  دوخ  ناـمز  زا  هک  تسا 
 , مارح تنعل  تسا ;  مسق  راهچ  رب  تنعل  هک  دوش  یم  هدـیمهف  تیاور  زا  تسا . نآ  ياـه  هنومن  زا  یکی  زین  نمـشد  يژولونکت  زا  يزاـین 

: دـندومرف (ص )  ادـخ لوـسر  دـشاب . یم  مارح  تسین  تنعل  قحتـسم  هک  یـسک  نمؤـم و  تنعل  مارح :  تـنعل  بحتـسم . زیاـج و  هورکم , 
شفرط هب  تفای  تسا  هدـش  نآ  هجوتم  هک  يزیچ  نآ  يوس  هب  یهار  رگا  دـنک , یم  هاگن  دوش  جراـخ  رگ  تنعل  ناـهد  زا  تنعل  هاـگره  ))

دیزیهرپب نمؤم  ندرک  تنعل  زا  دندومرف ((: (ع )  رقاب ماما  ددرگ .)) یمرب  تسا  هدش  جراخ  شناهد  زا  هک  یـسک  فرط  هب  هنرگو  دور  یم 
ادخ و وا  نکم  شتنعل  دـندومرف  ترـضح  درک  تنعل  دز  یم  دـح  ار  وا  ربمایپ  هک  ار  یـسک  یـصخش  یتح  ددرگ .)) یمرب  ناتدوخ  هب  هک 

تنعل زیاج : تنعل  دـنک . نعل  ار  یناویح  ناسنا  هک  تسا  تاناویح  تنعل  هورکم :  تنعل  تسا .)  راکهنگ  هچرگ   ) دراد تسود  ار  شلوسر 
, امندرم نانز  امن و  نز  نادرم  تنعل  هیآ 18 ,) دوه ,  ) دندنب یم  غورد  دنوادخ  هب  هک  یناسک  نیملاظ و  تنعل  هیآ 64 ,) بازحا ,   ) نیرفاک

نیب هک  یسک  ود , نآ  نایم  هطساو  ناتس و  هوشر  هدنهد و  هوشر  دنک , نعل  ار  شیوخ  ردام  ردپ و  هک  یسک  نید ,  رد  ناگدنروآ  تعدب 
, دنادب غورد  ار  ادخ  ریدقت  هک  یـسک  دنک , ینیچ  نخـس  نانمئوم  نایم  هک  یـسک  دـنکفا , ییادـج  اهنآ  نایمات  دـنک  تیاعـس  ینز  درم و 
ص ج 11 , همکحلا ,  نازیم  همجرت  ...., ) ناوخ و هزاوآ  نز  درادن , هگن  ار  دجسم  مارتحا  هک  یسک  ابر , رب  ناهاوگ  هدنهدابر و  راوخابر و 

نمؤم نماد و  كاپ  نانز  هب  هک  یناسک  هیآ 57 ,) بازحا ,   ) دننک تیذا  ار  شلوسر  ادخ و  هک  یناسک  هب  تنعل  بحتـسم :  تنعل  (. 5324
نیا رد  هک  دنتسه  ربمایپ  تیب  لها  نید و  نمشد  هک  یناسک  هیآ 42 ,) صصق ,  هیآ 60 و 99 -  دوه , هیآ 23 -  رون ,  ) دننز یم  انز  تمهت 

. تسا هتشگ  رکذ  بیقعتلا  باوبا  هالصلا , باتک  ج 4 , هعیشلا ,  لئاسو  رد  تیاور  ود  هلئاسم 

سک چیه  دنیوگیم : ننست  لها  هک  یلاح  رد  مینکیم ؛ نیرفن  میاهدید ، يدب  وا  زا  هک  ار  یسک  ام  دراد ؟ یهاگیاج  هچ  یعیش  رکفت  رد  نیرفن  هلأسم 
ایاور رد  نیرفن  ایآ  تسین ؟ هعیش  رکفت  یفنم  ياههبنج  زا  امش  رظن  هب  نیا ، دناهدرک . یگرزب  ياطخ  هک  مه  ار  یناسک  نآ  یتح  مینکیمن  نیرفن  ار 
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ننـست لـها  هک  یلاـح  رد  مینکیم ؛ نـیرفن  میاهدـید ، يدـب  وا  زا  هـک  ار  یـسک  اـم  دراد ؟ یهاـگیاج  هـچ  یعیـش  رکفت  رد  نـیرفن  هلأـسم 
رکفت یفنم  ياههبنج  زا  امـش  رظن  هب  نیا ، دناهدرک . یگرزب  ياطخ  هک  مه  ار  یناسک  نآ  یتح  مینکیمن  نیرفن  ار  سک  چیه  دـنیوگیم :

؟ تسا هدمآ  تایاور  رد  نیرفن  ایآ  تسین ؟ هعیش 

خساپ

تنعل انامه  .» 18 دوه /  هللا  امهمحرنیملاظلا  یلع  هللا  ۀنعل  الأ  تسا : هدش  حرطم  زین  ینآرق  تایآ  رد  تایاور ، رب  هوالع  نیرفن  هلأسم  ًالوا ،
ناشنتسکشنامیپ يازـس   ] هب سپ  . » 13 هدـئام /  هللا  امهمحر  ... ۀیـساق مهبولق  انلعج  مهانعل و  مهقاثیم  مهـضقن  امبف  داب .» نارگمتـس  رب  ادـخ 

تنعل ار  نارفاک  ادخ  .» 64 بازحا /  هللا  امهمحراریعس  مهل  دعأ  نیرفاکلا و  نعل  هللا  نإ  میدینادرگ .» تخس  ار  ناشیاهلد  میدرک و  ناشتنعل 
 / بازحا هللا  امهمحر  ... ةرخآلا و ایندلا و  یف  هللا  مهنعل  هلوسر  هللا و  نوذؤی  نیذلا  نإ  تسا .» هدرک  هدامآ  ینازورف  شتآاهنآ  يارب  هدرک و 

روآتفخ یباذـع  ناشیارب  هدرک و  تنعل  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  ادـخ  دـنناسریم ، رازآ  ار  وا  ربمایپ  ادـخ و  هک  یناسک  نامگیب ، .» 57
موق هیآ 23 ،] رون ،  ] دـننزیم نمادـکاپ  نانز  هب  اوران  تمهت  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  نآرق ، رگید  تایآ  رد  نینچمه  تسا .» هتخاس  هدامآ 
دوهی موق  زا  یخرب  هیآ 42 ] صصق ، هیآ 99 -  دوه ،  ] ناینوعرف هیآ 60 ،] دوه ،  ] تسا هتـساوخ  نانآ  يارب  گرم  دنوادخ  یتح  هک  ار  داع 

زین ینوگانوگ  تایاور  تسا . هدومن  نیرفن  ار  اـهنآ  هدرک و  نعل  و ... هیآ 6 ] حتف ،  ] ار ناکرشم  و  هیآ 68 ] هبوت ،  ] ناقفانم هیآ 46 ،] ءاسن ، ]
زا تسا ؛ هدرک  نیرفن  هژاو  نیا  اب  ار  اهنآ  هدومرف و  نعل  ار  يدارفا  نوگانوگ ، ياـهنحل  اـب  هک  تسا  هدـش  دراو  (ص ) لوسر ترـضح  زا 

ییادج شدنزرف  ردام و  نایم  هک  یسک  ح 17962 . ص 508 ، ج 8 ، همکحلانازیم ، ابر ، نیبتاک  نیدهاش و  لّکوم و  ابر ، هدـنروخ  هلمج :
حرطم اـجنیا  رد  هک  تیاور  هس  نیا  ًاـقافتا  و ... ح 17965 . ص 509 ، نامه ، دـشوپب  نز  ساـبل  هک  ار  يدرم  ح 17963 . نامه ، دزادنیب ،

رب هک  میدقتعم  ینس ، هعیش و  زا  معا  ناناملسم ، ام  نیاربانب ، تسا . هدمآ  تنـس  لها  ییاور  بتک  رد  هدش و  لقن  تنـس  لها  قیرط  زا  دش ،
رادـم و مینک  هظحالم  هک  تسا  مهم  هتکن  نیا  اما  دراد . دوجو  یمالـسا  گـنهرف  رد  نیرفن  (ص ،) ادـخ لوسر  هریـس  نآرق و  تاـیآ  قبط 

رایـسب هانگ  بکترم  هک  دارفا  زا  یخرب  (ص ،) ادـخ لوسر  زا  هدـش  لـقن  تاـیاور  نآرق و  تاـیآ  هب  هجوت  اـب  تساـجک ؟ نیرفن »  » کـحم
هب يداصتقا  یسایس و  یعامتجا ، ثیح  زا  هچ  یقالخا  ظاحل  زا  هچ  ار  یمالسا  نایک  ماظن و  هعماج و  دوخ  دنـسپان  رادرک  اب  هدش ، گرزب 

مهم و روما  رد  نیاربانب ، دنـشابیم . نیرفن  قحتـسم  دـننکیم ؛ ینمـشد  یبدایب و  وا  تلاسر  و  (ص ) ادـخ ربمایپ  هب  تبـسن  هتخادـنا ، رطخ 
یعامتجا یقالخا ، لئاسم  هب  ياهمطل  هک  یئزج  مهم و  ریغ  روما  رد  اما  دوش . نعل  نیرفن و  هدننک ، فلخت  هک  درادـن  يداریا  چـیه  نالک ،

، ورنیازا تسا . هدش  عنم  یهن و  نیرفن  ناتسود ؛ نانمؤم و  نوچمه  دارفا  یخرب  هب  تبـسن  نینچمه  و  دنزیمن ؛ یمالـسا  هعماج  یـسایس  و 
یعامتجا گرزب و  ياهاطخ  نابکترم  صاخ و  دارفا  هب  نیرفن  دوصقم  تسا ، هدرک  یقلت  زیاج  نَسَح و  يرما  ار  نیرفن  هک  تایاور  یخرب 

هبوت و ضقن  اهتنا  رد  دوش  تنعل  بجوم  اههبوت  تسکش  قاثیم و  ضقن  باب 106 و 107 . ج 72 ، راونالاراحب ، اگن : باب  نیا  رد  دشابیم .
يونثم دربن  زا  دنتسکش  قح  دهع  هک  نوچ  درک  هنیزوب  ار  موق  نآ  ادخ  سپ  ْتقَم  كالِها و  دمآ و  خسم  بجوم  تبس  باحصا  نآ  دهع 

.2591  - 2593  / 5 / 

هدش دراو  اهنآ  تلیضف  رد  يدایز  تایاور  دنتسه و  نمؤم  هباحص  همه  هکیلاح  رد  دننادیم  رفاک  قفانم و  ار  ربمایپ  باحصا  هعیـش  ناردارب  ارچ 
؟ تسین ییانثتسا  تسا و 
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اهنآ تلیـضف  رد  يدایز  تایاور  دنتـسه و  نمؤم  هباحـص  همه  هکیلاح  رد  دننادیم  رفاک  قفانم و  ار  ربمایپ  باحـصا  هعیـش  ناردارب  ارچ 
؟ تسین ییانثتسا  تسا و  هدش  دراو 

خساپ

ره ّتنُـس  لها  هدیقع  هب  انب  هباحـص  دروم  رد  ّتنـس  لها  هاگدید  دوش / صخـشم  هباحـص  هب  تبـسن  نیقیرف  هاگدید  دیاب  زیچ  ره  زا  شیپ 
همه رگید  فرط  زا  و  { 1 ،} دوشیم بوسحم  ترـضح  نآ  یباحـص  دشاب ، هدید  تعاسکی  يارب  ولو  ار  (ص ) ادخلوسر هک  یناملـسم 

نودب دننکیم ، لقن  ار  یتیاور  هک  ینامز  دننک و  ذخا  نانآ  زا  ار  نید  ماکحا  فراعم و  دـنناوتیم  ناناملـسم  و  { 2} دنتسه لداع  هباحص 
دنتسه انشآ  میرک  نآرق  لیوأت  ریسفتاب و  دناهدرک و  كرد  ار  لوسر  ترـضح  تلاسر  یحو و  نارود  نانآ  اریز  دنریذپب . نانآ  زا  هغدغد 

ار ربماپ  يرای  تبحاصُم و  قیفوت  نانآ  نینچمه  دناهدرک و  ظفح  ار  وا  نانخـس  دناهتفرگ و  ارف  ار  ادـخ  ماکحا  (ص ) ادـخلوسر نابز  زا  و 
ای دزادرپب و  هباحـص  صیقنت  هب  درادـن  قح  یـسک  نیارباـنب  تسا / هدرک  دـیجمت  ناـنآ  زا  یتاـیآ  رد  دـنوادخ  ببـس  نیمه  هب  دناهتـشاد و 

یگرزب راختفا  (ص ) ادـخلوسر اب  ندوب  مزالم  تبحاصم و  دـیوگیم  هعیـش  هباحـص  دروم  رد  هعیـش  هاگدـید  دـنک / در  ار  نانآ  تاـیاور 
ماجنا یناوارف  ياهشالت  اهتدهاجم و  مالسا  شرتسگ  یمالسا و  تموکح  لیکـشت  يارب  ترـضح  نآ  هباحـص  زا  يرایـسب  و  { 3} تسا

ياهزور زا  هک  هورگ  نیا  نوماریپ  میرک  نآرق  دندومن و  يریگیپ  ار  ادخلوسر  عینم  هیلاع و  فادها  شیوخ  لام  ناج و  راثیا  اب  دنداد و 
ْمُهوُعَبَّتا َنیذَّلاَو  ِراْصنالا  َو  َنیرِجاـهُملا  َنِم  َنُولَّوَـْالا  َنوُِقباَّسلا  : " دـیامرفیم دـندوب  (ص ) ادـخلوسر درگ  هب  راوهناورپ  تخـس  نیزاـغآ و 

ناماگشیپ . » ُمیظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلاذ  ًاَدبَا  اهیف  َنیِدلاخ  ( 100: هبوت  ) ُراْهنالا اَهَتَْحت  يرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّدَعَا  َو  ُْهنَع  اُوضَر  َو  ْمُْهنَعُهَّللاَیِضَر  ٍناسْحِِاب 
و دندش ، دونـشخ  وا  زا  اهنآ  تشگ و  دونـشخ  اهنآ  زا  دنوادخ  دندرک  يوریپ  اهنآ  زا  یکین  هب  هک  یناسک  راصنا و  نیرجاهم و  زا  نیتسخن 

يزوریپ تسا  نیا  و  دـنام ؛ دـنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  تسا ، يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  هتخاس  مهارف  نانآ  يارب  تشهب  زا  ییاهغاب 
ادـخلوسر هارمه  دـندرک و  اـهر  ار  شیوخ  ییاراد  یگدـنز و  هناـشاک و  هناـخ و  ادـخ ، نید  قـشع  هب  هک  ناـنآ  نأـش  رد  زین  و  گرزب ».

َو َهَّللا  َنُورُْـصنَی  َو  ًاناوْضِر  َو  ِهَّللا  َنِم  ًالْـضَف  َنُوغَْتبَی  ْمِِهلاْومَا  َو  ْمِهِرایِد  ْنِم  اُوجِرُْخا  َنیذَّلا  َنیرِجاهُْملا  ِأرَقُْفلل  : " دیامرفیم دـندومن  ترجاهم 
رد دـندش  هدـنار  نوریب  دوخ  لاوما  هناـشاک و  هناـخ و  زا  هک  تسا  يرجاـهم  ناریقف  يارب  لاوما  نیا  { » 4"} َنُوقِداَّصلا ُمُه  َکـِئلُوا  َُهلُوسَر 

نوچ يرگید  تایآ  رد  نینچمه  دننایوگتـسار ». اهنآ  دننکیم و  يرای  ار  شلوسر  ادخ و  دنبلطیم و  ار  وا  ياضر  یهلا و  لضف  هک  یلاح 
زیامتم ّتنـس  لها  زا  ار  هعیـش  رظن  هک  هچنآ  دزادرپیم / نمؤم  راکادف و  هباحـص  زا  یخرب  فیرعت  دـیجمت و  هب  حـتف  هروس  و 29  هیآ 18 
یعقاو نمؤم  لداع و  ار  نانآ  همه  درک و  تواضق  وحن  کیهب  هباحص  همه  هرابرد  ناوتیمن  دیوگیم : هعیش  هک ، تسا  هتکن  نیا  دزاسیم 

نانیمطا نانآ  همه  هب  هتـسبمشچ  هک  دوشیمن  بجوم  ندوب  یباحـص  درک . داـمتعا  نید  فراـعم  نتفرگ  يارب  ناـنآ  همه  هب  دومن و  یقلت 
ربمایپ يرسمه  تفارـش  زا  ندوب  یباحـص  تفارـش  اریز  میریگب ، هدیدان  ار  نانآ  ناهانگو  اهشزغل  میریگب و  اهنآ  زا  ار  نید  ماکحاو  مینک 
ِِّیبَّنلا َأِسن  ای  : " دیامرفیم ربمایپ  نارـسمه  نوماریپ  میرک  نآرق  و  { 5} دناهدوب زین  هیباحص  ترضح  نآ  نارـسمه  یمامت  هکلب  تسین ، رتشیب 

امـش زا  سکره  ربمایپ ، نارـسمه  يا  { » 6"} ًاریِـسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلاذ  َناک  َو  ِْنیَفْعِـض  ُباذَْـعلا  اََهل  ْفَعاـُضی  َنِّیَبُم  َشِحاـِفب  َّنُْکنِم  ِتْأَـی  ْنَم 
ام تواضق  دیوگیم  هعیـش  تسا » ناسآ  هراومه  ادـخ  رب  نیا  و  دوب ، دـهاوخ  نادـنچود  شباذـع  دـنک ، يراکـشآ  تشز  راک  هب  تردابم 

غارس هب  دیاب  یعوضوم  ره  ندش  نشور  يارب  هکنانچمه  دشاب و  خیرات  تداهش  تنس و  میرک و  نآرق  رب  ینتبم  یتسیاب  هباحـص  نوماریپ 
تلیضف رد  هک  تایآ  زا  يدادعت  هب  لبق  ثحب  رد  نآرق  رد  هباحـص  زا  یهورگ  مینک  نینچ  دیاب  زین  عوضوم  نیا  رد  میورب  تنـس  باتک و 
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! تشادرب اتفرگ  ات  دید  مه  رانک  رد  دیاب  ار  میرک  نآرق  تایآ  همه  هعیـش  هاگدـید  زا  یلو  میدومن  هراشا  دوب  هباحـص  زا  یعمج  تمظع  و 
نایب ار  هباحص  یخرب  ياهاطخ  ناهانگ و  هک  ار  یتایآ  نآ  دنکیم ، شیاتس  دیجمت و  هباحص  زا  هک  یتایآ  رانک  رد  رگا  ًالثم  میوشن . طلغ 

یـصخشم بوخ  لمع  هب  طوبرماهدیجمت  یخرب  نینچمه  تسین و  هباحـص  همه  هب  طوبرم  اهدیجمت  هک  دیمهف  میهاوخ  مینیبب  زین  دنکیم 
رارق دیجمت  دروم  راب  کی  یـسک  رگا  هک  تسین  نینچ  نیااما  دنتفرگ  رارق  ادخ  شیاتـس  دروم  دنداد و  ماجنا  هباحـص  زا  یعمج  هک  تسا 
هعیـش رظن  هب  هک  یتایآ  هلمج  زا  دوش / هدیـشک  هانگ  فارحنا و  هب  ًادعب  دنچ  ره  دـشاب  دـنوادخ  ياضر  دروم  هشیمه  يارب  يرگید  تفرگ 

نیب رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  میرک  نآرق  زا  اههرهچ  ود  فلا -  زا : تسا  ترابع  دـشاب  رظن  دروم  هباحـص  زا  دـیجمت  تایآ  راـنک  رد  دـیاب 
بوسحم باحـصا  زج  رهاظ  رد  دنتـشادن و  یعقاو  نامیا  مرکا  ربمایپ  مالـسا و  هب  هک  دـندوب  ياهرهچ  ود  ياهناسنا  (ص ) ربمایپ باحـصا 

َُّمث ِْنیَتَّرَم  مُُهبِّذَُعنَـس  ْمُهُمَْلعَن  ُنَْحن  ْمُهُمَْلعَت  ـال  ِقاـفِّنلا  یَلَع  اُودَرَم  َِْنیدَْـملا  ِلـْهَا  ْنِم  َو  َنوُِقفاـنُم  ِبارْعـالا  َنِم  ْمَُکلْوَـح  ْنَّمِم  َو  / " دـندشیم
وخ قاـفن  رب  ياهدـع  زین  هنیدـم  ناـنکاس  زا  دـنقفانم و  دنتـسه  امـش  نوـماریپ  هک  ینانیـشنهیداب  زا  یخرب  { » 7"} ٍمیظَع ٍباذَـع  یِلا  نُوّدَُری 

هدینادرگ زاب  گرزب  یباذع  هب  سپس  مینکیم ، باذع  رابود  ار  نانآ  يدوز  هب  میسانشیم . ار  نانآ  ام  یـسانشیمن ، ار  نانآ  وت  دناهتفرگ .
هباحـص وزج  ار  نانآ  دنتخانـشیمن و  ار  اهنآ  زین  ناناملـسم  دسانـشیمن  ار  نیقفانم  (ص ) ادخ لوسر  هک  ینامز  تسا  نشور  و  دنوشیم ».

/ دنتسه نامیالا  فیعض  تسا و  رامیب  ناشبولق  یلو  دنتـسین  نیقفانم  زا  هورگ  نیا  اهلد  رامیب  ب -  دندروآیم / باسح  هب  یعقاو  نیتسار و 
: دـنتفگیم نالد  رامیب  ناقفانم و  هک  یناـمز  و  { » 8"} ًارُورُغ َِّالا  ُُهلُوسَر  َو  ُهَّللا  اَنَدَـعَو  اـم  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  یف  َنیذَّلاَو  َنوُِقفاـنُْملا  ُلُوقَی  ْذِا  َو  "

صخـش ربخ  زا  هباحـص  نینمؤم و  هک  دنکیم  دیکأت  میرک  نآرق  ناقـساف  ج -  دناهدادن »» ام  هب  نیغورد  ياههدـعو  زج  شربمایپ  ادـخ و  »
ْنَا اُونَّیَبَتَف  ٍأَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَئاج  ْنِا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَُهیَا  ای  : " دیامرفیم هک  اجنآ  دنریذپن ، ار  وا  فرح  یسررب  قیقحت و  نودب  دننک و  زرحت  قساف 

دروایب امـش  يارب  يربخ  یقـساف  صخـش  رگا  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  { » 9"} َنیمِدان ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اُوِحبُْـصتَف  َلاهَِجب  ًامْوَق  اُوبیـُصت 
دناهتفگ ینس  هعیش و  نیرسفم  دیوش ». نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  دیناسرب و  بیـسآ  ینادان  يور  زا  یهورگ  هب  ادابم  دینک ، قیقحت  نآ  هرابرد 

زا رون  هروـس  رد  میرک  نآرق  نینچمه  { 10 .} تسا هدومن  یفرعم  قساف  ناونع  هب  ار  وا  تسا و  هدـش  لزان  هبقُع » نبدـیلو   » هرابرد هیآ  نیا 
َنیذَّلا َّنا  : " دـیامرفیم هک  اجنآ  دـندز  تمهت  (ص ) ادـخ لوسر  رـسمه  هب  هک  دـهدیم  ربخ  هباحـص  نایم  رد  يرجاف  قساف و  دارفا  دوجو 

ناناملسم هباحص و  نایم  رد  هک  دوشیم  هدافتسا  ینـشور  هب  میرک  نآرق  رگید  تایآ  هیآ و  هس  نیا  زا  { 11"} ْمُْکنِم ٌَْبصُع  ِکفْالِاب  ُوئاج 
درمـش و لداع  ار  هباحـص  همه  ناوتیمن  نیاربانب  دـندوب ؛ قساـف  و  لد ، ضیرم  هرهچ ، ود  هک  دـندرکیم  یگدـنز  یناـسک  ربماـیپ ، ناـمز 
زا یهورگ  تسا / یعقاو  نیتسار و  هباحـص  دزادرپیم ، هباحـص  دـیجمت  هب  هک  یتایاور  تایآ و  رظن  روظنم  داد و  رارق  دوخ  یلمع  يوگلا 
رد زین  یثیداـحا  دـش ) هراـشا  نآ  هب  هک   ) تسا هدـش  دراو  هباحـص  زا  یعمج  بقاـنم  رد  یناوارف  ثیداـحا  هکناـنچمه  تنـس  رد  هباـحص 

ترابع تایاور  نآ  زا  یکی  تسا ، هدومن  يروآعمج  نتف  باتک  رد  ار  اهنآ  يراخب  هک  دراد  دوجو  باحـصا  زا  یخرب  تّمذم  شهوکن و 
اِمب ََکل  َْملِع  َکَّنا ال  ُلاُقیَف  یباحْصَا  ِّبِر  ای  ُلُوقَاَف  ُْهنَع  َنْوَلُْجیَف  یباحْـصَا  ْنِم  ٌلاجِر  َضْوَْحلا  ّیَلَع  ُدِرَی  : " دومرف (ص ) مرکا ربمایپ  زا : تسا 

: میوگیم نم  دنوشیم . هداد  چوک  اجنآ  زا  یلو  دنوشیم  دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  نم  باحصا  زا  یهورگ  { » 12 ... "} َكَدَْعب اُوثَدْحَا 
زا هباحص  زا  یخرب  هرابرد  خیرات  تداهش  دندرک »... هچ  وت  زا  سپ  نانآ  هک  ینادیمن  وت  دوشیم : هتفگ  دنتـسه  نم  باحـصا  اراگدرورپ 

نیا زا  هنومن  هس  هب  تسا / هدش  يراج  نانآ  رب  زین  یهلا  دودح  یتح  دناهدش و  هانگ  بکترم  هباحـص  زا  یخرب  هک  تسا  خـیرات  تاملـسم 
رد هدرک و  يورهداـیز  بارـش  ندروخ  رد  یبش  هفوک ، رادـنامرف  { 13} هبقُع نبدـیلَو  دـینک / هجوت  ْباغلا » دـسا   » فورعم باتک  زا  دراوم 

؟ مناوخب رتشیب  ایآ  تفگ : مدرم  هب  زامن  زا  سپ  دناوخ و  تعکر  راهچ  ار  زامن  دش و  رضاح  دجـسم  رد  حبـص  زامن  هماقا  يارب  یتسم  لاح 
هک ینامز  رد  هبعُش  نب  ْریغُم  { 14 .} درک لزع  هفوک  يرادنامرف  زا  ار  وا  مّوس  هفیلخ  دندز و  ّدح  وا  رب  مدرم ، تداهـش  نایرج و  نیا  زا  سپ 
مود هفیلخ  طسوت  رمخ  برـش  لیلد  هب  نوعظَم  نب  ْماُدق  { 15 .} دومن لزع  ار  وا  دز و  دح  وا  رب  مود  هفیلخ  درک و  انز  دوب  هرـصب  رادـنامرف 

دوجو هباحـص  نیب  یناوارف  ياهگنج  اهدروخرب و  تارجاـشم ، هک  دـهدیم ، ناـشن  ینـشور  هب  خـیرات  رگید  فرط  زا  { 16 .} دروخ دح 
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لاح دـناهدش  هتـشک  اهگنج  نیا  رد  یعمج  و  { 17} تسا هدوب  ینمـشد  دـسح و  یناسفن و  لـیاسم  اـهنآ  هشیر  تلع و  هک  تسا  هتـشاد 
هب و  (ص ) ربمایپ تنس  میرک و  نآرق  زا  يوریپ  هب  هعیـش  ثحب  هصالخ  دومن ؟ اوقت  تلادع و  هب  فیـصوت  ار  هباحـص  همه  ناوتیم  هنوگچ 

نانچ دندیزرون و  غیرد  لام  ناج و  راثیا  زا  هک  دندوب  ياهبترمدنلب  گرزب و  ياهناسنا  هباحـص  نایم  رد  هک  تسا  دـقتعم  خـیرات  تداهش 
يربارب سنا  نج و  تدابع  اب  اهنآ  ریـشمش  تبرـض  کی  هک  دـندناشنیم  كاخ  هب  ار  نمـشد  دـنتخادرپیم و  داهج  گنج و  هب  هناصلخم 

اورپ تاـمرحم  ندــش  بـکترم  زا  هـک  قساـف  يدارفا  زین  ناـمیالا و  فیعــض  هرهچ ، ود  یهورگ  باحــصا ، ناـیم  رد  یفرط  زا  درکیم و 
ار نید  ماکحا  فراعم و  نانآ  همه  زا  ناوتیمن  تسناد و  اوقت  اب  لداع و  ار  هباحص  همه  ناوتیمن  نیاربانب  تسا . هتشاد  دوجو  دناهتـشادن 
تلادـع و هک  دوش  ذـخا  نید  ماکحا  فراعم و  یناسک  زا  دـنریگ و  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  هباحـص  کت  کت  دـیاب  هکلب  درک ؛ ذـخا 
{18"} ْمُکیْقتَا ِهَّللاَْدنِع  ْمُکَمَرْکَا  َّنِا  / " دنوش هدیجنـس  اوقت  ینآرق و  رایعم  اب  دیاب  مدرم  ریاس  نوچ  زین  هباحـص  و  دـشاب . زرحم  اهنآ  تقاثو 
زا يرگید  ياـهفیرعت  هتبلا  ص 5(س .) ج 1  يوون ، حرـش  ملـسم ، حیحـص  [. 1 « ] تسامـش نیرتاوقت  اـب  ادـخ  دزن  رد  امـش  نیرت  یمارگ  »

تاقالم نامیا  لاح  رد  ار  (ص ) ربمایپ هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  یباحـص  دیوگیم : ْباصالا »  » همدقم رد  رجح  نبا  تسا ؛ هدـش  هباحص 
اهقف و زا  يرایـسب  بهذـم  هک  نانچ  تسا  مزال  ینـالوط  تبحاـصم  هباحـص  قدـص  رد  هک  دـناهتفگ  یخرب  دریمب . زین  مالـسا  رب  دـیامن و 

...«/ لودع عیمجلا  نا  یلع  ْنسلا  لها  قفتا  « ؛ 22 ع)1 -   ) ص ج 1 ، نامه ، [. 2 (/ ] س () ص  ) ص يوون ، حرـش  هب  ك : ر . تسا . نویلوصا 
مدق تباث  دوخ  نامیا  رب  رمع  رخآ  ات  دشاب و  هتـشاد  ینالوط  تمزالم  ترـشاعم و  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  یباحـص  هعیـش  رظن  زا  [. 3]

: برعلا ناسل  هتبحـص ،» لوط  یـضتقت  ْبحاصملا ًّ  نا   » و هتمزالم » رثک  نمل  الا  لاقی  و ال  : » دناهدرک حیرـصت  نادب  نویوغل  هک  نانچ  دنامب 
[. 6 / ] ص 98 ج 1 ، يرکسع ، همالع  نیتسردملا ، ملاعم  [. 5 / ] هیآ 100 هبوت ، هروس  [. 4 «/ ] بحص  » هدام بغار ، تادرفم  و  بحص »  » هدام

، یناعملا حور  [. 10 (/ ] ص  ) هیآ تارجح ، هروس  [. 9 / ] هیآ 12 بازحا ، هروس  [. 8 / ] هیآ 101 هبوت ، هروس  [. 7 (/ ] هیآ 0(س بازحا ، هروس 
ج يراخب ، حیحص  [.- 12 / ] هیآ 11 رون ، هروس  [. 11 / ] هیآ لیذ  ص 559  س ،)  ) فاشک ج هیآ -  لـیذ  ص 144  ص)2 ،  ) زج س)1 ،  ) ج

[.- 14 / ] دـش یفرعم  قساـف  ناونع  هب  تارجح  ص )  ) هیآ رد  هک  تسا  یـصخش  ناـمه  نیا  [.- 13  ] هیبیدـحلا ْوزغ  باب  ص 0(س .) (س ،)
مسا لیذ  ج 4 ، ْباغلادسا ،: [.- 16 / ] ص 248 هبعش ، نب  ْریغم  مسا  لیذ  ج 5 ، ْباغلادسا ، [.- 15 / ] هبقع نبدیلو  مسا  لیذ  ج 5 ، هباغلادسا ،

هیآ تارجح ، هروـس  [. 18 (/ ] ص 10(س ج 5 ، ْمامالا -  باـتک  رخاوا  ینازاـتفت -  دـصاقم  حرـش  [. 17 (/ ] ص 94(س نوعظم ، نب  ْمادـق 
یلیمحت جاودزا  عوضوم : (س)1 /

؟ تسیچ هباحص  ۀمه  تلادع  مدع  رب  ینبم  هعیش  لئالد 

شسرپ

؟ تسیچ هباحص  ۀمه  تلادع  مدع  رب  ینبم  هعیش  لئالد 

خساپ

تـسا ریز  رارق  هب  دـننک  یم  میـسقت  فلتخم  هورگ  ود  هب  ار  اـهنآ  هکلب  دـنراذگ  یمن  هحـص  هباحـص  همه  تلادـع  هب  هک  یناـسک  لـیالد 
وزج قساف ، درف  نیا  ًاملـسم   6/ تارجح اونیبتف ». ابنب  قساف  مک  ءاج  نا  : » دـیوگ یم  تسا و  هدـیمان  قساف  ار  ناـنآ  زا  یخرب  دـیجم  نآرق  .1
نب دیلو  زج  یـسک  درف  نیا  دـنیوگ  یم  ناخروم  نارـسفم و  تسا و  هدرک  شارزگ  ار  یغورد  ربخ  ترجه  مشـش  لاس  رد  هدوب و  هباحص 
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یتقو دوب ، لوغـشم  هعمج  زاـمن  ياـه  هبطخ  ندـناوخ  هب  يا ، هعمج  زور  رد  ربماـیپ  هک  تسا  یکاـح  خـیرات  نآرق و  . 2 تسا . هدوـبن  هبقع 
غارـس هب  هدرک و  كرت  ار  زامن  نانآ  رتشیب  دیـسر ، نانآ  شوگ  هب  درکیم ـ  تیاکح  ماـش  زا  يراـجت  ناوراـک  دورو  زا  هک  لـبط ـ  يادـص 

هک هیآ  ود  نـیا  زا   11/ هعمج امئاق ». كوکرت  اـهیلا و  اوضفنا  اوهل  وا  هراـجت  اوار  اذا  و  : » دـیامرف یم  هک  ناـنچ  دـنتفر ، دوخ  يداـم  عفاـنم 
نآ سار  رد  هباحـص  زا  یخرب  دناوخ و  هیغاب »  هئف  ارامع «  نالتاق  ص )  ) ربمایپ هک : نیا  نآ  میروخ و  یم  رب  زین  يرگید  هتکن  هب  میرذگب ،

فارحنا زا  یکاح  هک  يا  هلدا  هتبلا  دنشک ]. یم  رگمتـس  هورگ  ار  وت  «، ] هیغابلا هئفلا  کلتقت  : » دومرف رامع ) وا (  هب  ربمایپ  دنتـشاد . رارق  هئف 
هک دنک  یم  باجیا  ربمایپ  یناسنا  هفطاع  دـنچ  ره  میروایب ، اجنیا  رد  ار  همه  میناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رت  نوزف  دـشاب ، یم  هباحـص  زا  یخرب 

. تسا هفطاع  مکح  ربارب  رد  میلست  زا  عنام  یجراخ  ياه  تیعقاو  یلو  دناشوپب  تلادع  ۀماج  هباحص  همه  رب 

تیب لهادروم  رد  تنس  لها  هاگدید 

؟ دنراد لوبق  يا  هیاپ  هچ  رد  ار  رگید  ناماما  یلع و  ماما  تنس ,  لها 

شسرپ

؟ دنراد لوبق  يا  هیاپ  هچ  رد  ار  رگید  ناماما  یلع و  ماما  تنس ,  لها 

خساپ

لماش هک  هیماما  هقرف  لثم  تسرد  , درک يراج  اهنآ  دروم  رد  یلک  مکح  کی  ناوت  یمن  اذل  دنراد . ینوگانوگ  قرف  اه و  هخاش  تنس  لها 
یم نعل  بس و  ار  اهنآ  دنراد و  ینمـشد  نیموصعم  همئا  اب  دنتـسه و  یبصان  هک  یهورگ  زا  ریغ  لاح ,  نیعرد  اما  تسا .  ینوگانوگ  قرف 

لوسر ناگداون  ناونع  هب  ار  همئا  ریاس  ناشیا و  نادنزرف  دـنراد و  لوبق  ادـخ  لوسر  هفیلخ  نیمراهچ  ناونع  هب  ار  یلع 7 نانآ  مومع  دننک ,
. دنرادن لوبق  ادخ  لوسر  زا  سپ  قح  رب  ماما  ای  موصعم  ماما  ناونع  هب  اما  دنراد . یم  مرتحم  ادخ 

؟ دنور یم  هاگ  حیرفت  هب  مهد  زور  رد  دنراد و  یسورع  سلاجم  مرحم  مهن  متشه و  تنس ، لها  ارچ 

شسرپ

؟ دنور یم  هاگ  حیرفت  هب  مهد  زور  رد  دنراد و  یسورع  سلاجم  مرحم  مهن  متشه و  تنس ، لها  ارچ 

خساپ

دنیامن یم  رازگرب  یسورع  مسارم  اروشاع ، مایا  و  (ع ) نیسح ماما  يرادازع  مایا  رد  تنس  لها  ناردارب  ۀمه  تفگ : ناوت  یمن  عطق  روط  هب 
دنرادروخرب يا  هژیو  تیمها  زا  ناناملسم  نایم  رد  (ص ) مالـسا ربمایپ  تیب  لها  اریز  دنور ؛ یم  هاگ  حیرفت  هب  مرحم  مهن  مهد و  مایا  رد  و 

ناردارب دننک . یم  يرادازع  (ع ) نیسح ماما  يارب  یخرب  یتح  دنا و  لیاق  یصاخ  مارتحا  (ع ) نیسح ماما  هب  تبسن  زین  تنس  لها  ناردارب  و 

زا 934بهاذم هحفص 476 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


مایا رد  اهنت  هن  تنـس  لـها  زا  یخرب  ( 1 دومن : میـسقت  هورگ  دـنچ  هب  ناوت  یم  (ع ) نیـسح ماما  هب  تبـسن  يرادازع  ثیح  زا  ار  تنـس  لها 
ماما بیاصم  صوصخ  رد  زین  اهنآ  نادنمـشناد  هدومن و  يرادازع  (ع ) نیـسح ماما  يارب  هکلب  دنریگ ، یمن  نشج  هدرکن و  یـسورع  مرحم 

و : " دسیون یم  هتشون  (ع ) نیسح ماما  يارب  يرادازع  صوصخ  رد  نیـسحلا ، لتقم  ناونع  اب  یباتک  هک  يزار  لیلجلادبع  دنا . هتـشون  باتک 
و روصنم ...  دمحم  نوچ  املع  لوحف  هفینحوب ، باحصا  ِدالب  یعفاش و  باحـصا  ِدالب  ۀمه  رد  دنتـسین . صوصخم  عزف  عزج و  نیدب  هعیش 
رد ناریا و  رد  تنـس  لـها  زا  یخرب  زین  هزورما  [ 1 ... " .] دـنا هتـشاد  يراز  هحون و  عزج و  اب  هیزعت  نیا  اروشاع  مسارم  رد  نیقیرف  زا  ناـیقاب 

دنتسه تنس  لها  زا  یخرب  ( 2 دننک . یم  تکرش  عیشت  لها  ِمسارم  زا  یخرب  رد  هدومن و  يرادازع  (ع ) نیـسح ماما  يارب  رگید  ياهروشک 
ماـما هب  مارتـحا  رطاـخ  هب  زین  فیط  نیا  تفگ : ناوتب  دـیاش  دـنزادرپ . یم  حـیرفت  یـسورع و  هب  هن  دـننک و  یم  يرادازع  ماـما  يارب  هن  هک 

یم نید  ظفح  رد  ار  ماما  شقن  و  (ع ) نیـسح ماما  هاگیاج  يا  هزادنا  ات  هک  دنتـسه  يدارفا  ای  دـنریگ و  یمن  نشج  مایا  نیا  رد  (ع ) نیـسح
نکمم یبهذم  تابصعت  یگنهرف و  رقف  ساسا  رب  دنتـسه  تیباهو  هشیدنا  ریثأت  تحت  هک  تنـس  لها  ناردارب  زا  یخرب  هنافـسأتم  ( 3 دنناد .
نانمشد ءوس  تاغیلبت  ریثأت  تحت  هدوب و  مک  رـشق  نیا  یلو  دننک ؛ رازگرب  نشج  مسارم  ًانایحا  ای  هتفر و  هاگ  حیرفت  هب  مرحم  مایا  رد  تسا 

رگید يوس  زا  تشاد . دنهاوخرب  دوخ  ۀتـسیاشان  لامعا  زا  تسد  زین  نانا  نداد ، یهاگآ  يزاس و  گنهرف  اب  هک  دـنا  هتفرگ  رارق  تیب  لها 
ینیریـش دنتخادرپ و  یم  يداش  هب  هتفرگ ، نشج  دندرمـش و  یم  هدنخرف  ار  اروشاع  زور  نایوما  اریز  هدوب ، راذـگ  ریثأت  زین  نایوما  تسایس 

نآ تقد  لباقۀتکن  [ 2 .] دنام ياج  رب  اه  تدم  مسر  نیا  زین  هیما  نب  تموکح  لاوز  زا  دـعب  یتح  دندیـشوپ و  یم  ون  سابل  دـندروخ و  یم 
رب هدش و  عورش  مرحم  لّوا  زا  نانآ  لاس  زاغآ  هک  تسا  نآ  ياتسار  رد  دنریگ ، یم  نشج  مرحم  مایا  رد  هک  تنس  لها  زا  یخرب  هک  تسا 

، يزار لیلجلادبع  [ 1 . ] دوش هتفرگ  نشج  تسا  نکمم  لیوحت  لاـس  لاـس و  زاـغآ  رد  ور  نیا  زا  دوش ؛ یم  هبـساحم  يرمق  يرجه  ساـسا 
. اروشاع ةدام  ص 1651 ، ج 2 ، یسراف ، فراعملا  هریاد  بحاصم ، نیسح  مالغ  [ 2 . ] ص 592 نیسحلا ، لتقم 

؟  دنا هدنادرگ  يور  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  زا  لوصا  عورف و  رد  ننست  لها  ارچ 

شسرپ

؟  دنا هدنادرگ  يور  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  زا  لوصا  عورف و  رد  ننست  لها  ارچ 

خساپ

زور نامه  زا  نا ,  ـ یر ـن جـ یا دنا .  هدنادرگ  يور  اهنآزا  هدرک و  لودـع  ع )   ) تیب لها  زا (  هک  دـندوب  تما  روما  ءایلوا  نارادـمامز و  نیا 
اب تسا ,  هتفای  نایرج  و  هتفرگ ,  همـشچرس  دـنتفرگ  دو  رایتخا خـ باختنا و  هب  ار  نآ  دـندرک و  لودـع  اـهنآ  زا  تفـالخ )  رطاـخ (  هب  هک 
ربص نادناخ  کی  رد  تفالخ )  ندوب (  رب  برع  دندید  هکنیا  هچ  تشاد ;  دوجو  ع ) )   ) یلع نانمومریما  تفالخ  رب (  حیرـص  صن  هکنیا 
ند ـیـ ـسر يوزرآ  هب  اهنآ  لئابق  زا  مادک  ره  ات  دندراذگ ,  باختنا  هب  ار  تفالخ )  دـندرب و ( لیوا  ار تـ نآ  صو  ـ ـص نـ اذ ,  درک لـ دـهاوخن 

ـهـا هـر چـه نآ رترود .  يا  هلیبق  رد  رگید  يا  هبترمو  اجنآ ,  رد  یهاگ  و  دشاب ,  اجنیا  رد  یهاگ  دشکب ,  لوط  اهلاس  هچرگ  دنـشاب  نآ  بـه 
ار نانآ  عضو ,  نیا  دنتسکش .  مه  رد  دندوب  ینعم  نیا  اب  فلاخم  هک  یناسک  مامت  دنتفرگ و  راک  هب  نآ  دییات  يارب  دنتشاد  توق  تردق و 
رد میلـست  دـبعت و  بوجو  رب (  تلالد  تنـس , )  و (  باتک )  زا (  هچنآ  و  دـنریگ ,  هرانک  ع ) )   ) تیب لها  بهذـم  زا (  هک  تخاس  راچان 

صاوخ و دنتـشگ و  یم  زاب   ( ( ع  ) تیب لها  يوس (  هب  دـندش و  یم  هلدا )  رهاوظ (  میلـست  اهنآ  رگا  دـنیامن .  لیوات   , تشاد ناـنآ )  ربارب 
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تو ـ عد نا و  نیرتـگرزب مـبـلـغـ زا  دنتــسب و  یم  دوـخ  رب  ار  تشگزاــب  هار  دــنداد ,  یم  عاــجرا  نا  ـ نآ عور بـه  لو و فـ ـ ــصا رد  ار  ماوـع 
دنتـشاد مزع  نآ  رب  هک  ار  هچنآ  ناـنآ و  ياـه  هتـساوخ  اـب  تقیقح )  نیا (  اـما  دـندیدرگ ;  یم  ع ) )   ) تیب لـها  يوـس (  هب  نا  ـ گد کـنـنـ

 , دنیبب ینیبزیت  اب  ار  نوئـش  نیا  درگنب و  تقد  هک  یـسک  داد .  یمن  قفو  ناشیـسایس  تردق  یـشیدنارود و  مزح و  اب  تشادـن و  يراگزاس 
تیالو و تماما ,  زا ( لودـع  زا  تسا  یعرف  اهنت  یبهذـم )  ثحابم  ـب و  هذ رد مـ ع )   ) تیب لـها  تماـما  زا ( لودـع  هک  تسناد  دـهاوخ 

لئاسم رد  اهنآ  یصوصخ )  یئاوشیپ  تماما و  رب (  تلالد  هک  يا  هلدا  هیجوت  لیوات و  اما  و  ص . ) )   ) ربمایپ زا  سپ  نانآ  یمومع  تفالخ 
یم ص )   ) ربمایپزا سپ  اهنآ  تفـالخ  تموکح و  و  هماـع )  تماـما  رب (  تلـالد  هک  دوب  يا  هلدا  لـیوات  هیجوتزا و  سپ  تشاد ,  یبهذـم 

 . تفات یمنرب  يور  نانآ  زا  یسک  دوب ,  نیا  زا  ریغ  رگا  و  درک . 

؟  تسیچ ع )  همئا (  هرابر  تنس د  لها  رظن 

شسرپ

؟  تسیچ ع )  همئا (  љ ابر تنس د  لها  رظن 

خساپ

هفیلخ و ماما و  ار  اهنآ  ص )  ادخ (  لوسر  زا  دـعب  ینعی  دنتـسه  دـقتعم  هعیـش  هک  Ș تعا هجرد و  نآ  هب  ار  هعیـش  همئا  تنـس  لها  هتبلا 
در و د ر  (ص ) ربمایپ تیب  لها  ناونع  هب  ار  اهنآ  هچرگ  دنرادن  لوبق  تروص  نیا  هب  تنس  لها  ناردارب  دنرامش  یم  یمالـسا  هعماج  ربهر 

 . ; دنرامش یم  مراهچ  هفیلخ  ار  (ع ) یلع ترضح  الثم " دنناد و  یم  مارتحا  لباق  هباحص  ریاس  فی 

؟ دنراد داقتعا  نامزلارخآ  حلصم  دوجو  نینچ  مه  و  س )  ارهز (  همطاف  و  ع )  تیب (  لها  هب  ردقچ  اه  ینس 

شسرپ

؟ دنراد داقتعا  نامزلارخآ  حلصم  دوجو  نینچ  مه  و  س )  ارهز (  همطاف  و  ع )  تیب (  لها  هب  ردقچ  اه  ینس 

خساپ

دراو اهنآ  هب  تبحم  موزل  نانآ و  لیاضف  و  س )  ارهز (  همطاف  و  ع )  تیب (  لها  دروم  رد  یناوارف  تایاور  تنـس  لـها  ياـه  باـتک  رد  - 
نیا يدهم  دوجو  هب  نانآ  هدیـسر ،  ص )  ربمایپ (  زا  هک  یناوارف  تایاور  لیلد  هب  جع )  دوعوم (  يدـهم  دروم  رد  نینچ  مه  تسا :  هدـش 

ناوارف و تایاور  تایآ و  هب  دانتـسا  اب  نایعیـش  یلو  دنـسانش ؛ یمن  موصعم  ماما  ناونع  هب  ار  ام  نایاوشیپ  ناـنآ ،  هتبلا   . دـنراد داـقتعا  تما 
هب ار  روما  مامز  ییاروش  لیکـشت  اـب  هک  هفیلخ -  هس  نآ  تفـالخ  يارب  ییاـج  رگید  ص )  ربماـیپ (  بصن  اـب  هک  دـندقتعم   ، یلقع لـیالد 

هدرک نالعا  " امسر مخریدغ  رد  هدومرف و  رداص  ص )  ربمایپ (  هک  تسا  يروتـسد  شور و  فالخ  نیا  دنام و  یمن  یقاب  دنتفرگ -  تسد 
ب; دنا . )  هدومن  لقن  زین  تنس  لها  ناردارب  دوخار  هلاسم  نیا  تسا ( ،  هتفرگ  تعیب  ع )  یلع (  ماما  يارب  همه  زا  و 
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؟ هن ای  دنشاب  یم  دیلقت  عجرم  ياراد  ایآ  دندقتعم و  مالسلا )) مهیلع  )) نیموصعم ناماما  هب  ام  یّنس  ناردارب  ایآ 

شسرپ

؟ هن ای  دنشاب  یم  دیلقت  عجرم  ياراد  ایآ  دندقتعم و  مالسلا )) مهیلع  )) نیموصعم ناماما  هب  ام  یّنس  ناردارب  ایآ 

خساپ

دیلقت عجارم  زا  ام  هک  هنوگ  نادـب  دنتـسین و  دـقتعم  میدـقتعم  مالـسلا )) هیلع  )) موصعم ماما  دوجو  هب  هک  اـم  دـننام  ناـنآ  هک  تسا  نشور 
هناگراهچ ناماما  زا  یکی  زا  الومعم  یلمع  ماـکحا  رد  ناـنآ  دـنرادن  دـیلقت  عجرم  ناـنآ  میریگ  یم  ار  شیوخ  ینید  تاروتـسد  ماـکحا و 

1261ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دننک یم  يوریپ  لبنح ، نب  دمحا  هفینحوبا ، سنا ، نب  کلام  یعفاش ، ینعی  شیوخ 

؟ دنراد داقتعا  هناگ  هدزاود  ناماما  هب  اه  نمکرت  ایآ 

شسرپ

؟ دنراد داقتعا  هناگ  هدزاود  ناماما  هب  اه  نمکرت  ایآ 

خساپ

هچ رگا  ام  ناماما  هب  ّتنس  لها  هک  تسا  نینچ  لومعم  روط  هب  اّما  دنرادن ; داقتعا  ام  ناماما  تماما  هب  دنتـسه و  ّتنـس  لها  زا  اه ، نمکرت 
هب هتشاد ، نمشد  ار  ام  ناماما  دنیوگ  یم  بصاون »  » ار نانآ  هک  يا  هّدع  يرآ ، دنتسه ; لئاق  یصاخ  مارتحا  نانآ  يارب  یلو  دنرادن ، داقتعا 

. دنتـسین اه  نآ  زا  ام  نمکرت  ناردارب  یلو  تسا ، سجن  نانآ  ندـب  دنـشاب و  یم  رافک  مکح  رد  نانآ  هک  دـنهد  یم  مانـشد  ازـسان و  ناـنآ 
1271ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

؟ تسا هنوگچ  مالسلا )) هیلع  )) یلع ترضح  هرابرد  تّنس  لها  هدیقع  رضاح  لاح  رد 

شسرپ

؟ تسا هنوگچ  مالسلا )) هیلع  )) یلع ترضح  هرابرد  تّنس  لها  هدیقع  رضاح  لاح  رد 

خساپ
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یم هفیلخ  نیمراهچ  ربمایپ و  راوگرزب  باحصا  هرمز  زا  ار  مالسلا )) هیلع  )) یلع ترضح  هک  تسا ، اه  نآ  ناینیـشیپ  دیاقع  دننام  نانیا  رظن 
ناناملسم عامجا  ینعی  تسردان ، ساسارب  ار  رکب  یبا  تفالخ  نانآ  دنتـسین . لئاق  يربهر  تماما و  قح  ربمایپ  زا  سپ  يو  يارب  یلو  دنناد ،

لطاب و  مالسلا )) هیلع  )) یلع تماما  هرابرد  هعیش  دیاقع  هک  نآ  لاح  دنا ; هتـسناد  تباث  دوبن ، شیب  هفیقـس  رد  رفن  دنچ  عامتجا  مه  نآ  هک 
1317ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا یکّتم  يرایسب  یلقن  یلقع و  هلدا  رب  نارگید ، تفالخ  ندوب 

؟ دنناد یم  مراهچ  هفیلخ ي  ار  مالسلا )) هیلع  )) یلع ترضح  طقف  ننست  لها  ایآ 

شسرپ

؟ دنناد یم  مراهچ  هفیلخ ي  ار  مالسلا )) هیلع  )) یلع ترضح  طقف  ننست  لها  ایآ 

خساپ

(( هلآو هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ تشذگرد  زا  سپ  نانآ  دنشاب . یمن  دقتعم  مالسلا )) هیلع  )) یلع لصفالب  ینیـشناج  تفالخ و  هب  ننـست  لها 
هفیلخ هـس  زا  سپ  و  دـنناد . یم  هـفیلخ  ار  ناـمثع  رمع  زا  سپ  رمع و  يو  زا  سپ  دـنناد و  یم  ترـضح  نآ  نیـشناج  هـفیلخ و  ار  رکبوـبا 

ترـضح دـنوادخ  هک  تسا  دـقتعم  يوـبن  ثیداـحا  میرک و  نآرق  تاـیآ  ساـسارب  هعیـش  یلو  دـنناد ; یم  هفیلخ  ار  مالـسلا )) هیلع  )) یلع
دنوادخ روتسد  هب  ار  ترضح  نآ  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ هداد و  رارق  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ نیشناج  ار  مالـسلا )) هیلع  )) یلع

2ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا هدومن  یفّرعم  شیوخ  نیشناج  رگید  دراوم  رد  ّمخ و  ریدغ  رد 

؟ تسیچ اروشاع  باب  زا  تنس  لها  رظن 

شسرپ

؟ تسیچ اروشاع  باب  زا  تنس  لها  رظن 

خساپ

ملظ يدرمناوج و  تشذگ و  يراکادف و  زا  هاگآ ، رادـیب و  ياهناسنا  مامت  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  نیـسحلا ( ... ادـبعابا تمظع  تیـصخش و 
، خیرات تداهش  قبط  دنیوگ . یم  هتفگ و  نخـس  لطاب  ندرک  نک  هشیر  تلادع و  هماقا  نید و  يایحا  هار  رد  وا  تماقتـسا  وراثیا  يزیتس و 

مارتحا نانآ  يارب  همه  و  دندوب ، مرتحم  تیب  لها  یلع ،( نینمؤملاریما  تموکح  نایاپ  ات  هلاس  جـنپ  تسیب و  ةرود  رد  ادـخ ( لوسر  زا  سپ 
زین نامثع ) رمع و  رکبوبا و  ) نیدـشار يافلخ  یتح  دراد . دوجو  صوصخ  نیا  رد  یتایاور  تنـس  لها  عبانم  رد  هک  دـندوب ، لـئاق  یـصاخ 

زج شیازج  تشون ، یم  يرگید  سک  ره  رگا  دراگن ، یم  هیواعم  هب  نیـسح ( ماما  هک  يدـنت  ياه  همان  ( 1 .) دندوب لئاق  مارتحا  نانآ  يارب 
يونعم تهاجو  تبیه و  ببـس  هب  نیا  و  تفگ ، یمن  يزیچ  درک و  یم  لمحت  اه  همان  نیا  خساپ  رد  هیواعم  یلو  دوبن ، يرگید  زیچ  گرم 

شهوکن تمذـم و  صوصخ  رد  ماما  هک  تسا  يا  هماـن  اـه ، هماـن  نیا  هلمج  زا  داد . یم  رارق  ریثأـت  تحت  ار  نانمـشد  یتح  هک  دوب  ماـما (
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رد ماما  دشاب . یم  دوجوم  تنس  لها  عبانم  رد  همان  نیا  لصا  ًاقافتا  هک  هتشاگن ، یلع ( نایعیـش  نیملـسم و  هب  تبـسن  هیواعم  راتفر  لامعا و 
نامگ و ره  هب  ار  مدرم  هک  دـنک ، یمن  شومارف  ار  وت  ياهراک  گرزب  يادـخ  هک  نادـب   : " دـیامرف ... یم  هیواعم  هب  باطخ  نآ  زا  يزارف 

تعیب ناناملسم  زا  راسگیم  راوخبارش و  یناوج  يارب  ینک و  یم  دیعبت  تسد  رود  ياهرهش  هب  ار  ادخ  ناتسود  یناسر و  یم  لتق  هب  یتمهت 
شود رب  هک  یتناما  يا و  هدومن  هراچیب  ار  یمالـسا  تما  يا ، هتخاس  هابت  ار  تنید  يا و  هدرک  كـاله  ار  دوخ  هک  منیب  یم  يریگ ، ...  یم 

نیا ناناملسم  تیرثکا  نیسح ( ماما  تداهـش  زا  سپ  ( 2.") يریگ یم  دنپ  نانادان  نادرخیب و  زا  وت  يرآ  ياهدـناسرن ، ناماس  هب  یـشک  یم 
هار هب  تیب  لـها  نادـیرم  هباحـص و  ناـیولع ، يربـهر  هب  ییاهـشروش  اـهمایق و  راـنک  هشوگ و  رد  دـندرک و  موکحم  ار  كاـندرد  هثداـح 

ینوگنرـس هب  رجنم  اهمایق  نیمه  ماجنارـس  هرخالاب  و  دش . عورـش  یلع ( نب  نیـسح  مان  اب  هیما  ینب  هیلع  سابع  ینب  تضهن  یتح  دـنتخادنا .
تنـس لها  ياملع  ناخروم و  زا  يدادعت  البرک ، هثداح  ناراگن  عیاقو  نایم  رد  هک  دهد  یم  ناشن  اه  یـسررب  ( 3 .) دیدرگ يوما  تموکح 

لاس ثداوح  لقن  هب  لیـصفت  هب  باتک  نیا  رد  وا  درک . هراشا  يربط  ریرج  دمحم  رثا  يربط  خـیرات  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  دـنراد . دوجو  زین 
تاضقانت و یخرب  زا  یلاخ  نیـسح ، ( ماـیق  دنمـشزرا  باـتک  مرتحم  ةدنـسیون  يدیهـش ، رفعج  دیـس  ۀـتفگ  هب  هچرگ  هتخادرپ ، يرجه   61

رثکا دانتـسا  دروم  هک  هدرک  لـقن  هراـب  نیا  رد  مه  ار  يا  هدـنزرا  بلاـطم  هک  تسا  نیا  تیعقاو  یلو  (، 4) تسین تسـس  هیاپ و  یب  بلاطم 
یم نیـسح ( ماما  مایق  ةرابرد  تنـس  لها  ياملع  زا  کلـسم ، یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  دـشاب . یم  هدوب و  ناگدنـسیون  نانارنخـس و  ابطخ و 

نادنزرف ناردارب و  نارای و  مامت  هک  یماگنه  اروشاع  زور  هک  دنا  هتفگ  شا  هرابرد  هک  دیراد  غارس  ار  یـسک  هچ  نیـسح ( دننام   : " دیوگ
یمرد ياپ  زا  ار  نمشد  هاپس  زا  ریلد  نارواگنج  دیّرغ و  یم  ریـش  نوچ  دوب ، هدرک  هطاحا  ار  وا  وس  همه  زا  نمـشد  داد و  تسد  زا  ار  دوخ 

ار دـیزی  هیواعم و  لمع  هدرک و  داقتنا  نیـسح ( ماما  تکرح  زا  هک  دـنا  هدوب  مه  ینیخروم  تنـس  لها  نایم  رد  لاح  ره  هب  اـما  ( 5.") دروآ
ةراضحلاومالسالاخیرات  " باتک ةدنسیون  یبلش  دمحا  دننام  دنا . هداد  رارق  شنزرس  دروم  هنادرخبان  هناضرغم و  ار  ماما ( هتشادنپ و  هنالقاع 

یهورگ دنتفرگ ، شیپ  رد  ار  هیور  ود  البرک ، هعقاو  اب  دروخرب  رد  ننست  لها  هک  تفرگ  هجیتن  هنوگ  نیا  ناوت  یم  نیاربانب  ( 6") هیمالسالا
مالعا ماما ( تکرح  زا  ار  دوخ  تیامح  دـیدحلا )...  یبا  نبا  هبیتق ، نبا  يربط ، ریرج  دـننام   ) ًانلع ای  ًاحیولت و  دـنتخادرپ و  ثداوح  لـقن  هب 
هتـشذگ رد  هورگ  نیا  دندرک . موکحم  ار  ماما  تکرح  هناضرغم ، ای  هنادرخبان و  دندوشگ و  ییوگدب  داقتنا و  هب  نابز  یهورگ  و  دـندرک ،

یم لیکشت  ار  مالسا  لوصا  تایعقاو و  زا  هاگآان  یهورگ  زین  رـضاح  لاح  رد  دندوب و  سابع  ینب  هیما و  ینب  يافلخ  تموکح  ریثأت  تحت 
نارادازع اـب  دروخرب  رد  ار  يراـب  تنوشخ  ياـه  هنحـص  هراومه  فیخـس ، تاداـقتعا  نیا  زا  تیاـمح  رد  ناـنآ  نادـیرم  ناوریپ و  دـنهد .

رد هک  داد ، خر  ناتـسکاپ  رد  ناهارمگ  نیا  زا  یهورگ  طسوت  يراج  لاس  ینیـسح  ياروشاع  رد  هچنآ  دننام  دـنا . هدروآ  دوجوب  ینیـسح 
يربهر 2. مظعم  ماقم  تانایب  اروشاع ، نارادـتناما  . 1 ذـخآم :  عبانم و  دـندش . هدیـشک  نوخ  كاخ و  هب  رادازع  نایعیـش  زا  یعمج  نآ  رثا 
،ص4 5. يدیهش رفعج  نیـسح ، ( مایق  یـسّردم 4 . یقت  دمحم  همالع  یبتکم ، ياهـشبنج  هعیـش و  ناماما  هبیُتق 3 . نبا  ۀسایـسلا ، ۀمامالا و 

،ص54 یسّردم یقت  دمحم  همالع  یبتکم ، ياهشبنج  هعیش و  ناماما  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش 

تماما هب  هک  ننـستلها  ب  دنرادن ؟ رواب  ار  اهنآ  اما  دـنفقاو ، موصعم  ناماما  تمـصع  تمظع و  تلیـضف  نأش  هب  هکنیا  اب  ننـستلها  ارچ  فلا 
ما هکنیا  اب  تسیک د : اهنآ  ماما  ج  دوشیم ؟ هتفریذپ  ناشلامعا  ریاس  زامن و  هنوگچ  دنرادن  داقتعا  شنادنزرف  بلاطیبانبیلع و 

شسرپ

هب هک  ننـستلها  ب  دـنرادن ؟ رواب  ار  اهنآ  اما  دـنفقاو ، موصعم  ناماما  تمـصع  تمظع و  تلیـضف  نأش  هب  هکنیا  اب  ننـستلها  ارچ  فلا 
هکنیا اب  تسیک د : اهنآ  ماما  ج  دوشیم ؟ هتفریذـپ  ناشلامعا  ریاس  زامن و  هنوگچ  دـنرادن  داقتعا  شنادـنزرف  بلاـطیبانبیلع و  تماـما 

؟ دنهدیم تیمها  تقو  لوا  زامن  تعامج و  زامن  هب  ردق  نیا  ارچ  سپ  دنرادن  موصعم  ماما 
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خساپ

نامثع رمع ، رکبوبا ،  ) هعبرا يافلخ  هب  داقتعا  ینعی  دوجوم  عضو  ننستلها  هک  تسا  نیا  تفگ  ناوتیم  هراب  نیا  رد  مالک  کی  رد  هچنآ 
هوکش و مظن و  زامن و  هب  مازتلا  رد  دنچ  ره  ننـستلها  دنـشاب . ریذپناهرب  ریذپقح و  هکنیا  نودب  دننکیم ; هیجوت  ار  بلاطیبانبیلع  و 

یهقف یمالک و  رظن  زا  زین  یتالکشم  اما  تسا  جیار  اهنآ  نیب  رد  مایالامیدق  زا  هک  تسا  یتنس  نیا  و  دنهدیم ، رایسب  تیمها  نآ  تمظع 
زامن یلوبق  تحـص و  لیبق  زا  یلئاسم  موصعم و  ناماما  هب  تنـسلها  داقتعا  ةرابرد  دنکیم . حوریب  زغمیب و  ار  اهنآ  تادابع  هک  دنراد ،

فیلأـت تاـعجارملا  باـتک  ۀــمجرت  باـتک  نـیا   ) یناود یلعیلع  ماـما  يربـهر  . 1 دـننام : ییاـهباتک  هـب  دوـشیم : هیـصوت  و ... اـهنآ ،
. دینک هعجارم  يواضیب و ... يوامس  دمحم  فیلأت  مدش  تیاده  هک  هاگنآ  رواشیپ 3 . ياهبش  تسا 2 . یلمآ  لبج  نیدلافرشدیس 

؟ دننادرگ یم  يور  هریغ  لیمک و  ياعد  اروشاع , ترایز  زا  ننست  لها  ارچ 

شسرپ

؟ دننادرگ یم  يور  هریغ  لیمک و  ياعد  اروشاع , ترایز  زا  ننست  لها  ارچ 

خساپ

هک هنوگ  نآ  یلو  دـنراد ؛ یتبثم  دـید  لیمک  ياعد  هب  تبـسن  ب )  دـننازیرگ . دراد  هک  ییاهنعل  رطاخ  هب  اروشاع  ترایز  زا  نانآ  فلا ) {
لها بتکم  دنمشزرا  ریاخذ  زا  یکی  عقاو  رد  تسا و  هدرکن  دشر  ننـست  لها  نایمرد  هتـشاد ، ومن  دشر و  (ع ) تیب لها  گنهرف  رد  اهاعد 

.} تسا اهاعد  نیمه  (ع ) تیب

؟ دیئوگب ار  نت  دروم 5 رد  تنس  لها  هدیقع 

شسرپ

؟ دیئوگب ار  نت  دروم 5 رد  تنس  لها  هدیقع 

خساپ

یم تبحم  اهنآ  هب  دنراد و  داقتعا  هقالع و  (ص ) مرکا ربمایپ  باحصا  ناکیدزن و  نادناخ و  ناونع  هب  ابع  لآ  نت  جنپ  اب  تنس  لها  رثکا  . 1
ناونع هب  دوخ  یلـصا  هاگیاج  زا  (ص ) ربمایپ تیب  لها  هفیقـس ، هئطوت  زا  سپ  تسا ، هدمآ  خـیرات  رد  هک  یللع  هب  هنافـساتم  اما  . 2 دنزرو .

اه تیاده  زا  لیلد  نیا  هب  دش . یفرعم  مدرم  هب  یلدب  ياه  هخسن  اهنآ ، ياج  دندش و  هدز  رانک  (ص ) ربمایپ نانیـشناج  یهلا و  ياه  تجح 
ابع لآ  نت  جنپ  (ص ) مرکا ربمایپ  نانخس  نآرق و  تایآ  هب  دانتـسا  اب  هک  تسا  نیا  قح  . 3 دندش . مورحم  ناراوگرزب  نآ  ياه  ییامنهار  و 
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تجح ناماما و  نایامنهار و  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  اهنآ  و  تسا . بجاو  نانآ  زا  تیعبت  دنتسه و  یهلا  ياه  تجح  موصعم ، هدراهچ  و 
هدـشن مزال  هجوت  نآ  تیمها  هب  ای  یخرب _ رظن  رد   _ تسا هدـش  راکنا  ای  تنـس  لها  رظن  رد  هک  يرما  دنتـسه . مدرم  رب  یهلا  قح  رب  ياه 

. دشاب دیاب  تساهنآ و  قح  هک  هنوگ  نآ  هن  اما  دنلئاق  نت  جنپ  رب  يدایز  مارتحا  اهنآ  نیا  ربانب  رگید _  یخرب  رظن  رد  _

؟ میراد هقالع  اهنآ  هب  ام  هکنیا  اب  دنرادن  تبحم  داقتعا و  تیبلها  و  (ع ) یلع ترضح  هب  اهینس  هک  دننکیم  رکف  نایعیش  زا  یضعب  ارچ 

شسرپ

؟ میراد هقالع  اهنآ  هب  ام  هکنیا  اب  دنرادن  تبحم  داقتعا و  تیبلها  و  (ع ) یلع ترضح  هب  اهینس  هک  دننکیم  رکف  نایعیش  زا  یضعب  ارچ 

خساپ

هعیش تنس و  لها  ياملع  هب  ار  يروما  ورنیا  زا  تسا . لماوع  هب  نتخادرپ  زا  رتمهم  اهلحهار  ندرک  ادیپ  تفگ : دیاب  لاؤس  نیا  خساپ  رد 
سنا و هجیتن  رد  دوش و  رتنشور  تیبلها  یتسود  تبحم و  اب  هطبار  رد  تنـس  لها  هدـیقع  نآ  هب  ماـمتها  هجوت و  اـب  اـت  میوشیم  رکذـتم 
ار شیوخ  كرتشم  ياهوگتفگ  اـهثحب و  هک  تسا  نیقیرف  نادنمـشیدنا  اـملع و  رب  فلا -  ددرگ / رتمکحتـسم  ینـس  هعیـش و  نیب  تفلا 

يارب ار  (ع ) تیبلها عوضوم  رد  هژیوب  نوگانوگ ، هنیمز  رد  شیوخ  تاداقتعا  اههاگدید و  یملع ، یمیمـص و  تاسلج  رد  دنیامن و  رتشیب 
ار تیبلها  ریاس  و  (ع ) یلع لیاضف  هک  تسا  تنس  لها  ياملع  رب  ب -  دنهد / رارق  مدرم  مومع  رایتخا  رد  ار  هجیتن  دننک و  نییبت  رگیدکی 

بتک رد  تیب : لها  و  (ع ) یلع تلیضف  رد  هدیسر  تایاور  هکنیا  هچ  دنیامن ، نییبت  تنسلها  مومع  يارب  افلخ  هباحـص و  ریاس  نوچمه  زین 
ِباحْـصَا ْنِم  ٍدَـح  َِـال  َأـج  اـم  : " دـیوگیم لـبنح  نبدـمحا  ماـما  هـک  ياهنوـگهب  تـسا  ناوارف  رایـسب  ربـتعم ، عباـنم  ریاـس  هتـس و  حاـحص 

بلاطیبانبیلع هزادـنا  هب  (ص ) ادـخلوسر هباحـص  زا  کی  چـیه  يارب  { » 1."} ٍِبلاـط یبَا  ِْنب  ّیلَِعل  َأـجام  لـِئاضَْفلا  َنِم  (ص ) ِهَّللالُوسر
هدـش لزاـن  هیآ  دصیـس  (ع ) یلع اـب  هطبار  رد  { » 2"} يآ ْاِْـمثالَث  (ع ) ِّیلَع یف  َْتلََزن  : " دـیوگیم ساـبعنبا  و  تسا ». هدـشن  دراو  لـیاضف 
مومع ات  دـنیامن  هدافتـسا  زین  تنـس  لها  عباـنم  زا  تیبلـها : نوماریپ  دوخ  راتـشون  اـههباطخ و  رد  هک  تسا  هعیـش  ياـملع  رب  ج -  تسا /»

هتخادرپ مهم  نیا  هب  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هللادمحب  هک  دنوش  انـشآ  رتشیب  دوخ  تنـس  لها  ناردارب  هدـیقع  اب  نایعیش 
نوچمه دنراد - ، تیبلها : اب  راکـشآ  حیرـص و  ینمـشد  هک  يدارفا  زا  عافد  هب  اهیـضعب  دوشیم  هدهاشم  یهاگ  هنافـسأتم  د :  دوشیم /
تابجوم دناهتـشاد ، اور  (ع ) تیبلها رب  ار  متـس  ملظ و  نیرتشیب  هک  يدارفا  نینچ  زا  تیامح  عاـفد و  هک  یلاـح  رد  دـنزادرپیم  هیماینب - 

ات دـنریگب  ار  حیحـصان  تاغیلبت  يولج  هک  تسا  هاگآ  ياـملع  رب  اذـل  دروآیم / مهارف  ار  (ع ) تیبلـها هب  نادـنمقالع  بولق  ملأـت  رثأـت و 
تیبلها هک : تسا  نیا  میراد  دـیکأت  نآ  رب  نایاپ  رد  هک  ياهتکن  دـناهدرک / یهاتوک  تیبلـها  تبحم  رد  ناـنآ  هک  دوشن  روصت  هنوگنیا 
یمالسا توخا  تدحو و  نانآ  یفرعم  اب  ات  تسا  ناناملسم  مامت  رب  دنشابیم و  ینس  هعیـش و  تدحو  ياهروحم  زا  یکی  (ص ) ادخلوسر

ج دادغب ، خیرات  [.- 2 / ] ْباحـصلا ْفرعم  باتک  و  ع)10 .  ) ص س ،)  ) ج نیحیحصلا ، كردتـسم ، [.- 1 / ] دنـشخب ققحت  شیب  زاشیپ  ار 
رفاسم هب  ادتقا  عوضوم : ص 221  (ص ،)

؟ تسا هدومن  شرافس  نانآ  هرابرد  رایسب  ترضح  نآ  هک  نیا  اب  دنرادن ؟ لوبق  ار  (ص ) ربمایپ تیب  لها  تنس ، لها  ارچ 

شسرپ
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؟ تسا هدومن  شرافس  نانآ  هرابرد  رایسب  ترضح  نآ  هک  نیا  اب  دنرادن ؟ لوبق  ار  (ص ) ربمایپ تیب  لها  تنس ، لها  ارچ 

خساپ

اوقت و ملع و  ینعی  دـنراد  لوبق  ار  (ص ) ربمایپ تیب  لـها  تنـس ، لـها  هکلب  تسا ، هدرک  روصت  هدـننک  لاؤس  هک  تسین  هنوگ  نآ  تیعقاو 
یثیدح ياهباتک  زا  يرایـسب  رد  هکلب  دناهدومن  لقن  نانآ  لیاضف  رد  شیوخ  بتک  رد  ار  یناوارف  تایاور  دنراد و  لوبق  ار  ناشیا  تامارک 
لیاضف هرابرد  یلقتـسم  ياهباتک  نانآ  زا  یخرب  دراد و  دوجو  یبنلا : تیب  لها  لیاضف  باب  ای  یبنلا : تیب  لها  بقانم  ناونع  هب  یباـب  ناـنآ 
نافلؤم زا  یکی  ییاسن -  ماما  فیلات  یلع » مامالا  صئاصخ   » باتک يزودـنق و  یفنح  فیلات  ْدوملا » عیبانی   » باـتک دـننام  دناهتـشون  ناـنآ 

نانآ تایاور  زا  تیاور  دنچ  هنومن  يارب  هک  دننادیم  نامیا  طرـش  ار  ربمایپ : تیب  لها  تبحم  تنـس  لها  زین  و  تنـس -  لها  هتـس  حاحص 
ِهیَلَع مُکَلَئْسَاال  ُْلق   " دش لزان  تدوم  هیآ  هک  یماگنه  : » دیوگیم تنس  لها  نارـسفم  زا  يرـشخمز   - 1 دوشیم : رکذ  تیب  لـها  دروم  رد 

(ص) ادخ لوسر  زا  مهاوخیمن -  امش  زا  ار  ناکیدزن  یتسود  زج  یشاداپ  رجا و  هک  ام  لوسر  يا  وگب  {"1 - ؛} یبرُقلا ِیف  َّدَوَملا  َِّالا  ًارْجَا 
يرشخمز نینچمه   - 2 ود / نآ  نادـنزرف  همطاف و  یلع و  دومرف : تسا ؟ هدـش  بجاو  ام  رب  نانآ  یتسود  تدوم و  یناـسک  هچ  دندیـسرپ 

ٍدّمَُحم ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَم  : " هلمج زا  تسا  هدـناوخارف  تیب : لها  تبحم  هب  ار  مدرم  (ص ) ربمایپ اهنآ  رد  هک  دـنکیم  لقن  ار  یتاـیاور 
، هدرم هدـیزرمآ  دیهـش و  دریمب ، دـمحم  لآ  تبحم  رب  سکره  {. 2"} هل ًاروُفْغَم  َتام  ٍدّـمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَم  َو  ـالأ  ًادیهَـش  َتاـم 
: دومرف (ص ) ربمایپ هک  تسا  هدش  تیاور  ملـسم  حیحـص  رد  ( - 3 / ) تسا هتفر  ایند  زا  تعامج  تنـس و  رب  لماک و  نامیا  اـب  یـسک  نینچ 

ِلْهَا یف  هللا  مُکُرِّکَذأ  یْتَیب  ِلْهَا  َو  َلاق  ِهب  اوُکِـسْمَتْسا  َو  هللا  ِباتِِکب  اُوُذِـخَف  روُّنلا  َو  يدُـهلا  ِهیف  هللا  ُباتِک  اـمهلَّوَا  ِْنیَلَقَّثلا  مُکیف  ٌكِراـت  ّینِا  "

تـسا رگتیاده  رون و  هک  ادـخ  باتک  یکی  مراذـگیم ، امـش  نایم  رد  اهبنارگ  رهوگ  ود  نم  { - 3 ... "} یتیب ِلـهَا  یف  هللا  مُکُرّکَذأ  یْتَیب 
هرابرد ادخ  هب  ار  امـش  مهدیم  هجوت  متیب ، لها  هرابرد  ادخ  هب  ار  امـش  مهدیم  هجوت  متیب ، لها  و  دـینک ، لمع  نآ و  هب  دـینز  گنچ  سپ 

هک تسا  هدـمآ  تنـس  لها  یثیدـح  ییاور و  ياهباتک  رد  تیب  لها  لـیاضف  بقاـنم و  رد  یناوارف  تاـیاور  هک  نیا  هصـالخ  متیب //// لـها 
تـسا تنـس  لها  هعیـش و  قافتا  دروم  تلالد  دنـس و  رظن  زا  هک  نیلقث -  ریخا -  ثیدح  نیمه  اهنت  تسین و  اهنآ  همه  يروآدای  هب  يزاین 
هجوت نایاپ  رد  تسا / هداد  رادـشه  رابهس  هدومرف و  تیب  لها  هرابرد  هک  يرارـصا  دـیکأت و  اب  هژیوب  تسا . یفاک  تیب  لها  لیاضف  هرابرد 
دارفا زا  یخرب  ًانایحا  دناهدوب و  (ع ) یلع ترضح  نمـشد  بصاون  جراوخ و  هورگ  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد   - 1 تسا : مزال  هتکن  دنچ  هب 

هب اهنآ  رد  شنادنزرف ، و  (ع ) یلع ترضح  لیاضف  هب  تبسن  نامتک  ای  راکنا  هیحور  هداد و  رارق  دوخ  ریثأت  تحت  مه  ار  رگید  ياههورگ  و 
زین ار  (ص ) ربمایپ نارسمه  تنـس  لها  زا  یخرب   - 2 تسادج / اهنآ  زا  تنـس  لها  نارهاوخ  ناردارب و  مومع  باسح  اما  دـناهدروآ  دوجو 
نوچ دوشیمن  نانآ  لماش  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  هک  ربمایپ  تیب  لها  دـنیوگیم  هعیـش  دـننامه  نانآ  زا  ياهدـع  اما  دـننادیم  تیب  لـها 

لالدتسا دروم  نیا  رد  زین  اسک  ثیدح  هب  دنتـسین و  ندش  ادج  لباق  دالوا  یبسن و  يدنواشیوخ  اما  تسا ، ندش  ادج  لباق  قالط  اب  رـسمه 
زا تیب : لها  همئا  باختنا  هب  دقتعم  تنـس  لها   - 4 هعیـش / فالخ  رب  دننادیمن  موصعم  ار  تیب : لها  همئا  تنـس  لها  س - ) / ) تسا هدش 

ص)4، () ع  ) ص س ،)  ) ج فاشک ، ریسفت  [.- 2 / ] س)2  ) هیآ يروش ، هروس  [.- 1 / ] دنتسین (ص ) ربمایپ نانیـشناج  ناونع  هب  دنوادخ  يوس 
عبط يوون  حرش  اب  ملـسم  حیحـص   ) هنع هللایـضر  بلاطیبا  نب  یلع  لیاضف  باب  ملـسم ، حیحـص  [.- 3 (/ ] س)2 /) يروش  ) تدوم هیآ  لـیذ 

ربمایپ رب  تاولص -  دورد -  عوضوم : ص)1 /  ) ج15 و توریب )

رکبوبا اهنآ  هتبلا  دننکیم ، ضارتعا  مه  ام  هب  دنتسین و  نینچ  ًارهاظ  ننست  لها  یلو  مینادیم  موصعم  ار  (ص ) هَّللالوسر تیبلها  نایعیش »  » ام ارچ 
؟ دننادیمن موصعم  زین  دشابیم  ناشمارتحا  دروم  هک  ار  یناسک  رگید  رمع و  و 
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شسرپ

اهنآ هتبلا  دننکیم ، ضارتعا  مه  ام  هب  دنتسین و  نینچ  ًارهاظ  ننست  لها  یلو  مینادیم  موصعم  ار  (ص ) هَّللالوسر تیبلها  نایعیـش »  » ام ارچ 
؟ دننادیمن موصعم  زین  دشابیم  ناشمارتحا  دروم  هک  ار  یناسک  رگید  رمع و  رکبوبا و 

؟ دنشاب هدرک  رما  (ع ) نیسحلا هَّللادبع  ابا  يارب  ندرک  هیرگ  هب  (ص ) ربمایپ هک  دراد  دوجو  یثیداحا  تنس  لها  تایاور  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دنشاب هدرک  رما  (ع ) نیسحلا هَّللادبع  ابا  يارب  ندرک  هیرگ  هب  (ص ) ربمایپ هک  دراد  دوجو  یثیداحا  تنس  لها  تایاور  رد  ایآ 

خساپ

ینـس هعیـش و  یثیدح  عبانم  رد  (ع ) نیـسحلا هَّللادـبع  ابا  يارب  باحـصا  یتح  و  (ص ) ربمایپ صخـش  ندرک  هیرگ  رب  ینبم  یناوارف  تایاور 
نع : » تسا هدروآ  نینچ  ص 83 ، ةوبنلا ، مالعا  رد  يدروام  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  دوشیم . هراشا  نآ  زا  ییاههنومن  هب  هک  دراد  دوجو 

: لیئربج لاقف  هرهظ ، یلع  بعل  بّکنم و  وه  هرهظ و  یلع  كربف  هیلإ ، یحوی  وه  و  هَّللا ، لوسر  یلع  یلع  نب  نیـسحلا  لخد  تلاق : ۀـشیاع 
اهمـسا کنبإ  لتقی  ضرالا  هذه  یف  لاق : ءاضیب و  ٍۀبرتب  هاتأف  هدی  ّدم  و  كدعب ، نم  اذه  کنبإ  لتقت  كدـعب و  کتّمأ  َّنإ  (ص ،) دـمحم ای 

وه و  رذوبا ، رامع و  ۀـفیذح و  یلع و  رمع و  رکبوبأ و  مهیف  هدـی و  یف  ۀـبرتلا  هباحـصأ و  یلإ  هَّللا  لوسر  جرخ  لیئربج ، بهذ  اّملف  فّطلا 
اهیف ّنأ  ینربخأف  ۀبرتلا  هذهب  ینءاج  و  فّطلا ، ضرأب  يدعب  لتقی  نیسحلا  َّینبلا  َّنأ  ینربخأ  لاقف : هَّللا ؟ لوسر  ای  کیکبی  ام  اولاقف : یکبی .

وا دشیم . یحو  (ص ) ربمایپ رب  هک  یلاح  رد  دش ، دراو  (ص ) ربمایپ رب  یلع  نب  نیسح  يزور  تسا : هدرک  تیاور  نینچ  هشیاع  هعجـضم ؛»
زا دعب  يدوز  هب  وت  تما  تفگ : (ص ) ربمایپ هب  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  درکیم . يزاب  (ص ) ربمایپ شود  يور  تفر و  (ص ) ربمایپ شود  رب 

نیا رد  تفگ : دروآ و  ربماـیپ  يارب  ار  يدیفـس  كاـخ  درک و  زارد  ار  شتـسد  هاـگ  نآ  دنـشکیم . ار  وـت  دـنزرف  نیا  دـننکیم و  هنتف  وـت 
نآ هک  یلاـح  رد  هَّللا  لوسر  تفر ، ربماـیپ  روضح  زا  لـیئربج  هک  یناـمز  تسا . فط  نیمز  نآ  مسا  هک  دنـشکیم  ار  وـت  دـنزرف  نیمزرس 
مه رذوبا  راـمع و  هفیذـح و  یلع ، رمع ، رکبوبا ، باحـصا  ناـیم  رد  تفر . شیوـخ  باحـصا  يوـس  هب  تشاد ، ربماـیپ  تسد  رد  ار  تبرت 

تسا هداد  ربخ  نم  هب  لیئربج  دندومرف : (ص ) ربمایپ تسا ؟ هدش  امـش  هیرگ  ثعاب  يزیچ  هچ  دنتفگ : باحـصا  تسیرگیم ، ربمایپ  دندوب .
ظافلا اب  تیاور  نیا  تسا . هدروآ  میارب  اج  نآ  زا  زین  ار  تبرت  نیا  دش و  دهاوخ  هتـشک  فط  نیمزرـس  رد  نم  زا  سپ  نیـسح  مدنزرف  هک 

دنسم ص 398 ؛ ص176 و ج 4 ، ج 3 ، نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسم  نوچمه  تنـس  لها  زا  يرگید  رداصم  رد  توافتم  قرط  فلتخم و 
زین نانآ  دـندرک ، هدـهاشم  ار  ربماـیپ  هیرگ  تلاـح  باحـصا  هک  نآ  زا  سپ  تسا . هدـش  لـقن   265 ص 242 -  ج 13 ، لـبنح ، نب  دـمحا 
نیا دـیوگیم : یلماع  ینیما  نسحم  دیـس  موحرم  هکنانچ  دـنتخیر . کشا  (ع ) هَّللادـبع یبا  رب  دـندرک و  هیرگ  هب  عورـش  ربمایپ  اب  ياونمه 

، درادیم اپرب  (ع ) هَّللادبع یبا  يارب  هعیش  زورما  هک  یسلاجم  دیدرگ و  اپرب  (ع ،) نیسح ماما  ادهـشلادیس ، يازع  رد  هک  دوب  یـسلجم  نیلوا 
ۀملس ّما  نع  : » تسا هدرک  لقن  هملسما  زا  یتیاور  ریبکلا  مجعملا  رد  یناربط  دشابیم . ترضح  نآ  باحـصا  و  (ص ) ربمایپ سلجم  دننامه 

جیـشت تعمـسف  (ع ،) نیـسحلا لخدـف  ترظتناـف ، ُدـحأ ، ّیلع  ّنلخدـی  ـال  (ص :) لاـقف یتـیب  یف  ٍموی  تاذ  ًاـسلاج  (ص ) یبـنلا ناـک  تلاـق :
لاق لخد . یتح  هب  تملع  ام  هَّللا  و  تلقف : یکبی ، وه  هسأر و  حـسمی  هبنج  یلإ  وأ  هرجح  یف  (ع ) نیـسحلا ًاذاـف  تعلّطاـف  یکبی  (ص ) یبنلا
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، البرکب اهل  لاقی  ٍضرأب  اذـه  لتقتـس  کتّمأ  ّنإ  لاقف : معن ، ایندـلا  ّبح  نم  اّمأ  تلقف : هّبحتأ  لاقف : تیبلا ، یف  انعم  ناک  لـیئربج  ّنأ  یبنلا 
هَّللا لوسر  قدص  لاق : البرک . ضرأ  اولاق : ضرألا ؟ هذه  مسا  ام  لاق : لتق  نیح  (ع ) نیسحلاب طیحا  اّملف  (ص .) یبنلا هاراف  اهبارت  نم  لوانتف 

لخاد یـسک  دومرف : نم  هب  دوب . هتـسشن  نم  هناـخ  رد  (ص ) ربماـیپ يزور  هک  دـنکیم  تیاور  ، هملـسما نینمؤـملا ، ما  ـالب ؛» برک و  ضرأ 
، متفرگ ربخ  (ص ) ربمایپ زا  مدینـش . ار  (ص ) ربمایپ هیرگ  يادص  دش . لخاد  ربمایپ  رب  (ع ) نیـسح ماما  هک  نآ  ات  مدـش  رظتنم  یتدـم  دوشن .

ایآ تفگ : دوب و  ام  هارمه  لیئربج  دومرف : ربمایپ  دش . لخاد  هنوگچ  وا  مدـیدن  هَّللا  لوسر  ای  مدرک : ضرع  تسوا . ناماد  رب  نیـسح  مدـید 
میارب البرک  كاخ  زا  يرادـقم  دنـشکب و  البرک  ماـن  هب  ینیمزرـس  رد  ار  وا  تسا  دوز  تفگ : لـئربج  یلب ، متفگ : يرادیم ؟ تسود  ار  وا 

هچ ادـخ  (ص ) ربمایپ دومرف : تسـالبرک ، اـج  نیا  دـنتفگ : دیـسرپ ، ار  نیمز  نآ  مسا  دیـسر ، ـالبرک  هب  (ع ) نیـسح ماـما  هک  یناـمز  دروآ .
ج 6، لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  ج 2 ؛ دـیرفلا ، دـقع  نوچمه  تنـس  لها  زا  يدایز  رداصم  رد  تیاور  نیا  الب . برک و  نیمز  دومرف : تسرد 

لها زا  یکی  هـک  یعازوا  زا  ص 129  داشرا ج 2 ، رد  دیفم  خیـش  تسا . هدـش  لقن  ح 37666  ص 256 ، ج 13 ، لاـمعلازنک ، ص 294 ؛
لوـسر یلع  تلخد  اـّهنأ  ثراـحلا  تنب  لـضفلاّمأ  نع  دادـش  نب  هَّللادـبع  نع  یعازوـألا  يور  : » تـسا هدرک  لـقن  هنوـگنیا  تـسا  تـنس 

ًۀعطق ّناک  تیأر  تلق : وه ؟ ام  (ص :) لاق ٌدـیدش . ّهنإ  تلاق : وه ؟ ام  و  (ص ) لاق ًارکنم . ًاملح  ۀـلیللا  تیأر  هَّللا ، لوسر  ای  تلاـقف : (ص ) هَّللا
(ع) نیـسحلا ۀمطاف  تدلوف  كرجح . یف  نوکیف  ًامالغ  ۀـمطاف  تیأر  ًاریخ  هَّللا : لوسر  لاقف  يرجح ، یف  تیعـضو  تعطق و  كدـسج  نم 

هتافتلا یّنم  تفاح  ّمث  هرجح ، یف  هتعـضرف  نیـسحلا  لمحأ  انأ  یبنلا و  یلع  ًاموی  هب  تلخدف  هَّللا . لوسر  لاق  امک  يرجح  یف  ناک  و  تلاق :
یتمأ نم  ًۀـفئاط  ّنأ  ینربخأف  لیئربج  یناتأ  لاق : کل ؟ اـم  هَّللا  لوسر  اـی  یّمأ  تنأ و  یبأـب  تلقف : عومدـلاب ، ناـقرهت  هَّللا  لوسر  اـنیع  ًاذاـف 

دش و دراو  (ص ) ربمایپ رب  لضفلاما  تسا : هدرک  تیاور  یعازوا  ءارمح ؛» هتبرت  نم  ٍۀبرتب  یناتأ  و  معن ، لاق : اذه  تلق : و  اذـه ، ینبإ  لتقتس 
رد هدش و  ادج  امش  ندب  زا  ياهعطق  مدید  باوخ  رد  تفگ : تسیچ ؟ تباوخ  دومرف : (ص ) ربمایپ مدید . يدب  باوخ  هتشذگ  بش  تفگ :

. دوشیم گرزب  وت  ناـماد  رد  هک  دروآیم  اـیند  هب  ار  يرـسپ  همطاـف  منیبیم  تسا ، ریخ  دومرف : (ص ) ربماـیپ تسا . هتفرگ  رارق  نم  ناـماد 
ربمایپ ناماد  رد  ار  وا  مدـش و  دراو  (ص ) ربمایپ رب  دوب و  ملغب  رد  نیـسح  يزور  مداد . ریـش  ار  وا  نم  دروآ و  ایند  هب  ار  نیـسح  همطاف  سپ 
لیئربج دومرف : تسا ؟ هدش  هچ  هَّللا ! لوسر  ای  تیادف  هب  مردام  ردـپ و  متفگ : دـش . کشا  زا  رپ  شنامـشچ  (ص ) ربمایپ مدـید  متـشاذگ و 

گنر هب  شتبرت  زا  ار  یکاخ  يرآ و  تفگ : ار ؟ تدنزرف  نیمه  متفگ : تشک . دنهاوخ  ار  مدنزرف  نیا  نم  تما  زا  ياهفیاط  تفگ  دـمآ و 
راوگرزب نآ  رب  (ع ) نیسح ماما  تایح  رد  تاّرک  هب  باحصا  و  (ص ) ربمایپ هک  تسا  ناوارف  باب  نیا  تایاور  یتسار  هب  دروآ . میارب  خرس 

شّدـج نوچمه  ترـضح  نآ  تداهـش  مایا  رد  ات  هک  تسین  ام  يارب  تجح  یعرـش و  هجو  نیرتهب  (ص ) ربمایپ هیرگ  ایآ  دـناهدرک . هیرگ 
. مینک یسأت  ترضح  نآ  هب  میزیرب و  کشا 

تنس لها  ياملع  هاگن  رد  ریهطت  هیآ 

شسرپ

تنس لها  ياملع  هاگن  رد  ریهطت  هیآ 

خساپ

اهنآ زا  یخرب  هب  هنومن  ناونع  هب  ام  دراد و  دوجو  تنـس  لها  عبانم  رد  هبیط  هسمخ  هب  نآ  راصحنا  ریهطت و  هیآ  لوزن  نأش  رد  هک  یتاـیاور 
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ترضح نآ  هک  هدرک  لقن  یتیاور  (ص ) ادخ لوسر  زا  رفعج  نب  هَّللا  دبع  : » دسیونیم كردتسم  رد  يروباشین  مکاح  - 1 مینکیم . هراشا 
نآ (ص ؟) مالـسا ربمایپ  يا  ار  یـسک  هچ  تفگ : هیفـص  دیناوخب . نم  يوس  هب  دـندومرف : دـید  لوزن  لاح  رد  ار  یهلا  تمحر  هک  یماگنه 

، دنکفا نانآ  يور  رب  ار  شیوخ  يابع  ترضح  نآ  دندروآ  ار  هبیط  هسمخ  ار . نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ار ، متیب  لها  دومرف : یمارگ 
نیا رد  داتـسرف  تاولـص  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  سپـس  دنتـسه . نم  تیب  لها  نانیا  ادـنوادخ ! درک : ضرع  درب و  الاب  ار  شناتـسد  سپس 
هملس ما  - 2 { 1 (.} ًاریهطت مکرهطی  تیبلا و  لـها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هَّللا  دـیری  اـمنا  : ) دومرف لزاـن  ار  هیآ  نیا  میکح  يادـخ  ماـگنه 
يور رب  هک  ییابع  اب  ار  نانآ  (ص ) ادخلوسر دیدرگ ، لزان  دندوب  نآ  رد  ابع  لآ  نت  جنپ  هک  یلاح  رد  نم و  هناخ  رد  ریهطت  هیآ  : » دـیوگ

كاپ و ار  ناشیا  نک و  رود  نانآ  زا  ار  يدیلپ  سجر و  اراگدرورپ  دنتسه  نم  تیب  لها  نانیا  تشاد : هضرع  سپس  دیناشوپ . دنکفا ، نانآ 
مکیف كرات  ینا  (ص ) هَّللا لوسر  لاق  : » لاق مقرا  نب  دیز  نع  نایح  نب  دیزی  نع  هدانـساب  هحیحـص  یف  ملـسم  نع  - 3 { 2 «.} نادرگ رهطم 

هَّللا میا  ال  لاق : هئاسن ؟ هتیب  لها  نم  انلقف  هلالـض . یلع  ناک  هکرت  نم  يدهلا و  یلع  ناک  هعبتا  نم  هَّللا  لبح  وه  هَّللا  باتک  امهدحا  نیلقثلا 
«. هدعب ۀقدصلا  اومّرح  نیذـلا  ۀـیبصع  هلـصا و  هتیب  لها  اهموق ، اهلها و  یلا  عجرتف  اهقلطی  مث  رهدـلا  مث  رـصعلا  لاجرلا  عم  نوکت  ةَارملا  ّنِا 

سک ره  تسا و  یهلا  نامسیر  هک  ادخ  باتک  مراذگیم ، تعیدو  هب  اهبنارگ  رهوگ  ود  امـش  نایم  رد  نم  تسا  هدومرف  (ص ) مرکا لوسر 
مه (ص ) ربمایپ نارـسمه  ایآ  متـشاد  هضرع  تفر . دهاوخ  یهارمگ  هب  دنک  اهر  ار  نآ  هک  یـسک  دباییم و  تیاده  دنک  يوریپ  نآ  زا  هک 
زاب دوخ  موق  هب  نز  هداد و  قالط  ار  وا  درم  سپس  تسا  درم  ابار  يراگزور  نز  مسق  ادخ  هب  ریخ  دندومرف ؟ ترضح  دنتـسه  شتیب  لها  زا 

بهذم هاگدید  زا  ریهطت  هیآ  { 3 .} دندرک میرحت  دوخرب  (ص ) مالـسا ربمایپ  زا  دعب  ار  هقدص  هک  دنتـسه  یناسک  نم  تیب  لها  ددرگیم .
تایاور دـشابیم و  شنادـنزرف  همطاف و  و  (ع ) یلع ابع ، لآ  نتجـنپ  قوف  هیآ  رد  تیب  لها  زا  دوصقم  هک  دـناهدیقع  نیا  رب  نایعیـش  هیماما 

ریهطت هیآ  هک  یماگنه  : » دـیامرفیم (ع ) نسح ماما  مینکیم . هدنـسب  هنیمز  نیا  رد  هنومن  ود  هب  اـم  هک  هدـش  لـقن  یعیـش  بتک  رد  یناوارف 
درک و عمج  دوخ  فارطا  ار  مالسلا ) مهیلع  ) بلاطیبانب یلع  مردپ  ارهز و  همطاف  مردام  نیسح ، مردارب  نم و  (ص ) مالسا ربمایپ  دمآ  دورف 

ربمایپ زور  نآ  داد . ياج  نآ  رد  ار  ام  همه  شدوخ و  دـیبلط . دوب  ناشرـسمه  هملـسما  لام  هک  ار  ربیخ  هعلق  یلاها  طسوت  هدـش  هتفاب  يابع 
كاـپ و اـمرف و  رود  ناـنآ  زا  ار  يدـیلپ  دنتـسه  نم  ترتع  تیب و  لـها  ناـشیا  ایادـخ ، دومرف : سپـس  دوب و  هملـسما  هناـخ  رد  (ص ) ادـخ
هب رجف  عولط  ماگنه  هشیمه  (ص ) مرکا ربمایپ  دعب  هب  زور  نآ  زا  دندومرف : داد و  همادا  شیوخ  نانخس  هب  (ع ) نسح ماما  هدرارق . ناشرهطم 

ار ریهطت  هفیرـش  هیآ  یمارگ  نآ  سپ  تسا ، هدیـسر  ارف  حبـص  زامن  تقو  نم ، تیب  لها  امـش  رب  ادـخ  دورد  دومرفیم : دـمآیم و  ام  هناخ 
-2 { 4 «.} تشاد همادا  هراومه  تفاتش  نادیواج  يارس  هب  تسبرب و  خر  ایند  زا  هک  يزور  ات  (ص ) هَّللا لوسر  لعف  نیا  دومرفیم و  توالت 

مالسلا دومرفیم : دمآیم و  (ع ) یلع هناخ  برد  هب  همطاف  اب  (ع ) یلع جاودزا  زا  سپ  حبـص  زور  لهچ  (ص ) ادخ لوسر  . » دیوگ دیعـسوبا 
جاجتحا هیآ  نیمه  اب  (ع ) داجس ماما  - 3 { 5 («.} ًاریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هَّللا  دـیری  امنا   ) تیبلا لها  ای  مکیلع 

رارق ناریسا  هاگیاج  رد  دجسم  هناتسآ  رد  دندروآ و  ماش  هب  ار  (ص ) هَّللا لوسر  نادناخ  ناریـسا  هک  یماگنه  دنکیم . تیب  لها  لیاضف  هب 
هـضرع دـمآ و  نانآ  دزن  ماش  لها  زا  يدرم  تشاد ، روضح  ناـشنایم  رد  دوب  دیـشر  غلاـب و  یناوج  زور  نآ  رد  هک  نیـسح  نب  یلع  دـنداد 

ار یهلا  باتک  ایآ  دومرف : وا  هب  (ع ) نیسح نب  یلع  ماما  دیناکشخ . ار  هنتف  هشیر  درک و  دوبان  ار  امـش  هک  ار  يادخ  ساپـس  دمح و  تشاد :
هَّللا دـیری  امنا  هیآ  هقح و  یبرقلا  یف  ةدوملا  الا  ًارجا  هیلع  مکلأسا  لق ال   ) هفیرـش هیآ  ایآ  دومرف : ترـضح  ماهدـناوخ . تفگ  ياهدـناوخن ؟
درم نآ  مینانآ . ام  دومرف : ترـضح  ماهدناوخ . تفگ : صخـش  نآ  ياهدـناوخن ؟ ار  ًاریهطت ) مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل 

رارکت ار  هلمج  نیا  راـب  هس  مدرگیم . زاـب  وت  يوس  هب  هدرک و  هبوت  نم  ادـنوادخ ! تفگ : تشادرب و  نامـسآ  يوـس  هب  ار  شتـسد  یماـش 
هدرکن كرد  ار  نآ  زورما  ات  یلو  مدناوخیم  ار  نآرق  نم  میوجیم . يرازیب  وت  يوس  هب  (ص ) هَّللالوسر لآ  نانمـشد  زا  نم  ایادـخ  درک :
نیاربانب هدش ، لزان  ناشیا  فیاظو  تیـصخش و  و  (ص ) ادخ لوسر  نارـسمه  هرابرد  ریهطت  هیآ  زا  لبق  تایآ  دـنادقتعم  یخرب  { 6 .} مدوب

تسا (ص ) یمارگ لوسر  نارسمه  هب  طوبرم  ریهطت  هیآ  ردص  تفگ  دیاب  خساپ  رد  تسا . هدش  لزان  (ص ) ربمایپ نانز  نأش  رد  روبزم  هیآ 
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رکذـم عمج  ریمـض  اـب  هفیرـش  هیآ  لـیذ  یلو  نکتویب :) یف  نرق  و  : - ) دـیامرفیم هداد و  رارق  بطاـخم  ار  ناـنآ  ثنؤم  عـمج  ریمـض  اـب  و 
مهیلع ) نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  و  (ص ) ادخ لوسر  هب  ریهطت  هیآ  هک  تسا  یلیلد  نیرتحضاو  نیا  هدمآ و  سجرلا ) مکنع  بهذیل  )

ناگرزب و زا  يرایـسب  قحلا  قاقحا  دنمـشزرا  باتک  هدنـسیون  تسا  يروآدای  هب  مزال  (ص .) ادـخ ربمایپ  نانز  هن  دراد  صاصتخا  مالـسلا )
(ص) مرکا لوسر  تیب  لها  تلزنم  نأش و  رد  ریهطت  هفیرش  هیآ  هک  دناهدرک  حیرصت  دوخ  ياهباتک  رد  هک  دربیم  مانار  یمالـسا  ناثدحم 

بلطم نیا  هب  اـهنآ  رد  هک  دراد  دوـجو  یناوارف  تاـیاور  تنـس  لـها  یعیـش و  عباـنم  رد  نآ  رب  نوزفا  { 7 .} ناشیا نارـسمه  هن  هدش  لزان 
: دیوگ يردـخ  دیعـسوبا  (ص .) ربمایپ نانز  هن  دـشابیم ، هبیط  هسمخ  سدـقم  دوجو  ریهطت  هیآ  رد  تیب  لها  زا  دوصقم  هک  هدـش  حیرـصت 

هیآ : » دـیوگیم هملـس  ما  تسا .» هدـیدرگ  لزان  وا  نادـنزرف  همطاف و  یلع و  نم و  ماـقم  نأـش و  رد  ریهطت  هیآ  : » دومرف (ص ) مرکا لوسر 
لوـسر تمدـخ  دوـب  هتفرگ  ار  دوـخ  نادـنزرف  تسد  هک  یلاـح  رد  (س ) ارهز همطاـف  زور  نآ  رد  تـسا . هدـمآ  دورف  نـم  هناـخ  رد  قوـف 

. دنتـسشن ناـشیا  پچ  تمـس  رد  ارهز  همطاـف  ترـضح  تسار و  تمـس  رد  یلع  تفرگ . شوغآ  رد  ار  نینـسح  ربماـیپ  دـندمآ ، (ص ) هَّللا
دیـشکیم دوخ  يور  هب  اهبـش  هک  ار  ییابع  (ص ) ربمایپ ماـگنه  نیا  رد  دروآ . (ص ) ادـخ لوسر  يارب  ار  ریهطت  هیآ  دـش و  لزاـن  لـییربج 

ءالوه نا  مهللا  تفگ : نامسآ  تمس  هب  ور  دروآ و  نوریب  ار  شیوخ  كرابم  تسد  ترضح  نآ  سپـس  درب  نآ  ریز  هب  ار  همه  تشادرب و 
مدنویپب و اهنآ  عمج  هب  مدرک  وزرآ  هلمج  نیا  ندینش  اب  نم  دیوگ : هملـس  ما  ًاریهطت . مهرهط  سجرلا و  امهنع  بهذاف  یتصاخو  یتیب  لها 

نم (ص ) ادخ لوسر  يا  متشاد : هضرع  دیـشک . ار  نآ  ربمایپ  موش  نآ  دراو  ات  مدز  الاب  ار  ابع  هشوگ  هک  یتقو  مدرگ  تلیـضف  نیا  بحاص 
{8 «.} يربماـیپ نارـسمه  زا  یتسه و  یکین  نز  وت  یبنلا ؛ جاوزا  نم  کـنا  ریخ  یلع  کـنا  دومرف : (ص ) ربماـیپ متـسین ؟ وت  تیب  لـها  وزج 

ماما (ص ؛) ادخ لوسر  هبیط ؛ هسمخ  ابع  لآ  نت  جنپ  نامه  تیب ، لها  زا  روظنم  تفرگ ، هجیتن  ناوتیم  هدش  دای  بلاطم  هب  هجوت  اب  نیاربانب 
حیحص رب  مکاح  كردتـسم  [. 1 . ] درادـن صاصتخا  (ص ) ربمایپ نارـسمه  هب  ریهطت  هفیرـش  هیآ  دنـشابیم و  شنادـنزرف  همطاف و  (ع ،) یلع

نب دمحا  دنسم  ملسم ج 5 ح 37 ص 26 و 27 ، حیحص  [. 3 . ] ص 150 ج 2 ، یقهیب ، ننس  [. 2 . ] 148 ص 147 -  ج 3 ، يراخب ، ملسم و 
روثنملا ج ردلا  ریسفت  يروباشین ج 2 ص 416  مکاح  نیحیحصلا  یلع  كردتسم  يزار ج 6 ص 783  رخف  ریسفت  لبنح ج 4 ص 107 ،

راحب [. 7 . ] ص 157 یسربط ، جاجتحا ، [. 6 . ] ص 208 ج 35 ، یسلجم ، راونالا ، راحب  [. 5 . ] ص 315 ج 3 ، ناهرب ، ریسفت  [. 4  ] 15 ص 218
ص 198. ج 5 ، روثنملا ، ررد  [. 8 . ] ص 156 ج 45 ، یسلجم ، راونالا ،

تنس لها  یمالکءارآ 

تفالخ تماما و 

؟ دنتسه یناسک  هچ  تنس  لها  بهاذم  ناماما 

شسرپ

؟ دنتسه یناسک  هچ  تنس  لها  بهاذم  ناماما 

خساپ

هک تسا  یناریا  رفن  کی  هفینحوبا  لاس 150 . رد  یفوتم  نابزرملا ، نب  نامعن  نب  تباث  نب  نامعن  ای  یطوز  نب  تباث  نب  نامعن  هفینحوبا  . 1
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ةزادـنا هب  سکچـیه  ع )  ) نینـسح نیدـشار و  يافلخ  مرکا و  ربمغیپ  زا  دـعب  ننـست ، ۀـعماج  رد  دوریم . رامـش  هب  تنـس  لـها  مظعا  ماـما 
. تسا یشرق  برع  یعفاش  لاس 204 . رد  یفوتم  یعفاش ، سیردا  نب  دـمحم  . 2 دنکدنا . رایـسب  ناریا  رد  شناوریپ  تسین . مرتحم  هفینحوبا 

کلام لاس 179 . رد  یفوتم  سنا ، نب  کـلام  . 3 دشاب . هتـشاد  وریپ  وا  زا  شیب  دـیاش  تسا و  هفینحوبا  دـننام  ناوریپ  ترثک  رظن  زا  یعفاش 
ظاحل زا  دمحا  لاس 241 . رد  یفوتم  ینابیـش ، لبنح  نب  دمحا  . 4 دنـشابیم . سنا  نب  کلام  وریپ  ًابلاغ  برغم  دالب  تسا . یناـطحق  برع 

زا تشاد  محر  رد  ار  وا  هک  یتقو  رد  شردام  دسیونیم : ناکلخ  نبا  دناهتسیزیم . ورم )  ) ناریا رد  شنادناخ  ًارهاظ  یلو  تسا ، برع  داژن 
ماما راهچ  زا  اذـهیلع  تشاد . بوسحم  داژن  برع  نایناریا  ءزج  ناوتیم  ار  لبنح  نب  دـمحا  درک . لمح  عضو  دادـغب  رد  دـش و  جراخ  ورم 
رگید ةدع  نایاوشیپ  ۀقبط  رد  تسا . داژن  برع  یناریا  یمراهچ  یناطحق ، برع  يرگید  یناندـع ، برع  يرگید  یناریا ، یکی  ننـست ، لها 

يرهاـظ یلع  نـب  دواد  لاـس 310 و  رد  یفوتم  يربـط  ریرج  نب  دـمحم  لـیبق  زا  تسا ، خوـسنم  ناشبهذـم  ًـالمع  نوـنکا  هک  دـناهدوب  زین 
دومج يرگیرابخا و  یعون  بتکم  نیا  دروآ . دوجو  هب  هقف  رد  ار  يرهاـظ  بتکم  هک  تسا  ناـمه  یلع ، نب  دواد  يافوتم 270 . یناهفصا 

رظن زا  تسین ، تیبلا  لها  هب  تبـسن  توادـع  عون  کـی  زا  یلاـخ  تساـهیوما و  رادـفرط  اـما  دراد  یناریا  داژن  هک  یـسلدنا  مزح  نبا  تسا .
دناهدوب بهذم  بتکم و  بحاص  یضعب  هک  دنشابیم  ننست  لها  گرزب  ياهقف  زا  رگید  یهورگ  تسا . يرهاظ  یلع  نب  دواد  عبات  یهقف 

. هن یخرب  دنایناریا و  یخرب  هن ، یضعب  و 

؟ دنراد يدحاو  هاگدید  تماما  هب  تبسن  یمالسا  قرف  همه  ایآ 

شسرپ

؟ دنراد يدحاو  هاگدید  تماما  هب  تبسن  یمالسا  قرف  همه  ایآ 

خساپ

. دنتـسین لئاق  تیمها  هلأسم  نیا  يارب  ردـقنآ  یمالـسا  قَِرف  ریاس  نایم  رد  دراد و  يا  هداعلا  قوف  تیمها  تماما  هلأسم  نایعیـش  ام  نایم  رد 
رد یکرتشم  تاهج  هتبلا  تسا . توافتم  یمالـسا  قَِرف  ریاس  دزن  رد  تماما  موهفم  اب  هعیـش  دزن  رد  تماـما  موهفم  هک  تسا  نیا  بلطم  ْرِس 

قوف تیمها  تماما  هلأسم  تهج  نیمه  هب  هک  تسه  تماـما  باـب  رد  هعیـش  تادـقتعم  رد  مه  یـصاصتخا  تاـهج  کـی  یلو  تسه  راـک 
تسا دیحوت  نید  لوصا  مییوگیم  مینک  نایب  هعیش  بهذم  قبط  رب  ار  نید  لوصا  میهاوخیم  هک  یتقو  نایعیش  ام  ًالثم  دنکیم . ادیپ  ياهداعلا 
اـساسا انعم  کی  هب  دنتـسه و  تماما  یعون  هب  لئاق  مه  ننـست  لها  میرامـشیم . نید  لوصا  ءزج  ار  تماما  داعم ؛ تماما و  لدـع ، توبن ، و 
تـسین نید  لوصا  ءزج  اهنآ  رظن  زا  دنتـسه ، لئاق  هک  یلکـش  نآ  هب  یلو  دنا  لئاق  يرگید  لکـش  کی  هب  ار  تماما  دنتـسین ؛ تماما  رکنم 

. رگید یعون  هب  لئاق  ام  دنا و  تماما  یعون  هب  لئاق  اهنآ  میراد ؛ فالتخا  تماما  هلأسم  رد  ام  هرخالاب  تسا . نید  عورف  ءزج  هکلب 

؟ دننک یم  فیرت  هنوگچ  ار  تماما  تنس  لها  نادنمشناد 

هراشا

؟ تسیچ نآ  تقیقح  تماما و  ربمایپ و  تفالخ  هلأسم  دروم  رد  ننست  لها  نادنمشناد  هیرظن 
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شسرپ

تقیقح تماما و  ربمایپ و  تفالخ  هلأسم  دروم  رد  ننست  لها  نادنمشناد  هیرظن  دننک ؟ یم  فیرت  هنوگچ  ار  تماما  تنس  لها  نادنمـشناد 
؟ تسیچ نآ 

خساپ

يویند ینید و  روما  ةدرتسگ  عیـسو و  یتسرپرـس  اهنآ  رظن  زا  تماما »  » هک تسا  یکاح  ّتنـس ، لها  نادنمـشناد  دیاقع  یمالک و  ياهباتک 
ماقم نیا  رادهدـهع  یمارگ ، ربمایپ  تشذـگرد  زا  سپ  هک  تسا  يدرف  نآ  هفیلخ »  » نانآ حالطـصا  هب  و  ماـما »  » صخـش تسا و  ناناملـسم 

: دننکیم فیرعت  نینچ  ار  تماما »  » نانآ دوشیم . هدوشگ  وا  تمه  هب  دشاب ، ناناملـسم  يایند  نید و  هب  طوبرم  هک  یهرگ  عون  ره  هدوب و 
، فیرعت نیا  رب  هوـالع  ( 472/ یجـشوق نیدلا  ءالع  دیرجت ، حرـش  («. ) (ص یبنلانع ۀفالخ  اینّدلاو  نیدـلا  رومُأ  یف  ۀـماع  ۀـسائر  ۀـمامإلا  »

ینید گرزب  تیلوئسم  ماقم و  نیا  تنس ، لها  هاگدید  زا  دیدرگ . يراددوخ  اهنآ  لقن  زا  راصتخا  يارب  هک  دنراد  زین  يرگید  ياهفیرعت 
لئان ماقم  نیا  هب  باختنا  قیرط  زا  هفیلخ  و  ددرگیم ، اطعا  هفیلخ  صخـش  هب  مدرم  فرط  زا  هک  تسا  یعامتجا  تبهوم  کی  یعامتجا ، و 
هلمج نیا  زا  فده  ینید : روما  یتسرپرس  فلا : تسا . هدیدرگ  صخـشم  ًالماک  هدش  دای  فیرعت  رد  زین  هفیلخ  تیلوئـسم  دودح  دوشیم .

زا یکی  داهج  قیرط  زا  ناهج  رـسارس  رد  مالـسا  شرتسگ  ًالثم  دوشیم . لصف  لـح و  هفیلخ  تسد  هب  مدرم  ینید  تالکـشم  هک  تسا  نآ 
تردق قیرط  زا  ار  یمومع  تینما  یتسیاب  هفیلخ ، ماما و  يویند : روما  یتسرپرـس  ب : دریگب . هدهع  رب  ماما  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  ینید  روما 

رب هک  ییاهراک  فیرعت و  نیا  رد  تقد  دـیامنب . تنایـص  تظافح و  ار  روشک  ياهزرم  نانآ و  سیماون  مدرم و  لاوما  دـنک و  ظفح  ورین  و 
رادـمامز کی  یفرع و  مکاح  کی  نانآ  رظن  زا  ماـما  هکنیا ، نآ  دـنکیم و  تیاـکح  تقیقح  کـی  زا  تسا ، هدـش  هدراذـگ  هفیلخ  ةدـهع 

زج يرادـمامز  نینچ  رد  و  دوشیم ، باختنا  یعاـمتجا  تلادـع  یمومع و  تینما  ظـفح  روشک و  نیناوق  يارجا  يارب  هک  تسا  یعاـمتجا 
هب اطخ .) وهـس و  زا  یهلا  تینوصم  تمـصع و  هن  و  مالـسا ، ماکحا  هب  عیـسو  یلک و  ملع  هن   ) تسین طرـش  يرگید  زیچ  ینادراک  تقایل و 
رد هرخالاب  و  دوشیمن ، نک  هشیر  نانآ  نایم  زا  داسف  زاب  دشاب ، یگدولآ  هانگ و  زا  هتساریپ  كاپ و  مه  هچره  ياهعماج  ره  رگید : ترابع 

تورث مدرم و  لاوما  ای  دننزیم ، بارـش  هب  بل  رامق و  هب  تسد  هک  دنوشیم  ادـیپ  یهانگ  هب  هدولآ  راکهبت و  دارفا  عامتجا  رانک  هشوگ و 
قیال و درف  (ص ) ربمایپ تشذگرد  زا  سپ  يور ، نیا  زا  دنتفایم . مدرم  سیماون  هب  زواجت  رکف  هب  ای  و  دـنربیم ، امغی  روز و  هب  ار  یمومع 
اهنیا و دریگب . ار  اهیگدولآ  اهیّدـعت و  عون  نیا  يولج  یهلا ، دودـح  يارجا  قیرط  زا  نایدـعتم  ناراکهنگ و  هیبنتاب  هک  تسا  مزال  ینادراک 

نیا ربارب  رد  تسا . هدش  راذگاو  ماما  صخش  هب  ربمایپ  زا  سپ  اهنآ  یتسرپرس  هک  تسا  مدرم  يایند  هب  طوبرم  روما  ۀتـشر  کی  اهنیا  دننام 
زا یکی  ًـالثم  تسا . مدرم  نید  هب  طوبرم  هک  دراد  دوجو  ناـهج  رد  نآ  شرتـسگ  مالـسا و  تفرـشیپ  هب  طوبرم  يرگید  روما  روما ، هنوگ 

زواجت عون  ره  زا  ار  یمالـسا  روشک  ياهزرم  اهنتهن  دنمورین ، ياهحالـس  هب  زهجم  مظنم و  شترا  کی  داجیا  اب  هک  تسا  نیا  ماما  فیاظو 
لالح و مدرم  تفگ  دـیهاوخ  دـبال  دزاس . رـشتنم  ناهج  رـسارس  رد  ار  دـیحوت  نییآ  داهج  قیرط  زا  ناکما  تروص  رد  هکلب  دـنک  تنایص 
هباحص و دنیوگیم : خساپ  رد  نانآ  تسا ؟ نآ  تیلوئـسم  رادهدهع  یماقم  هچ  دنزومایب و  یـسک  هچ  زا  ار  دوخ  یملع  تالکـشم  مارح و 
هب رـصحنم  ماما  تیلوئـسم  هاگره  دـنلئاسم . عون  نیا  رد  تما  عجرم  دـناهتخومآ ، ربماـیپ  زا  ار  مارح  لـالح و  ماـکحا و  هک  ربماـیپ ، ناراـی 

یقالخا و تلیـضف  عون  چیه  ینادراک  تقایل و  زج  یماما  نینچ  رد  ًاعبط  میدرک ، لقن  تنـس  لها  نابز  زا  هک  دـشاب  يروما  نیمه  يّدـصت 
يونعم تلزنم  ماقم و  فسألاعم ، هانگ . زا  قلطم  تینوصم  تمصع و  ای  هدرتسگ و  عیسو و  ملع  هب  دسر  هچ  ات  تسین  طرـش  یناسنا  لامک 
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نخس (ص ) ربمایپ نیشناج  هفیلخ و  زا  ياهنوگ  هب  ینالقاب  یضاق  نوچ  یـصخش  هک  هتفای  لّزنت  اجنآ  ات  ًاجیردت  تنـس ، لها  شنیب  رد  ماما 
یقاب تّما  ربهر  نانچمه  دنک و  طوقس  یسایس  ۀمانراک  نیرتهایس  یقالخا و  لاصخ  نیرتتسپ  بالجنم  هب  دناوتیم  ییوگ  هک  دیوگیم 

«: دودـحلا لیطعت  قوقحلا و  عییـضت  ۀـمرتحملا و  سوفنلا  لواـنت  لاومـألا و  بصغب  هملظ  هقـسفب و  ماـمإلا  علخی  ـال  : » دـیوگیم وا  دـنامب !
زا یهلا  دودـح  لیطعت  قوقح و  ندرک  عیاض  سوفن و  نتـشک  و  مدرم ، لاوما  بصغ  و  ادـخ ، ینامرفان  ّتلع  هب  ماما  زگره  ( 186/ دیهمتلا )
درک میهاوخن  بجعت  زاب  و  دـیامنب ! تیادـه  يربهر و  ار  يو  تسار و  ار  وا  ياهیجک  هک  تسا  تما  رب  هکلب  دوشیمن  راـنکرب  دوخ  ماـقم 
هانگ شزغل و  زا  ماما  هک  تسین  مزال  زگره  دـنک : يرواد  نینچ  ربمایپ  هفیلخ  ةرابرد  ینازاتفت  قّقحم  دـننام  يدنمـشناد  مینیبب  هک  یماگنه 

! دوشیمن وا  لزع  يرانکرب و  ۀیام  یهلا  ماکحا  هب  وا  ییانـشآ  مدع  ماما و  ینامرفان  زگره  دوش و  هدرمـش  تّما  نیرترب  ای  دـشاب و  هتـساریپ 
یفرع و مکاح  کـی  ار  ماـما  هتخیر و  هک  تسا  یـساسا  زا  یـشان  ًاـمامت  مالـسا ، هفیلخ  ةراـبرد  اـهیرواد  عون  نیا  دصاقم 2/271 ) حرـش  )
رد ار  شمارآ  ماظن و  دناوتب  هک  دشاب  هتـشاد  یتوق  طاقن  هک  تسا  نیا  یفرع  مکاح  رد  یـساسا  طرـش  اریز  دناهتـشادنپ . یباختنا  رادمامز 
نآ يارب  هک  فدـه  نیا  زا  عناـم  وا  هابتـشا  هاـنگ و  هب  وا  یگدولآ  و  دـناشنب ، دوـخ  ياـجرب  ار  وـگروز  دارفا  و  دزاـس ، رارقرب  عاـمتجا  لد 

. تسین هدش  باختنا 

؟  تسیچ نآ  دقن  شتایح و  نامز  رد  تماما  هلأسم  هب  ربمایپ  نتخادرپ  دروم  رد  تنس  لها  نادنمشناد  رظن 

شسرپ

؟  تسیچ نآ  دقن  شتایح و  نامز  رد  تماما  هلأسم  هب  ربمایپ  نتخادرپ  دروم  رد  تنس  لها  نادنمشناد  رظن 

خساپ

تسا هدرکن  نشور  هتفگن و  ینخس  دارفا  تماما  هوحن  تماعز و  لکش  هرابرد  ًاتابثا  ًایفن و  مرکا  ربمایپ  دنیوگیم : ننـست  لها  نادنمـشناد 
بناج یتایح  ۀلئـسم  نیا  رد  ربمایپ  هک  دـنکیم  رواب  درخ  لقع و  ایآ  یتسارب  یباصتنا . ای  تسا  یتاختنا  عوضوم  کـی  تماـعز  ۀلئـسم  هک 

رب زین  مالـسا  خیرات  یـسررب  لقع ، يرواد  زا  هتـشذگ  دنکن !؟ ياهراشا  ای  حیرـصت  هیـضق  فرط  ود  زا  یکی  هب  و  دنک ، باختنا  ار  توکس 
زا سپ  تّما  يربـهر  عوضوم  هک  دادیم  رکذـت  یفلتخم  لـصاوف  رد  (ص ) مرکا ربماـیپ  هک  دـناسریم  هداد و  یهاوـگ  هیرظن  نیا  فـالخ 

لیابق زا  یکی  سییر  هک  یماگنه  دروم : نیا  رد  ییاههنومن  کنیا  درادن . يرایتخا  راک  نیا  رد  وا  تسا و  ادخ  هب  طوبرم  يو ، تشذگرد 
ربمایپ دوش ، راذگاو  وا  هب  تّما  يرادمامز  يو  تشذگرد  زا  سپ  هک  درک  نیا  هب  طورـشم  مرکا  ربمایپ  زا  ار  دوخ  تیامح  سنخا »  » مان هب 
يارب دید ، حالـص  ار  یـسک  ره  وا  تسادخ ؛] هب  طوبرم  تماعز  راک  ینعی  « ] ءاشَی ثیَح  هعـضَی  هللا  یلِإ  رمألا  : » تفگ نینچ  يو  خساپ  رد 
نآزا تمحز  جنر و  درادن  انعم  تفگ : داتسرف  هک  یمایپ  رد  دش و  سویأم  هلمج  نیا  ندینـش  زا  هلیبق  سیئر  دنکیم . باختنا  عوضوم  نیا 

هب ياهماـن  مرکا  ربماـیپ  هک  میناوخیم  مالـسا  خـیرات  رد  زین  يربط 2/172 ) خـیرات  . ) رگید سک  نآزا  يربـهر  تماـعز و  یلو  دـشاب  نم 
نتفریذپ زا  نانچمه  ربمایپ  دومن و  سنخا »  » ياضاقت دننامه  ییاضاقت  زین  يو  دومن . توعد  دوخ  نییآ  هب  ار  وا  تشون و  همامی »  » رادمامز

لماک خیرات  .[ ) تسا حور  يدنلب  سفن و  تّزع  زا  رود  راک  نیا  ینعی  « ] ۀمارک الو  ال  : » تفگ وا  خـساپ  رد  دـیزرو و  عانتما  وا  تساوخرد 
کی هب  هکلب  هدومنن  باختنا  ار  توکـس  بناج  تّما  يربهر  ۀلئـسم  رد  اهنت  هن  مرکا  ربمایپ  هک  دـهدیم  یهاوگ  اهنیا  دـننام  اهنیا و  ( 2/63
هدرک كرد  ام  اهنت  هک  تسین  یبلطم  تّما ، يربهر  تماعز و  هلئسم  ّتیمها  تسا . هدرک  حیرصت  زین  تماما » ندوب  یباصتنا   » هیـضق فرط 
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ياپ زا  ؤلؤلوبا  ياههبرـض  اب  مود  ۀـفیلخ  هک  یماگنه  ًالثم  دوب . سوملم  مدرم  رثکا  يارب  هلئـسم  نیا  مالـسا  ردـص  ناـمه  رد  هکلب  میـشاب ؛
نک و نّیعم  نیشناج  دوخ  يارب  رتدوز  هچ  ره  تفگ  درک و  ردپ  هب  ور  دید  گرم  ۀناتسآ  رد  ار  ردپ  رمع ، نبهللادبع  يو ، دنزرف  دمآرد و 
هک درک  تساوخرد  يو  زا  داتـسرف و  مّود  ۀـفیلخ  هب  ربمایپ ، رـسمه  هشیاع ، ار  مایپ  نیمه  نیع  زین  زاسن . اهر  ناپوچ  نودـب  ار  دّـمحم  تّما 

هدرک سمل  کیدزن  زا  ار  يربهر  هلأسم  تیمها  رفن  ود  نیا  مییوگب  تسا  حیحـص  اـیآ  دـنک . نییعت  یناـبهگن  ظـفاح و  دّـمحم  تّما  يارب 
تّدم رد  مرکا  ربمایپ  یناگدنز  هب  هاتوک  یـشرگن  دوب !؟ هدربن  یپ  هلئـسم  ترورـض  هب  رفن  ود  نیا  ةزادنا  هب  (ص ) یمارگ لوسر  اّما  دندوب 
یسک ًاروف  تفگیم ، كرت  ییاج  مزع  هب  ار  هنیدم  عقوم  ره  شترـضح  هک  دنکیم  تباث  یبوخ  هب  ار  بلطم  نیا  هنیدم  رد  تماقا  لاس  هد 

تسرپرـسیب و مدرم  تسین ، هنیدـم  رد  مرکا  ربمایپ  هک  یهاتوک  تّدـم  نیا  رد  ات  دومنیم  نییعت  هنیدـم  رد  شیوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار 
يارب یتح  هک  دوب  هدرک  ساسحا  هدرب و  یپ  نیشناج  نییعت  ترورض  تیمها و  هب  هک  يربمایپ  نینچ  هک  تسا  هتسیاش  ایآ  دنـشابن . هانپیب 

دیامنن و نییعت  شیوخ  يارب  نیـشناج  دیوگ و  كرت  ار  ناهج  تفگ ، كرت  نیـشناج  نییعت  نودب  ار  هنیدـم  دـیابن  مه  هاتوک  تدـم  کی 
كرت ار  اـجنآ  سپـس  درکیم و  حـتف  ار  ياهطقن  هک  یماـگنه  یتح  ربماـیپ  دـیوگن !؟ نخـس  يرادـمامز  ةوحن  يربهر و  لکـش  رد  لـقاال 

هک ینیـشناج  نییعت  زا  مرکا  ربمایپ  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  عضو  نیا  اب  درکیم ، نییعت  سیئر  هدش  حتف  ۀقطنم  نآ  يارب  ًاروف  تفگیم 
هدرکن يرکف  هراب  نیا  رد  هدیزرو و  تلفغ  دنک ، يربهر  ار  ناوج  مالسا  دریگب و  تسد  هب  مالـسا  ناهج  رد  ار  تّما  رما  مامز  يو  زا  سپ 

هک يزور  دناهدش و  مالعا  مدرم  يارب  زور  کی  رد  تماما ، توبن و  هک  دـنهدیم  یهاوگ  مالـسا  یعطق  خـیرات  رتاوتم و  ثیداحا  تسا !؟
نارـسفم درک . نییعت  ار  نیـشناج  هفیلخ و  زین  زور  نامه  دنک ، مالعا  ار  شیوخ  تلاسر  دوخ  نادنواشیوخ  هب  تفای  تیرومأم  مرکا  ربمایپ 

زا ار  دوـخ  کـیدزن  نادـنواشیوخ   ] 214/ ءارعـش نیبرقألا » کتریـشع  ْرِذـنَأ  َو   » ۀـیآ هک  یماگنه  دنـسیونیم : مالـسا  ردـقیلاع  ناثّدـحم  و 
ترـضح نآ  ناگتـسب  زا  یگمه  هک  ناـنامهیم  زا  یهورگ  يارب  ییاذـغ  یلع  داد  روتـسد  ربماـیپ  دـیدرگ ، لزاـن  هدـب ] میب  ادـخ  تفلاـخم 

درگ مه  رود  سلجم  نآ  رد  مشاهینب  ياهتیـصخش  زا  رفن  تخاس و 45  هدامآ  ییاذغ  ربمایپ ، نامرف  هب  زین  یلع  دنک . هدامآ  دوب  دـنهاوخ 
ربمایپ دش . رارکت  همانرب  نیا  رگید  راب  ادرف  تشگن . دوخ  تلاسر  غالبا  هب  قفوم  ربمایپ  بهلیبا ، ساسایب  نانخـس  رثا  رب  لّوا  زور  دندمآ .

ادخ ةداتسرف  نم  دومرف : نینچ  وا  یگناگی  هب  فارتعا  دنوادخ و  شیاتـس  زا  سپ  تساخرب و  دندومن ، فرـص  اذغ  نانامهیم  هکنآ  زا  سپ 
توعد نییآ  نیا  هب  ار  امش  هدرک  رما  نم  هب  نم  يادخ  ماهدروآ ، ترخآ  ایند و  ریخ  امـش  يارب  مشابیم و  نایناهج  مومع  امـش و  يوس  هب 

یـسک بلاـطیبا  نبیلع  زج  هظحل  نـیا  رد  دوـب . دـهاوخ  نـم  نیـشناج  یـصو و  وا  دـنک  يراـی  ارم  هار  نـیا  رد  امـش  زا  سکره  مـنک و 
مّود و راب  يارب  ار  نیـشیپ  ۀلمج  نامه  ًاددجم  ربمایپ  نآ ، زا  سپ  نیـشنب . دومرف  یلع  هب  ربمایپ  دومنن . مالعا  ار  دوخ  ینابیتشپ  تساخنرب و 

عقوم نیا  رد  درکن . مالعا  ار  ربماـیپ  فدـه  هار  رد  شیوخ  يراکادـف  یناـبیتشپ و  یلع  زج  یـسک  زین  دـعب  تاـعفد  رد  درک و  رارکت  موس 
نیشناج یـصو و  نم و  ردارب  یلع  « ] اوعیطَا اوعمـساَف و  مکیف ، یتفیلَخ  ّییـصَو و  یخَأ و  اذه  َّنِا  : » تفگ درک و  نادنواشیوخ  هب  ور  ربمایپ 

لماک 2/40- خیرات  يربط 2/62-63 ؛ خیرات  كر : .[ ) دینک تعاطا  يو  زا  دیشاب و  وا  نامرف  هب  شوگ  تسا  مزال  تسا ، امش  نایم  رد  نم 
تـسا نشور  ناگمه  رب  ربمایپ  نادـناخ  لیاضف  راکنا  رد  وا  داـنع  هک  هیمیت  نبا  زج  هک  تسا  مّلـسم  ناـنچ  نآ  خـیرات  زا  تمـسق  نیا  ( 41

نیرتگرزب دوخ  دوریم ، رامـش  هب  نانمؤم  ریما  تماما  لـیالد  زا  هکنیا  رب  هوـالع  ثیدـح  نیا  تسا . هدومنن  دـیدرت  نآ  تحـص  رد  یـسک 
ود ره  ناگدـنراد  هک  هدوب  مهم  نانچنآ  نیـشناج  مالعا  هک  دـناسریم  زین  تسین و  تّما  راـیتخا  رد  تماـما  هلئـسم  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ 

ربمایپ توعد  زور  نآ  ات  دوب و  تثعب  موس  لاس  رد  هثداح  نیا  دندیدرگ . مالعا  نادنواشیوخ  يارب  زور  کی  رد  تماما ) توبن و   ) بصنم
. دندوب هدروآ  نامیا  ترضح  نآ  هب  رفن  دودح 50  رد  تفرگیم و  ماجنا  دارفا  اب  یصوصخم  ياهسامت  ۀلیسو  هب 

؟ دننکیم دانتسا  رکبوبا ، تفالخ  رب  ادخ  لوسر  زا  ّیصن  هب  تنس  لها  ایآ 

شسرپ
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شسرپ

؟ دننکیم دانتسا  رکبوبا ، تفالخ  رب  ادخ  لوسر  زا  ّیصن  هب  تنس  لها  ایآ 

خساپ

يو تفالخ  رب  نانآ  رظن  قاّفتا  راصنا و  نیرجاهم و  تعیب  روحم  رب  یگمه  رکبوبا ، تفـالخ  نوماریپ  ننـست  لـها  نادنمـشناد  لـیالد  ریخ 
نمجنا رد  يو  نارکفمه  رکبوبا و  دوخ  نانخس  زا  تسا ، هدوبن  یمارگ  ربمایپ  صیـصنت  دروم  يو  یئاوشیپ  هک  بلطم  نیا  و  دنزیم ، رود 

هدیبع وبا  رمع و  تسد  هفیقس  زور  رد  زگره  دوب ، هدش  دراو  یصن  ربمایپ  فرط  زا  يو  ییاوشیپ  رب  هاگره  اریز  تسا . نایامن  ًالماک  هفیقس 
یضار ود  نآ  باختنا  هب  منادیم و  حلاص  تفالخ  يارب  ار  رفن  ود  نیا  نم  « [ نیلجرلا نیذه  مکل  تیـضر  دق  : » تفگیمن تفرگیمن و  ار 
شیرق يدنواشیوخ  دنویپ  رب  هفیقس  نمجنا  رد  زگره  دوب ، هدش  دراو  رکبوبا  ياوشیپ  رب  یصن  ینامسآ  یحو  قیرط  زا  هچنانچ  زین  متسه ].

اب روث  راغ  رد  يو  ندوب  رفـسمه  اب  ار  هفیلخ  لالدتـسا  وا  رکفمه  تسود  زگره  اـی  درکیمن و  هیکت  مالـسا ، رد  ناـنآ  تقبـس  ربماـیپ و  اـب 
برعلا ال ّنا  تفگ « : نینچ  راصنا  يادـیدناک  زا  داقتنا  رد  هفیقـس  زور  رد  رکبوبا  دوخ  درکیمن . تیوقت  زامن ، رد  وا  ینیـشناج  اـی  ربماـیپ 
رب یگدـنز  لحم  بسن و  رظن  زا  هک  شیرق  يارب  زج  ار  تفالخ  برع ، ۀـعماج  «. ] ًابـسنو ًاراد  برعلا  طسوأ  شیرقلا  ّالإ  رمـألا  اذـه  فرعت 

ياهلالدتـسا هنوگنیا  ياجب  دوب ، هدـش  دراو  ادـخ  لوسر  زا  ياهملک  يو  تفالخ  ةراـبرد  رگا  دـننادیمن ]. حـلاص  دـنراد ، يرترب  نارگید 
ناناملـسم ياوشیپ  میعز و  ناونع  هب  ارم  زور ، نالف  لاس و  نالف  رد  ربمایپ  مدرم ! يا  دیوگب : هتـسج و  کّسمت  نآ  هب  هک  دوب  مزال  تسس ،

وزرآ يرامیب  رتسب  رد  يو  هک  یتروص  رد  دوب ، هدش  نییعت  ربمایپ  فرط  زا  يو  تماعز  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  اتفگش ! دومن . باختنا 
، یمالسا روهشم  خروم  يربط ، تسیک ؟ نآ  زا  تّما » يربهر   » تفالخ و هک  مدرکیم  لاؤس  (ص ) یمارگ ربمایپ  زا  شاک  يأ  هک  درکیم ،
، شیرق فورعم  رادهیامرس  فوع ، نب  نامحرلا  دبع  دوب  هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  رکبوبا  هک  یماگنه  دنکیم : لقن  نینچ  ار  نایرج  حورشم 

هـس زا  یـشان  میتحاران  تفگ : درک و  تیعمج  هب  ور  يرتشیب  ّرثأت  اب  رکبوبا  اهوگتفگ  تافراعت و  هلـسلس  کی  زا  سپ  درک ، تدایع  يو  زا 
. مدرکیم لاؤس  (ص ) یمارگ ربمایپ  زا  ار  اهنآ  شاک  هک  تسا  رگید  زیچ  هس  رب  و  مدادیمن ، ماجنا  شاک  يا  ماهداد و  ماجنا  هک  تسا  زیچ 
ره مدرکیمن ، زاب  ار  همطاف  هناخ  شاـک  مدرکیم  وزرآ  1 ـ زا : دـنترابع  مدادیمن  ماجنا  شاک  يا  هک  منکیم  وزرآ  هک  يزیچ  هس  نآ  اـّما 
ای رمع  شود  رب  ار  نآ  و  مدیشکیمن ، شود  رب  ار  تماعز  راب  هفیقـس  زور  شاک  منکیم  وزرآ  2 ـ دیشکیم . لادج  گنج و  هب  راک  دنچ 

ینزهار هک  ار ، هللا  دـبع  نب  ساـیا  شاـک  مـنکیم  وزرآ  3 ـ مدرکیم . باختنا  ار  هرواـشم  ترازو و  ماـقم  دوخ  و  متـشاذگیم ، هدـیبعوبا 
(ص) ادـخ لوـسر  زا  شاـک  يا  هک  منکیم  وزرآ  هک  رگید  زیچ  هـس  نآ  متـشکیم . ریـشمش  اـب  ار  وا  مدـنازوسیمن و  شتآ  رد  درکیم ،

یـسک هچ  مادنا  رب  تفالخ  سابل  و  تسیک ؟ نآ  زا  نیملـسم  تماعز  بصنم  ماقم و  هک  مدرکیم  لاؤس  شاک  1 ـ زا :  دنترابع  مدیسرپیم 
، ار رهاوخ  رتخد  همع و  ثاریم  شاک  3 ـ تسه ؟ یّقح  عوضوم  نیا  رد  راصنا  يارب  ایآ  هک  مدرکیم  لاؤس  شاـک  2 ـ تسا !؟ هدش  هتخود 

يربط 3/234) خیرات  . ) مدیسرپیم یمارگ  ربمایپ  زا 

؟ دبای یم  ققحت  هنوگچ  تفالخ  تّنس ، لها  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ دبای یم  ققحت  هنوگچ  تفالخ  ّتنس ، لها  هاگدید  زا 
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خساپ

لها تعیب   » و عامجا »  » اب دنناد ، یم  تباث  قباس » ماما  و  (( هلآو هیلع  هللا  یلـص  )) مرکا لوسر  صن   » اب ار  تفالخ  هک  نیا  نمـض  تّنـس ، لها 
نانآ نایم  رد  دوش ، یم  تباث  تفالخ  دـقع ، دـح و  لها  زا  دادـعت  هچ  اـب  هک  نیا  رد  یلو  دـنناد ; یم  تباـث  ار  تفـالخا  مه  دـقعلا » لـح 

1278ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسه رظن  فالتخا 

؟ تسیچ دنروآ ، یم  مالسلا )) هیلع  )) یلع ترضح  ینیشناج  تماما و  ّدر  يارب  یّلک  روط  هب  ای  ریدغ  ثیدح  ّدر  يارب  ننست  لها  هک  یلئالد 

شسرپ

، دـنروآ یم  مالـسلا )) هیلع  )) یلع ترـضح  ینیـشناج  تماما و  ّدر  يارب  یّلک  روط  هب  اـی  ریدـغ  ثیدـح  ّدر  يارب  ننـست  لـها  هک  یلئـالد 
؟ تسیچ

خساپ

ناونع هب  دـننک ، یم  لیوأت  هیجوت و  ددرگ . یم  هدافتـسا  (( مالـسلا هیلع  )) یلع لصفالب  تفالخ  اهنآ  زا  هک  ار  یثیداحا  تایآ و  ننـست  لها 
ربهر الوم و  یلع  مشابیم  يو  تسرپرـس  یلوم و  نم  هکره  هالوم ; یلعف  هـالوم  تنک  نم  : » دومرف ربماـیپ  هک  ریدـغ  ثیدـح  هراـبرد  لاـثم 

. دـشاب یم  يو  تسود  مه  یلع  متـسه ، يو  تسود  نم  هک  ره  ینعی : تسا ; تسود  ياـنعم  هب  اـجنیا  رد  یلوـم  هـک  دـنیوگ  یم  تـسوا »
هبطخ دراد و  هگن  ار  هوبنا  تیعمج  نآ  ساسح  تیعقوم  ریطخ و  هنحص  نآ  رد  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) مالسا ربمایپ  هکنیا  تسادیپ  هتفگان 

دنک و دنلب  تسد  يور  ار  مالسلا )) هیلع  )) یلع هاگنآ  دنک و  شرافس  هیصوت و  ترتع  نآرق و  هب  ار  نانآ  دناوخب و  نانآ  يارب  ینالوط  يا 
زج یلوـم ، هملک  فـصو  نیا  اـب  اـیآ  تسین ؟ نهوـم  تسـس و  يرما  اـیآ  تسوا .» تسود  یلع  متـسه ، يو  تسود  نم  هک  ره  : » دـیامرفب
(( مالسلا هیلع  )) یلع هرابرد  نانآ  هک  يرگید  لاکشا  دشاب ؟ هتشاد  يرگید  يانعم  دناوت  یم  نوؤش  رد  فرصت  قح  يربهر و  یتسرپرس و 
رد ار  ناملـسم  ناگتـسب  ناردارب و  ناردـپ و  زا  يرایـسب  هدرک و  داهج  مالـسا  1510 ـ ـ  هار رد  مالـسلا )) هیلع  )) یلع هک  دوـب  نیا  دـنتفرگ ،
ارچ تفای ، دنهاوخن  شیارگ  وا  هب  ناناملـسم  دیایب ، راک  يور  مالـسلا )) هیلع  )) یلع رگا  هک  دنتفگ  یم  دوب . هتـشک  دندوب ، رفاک  هک  یلاح 

ًاعقاو هک  یسک  الوا  اریز  تسا ;  شزرا  یب  هیاپ  هچ  ات  لاکشا  نیا  تسا  نشور  تسا . هتشک  ار  اهنآ  ردارب  ای  ردپ  مالـسلا )) هیلع  )) یلع هک 
(( مالسلا هیلع   )) یلع تسد  هب  ناکرشم  نارفاک و  لتق  ًایناث ، دنک . ارچ  نوچ و  هدرک  نیعم  دنوادخ  هک  یـصخش  هرابرد  دیابن  دراد ، نامیا 
هللا یلـص  )) ربمایپ درادرب و  شا  ییادخ  زا  تسد  مه  ادخ  هللااب ، ذوعن  هک ، تفگ  دیاب  تروص  نیا  رد  تسا و  هدوب  ربمایپ  ادخ و  روتـسد  هب 
دیاب دنـشاب ، هتـشاد  مالـسا  زا  یحیحـص  كرد  ناناملـسم  رگا  دنوشن . نمـشد  وا  اب  مدرم  ات  درادرب . شا  يربمایپ  زا  تسد  مه  (( هلآو هیلع 

تسود شیاهیراکادف  اهتدهاجم و  رطاخ  هب  ار  مالسلا )) هیلع  )) یلع تسا و  هتشک  ادخ  رطاخ  هب  ار  رافک  مالـسلا )) هیلع  )) یلع هک  دنمهفب 
1511ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) نمشد هن  دنرادب ،

؟ تسیچ دنروآ ، یم  مالسلا )) هیلع  )) یلع ترضح  ینیشناج  تماما و  ّدر  يارب  یّلک  روط  هب  ای  ریدغ  ثیدح  ّدر  يارب  ننست  لها  هک  یلئالد 

شسرپ
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شسرپ

، دـنروآ یم  مالـسلا )) هیلع  )) یلع ترـضح  ینیـشناج  تماما و  ّدر  يارب  یّلک  روط  هب  اـی  ریدـغ  ثیدـح  ّدر  يارب  ننـست  لـها  هک  یلئـالد 
؟ تسیچ

خساپ

ناونع هب  دـننک ، یم  لیوأت  هیجوت و  ددرگ . یم  هدافتـسا  (( مالـسلا هیلع  )) یلع لصفالب  تفالخ  اهنآ  زا  هک  ار  یثیداحا  تایآ و  ننـست  لها 
ربهر الوم و  یلع  مشاب  یم  يو  تسرپرـس  یلوم و  نم  هکره  هالوم ; یلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف ربمایپ  هک  ریدـغ  ثیدـح  هرابرد  لاـثم 

. دـشاب یم  يو  تسود  مه  یلع  متـسه ، يو  تسود  نم  هک  ره  ینعی : تسا ; تسود  ياـنعم  هب  اـجنیا  رد  یلوـم  هـک  دـنیوگ  یم  تـسوا »
هبطخ دراد و  هگن  ار  هوبنا  تیعمج  نآ  ساسح  تیعقوم  ریطخ و  هنحص  نآ  رد  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) مالسا ربمایپ  هکنیا  تسادیپ  هتفگان 

دنک و دنلب  تسد  يور  ار  مالسلا )) هیلع  )) یلع هاگنآ  دنک و  شرافس  هیصوت و  ترتع  نآرق و  هب  ار  نانآ  دناوخب و  نانآ  يارب  ینالوط  يا 
زج یلوـم ، هملک  فـصو  نیا  اـب  اـیآ  تسین ؟ نهوـم  تسـس و  يرما  اـیآ  تسوا .» تسود  یلع  متـسه ، يو  تسود  نم  هک  ره  : » دـیامرفب
(( مالسلا هیلع  )) یلع هرابرد  نانآ  هک  يرگید  لاکشا  دشاب ؟ هتشاد  يرگید  يانعم  دناوت  یم  نوؤش  رد  فرصت  قح  يربهر و  یتسرپرس و 
هک یلاح  رد  ار  ناملـسم  ناگتـسب  ناردارب و  ناردپ و  زا  يرایـسب  هدرک و  داهج  مالـسا  هار  رد  مالـسلا )) هیلع  )) یلع هک  دوب  نیا  دنتفرگ ،
هک ارچ  تفاـی ، دـنهاوخن  شیارگ  وا  هب  ناناملـسم  دـیایب ، راـک  يور  مالـسلا )) هیلع  )) یلع رگا  هک  دـنتفگ  یم  دوـب . هتـشک  دـندوب ، رفاـک 

ًاعقاو هک  یـسک  الوا  اریز  تسا ;  شزرا  یب  هیاپ  هچ  ات  لاکـشا  نیا  تسا  نشور  تسا . هتـشک  ار  اهنآ  ردارب  اـی  ردـپ  مالـسلا )) هیلع  )) یلع
(( مالسلا هیلع   )) یلع تسد  هب  ناکرشم  نارفاک و  لتق  ًایناث ، دنک . ارچ  نوچ و  هدرک  نیعم  دنوادخ  هک  یـصخش  هرابرد  دیابن  دراد ، نامیا 
هللا یلـص  )) ربمایپ درادرب و  شا  ییادخ  زا  تسد  مه  ادخ  هللااب ، ذوعن  هک ، تفگ  دیاب  تروص  نیا  رد  تسا و  هدوب  ربمایپ  ادخ و  روتـسد  هب 
دیاب دنـشاب ، هتـشاد  مالـسا  زا  یحیحـص  كرد  ناناملـسم  رگا  دنوشن . نمـشد  وا  اب  مدرم  ات  درادرب . شا  يربمایپ  زا  تسد  مه  (( هلآو هیلع 

تسود شیاهیراکادف  اهتدهاجم و  رطاخ  هب  ار  مالسلا )) هیلع  )) یلع تسا و  هتشک  ادخ  رطاخ  هب  ار  رافک  مالـسلا )) هیلع  )) یلع هک  دنمهفب 
 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) نمشد هن  دنرادب ،

. دینک نایب  تنس  لها  هاگدید  زا  ار  یلع (  ترضح  تماما 

شسرپ

. دینک نایب  تنس  لها  هاگدید  زا  ار  یلع (  ترضح  تماما 

خساپ

ترورض کی  نید و  زا  هتساخرب  تفالخ ، هلأسم  زین  تنس  لها  هاگدید  زا  نکل  تسا ، هعیش  یصاصتخا  دیاقع  زا  تماما  دینادیم  هکنانچ 
. دـننیزگرب دوخ  یـسایس  تماعز  يارب  دـنراد ، ار  مزـال  یگتـسیاش  هک  یناـسک  زا  هک  تسا  بجاو  نیملـسم ، رب  دوریم و  رامـش  هب  ینید 

یفاک ار  تلادع  تیافک و  نوچ  تنس  لها  دنادیم و  طرش  ماما  رد  ار  تمـصع  اریز  تسا ، بصن  هلیـسوب  ماما  نییعت  هعیـش  رظن  زا  یهتنم 
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هب هعجارم  اب  دناهتـسناد . یفاـک  ار  یمومع  تعیب  يارب  مدرم ، هب  هتـسیاش  درف  یفرعم  و  ناـگربخ )  ) دـقع لـح و  لـها  ییاسانـش  دـننادیم ،
یمالـسا یماظن  نتم  زا  ینید و  يرورـض  رما  کی  هماع ، تماعز  تماما و  هکددرگیم  نشور  هلأسم  نیا  زین  تنـس  لها  یمالک  ياـهباتک 

یعقاو و تفالخ  اذل  تسین . ریذپناکما  ناحلاص  تسد  رب  زج  هک  تسا  مالسا  یماظتنا  ماکحا  يارجا  نید و  تموکح  فده  هتـساخرب و 
، ۀنـس نوثالث  ۀـفالخلاو  : " دـیوگیم یفـسن  نیدـلا  مجن  نیمه  يارب  دـننادیم . یلع (  تفالخ  نایاپ  ات  ار ، تما  نیتسار  تماعز  تماـما و 

تماما یعقاو و  تفالخ  نشور  يوحن  هب  مادک  ره  هک  دراد  دوجو  تنس  لها  عبانم  رد  يرامشیب  دهاوش  لاح  نیا  اب  ةراما " کلم و  اهدعب 
گنسنارگ باتک  زا  هلمج  نآ  زا  هک  دناهدرک  یناوارف  ياهششوک  هعیـش  تیناقح  تابثا  رد  نونکات  هعیـش  ياملع  دنکیم . دییأت  ار  یلع ( 

يذمرت ج 5 ننس  رد  درب . مان  ناوتیم  ینارهت (  ینیسح  نیسحدمحم  هللا  تیآ  موحرم  رثا  یسانش " ماما   ) " ینیما همالع  هتـشون  ریدغلا " "

هچ یلع  ناـج  زا  دـندومرف : ادـخ (  لوسر  ." " يدـعب نمؤم  لـک  یلو  وـه  هنم و  اـنا  ِینم و  ًاـیلع  ّنا  یلع ؟ نم  نودـیرت  اـم  : " تسا هدـمآ 
هدـمآ لوسر (  باحـصا  لضف  باب  هجام  نبا  ننـس  رد  تسا ".و  ینمؤم  ره  ربهر  نم  زا  دـعب  وا  میوا و  زا  نم  نم و  زا  یلع  دـیهاوخیم ؟
تـسد هاگنآ  دندرک ، تعامج  زامن  هب  رما  دندمآ و  دورف  یلزنم  رد  هار  رد  میدوب ، هارمه  دراذگ  جح  هک  یمایا  رد  ادخ (  لوسر  اب  تسا :

ره هب  رتراوازـس  نم  ایآ  دندومرف : یلب . دندرک  ضرع  متـسین ؟ ناشدوخ  زا  نینمؤم  هب  رتراوازـس  نم  ایآ  دـنتفگ : سپـس  دـنتفرگ  ار  یلع ( 
رادب تسود  ایادخ ! متسه . وا  ربهر  نم  هک  تسا  یسک  ره  ربهر  یلع  نیا  دندومرف : سپس  یلب . دندرک  ضرع  متسین ؟ شذدوخ  هب  ینمؤم 

: دیوگیم نانبل  مان  هدنـسیون  همیعن  لیئاخیم  نینچمه  درادب . نمـشد  ار  ار  وا  هک  ار  یـسک  رادـب  نمـشد  درادـب و  تسود  ار  وا  هک  یـسک 
، دـهد وت  تسد  هب  یلع  دـننام  یمیظع  زا  لماک  يریوصت  دـناوتب  هک  تسا  لاـحم  دـشاب  هغباـن  دنمـشوه و  دـنچ  ره  یخروم  ره  رب  یتسار 
؟ ٌرـشب فیک  رـشب ؟ یلع  اه ! تسا . ناکم  ره  نامز و  ره  رد  نایب ، حور و  رکف و  دننامیب  نامرهق  نآ  یلع (  دشاب . هحفـص  رازه  رد  هچرگ 

رهظ یلجت و  هیف  ّهبر 

؟ دنرادن لوبق  ماما  ناونع  هب  ار  ع )  ) یلع ترضح  تنس  لها  ارچ 

شسرپ

؟ دنرادن لوبق  ماما  ناونع  هب  ار  ع )  ) یلع ترضح  تنس  لها  ارچ 

خساپ

نامثع رمع ، رکبوبا ، ع ،)  ) یلع ماما  ص ،)  ) ربمایپ زا  سپ  هک  دوخ  هب  صوصخم  دیاقع  اب  دنتسه  یفلتخم  ياههورگ  اه و  هقرف  تنـس  لها 
لها ناگرزب  زا  یکی  یعفاش  هک  اجنآ  ات  دـنلیاق ، یناوارف  مارتحا  ع )  ) موصعم همئا  يارب  تنـس  لـها  دـنناد . یم  ص )  ) ربماـیپ نانیـشناج  ار 
سپ تسا ، ندوب  هعیش  ص )  ) دمحم لآ  قشع  یتسود و  رگا   " ضفار ینا  نالقثلا  دهـشیلفضفار  دمحم  لآ  بح  ناک  ول  دیوگ : یم  تنس 

يرهاظ ياه  یتسود  زا  دراوم  زا  یـضعب  رد  یتح  همئا  هب  تنـس  لها  رثکا  تبحم  متـسه " هعیـش  نم  هک  دنهد  یم  یهاوگ  ترتع  نآرق و 
رد نانآ  اب  ار  دوخ  تجاح  موصعم  همئا  هب  قیمع  داقتعا  اب  هک  مسانـش  یم  ار  یتنـس  لها  ناردارب  هدـنب ، تسا . رتالاب  زین  نایعیـش  زا  یخرب 
هک دـندقتعم  هکلب  دـشاب ، یمالـسا  هفیلخ  دـناوت  یمن  ع )  ) یلع ماما  هک  تسین  نیا  تنـس  لها  نخـس  دـنا . هتفرگ  خـساپ  هتـشاذگ و  ناـیم 
یم تمصع  تفالخ  تماما و  يارب  یساسا  طرش  یعیش  دیاقع  رد  هکنآ  لاح  دشاب و  موصعم  تسین  مزال  یمالسا  هفیلخ  ربمایپ و  نیشناج 

هرابرد ص )  ) مرکا ربمایپ  هژیوب  نآرق و  حیرـص  نشور و  ياه  نایب  زا  تنـس  لـها  زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  رگید  هجوت  لـباق  هتکن  دـشاب .
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تلفغ يربخ و  یب  نیا  رد  ار  نانآ  نوگانوگ  ياه  هویش  اهمسیناکم و  اب  رگید  ریبعت  هب  دنا و  هدوب  ربخ  یب  موصعم  همئا  و  ع )  ) یلع تماما 
عونمم ص )  ) ربمایپ نانخس  هفیلخ  روتسد  هب  ع )  ) یلع ماما  نوماریپ  اه  هدوت  نتشاد  هاگآان  يارب  ص )  ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  دنا . هداد  رارق 

دننام تنـس  لها  نادنمـشناد  زا  یـضعب  نیا  رب  هوالع  هللا " باتک  انبـسح  . " تسا سب  ار  ام  نآرق  دـنتفگ : نآ  هیجوت  رد  دـیدرگ و  مـالعا 
رد فلتخم  قرط  هب  زین  دوخ ) نامز  رد  رـصم  گنهرف  ریزو   ) لکیه نینـسح  رـصاعم  نارود  رد  یتح  ریثک و  نبا  يربط و  ریرج  نب  دمحم 

ناهج رد  مکاح  یـسایس  تانایرج  لاح  نیا  اب  دـندرک . ناوارف  شـشوک  ع )  ) موصعم همئا  و  ع )  ) یلع ماما  تفالخ  تماما و  ندرک  ناهنپ 
تمصع تماما و  تقیقح  باب  رد  موصعم  همئا  یناسر  عالطا  ات  دندادن  هزاجا  هدیـشک و  نادنز  دیعبت و  ریجنز ، هب  ار  موصعم  همئا  مالـسا 

. دریگ تروص  بولطم  لکش  هب 

تسیچ تماما  لدع و  دروم  رد  تنس  لها  رظن 

شسرپ

تسیچ تماما  لدع و  دروم  رد  تنس  لها  رظن 

خساپ

لوبق ار  بتارم  نآ  اهینـس  هک  تسا  لیاق  یبتارم  تماما  يارب  هعیـش  میزادرپیم  ینـس  هعیـش و  هاگدـید  زا  تماـما   » هلأـسم ناـیب  هب  ادـتبا 
نید لوصا  ءزج  ار  نآ  دنراد و  لوبق  يرگید  لکـش  هب  ار  تماما  تنـس  لها  یلو  دنادیم . نید  لوصا  ءزج  ار  تماما  هعیـش  اذـل  دـنرادن .
هعیـش رظن  قبط  دـشابیم . تواـفتم  تسا  حرطم  تنـس  لـها  رد  هچنآ  اـب  هعیـش  رد  تماـما  موهفم  هک  تسا  تلع  نآ  هب  نیا  و  دـننادیمن .

زا یکی  دوریم  اـیند  زا  (، 9  ) ربمایپ یتقو  هماـع  تساـیر  ینعی  عاـمتجا  يربهر  ینعم  هب  تماـما  تسا 1 -  هناـگ  هس  بتارم  ياراد  تماـما 
هعیـش و تسین و  يدـیدرت  چـیه  نیا  رد  دراد و  ربهر  هب  زاین  عامتجا  یفرط  زا  دـنامیم . فیلکتالب  عامتجا  يربهر  ینعی  (، 9) ربمایپ نوئش 

ربهر ناونع  هب  ار  ( 7  ) یلع ترضح  ( 9) ربمایپ دیوگیم : هعیش  تسیک  ( 9) ربمایپ زا  دـعب  ربهر  اما  دـنراد . لوبق  ار  بلطم  نیا  ود  ره  ینس 
ناناملـسم دوخ  هفیظو  هکلب  دندرکن ، نییعت  رما  نیا  يارب  ار  ینیعم  صخـش  ( 9  ) ربمایپ دندقتعم ، اهینـس  یلو  دندرک . نییعت  دوخ  زا  دـعب 

نآ اهینس  اما  دنتسه  عامتجا  يربهر  ینعم  هب  تماما  هب  لیاق  ود  ره  ینس  هعیش و  تمسق  نیا  رد  سپ  دننک . باختنا  ار  دوخ  ربهر  هک  دوب 
ُُهلوسَر هللامُُکیلَو و  اّمنا   » هدئام هروس  ۀیآ 55  هلمج  زا  دننادیم . یباصتنا  ار  نآ  تایاور  تایآ و  لیلد  هب  هعیـش  یلو  دـننادیم . یباختنا  ار 

زامن هک  ینانمؤم  تسادخ و  ربمایپ  ادخ و  طقف  طقف و  امش  تسرپرس  نوعِکار  مه  َةوکَّزلا و  َنوتؤی  َةولصلا و  َنوُمیُقی  َنیذَّلا  اُونَما ، نیذَّلاَو 
لزان یلع 7 ) ترضح  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  دناهدرک  تیاور  قافتا  هب  ینس  هعیـش و  هک  دنهدیم ». تاکز  عوکر  لاح  رد  دنرادیم و  اپ  هب 

هک دراد  دوجو  یناوارف  ثیداحا  یفرط  زا  دراد . هلأسم  نیا  رب  تلالد  زین  تسا  مخ  ریدغ  هرابرد  هک  هدئام  هروس  تایآ 3 و 67  تسا  هدش 
: دومرف (، 9) ربمایپ هک  ریدغ  ثیدـح  هلمج  زا  دـشابیم . مرکا 9 ،) لوسر  يوـس  زا  ( 9) ربمایپ ینیشناج  هب  (7  ) یلع ترـضح  بصن  رگنایب 
هک تسا  لیاق  (، 7  ) ماما يارب  رگید  ماقم  ود  هعیـش  اما  هالوم ...  یلع  اذهف  هالوم  ُتنک  ْنَم  دندومرف : هاگنآ  مکـسفنا  ْنِم  مکب  َیلوا  ُتَْسلَا 

ماقم ود  نیا  هب  لـیاق  ( 9) ربمایپ يارب  اهنت  دنتـسین و  لیاق  ار  یماقم  نینچ  هباحـص  زا  سکچیه  يارب  درادن . لوبق  ار  اهنآ  ًالـصا  تنـس  لها 
اهلد ۀـمه  رب  هک  تسا  یحور  هطاحا  ولع و  نانچ  ياراد  ماما  ینعی  تسا  تماـما  موهفم  جوا  هک  تیـالو  ياـنعم  هب  تماـما   - 2 دنشابیم .
نیا اهیباهو ) زا  ریغ   ) ننـست لها  یمالـس  ُّدرت  یمالک و  عَمـسَت  یماقَم و  دهـشت  کنا  دهـشا   » میناوخیم همئا ):  تارایز  رد  دراد . طلـست 
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هدـهع هب  ار  دوخ  تاـیآ  نییبـت  دـنوادخ  نآرق  تاـیآ  قبط  ینید  عجرم  ياـنعم  هب  تماـما   - 3 دـنراد . لوبق  (، 9) ربمایپ يارب  اـهنت  ار  ماـقم 
هب هک  ار  هچنآ  ات  میدرک  لزاـن  وت  رب  نآرق   ) ار رکذ  نیا  اـم  42 ;)و   ..) مهَیِلا َلُِّزن  اَم  ساّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرکِّذلا  کیلا  انلزناو   ... تشاذـگ ( 9) ربمایپ

، رتاوتم تایاور  رد  دومرف و  نایب  ار  فراعم  ماکحا و  تالیـصفت  زین  (9  ) مرکا ربمایپ  يزاس  نشور  اهنآ  يارب  تسا  هدـش  لزان  مدرم  يوس 
تلالد نومضم  نیا  هب  تسا  رتاوت  دح  رد  ینس  هعیش و  لقن  رد  هک  نیلقث  ثیدح  دومن . یفرعم  نید  ماکحا  نیبم  ناونع  هب  ار  تیب ):  لها 

ینعی دـنادیم . مزال  تماما  رد  ار  تمـصع  هعیـش  هک  تساـج  نیمه  زا  و  یترتع »..  هللا و  باـتک  نیلقثلا  مکیف  ٌكراـت  ّینا  . » دراد حـیرص 
هک روطنامه  تسا  مالسا  ندناسانـش  يارب  مدرم  عجرم  تعیرـش و  نابهگن  ظفاح و  هک  دنک  یقلت  یماقم  نینچ  رد  ار  ( 7  ) ماما هعیش  یتقو 

دننام دسرب ، ام  هب  همئا ،):  ۀیحان  زا  هک  ینخـس  ره  نیاربانب  دشابیم . لیاق  تمـصع  زین  ( 7  ) ماما يارب  تسا  لیاق  تمـصع  ( 9) ربمایپ يارب 
(، 9  ) ربمایپ زا  دعب  يدـحا  يارب  ار  یماقم  نینچ  یمالک  لیاسم  رد  هچ  رگ  تنـس  لها  تسا  نید  نیبم  اطخ و  زا  موصعم  (، 9  ) ربمایپ مالک 

عوضوم اّما  و  دننادیم . نید  نیبم  نانآ  تمـصع  شریذـپ  نودـب  ار  ( 9  ) ربمایپ هباحـص  راتفر  راتفگ و  یهقف  لیاسم  رد  اما  دنتـسین ، لـیاق 
ماظن رد  هچ  دنوادخ  دندقتعم  ینعی  دنشابیم . لدع  هب  لیاق  هلزتعم   » مان هب  ننست  لها  زا  یهورگ  هعیـش و  ینـس  هعیـش و  هاگدید  زا  لدع  »
لیالد هب  دانتـسا  اب  هدوب و  یلقع  حبق  نسح و  هب  لیاق  نانیا  دـنکیمن . ملظ  دـنکیم و  راتفر  لدـع  قح و  هب  عیرـشت  ماظن  رد  هچ  نیوکت و 

اما دندش . فورعم  هیلدع  هب  هک  دندرک . یفن  ار  دنکیم ، لمع  میقتـسم  روط  هب  یهلا  ردق  اضق و  هکنیا  ناسنا و  ندوب  روبجم  هلأسم  یعطق 
لولعم تلع و  لصا  دندرک و  راکنا  ار  ناسنا  رایتخا  يدازآ و  نآ  لابند  هب  هدوب و  یلقع  حبق  نسح و  رکنم  هرعاشا   » ننست لها  زا  یهورگ 
یلاعت دنوادخ  هرابرد  لدع  راکنا  نانآ  راکفا  هجیتن  هک  دـنکیم . لمع  ًامیقتـسم  یهلا  أضق  هک  دـنلیاق  دـنتفریذپن و  ناهج  یلک  ماظن  رد  ار 
شاداپ ار  يرفاک  ای  دهد  رفیک  ار  ینمؤم  دنوادخ  رگا  یتح  ینعی  تسا  لدع  نیع  دهد  ماجنا  دنوادخ  هچ  ره  هک  دندقتعم  ینعی  دشابیم .

. دینک هعجارم  يرهطم  داتسا  یهلا  لدع   » باتک هب  دیناوتیم  رتشیب ، عالطا  يارب  دوب . دهاوخ  لدع  دهد ...

دنا هدرک  لقن  يدایز  تایاور  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  تیب  لها  هیقب  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هرابرد  فلتخم  ياهباتک  رد  مه  ناشدوخ  تنـس  لها 
؟ دشاب یم  هچ  اهنآ  یلصا  لکشم  دنیوگ  یمن  ار  قح  دنداتفا و  عبرا  ناماما  ثالث و  يافلخ  لابند  اهنیا  ارچ  سپ  اجنیا  لاؤس 

شسرپ

لقن يدایز  تایاور  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  تیب  لها  هیقب  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هرابرد  فلتخم  ياهباتک  رد  مه  ناشدوخ  تنـس  لها 
؟ دشاب یم  هچ  اهنآ  یلصا  لکشم  دنیوگ  یمن  ار  قح  دنداتفا و  عبرا  ناماما  ثالث و  يافلخ  لابند  اهنیا  ارچ  سپ  اجنیا  لاؤس  دنا  هدرک 

خساپ

یم هدیشوپ  قح  لطاب  قح و  ندش  هتخیمآ  رد  تسا و  لطاب  قح و  زا  رپ  اهنآ  ياهباتک  هنافسأتم  اریز  تسا . هدش  هدیـشوپ  اهنآ  دزن  رد  قح 
، تسا دوجوم  تنـس  لها  ناردارب  ياهباتک  رد  مهیلع ) هللا  مالـس   ) نیموصعم ماقم  تیناقح و  رد  يددعتم  تایاور  هک  تسا  تسرد  دوش .
املع و هکنیا  نمـض  دـنراد . دوخ  ياهباتک  رد  زین  هباحـص  یخرب  نیدـشار و  يافلخ  دـییأت  رد  يددـعتم  نانخـس  تایاور و  لباقم  رد  اـما 
رد تنـس  لها  گرزب  دنمـشناد  دیدحلا  یبا  نبا  هکنانچ  دنا  هتـشاد  تنـس  لها  مارم  هشیدنا و  هیجوت  رد  يرایـسب  یعـس  اهنآ  نادنمـشناد 
رد هک  ار  یسک  هک  ار  یئادخ  ساپس  ینعی  لضفالا » یلع  لوضفملا  لضف  يذلا  دمحلا هللا   » دسیون یم  هغالبلا  جهن  حرش  باتک  لوا  هبطخ 

( مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  ینعی   ) تسا يرتالاو  ماقم  ياراد  هک  یـسک  رب  ار  نامثع ) رمع و  رکبوبا و  ینعی   ) دراد رارق  يرت  نیئاـپ  هبترم 
نیا هب  تسین . صخـشم  اهنآ  يارب  لطاب  زا  قح  زیمت  تسا و  هدـش  كان  ههبـش  تنـس  لها  ناردارب  ینهذ  ياـضف  لاـح  ره  رد  داد . يرترب 
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زین یخرب  دننک و  یم  ادتقا  اهنآ  هب  لیلد  نیا  هب  دـنناد و  یم  راهطا  همئا  زا  رترب  ار  هناگراهچ  ناماما  نیدـشار و  ءافلخ  اهنآ  زا  یخرب  لیلد 
. تسا هداد  يرترب  اهنآ  رب  ار  نیدشار  ءافلخ  دنوادخ  اما  تسا  رتالاو  رتالاب و  راهطا  همئا  يونعم  یملع و  ماقم  هچ  رگا  هک  دندقتعم 

رکنم هک  یناسک  هک  تشاد  یعنام  هچ  بلطم ،  نیا  هب  هجوت  اب  لاح  تاهج  همه  زا  تسا ، هدوب  رگید  هباحـص  زا  رترب  (ع ) یلع دندقتعم  ننـست  لها 
لوسر هتـساوخ  دیدرگ و  یم  ظفح  هملک  تدحو  و  دش ، یمن  ادیپ  اه  ناملـسم  نایم  یفاکـش  ات  دندرک  یم  تعیب  (ع ) یلع اب  دندوب ، صن  رودـص 

دش یم  ماجنا  (ص ) ادخ

شسرپ

یناسک هک  تشاد  یعنام  هچ  بلطم ،  نیا  هب  هجوت  اب  لاح  تاهج  همه  زا  تسا ، هدوب  رگید  هباحـص  زا  رترب  (ع ) یلع دندقتعم  ننـست  لها 
دیدرگ و یم  ظفح  هملک  تدحو  و  دش ، یمن  ادیپ  اه  ناملسم  نایم  یفاکـش  ات  دندرک  یم  تعیب  (ع ) یلع اب  دندوب ، صن  رودص  رکنم  هک 

!؟ دش یم  ماجنا  (ص ) ادخ لوسر  هتساوخ 

خساپ

هزرابم تردق  رگا  دـنز و  یم  هزرابم  هب  تسد  دـتفا ، یم  رطخ  هب  شعفانم  دـنیبب  رگا  دـسرب و  شیاه  هتـساوخ  هب  ات  دـنک  یم  شالت  ناسنا 
، اه يراکادـف  هیاس  رد  مرکا  ربمایپ  دریگب . ماقتنا  دوخ  نمـشد  زا  دـناوتب  يزور  ات  دـهد  یم  ناـشن  قفاوم  ساـبل  رد  ار  دوخ  دـشاب  هتـشادن 

سابل رهاظ  هب  هک  نافلاخم  نیمه  دـندش . ناملـسم  میلـست و  ناج ، سرت  زا  ربمایپ  ناـفلاخم  زا  يرایـسب  دوش و  زوریپ  نانمـشد  رب  تسناوت 
زاو دنتفرگ  تسد  هب  ار  نیملسم  مالسا و  تشونرس  دارفا  نیمه  مالسا  ربمایپ  زا  سپ  دندوب و  طلست  ماقتنا و  رکف  رد  دندرک ، نت  رب  مالـسا 
دوخ هچرگ  دش  (ع ) یلع ندمآ  راک  رس  رب  عنام  ناناملسم  زا  يا  هدع  یناسفن  ياه  سوه  ساسا ، نیا  رب  دنتفرگ . ماقتنا  ربمایپ  ناناملـسم و 

. تسا هدش  یفرعم  تفالخ  تماما و  هب  ربمایپ  يوس  زا  (ع ) یلع هک  دنتسناد  یم  نانآ 

؟ تسا ینید  ياوشیپ  يانعم  هب  ایآ  ؟ تسیچ یلو  هملک  يانعم  تنس  لهارظن  زا 

شسرپ

؟ تسا ینید  ياوشیپ  يانعم  هب  ایآ  ؟ تسیچ یلو  هملک  يانعم  تنس  لهارظن  زا 

خساپ

تنـس لها  عبانمرد  نآرق ، تایآ  ای  ثیداحا  رد  هچو  هالوم " یلع  اذهف  هالوم  تنک  نَم   " تیالو ثیدحرد  هچ  یلومو  تیالو  یلو ، هملک 
یلو لاعتم  دنوادخ  ءامسا  هلمج  زا  دیوگ :  رثیا " نبا  هیاهن  " رد . 1 مینک :  یم  هراشا  اهنآ  زا  ییا  هراپ  هب  هک  تسا  هدـمآ  فلتخم  يانعم  هب 

یلوم ظفل  دنراد و  مایق  دنوادخ  هب  هک  تسا  قیالخو  روما  هرادا  یلوتم  نآ : يانعم  هک  تسا  هدش  هتفگو  هدننک  يرایو  رصان  ینعی  تسا ،
ـ  بحم رـصان ـ  ِقتعم ـ  معنم ـ  دیـس ـ  کلام ـ  بر ـ  دوش ، هتفگ  يریثک  تعامج  رب  هک  تسا  یمـسا  نآو  تسا :  هدمآ  رایـسب  ثیدـحرد 
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. تسا هدروآ  ار  راتفگ  نیمه  ریظن  هغالبلا " ساسا  " رد يرشحم  . 2 هیلع .  معنم  قَتعم ـ  دبع ـ رهِـص ـ دـیقع ـ  فیلح ـ  مع ـ  نبا  راج ـ  عبات ـ 
هیاسمه فیلح ـ  قَتعم ـ  ِقتعم ـ  قِر ـ  کلام  نارگید ـ  رب  یلْوَا  تسا :  هدروآ  انعم  هدزای  هب  ار  یلوم  دوخ  ریـسفترد  زین  يزار  حوتفلاوبا  . 3

هملک يارب  ینعم  تفه  غیلبت  هیآ  لوزن  نأشو  ریدغ  تیالو  ثیدح  رکذزا  دعب  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  . 4 ماماو و ... سیئرو  عاطم  دیس   ـ
قوف دراوم  هب  هجوت  اب  دنکدازآ . ار  دوخ  مالغ  هک  ییاقآو  دیـس  میمحو ـ  قیدص  هبـصع ـ  ثراو ـ  رـصان ـ  یلْوَا ـ  تسا :  هدرک  رکذ  یلوم 
یلْوَا هب " یلوم  يانعمرد  نانآ  یطوحیس و )... ینازاتفت ، يزوج ، نبا  يدحاو ، يربط ، يراخب ،  ) تنـس لها  ناگرزب  تایرظن  زا  يرایـسبو 

 : دومرف نیقفانم  هراـبرد  دـنوادخ  هک  دـننک  یم  دانتـسا  دـیدح "  " هروسزا هیآ 15  هب  دروـم  نیا  رد  ًـالومعمو  دـنراد  رظن  قاـفتا  یـشیلاب "
 : دیوگ یم  یعفاش  هحلط  نبا  هکنانچ ، دننک  یم  ع )  ) یلع ماما  تیالو  هب  رارقا  ریدغ  ثیدح  دانتـسا  هب  هاگنآ  مُکالوم " یِه  رانلا  مُکاوأم  "

هدش عضو  مومع  يانعم  هدافا  يارب  نُم  ظفلو  تسا  نُم "  " ظفلرب لقتـسم  هالوم " یلعف  هالوم  تنک  نم   : " مخریدغرد ادخ  لوسر  راتفگ  )
ماـما  " زا هتفرگرب  تسوا . يـالوم  بلاـط  یبا  نب  یلع  تسوا  يـالوم  ادـخ  لوـسر  سک  ره  هک  دوـش  یهاوـگ  شداـفم  نیارباـنبو  تـسا .

ج 5و7 (، هر ) ینارهت ینیسح  نیسح  دمحم  یسانش "

؟ لیلد رکذ  اب  دنرادن  لوبق  ار  یهلا  لدع  تماما و  ننست  لها  ناردارب  ارچ 

شسرپ

؟ لیلد رکذ  اب  دنرادن  لوبق  ار  یهلا  لدع  تماما و  ننست  لها  ناردارب  ارچ 

خساپ

عجرم 2 ـ  یمالسا ؛ هعماج  رب  تموکح  ناناملسم ؛ هماع  تسایر  1 ـ  تسا : نأش  هس  ياراد  هک  تسا  یمالسا  تما  يربهر  يانعم  هب  تماما 
اهنآ يونعم  ینید و  تیعجرم  ات  دنراد  ینید  ناربهر  هب  زاین  مدرم  ملـس ،) هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  سپ  مدرم ؛ ینید 

ياهرود ره  رد  هک  ینعم  نیا  هب  تیالو  3 ـ  دوشیم . صخشم  صن  طسوت  تسا و  موصعم  ام  رظن  زا  الاو  تیصخش  نیا  دریگب . هدهع  رب  ار 
. دوشیمن یلاخ  يو  زا  هاگچیه  نیمز  تسا و  نیمز  يور  رب  ادـخ  تجح  وا  تسا . تیناسنا  یلک  تیونعم  لماح  هک  تسا  لـماک  یناـسنا 

مرکا ربمایپ  زا  تیاور ، نیا  «- ًۀیلهاج ًۀـتیم  تام  هنامز  َماما  فرعی  مل  تام و  نم   » نوچ یثیداحا  تسا . عیـشت  رد  تماما  نأش  نیرتمهم  نیا 
هب و  . 368 8 ص : راونالا ج : راحب  اگن : تسا . ناینس  نایعیش و  دزن  فورعم  رتاوتم و  ثیداحا  ءزج  تسا و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  )

دوخ نامز  ماما  دریمب و  سک  ره  . ) » 246 11 ص : هعیشلا ج : لئاسو  اگن : تسا . رتنشور  زور  زا  مالسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما  ریبعت 
یتیب و لها  یترتع  هّللا و  باتک  اولـضت ، مل  امهب  متکّـسمت  نا  ام  نیلقثلا  مکیف  ٌكرات  ینا   » و تسا ». هدرم  تیلهاج  تلاـح  رد  دسانـشن ، ار 
تسا و ملـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  زا  زین  تیاور  نیا  - رگ رما  ود  نم  «) » ضوحلا َّیلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا 
هب هکنآ  مراذگیم ، امش  دزن  گنـسنا  . 33 27 ص : هعیـشلا ج : لئاسو  اگن : تسا . تنـس  لها  نایعیـش و  دزن  ملـسم  رتاوتم و  تایاور  ءزج 
.« دنوش دراو  رثوک  ضوح  رب  نم  رب  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زااهنآ  نم ؛ نادناخ  نادنزرف و  ادخ و  باتک  دوشیمن : هارمگ  دنز ، گنچ  اهنآ 

نوچ یتایـصوصخ  تسا ؛ يدرفب  رـصحنم  ياهیگژیو  ياراد  تیمها  نیا  اب  یماما  نینچ  تسا . موس  نأش  هژیو  هب  نأش  هس  ره  رب  يدـیکأت 
ماما ناونع  هب  ار  همئا  زا  کی  چیه  تنـس  لها  نآ . ریاظن  نآرق و  لدِـع  مرکا ، ربمایپ  يونعم  ینیـشناج  نایـسن ، اطخ و  زا  يرود  تمـصع ،

ار نیـسح  ماما  نسح و  ماما  مراهچ و  هفیلخ  ربمایپ و  یباحـص  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  اهنآ  دـنرادن . لوبق  دسانـشیم ، هعیـش  هک  نانچ 
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ههارژک هب  اهنآ  لیالد  همه  نیا  دوجو  اب  روطچ  هک  نیا  اما  دنـسانشیم . تما  ءاملع  هباثم  هب  رثکادح  ار  رگید  همئا  ربمایپ و  رتخد  نادنزرف 
نارود رد  هاگنآ  دـندید و  نایقتم  ماما  ندرک  نیـشن  هناخ  رب  ار  دوخ  عفانم  ناقفانم ، نازابتسایـس و  ءادـتبا  رد  دراد . لیلد  دـنچ  دـناهتفر ؛

تداهـش هب  دـندشیم و  دـنب  رد  ندوب ، هعیـش  مرج  هب  نایعیـش  دـش و  هتـشادهگن  هتـسب  تیب  لها  هناخ  رد  ساـبع  ینب  هیما و  ینب  ینـالوط 
هب دنداد ؛ ناشن  لوقعم  ار  تنـس  لها  بهذم  دندمآ و  رد  تیب  لها  اب  هلباقم  نداد  هولج  هجوم  رد  یعـس  یناسک  همادا  رد  و  دندیـسریم .

تسا هدیسرن  دیاب  هکنانچ  قح  تنس ، لها  هماع  هب  نیاربانب  درکیم . ینابیتشپاهنآ  زا  دوب و  رای  اهنآ  اب  زین  تموکح  تسایـس و  هکنیا  هژیو 
، دندیمان ههبش  ار  ههبش  .« » قحلا ُهبشت  اهنال  ًۀهبُش  ُۀهبشلا  ّْتیمُس  امنا  : » دنیامرفیم (ع ) یلع ماما  تسا -؛ هدش  ادیپ  ههبش  مه  يرایسب  يارب  و 
زا ار  قح  دنناوتیمن  هک  ياهنوگ  هب  تسا ( . تخس  رایـسب  نآ  صیخـشت  نیاربانب  هبطخ 38 . هغالبلا ، جهن  دراد ». تهابـش  قح  هب  نآ  اریز 

رپاهنآ زا  اهباتک  دـش و  لعج  تیب  لها  نافلاخم  تلیـضف  رد  يددـعتم  تایاور  مالـسا ، خـیرات  لوط  رد  هنافـسأتم  دـنهد . صیخـشت  لـطاب 
لـیاضف و رـشن  زا  اوق  ماـمت  اـب  ساـبع  ینب  هیما و  ینب  ینـالوط  نارود  همه  رد  لقادـح  تسا و  هدـش  لـفاحم  سلاـجم و  لـقن  هدـیدرگ و 

اما دوش . تیب  لها  يونعم  تاماقم  رکنم  تسناوتیمن  یـسک  دیاش  دوبن ، نافلاخم  تامادـقا  نیا  رگا  دـش . يریگولج  راهطاهمئا  ياهیرترب 
ات تسا  هدش  مک  رایسب  زین  تنس  لها  نادنمشناد  يارب  یتح  قح ، صیخشت  هک  هتفرگارف  ار  مالسا  يایند  رـسارس  تاهبـش  نانچ  هنافـسأتم 

. تنس لها  يداع  مدرم  هب  دسرب  هچ 

؟ دباییم ققحت  هنوگچ  تفالخ  تّنس ، لها  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ دباییم ققحت  هنوگچ  تفالخ  ّتنس ، لها  هاگدید  زا 

خساپ

لح لها  تعیب   » و عامجا »  » اب دننادیم ، تباث  قباس » ماما  و  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » مرکا لوسر  صن   » اب ار  تفالخ  هک  نیا  نمض  ّتنس ، لها 
فالتخا نانآ  نایم  رد  دوشیم ، تباث  تفالخ  دـقع ، دـح و  لها  زا  دادـعت  هچ  اب  هک  نیا  رد  یلو  دـننادیم ؛ تباث  ار  تفالخا  مه  دـقعلا »

. تسه رظن 

؟ دباییم ققحت  هنوگچ  تفالخ  تّنس ، لها  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ دباییم ققحت  هنوگچ  تفالخ  ّتنس ، لها  هاگدید  زا 

خساپ

لح لها  تعیب   » و عامجا »  » اب دننادیم ، تباث  قباسماما » و  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » مرکا لوسر  صن   » اب ار  تفالخ  هک  نیا  نمض  تّنـس ، لها 
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فالتخا نانآ  نایم  رد  دوشیم ، تباث  تفالخ  دـقع ، دـح و  لها  زا  دادـعت  هچ  اب  هک  نیا  رد  یلو  دـننادیم ؛ تباث  ار  تفالخا  مه  دـقعلا »
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  تسه « . رظن 

؟ تسیچ تنس  لها  هعیش و  رظن  زا  تماما  تفالخ و  قرف 

شسرپ

؟ تسیچ تنس  لها  هعیش و  رظن  زا  تماما  تفالخ و  قرف 

خساپ

فالتخا رگیدکی  اب  تفالخ  هلأسم  رد  تنس  لها  هعیش و  تسا . اهناملـسم  رب  ییاوشیپ  ینعم  هب  تماما  ربمایپ و  ینیـشناج  ینعم  هب  تفالخ 
هللا یلص  » ادخ لوسر  تاحیرصت  تایآ و  ساسا  رب  هعیش  تسا . هلأسم  نیمه  رد  تنس  لها  هعیـش و  یـساسا  فالتخا  هک  يروط  هب  دنراد ،

؛ دوش صخشم  دنوادخ  يهیحان  زا  دیاب  هک  تسا  ياهلأسم  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » هللا لوسر  ینیـشناج  تماما و  هک  تسا  دقتعم  هلآو » هیلع 
ینیشناج هب  ار  مالسلا » هیلع  » یلع ترضح  دنوادخ  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » مالسا یمارگ  ربمایپ  زا  سپ  هک  دراد  هدیقع  هعیش  ساسا  نیمه  رب 

رگید دـننک . نیعم  ار  ماما  دـنناوتیم  مدرم . دوخ  هک  دـنراد  هدـیقع  تنـس  لها  لباقم ، رد  تسا . هدرک  نیعم  مدرم  يربهر  ترـضح و  نآ 
. دننادیمن طرش  ار  تمصع  ّتنس  لها  اّما  دشاب ؛ هابتشا  هانگ و  زا  موصعم  دیاب  ماما  هعیش  رظن  هب  هکنیا 

؟ تسیچ هیقف  تیالو  هرابرد  تنس  لها  رظن 

شسرپ

؟ تسیچ هیقف  تیالو  هرابرد  تنس  لها  رظن 

خساپ

نخس نیا  فالخ  نانآ  یتدیقع  یهقف و  ياهباتک  اما  دنا  هتفریذپ  ار  یناطلـس  مکاح و  ره  تیمکاح  تنـس  لها  هک  تسا  فورعم  دنچره 
یملع و تهج  زا  هک  دـنریگب  رایتخا  رد  دـیاب  یناسک  ار  هعماج  يربهر  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  تنـس  لها  عبانم  زا  اریز  دـنک  یم  تباـث  ار 

نوکی نا  ًاثلاث  ًافّلکم  نوکی  نا  ًایناث  ًاملـسم  نوکی  نا  الوا  هیف : طرتشی  مامالا  نایلع  اوقفتا  نیملاـظلا و  ن  دنـشاب / مدرم  ریاـس  زا  ملعا  یهقف 
جاتحیال سانلا و  ملعیف  نیدلایف  هقفتی  ماکحالا و  فرصیل  ًادهتجم  ًاملاع  نوکی  نا  ًاسداس  ًایشرق  نوکی  نا  ًاسماخ  ًارکذ  نوکی  نا  ًاعبار  ًاّرح 

زا مولظم  قح  دوش و  هتـشاد  اپرب  نید  ریاعـش  نآ  وترپ  رد  ات  تسا  بجاو  ناناملـسمیارب  تماما  هک  دنراد  قافتا  همئا  مامت  هریغ /» أتفتـسایلا 
رح  - 3 دشاب ؛ فلکم   - 2 دشاب ؛ ناملسم   - 1 دشاب : ییاهیگژیو  ياراد  دیاب  یمالسا  نامکاح  هک  دنراد  قافتا  هکنانچ  دوش . هتفرگ  ملاظ 
ریغ زا  اتفتـسا  هب  زاین  دـیامن و  هاگآ  نید  ماکحا  زا  ار  مدرم  اـت  دـشاب  دـهتجم  ملاـع و   - 6 دشابیشرق ؛  - 5 دـشاب ؛ درم   - 4 دـشاب ؛ دازآ  و 

مکاحیاهیگژیو رد  تسا ه  هتـسناد  ندوب  رظن  بحاص  دـهتجم و  یـشرق و  ار  ماـما  طیارـش  زا  یکی  زین  يوون  ماـما  دـشاب / هتـشادن  شدوخ 
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تبیغ رـصع  رد  هک  تسا  دقتعم  هعیـش  اریز  دوش . یمن  هدیدیتوافت  تسا و  قبطنم  هیقف  تیالو  ابیبوخ  هب  هدمآ  تنـس  لها  عبانم  ردیمالـسا 
/ دنناد یمیربهر  طیارش  زا  ار  داهتجا  دنشابیربهر و  طیارشیارادیاهقف  نادهتجم و  زا  دیابیمالسا  مکاح  ( مالسلا هیلع  ) موصعم ماما 

؟ دیسیونب مخریدغ  دروم  رد  ار  تنس  لها  رظن 

شسرپ

؟ دیسیونب مخریدغ  دروم  رد  ار  تنس  لها  رظن 

خساپ

مهد لاس  رد  دنیوگیم  دنراد و  داقتعا  داتفا  قافتا  جح  هب  (ص ) هللا لوسر  رفـس  نیرخآ  رد  هک  ار  مخریدغ  میظع  دادخر  ناناملـسم  مامت 
رـصم و هنیدم و  هب  اهناوراک  طوطخ  باعـشنا  لحم  هفحج -  مان  هب  یهاگلزنم  رد  مخریدغ  لحم  رد  هجحيذ  مهدـجیه  زور  رد  يرجه 
هب اـج  نآ  رد  ادـخ  لوسر  دنتـشگیم ، زاـب  دوخ  راـید  رهـش و  هب  مادـک  ره  هدـش  ادـج  رگیدـکی  زا  اـج  نآ  زا  جاـجح  هک  هکم -  ماـش و 

دـننادرگ و اب  هتفر  هار  زا  هدـناوخارف  ار  ناگتفر  شیپ  ات  دومرف  دـنیآ . دورف  اج  ناـمه  رد  اـت  تشاد  ررقم  داد و  فقوت  روتـسد  ناـیناوراک 
رفن رازه  تسیب  دص و  کی  رب  یلوق  هب  انب  هک  رایـسب  تیعمج  نآ  ات  داد  نامرف  هاگ  نآ  دنـسرب  هار  زا  زین  ناگدـنام  سپاو  ات  دـننامب  رظتنم 

رب ییاههچراپ  نتخادنا  اب  ادخ  لوسر  نارای  دنناوخ  ارف  تعامج  زامن  ادا  هب  ار  مدرم  ات  تشاد  ررقم  سپـس  دـنوشن . قرفتم  دـندشیم  غلاب 
ار رهظ  زامن  ادخ  لوسر  دنراد . ظوفحم  باتفآ  شبات  دنزگ  زا  ار  وا  ات  دندرک  مهارف  ترضح  نآ  يارب  ینابیاس  ناتخرد  گرب  خاشرس و 

ادخ يانث  دمح و  زاغآ  رد  تخادرپ . ینارنخس  هب  تساخرب و  سپـس  دروآ و  ياج  هب  اسرفتقاط  يامرگ  نآ  رد  نایجاح  تیعمج  هوبنا  اب 
ناوتیم عقاو  رد  هک  دومرفب  ینالوط  رایـسب  نخـس  تشاد و  لوذـبم  یعـس  تیاـهن  هظعوم  رکذ و  تحیـصن و  دـنپ و  رد  دروآ و  ياـج  هب 

زین ینامز  تفگ و  نخـس  (ع ) یلع لیاضف  زا  تعاس  کـی  زا  شیب  ترـضح  نآ  زور  نآ  رد  تسا . ربماـیپ  ینارنخـس  نیرتینـالوط  تفگ 
اذهف هالوم  تنک  نم   » دومرف سپـس  دندید  ار  ترـضح  نآ  لغب  ریز  يدیپس  مدرم  همه  هک  اج  نآ  ات  درک  دنلب  تفرگ و  ار  (ع ) یلع تسد 

ترـضح قح  رد  نآ  زا  دـعب  و  تسا . وا  تسرپرـس  یلوم و  مه  یلع  نیا  سپ  متـسه  وا  تسرپرـس  یلوم و  نم  هک  سک  ره  هـالوم ،» یلع 
هک ار  یسک  رادب  تسود  ایدخ  هلذخ ،» نم  لذخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  : » دندومرف اعد  نینچ  (ع ) یلع

کمک راذـگاو -  تسا و  یل  ترـضح  روای  رای و  هک  ار  یـسک  نک  يرای  و  (ع ) یلع نانمـشد  اب  شاب  نمـشد  درادیم و  تسود  ار  یلع 
دوب مخریدغ  میظع  رایسب  یخیرات  هثداح  عوقو  زا  ياهصالخ  نیا  دنتفگ . نیمآ  نارضاح  همه  دراذگاو و  ار  (ع ) یلع هک  ار  یـسک  نک - 
تنس لها  روهشم  خروم  يربط  { 1 .} دندرک تیاور  فلتخم  ياهقیرط  هب  ار  نآ  و  دنراد . لوبق  ار  نآ  عوقو  ققحت و  مالـسا  لها  همه  هک 

ياملع زا  یکی  هدـقع  نبا  تسا . هتـشون  هیالولا  مسا  هب  لقتـسم  یباتک  نآ  يارب  هدرک و  تیاور  قیرط  جـنپ  داـتفه و  زا  ار  ریدـغ  ثیدـح 
هداهن مان  تالاوملا  نآ  هک  هداد  رارق  لقتـسم  یباتک  نآ  يارب  هدرک و  تیاور  قیرط  جـنپ  دـص و  زا  ار  ریدـغ  ثیدـح  تنـس  لها  فورعم 
ربمایپ دنیوگیم  تنـس  لها  زا  یـضعب  دندرک . فالتخا  هالوم » یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم   » ریدغ ثیدـح  يانعم  رد  مالـسا  لها  اما  تسا .

رب تلالد  ریدغ  ثیدح  میریذپب  هچنانچ  رگا  دندرک . یفرعم  شیوخ  تسود  ناونع  هب  ار  (ع ) یلع ترـضح  مخریدغ  زور  رد  (ص ) مرکا
تفالخ دوش  بجوم  ات  دنکیم  یلع  ترـضح  لصفالب  تماما  رب  تلالد  ریدغ  ثیدح  هک  میریذپیمن  دـنکیم  (ع ) یلع ترـضح  تماما 

هالوم تنک  نم   » هلمج رد  الوم  يانعم  ریدغ ، رد  (ص ) ادـخ لوسر  راتفگ  عومجم  هب  هجوت  اب  هعیـش  داقتعا  هب  { 2 .} دوش یفتنم  هفیلخ  هس 

زا 934بهاذم هحفص 503 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


... هیاسمه و هدننک ، يرای  تسود ، ومع ، رـسپ ، رگید -  یناعم  هن  تسا ، ناناملـسم  روما  نید و  رد  تیالو  تردق  هدنراد  هالوم » یلع  اذهف 
بـسانمان مرگ و  ياوه  نآ  رد  ناملـسم و  همه  نآ  ناـیم  رد  اـسرفتقاط  نازوـس  مرگ و  ياوـه  نآ  رد  مالـسا  ربماـیپ  هک  درادـن  اـنعم  - / 

دعاسمان ياوه  نآ  رد  ربمایپ  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدیمهف  هک  هچ  نآ  دنشاب  هدرک  یفرعم  شیوخ  تسود  ناونع  هب  ار  (ع ) یلع ترـضح 
نآ ات  ربمایپ  نوچ  تسا  تماما  ینیـشناج و  تیمها  اب  هلأسم  مه  نآ  هک  دـندرک  یفرعم  ناناملـسم  هب  ار  یتیمها  اب  رایـسب  ینید  هلأسم  کی 

وحن هب  ناشدوخ  زا  دعب  تماما  ینیـشناج و  مهم  رایـسب  هلأسم  هک  نیا  زج  هب  دندوب  هدرک  نایب  ار  اهنآ  ماکحا  نید و  عورف  لوصا و  تقو 
رازگرب مخریدغ  رد  هک  دوب  (ع ) یلع ترـضح  کیربت  بصن و  مسارم  مخریدغ  زور  رد  اذل  دندوب  هدرکن  رازگرب  کیربت  بصن و  مسارم 

هالاو و نم  لا  مهللا و  : » دندومرف هک  دنتـشاد  (ع ) یلع ترـضح  قح  رد  مخریدـغ  رد  (ص ) مالـسا ربمایپ  هک  ار  ییاعد  یفرط  زا  { 3 .} دش
هدهع رب  ار  مالسا  تلم  يربهر  تماعز و  هک  تسا  یتیصخش  هتسیاش  بسانم و  اعد  نیا  هلذخ » نم  لذخا  هرصن  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع 

هچ نآ  { 4 .} دندرک نییعت  ناناملسم  میعز  هفیلخ و  ناونع  هب  ار  (ع ) یلع ترضح  زور  نآ  رد  (ص ) مالسا ربمایپ  تسا  هنیرق  دشاب و  هتشاد 
لوـسر هک  دـندرک  اـعدا  تموـکح  ناگدـننک  بحاـصت  زا  ياهدـع  نوـچ  (ص ) ادـخ لوـسر  تلحر  زا  سپ  هک ، نـیا  تـسا  لـمأت  ياـج 

رد [. 1 . ] دـش شزرا  مـک  ریدـغ  هـعقاو  زا  ندرک  داـی  عـقاو  رد  درک ، خـسن  تاـفو  هناتـسآ  رد  هدوـمرف  (ع ) یلع هراـبرد  هـچ  نآ  (ص ) ادـخ
لیالد [. 2 / ] ج 1 ریدغلا ، هرابنیا ر.ك : رد  تسا . هدش  دای  دناهتشاد  روضح  ریدغ  رد  هک  ینایباحص  زا  رفن  مان 146  تنس  لها  ياهباتک 

، شرمع رخآ  لاس  رد  (ص ) مالسا ربمایپ  ص 95 / ج 2 ، قدصلا ، لیالد  [. 4 / ] ص 93 ج 2 ، قدصلا ، لیالد  [. 3 / ] ص 101 ج 2 ، قدصلا ،
دـندرک و فّقوت  اههداتفا  شیپ  داد . فّقوت  نامرف  مخ »  » نیمزرـس رد  تشگرب  رد  دروآ و  ياج  هب  ار  عادولاّْجح  نت ، رازه  دـص  زا  شیب  اب 
رد يرفن و  رازه  دـص  تیعمج  ربارب  رد  ربنم  يور  رب  (ص ) ربمایپ دـنتخاس و  يربنم  اـهرتش  زاـهج  گنـس و  زا  دندیـسر و  ناگدـنام  بقع 

؛»... هالاو نم  لا  مهللا و  هالوم  یلع -  اذهف  یلعف -  هالوم  تنک  نم  : » دومرف تفرگ و  ار  (ع ) یلع ترـضح  دنبرمک  ریدـغ ، نازوس  يامرگ 
تسا و دییأت  دروم  هّیضق  نیا  هعیش ، رظن  زا  { 1 .} دش دنلب  خب » خب   » يادص دندرک و  تعیب  (ع ) یلع ترـضح  اب  رمع  هلمج  زا  مدرم  سپس 

هللا هتلاسر و  تغلب  اـمف  لـعفت  مل  نا  کـبر و  نم  کـیلا  لزنا  اـم  غلب  لوسرلا  اـهیا  اـی  « ) غیلبت  ) هیآ هک  دـندقتعم  هعیـش  نارّـسفم  همه  یّتح 
تلاسر ینکن ، رگا  نک و  غالبا  مدرم  هب  هدـش ، لزاـن  وت  رب  تراـگدرورپ  يوس  زا  ار  هچ  نآ  (ص ) ربماـیپ يا  { 2(;} سانلا نم  کمصعی 
ترـضح بصن  هرابرد  مخ و  ریدغ  رد  هیآ ، نیا  دـنکیم . ظفح  هاوخدـب  مدرم  زا  وت ر دـنوادخ  ياهدادـن و  ماجنا  لماک  روط  هب  ار  دوخ 
نارّسفم زا  یخرب  هاگدید  هب  اج  نیارد  دناهتفریذپ . ار  بلطم  نیا  زین  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  زا  نت  دودح 360  تسا و  هدـش  لزان   9) یلع

یلع هرابرد  ریدغ  دیع  زور  لوسرلا ،»... اهیا  ای  : » دـیوگیم هحفص 150  لوّزنلا ، بابـسا  باتک  رد  يدحاو  . 1 مینکیم / هراشا  تّنس  لها 
ریدغ دـیع  زور  لوسرلا ،»... اهیا  ای  : » دـسیونیم هحفص 298  دلج 2 ، روثنملا ، ردـلا  باتک  رد  یطویـس  . 2 تسا / هدـش  لزان  بلاطیبا  نب 

نیا لوزن  يارب  ببس  هجو و  هد  نارّـسفم  : » دیوگیم دوخ  { 3} ریسفت باتک  رد  يزار  رخف  . 3 تسا / هدـش  لزان  بلاطیبا  نب  یلع  هرابرد 
هک یماگنه  تسا و  هدش  لزان  بلاطیبا  نب  یلع  تلیـضف  ماقم  رد  هیآ  نیا  هک  نیا  مهد  : » دیوگیم همادا  رد  سپـس  دـناهدرک ؛» نایب  هیآ 

يالوم مه  یلع  متسه ، وا  مکاح  تسرپرس و  الوم و  نم  هک  ره  دومرف : تفرگ و  ار  یلع  ترـضح  تسد  مالـسا  ربمایپ  دش ، لزان  هیآ  نیا 
بتکلاراد ص 284 ، ج 8 ، دادغب ، خیرات  هیمالسالا ؛ ْفاقثلا  أیحأ  عمجم  ص 200 ، ج 1 ، یناکسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  [. 1 «/ ] تسا وا 

/ هدئام هروس  هیآ 96  لیذ  [. 3 / ] 66، هدئام [. 2 / ] هیملعلا

؟ دنراد داقتعا  اهینس  دندقتعم ، نایعیش  هک  یتماما  ایآ 

شسرپ
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؟ دنراد داقتعا  اهینس  دندقتعم ، نایعیش  هک  یتماما  ایآ 

خساپ

قرفلا تیعمجا  هک  تسا  هدمآ  تماما  ثحب  رد  مزح  نبا  لصف  مراهچ  دـلج  رد  دـنرادن . لوبق  ار  تماما  نیا  جراوخ  زا  ياهدـع  طقف  هلب ،
ایندـلا نیدـلا و  یف  تسایر  زا  ترابع  هک  ار  تماما  ینعی  جراوخلا  ضعب  ادـع  ام  هَّللالوسر  دـعب  ۀـماما  دوجو  ۀـماما و  ةرورـض  یلع  اهلک 

هدمآ يزار  رخف  بتک  هیفسن .  دئاقع  حرـش  دصاقم ، حرـش  فقاوم ، حرـش  رد  هکنیا  امک  هَّللا  لوسر  نع  ًۀباین  صاخـشا  زا  یـصخش  يارب 
یصخش يارب  هتشاد  ینطاب  يرهاظ و  يونعم ، يدام و  مدرم ، يایند  نید و  رد  هَّللا  لوسر  هک  ار  یتسایر  نامه  ینعی  دنراد . لوبق  ار  تسا 

تماما زا  دارم  رگا  و  تسا . هدـمآ  زین  دـیرجت  حورـش  همالع و  بتک  رد  دراد و  لوبق  هعیـش  ار  فیرعت  نیا  و  دوشیم . تباـث  صاخـشا  زا 
رابتعا سپ  تسین . مزال  ملع  دـننام  تلیـضف  بوخ و  تافـص  دـشاب و  نانآ  راوازـس  دـناوتب  هک  یـصخش  ره  دـشاب ، ایند  روما  ندرک  هرادا 

روما رد  طقف  تماما  نیاربانب  دشاب . دهتجم  دیاب  دنیوگیم  یتح  مامالا  یف  هربتعملا  تافصلا  دیئوگیم  ارچ  هچ ؟ ینعی  تافـص  نیا  ندرک 
ربمایپ دندوب ، بعـش  رد  یتقو  ادخ  لوسر  اذـل  تسا . ماما  تاهج  نوؤش و  زا  یکی  مدرم  يویند  روما  رد  مظن  يرادایند و  و  تسین . يویند 

. دادیمن مظن  ار  مدرم  يویند  روما  هچ  رگا  دندوب  مه 

؟ تسیچ تماما  تفالخ و  رد  تنس  لها  ینابم 

شسرپ

؟ تسیچ تماما  تفالخ و  رد  تنس  لها  ینابم 

خساپ

ام و رارصا  مامت  درادن . ینبم  اهنآ  بتکم  بهذم و  و  دنتسه . عقوام  نارگهیجوت  اهنآ  مرادن . غارس  ینبم  تفالخ  رد  تنـس  لها  يارب  هدنب 
يانبم هکلب  تسین  تنـس  باتک و  بوچراهچ  رد  دنراد ، رگا  دنرادن و  ینبم  ًالوا  اهنآ  هک  تسا  نیا  لاح  هب  ات  میدق  زا  ام ، بهذم  ياملع 
هوحن کی  هک  مدیـسر  اـج  نیا  هب  تاـقیقحت  رد  هدـنب  تسا . هدوب  نآ  زا  دـعب  مالـسا و  ردـص  ياـهبرع  يدنبهتـسد  ياهلیبق ، یقرِع ، اـهنآ ،
هیزعت تسا . هدوب  فوع  نمحرلادـبع  رخآ ، هب  اـت  لوا  زا  نارادمدرـس  تسا . هدوب  ياهلیبـق  یموـق و  یلیماـف و  يدادرارق  زابدـناب ، ياهشقن 
يارب دـعب  تمحرلا و  دـبع  يارب  لوا  ادـخ ، لوسر  دـعب  تفالخ  هک  هدوب  نیا  هشقن  دـناهدوب . نامثع  نمحرلا و  دـبع  هیـضق ، نیا  ناـنادرگ 

دبع هک  دنراد  حیرصت  ناشدوخ  دش ، تحاران  نمحرلا  دبع  دروآ  راک  رس  رب  ار  شدوخ  ماوقا  دمآ و  راک  يور  نامثع  یتقو  دشاب . نامثع 
مالـسا بوچراهچ  رد  تعیب  رب  ینبم  تفالخ  اروش و  ندـش  تسرد  رمع و  رکبوبا و  ندـمآ  دوب . رهق  نامثع  اـب  هکیلاـح  رد  دُرم ، نمحرلا 

دقعنم رفن  کی  تعیب  اب  تماـما  دـیوگیم : دـیئامن . هعجارم  ءارف ، هیناطلـسلا ، ماـکحا  هب  امـش  تسا . هدرک  تسرد  رمع  اروش  هیـضق  تسین 
لها ینابم  هب  یگدیـسر  ریبعت  هدـنب  دـنرادن . ینبم  دنتـسه . عقوام  نارگهیجوت  اهنآ  دـش . عقاو  رمع  تعیب  اب  رکبوبا  تماـما  نوچ  دوشیم ،

؟ میرادـن ای  میراد  لوبق  ای  ار  هَّللا  لوسر  توبن  زا  دـعب  تماما  ام  دـنرادن . ینبم  دنـسه . عوضوم  عافتنا  هب  هبلاس  اهنآ  مرادـن . لوبق  ار  تنس 
هدرکن لقن  ام  يارب  رگید  يدـحا  ددرگیمرب ، رمع  هب  هفیقـس  ربخ  دـیتاسا  مامت  ینعی  تسا . هدرک  لقن  رمع  ار  هفیقـس  عقو  ام  راـبخا  ماـمت 
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لقن رمع  لوق  زا  ار  هفیقـس  يارجام  نارگید  ملـسم و  يراـخب و  دـیروایب . رگید  صخـش  لوق  زا  ار  راـبخا  نیا  دـیناوتیم  رگا  امـش  تسا .
: تفگ درک و  رکبوبا  هب  ور  رمع  تفرگ ، رد  نیرجاـهم  راـصنا و  نیب  وگم  وگب  یتقو  هک  تسا  نیا  هدـش  لـقن  تـالمجزا  یکی  دـننکیم .
يراخب و رداصم  رد  هک  شیوار  ددرگیمرب و  فرح  نیا  هب  یعدـم  لک  مینکیم . تعیب  وت  اـب  اـم  سپ  یتسه ، اـم  لـضفا  وت  اـنریخ ، تنا 

. تسا رمع  تسا ، هدمآ  نارگید 

هتفریذپ و ار  نایسابع  روج  تموکح  ناناملسم » تیرثکا   » ياملع يدامتم  نورق  لوط  رد  ارچ  تسیچ و  تنس  لها  هاگدید  زا  یمالسا  مکاح  طیارش 
؟ دناهدرکن مایق  یمالسا  ریغ  ملظ و  تموکح  هیلع 

شسرپ

ار نایسابع  روج  تموکح  ناناملسم » تیرثکا   » ياملع يدامتم  نورق  لوط  رد  ارچ  تسیچ و  تنس  لها  هاگدید  زا  یمالسا  مکاح  طیارش 
؟ دناهدرکن مایق  یمالسا  ریغ  ملظ و  تموکح  هیلع  هتفریذپ و 

خساپ

لها هاگدید  زا  یمالـسا  مکاح  طیارـش  هیناطلـسلا ، ماکحا  باتک  رد  يرجه ) مجنپ  نرق  ياملع  زا   ) ءارف نیـسحنبدمحم  یلعییبا  یـضاق 
. دنتسه داهتجا  لها  لوا ، هتسد  دنریگب . تسد  رد  ار  یمالسا  تموکح  هک  تسا  ییافک  بجاو  هتـسد  ود  رب  دننکیم : نایب  نینچ  ار  تنس 
زا . 3 دنسانشب ؛ ار  تماما  قیال  صخـش  دنناوتب  نآ  اب  هک  یملع  تلادع 2 .  - 1 دنوشب : مکاح  دنناوتب  ات  دنـشاب  طرـش  هس  ياراد  دیاب  نانیا 

لها دـنریگب ، تسد  رد  ار  یمالـسا  تموکح  تسا  ییافک  بجاو  نانآ  رب  هک  مود  هتـسد  دنـسانشبار . حلـصا  ات  دنـشاب  ریبدـتو  يأر  لـها 
دنشاب هتشاد  ار  یضاق  تافص  دنـشاب ؛ شیرق  هفیاط  زا  . 1 دنادیم : تماما  لها  دنشاب ، طرـش  راهچ  ياراد  هک  یناسک  يو  دنتـسه . تماما 

یملع و ثیح  زا  . 4 دشاب ؛ هتشاد  ار  دودح  هماقا  تسایـس و  گنج ، هرادا  يارب  یفاک  ناوت  . 3 تلادـع ؛) ملع و  غولب ، لقع ، ندوب ، دازآ  )
لیکـشت نایـسابع  تموکح  ات  مالـسا  ردص  زا  هک  ییاهتموکح  عون  هب  هجوت  اب  ناشیا  هک  دسریم  رظن  هب  دـشاب ، نارگید  زا  رتالاب  ینید 

هراشا ثحب  رخآ  رد  ناشیا  اما  تسا . هدرمش  مدقم  نادهتجم  تموکح  رب  ار  ماما  تموکح  تسا و  هدومن  ناونع  ار  طیارـش  نیا  دوب ، هدش 
! دوشیم نینمؤملاریما  دشابن  مه  طیارش  نیا  ياراد  هچ  رگ  درک ، هبلغ  هعماج  رب  هیرهق ، هوق  زا  هدافتسا  ریشمش و  اب  یـسک  رگا  هک  دنکیم 

دقتعم تلادـع »  » طرـش دروم  رد  هدـش ، هتفگ  هتـسد  ره  يارب  هک  یطیارـش  یـسررب  نمـض  رخآ  رد  يو  تسا ! عابتالا  مزال  وا  تموکح  و 
تلادـع  » طرـش نآ ، رد  هک  یهقف  تایرظن  هنوگ  نیا  دـشاب . یمالـسا  مکاح  دـناوتیم  مه  قسافو  تسین  مزال  تلادـع  طرـش  هک  دوشیم 

رب نایـسابع  هلمج  زا  فلتخم  ياهتموکح  هک  تسا  هدـیدرگ  يروج  ملظ و  لابق  رد  املع  توکـس  ثعاـب  هدـش ، هتـسناد  یفتنم  مکاـح »
، هار نـیا  رد  یتـح  هدوـمن و  دـییأت  ار  اـهتموکح  دـض  رب  یمدرم  ياـهمایق  هـک  دـناهدوب  ییاـملع  هـتبلا  دناهتـشادیم -  اور  ناملــسم  مدرم 

. دناهدوبن مه  مایق  لماع  ای  اهمایق و  يربهر  هدوب و  مک  رایسب  نانآ  رامش  اما  دناهدرکیم ؛ مه  یلام  ياهکمک 

؟ تسیچ مالسلا ) مهیلع  ) تیبلها لباقم  رد  هفینح  یبا  دنسم  ًاصوصخم  دیناسم  هتس و  حاحص  عضوم 

شسرپ
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؟ تسیچ مالسلا ) مهیلع  ) تیبلها لباقم  رد  هفینح  یبا  دنسم  ًاصوصخم  دیناسم  هتس و  حاحص  عضوم 

خساپ

حیحـص رد  هنومن  ناونع  هب  تسا ، هدش  رکذ  زین  مالـسلا ) مهیلع  ) تیبلها لئاضف  حدم و  رد  يرایـسب  تایاور  دیناسم ، هتـس و  حاحـص  رد 
( مالسلا امهیلع  ) نیـسحلا نسحلا و  لئاضف  . 2 (ع ) بلاطیبا نب  یلع  لـئاضف  . 1 دروخیم : مشچ  هب  لیذ  باوبا  لئاضفلا ، باتک  رد  ملـسم 

دعس نب  رماع  نع  بیسملا  نب  دیعس  دنکیم : لقن  نینچ  (ع ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  تلیضف  دروم  حیحص  رد  ملسم  (س ) همطاف لئاضف  . 3
(ص) مالـسا یمارگ  ربمایپ  يدعب / یبن  هناّالا ال  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  یّلعل  (ص ) هللا لوسر  لاق  لاق : هیبا  نع  صاقو  یبا  نبا 
{1 .} دمآ دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنآ  زج  یتسه  یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  دننامه  نم  هب  تبـسن  وت  دـندومرف : (ع ) یلع ترـضح  هب 

ص 175/ ج 15 ، لئاضفلا ، باتک  ملسم ، حیحص  [. 1 . ] درادن تابثا  ای  یفن  رب  تیاور  تیبلها  صوصخ  رد  هفینح  وبا  دنسم 

دراومریاس

؟ ارچ دوشیم ، لطاب  ناشزامن  دوش ، در  ناشیا  لباقم  زا  یصخش  رگا  دناوخیم ، زامن  ینس  هک  یماگنه 

شسرپ

؟ ارچ دوشیم ، لطاب  ناشزامن  دوش ، در  ناشیا  لباقم  زا  یصخش  رگا  دناوخیم ، زامن  ینس  هک  یماگنه 

خساپ

، يراک نینچ  تمرح  دروم  رد  یلو  دوشیمن ، زامن  نالطب  بجوم  رازگزامن  لباقم  زا  روبع  تنـس ) لها  هعیـش و   ) بهاذم مامت  هدـیقع  هب 
تسا بحتسم  رازگزامن  رب  طقف  تسین ؛ مارح  رازگزامن  هدننک و  روبع  يارب  دناهتفگ : هعیش )  ) هیماما تسا . فالتخا  راچد  بهاذم ، ياوتف 

ای اـصع  دوش ، رورم  عناـم  هک  دوبن  یلئاـح  شیولج  هاـگره  دوش . در  یـسک  دـناوتن  وا  يولج  زا  اـت  دراذـگب  عناـم )  ) یلئاـح دوخ ، يوـلج 
یتمالع قح ، يوس  هب  هجوت  مدرم و  زا  تیانع  عطق  زامن و  تمظع  يارب  رازگزامن  دوبن ، رگا  دشاب . نآ  دننام  كاخ و  هپوک  ای  نامـسیر و 
اهیلبنج ینح و  یکلاـم و  زاـمن . نـالطب  بجوم  هن  دناهتـسناد ، مارح  ار  روبع  تنـس ، لـها  بهاذـم  زا  یخرب  اـما  دراذـگب . دوـخ  يوـلج 
هیکلاـم هیفنح و  یلو  هن ، اـی  دـشاب  هتـشاذگ  ار  لـیاح  رازگزاـمن  هچ  تسا ، مارح  یتروـص  ره  هـب  رازگزاـمن  يوـلج  زا  روـبع  دـنیوگیم :

لحم نآ  زا  رود  دـشاب  هتـشاد  ناـکما  شیارب  هک  یتروص  رد  دـننک ، دـمآ  تفر و  شیوـلج  مدرم  هک  تسا  مارح  رازگزاـمن  رب  دـناهتفگ :
هن تسا و  مارح  هن  لـیاح  دوـجو  اـب  اـما  دـشاب ، هتـشاذگن  یلیاـح  رازگزاـمن  هـک  تـسا  مارح  یتـقو  روـبع  دـناهتفگ  هیعفاـش  درازگزاـمن .

ص 139. يداوج ، روپ  مظاک  همجرت  هینغم ، داوج  دمحم  هشوت  یقیبطت ، هقف   - 1 اهتشونیپ : ( 1 .) هورکم

؟ تسا هنوگچ  ناشیا  دزن  رد  نآ  هاگیاج  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلآسم  هب  تبسن  یمالسا  قرف  هاگدید 

شسرپ
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؟ تسا هنوگچ  ناشیا  دزن  رد  نآ  هاگیاج  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلآسم  هب  تبسن  یمالسا  قرف  هاگدید 

خساپ

ياهباتک رگا  دنا . هدرک  ثحب  اه  هعیـش  ام  زا  شیب  ثحبم  نیا  رد  اهینـس  اهباتک ، رد  ثحب  رظن  زا  ینعی  یملع  رظن  زا  هک  داد  فاصنا  دـیاب 
رد هعیـش  هقف  باوبا ، مامت  رد  مینیب  یم  میهد  رارق  ننـست  لها  هقف  لباقم  رد  ار  تایدـلا » باتک   » ات هتفرگ  هولـصلا » باتک   » زا هعیـش  یهقف 
ام یهقف  بتک  رد  هنافسآتم  یلو  منک . تباث  ار  بلطم  نیا  مناوت  یم  نم  و  تسا ، رتلدتسم  رت و  نیتم  رتلـصفم ، رتحورـشم ، رتقیقد ، عومجم 

. دـش کـچوک  ـالمع  مه  اهینـس  ناـیم  رد  هتبلا  تـسا . هدـش  کـچوک  یلیخ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  باـب  باوـبا ، هـمه  ناـیم  رد 
هعیش نید . غورف  زا  هن  دننادیم  نید  لوصا  زا  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ـ دنتـسه ننـست  لها  نیملکتم  ياه  هقرف  زا  یکی  هک  ـ هلزتعم

یم رکذ  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هناگهد ، لوصا  نایم  رد  تساـت و  تشه  اـی  اـت  هد  نید  غورف  اـت و  جـنپ  نید  لوصا  دـیوگ  یم 
رد اجیردـت  اـهنیا  دوخ  اـما  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اـهنآ  زا  یکی  هک  دنتـسه  لـئاق  نید  رد  لـصا  جـنپ  هب  هلزتعم  یلو  دـنک ،

نیا رد  ثحب  هک  دوب  يدروخرب  شتلع  دـنیوگ  یم  یعامتجا  نیخروم  دـندرک . کچوک  ار  نآ  هدرک و  زیهرپ  ثحب  نیا  زا  دوخ  ياهباتک 
، دـندرک یم  داجیا  تمحازم  اهنآ  دروخ و  یمرب  تقو  ياـفلخ  ياـبق  هب  حالطـصا  هب  ثحب  نیا  نوچ  تشاد . تقو  ياهتـسایس  اـب  عوضوم 

نایم رد  افاصنا  دش . یم  هدرمـش  ناشنید  لوصا  زا  یلـصا  هکنیا  اب  دنروایب ، مک  ای  دنرواین و  دوخ  ياهباتک  رد  ار  نآ  دندوب  روبجم  هلزتعم 
ياه هلاسر  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  هک  تسا  نرق  دنچ  هک  اجنآ  ات  تسا  هدـش  کچوک  یلیخ  بلطم  نیا  زین  نایعیـش  ام 
عماج هدرک  حرطم  ار  عوضوم  نیا  هک  یباتک  نیرخآ  هیلمع  ياـه  هلاـسر  ناـیم  رد  ما ، هدـید  نم  هک  اـجنآ  اـت  دنـسیون . یمن  یبلطم  هیلمع 

هب مه  هیلمع  ياه  هلاسر  زا  یتح  عوضوم  نیا  نآ ، زا  دعب  رگید  تسا . شیپ  نرق  مین  هس و  هب  طوبرم  ابیرقت  هک  تسا  ییاهب  خیـش  یـسابع 
دیبع هلآسم  هک  نیا  دوش . نفد  دیابن  تسا ، هزور  زامن و  لثم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یتروص  رد  تسا ، هدش  فذـح  یلک  روط 

دوـجو هدرب  هک  یناـمز  تسه . مه  تسرد  مینک و  ثحب  نآ  يور  میهاوـخب  هک  تسین  اـیند  رد  يا  هدرب  زورما  مییوـگب  هک  تسین  ءاـما  و 
نآ هرابرد  ثحب  رگید  تسین ، يا  هدرب  یتقو  تسا . بوخ  دراد  دوجو  ناگدرب  عفن  هب  مالـسا  رد  هک  یماکحا  هرابرد  ثحب  دشاب ، هتـشاد 
رد دـیاب  دراد و  دوجو  هشیمه  دورب ؛ نیب  زا  هک  تسین  یعوضوم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلو  تسا . هدـیاف  یب  طلغ و  یلک  روط  هب 

. مینکن شومارف  ار  نآ  ات  دوش  حرطم  دیاب  هشیمه  دریگ ، رارق  لئاسم  سآر 

؟ تسیچ خسانت  ةدیقع  هب  تبسن  یمالسا  قَرِف  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ خسانت  ةدیقع  هب  تبسن  یمالسا  قَِرف  هاگدید 

خساپ

و ددرگ ، یمن  زاـب  ناـهج  نـیا  رد  يرگید  ندـب  هـب  یگدـنز ، نـیا  ناـیاپ  زا  سپ  حور  هـک  دـنقفّتم  هدـیقع  نـیا  رد  یمالــسا  قَِرف  موـمع 
ۀتسد اهنت  دنا . هتخاس  موکحم  تسا ، دنه  یناتساب  نایدا  تافارخ  زا  یکی  هک  ار  خسانت  ةدیقع  مامت ، تحارص  اب  یّنس  هعیـش و  نادنمـشناد 
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للم  » ياهباتک رد  اهنت  ار  هتسد  نیا  مان  زورما  ام  و  دندومن ، یم  يرادفرط  هدیقع  نیا  زا  هک  دندوب  هّیخـسانت »  » مان هب  نایم  نیا  رد  یکچوک 
ییاه هتـسد  نامه  تشونرـس  هب  تسا  نکمم  و  میرادـن ، یعالّطا  زورما  ناناملـسم  فوفـص  نایم  رد  اـهنآ  دوجو  زا  میباـی و  یم  لـحن » و 

ياهوگتفگ هلداجم و  ثحب و  رازاب  ندش  مرگ  رگید و  یبهذم  ياهباتک  نانوی و  یفـسلف  بتک  ۀـمجرت  ماگنه  هب  هک  دنـشاب  هدـش  راتفرگ 
ةدنــسیون دـنام . یقاـب  لـحن » لـلم و   » بـتک رد  اـهنآ  زا  یماـن  اـهنت  دـندمآ و  دوـجو  هـب  عـالّطا  مـک  هیاـم و  یب  دارفا  ناـیم  زا  یبهذــم ،

هک تسا  هنهک  یمیدـق و  داقتعا  کی  ناهج ) نیا  رد  رگید  ندـب  هب   ) حاورا تشگزاب  ةدـیقع  دـسیون  یم  نینچ  متـسیب  نرق  فراعملاةرئاد 
هدشن هدـیقع  نیا  هب  لئاق  سک  چـیه  مالـسا  رد  و  تسه . ... اهنآ  نایم  رد  هدـیقع  نیا  زین  نونکا  مه  دـمآ ، دوجو  هب  دـنه  رد  راب  نیتسخن 

، تسا هتـشاد  اهنآ  ۀفـسلف  زا  برع  هک  یتالوقنم  اهودنه و  زا  هکلب  دنا ، هتفرگن  نآرق  زا  ار  هدیقع  نیا  زین  اهنآ  هّیخـسانت .»  » ۀـقرف زج  تسا 
هک هتـشاد  رادفرط  یماوقا  نایم  رد  رتشیب  هدیقع  نیا  دوش ، یم  هدافتـسا  فلتخم  عبانم  زا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ًالوصا  دنا »... هدومن  سابتقا 
هک نیا  لوبق  اب  اریز  دنا . هدوبن  دقتعم  دنک ، یم  حیرشت  نآرق  ام  ینامسآ  گرزب  باتک  میراد و  نامیا  ام  هک  نانچنآ  داعم ، زیخاتـسر و  هب 

یمن یقاب  داعم  زیخاتـسر و  يارب  یموزل  رگید  دننیبب ، ار  دوخ  لامعا  ۀجیتن  دندرگ و  زاب  ناهج  نیا  رد  دیدج  ياهندب  هب  رگید  راب  حاورا ،
هب راکمتـس ، دنمتورث  ای  و  لوپ ، ُرپ  ِدـنمتورث  تروص  هب  مورحم ، ریقف و  درم  هدـیقع ، نیا  نارادـفرط  زا  یـضعب  لوق  هب  هک  یماگنه  دـنام .

تناـیخ دنـسرب و  قوشعم  لاـصو  هب  قشع ! رد  ناـگدروخ  تسکـش  اـی  و  دـنک ، تشگزاـب  ناـهج  نیا  هب  مورحم  ریقف و  رگراـک  تروـص 
اهنآ زیخاتسر  تقیقح  رد  و  دنام ، یمن  یقاب  زیخاتـسر  يارب  یموزل  رگید  لاح  نیا  اب  دندرگ ، التبم  قارف  نارجه و  هب  قشع ! رد  ناگدننک 
هکلب درادن ، ترورض  اهنت  هن  رگید  باتک ، باسح و  همکحم و  نتخاس  مهارف  رگید و  زیخاتـسر  و  هتفرگ ، تروص  ایند  یگدنز  نیمه  رد 

زا هک  یثیداـحا  رد  اذـل  و  دوش . یم  بوسحم  متـس  ملظ و  عون  کـی  تسا ، هدیـسر  دوـخ  لـمع  تاـفاکم  هب  سکره  هک  نیا  هب  هّجوـت  اـب 
ثّدحم قودص »  » موحرم تسا . هدش  هداد  نآ  مزاول  هب  هّجوت  هدیقع ، نیا  یعطق  لاطبا  نمـض  تسا ، هدیـسرام  هب  مالـسا  گرزب  نایاوشیپ 

رد ترضح  هک  دنک  یم  لقن  (ع ) اضّرلا یـسوم  نب  ّیلع  ماما  ام  ياوشیپ  نیمتـشه  زا  اضّرلا » رابخا  نویع   » باتک رد  مالـسا ، ناهج  گرزب 
هب هدیقع  هک  یسک  [ »؛ ِراّنلا َو  ِۀَّنَْجلِاب  ُبِذْکَی  ِمیظَْعلا ؛ ِهللاِاب  ٌِرفاک  َوُهَف  ِخُسانَّتلِاب  َلاق  ْنَم   » دومرف درک ، خسانت  ۀلئسم  زا  نومأم  هک  یلاؤس  خساپ 

رارق هّجوت  دروم  دیاب  رتشیب  ثیدح  نیا  رد  هک  يا  هتکن  دنک ]. یم  راکنا  ار  خزود  تشهب و  و  درادن ، ادـخ  هب  نامیا  دـشاب ، هتـشاد  خـسانت 
عوضوم کی  هب  هّجوت  اب  ود ، نیا  طابترا  و  تسا ، هدش  رکذ  دـنوادخ  هب  داقتعا  مدـع  اب  شودـمه  خـسانت ، هب  هدـیقع  هک  تسا  نیا  دریگ ،

نییّدام زا  یعمج  خسانت ، تخـس  رـس  نارادـفرط  زا  هتـسد  کی  هک  میناوخ  یم  نایدا » خـیرات و   » بتک رد  هک  نیا  نآ  ددرگ و  یم  نشور 
یلزا و ار  حاورا  دـندوب  راچان  ادـخ ، دوجو  هب  داقتعا  مدـع  رثا  رب  هک  دـندومن  یم  کلـسم  نیا  هب  لیامت  زاربا  تهج  نیا  هب  اـهنآ  دـندوب ،

نایم زا  اب  و  دننیزگ ، لزنم  یندـب  رد  یحابـص  دـنچره  تسیاب  یم  دوخ  نادـیواج  رمع  لوط  رد  حاورا  نیا  ًاعبط  دـننادب ، هدـننیرفآ  نودـب 
. دهد همادا  دوخ  رمع  هب  ددرگ و  يرگید  ندب  دراو  حور  ندب ، کی  نتفر 

؟ تسیچ هیرظن  نیا  رب  دراو  تاداریا  زین  و  هوالتلا » خوسنم   » تایآ زا  تنس  لها  دوصقم 

شسرپ

؟ تسیچ هیرظن  نیا  رب  دراو  تاداریا  زین  و  هوالتلا » خوسنم   » تایآ زا  تنس  لها  دوصقم 

خساپ
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ناگدنـسیون یلو  تسا  نآ  ندوـب  لوـعجم  زا  یکاـح  شا ، يدـنب  هلمج  کبـس  هک  مجر » هیآ   » ماـنب تسا  يا  هیآ  دـیناسم ، حاحـص و  رد 
یف رمع  داز  لاـقی : نا  فاـخا  ینا  ـال  وـل  : » تفگ لوا  هک  دـننک  یم  لـقن  نـینچ  باـطخ  نـب  رمع  زا  هتـسناد و  نآرق  وزج  ار  نآ  حاـحص 

هللا و نم  ًالاکن  هوهشلا ، نم  ایضق  امب  هتبلا  اهومجراف  اینز  اذا  هخیشلا  خیشلا و  (ص :) هللا لوسر  یلع  اه  ارقن  انک  اناف  هیالا  هذه  تبثا  ، نآرقلا
نیا ربارب  رد  دـننادیم ، نوـصم  فـیرحت  عوـن  ره  زا  ار  نآرق  هک  تنـس ، لـها  ناـققحم  ( 211 ـ  يراـخب 8/208 حیحـص  «. ) میکح زیزع  هللا 

 » تاـیآ لـیبق  زا  نآ ، ریاـظن  هیآ و  نیا  دـنا : هتفگ  دـنا و  هدیـشیدنا  يا  هراـچ  هار  هتفرگ و  نادـند  هب  بجعت  تشگنا  نآ  ریاـظن  تـیاور و 
توق هب  نآ  نومـضم  دـنچ  ره  تسا ، هدـیدرگ  خوسنم  نآ  توالت  اهدـعب  نکیل  هدوب  نآرق  وزج  يراگزور  ینعی  تسا ، هوالتلا »  خوسنم 

يا هیآ  هاگ  ره  .1 میوش : یم  روآدای  ار  بلطم  ود  اج  نیا  رد  نونکا  دوب . مالسا  یعطق  ماکحا  زا  هخیش  خیش و  مجر  اریز  تسا ، یقاب  دوخ 
دح رد  نآ  ظافلا  ایآ  دوش ! ؟ فذح  نآرق  زا  نآ  ظفل  دـیاب  ارچ  تسا )  نینچ  مجر  دروم  رد  هک  نانچ  دـشابن (  خوسنم  نومـضم ، رظن  زا 
رگا دمآ و  دورف  لوا  زا  ارچ  دوب ، نینچ  رگا  دیدرگ ؟ فذح  هک  دیسر  یمن  رگید  تایآ  ۀیاپ  هب  تغالب  تحاصف و  رظن  زا  هدوبن و  يدحت 

ضرف یلو  تخاس  يزوجم  نآ  فذح  يارب  دش  یم  دوب ، هدش  خوسنم  هیآ  نومـضم  رگا  دـیدرگ . فذـح  ارچ  دوب  زاجعا  طیارـش  دـجاو 
نآ درخ  لقع و  هک  تسا  يدنـسپان  فیرحت  یعون  نیا  تسا و  هدش  فذـح  نآ  ظفل  تسا و  یقاب  دوخ  توق  هب  هیآ  يانعم  هک  تسا  نیا 

هـشدخ یهلا  باتک  ناسب  نانآ ، دزن  رد  يراخب  حیحـص  هک  تسا  نآ  هتـشاداو ، راـک  نیا  رب  ار  ناـققحم  هک  يزیچ  دـناد . یمن  حیحـص  ار 
زا رت  ناسآ  تیاور  در  دشاب ، ریذپ  هشدخ  يرـشب  ياهباتک  رگید  دننام  زین  باتک  نیا  هک  دنداد  یم  هزاجا  دوخ  هب  نانآ  رگا  تسین !  ریذپ 

خوسنم هک  مینک  ضرف  دـنریگ ! رارق  نادوان  ریز  دـنزیخرب و  ناراب  ریز  زا  تقیقح  رد  دـنربب و  هانپ  هوـالتلا  خوسنم  هلاـسم  هب  هک  تسا  نآ 
ت671)  ) یبطرق دینک . یمن  حیحـصت  قیرط  نیا  زا  هدش ، دراو  هعیـش  بتک  رد  هک  ار ، فیرحت  تایاور  ارچ  حیحـص ، تسا  یلـصا  هوالتلا 
و : » دنک یم  هفاضا  سپـس  تسا ، هیآ  ياراد 73  هروس  نیا  دـسیون : یم  بازحا  هروس  لوا  رد  نآرقلا ،» ماـکحال  عماـجلا   » دوخ ریـسفت  رد 

زیزع هللا  هللا و  نم  الاکن “ هتبلا  اـمهومجراف  اـینز  اذا  هخیـشلا  خیـشلا و  ، » مجرلا هیآ  اـهیف  تناـک  هرقبلا و  هروس  لدـعت  هروسلا  هذـه  تناـک 
هیآ و  هیآ )   286 دوب (  هرقب  ةروس  هزادـنا ء  هب  لوزن ، ماگنه  هب  زاـغآ و  رد  هروس  نیا  بعک .» نب  یبا  نع  يراـبنالا  رکبوبا  هرکذ  میکح »!

تسا میکح  دنمتردق و  ادخ  ادخ ، زا  تسا  یماقتنا  نیا  دینک ، راسگنـس  ار  ود  نآ  دندرک ، انز  ریپ  نز  ای  درم و  رگا  دیوگ « : یم  هک  مجر 
تایآ رب  زج  نآرق ، نتـشون  ماگنه  یلو  دوب ، هیآ  ربمایپ 200  رـصع  رد  بازحا  هروس  هک  دـنک  یم  لقن  هشیاع  زا  هاـگنآ  و  دوب . نآ  رد  ! « 
تایآ نیا  هک « : تروص  نیدب  ار  نآ  ثیدح ، تحـص  ظفح  اب  ات  تسا  هدز  اپ  تسد و  سپـس  یبطرق  دـنتفاین .!  تسد  هیآ )   73  ) دوجوم

رد یتایآ  لوزن  تسا و  ساسا  یب  ًالماک  راـبخا  نیا  هک  تسین  یکـش  دـنک . هیجوت  تسا » هتـشگزاب  وا  يوس  هب  یهلا ، رما  هب  لوزن  زا  سپ 
نانآ هک  هچنآ  دـینک  ضرف  الاح  دـشاب . رادروخرب  تیمـسر  زا  نآ  یناعم  رگا  صوصخب  تسین ، يا  هنامیکح  راک  نآ ، عفر  زاجعا و  دـح 

فیرحت ناونع  هب  هک  یتایآ  دیوگب  دراد  قح  مه  هعیـش  دنریذپ !؟ یمن  هعیـش  تایاور  رد  ار  يرذع  نینچ  ارچ  تسا ، حیحـص  دـنیوگ  یم 
مجر هیآ  دننام  هدش و  جارخا  نآ  زا  سپـس  هدوب و  نآرق  وزج  يراگزور  تسا و  هوالتلا  خوسنم  تایآ  ءزج  هدش ، دراو  ثیدـح  بتک  رد 

. تسا هدنام  یقاب  ام  رایتخا  رد 

؟ تسیچ هئیس  هنسح و  هب  تعدب  میسقت  زا  دوصقم 

شسرپ

؟ تسیچ هئیس  هنسح و  هب  تعدب  میسقت  زا  دوصقم 
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خساپ

ار تعامج  تروص  هب  حیوارت » ةالـص   » الثم تسا ، هئیـس  هنـسح و  هب  تعدب  میـسقت  تنـس ، لها  ياه  هتـشون  رد  جیار  تامیـسقت  زا  یکی 
هب مود  ۀفیلخ  تفالخ  رد  یلو  دشیم  هدناوخ  يدارف  تروص  هب  ربمایپ ، نامز  رد  حیوارت  زامن  اریز  دنیوگیم  دنناوخیم و  هنسح » تعدب  »
اریز دناوخ ، هنـسح  تعدب  ار  نآ  درک ، هدهاشم  ار  لمع  نیا  مود  ۀـفیلخ  یتقو  دـیدرگ ، رازگرب  تعامج  تروص  هب  بعک  نب  یبا  تماما 

تبغر قوش و  داـجیا  دارفا  رد  درکیمن و  هجوت  بلج  دجـسم ، ياـه  هشوـگ  رد  يدارف  تروـص  هب  ناـضمر  هاـم  ياهبـش  زاـمن  يرازگرب 
هنـسح و هب  میـسقت  روحم  رگا  میوشیم  روآ  دای  اجنیا  رد  درکادیپ . تمظع  دوخ  يارب  دش ، هدـناوخ  تعامج  تروص  هب  یتقو  دومنیمن ،
هک یلم  مسارم  اریز  دوب ، دـهاوخ  حیحـصیمیسقت  نینچ  دـنرادن ، تعیرـش  نید و  هب  طابترا  هک  دـشاب  یلم  موسر  دـیلاقت و  بادآ و  هئیس 

تعدب ییون ، مسر  نینچ  يراذگ  هیاپ  ًارهق  دشابیم . تعیرـش  لوصا  اب  قفاوم  تلم و  عفن  هب  یهاگ  دـیآیم ، رد  تنـس  تروص  هب  اهدـعب 
. دوب دهاوخ  دب  تعدب  ًارهق  دنـشاب ، هسدـقم  تعیرـش  لوصا  فلاخم  ای  هعماج و  ررـض  هب  ون  ياهتنـس  هک  هاگنآ  یلو  دوب ، دـهاوخ  هنـسح 
، یمـسر نینچ  املـسم  دننکیم ، توعد  ار  دوخ  ناتـسود  و  دنریگیم ، نشج  ار  دوخ  دـلوت  زورلاس و  هک  تسا  مسر  مدرم  نایم  رد  زورما 

صقر بارش و  زا  هدافتسا  یمسر ، ياهینامهم  رد  ندمتم  حالطصاب  عماوج  رد  هکنانچمه  تسا  کین  مسر  دشاب  هتـساریپ  یـصاعم  زا  رگا 
، میسقت روحم  رگا  یلو  تسا . یمرحم  رما  دب و  تنس  ام ، رظن  زا  یلو  دناهتفرگ ، سنا  نآ  هب  هک  تسا  یتنـس  نانز ، نادرم و  یعمج  هتـسد 
دشاب و هتشاد  مسق  کی  دناوتیم  طقف  یتعدب  نینچ  دنریگیم ، ماجنا  نید  مان  هب  دنراد و  نید  اب  گنتاگنت  طابترا  هک  دشاب  ییاهیروآ  ون 
، تسا نید  رد  تسین  نید  زج  هک  يزیچ  ندرک  دراو  عیرشت و  نوؤش  رد  فرـصت  دروم ، نیا  رد  تعدب  اریز  تسا ، مارح  دب و  تعدب  نآ 

تلاسر رـصع  رد  رگا  تعامج ، اب  حـیوارت  زامن  ۀـلأسم  ناـمه  رد  دـشاب . اـبیز  نسح و  ناوتیمن  هدوب و  مارح  دـصرد  دـص  يراـک  نینچ 
هب کین  نسح و  مان  هاگچیه  هدوب و  یئیـس  تعدب  لیلد ، نودب  تعامج ، هب  يدارف  زامن  لیدبت  دـشاب ، هدـشن  رازگرب  تعامج  هب  هاگچیه 
هب ًابلاغ  دـنچره  تسا . هدـش  هدـناوخ  تعامج  تروص  هب  هاگیب  هاـگ و  تلاـسر ، رـصع  رد  مینک  ضرف  هکنآ  رگم  تفرگ ، دـهاوخن  دوخ 
هک تسور  نآ  زا  تعدب  هب  نآ  يراذگ  مان  دناوخ و  کین  تعدب  ار  تعدب  نینچ  کی  دیاب  تروص  نیا  رد  دندناوخیم ، يدارف  تروص 

تعامج تروص  هب  يزامن  نینچ  ۀـماقا  زا  نانمؤم  ریما  هکنیا  زا  هتبلا  تسا ، هدـش  ایحا  هدوبن  هجوت  دروم  هک  عرـش  رظن  زا  زئاج  راـک  کـی 
لامعا نارگ  هیجوت  یلو  دوب . هدـشن  هدـناوخ  تعامج  هب  زاـمن  نیا  مه  راـبکی  یتح  تلاـسر  رـصع  رد  هک  دز  سدـح  ناوتیم  درک ، یهن 

. تسا هدش  هدناوخ  تلاسر  رصع  رد  ذاش  ردان و  تروص  هب  هک  دنتسه  یعدم  فلس 

لوصا زا  لدع  مییوگ  یم  ارچ  سپ  دنناد  یم  لداع  ار  دنوادخ  رگا  دوب و  دنهاوخن  ناملسم  اهنآ  تروصنیا  رد  دنناد . یمن  لداع  ار  ادخ  اه  ینس  ایآ 
؟ تسا بهذم 

شسرپ

مییوگ یم  ارچ  سپ  دنناد  یم  لداع  ار  دـنوادخ  رگا  دوب و  دـنهاوخن  ناملـسم  اهنآ  تروصنیا  رد  دـنناد . یمن  لداع  ار  ادـخ  اه  ینـس  ایآ 
؟ تسا بهذم  لوصا  زا  لدع 

خساپ

يدعت ملظ و  هک  دنراد  داقتعا  دنیوگ و  یم  همه  ینعی  دنشاب  یمن  انعم  نیا  هب  لدع  رکنم  هعیـش  اه و  ینـس  زا  روج  ملظ و  لباقم  رد  لدع 
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رگا هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  دشاب . یم  تلادع  تمکح و  يوزرآ  وا  ياهراک  همه ي  دشاب و  یمن  لاعتم  دـنوادخ  ياهراک  رد 
زا هتـسدکی  نوچ  میوش  یم  روآدای  خساپ  رد  تسا ؟ هعیـش  بهذم  لوصا  زا  لدع  مییوگ  یم  ارچ  سپ  دنناد  یم  لداع  ار  ادـخ  مه  اهینس 

دوش هداد  ملظ  تبسن  لاعتم  دنوادخ  هب  هک  تسا  نیا  ناشفرح  يا  همزال  دنتـسه  لاعفا  زا  یـضعب  یتاذ  يدب  یبوخ و  رکنم  هرعاش )  ) اهینس
مکح هب  ملظ  ًالثم  دنراد  هدیقع  ینعی  دنراد  لوبق  ار  ناسنا  لاعفا  یلقع  حـیبق  نسح و  هلزتعم )  ) اهینـس زا  هتـسدکی  هعیـش و  هکنیا  حیـضوت 
يراک چیه  دنیوگ  یم  هرعاشا ) - ) اهینـس زا  رگید  هتـسد  اما  تسا . 473 ـ ـ  هدیدنـسپ وکین  لقع  مکح  هب  لدع  تسا و  تشز  حـیبق و  لقع 

دوب دـهاوخدب  تسادـب  دـیوگب  ادـخ  ار  هچ  ره  دوب و  دـهاوخ  بوخ  تسا  بوخ  دـیوگب  ادـخ  ار  هچ  ره  هکلب  تسین  ابیز  ای  تشز و  ًاتاذ 
هجوت دـهد . یمن  ماجنا  ار  راک  نیا  ادـخ  تفگ  دوش  یمنو  تسین  يدـبراک  راک ، نیا  دربب  منهجب  دـهد  ماـجنا  ادـخا  هک  يراـک  ره  نوچ 
بهذم لوصا  زا  ادخ  لدـع  مییوگب  تسا  حیحـص  سپ  تسا  لاعتم  يادـخ  هب  یتلادـع  یب  ملظ و  تبـسن  فرح  نیا  همزالا ي  هک  دـیراد 

ادخ دنیوگ  یمن  ًاحیرص  اهنآ  هصالخ  تسا . ادخ  هب  ملظ  نداد  تبسن  شا  همال  هک  ننـست  لها  زا  هورگ  نآ  داقتعا  ظاحل و  هب  تسا  هعیش 
هتـشون مالک  ملع  رد  هک  یئاهباتک  هب  دـیناوت  یم  هراب  نیا  رد  تسا  ادـخ  ندوب  ملاظ  نآ  همزـال ي  هک  دـننز  یم  یفرح  هکلب  تسین  لداـع 

474ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دینک هعجارم  یسربط  نیدحوملا  ۀیافک  لوا  دلج  لثم  هدش 

؟ تسا نیتسار  مالسا  نامه  هک  ار  عّیشت  تنس  لها  ارچ 

شسرپ

؟ تسا نیتسار  مالسا  نامه  هک  ار  عّیشت  تنس  لها  ارچ 

خساپ

هعجارم اب  ات  دشاب ، هتـشاد  يوق  نیهارب  لیالد و  بهذم  نآ  ینابم  تسخن  هلهو  رد  هک  تسا  یتروص  رد  نادب  نامیا  قح  بهذم  نتفریذپ 
هکنیا دـننام  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  دـیاب  مه  يرگید  لماوع  هکلب  تسین ، یفاـک  نیا  دـیدرت  یب  یلو  دوش ; نشور  ناـسنا  يارب  قح  نآ  هب 
یلقن یلقع و  عطاق  ياه  لیلد  رب  عّیـشت  بهذـم  دریگن . رارق  اه  نیا  دـننام  سرت و  ماقم ، هاج و  ّبح  دـیلقت ، تابـصعت ، ریثاـت  تحت  ناـسنا 
ساسا ددرگ . یم  قح  بهذـم  میلـست  دروآ و  یم  نامیا  دـشابن ، روکذـم  لـماوع  ریثأـت  تحت  هک  یـسک  نیارباـنب ، تسا ; راوتـسا  مکحم 

يوبن و تنـس  میرک و  نارق  تایآ  تنـس  لها  فالخرب  هعیـش  هک  تسا ، تماما  هلأسم  رد  فالتخا  تنـس  لها  عّیـشت و  بهذـم  فـالتخا 
1285ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دوش یم  نییعت  دنوادخ  هیحان  زا  ماما  هک  تسا  داقتعا  نیا  رب  لقع  مکح 

؟ دنراذگ یمن  رانک  ار  بّصعت  قح  شریذپ  رد  ننست  لها  ارچ 

شسرپ

؟ دنراذگ یمن  رانک  ار  بّصعت  قح  شریذپ  رد  ننست  لها  ارچ 

خساپ

زا 934بهاذم هحفص 512 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


روک و ار  وا  یتسود  نیا  دشاب ، هتـشاد  تسود  ار  يزیچ  ناسنا  رگا  ; مصی یمعی و  یئیـشلا  ّبح  : » دـنیوگ یم  هک  تسا  فورعم  هلمج  نیا 
اب یتخـسب و  نآ  هب  ار  لد  دـنا و  هتفرگ  شیپ  ار  هار  نیا  دوخ  ناینیـشیپ  زا  تیعبت  اب  ناـنآ  تسا ; نینچ  زین  لاؤس  دروم  اذـل  دـنک .» یم  رک 

، دننک یم  ییالقع  ریغ  دودرم و  ییاه  لیوأت  دوش ، یم  هماقا  نانآ  لباقم  رد  هک  ار  يراوتسا  مکحم و  ياه  لیلد  هدرک ، نآ  زا  دوجو  مامت 
هدع دمآرب . وجتسج  ماقم  رد  لماک  تیرح  اب  دراذگ و  رانک  ار  هناروکروک  دیلقت  بصعت و  دیاب  حیحص ، بتکم  باختنا  رد  هک  یلاح  رد 

، ماقم تسایر و  بح  تهج  هب  رتهب  ریبعت  هب  ای  تحلـصم ، تهج  هب  هدـش ، حـضاو  الماک  اـهنآ  رب  تقیقح  هک  مه  اـهنآ  نادنمـشناد  زا  يا 
ار بصعت  تقیقح ، فشک  زا  سپ  هک  دنتـسه  مه  يدایز  هدع  لاح ، نیع  رد  یلو  دـنرادرب ; شیوخ  هدـیقع  زا  تسد  دـنوش  یمن  رـضاح 

هعماج ات  دشوک  یم  هک  زین  رامعتسا  ياهتسد  هک  تسین  دیعب  دنا . هدش  هعیش  دنا و  هتشادرب  شیوخ  لطاب  هدیقع  زا  تسد  هتـشادگ و  رانک 
1303ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دشاب هتشاد  تلاخد  رما  نیا  رد  دربب ، امغی  هب  ار  اه  نآ  يونعم  يدام و  ریاخذ  قرفتم و  ار  نیملسم 

؟ دننک یمن  فارتعا  هعیش  تّیناقح  هب  نانآ  ناوریپ  دراد ، دوجو  ننست  لها  نادنمشناد  ياهباتک  رد  هک  دهاوش  كرادم و  همه  نیا  دوجو  اب  ارچ 

شسرپ

یمن فارتعا  هعیش  تّیناقح  هب  نانآ  ناوریپ  دراد ، دوجو  ننـست  لها  نادنمـشناد  ياهباتک  رد  هک  دهاوش  كرادم و  همه  نیا  دوجو  اب  ارچ 
؟ دننک

خساپ

. تسا ینیب  عقاو  فاصنا و  تواضق و  رد  یفرط  یب  یحور و  یگدامآ  هب  دـنمزاین  ناهرب ، لیلد و  رب  هوالع  اه ، تیعقاو  قیاقح و  هب  ناـمیا 
دوجو دارفا  يارب  رگید ، لماوع  طیحم و  ریثات  اـی  نارادـپ ، زا  يوریپ  بصعت و  رثا  رد  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  طیارـش  نیا  هک  تسا  حـضاو 

هک یماگنه  صوصخب  دنروآ ; یمن  نامیا  نآ  هب  هدرکن ، ناعذا  تقیقح  هب  مدرم  زا  يرایـسب  یفاک ، نیهارب  لیالد و  دوجو  اب  اذل  درادـن ;
رب عطاق  نیهارب  هکلب  درادـن ; عّیـشت  هب  صاصتخا  رما  نیا  دـنزاس . هبتـشم  اـه  نآ  رب  ار  ّقح  دنـشوکب و  دارفا  ندرک  هارمگ  رد  زین  يا  هدـع 

دوخ ناردـپ  نید  رب  بصعت  دانع و  اب  نانآ ، زا  يرایـسب  تفرگن و  رارق  شریذـپ  دروم  نایحیـسم  ناـیدوهی و  همه  يوس  زا  نآ ،  تیناـقح 
1308ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دندنام یقاب 

؟ دنرادن لوبق  ار  لدع  مان  هب  يزیچ  نید  لوصا  رد  ننست  لها  ارچ  97

شسرپ

؟ دنرادن لوبق  ار  لدع  مان  هب  يزیچ  نید  لوصا  رد  ننست  لها  ارچ  97

خساپ
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رد یمالـسا  نادنمـشیدنا  نارکفتم و  هک  دوش  یم  هداد  حیـضوت  دنتـسه  يداقتعا  نینچ  ياراد  تنـس  لها  زا  یهورگ  هکنیا  رب  تیاـنع  اـب 
یلمع لعف و  چیه  دـنیوگ  یم  نانیا  تنـس ) لها  زا  یهورگ   ) هرعاشا ۀـیرظن  . 1 دـناتشادرب . ود  هیرظن و  ود  ياراد  یهلا  لدـع  هب  شرگن 

دهد یم  ماجنا  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  لدع  ینعی  تسا  دنوادخ  لعف  ندوب  هنالداع  رایعم  هکلب  دشابیمن  ًاتاذ  ملظ  لدع و  موهفم  ياراد 
ادخ لعف  ناهج  اریز  تسا . ضحم  لدع  دنز  یم  رـس  رـشب  زا  هچنآ  یتح  اهدرکلمع  لاعفا و  ۀمه  ساسا  نیا  رب  دنک  كرت  وا  هچنآ  ملظ  و 

: هلزتعم نایعیش و   ) هیلدع ۀیرظن  . 2 تسا . ضحم  لدع  دهد  ماجنا  وا  هچنآ  درادن و  دوجو  دـنوادخ  زج  يرگباختنا  راتخم و  لعاف  تسا و 
تسا و یتاذ  شزرا  دض  شزرا و  ياراد  شاهدـنهد  ماجنا  لعاف و  هب  هجوت  نودـب  یلمع  لعف ، ره  دـندقتعم  نانیا  تنـس ) لها  زا  یهورگ 

نیا دوش و  ماـجنا  یـسکره  طـسوت  دـشاب  شزرا  نسح و  ياراد  ًاـتاذ  هک  تسا  يراـک  لدـع  نیارباـنب  تسا  لاـعفا  شجنـس  راـیعم  نیمه 
نایملاع ياهلقع  هکلب  تسا  یهانتم  ریغ  قلطم و  لقع  دـنوادخ  هکیئاجنآ  زا  هتبلا  تسه  زین  دـنوادخ  لعف  رایعم  حـبق  نسح و  اـب  تقباـطم 

دـش هداد  هک  یتاحیـضوت  اـب  تسا . یـشزرادض  لـمع  ملظ و  هب  یگدولآ  هنوگره  زا  هتـساریپ  وا  یبوبر  تحاـس  تسا . وا  لـقع  زا  يوترپ 
رد هک  ار  یقیرط  هرعاشا  نکیلو  دـناهدوبن  یهلا  تلادـع  راکنا  یعدـم  کی  چـیه  هیماما  هلزتعم و  هن  هرعاشا و  هن  هک  دوش  یم  هجیتن  نینچ 

نیا هب  هرعاشا  هچرگا  دوب  دـهاوخ  یهلا  تلادـع  راکنا  اب  مزـالم  هیماـما  هلزتعم و  رظن  زا  یهلا  تردـق  هدارا و  میمعت  يارب  دـناهتفرگ  شیپ 
مینک یم  هصالخ  تروص  نیا  هب  اهنآ  نایم  ار  هیماما  يرواد  هلزتعم و و  هرعاشا و  نایم  ۀعزانم  میناوت  یم  یلو  دنشاب  هتـشادن  هجوت  بلطم 

تردـق هدارا و  قلعتم  ار  ناسنا  لاعفا  هلمج  زا  ار  زیچ  همه  تلادـع ، اـب  نآ  تینیع  یهلا و  تردـق  هدارا و  نتـسناد  قلطم  يارب  هرعاـشا  هک 
هدـیدرگ و ناسنا  راتفر  رد  ربج  هب  داقتعا  راچد  نآ  تیدودـحم  مدـع  یهلا و  تردـق  تیمومع  زا  عاـفد  يارب  هتـساوخان  دنتـسناد و  ادـخ 

ریز ار  یهلا  تلادع  هک  هرعاشا  راتفگ  جیاتن  مزاول و  هب  هجوت  اب  زین  هلزتعم  دندومن . راکنا  هتساوخان  ار  یهلا  تلادع  دنشاب  هجوتم  هکنآیب 
یب دنتـشگ و  ضیوفت  هب  لئاق  دندومن و  جراخ  دنوادخ  ةدارا  تساوخۀطیح و  زا  ار  ناسنا  لاعفا  یهلا  تلادع  زا  عافد  يارب  درب  یم  لاؤس 

نخـس دانتـسا  هب  هیماما  دندومن  ءانثتـسا  نآ  زا  ار  ناسنا  لعف  هدارا و  دندومن و  دودحم  ار  دـنوادخ  تردـق  هتـساوخان  دنـشاب  هجوتم  هکنآ 
هک تسا  نانچ  نخـس  نیا  حرـش  نیرمالا "و  نیب  رما  لب  ضیوفتالو  ربجال   " دـندومن يرواد  نینچ  هعزانم  نیا  رد  دوخ  موصعم  نایاوشیپ 

هعجارم يرهطم  دیهـش  یهلا  لدـع  باتک  هب  هیماما  دـئاقع  لیـصفت  رد  درادـن . دوخ  رد  ار  هقرف  ود  نآ  نخـس  تاروذـحم  زا  زا  کیچـیه 
. دیئامرف

؟ دیهد حیضوت  دننک  یم  ینابیتشپ  رمع  زا  اه  ینس  ارچ 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  دننک  یم  ینابیتشپ  رمع  زا  اه  ینس  ارچ 

خساپ

یم تجاجل  بصعت و  لوا  لیلد  مییامن :  یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اـجنیا  رد  هک  دراد  يددـعتم  لـیالد  رمع  زا  اـه  ینـس  تیاـمح  تلع 
بهذم هب  قیقحت  زا  سپ  هک  ار  تنـس  لها  ياملع  زا  یکی  نانخـس  اجنیا  رد  دوش . یم  هدید  رتشیب  تنـس  لها  ياملعرد  ًامومع  هک  دـشاب 

هاگنآ  " دنمـشزرا رایـسب  باتک  ردار  شندش  هعیـش  یگنوگچ  هک  دنتـسه  یناجیت  دـمحم  رتکد  ناشیا  میروآ . یم  ار  هدـش  فرـشم  هعیش 
، یلاعت كرابت و  يادخ  تیاده  اب  دییایب  نم ؛ ةریـشع  لها و  يا   : " تسا هدروآ  باتک  زا  یـشخب  رد  ناشیا  تسا . هدروآ  مدـش " تیادـه 
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يرکف و دومج  ناینابرق  کیرات و  خیرات  ناینابرق  نایسابع و  ناینابرق  ام  اریز  میراذگ  رانک  ار  ّتیبصع  میهن و  ماگ  تقیقح  يوجتـسج  رد 
صاع و نبورمع  هیواعم و  هک  میتسه  یگنرین  بیرف و  ناینابرق  دـیدرت ، نودـب  ام  دنتـساوخ ، ام  يارب  ناگتـشذگ  هک  میتسه  ياییارگبقع 

رگید لیالد  هلمج  زا  زین  نایوما  نایسابع و  گنرین  دینک  یم  هدهاشم  هکروطنامه  ( 1.") دندش فورعم  نادب  اهنآ  لاثما  هبعش و  نب  ةریغم 
لها نایعیـشاب و  ینمـشد  تلع  هب  نایـسابع  نایوما و  تسا . هدمآ  زین  ناملـسم  دنمـشناد  ملاع و  نیا  فارتعا  رد  هک  دشاب  یم  تیامح  نیا 

اب ار  باحصا  هک  يدحات   " دندیشوک رایـسب  هباحـص  تلزنم  ندرب  الاب  و  تیب ( لها  ةرهچ  هب  ندرک  دراو  هشدخ  رد  ثیداحا  لعج  اب  تیب 
رارق تلیضف  زا  حطس  کی  رد  تیب  لها  باحـصا و  دننک  رکف  هک  دنزادنایب  هابتـشا  نیا  هب  ار  مدرم  ات  دندرک  قحلم  تاولـص  رد  تیب  لها 
نیا مسق ، مدوخ  ناج  هب   : " دیوگ یم  دبای  یم  تسد  یقیاقح  هب  قیقحت  اب  هکنیا  زا  سپ  رگید  ياج  رد  یناجیت  دـمحم  رتکد  ( 2.") دنراد
رانک ار  تجاجل  يرـسدوخ و  دـبای و  ییاهر  شا  هدوهیب  بصعت  زا  ناسنا  تسا  یفاک  اهنت  تسین  نآ  زا  يزیرگ  هار  هک  تسا  یقح  نامه 
هدمع زا  بصعت  تجاجل و  دوش  یم  تشادرب  بلاطم  نیا  زا  هک  روطنامه  ( 3.") دروآ دورف  میلسترس  نشور ، لالدتسا  ربارب  رد  دراذگ و 
باتک رگید  ياج  رد  یناجیت  دمحم  رتکد  دشاب . یم  لالدتسا  لقع و  هار  ندوب  هتسب  مود  لیلد  دشاب . یم  تقیقح  هب  ندیـسر  عناوم  نیرت 

منک یم  یسررب  ار  لوسر (  هب  تبسن  باحصا  ياهیریگعضوم  زا  یـضعب  هک  یماگنه  نم  و   : " دیوگ یم  دراد و  هراشا  لیلد  نیا  هب  دوخ 
ام يارب  ار  باحـصا  اهنآ  زین  تعامج  تنـس و  لها  ياـملع  عضوم  زا  هکلب  باحـصا ، نآ  دروخرب  زا  اـهنت  هن  موشیم ، ریحتم  نادرگرس و 
هک دـننک  یم  فیرعت  نینچ  ام  يارب  ار  باحـصا  اهنآ  زین . تعامج  تنـس و  لـها  ياـملع  عضوم  زا  هکلب  باحـصا ، نآ  دروخرب  زا  نینچ 

ار وا  هدرک و  عنم  تقیقح  هب  یبای  تسد  زا  ار  رگـشهوژپ  ناسنیدب  درادن و  ار  نانآ  زا  داقتنا  ضرعت و  قح  سک  چیه  دناقح و  رب  هراومه 
زا  ) حاحص باتک  رد  هک  تسا  ینیغورد  ياهتیاور  لقن  رمع  زا  اه  ینـس  تیامح  موس  لیلد  ( 3.") دنزاس یم  راتفرگ  يرکف ، تاضقانت  رد 

اطخ و هنوگ  ره  زا  هک  دنتسه  یناگتـشرف  اهنآ  هکنیا  لثم  دنا  هدرب  الاب  يردقب  ار  افلخ  تلزنم  هک  يروطب  تسا  هدمآ  اهنآ  یثیدح ) بتک 
ترضح هک  دننک  یم  لقن  ینیغورد  ياهتیاور  " ؛ هک تسا  هدمآ  هنیمز  نیا  رد  مدش " تیاده  هاگنآ   " باتک رد  دنـشابیم . نوصم  هابتـشا 

دیاش و  رمع ) ) باطخ دـنزرف  رگم  دـنک  یمن  ادـیپ  تاجن  نآ  زا  سکچیه  تخاس ، راتفرگ  یتبیـصم  هب  ار  اـم  دـنوادخ  رگا  تسا :  هدومرف 
ینایاوشیپ زا  تنـس  لـها  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  مراـهچ  لـیلد  ( 4.") دوش یم  كاله  ربمایپ  دـشابن  رمع  رگا  دـیوگ :  یم  ناـشلاح  ناـبز 

دننام دنا  هدومن  هیقت  دوخ ، ناج  زا  سرت  اه و  ینـس  بلاغ  وج  رد  روضح  تلعب  نانآ  هک  هدـش  صخـشم  نونکا  مه  هک  دـننک  یم  يوریپ 
ناترـضحم هب  هک  تسا  لیالد  زا  يرـصتخم  دـش  نایب  هک  یبلاطم  دـنا . هدرک  هیقت  اـما  دنتـسه  هعیـش  دوش  یم  هتفگ  هک  يدعـس  يولوم و 

نیمه دومن  یفرعم  ناوت  یم  هک  ییاهباتک  هلمج  زا  دـیبایب  ار  يرت  لصفم  بلاـطم  هنیمز  نیا  رد  یبتک  هعلاـطم  اـب  دـیناوت  یم  امـش  دیـسر .
دمحم رتکد  مدش ، تیاده  هاگنآ  باتک  . 1 ذخآم :  عبانم و  دشاب . یم  هدافتسا  لباق  دیفم و  رایـسب  هک  تسا  مدش " تیاده  هاگنآ   " باتک

ص148 نامه ، ص157  نامه ، ص151 3 . نامه ، ص289 2 . يرهم ، داوج  همجرت  یناجیت ،

. دننک یم  مدقم  مه  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  یهاگ  یتح  دنراد . یم  مدقم  همه  هب  ار  رمع  تنس  لها  ارچ  هباحص  نیب  رد 

شسرپ

. دننک یم  مدقم  مه  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  یهاگ  یتح  دنراد . یم  مدقم  همه  هب  ار  رمع  تنس  لها  ارچ  هباحص  نیب  رد 

خساپ
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رد . 1 مینک : یم  هراشا  تاـعوضوم  نیا  زا  یخرب  دـنراد  یم  تسود  همه  زا  شیب  ار  باـطخ  نب  رمع  عوضوم  دـنچ  رطاـخ  هب  تنـس  لـها 
هتشاد دامتعا  ذخآم  عبانم و  نیا  هب  یسک  رگا  تسا . هدش  هداد  تبسن  يدایز  لیاضف  باطخ  نب  رمع  يارب  یخیرات  یئاور و  ذخآم  عبانم و 

بقاـنم درک - : هعجارم  اـه  باـتک  نیا  هب  ناوـت  یم  لـیاضف  نیا  هعلاـطم  يارب  دـنک . مـیظعت  رایـسب  ار  باـطخ  نـب  رمع  دراد  قـح  دـشاب ،
، مود ءزج  يربط ، هللادبع  نب  دمحا  هرشعلا ، بقانم  یف  هرـضنلا  ضایرلا  يزوجلا -  نب  نمحرلادبع  جرفلاوبا  باطخ ، نب  رمع  نینمؤملاریما 

نمحرلادـبع باطخلا ، نب  رمع  هفیلخلا  هایح  نم  يودـعلا -  نب  یفطـصم  هللادـبع  وبا  هباحـصلا ، لئاضف  نم  دنـسملا  حیحـصلا  ص 333 - 
نیا یناعلا  میرکلادبع  نمحرلادبع  باطخلا ، نب  رمع  قرافلا  هفیلخلا  باطخ -  ثیـش  دمحم  دـئاقلا ، قورافلا  باطخلا  نب  رمع  يرکبلا - 

لئاضف ج 7 و 8  ریدـغلا ، رد  ینیما  همالع  تسا . هدروآ  ار  باطخ  نب  رمع  لیاضف  بقانم و  همه  تنـس ، لها  عباـنم  زا  لـقن  هب  اـه  باـتک 
هب هدنامرف  حتاف و  نیرتگرزب  ار  باطخ  نب  رمع  تنس  لها  . 2 تسا . هدروآ  باسح  هب  یگتخاس  ار  اهنآ  هدرک و  یسررب  ار  رمع  رکبوبا و 

عاجـش ار  وا  نیمه  يارب  دروآ و  مالـسا  مچرپ  ریز  ار  ناهج  همه  هک  تسا  باطخ  نب  رمع  هک  دنتـسه  دـقتعم  ناـنآ  دـنروآ . یم  باـسح 
مهم رایسب  ار  نیا  تنس  لها  دوب و  هداس  رایـسب  باطخ ، نب  رمع  یگدنز  . 3 دنراد . یم  تسود  ار  وا  دـنروآ و  یم  باسح  هب  هفیلخ  نیرت 

زین هدش  هدروآ  تنـس  لها  عبانم  رد  هچنآ  زا  ریغ  مه  يرگید  بلاطم  دش  رکذتم  دـیاب  دـنراد . یم  تسود  ار  وا  نیا  رطاخ  هب  دـنناد و  یم 
. تسا لمأت  لباق  هک  دراد  دوجو 

Do other beliefs in Islam other than Shiite (i.e؟ دراد دوجو  تیالو  تعافش و  ننست  لها  دننام  یمالسا  بهاذم  رگید  رد  ایآ 

هراشا

Sunni,...) have "Velayah" or "Shefa'ah . 

شسرپ

Do other beliefs in Islam other than؟ دراد دوجو  تیالو  تعافـش و  ننـست  لها  دننام  یمالـسا  بهاذـم  رگید  رد  ایآ 
Shiite (i.e . Sunni,...) have "Velayah" or "Shefa'ah

خساپ

ازجم تروصب  کی  ره  باوج  هدرک و  حرطم  ازجم  لاوس  ود  تروص  هب  ار  لاوس  دـشاب  بسانم  دـسر  یم  رظن  هب  قوف  لاوس  اـب  هطبار  رد 
میرک نآرق  گنهرف  رد  تعافش  هلئسم  هک  میزاس  ناشن  رطاخ  دیاب  همدقم  روط  هب  یمالسا  بهاذم  ریاس  رد  تعافـش  هلئـسم  دوش . حرطم 

سنوی و هرقب و 3  هط و 255  ابس و 109  هروس  هیآ 23  دننام  زیزع  باتک  تایآ  زا  یفلتخم  دراوم  هدش و  هتفریذـپ  ربتعم  لصا  کی  ناونعب 
ار اهنآ  هدرک و  دییات  ار  نیعفاش  تعافش  لصا  لاعتم  راگدرورپ  تایآ  نیا  مظعم  تمـسق  رد  هک  تسا  نیا  رگنایب  رگید  تایآ  رثدم و   48

همـالع گنـسنارگ  ریـسفت  همجرت  هب  تسا  بساـنم  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  لـماک  هطاـحا  يارب  هک  تسا  هداد  رارق  دوخ  نوذاـم  تعافـش  رد 
ربمایپ زا  هنیمز  نیمه  رد  هک  دایز  رایـسب  تایاور  تایآ و  نیمه  هب  هجوت  اب  و  دییامرف . هعجارم  هرقب  هروس  هیآ 48  لیذ  لوا  دلج  ییابطابط 

رد تنـس  لها  گرزب  ءاملع  زا  يزار  رخف  . ) دنراد هتـشاد و  لوبق  ار  تمایق  رد  تعافـش  هلئـسم  یمالـسا  ءاملع  مامت  هدش  لقن  (ص ) مرکا
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رد هک  دـنراد  عامجا  مالـسا  تما  ینعی  هرخـالا » یف  هعافـش  نم  دـمحمل  نأ  یلع  همـالا  تعمجا  : » دـیوگ یم  ص 55  ج 3 ، ریبک ، ریـسفت 
تقفتا دـیامرف : یم  ص 262  داقتعالا ، دـیرجت  باـتک  رد  یلح  همـالع  هعیـش  گرزب  دنمـشناد  تسا و  تعافـش  قح  ربماـیپ  يارب  ترخآ 

ياه نامز  ات  (ص ) یمارگ ربمایپ  نامز  زا  دـنیامرف  یم  هنیمز  نیا  رد  یناحبـس  هللا  تیآ  هچناـنچ  (ص ).) یبنلل هعافـشلا  توبث  یلع  ءاـملعلا 
يرایسب دندرک و  یم  تعافـش  بلط  تایح  لاح  رد  نانآ  زا  هتـسویپ  هدوب و  نیتسار  ناعفاش  زا  تعافـش  تساوخرد  ناناملـسم  شور  دعب 

ینابم و زا  کیچیه  اب  یمالـسا  نادنمـشناد  زا  کیچیه  ار  یتساوخرد  نینچ  دـندرک و  یم  تعافـش  تساوخرد  ایلوا  تامم  زا  دـعب  یتح 
هک تیاور  دـنچ  هب  بلطم  يزاس  دنتـسم  يارب  اـم  هک  ص 259 ) یناحبس ، داتـسا  تیباهو ، نیئآ  . ) دنتـسناد یمن  فلاخم  یمالـسا  لوصا 

ننست لها  ربتعم  مهم و  ياهباتک  زا  هک  دوواد  نبا  ننس  باتک  رد  مینک . یم  هراشا  دنا  هدرک  رکذ  ناشربتعم  ياهباتک  رد  ننـست  لها  ءاملع 
. یتما نم  رئابکلا  لهال  یتعافـش  دومرف : (ص ) ربمایپ هک  دننک . یم  رکذ  ار  ثیدح  نیا  باب  نآ  رد  هک  تعافـش  باب  مانب  دراد  یباب  تسا 

حیحص يراخب و  حیحص  باتک  رد  ص 379 ) دلج 4 ، دواد ، نبا  ننس  . ) دشاب یم  متما  زا  هریبک  ناهانگ  نیبکترم  يارب  نم  تعافـش  ینعی 
نم اموق  جرخی  هللا  نا  دسرپ : یم  ترـضح  زا  هللادبع  نبا  رباج  هک  هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  تسا  ننـست  لها  بتک  نیرتربتعم  هک  ملـسم 

هماـع فورعم  ثدـحم  و  تسا . نشور  ثیدـح  ياـنعم  هک  ص 132_130 ) دـلج 7 ، دواد ، یبا  ننـس  رـصتخم   ) معن لاق  هعافـشلاب ؟ رانلا 
زور رد  هک  مدرک  تساوخرد  ربمایپ  زا  دیوگ  یم  سنا  هک  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  تسا  تنس  لها  حاحص  زا  یکی  هدنسیون  هک  يذمرت 

يذمرت ننس   ) طارص رانک  دومرف  منک  ادیپ  اجک  ار  وت  متفگ  درک . مهاوخ  تعافش  تفگ  تفریذپ و  يو  دنک  تعافـش  نم  قح  رد  تمایق 
ربمایپ يا  دیوگ  یم  دـنک . یم  تعافـش  تساوخرد  ربمایپ  زا  يراعـشا  نمـض  رد  (ص ) ربمایپ نارای  زا  براق  نبا  داوس  و  ص 42 ) ج 4 ، ، 

( داوس هدام  لیذ  لاجرلا ، سوماق  . ) دوب دهاوخن  دنمدوس  براق  نبا  داوس  لاحب  نارگید  تعافش  هک  يزور  شاب  نم  عیفـش  زیخاتـسر  زور 
ياملع مامت  میدـش  رکذـتم  هچنانچ  و  دـییامرف . هعجارم  دـلج 14  نابح  نبا  حیحـص  هب  دـیناوت  یم  تایاور  نیا  زا  لـماک  عـالطا  يارب  هک 

هشیر هک  دش  ادیپ  تیباهو  هقرف  هکنیا  ات  دنا . هتسناد  تاملسم  زا  ار  تعافش  هلئسم  تایاور  نیا  تایآ و  هب  هجوت  اب  قرف  عیمج  زا  ناملـسم 
رطاخب یمالـسا  ملـسم  لوصا  زا  يرایـسب  لصا و  نیا  اب  هک  دـش  ادـیپ  متـشه  نرق  رد  هک  ددرگ  یم  رب  همیت  نبا  مانب  یـصخش  هب  هقرف  نیا 

نبا راکفا  نامه  دوعـس  لآ  تیامح  اب  باهولادبع  نبا  دمحم  وا  زا  دـعب  نرق  هس  درک و  تفلاخم  تشاد  هک  یـصاخ  رکفت  زرط  تاهبش و 
هعجارم يدابآ  ءایض  دمحمدیس  هتـشون  لسوت  باتک  هب  تیباهو  شیادیپ  یگنوگچ  هنیمز و  نیا  رد  لماک  عالطا  يارب  . ) داد همادا  ار  همیت 

تمایق زور  هک  دنیوگ  یم  دنا و  هتفریذپ  یمالـسا  لصا  کی  ناونع  هب  ار  تعافـش  ناناملـسم  رگید  دـننام  هکنیا  اب  هقرف  نیا  هک  دـییامرف ).
اما دنیوگ  یم  لاح  نیع  رد  دراد  يرتگرزب  مهـس  تمـسق  نیا  رد  یمارگ  ربمایپ  درک و  دنهاوخ  تعافـش  تما  ناراکهانگ  هرابرد  ناعفاش 
درب یم  رـسب  خزرب  رد  هک  ربمایپ  زا  ار  يزیچ  نینچ  هاگ  ره  دنیوگ  یم  مینک و  تعافـش  بلط  نانآ  زا  ناهج  نیا  رد  میرادـن  قح  ام  زگره 

اهرادـنپ هتـشر  کی  اب  اه  یباهو  هکنیا  هصـالخ  ص 240 ) هینـسلا ، هیدـهلا  زا  لقن  ص 239 ، باـیئرالا ، فشک  . ) تسا كرـش  میهاوخب 
يا هلدا  اعدم  نیا  رب  دوخ  معز  هب  و  دنناد . یم  كرـش  ار  شلمع  كرـشم و  ار  هدننک  تساوخ  رد  هدرک و  میرحت  ار  تعافـش  تساوخرد 

، یناحبـس داتـسا  تیباهو ، نیئآ  . ) دومن دقن  یـسررب و  ار  هلدا  نیا  تیباهو  نیئآ  باتک  رد  یناحبـس  هللا  تیآ  ترـضح  هک  دنا  هدرک  رکذ 
كرـش ادـخ  ریغ  زا  ادـخ  لعف  تساوخرد  تسادـخ و  لعف  تعافـش  دـنیوگ  یم  هک  تسا  نیا  اهنآ  لیلد  نیرتمهم  هک  دـعب ) هب  ص 270 

مامت تعافـش  هکلب  دننک  تعافـش  دـنوادخ  نذا  نودـب  القتـسم و  اهنآ  هک  دـهاوخ  یمن  ءاعفـش  زا  یناملـسم  چـیه  هک  یتروص  رد  تسا .
اهنآ و هلدا  ریاس  نالطب  ندش  نشور  يارب  و  تسین . یکرـش  هنوگ  چیه  تسا و  هلا  لعف  تقیقح  زا  سپ  الالقتـسا  هن  تسا  هللا  نذاب  ءاعفش 

یمالغ بیغ  نیسح  رویق  رب  يانب  باتک  ای  یناحبس و  هللا  تیآ  تیباهو  نیئآ  باتک  هب  دیناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  هقرف  نیا  راکفا  شزغل  اشنم 
هراب رد  اما  و  دییامرفب . هعجارم  یناحبس  داتسا  ثیدح  نآرق و  لقع ، ورملق  رد  تعافـش  باتک  يدابآ و  ءایـض  دمحمدیـس  لسوت  باتک  و 
اونمآ نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  هفیرـش : هیآ  هرابرد  دـنراد . ناعذا  تیالو  هب  یمالـسا  بهاذـم  ریاس  گرزب  ءاملع  تیالو ، هلئـسم 

حیرصت دنتسه  تنـس  لها  ءاملع  نیرتگرزب  زا  هک  يزار  رخف  يرـشخمز و  هیآ 55 ) هدئام ، هروس   ) هاکزلا نوتوی  هالـصلا و  نومیقی  نیذلا 
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، يزار رخف  ریبک ، ریسفت  رصم ، پاچ  ص 505 ، ج 1 ، يرشخمز ، فاشک ، ریسفت  . ) تسا هدش  لزان  (ع ) یلع ناش  رد  هیآ  نیاهک  دننک  یم 
ج 6، يربط ، ریـسفت  . ) تسا هدش  لزان  (ع ) یلع هرابرد  هیآ  نیا  هک  دـننک  یم  رکذ  يددـعتم  تایاور  يربط  ریـسفت  رد  و  ص 30 ) ج 12 ،
يزاجح ص 500 اضرلادبع  دیاقع  لوصا  باتک  ای  ج 2 و  ریدغلا ، باتک  هب  دیناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  هک  رگید  ددـعتم  تایآ  و  ص 288 )

دراد یماسقا  ءالو  نوچ  تسا  فالتخا  رگید  بهاذـم  هعیـش و  نیب  تسیچ  (ع ) همئا ءـالو  زا  دارم  هکنیا  رد  نکل  دـییامرف . هعجارم  دـعب  هب 
هداد رارق  ثحب  دروـم  لـماک  تروـصب  ار  ماـسقا  نیا  يرهطم  داتـسا  هـک  فرـصت » ءـالو  « » تماـعز ءـالو  « » تماـما ءـالو  « » تـبحم ءـالو  »
همه تبحم  ءالو  هب  تفگ  دیاب  صاخ  ءالو  مسق  راهچ  نیا  هب  تبـسن  بهاذم  ریاس  ءاملع  رظن  هرابرد  ص 268 ) ج 3 ، راثآ ، هعومجم  .) دنا

ربمایپ هک  دـننک  یم  لقن  يزار  رخف  يرـشخمز و  هچنانچ  دنتـسه  هنیمز  نیا  رد  يددـعتم  تایاور  لـقان  دوخ  دـنفرتعم و  هعیـش  نوچ  اـهنآ 
ص 166 و ج 27 ، ریبک ، ریـسفت  . ) تسا رفاک  دریمب  اهنآ  ینمـشد  هب  سک  ره  هدرم و  دیهـش  دریمب  دـمحم  لآ  یتسود  رب  سک  ره  دومرف 

دراد هنیمز  نیا  رد  ییابیز  رایـسب  راعـشا  تسا  تنـس  لها  هناگراهچ  همئا  زا  هک  یعفاش  ماما  و  يروش ) هیآ 23  لیذ  ج 4  فاشک ،  ریسفت 
رخفلا میظع  نم  مکیفکی  هلزنا  نآرقلا  یف  هلا  نم  ضرف  مکتئج  هللا  لوـسر  تیب  لآ  اـی  دـیوگ : یم  مینک . یم  ءاـفتکا  تـیب  رکذ 2  هب  هـک 

هک ادخ  بناج  زا  تسا  يا  هضیرف  امـش  یتسود  لوسر  تیب  لها  يا  ینعی  ص 104 ) راصبالارون ،  ) هل هالـص  میکلع ال  لصی  مل  نم  مکنا 
شزامن دتـسرفن  دورد  امـش  رب  سک  ره  تسا و  زامن  ءزج  امـش  رب  دورد  هک  سب  نیمه  امـش  یگرزب  رخف و  زا  هدرک  لزاـن  ارنآ  نآرق  رد 

سپ موش  هدرمش  هعیش )  ) یضفار نم  هک  دوش  یم  ثعاب  (ع ) تیب لها  یتسود  رگا  هک  دیوگ  یم  اتحارـص  یعفاش  ماما  یتح  تسا و  لطاب 
ص دلج 27 ، يزار ، رخف  ریبک  ریـسفت  زا  لقن  ج 3 ، يرهطم ، داتسا  راثآ  هعومجم  . ) متسه یـضفار  نم  هک  دنهد  تداهـش  سنا  نیـسح و 
. درک دـهاوخن  مامـشتسا  ار  تشهب  يوب  دـشاب  هتـشاد  ار  تیب  لها  ضغب  سک  ره  دومرف  ربماـیپ  هک  دـنک  یم  حیرـصت  يرـشخمز  و  ( 166

چیه بهاذـم  ریاس  هعیـش و  نیب  تبحم  ءالو  هلئـسم  رد  تفگ  دـیاب  نیاربانب  يروش ) هروس  هیآ 23  لیذ  ج 4 ، يرشخمز ، فاشک  ریـسفت  )
ماقم ياراد  (ع ) همئا هک  انعم  نیا  هب  تماما  ءالو  ینعی  تیالو  رگید  هناـگ  هس  ماـسقا  هراـبرد  اـما  تسا . همه  لوبق  دروم  تسین و  یفـالتخا 

قح نتـشاد  يانعم  هب  تماعز  ءالو  تسا و  ام  رب  تبحم  اهنآ  لـعف  لوق و  ربماـیپ  نوچمه  هک  يا  هنوگب  ینید  يربهر  یئاوشیپ و  تماـما و 
لماک ناسنا  زراب  هنومن  همئا  هک  انعم  نیا  هب  فرصت  ءالو  ناناملسم و  هعماج و  تاردقم  نوئـش و  هب  طلـسم  یـسایس و  یعامتجا و  يربهر 
نیمز هک  قـح  تجح  دنـشاب و  یم  بوـلق  سوـفن و  حاورا و  رب  رظاـن  یهلا  برق  ماـقم  هب  لوـصو  تیدوـبع و  طارـص  ندوـمیپ  رثا  رد  هک 

ریدغلا هب  دیناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  لماک  یهاگا  يارب  ) بهاذم ریاس  ءاملع  تسین . یلاخ  دنتسه  ضیف  هطساو  هک  یئایلوا  نینچ  زا  هاگچیه 
هک دـنریذپ  یم  هک  نیا  اب  دـییامرف ) هعجارم  دـعب  هب  هحفـص 500  يزاجح  اضرلادـبع  رتکد  دـیاقع  لوصا  باتک  ای  ج 2 و  ینیما ، همـالع 

رکذ هیآ  بازحا ، ریهطت 33  هیآ  هدئام ، غیلبت 67  هیآ  هدئام ، لامکا 3  هیآ  ءاسن ، رمالاولوا 59  هیآ  هدئام ، تاکز 55  هیآ  نوچمه  یتایآ 
دنک یم  (ع ) همئا يارب  قلطم  تیالو  تابثا  نئارق  اب  یضعب  تسا و  (ع ) یلع هرابرد  طقف  یـضعب  و  (ع ) همئا هرابرد  رگید  یتایآ  لحن و   43

هراشا یـضعب  هب  هنومن  يارب  هک  . دنا هتخادرپ  تایاور  تایآ و  نیا  هیجوت  هب  دنا و  هدرکن  لوبق  هنیمز  هس  نیا  رد  ار  اهنآ  تیالو  لاح  نیا  اب 
زا رفن  لهچ  کیدزن  ینیما  همالع  نایب  هب  هکنیا  اـب  تسا  تیـالو  اـی  تاـکز و  هیآ  هب  فورعم  هک  هللا ) مکیلو  اـمنا   ) هیآ رد  ـالثم  مینک  یم 
دلج ریدغلا ، ص 190 ، تنـس ، نآرق و  رظن  زا  تیالو  تفالخ و  باتک  زا  لقن   ) هدش لزان  (ع ) یلع ناش  رد  هیآ  دنراد  فارتعا  هماع  ءاملع 

و (ص ) لوسر ادـخ و  ینعی  دـنک  یم  تبحم  ءـالو  تاـبثا  طـقف  هیآ  دـنیوگ  یم  دـننک و  یم  تبحم  ءـالو و  رب  لـمح  ار  هیآ  ص 52 ) ، 2
يارب یبرع  رد  هک  هتفر  راکب  امنا  هملک  اب  هفیرـش  هیآ  الوا  نوچ  تسین  تسرد  اـعطق  تشادر  نیا  هکنآ  لاـح  دـیرادب  تسود  ار  (ع ) یلع

هک تسا  (ع ) یلع لوسر و  ادخ و  طقف  ناناملسم  امـش  بوبحم  هک  دوش  یم  نیا  هیآ  يانعم  تروص  نیا  رد  طقف و  يانعم  هب  تسا  رـصح 
تـسا نیا  رگنایب  (ص ) لوسر ادـخ و  رانک  رد  (ع ) یلع نتفرگ  رارق  ایناث  تسانعم و  یب  رـصح  تسا و  لطاب  یهیدـب  روط  هب  تشادرب  نیا 

لها دوخ  هک  یتایاور  دراد و  زین  (ع ) یلع ار  تیالو  عاونا  نامه  دـشاب  عون  راهچ  ره  هک  دـنراد  لوسر  ادـخ و  هک  یتیـالو  عون  ناـمه  هک 
ایادخ تفگ  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  تنـس  لها  كرادم  زا  ریدغلا  رد  ینیما  همالع  هچنانچ  تسا . بلطم  نیا  دـیوم  دـنا  هدرک  رکذ  تنس 
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یهد رارق  نم  ریزو  ار  یلع  هک  مهاوخ  یم  ار  بلطم  نیمه  زین  مهنم  ینک  وا  ریزو  ار  نوراه  هک  تساوخ  وت  زا  نارمع  نبا  یـسوم  مردارب 
نشور تایاور  عون  نیا  هنیرق  اب  ص 52 و 53 ) دلج 2 ، ریدغلا ،  ) دروآ ار  هیآ  نیا  دـش و  لزان  لیئربج  هک  دوب  هدـشن  مامت  ربمایپ  ياعد  و 

هنیمز نیا  رد  يدایز  رایـسب  تایاور  اهنیا  دوخ  مه  تاـیاور  هنیمز  رد  و  تسین . تسرد  تبحم  ءـالو  رد  هفیرـش  هیآ  راـصحنا  هک  دوش  یم 
هقباس يور  ننـست  لها  ءاملع  هکنیا  نآ  دوب و  لفاغ  دـیابن  مهم  هتکن  کی  زا  اجنیا  رد  هک  دـنزادرپ  یم  اهنآ  هیجوت  هب  نکل  دـننک  یم  لقن 

دنرادرب و دوخ  تاداقتعا  یخیرات و  هقباس  نیا  زا  تسد  دیاب  ای  دـنتفرگ  تسد  رد  ار  تفالخ  ماقم  نارگید  هک  دـننیب  یم  ار  دوخ  یخیرات 
تـسا نیلقث  ثیدح  لقان  هکنیا  اب  يزار  رخف  اذـهل  تسا .  رت  هنیزه  مک  اهنآ  يارب  یمود  هک  تسا  نشور  دـنزادرپب و  تایاور  هیجوت  هب  ای 

قحلا و عم  یلع  ثیدـح  لقان  هک  لبنح  نبا  دـمحا  ماـما  و  ص 122 ) دلج 7 ، ملـسم ، حیحـص  زا  لقن  يزار ، رخف  بیغلا ، حیتافم  ریـسفت  )
تنا ثیدح  یـسوم و  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  ثیدح  لقان  هکنیا  اب  یکلام  غابـص  نبا  و  ص 539 ) مارملا ، هیاـغ   ) تسا یلع  عم  قحلا 

لوسر دوخ  هک  تسا  یتیالو  نامه  توبث  رد  حیرص  ثیداحا  نیا  هک  یکلام ) نیدلارون  همهملا  لوصفلا  ) دنتسه یتفیلخ  ییصو و  یخا و 
يدهلا عبتا  نم  یلع  مالسلاو  دنا . هتخادرپ  تایاور  نیا  هیجوت  هب  تشاد 

؟ دنک یمن  لمع  هعیش  هدیقع  هب  وا  ارچ  سپ  دنک  یمدییءات  ار  هعیش  دیاقع  ینس  ملاع  نالف  دیوگ  یم  هعیش 

شسرپ

؟ دنک یمن  لمع  هعیش  هدیقع  هب  وا  ارچ  سپ  دنک  یمدییءات  ار  هعیش  دیاقع  ینس  ملاع  نالف  دیوگ  یم  هعیش 

خساپ

قباطم تایاور  تنس  لها  دوخ  دوش  یم  هتفگ  الثم " ای  دنک و  یم  دییئات  ار  هعیش  دیاقع  تیناقح  ینس  ملاع  نالف  دوش  یم  هتفگ  هک  نیا  - 
دییئات " الوا , خساپ :  تسا ؟  هدرکن  لمع  ینـس  ملاع  نآ  ای  تنـس  لها  دوخ  ارچ  هک  دوش  یم  لائوس  دنا و ... هدرک  لقن  ار  عیـشت  بهذـم 

ار هعیـش  دیاقع  تیناقح  اریز  تسا  هدـش  هعیـش  عقاو  رد  - 1 دـشاب : هتـشاد  تلاح  ود  تسا  نکمم  ینـس  ملاع  کی  يوس  زا  هعیـش  دـیاقع 
یم زین  ار  دوخ  بهذم  تیناقح  یلو  دـنک  یم  دـییئات  ار  هعیـش  تیناقح  - 2 تسا .  هدـنام  ینـس  زونه  مسا  رهاظ و  رد  یلو  تسا  هتفریذـپ 

کی ره  تنـس  لها  هناگراهچ  بهاذـم  هک  هنوگ  نامه  دریذـپ , یم  یمالـسا  بهاذـم  زا  یکی  ناونع  هب  ار  هعیـش  هک  اـنعم  نیدـب  دریذـپ .
رد هن  تسا  ماکحا  عورف و  رد  طقف  رگید  بهاذم  شریذپ  هتبلا  داد . اوتف  نینچ  رصم  یتفم  توتلش  خیـش  هک  نانچ  دنریذپ . یم  ار  يرگید 

لیلد هب  اما  دنک  یم  قیدـصت  ار  عیـشت  بتکم  ینابم  ینـس  ملاع  دراوم  زا  يرایـسب  رد  " ایناث , مزیلارولپ .  ینابم  ساسارب  رگم  دـیاقع , مامت 
نیا زا  يددعتم  دراوم  اصخش " هدنسیون  تسا و  ناوارف  تنـس  لها  ققحم  ریغ  ياملع  رد  تلاح  نیا  دریذپ . یمن  ار  نآ  بهذم  رب  بصعت 

اب تنـس  لها  دروخرب  اما  دراد  دوجو  تنـس  لها  عبانم  رد  هعیـش  دیئوم  تایاور  دوش  یم  هتفگ  هاگ  " اثلاث : تسا .  هدرک  هدهاشم  ار  تلاح 
اب تفلاخم  لیلد  هب  افرـص " اـما  دـنناد  یم  ماـمت  تلـالد  دنـس و  رظن  زا  هچرگ  ار  تاـیاور  نآ  - 1 تسا : ریز  ياـه  هنوـگ  هب  تاـیاور  نیا 

هباحـص زا  یخرب  قافن  ای  قسف  تایاور  اب  هک  يدروخرب  دـننام  تسا  یبهذـم  بصعت  نامه  نآ  ئاشنم  هک  دـنریگ  یم  هدـیدان  ناشبهذـم 
حیحص دنس  ظاحل  زا  ار  تایاور  نآ  - 2 تسا .  هدش  دراو  زامن  طیارـش  زا  یخرب  ای  وضو  باب  رد  هک  يددعتم  تایاور  ای  تسا و  دوجوم 
نیمه لعج  يوما  ياـفلخ  ياـه  هسیـسد  زا  یکی  هک  تسا  دوجوم  ناـشییاور  عباـنم  رد  اـهنآ  ربارب  رد  یـضراعم  تاـیاور  اریز  دـنناد  یمن 

. دش زاغآ  يوبن  ثیدح  تباتک  سپ  نآ  زا  تسا و  هدوب  عونمم  ثیدـح  تباتک  يرجه  لاس 100  ات  هک  نیا  حیـضوت   ) تسا هدوب  تایاور 
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رد باطخلا  نب  رمع  يوس  زا  ثیدـح  تباتک  عنم  نوناق  دریگ . یم  تروص  ناـسآ  رایـسب  تلاـح  نیا  رد  ثیدـح  لـعج  هک  تسا  حـضاو 
دننک یم  انعم  يا  هنوگ  هب  ار  تیاور  هاگ  - 3 دش . یم  ارجا  يوما  يافلخ  يوس  زا  يرجه  لاس 100  ات  دش و  رداص  رکبوبا  تفالخ  نامز 

زا هک  تسا  یتایاور  اب  الومعم " دروخرب  نیا  هک  دنریگ  یم  تیاور  يانعم  رب  هنیرق  ار  بهذم  دیاقع  ینعی  دشاب . راگزاس  ناشبهذـم  اب  هک 
. دنراد ریدغ  ثیدح  اب  هک  يدروخرب  دننام  تسین .  هشدخ  لباق  هجو  چیه  هب  دنس  ظاحل 

؟ دنریذپ یم  یحو  تفایرد  رد  طقف  ار  ص)  ) ربمایپ تمصع  تنس  لها  ارچ  ، دمحم هروس  حتف و 19  هروس  تایآ 2  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟ دنریذپ یم  یحو  تفایرد  رد  طقف  ار  ص)  ) ربمایپ تمصع  تنس  لها  ارچ  ، دمحم هروس  حتف و 19  هروس  تایآ 2  هب  هجوت  اب 

خساپ

ات یناشخرد *  يزوریپ  میدیـشخب  يزوریپ  ار  وت  اـم  M{}A رخأت ام  کبنذ و  نم  مدـقت  ام  هللا  کل  رفغیل  انیبم *  احتف  کـل  اـنحتف  اـنا  }A
. تسا هدـش  نایب  ربماـیپ  هاـنگ  ترفغم  ببـس  تلع و  ناونع  هب  حـتف ، قوف  تاـیآ  رد  . M{ درذگرد وت  هدـنیآ  هتـشذگ و  هانگ  زا  دـنوادخ 
حتف و نیب  تسا  یطبر  هچ  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  اذل  دوش ، هدیشخب  تهانگ  ات  میدرک  وت  بیصن  ار  حتف  نیا  ام  دیامرفیم : دنوادخ 

ببـس تلع و  دناوتیم  دنک  مرکا  ربمایپ  بیـصن  ار  يزوریپ  حـتف و  دـنوادخ  هک  نیا  ایآ  ربمایپ ؟ هانگ  ترفغم  هکم و  نیکرـشم  رب  يزوریپ 
هب هیآ  نیا  رد  بنذ »  » هن هک  تسا  نیا  خساپ  تسا ؟ نآ  ترفغم  بجوم  يزوریپ  حـتف و  هک  تسا  یهانگ  هچ  نیا  دـشاب ؟ وا  هانگ  شزرمآ 

بنذ نارفغ  اریز  دشابیم . نآ ، قحتسم  زا  باقع  ندیـشخب  يانعم  هب  ترفغم »  » هن تسا و  دنوادخ  رما  اب  تفلاخم  مارح و  باکترا  يانعم 
یعرـش ناهانگ  شـشخب  يزوریپ و  ياطعا  نیب  یطبر  چـیه  هک ، نآ  لاح  تسا و  هدـش  هتـسناد  هکم  حـتف  لیلد  هب  ربمایپ ، رخأتم  مدـقتم و 

اهدـمایپ و ياراد  هک  يراک  ره   » زا تسا  ترابع  ، بنذ يوغل  ياـنعم  تسا . هتفر  راـک  هب  دوخ  يوغل  ياـنعم  رد  هملک  ود  نیا  هکلب  تسین .
یتسرپتب و رفک و  اب  هزرابم  مالـسا و  هب  ربمایپ  توعد  تسا . نداهن » شـشوپ  يزیچ  ره   » يانعم هب  مه  ترفغم  و  دراد » راوگان  ياههلابند 

هانگ هکم ، نیکرـشم  هاگدـید  زا  اههوزغو  اهگنج  رد  ترجه  زا  سپ  نآ  همادا  ترجه و  زا  شیپ  نیکرـشم ، موسر  بادآ و  تاداقتعا و 
وا يارب  نیکرـشم  هک  یهانگ  نیا  راوگان  ياهدمایپ  بقاوع و  زا  مرکا  لوسر  دندوب ، تردق  ياراد  نیکرـشم  یتقو  ات  دـشیم و  بوسحم 

دش و هدناشوپ  هانگ  نیا  نانآ ، رب  ربمایپ  طلست  نیکرـشم و  تکوش  تردق و  ندش  هتـسکش  هکم و  حتف  اب  اما  دوبن . ناما  رد  دندرمـشیمرب 
ببـس ینعی  . ) دوب ربماـیپ  بنذ  ترفغم  يارب  تلع  ببـس و  يزوریپ  حـتف و  نیارباـنب ، دـیدرگ . عـفترم  مرکا  ربماـیپ  زا  نآ  بقاوـع  راـثآ و 

(. دـشیم بترتم  ترجه ، زا  دـعب  لبق و  مرکا  ربمایپ  لمع  رب  نیکرـشم  هیحان  زا  هک  یئوس  بقاوع  راـثآ و  ندـش  عفترم  ندـش و  هدیـشوپ 
کبنذل رفغتساو  }A دمحم : هروس  هیآ 19  اما  درادن و  دنوادخ ، يولوم  رما  اب  تفلاخم  هانگ و  باکترا  رب  یتلالد  چـیه  قوف  هیآ  نیاربانب ،

هانگ و تفگ : دـیاب  همدـقم  ناونع  هب  . M{ تاـنمؤم نینمؤم و  يارب  يوجشزرمآ و  شیوـخ  هاـنگ  يارب  M{}A ... نانمؤملاو نینمؤملل  و 
مزال روظنم  نیمه  هب  دشابیم . ام  ياعدا  دروم  اهنآ  زا  کی  مادـک  زا  تمـصع  دوش  نشور  دـیاب  رتشیپ  هک  تسا  یبتارم  ياراد  ینامرفان 

زا فلخت  نآ  زا  روظنم  تسا و  هانگ  روهـشم  يانعم  نامه  نیا  یعرـش : ینوناق و  هانگ  فلا ) میـسانشزاب : ار  هاـنگ  بتارم  لـحارم و  تسا 
رد هک  يولوم -  یهاون  رماوا و  زا  فلخت  اب  تسا  قباطم  یعرـش  روما  رد  هلحرم  نیا  تسا . نآ ) ریغ  اـی  ینید  نوناـق  زا  معا  عاـطم  نوناـق 
زا يراک  ینعی  یقالخا : هانگ  ب )  دـنموصعم . هانگ  زا  مسق  نیا  باکترا  زا  ایبنا  یماـمت  هک  میدـقتعم  اـم  و  دـش -  هراـشا  نآ  هب  لوا  هتکن 
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هب تبـسن  یقالخا  هاـنگ  دـشابن . مارح  عونمم و  عرـش  نوناـق و  ثیح  زا  هک  دـنچ  ره  دـشاب ، قـالخا  مراـکم  فلاـخم  هک  دنزرـس  صخش 
تسد هب  ار  یندیشون  کی  لثملایف  هک  درادن  یقالخا  لاکـشا  چیه  دارفا  زا  یخرب  هب  تبـسن  ًالثم  تسا . توافتم  دارفا  یعامتجا  تیعقوم 

رد ینید  یعامتجا و  تیعقوم  رظن  زا  هک  يدارفا  يارب  یلمع  نینچ  تسا  نکمم  اما  دنشاب . نآ  ندیـشون  لوغـشم  یمومع  رباعم  رد  هتفرگ ،
رظن زا  هک  يدارفا  تـسا  یعیبـط  دریگ . رارق  شنزرـس  دروـم  نآ ، بـکترم  دوـش و  بوـسحم  قـالخا  فـالخ  دـنراد ، رارق  ییـالاب  هـبترم 

، هدرک دییأت  ار  وا  قالخا  دـنوادخ  هک  یـسک  تسا  راکـشآ  دنـشاب . اربم  زین  ناهانگ  عون  نیا  زا  دـیاب  دـننارگید  يوگلا  ینید  یعامتجا و 
یف مکل  ناک  دـقل  }A دـیامنیم : یفرعم  ناـیمدآ  یماـمت  هوـسا  وـگلا و  ار  وا  }A و  میظع قلخ  یلعل  کـنا  }A دـیامرفیم : وا  هب  باـطخ 

ای یقالخا و  مراکم  لیمکت  شتثعب  زا  فده  هک  یـسک  دوب . دـهاوخ  نوصم  موصعم و  مه  تافلخت  عون  نیا  زا  . A{ ۀنسح ةوسا  هللالوسر 
اب تفلاخم  هک  دنچ  ره  دـشاب  هتـشاد  هنیمز  نیا  رد  یـصقن  دوخ  دـناوتیمن  تسا ، قالخا  مراکم  تیاهن  جوا و  هب  ندیـسر  رگید ، ریبعت  هب 

هانگ مدرم  مومع  هب  تبسن  هک  يروما  زا  یخرب  دوش  هتفگ  هک  نیا  رگم  درادن ، یعرش  ناهانگ  زا  نانآ  تمصع  اب  یتافانم  یتمـصع  نینچ 
مسق رد  لخاد  زین  هانگ  زا  مسق  نیا  زا  تمـصع  تروص ، نیا  رد  ددرگیم  بوسحم  یعرـش  هانگ  ایبنا  دروم  رد  دوشیم ، هدرمـش  یقالخا 
لمع بادآ  تائاضتقا و  نآ  زا  یکی  هب  بحم  رگا  هک  دراد  یتائاضتقا  مزاول و  تبحم  ماقم  تبحم : ماقم  رد  هاـنگ  ج )  دـش . دـهاوخ  لوا 

ياضتقا دنکیم . ینامیشپ  راهظا  رافغتسا و  نآ  زا  هتسویپ  هتـسناد و  شیوخ  يارب  هانگ  نیرتگرزب  ار  راک  نیا  دیامن ، تلفغ  نآ  زا  دنکن و 
وا زا  هاگچـیه  دـشاب و  هتـشاد  وا  زا  ار  يرادربنامرف  دایقنا و  تیاهن  دـشاب و  بوبحم  هب  شهجوت  ماـمت  بحم  هک  تسا  نیا  لـماک  تبحم 

، تـالاح نیا  رد  هک  تسا  نشور  دـشاب . وا  تیاـضر  بلج  شمغ  ّمه و  درگنب و  وا  ياههتـساوخ  بوبحم و  هب  اـهنت  اـهنت و  دوـشن . لـفاغ 
زج هک  دراد  هژیو  يزمر  رـس و  تسا و  راک  رد  يرگید  باسح  تسین ، حرطم  یناسفن  یقالخا و  روما  یعرـش و  تمرح  بوجو و  هلأـسم 

نابحم ناقـشاع و  همه  تیعقوم  هتبلا  تسین . یلک  مکح  نیا  زا  يانثتـسم  زین  یهلا  تبحم  دنرادن . نآ  زا  يربخ  دنايداو ، نآ  رد  هک  نانآ 
. درادار دوخ  صاخ  بادآ  ياهبترم ، ره  هک  تسا  یفلتخم  بتارم  ياراد  زین  دوخ  تبحم ، ماـقم  هکلب  تسین ، ناـسکی  دـنوادخ ، هب  تبـسن 
هب یمدآ  برقت  هبترم  هچ  ره  لاح ، ره  هب  ضعب .» یلع  مهـضعب  انلـضف  لسرلا  کلت   » دنتـسین حطـس  کـی  رد  مه  ناربماـیپ  همه  نمـض  رد 

ناـبحم و يارب  تبحم  ماـقم  رد  هاـنگ  یگرزب  تمظع و  اـب  دـش و  دـهاوخ  رتمیظع  رتـفیطل و  مه  هاـنگ  بتارم  دوش ، رتکـیدزن  دـنوادخ 
نیا تسا  نکمم  لاح  نیبرقملا .» تائیـس  راربالا  تانـسح  . » دنوشیم بکترم  نارگید  هک  دـشاب  یتامرحم  زا  رتگرزب  بتارم  هب  ناقـشاع ،

؟ دـنیآ راتفرگ  هانگ  زا  مسق  نیا  هب  هدرکن ، لمع  تبحم  ماـقم  مزاول  هب  یهلا  ياـیلوا  اـیبنا و  دوشیم  ثعاـب  زیچ  هچ  هک  دوش  حرطم  لاؤس 
همزال دنک . یگدنز  دناوتیمن  تایح ، لحارم  یمامت  رد  دنوادخ  هب  تبـسن  لماک  زکرمت  ظفح  اب  يدام  دوجوم  چیه  هک  تسا  نیا  خـساپ 

ًالثم دنـشاب . بجاو  یعرـش  رظن  زا  تاـهجوت  نیا  هک  تسا  نکمم  یتح  تسا . تاـقولخم  هب  كدـنا -  دـنچ  ره  هجوت -  يویند ، یگدـنز 
تابجاو نیا  هب  لمع  همزال  یلو  تسا ، هداد  مدرم  اب  ترشاعم  شاعم و  نیمأت  اذغ ، ندروخ  جاودزا ، ماجنا  هب  روتسد  دوخ  میکح  دنوادخ 

ار روما  هنوگ  نیا  دنکیم ، ریس  تبحم  ماقم  رد  هک  یسک  دوش . فوطعم  بوبحم  ریغ  هب  بحم  تاهجوت  زا  يرادقم  هک  تسا  نیا  یعرش 
هک تسا  نشور  دیآیمرب . ادخ  زا  تمحر  بلط  رافغتسا و  ددص  رد  دیامنیم و  یقلت  ماقم ) نآ  هب  تبـسن   ) یهاتوک هانگ و  شیوخ  يارب 

، دـنوشیم یقلت  هاـنگ  تبحم ، ماـقم  بسح  هب  هک  يروما  نینچ  نودـب  دـناوتیمن  زین  اـیبنا  فرـشا  لـضفا و  اـهناسنا و  نیرتبرقم  یتح 
، تمصع اب  یفانم  هانگ  قوف ، همدقم  هب  هجوت  اب  دوشیمن . هانگ  زا  عون  نیا  لماش  تمـصع ، نیاربانب  دشاب ، اهنآ  زا  موصعم  دنک و  یگدنز 
اب ناسنا  دوجو  همزال  اساسا  درادن و  تمـصع  اب  یتافانم  موس  عون  اما  تسا  یقالخا  هانگ  يولوم و  رماوا  اب  تفلاخم  ینعی  مود  لوا و  عون 
هک دراد  تلالد  ءایبنا  تمـصع  رب  یلقن ، یلقع و  ددعتم  هلدا  هک ، نیا  رب  هوالع  بنذ .» اندوجو   » تسا هانگ  نیا  دراد ، هک  ییاهتیدودحم 

تسا و تجح  ناشراتفگ  دـننامه  ناربمایپ  رادرک  ضرغ : ضقن  لـیلد  مینکیم : رکذ  ار  یلقع  لـیلد  کـی  اـهنت  هنومن  ناونع  هب  اـجنیا  رد 
راتفر و نیب  یـضقانت  ینعی  دراذـگ ؛ هحـص  شراتفگرب  وا  راـتفر  هک  تسا  یتروص  رد  ياهدـنیوگ  ره  نانخـس  زا  ناـنیمطا  لوصح  اـساسا 

نیع رد  دـیامن و  یهن  یلمع  زا  ار  مدرم  یهلا  ربمایپ  رگا  نیارباـنب  دروخن . مشچ  هب  ددرگیم  ناـنیمطا  داـمتعا و  بلـس  بجوم  هک  راـتفگ 
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هب حیحـص  هار  ندناسانـش  هک  تثعب -  زا  ضرغ  ارهق  هدـش ، لکـشم  راچد  حیحـص  هار  صیخـشت  رد  مدرم  دوش ، نآ  بکترم  دوخ  لاـح ،
یهن رگید ، فرط  زا  یلو  دـنرادنپیم ، لعف  زاوج  رب  لیلد  ار  ربمایپ  لـمع  مدرم  فرط ، کـی  زا  نوچ  دـش . دـهاوخن  لـصاح  دوب -  مدرم 

زین نم  دیوگب  هدرک ، فارتعا  دوخ  ياطخ  هب  زین  ربمایپ  دوخ  رگا  تروص ، نیا  رد  دشابیم . نآ  زاوج  مدع  لعف و  تمرح  يانعم  هب  ربمایپ 
دنرادب و مدقم  وا  لمع  رب  ار  ربمایپ  نخـس  دیاب  لیلد  هچ  هب  مدرم  اریز  تشاد . دهاوخن  يرثا  موشیم ، فالخ  بکترم  امـش ، دننامه  هاگ ،
. دوشیم نشور  رتشیب  مهم ، رایـسب  روما  رد  بطاخم ، زا  دامتعا  بلـس  رد  رادرک  راتفگ و  نیب  ضقانت  ریثأـت  دـنهدن ؟ ماـجنا  ار  نآ  سکع 

نآ رد  هناخ  لـها  تسا و  نتفرگ  شتآ  لاـح  رد  امـش  نم و  لزنم  : » دـیوگب میاهدینـشن ، یغورد  وا  زا  لاـح  هب  اـت  هک  یـصخش  رگا  ًـالثم 
وا راتفگ  هب  يدامتعایب  بجوم  وا  راـتفر  اـیآ  دـنزن ، یمادـقا  چـیه  هب  تسد  ماـمت  يدرـسنوخ  اـب  دوخ  لاـح ، نیع  رد  دـناهدمآ ،» راـتفرگ 

لباق هک  یباقع  مه  نآ  دیامن -  دزـشوگ  اهنآ  ماجنا  رب  ار  باقع  قاقحتـسا  دهدب و  يروما  تمرح  زا  ربخ  ربمایپ  رگا  لاح ، دش ؟ دـهاوخن 
دروم رد  دومن . دامتعا  وا  نانخـس  هب  ناوتیم  هنوگچ  دیامن ، راتفر  شیوخ  نخـس  فالخرب  دوخ  یلو  تسین -  يویند  ياهباقع  اب  سایق 

هب سنوی و ... مدآ -  هانگ  دننام  دوشیم  هنیمز  نیا  رد  نآرق ، تایآ  هب  هجوت  اب  هک  یتالاکشا  هب  خساپ  ایبنا و  تمصع  یلقن  یلقع و  لیالد 
، یـسانشامنهار هار و  هشیدنا 2 - گنهرف و  هاگشهوژپ  نایفـسوی ، نسح  ناموصعم ، تمـصع  رد  یـشهوژپ  - 1 دـینک : هعجارم  لیذ  بتک 

هللاتیآ نآرق ، رد  ناربمایپ  هریس  غوبن 4 - تاراشتنا  تفرعم ، هللاتیآ  متاخ ، ات  مدآ  زا  ءاـیبنا  هیزنت  يدزی 3 - حابـصم  یقت  دمحم  هللاتیآ 
ءارسا رشن  یعوضوم ج 6 و 7 ، ریسفت  یلمآ ، يداوج 

؟ دنراد لوبق  ار  اهنآ  زا  رفن  دنچ  دنراد و  ربمایپ  دنچ  اهینس 

شسرپ

؟ دنراد لوبق  ار  اهنآ  زا  رفن  دنچ  دنراد و  ربمایپ  دنچ  اهینس 

خساپ

ار نآ  رذوبا  هک  یثیدح  رد  اما  { 1 .} دنادیمن یـسک  دنوادخ  زج  ار  اهنآ  دادعت  ناربمایپ و  یماسا  هک  دنیوگ  تنـس  لها  ياملع  زا  یخرب 
رظن رد  ثیدح  نیا  دناهدوب . لوسر  نانآ  زا  رفن  هک 313  هدش  هفاضا  هدش و  رکذ  نت  اهنآ 124000  دادعت  هدرک ، رکذ  { 2} عوفرم روط  هب 

، نیعم يددع  رد  ناربمایپ  رـصح  رد  هک  دنیوگ  تنـس  لها  زا  یخرب  { 3 .} تسا تسرد  حیحـص و  بهذم -  ینـس  ياملع  زا  نابح -  نبا 
و تسا . فیعـض  دناهدرک -  ناونع  ار  نآ  یناربط  لبنح و  نب  دمحا  و  هدمآ -  هرابنیا  رد  هک  یثیدح  هدـشن و  دراو  نآرق  زا  یعطق  یلیلد 

اهنت دحاو ، ربخ  درادن و  دوجو  دشاب ، نآ  نومـضم  هب  نیقی  بجوم  هک  ياهنیرق  دهاش و  شرانک  رد  هک  تسا  يدـحاو  ربخ  ثیدـح ، نیا 
دیاـش مینک ، روصحم  نت  رد 124000  ار  نانآ  رگا  یهگناو  درک . ییاـنتعا  ناوتیمن  ناـمگ  نظ و  هب  تاداـقتعا  باـب  رد  تسا و  روآنظ 

نیا اب  قبطنم  ات  مینک  جراخ  دناهدوب ، ربمایپ  ًاعطق  هک  ار  ياهدـع  ای  مینک  ناشلخاد  دـناهدوبن ، ربمغیپ  ًالـصا  هک  مه  ار  یعمج  میوش  روبجم 
رد طقف  تسین  ینـس  هعیـش و  نایم  یقرف  چیه  تهج  نیا  رد  دناهتـشاد و  ینیعم  دادـعت  ایبنا  هرخالاب  هکنیا  هجوت  لباق  هتکن  { 4 .} دوش مقر 
رفن ار 124000  ناشدادـعت  هک  هعیـش  اـب  قـفاوم  تنـس  لـها  تاـیرظن ، یخرب  قـبط  هتبلا  تسه . فـالتخا  هتـسد  ود  نیا  نیب  اـهنآ  هراـمش 
يو 1407ه )‘ لوا ، پاچ  ۀـغالبلا ، راد   ) ص 93 مالـس ، فطاع  ۀعیـشلا ، ۀنـسلا و  دنع  ۀیدئاقعلا  ةدحولا  ر.ك : [. 1 . ] دنتسه { 5 ،} دننادیم
لقن هطـساو  هک  یناسک  زا  نت  دنچ  ای  کی  عوفرم ، ثیدح  رد  [. 2 . ] تسا هدرک  لقن  هیواحط  هدیقع  حرش  رـصتخم  بحاص  زا  ار  لقن  نیا 
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ینالقسعلا رجحنبا  ظفاحلا  جهنم  ر.ك : [. 3 . ] دنشابیم يدارفا  هچ  تسین  صخشم  ینعی  دناهدش ، فذح  دنتـسه ، (ص ) ربمایپ زا  ثیدح 
، یمالـسالا نیدلالوصا  ر.ك : [. 4 ‘(. ] 1419ه لوا ، پاچ  ضاـیر ، دـشرلا ، ۀـبتکم   ) ص 1212 ج 3 ، ودنک ، قاحـسا  دـمحم  ةدـیقعلا  یف 

دیـس نیقیلا ، قح  ر.ك : [. 5 ‘(. ] 1397ه لوا ، پاچ  دادغب ، ۀـعابطلل ، ۀـیرحلاراد   ) ص 212 يرود ، نمحرلادـبع  ناطحق  ناـیلع و  يدـشر 
‘(. 1418ه لوا ، پاچ  توریب ، یملعالا  ۀسسؤم  ، ) ص 129 ج 1 و 2 ، رّبش ، هَّللادبع 

؟ تسیچ هعدبلا » معن   » زا مود  هفیلخ  روظنم  دوشیم و  میسقت  نسح  ریغ  نسح و  هب  تعدب  ایآ 

شسرپ

؟ تسیچ هعدبلا » معن   » زا مود  هفیلخ  روظنم  دوشیم و  میسقت  نسح  ریغ  نسح و  هب  تعدب  ایآ 

خساپ

ياملع زا  يرایسب  ار  نسح » ریغ   » و نسح »  » هب تعدب  میـسقت  سپ  رانلا ،» یف  لالـض  لک  و  « ؛ تسا یهارمگ  لالـض و  یتعدب ، ره  ًاملـسم 
ْعدـبلا و ْقیقح   » باـتک رد  ناتـسبرع  رـصاعم  ناگدنـسیون  زا  يدـماغ  یلبنح و  بجر  نبا  یبطاـش و  دـننام  دناهدرمـش ؛ دودرم  تّنـسلها 
ْعدـبلل و ّْماذـلا  صوصنلا  نأ  کلذ  عدـبلا . مومع  ّمذ  یف  ْدراولا  ْیعرـشلا  ّْلدألل  ضقانم  عدـبلا  ضعب  نسحب  لوقلا  : » دـسیونیم اهماکحا »

یلع هللادنع ... لوبقم  نسح  وه  ام  اهیف  ّنأ  یـضتقی  ام  اهیف  تأی  مل  ْتبلا و  أنثتـسا  اهیف  دری  مل  اهترثک  یلع  ْماع و  ْقلطم  تأج  اهنم  ْرذحملا 
تسا وکین  نسح و  اهتعدب  زا  یضعب  مییوگب  هکنیا  { » 1 «.} دارفالا نم  درف  اهاضتقم  نع  جرخی  نأ  نکمیال  عدبلا  ّمذ  یف  ّْیلکلا  ْدعاقلا  ّنا 

زا ار  مدرم  دنکیم و  تمذم  ار  تعدب  هک  یـصوصن  اریز  دراد ، ضقانت  دنادیم ، مومذـم  ار  اهتعدـب  یمامت  هک  یعرـش  ّهلدا  اب  بلطم  نیا 
تسا و نسح  اهتعدب  زا  یـضعب  دیوگب  هک  هدماین  مه  یلیلد  تسا و  هدشن  انثتـسا  نآ  زا  یتعدـب  قلطم و  تسا و  ماع  دـنکیم  رذـحرب  نآ 
«/ دوش جراخ  نآ  زا  يدرف  نآ ، هریاد  زا  تسین  نکمم  هدش  دراو  تعدب  تمذم  رد  هک  یلک  هدعاق  نآ  ًالوصا  و  تسا . لوبقم  دنوادخ  دزن 

ص 138/ ج 1 ، [. 1]

؟ تسا كاپ  يادخ  تلادع  رب  لیلد  نآرق  تایآ  زا  يرایسب  هکیتروص  رد  دنرادن ؟ ادخ  ندوب  لداع  هب  هدیقع  اهینس  ارچ 

شسرپ

؟ تسا كاپ  يادخ  تلادع  رب  لیلد  نآرق  تایآ  زا  يرایسب  هکیتروص  رد  دنرادن ؟ ادخ  ندوب  لداع  هب  هدیقع  اهینس  ارچ 

خساپ

نیا رد  زین  لقع  دنکیم و  تلالد  نآ  رب  دیجم  نآرق  رد  یناوارف  تایآ  دراد و  ینآرق  يهشیر  هک  تسا  یلئاسم  زا  یکی  دـنوادخ  تلادـع 
ارنآ تسا  ملظ  راک  نـالف  دـنادیمن  نوچ  ینعی  لـهج ، - 1 تسا : لـماوع  نیا  زا  یکی  لوـلعم  ندرک ، متـس  اریز  دراد  یعطق  مکح  دروـم 

يزیچ هب  دنمزاین  رگمتـس  نوچ  ینعی  جایتحا ، زاین و  - 3 دهدیم / ماجنا  تسا  تشز  حـیبق و  ملظ  دـنادیمن  نوچ  ای  و  - 2 دهدیم / ماجنا 
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وا يارب  رطاخ  نیکـست  دریگب و  ماقتنا  یـسک  زا  هلیـسو  نیا  هب  دـهاوخیم  ای  و  - 4 دـنزیم / ملظ  هب  تسد  نآ  ندروآ  تسدـب  يارب  تسا 
زا ياهدع  هکلب  دننکیمن  ادخ  تلادع  یفن  ّتنـسلها  همه  هک  دـنامن  هدیـشوپ  و  تسا / لاحم  لاعتم  دـنوادخ  رب  اهنیا  مامت  دوش و  لصاح 

نینچ نانآ  تسا / هدیدرگ  دنوادخ  زا  تلادع  یفن  ثعاب  نانآ  موهوم  رادنپ  نیا  دـناهدرک ، یفن  ار  یلقع  حـبق  نسح و  هک  هرعاشا )  ) نانآ
تسا و بوخ  نامه  دهدیم  روتـسد  دنوادخ  هچ  ره  دنک  كرد  دـمهفب و  ار  يزیچ  يدـب  یبوخ و  دـناوتیمن  لقع  ًاساسا  هک  دـنیوگیم 

درکیم یهن  تاـبجاو  زا  رگا  دوـب و  بوـخ  درکیم  رما  تاـمرحم  هب  رگا  ًاـضرف  تسا -  تـشز  دـب و  دـیدرگ  عـقاو  وا  یهن  دروـم  هـچنآ 
هدرک يرپس  یبهذم  فیاظو  ماجنا  تدابع و  هب  ار  شیوخ  یگدنز  مامت  هک  ار  یـسک  دنوادخ  رگا  نیاربانب ، تسا / تشز  دب و  میتفگیم 
هیرظن نیا  تشاد / دهاوخن  یحبق  دزاس  معنتم  ار  نانآ  دربب و  تشهب  هب  دناهداد  ماجنا  هانگ  تیانج و  يرمع  هک  ار  یناسک  ای  دزاس  بذعم 
روطب دراوم  زا  يرایـسب  رد  لـقع  هک  دـنکیم  كرد  دـنک  هعجارم  شیوخ  لـقع  هب  یناـسنا  ره  تسا و  موـهوم  ساـسایب و  لـقع  رظن  زا 
دراوـم نآ  رد  نید  تـسا و  هاـتوک  لـقع  كرد  هـک  مـه  يدراوـم  رد  دـباییم و  رد  دـمهفیم و  ار  ییاـهزیچ  یبوـخ  یتـشز و  لالقتـسا 

، نیاربانب درادیم / رب  تساسران  اهنآ  دروم  رد  لقع  هک  يدـسافم  حـلاصم و  حـبق و  نسح و  زا  هدرپ  نید  تاروتـسد  زاب  دراد  یتراوتـسد 
هکلب تسین  لداع  ادخ  دنیوگب  ًاحیرـص  نانآ  هک  تسا  نیا  هن  دـننادیمن  لداع  ار  ادـخ  هرعاشا )  ) ّتنـسلها زا  یهورگ  هکنیا  دـش  نشور 

/ تسین لداع  ادخ  هک  تسا  نیا  ناشراتفگ  همزال  ساسایب  هلأسم  نآ  هب  داقتعا  ساسارب 

/ دیهد حیضوت  ًالماک  تعافش  هرابرد  ار  تنسلها  رظن 

شسرپ

/ دیهد حیضوت  ًالماک  تعافش  هرابرد  ار  تنسلها  رظن 

خساپ

وترپ رد  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  حالطـصا  رد  و  { 1 .} تسا رگید  زیچ  اب  يزیچ  ندرک  همیمـض  يانعم  هب  عفـش  هداـم  زا  تغل  رد  تعاـفش 
ادیپ تاجن  باذع  زا  ناراکهانگ  زا  یهورگ  دنراد  یهلا  هاگداد  رد  یعقاو  ناعیفـش  هک  یتلزنم  ماقم و  مارتحا و  ساپ  هب  عیفـش و  تعافش 
میرک نآرق  دـنک . راکنا  ار  نآ  دـناوتیمن  یـسک  تسا و  ینآرق  هدـیقع  کی  تعافـش  لصا  درذـگیم . نانآ  ریـصقت  زا  دـنوادخ  هدرک و 

اـههقرف و زا  کـی  چـیه  و  { 3(;} هنذا دـعب  نمّالا  عیفـش  نم  اـم  : ) دـیامرفیم زین  و  { 2 ...( ;} هنذابّالا هدنع  عفـشی  يذلااذ  نم  : ) دـیامرفیم
تنسلها زا  هلزتعم  يارب  تعافش  يانعم  دافم و  رد  یکچوک  یئزج و  تالاکـشا  اهنت  دنرادن  یتفلاخم  تعافـش  لصا  اب  یمالـسا  بهاذم 

ربمایپ ناراکهانگ و  هورگ  هن  دشابیم  رادربنامرف  عیطم و  دارفا  هب  طوبرم  ربمایپ  تعافش  دننکیم : ینعم  نینچ  ار  تعافـش  هک  دراد  دوجو 
اقترا شاداپ و  شیازفا  عیفرت و  هیام  تعافش  هورگ  نیا  هدیقع  هب  دنکیمن و  تعافـش  دنتـسه  باذع  هب  موکحم  هک  یناسک  هرابرد  زگره 
دارفا هب  طوبرم  تعافش  هک  دننکیم : ینعم  نینچ  ار  تعافش  تنسلها  زا  هرعاشا  نایعیـش و  یلو  { 4 .} هانگ ششخب  هن  دوب  دهاوخ  هجرد 

هعیش تنـسلها و  ياملع  زا  یـضعب  تارظن  أرآ و  ام  اذل  تسا . لامعا  رفیک  باذع و  زا  ناراکهانگ  نداد  تاجن  نآ  دشابیم و  راکهانگ 
زا دعب  تسا  قرشم  رد  تنسلها  ماما  هک  دلوتم 333 ه )‘  ) يدنقرمس يدیرتام  روصنم  وبا  فلا ) مینکیم : رکذ  تعافش  هلأسم  دروم  رد  ار 
هیآ هچ  رگا  دیامرفیم  { 6(;} یضترا نملّالا  نوعفـشی  و ال  : ) دیامرفیم زین  و  { 5(;} ْعافـش اهنم  لبقی  و ال  : ) دیامرفیم هک  دنوادخ  لوق 

دلوتم  ) یجـشوق نیدلا  ماظن  ب ) { 7 .} دراد دوجو  مالـسا  رد  تعافـش  هک  دراد  نیا  هب  هراشا  مود  هیآ  یلو  دـنکیم  یفن  ار  تعافـش  لوا 
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هک دـنوادخ  لوق  رطاخ  هب  دـنراد  قافتا  تعافـش  توبث  رب  ناناملـسم  مامت  دـیوگیم : هتـشون  داقتعالا  دـیرجت  رب  هک  یحرـش  رد  897 ه )‘
ياملع زا  دیفم  خیـش  ج ) { 8 .} تسا هدرک  ریـسفت  تعافـش  هب  ار  ًادومحم  ًاماقم  و  ًادومحم ،) ًاماقم  ّکبر  کـثعبی  نأ  یـسع  : ) دـیامرفیم

تعافـش ار  ناهانگ  نابکترم  زیخاتـسر  زور  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) راهطا همئا  یمارگ و  ربمایپ  هک  دـنراد  رظن  قاـفتا  هیماـما  دـیوگیم : هعیش 
هب هدیقع  دـیوگیم : یـسوط  ریـصن  هجاوخ  د ) { 9 .} دـننکیم ادـیپ  تاجن  راکراطخ  نایعیـش  زا  یهورگ  نانآ  تعافـش  رثا  رب  دـننکیم و 

دروم رد  الاب  بلاـطم  { 10 .} رفیک طاقـسا  يارب  هاوخ  دـشاب و  شاداپ  شیازفا  روظنم  هب  هاوخ  تسا  یمالـسا  حیحـص  دـیاقع  زا  تعاـفش 
رد تعافش  تایآ  هدش و  ثحب  تعافـش  هرابرد  دروم  دودح 30  نآرق  رد  دـشابیم و  تایاور  نآرق و  تایآ  زا  هتفرگرب  تعافـش  هلأسم 

لبق نم  مکانقزر  اّمم  اوقفنأ  : ) دننام دنکیم  یفن  قلطم  روط  هب  ار  تعافـش  هک  یتایآ  لوا : هورگ  دوشیم : میـسقت  هتـسد  دـنچ  هب  تقیقح 
یفرعم ادخ  ًارصحنم  ار  عیفـش  هک  یتایآ  مود : هورگ  { 12 (.} ٌْعافشلا اهنم  لبقی  و ال  { ) 11(;} ْعافـش هّلُخ و ال  هیف و ال  عیب  موی ال  یتأی  نأ 

هب طورشم  ار  تعافـش  هک  یتایآ  موس : هورگ  { 14 (.} ًاعیمج ْعافشلا  لق هللا  { ) 13(;} عیفـش یلو و ال  نم  هنود  نم  مکلام  : ) دننام دنکیم 
: مراهچ هورگ  { 16 (.} هل نذأ  نملّالا  هدنع  ْعافـشلا  عفنت  و ال  { ) 15(;} هنذابّالا هدنع  عفـشی  يذلااذ  نم  : ) دننام دنکیم  ادـخ  نامرف  نذا و 
ال : ) دـننام دـنکیم  یفرعم  ادـخ  يدونـشخ  تیاضر و  ار  طرـش  نیا  یهاـگ  تسا  هدرک  ناـیب  هدـنوش  تعافـش  يارب  یطیارـش  هک  یتاـیآ 

بلـس ناـمرجم  یـضعب  زا  ار  ندـش  تعافـش  تیحالـص  هک  یتاـیآ  مجنپ : هورگ  { 17 (.} ًادهع نمحرلادـنع  ذـفنا  نمّالا  ْعافّـشلا  نوکلمی 
رد یناوارف  تاریبعت  مه  یمالسا  تایاور  رد  { 18 (.} عاطی عیفش  ٍمیمح و ال  نم  نیملاّظل  ام  : ) دننام ناملاظ  زا  تعافش  بلس  دننام  دنکیم 

یبوخ هب  دننک و  تعافـش  تمایق  زور  رد  دـناوتیم  یناسک  هچ  هک  دـنکیم  یفرعم  ار  یهلا  هاگرد  ناعیفـش  دراد و  دوجو  تعافـش  دروم 
َّنِا (: » (ص ربمایپ . 1 مینکیم : رکذ  تنسلها  بتک  زا  راصتخا  روط  هب  ار  تیاور  دنچ  ام  میمهفب و  ار  تعافـش  يانعم  تایاور  زا  میناوتیم 

ناـهانگ بکترم  هک  تسا  نم  تما  زا  یناـسک  نآ  زا  تماـیق  زور  رد  نـم  تعافـش  { 19«;} یتَمُأ نِم  ِِرئابَْکلا  ِلْه   َ َِْماـیِْقلا ِال َمْوَی  یتَعاـفَش 
هب تعافـش  و  دش ... ینازرا  نم  هب  زیچ  جنپ  { 20«;} یتَّم  ُ اُهتْرَخّداَف ِال َعافَّشلا  ُتیطعَأ  َو  ًاسْمَخ ... ُتیطُْعا  (: » (ص ربماـیپ . 2 دناهدش . هریبک 

لوا انا  : » دومرف (ص ) هللا لوسر  هکنانچ  تسا  ربمایپ  صخـش  عیفـش  نیتسخن  . 3 مدومن . هریخذ  دوخ  تما  يارب  ار  نآ  سپ  دـش  اـطع  نم 
هللاالاهلاال نأ  دهـشی  نم  لک  یف  أیبنالا  عفـشی  : » دومرف ربمایپ  هکنانچ  دـننکیم  تعافـش  تمایق  زور  أیبنا  ماـمت  . 4 { 21 «.} ْنجلا یف  عفاش 
تعافـش دـنهدیم  یهاوگ  دـنوادخ  تینادـحو  هب  صالخا  يور  زا  هک  یناسک  ماـمت  هراـبرد  ناربماـیپ  { 22«;} اهنم مهنوجرخیف  ًاـصلخم 

.6 { 23 ...«.} ْکئالملا نّویبنلا و  عفـشی  : » دومرف ربماـیپ  دـننکیم  تعافـش  ناگتـشرف  . 5 دـنزاسیم . جراـخ  خزود  زا  ار  اـهنآ  دـننکیم و 
ربمایپ هکنانچ  دـننکیم  تعافـش  نادیهـش  أملع و  . 7 { 24 «.} محّرلا و  ْسمخ ... أعفـشلا  : » دومرف ربمایپ  دـننکیم  تعافـش  نادـنواشیوخ 

هکئالملا و نوّیبنلا و  عفشی  : » دومرف ربمایپ  دنکیم  تعافش  لاعتم  { 25} دنوادخ . 8 أدهشلا /» مث  أملعلا  مث  أیبنالا  ْمایقلا  موی  عفشی  : » دومرف
هروس [. 3 / ] هیآ 255 هرقب ، هروـس  [. 2 / ] توریب ط  ج 7 ، روـظنم ، نـبا  برعلا ، ناـسل  [. 1 { ] 26 «.} یتعافـش تیقب  راـبجلا  لوقیف  نونمؤملا 

، ایبنا هروس  [. 6 / ] هیآ 48 هرقب ، هروس  [. 5 / ] ناریا يروادلا  ْبتکم  تاراشتنا  ، 53 ص 54 -  دیفم ، خیش  تالاقملا ، لئاوا  [. 4 / ] هیآ 3 سنوی ،
‘ / ط 1307 ه ص 501 ، یجشرق ، نیدلاألع  دیرجت ، حرش  [. 8 / ] ص 148 ْنسلا ، لها  تالیوأت  هب  فورعم  يدیرتاملا  ریـسفت  [. 7 / ] هیآ 28

ط 1307 ص 262 ، یجشرق ، نیدلاألع  دیرجت ، جرـش  [. 10 / ] ناریا يروادـلا  ْبتکم  تاراشتنا  ص 53 ، دیفم ، خیـش  تالاقملا ، لئاوا  [. 9]
هیآ هرقب ، هروس  [. 15 / ] هیآ 44 رمز ، هروـس  [. 14 / ] هیآ 4 هدجـس ، هروس  [. 13 / ] هیآ 48 هرقب ، هروـس  [. 12 / ] هیآ 255 هرقب ، هروـس  [. 11 ‘/ ] ه
رکذ باب  ص 1441 ، ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  [. 19 / ] هیآ 18 رفاغ ، هروس  [. 18 / ] هیآ 87 میرم ، هروس  [. 17 / ] هیآ 23 أبس ، هروس  [. 16 / ] 255

حیحص [. 21 / ] توریب ط  ص 301 ، ج 1 ، دمحا ، دنـسم  [. 20 / ] توریب ط  ص 213 ، ج 3 ، دـمحا ، دنـسم  توریب و  رکفلاراد  ط  ْعافـشلا ،
ط ص 799 ، ج 9 ، يراخب ، حیحص  [. 23 / ] توریب ط  ْعافـشلا ، باب  ص 12 ، ج 3 ، دمحا ، دنسم  [. 22 / ] توریب ط  ص 73 ، ج 3 ، ملسم ،

رکذ باب  ص 1443 ، ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  [. 25 / ] ص 14 ج 2 ، بوشآرهـش ، نبا  بقانم ، [. 24 / ] دـیحوتلا باتک  هنس 1407 ه ،‘ توریب ،
/ دیحوتلا باتک  ْنس 1407 ه ،‘ توریب ، ط  ص 799 ، ج 9 ، يراخب ، حیحص  [. 26 / ] توریب رکفلاراد  ط  ْعافشلا ،
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تنس لها  یمالکءارآ 

هراشا

؟ تسیچ نایعیش  اب  ننست  لها  یتدیقع  مهم  یساسا و  ياهتوافت 

شسرپ

؟ تسیچ نایعیش  اب  ننست  لها  یتدیقع  مهم  یساسا و  ياهتوافت  تنس  لها  یمالکءارآ 

خساپ

زا سپ  نیشناج  ناونع  هب  ار  یصخش  ملسو ) هلآو  هیلع  هللاایلـص  ) مرکا ربمایپ  هک  نیا   - 1 زا : تسا  ترابع  ننست  لها  هژیو  دیاقع  زا  یخرب 
ماـمت  - 2 تسا / هدوـب  مدرم  دوـخ  هدـهع  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللاایلـص  ) ربماـیپ زا  سپ  مکاـح  هـفیلخ و  باـختنا  هدوـمرفن و  یفرعم  دوـخ 

هدیمانیباحص دنشاب  هدرم  ناملسم  و  هظحل -  کی  دنچره  دنـشاب -  هدید  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللاایلـص  ) مالـس ایمارگ  ربمایپ  هک  یناناملـسم 
اریناوارف بقانم  لیاضف و  هک  نیا  نیع  رد   - 3 دنناد / یم  تجح  ار  نانآ  رادرک  راتفگ و  هتسناد ، لداع  ار  هباحص  مامت  تنسلها  دنوش . یم 

ار مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  زا  لبق  هناگ  هسیافلخ  تنس  لها  رثکا  اما  دنراد  هدیقع  نآ  هب  هدومن و  لقن  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضحیارب 
اما دناهدومن  لقن  زینیتامارک  نانآیارب  دنالیا و  تسا ! تفالخ  بیترت  هب  افلخ  نایم  رد  تلیـضف  بیترت  دـنیوگ  یم  هتـسناد و  ناشیا  زا  رترب 

هدوبن و ملـسو ) هلآو  هیلع  هللاایلـص  ) ربمایپ هناگهدزاودـیافلخ  نانیـشناج و  ناونع  هب  لاعتم  دـنوادخیوس  زا  نانآ  باختنا  نییعت و  هب  دـقتعم 
زا سپ  نیاربانب  هدوب  دیلقت  عجرم  زین  شتایح  نامز  دـنناد / یم  ایبنا  هژیو  ار  تمـصع  هکلب  دـنناد  یمن  زین  اطخ  هانگ و  زا  موصعم  ار  ناشیا 
ای مراهچ  نرق  زایلو  دـناهدوب  رفن  راهچ  نیا  زا  شیب  تنـس  لهایهقف  همئا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  ًانمـض  تسا . زیاج  وا  دـیلقت  ربیاـقب  شتوف 

/ تفای شهاک  بهذم  راهچ  هب  تنس  لهایهقف  بهاذم  تشگ و  عونمم  نانآ  ریغ  زا  دیلقت  دعب  هب  مشش 

تنس لها  قرف 

هلزتعم

؟ دوب هک  اطع  نب  لصاو 

شسرپ

؟ دوب هک  اطع  نب  لصاو 

خساپ
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یتسرد هب  ار  ءار »  » فرح وا  هکنیا  اب  تسا ، هدوب  يرونخـس  رما  رد  نامز  ياه  هبوجعا  زا  اـطع ، هب  لـصاو  هب  فورعم  هفیذـح  وبا  وا  ۀـینک 
ًالثم دنک ، يراددوخ  ءار »  » فرح لمتشم  رب  هملک  ندرب  راک  هب  زا  ات  درکیم  ششوک  دوخ  ياهینارنخس  رد  یلو  دنک ، ظفلت  تسناوتیمن 
ياج هب  تفرگیم و  هرهب  ثیغ »  » زا رطم »  » ظفل ياج  هب  درب و  یم  راـک  هب  حـمق »  » ظـفل تسا ، مدـنگ  ینعم  هب  هک  ّرب »  » ۀـملک ياـج  هب  وا 

بتکم راذگناینب  اطع  نب  لصاو  تسین . ءار  جرخم  بحاص  وا  تسنادیمن  يدحا  هک  دناریم  نخـس  نانچ  تفگیم و  بیلق » « » رئب  » ۀملک
ناسنا يدازآ  تیرح و  هب  هک  نانآ  ینعی  دـندرکیم ، یگدـنز  وا  زا  لبق  هک  تسا  هیردـق »  » هورگ بتکم  ةدـنهد  همادا  تقیقحرد  لازتعا ،

زا درک و  زاربا  ار  نیتلزنملا » نیب  ۀـلزنملا   » ۀـیرظن هریبک ، بکترم  مکح  زا  لاؤس  ماگنه  هب  مود ، نرق  لوا  ۀـهد  زاغآ  رد  وا  دـندوب . دـقتعم 
لوصا مظعا  شخب  ای  عومجم  دیاش  دز و  هناوج  لازتعا  لوصا  رگید  وا  رکف  رد  مک  مک  تفرگ و  هلصاف  يرـصب  نسح  داتـسا  سرد  ۀقلح 

زا یگتـساریپ  دـیحوت و  هب  توـعد  يارب  ار  یهورگ  هک  دوـب  نیا  وا  مهم  ياـهراک  زا  یکی  تـشاد . دوـجو  وا  تاـیرظن  ارآ و  رد  هـسمخ ،
نمی هب  ار  مساق »  » ناسارخ و هب  ار  ملاس » نب  ضوح   » برغم و هب  ار  ثراح » نب  هللادـبع   » الثم داتـسرف ، ناهج  فانکا  فارطا و  هب  میـسجت 

ۀینملا و یضترملا ، ییحی  نب  دمحا  . ) درک مازعا  ناتـسنمرا ، هب  ار  لیوط » نامثع   » هفوک و هب  ار  ناوکاذ » نب  نسح   » هریزج و هب  ار  بویا » و«
روآ داـی  ار  یکی  هـک  دراد  یـصاخ  یقوذ  ياهتـشادرب  نآرق  ریــسفت  رد  وا  تـشاد . هـمادا  طـخ  نـیا  زین  وا  تشذـگرد  زا  سپ  ( 19/ لمألا

تایآ هب  دوخ  راتفگ  رب  دنزومایب و  سپـس  دننک ، لمع  ًادعب  دنـسانشب  ار  وا  لوا  تسا ، هتـساوخ  ناگدنب  زا  ادخ  هک  تفگیم  وا  میوشیم :
لمع و هب  رظان  تاحلاصلا » اولمع  و   » ۀلمج و  تخانـش »  » هب هراشا  ونمآ » نیذـلا  ّالإ   » ۀـلمج دـیوگیم : دـنکیم و  لالدتـسا  رـصعلاو  هروس 
اب لصاو  روآ  تفگش  تشذگرس  ( 1/168 رردلا ررغلا و  یضترم ، دیس  . ) تسا شزومآ  هب  هراشا  ربصلاب » اوصاوت  قحلاب و  اوصاوتو   » ۀلمج

جهن رد  ناـنمؤمریما  ریبـعت  هب  دـنتخادرپیم و  تراـغ  لـتق و  هب  دوخ  یـسایس  یگدـنز  زا  یـشخب  رد  جراوخ  هک  مینادیم  یگمه  جراوخ 
روبع ياهقطنم  زا  شنارای  زا  یهورگ  اب  اطع  نب  لصاو  يزور  ۀبطخ 60 ) ۀغالبلا  جهن  . ) دندوب هدمآ  رد  ینابایب  نادزد  تروص  هب  هغالبلا ،

دوخ نارای  هب  لصاو  دندرک . ساسحا  دوخیمدـق  ود  رد  ار  گرم  دناهتـسب . نانآ  رب  ار  هار  جراوخ  هک  دـندش  هجوتم  ناهگان  دـندرکیم ،
؟ دیتسه یبهذم  هچ  رب  تنارای  وت و  دندیـسرپ : لصاو  زا  نانآ  دندش ، وربور  جراوخ  اب  یتقو  دیراذگب . نم  ةدهع  هب  ار  اهنیا  خـساپ  تفگ :

لـصا و  میداد . ناما  امـش  هب  ام  دـنتفگ : خـساپ  رد  یگمه  میونـشب . ار  ادـخ  مالک  هک  میا  هدروآ  هانپ  امـش  هب  میتسه و  كرـشم  ام  تفگ :
نیا رد  میتفریذپ . منارای  نم و  تفگیم : بترم  لصا  دندرمشرب و  نانآ  هب  ار  ادخ  ماکحا  نانآ  دیزومایب . ام  هب  ار  ادخ  ماکحا  سپ  تفگ :

: دیامرفیم نآرق  اریز  دـیناسرب ، ینما  لحم  هب  ار  ام  دـیاب  تسین ، یفاک  نیا  تفگ : لصاو  دـیتسه . ام  ناردارب  امـش  دـیورب  دـنتفگ : تلاح 
ار وا  دهاوخب  هانپ  وت  زا  ناکرـشم  زا  یکی  رگا   ] 6 هبوت / هَنَمْأَم » ُهِْغْلبأ  َُّمث  ِهللا  َمالَک  ْعَمْسَی  یَّتَح  ُهْرِجَأَف  َكَراَجَتْـسا  َنیکِرْـشُملا  َنِم  ٌدحأ  نإو  »

اهر دـندرب و  ینما  لحم  هب  هقطنم ، نآ  زا  ار  اهنآ  ۀـمه  نانآ  ناسرب ] دوخ  نما  هاگیاج  هب  ار  وا  سپـس  دونـشب ، ار  ادـخ  نخـس  ات  هدـب  هاـنپ 
ـ  1 دوشیم : روآدای  نینچ  ار  وا  راثآ  میدن  نبا  دناهتفگ و  نخس  لصاو  دهز  دجهت و  ةرابرد  ( 1/166 رردلاو ررغلا  یضترم ، دیس  . ) دندرک

قیقحت هب  لاس 1951  رد  هبطخ  نیا  ءار ، ظفل  دـقاف  ۀـبطخ  4 ـ  نیتلزنملا . نیب  ۀـلزنملا  باتک  3 ـ ۀـبوتلا . باتک  2 ـ  ۀئجرملا . فانصا  باتک 
ریما ياه  هبطخ  تسین  دیعب  هک  لدـعلا  دـیحوتلا و  یف  بطخلا  باتک  6 ـ  نآرقلا . یناعم  باـتک  5 ـ  تسا . هدش  پاچ  نوراه  مالـسلا  دبع 
باتک 10 ـ  ةوعدـلا . یف  باتک  9 ـ  قحلا . ۀـفرعم  یلإ  لیبسلا  باـتک  8 ـ  دـیبع . نب  ورمع  اب  وا  تارظاـنم  7 ـ  دـشاب . هدروآدرگ  ار  نانمؤم 

(203/ مجنپ هلاقم  زا  لوا  نف  تسرهف : میدن ، نبا   ) لهجلاو ملعلا  لهأ  تاقبط 

؟ دوب هک  دیبع  نب  ورمع 

شسرپ
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؟ دوب هک  دیبع  نب  ورمع 

خساپ

زا اهدعب  هک  دوب  يرـصب  نسح  سیردت  ۀقلح  ياضعا  زا  وا  تسا . دـیبع  نب  ورمع  اطع ، نب  لصاو  زا  سپ  هلزتعم  هورگ  تیـصخش  نیمود 
وا هب  ورمع  ماجنارـس  تفرگ و  ماجنا  ود  نآ  ناـیم  هک  دوب  ياهرظاـنم  نآ  تلع  تسویپ و  اـطع  نب  لـصاو  دوخ  ياـتمه  هب  دـش و  ادـج  وا 
ات سیردت و  میلعت و  هباطخ و  ظعو و  درم  وا  هک  دیآیم  تسد  هب  دناهتـشون ، وا  ةرابرد  ناراگن  همجرت  هک  هچنآ  عومجم  زا  دـش . بذـج 
هک دنکیم  لقن  ظحاج  زا  یـضترملا  نبا  دـشابیم . ولغ  حـضاو  قادـصم  هک  دـناهتفگ  ینانخـس  یهاگ  تسا . هدوب  ایند  زا  ضرعم  يدـح 
رد ار  دوخ  رتش  تدم  نیا  رد  تفر ، هکم  هب  هدایپ  ياپ  اب  راب  لهچ  هدناوخ و  برغم  زامن  يوضو  اب  ار  حبـص  زامن  مامت  لاس  لهچ  ورمع » »

ۀینملا یـضترملا ، نبا  . ) درکیم اـیحا  هیآ ، کـی  رارکت  زاـمن و  تـعکر  کـی  اـب  ار  بـش  هـمه  دادیم و  رارق  جـح  زا  ناروـصحم  راـیتخا 
. دـنربیم لاؤس  ریز  زین  ار  وا  ملـسم  لـیاضف  رگید  هناـسفا ، نیا  لـقن  اـب  هک  تسا  یلاـغ  نادـیرم  مسر  ییوگ  قارغا  عوـن  نیا  ( 22/ لمألاو
رد ناسنا  ود  نیا  ییوگ  وت  دـناهتفگ . زین  يرعـشا  نسحلا  وبا  ةرابرد  ار  اهولغ  عون  نیا  دـنامن ، بقع  قارغا  ناوراک  زا  هکنیا  يارب  هرعاـشا 

دوخ یلاما  رد  یضترم  دیس  دناهتشاد . یسنج  لئاسم  هب  لیم  هن  هدرک و  ادیپ  يراتفرگ  هن  هدرک  رفـس  هن  هدش  ضیرم  هن  ینالوط  تدم  نیا 
اریمالـسا قالخا  ریپ ، نآ  یلو  دـش ، بلاغ  رظانم  ریپ  رب  ناوج  ماشه  هرظانم  نیا  رد  تسا . هدرک  لقن  دـیبع ، نب  ورمع  اب  ار  ماشه  ةرظاـنم 

زا جراخ  دـترم و  ار  وا  ای  درکن و  شاخرپ  وا  رب  زگره  دـنک و  هعلاطم  وا  لاؤس  ةرابرد  دـهد  تلهم  هک  تساوخ  ماـشه  زا  هدرک و  تیاـعر 
وا دش . هرـصب  دراو  ماشه  میوشیم : روآدای  ار  نآ  ةراصع  ام  هک  تسا  هدمآ  اهباتک  زا  يرایـسب  رد  ورمع  اب  وا  ةرظانم  دومنن . دادـملق  نید 

ربمایپ هک  تسا  دقتعم  یـصیصنت و  هن  دنادیم ، یباختنایماقم  ار  نآ  دراد و  یـصاخ  ۀیرظن  تماما ، ةرابرد  دـیبع  نب  ورمع  هک  تسنادیم 
زاغآ نینچ  ار  دوخ  لاؤس  مراد و  یلاؤس  تفگ : ورمع  هب  هاتوک  يوگتفگ  زا  سپ  يو  درکن . نییعت  اریماما  تما  يارب  ادخ  تشذـگرد و 

اهنامسآ و  ) اهیندید نآ  اب  هکنآ  يارب  يرآ ـ  ورمع : تسا ؟ هداد  هچ  يارب  تسا  هداد  رگا  تسا و  هداد  مشچ  امـش  هب  ادخ  ایآ  ماشه : درک :
ار اهیندینـش  هکنآ  يارب  يرآ ـ  ورمع : هچ ؟ يارب  و  تسا ؟ هداد  شوگ  امـش  هب  ادـخ  اـیآ  ماـشه : مریگب . تربـع  اـهنآ  زا  منیبـب و  ار  نیمز )

ًالماک هک  داد  یخساپ  کی  ره  هب  زین  ورمع  درمش و  رب  تسد ) ینیب و  نابز ،  ) تسا یسح  لماح  کی  ره  هک  ار  اضعا  ةدنامیقاب  وا  مونـشب .
رگا تسا و  هداد  امـش  هب  زین  بلق  سح ، جـنپ  نیا  رب  هوالع  ادـخ  ایآ  تفگ : نایاپ  رد  ماشه  دوب . بسانم  صاخ  سح  لماح  وضع  نآ  اـب 
اجنیا رد  دزادرپب . نآ  حالـصا  هب  بلق  دندرک ، اطخ  دنهدیم  شرازگ  نم  هب  هچنآ  رد  ساوح  نیا  رگا  هکنیا  يارب  تفگ : ارچ ؟ تسا  هداد 

هک دنک  نیعم  ییاوشیپ  اهنآ  يارب  هکنیا  رگم  دهدب ، سح  جنپ  وت  هب  ادخ  هک  يدشن  یضار  وت  تفگ : درک و  هراشا  هرظانم  ۀجیتن  هب  ماشه 
دهدن و رارق  دشاب ، نانآ  رواد  هک  ییاوشیپ  نانآ  يارب  یلو  دنیرفایب  ار  رـشب  نیا  ادخ  هک  يدـش  یـضار  هنوگچ  دـشاب ، اهنآ  نایم  رد  رواد 

ورمع هک  دوب  اجنیا  دشاب ؟ نانآ  رواد  فالتخا ، دراوم  رد  هک  دنکن  نییعت  ییاوشیپ  مدرم  يارب  ادـخ  هک  یلاح  رد  درذـگ  ردیمارگ  ربمایپ 
لئاسم اـی  نآرق و  تاـیآ  ریـسفت  ةراـبرد  وایمـالک  يریـسفت و  شناد  زا  ياهنومن  منک . رکف  وت  لاؤس  ةراـبرد  دـیاب  تفگ : درک و  دـنلبرس 
نـشور نادـنچ  يرگید  زا  ای  تسوا  دوخ  زا  اهخـساپ  نیا  الاح  تسوایملع . ۀـبترم  رگناـیب  هک  تسا  هدـش  لـقن  وا  زا  ییاـهزیچ  یمـالک ،

هک ياهـیآ  دـینکیم : لـح  هنوـگچ  ار  هـیآ  ود  نـیا  فـالتخا  تـفگ : دـش . دراو  وا  رب  يدرم  دـیوگیم : یلاـما  رد  یـضترم  دیـس  تـسین .
َو یَْنثَم  ءاسِّنلا  َنَم  ْمَُکل  َباَط  اَم  اوُحِْکناف  : » دیوگیم هک  ياهیآ  /129 و  ءاسن ُمتْصَرَح » َْولو  ءاسِّنلا  نیب  اُولِدْعَت  ْنَأ  اوُعیِطَتْسَت  َْنلو  : » دیوگیم
هک یلاح  رد  دنادیم ، نکمم  ریغ  ار  ددعتم  نانز  نایم  تلادع  لوا ، ۀـیآ  دافم  اریز   3/ ءاسن ةَدِحاوَف » اُولِدْعَتال  ْنَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو  َعَابُر  َو  َثُالث 

. دـینک افتکا  یکی  هب  دـینک ، راتفر  تلادـع  هب  نانآ  نایم  دـیناوتن  هک  دیدیـسرت  رگا  دـیوگیم : دـهدیم و  شرازگ  نآ  ناکما  زا  مود  ۀـیآ 
یـصاخ كالم  دوخ  يارب  هدوب و  جراخ  ناسنا  راـیتخا  زا  هک  تسا  تبحم  رهم و  هب  طوبرم  تسخن  ۀـیآ  تفگ  خـساپ  رد  دـیبع  نب  ورمع 
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هنالداع راتفر  یگدنز و  ۀنیزه  هب  طوبرمیمود  هک  یلاح  رد  تسین ، ریذـپ  ناکما  یبلق  تالیامت  رظن  زا  نانآ  نایم  رد  يواست  داجیا  دراد ،
یبأ نبا  هب  لاکـشا  نیا  ۀشیر  میوشیم : روآ  دای  ررغلا 1/170 ) رردلا و  یـضترم ، دیـس  . ) تسا ریذپ  ناکما  ًالماک  هک  تسا  نانآ  نایم  رد 
یتقو تسه . ضقانت  نآرق  رد  هک  دریگب  هجیتن  ات  درک  رشتنم  ار  ههبـش  نیا  هرـصب  رد  وا  ددرگیم . زاب  (ع ) قداص ماما  رـصع  دحلم  اجوعلا 

دیـسر و قداص  ماـما  روضح  هب  و  تفگ . كرت  هنیدـم  مزع  هب  ار  هرـصب  خـساپ ، يریگارف  يارب  دـش ، هاـگآ  وا  لاکـشا  زا  مکح  نب  ماـشه 
تشگزاب هرصب  هب  ماشه  یتقو  میدرک . لقن  دیبع  نب  ورمع  زا  هک  تفگ  ار  نامه  وا  خساپ  رد  ماما  درک . حرطم  ار  اجوعلا  یبأ  نبا  لاکـشا 

، ینارحب . ) دـناهدروآ زاـجح  زا  نارتـش  ار  خـساپ  نیا  تسین . وت  زا  باوـج  نیا  تفگ : يو  تخاـس ، هاـگآ  خـساپ  زا  ار  اـجوعلا  یبأ  نبا  و 
وا دوخ  راکتبا  خـساپ  دراد  لامتحا  هک  روط  نامه  دـشاب ، هدیـسر  ورمع  هب  قداص  ماما  خـساپ  دراد  لامتحا  ثیدح 2و 3 ) /1/420 ناهربلا
درک هرظانم  ردق  ةرابرد  دیبع  نب  ورمع  اب  يدرم  دیوگیم : ظحاج  دیمان . نیرطاخ » دراوت   » ۀـلوقم زا  ار  ود  ره  دـیاب  تروص  نیا  رد  هدوب ،

ياهیآ نآرق  رد  تفگ : وا  خساپ  رد  ورمع  تسنادیم . رشب  زا  رایتخا  بلـس  ۀیام  ار  یهلا  ریدقت  هدوب و  ربج  هب  لئاق  يردق  درم  نآ  ایوگ  و 
93 /92 ـ  رجح نُولَمْعَی » اُوناَـک  اَّمَع  َنِییعَمْجأ  ْمُهََّنلَأْـسََنل  َکِّبَر  َوَف  : » دـیامرفیم ادـخ  هکنیا  نآ  دـیادزیم و  امـش  لد  زا  ار  کـش  هک  تسا 
ام رگا  دنکیم ، لاؤس  میهدیم  ماجنا  ام  هک  هچنآ  زا  ادخ  درک ]. میهاوخ  لاؤس  دـنهدیم ، ماجنا  اهنآ  هک  هچنآ  زا  وت  يادـخ  هب  دـنگوس  ]
ـ  176 یـضترم ، دیـس  . ) درک میهاوخ  لاؤس  دوخ  ردق  اضق و  زا  دیوگب  دیاب  میتفریم ، رامـش  هب  یهلا  ياضق  نایرجم  میدوب و  رایتخا  دقاف 

(ع) قداص ماما  روضح  هب  هکم  رد  هلزتعم  نارـس  دش ، هتـشک  ماش  رد  دیزی  نب  دیلو  هک  لاس 126  رد  دیبع  نب  ورمع  یـسایس  عضوم  ( 177
وا اب  نم  ات  دینک  باختنا  وگنخس  ناونع  هب  ار  رفن  کی  دوخ  نایم  زا  دومرف : ماما  دنتفگ . ترضح  نآ  رضحم  رد  يدایز  نانخس  دندیسر و 
زا یخرب  ادـخ  دنتـشک . ار  دوخ  ۀـفیلخ  ماش  لها  تفگ  درک و  (ع ) قداص ماما  هب  ور  وا  دـندیزگرب . ار  دـیبع  نب  ورمع  نانآ  میوگب . نخس 

میدیزگرب تفالخ  يارب  ار  يدرم  میتسیرگن . نیملسم  راک  رد  ام  دش . هتـسسگ  ناشراک  ۀتـشر  درک و  دوبان  رگید  یخرب  تسد  هب  ار  نانآ 
مینک و تعیب  وا  اـب  میریگب و  ار  وا  رود  میهاوـخیم  تسا  هیکز » سفن   » نسحلا نب  هللادـبع  نب  دـمحم  وا  تسا . تورمو  لـقع  ياراد  هـک 

هدرتسگ تروص  هب  وا  اب  ماما  دیسر ، رخآ  هب  وا  نانخس  هک  هاگنآ  . مینک راکـشآ  وا  ۀلیـسو  هب  لدع ) دیحوت و  دیاش   ) ار دوخ  ياه  هتـساوخ 
ادـخ و باتک  هب  نانآ  نیرتهاـگآ  نیمز و  يور  مدرم  نیرتهب  وا  ما  هدینـش  مردـپ  زا  نم  دـیزیهرپبادخ . زا  دوزفا : ناـیاپ  رد  تفگ و  نخس 

نایم رد  هک  یلاح  رد  دـناوخب  دوخ  يوس  هب  ار  ناـنآ  دـنزب و  دوخ  ریـشمش  اـب  ار  مدرم  هک  سک  ره  دومرف : ربماـیپ  هک  دوب  لوسر  تنس و 
تیاـمح هیکز  سفن  زا  دـیبع  نب  ورمع  دـنچ  ره  اـجنیا  رد  ( 47/213 راونـألا راـحب  . ) تسوگ روز  هارمگ و  تسه ، وا  زا  رتاـناد  ناناملـسم 

زا ار  راک  مامز  دـیباوخ و  اهنآ  ۀـناخ  رد  تفالخ ، رتش  دـندرک و  هدافتـسا  دوخ  عفن  هب  نایولع  مایق  زا  سابع  ینب  هک  هاـگنآ  یلو  دـنکیم ،
داد و عضوم  رییغت  تشاد ، یقیناود  روصنم  اب  ياهنسح  رایسب  ۀطبار  وا  هکنیا  هاوگ  هب  دیبع  نب  ورمع  طیارش  نیا  رد  دنتفرگ ، اهیولع  تسد 
رد ار  اهنآ  یضترم  دیس  هک  هدورـس  وا  كوس  رد  يراعـشا  دش ، رـضاح  وا  ربق  رـس  رب  روصنم  رفعج  وبا  هکیماگنه  تسویپ . سابع  ینب  هب 

ررغلا 1/178) رردلا و  یضترم ، دیس  دناهدروآ (. نایعالا  تایفو  رد  ناکلخ  نبا  یلاما و 

؟ تسیچ هلزتعم  دروم  رد  يرصم  نیما  دمحا  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ هلزتعم  دروم  رد  يرصم  نیما  دمحا  هاگدید 

خساپ
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نآ هداد و  رارق  دوخ  ةوسا  ورملق  نیا  رد  ار  ءیـش » هلثمک  سیل   » ۀیآ نانآ ، قح  هب  تسا . يزارفرـس  يدنلب و  تیاهن  رد  هلزتعم ، دـیحوت  1 ـ
هدارا يدازآ  هب  هلزتـعم  2 ـ  مالـسإلا 3/68 ) یحـض  . ) دـناهدومن هزرابم  همـسجم »  » تسپ ياه  هیرظن  اب  دـناهدرک و  نایب  هجو  نیرتهب  هب  ار 

ناشورخ يایرد  رد  یبوچ  و  نافوط ، ربارب  رد  یهاک  رپ  ناسب  ار  وا  هدومن  بلس  ناسنا  زا  ار  رایتخا  هک  نایارگ  ربج  لباقم  رد  هدش ، دقتعم 
، لقع تردـق  ناـسنا و  يدازآ  رد  ولغ  یلو  دـنتفرگ ، شیپ  رد  ولغ  هار  لـقع ، يریگ  راـک  هب  رد  هلزتعم  مییوگب  تسا  نکمم  دنـشیدنایم .
رد ناناملـسم  درکیم ، تموکح  نیملـسم  رب  زورما  اـت  هلزتـعم  بتکم  رگا  هک  تسا  نیا  نم  رظن  تساـهنآ و  لـباقم  هطقن  رد  ولغ  زا  رتـهب 

تشاد و زاـب  تـکرح  زا  ار  ناـنآ  ربـج ، هـب  هدـیقع  ردـق و  اـضق و  لـباقم  رد  میلـست  ۀـشیدنا  اریز  دنتـشاد  زورما  زا  ریغ  یطیارـش  خـیرات ،
رد دیوگیم : هلزتعم  تیـصخش  نیمراهچ  ماّظن ، هب  فورعم  رایـس  نب  میهاربا  ةرابرد  3 ـ ( 3/70 مالسإلا یحض  . ) تسا هتخاس  ناشریگنیمز 

رارق ثحب  ساسا  ار  کش  مآّظن  تسا . هبرجت  کش و  نآ  تسا و  زورما  ياپورا  تضهن  ساسا  هک  دراد  دوجو  گرزب  نکر  ود  وا  بتکم 
زا سک  چیه  تشگ ، هارمه  کش  اب  ًالبق  هکنیا  رگم  دادن ، خر  ینیقی  جیه  تسا و  رتکیدزن  رکنم  زا  وت  هب  كاش  مدآ  دیوگیم : دهدیم و 
راک هب  ار  نآ  ماّظن »  » هک هبرجت  ةرابرد  اـما  کـش و  ةراـبرد  نیا  دومن ، کـش  نآ  رد  هکنیا  رگم  درکن ، لودـع  رگید  ةدـیقع  هب  ياهدـیقع 

ۀلزتعملا و  » ناونع تحت  نیما  دـمحا  زاب  4 ـ مالسإلا 3/112 ) یحـض  . ) تسا هداد  رارق  دوخ  ياهـشواک  ساسا  ار  نآ  ناهج  زورما  تفرگ ،
نانآ راک  ساسا  دنتـشاد . زورما  برغ  بتکم  ناسب  یبتکم  هلزتعم  دـیوگیم :  تسا و  هدرک  فارتعا  لازتعا  بتکم  يرترب  هب  نوثدـحملا »

باـتک رد  ظـحاج  و  دـنکیم . تموـکح  یبرغ  بتاـکم  رب  زورما  هک  یثـلثم  دادیم : لیکـشت  ًاـثلاث  يرواد  ًاـیناث و  هبرجت  ًـالوا و  کـش  ار 
قباطم ار  تایآ  و  دهد ، یهاوگ  نآ  رب  لقع  هکنیا  رگم  دنتفریذپیمن ، ار  یثیدح  نانآ  تسا . هدومن  کش  ةرابرد  ییاویش  ثحب  ناویحلا » »

ثیح نم  هلیبقو  وه  هاری  ّهنإ  : » دیوگیم نآرق  هکنیا  هاوگ  هب  دنیبب ، ار  نج »  » دـناوتیمن ناسنا  دـنتفگیم : دـندرکیم و  ریـسفت  لقع  مکح 
، دنـسرتیم نج » » زا هک  ار  یناسک  و  دـینیبیمن ]. ار  اهنآ  امـش  هک  ياهنوگ  هب  دـننیبیم  ار  امـش  شناسنج  مه  وا و   ] 27  / فارعا مهنورتال »
هب دننکیم و  ریسفت  نانوی  زور  نآ  ۀفسلف  لقع و  تایضتقم  ساسا  رب  ار  مالـسا  دنروآیمن و  نامیا  ماهوا  تافارخ و  هب  دننکیم و  ازهتـسا 

ریبک فوسیلف  وطـسرا ، لوق  رب  ار  یبرع  لوق  یلزتـعم  ظـحاج  اـسب  هچ  اریز  دـنروآیمن ، ناـمیا  تسوطـسرا ، هک  رظن  نآ  زا  وطـسرا  لاوقا 
نیا اب  نیما  دمحا  تسا  هتفرگ  (ع ) یلع زا  ار  لدع  دیحوت و  لصا  هلزتعم  موس ) هرامش  موس ، لاس  مالسإلا ، ۀلاسر  . ) دهدیم حیجرت  خیرات 

دشوکیم دوشیم و  هدز  تفگش  تخـس  دناهتفرگ ، یلع  زا  ار  لدع  دیحوت و  لصا  ود  هلزتعم  هک  دونـشیم  یتقو  هلزتعم ، هب  خسار  داقتعا 
منکیم رکف  نم  یلو  دناهتفرگ  اهنآ  زا  ار  دوخ  لوصا  هلزتعم  هک  تسا  نآ  رب  هعیش  : » دسیونیم وا  دنک . عطق  (ع ) یلع زا  ار  اهنآ  ۀطبار  هک 

درادن یخیرات  دنس  هک  دنکیم  رکذ  یهاو  لیلد  کی  هاگنآ  تسا .» هتفرگ  هلزتعم  زا  لدع ،  دیحوت و  رد  ار  دوخ  دیاقع  هعیش ،

؟ دناهدناوخ مان  نیا  هب  ار  هلزتعم  ارچ 

شسرپ

؟ دناهدناوخ مان  نیا  هب  ار  هلزتعم  ارچ 

خساپ

نیا تلع  ۀعیشلا » قرف   » باتک رد  یتخبون  1 ـ میوشیم : روآ  دای  هک  تسایمیظع  فالتخا  دیاقع ، خیرات  ناگدنسیون  نایم  رد  هراب  نیا  رد 
مدرم هاگنآ  دندیمان . تعامج »  » ار ناگدننک  تعیب  دندرک ، تعیب  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  ماما  اب  مدرم  یتقو  هک  دنادیم  نیا  ار  يراذگمان 
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دننام یهورگ  دنتـسکش و  ار  تعیب  ریبز  هحلط و  دننام  رگید  یهورگ  دـندنام . رادافو  دوخ  تعیب  رب  یهورگ  دـندش . میـسقت  هتـسد  هس  هب 
ماـما زا  ییوج  تلزع  رطاـخ  هب  љș نیا  دـندش . ریگ  هشوـگ  دـیز ، نب  ۀـماسا  ۀملـسم و  نب  دـمحم  رمع و  نب  هللادـبع  صاـق و  دـعس و 

هک نانچمه  تسین  زیاج  یلع  اب  گنج  دنیوگیم  دنوریم و  رامـش  هب  يدـعب  ۀـلزتعم  فالـسا  اهنامه ، دـندش و  هدـیمان  هلزتعم  (ع ، ) یلع
دوخ موق  هب  تفر ، هراـنک  یلع  زا  دوخ  هورگ  اـبیمیمت  سیق  نب  فنحا  یتـقو  دـیازفایم :  زین  و  تسین . زیاـج  زین  یلع  باـکر  رد  گـنج 

ۀتـسیاش دیوگیم ، یتخبون  هچنآ  تسا ]. نآ  رد  امـش  حالـص  دییوج ، يرود  هنتف  زا  ( ] 5/ هعیشلا قرف  « ) مکل حلـصأ  ۀنتفلا  اولزتعا  : » تفگ
، دنتسج ییادج  تقو  مکاح  یسایس  یـشم  طخ  زا  زور  نآ  رد  نانآ  دوب ، یـسایس  لازتعا  عون  کی  هورگ  نیا  لازتعا  اریز  تسین ، شریذپ 

تهج نـیا  زا  تـسایمود ، رد  كـالم  زا  ریغ  یکی ، رد  كـالم  درادـن و  هلزتـعم »  » یتدــیقع ویمـالک  بـتکم  هـب  یطاـبترا  لازتـعا  نـیا 
نارگید رب  ار  یلع  هلزتعم  ۀمه  دیوگیم : یخلب » . » دناهتفریذپن ار  هیمـست  هجو  نیا  هلزتعم  دوخ  یتح  دـشابیمود ، ۀـشیر  یلوا  دـناوتیمن ،

نینچ کی  دـنک ، هبوت  هک  هاگنآ  رگم  دـننکیمن ، رارقرب  ياهطبار  وا  نمـشد  اب  زگره  دـننادیم و  هارمگ  ار  وا  اـب  براـحم  هداد و  حـیجرت 
حلـص هیواعم  اب  یلع  نب  نسح  هک  هاـگنآ  دـنیوگیم : یخرب  2 ـ  تسناد . وا  تسایـس  یلع و  زا  لزتعم  دـیابن  تیـصوصخ  نیا  اـب  ار  هورگ 

دجاسم مزالم  هک  دندوب  یلع  نارای  زا  هتـشذگ  رد  نانآ  ۀمه  دنداهن و  هلزتعم »  » ار دوخ  مان  دندش و  ادج  یلع  نب  نسح  زا  یهورگ  درک ،
کی هورگ  نیا  لازتعا  اریز  تسین ، راوتـسا  نادنچ  هتـشذگ  ناسب  زین  هیرظن  نیا  دنتفرگ . دوخ  هب  لازتعا »  » بقل دـندش و  دوخ  ياه  هناخ  و 

راک هب  دروم  ود  رد  هملک  کی  هک  درادن  یعنام  چـیه  تسا و  يرظن  ویمالک  بتکم  کی  هلزتعم  هک  یلاح  رد  هدوب ، یـسایس  لازتعا  عون 
ظـعو و سرد و  ۀـقلح  هرـصب  رد  يرـصب  نسح  هک  یناـمز  رد  هک  تسا  نیا  روهـشم  رظن  3 ـ  دـشاب . يرگید  عرف  یکی  هکنآ  نودـب  دور 

دننکیم ریفکت  ار  رئابک  نابکترم  هک  دناهدش  ادیپ  یهورگ  ام  نامز  رد  نید ، ياوشیپ  يا  تفگ : دـش و  دراو  وا  رب  يدرم  تشاد  ياهباطخ 
تسین و ناـمیا  نکر  ناـنآ  بهذـم  رد  لـمع  ًـالوصا  دـننادیمن و  ناـمیا  یفاـنم  ار  هریبک  باـکترا  رگید ، هورگ  هک  یلاـح  رد  جراوخ ) )

دنکفا ریز  هب  رس  يرصب » نسح   » عقوم نیا  رد  هئجرم .)  ) تسین دیفم  رفک  اب  تعاطا ، هک  نانچمه  تسین  نامیا  هب  رـضم  هانگ ، هک  دندقتعم 
نمؤم هن  هریبک  بکترم  میوگیم  نم  تفگ  دادن ، تلهم  داتـسا  هب  وا  درگاش  اطع  نب  لصاو  ناهگان  دشیدنیب ، لئاس  شـسرپ  خـساپ  رد  ات 

درک و هیکت  دجسم  ياهنوتس  زا  یکی  هب  تساخرب و  داتـسا  رـضحم  زا  هاگنآ  هلحرم ، ود  نایم  تسا  ياهلحرم  رد  وا  هکلب  رفاک ، هن  تسا و 
شنارای وا و  نامز  نآ  زا  و  لصاو » انع  لازتعإ  : » تفگ داتفا  هقلح  زا  ادج  درگاش  هب  داتـسا  مشچ  درکیم . ریرقت  نارگید  هب  ار  دوخ  خساپ 

رد دیفم  خیـش  موحرم  یتح  ( 118/ قرفلا نیب  قرفلا  . ) دـناهدش روآ  داـی  ار  هیمـست  هجو  نیا  يداـیز ، هورگ  دـنتفرگ . دوخ  هب  هلزتعم  بقل 
ای و  لازتعا »  » ۀملک دـیوگیم : ددنـسپیمن و  ار  هیمـست  هجو  نیا  جـیربین »  » قرـشتسم یلو  دـنکیم . هراشا  هجو  نیا  هب  زین  تالاقملا  لیاوأ 

ةدـنهد حیـضوت  هک  ۀـضفار »  » دـننام تسا  هورگ  نیا  بتکم  رگنایب  ءاجرا »  » و هئجرم »  » هک يروط  نیمه  تساهنآ . بتکم  رگناـیب  هلزتعم » »
یجراخ عضو  هب  هن  دـشاب  ناـنآ  بتکم  ياوتحم  هب  هراـشا  هک  درک  ریـسفت  یعون  ار  هلزتعم  لازتعا و  ۀـملک  دـیاب  تسا  بتکم  نیا  تیعقاو 

مساقلاوبا 4 ـ  دشاب . زین  اهنآ  بتکم  هب  هراشا  لازتعا »  » موهفم رد  هک  تسج  یتلع  دیاب  اذـل  و  ( 54 راصتنا / مدقم   ) نآ ناراذگناینب  زا  یکی 
، تشاد دوجو  رظن  فالتخا  هریبک  بکترم  ةرابرد  هک  تسا  نیا  دـناهداد  ار  بقل  نیا  هلزتعم  هب  هکنیا  تلع  دـیوگیم : هلزتعم  خیـش  یخلب 

لها دندیـشیدنایم . نمؤم  وا  باتک  لوسر و  ادـخ و  هب  ناشرارقا  رطاخ  هب  ار  نانآ  هئجرم  دنتـشادنپیم . كرـشم  رفاک و  ار  ناـنآ  جراوخ 
میریگیم و ار  ارآ  ۀمه  قافتا  دروم  ام  دنتفگ : هتـسج  يرود  اههورگ  نیا  ۀمه  زا  هلزتعم  هورگ  دنتـسنادیم . قساف  نمؤم  ار  نانآ  ثیدـح 

قرف فالتخا  دروم  هک  كرـش  نامیا و  رفک و  اب  ار  وا  یلو  مینادیم  قساف  ار  مدآ  نیا  اـم  هکنیا  نآ  مینکیم و  فذـح  ار  فـالتخا  دروم 
نیا شترابع  تسا و  هدروآ  قرفلا  نیب  قرفلا  رد  زین  يدادغبار  رظن  نیا  ًاقافتا  ( 115/ نییمالسإلا تالاقم  .) مینکیمن فیصوت  تسایمالسا 

5ـ دنتفرگ . هلـصافیمالسا  قرف  زا  هکنیا  لصاح  و  دـندش . لزعنم  تما ، ۀـمه  زا  نیتلزنملا  نیب  ۀـلزنملا  رظن  ءادـبا  رطاخ  هب  نانآ  هک : تسا 
؛ رفاـک هن  دنرامـشیم و  نمؤـم  هن  دـننادیم ، لزعنم  رفک  ناـمیا و  زا  ار  هریبـک  بکترم  هک  تسا  نیا  هلزتـعم  هـب  هورگ  نـیا  ندـیمان  تـلع 

ۀیرظن لاح  ره  رد  دندرک . ادج  هورگ  ود  ره  زا  ار  بکترم  تقیقح  رد  و  ( 4/22 بهذلا جورم   ) تسا هدش  روآ  دای  ار  هیرظن  نیا  يدوعسم 
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رد تهج  نیا  تسا و  بتکم  یلصا  ۀتکن  رگنایب  اهبتکمیماسا  ًابلاغ  اریز  تسا . رت  کیدزن  رابتعا  هب  مجنپ  مراهچ و  هیرظن  فورعم و  موس 
بکترم ای  دـندش و  ادـج  تما  زا  نیرمألا » نیب   » ۀـیرظن اب  ناشدوخ  اـی  تسا ، هجو  ود  زا  یکی  لازتعا  تلع  دراد و  دوجو  مجنپ  مراـهچ و 

. دناهدرک ادج  رفاک  نمؤم و  زا  ار  هریبک 

؟ تسیچ ضیوفت  ۀیرظن  دقن 

شسرپ

؟ تسیچ ضیوفت  ۀیرظن  دقن 

خساپ

هب نکمم  زاین  هکنیا  تسا و  بجاو » هب  تانکمم  زاین  كالم   » نییبت نآ  دریگیم و  همـشچرسیمالک  ای  یفـسلف و  لصا  کی  زا  هیرظن  نیا 
مکاح وا  رب  زاین  هدرکن  نت  رب  دوجو  سابل  هدشن و  ثداح  ات  ینعم  نیدـب  تسوا ، مدـع  زا  سپ  دوجو  ققحت و  ثودـح و  لصا  رد  بجاو 

، تلع هب  وا  زاین  كالم  ای  دتـسیاب . دوخ  ياپ  يور  ناوتیم  هدـش و  عطق  بجاو  هب  وا  زاین  رگید  درک ، نترب  دوجو  سابل  هک  هاـگنآ  تسا ،
جراخ زا  یتسد  ات  تسا و  ناسکی  نآ  رب  مدع  دوجو و  تبـسن  هدوب و  دنمزاین  ریقف و  تاذ  دح  رد  تسا  نکمم  هکنیا  نآ  تسوا و  ناکما 

، تسا یفاک  دوجو ، تلع  دوبن  مدع »  » يوس هب  شیارگ  رد  تسه  هک  يزیچ  دوشیمن ، جراخ  هریاد  طسو  زا  زگره  دوشن  زارد  وا  يوس  هب 
، دـشاب وا  ناکما  تلع ، هب  زاین  كالم  هاگره  دـناشوپب . دوجو  ۀـماج  نآ  رب  هک  مزال  تسا  یتلع  ًامتح  دوجو ، هب  شیارگ  رد  هک  یلاح  رد 

لاح رد  ثودح و  زا  لبق  نآ ، اب  هتـسویپ  یتاذ  رقف  هکلب  دشاب ، وا  ثودح  نامز  هب  صوصخم  دـناوتیمن  تسه و  وا  اب  هتـسویپ  تلاح  نیا 
هیبشت زا  نآ  تابثا  رد  تسین و  هارمه  ناهرب  اب  هدش ، هداد  تبسن  ناملکتم  زا  یخرب  هب  هک  تسخن  رظن  تسا . هارمه  نآ  زا  سپ  ثودح و 

زاین دوخ  شیادـیپ  رد  نامتخاس  هک  روط  نامه  تسا ، راک  لگ  هب  نامتخاس  لثم  نکمم ، لثم  دـنیوگیم ، دوشیم و  هتفرگ  هرهب  لیثمت  و 
لاوز و ناـکما  تسه  هک  يزیچ  بجاو ، هب  نکمم  تبـسن  تسا  نینچمه  ددرگیم ، عطق  هدـنزاس  زا  وا  زاـین  ققحت ، زا  سپ  دراد و  اـنب  هب 
، دننک تابثا  یلیثمت  هیبشت و  نینچ  اب  ار  یفسلف  لصا  کی  دنهاوخیم  هک  یناسک  یتسار  هب  تسین . ادخ  يارب  یلو  تسه  اَّنب  يارب  يدوبان 

مدع زا  نکمم  ةدنرآ  دیدپ  بجاو  تسا ، نکمم  هب  بجاو  تبسن  زا  ریغ  نامتخاس ، هب  انب  تبسن  اریز  دنیامیپب ، ار  لالدتـسا  هار  دنناوتیمن 
، درادیم هگن  اپرـس  ار  نامتخاس ، هک  هچنآ  دشابیم و  مه  يور  رب  حـلاصم  ةدـننک  عمج  تکرح و  لعاف  انب  هک  یلاح  رد  تسا ، دوجو  هب 
هب ار  نکمم  ناوتیمن  نیاربانب  دنامب ، اپرـس  ات  دـشخبیم  یگتـسویپ  عون  کی  انب  هب  هک  تسا  ینامـسج  ياهورین  يدام و  ياه  هیام  نامه 
زا شقن  راک ، زاغآ  رد  تسا . لعاف  دوجو  هورگ  رد  ًءاقب  ًاثودح و  زین  نامتخاس  تقیقح  رد  هکلب  درک ، سایق  انب  هب  ار  بجاو  و  نامتخاس ،

درادیم هگن  ار  نآ  هک  دسریم  يدام  ینامسج و  ياوق  شقن  سپـس  دنیچیم و  مه  يور  ار  حلاصم  هک  تسا  نیا  وا  راک  و  تسا ، اّنب  نآ 
، لعف هاوخ  تسین . لعاف  زا  زاین  یب  یگتـسویپ  شیادیپ و  رد  هدیدپ  هکنیا  تسا و  ناسکی  ود  ره  رد  مکح  دشاب ، حیحـص  سایق  مه  رگا  و 

نایم رد  دیاش  تسا و  هدنامن  یقاب  ماهبا  ياج  هدش و  تباث  ینشور  لیالد  اب  مود  ۀیرظنیمالـسا  ۀفـسلف  رد  یعیبط . لعف  ای  دشاب  یهلا  لعف 
زا ار  وا  اهنامز  رگید  رد  دزاس و  رصحنم  وا  ثودح  نامز  هب  بجاو  هب  ار  ناسنا  زاین  هک  دوشن  تفای  یـسک  ناناملـسم  لقأال  ای  نادحوم و 
زا ار  بلطم  نآ  وا  هدوبیمالـسا و  ریغ  ۀفـسالف  زا  هتفگ ، نخـس  تاراشا  رد  نانآ  زا  سیئرلا  خیـش  هک  يدارفا  دیـشیدنا و  زاـین  یب  بجاو 

نـشور ثحب ، عضو  اب  بسانتم  لیالد  اب  ار  ًءاقب ) ًاثودـح و  تلع  هب  زاـین   ) هیرظن نیا  اـم  فصولا ـ  عم  یلو ـ  تسا  هدرک  لـقن  ناـنآ  بتک 
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ۀظحل رد  بجاو  هب  تانکمم  ریاس  ناسنا و  زاین  هک  دنشیدنایم  هک  نانآ  تسا  یفرح  ینعم  تبسن  بجاو  هب  نکمم  تبـسن  1 ـ  میزاسیم .
، تلع هب  لولعم  تبـسن  انعم  کی  هب  بجاو و  هب  تبـسن  یناـکما  دوجو  دـنرادن . ربخ  یناـکما  دوجو  تیعقاو  زا  ءاـقب  رد  هن  تسا  ثودـح 
ای یعقاو و  دوجو  زا  یناسنا ، هشیدـنا  رد  یجراخ و  دوجو  رد  دـناوتیمن  یفرح  يانعم  هک  روط  نیمه  تسا  یمـسا  هب  یفرح  يانعم  تبـسن 

یناکما دوجو  تسا  نینچمه  تسوا ، ياـنف  ۀـیام  نیع ، نهذ و  ۀـلحرم  رد  یمـسا  ینعم  زا  وا  ییادـج  ددرگ و  ادـج  یمـسا  ياـنعم  ینهذ 
، تسوا یگتـسباو  قلعت و  نامه  دوجو  نیا  تیعقاو  تسوا و  هب  مئاق  بجاو  هب  قلعتم  دوجو ، رظن  زا  یتسه  ناهج  بجاو . دوجو  هب  تبـسن 
هب زاین  دوخ  ثودح  رد  نکمم  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  تروص  نیا  رد  تسوا . يدوبان  مزلتسم  اقب ، لاح  رد  ول  یگتسباو و  مدع  ضرف 

ناسب یتسه  ناهج  مییوگب : نینچ  دـیاب  مینک ، نشور  یلیثمت  اب  ار  تقیقح  نیا  میهاوخب  رگا  اـم  تسوا . زا  زاـین  یب  اـقب  رد  دراد و  بجاو 
، تسا غارچ  نآ  دوخ  نآ  زا  رون  نیا  هک  دـشیدنایم  نینچ  هاگآان  ناسنا  دـشخبیم و  ینـشور  ار  مزب  قاتا و  هک  تسا  يرون  رپ  ياهغارچ 

نشور ار  مزب  سلجم و  هدرک و  ینارون  ار  وا  هک  تسا  هتسویپ  طابترا  دریگیم و  همـشچرس  قرب  دلوم  هاگتـسد  زا  ضیف  نیا  هک  یلاح  رد 
يارحـص نآ  ناسب  یتسه  ناهج  ای  دریگیم . ارف  ار  اج  همه  یکیرات  دوش ، عطق  قرب  دـلوم  هاگتـسد  نآ  اـب  غارچ  طاـبترا  رگا  دزاـسیم و 

نآ رب  بآ  هتسویپ  هک  تسا  نآ  دنمزاین  هطقن ، کی  نتـشاد  هاگن  بوطرم  دریگ . رارق  یناتـسبات  نازوسو  غاد  باتفآ  ریز  هک  تسا  يریوک 
. تسا حور  تایح و  عون  ره  دقاف  هک  دیآیم  رد  یکـشخ  كاخ  تروص  هب  هطقن  نامه  دوش ، عطق  ریطقت  ياهظحل  رگا  دنک و  هکچ  هطقن 

دعب رد  تسا . یناکم  ینامز و  دـعب  ود  ياراد  يدام  دوجوم  مسج و  هک  مینادیم  یگمه  تساوران  یناکم  یناـمز و  دـعب  نیب  ضیعبت  2 ـ 
نآ ریغ  ثودح )  ) نامز ره  ردیمسج  ره  ینامز  دعب  رد  یلو  دنققحتم ، نامز  کی  رد  لاح  نیع  رد  یلو  هتفرگ  هلصاف  مه  زا  ازجا  یناکم 

بجاو هب  زاین  دوخ  دوجو  ثودح و  رد  ناسنا  دنیوگیم : هک  نانآ  يدـعب . ياهنامز  رد  تسا  نینچمه  تسا و  اقب )  ) مود نامز  رد  مسج ،
هب جاتحم  ثودـح )  ) دـعب کی  رد  یناـمز ، داـعبا  رد  مسج  هک  دـنناسرب  دـنهاوخیم  عقاو  رد  تسا ، بجاو  زا  زاـین  یب  اـقب  رد  یلو  دراد ،

روصتم زگره  اریز  دنیوگیمن ، یناکم  داعبا  رد  ار  نخـس  نیا  هک  یلاح  رد  درادـن ، بجاو  هب  زاین  اقب )  ) يدـعب دـعب  رد  یلو  هدوب ، بجاو 
بجاو هب  نکمم  زاین  هک  ناهرب  ود  نیا  هب  هجوت  اب  نآ . زا  زاین  یب  وا  رگید  ءزج  یلو  دـشاب ، بجاو  هب  جاتحم  ناـسنا ، زا  یئزج  هک  تسین 

ۀیام داجیا ، رد  لالقتـسا  مینکیم . یـسررب  نادحوم  نایم  ملـسم  لصا  ود  نیا  وترپ  رد  ار  ضیوفت  ۀیرظن  دنکیم ، تباث  لاوحا  ۀمه  رد  ار 
ره دشاب ، زاین  یب  لقتـسم و  ثودح  زا  دـعب  زین  دوجو  رد  هک  دراد  روصت  یتروص  رد  لعف ، رد  لالقتـسا  ۀـیرظن  تسا  دوجو  رد  لالقتـسا 
هب مئاق  لعاف ،  یتسه  و  لعاف ، هب  هتـسباو  لعف  اریز  ددرگ ، لقتـسم  لعف  رد  دـناوتیمن  دـشابن ، ادـخ  زا  زاین  یب  دوجو  ۀـمادا  رد  لعاف  هاـگ 
وا داجیا  ات  دنریذپب ، لعف  رودص  ماگنه  رد  ار  تاذ  رد  لالقتـسا  دـیاب  دراد ، لالقتـسا  داجیا  رد  ناسنا  دـنیوگیم : هک  نانآ  تسا . بجاو 

ۀـشیدنا عون  کی  ضیوفت  ۀـیرظن  تسین . روصتم  داجیا  رد  لالقتـسا  بجاو ، هب  تاذ  زاین  نتفریذـپ  اب  ّالإ  دریگب و  دوخ  هب  لالقتـسا  گنر 
دوجو ۀـصرع  رد  لقتـسم  قلاخ  ود  هک  تسا  نیا  نآ  ۀـجیتن  مینک ، روصت  بجاو  زا  زاـین  یب  لـعف ، داـجیاردار  ناـسنا  هاـگ  ره  تسا  يونث 
هلأسم نیا  دشابیم و  دوخ  لاعفا  ةدننیرفآ  هک  ناسنا  يرگید  تسا و  تاوذ  رهاوج و  ةدننیرفآ  هک  دوجولا  بجاو  یکی  دـننک ، ییامندوخ 

. تسین راگزاس  تسا ، نهربم  یمالک  ياهباتک  رد  هک  تیقلاخ  رد  دیحوت  اب 

؟ تسیچ نآ  دقن  لعف و  اب  نآ  نراقت  ای  لعف و  رب  تردق  مدقت  هلأسم  ةرابرد  فلتخم  ياه  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  دقن  لعف و  اب  نآ  نراقت  ای  لعف و  رب  تردق  مدقت  هلأسم  ةرابرد  فلتخم  ياه  هاگدید 
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خساپ

تسا و لعف » اب  نآ  نراقت   » ای و  لعف »  رب  تردق  مّدقت   » ۀلأسم دناهتفرگ ، يدایز  ۀلصاف  رگیدکی  زا  اهنآ  رد  هرعاشا  هلزتعم و  هک  یلئاسم  زا 
دروم راک  هاگنآ  دـشابیم ؟ اناوت  رداق و  لعف ، ماجنا  زا  شیپ  ایآ  دـهدیم ، تروص  ار  يراک  هک  ییاناوت  رداـق و  ناـسنا  رگید : تراـبع  هب 
ۀیرظن زا  هلزتعم  نآ ، زا  لبق  هن  دـیآیم ، دـیدپ  وا  مادـنا  تالـضع و  رد  لـعف  اـب  ناـمزمه  تردـق  هکنیا  اـی  دـهدیم ، تروص  ار  دوخ  رظن 

نایب نمض  رد  عوضوم  قیقحت  کنیا  دنیامنیم . ناهرب  ۀماقا  نآ ، رب  هدیزگرب و  ار  مود  ۀیرظن  هرعاشا  هک  یلاح  رد  دننکیم ، عافد  تسخن 
باب هب  یطابترا  نادنچ  تسا و  تعاطتسا »  » و تردق »  » باب هلئـسم  نیا  هاگیاج  1 ـ  دنکیم : کمک  هیرظن  ود  ره  مهف  هب  هک  بلطم  دـنچ 

مود ۀیرظن  تسا : هتفگ  نینچ  باب  نیا  رد  ار  نآ  ناونع  تّلع  هدومن و  دای  لدع »  » باب رد  نآ  زا  رابجلا  دـبع  یـضاق  یلو  درادـن ، لدـع » »
یتردق 2 ـ  دهدیمن . ماجنا  حیبق  راک  میکح  صخش  تسا و  حیبق  راک  نآ  تسا و  قاطی » ام ال  فیلکت   » مزلتـسم لعف ) اب  تردق  تنراقم  )

، ود نیا  زا  کی  مادک  هک  دوش  نشور  دی  اب  دشاب و  هتـشاد  دناوتیم  ار  ینعم  ود  زا  یکی  دـنیوگیم ، نخـس  وا  نراقت  مدـقت و  ةرابرد  هک 
نآ دوجو  ماگنه  هب  ار  هدیدپ  دوجو  هک  يزیچ  تردق : فلا ـ  دنیوگیم . نخـس  مادک ، نراقت  مّدـقت و  ةرابرد  تسا و  عازن  ثحب و  دروم 

يارب يراظتنا  تلاح  عون  چیه  نآ ، ققحت  زا  سپ  هک  هدیدپ  مات  ّتلع  ینعی  تردق : نخـس : رگید  هب  دزاسیم . ریذـپان  بانتجا  يرورض و 
دح هب  وا  دوجو  ات  هدیدپ  : » ینعی دجوی » مل  بجی  ملام  ءیـشلا   » ةدعاق دریذپیم . قّقحت  هفقو  نیرتکچوک  نودـب  هدـیدپ  دـنامیمن و  لعف 

بوجو موزل و  هدیدپ  هب  هک  تسا  یتردق  نینچ  اریز  تسا ، ینعم  نیا  هب  تردق  هب  رظان  دـشوپیمن » دوجو  هماج  دـسرن ، موزل  ترورض و 
« نتسناوت ینعم «  هب  تردق  ب ـ  دریگیمن . تروص  دنکیم ، دیدهت  ار  هدیدپ  دوجو  هک  ییاههار  مامت  نتـسب  اب  زج  راک  نیا  و  دشخبیم ،
، دزاسب هناخ  اّنب  ای  دزودـب و  سابل  دـناوتیم  طاـیخ  مییوگیم  رگا  درادـن . ار  نآ  ییاـناوت  هک  یـسک  ربارب  رد  راـک  ماـجنا  رب  رادـتقا  ینعی 
رد هچراپ  ًـالثم  رگا  هک  دـنراد  ارن  ییاـناوت آ  مزـال ، ياهـشزومآ  زا  سپ  يدارفا  نینچ  هک : تسا  نیا  دروم ، ود  نیا  رد  تردـق  زا  دوصقم 

رداق دنرادن . ار  یگدامآ  ییاناوت و  نیا  یناسک  لباقم  رد  دـنروآ ، رد  فرط  هاوخلد  دروم  ۀـماج  تروص  هب  ار  نآ  دریگ  رارق  نانآ  رایتخا 
. دـهدیمن ماجنا  دـهاوخن  دـهدیم و  ماجنا  دـهاوخب  لعفی » مل  أشی  مل  نإو  لعف  ءاـش  نإ  : » دـناهدرک فیرعت  نینچ  ار  اـنعم  نیا  هب  اـناوت  و 

هکلب تسین ، لعف  رب  مّدقتم  تسخن ،  ینعم  هب  تردـق  3 ـ  تسا . ینعم  ود  نیا  زا  کی  مادک  هورگ ، ود  نایم  عازن  لحم  دـید ، دـیاب  نونکا 
عون چیه  لعف  ققحت  يارب  تسین و  ریذپ  ناکما  ییادج  لعف ، تردق و  نینچ  نایم  هک  تسا  نیا  ضرف  اریز  تسا ، نامزمه  لعف  اب  هتـسویپ 

فلخت نآ ، مزال  ّالإ  نآ و  رب  مّدقتم  هن  دشاب ، لعف  اب  نامزمه  دـیاب  ینعم ، نیا  هب  تردـق ، تروص  نیا  رد  درادـن ، دوجو  ياهرظتنم  تلاح 
تـسا لعف  رب  مّدقتم  ًامتح  تسا ، لعف  هب  بیرق  دادعتـسا  نامه  هک  مود  ینعم  هب  تردـق  تسین . ریذـپ  ناکما  نآ  تسا و  مات  ّتلع  را  لعف 

أدبم صخـش  ات  ددرگ ، همیمـض  نآ  هب  يرگید  ياهزیچ  دیاب  و  تسین ، شیب  يزیچ  صقان  ّتلع  یـضتقم و  زج  ینعم ، نیا  هب  تردـق  اریز 
شقن اهنآ ، هّیهت  زا  سپ  ات  دورب  رظن  دروم  ۀـچراپ  یطایخ و  خرچ  ای  نزوس  خـن و  غارـس  دـیاب  هتـشک ، راک  ةدـنزود  کی  ًالثم  ددرگ ، لعف 

درک يرواد  ینشور  هب  هورگ  ود  نیا  نایم  ناوتیم  تردق ، ریسفت  هب  هجوت  اب  4 ـ  دربیم . نامز  دوخ  تامدقم  نیا  هیهت  دنک و  افیا  ار  دوخ 
خیـش ناوریپ  زا  دوخ  هک  يزار  رخف  نایم ، نیا  رد  طقف  دناهتفگن  نشور  تردق »  » ةرابرد ار  دوخ  دوصقم  هورگ  ود  زا  کی  چـیه  دـنچ  ره 
ّقلعت  » ۀلئسم رد  ار  يرواد  نیا  وا  دنک و  يرواد  عزانتم  هورگ  ود  نایم  دشک و  رب  تقیقح  يامیس  زا  هدرپ  هک  تسا  هتسناوت  تسا ، يرعـشا 

ار هرعاشا  لیالد  هک  اجنآ  زا  یلو  تسین . هلزتعم  نیهارب  لقن  هب  يزاین  هلأسم ، ندوب  نشور  هب  هجوت  اب  5 ـ  تسا . هدروآ  نیدض » هب  تردق 
نامزمه لعف  اب  تردـق  رگا  فلا ـ  میزادرپیم : هلزتعم  لیالد  زا  یخرب  حیـضوت  هب  رظن  نیا  زا  میدرک ، لـقن  لـعف  اـب  تردـق  یناـمزمه  رب 

ناـمیا ًاـمتح  تشاد  ناوت  تردـق و  رگا  اریز  دوب ، دـهاوخ  راـیتخا  زا  جراـخ  هب  فیلکت  ناـمیا ، هب  رفاـک  فـیلکت  تروـص  نیا  رد  دـشاب ،
ـ  ب تسا . هتـشادن  نامیا  رب  تردـق  تفگ  دـیاب  هدرواین  نامیا  هکنیا  زا  ددرگیمن ) ادـج  نآ  زا  لعف ، اـب  ناـمزمه  تردـق  اریز   ) دروآیم

لعف هب  مزلم  نورد  زا  دشاب و  وا  رایتخا  رد  ءیش  کی  كرت  لعف و  هک  دنیوگیم  یـسک  هب  رداق  دریگیم ، ّقلعت  نیدض  رب  هتـسویپ  تردق 
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هب فّلکم  هک  يرفاک  رد  دیاب  دوشیمن ، ادج  لعف  زا  تردق ، هک  اجنآ  زا  دشاب ، نامزمه  لعف  اب  تردـق  هاگره  دـشابن ، كرت  هب  مزلم  ای  و 
مات ّتلع  ینعم  هب  ثحب ، دروم  تردق  تسخن ، لالدتسا  رد  ( 396 رابجلا : دبع  یضاق  .) دیآ درگ  رفک  نامیا و  هظحل ، کی  رد  تسا  نامیا 

نتشاد فیلکت  طرـش  مییوگب  هاگ  ره  تسین . ریذپ  ناکما  لاصفنا ، نآ  رد  هدشن و  ادج  دوخ  لولعم  زا  زگره  هک  یتّلع  تسا ، هدش  هتفرگ 
تردق و ياراد  وا  هک  درک  فشک  ناوتیم  رفک ) نامیا و   ) هب فلکم  قّقحت  مدع  زا  دشاب ، نامزمه  لعف  اب  دیاب  نآ  تسا و  یتردـق  نینچ 

ینعی تسا ، مود  ینعم  هب  تردـق ، نتـشاد  فیلکت ، طرـش  هک  یلاـح  رد  تفریذـپیم . ققحت  ناـمیا  ًاـمتح  دوب ، اراد  رگا  اریز  هدوبن  ناوـت 
تروص نیا  رد  تسین  نآ  ندوبن  رب  لیلد  نامیا ، نتفریذـپن  تسا و  دوجوم  نارفاک  مامت  رد  یطرـش  نینچ  فیلکت و  ماجنا  يارب  یگداـمآ 

دنزن و رـس  وا  زا  لعف  دنچ  ره  دـنادب  هارمه  فیلکت  اب  ار  نآ  هتـسویپ  هتـسناد و  فیلکت  طرـش  ار  یتردـق  نینچ  دوجو  دـناوتیم ، يرعـشا 
ینعم هب  تردـق  ریـسفت  تسخن ،  لالدتـسا  ساسا  رگا  دوشیمن . بترتم  ینعم ، نیا  هب  لعف  اب  تردـق  نراقت  رب  يدـساف  یلات  نیرتکچوک 

هک تسا  ءاـضتقا  ینعم  هب  تردـق  اریز  تسا ، صقاـن  تلع  و  یـضتقم »  » ینعم هب  تردـق  ریـسفت  مود ، لالدتـسا  ساـسا  تـسا ، ماـت  تـّلع 
یلات تروص  نیا  رد  دـنکیم و  ادـیپ  هجوت  فرط  کـی  هب  طـقف  نآ  اریز  ماـت ، ّتلع  ینعم  هب  ّتلع  هن  دراد  ار  نیدـض  رب  ّقلعت  تیحـالص 

تسین و رفک ) نامیا و   ) نیدض دوجو  یتردـق ، نینچ  ۀـمزال  اریز  دوشیمن ، هجوتم  ریـسفت  نیا  رب  تسا ، یـضاق  لالدتـسا  رد  هک  يدـساف 
مالک رد  هصالخ  رفک . ناـمیا و  ینعی  یـضتقم  ود  هن  تسا ، دـحاو  نآ  رد  داـضتم  یـضتقم  ود  دوجو  مزلتـسم  دادعتـسا ، ینعم  هب  تردـق 

تردق دیوگیم : یفرط  زا  دوش و  عمج  نامیا  رفک و  دحاو  نآ  رد  دیاب  دیوگیم : یفرط  زا  دروخیم  مشچ  هب  نشور  یگناگود  لدتـسم 
ءاضتقا دادعتـسا و  مات و  ّتلع  هب  ریـسفت  مود  نخـس  مزال  تسا و  مات  ّتلع  هب  تردـق  ریـسفت  لّوا ، نخـس  مزال  دریگیم ، قّلعت  نیدـض  رب 

مّدـقم لعف  ماجنا  رب  دادعتـسا ، ینعم  هب  تردـق  هک  مینادیم  یگمه  تسا و  نشور  هلئـسم  تروص  ود  ره  خـساپ  هک  تسا  نیا  قح  تسا .
نآ رب  اناوت  ار  دوخ  نتفر  هار  زا  شیپ  و  دـشیدنایم ، نآ  هب  رداق  ار  دوخ  دزیخرب ، هکنآ  زا  شیپ  ناـسنا  ره  یجیهـال  ققحم  لوق  هب  تسا و 
رب هلزتعم  تردـق و  نراقت  رب  هرعاشا  ارچ  تسیچ و  عازن  نیا  ةزیگنا  هک  تسا  نیا  دـنام  یقاـب  هک  ياهتکن  6 ـ  ( 1/441 قراوش . ) دراگنایم

لعف لعاف  رـشب  هک  دنزرویم  رارـصا  هرعاشا  : » تسا هدرک  نشور  ار  نآ  ۀتکن  اج  نیا  رد  رابجلا  دبع  یـضاق  دنزرویم ؟ رارـصا  نآ  مّدقت 
نآ اب  نراقم  ار  رـشب  تردق  نآ و  رب  مّدقم  لعف  رب  ار  ادخ  تردـق  تهج  نیا  زا  تسادـخ . دوخ  تقیقح  رد  لاعفا  ثِدُْـحم  تسین و  دوخ 
اذل هتسناد و ـ  یهلا  تردق  محازم  ار  رشب  مّدقتم  تردق  هرعاشا  مییوگب  هکنیا  رتنشور  نخس  ( 396، هسمخ لوصا  حرش  .« ) دننکیم دادملق 
دقاف لعف  اب  نامزمه  تردق  تسا و  مدقتم  تردق  نآ  زا  شقن  دندقتعم  دنزرویم و  رارـصا  نآ  نراقت  هب  دننکیم و  مّدـقت  بلـس  نآ  زا   ـ

. دننکیم ظفح  لحارم  مامت  رد  ار  تیقلاخ  رد  دیحوت  دوخ ـ  نامگ  هب  قیرط ـ  نیا  زا  دشابیم و  شقن 

؟ تسیچ نآ  دقن  تسا ؟ زیاج  هبوت  مدع  تروص  رد  ناراک  هنگ  زا  وفع  ایآ  دیعو  دعو و  لصا  هب  هجوت  اب  هلزتعم  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  دقن  تسا ؟ زیاج  هبوت  مدع  تروص  رد  ناراک  هنگ  زا  وفع  ایآ  دیعو  دعو و  لصا  هب  هجوت  اب  هلزتعم  هاگدید  زا 

خساپ

رد یلو  دـنراد  یناوارف  دـحتم  ياهرظن  هطقن  دـنچ  ره  هورگ  ود  نیا  تسا . هدرک  دـشر  هرـصب  دادـغب و  رد  هک  تسایمالک  بتکم  لازتعا 
هک یلاح  رد  دـننکیم ، دـیکأت  وفع  زاوج  عنم  رب  دادـغب  ۀـلزتعم  تسا . هلأسم  نیمه  یکی  هک  دـنراد  رظن  فالتخا  مه  اـب  لـئاسم  زا  یخرب 
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يرما ار  مرجم  باقع  هک  تسا  تسخن  هورگ  زا  تفگش  دنکیمن . یقلت  حیبق  فلخت  ار  نآ  هتـسناد و  زیاج  ار  نامرجم  وفع  هرـصب  ۀلزتعم 
ناسحا دوج و  جیاتن  زا  ار  نآ  دننادیمنیمازلا و  رما  ار  عیطم  شاداپ  هک  یلاح  رد  دننکیم ، یقلت  حیبق  ار  هذخاؤم  كرت  دننادیمیمازلا و 
يدـحاو مکح  ًاعبط  دـنرگیدکی و  نیرق  ود  ره  باـقع  باوث و  هک  یلاـح  رد  تسین ، راـک  رد  یقاقحتـسا  دـنیوگیم  دنرامـشیم و  ادـخ 

زا تساوخ  تسا ، قح  بحاص  تسد  رد  راک  مامز  تروص  نیا  رد  تسادخ  قح  مرجم  باقع  دنیوگیم : هرـصب  ۀلزتعم  تشاد . دـنهاوخ 
. دـشخبب ار  نآ  دـناوتیم  راـکبلط  دراد و  ار  نید  مکح  راـکهنگ  باـقع  تقیقح  رد  دـنکیم و  اـهر  ار  نآ  تساوخن  دریگیم و  هرهب  نآ 

هئارا زجوم  تروـص  هب  هک  دـناهدرک  لالدتـسا  يروـما  اـب  دوـخ  ۀـیرظن  رب  دـنمرجم ، هذـخاؤم  موزل  تخـسرس  نارادـفرط  زا  هک  اهیدادـغب 
ادخ هک  تسناد  فلکم  یتقو  اریز  هدـننک . فیلکت  يادـخ  بناج  زا  تسا  یفطل  ناگدـنب  باقع  تسا  فطل  ياضتقم  باقع  1 ـ دوشیم .

لوصا حرـش  ، / رابجلا دـبع  یـضاق  . ) دوشیم کیدزن  مارح  كرت  بجاو و  ماجنا  هب  درک ، دـهاوخ  هذـخاؤم  ًامتح  هانگ  نایـصع و  رب  ار  وا 
ًاعبط دزاسیم و  کیدزن  هانگ  زا  يرود  بجاو و  يادا  هب  ار  ناگدـنب  هک  تسا  یلمع  هلزتعم ، قطنم  رد  فطل  خـساپ : ( 647 /646 ـ  هسمخ

حیحـص ینعم  ادخ ، بناج  زا  تسا  یفطل  ترخآ ) رد   ) ناگدنب باقع  دیوگیم : هک  نیا  نیاربانب ، ترخآ ، هن  تسایند  نیمه  نآ  هاگیاج 
تـسا یهلا  فطل  ینامرفان ، رب  میب  راذنا و  هک  نیا  نآ  تسا و  هدمآ  شراتفگ  رخآ  رد  هک  تسا  ياهلمج  نامه  وا  دوصقم  دیاش  درادـن و 

وفع و هک  دنادب  فلکم  هک  دتفایم  رثؤم  یتروص  رد  راذـنا  میب و  ددرگیم و  تامرحم  كرت  تابجاو و  ماجنا  هب  ناگدـنب  برق  ۀـیام  هک 
رگا ًاضقن : اّما  تسا . شودـخم  ًالح  ًاضقن و  لالدتـسا  نیا  دـهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  ریثأت  تروص  نیا  ریغ  رد  تسین و  راک  رد  یتشذـگ 

یبجاو ای  ددرگیم  هانگ  درگ  هب  رتمک  تسین  هتفریذپ  وا  ۀبوت  هک  دنادب  فلکم  رگا  اریز  دشابن ؛ عورشم  هبوت  دیاب  دشاب  حیحـص  قطنم  نیا 
وفع زاوج  نیا ، زا  هتـشذگ  دزاسیم  یثنخ  ار  نآ  رثا  هدرک و  گنرمک  ار  میب  راذـنا و  شقن  هبوت  قیرط  زا  وفع  مالعاو  دـیامنیم  كرت  ار 

هاـنگ و زا  ناـسنا  يرادزاـب  رد  راذـنا  میب و  رگا  یلّوا . هن  تـسا  یمّود  دزاـسیم  یثـنخ  ار  راذـنا  مـیب و  رثا  هـک  يزیچ  تـسا ، نآ  موزل  ریغ 
ره ماجنا  يارب  شیوخ  تداعس  زا  سویأم  دارفا  دراد . ییازس  هب  ریثأت  هانگ  شهاک  رد  زین  دیما  ۀنزور  ندوب  زاب  اجر و  تسا  رثؤم  ینامرفان 
اجر فوخ و  نایم  ناسنا  دـیاب  یتیبرت  رظن  زا  تهج  نیا  زا  دـنراگنایمن ، عنام  عدار و  دوخ  يارب  ار  يزیچ  دنـشابیم و  هدامآ  یفالخ  عون 

: دیوگب ای  ددرگ ، مورحم  شیوخ  تداعـس  زا  هن  دهد و  ماجنا  دهاوخب  شلد  هچ  ره  ات  دـننک  نشور  زبس  غارچ  وا  يارب  هن  دـنک ، یگدـنز 
ياـه هتـساوخ  رگید  ارچ  مرفیک ، باـقع و  هب  موـکحم  نم  هک  نوـنکا  بجو ، دـص  هچ  بجو و  کـی  هچ  تشذـگ  رـس  زا  بآ  هک  ـالاح 

ناراکهنگ زا  وفع  تسا ، هداد  باقع  ةدـعو  ار  هریبک  هاـنگ  بکترم  دـنوادخ  تسا  فلخت  وفع ، زیوجت  2 ـ  مهدـن . ماجنا  ار  دوخ  یناسفن 
( لوبناتـسا 2/194 ط  يدـضع دـیاقع  حرـش  یناود : . ) تسا لاـحم  ادـخ  رب  ود  ره  تـسا و  شرازگ  رد  غورد  هدـعو و  رد  فـلخت  یعوـن 

باقع كرت  زوجم  اهنآ  ققحت  مدع  هک  دشاب  یطورـش  هب  طورـشم  تسا  نکمم  یهلا  دیعو  هدعو و  دنیوگیم : خـساپ  هار  ود  زا  نافلاخم 
رگا یلو  دشیم  بوسحم  فلخت  یعون  وفع ، تروص  نیا  رد  دوبن ، یطرـش  ياراد  دوب و  قلطم  رگا  یهلا  دیعو  نخـس : رگید  هب  و  ددرگ .

حیضوت رد  دیآیمن . باسح  هب  فلخت  طرش ، ققحت  مدع  رطاخ  هب  طورـش  كرت  تروص  نیا  رد  دشاب ، یطورـش  ای  طرـش و  هب  طورـشم 
ناکما نانآ  ياعدم  هکلب  دشابیم ، نامرجم  لاح  لماش  ًامتح  یهلا  وفع  هک  تسین  نیا  وفع  زاوج  هب  نالئاق  ياعدم  مییوگیم : خـساپ  نیا 

یهلا ياهدـیعو  ماـمت  اـی  یخرب و  میهدـب  لاـمتحا  هک  تسا  یفاـک  تروص  نیا  رد  تسا . هلاحتـسا  ياـعدا  لـباقم  رد  نآ  زیوـجت  وـفع و 
اعدم رگا  يرآ  دوشن . باسح  فلخت  لقع ، رظن  رد  وفع  عوضوم ، ندوبن  رطاخ  هب  طرش ، نادقف  تروص  رد  ات  دنشاب  یطورش  هب  طورـشم 

دشابیمن و قلطم  هدوب و  طورـشم  یهلا  ياهدیعو  ۀمه  هک  مولعم  اجک  زا  اریز  دوبن  یفاک  هدش  دای  باوج  تروص  نیا  رد  دوب ، وفع  موزل 
رایـسب توافت  دیعو  دعو و  نایم  هک  نیا  رگید  خساپ  2 ـ  تسابیزان . تشز و  درخ  دزن  رد  قلطم  دیعو  هب  لمع  كرت  هک  تسادـیپ  هتفگان 

قبط تسا . نسحتـسم  يدراوم  رد  هکلب  تسین ، حیبق  اهنت  هن  دیعو  هب  لمع  كرت  ابیزان و  تشز و  درخ  رظن  رد  هدعو  هب  لمع  كرت  تسا .
رگا رایِخلا » یف  َوُهف  ًاباقع  هلمع  یلع  هدعوأ  نَمو  َهل  ٌزجنم  َوُهَف  ًاباوث  ِِهلَمَع  یلع  ُهللا  ُهَدعَو  ْنَم  : » دـیوگیم ص )  ) ربمایپ کلام ، نب  سنا  لقن 
حرـش یناود ، ققحم  . ) تسا راتخم  نآ  ماجنا  رد  وا  داد ، میب  رگا  درک و  دـهاوخ  لمع  ًامتح  وا  دـهد ، شاداپ  ةدـعو  یلمع  ماـجنا  رب  ادـخ 
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اریز تسا ، حـیبق  لـعف  هب  ءارغا  هاـنگ و  هب  توعد  عون  کـی  مرجم  وفع  زیوجت  تسا  تأرج  ۀـیام  وفع  زیوجت  3 ـ  هیدضع 2/194 ) دیاقع 
کی مرجم ، هانگ  زا  وفع  تسا و  هانگ  زا  هدنراد  زاب  هذـخاؤم  هک  نیا  هجیتن  ددرگیم ، هانگ  بکترم  وفع  دامتعا  هب  تروص  نیا  رد  مرجم 

: خساپ ( 157/ ۀـلزتعملا مسق  مالکلا  ملع  حـلاص ، یحبـص  . ) تسین راگزاس  یهلا  لدـع  اب  هک  تسا  یـصاع  عیطم و  نایم  يربارب  داجیا  عون 
یلامتحا هن  دشابیمتح  رما  یگدوشخب  هک  دریگیم  ماجنا  یتروص  رد  هانگ  هب  توعد  اریز  ددرگیم  نشور  هتشذگ  نایب  زا  لالدتـسا  نیا 

یتروص رد  یصاع  عیطم و  نایم  تاواسم  دشاب . یتشونرـس  نینچ  ياراد  زین  تعافـش  هبوت و  عیرـشت  دیاب  دشاب ، حیحـص  راتفگ  نیا  رگا  و 
هن دشاب  بقاعم  تسا  نکمم  يدراوم  رد  یمود  تسین . نینچ  نایرج  هک  یتروص  رد  دشاب ، شاداپ  ياراد  عیطم  ناسب  زین  یصاع  هک  تسا 

. باثم

؟ تسیچ نآ  دقن  دشابیم و  هلزتعم  هورگ  ۀناگجنپ  لوصا  زا  یکی  هک  نیتلزنملا  نیب  ۀلزنم  يانعم 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  دقن  دشابیم و  هلزتعم  هورگ  ۀناگجنپ  لوصا  زا  یکی  هک  نیتلزنملا  نیب  ۀلزنم  يانعم 

خساپ

اب وا  فیـصوت  لئاسم  نآ  زا  یکی  دـیدرگیمالک و  لـئاسم  هتـشر  کـی  عوضوم  لوا ، نرق  زا  تسخن  همین  رخاوا  رد  هریبک  هاـنگ  بکترم 
راذـگ هیاپ  تاراکتبا  زا  هک  دـش  موس  ۀـیرظن  هب  یهتنم  ماجنارـس  هک  دـیدرگ  زاربا  هیرظن  ود  دروم  نیا  رد  تسا و  قسفو  رفک  اـی  ناـمیا و 

: دروم نیا  رد  هناگ  هس  تایرظن  کنیا  دناهداهن ، هّحـص  نآ  رب  نامز  لوط  رد  زین  بتکم  نیا  ناوریپ  تساطع و  نب  لصا  و  لازتعا »  » بتکم
ۀیرظن ود . نیا  نایمیماقم  رد  کـلب  رفاـک ، هن  تسا و  نمؤم  هن  3 ـ  تسا . قساـف  ِنمؤم  هریبک  بکترم  2 ـ  تسا . رفاـک  هریبک  بکترم  1 ـ 
ۀگرج زا  ددرگ ، بکترم  اریمارح  دـنک و  كرت  ار  یبـجاو  سک  ره  دـننادیم و  ناـمیا  ءزج  ار  لـمع  اریز  هدـیزگرب  جراوـخ  ار  تسخن 

هک تسایمالـسا  قرف  ناملکتم  ناثدحم و  اهقف و  نایم  فورعم  هیرظن  مود ، ۀـیرظن  دریگیم . رارق  نارفاک  دادـع  رد  هتفر و  نوریب  نانمؤم 
ناـنآ تسا ، هلزتـعم  زا  موـس  ۀـیرظن  دـنناوخیم . قساـف  نمؤـم  ار  وا  تـسه  هـک  يزیچ  هتـسنادن ، ناـمیا  زا  جورخ  ۀـیام  ار  هاـنگ  باـکترا 

. دنروآیم ریبعت  نیتلزنملا » نیب  ۀـلزنم   » هب نآ  زا  دریگیم و  رارق  یطـسو  دـح  رد  هکلب  رفاک ، هن  تسا و  نمؤم  هن  يدرف  نینچ  دـنیوگیم :
زا هدرک و  لزعنمیمالـسا  ۀعماج  زا  ار  هریبک  بکترم  هیرظن  نیا  ۀلیـسو  هب  نانآ  هک  تسا  نیا  دنناوخیم ، هلزتعم  ار  هورگ  نیا  هکنیا  تلع 

لـصا نینچ  لیلد  یـسررب  اج  نیا  رد  مهم  دناهدیدرگ . لزعنمیمالـسا  ۀعماج  زا  رگید ، يارآ  يأر و  نیا  ۀلیـسو  ای  دـناهتخاس و  ادـج  نآ 
: تفگ نینچ  دـیبع » نب  ورمع   » دوخ ياتمه  ةرظانم  رد  اطع  نب  لصاو  1 ـ  دناهدرک . لالدتـسا  لصا  نیا  رب  نوگانوگ  قرط  هب  نانآ  تسا ،
میریگیم و ار  قافتا  دروم  ام  دنناوخیم ، قساف  ار  وا  ناگمه  یلو  دنراد ، رظن  فالتخا  قافن  رفک و  نامیا و  هب  وا  فیصوت  رد  ناناملسم  »

تفرگ هجیتن  ناوتیمن  نیا  زج  ناناملـسم  قافتا  زا  تسا ، مامت  ًالماک  لیلد  نیا  ( 1/166 یضترم دیس  یلاما  «. ) میزاسیم اهر  ار  هدنامیق  اب 
دیـس هتفرگ و  تروص  ود  نآ  ناـیم  هک  ياهرظاـنم  دـیآیمن ، تسد  هب  زگره  رفاـک  هن  تسا  نمؤم  هن  اـما  تسا ، قساـف  هریبک  بکترم  هک 

یف ثوحب   )» باتک رد  ود ، ره  مالک  رد  ار  هطلاـغم  هاـگیاج  اـم  تسین و  هطلاـغم  زا  یلاـخ  تسا ، هدروآ  دوخ  یلاـما »  » رد ار  نآ  یـضترم 
« نعذـم  » ینعم هب  دـنچ  ره  تغل  رد  نمؤـم  2 ـ  دنیامن . هعجارم  اجنآ  هب  دـنناوتیم  نادـنمقالع  میاهداد ، حیـضوت  (190  / 3 لحنلاو » لـلملا 
ره ادخ  هک  تسا  نیا  هاوگ  دشاب . میظعت  شیاتـس و  ۀتـسیاش  هک  تسا  یـسک  نآ  هدـش و  هدارا  يرگید  ینعم  نآ  زا  عرـش  رد  یلو  تسا ،
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: دیامرفیم /1 و  نونمؤم نونمؤملا » حلفَأ  دَق  : » دـیامرفیم هکنانچ  تسا ، هتخاس  هارمه  میظعت  حدـم و  اب  ار  نآ  هتفگ ، نخـس  نمؤم  زا  اجک 
یلَع هَعَم  اوناک  اذإو  هلوسر  هللااب و  اونمآ  نیذلا  نونمؤملا  اّمنِإ  : » دیامرفیم زین  /2 و  لافنا مهبولق » تلِجَو  هللا  رکُذ  اذِإ  نیَذلا  نونمؤملا  اّمنِأ  »

حدـم و ۀتـسیاش  هک  تسا  یـسک  ، نآرق حالطـصا  رد  نموم »  » هک تسا  یکاـح  تاـیآ  نیا   62/ رون هونذأتـسَی » یتَح  اوبَهذَـی  َمل  عِماج  رمَأ 
دبع یضاق  . ) تسین تشادگرزب  شیاتس و  عون  چیه  ۀتـسیاش  هریبک  بکترم  تسادیپ  هتفگان  و  ملـسم »  » ظفل تسا  نینچمه  دشاب و  میظعت 

لیکـشت نآ  مزال  ینعم  طلخ  ار  هابتـشا  ساسا  تسا و  هیاپ  یب  تسـس و  هتـشذگ  لـیلد  ناـسب  زین  لـیلد  نیا  ( 703 هسمخ / لوصا  راـبجلا ،
مزاول زا  تسه  هک  يزیچ  تسا ، هتفر  راک  هب  ینعم  نامه  رد  نونک  ات  نآرق  لوزن  نامز  زا  درادـن و  شیب  ینعم  کی  نمؤم  ظفل  دـهدیم ،

یقاب دوخ  نیتسخن  ینعم  نامه  رب  ظفل  نیا  هکنیا  رب  هاوگ  تسا . نامیا  ظفل  میقتسم  ینعم  ود ، نیا  هکنیا  هن  تسا ، شیاتس  دیجمت و  نامیا 
زا ار  دوخ  ماجـسنا  هیآ  میراذگب ، مظعم » حودـمم و  ظفل « نآ  ياج  هب  میرادرب و  ار  نمؤم  ظفل  رگا  يدایز  تایآ  رد  هک  تسا  نیا  تسا ،

. دهدیم تسد 

؟ دراد تیعقاو  ردقچ  هلزتعم  هب  یقالخا  یگدولآ  ماهتا 

شسرپ

؟ دراد تیعقاو  ردقچ  هلزتعم  هب  یقالخا  یگدولآ  ماهتا 

خساپ

هورگ تروص  هب  تسخن  زور  زا  هلزتعم  یقـالخا  یگدولآ  هب  ماـهتا  هلزتعم و  1 ـ  میهدیم : رارق  ثحب  دروم  ار  عوضوم  ود  دروـم ، نیا  رد 
دنتفر و شیپ  هار  نیارد  دنتـشاد ، ناوت  تردـق و  هک  اجنآ  ات  دـندرک و  عولط  ناهرب ، لیلد و  وترپ  رد  مالـسا  لوصا  زا  عفادـم  ارگ و  لقع 
دـناهتفگ و نخـس  یتسرد  هب  اج  همه  رد  هک  تسا  ینعم  نآ  هب  هن  نیا  هتبلا  تسا ، بلطم  نیا  رب  هاوگ  نیرتنـشور  اهنآ  ناـیاوشیپ  یگدـنز 
( هربجم همسجم ، هدحالم ،  ) نافلاخم اب  هرظانم  شوغآ  رد  هورگ ، نیا  هک  تسا  نیا  تسا  مّلسم  هچنآ  یلو  دناهتشاذگن . قح  يور  اپ  ًانایحا 

دنهاوخن فلاخم  فرط  زا  شنکاو  نودب  دنکفایم  رطخ  هب  ار  فلاخم  هورگ  ناونع  هدیقع و  تایح و  هک  زرابم  یهورگ  دناهدش . گرزب 
هلزتعم نافلاخم  زا  یخرب  تهج  نیا  زا  دریگیم ، هرهب  ياهبرح  ره  زا  دوخ  تیعقوم  ظفح  رطاخ  هب  هدروخ ، تسکش  نمـشد  یهاگ  دوب و 

هب ار  نانآ  ( 173/ قرفلا نیب  قرفلا  يدادـغب ، روصنم  وبا   ) يدادـغب روصنم  وبا  و  ( 18 ثیدحلا ، فلتخم  لیوأت  هبیتق : نبا   ) هبیتق نبا  دـننام :
یتدـیقع ياههزرابم  اه و  هرظانم  خـیرات  رد  اـهماهتا  زا  عون  نیا  دـناهدرک . لـقن  ییاـهزیچ  دراوم  نیا  رد  هدرک و  مهتم  یقـالخا  یگدولآ 

هب هلزتعم  ةدروخ  مسق  نانمشد  زا  هک  دشاب  يرعـشا  روصنموبا  یفلـس و  ۀبیتق  نبا  اهنآ  لقان  هک  صخألاب  تسا ، شزرا  دقاف  ًابلاغ  ناوارف و 
زا یـسابل  يرعـشا »  » شیوخ خیـش  دـیاقع  دوخ و  رب  وا  تسا ، نابز  دـب  دـح  زا  شیب  قرفلا » نیب  قرفلا  : » باتکردیمود دـنوریم و  رامش 

هدـش و یقالخا  فارحنا  راچد  هلزتعم ، زا  رفن  ود  ای  رفن  کی  دـینک  ضرف  امـش  دـنادیم . ّلـضم  لاـض و  ار  نارگید  هدـیناشوپ و  تمـصع 
یگدـنز قباوس  رد  هک  یلاح  رد  دـنوش ، مهتم  یگدولآ  هب  یگمه  هورگ  نیا  هک  دوشیمن  لیلد  نیا  یلو  دـندرکیم ، نهپ  بارـش  طاـسب 

درک دیدهت  لتق  هب  ار  وا  راطع  نب  لصا  و  دوب ، یتدیقع  فارحنا  داحلا و  هب  مهتم  درب ، نب  راشب  1 ـ  ًالثم : تسا ، ناشخرد  طاقن  رایسب  نانآ 
رارق بطاخم  یتایبا  اـب  ار  وا  يراـصنا  ناوفـصو  تشگزاـب  هرـصب  هب  وا  تشذـگرد ، لـصاو  یتقو  دومن  دـیعبت  هرـصب  زا  ار  وا  ماجنارـس  و 

(25 / 1 نییبتلاو ، نایبلا  ظحاج :  ) دجنلاو مئاهتلا  یف  ًاریرش  َتنکِولـصاو  دعب  نم  راصمآلا  یلإ  تعجر  تسا : نیا  نآ  تیب  کی  هک  دهدیم 
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یگدـنز دـجن »  » و ۀـماهت »  » ياهنابایب رد  رورـش ، ناـسنا  کـی  تروص  هب  هک  یلاـح  رد  یتشگزاـب ، رهـش  هب  لـصاو »  » تشذـگرد زا  سپ  ]
تاقبط رد  یضترم  داتـسرف و  فانکا  فارطا و  هب  هیبشت »  » اب هزرابم  و  هیزنت »  » ةدیقع رـشن  يارب  ار  یهورگ  اطع  نب  لصاو  2 ـ  يدرکیم ].

« ۀـیونأملا یلع  درلا  یف  ۀـلأسم  فلأ   » مان هب  یباـتک  وا  دـنیوگیم : 3 ـ  ( 20 لمألاو ، ۀـینملا  یـضترم : . ) تسا هدروآ  ار  اـهنآیماسا  هلزتعم ،
تـشذگرد زا  سپ  دزادرپب و  هرظانم  هب  وا  اب  ات  درک ، ناـسارخ  ۀـناور  ناوفـص  نب  مهج  اـب  هرظاـنم  يارب  ار  ملاـس  نب  صفح  4 ـ  تشاگن .

فالخ رب  ایسآ ، قرش  رد  اهینمس »  » اب هرظانم  يارب  نوراه  5 ـ  ( 21 ،/ لمألاو ۀینملا  یـضترم : . ) دنداد همادا  ار  هار  نیا  زین  وا  ناوریپ  لصاو ،
تسد و هورگ  نیا  اب  دناوتب  هک  دوبن  ياهتسیاش  صخش  ثیدح ، لها  نایم  رد  اریز  درک ، هناور  ار  یلزتعم  دابع » نب  رمعم   » دوخ ینطاب  لیم 

يافوتم رابجلا  دبع  یضاق  دوبن . راگزاس  سابع  ینب  یـسایس  طخ  اب  نانآ ، ياه  هدرورپ  تسد  ربمایپ و  تیب  لها  هب  عوجر  دنک و  مرن  هجنپ 
اب هزرابم  ماقم  رد  وا  راک  یلو  هداد ، ماجنا  هعیـش  قح  رد  متـسیب  دلج  رد  ًاصوصخ  ینغملا  باتک  رد  هک  ییاهیـشک  قح  مامت  اب  لاس 415 ،

ققحم تسا . هدنام  راگدای  هب  وا  زا  هک  تسا  یـسیفن  باتک  نعاطملا » نع  نآرقلا  هیزنت   » باتک تسا . شیاتـس  لباق  ناکاکـش  نادـحلم و 
باتک نیا  رـشن  ددـص  رد  وا  دـسیونیم : دـنکیم و  دای  دـمحم » اندیـس  ةوبن  لئالد  تیبثت   » مان هب  وا  رگید  باتک  زا  هسمخ » لوصا   » باتک
لدعم ماقم  رد  هک  میوشیم  روآدای  یلزتعم ، نادنمـشناد  مادنا  رب  تمـصع  سابل  ندـیناشوپ  ییوگ و  قارغا  اب  تفلاخم  نیع  رد  ام  تسا .

، فصنم لدتعم و  داح ، فرطتم و  هورگ  ود  ره  نایم  رد  لاح ، نیع  رد  دنشابیم و  نآ  دقاف  هرعاشا  هک  دنراد  یتازایتما  هورگ  نیا  يریگ ،
10/ رشح نامیإلِاب » انوقبَس  نیذلا  انناوخِالو  اَنل  رفغا  انَّبَر  . » تسادخ راتفگیمالسا  ياههورگ  ۀمه  ةرابرد  ام  نخس  دنوشیم و  ادیپ  ناوارف 

؟ تسا هدوب  ینامز  هچ  هلزتعم  تردق  جوا 

شسرپ

؟ تسا هدوب  ینامز  هچ  هلزتعم  تردق  جوا 

خساپ

ینب يافلخ  نامز  زا  داهن و  لماکت  هب  ور  جـیردت  هب  دـیدرگ و  يزیر  یپ  مود  نرق  لیاواردیمالک  بتکم  کـی  تروص  هب  لازتعا  بتکم 
دمحم نب  ناورم  2 ـ  ت 126 )  ) کلملادبع نب  دیلو  نب  دیزی  1 ـ  زا : دنترابع  ود  نآ  دنداد و  ناشن  لیامت  بتکم  نیا  هب  رفن  ود  طقف  هیما ،
تفالخ نارود  رد  دندمآ ، راک  يور  یسابع  يافلخ  دش و  هدیچرب  اهیوما  تفالخ  طاسب  یتقو  يوما . ۀفیلخ  نیرخآ  ت 132 )  ) ناورم نب 

ۀطبار تقو  ۀـفیلخ  اب  هلزتعم ) مود  ةرامـش  درم   ) دـیبع نب  ورمع  دیـشخرد و  هلزتعم  لابقا  ةراتـس  ( 158 136 ـ   ) یقیناود روصنم  رفعج  وـبا 
هدهاشم هلزتعم  يارب  یکرحت  وا  تفالخ  نارود  رد  داتفا . یسابع  يدهم  تسد  هب  روما  مامز  رفعج ، وبا  تشذگرد  زا  سپ  تشادیمیمص .

دننام زین  وا  دـمآ . راک  يور  یـسابع  نوراه  یـسابع ، يدـهم  زا  سپ  دوب . فلاخم  هلزتعم  اب  تشاد و  لیامت  ثیدـح  لها  هب  ایوگ  دـشن و 
اب هرظانم  يارب  يراچان  يور  زا  درک و  نادـنز  ۀـناور  ار  مالک  لـها  زا  یهورگ  درکیم و  يریگولج  هرظاـنم  ثحب و  زا  يدـهم ، شردارب 

ۀناخ رد  تفالخ  رتش  تفای . نایاپ  نوراه  يدـهم و  ياهمان  هب  روصنم ، رفعج  وبا  نادـنزرف  رـصع  دـیزگرب . ار  هلزتعم  زا  رفن  کی  اـهینمس ،
رد یتلود  زکارم  مامت  تفرگ و  ندیـشخرد  قفا  يادـنلب  رد  هلزتعم  لابقا  ةراتـس  وا  رـصع  رد  دز  وناز  دیـشرلا  نومأم  مان  هب  نوراـه  دـنزرف 

سرد يدرف  نومأم  هک  دوب  نیا  هلزتعم  اب  وا  راتفر  للع  زا  یکیو  درک  راتفر  هلزتعم  اب  تیمیمص  لامک  اب  زین  وا  دمآ ، رد  نانآ  تردق  ۀضبق 
، یگنهرف ياهتکرح  يارب  تهج  نیا  زا  دوب ، راگزاس  ًـالماک  وا  تاـیحور  اـب  هلزتعم  بتکم  دوب ، لـقعتو  قطنم  لـها  يّدـح  اـت  هدـناوخ و 
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لاس 193، رد  دیشرلا  نوراه  دراذگ . زاب  لوئسم  تاماقم  لزع  بصن و  رد  ار  اهنآ  تسد  درک و  نشور  زبس  غارچ  هلزتعم ، ییاضق  ویملع 
ۀفیلخ ناونع  هب  ار  روما  مامز  لاس 195 ، رد  ماجنارـس  نیما ، دوخ  ردارب  اب  دربن  گنج و  هتـشر  کی  زا  سپ  نومأم  تشذگرد و  سوط  رد 
ورملق رد  مالـسا  ناهج  لاس 203 ، رد  (ع ) متـشه ماما  تداهـش  زا  سپ  دـمآ و  راـنک  هلزتعم  اـب  زور  ناـمه  زا  تفرگ و  تسد  هب  نیملـسم 

. تفرگ رارق  هلزتعم  ياملعو  نومأم 

؟ دوب هک  دیبع  نب  ورمع 

شسرپ

؟ دوب هک  دیبع  نب  ورمع 

خساپ

زا اهدعب  هک  دوب  يرـصب  نسح  سیردت  ۀقلح  ياضعا  زا  وا  تسا . دـیبع  نب  ورمع  اطع ، نب  لصاو  زا  سپ  هلزتعم  هورگ  تیـصخش  نیمود 
وا هب  ورمع  ماجنارـس  تفرگ و  ماجنا  ود  نآ  ناـیم  هک  دوب  ياهرظاـنم  نآ  تلع  تسویپ و  اـطع  نب  لـصاو  دوخ  ياـتمه  هب  دـش و  ادـج  وا 
ات سیردت و  میلعت و  هباطخ و  ظعو و  درم  وا  هک  دیآیم  تسد  هب  دناهتـشون ، وا  ةرابرد  ناراگن  همجرت  هک  هچنآ  عومجم  زا  دـش . بذـج 
هک دنکیم  لقن  ظحاج  زا  یـضترملا  نبا  دـشابیم . ولغ  حـضاو  قادـصم  هک  دـناهتفگ  ینانخـس  یهاگ  تسا . هدوب  ایند  زا  ضرعم  يدـح 
رد ار  دوخ  رتش  تدم  نیا  رد  تفر ، هکم  هب  هدایپ  ياپ  اب  راب  لهچ  هدناوخ و  برغم  زامن  يوضو  اب  ار  حبـص  زامن  مامت  لاس  لهچ  ورمع » »

ۀینملا یـضترملا ، نبا  . ) درکیم اـیحا  هیآ ، کـی  رارکت  زاـمن و  تـعکر  کـی  اـب  ار  بـش  هـمه  دادیم و  رارق  جـح  زا  ناروـصحم  راـیتخا 
. دـنربیم لاؤس  ریز  زین  ار  وا  ملـسم  لـیاضف  رگید  هناـسفا ، نیا  لـقن  اـب  هک  تسا  یلاـغ  نادـیرم  مسر  ییوگ  قارغا  عوـن  نیا  ( 22/ لمألاو
رد ناسنا  ود  نیا  ییوگ  وت  دـناهتفگ . زین  يرعـشا  نسحلا  وبا  ةرابرد  ار  اهولغ  عون  نیا  دـنامن ، بقع  قارغا  ناوراک  زا  هکنیا  يارب  هرعاـشا 

دوخ یلاما  رد  یضترم  دیس  دناهتشاد . یسنج  لئاسم  هب  لیم  هن  هدرک و  ادیپ  يراتفرگ  هن  هدرک  رفـس  هن  هدش  ضیرم  هن  ینالوط  تدم  نیا 
اریمالـسا قالخا  ریپ ، نآ  یلو  دـش ، بلاغ  رظانم  ریپ  رب  ناوج  ماشه  هرظانم  نیا  رد  تسا . هدرک  لقن  دـیبع ، نب  ورمع  اب  ار  ماشه  ةرظاـنم 

زا جراخ  دـترم و  ار  وا  ای  درکن و  شاخرپ  وا  رب  زگره  دـنک و  هعلاطم  وا  لاؤس  ةرابرد  دـهد  تلهم  هک  تساوخ  ماـشه  زا  هدرک و  تیاـعر 
وا دش . هرـصب  دراو  ماشه  میوشیم : روآدای  ار  نآ  ةراصع  ام  هک  تسا  هدمآ  اهباتک  زا  يرایـسب  رد  ورمع  اب  وا  ةرظانم  دومنن . دادـملق  نید 

ربمایپ هک  تسا  دقتعم  یـصیصنت و  هن  دنادیم ، یباختنایماقم  ار  نآ  دراد و  یـصاخ  ۀیرظن  تماما ، ةرابرد  دـیبع  نب  ورمع  هک  تسنادیم 
زاغآ نینچ  ار  دوخ  لاؤس  مراد و  یلاؤس  تفگ : ورمع  هب  هاتوک  يوگتفگ  زا  سپ  يو  درکن . نییعت  اریماما  تما  يارب  ادخ  تشذـگرد و 

اهنامسآ و  ) اهیندید نآ  اب  هکنآ  يارب  يرآ ـ  ورمع : تسا ؟ هداد  هچ  يارب  تسا  هداد  رگا  تسا و  هداد  مشچ  امـش  هب  ادخ  ایآ  ماشه : درک :
ار اهیندینـش  هکنآ  يارب  يرآ ـ  ورمع : هچ ؟ يارب  و  تسا ؟ هداد  شوگ  امـش  هب  ادـخ  اـیآ  ماـشه : مریگب . تربـع  اـهنآ  زا  منیبـب و  ار  نیمز )

ًالماک هک  داد  یخساپ  کی  ره  هب  زین  ورمع  درمش و  رب  تسد ) ینیب و  نابز ،  ) تسا یسح  لماح  کی  ره  هک  ار  اضعا  ةدنامیقاب  وا  مونـشب .
رگا تسا و  هداد  امـش  هب  زین  بلق  سح ، جـنپ  نیا  رب  هوالع  ادـخ  ایآ  تفگ : نایاپ  رد  ماشه  دوب . بسانم  صاخ  سح  لماح  وضع  نآ  اـب 
اجنیا رد  دزادرپب . نآ  حالـصا  هب  بلق  دندرک ، اطخ  دنهدیم  شرازگ  نم  هب  هچنآ  رد  ساوح  نیا  رگا  هکنیا  يارب  تفگ : ارچ ؟ تسا  هداد 

هک دنک  نیعم  ییاوشیپ  اهنآ  يارب  هکنیا  رگم  دهدب ، سح  جنپ  وت  هب  ادخ  هک  يدشن  یضار  وت  تفگ : درک و  هراشا  هرظانم  ۀجیتن  هب  ماشه 
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دهدن و رارق  دشاب ، نانآ  رواد  هک  ییاوشیپ  نانآ  يارب  یلو  دنیرفایب  ار  رـشب  نیا  ادخ  هک  يدـش  یـضار  هنوگچ  دـشاب ، اهنآ  نایم  رد  رواد 
ورمع هک  دوب  اجنیا  دشاب ؟ نانآ  رواد  فالتخا ، دراوم  رد  هک  دنکن  نییعت  ییاوشیپ  مدرم  يارب  ادـخ  هک  یلاح  رد  درذـگ  ردیمارگ  ربمایپ 
لئاسم اـی  نآرق و  تاـیآ  ریـسفت  ةراـبرد  وایمـالک  يریـسفت و  شناد  زا  ياهنومن  منک . رکف  وت  لاؤس  ةراـبرد  دـیاب  تفگ : درک و  دـنلبرس 
نـشور نادـنچ  يرگید  زا  ای  تسوا  دوخ  زا  اهخـساپ  نیا  الاح  تسوایملع . ۀـبترم  رگناـیب  هک  تسا  هدـش  لـقن  وا  زا  ییاـهزیچ  یمـالک ،

هک ياهـیآ  دـینکیم : لـح  هنوـگچ  ار  هـیآ  ود  نـیا  فـالتخا  تـفگ : دـش . دراو  وا  رب  يدرم  دـیوگیم : یلاـما  رد  یـضترم  دیـس  تـسین .
َو یَْنثَم  ءاسِّنلا  َنَم  ْمَُکل  َباَط  اَم  اوُحِْکناف  : » دیوگیم هک  ياهیآ  /129 و  ءاسن ُمتْصَرَح » َْولو  ءاسِّنلا  نیب  اُولِدْعَت  ْنَأ  اوُعیِطَتْسَت  َْنلو  : » دیوگیم
هک یلاح  رد  دنادیم ، نکمم  ریغ  ار  ددعتم  نانز  نایم  تلادع  لوا ، ۀـیآ  دافم  اریز   3/ ءاسن ةَدِحاوَف » اُولِدْعَتال  ْنَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو  َعَابُر  َو  َثُالث 

. دـینک افتکا  یکی  هب  دـینک ، راتفر  تلادـع  هب  نانآ  نایم  دـیناوتن  هک  دیدیـسرت  رگا  دـیوگیم : دـهدیم و  شرازگ  نآ  ناکما  زا  مود  ۀـیآ 
یـصاخ كالم  دوخ  يارب  هدوب و  جراخ  ناسنا  راـیتخا  زا  هک  تسا  تبحم  رهم و  هب  طوبرم  تسخن  ۀـیآ  تفگ  خـساپ  رد  دـیبع  نب  ورمع 
هنالداع راتفر  یگدنز و  ۀنیزه  هب  طوبرمیمود  هک  یلاح  رد  تسین ، ریذـپ  ناکما  یبلق  تالیامت  رظن  زا  نانآ  نایم  رد  يواست  داجیا  دراد ،

یبأ نبا  هب  لاکـشا  نیا  ۀشیر  میوشیم : روآ  دای  ررغلا 1/170 ) رردلا و  یـضترم ، دیـس  . ) تسا ریذپ  ناکما  ًالماک  هک  تسا  نانآ  نایم  رد 
یتقو تسه . ضقانت  نآرق  رد  هک  دریگب  هجیتن  ات  درک  رشتنم  ار  ههبـش  نیا  هرـصب  رد  وا  ددرگیم . زاب  (ع ) قداص ماما  رـصع  دحلم  اجوعلا 

دیـسر و قداص  ماـما  روضح  هب  و  تفگ . كرت  هنیدـم  مزع  هب  ار  هرـصب  خـساپ ، يریگارف  يارب  دـش ، هاـگآ  وا  لاکـشا  زا  مکح  نب  ماـشه 
تشگزاب هرصب  هب  ماشه  یتقو  میدرک . لقن  دیبع  نب  ورمع  زا  هک  تفگ  ار  نامه  وا  خساپ  رد  ماما  درک . حرطم  ار  اجوعلا  یبأ  نبا  لاکـشا 

، ینارحب . ) دـناهدروآ زاـجح  زا  نارتـش  ار  خـساپ  نیا  تسین . وت  زا  باوـج  نیا  تفگ : يو  تخاـس ، هاـگآ  خـساپ  زا  ار  اـجوعلا  یبأ  نبا  و 
وا دوخ  راکتبا  خـساپ  دراد  لامتحا  هک  روط  نامه  دـشاب ، هدیـسر  ورمع  هب  قداص  ماما  خـساپ  دراد  لامتحا  ثیدح 2و 3 ) /1/420 ناهربلا
درک هرظانم  ردق  ةرابرد  دیبع  نب  ورمع  اب  يدرم  دیوگیم : ظحاج  دیمان . نیرطاخ » دراوت   » ۀـلوقم زا  ار  ود  ره  دـیاب  تروص  نیا  رد  هدوب ،

ياهیآ نآرق  رد  تفگ : وا  خساپ  رد  ورمع  تسنادیم . رشب  زا  رایتخا  بلـس  ۀیام  ار  یهلا  ریدقت  هدوب و  ربج  هب  لئاق  يردق  درم  نآ  ایوگ  و 
93 /92 ـ  رجح نُولَمْعَی » اُوناَـک  اَّمَع  َنِییعَمْجأ  ْمُهََّنلَأْـسََنل  َکِّبَر  َوَف  : » دـیامرفیم ادـخ  هکنیا  نآ  دـیادزیم و  امـش  لد  زا  ار  کـش  هک  تسا 
ام رگا  دنکیم ، لاؤس  میهدیم  ماجنا  ام  هک  هچنآ  زا  ادخ  درک ]. میهاوخ  لاؤس  دـنهدیم ، ماجنا  اهنآ  هک  هچنآ  زا  وت  يادـخ  هب  دـنگوس  ]
ـ  176 یـضترم ، دیـس  . ) درک میهاوخ  لاؤس  دوخ  ردق  اضق و  زا  دیوگب  دیاب  میتفریم ، رامـش  هب  یهلا  ياضق  نایرجم  میدوب و  رایتخا  دقاف 

(ع) قداص ماما  روضح  هب  هکم  رد  هلزتعم  نارـس  دش ، هتـشک  ماش  رد  دیزی  نب  دیلو  هک  لاس 126  رد  دیبع  نب  ورمع  یـسایس  عضوم  ( 177
وا اب  نم  ات  دینک  باختنا  وگنخس  ناونع  هب  ار  رفن  کی  دوخ  نایم  زا  دومرف : ماما  دنتفگ . ترضح  نآ  رضحم  رد  يدایز  نانخس  دندیسر و 
زا یخرب  ادـخ  دنتـشک . ار  دوخ  ۀـفیلخ  ماش  لها  تفگ  درک و  (ع ) قداص ماما  هب  ور  وا  دـندیزگرب . ار  دـیبع  نب  ورمع  نانآ  میوگب . نخس 

میدیزگرب تفالخ  يارب  ار  يدرم  میتسیرگن . نیملسم  راک  رد  ام  دش . هتـسسگ  ناشراک  ۀتـشر  درک و  دوبان  رگید  یخرب  تسد  هب  ار  نانآ 
مینک و تعیب  وا  اـب  میریگب و  ار  وا  رود  میهاوـخیم  تسا  هیکز » سفن   » نسحلا نب  هللادـبع  نب  دـمحم  وا  تسا . تورمو  لـقع  ياراد  هـک 

هدرتسگ تروص  هب  وا  اب  ماما  دیسر ، رخآ  هب  وا  نانخس  هک  هاگنآ  . مینک راکـشآ  وا  ۀلیـسو  هب  لدع ) دیحوت و  دیاش   ) ار دوخ  ياه  هتـساوخ 
ادـخ و باتک  هب  نانآ  نیرتهاـگآ  نیمز و  يور  مدرم  نیرتهب  وا  ما  هدینـش  مردـپ  زا  نم  دـیزیهرپبادخ . زا  دوزفا : ناـیاپ  رد  تفگ و  نخس 

نایم رد  هک  یلاح  رد  دـناوخب  دوخ  يوس  هب  ار  ناـنآ  دـنزب و  دوخ  ریـشمش  اـب  ار  مدرم  هک  سک  ره  دومرف : ربماـیپ  هک  دوب  لوسر  تنس و 
تیاـمح هیکز  سفن  زا  دـیبع  نب  ورمع  دـنچ  ره  اـجنیا  رد  ( 47/213 راونـألا راـحب  . ) تسوگ روز  هارمگ و  تسه ، وا  زا  رتاـناد  ناناملـسم 

زا ار  راک  مامز  دـیباوخ و  اهنآ  ۀـناخ  رد  تفالخ ، رتش  دـندرک و  هدافتـسا  دوخ  عفن  هب  نایولع  مایق  زا  سابع  ینب  هک  هاـگنآ  یلو  دـنکیم ،
داد و عضوم  رییغت  تشاد ، یقیناود  روصنم  اب  ياهنسح  رایسب  ۀطبار  وا  هکنیا  هاوگ  هب  دیبع  نب  ورمع  طیارش  نیا  رد  دنتفرگ ، اهیولع  تسد 
رد ار  اهنآ  یضترم  دیس  هک  هدورـس  وا  كوس  رد  يراعـشا  دش ، رـضاح  وا  ربق  رـس  رب  روصنم  رفعج  وبا  هکیماگنه  تسویپ . سابع  ینب  هب 
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ررغلا 1/178) رردلا و  یضترم ، دیس  دناهدروآ (. نایعالا  تایفو  رد  ناکلخ  نبا  یلاما و 

؟ دوب هچ  دنتفرگیم ، هلزتعم  رب  ثیدح  لها  ای  هرعاشا  هک  يداریا 

شسرپ

؟ دوب هچ  دنتفرگیم ، هلزتعم  رب  ثیدح  لها  ای  هرعاشا  هک  يداریا 

خساپ

نسح و رایتخا و  لماش  موهفم  هب   ) لدع لصا  هک  دوب  نیا  دنتشادن  یتسرد  باوج  هلزتعم  دنتفرگیم و  هلزتعم  رب  ثیدح  لها  هک  ياهدرخ 
یعون هلزتـعم  راـیتخا  اریز  تسین ؛ راـگزاس  یتاذ  دـیحوت  اـب  هکلب  یلاـعفا و  دـیحوت  اـب  ضارغا ) هب  يراـب  لاـعفا  ندوب  لَّلعم  یلقع و  حـبق 

هک تسا  یلعف  دیحوت  دض  رب  تسا و  قح  تاذ  زا  رایتخا  بلـس  يراذگاو و  یعون  تسا ، لئاق  هلزتعم  هک  يرایتخا  ینعی  تسا ، ضیوفت » »
ام رظن  زا  هک  ییاهراک  باستنا  زا  دنوادخ  هیزنت  ۀناهب  هب  تسا  نکمم  هنوگچ  دروخیم . مشچ  هب  نآرق  رسارس  رد  مه  تسا و  یناهرب  مه 
زا زاینیب  هدش و  هتشاذگاو  دوخ  هب  لقتـسم و  ییاهلعاف  هب  هک  ردق  نیمه  ام  میوش !؟ لئاق  تیلعاف  رد  یکیرـش  وا  تاذ  يارب  تسا ، تشز 
َْمل َو  ًاَدلَو  ْذِخَّتَی  َْمل  : » هک … تسا  میرک  نآرق  ّصن  هکنآ  لاح  میاهدـش و  لئاق  کیرـش  دـنوادخ  يارب  میدـش ، لئاق  تیلعاف  رد  قح  تاذ 

ياهراک رد  هلزتعم  هک  یتحلصم  تمکح و  هکنانچمه   111/ ءارسا ًاریبْکَت » ُهْرِّبَک  َو  ِّلُّذلا  َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ِْکلُْملا  ِیف  ٌکیرَش  َُهل  ْنُکَی 
دـشاب یتلع  لولعم  هکنیا  زا  دشاب و  هتـشاد  دـننام  هکنیا  زا  قح  تاذ  ندوب  هزنم  یتاذ و  يانغ  یتاذ و  دـیحوت  اب  دـننکیم ، ضرف  دـنوادخ 

اهتیاغ و نآ  ةزیگنا  ریثأت و  تحت  تقیقح  رد  دـهدیم ، ماـجنا  اهفدـه  اـهتیاغ و  رطاـخ  هب  ار  دوخ  ياـهراک  ناـسنا  رگا  اریز  تسا ؛ یفاـنم 
رگا تسا ، لعاف  تیلعاـف  بجوم  یئاـغ  تلع  ینعی  تسا ؛ یلعاـف  ّتلع  ِّتلع  یئاـغ ، تلع  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسا . هتفرگ  رارق  اهفدـه 

رب ضرغ  فده و  ۀـیحان  زا  ربج  کی  تقیقح  رد  دراد ، ضرغ  فدـه و  تیاغ و  دوخ  ياهراک  رد  هک  ناسنا  تسین . لعاف  لعاف ، دـشابن ،
دندش یعدم  هرعاشا  دشاب . هدوب  فده  ضرغ و  ربج  دنچ  ره  تسا  هزنم  دازآ و  يربج  هنوگ  ره  زا  لاعتم  دـنوادخ  دـنکیم . تموکح  وا 
نییعت یعون  دریگ  ماجنا  اهحـبق  نسح و  نیا  رایعم  رب  دـیاب  ًامازلا  یلاعت  يراب  لاـعفا  هکنیا  هب  مکح  یلقع و  یتاذ  حـبق  نسح و  ۀـلأسم  هک 

صخـشم اهناسنا  ام  لقع  هک  رداک ي   » رد ار  دوخ  ياهراک  تسا  روبجم  دنوادخ  میئوگب  هک  تسا  نیا  لثم  تسا ؛ دـنوادخ  يارب  فیلکت 
هب هلزتعم  هچنآ  هک  دندش  یعدم  هرعاشا  نخـس ، ۀصالخ  اهتیدودـحم . نیا  زا  دراد  ابا  قح  تیـشم  هدارا و  قالطا  دـهد . ماجنا  تسا  هدرک 
اب ًایناث  تسا ، قولخم  هب  قلاخ  نتفرگ  سایق  عون  زا  ًالوا  دـناهدرک  حرط  تحلـصم  تمکح و  ای  تعاطتـسا و  رایتخا و  ای  لقع  ای  لدـع  مان 

تسا یفانم  قح ، تاذ  یلاعفا  یتاذ و  دیحوت 

؟ دوب هچ  ناشتاداقتعا ، دندوب و  یناسک  هچ  هرعاشا »  » و هلزتعم » »

شسرپ

؟ دوب هچ  ناشتاداقتعا ، دندوب و  یناسک  هچ  هرعاشا »  » و هلزتعم » »
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خساپ

لدع و رادفرط  دندش ، هدیمان  هلزتعم »  » ادتبا نامه  زا  هک  ياهتسد  دندش ؛ هتـسد  ود  یمالـسا  نیملکتم  یمالـسا ، مالک  شیادیپ  يادتبا  رد 
، لدع نارکنم  هتبلا  دندیدرگ . رارطـضا  ربج و  رادـفرط  دـندش ، هدـیمان  رعاشا »  » اهدـعب هک  ثیدـح  لها  هورگ  ینعی  رگید  هتـسد  رایتخا و 
زا ار  ملظ  تّدـش ، اـب  دنتـسنادیم  نآ  یماـح  ار  دوـخ  هتـسد ، ود  ره  هک  میرک  نآرق  اریز  میتـسه ، یهلا  لدـع  رکنم  هـک  دـنتفگن  ًاـحیرص 

ًالبق هک  تسین  یتقیقح  دوخ  لدع ، دنتفگ : دندرک ، ریـسفت  صاخ  ياهنوگ  هب  ار  یهلا  لدع  اهنآ  دـنکیم . تابثا  ار  لدـع  یفن و  دـنوادخ 
یعون نداد  رارق  یهلا  لعف  يارب  سایقم  راـیعم و  ًاـساسا  داد . رارق  راـگدرورپ  لـعف  يارب  يراـیعم  ساـیقم و  درک و  فیـصوت  ار  نآ  ناوتب 

ینوناـق قح ، لـعف  يارب  تسا  نکمم  رگم  دوشیم . بوـسحم  قـح  تاذ  يارب  هدارا  تّیـشم و  دـییقت  دـیدحت و  هفیظو و  فـیلکت و  نییعت 
عون ره  تسا . قلطم  مکاـح  وا  تسوا و  موکحم  وا و  قوـلخم  نیناوـق ، ۀـمه  داد ؟ رارق  وا  لـعف  وا و  رب  مکاـح  ار  نوناـق  نآ  درک و  ضرف 
یلبق نیناوق  زا  وا  هک  تسین  نیا  قح ، تاذ  ندوب  لداع  ینعم  تسا . یهلا  سدـقا  تاذ  قلطم  ّتیرهاق  ّولع و  ّدـض  رب  ّتیعبت ، تیموکحم و 

وا تسا  لدع  هچنآ  هکنیا  هن  تسا  لدع  دنکیم  وا  هچنآ  تسا ، لدع  أشنم  رـس  وا  هک  تسا  نیا  هکلب  دنکیم ، يوریپ  لدـع  نیناوق  مان  هب 
هچنآ . » تسا لدع  سایقم  وا ، لعف  تسین ؛ راگدرورپ  لعف  سایقم  لدـع ، تسا . راگدرورپ  لعف  زا  عزتنم  رخأتم و  ملظ ، لدـع و  دـنکیم ،
لداع میکح و  هکنیا  مکح  هب  راگدرورپ  تسا و  یتقیقح  دوخ  لدع ، دنتفگ : دندوب  لدع  رادفرط  هک  هلزتعم  دوب .» نیریش  دنک  ورسخ  نآ 

، لعف نآ  هکنیا  زا  رظن  عطق  مینکفایم ، رظن  لاعفا  تاذ  هب  هک  هاگنآ  ام  دـهدیم . ماـجنا  لدـع  ساـیقم  راـیعم و  اـب  ار  دوخ  ياـهراک  تسا 
؛ تسا توافتم  رگید  یخرب  اب  دوخ  تاذ  رد  لاعفا  یخرب  هک  مینیبیم  درادـن ، ای  دراد  رارق  قح  تاذ  یعیرـشت  ای  ینیوکت  ةدارا  قلعت  دروم 
و ناراکوکین ؛ هب  نداد  رفیک  دننام  تسا  ملظ  دوخ ، تاذ  رد  یخرب  و  ناراکوکین ؛ هب  شاداپ  دننام  تسا ، لدـع  دوخ  تاذ  رد  لاعفا  یخرب 
، تسا قلطم  لداع  قلطم و  میکح  قلطم و  لماک  قلطم و  ریخ  یلاعت  يراب  سدقم  تاذ  دنتوافتم و  رگیدـکی  اب  دوخ  تاذ  رد  لاعفا ، نوچ 

. دنکیم باختنا  لدع  سایقم  رایعم و  اب  ار  دوخ  ياهراک 

؟ تسا ینعم  هچ  هب  نیملکتم  یضعب  ناسل  رد  لاح 

شسرپ

؟ تسا ینعم  هچ  هب  نیملکتم  یضعب  ناسل  رد  لاح 

خساپ

هب ار  دوجو  تفـص  ناوت  یمن  هک  میراد  ییاهزیچ  ینعی  دراد  دوجو  یطـسو  دح  زرم و  مدـع  دوجو و  نایم  هک  دـندقتعم  هلزتعم  زا  یخرب 
ره ینعی  ) قلطم مودـعم  وهف  دوجوم  هب  سیل  ام   » دـنا هتفگ  هک  ار  ءاـمکح  هیرظن  نیملکتم  زا  هتـسد  نیا  عقاو  رد  مدـع  تفـص  هن  داد و  نآ 

نیا هتبلا  مودعم  هن  دندوجوم و  هن  هک  دنتـسه  ءایـشا  زا  یخرب  دـنیوگ  یم  هدرک و  یفن  تسا » ضحم  تسین  نآ  سپ  تسین  دوجوم  هچنآ 
هن تافـص  نیا  هک  دـنا  هدیـسر  هجیتـن  نیا  هب  تادوجوم  یعازتـنا  تافـص  زا  یـضعب  رد  هکلب  دـننک  یمن  حرطم  یلک  تروص  هب  ار  نخس 

حرطم ار  ییاهلاثم  دوخ  هیرظن  دییات  يارب  نیملکتم  زا  هورگ  نیا  دنا . هدیمان  لاح ) ) ًاحالطـصا ار  اه  هطـساو  نیا  مودـعم و  هن  دـندوجوم و 
هتفگ رگا  مودعم ، ای  تسا  دوجوم  دوجو ) ) دوخ سفن و  دـنیوگ  یم  اهنآ  میزادرپ  یم  اهلاثم  نیا  زا  یکی  دـقن  حرط و  هب  ام  هک  دـنا  هدرک 
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دوش و یم  لسلست  هب  رجنم  دشاب و  هتشاد  دوجو  دیاب  مود  دوجو  نآ  دوب و  دهاوخ  دوجو  ياراد  دوجو  سپ  تسا  دوجوم  دوجو  هک  دوش 
میئوگ یم  ههبـش  نیا  خساپ  رد  مودعم  هن  تسا و  دوجوم  هن  دوجو  میئوگب  دیاب  سپ  تسا  مودـعم  دوجو  تفگ  ناوت  یمن  رگید  فرط  زا 
ینعی تسا  دوجوم  یئـش  نآ  میئوگ  یم  هک  نیا  دنزیچ  کی  دوجوم  دوجو و  اریز  تسین  مه  لسلـست  مزلتـسم  تسا و  دوجوم  دوجو ) ) هک

104ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  ( ؟ مودعم ای  تسا  دوجوم  دوجو  ایآ  هک  دوش  لاؤس  ات  دنتسین  زیچ  ود  دوجوم  دوجو و  سپ  دراد  دوجو 

؟ دناهدناوخ مان  نیا  هب  ار  هلزتعم  ارچ 

شسرپ

؟ دناهدناوخ مان  نیا  هب  ار  هلزتعم  ارچ 

خساپ

نیا تلع  ۀعیشلا » قرف   » باتک رد  یتخبون  1 ـ میوشیم : روآ  دای  هک  تسایمیظع  فالتخا  دیاقع ، خیرات  ناگدنسیون  نایم  رد  هراب  نیا  رد 
مدرم هاگنآ  دندیمان . تعامج »  » ار ناگدننک  تعیب  دندرک ، تعیب  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  ماما  اب  مدرم  یتقو  هک  دنادیم  نیا  ار  يراذگمان 
دننام یهورگ  دنتـسکش و  ار  تعیب  ریبز  هحلط و  دننام  رگید  یهورگ  دـندنام . رادافو  دوخ  تعیب  رب  یهورگ  دـندش . میـسقت  هتـسد  هس  هب 

(ع) یلع ماما  زا  ییوج  تلزع  رطاخ  هب  هورگ  نیا  دندش . ریگ  هشوگ  دیز ، نب  ۀماسا  ۀملـسم و  نب  دمحم  رمع و  نب  هللادبع  صاق و  دعس و 
رد گنج  هک  نانچمه  تسین  زیاج  یلع  اب  گنج  دنیوگیم  دنوریم و  رامـش  هب  يدعب  ۀلزتعم  فالـسا  اهنامه ، دـندش و  هدـیمان  هلزتعم  ، 

اولزتعا : » تفگ دوخ  موق  هب  تفر ، هرانک  یلع  زا  دوخ  هورگ  ابیمیمت  سیق  نب  فنحا  یتقو  دیازفایم :  زین  و  تسین . زیاج  زین  یلع  باکر 
، تسین شریذپ  ۀتـسیاش  دیوگیم ، یتخبون  هچنآ  تسا ]. نآ  رد  امـش  حالـص  دییوج ، يرود  هنتف  زا  ( ] 5/ هعیشلا قرف  « ) مکل حلـصأ  ۀنتفلا 

لازتعا نیا  دنتـسج ، ییادـج  تقو  مکاح  یـسایس  یـشم  طـخ  زا  زور  نآ  رد  ناـنآ  دوب ، یـسایس  لازتعا  عون  کـی  هورگ  نیا  لازتعا  اریز 
یلوا دـناوتیمن ، تهج  نیا  زا  تسایمود ، رد  كـالم  زا  ریغ  یکی ، رد  كـالم  درادـن و  هلزتعم »  » یتدـیقع ویمـالک  بتکم  هب  یطاـبترا 

هداد و حـیجرت  نارگید  رب  ار  یلع  هلزتعم  ۀـمه  دـیوگیم : یخلب » . » دـناهتفریذپن ار  هیمـست  هجو  نیا  هلزتعم  دوخ  یتح  دـشابیمود ، ۀـشیر 
نیا اب  ار  هورگ  نینچ  کی  دـنک ، هبوت  هک  هاگنآ  رگم  دـننکیمن ، رارقرب  ياهطبار  وا  نمـشد  اب  زگره  دـننادیم و  هارمگ  ار  وا  اـب  براـحم 

زا یهورگ  درک ، حلـص  هیواعم  اب  یلع  نب  نسح  هک  هاگنآ  دـنیوگیم : یخرب  2 ـ  تسناد . وا  تسایس  یلع و  زا  لزتعم  دیابن  تیـصوصخ 
دوخ ياه  هناخ  دجاسم و  مزالم  هک  دندوب  یلع  نارای  زا  هتشذگ  رد  نانآ  ۀمه  دنداهن و  هلزتعم »  » ار دوخ  مان  دندش و  ادج  یلع  نب  نسح 

یسایس لازتعا  عون  کی  هورگ  نیا  لازتعا  اریز  تسین ، راوتسا  نادنچ  هتـشذگ  ناسب  زین  هیرظن  نیا  دنتفرگ . دوخ  هب  لازتعا »  » بقل دندش و 
هکنآ نودـب  دور  راک  هب  دروم  ود  رد  هملک  کی  هک  درادـن  یعنام  چـیه  تسا و  يرظن  ویمـالک  بتکم  کـی  هلزتعم  هک  یلاـح  رد  هدوب ،
يدرم تشاد  ياهباطخ  ظعو و  سرد و  ۀقلح  هرصب  رد  يرصب  نسح  هک  ینامز  رد  هک  تسا  نیا  روهشم  رظن  3 ـ  دشاب . يرگید  عرف  یکی 

هک یلاح  رد  جراوخ )  ) دننکیم ریفکت  ار  رئابک  نابکترم  هک  دناهدش  ادیپ  یهورگ  ام  نامز  رد  نید ، ياوشیپ  يا  تفگ : دـش و  دراو  وا  رب 
هب رـضم  هانگ ، هک  دـندقتعم  تسین و  نامیا  نکر  نانآ  بهذـم  رد  لمع  ًالوصا  دـننادیمن و  نامیا  یفاـنم  ار  هریبک  باـکترا  رگید ، هورگ 

لئاس شسرپ  خساپ  رد  ات  دنکفا  ریز  هب  رـس  يرـصب » نسح   » عقوم نیا  رد  هئجرم .)  ) تسین دیفم  رفک  اب  تعاطا ، هک  نانچمه  تسین  نامیا 
رد وا  هکلب  رفاک ، هن  تسا و  نمؤم  هن  هریبک  بکترم  میوگیم  نم  تفگ  دادن ، تلهم  داتسا  هب  وا  درگاش  اطع  نب  لصاو  ناهگان  دشیدنیب ،
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نارگید هب  ار  دوخ  خـساپ  درک و  هیکت  دجـسم  ياهنوتـس  زا  یکی  هب  تساخرب و  داتـسا  رـضحم  زا  هاگنآ  هلحرم ، ود  ناـیم  تسا  ياهلحرم 
دوخ هب  هلزتعم  بقل  شناراـی  وا و  ناـمز  نآ  زا  و  لـصاو » اـنع  لازتعإ  : » تفگ داـتفا  هقلح  زا  ادـج  درگاـش  هب  داتـسا  مشچ  درکیم . ریرقت 

هب زین  تالاقملا  لیاوأ  رد  دیفم  خیـش  موحرم  یتح  ( 118/ قرفلا نیب  قرفلا  . ) دناهدش روآ  دای  ار  هیمـست  هجو  نیا  يدایز ، هورگ  دـنتفرگ .
بتکم رگنایب  هلزتعم »  » ای و  لازتعا »  » ۀملک دیوگیم : ددنـسپیمن و  ار  هیمـست  هجو  نیا  جـیربین »  » قرـشتسم یلو  دـنکیم . هراشا  هجو  نیا 

تسا بتکم  نیا  تیعقاو  ةدنهد  حیـضوت  هک  ۀضفار »  » دننام تسا  هورگ  نیا  بتکم  رگنایب  ءاجرا »  » و هئجرم »  » هک يروط  نیمه  تساهنآ .
نآ ناراذـگناینب  زا  یکی  یجراخ  عضو  هب  هن  دـشاب  ناـنآ  بتکم  ياوتحم  هب  هراـشا  هک  درک  ریـسفت  یعون  ار  هلزتعم  لازتعا و  ۀـملک  دـیاب 

هلزتعم خیـش  یخلب  مساـقلاوبا  4 ـ  دـشاب . زین  اـهنآ  بتکم  هب  هراـشا  لازتعا »  » موهفم رد  هک  تسج  یتـلع  دـیاب  اذـل  و  ( 54 راصتنا / مدـقم  )
ار ناـنآ  جراوخ  تشاد ، دوجو  رظن  فـالتخا  هریبک  بکترم  ةراـبرد  هک  تسا  نیا  دـناهداد  ار  بقل  نیا  هلزتـعم  هب  هکنیا  تلع  دـیوگیم :
ار نانآ  ثیدـح  لها  دندیـشیدنایم . نمؤم  وا  باتک  لوسر و  ادـخ و  هب  ناشرارقا  رطاخ  هب  ار  نانآ  هئجرم  دنتـشادنپیم . كرـشم  رفاک و 
ار فالتخا  دروم  میریگیم و  ار  ارآ  ۀمه  قافتا  دروم  ام  دنتفگ : هتسج  يرود  اههورگ  نیا  ۀمه  زا  هلزتعم  هورگ  دنتـسنادیم . قساف  نمؤم 

تـسایمالسا قرف  فـالتخا  دروـم  هک  كرـش  ناـمیا و  رفک و  اـب  ار  وا  یلو  مینادیم  قساـف  ار  مدآ  نیا  اـم  هکنیا  نآ  مـینکیم و  فذـح 
: هک تسا  نیا  شتراـبع  تسا و  هدروآ  قرفلا  نیب  قرفلا  رد  زین  يدادـغبار  رظن  نیا  ًاـقافتا  ( 115/ نییمالسإلا تالاقم  .) مینکیمن فیصوت 

ندیمان تلع  5 ـ دنتفرگ . هلـصافیمالسا  قرف  زا  هکنیا  لصاح  و  دندش . لزعنم  تما ، ۀمه  زا  نیتلزنملا  نیب  ۀلزنملا  رظن  ءادبا  رطاخ  هب  نانآ 
هیرظن نیا  يدوعسم  رفاک ؛ هن  دنرامـشیم و  نمؤم  هن  دننادیم ، لزعنم  رفک  نامیا و  زا  ار  هریبک  بکترم  هک  تسا  نیا  هلزتعم  هب  هورگ  نیا 

فورعم و موس  ۀـیرظن  لاـح  ره  رد  دـندرک . ادـج  هورگ  ود  ره  زا  ار  بکترم  تقیقح  رد  و  ( 4/22 بهذلا جورم   ) تسا هدـش  روآ  دای  ار 
مجنپ مراهچ و  رد  تهج  نیا  تسا و  بتکم  یلـصا  ۀتکن  رگنایب  اهبتکمیماسا  ًابلاغ  اریز  تسا . رت  کیدزن  رابتعا  هب  مجنپ  مراهچ و  هیرظن 
نمؤم زا  ار  هریبک  بکترم  ای  دندش و  ادج  تما  زا  نیرمألا » نیب   » ۀـیرظن اب  ناشدوخ  ای  تسا ، هجو  ود  زا  یکی  لازتعا  تلع  دراد و  دوجو 

. دناهدرک ادج  رفاک  و 

؟ تسیچ نآ  دقن  ردق و  اضق و  ةرابرد  هلزتعم  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  دقن  ردق و  اضق و  ةرابرد  هلزتعم  هاگدید 

خساپ

: دـیوگب اگره  دـنیرفآیم و  ار  هیلع  یّـضقم  رّدـقم و  ءیـش  ادـخ  هک  تسا  نیا  یعیبط  تادوجوم  ةرابرد  ردـق  ءاضق و  زا  هلزتعم  تشادرب 
نیا زا  دـیامن ، تازاجم  نآ  يارب  هاگ  نآ  دـشاب ، هانگ  قلاخ  دوخ  ادـخ  هک  تسا  نیا  نآ  ۀـجیتن  تسا  یهلا  ردـق  ءاضق و  رد  ناسنا  لاـعفا 

رتشیب حیـضوت  يارب  دـناهتفریذپ ، ار  تعاط  هب  نامرف  ای  لاعفا  زا  ادـخ  یهاگآ  عالطا و  طقف  ناسنا ، لاـعفا  ةراـبرد  ردـق  ءاـضق و  زا  تهج 
یهلا ياضق  هب  ناگدنب ، لاعفا  ایآ  دنک « لاؤس  امـش  زا  یـسک  رگا  : » دیوگیم رابجلا  دـبع  یـضاق  مینکیم . لقن  ار  نانآ  تاملک  زا  یخرب 

هب دـنکیم ، قلخ  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  رگا  1 ـ  تسیچ : هژاو  ود  نیا  زا  امـش  دوصقم  وگب : وا  خساپ  رد  هن ؟ ای  دریذـپیم  تروص 
، دصق مزع و  ورگ  رد  ناگدـنب  لاعفا  هک  یلاح  رد  تسناد  ادـخ  قولخم  ار  ناسنا  لاعفا  ناوتیم  هنوگچ  هشیدـنا ، نیا  زا  مربیم  هانپ  ادـخ 
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تیصوصخ نیا  اب  ناگدنب  لاعفا  هاگ  ره  دننکیم ، كرت  دنتـشادن ، شوخ  رگا  دنهدیم و  ماجنا  دنتـساوخ  رگا  تسا  اهنآ  ةزیگنا  یعاد و 
نیا زا  هتـسویپ  اـم  اریز  تسین ، وا  دوخ  هب  طوبرم  دـنراد ) زین  ار  یگژیو  نینچ   ) زین ادـخ  لاـعفا  تفگ ، دـیاب  دـشابن  ناـنآ  دوخ  هب  طوـبرم 

رد درک  ریـسفت  نآ  هب  ار  ءاـضق  ناوتیم  هنوگچ  تسا  مازلا  باـجیا و  ناـمه  دوـصقم ، رگا  2 ـ  میهدیم . صیخـشت  ار  لعاف  لـعف  هقیرط ،
. تسا هدرک  مکح  نآ  دوجو  رب  ای  بجاو و  ار  نآ  ادخ  تفگ  ناوتیم  روطچ  تروص  نیا  رد  هدوب ، نسح  دـقاف  لاعفا  زا  یخرب  هک  یلاح 
، میربب راک  هب  ار  هژاو  نیا  دـیابن  دوصقم  نیا  يادا  يارب  یلو  تسا  حیحـص  يدراوم  رد  نیا  تسا ، راـبخا  مـالعا و  نآ  زا  دوصقم  رگا  3 ـ 

هدش تباث  وا  لدع  تمکح و  هک  سک  نآ  رگم  درب ، راک  هب  ار  نآ  دـیابن  دوریم  راک  هب  حیحـص  ریغ  حیحـص و  ینعم  رد  هک  یظفل  اریز 
، شیوخ رصع  رد  هیدیز  ماما  ، ) 298 نیسحلا 245 ـ نب  ییحی  دیاقع  یگدنز و  هک  نمیلا  ۀلزتعم  فلؤم  ( 771/ هسمخ لوصا  حرش  .« ) تسا

یهاگآ 1 ـ  تسا : ینعم  هس  هب  نآرق  رد  ءاضق  دیوگیم : دنکیم و  لقن  وا  دیحوتلا  لدعلا و  لئاسر  زا  هتشون  نمی ) هب  هلزتعم  يارآ  لقان  و 
ّالإ اودبعَت  ّالأ  ّکبَر  یـضَقو  : » دـننام نامرف  رما و  4 2 ـ  ءارسا / ضرألا » یف  ّندسُفَتل  باتکلا  یف  لیئارـسإ  ینب  یلإ  انیَـضَق   » دننام نتـسناد  و 

نآرق رد  ءاضق  یناعم  اـهنیا  دـیوگیم : هاـگنآ   12/ تلـصف نیموَی » یف  تاوامـس  عبَـس  ّنُهاضَقَف  : » دننام ثادـحا  قلخ و  /3 3 ـ  ءارسا هاّیإ »
لاحم نیا  دـنکیم ، باذـع  نآ  رب  هاـگنآ  دـنیرفآیم )  ) دـنکیم تیـصعم  رب  مکح  دوخ  قولخم  رب  ادـخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  رگا  تسا ،

ار ناهانگ  ناگدـنب  دـنکیمن و  تیـصعم  هب  رما  وا  تسا و  تعاط  هب  رما  ریدـقت  زا  دوصقم  هک  ددرگیم  یهتنم  هطقن  نیا  هب  هاـگنآ  تسا ،
هلزتعم « ) تیـضر ام  یـسفن و  ُتهرک  ام  هردـق  هللا و  ءاـضقب  نمؤم  اـنأ   » ینعم تسا  نیا  دـنیوگیم  دـنوشیم و  بکترم  ادـخ  یهن  زا  سپ 
ياضق ورملق  رد  ناگدـنب  لاعفا  تفگ  ناوتیمن  زگره  دـیوگیم : فیلکتلاب » طیحملا   » باتک رد  راـبجلا ، دـبع  یـضاق  ( 174 /173 ـ نمیلا

ردـق ءاـضق و  زا  دوصقم  رگا  1 ـ  مییوـگب : لیـصفت  روـط  هب  دـیوگیم و  سپـس  تسا ، هدـیرفآ  وا  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  اریز  تسا  یهلا 
قلخ و دوصقم  رگا  3 ـ  دراوم . همه  رد  هن  تسا  حیحص  دراوم  زا  یخرب  رد  تسا  مازلا  دوصقم  رگا  2 ـ  تسا . حیحص  تسا  رابخاو  مالعا 

ظفل نیا  دریگیم ، هجیتن  هاگنآ  تسه ، مکاح  زین  ردق »  » رب تالامتحا  نیمه  تسین و  حیحص  ناگدنب  لاعفا  رد  نآ  قالطا  تسا ، شنیرفآ 
ناوتیم دشاب ، ناگدنب  رب  ادخ  مکح  مازلا و  ءاضق  زا  دوصقم  رگا  دیوگیم : ساسألا  حرـش  فلؤم  سب . دوریم و  راک  هب  ادـخ  لاعفا  رد 

یـسک هکنیا  رگم  تسا  ام  تاعاطا  قلاخ  ادخ  تفگ : ناوتیمن  دشاب ، شنیرفآ  نآ  زا  دوصقم  رگا  تسا و  یهلا  ياضق  هب  تاعاطا  تفگ :
زا یهاـگآ  رب  هتـشذگ  تاـملک ـ  نیا  لـقن  زا  فدـه  ردـق  اـضق و  عقاو  زا  هلزتعم  يرود  ساسألا 2/130 ) حرـش  . ) ددنویپب هّربجم  ۀـقرف  هب 
نآ زا  هتفرگ ، هدـیدان  ار  ینآرق  یلقع و  فراعم  زا  یخرب  لدـع  لصا  رطاخ  هب  هلزتعم  هکنیا  راهظا  ردـق ـ ءاـضق و  ةراـبرد  هلزتعم  هاگدـید 

تافانم نامگ  هب  هورگ  نیا  تسا و  هدـش  دراو  ریگ  مشچ  تروص  هب  تایاور  رد  صخألاب  نآرق و  رد  هک  تسا  ردـق  اـضق و  ۀلئـسم  هلمج 
ای رابخا ، مالعا و  ینعم  نامه  هب  نآ  ریـسفت  رد  هدرک و  فذح  فراعم  لودج  زا  ار  مّود  ۀلئـسم  ردق ، اضق و  هب  داقتعا  لدـع و  لصا  نایم 

. درادن تعاطا  هب  رما  ای  مالعا ، رابخا و  هب  یطابترا  تسا ، ینآرق  فراعم  زا  هک  ردق  ءاضق و  هک  یلاح  رد  دـناهدیزرو  افتکا  تعاط  هب  رما 
یلو تسا  نشور  ناهج  ياـه  هدـیدپ  رد  اـضق  ریدـقت و  میزادرپیم . وگتفگ  ثحب و  هب  نآ  نوماریپ  ياهنوگ  هب  لـصا  نیا  نییبت  يارب  اـم 
ّقلعت دروم  تروص  ود  هب  ناگدنب  لاعفا  ناگدنب  لاعفا  رد  ءاضق  ردق و  ریسفت  دراد . حیضوت  هب  زاین  ناگدنب  لاعفا  هب  ءاضق  ریدقت و  لومش 

هک تسا  شنیرفآ  یلک  نیناوق  دوصقم  تسخن  تروص  رد  یئزج ، تروص  هب  مود  یلک و  تروص  هب  تسخن  دنتـسه : یهلا  ردـق  ءاـضق و 
ره شنیزگ  دـیلک  دـنچ  ره  تسین ، اهنآ  زا  يزیرگ  وا  يارب  هدوب و  نیناوق  نیا  موکحم  یناسنا  ره  تسا و  مکاح  ناسنا ، لاعفا  ناـهج و  رب 

، یناسنا ره  هک  تسا  نیا  رد  توافت  تسا . مکاـح  ناـسکی  همهرب  یهلا ، ياهتنـس  نخـس : رگید  هب  تسوا و  تسد  رد  نیناوق  نیا  زا  کـی 
نآ ریز  نتـسشن  هک  تسا  نیا  یهلا  ياضق  ریدقت و  تسا ، نتخیر  ورف  لاح  ردیمیظع  راوید  دینک  ضرف  دنیزگرب . ار  اهتنـس  زا  کیمادـک 

راوید راـنک  زا  مه  موصعم  رگا  یتـح  دـنکیم ، تموکح  ناـسکی  همه  رب  تنـس ، ود  نیا  تسا . یتمالـس  بجوم  نآ  زا  رارف  رطخ و  ۀـیام 
ار مود  هار  دونـشب و  ار  درخ  يادن  نورد  زا  يداع  ناسنا  کی  رگا  هکنانچمه  دنکیم ، دیدهت  ار  وا  یتمالـس  دراذـگب ، مادـهنا  رب  فرـشم 

ّقلعت یلعف  رودـص  هب  هک  تسا  یهلا  مازلا  باـجیا و  ینعم  هب  اـضق  هلئـسم  نییبـت  مهم ، راـک  تسا . هدرک  همیب  ار  دوخ  یتمالـس  دـنیزگرب ،
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« دجوی مل  بجی  مل  ام  یتلا   » ةدعاق دنکیمن و  ادیپ  قّقحت  لعف  دسرن ، موزل  ّدـح  هب  یلعاف  زا  ءیـش ، رودـص  ات  دومن  هجوت  دـیاب  دریگیم ،
ادخ زا  هدیرب  دناوتیمن  وا  لاعفا  رگید  دننام  لعف ، نیا  یلو  تسا  ناسنا  دوخ  هب  طوبرم  دنچ  ره  هدـیدپ  باجیا  تسا . لصا  نیمه  هب  رظان 

هک یلعاف  دشاب ، هتشاد  دوجو  لقتسم  لعاف  عون  ود  یتسه ، ناهج  رد  هک  تسا  نیا  نآ  مزال  اریز  دشاب . دنتـسم  ناسنا  دوخ  هب  طقف  هدوب و 
رـس ناسنا  زا  هک  هچنآ  مامت  هک  تسین  نیا  زج  ياهراچ  تیونث  فذـح  يارب  دـهدیم . ماجنا  ار  دوخ  لعف  هک  یلعاـف  هدـیرفآ و  ار  ناـسنا 

هب هدینادرگیمتح ، ناسنا  زا  ار  لعف  رودص  ادـخ  هک  تسا  نیا  یهلا  ياضق  ینعم  مینادـب و  دنتـسم  ادـخ  هب  ار  لعف  باجیا  یتح  دـنزیم ،
ياهداعلا قوف  ّتیمها  زا  ردق  ءاضق و  ۀلئـسم  هک  اجنآ  زا  دشخبیم . رایتخا ـ  لامک  اب  دوخ ـ  لعف  هب  ناسنا  دوخ  هکیمازلا  تیمتح و  رطاخ 

هک دناهدیـشوک  یهورگ  یتح  دـشابیم  ربج  ۀـیام  یهورگ  رظن  رد  ناسنا  لاعفا  هب  وا  ندیـشخب  تیمتح  و  ادـخ ، ياضق  تسا و  رادروخرب 
زا يرگید  ترابع  هک  یلزا  ةدارا  لکـشم  ةرابرد  تسا ، هتـسیاش  تهج  نیا  زا  دـنربب ، نوریب  یهلا  ردـق  ءاـضق و  ورملق  زا  ار  ناـسنا  لاـعفا 

تسا و یجراخ  للع  عاونا  ییاسانش  تسا ، ساسح  مهم و  رایسب  یلزا  ةدارا  لکـشم  لح  رد  هک  یبلطم  مییوگب : نخـس  تسا  یهلا  ياضق 
نیا حیضوت  رطضم » ّتلع   » و راتخم » لعاف   » یئاسانش زا : دنترابع  مسق  ود  نیا  دراد و  ینایاش  ّتیمها  ّتلع ، عون  ود  ییاسانش  اهنآ  نایم  زا 

ناسنا و دـننام  تسا  دازآ  راتخم و  دوخ ، رظن  دروم  لمع  ماـجنا  رد  تسا و  هدارا  راـیتخا و  كاردا و  روعـش و  ياراد  هک  میراد  یتّلع  هک :
هدارا و هکلب  تسا ، رثؤم  وا  لعف  رد  ناـسنا  دوجو  اـهنت  هن  دروم  نیا  رد  دـنیوگیم . راـتخم » لـعاف   » مسق نیا  هب  نادنمـشناد  حالطـصا  رد 
دراد و دوجو  وا  ربارب  رد  هار  ود  هک  تسا  یتّلع  راتخم ، لعاف  رگید : ترابع  هب  دـنوشیم . هدرمـش  يو  لعف  للع  يدابم و  زا  زین  وا  راـیتخا 
ملع و دـقاف  ًالـصا  ای  تسا  نآ  لباقم  هطقن  تسرد  للع ، زا  رگید  عون  دـهدیم . حـیجرت  يرگید  رب  ار  یکی  رایتخا  يدازآ و  لاـمک  اـب  وا 

روعـش دـقاف  هاوخ  للع  زا  هتـسد  نیا  تسین و  هدارا  رایتخا و  ياراد  یلو  دراد  ساسحا  كاردا و  ای  تسا و  شیوخ  لاعفا  دوخ و  هب  روعش 
یهاگآ دوخ  راک  لعف و  زا  هک  تسا  یللع  نآ  زا  هایگ  ومن  دشر و  دیشروخ ، شبات  دنوشیم . هدیمان  رطضم » لعاف  ، » رایتخا دقاف  ای  دنشاب 

یهلا ياضق  زا  يرگید  ریبعت  هک  یلزا  ةدارا  لکشم  لعاف ، عون  ود  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دوب . دنهاوخ  رطـضم  نآ  ماجنا  رد  ًاعبط  دنرادن و 
دـشابیم و دـنوادخ  ةدارا  ّقلعت  دروم  دوشیم ، دوجوم  یتـسه  ناـهج  رد  هک  هچنآ  تسا  تسرد  اریز  دوشیم ، لـح  دوخ  هب  دوـخ  تسا ،
، ددرگیمن رایتخا  عفار  ربج و  بجوم  یلزا  ةدارا  دوجو  لصا  دهد . خر  ًالثم  ناهج  رد  یثداوح  نینچ  هک  تسا  هتـساوخ  لزا  زا  دـنوادخ 

ياه هدیدپ  مامت  هک  تسا  تسرد  دومن . يرواد  تواضق و  سپس  دروآ ، لمع  هب  یفاک  ّتقد  وا  ةدارا  ّقلعت  یگنوگچ  ةوحن  رد  دیاب  هکلب 
دریگیمن ماجنا  وا  تساوخ  هدارا و  نودب  يزیچ  وا  تموکح  ورملق  رد  تسین و  جراخ  ادخ  ةدارا  ةزوح  زا  ناسنا  لعف  هلمج  نآ  زا  ناهج 

راـیتخا و يور  زا  ناـسنا  هک  تسا  نیا  هدرک  هدارا  لزا  زا  ادـخ  هک  ار  هچنآ  یلو  تـسا ، هـتفرگ  قـّلعت  هدـیدپ  قـقحت  رب  لزا  زا  وا  ةدارا  و 
زا یلعف  ره  هک  تسا  نیا  تسا ، هتفرگ  قـّلعت  نآ  هـب  وا  ةدارا  لزا  زا  هـک  هـچنآ  رارطـضا و  ربـج و  يور  زا  هـن  دـهد  ماـجنا  یلمع  يدازآ ،

هاگآ لعاف  رگا  دهد ، ماجنا  ار  دوخ  راک  رارطضا  هب  هک  هتـساوخ  لزا  زا  تسا ، رطـضم  لعاف  رگا  ددرگ ، رداص  دوخ  صاخ  للع  يدابم و 
ربـج بجوم  یلزا  ةدارا  نینچ  کـی  دوش ، دوخ  لـعف  ّتلع  هناـهاگآ  يدازآ و  لاـمک  اـب  هک  تسا  هتـساوخ  تسخن  زور  زا  تسا ، دازآ  و 
دیؤم تروص  کی  رد  تسا و  ربج  مزلتـسم  تروص  کی  رد  دـنوادخ  یلزا  ةدارا  دریگیم . رارق  ربج  لباقم  ۀـطقن  رد  تسرد  هکلب  تسین 

تروص نیا  رد  دنزب ، رـس  رایتخا  هدارا و  نودب  دوخ  أدبم  زا  ياهدیدپ  ره  هک  تسا  هتفرگ  ّقلعت  نیا  رب  ادـخ  ةدارا  مییوگب  هاگ  ره  رایتخا ،
ّتلع کی  ياهدـیدپ  ره  يارب  مینادـب و  تاببـسم  بابـسا و  ناهج  ار  ناهج  هاگ  ره  یلو  تسا . يرگیربج  بجوم  یلزا  ةدارا  نینچ  دوجو 
ّتلع زا  یلولعم  ره  هک  دوب  نیا  لزا  زا  ادـخ  ۀتـساوخ  هک  مییوگب  مینادـب و  راتخم  لعاف  ار  ناسنا  للع ، ناـیم  رد  میریگب و  رظن  رد  صاـخ 

یلزا و ةدارا  نینچ  کی  نایم  تروص  نیا  رد  دـنز ، رـس  رایتخا  تیاهن  يدازآ و  لامک  اـب  يو  زا  یناـسنا  لـعف  ددرگ و  رداـص  دوخ  ةژیو 
. تشاد دهاوخ  دوجو  هلصاف  گنسرف  اهدص  يرگیربج  ۀلئسم 

؟ تسیچ نآ  دقن  تسا ؟ زیاج  هبوت  مدع  تروص  رد  ناراک  هنگ  زا  وفع  ایآ  دیعو  دعو و  لصا  هب  هجوت  اب  هلزتعم  هاگدید  زا 
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شسرپ

؟ تسیچ نآ  دقن  تسا ؟ زیاج  هبوت  مدع  تروص  رد  ناراک  هنگ  زا  وفع  ایآ  دیعو  دعو و  لصا  هب  هجوت  اب  هلزتعم  هاگدید  زا 

خساپ

رد یلو  دـنراد  یناوارف  دـحتم  ياهرظن  هطقن  دـنچ  ره  هورگ  ود  نیا  تسا . هدرک  دـشر  هرـصب  دادـغب و  رد  هک  تسایمالک  بتکم  لازتعا 
هک یلاح  رد  دـننکیم ، دـیکأت  وفع  زاوج  عنم  رب  دادـغب  ۀـلزتعم  تسا . هلأسم  نیمه  یکی  هک  دـنراد  رظن  فالتخا  مه  اـب  لـئاسم  زا  یخرب 

يرما ار  مرجم  باقع  هک  تسا  تسخن  هورگ  زا  تفگش  دنکیمن . یقلت  حیبق  فلخت  ار  نآ  هتـسناد و  زیاج  ار  نامرجم  وفع  هرـصب  ۀلزتعم 
ناسحا دوج و  جیاتن  زا  ار  نآ  دننادیمنیمازلا و  رما  ار  عیطم  شاداپ  هک  یلاح  رد  دننکیم ، یقلت  حیبق  ار  هذخاؤم  كرت  دننادیمیمازلا و 
يدـحاو مکح  ًاعبط  دـنرگیدکی و  نیرق  ود  ره  باـقع  باوث و  هک  یلاـح  رد  تسین ، راـک  رد  یقاقحتـسا  دـنیوگیم  دنرامـشیم و  ادـخ 

زا تساوخ  تسا ، قح  بحاص  تسد  رد  راک  مامز  تروص  نیا  رد  تسادخ  قح  مرجم  باقع  دنیوگیم : هرـصب  ۀلزتعم  تشاد . دـنهاوخ 
. دـشخبب ار  نآ  دـناوتیم  راـکبلط  دراد و  ار  نید  مکح  راـکهنگ  باـقع  تقیقح  رد  دـنکیم و  اـهر  ار  نآ  تساوخن  دریگیم و  هرهب  نآ 

هئارا زجوم  تروـص  هب  هک  دـناهدرک  لالدتـسا  يروـما  اـب  دوـخ  ۀـیرظن  رب  دـنمرجم ، هذـخاؤم  موزل  تخـسرس  نارادـفرط  زا  هک  اهیدادـغب 
ادخ هک  تسناد  فلکم  یتقو  اریز  هدـننک . فیلکت  يادـخ  بناج  زا  تسا  یفطل  ناگدـنب  باقع  تسا  فطل  ياضتقم  باقع  1 ـ دوشیم .

لوصا حرـش  ، / رابجلا دـبع  یـضاق  . ) دوشیم کیدزن  مارح  كرت  بجاو و  ماجنا  هب  درک ، دـهاوخ  هذـخاؤم  ًامتح  هانگ  نایـصع و  رب  ار  وا 
ًاعبط دزاسیم و  کیدزن  هانگ  زا  يرود  بجاو و  يادا  هب  ار  ناگدـنب  هک  تسا  یلمع  هلزتعم ، قطنم  رد  فطل  خـساپ : ( 647 /646 ـ  هسمخ

حیحـص ینعم  ادخ ، بناج  زا  تسا  یفطل  ترخآ ) رد   ) ناگدنب باقع  دیوگیم : هک  نیا  نیاربانب ، ترخآ ، هن  تسایند  نیمه  نآ  هاگیاج 
تـسا یهلا  فطل  ینامرفان ، رب  میب  راذنا و  هک  نیا  نآ  تسا و  هدمآ  شراتفگ  رخآ  رد  هک  تسا  ياهلمج  نامه  وا  دوصقم  دیاش  درادـن و 

وفع و هک  دنادب  فلکم  هک  دتفایم  رثؤم  یتروص  رد  راذـنا  میب و  ددرگیم و  تامرحم  كرت  تابجاو و  ماجنا  هب  ناگدـنب  برق  ۀـیام  هک 
رگا ًاضقن : اّما  تسا . شودـخم  ًالح  ًاضقن و  لالدتـسا  نیا  دـهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  ریثأت  تروص  نیا  ریغ  رد  تسین و  راک  رد  یتشذـگ 

یبجاو ای  ددرگیم  هانگ  درگ  هب  رتمک  تسین  هتفریذپ  وا  ۀبوت  هک  دنادب  فلکم  رگا  اریز  دشابن ؛ عورشم  هبوت  دیاب  دشاب  حیحـص  قطنم  نیا 
وفع زاوج  نیا ، زا  هتـشذگ  دزاسیم  یثنخ  ار  نآ  رثا  هدرک و  گنرمک  ار  میب  راذـنا و  شقن  هبوت  قیرط  زا  وفع  مالعاو  دـیامنیم  كرت  ار 

هاـنگ و زا  ناـسنا  يرادزاـب  رد  راذـنا  میب و  رگا  یلّوا . هن  تـسا  یمّود  دزاـسیم  یثـنخ  ار  راذـنا  مـیب و  رثا  هـک  يزیچ  تـسا ، نآ  موزل  ریغ 
ره ماجنا  يارب  شیوخ  تداعس  زا  سویأم  دارفا  دراد . ییازس  هب  ریثأت  هانگ  شهاک  رد  زین  دیما  ۀنزور  ندوب  زاب  اجر و  تسا  رثؤم  ینامرفان 
اجر فوخ و  نایم  ناسنا  دـیاب  یتیبرت  رظن  زا  تهج  نیا  زا  دـنراگنایمن ، عنام  عدار و  دوخ  يارب  ار  يزیچ  دنـشابیم و  هدامآ  یفالخ  عون 

: دیوگب ای  ددرگ ، مورحم  شیوخ  تداعـس  زا  هن  دهد و  ماجنا  دهاوخب  شلد  هچ  ره  ات  دـننک  نشور  زبس  غارچ  وا  يارب  هن  دـنک ، یگدـنز 
ياـه هتـساوخ  رگید  ارچ  مرفیک ، باـقع و  هب  موـکحم  نم  هک  نوـنکا  بجو ، دـص  هچ  بجو و  کـی  هچ  تشذـگ  رـس  زا  بآ  هک  ـالاح 

ناراکهنگ زا  وفع  تسا ، هداد  باقع  ةدـعو  ار  هریبک  هاـنگ  بکترم  دـنوادخ  تسا  فلخت  وفع ، زیوجت  2 ـ  مهدـن . ماجنا  ار  دوخ  یناسفن 
( لوبناتـسا 2/194 ط  يدـضع دـیاقع  حرـش  یناود : . ) تسا لاـحم  ادـخ  رب  ود  ره  تـسا و  شرازگ  رد  غورد  هدـعو و  رد  فـلخت  یعوـن 

باقع كرت  زوجم  اهنآ  ققحت  مدع  هک  دشاب  یطورـش  هب  طورـشم  تسا  نکمم  یهلا  دیعو  هدعو و  دنیوگیم : خـساپ  هار  ود  زا  نافلاخم 
رگا یلو  دشیم  بوسحم  فلخت  یعون  وفع ، تروص  نیا  رد  دوبن ، یطرـش  ياراد  دوب و  قلطم  رگا  یهلا  دیعو  نخـس : رگید  هب  و  ددرگ .

حیضوت رد  دیآیمن . باسح  هب  فلخت  طرش ، ققحت  مدع  رطاخ  هب  طورـش  كرت  تروص  نیا  رد  دشاب ، یطورـش  ای  طرـش و  هب  طورـشم 
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ناکما نانآ  ياعدم  هکلب  دشابیم ، نامرجم  لاح  لماش  ًامتح  یهلا  وفع  هک  تسین  نیا  وفع  زاوج  هب  نالئاق  ياعدم  مییوگیم : خـساپ  نیا 
یهلا ياهدـیعو  ماـمت  اـی  یخرب و  میهدـب  لاـمتحا  هک  تسا  یفاـک  تروص  نیا  رد  تسا . هلاحتـسا  ياـعدا  لـباقم  رد  نآ  زیوـجت  وـفع و 
اعدم رگا  يرآ  دوشن . باسح  فلخت  لقع ، رظن  رد  وفع  عوضوم ، ندوبن  رطاخ  هب  طرش ، نادقف  تروص  رد  ات  دنشاب  یطورش  هب  طورـشم 

دشابیمن و قلطم  هدوب و  طورـشم  یهلا  ياهدیعو  ۀمه  هک  مولعم  اجک  زا  اریز  دوبن  یفاک  هدش  دای  باوج  تروص  نیا  رد  دوب ، وفع  موزل 
رایـسب توافت  دیعو  دعو و  نایم  هک  نیا  رگید  خساپ  2 ـ  تسابیزان . تشز و  درخ  دزن  رد  قلطم  دیعو  هب  لمع  كرت  هک  تسادـیپ  هتفگان 

قبط تسا . نسحتـسم  يدراوم  رد  هکلب  تسین ، حیبق  اهنت  هن  دیعو  هب  لمع  كرت  ابیزان و  تشز و  درخ  رظن  رد  هدعو  هب  لمع  كرت  تسا .
رگا رایِخلا » یف  َوُهف  ًاباقع  هلمع  یلع  هدعوأ  نَمو  َهل  ٌزجنم  َوُهَف  ًاباوث  ِِهلَمَع  یلع  ُهللا  ُهَدعَو  ْنَم  : » دـیوگیم ص )  ) ربمایپ کلام ، نب  سنا  لقن 
حرـش یناود ، ققحم  . ) تسا راتخم  نآ  ماجنا  رد  وا  داد ، میب  رگا  درک و  دـهاوخ  لمع  ًامتح  وا  دـهد ، شاداپ  ةدـعو  یلمع  ماـجنا  رب  ادـخ 

اریز تسا ، حـیبق  لـعف  هب  ءارغا  هاـنگ و  هب  توعد  عون  کـی  مرجم  وفع  زیوجت  تسا  تأرج  ۀـیام  وفع  زیوجت  3 ـ  هیدضع 2/194 ) دیاقع 
کی مرجم ، هانگ  زا  وفع  تسا و  هانگ  زا  هدنراد  زاب  هذـخاؤم  هک  نیا  هجیتن  ددرگیم ، هانگ  بکترم  وفع  دامتعا  هب  تروص  نیا  رد  مرجم 

: خساپ ( 157/ ۀـلزتعملا مسق  مالکلا  ملع  حـلاص ، یحبـص  . ) تسین راگزاس  یهلا  لدـع  اب  هک  تسا  یـصاع  عیطم و  نایم  يربارب  داجیا  عون 
یلامتحا هن  دشابیمتح  رما  یگدوشخب  هک  دریگیم  ماجنا  یتروص  رد  هانگ  هب  توعد  اریز  ددرگیم  نشور  هتشذگ  نایب  زا  لالدتـسا  نیا 

یتروص رد  یصاع  عیطم و  نایم  تاواسم  دشاب . یتشونرـس  نینچ  ياراد  زین  تعافـش  هبوت و  عیرـشت  دیاب  دشاب ، حیحـص  راتفگ  نیا  رگا  و 
هن دشاب  بقاعم  تسا  نکمم  يدراوم  رد  یمود  تسین . نینچ  نایرج  هک  یتروص  رد  دشاب ، شاداپ  ياراد  عیطم  ناسب  زین  یصاع  هک  تسا 

. باثم

؟ تسیچ نآ  دقن  دندلخم ؟ شتآ  رد  ناراک  هنگ  ایآ  دیعو  دعو و  لصا  هب  هجوت  اب  هلزتعم  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  دقن  دندلخم ؟ شتآ  رد  ناراک  هنگ  ایآ  دیعو  دعو و  لصا  هب  هجوت  اب  هلزتعم  هاگدید  زا 

خساپ

نودـب هک  ینامرجم  ینعی :  تسا ، شتآ  رد  ناراکهنگ  یگنادواج  ۀـلأسم  دـیعو ،»  » مان هب  هلزتعم  لوصا  زا  موس  لصا  هب  طوبرم  لئاسم  زا 
نارفاک ياهیگژیو  زا  شتآ  رد  یگنادواج  هک  دـندقتعم  هرعاشا  هیماما و  دناهدیـشک . كاـخ  باـقن  رد  رـس  هدرک و  كرت  ار  ناـهج  هبوت ،

هک یلاح  رد  دـنوشیم ، تشهب  ۀـناور  هدـش و  جراخ  شتآ  زا  یتدـم  زا  سپ  يرامـش ، تشگنا  دراوم  رد  زج  ناملـسم ، راکهنگ  و  تسا ،
دناهدـشن لئاق  یقرف  تسا ، هدـشن  هبوت  هب  قفوم  هک  هریبک  بکترم  ناملـسم  رفاـک و  ناـیم  هداد و  شرتسگار  شتآ  رد  یگنادواـج  هلزتعم 

ناشلالدتـسا يراوتـسا  ان  اهنآ  قایـس  ۀظحالم  اب  هک  دـناهتخادنا  گنچ  تایآ  هتـشر  کی  هب  دروم  نیا  رد  و  ( 14  / تالاقملا لئاوأ  دـیفم : )
هلخُدی هدودُح  ّدـعتَی  هلوسَر و  هللا و  ِصعَی  نَمو   » تسخن ۀـیآ  میوشیم . رکذـتم  ار  یخرب  ییاه ، هنومن  هئارا  يارب  ددرگیم . نشور  ًالماک 

وا دیامن ، يدعت  تسا  هدش  ررقم  هک  يدودح  زا  دنک و  ینامرفان  ار  وا  لوسر  ادـخ و  سکره   ] 14/ ءاسن نیهُم » باذَع  َهلو  اهیف  ًادلاخ  ًاران 
دنچ ره  قساف  درف  هک  تسادـیپ  هتفگان  هدـننک ]. راوخ  باذـع  تسوا  يارب  تساجنآ و  رد  هنادواج  هک  یلاح  رد  دـننکیم ، شتآ  دراو  ار 

لئاوأ دـیفم : . ) دـشاب دـلخم  شتآ  رد  دـیاب  هیآ  مکح  هب  تسا و  هدرک  ینامرفان  ار  وا  ربماـیپ  ادـخ و  هک  تسا  یناـسک  زا  دـشاب ، ناملـسم 
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شتآ رد  یگنادواج  هیآ  اریز  دزاسیم ، نشور  ار  لالدتسا  يراوتسا  ان  هدودح » دعتیو   » ۀلمج هیآ و  قایـس  رد  تقد  خساپ  ( 14  / تالاقملا
مامت زا  2 ـ  هلوسر .» هللا و  صعی  نمو   » دـننک یناـمرف  اـن  ار  وا  لوسر  ادـخ و  1 ـ  دنـشاب : هتـشاد  یگژیو  ود  هک  دـنادیم  یناسک  نآ  زا  ار 

روط هب  دریذپن ، ار  نآ  دنک و  در  ار  یهلا  نوناق  هک  تسا  یـسک  مود  ۀلمج  زا  دوصقم  هدودح .» دعتی  و   » دـننک يدـعت  هدـش  ررقم  دودـح 
ًاِدلاَخ َمَّنَهَج  ُهُؤاَزَجَف  ًادِّمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُلتْقَی  ْنَمَو   » مود ۀیآ  دوریم . نوریب  ناناملسم  ۀگرج  زا  دشابیم و  رفک  هب  موکحم  یـسک  نینچ  ملـسم 

تساجنآ و رد  هنادواج  تسا  خزود  وا  رفیک  دشکب ، ًادمع  ار  ینمؤم  سکره   ] 93  / ءاسن ًامیِظَع » ًاباَذَع  َُهلَّدَعَأَو  ُهَنَعلَو  ِْهیَلَع  ُهللا  َبِضَغَو  اهِیف 
سک ره  هک  تسا  نیا  هیآ  رهاـظ  تسا ]. هدرک  هداـمآ  یگرزب  باذـع  وا  يارب  هدـینادرگ و  رود  دوخ  تمحر  زاو  هدرک  مشخ  وا  رب  ادـخ 

رود وا  تمحر  زا  یهلا و  مشخ  لومـشم  تسا . هنادواـج  خزود  شتآ  رد  رفاـک ، اـی  دـشاب  ناملـسم  لـتاق  هاوخ  دـشکب ، ًادـمع  ار  ینمؤـم 
وا لتق  دشکب و  وا  نامیا  رطاخ  هب  ار  ینمؤم  هک  تسا  یسک  هب  طوبرم  هیآ ، دافم  هک  دهدیم  ناشن  هتشذگ  تایآ  یـسررب  خساپ  دشابیم .

، صیصخت نیا  رب  رگید  هاوگ  تسین . دیعب  دیوگیم ، نخس  ناکرشم  ةرابرد  هک  مکی  دون و  ۀیآ  هب  هجوت  اب  لامتحا  نیا  درامشب و  حابم  ار 
هک سک  نآ  سپـس  هدش ، موکحم  هنادواج  يدـبا و  باذـع  هب  نمؤم  لتاق  تایآ ، نیا  رد  تسا . ( 70 ياه 68 ـ  هیآ   ) ناقرف هروس  تاـیآ 

يرفاک دولخ ، عوضوم  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  هورگ  نیا  يانثتـسا  تسا . هدش  ءانثتـسا  دهد  ماجنا  حـلاص  لمع  دروایب و  نامیا  دـنک و  هبوت 
مه رانلا  باحـصأ  کئلواف  هتئیطَخ  هب  تَطاحَأو  ۀئیَـس  بسَک  نَم  یَلب   » موس هیآ  درامـشب . حابم  ار  نمؤم  لتق  دشاب و  نامیا  دـقاف  هک  تسا 

هنادواـج اـجنآ  رد  هـک  دنتــسه  یناـیخزود  ناـنآ  دـنک ، هطاـحا  ار  وا  ناـهانگ  دـنک و  يدـب  هـک  سک  نآ  يرآ   ] 81/ هرقب نودـلاخ » اهیف 
هب تطاحأو   » ۀـلمج قایـس ، رب  هوالع  نیا  رب  هاوگ  نارگید و  هن  تسا  دوهی  هب  طوبرم  لبقام ، تایآ  هب  هجوت  اب  هیآ  نیا  خـساپ  دنـشابیم ].

باکترا اب  ناملـسم  درف  و  دراذگن . یقاب  نآ  رد  ینـشور  ۀطقن  دـنک و  هطاحا  ار  وا  بلق  هک  تسا  هانگ  ینوزف  زا  یکاح  هک  تسا  هتئیطخ »
یناوارف نشور  ياه  هطقن  نمؤم  بلق  رد  یلو  تسا  یگرزب  ياطخ  هریبک  هاـنگ  هک  تسا  تسرد  دـنکیمن ، لزنت  دـح  نیا  اـت  هاـنگ  کـی 

مهنَع و رتفَی  نودـلاخ ال  منهج  باذَـع  یف  نیمرجُملا  ّنِإ   » مراهچ هیآ  دـنکیمن . هطاحا  ار  وا  ناور  حور و  هانگ  ود  هانگ و  کـی  هک  تسا 
زا يزیچ  دنتـسه ، هنادواج  خزود  باذـع  رد  ناراکهانگ   ] 76 75 ـ   / فرخز نیملاـظلا » مه  اوناـک  نکلو  مه  اـنملَظ  اـم  نوسلبُم و  هیف  مُه 

قلطم هن  تسا ، نارفاک  هب  طوبرم  لبق  ام  ياه  هیآ  مکح  هب  هیآ  خساپ  دنتـسه ]. دـیما  ان  زیچ  همه  زا  اجنآ  رد  دوشیمن و  مک  نانآ  باذـع 
اجنآ دـهد ، ماجنا  ار  یفالخ  ددرگ و  دوخ  زیارغ  موکحم  ًانایحا  دریذـپب و  ار  وا  تعیرـش  دروآ و  نامیا  وا  ربمایپ  ادـخ و  هب  هک  يراکهنگ 

هدروآ و نامیا  ام  تایآ  هب  هک  ناـنآ  …  « ] نورَجت مکجاوزأ  متنأ و  ۀـنَجلا  اولخُدا  نیملـسُم  اوناـک  اـنتایآب و  اونمآ  نیذـَلا  : » دـیامرفیم هک 
شاداپ نایب  زا  سپ  هاگنآ  … دیلاحشوخ ] هک  یلاح  رد  دیوش  تشهب  دراو  دوخ  نارـسمه  اب  امـش  دوشیم ، هتفگ  نانآ  هب  دندوب ، ناملـسم 

ود نایم  ۀـلباقم  گنتاگنت و  طاـبترا  نیا   … منهج »  باذـع  یف  نیمرجُملا  ّنإ  : » دـیوگیم دروآیم و  ناـمرجم  زا  نخـس  ناـمیا ، اـب  دارفا 
نمؤم دـحوم و  دـنچ  ره  يراکفالخ  ره  هن  دنـشاب ، رفاک  هک  تسا  ناـمرجم  زا  یـصاخ  مسق  هب  طوبرم  ریخا  ۀـیآ  هک  تسا  یکاـح  هلمج ،

ییاسران نیشیپ  تانایب  اب  یلو  دناهدرک ، لالدتـسا  خزود  رد  هریبک  بکترم  یگنادواج  رب  تایآ  نیا  اب  هلزتعم  دولخ  نافلاخم  لیالد  دشاب .
رب عیـسو  دید  اب  رگا  دناهتفرگ . هدیدان  ار  اهنآ  هدیـشوپ و  مشچ  فلاخم  تایآ  زا  هلأسم  نیا  رد  نانآ  دیدرگ ، نشور  ًالماک  اهنآ  لالدتـسا 
اج نیا  رد  ام  دندرکیمن و  يداح  دنت و  يریگ  عضوم  نینچ  هریبک  هانگ  بکترم  ربارب  رد  دنتـسیرگنیم ، تمحر  باذع و  تایآ  عومجم 

مهلبَق نم  تلخ  دَقو  ۀنسَحلا  لبَق  ۀئیـسلاب  کنولجعَتـسَیو  « ـ  1 دـهدیم . یهاوگ  نانآ  ۀـیرظن  فالخ  رب  هک  میدروآیم  ار  تاـیآ  زا  یخرب 
دنبلطیم وت  زا  تمحر ، زا  شیپ  ار  باذع  باتـش  اب   ] 7/ دعر باقِعلا » دیدَشل  هللا  ّنإ  مهملُظ و  یلع  سانلل  ةرفغَم  وذـَل  کبر  ّنِإو  تالثَملا 

شزرمآ ياراد  دـنملاظ ، هک  یلاح  رد  مدرم  هب  ادـخ  و  دـنریگب ) تربع  دـیاب   ) تسا هتفای  ققحت  هتـشذگ  ياـهتما  تبوقع  ناـنآ  زا  شیپ  و 
ار ملاظ  لداع و  هک  تسا  هدرتسگ  نانچنآ  وا  شزرمآ  تمحر و  ۀیاس  هک  تسا  یکاح  هیآ  نیا  تسا ]. تبوقع  تخـس  وت  يادـخ  تسا و 

ادـخ ترفغم  ینعی  تسا . سانلل »  » ظفل زا  لاـح  مهملظ » یلع   » ۀـلمج مینادـب  هک  ددرگیم  نشور  یتروص  رد  ینعم  نیا  دریگیم و  رب  رد 
ملاظ هب  زبس  غارچ  هئارا  ینعم  هب  رگمتـس ) رـس  رب  قح  تمحر  شرتسگ   ) هیآ دافم  هتبلا  دنملاظ . نانآ  هک  یلاح  رد  تسا  مدرم  لاح  لماش 
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ّنإو : » دنیوگب دنیازفیب و  دوخ  متس  ملظ و  ةریاد  رب  زور  هب  زور  دنهد و  ماجنا  دنهاوخب  هچ  ره  هیآ  موهفم  هب  هجوت  اب  هک  تسین  رگمتـس  و 
ار دوخ  نیـشیپ  هار  دیاب  دننک  روصت  هکنیا  هن  تسا  نارگمتـس  یلد  رد  دیما  رون  داجیا  هیآ  فده  اریز  مهملظ » یلع  سانلل  ةرفغم  وذـل  هللا 
. دندرگ زاب  هار  نیا  زا  دنناوتیم  دننکیم ، روصت  نانآ  هک  تسا  نآ  زا  رت  هدرتسگ  وا  ترفغم  تمحر و  هکلب  تسین . نینچ  هن  دنهد ، همادا 
هک میناوتیمن  ام  : » دـیوگیم وا  تسین . راوتـسا  هیآ ، اب  لالدتـسا  در  نوماریپ  رابجلا  دـبع  یـضاق  راـتفگ  هک  ددرگیم  نشور  ناـیب  نیا  زا 

ار هیآ  هک  تسین  نیا  زج  ياهراچ  تسین . زیاج  ادخرب  راک  نیا  تسا و  ملظ  هب  نارگمتـس  توعد  نآ  ۀـمزال  اریز  مینک ، ذـخا  ار  هیآ  رهاظ 
راتفگ ( 84  / هسمخ لوصا  حرش  رابجلا ، دبع  یضاق  دنتـشگزاب (.» قح  يوس  هب  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  هبوت  هار  هک  مینادب  یهورگ  هب  طوبرم 

. دیامرفب نآ  ریظن  و  نینمؤملل » « » سانلل  » ۀملک ياج  هب  دوب  هتـسیاش  دوب ، بئات  هورگ  دوصقم  رگا  1 ـ  تسا : شودخم  تهج  ود  زا  یضاق 
مهبم دودحم و  دـیما  نینچ  رب  ناوتیمن  زگره  تسین و  يرگید  زیچ  دـیما  ۀـنزور  داجیا  زج  تمحر ، تایآ  زا  عون  نیا  میدـش  روآدای  2 ـ 

هب طوبرم  تایآ  ماـمت  رد  نآرق  ًـالوصا  تسین و  نشور  نآ  دویق  طورـش و  هک  تسا  یلاـمجا  ةدـع  کـی و  اریز  درک ، هاـنگ  تسب و  رمک 
كرُشی نأ  رفغَیال  هللا  ّنِإ  « ـ  2 دنکـشب . نوناق  دنک و  هانگ  نآ  رب  هیکت  اب  دناوتن  یـسک  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، هدومیپ  ار  هار  نیمه  تعافش 

ةرابرد ار  نآ  زج  دشخبیمن و  ار  كرـش  دنوادخ   ] 48/ ءاسن ًامیظع » ًامِثا  يرَْتفا  دَـقَف  هللااب  كرـُشی  نَم  ءاشَی و  نِمل  کلذ  نود  ام  رفغیو  هب 
ریغ كرـش و  نایم  هیآ  نیا  رد  ادـخ  تسا ]. هتـسب  ارتفا  ار  یگرزب  هانگ  دزرو ، كرـش  ادـخ  رب  سک  ره  دـشخبیم ، دـهاوخب  هک  سک  ره 

زا بئات  هب  رظان  هیآ  دافم  ًاملـسم  دشخبیم و  دهاوخب  سک  ره  ةرابرد  اریمود  دشخبیمن و  ار  یلوا  دیامرفیم : دراذـگیم و  قرف  كرش 
طوبرم هیآ  ًاعبط  دریذپیم ، ار  هورگ  ود  ره  ۀبوت  دنوادخ  تسین و  كرـشم  ریغ  كرـشم و  نایم  یقرف  تروص  نیا  رد  اریز  تسین ، كرش 

هکنیا يارب  دشخبیم . ار  نآ  ریغ  دشخبیمن و  ار  كرـش  دیامرفیم : طیارـش  نیا  رد  دنـشاب و  هدومیپن  ار  هبوت  هار  هک  تسا  یناراکهنگ  هب 
دارفا هتفرگ و  دوخ  هب  ماهبا  تلاح  ات  دزاسیم  دیقم  ءاشی » نمل   » ۀلمج اب  ار  دوخ  دیون  دـشابن ، ناراکهنگ  تسد  رد  ياهناهب  هیآ  نومـضم 

رابجلا دبع  یـضاق  تسین . هاگآ  شیوخ  ترفغم  رب  ادـخ  تیـشم  قلعت  زا  سک  چـیه  اریز  دـنوش ، هانگ  بکترم  هیآ  نیا  دامتعا  هب  دـنناوتن 
دوشیم هدوشخب  هک  كرـش  زا  ریغ  هانگ  دیوگیم : دوخ  کلـسم  ظفح  يارب  هتخادرپ و  يروادـشیپ  هب  هیآ  ریـسفت  رد  هرـصب  ۀـلزتعم  وریپ 

راکنا لباق  هیآ  قـالطا  اریز  تسا ، هیاـپ  یب  يرواد  نینچ  کـی  هریبک . هن  دـشاب  هریغـص  ناـهانگ  دوصقم  هک  دراد  لاـمتحا  تسا ، لـمجم 
تـسخن هورگ  تایآ  روطچ  درادن ، یتوافت  چیه  هدرک  لالدتـسا  هلزتعم  ةدیقع  رب  اهنآ  اب  يو  هک  تسخن  تایآ  اب  ثحب  دروم  ۀـیآ  تسین ،

؟ درادن قالطا  هریغص  هریبک و  هب  تبسن  هیآ  نیا  یلو  دریگیم ، ار  هریبک  ناهانگ  عون  همه  دراد و  قالطا 

؟ تسیچ هیرظن  نیا  دقن  تسیچ ؟ نابئات  هب  تعافش  صاصتخا  زا  روظنم  دیعو ، دعو و  لصا  هب  هجوت  اب  هلزتعم  هاگدید  زا 

شسرپ

؟ تسیچ هیرظن  نیا  دقن  تسیچ ؟ نابئات  هب  تعافش  صاصتخا  زا  روظنم  دیعو ، دعو و  لصا  هب  هجوت  اب  هلزتعم  هاگدید  زا 

خساپ

هجرد عیفرت  نآ  ۀجیتن  دنیوگب : دننادب و  نابئات  نآ  زا  ار  تعافـش  هک  دـندش  راچان  دـیعو ، هب  لمع  ۀـلأسم  رد  يروادـشیپ  رطاخ  هب  هلزتعم 
قرف مامت  هک  یلاح  رد  دناهدرک . ریسفت  قیرط  نیا  زا  لیصفت ، تابثا و  یفن و  ورملق  رد  ار  تعافـش  تایآ  مامت  و  هانگ ، ندیـشخب  هن  تسا 

. دننکیم ریسفت  ناهانگ  یگدوشخب  و  بونذ » طح   » هب ار  نآ  دننادیم و  ناراکهنگ  نآ  زا  ار  نآ  اراصن ، دوهی و  ناملکتم  یتح  یمالـسا ،
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ۀیرظن هدوب ، تسرپ  تب  برع  دزن  یتح  نیشیپ و  عیارش  رد  هک  تسایمالک  ۀشیدنا  کی  هکلب  تسین ، مالـسا  تاراکتبا  زا  تعافـش  ۀلأسم 
نآرق رگا  نخـس : رگید  هب  و  دندوب . هتفریذپ  ار  تعافـش  هک  دوب  دهاوخ  للم  ماوقا  دزن  نآ  فورعم  ینعم  هب  طوبرم  ًاعبط  نآ  ةرابرد  نآرق 

دوخ يرواد  رد  لاح ـ  ره  رد  دوشیم ـ  لئاق  لیـضفت  هب  نآ  ةرابرد  ای  دریذـپیم و  تسبرد  ار  نآ  ای  دـنکیم و  یفن  لـصا  زا  ار  تعاـفش 
وفع رد  صاـخ  يریگ  عـضوم  زا  سپ  هک  يدودـعم  هورگ  ۀـشیدنا  ةدـیئاز  هک  جـیار  ریغ  ینعم  هن  دوـب ، دـهاوخ  نآ  جـیار  ینعم  هـب  رظاـن 

، تعافش ةرابرد  ناتسرپ  تب  دوهی و  يارآ  ۀظحالم  دوب ؟ هچ  تعافش  جیار  ینعم  مینیبب  نونکا  دناهتفای . تسد  يریسفت  نینچ  هب  راکهنگ ،
هدوشخب اهنآ  ناهانگ  تعافـش ، ۀـیاس  رد  هک  دـندوب  دـقتعم  دـندزیم و  هانگ  هب  تسد  ناعفاش ، تعافـش  دـیما  هب  نانآ  هک  دـنکیم  تباث 

هدنِع عفشَی  يذلا  اَذ  نَم  : » دیامرفیم هتسناد و  دیقم  دوخ  نذا  هب  ار  نآ  شلـصا ، نتفریذپ  اب  هشیدنا  نینچ  کی  نوماریپ  نآرق  دش . دهاوخ 
28/ ءایبنا یضَترا » نِمل  ّالِإ  نوعفـشَیالَو  : » دیامرفیم رگید  ۀیآ  رد  و  وا ]. نذا  هب  زج  دنک ، تعافـش  وا  دزن  هک  تسیک   ] 255/ هرقب هنذاب » ّالِإ 

نامه هب  تعافش  لصا  نتفریذپ  اب  نآرق  نیاربانب ، دننکیمن ]. تعافش  یـسک  ةرابرد  دنتـسه ، ادخ  تیاضر  دروم  هک  یهورگ  ةرابرد  زج  ]
هتفگان دـنادیم . طورـشم  هل ،) عوفـشم   ) دروم ندوب  یـضرم  عفاش و  ندوب  نوذأـم  هب  طورـشم  ار  نآ  لـلم ، ماوقا و  ناـیم  رد  جـیار  ینعم 

تب اجک ؟ هجرد  عیفرت  ۀشیدنا  اجک و  راوخناهج  دوهی  هدوبن ، هجرد  عیفرت  ۀشیدنا  ناتـسرپ  تب  دوهی و  ۀشیدنا  رد  هاگ  چـیه  هک  تسادـیپ 
قرغ تعافـش  دیما  هب  هک  دـندوب  يروهتم  دارفا  هورگ  ود  نیا  اجک ؟ رگید  يارـس  رد  ماقم  نتفر  الاب  ۀـلأسم  اجک و  هانگ  رد  قرغ  ِناتـسرپ 

دنکیم لقن  دنوشیم ، وربور  كانلوه  باذع  ابو  دندوب  هدرک  شومارف  ار  زیخاتـسر  زور  هک  یناسک  نابز  زا  نآرق  دندشیم . یگدولآرد 
ام قح  رد  ات  تسه  یناعیفـش  ام  يارب  ایآ   ] 53/ فارعا لمعَن » انُک  يذلا  ریغ  لمعَنَف  دَرن  وأ  انل  اوعفـشیَف  ءاعَفُـش  نم  انل  لَهَف  : » دنیوگیم هک 
هک تسا  نیا  رب  هاوگ  رگید  تایآ  هیآ و  نیا  میهد ]. ماجنا  میدادیم  ماجنا  هچنآ  ریغ  يراک  میوش  هدـنادرگزاب  ایند  هب  ای  دـننک ، تعاـفش 

عیفرت هب  نآ  ریـسفت  سب و  دـشابیم و  هانگ  یگدوشخب  ۀـیام  هک  تسا  یتعافـش  لیـصفت ، اـب  تاـبثاو و  یفن  رد  نآرق  رظن  دروم  تعاـفش 
نینچ اب  میوش  انـشآ  تعافـش  ریـسفت  رد  هلزتعم  لیالد  اـب  تسا . نآرق  تاـیآ  رهاوظ  فـالخ  رب  ًـالماک  ناـبئات ، هب  نآ  صیـصخت  هجرد و 
هبوت نودب  هک  ناقساف  ةرابرد  تعافش  ۀشیدنا  1 ـ  دننکیم : یفن  لیلد  ود  هب  ار  هانگ  یگدوشخب  ینعم  هب  تعافـش  هلزتعم  نشور ، یتلالد 

تعافـش رگا  دشکب ، زین  ار  يرگید  هک  تسا  نیمک  رد  هتـشک و  ار  یـسک  دنزرف  هک  تسا  یـسک  ةرابرد  تعافـش  ناسب  دـناهتفر ، ایند  زا 
دبع یـضاق  . ) تسا حـیبق  زین  دـهد  همادا  دوخ  نایـصع  هب  دـناوتیمن  گرم  رطاخ  هب  هک  یناسنا  ةرابرد  تسا ، حـیبق  یناسنا  نینچ  ةراـبرد 
هاوخ لاح  دنک ، عناق  ار  فرط  دهاوخیم  فطاوع  کیرحت  قیرط  زا  دراد و  یفطاع  ۀـبنج  یـضاق  لالدتـسا  ( 689  / هسمخ لوصا  رابجلا ،

ربخ نآ  زا  نآرق  هک  یتعافش  هکنیا : نآ  تسا و  هدرک  تلفغ  تعافـش  دروم  رد  یـصاخ  ۀتکن  زا  يو  دشابن ، ای  دشاب  حیحـص  وا  لالدتـسا 
رد تسا ، عیفـش  اب  وا  یحور  دنویپ  ادخ و  اب  راکهنگ  ینامیا  ۀطبار  ندشن  عطق  نآ  مهم  طرـش  تسا و  طورـشم  دودحم و  ًالماک  دهدیم ،

. دوب دهاوخ  مورحم  تعافش  زا  ًاعطق  درک ، عطق  عیفش  ادخ و  اب  ار  دوخ  دنویپ  رگا  یلو  ددرگیم ، ناعفاش  تعافش  لومشم  یطیارش  نینچ 
زا ار  یگتسیاش  عون  ره  هدرک و  بارخ  ار  دوخ  رس  تشپ  ياهلپ  مامت  هک  دشاب  يراکهنگ  لاح  رگنایب  دناوتیم  دنزیم ، یـضاق  هک  یلاثم 

تعافش اب  راکهنگ  درف  هاگ  چیه  2 ـ  دوب . دهاوخن  دراوم  رگید  رد  نآ  حبق  رب  هاوگ  دروم ، نیا  رد  تعافـش  حبق  تسا ، هدرک  بلـس  دوخ 
يزور باذع )  ) زا  ] 48/ هرقب ًائیَـش » سفَن  نَع  سفَن  يرَجتال  ًاموَی  اوقَتاو  : » دیامرفیم ادـخ  هکنیا  هاوگ  هب  دوریمن ، نوریب  شتآ  زا  ناعفاش 

هن نارگمتـس ، يارب   ] 18/ رفاغ عاُطی » عیفَـشالو  میمَح  نم  نیملاظلل  ام  : » دـیامرفیم زاب  و  دـنکیمن ] تیافک  یـسک  زا  یـسک  هک  دـیزیهرپب 
تـسخن ۀیآ  اریز  تسا ، نشور  ًالماک  تایآ  قایـس  هب  هجوت  اب  لالدتـسا  نیا  خساپ  تسین ]. دوش  هتفریذـپ  وا  لوق  هک  یعیفـش  هن  یتسود و 

نآ اب  هورگ  ود  نیا  هک  یتعافـش  ًاملـسم  تسا و  ناتـسرپ  تب  ۀـقالع  دروم  تعافـش  هب  رظاـن  مود  هیآ  دوهی و  رظن  دروم  تعافـش  هب  رظاـن 
هدش عطق  ناربمایپ  اب  اهنآ  یحور  ۀطبار  ادخ و  اب  نانآ  ینامیا  ۀطبار  هک  يدارفا  دریذـپیمن . ار  نآ  نآرق  دـنراد ، داقتعا  نآ  هب  یگدرتسگ 
قفرم ات  شتسد  هک  يدوهی  هدییارگ و  قولخم  تدابع  هب  هدزرس و  ادخ  تدابع  زا  هک  ناتـسرپ  تب  دنریگیمن ، رارق  تعافـش  دروم  دشاب ،

تعافـش یفن  دنـشابیم و  ياهطبار  نینچ  دقاف  دنـشابیمن ، لئاق  يزرم  دح و  دوخ  يارب  ایند  يروآ  درگ  رد  هتفر و  ورف  ناربمایپ  نوخ  رد 
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یفن حالطـصا  هب  و  دـنوشیم ، شزغل  راچد  هطبار ، ظـفح  اـب  هک  تسین  ناـمیا  اـب  دارفا  دروم  رد  تعافـش  یفن  رب  لـیلد  دروم ، ود  نیا  رد 
هدـیدان ار  اهنآ  ناوتیمن  هک  هدـش  دراو  يرفاضتم  ای  رتاوتم و  تایاور  راـکهنگ ، هورگ  تعافـش  دروم  رد  تسین . معا  یفنرب  لـیلد  صخا 

. دش هانگ  بکترم  نآ  دیما  هب  ناوتیمن  زگره  تسین و  يزیچ  هورگ  نیا  يارب  دیما  ۀنزور  کی  زج  اهنیا  لاثما  ثیدح و  نیا  هتبلا  تفرگ .

؟ تسیچ نآ  دقن  دشابیم و  هلزتعم  هورگ  ۀناگجنپ  لوصا  زا  یکی  هک  نیتلزنملا  نیب  ۀلزنم  يانعم 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  دقن  دشابیم و  هلزتعم  هورگ  ۀناگجنپ  لوصا  زا  یکی  هک  نیتلزنملا  نیب  ۀلزنم  يانعم 

خساپ

اب وا  فیـصوت  لئاسم  نآ  زا  یکی  دـیدرگیمالک و  لـئاسم  هتـشر  کـی  عوضوم  لوا ، نرق  زا  تسخن  همین  رخاوا  رد  هریبک  هاـنگ  بکترم 
راذـگ هیاپ  تاراکتبا  زا  هک  دـش  موس  ۀـیرظن  هب  یهتنم  ماجنارـس  هک  دـیدرگ  زاربا  هیرظن  ود  دروم  نیا  رد  تسا و  قسفو  رفک  اـی  ناـمیا و 

: دروم نیا  رد  هناگ  هس  تایرظن  کنیا  دناهداهن ، هّحـص  نآ  رب  نامز  لوط  رد  زین  بتکم  نیا  ناوریپ  تساطع و  نب  لصا  و  لازتعا »  » بتکم
ۀیرظن ود . نیا  نایمیماقم  رد  کـلب  رفاـک ، هن  تسا و  نمؤم  هن  3 ـ  تسا . قساـف  ِنمؤم  هریبک  بکترم  2 ـ  تسا . رفاـک  هریبک  بکترم  1 ـ 
ۀگرج زا  ددرگ ، بـکترم  ار   ř رح دـنک و  كرت  ار  یبجاو  سک  ره  دـننادیم و  ناـمیا  ءزج  ار  لـمع  اریز  هدـیزگرب  جراوخ  ار  تسخن 

هک تسایمالـسا  قرف  ناملکتم  ناثدحم و  اهقف و  نایم  فورعم  هیرظن  مود ، ۀـیرظن  دریگیم . رارق  نارفاک  دادـع  رد  هتفر و  نوریب  نانمؤم 
ناـنآ تسا ، هلزتـعم  زا  موـس  ۀـیرظن  دـنناوخیم . قساـف  نمؤـم  ار  وا  تـسه  هـک  يزیچ  هتـسنادن ، ناـمیا  زا  جورخ  ۀـیام  ار  هاـنگ  باـکترا 

. دنروآیم ریبعت  نیتلزنملا » نیب  ۀـلزنم   » هب نآ  زا  دریگیم و  رارق  یطـسو  دـح  رد  هکلب  رفاک ، هن  تسا و  نمؤم  هن  يدرف  نینچ  دـنیوگیم :
زا هدرک و  لزعنمیمالـسا  ۀعماج  زا  ار  هریبک  بکترم  هیرظن  نیا  ۀلیـسو  هب  نانآ  هک  تسا  نیا  دنناوخیم ، هلزتعم  ار  هورگ  نیا  هکنیا  تلع 

لـصا نینچ  لیلد  یـسررب  اج  نیا  رد  مهم  دناهدیدرگ . لزعنمیمالـسا  ۀعماج  زا  رگید ، يارآ  يأر و  نیا  ۀلیـسو  ای  دـناهتخاس و  ادـج  نآ 
: تفگ نینچ  دـیبع » نب  ورمع   » دوخ ياتمه  ةرظانم  رد  اطع  نب  لصاو  1 ـ  دناهدرک . لالدتـسا  لصا  نیا  رب  نوگانوگ  قرط  هب  نانآ  تسا ،
میریگیم و ار  قافتا  دروم  ام  دنناوخیم ، قساف  ار  وا  ناگمه  یلو  دنراد ، رظن  فالتخا  قافن  رفک و  نامیا و  هب  وا  فیصوت  رد  ناناملسم  »

تفرگ هجیتن  ناوتیمن  نیا  زج  ناناملـسم  قافتا  زا  تسا ، مامت  ًالماک  لیلد  نیا  ( 1/166 یضترم دیس  یلاما  «. ) میزاسیم اهر  ار  هدنامیق  اب 
دیـس هتفرگ و  تروص  ود  نآ  ناـیم  هک  ياهرظاـنم  دـیآیمن ، تسد  هب  زگره  رفاـک  هن  تسا  نمؤم  هن  اـما  تسا ، قساـف  هریبک  بکترم  هک 

یف ثوحب   )» باتک رد  ود ، ره  مالک  رد  ار  هطلاـغم  هاـگیاج  اـم  تسین و  هطلاـغم  زا  یلاـخ  تسا ، هدروآ  دوخ  یلاـما »  » رد ار  نآ  یـضترم 
« نعذـم  » ینعم هب  دـنچ  ره  تغل  رد  نمؤـم  2 ـ  دنیامن . هعجارم  اجنآ  هب  دـنناوتیم  نادـنمقالع  میاهداد ، حیـضوت  (190  / 3 لحنلاو » لـلملا 
ره ادخ  هک  تسا  نیا  هاوگ  دشاب . میظعت  شیاتـس و  ۀتـسیاش  هک  تسا  یـسک  نآ  هدـش و  هدارا  يرگید  ینعم  نآ  زا  عرـش  رد  یلو  تسا ،

: دیامرفیم /1 و  نونمؤم نونمؤملا » حلفَأ  دَق  : » دـیامرفیم هکنانچ  تسا ، هتخاس  هارمه  میظعت  حدـم و  اب  ار  نآ  هتفگ ، نخـس  نمؤم  زا  اجک 
یلَع هَعَم  اوناک  اذإو  هلوسر  هللااب و  اونمآ  نیذلا  نونمؤملا  اّمنِإ  : » دیامرفیم زین  /2 و  لافنا مهبولق » تلِجَو  هللا  رکُذ  اذِإ  نیَذلا  نونمؤملا  اّمنِأ  »

حدـم و ۀتـسیاش  هک  تسا  یـسک  ، نآرق حالطـصا  رد  نموم »  » هک تسا  یکاـح  تاـیآ  نیا   62/ رون هونذأتـسَی » یتَح  اوبَهذَـی  َمل  عِماج  رمَأ 
دبع یضاق  . ) تسین تشادگرزب  شیاتس و  عون  چیه  ۀتـسیاش  هریبک  بکترم  تسادیپ  هتفگان  و  ملـسم »  » ظفل تسا  نینچمه  دشاب و  میظعت 
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لیکـشت نآ  مزال  ینعم  طلخ  ار  هابتـشا  ساسا  تسا و  هیاپ  یب  تسـس و  هتـشذگ  لـیلد  ناـسب  زین  لـیلد  نیا  ( 703 هسمخ / لوصا  راـبجلا ،
مزاول زا  تسه  هک  يزیچ  تسا ، هتفر  راک  هب  ینعم  نامه  رد  نونک  ات  نآرق  لوزن  نامز  زا  درادـن و  شیب  ینعم  کی  نمؤم  ظفل  دـهدیم ،

یقاب دوخ  نیتسخن  ینعم  نامه  رب  ظفل  نیا  هکنیا  رب  هاوگ  تسا . نامیا  ظفل  میقتسم  ینعم  ود ، نیا  هکنیا  هن  تسا ، شیاتس  دیجمت و  نامیا 
زا ار  ΙȘ ماجـسنا  هیآ  میراذـگب ، مظعم » و�ودـمم  ظـفل « نآ  ياـج  هب  میرادرب و  ار  نمؤم  ظـفل  رگا  يداـیز  تاـیآ  رد  هک  تسا  نیا  Ə ̠

. دهدیم تسد 

بوجو اب  یسک  تما  نایم  رد  : » دیوگیم هک  تسا  حیحص  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  دروم  رد  یلزتعم  رابجلادبع  یـضاق  ياعدا  نیا  ایآ 
؟» هیماما هورگ  زج  تسین ، فلاخم  نآ 

شسرپ

تما ناـیم  رد  : » دـیوگیم هک  تسا  حیحـص  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  دروم  رد  یلزتـعم  رابجلادـبع  یـضاق  ياـعدا  نیا  اـیآ 
؟» هیماما هورگ  زج  تسین ، فلاخم  نآ  بوجو  اب  یسک 

خساپ

دروم نیا  رد  نانآ  نادنمـشناد  اـب  هدرکن و  هعجارم  هیماـما  بتک  هب  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  هدومیپ و  اـطخ  هار  تبـسن  نیا  رد  وا  هنافـسأتم 
لماـع ود  نیا  ةراـبرد  (ع ) رقاـب ماـما  دـنهدیم . یهاوگ  نآ  بوـجو  رب  هیماـمایمالک  یهقف و  ياـهباتک  هک  یلاـح  رد  تسا ، هتفگن  نخس 

اهب ماـُقت  ۀـمیظَع  ۀـضیرَف  احلُـصلا ، جاـهنِم  ءاـیبنألا و  لـیبَس  رکنُملا ، نع  یهَنلاو  فورعملاـب  رمَـألا  ّنِإ  : » دـیامرفیم نـینچ  هعماـج  حالـصا 
، یلماع رح  خیـش  «. ) رمألا میقتـسَی  ءادعَألا و  نم  ُفصتنَی  و  ضرألا ، رّمُعت  ملاظَملا و  ُّدَرت  بساکملا و  ّلحَتو  بهاذـملا ، نّمُؤتو  ضئارفلا ،

ۀـضیرف تسا ، ناحلاص  ۀـقیرط  ناربمایپ ، هار  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ( ] ثیدـح 1 / داهج باب  زا  مهدزاود  باب   / ۀعیشلا 11 لئاسو 
دوشیم و هداد  سپ  ناشنابحاص  هب  لاوما  لالح و  اهبـسک  نما و  اههار  دریذـپیم و  ققحت  تابجاو  ود ، نیا  ۀلیـسو  هب  هک  دنتـسه  یگرزب 
هک تسا  تفگـش  رد  وا  لاثما  یـضاق و  ۀحماسم  زا  ناسنا  دریذپیم ]. حالـصا  ناناملـسم  روما  دـنوشیم و  صاصق  نانمـشد  دابآ و  نیمز 

خیش وا  رصاعم  یلاح ك  رد  دهدیم ، تبسن  دنهدیم  لیکشت  ار  نیملـسم  موس  کی  هتـسویپ  هک  هیماما  هب  ار  یلطاب  ۀشیدنا  نینچ  هنوگچ 
ۀلیـسو هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  : » دیامرفیم دنکیم و  حیرـصت  نآ  بوجو  رب  دوخیمالک  ياهباتک  رد  هعیـش ، مالک  داتـسا  دیفم 

: دیوگیم دیرجت  رد  هجاوخ  ( 98/ تالاقملا لئاوا  «. ) دوش مامت  لهاج  رب  تجح  ات  تسا ، ییافک  بجاو  همه  رب  زاین ـ  تروص  رد  ناـبز ـ 
، بحتسم هب  رما  تسا و  بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  «. ] بودنم بودنملاب  و  رکنملا ، نع  یهنلا  اذکو  بجاو  فورعملاب  رمألاو  »

ۀلأسم تسا ، هدش  یـضاق  هابتـشا  ۀیام  هک  يزیچ  دیاش  ( 271 دارملا / فشک  رد  دیرجت  نتم   / نیدـلا ریـصن  [ ) تسا بحتـسم  وا  دوخ  ناسب 
نآ تسا ، بجاو  لداع  ماما  اب  هارمه  داهج  : » تسا هدـش  دراو  نینچ  متـشه ، ماما  نانخـس  رد  هک  تسا  نارفاک  اـب  ییادـتبا  داـهج  بوجو 
ایآ ثیدح 10 ) باب 12 / ۀعیـشلا 11/ لـئاسو  یلماـع ، رح  « ) تسا دیهـش  دوش ، هتـشک  دوخ  لاـم  ناـج و  هار  رد  داـهج  نیا  رد  هک  سک 

موصعم ماما  دـنچ  ره  نامز  لداع  ياوشیپ  هب  ار  نآ  ناققحم  زا  یهورگ  لداع ؟ ياوشیپ  قلطم  ای  تسا  موصعم  ماما  لداع ، ماما  زا  دوصقم 
هب لوق  هب  ار  هیماما  رابجلا ، دـبع  یـضاق  مالکلا 21/13 ) رهاوج  . ) دـننادیم یفاک  داهج  بوجو  رد  ار  وا  نامرف  دـننکیم و  ریـسفت  دـشابن 

، تسا هدرواین  نایم  هب  ینخس  رگمتـس  ناطلـس  روتـسد  زا  يوریپ  دروم  رد  هرعاشا  ةدیقع  زا  یلو  هدرک ، مهتم  فورعم  هب  رما  بوجو  مدع 
ایآ دنراگنایم . ادخ  تعاطا  دـنکن ، مارح  هب  رما  هکیمادام  ار  وا  تعاطا  مارح و  ار  وا  رب  جورخ  بجاو و  ار  وا  تعاطا  نانآ  هک  یلاح  رد 
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نآ فالخ  رب  ربمایپ  زا  يورم  ثیداحا  هک  یلاح  رد  تسا ، راگزاس  فورعم  هب  رما  بوجو  اب  رگمتـس  ملاظ و  ربارب  رد  میلـست  نینچ  کـی 
: دومرف زین  و  ( 4  / ننـس يذـمرت ، «. ) رگمتـس مکاح  دزن  تسا  هنالداع  راتفگ  داهج ، نیرتگرزب  : » دومرف یمارگ ص ) ربمایپ  دـنراد . تلـالد 

(4/ ننس يذمرت ، « ) دریگ ارف  ار  ناگمه  باذع  تسا  نکمم  دنرادن ، زابدوخ  راک  زا  ار  وا  دننیببار و  رگمتس  مدرم  هاگره  »

؟ دراد تیعقاو  ردقچ  هلزتعم  هب  یقالخا  یگدولآ  ماهتا 

شسرپ

؟ دراد تیعقاو  ردقچ  هلزتعم  هب  یقالخا  یگدولآ  ماهتا 

خساپ

هورگ تروص  هب  تسخن  زور  زا  هلزتعم  یقـالخا  یگدولآ  هب  ماـهتا  هلزتعم و  1 ـ  میهدیم : رارق  ثحب  دروم  ار  عوضوم  ود  دروـم ، نیا  رد 
دنتفر و شیپ  هار  نیارد  دنتـشاد ، ناوت  تردـق و  هک  اجنآ  ات  دـندرک و  عولط  ناهرب ، لیلد و  وترپ  رد  مالـسا  لوصا  زا  عفادـم  ارگ و  لقع 
دـناهتفگ و نخـس  یتسرد  هب  اج  همه  رد  هک  تسا  ینعم  نآ  هب  هن  نیا  هتبلا  تسا ، بلطم  نیا  رب  هاوگ  نیرتنـشور  اهنآ  ناـیاوشیپ  یگدـنز 
( هربجم همسجم ، هدحالم ،  ) نافلاخم اب  هرظانم  شوغآ  رد  هورگ ، نیا  هک  تسا  نیا  تسا  مّلسم  هچنآ  یلو  دناهتشاذگن . قح  يور  اپ  ًانایحا 

دنهاوخن فلاخم  فرط  زا  شنکاو  نودب  دنکفایم  رطخ  هب  ار  فلاخم  هورگ  ناونع  هدیقع و  تایح و  هک  زرابم  یهورگ  دناهدش . گرزب 
هلزتعم نافلاخم  زا  یخرب  تهج  نیا  زا  دریگیم ، هرهب  ياهبرح  ره  زا  دوخ  تیعقوم  ظفح  رطاخ  هب  هدروخ ، تسکش  نمـشد  یهاگ  دوب و 

هب ار  نانآ  ( 173/ قرفلا نیب  قرفلا  يدادـغب ، روصنم  وبا   ) يدادـغب روصنم  وبا  و  ( 18 ثیدحلا ، فلتخم  لیوأت  هبیتق : نبا   ) هبیتق نبا  دـننام :
یتدـیقع ياههزرابم  اه و  هرظانم  خـیرات  رد  اـهماهتا  زا  عون  نیا  دـناهدرک . لـقن  ییاـهزیچ  دراوم  نیا  رد  هدرک و  مهتم  یقـالخا  یگدولآ 

هب هلزتعم  ةدروخ  مسق  نانمشد  زا  هک  دشاب  يرعـشا  روصنموبا  یفلـس و  ۀبیتق  نبا  اهنآ  لقان  هک  صخألاب  تسا ، شزرا  دقاف  ًابلاغ  ناوارف و 
زا یـسابل  يرعـشا »  » شیوخ خیـش  دـیاقع  دوخ و  رب  وا  تسا ، نابز  دـب  دـح  زا  شیب  قرفلا » نیب  قرفلا  : » باتکردیمود دـنوریم و  رامش 

هدـش و یقالخا  فارحنا  راچد  هلزتعم ، زا  رفن  ود  ای  رفن  کی  دـینک  ضرف  امـش  دـنادیم . ّلـضم  لاـض و  ار  نارگید  هدـیناشوپ و  تمـصع 
یگدـنز قباوس  رد  هک  یلاح  رد  دـنوش ، مهتم  یگدولآ  هب  یگمه  هورگ  نیا  هک  دوشیمن  لیلد  نیا  یلو  دـندرکیم ، نهپ  بارـش  طاـسب 

درک دیدهت  لتق  هب  ار  وا  راطع  نب  لصا  و  دوب ، یتدیقع  فارحنا  داحلا و  هب  مهتم  درب ، نب  راشب  1 ـ  ًالثم : تسا ، ناشخرد  طاقن  رایسب  نانآ 
رارق بطاخم  یتایبا  اـب  ار  وا  يراـصنا  ناوفـصو  تشگزاـب  هرـصب  هب  وا  تشذـگرد ، لـصاو  یتقو  دومن  دـیعبت  هرـصب  زا  ار  وا  ماجنارـس  و 

(25 / 1 نییبتلاو ، نایبلا  ظحاج :  ) دجنلاو مئاهتلا  یف  ًاریرش  َتنکِولـصاو  دعب  نم  راصمآلا  یلإ  تعجر  تسا : نیا  نآ  تیب  کی  هک  دهدیم 
یگدـنز دـجن »  » و ۀـماهت »  » ياهنابایب رد  رورـش ، ناـسنا  کـی  تروص  هب  هک  یلاـح  رد  یتشگزاـب ، رهـش  هب  لـصاو »  » تشذـگرد زا  سپ  ]

تاقبط رد  یضترم  داتـسرف و  فانکا  فارطا و  هب  هیبشت »  » اب هزرابم  و  هیزنت »  » ةدیقع رـشن  يارب  ار  یهورگ  اطع  نب  لصاو  2 ـ  يدرکیم ].
« ۀـیونأملا یلع  درلا  یف  ۀـلأسم  فلأ   » مان هب  یباـتک  وا  دـنیوگیم : 3 ـ  ( 20 لمألاو ، ۀـینملا  یـضترم : . ) تسا هدروآ  ار  اـهنآیماسا  هلزتعم ،

تـشذگرد زا  سپ  دزادرپب و  هرظانم  هب  وا  اب  ات  درک ، ناـسارخ  ۀـناور  ناوفـص  نب  مهج  اـب  هرظاـنم  يارب  ار  ملاـس  نب  صفح  4 ـ  تشاگن .
فالخ رب  ایسآ ، قرش  رد  اهینمس »  » اب هرظانم  يارب  نوراه  5 ـ  ( 21 ،/ لمألاو ۀینملا  یـضترم : . ) دنداد همادا  ار  هار  نیا  زین  وا  ناوریپ  لصاو ،

تسد و هورگ  نیا  اب  دناوتب  هک  دوبن  ياهتسیاش  صخش  ثیدح ، لها  نایم  رد  اریز  درک ، هناور  ار  یلزتعم  دابع » نب  رمعم   » دوخ ینطاب  لیم 
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يافوتم رابجلا  دبع  یضاق  دوبن . راگزاس  سابع  ینب  یـسایس  طخ  اب  نانآ ، ياه  هدرورپ  تسد  ربمایپ و  تیب  لها  هب  عوجر  دنک و  مرن  هجنپ 
اب هزرابم  ماقم  رد  وا  راک  یلو  هداد ، ماجنا  هعیـش  قح  رد  متـسیب  دلج  رد  ًاصوصخ  ینغملا  باتک  رد  هک  ییاهیـشک  قح  مامت  اب  لاس 415 ،

ققحم تسا . هدنام  راگدای  هب  وا  زا  هک  تسا  یـسیفن  باتک  نعاطملا » نع  نآرقلا  هیزنت   » باتک تسا . شیاتـس  لباق  ناکاکـش  نادـحلم و 
باتک نیا  رـشن  ددـص  رد  وا  دـسیونیم : دـنکیم و  دای  دـمحم » اندیـس  ةوبن  لئالد  تیبثت   » مان هب  وا  رگید  باتک  زا  هسمخ » لوصا   » باتک
لدعم ماقم  رد  هک  میوشیم  روآدای  یلزتعم ، نادنمـشناد  مادنا  رب  تمـصع  سابل  ندـیناشوپ  ییوگ و  قارغا  اب  تفلاخم  نیع  رد  ام  تسا .

، فصنم لدتعم و  داح ، فرطتم و  هورگ  ود  ره  نایم  رد  لاح ، نیع  رد  دنشابیم و  نآ  دقاف  هرعاشا  هک  دنراد  یتازایتما  هورگ  نیا  يریگ ،
10/ رشح نامیإلِاب » انوقبَس  نیذلا  انناوخِالو  اَنل  رفغا  انَّبَر  . » تسادخ راتفگیمالسا  ياههورگ  ۀمه  ةرابرد  ام  نخس  دنوشیم و  ادیپ  ناوارف 

؟ تسا هدوب  ینامز  هچ  هلزتعم  تردق  جوا 

شسرپ

؟ تسا هدوب  ینامز  هچ  هلزتعم  تردق  جوا 

خساپ

ینب يافلخ  نامز  زا  داهن و  لماکت  هب  ور  جـیردت  هب  دـیدرگ و  يزیر  یپ  مود  نرق  لیاواردیمالک  بتکم  کـی  تروص  هب  لازتعا  بتکم 
دمحم نب  ناورم  2 ـ  ت 126 )  ) کلملادبع نب  دیلو  نب  دیزی  1 ـ  زا : دنترابع  ود  نآ  دنداد و  ناشن  لیامت  بتکم  نیا  هب  رفن  ود  طقف  هیما ،
تفالخ نارود  رد  دندمآ ، راک  يور  یسابع  يافلخ  دش و  هدیچرب  اهیوما  تفالخ  طاسب  یتقو  يوما . ۀفیلخ  نیرخآ  ت 132 )  ) ناورم نب 

ۀطبار تقو  ۀـفیلخ  اب  هلزتعم ) مود  ةرامـش  درم   ) دـیبع نب  ورمع  دیـشخرد و  هلزتعم  لابقا  ةراتـس  ( 158 136 ـ   ) یقیناود روصنم  رفعج  وـبا 
هدهاشم هلزتعم  يارب  یکرحت  وا  تفالخ  نارود  رد  داتفا . یسابع  يدهم  تسد  هب  روما  مامز  رفعج ، وبا  تشذگرد  زا  سپ  تشادیمیمص .

دننام زین  وا  دـمآ . راک  يور  یـسابع  نوراه  یـسابع ، يدـهم  زا  سپ  دوب . فلاخم  هلزتعم  اب  تشاد و  لیامت  ثیدـح  لها  هب  ایوگ  دـشن و 
اب هرظانم  يارب  يراچان  يور  زا  درک و  نادـنز  ۀـناور  ار  مالک  لـها  زا  یهورگ  درکیم و  يریگولج  هرظاـنم  ثحب و  زا  يدـهم ، شردارب 

ۀناخ رد  تفالخ  رتش  تفای . نایاپ  نوراه  يدـهم و  ياهمان  هب  روصنم ، رفعج  وبا  نادـنزرف  رـصع  دـیزگرب . ار  هلزتعم  زا  رفن  کی  اـهینمس ،
رد یتلود  زکارم  مامت  تفرگ و  ندیـشخرد  قفا  يادـنلب  رد  هلزتعم  لابقا  ةراتـس  وا  رـصع  رد  دز  وناز  دیـشرلا  نومأم  مان  هب  نوراـه  دـنزرف 

سرد يدرف  نومأم  هک  دوب  نیا  هلزتعم  اب  وا  راتفر  للع  زا  یکیو  درک  راتفر  هلزتعم  اب  تیمیمص  لامک  اب  زین  وا  دمآ ، رد  نانآ  تردق  ۀضبق 
، یگنهرف ياهتکرح  يارب  تهج  نیا  زا  دوب ، راگزاس  ًـالماک  وا  تاـیحور  اـب  هلزتعم  بتکم  دوب ، لـقعتو  قطنم  لـها  يّدـح  اـت  هدـناوخ و 
لاس 193، رد  دیشرلا  نوراه  دراذگ . زاب  لوئسم  تاماقم  لزع  بصن و  رد  ار  اهنآ  تسد  درک و  نشور  زبس  غارچ  هلزتعم ، ییاضق  ویملع 

ۀفیلخ ناونع  هب  ار  روما  مامز  لاس 195 ، رد  ماجنارـس  نیما ، دوخ  ردارب  اب  دربن  گنج و  هتـشر  کی  زا  سپ  نومأم  تشذگرد و  سوط  رد 
ورملق رد  مالـسا  ناهج  لاس 203 ، رد  (ع ) متـشه ماما  تداهـش  زا  سپ  دـمآ و  راـنک  هلزتعم  اـب  زور  ناـمه  زا  تفرگ و  تسد  هب  نیملـسم 

. تفرگ رارق  هلزتعم  ياملعو  نومأم 

؟ دننک یم  يوریپ  هاگدید  نیمادک  زا  عیشت  تنس و  لها  ناردارب  دراد و  ییاه  توافت  هچ  مه  اب  هرعاشا  هلزتعم و  ياه  هاگدید 
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شسرپ

؟ دننک یم  يوریپ  هاگدید  نیمادک  زا  عیشت  تنس و  لها  ناردارب  دراد و  ییاه  توافت  هچ  مه  اب  هرعاشا  هلزتعم و  ياه  هاگدید 

خساپ

وجتـسج یتدیقع  لئاسم  رد  ار  اهنآ  ياه  هاگدید  توافت  دیاب  ور  نیا  زا  دنوش  یم  بوسحم  یتدیقع  یمالک و  هورگ  ود  هرعاشا  هلزتعم و 
تیلزا تیمدـق و  هب  هورگ  ود  ره  فـلا . مییاـمن . یم  هراـشا  هورگ  ود  فـالتخا  دروـم  رد  دـیاقع  زا  یخرب  هب  راـصتخا  هب  ور  نیا  زا  درک . 

میدق  » هب هاگدید  نیا  تسا . میدق  ادخ  تاذ  دننام  زین  اهنآ  هک  دنناد  یم  یتافـص  ياراد  ار  ادخ  تاذ  هرعاشا  یل  دـنلئاق و  لاعتم  دـنوادخ 
 ، ییابطابط هلصاقملا 72.2 و  حرش  ینازاتفت ،   ) تسا فورعم  مالک ) هدارا ، ریسب ، عمس ، ملع ، تردق ، تایح ، ادخ ، تاذ  « ) هناگتـشه ياه 

دنریذـپ یمن  هجو  چـیه  هب  ار  میدـق  تافـص  هلزتعم  هک  یلاح  رد  عجارلا .  لصفلا  هرـشع ، هیناثلا  هلحرملا  همکحلا  هیادـب  نیـسح ،  دـمحم 
فـصتم یتافـص  هب  هچ  رگ  لاعتم  يادخ  هک  تسا  نآ  رب  ناشداقتعا  یلو  ص 49 ). لحنلا ،  للملا و  میرکلادبع ، نب  دمحم  یناتـسرهش ، )

یـسک راک  هنارداق و  هناملاع و  ادـخ  لعف  هک  تسا  نآ  دارم  دراوم  نیا  همه  رد  یلو  تسا  رداق و ...  ملاـع ،  وا  دوش  یم  هتفگ  دوش و  یم 
هلحرملا همکحلا ، دـیادب  نیـسح ، دـمحم  ییابطابط ؛  . ) دـشاب تردـق  ملع و  ماـن  هب  یتفـص  ياراد  دـنوادخ  هکنیا  هن  دراد ،  ملع  هک  تسا 

ادـخ مالک  هک  دـنراد  داقتعا  هلزعم  تسا ؛ مالک  ادـخ ، تافـص  زا  یکی  هک  دـنراد  داقتعا  هورگ  ود  ره  ب . عبارلا .) لصفلا  هرـشع ،  هیناثلا 
ربمایپ ای  لیئربج و  ظوفحم ،  حول  دننام  دوخ  تاذ  زا  نوریب  رد  ار  دوخ  مالک  ادخ  هکلب  تسین  ادـخ  تاذ  رد  هک  تسا  یفورح  تاوصا و 

تایهلالا ج 1، رفعج ، یناحبس ؛ . ) دنراد داقتعا  یسفن  مالک  هب  هتسناد و  ادخ  یتاذ  تافـص  وزج  ار  نآ  هرعاشا  هک  یلاح  رد  دهد  یم  رارق 
ج. ص 205 ) ج 1 ، نامه ، . ) دنناد یم  ثداح  ار  نآ  هرعاشا  هک  یلاح  رد  دـنناد  یم  میدـق  ار  نآرق  ادـخ و  مالک  اهنآ  ص 197 و 193 ) 

يرگید ثحب  هب  هلأـسم  نیا  تسا ؟ لداـع  دـنوادخ  اـیآ  تسا  یهلا  لدـع  هلأـسم  تسا ، هورگ  ود  نیا  فـالتخا  دروم  هک  يرگید  داـقتعا 
ادـخ یهن  رما و  هب  اهنآ  ندوب  دـب  بوخ و  ینعی  لاعفا  حـبق  نسح و  ایآ  تسا : رادرب  ماـن  یتاذ » حـبق  نسح و   » ماـن هب  هک  دوش  یم  طوبرم 

ایآ تسا . دب  دنک  یهن  دوش و  عنم  نآ  زا  ادـخ  هک  يراک  ره  بوخ و  دـهد  نامرف  نآ  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  يراک  ره  ینعی  دراد  طابترا 
اتاذ هک  دننک  یم  یهن  يراک  زا  بوخ و  اتاذ  هک  دهد  یم  نامرف  يراک  هب  دـنوادخ  دـندب و  ای  بوخ  اتاذ  اهراک  هن ،  ای  تسا و  هنوگ  نیا 

 : دنیوگ یم  دنتـسه و  انعم  نیا  فلاخم  ادیدش  هرعاشا  هک  یلاح  رد  دنراد  دیکأت  اهراک  یتاذ  حبق  نسح و  هب  هلزتعم  تسا ،  دیلپ  تشز و 
ثحب نیا  تشز .  مادکچیه  هن  دوش و  یم  وکین  يراک  چیه  هن  دنکن  یهن  رما و  ادخ  رگا  نیاربانب  دوب ؛ » نیریـش  دنک ،  ورـسخ  ار  هچ  ره  »

نسح و هدـیقع  راکنا  رطاخ  هب  هرعاشا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  رایتخا  ربج و  هلأسم  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  يدایز  یفنم  تبثم و  ياهدرواهر 
یلاح رد  تسا  بجوم  روبجم و  لعاف  حالطصا  هب  درادن و  يرایتخا  دوخ  زا  ناسنا  ساسا  نیا  رب  دنرادن  ربج  شریذپ  زج  یهار  یتاذ  حبق 

ترخآ رد  باقع  باوث و  ناربمایپ و  تثعب  ادـخ ،  تمکح  فـالخ  رب  ار  ناـسنا  ندوب  روبجم  یتاذ  حـبق  نسح و  هب  داـقتعا  اـب  هلزتعم  هک 
یمن تلاخد  وا  راک  رد  هدـیرفآ ،  راتخم  الماک  ار  وا   ، هتـشاذگ دوخ  لاح  هب  شنیرفآ  زا  سپ  ار  ناسنا  ادـخ  دـندقتعم ،  اهنآ  دـنا . هتـسناد 

؛ دنراد قفاوم  درک  يور  اتدمع  هاگدید  نیا  هب  تبسن  تنس  لها  ناردارب  ات 261 ) ص 257  ج 1 ، نامه ،  ر.ك ، ( ) ضیوفت هاگدید  . ) دنک
لها نایم  رد  زین  ینادنمشناد  هچ  رگ  تفای  جاور  يرعشا  رکف  هدش ؛ بوکرس  هلزتعم  ناملسم ،  رهاظ  هب  يافلخ  نامکاح و  تیامح  اب  اریز 

مان هدبع  نب  دمحم  رـصاعم  دنمـشناد  زا  ناوت  یم  هنومن  ناونع  هب  هک  دنتخادرپ  نآ  دقن  هب  هدـیزای  تسد  هرعاشا  دـئاقع  هب  داقتعا  زا  تنس 
هتسناد تاذ  نیع  ار  ادخ  تافص  يولع ، میلاعت  هیاس  رد  هتسناد  لطاب  ار  هورگ  ود  ره  هاگدید  ادخ  تافص  هلأسم  رد  هعیش  نادنمشناد  درب .

ار ربج  هار  هن  رایتخا  ربج و  هلأسم  رد  ور  نیا  زا  دندرک  بانتجا  طیرفت  طارفا و  زا  هدومن  هئارا  يا  هژیو  ياه  هاگدـید  زین  لئاسم  هیقب  رد  و 
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ياراد ناسنا  هتفرگ ،  رارق  راکنا  دروم  ربج  هک  دـندیزگرب  ار  هنایم  یهار  هفـسالف  هعیـش و  ناملکتم  دـنداد .  نت  ضیوفت  هب  هن  دـنتفریذپ و 
لـصفلا هرـشع ، هیناثلا  هلحرملا  همکحلا  هیادـب  ر.ك : .) دـشاب هتـشادن  شراکرد  یتلاخد  ادـخ  هک  ضیوفت  تروص  هب  هن  یلو  تسا  رایتخا 

رایتخا و ربج و  یقتدمحم ، يرفعج ؛ و  تشذگرس ، ناسنا و  یضترم ، يرهطم ، و  لصفلا ... هرشع  هیناثلا  هلحرملا  همکحلا  هیاهن  سداسلا و 
نآرق تایآ  زا  یخرب  حیـضوت  ریـسفت و  رد  هک  تسا  یتاهبـش  زا  يرایـسب  خساپ  هدش و  هدـیزگرب  لقن  لقع و  هناوتـشپ  اب  هاگدـید  نیا  ... 

. تسا هدش  حرطم 

؟ تسیچ ام  رصع  رد  لازتعا  بتکم  هب  هجوت  تلع 

هراشا

؟ دناهدرک هدنسب  لصا  جنپ  نیا  هب  طقف  لوصا  یهلا و  فراعم  همه  نیا  نایم  هلزتعم  ارچ 

شسرپ

هدنـسب لـصا  جـنپ  نیا  هب  طـقف  لوـصا  یهلا و  فراـعم  همه  نیا  ناـیم  هلزتـعم  ارچ  تسیچ ؟ اـم  رـصع  رد  لازتـعا  بتکم  هب  هجوـت  تـلع 
؟ دناهدرک

خساپ

یلوصا اسب  هچ  دنـشاب . یتدیقع  ّمهم  یلّوا و  لوصا  اهنیا  هک  نیا  هن  دنراد ، فالتخا  یمالـسا  فیاوط  رتشیب  اب  لصا  جنپ  نیا  رد  هلزتعم 
مه روما  نیا  رد  یمالـسا  بهاذم  رتشیب  نوچ  یلو  دـشاب ؛ تیمها  لّوا  هجرد  رد  مالـسا و ... ّتیمتاخ  ربمایپ ، ندوب  موصعم  داعم ، دـننام 

يور زا  ار  دوخ  بهذم  لوصا  یمالـسا ، بهاذم  زا  يرایـسب  هکلب  هلزتعم ، اهنت  هن  دیآیمن . رامـش  هب  اهنآ  بهاذـم  لوصا  زا  دـناهدیقع ،
مهّتم مالـسا  زا  جورخ  هب  یهاگ  ار  دوخ  نارکنم  هک  هژیو  هب  دـنکیم ؛ تیاکح  يروآدرد  عضو  زا  هک  دـناهدرک  نیودـت  یفـالتخا  طاـقن 
ندوب میدق  ای  ثداح  دننام  { 1;} تسا هدوبن  (ص ) مرکا ربمایپ  نامز  موسرم  یلصا و  هدیقع  وزج  اهنآ  زا  یخرب  هک  نآ  لاح  و  دننکیم ؛

يوس هب  یمالـسا  ياهروشک  رد  ياهژیو  شیارگ  هزورما ، ام : رـصع  رد  لازتعا  بتکم  هب  ندروآ  يور  ّتلع  هباحـص و / /// تلادع  نآرق ،
هعماـج نورد  زا  شوج و  دوخ  اـهشیارگ  نیا  همـشچرس  دـننکیم  لاـیخ  ناـحول  هداـس  یخرب  هک  هدـمآ  دـیدپ  یلازتعا  برـشم  هشیدـنا 

نیما دمحا  دریگیم / همـشچرس  هلزتعم  زا  اهنآ  دیجمت  فیرعت و  ناسانـشرواخ و  ياههداد  زا  شیارگ  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ یمالـسا 
نیـسحت و هب  یمالـسالا و ... بهاذـملا  خـیرات  باـتک  رد  هرهز  وـبا  دـمحم  هلزتـعملا ، باـتک  رد  نسح  يدـهز  مالـسالا ، رجف  باـتک  رد 

یگدـنز ییاـهطیحم  رد  اههدنـسیون  نیا  رتشیب  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دـناهتخادرپ و  یلزتـعم  ياههشیدـنا  اهّتیـصخش و  تشادـگرزب 
يارب ؛ تسا هدش  اهنآ  ماهلا  ببس  ناسانشرواخ ، یبرغ و  ناداتسا  اب  ناشییانشآ  طقف  هدنکفا و  هیاس  اهنآ  رب  يرعشا  هشیدنا  هک  دننکیم 

مادآ زیتیـش ، دوش . پاچ  رـشن و  هلزتعم  راثآ  مامت  يراگزور ، هک  دنکیم  وزرآ  نسح  يدـهز  باتک  رب  ياهمّدـقم  یّط  مویج  درفلآ  لاثم ،
یمالسا هعماج  رد  ّتلع  نامه  اب  یـشیارگ  نینچهک  تسین  دیعب  { 2 .} دناهلزتعم يارآ  زا  دیجمت  ماقم  رد  همه  رهیزدـلگ  نوتلیماه و  رتم ،
ياضتقا رب  یبرغ  عماوج  هک  دنتـسه  ییاههشیدـنا  رـشن  یپ  رد  زور  ره  هک  يدودـحم  رامـش  يرکف  ياهورهلابند  دـننام  دوش ؛ ادـیپ  زین  اـم 
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هـشیر مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ياههزومآ  رد  هلزتعم  تسرد  ياههشیدـنا  دـناهدیدرون . رد  ار  اـهنآ  دوخ ، یبهذـم  یگنهرف و  تّیعـضو 
هب لازتعا  بتکم  دنیوگیم : یگمه  اریز  دسریم ؛... ربمایپ  هب  لازتعا  بهذم  دنـس  دـیوگیم : مراهچ  نرق  رد  هلزتعم  ياوشیپ  یبعک  دراد .
ادخ لوسر  زا  زین  وا  و  (ع ) یلع زا  زین  وا  هک  هتفرگ  هّیفنح  دمحم  دـنزرف  مشاه  وبا  زا  ار  دوخ  بهذـم  لوصا  وا  دـسریم و  اطع  نب  لصاو 

فارتعا بلطم  نیمه  هب  دـناهلزتعم ، نارـس  زا  ود  ره  هک  فالع  لیذـهلا  وبا  هلزتعملا و  تاـقبط  رد  راّبجلادـبع  یـضاق  { 3 .} تسا هتخومآ 
: دیوگیم دـیدحلا  یبا  نبا  { 5 .} تسا هتخومآ  سرد  هّیفنح  نب  دـمحم  دـنزرف  مشاـه ، وبا  زا  لـصاو ، دـیوگیم : یناتـسرهش  { 4 .} دنراد

نب دـمحم  شردـپ  قـیرط  زا  زین  وا  مشاـه و  وـبا  هلیـسو  هب  مه  نآ  دـناهتفرگ ؛ ارف  (ع ) ناـنمؤم ریما  زا  ار  لدـع  دـیحوت و  لـصا  ود  هلزتـعم 
هـشیر مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  یهلا  ياههزومآ  رد  هلزتعم  هشیدـنا  ياـهیبوخ  هک  دـیآیم  تسد  هب  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  زا  { 6 .} هّیفنحلا

؛ دناهداد هار  دـیاقع  ياهتحاس  رد  یناسنا  تمارک  نأش و  بسانم  لوقعم و  ّدـح  رد  ار  دَرِخ  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  بتکم  هکلب  دراد ؛
هلزتعم یلقع  یلیلحت و  شور  ِلباقم  رد  هلبانح : ثیدح و  لها  دوب . دهاوخ  اشگراک  تیبلها  بتکم  هب  هعجارم  اب  صقاون  ناربج  نیاربانب ،

لئاق تاقولخم  هب  ادـخ  هیبشت  ّتیمـسج و  هب  هجیتن  رد  دـندرکیم و  هدنـسب  تایاور  تایآ و  رهاوظ  هب  طقف  هک  یناسک  رب  يدودـح  ات  هک 
فلاخم نوتم و  رهاوظ  ظفح  رادفرط  تّدش  هب  هک  دـندرک  روهظ  ثیدـح  لها  ناونع  تحت  یهورگ  دـندش ، زوریپ  هیرهاظ ) { ) 7 ،} دندوب

اهنآ رد  هچ  نآ  همه  هب  نایعا  هک  نیا  ثیداـحا و  لـقن  طبـض و  رد  ( 241  - 161  ) لبنح نب  دـمحا  دـندوب . يزرو  لقع  هرظانم و  ثحب ،
نسحلاوبا ماجنارس  اهنیا  ییارگرهاظ  دومج و  { 8 .} دنیوگیم ثیدحلا  لها  ماما  ار  وا  تهج  نیدب  درک ؛ یغیلب  یعس  تسا ، مزال  تسا ،

يارب دوب ؛ لادتعا  ظفح  زین  هورگ  نیا  ربارب  رد  تیب  لها  بتکم  عضوم  دش . هدامآ  يرعشا  بتکم  شیادیپ  يارب  هنیمز  تسکش و  يرعـشا 
: تفگ خـساپ  رد  دـش ، هدیـسرپ  يوتـسا ،» شرعلا  یلع  نمحرلا  هیآ « رد  اوتـسا  شرع و  يانعم  دروم  رد  ثیدـح  لها  نارـس  زا  یتقو  لاثم 
هک دیجم  نآرق  روتسد  هب  هیماما  بهذم  { 9 .} تسا تعدب  نآ  زا  لاؤس  بجاو و  نآ  هب  نامیا  لوهجم ، شایگنوگچ  مولعم ، اوتسا  يانعم 

نـسحلاوبا هرعاشا : دـناهدرک . حیحـص  ریـسفت  ار  تاـیآ  هنوگ  نیا  و ،... { 10«;} اهلافقا مهبولق  یلع  ما  نآرقلا  نوربدـتی  ـالفا  :» دـیامرفیم
هب یگلاس  لهچ  ات  يرعشا  دوب . ثیدح  لها  نارادفرط  زا  شردپ  دمآ . ایند  هب  هرـصب  رد  ارغـص ) تبیغ  زاغآ   ) يرمق لاس 260  هب  يرعشا ،

ببـس هب  یمالک و  دنفرت  کی  نیا  دـیاش  تفرگ . هرانک  لازتعا  بتکم  زا  ثیدـح  لها  هلزتعم و  نایم  داضت  عفر  يارب  دوب و  یلزتعم  شور 
تّنـس لها  یهقف  بهاذـم  ربارب  رد  وا  لاح ، ره  هب  تسا . هدوبن  فلاخم  لازتعا  شور  اب  عقاو  رد  هدوب و  هیبشت  میـسجت و  زا  دـیاقع  تاـجن 

زا درک و  تقفاوم  نایارگ  لقع  تسین ، مارح  تعدب و  ینید ، دیاقع  تابثا  رد  یلقع  لالدتسا  هک  تهج  نیا  رد  اب  يرعـشا  دنام . فرطیب 
نآ تاعّرفتم  یلقع و  حیبقت  نیـسحت و  لصا  دوب . قفاوم  ییارگرهاظ  اب  تشاد و  مدّـقم  ار  رهاوظ  ینید ، رهاوظ  اب  لقع  ضراعت  رد  یفرط 

لیوأت و نتـسناد  تسردان  نوچ  درک و  تقفاوم  نایارگرهاظ )  ) ثیدـح لها  اب  هکلب  تفریذـپن ؛ ار  یلقع  بجاو  چـیه  تسناد و  دودرم  ار 
عارتخا ار  يدـیدج  یمالک  ياههیـضرف  دـیدیم ، فلاخم  دـنوادخ  لامج  تافـص  هیزنت و  لصا  اب  يدراوم  رد  ار  رهاوظ  ظـفح  رب  رارـصا 

میرکلادبع (، 606  ) يزار نیّدـلارخف  (، 505  ) یلازغ دّـمحم  (، 478  ) ینیوـج نیمرحلا  ماـما  (، 403  ) ینـالقاب رکبوبا  یـضاق  { 11 .} درک
رد و  هّیردـق ،)  ) هضّوفم هّیربج و  ادـتبا  داضتم  بتکم  ود  دنتـسه . بتکم  نیا  ياههرهچ  زا  ( 791  ) ینازاتفت نیدلادعس  (، 548  ) یناتسرهش

هیاپ رب  هراومه  یطیرفت  یطارفا و  رّکفت  ود  نیا  لـباقم  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  بتکم  شور و  { 12 .} دـندوب هرعاشا  هلزتعم و  اهتنا ،
روصنم وبا  تخادرپ ، ینید  دیاقع  حالـصا  هب  دادغب  هرـصب و  رد  يرعـشا  هک  نامز  نامه  رد  هیدیرتام : تشاد . ررق  لادتعا  لقع و  یحو و 
فلــس زا  يوریپ  زین  تـشاد و  داـقتعا  ناـمیا  هدـیقع و  رد  دـیلقت  یتسرداـن  هـب  وا  درک . ار  راـک  نـیمه  زین  دنقرمــس  رد  ( 333  ) يدیرتام

یلقع نیهارب  اـب  تقباـطم  ار  تقیقح  كـالم  هـکلب  تـسنادیمن ؛ ّتیناّـقح  تمـالع  ار  ناوریپ  ندوـب  داـیز  ییاـهنت و  هـب  ار  ناگتـشذگ ) )
ناـیم یطّـسوتم  شور  يرعـشا ، دـننامه  يدـیرتام ، هک  نـیا  یکی  تـسا : رظن  ود  يدـیرتام  یمـالک  برـشم  شور و  هراـبرد  تـسنادیم /
هلزتعم هرعاـشا و  ناـیم  طـسو  ّدـح  رتیلقع و  يرعـشا  شور  زا  يدـیرتام ، شور  هک  نیا  مود  رظن  تشاد . ار  ناـیارگلقع  ناـیارگرهاظ و 
هلزتعم هب  يرعـشا  زا  رتکیزن  هلزتعم  هب  وا  شور  دراد ، دیدش  داقتنا  هلزتعم  دیاقع  هب  يدـیرتام  هچ  رگ  دـیامرفیم : یناحبـس  داتـسا  تسا .
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وا ناوریپ  يرعـشا و  دوریم ، رامـش  هب  هلزتعم ) هّیماما و  ) هّیلدع یمالک  لوصا  نیرتمهم  زا  یکی  هک  یلقع  حـبق  نسُح و  لصا  { 13 .} تسا
ار هرعاشا  هّیرظن  نامه  یهلا  مالک  ندوب  ثداح  ای  میدـق  هراـبرد  هیدـیرتام  دراد / لوبق  ار  نآ  یّلک  روط  هب  يدـیرتام  اـّما  دـنرکنم ؛ ار  نآ 

زین دـنوادخ  ندـش  هدـید  ناکما  هرابرد  تسا . میدـق  هک  یناسفن  تسا و  ثداح  هک  یظفل  دراد : هبترم  ود  یهلا  مـالک  هک  دـناهدرک  هئارا 
يدودزب دمحم  رـسیلاوبا  { 14 .} دـننادیم عنتمم  ار  ادـخ  تیؤر  هّیماما  هلزتعم و  اّما  دـنادیم ) نکمم  ار  ادـخ  ندـید   ) تسا يرعـشا  قفاوم 

تفالخ تماما و  هک  یناسک  هیماما : هعیش  دنبتکم . نیا  ياهرهچ  زا  يراق  یلع  الم  یضایبلا ، نیدلا  لامک  یفسن ، دمحم  نب  نومیم  ( 421)
ربمایپ هلیـسو  هب  یحو  روتـسد  هب  موصعم  ناماما  هک  دندقتعم  دنراد و  رواب  ار  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  شاهناگهدزای  نادـنزرف  و  (ع ) یلع
قالطا باحـصا  زا  يرامـش  و  (ع ) یلع رب  ار  هعیـش  ظفل  نوگاـنوگ  ياـهاج  رد  (ص ) مرکا ربماـیپ  دـناهدش . یفّرعم  بوصنم و  (ص ) مرکا

، هعیـش هاگدید  زا  یهلا  لدع  تماما . لدع و  داعم ، تّوبن ، دیحوت ، زا  دشابیم  ترابع  هعیـش  بهذـم  هناگجنپ  لوصا  { 15 .} تسا هدومرف 
ینکـشنامیپ ملظ ، دننام  حیبق  لاعفا  و  دهع و ،... هب  افو  تلادع ، دـننام  نَسح  لاعفا  دـناهنوگ : ود  حـُبق  نسُح و  رظن  زا  لاعفا  هک  نیا  ینعی 

تـسا دنمفده  شنیرفآ ، سپ  دهدیمن ؛ ماجنا  هدوهیب  وغل و  راک  نیاربانب ، تسا ؛ كاپ  هّزنم و  ییاوران  حیبق و  هنوگ  ره  زا  دـنوادخ  و  و ...
مهم لـئاسم  رد  تسا ، مّلـسم  هباحـص  دزن  شایملع  ماـقم  هک  (ع ) یلع ترـضح  تسا . زاـینیب  ملاـع و  نوـچ  دـنکیمن ؛ ملظ  یـسک  رب  و 

. تسا اهشور  نیرتمیدـق  هعیـش ، برـشم  مالک و  سپ  دـنراد ؛ ییابیز  ياهثحب  نیرما و ... نیب  رما  ردـق ، اـضق و  دـیحوت ، نوچ  یمـالک 
هعیـش شور  مود ، ماگ  رد  هدـش و  هتفرگ  یحو  مالک  زا  ناشمالک  هک  تسا  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ناماما  تاملک  هاگهیکت ، نیرتشیب 
هّتبلا تسا ؛ طیرفت  طارفا و  زا  زیهرپ  و  لادـتعا » قیرط  ، » هّیماما شور  ّمهم  یگژیو  تسا ، ینتبم  لقع  هیاپ  رب  جاجتحا  نییبت و  لالدتـسا ، رب 

زا دـننکیم . ریـسفت  تامکحم  کـمک  هب  ار  تاـهباشتم  نآرق ، تاـیآ  ریـسفت  رد  و  دـننادیم ، ربتعم  شدوخ  هدودـحم  رد  ًافرـص  ار  لـقع 
ّتیشم ردق و  نوچ  تسین ؛ وا  هب  اهناسنا  حیابق  دانتسا  مزلتسم  ادخ ، ّتیقلاخ  تردق و  ّتیمومع  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  بتکم  هاگدید 

کین يایشا  لاعفا و  هب  طقف  ادخ  یعیرشت  ّتیشم  تردق و  اّما  دنریخ ؛ همه  ناشدوجو  رابتعا  هب  ایشا  تسا و  ایشا  مامت  لماش  ادخ  ینیوکت 
فـصّتم تیـصعم  یتشز و  هب  ناسنا ؛ زا  شرودـص  تهج  زا  اـهراک  یـضعب  اـّما  تسا ؛ ریخ  يدوجو  تهج  زا  يراـک  ره  دریگیم و  ّقلعت 

و ریخ ، هداد ، ماجنا  ار  يراک  ناسنا ، ياپ  تسد و  هک  تهج  نیا  زا  تقرس  راک  لاثم ، يارب  ؛ تسین دنوادخ  یعیرشت  تّیشم  دروم  هک  تسا 
هدهع هب  شتّیلوؤسم  تیـصعم و  هدوب ، ادخ  روتـسد  فلاخم  هدرب و  تسد  مدرم  لام  هب  هک  تهج  نیا  زا  اّما  تسا ؛ یهلا  ردق  اضق و  لماش 
هدـمآ (ع ) یلع ترـضح  ینارون  مالک  رد  ناسنا ، ندوب  لوؤسم  رایتخا و  اب  ردـق  اضق و  هب  ناـمیا  يراـگزاس  ناـیب و  نیرتهب  تسا . ناـسنا 
دیاقع رد  لالدتـسا  ندرب  راک  هب  رکنم  ساسا  زا  هک  یلبنح  رّکفت  اب  اهنت  هن  یعیـش  رّکفت  لّقعت و  : » دنیامرفیم يرهطم  دیهـش  { 16 .} تسا

اب زین  یلزتعم  رّکفت  اب  تسا ، ریاغم  فلاخم و  درکیم ، ظافلا  رهاوظ  عبات  ار  نآ  هتفرگ و  لقع  زا  ار  تلاصا  يرعشا  رّکفت  اب  و  دوب ، یبهذم 
هب بیرق  ّتیرثکا  تهج  نیمه  هب  یناهرب ؛ هن  تسا ، یلدج  تسا ، یلقع  دنچ  ره  هلزتعم  رّکفت  اریز  دنکیم ؛ تفلاخم  نآ  ییارگلقع  همه 

نسح (، 261  ) يروباشین ناذاش  نبا  قاطلا ، نمؤم  یلع  نب  دمحم  (، 179  ) مکحلا نب  ماشه  { 17 .} دناهدوب هعیش  یمالسا ، نافوسلیف  قاّفتا 
قّقحم (، 460  ) یسوط خیـش  (، 355  - 436  ) یضترم دّیـس  (، 338  ) دیفم خیـش  نامعن  نب  دـمحم  (، 381  ) قودص خیـش  (، 310  ) یتخبون

. دش نشور  بهاذم  ریاس  یـسررب  رد  هعیـش  یمالک  ینابم  شور و  هدمع  تمـسق  دناهیماما . بتکم  یمالک  ریهاشم  زا  و ... ( 672  ) یسوط
دـیاقع و گنهرف  . 3 ناـیرفعج ؛ لوسر  هئجرم ، . 2 یمـساق ؛ نیدـلا  لامج  هلزتعملا ، ْیمهجلا و  خـیرات  . 1 رتشیب : هعلاـطم  تهج  یعباـنم 
، نامه [. 2 / ] یناحبـس رفعج  ، لـحنلا لـلملا و  یف  ثوحب  [. 1 / ] يرفعج بوـقعی  خـیرات ، رد  جراوـخ  . 4 یناحبـس ؛ رفعج  یمالـسا ، بهاذم 
ص 64/ هلزتعملا ، رکذ  یخلب ، نییمالـسالا ، تالاقم  زا  لقن  هب  ص 188 ، نامه ، [. 3 / ] دعب هب  ص 167  ج 3 ، للحنلا ، لـلملا و  یف  ثوحب 

یبا نبا  هغالبلاجهن ، حرش  [. 6 / ] ق 1404 ه ‘ توریب ، ْفرعملاراد ، ص 49 ، ج 1 ، یناتسرهشلا ، میرکلادبع  لحنلا ، للملا و  [. 5 / ] نامه [. 4]
دومج و لـها  ارگرهاـظ ، یهورگ  هراومه  مالـسا ، تاـیح  لوط  رد  [. 7 / ] نارهت ه‘ش   1378 نایلیعامـسا ، لّوا ، ص 17 ، ج 1 ، دـیدحلا ،

ادـخ هب  ار  ناکم  تسد و  تروص و  هک  یتایاور  تایآ و  هب  هّجوت  اب  دناهتـشاد . دوجو  ینید  دـیاقع  لیلحت  رد  لقع  يریگراک  هب  فلاخم 
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هعجارم .) دراد مسج  تروص و  تسد و  دنوادخ  ًاعقاو  دناهدرک  لایخ  ناموصعم  ریسفت  لقع و  زا  دادمتسا  نودب  هّدع  نیا  دهدیم ، تبـسن 
، یناگیاپلگ ینابر  یلع  یمالک ، بهاذـم  قرف و  [. 8 (/ ] توریب بتکلاراد  ص 92 ، ج 1 ، یناتـسرهش ، میرکلادـبع  لحنلا ، للملا و  هب  دوش 

هـشیدنا نآرق  دروم  رد  ایآ  : 24 دمحم ، [. 10 / ] توریب بـتکلاراد  ص 80 ، ج 1 ، یناتـسرهش ، میرکلادـبع  لحنلا ، للملا و  [. 9 / ] ص 169
؛ توریب ْفرعملاراد ، ص 101 و 102 ، ج 1 ، یناتسرهش ، میرکلادبع  لحنلا ، للملا و  [. 11 / ] تسا اهدنب  لفق و  ناشیاهلد  رب  ای  دننکیمن 

نینچ ار  رّکفت  زرط  ود  نیا  لصاح  هصالخ و  يرهطم  دیهش  داتسا  [. 12 / ] 198 ص 178 -  یناگیاپلگ ، ینابر  یلع  یمالک ، بهاذم  قرف و 
؛ دندومن یلاعفا  دیحوت  يادف  ار  لدع  دوخ ، نامگ  هب  هرعاشا  دندرک و  لدع  يادف  دوخ  لایخ  هب  ار  یلاعفا  دیحوت  هلزتعم  دـیامرفیم : نایب 
ص 19، یهلا ، لدع  دندیسر . یلاعفا  دیحوت  لمع  هب  هرعاشا  هن  دننک و  هیجوت  حیحص  لکش  هب  ار  لدع  تسناوت  هلزتعم  هن  تقیقح  رد  اّما 
ق/ 1423ه ‘ یمالسا ، تاراشتنا  ، 77 ص 71 -  ج 3 ، یناحبـس ، رفعج  لحنلا ، للملا و  یف  ثوحب  [. 13 / ] 1361ه‘ش مق ، نیسردم  هعماج 

نب رباـج  زا  رکفلاراد . ص 589 ، ج 8 ، یطویـس ، روثنملاردلا ، [. 15 / ] 244  - 209 یناگیاپلگ ، ینابر  یلع  ، یمـالک بهاذـم  قرف و  [. 14]
ریخ مه  کئلوا  تاحلاصلا  ولمع  اونمآ و  نیذـلا  نا   » هیآ ریـسفت  رد  (ص ) ربمایپ هک  هدرک  تیاور  (ع ) یلع سابع و  نبا  يراصنا و  هلادـبع 

خیرات [. 16 (/ ] ص 17 یتخبون ، هعیـشلا ، قرف  . ) دوب دـنهاوخ  راگتـسر  تمایق  زور  شنایعیـش  وا و  دومرف : درک و  هراـشا  (ع ) یلع هب  هیربلا »
نایم یّتح  دوب ؛ هدرک  لوغـشم  ار  زور  نآ  يراـصن  دوهی و  هعماـج  ردـق ، اـضق و  هشیدـنا  ص 65 . نیزلا ، لیلخ  دـمحم  هیمالـسالا ، قرفلا 

؟ تسا یهلا  ردق  اضق و  هب  نیفص  يوس  هب  ام  نتفر  ایآ  هک  دش  لاؤس  (ع ) یلع زا  تهج  نیا  هب  دوب ؛ هتفای  ذوفن  زین  مالـسا  ردص  ناناملـسم 
دـش لاؤس  دیـشاب . رایتخا  نودب  روبجم و  امـش  هک  تسین  نینچ  دومرف  میرادن ؟ یباوث  رجا و  سپ  تسا ، نینچ  رگا  دـش  لاؤس  یلب . دومرف 

ربمایپ تثعب  باقع و  باوث و  هن  رگو  دنتسین  ادخ  یمتح  ردق  اضق و  تحت  اهنیا  دومرف  تسا ؟ ردق  اضق و  تحت  ام  ياهراک  هنوگچ  سپ 
ص 54/ ج 2 ، يرهطم ، یضترم  یمالسا ، مولع  اب  ییانشآ  [. 17 /// / ] دشیم لیلد  هجو و  یب  نادب  شنزرس  نابوخ و  دیجمت  و  وغل ، و ...

؟ دوب هچ  ناشتاداقتعا ، دندوب و  یناسک  هچ  هرعاشا »  » و هلزتعم » :»

شسرپ

؟ دوب هچ  ناشتاداقتعا ، دندوب و  یناسک  هچ  هرعاشا »  » و هلزتعم » : »

خساپ

لدع و رادفرط  دندش ، هدیمان  هلزتعم »  » ادتبا نامه  زا  هک  ياهتسد  دندش ؛ هتسد  ود  یمالسا  نیملکتم  یمالـسا ، مالک  شیادیپ  يادتبا  رد  : 
، لدع نارکنم  هتبلا  دندیدرگ . رارطـضا  ربج و  رادـفرط  دـندش ، هدـیمان  رعاشا »  » اهدـعب هک  ثیدـح  لها  هورگ  ینعی  رگید  هتـسد  رایتخا و 
زا ار  ملظ  تّدـش ، اـب  دنتـسنادیم  نآ  یماـح  ار  دوـخ  هتـسد ، ود  ره  هک  میرک  نآرق  اریز  میتـسه ، یهلا  لدـع  رکنم  هـک  دـنتفگن  ًاـحیرص 

ًالبق هک  تسین  یتقیقح  دوخ  لدع ، دنتفگ : دندرک ، ریـسفت  صاخ  ياهنوگ  هب  ار  یهلا  لدع  اهنآ  دـنکیم . تابثا  ار  لدـع  یفن و  دـنوادخ 
یعون نداد  رارق  یهلا  لعف  يارب  سایقم  راـیعم و  ًاـساسا  داد . رارق  راـگدرورپ  لـعف  يارب  يراـیعم  ساـیقم و  درک و  فیـصوت  ار  نآ  ناوتب 

ینوناـق قح ، لـعف  يارب  تسا  نکمم  رگم  دوشیم . بوـسحم  قـح  تاذ  يارب  هدارا  تّیـشم و  دـییقت  دـیدحت و  هفیظو و  فـیلکت و  نییعت 
عون ره  تسا . قلطم  مکاـح  وا  تسوا و  موکحم  وا و  قوـلخم  نیناوـق ، ۀـمه  داد ؟ رارق  وا  لـعف  وا و  رب  مکاـح  ار  نوناـق  نآ  درک و  ضرف 
یلبق نیناوق  زا  وا  هک  تسین  نیا  قح ، تاذ  ندوب  لداع  ینعم  تسا . یهلا  سدـقا  تاذ  قلطم  ّتیرهاق  ّولع و  ّدـض  رب  ّتیعبت ، تیموکحم و 
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وا تسا  لدع  هچنآ  هکنیا  هن  تسا  لدع  دنکیم  وا  هچنآ  تسا ، لدع  أشنم  رـس  وا  هک  تسا  نیا  هکلب  دنکیم ، يوریپ  لدـع  نیناوق  مان  هب 
هچنآ . » تسا لدع  سایقم  وا ، لعف  تسین ؛ راگدرورپ  لعف  سایقم  لدـع ، تسا . راگدرورپ  لعف  زا  عزتنم  رخأتم و  ملظ ، لدـع و  دـنکیم ،
لداع میکح و  هکنیا  مکح  هب  راگدرورپ  تسا و  یتقیقح  دوخ  لدع ، دنتفگ : دندوب  لدع  رادفرط  هک  هلزتعم  دوب .» نیریش  دنک  ورسخ  نآ 

، لعف نآ  هکنیا  زا  رظن  عطق  مینکفایم ، رظن  لاعفا  تاذ  هب  هک  هاگنآ  ام  دـهدیم . ماـجنا  لدـع  ساـیقم  راـیعم و  اـب  ار  دوخ  ياـهراک  تسا 
؛ تسا توافتم  رگید  یخرب  اب  دوخ  تاذ  رد  لاعفا  یخرب  هک  مینیبیم  درادـن ، ای  دراد  رارق  قح  تاذ  یعیرـشت  ای  ینیوکت  ةدارا  قلعت  دروم 
و ناراکوکین ؛ هب  نداد  رفیک  دننام  تسا  ملظ  دوخ ، تاذ  رد  یخرب  و  ناراکوکین ؛ هب  شاداپ  دننام  تسا ، لدـع  دوخ  تاذ  رد  لاعفا  یخرب 
، تسا قلطم  لداع  قلطم و  میکح  قلطم و  لماک  قلطم و  ریخ  یلاعت  يراب  سدقم  تاذ  دنتوافتم و  رگیدـکی  اب  دوخ  تاذ  رد  لاعفا ، نوچ 

. دنکیم باختنا  لدع  سایقم  رایعم و  اب  ار  دوخ  ياهراک 

؟ دوب هچ  نآ ، هرابرد  هرعاشا  هلزتعم و  رظن  دش و  حرط  هنوگچ  یمالسا ، مالک  رد  هیلقع » تالقتسم   » ثحب

شسرپ

؟ دوب هچ  نآ ، هرابرد  هرعاشا  هلزتعم و  رظن  دش و  حرط  هنوگچ  یمالسا ، مالک  رد  هیلقع » تالقتسم   » ثحب

خساپ

صیخـشت كرد و  هب  رداق  یئاهنت  هب  دراد و  لالقتـسا »  » ءایـشا حـبق  نسح و  كاردا  رد  لقع  اـیآ  هک  دـش  حرط  تروص  نیا  هب  ثحب  نیا 
تدشب هلزتعم ، دش . هدناوخ  یلقع  حبق  نسح و  مان  هب  یتاذ  حبق  نسح و  ورنیا  زا  تسا ؟ عرـش  یئامنهار  کمک و  هب  دنمزاین  ای  تسا  اهنآ 

ًاتاذ لاعفا  هک  مینکیم  كرد  ام  ههادبل  اب  دـنتفگ : دـندرک ، حرط  ار  هیّلقع » تاّلقتـسم   » ۀـلأسم دـندش و  یلقع  یتاذ  حـبق  نسح و  رادـفرط 
. دـنکیم كرد  ار  مّلـسم  قیاقح  نیا  دـشاب ، هتـشاد  عرـش  داشرا  هب  يزاین  هکنیا  نودـب  ام  لوقع  هک  مینکیم  كرد  ههادـبلاب  دـنتوافتم و 
. دنداد رارق  راکنا  دروم  زین  ار  یلقع  یلبق  یتاذ  حبق  نسح و  دندش ، رکنم  یتاذ  یلبق و  تفـص  کی  ناونع  هب  ار  لدـع  هکنانچمه  هرعاشا ،
و دنتسناد ؛ اهنیقلت  اهدیلقت و  هلسلس  کی  ریثأت  تحت  اهنامز و  اهطیحم و  صاخ  طئارـش  عبات  یبسن و  يروما  ار  اهحبق  نسح و  ًالوا  هرعاشا 

. دنتسناد عرش  یئامنهار  عبات  اهحبق  نسح و  كاردا  رد  ار  لقع  ًایناث 

؟ دندش مهتم  ثیدح ، تنس و  هب  تبسن  ییانتعایب  هب  هلزتعم »  » هک دش  هچ 

شسرپ

؟ دندش مهتم  ثیدح ، تنس و  هب  تبسن  ییانتعایب  هب  هلزتعم »  » هک دش  هچ 

خساپ

، رـشب لقع  هکنیا  رب  ینبم  ار  هلزتعم  ةدـیقع  دنتـشادن و  فارتعا  هّیلقع » تاّلقتـسم   » هب رگید  تراـبع  هب  و  لقتـسم » لـقع   » هب نوچ  هرعاـشا ،
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یلک روط  هب  هک  دندوب  یعدـم  دـندرکیم و  هئطخت  دـنکیم ، كرد  ار  ینتـسیابن  ینتـسیاب و  و  حـبق ، نسح و  عرـش ، داشرا  هب  زاین  نودـب 
میلـست عبات و  لئاسم  نیا  رد  دیابو  دوش  ذخا  عرـش  ناسل  زا  دیاب  همه  تسیچ ؟ دنـسپان  تسیچ ؟ وکین  تسیچ ؟ ملظ  تسیچ ؟ لدع  هکنیا :

« یعامتجا هاگیاپ   » کی ناونع  مان و  نیا  زا  ًانمـض  هرعاشا  دـندناوخ . ثیدـح » لها   » ای ّتنـس » لها   » ار دوخ  سب ؛ دوب و  یمالـسا » تّنـس  »
زا دوب ، هّیلقع » تاّلقتـسم   » لوبق مدـع  لوبق و  ساسا  رب  هک  هرعاشا  هلزتعم و  فالتخا  ینعی  دـنتخاس ؛ مدرم  ةدوت  نایمرد  دوخ  يارب  مکحم 

هاگیاپ تهج ، نیمه  دش و  یّقلت  ّتنـس  لقع و  ضراعت  تروص  هب  ای  »و  ثیدـح  » و ّتنـس »  » لوبق مدـع  لوبق و  تروص  هب  مدرم  ةدوت  رظن 
اب هرعاشا  یلو  دـندوبن ، انتعایب  ّتنـس  هب  زگره  هلزتعم  درک . فیعـضت  ار  هلزتعم  هاگیاپ  و  تیوقت ، مدرم  ةدوت  نایم  رد  ار  هرعاشا  یعامتجا 

تـسکش رد  تهج ، نیا  ًاملـسم  دنتـشادرب . یکیراـت  رد  ار  هلزتعم  هـالک  دوخ ، لـباقم  رد  هلزتعم  نداد  رارق  دوخ و  يارب  ماـن  نیا  باـختنا 
، نیقرـشتسم زا  ياهراپ  هک  هدیـسر  اجنادـب  هنایماع  هابتـشا  نیا  راک  تشاد . یئازـسب  ریثأـت  ماوع ، ةدوت  ناـیم  رد  موس  نرق  لـیاوا  رد  هلزتعم 

هلزتعم شرگن  دید و  فالتخا  هک  دننادیم  دراو  دارفا  یلو  دننک . یفرعم  ّتنس » دض  نارکفنشور   » ناونع هب  ار  هلزتعم  هتسنادن ، ای  هتسناد و 
رتدـنبیاپ و رتزوسلد و  مالـسا  هب  تبـسن  هرعاشا  زا  ًالمع  هلزتعم  درادـن . مالـسا ، نید  هب  اهنآ  يدـنبیاپ  نازیم  هب  یطبر  هنوگچیه  هرعاـشا  و 

. دندوب رتراکادف 

؟ تسا هتفرگ  ماهلا  (ع ) یلع نانخس  اههبطخ و  زا  ردقچ  دوخ  یمالک  ياههشیدنا  رد  هلزتعم  بتکم 

شسرپ

؟ تسا هتفرگ  ماهلا  (ع ) یلع نانخس  اههبطخ و  زا  ردقچ  دوخ  یمالک  ياههشیدنا  رد  هلزتعم  بتکم 

خساپ

و هتخومآ ، تیب  لها  بتکم  زا  ار  لدـع » دـیحوت و   » لصا ود  صخالاب  یمالک  ياههشیدـنا  اطع ، نب  لصاو  هلزتعم »  » ناـگرزب تداهـش  هب 
ار همه  ناوتیمن  هک  تسا  ياهزادنا  هب  دروم  نیا  رد  هاوگ  دهاش و  تسا ، هدوب  وا  يرکف  لوصا  شخب  ماهلا  نانمؤم  ریما  نانخـس  بطخ و 

نرق رد  هلزتعم  خویش  زا  هک  273ـ319 )  ) یبعک 1 ـ  مینارذگیم : زیزع  ةدـنناوخ  رظن  زا  ار  نآ  زا  یـشخب  طقف  و  درک . سکعنم  اج  نیا  رد 
نیا هب  رـصحنم  زایتما  نیا  دـسریم و  یمارگ  ربمایپ  هب  نآ ، لوصا  دنـس  هک  تسا  نیا  هلزتعم  تازاـیتما  زا  یکی  دـیوگیم : تسا ، مراـهچ 
یلع زا  وا  و  شردپ ، زا  وا  و  مشاه » وبا   » هیفنح دمحم  دنزرف  زا  ار  دوخ  بهذم  لصاو »  » هک دـننادیم  هلزتعم  نانمـشد  یتح  تسا ، بتکم 

324ـ415)  ) رابجلادـبع یـضاق  2 ـ  ( 67 هلزتـعملا /  رکذ  یبـعک : . ) تـسا هـتفرگارف  ربماـیپ  زا  زین  یلع  تـسا و  هدرک  ذـخا  بلاـط  یبا  نـب 
دوخ ردپ  زا  وا  و  شردپ ، زا  وا  و  هتخومآ ، هیفنح  دمحم  دـنزرف  مشاه » وبا   » زا ار  دوخ  شناد  دـیبع  نب  ورمع  اطع و  نب  لصاو  دـیوگیم :

زین و  و 226 )  164 هلزتـعملا /  تاـقبط  رابجلادـبع : یــضاق   ) ددرگیم یهتنم  ربماـیپ  هـب  زین  یلع  شناد  دــناهتخومآ و  ناـنمؤم  ریما  یلع 
: رابجلادـبع یـضاق  . ) دـیدرگ رهاظ  مالک  ۀنحـص  رد  لصاو ، وا  درگاش  هک  دـندرب  یپ  یعقوم  مشاـه » وبا   » شناد قمع  هب  مدرم  دـیوگیم 
. تفرگ ارف  هیفنح  دمحم  نب  هللادـبع  مشاه  وبا  زا  ار  دوخ  ياههشیدـنا  لصاو  دـیوگیم : یناتـسرهش  3 ـ  و 226 )  164 هلزتعملا /  تاـقبط 
ۀـینملا و  » باتک رد  هدرک  لیمکت  ار  رابجلادـبع  یـضاق  هلزتعم  تاـقبط  هک  ( 816  ) یـضترملا نبا  4 ـ  لحنلا 1/49 ) للملا و  یناتـسرهش : )

نخـس هاگنآ  تسین . ینارگن  نیرتکچوک  هلزتعم  بهذـم  دنـس  رد  دـیوگیم : دـنمانیم  زین  هلزتعملا » تاـقبط   » ار نآ  یهاـگ  هک  لـمألا »
رد 5 و 6 و 11 ) هلزتعملا /  تاقبط  یضترملا : نبا  . ) دسریم (ع ) یلع هب  بهذم  هشیر  هک  دناسریم  دنکیم و  رارکت  ار  رابجلادبع  یـضاق 
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جهن حرش  دیدحلا : یبا  نبا   ) هغالبلا جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و  یلاما 1/18 ) یضترم : دیس   ) دوخ یلاما  رد  یضترم  دیـس  دروم  نیا 
، تسا هتخومآ  نانمؤم  ریما  زا  ار  دوخ  بتکم  يدابم  هلزتعم  هکنیا  نآ  تسا و  یکی  همه  رهوج  و  دـنراد ، یهباـشم  نانخـس  هغالبلا 1/17 )
مالسالا 2/156) خیرات  نسح : میهاربا  نسح  رتکد   ) ریخا ناگدنـسیون  هکلب  دنراد ، فارتعا  تقیقح  نیا  هب  هک  دنتـسین  هلزتعم  يامدق  اهنت 
هتخومآ و یبنلا » ملع  باب   » زا ار  دوخ  لوصا  زا  یمهم  تمـسق  هلزتعم  هک  تسین  ههبـش  کش و  ياج  اهفارتعا  نیا  اب  دناهتفریذپ . ار  نآ  زین 
، رفاک هن  تسا و  نمؤم  هن  هریبک  بکترم  هک  لازتعا  موس  لصا  دـیوگیم : رابجلادـبع  یـضاق  یتح  دنتـسه ، وا  نانخـس  اـههبطخ و  نوهرم 

(138 هسمخلا /  لوصالا  حرش  . ) تسا هیفنح  دمحم  دنزرف  مشاه  وبا  زا  ذوخأم 

؟ دناهدرک افتکا  لوصا  نیا  هب  ارچ  تسیچ و  هلزتعم  بتکم  لوصا 

شسرپ

؟ دناهدرک افتکا  لوصا  نیا  هب  ارچ  تسیچ و  هلزتعم  بتکم  لوصا 

خساپ

هدوب و هورگ  نیا  زا  دریذپب  تسبرد »  » روط هب  ار  لصا  جـنپ  نیا  سک  ره  دـهدیم و  لیکـشتیمالک  لصا  جـنپ  ار  لازتعا » بتکم «  ساسا 
فورعم ام  نایم  رد  هک  یلـصا  جنپ  فالخ  رب  لصا ـ  جنپ  نیا  دوب ، دهاوخن  هورگ  نیا  زا  دریذپب  ار  هدنامیقاب  دوش و  رکنم  ار  یکی  هاگ  ره 

م طایخ (  نسحلاوبا  رکنم . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیتلزنملا 5 ـ  نیب  ۀلزنم  دیعو 4 ـ  دعو و  لدع 3 ـ  دیحوت 2 ـ  1 ـ  زا : دنترابع  تسا ـ 
، تسین هتسیاش  لازتعا »  » مان سک  چیه  رب  دیوگیم : نینچ  تسا ، مراهچ  نرق  لیاوا  موس و  نرق  رخاوا  رد  هلزتعم  ناکرا  زا  یکی  هک  ( 311

يدوعسم ( 126 ، / راصتنا طایخ ، تسا ( . یلزتعم  تفریذپ ، ار  لصا  جنپ  نیا  هک  سک  ره  دوش و  دقتعم  ار  هدـش  دای  لصا  جـنپ  هکنیا  رگم 
هتـشاد هدیقع  هناگجنپ  لوصا  نیا  هب  سک  ره  دیوگیم : دنکیم ، حرطم  ار  هلزتعم  ۀناگجنپ  لوصا  هک  هاگنآ  یمالـسا ، مراهچ  نرق  خروم 
جورم يدوعـسم ، . ) تسین لازتعا  ماـن  ۀتـسیاش  درک ، ادـیپ  هدـیقع  نآ  زا  رتـمک  اـی  لـصا  جـنپ  نیا  زا  شیب  هب  رگا  تسا و  یلزتـعم  دـشاب ،

نیا زا  یخرب  هک  یلاح  رد  دـناهدرک ، اـفتکا  لـصا  جـنپ  نیا  هب  اـهنت  لوصا ، یهلا و  فراـعم  همه  نیا  ناـیم  رد  ناـنآ  ارچ  ( 3/222 بهذلا
فالتخایمالـسا فیاوط  رتشیب  اب  لصا  جنپ  نیا  رد  هلزتعم  هک  تسا  نیا  نآ  ۀـتکن  دـنوریم ؟ رامـش  هب  مالـسا  یعرف  ماکحا  وزج  لوصا ،

هچ هکلب  دنراد ، رارق  تیمها  لوا  ۀجرد  رد  یتدیقع  لئاسم  رظن  زا  لوصا  نیا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هن  هناگجنپ  لوصا  نیا  میظنت  دـنراد ،
نایم فالتخا  دروم  داعم ، ۀـلأسم  نوچ  یلو  دراد  مدـقت  لوصا  نیا  رثکا  رب  دـیدج  یگدـنز  هب  ناسنا  تشگزاب  داعم و  دـننام  یلوصا  اـسب 

یلازتعا لوصا  ناونع  هب  ار  یلوصا  هدادـن و  رارق  هناگجنپ  لوصا  ءزج  ار  نآ  تهج  نیا  زا  دوبن ، هرعاشا  ثیدـح و  لـها  هیوشح و  ناـنآ و 
يارآ هتــشر  کـی  هناـگجنپ  لوـصا  نـیا  تـقیقح  رد  دنتــشاد و  رظن  فـالتخا  هرعاـشا  ثیدـح و  لـها  اـب  نآ  رد  هـک  دــناهدرک  یفرعم 

تقفاوم لوصا  نیا  ردیمالـسا  قرف  رگید  رگا  دـننکیم و  رود  دوخ  زا  ار  اـهنآ  دـنزاتیم و  دوـخ  ناـفلاخم  هب  نآ ، اـب  هک  دنتـسهیمالک 
. دندرمشیمن دوخ  لوصا  ءزج  ار  نآ  هدادن و  تیمها  لصا  جنپ  نیا  رثکا  هب  نانآ  زگره  دندرکیم ،

؟ دنتفرگ رارق  فعض  یبیشارس  رد  ینامز  هچ  زا  هلزتعم 

شسرپ
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؟ دنتفرگ رارق  فعض  یبیشارس  رد  ینامز  هچ  زا  هلزتعم 

خساپ

صخألاب لدج ، ثحب و  عون  ره  هک  دوب  نیا  وا  راک  نیتسخن  تفرگ . تسد  رد  ار  تفالخ  مامز  لکوتم ، وا  دنزرف  تشذـگرد و  هللااب  قثاو 
نآرق قلخ  هب  فارتعا  مدع  رطاخ  هب  هک  یناسک  دنزادرپب و  ثیدح  لقن  هب  داد ، هزاجا  ناثدـحم  هب  تخاس و  عونمم  ار  نآرق  قلخ  نوماریپ 

دوب نیا  دش  هجوتم  هلزتعم  رب  لکوتم  ۀیحان  زا  هک  یتبرـض  نیتسخن  دیـشخب . تعلخ  نانآ  هب  تخاس و  دازآ  ار  همه  دندوب ، هداتفا  نادنز  هب 
هرخألاب دوبن ، يراک  نادـنچ  تبرـض  نیا  یلو  دـیدرگ . عونمم  دوب ، هلزتعم  ةدـنرب  حالـس  هک  هرظاـنم  عازن و  لدـج و  ثحب و  عون  ره  هک 

هک لاس 233  رد  دوب . راک  رـس  رب  دوب ، هدشن  جلف  ات  دوب و  روشک  ةاضقلا  یـضاق  دأود  نب  دمحا  دندوب و  روما  رداصم  رد  زاب  هلزتعم  نارس 
رد تیعقوم  بسک  يارب  لکوتم  یلو  دیدرگ . بوصنم  ماقم  نیا  هب  دأود ، یبأ  نب  دمحا  نب  دمحم  شدنزرف  دش ، التبم  جـلف  يرامیب  هب  وا 

تبرـض هاگنآ  دناتـس ، زاب  لازتعا  نارـس  تسد  زا  ار  تردـق  جـیردت  هب  دوب ، هقف  ثیدـح و  لها  تسد  رد  نانآ  ضبن  هک  مدرم  ةدوت  نایم 
سرادم دجاسمزا و  ار  یلزتعم  دـیتاسا  خـیاشم و  مامت  لاس 234 ،  رد  هک  تخاس  دراو  نانآ  یعاـمتجا  نوئـش  تیثیح و  رب  یکلهم  رایـسب 

هلزتعم و در  رب  لفاحم ، سلاجم و  رد  داد  روتـسد  درکن ، افتکا  زین  نیا  هب  دراـمگ و  ار  ثیدـح  لـها  خـیاشم  ناـنآ  ياـج  هب  درک و  نوریب 
زا تیـصخش  ود  هب  درکن و  هدنـسب  رادقم  نیا  هب  هلزتعم  رب  راشف  داجیا  رد  دنهدب . نخـس  داد  ادـخ  تیؤر  ةرابرد  دـنیوگ و  نخـس  هیمهج 

. دـنیوگب نخـس  هیمهج  هلزتعم و  نوماریپ  دـنورب و  ربنم  هب  هک  داد  هزاجا  هبیـش ، نب  رکبوبأ  هبیـش و  یبا  نب  نامثع  ياهمان  هب  ثیدـح  لـها 
ود نیا  زا  دقن  هب  دندوب ، رـضاح  کی  ره  ربانم  ياپ  رفن  رازه  یـس  بیرق  هک  یلاح  رد  هفاصر »  » دجـسم ردیمود  روصنم »  » هنیدم رد  یلوا 

دمحم وا  دنزرف  درک و  هرداصم  ار  دأود  نب  دمحا  یعورزم  یـضارا  دوزفایم ، هلزتعم  رب  دوخ  راشف  رب  زور  ره  لکوتم  دـنتخادرپ . بهذـم 
تسیب ردپ  ةدعقیذ 240 و  رد  رسپ  ماجنارس  تخادنا . نادنز  هب  درکیم ، هرادا  ردپ  يرامیب  زا  سپ  ار  ییاضق  هاگتسد  اهتدم  هک  دمحا  نب 
ماگنه نیا  رد  دیدرگ . شوماخ  دنتـشاد ، تسد  رد  ار  تموکح  ضبن  يزارد  نایلاس  هک  هداوناخ  نیا  غارچ  تشذـگ و  رد  وا  زا  سپ  زور 

روط هب  ارعـش  نیا  زا  کی  دنتخادرپ . نانآ  وجه  هب  تقو  يارعـش  دش و  دایز  نابز  مخز  دییارگ ، بورغ  لوفا و  هب  هلزتعم  تخب  ةراتـس  هک 
ةراتـس دأود  دنزرف  يا  دأود » نبا  کموجن  دوعـس  تلفا   : » دـیوگیم دـنکیم و  زاغآ  تیب  مین  نیا  اب  ار  دوخ  ةدیـصق  تسردان ، تسرد و 

هب اهثدـحم  يدرک و  هویب  ار  نانز  ردـقچ  دایقالاب  تقثوا  ثدـحم  واـهتلمرا  رتغم  ۀـمیرک  نم  مک  دـیوگیم : سپـس  درک . بورغ  وت  تخب 
دنـس اب  نآ  رد  ناثدحم  ات  يدرک  لیطعت  ار  ییادـخ  سلاجم  ردـقچ  دانـسالاب  هیف  ثدـحی  الیکهتلطع  دـق  سلجم هللا  مک  يدیـشک  ریجنز 

زا نانآ  تمذم  رد  یتیاور  یتح  هدرمـش  منتغم  ار  تصرف  لها  ان  هورگ  اسب  هچ  دنک ، لوفا  یهورگ  لابقا  ةراتـس  دنکن  ادخ  دنیوگن . سرد 
طیارش و ینوگرگد  تخیگنارب . نانآ  يارب  اریمومع  رفنت  دش و  رـشتنم  لعج و  هلزتعم  مذ  رد  یتایاور  تهج  نیا  زا  دننکیم ، لقن  ربمایپ 

فارطا رد  نانآیملع  ياه  تیصخش  زاب  یلو  دیدرگ . لازتعا  ۀعماج  فعض  ببس  هناگ » هس  يافلخ  رـصع   » رد هلزتعم  ةدیجنـسن  ياهراک 
. تخاس یعطق  ار  نانآ  يدوبان  هلزتعم ، ناـیم  رد  ییارگ  هقرف  1 ـ  داد : داب  هب  ار  نانآ  یتسه  رگید ، لماع  ود  یلو  دـندوب  ناوارف  فانکا ، و 

جنپ رد  زج  هک  دـندمآ  رد  هورگ  تسیب  تروص  هب  هرـصب ، ۀـلزتعم  دادـغب و  ۀـلزتعم  ياهمان  هب  گرزب  جـهنم  ود  هب  ماسقنا  رب  هوالع  ناـنآ 
و ( 303 م /  ) ییابج یلع  وبا  ياهمان  هب  نانآ  نیرکفتم  زا  نت  ود  فعـض ، یبیـشارس  رد  دنتـشاد و  فـالتخا  مه  اـب  لـئاسم  رثکا  رد  لـصا ،

هاتوک ار  فالتخا  نماد  دنتـسناوتن  یتح  دندربن ، شیپ  زا  يراک  دننادرگ ، زاب  ار  نیـشیپ  دجم  دنتـساوخ  هچ  ره  ( 320  ) مشاه وبا  وا  دنزرف 
« بیبر  » ۀیحان زا  يرگید  ۀبرض  لازتعا  زا  يرعـشا  نسحلا  وبا  عوجر  2 ـ  دندوزفا . فالتخا  ياه  هرگ  رب  یهرگ  زین  نانآ  دوخ  هکلب  دـننک ،
تفر و ربـنم  هب  اـهزور  زا  یکی  رد  لازتـعا ، رد  هقباـس  لاـس  لـهچ  نتـشاد  اـب  وا  دـش . هلزتـعم  هجوتم  يرعـشا  نسحلا  وـبا  ینعی  یلع ، وـبا 
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هب تشگزاب ، زا  سپ  وا  درک . مالعا  لبنح ) نب  دـمحا  نانآ  شیپاـشیپ  رد  ، ) ثیدـح لـها  بتکم  هب  لازتعا ، بهذـم  زا  ار  دوخ  تشگزاـب 
تسه هک  يزیچ  تسناد . هدحالم  اب  ماگمه  ار  نانآ  درک و  رواب  ناوتیمن  زگره  هک  داد  تبـسن  هلزتعم  هب  ییاهزیچ  تخادرپ و  يرگاشفا 

دنرادیم و نایب  ددرگیم ، نانآ  نخس  هب  یهتنم  هک  لئاسم  هتشر  کی  ششوپ  رد  مود  هورگ  اراکشآ و  ار  دوخ  نخـس  تخـس  هورگ  نیا 
فیلأت يرداقلا » نایبلا  : » مان هب  یباتک  یسابع ، يافلخ  زا  یکی  هللااب  رداق  لاس 406 ، رد  دنکیم . حیرصت  تافص  ثحب  رد  بلطم  نیا  هب  وا 
هلزتعم ریفکت  هب  درک و  لقن  ار  زیزعلا  دبع  نب  رمع  لیاضف  سپس  دروآ ، دنلئاق  ثیدح  لها  هک  یبیترت  هب  ار  هباحص  لیاضف  نآ  رد  دومن و 
روتـسد لاس  نیمه  رد  وا  دـشیم . تئارق  مدرم  رب  يدـهملا »  » دجـسم رد  ثیدـح  لها  تاسلج  رد  اه  هعمج  مامت  رد  باتک  نیا  تخادرپ .

دوزفا تفرگ و  همه  زا  یطخ  تسد  دـندرگ و  زاب  لازتعا  جـهنم  زا  ًاحیرـص  هک  تشاداو  ار  نانآ  دومن و  رداص  ار  هلزتعم  مامت  يریگتـسد 
رداقلا نامرف  ۀـیاس  رد  دـش . دـهاوخ  تازاجم  ًادـیدش  دورب  ثیدـح  لها  هار  ریغ  دـنک و  اطخ  اـپ  زا  تسد  دـعب ، هب  نیا  زا  یـسک  رگا  هک 

تخیوآ و راد  هب  ار  نانآ  تخادرپ و  هطمارق  هیلیعامـسا و  هعیـش و  هلزتعم و  راتـشک  هب  ناسارخ ، ۀـقطنم  رد  هفیلخ  ریما  نیکتکبـس  دومحم 
مامت و  ( 38 4/37 ـ  دادغب ، خیرات  بیطخ ، . ) دننک نعل  ار  اهنآ  ربنم ، يالاب  هک  داد  روتـسد  ثیدح  باحـصا  هب  درک و  ینادـنز  ار  یهورگ 

زا هکلب  دندرک ، طوقس  یعامتجا  یسایس و  رظن  زا  اهنت  هن  هلزتعم  طیارـش  نیا  رد  دینازوس . ار  لازتعا  موجن و  هفـسلف و  هب  طوبرم  ياهباتک 
نیا نماد  رد  یتیصخش  رگید  مجنپ ، نرق  رد  رابجلا  دبع  یضاقو  مراهچ ، نرق  رد  نایئابج  زا  سپ  دندومن و  طوقس  زین  يرکف  ویملع  رظن 
ۀنحص رد  اهتیصخش  نیا  زا  سپ  هک  نانآ  دریگ . رارق  ماظن  فالع و  لیذهلا  وا  فیدر  رد  ناینیشیپ و  گنس  مه  هک  تفاین  شرورپ  بتکم 

ناگتشذگ و يارآ  رگنایب  یگمه  م 655 )  ) دیدحلا یبا  نبا  و  _ م 538 ) يرشخمز ای  و  یمشج م 494 ) مکاح  دننام : دندش ، رهاظیملع 
تیرح و طخ  زا  نانآ  فارحنا  ار  هیما  ینب  طوقـس  تلع  ناققحم  یلوصا . ای  یلـصا  سـسؤم  هن  دـندوب ، نانآ  بلاطم  ناگدـنهد  حیـضوت 

لماوع اجنیا  رد  یلو  تخاس . مهارف  ار  نانآ  لالحنا  قثاو ، مصتعم و  نومأم و  رصع  رد  نانآ  تسیاشان  لامعا  دنیوگیم : هتسناد و  يدازآ 
. هدنام یفخم  تنس  لها  ناققحم  رظن  زا  هک  تسه  يرگید 

؟ دش هلزتعم  طوقس  ثعاب  یلماوع  هچ 

شسرپ

؟ دش هلزتعم  طوقس  ثعاب  یلماوع  هچ 

خساپ

ماقم ار  ربمایپ  زا  تفالخ  هک  یهورگ  دانتـسا  هب  1 ـ  مینکیم : نایب  زجوم  تروص  هب  تخاس  یمتح  ار  هلزتعم  طوقـس  هک  ياهناگهد  لـلع 
تحت یمالسا ، قرف  مامت  هورگ ـ  نیا  يانثتسا  هب  درک ـ  نیعم  شیوخ  تایح  لاح  رد  ار  دوخ  ۀفیلخ  ربمایپ  دنیوگیم : دننادیم و  صیصنت 

زا ار  هرعاشا  یتح  جراوخ و  هلزتعم ، تنـس ، لها  زا  یهورگ  الاح  دننادیم ، نانآ  زا  یـشخب  ار  دوخ  دـنریگیم و  رارق  تنـس » لها   » ناونع
تنـس یمالـسا ، قرف  مامت  هنرگ  تسا و  يروحم  دوخ  عون  کی  صیـصخت ، راـکتحا و  نیا  تسا . يرگید  بلطم  دـننادیمن ، تنـس  لـها 
تسا یغورد  ای  تسا  ربمایپ  راتفگ  ثیدح ، نالف  ایآ  هک  تساج  نیا  رد  نخس  طقف  دنراذگیم ، مارتحا  نآ  هب  هدرمـش و  مرتحم  ار  ربمایپ 

یلو دندرکیم ، یفرعم  هعیش  ار  دوخ  دناهتفرگربمایپ ، زا  هک  یصاخ  بقل  رطاخ  هب  یلع  ماما  ۀعیش  دناهدرک ؟ رشن  لعج و  نایوگغورد  هک 
ار دوخ  همه  هتفرگ و  رارق  تنـس » لها  : » ناونع تحت  یگمه  دننادیمن ، نآرق  زا  رتمک  ار  ربمایپ  حیحـص  تنـس  همه  هک  رگید  ياههورگ 
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تیرثکا هورگ  نامه  ءزج  ار  دوخ  دوب  راچان  دریگ  ارق  هعیـش  رانک  رد  تسناوتیمن  هلزتعم  هک  اجنآ  زا  دندرمـشیم . تیرثکا  نآ  زا  یئزج 
ربج و ثیاحا  يراوتـسا  هباحـص و  همه  تلادع  تنـس ، لها  دیاقع  زا  دـندیدرگ . فورعم  تعامج » تنـس و  لها   » مان هب  هک  دـنک  یفرعم 

نانآ رکفت  هک  یلاح  رد  دـنراذگب  مارتحا  لوصا  نیا  هب  هک  دـندوب  راچان  تیرثکا ، نیا  هب  باستنا  رطاـخ  هب  هلزتعم  تسا . میـسجت  هیبشت و 
رازه دـص  رب  هک  دنـشاب  تیرثکا  نیا  زا  یئزج  هک  دـندرکیم  یعـس  هلزتعم  دوب . ثیداحا  نیا  لباقم  هطقن  تسرد  هیبشت  ربج و  لـئاسم  رد 
رگید فرط  زا  دنتـسنادیم ، تـجح  داـیز  مـک و  نودـب  ار  ناـنآ  نانخـس  راـتفگ و  هدـیناشوپ و  تمــصع  هـکلب  تلادـع  ساـبل  یباـحص 

نیا زا  دندوبن ، راگزاس  مهاب  ود  نیا  نوچ  دـنبای و  تسد  فراعم  رب  لقع ، وترپ  ۀـیاس  رد  هک  دنـشاب  زین  شنم  دازآ  رکفتم و  دنتـساوخیم 
اب یقیقح  ننـست  هصالخ  دوبن . نانآ  ياریذـپ  ننـست  ۀـعماج  جازم  ًالوصا  دـنهد و  همادا  دوخ  يداهتجا  ویملع  تاـیح  هب  دنتـسناوتن  تهج 

هدیـسر نانآ  تسدـب  هباحـص  قیرط  زا  هک  تسا  یتایاور  نآرق و  رهاوظ  لابند  هب  وا  تسین . راگزاس  لقعت  رکفت و  اب  ناهرب و  لالدتـسا و 
نینچ رد  هلزتعم  هجیتن  رد  دشاب و  راگزاس  لازتعا  اب  دناوتیمن  تسا ،  درخ  لقع و  مادعا  نآ  ۀـحیتن  هک  یلـصا  نینچ  کی  هب  نامیا  تسا ،

نـسحلا وبا  زا  هلبانح  دوب . راکـشآ  مولعمیمالـسا و  ۀعماج  زا  اهنآ  یگناگیب  رود ، زا  هک  دندرک  ادیپ  گنرمهان  ۀلـص  تلاح و  ياهعماج ، 
دنک و تباث  ناهرب  لیلد و  اب  ار  هلبانح  دیاقع  تساوخیم  وا  اریز  دندرکن ، لابقتسا  نانآ ) بهذم  هب  لازتعا » » زا تشگزاب  زا  سپ   ) يرعشا

يو تفگ ، نخـس  دوخ  راک  ةویـش  زا  دیـسر و  تقو  ۀلبانح  سیئر  يراهبرب »  » روضح هب  وا  یتقو  دوبن . نآ  ياریذـپ  یلبنح ، بهذـم  جازم 
هلزتعم يارب  ياهعماج  نینچ  کی  رد  دیوگیم !!؟ هچ  لبنح  نب  دمحا  ممهفیمن ، ییوگیم  هک  ار  اهنیا  نم  تفگ : دیـشک و  مه  رد  هرهچ 

نآ زا  ار  دوخ  باسح  دیاب  ای  دـنزادرپب ، دوخ  راکفا  دـیاقع و  رـشن  هب  نآ ، هب  یگتـسب  نیع  رد  دنتـسناوتیمن  زگره  اریز  هدوبن ، یهاگیاج 
ۀعماج جازم  2 ـ  دندرگ . انف  هب  موکحم  دیاب  تروص  ود  نیا  ریغ  رد  دنرادرب و  دوخ  دیاقع  زا  تسد  ای  دوبن و  یندش  نیا  هک  دـنزاس  ادـج 

تفلاخم دادیم . لیکـشت  ثیداحا  تایاور و  ار ، نانآ  یحور  ياذغ  دوب و  تاعامج  هعمج و  ۀـمئا  ناثدـحم و  ابطخ و  تسد  ردیمالـسا 
دنتفرگ و هرهب  تاعامتجا  ربنم و  تردـق  زا  زارد  نایلاس  تهج  نیا  زا  تخیگنایم ، رب  ار  نانآ  ینید  تریغ  تیمح و  هورگ ، نیا  اب  هلزتعم 

دیاقع 3 ـ  دـنیزگ . هنال  اه  هدوت  لد  رد  نانآ  ۀـنیک  هداتفا و  مدرم  مشچ  زا  هلزتعم  هک  دوب  یفاـک  رما  نیمه  دـنتفگ و  نخـس  ناـنآ  دـض  رب 
دهاوخ تعافـش  تما  ناراکهانگ  ةرابردیمارگ  ربمایپ  هک  دندقتعم  ناناملـسم  عون  تخاسیم . راد  هشدخ  ار  مدرم  ةدوت  فطاوع  هلزتعم ،

[، ما هدرک  هریخذ  دوخ  تما  زا  ریابک  نابکترم  رب  ار  دوخ  تعافـش  « ] یتما نم  رئابکلا  لهأل  یتعافـش  ترخدا  : » تسا هدومرف  وا  اریز  درک ،
هبوت نودـب  هک  یناراکهانگ  هکلب  هاـنگ ، وحم  هن  تسا  هجرد  عیفرت  نآ  زا  فدـه  تسا و  نـالداع  نآ  زا  تعافـش  دـنتفگیم : هلزتعم  یلو 
ربمایپ تعافـش  هب  ار  مدرم  دـندناوخیم و  تعافـش  نوماریپ  تیاور  اههد  ثیدـح  لـها  دـنام . دـنهاوخ  نادواـج  خزود  شتآ  رد  دـنریمب 

ـ  4 دننکیم . ریـسفت  رگید  ياهنوگ  هب  ار  تعافـش  ای  دنتعافـش ، رکنم  نانآ  هک  دندرکیم  لقن  هلزتعم  زا  هک  یلاح  رد  دنتخاسیم ، راودیما 
نانآ تمظع  تزع و  دـندوب ، راک  رـس  رب  قثاو  مصتعم و  نومأم و  ات  مهکولم » نید  یلع  سانلا  : » تسا هدومرف  هک  سک  نآ  هتفگ  تسرد 

دنتخادرپ و ییادز  لازتعا  هب  جیردت  هب  دندز ، هیکت  تردق  ۀکیرا  رب  اهتدم  داتفا و  ناگناگیب  تسد  هب  تردـق  ریـشمش  یتقو  دوب ، ظوفحم 
نانآ زا  يزیچ  نمی  هعیـش  نایم  ردیمک  راثآ  زج  دندیدرگ و  ضرقنم  نامز ، رورم  هب  دـندومن و  يوزنم  ار  نانآیملع  راثآ  نادنمـشناد و 

رد لبنح  نب  دمحا  تماقتسا  5 ـ  دشاب . اهنآ  زا  يراثآ  تسا ، دوجوم  زورما  هک  هچنآ  ریغ  ایند  میظع  ياه  هناخباتک  رد  دیاش  دنامن و  یقاب 
نیا رب  وا  ۀناتخـسرس  موجه  درک . یفرعم  نید  هار  رد  ییابیکـش  لبمـس  تمواـقم و  ةروطـسا  ناونع  هب  مدرم  ناـیم  رد  ار  وا  هدـیقع ، قیرط 

تیرح و رادمچرپ  هک  هلزتعم  6 ـ  دنتـسیرگنیم . رفنت  ةدید  زا  نانآ  هب  هک  اجنآ  ات  درک ، کیرحت  هلزتعم  دـض  رب  ار  مدرم  فطاوع  هورگ ،
اب لمع  يراگزاسان  رب  ًالمع  دنتخیر و  دوخ  بتکم  رب  یکاپ  بآ  دـیاقع ، شیتفت  نایرج  يزیر  یپ  اب  دوب ، هدـیقع  لمع و  رد  رـشب  يدازآ 
هب ورین  تیبرت  اب  هتخادرپ و  يرگنـشور  هب  شمارآ  تناتم و  لامک  اب  دـندرکیمن و  هلجع  راک  نیا  رد  نانآ  رگا  دـندراذگ . هحـص  هدـیقع 

ناهج ناناملسم  ماشم  هب  توعد ، شوخ  يوب  رطع و  هدش و  رتمکحم  بتکم ، ياه  هیاپ  هک  تشذگیمن  يزیچ  دنتخادرپیم ، توعد  رشن 
همادا دوخ  راک  هب  جیردت  هب  دنامیم و  ظوفحم  نانآ  تیدوجوم  لقاال  دمآیمن ، دـیدپ  هعماج  رد  يداینب  ینوگرگد  مه  رگا  دیـسریم و 
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دیاقع تاملسم  ءزج  فلس ، تسادق  هباحص و  تلادع  هب  داقتعا  دوب ، هدرک  خوسر  نامز ، نآ  مدرم  سوفن  رد  عاجترا  حور  7 ـ  دندادیم .
رد دـنناوتیمن  لصا  نیا  اب  فلاخم  هورگ  ًاعبط  تفریم و  رامـش  هب  مالـسا  لصا  اب  هزرابم  داحلا و  یعون  لصا  نیا  اب  تفلاخم  دوب و  نانآ 

هلزتـعم زا  هک  ار  یقطنم  هلباـنح ، نییآ  هب  لازتـعا  زا  تشگزاـب  زا  سپ  يرعـشا  نسحلاوـبا  8 ـ دـننک . تمواقم  هعماج  نکناینب  لیـس  لباقم 
، لمع رد  ربج  هیبشت و  میـسجت و  هب  تشگزاب  عاـجترا و  اـب  قطنم ، نیا  اـب  هکنیا  ياـج  هب  وا  درب . راـک  هب  اـهنآ  دوخ  دـض  رب  دوب ، هتخومآ 
ار نادـنمدرخ  درخ و  دـییأت و  ار  عاجترا  ماجنارـس  درب و  راک  هب  هلزتعم  دـض  رب  ار  قطنم  حالـس  دوب ـ  یتین  ره  هب  هنافـسأتم ـ  دـنک ، هزرابم 
مارح و ار  رئاج  ناطلـس  اب  تفلاخم  نانآ  اریز  درکیم ، کمک  یـسابع  يافلخ  ةرطیـس  تردق و  ظفح  رب  ثیدـح  لها  دـیاقع  9 ـ  دیبوک .

ًاعبط رازگب ،] زامن  دـب  بوخ و  ناسنا  ره  رـس  تشپ  « ] رجافو ّرب  لـک  فلخ  ّلـص  : » دوب نیا  ناشراعـش  دنتـسنادیم و  بجاو  ار  وا  تعاـطا 
، درک تلفغ  یهلا  تنس  زا  دیابن  ماجنارس  10 ـ  دننک . دیکأت  ار  نآ  اهیرداق  اهلکوتم و  دیاب  هدوب و  تفالخ  هاگتـسد  عفن  هب  ياهدیقع  نینچ 
، دـنریگب تسد  رد  ار  تردـق  یهورگ  ياههرب  ره  رد  ددرگب و  تسد  هب  تسد  دـیاب  هطلـس  تردـق و  هـک  تـسا  يراـج  نـیا  رب  وا  تـنس 
هدشن و هتـشون  یگتـسویپ  تیدبایموق و  چیه  رب  رـشب ، خـیرات  رد   140/ نارمع لآ  سانلا » نیب  اهلوادـُن  مایَألا  کِلت  : » دـیامرفیم هکناـنچ 

. تسین ياهراچ  لصا ، نیا  ربارب  رد  میلست  زا  تسا و  هدوب  اه  هطلس  اهتردق و  لدابت  زکرم  هتسویپ  ناهج 

؟ تسا هتفرگ  ماهلا  (ع ) یلع نانخس  اههبطخ و  زا  ردقچ  دوخ  یمالک  ياههشیدنا  رد  هلزتعم  بتکم 

شسرپ

؟ تسا هتفرگ  ماهلا  (ع ) یلع نانخس  اههبطخ و  زا  ردقچ  دوخ  یمالک  ياههشیدنا  رد  هلزتعم  بتکم 

خساپ

و هتخومآ ، تیب  لها  بتکم  زا  ار  لدـع » دـیحوت و   » لصا ود  صخالاب  یمالک  ياههشیدـنا  اطع ، نب  لصاو  هلزتعم »  » ناـگرزب تداهـش  هب 
ار همه  ناوتیمن  هک  تسا  ياهزادنا  هب  دروم  نیا  رد  هاوگ  دهاش و  تسا ، هدوب  وا  يرکف  لوصا  شخب  ماهلا  نانمؤم  ریما  نانخـس  بطخ و 

نرق رد  هلزتعم  خویش  زا  هک  273ـ319 )  ) یبعک 1 ـ  مینارذگیم : زیزع  ةدـنناوخ  رظن  زا  ار  نآ  زا  یـشخب  طقف  و  درک . سکعنم  اج  نیا  رد 
نیا هب  رـصحنم  زایتما  نیا  دـسریم و  یمارگ  ربمایپ  هب  نآ ، لوصا  دنـس  هک  تسا  نیا  هلزتعم  تازاـیتما  زا  یکی  دـیوگیم : تسا ، مراـهچ 
یلع زا  وا  و  شردپ ، زا  وا  و  مشاه » وبا   » هیفنح دمحم  دنزرف  زا  ار  دوخ  بهذم  لصاو »  » هک دـننادیم  هلزتعم  نانمـشد  یتح  تسا ، بتکم 

324ـ415)  ) رابجلادـبع یـضاق  2 ـ  ( 67 هلزتـعملا /  رکذ  یبـعک : . ) تـسا هـتفرگارف  ربماـیپ  زا  زین  یلع  تـسا و  هدرک  ذـخا  بلاـط  یبا  نـب 
دوخ ردپ  زا  وا  و  شردپ ، زا  وا  و  هتخومآ ، هیفنح  دمحم  دـنزرف  مشاه » وبا   » زا ار  دوخ  شناد  دـیبع  نب  ورمع  اطع و  نب  لصاو  دـیوگیم :

زین و  و 226 )  164 هلزتـعملا /  تاـقبط  رابجلادـبع : یــضاق   ) ددرگیم یهتنم  ربماـیپ  هـب  زین  یلع  شناد  دــناهتخومآ و  ناـنمؤم  ریما  یلع 
: رابجلادـبع یـضاق  . ) دـیدرگ رهاظ  مالک  ۀنحـص  رد  لصاو ، وا  درگاش  هک  دـندرب  یپ  یعقوم  مشاـه » وبا   » شناد قمع  هب  مدرم  دـیوگیم 
. تفرگ ارف  هیفنح  دمحم  نب  هللادـبع  مشاه  وبا  زا  ار  دوخ  ياههشیدـنا  لصاو  دـیوگیم : یناتـسرهش  3 ـ  و 226 )  164 هلزتعملا /  تاـقبط 
ۀـینملا و  » باتک رد  هدرک  لیمکت  ار  رابجلادـبع  یـضاق  هلزتعم  تاـقبط  هک  ( 816  ) یـضترملا نبا  4 ـ  لحنلا 1/49 ) للملا و  یناتـسرهش : )

نخـس هاگنآ  تسین . ینارگن  نیرتکچوک  هلزتعم  بهذـم  دنـس  رد  دـیوگیم : دـنمانیم  زین  هلزتعملا » تاـقبط   » ار نآ  یهاـگ  هک  لـمألا »
رد 5 و 6 و 11 ) هلزتعملا /  تاقبط  یضترملا : نبا  . ) دسریم (ع ) یلع هب  بهذم  هشیر  هک  دناسریم  دنکیم و  رارکت  ار  رابجلادبع  یـضاق 
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جهن حرش  دیدحلا : یبا  نبا   ) هغالبلا جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و  یلاما 1/18 ) یضترم : دیس   ) دوخ یلاما  رد  یضترم  دیـس  دروم  نیا 
، تسا هتخومآ  نانمؤم  ریما  زا  ار  دوخ  بتکم  يدابم  هلزتعم  هکنیا  نآ  تسا و  یکی  همه  رهوج  و  دـنراد ، یهباـشم  نانخـس  هغالبلا 1/17 )
مالسالا 2/156) خیرات  نسح : میهاربا  نسح  رتکد   ) ریخا ناگدنـسیون  هکلب  دنراد ، فارتعا  تقیقح  نیا  هب  هک  دنتـسین  هلزتعم  يامدق  اهنت 
هتخومآ و یبنلا » ملع  باب   » زا ار  دوخ  لوصا  زا  یمهم  تمـسق  هلزتعم  هک  تسین  ههبـش  کش و  ياج  اهفارتعا  نیا  اب  دناهتفریذپ . ار  نآ  زین 
، رفاک هن  تسا و  نمؤم  هن  هریبک  بکترم  هک  لازتعا  موس  لصا  دـیوگیم : رابجلادـبع  یـضاق  یتح  دنتـسه ، وا  نانخـس  اـههبطخ و  نوهرم 

(138 هسمخلا /  لوصالا  حرش  . ) تسا هیفنح  دمحم  دنزرف  مشاه  وبا  زا  ذوخأم 

؟ تسیچ هلزتعم  دروم  رد  تسردان  ياهیرواد  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ هلزتعم  دروم  رد  تسردان  ياهیرواد  تلع 

خساپ

اهنآ زا  يزیچان  رادقم  اهنت  دورب و  نایم  زا  هلزتعم  راثآ  زا  يرایسب  هک  دش  ببـس  ثیدح  لها  نایاوشیپ  هرعاشا و  بصعت  فسأت ، لامک  اب 
هب نانآ  دـیاقع  لیلحت  رد  رخأتم  راصعا  رد  قرف  تـالاقم و  ناگدنـسیون  هک  هدـش  ببـس  هلزتعم  ياـهباتک  ندـش  دـیدپان  دـنامب . ياـج  هب 

تسد هب  راثآ  اب  هک  دناهداد  تبسن  هلزتعم  هب  ییاهزیچ  اهباتک  نیا  رد  دنریگب و  اهنآ  زا  ار  هلزتعم  دیاقع  دنربب و  هانپ  اهنآ  نانمشد  ياهباتک 
« نییمالـسإلا تالاقم   » ياهباتک زورید ، ات  هلزتعم  دـیاقع  لیلحت  كردـم  هلزتعم  ةرابرد  تسرداـن  ياـهیرواد  تسین . قفاوم  ناـنآ  زا  هدـمآ 

نانیا هک  یلاح  رد  دوب ، م 548 ) « ) یناتسرهش لحن  للم و   » و م 429 )  ) يدادغب رهاقلا  دبع  قرفلا » نیب  قرفلا  ( » 324 260 ـ   ) يرعشا خیش 
هکنیا رگم  دشاب ، هلزتعم  راتفگ  دنـس  دـناوتیمن  نانآ  ياه  هتـشون  دنـشاب ، وگتـسار  نیما و  مه  هچ  ره  دنتـسه . هلزتعم  تخـسرس  نافلاخم 

. دنزادرپب نآ  يداقن  هب  هاگنآ  دنروایب ، دایز  مک و  نودب  ار  فرط  ترابع 

؟ تسیچ هدش ، هداد  تبسن  هلزتعم  هب  هک  یباقلا 

شسرپ

؟ تسیچ هدش ، هداد  تبسن  هلزتعم  هب  هک  یباقلا 

خساپ

تمکح لدع و  هب  ار  ادخ  نوچ  دنیوگیم  هیلدـع  ار  نانآ  هیلدـع : 1 ـ  دـنوشیم : هدـناوخ  یباقلا  اب  فلاخم ، قفاوم و  ياهباتک  رد  هلزتعم 
فالخ رب  اریز  ةدّحوملا : 2 ـ  دریگیم . ارف  ار  لدع  هب  لئاق  ياهبتکم  ۀمه  هکلب  تسین ، نانآ  هب  رصحنم  بقل  نیا  یلو  دننکیم . فیـصوت 

ـ  3 دنتـسه . لئاق  میدق  مالک  میدق و  لاح  نیع  رد  تاذ و  زا  ادج  تافـص  هب  هرعاشا  هک  یلاح  رد  دنـسانشیمن ، ادخ  زجیمیدـق  هرعاشا ،
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دوخ هب  ناگمه  ار  بقل  نیا  نوحرف » مهیدـل  امب  بزح  لک   » ۀـیآ بجوم  هب  هتبلا  دـننادیم  هیجان  ۀـقرف  ار  دوخ  هورگ  نیا  اریز  قحلا : لهأ 
سوجم ۀیردقلا   » هک هدش  لقن  ربمایپ  زا  هک  دنشاب  یثیدح  لومشم  ات  دنهدیم  نانآ  هب  هلزتعم  نافلاخم  ار  بقل  نیا  ۀیردقلا : 4 ـ  دنهدیم .

هلزتعم اب  هن  دراد ، يرتشیب  بسانت  دنـشاب  ثیدح  لها  هرعاشا و  نامه  هک  ردق  هب  نالئاق  هب  بقل  نیا  یبدا ، دعاوق  رظن  زا  یلو  ۀمالا » هذـه 
هلزتعم نانمشد  زین  ار  بقل  نیا  هیونث : 5 ـ  نآ . یفان  هن  دنلدع  هب  لئاق  هک  دوشیم  هتفگ  یهورگ  هب  هیلدع  هکنانچمه  دنتـسه  ردق  یفان  هک 

هجو هک  دوشیم  هتفگ  یهاگ  و  تسادخ ، ناگدنب  زا  رـش  تسادخ و  زا  ریخ  دنیوگیم : هلزتعم  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  دـناهداد و  نانآ  هب 
ود ناهج  رد  ییوگ  وت  دننکیم ، عطق  ادخاب  ار  نانآ  طابترا  دنشیدنایم و  لقتـسم  دوخ  لاعفا  رد  ار  ادخ  ناگدنب  نانآ ، هک  تسا  نیا  نآ 

تافص هب  فیصوت  زا  ار  تاذ  ییوگ  وت  دنتسنادیم ، تاذ  نیع  ار  ادخ  تافـص  نوچ  ۀلّطعم : 6 ـ  میراد .  زیامتم  قلاخ  ود  لقتـسم و  لعاف 
عون چـیه  دـننکیمن و  فیـصوت  تافـص  اـب  ار  تاذ  ًـالوصا  هک  تسا  هّیمهج  فاـصوا  زا  هلطعم  هک  تسا  نیا  قح  یلو  دـننکیم . لـیطعت 

ود دروم  نیا  رد  تسه  هک  يزیچ  دـننکیم ، فیـصوت  یتاذ  تافـص  اب  ار  ادـخ  هلزتعم ، هک  یلاح  رد  دنتـسین ، لئاق  تافـص  يارب  یتیعقاو 
لیطعت مان  ناوتب  تباین  هب  لوق  رب  مه  رگا  تافص و  اب  تاذ  تینیع  کلسم  يرگید  تافـص ، زا  تاذ  تباین  کلـسم  یکی  دنراد ، کلـسم 

هب بوسنم  هّیمهج  هک  یلاـح  رد  تسا ، هداد  ناـنآ  هب  لـبنح  نب  دـمحا  ار  بقل  نیا  هّیمهج : 7 ـ  تسا . لیطعت  لباقم  هطقن  مود  لوق  داـهن ،
همه لبنح  نب  دمحا  تهج  نیا  زا  تسا ، قفاوم  هلزتعم  اب  دراوم  زا  ياهراپ  رد  وا  نوچ  یلو  دنتسه  لاس 128  رد  لوتقم  ناوفص » نب  مهج  »
ةدعو هب  دیاب  هک  روط  نامه  ادخ  دنیوگیم : نانآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  هیدیعو : 8 ـ  یمهج »  » دیوگیم همه  هب  هدنار و  بوچ  کی  هب  ار 

. دوب دهاوخ  بذعم  ًاعطق  دریمب ، هبوت  نودب  ياهدـنب  رگا  دـیامنیم و  لمع  زین  مه  دوخ  دـیعو  هب  ندوب ، قداص  رطاخ  هب  دـنک ، لمع  دوخ 
نانآ هب  هک  تسا  نیا  هتسیاش  تسا . باقلا  هب  زبانت »  » قیداصم زا  اهنآ  زا  یتمسق  دناهداد و  نانآ  هب  فلاخم  قفاوم و  هک  تسا  یباقلا  اهنیا 

. مییوجب يرود  باقلا  رگید  زا  مییوگب و  هلزتعم  طقف 

؟ دوب هنوگچ  مصتعم  رصع  رد  هلزتعم  تشذگرس 

شسرپ

؟ دوب هنوگچ  مصتعم  رصع  رد  هلزتعم  تشذگرس 

خساپ

زین وا  دنار . مکحیمالسا  ۀنهپ  رب  لاس 227 ، ات  تفرگ و  تسد  هب  ار  تفالخ  ماـمز  مصتعم ، وا  ردارب  تشذـگ . رد  خیرات 218  رد  نومأم 
وا اب  ًاصخـشو  درک  ریگتـسد  دوب ، هورگ  نیا  لبمـس  هک  ار  لبنح  دمحا  تفرگ . تخـس  نآرق  قلخ  مدـع  هب  نالئاق  رب  دوب ، نومأم  هار  وریپ 

لبنح نب  دمحا  زا  ار  ددجم  ییوجزاب  مصتعم  منادیمن . يزیچ  نآرق  قلخ  ةرابرد  نم  تفگ : هفیلخ  شـسرپ  خساپ  رد  دمحا  تفگ . نخس 
نیا زا  دریگب . رارقا  وا  زا  تسناوتن  ماجنا  رس  تفگ ، نخس  دمحا  اب  اهقف  زا  یهورگ  رضحم  رد  وا  داهن . قاحـسا  نب  نامحرلا  دبع  ةدهع  رب 
ةدهع رب  ار  وا  ییوجزاب  تفگ : مصتعم  هب  نومأم ) نارود  ۀطرش  سیئر   ) میهاربا نب  قاحـسا  دیدرگ . موکحم  قالـش  ۀبرـض  دنچ  هب  تهج 
يرکف تردق  رگنایب  دناوتیم  تسا و  هدش  لدـب  در و  ود  نیا  نایم  هک  ینانخـس  کنیا  درک . تقفاوم  وا  تساوخرد  اب  هفیلخ  راذـگب . نم 

: دمحا شیوخ ؟ نامز  لاجر  زا  ای  ياهتخومآ  ياهتشرف  زا  ایآ  دیراد  هک  یشناد  میهاربا :  نب  قاحـسا  دشاب . لباقم  فرط  دومج  قاحـسا و 
هتخوماین هک  هدنام  يزیچ  قاحـسا : ما  هتخومآ  جیردت  هب  دمحا : جیردت ؟ هب  ای  ياهتخومآ  اجکی  قاحـسا : ما . هتخومآ  دوخ  نامز  لاجر  زا 
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هک میوگیم  ار  نامه  نم  دمحا : دنادیم . ار  نآ  نانمؤم  ریما  یلو  ینادیمن ، وت  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  قاحـسا : یلب . دـمحا : یـشاب ؟
دیدرگ هئربت  دنداد و  یهاوگ  وا  رارقا  رب  دوهـش  عقوم ، نیا  رد  نآرق  قلخ  رد  یلب ، دمحا : نآرق ؟ قلخ  رد  قاحـسا : دیوگیم . نانمؤم  ریما 

، هدوب سلجم  کی  رد  دمحا  اب  قاحسا  نامحرلادبع و  ةرظانم  ایآ  ( 472  / خیراتلا 2 یبوقعی  . ) دش شلزنم  ۀناور  دندیشخب و  تعلخ  وا  هب  و 
راتفگ لوا  شخب  طقف  يدوعـسم  تسین . نشور  نادنچ  هدش ، رازگرب  زور  دنچ  ۀلـصاف  هب  مود  سلجم  مود ، ضرف  ربانب  سلجم ؟ ود  رد  ای 

ط  / بهذـلا 4/349 جورم  . ) دـنک فارتعا  نآرق  قلخ  هب  ات  دز  قالـش  دـمحا 38  رب  مصتعم  لاـس 219 ، رد  دـیوگیم : هدروآ ، ار  یبوقعی 
ابا وا  دنک . فارتعا  نآرق  قلخ  رب  درک  تساوخ  رد  وا  زا  درک و  راضحا  ار  دمحا  مصتعم  دوشیم ، روآدای  دوخ  خـیرات  رد  يرزج  توریب )

. دـیدرگ نادـنز  ۀـناور  هتـسب  تسد  تشادرب و  مخز  وا  تسوپ  تفر و  شوه  زا  هک  اجنآ  ات  دـننزب ، هناـیزات  ار  وا  هک  داد  روتـسد  دـیزرو .
هک دننکیم  ششوک  هلبانح  ثیدح و  لها  تفرگ . دوخ  هب  یسایس  گنر  اهدعب  مصتعم ، رـصع  رد  دمحا  تنحم  ۀلأسم  ( 233  / يرزج 5 )

دومیپ دوب  هدش  هدیشک  ریجنز  هب  هک  یلاح  رد  ار  هقر »  » و دادغب »  » هار دیزرو و  تماقتسا  دوخ  ةدیقع  هار  رد  هک  دنزاسب  ینامرهق  دمحا  زا 
لمع تدـش  نیا  زا  نارگید  هک  یلاح  رد  تشگن . زاب  دوخ  ةدـیقع  زا  تفر و  لاح  زا  هک  دروخ  هنایزات  ياهزادـناهب  مصتعم  رـضحم  رد  و 

فارتعا نآرق  قلخ  هب  وا  یبوقعی ، شراگن  هب  انب  دز و  هناـیزات  هبرـض  ار 38  وا  مصتعم  هک  دنـسیونیم  رثکادح  دـننکیمن . شرازگ  يزیچ 
، لبنح نبا  باتک  رد  هرهزوبا  رـصاعم  ةدنـسیون  ۀـیاهنلا و  ۀـیادبلا و  باتک  رد  ریثک  نبا  دـمحأ ، مامإلا  بقاـنم  باـتک  رد  يزوج  نبا  درک .
زا ت 345 )  ) بهذـلا جورم  و  ت 310 )  ) يربط خیرات  ت 290)و   ) یبوقعی باتک  رد  هک  یلاـح  رد  دـنراد ، وا  قح  رد  ار  هغلاـبم  نیرتشیب 

كرد یبوخ  هب  ار  قثاو  مصتعم و  رـصع  تسا و  هلزتعم  نارـس  زا  هک  ظحاج  ( 343 10/320 ـ  ۀیاهنلاو ، ۀـیادبلا  . ) تسین يربخ  هغلابم  نیا 
هدننک و سویأم  عضو  هن  دوبن . يراتفر  دب  ناحتما  سلجم  رد  دوبن . يربخ  دوشیم  هتفگ  هک  ییاهیریگ  تخـس  زا  دوشیم  روآ  دای  هدرک ،

( ةراتخملا لوصفلا  ظحاج : … . ) دشیم هدنک  ياج  زا  دیدهت ، رثا  رب  وا  بلق  هنو  دوب  هدش  هدیشک  ریجنز  هب  هن 

؟ دوب هنوگچ  هللااب  قثاو  رصع  رد  هلزتعم  تشذگرس 

شسرپ

؟ دوب هنوگچ  هللااب  قثاو  رصع  رد  هلزتعم  تشذگرس 

خساپ

« نآرق قلخ   » نوماریپ داد ، همادا  ار  ردپ  ومع و  هار  زین  وا  دز . هیکت  تفالخ  ۀـکیرا  رب  قثاو »  » وا دـنزرف  تشذـگ . رد  لاس 227  رد  مصتعم 
هب دقتعم  هک  دوش  هتفریذـپ  یناسک  تداهـش  طقف  دـنریگ ، رارق  شیامزآ  دروم  هلأسم  نآ  ۀلیـسو  هب  مدرم  هک  داد  روتـسد  درک و  همانـشخب 

خیرات 2 یبوقعی  . ) دندش ریگتـسد  يدایز  هورگ  قیرط ، نیا  زا  دنوشن ) لئاق  کیرـش  ادخ  يارب  دننادن و  میدق  ار  نآرق   ) دنـشاب نآرق  قلخ 
هب نومزآ  دنوش ، دازآ  تمارغ  تخادرپ  اب  دوب  انب  دندوب و  نایمور  دنب  رد  هک  یناناملـسم  زا  داد  روتـسد  قثاو  دـسیونیم : ریثک  نبا  ( /482

شخب نیا  یتقو  ریثک  نبا  دنریگن . لیوحت  دنکن ، فارتعا  ترخآ  رد  ادخ  تیؤر  ناکما  مدع  نآرق و  قلخ  هب  هک  ار  سک  ره  دـیآ و  لمع 
: ریثک نبا  . ) دـیامنیم فیـصوت  درادـن ، تنـس  باتک و  زا  یلیلد  هک  هناروکروک  لمع  عینـش و  تعدـب  ار  نآ  دـنکیم ، لـقن  ار  خـیرات  زا 

ۀفیلخ قثاو  هک  دوشیم  موـلعم  تسا  هتـشون  لاـس 231  ثداوح  نوماریپ  دوـخ  خـیرات  رد  يربـط  هک  هچنآ  زا  ۀیاهنلا 10/307 ) ۀـیادبلا و 
نابیقن زا  یعازخ  کلام  دندوب . هداتفا  تقو  ۀفیلخ  لتق  يزادنا و  رب  رکف  رد  زین  نانآ  دوب و  هدرک  نادنچ  ود  ثیدح  لها  رب  ار  راشف  تقو ،
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نیا رد  وا  دزاس . مهارف  ار  هفیلخ  لتق  تامدقم  ات  دش  هتفیرف  ثیدح  لها  ۀلیسو  هب  کلام  نب  رصن  نب  دمحا  مان  هب  وا  ةون  دوب ، سابعلا  ینب 
زا سپ  دیدرگ و  لقتنم  ارماس »  » يافلخلا راد  هب  دیدرگ و  ریگتـسد  دش و  ور  وا  راک  مک  مک  درکیم . داقتنا  نآرق  قلخ  ۀـلأسم  زا  سلاجم 

لتق هب  برکیدعم » نب  ورمع   » زا یثوروم  ریـشمش  اب  هفیلخ  دوخ  ۀلیـسو  هب  رگید ، يارـس  ادخ و  تیؤر  نآرق و  قلخ  نوماریپ  وگتفگ  کی 
کی زا  سپ  دـنیامزایب . نآرق » قلخ   » ةرابرد ار  نانیـشنزرم  هک  داد  نامرف  قثاو  ( 329 328 ـ  لاس 231 / ثداوح  خیرات 7 / يربط  . ) دیسر

راک لابند  هب  قثاو  ( 331  / شیپ كردم  . ) دندش هتـشک  قثاو  نامرف  هب  هک  رفن  راهچ  زج  دـندرک  فارتعا  نآ  ندوب  قولخم  هب  همه  نومزآ 
تخادرپ اب  درکیم ، فارتعا  نآرق  قلخ  هب  هک  سک  ره  داد . رارق  شیامزآ  دروم  دندوب ، نایمور  دنب  رد  هک  ار  ناملـسم  ناریـسا  مصتعم » »

ات راشف  نیا  دنامیم . یقاب  نایمور  دنب  رد  دومنیم ، يراد  دوخ  نآ  هب  فارتعا  زا  هک  سک  نآ  دش و  هدینادرگربیمالـسا  نهیم  هب  تمارغ 
هلزتعم یـسایس  نارـس  رظن  ریز  اهدـنبب  ریگب و  حالطـصا  هب  اهراشف و  نیا  مامت  تشذـگرد و  لاس  نآ  رد  قثاو  هک  تشاد  همادا  لاس 232 

. تشاد رارق  تایزد » دأود  یبأ  نب  دمحا  «، » سرشا نب  ۀمامث   « نانآ سأر  رد  هک  تفرگیم  ماجنا 

؟ تسیچ دمحا » تنحم  زا « روظنم 

شسرپ

؟ تسیچ دمحا » تنحم  زا « روظنم 

خساپ

رد وا  تماقتسا  ۀیاپ  دمحا و  شیامزآ  نآ  زا  دوصقم  تسه و  دمحا » تنحم   » مان هب  یعوضوم  ثیدح ،  لها  اب  هلزتعم  تاشقانم  خیرات  رد 
هار زین  وا  دوب . مصتعم »  » رـصع رد  يرگید  نومأم ، نارود  رد  یکی  هتفرگ ، رارق  شیامزآ  ۀتوب  رد  راب  ود  خیرات ، رد  وا  تسا و  هدـیقع  هار 

شیاتس لباق  دمحا  تماقتسا  اجنیا  رد  دادیم . غیلبت  سیردت و  رد  يدازآ  هلزتعم  هب  تفرگیم و  تخـس  ناثدحم  رب  دومیپیم و  ار  نومأم 
یهاگآان لهج و  رد  دـمحا  تفآ  هک  دوشیم  روآدای  دوخ  مراـهچ  ۀـمان  رد  نومأـم  تشادـن و  یحیحـص  ۀـیاپ  وا  ةدـیقع  دـنچ  ره  تسا ،

. تسوا

؟  تسیچ یهلا ، لاعفا  نتشاد  تیاغ  دروم  رد  هرعاشا »  » و هلزتعم »  » رظن

شسرپ

؟  تسیچ یهلا ، لاعفا  نتشاد  تیاغ  دروم  رد  هرعاشا »  » و هلزتعم »  » رظن

خساپ

حیرصت نآ  هب  رّرکم  میرک ، نآرق  رد  هک  ار  دنوادخ  ندوب  میکح  دندش و  یهلا  عنـص  نتـشاد  ضرغ  نتـشاد و  تیاغ  رادفرط  ًاعبط  هلزتعم 
ضارغا يارب  ار  اهراک  یئاناد ، لامک  يور  زا  دراد و  فده  ضرغ و  شیوخ ، ياهراک  رد  وا  هک  دندرک  ریسفت  هنوگ  نیمه  هب  تسا  هدش 
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شیوخ لعف  رد  دنوادخ  نتـشاد  ضرغ  تیاغ و  رکنم  هرعاشا  اما  دـهدیم . ماجنا  حـجرا  حلـصا و  باختنا  اب  نیعم  صخـشم و  فادـها  و 
هچنآ دنتفگ  ینعی  دندرک ؛ هیجوت  ار  لدع  هک  دندرک  هیجوت  هنوگنامه  تسا  هدمآ  رّرکم  میرک ، نآرق  رد  هک  ار  تمکح  موهفم  دـندش و 

اهتحلـصم هلـسلس  کی  يارب  يراب  تاذ  لاعفا  هلزتعم ، رظن  زا  دنکیم . ادخ  تسا  تمکح  هچنآ  هکنیا  هن  تسا  تمکح  دـنکیم  دـنوادخ 
هک يروطنامه  لاعتم  دـنوادخ  تساهتحلـصم . هلـسلس  کی  رطاخ  هب  يراـب  تاذ  لاـعفا  میئوگب  هک  تسا  طـلغ  هرعاـشا  رظن  زا  یلو  تسا 
هب ار  یقولخم  هکنآ  نودـب  تسه ، زین  دوشیم  هدـیمان  تحلـصم  هک  ییاهزیچ  نآ  ةدـننیرفآ  قلاـخ و  تسا ، تاـقولخم  ةدـننیرفآ  قلاـخ و 

ضرف اهنآ  يارب  هک  ییاهتحلـصم  ءایـشا و  نایم  یلولعم  یّلع و  یتاذ و  ینیوکت و  ياهطبار  هکنآ  نودـب  دـشاب و  هدـیرفآ  یتحلـصم  رطاخ 
. دشاب هتشاد  دوجو  دوشیم 

تنس لها  یمالک  قرف  ریاس 

. دیهد حیضوت  همسجم  هقرف  صوصخرد 

شسرپ

. دیهد حیضوت  همسجم  هقرف  صوصخرد 

خساپ

تادوجوم هب  ار  دـنوادخ  هقرف  هورگ و  نیا  دـناهدرک . دای  همّـسجم  ههّبـشم و  ناونع  هب  ناناملـسم  زا  یهورگ  زا  لـحن  لـلم و  ناگدنـسیون 
هب داقتعا  يانعم  هب  هسمجم  دنهدیم . رارق  ار  ینامـسج  تادوجوم  ياضعا  رگید  اپ و  تسد و  دنوادخ  يارب  دـننکیم و  هیبشت  ینامـسج ،

للم اب  یمالسا  تما  دروخرب  یقالت و  زا  سپ  مالـسا ، يایند  رد  رگید  بهاذم  نایدا و  ناوریپ  دیاقع  ذوفن  تسا . دنوادخ  ندوب  ینامـسج 
هرابرد هباشتم  تایآ  هک  تفرگ  هدیدان  ار  بلطم  نیا  دـیابن  یلو  هدوب ، رثؤم  نآ  هعـسوت  رد  لقاال  ای  ياهدـیقع و  نینچ  شیادـیپ  رد  لتخم 
مـسجت هیبشت و  نآ ، ییادتبا  يرهاظ و  دافم  هک  هدش  تباث  دنوادخ  يارب  یتافـص  تایآ  نیا  رد  اریز  هدوب . نآ  زاس  هنیمز  دنوادخ  تافص 

تافص زا  دنوادخ  هیزنت  رب  هک  یتایآ  أ ) میوشیم : روآدای  هک  دراد  ییایوگ  نخـس  هراب  نیا  رد  يرجه ) يافوتم 808   ) نودلخنبا تسا .
توکس مود  هتـسد  هرابرد  هتفرگ و  ار  لوا  هتـسد  نیعبات  هباحـص و  رثکا  تسا . هیبشت  مهوم  اهنآ  رهاظ  هک  یتایآ  ب ) دراد . تلالد  ماسجا 

تسد و ادخ  يارب  هدییارگ و  تاذ  رد  هیبشت  هب  یخرب  دناهدش . هیبشت  راتفرگ  هدرک ، کسمت  هباشتم  تایآ  رهاظ  هب  ياهدع  یلو  دناهدرک ،
لیاق تافص  رد  هیبشت  هب  نانآ  زا  یهورگ  ماسجا  رگید  دننام  هن  اما  دناهدش . راکـشآ  مسجت  راتفرگ  هجیتن  رد  دناهدرک ، تباث  تروص  اپ و 
يارب تسا ، مسجت  مزلتـسم  تافـص  نیا  نوچ  دندرک . تابثا  ار  نآ  دننام  فرح و  ادص و  لوزن و  اوتـسا  تهج و  دـنوادخ  يارب  دـندش و 

رد ( 1 .) اهادص ریاس  دـننام  هن  دراد ، ادـص  ماسجا ؛ تاهج  دـننام  هن  یلو  دراد ، تهج  دـنوادخ  دـنتفگ : نآ  تسردان  ياهدـمایپ  زا  ییاهر 
شقن زین  اـهتموکح  یخرب  ثیداـحا و  لــعج  ( 2 ،) يرگراـبخا تاـیآ ، ریـسفت  رد  يرکف  دوـمج  رب  هوـالع  همـسجم  هورگ  يریگلـکش 

ناراذـگناینب و رگا  تسا . هدوب  راذـگریثأت  هورگ  نیا  يریگلکـش  رد  زین  (ع ) تیب لها  فراـعم  زا  يرود  هک  نیا  رب  ًاـفاضم  (، 3) دناهتشاد
يرکف فارحنا  راـچد  دـنتفرگیم ، هرهب  لـقع  تـیب و  لـها  فراـعم  زا  (ص ) ربماـیپ تاـیاور  تاـیآ و  ریــسفت  رد  هورگ  نـیا  نارادــفرط 

وا دننامه  ریصبلا ؛ عیمّـسلا  وه  ءیـش و  هلثمک  سیل  : " تسین مسج  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  فلتخم  تایاور  ددعتم و  تایآ  رد  دندشیمن .
ص ج 3 ، یغلبم ، هللادبع  دـعب ؛ هب  ص 103  ج 1 ، یناتـسرهش ،، لحنلا  للملا و   - 1 اهتشونیپ : ( 4" .) تسا انیب  اونـش و  وا  تسین  يزیچ 
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هیآ 11. ( 42  ) اروش  - 4 نامه . یغلبم ، هللادبع   - 3 ص 69 . یمالسا ، بهاذم  دیاقع و  گنهرف  یناحبس ، رفعج   - 2 . 1314  - 1308

؟ تفرگ لکش  هنوگچ  هیدیرتام  بتکم 

شسرپ

؟ تفرگ لکش  هنوگچ  هیدیرتام  بتکم 

خساپ

ثیدح و لها  نایم  یلدتعم  بتکم  تقیقح  رد  هک  ار  یبتکم  دندرک و  دنلب  رـس  هقطنم ، رطق و  ود  رد  تیـصخش  ود  مراهچ ، نرق  زاغآ  رد 
، درک هبوت  لازتعا  بهذم  زا  قارع  رد  هک  تسا  ( 324 – 260 يرعـشا (  نسحلاوبا  رفن  ود  نیا  زا  یکی  دندروآ . دیدپ  دوب ، هلزتعم  بتکم 

بهذـم جـیردت  هب  و  دروآ ، دـیدپ  یتافرـصت  لبنح  نبا  بهذـم  رد  لاح ، نیع  رد  و  دومن ، یفرعم  لبنح  نب  دـمحا  رواـی  راـی و  ار  دوخ  و 
يدیرتام روصنم  وبا  يرگید  دندیدرگ . تنـس  لها  بهذـم  جـیردت  هب  یهقف  ۀـناگراهچ  بهاذـم  هک  روط  نامه  دـش . تنـس  لهایمـسر 

هک دراد  ماجنا  ار  يراک  نامه  تسرد  و  تساخرب ، ثیدح  لها  زا  يرادـبناج  هب  مالـسا ، ناهج  قرـشم  رد  هک  ( 333  – 250  ) يدنقرمس
رب ماگ  ریـسم  کـی  رد  دنتـسیزیم و  رـصع  کـی  رد  هک  یلاـح  رد  راذـگناینب ، ود  نیا  هک  نیا  بیجع  و  داد ، ماـجنا  يرعـشا »  » وا ياـتمه 

هاگداز هرـصب  هک  روط  نامه  دوبیمالک ، ياهثحب  زکرم  زور ، نآ  ردیمالـسا  قرـش  ۀـقطنم  دـندوبن . هاگآ  رگیدـکی  راـک  زا  دنتـشادیم ،
هب فلتخم  ياهروشک  زا  یمالـسا ، تاحوتف  ماگنه  هب  ناگناگیب  راـکفا  تفریم و  رامـش  هب  فلتخم  دـیاقع  يارآ  دروخرب  ۀـطقن  يرعـشا 

مدرم هک  یلاح  رد  تشاد ، لماک  جاور  ناسارخ  رد  یفنح  بهذم  یهقف  رظن  زا  دوب . هدـش  لقتنم  مالـسا  ناهج  هب  یتادراو  راکفا  تروص 
يرعـشا هب  همه  زا  شیب  اهیعفاش  هک  یلاح  رد  دندرک ، ادیپ  يدیرتام  هب  یناوارف  شیارگ  اهیفنح  تهج ، نیا  زا  دـندوب  یعفاش  رتشیب  هرـصب 

رثأتم تسا  دیاقع  هب  طوبرم  هک  وا  ربکا » هقف   » باتک زا  هتفرگ و  هفینح  وبا  زا  ار  دوخیمالک  ياههـشیدنا  زا  یتمـسق  يدیرتام  دـندیورگ ،
نب دـمحم  مالـسإلا  رخف   – 1 دـننام : دـندوب  یفنح  هقف ، رد  دنتـسیزیم و  ناـسارخ  رد  يدـیرتام  رتـشیب  ناوریپ  تـهج  نـیا  زا  دـشابیم ،

یضایب دمحا  نیدلا  لامک   – 4 ( 791  ) ینازاتفت نیدلا  دعس   – 3 ( 573  ) یفسن دمحم  نبرمع  صفح  وبأ   – 2 ( 493  ) يوَدَزب میرکلادبع 
هـشیدنا وا  هک  دوشیم  تباث  ینـشور  هب  يدیرتام ، بتکم  خـیرات  رد  تقد  اب  ( 861  ) نیدلا مامه  نب  دـمحم  نیدـلا  لامک   – 5 نرق 11 ) )

نب دامح   » اب هک  هاگنآ  هدوبیمـالک . ۀـقلح  ياراد  دزادرپب ، هقف  هب  هکنآ  زا  شیپ  هفینح  وبا  اریز  هتفرگ ، هفینح  وبا  زا  ار  دوخیمـالک  ياـه 
زا ار  دوخیمـالک  دـیاقع  هک  تسین  يدـیرتام  اـهنت  نیا  تخادرپ . هقف  هب  درک و  كرت  اریمـالک  ثحب  درک ، رارقرب  هـطبار  نامیلـس » یبأ 

یتح هتفرگ ، هفینح  وبا  زا  ار  دوخیمالک  ياه  هشیدنا  ۀـیواحط ، دـیاقع  فلؤم  ( 321  ) يواحط رفعج  وبا  وا  رـصاعم  هکلب  هتفرگ ، هفینحوبا 
هب وا  فورعم  ذیمالت  زا  رگید  رفن  ود  هفینح و  وبا  زا  هاگنآ  تسایمالـسا ، تما  ياهقف  ةدیقع  هلاسر  نیا  دـیوگیم : دوخ  ۀـلاسر  زاغآ  رد 

نیب قرفلا   » باتک فلؤم  يدادـغب  رهاقلادـبع  ( 25/ ۀیواحطلا ةدـیقعلا  حرـش  . ) دربیم مان  ینابیـش  نسح  نب  دـمحم  فسوی و  وبأ  ياهمان :
رب ّيدر  اجنآ  رد  هک  دراد  ربکـألا  هقفلا   » ماـن هب  یباـتک  هفینح  وبا  هک  دوشیم  روآ  داـی  نید » لوصا   » ماـن هب  دوخ  رگید  باـتک  رد  قرفلا »

دییأت ار  تسا ) لعف » رب  نآ  مدقت  ای  لعف  اب  تردق  نراقت   » دوصقم  ) ياهلأسم رد  تنـس  لها  لوق  رگید ، ۀـلاسر  رد  تسا و  هتـشاگن  هیردـق 
هلاسر ردیمالک  لئاسم  هک  اجنآ  زا  تسا . هدـش  روآدای  وا  هک  تسا  هلاسر  ود  نیا  زا  شیب  هفینح  یبا  زا  ثوروم  لئاسر  هتبلا  تسا  هدرک 

مان هب  یباتک  و  تخادرپ ، لئاسم  نیا  میظنت  هب  یمالـسا  مهدزای  نرق  رد  یـضایب ، نیدـلا  لاـمک  دوب ، ماجـسنا  مظن و  دـقاف  هفینح  وبا  ياـه 
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هقفلا ۀلاسرلا 3 ـ  ربکألا 2 ـ  هقفلا  1 ـ ياهباتک : زا  ار  لئاسم  نیا  نم  دیوگیم : باتک  نآ  رد  و  تشون ، مامإلا » تارابع  نم  مارملا  تاراشا  »
تاراـشا . ) مدوـمن میظنت  تسا  هدـش  لـقن  خـیاشم  ۀلیـسو  هب  هـفینح  وـبا  زا  یگمه  هـک  ۀیـصولا  مـلعتملا 5 ـ  ملاـعلا و  باـتک  طسبألا 4 ـ 

هب يدـیرت و  ام  هب  یـصاخ  دنـساب  يدـیرتام » بتکم   » ياه هشیر  هک  دوشیم  نشور  میدـش ، روآدای  هک  هچنآ  عومجم  زا  ( 22 /21 ـ مارملا
لقعت و ةویـش  هب  بتکم ، نیا  یتح  دـشابیم . لازتعا  ثیدـح و  لها  نایم  لدـتعم  جـهنم  کـی  بتکم ، نیا  دـسریم ، هفینح  وبا  هب  ياهنوگ 

. ثیدح لها  بتکم  هب  ات  تسا  رتکیدزن  لازتعا 

؟ تسیچ يدیرت  ام  يرعشا و  بتکم  ود  فالتخا  طاقن 

شسرپ

؟ تسیچ يدیرت  ام  يرعشا و  بتکم  ود  فالتخا  طاقن 

خساپ

ادـخ و تفرعم  ناربمایپ ، تثعب  زا  شیپ  دـنیوگیم : دـننادیم و  یعمـس  ار  تفرعم  بوجو  هرعاشا ، ناربمایپ  تثعب  زا  لبق  ادـخ  تفرعم  1 ـ
بجاو ام  رب  تفرعم  ِضرألاو » تاوامَّسلا  یف  اذ  ام  اورُظنا  ُلق  : » دومرف دروآ و  ینامرف  دمآ و  يربمایپ  هک  هاگنآ  تسین . بجاو  وا ، تافص 

نآ حراش  فقاوم و  ةدنسیون  هک  اجنآ  ات  تسا ، هیاپ  یب  تسس و  رایسب  دروم  نیا  رد  يرعشا  رظن  ًامّلسم  ( 124 فقاوم 1 / حرش  . ) دوشیم
هتـسناد و یلقع  ًالماک  ار  تفرعم  بوجو  يدیرتام  خیـش  یلو  دنراد ، داقتنا  هیرظن  نیا  رب  دـنوریم ، هرامـشب  هرعاشا  نایاوشیپ  زا  دوخ  هک 

قدـص رب  هزجعم  یهاوگ  و  ناهج ، ثودـح  وا و  ةدارا  مالک و  تردـق و  ملع و  یگناگی و  ادـخ و  دوجو  دـیاب  لقع ، مکح  هب  دـیوگیم :
یناوارف لئاسم  درادیمالک و  لئاسم  ردیمهم  شقن  یلقع  حـبق  نسح و  یلقع  حـبق  نسح و  2 ـ ( 53  / مارملا تاراشا  . ) تخانـش ار  لوسر 

ار نآ  یلک  هب  ددرگیم ، یهلا  تیـشم  تیدودحم  ۀیام  هنیمز  نیا  رد  لقع  لالقتـسا  هب  فارتعا  هکنیا  نامگ  هب  هرعاشا  تسا . ینتبم  نآ  رب 
« هیدیرتام  » هک یلاح  رد  درادن ، یعنام  خزود  رد  هانگ  یب  كدوک  ندنازوس  اهنآ  رظن  زا  یتح  دناهتفریذپار ، اهنآ  ياهدمایپ  هدرک و  راکنا 

يدیرتام روصنم  وبا  دیوگیم : تسا  مهدزای  نرق  رد  يدیرتام »  » مالک ناحراش  زا  هک  یـضایب  دنوریم . شیپ  هلزتعم  شوداشود  اجنیا  رد 
فشک زین  یهلا  مکح  لقع ، مکح  قیرط  زاو  دریذپیم  باقع  شهوکن و  قاقحتسا  ای  باوث و  حدم و  قاقحتـسا  ۀلأسم  رد  ار  لقع  مکح 

زا فشاک  ار  نآ  هکلب  دننادیمن ، ادخ  رب  مکاح  ار  لقع  مکح  هلزتعم  زگره  تسا و  هلزتعم  راتفگ  نامه  تسرد  يدیرتام  راتفگ  دوشیم .
کی و  تسا . لاحم  وا  زا  لعف  نیا  رودـص  تسه ، ادـخ  تاذ  رد  هک  هنامیکح  يدابم  هب  هجوت  اـب  دـنیوگیم : دنـشیدنایم و  یهلا  تیـشم 
ابیزان دهدیم و  ماجنا  ار  ابیز  يدازآ ، لامک  هب  هک  تسا  یهلا  تیـشم  دوخ  نیا  هکلب  تسین ، یهلا  تیـشم  تیدودحم  ۀـیام  يرواد  نینچ 
ینعی ییاناوت  زا  شیب  هب  فیلکت  هلأـسم  ییاـناوت  زا  شیب  هب  فیلکت  3 ـ دراد . ییاناوت  تردـق و  ود  ره  رب  هک  یلاح  رد  دـنکیم ، كرت  ار 

هکئالم هب  ادخ  دـیوگیم :  دـنکیم و  لالدتـسا  نآ  زاوج  رب  نآرق  تایآ  زا  وا  تسا و  يرعـشا »  » لوبق دروم  قاطیال » امب  فیلکت   » ۀـلأسم
و دـندوبن . يراک  نینچ  رب  رداق  ناگتـشرف  هک  یلاـح  رد  دـیهد ]. ربخ  ءایـشا  نیا  ياـهمان  زا  ارم   ] 30/ هرقب ءالؤه » ءامـسأب  ینوئبنأ  : » تفگ

لعف طرـش  ای  تردق  ندوبن  رطاخ  هب  قاطی  امب ال  فیلکت  دیوگیم : ًاحیرـص  یـضایب  دننادیمن و  زیاج  ار  نآ  يدیرتام »  » بتکم ناحراش 
باتک رد  روصنم  وبا  دوخ  ینعی  بتکم  راذگ  هیاپ  یلو  دنکیم ، دای  ار  نآ  یضایب  هک  تسا  يزیچ  نیا  ( 54/ مارملا تاراشا  . ) تسا لاحم 

وا هب  تردق  ندوبن  اب  ناوتیم  دـهدب ، تسد  زا  ریـصقت  يور  زا  ار  دوخ  تردـق  یـسک  هاگ  ره  دـیوگیم : تسا . لیـصفت  هب  لئاق  دـیحوت 
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تـسا تاـیاغ  ضارغا و  ورگ  رد  ادـخ  لاـعفا  4 ـ ( 66 دـیحوتلا / .) دـشابن ریـصقت  بکترم  هار  نیا  رد  هک  یـسک  فـالخ  هب  درک ، فـیلکت 
زا هک  دشاب  یصقان  دوجوم  وا  دیاب  دوب ، ضارغا  ورگ  رد  رگا  اریز  تسا ، فده  ضرغ و  عون  ره  زا  یلاخ  ادخ  لاعفا  دنیوگیم : هرعاشا » »

حـلاصم و ورگ  رد  ار  ادـخ  لاعفا  روصنم » وبا   » وا ياتمه  هک  یلاحرد  ( 31  / فقاوملا دسرب ( . لامک  هب  دـهاوخیم  ضرغ  لیـصحت  قیرط 
ادخ تردق  هک  دنراد  رظن  قافتا  نویهلا  نآ ؟ هارمه  ای  تسا ، لعف  زا  شیپ  تعاطتسا  5 ـ ددرگیمرب . ناگدنب  هب  یگمه  هک  دنادیم  مکح 

فالتخا ناسنا  ةرابرد  یلو  تسا ، هارمه  وا  اب  هتـسویپ  تردق  نیا  هدوب و  رداق  دـنک ، قلخ  ار  ءایـشا  هکنآ  زا  لبق  وا  تسوا . لعف  رب  مدـقتم 
هلأسم رد  يدیرتام »  » یلو (، 94 /93 ـ عمللا  ) نآ زا  لبق  هن  دوشیم ، ادیپ  لعف  اب  نراقم  لعف ، رب  ناسنا  تردق  دیوگیم : يرعـشا  تسا ، رظن 

لعف اـب  هارمه  اریمود  لـعف و  زا  رت  وـلج  ار  یلوا  دراذـگیم ، قرف  هّماـت  تـلع  ینعم  هـب  تردــق  هصقاـن و  تـلع  ینعم  هـب  تردــق  ناـیم 
هب طقف  باجیا  دوریم  راک  هب  باجیا  ۀملک  ربارب  رد  تردق  تسا  ناسکی  كرت  لعف و  هب  تبـسن  تردـق  6 ـ  ( 256/ دیحوتلا . ) دشیدنایم

دیلوت ترارح  دناوتیم  طقف  تسوس و  کی  هجوتم  هتـسویپ  دوریم و  رامـش  هب  بجوم  لعاف  هک  شتآ  دـننام  دریگیم ، قلعت  فرط  کی 
ار تردق  قلعت  تیحالص  هرعاشا »  » زا یخرب  یهاگ  دریگیم . قلعت  كرت  لعف و  رب  هک  تسا  يزیچ  تردق  هک  یلاح  رد  تدورب ، هن  دنک ،
7ـ ( 263/ دیحوتلا يدیرتام : . ) دریگیم قلعت  فرط  ود  ره  رب  هک  دندقتعم  هیدیرتام ، هلزتعم و  یلو  دنوشیم ، رکنم  فرط  ود  ره  هب  تبـسن 

عنـص ار  اه  هدـیدپ  ۀـمه  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  طارفا  هار  ِهللاریَغ » ٍِقلاخ  ْنِم  ْلَه   » ریـسفت رد  هرعاشا  تسادـخ  میقتـسم  لـعف  ناگدـنب  لاـعفا 
یعیبط تادعم  للع و  ۀمه  نیـشناج  ادخ  ییوگ  وت  دنرامـشیم ، یعطق  نآ  رثا  تعیبط و  نایم  ار  هطبار  عون  ره  دـننادیم و  ادـخ  میقتـسم 

هک يزیچ  درادن ، ریثآت  نآ  ندمآ  دیدپ  رد  ناسنا  تردق  تسادخ و  میقتـسم  رثا  ناسنا  لعف  هک  دندقتعم  ادخ  لاعفا  ةرابرد  هرعاشا  تسا .
يرعـشا درادن . لعف  شیادیپ  رد  يریثأت  نیرتکچوک  تردق  نیا  اما  دیآیم ، دیدپ  وا  دوجو  رد  یتردـق  دـنک ، هدارا  ناسنا  عقوم  ره  تسه 

هدروآ دیدپ  یحالطصا  دوخ ، لاعفا  لباقم  رد  رشب  تیلوؤسم  هیجوت  و  هللا » ریغ  قلاخ  نم  له   » ادخ رد  تیقلاخ  رصح  نایم  عمج  رطاخ  هب 
دیدـپ ار  دوخ  لعف  هدـنب  دنتـسه ، بساک  ادـخ  ناگدـنب  تسادـخ و  قلاخ  دـیوگیم : بسک و  مان  هب  تسا  هدرک  يوریپ  یحالطـصا  زا  ای 

رد ناهج  ياهزغل  زا  یکی  بسک  دوخ  هک  دناهتفگ  فلتخم  نانخس  نانچنآ  بسک »  » ریسفت رد  اما  دنکیم ، بسک  ار  نآ  هکلب  دروآیمن ،
وا تسا . هدروآ  دـیرجت »  » حرـش رد  يرعـشا ، دـیاقع  حراـش  یچـشوق  نیدـلاءالع  هک  تسا  يزیچ  نآ  ینعم  نیرت  نـشور  تـسا و  هدـمآ 
ود نیا  زا  کی  چیه  هک  یلاح  رد  دـشابیم ، نراقم  وا  زا  لعف  رودـص  اب  ناسنا  ةدارا  تردـق و  هک  تسا  نیا  بسک  زا  دوصقم  دـیوگیم :

444ـ دـیرجت / حرـش  یچـشوق / . ) تسوا ةدـننیرفآ  ادـخ  هک  تسا  یلعف  فرظ  ناسنا  هتـشاذگن و  ریثأت  وا  لعف  رد  ناسنا ) تردـق  هدارا و  )
، هدرک يوریپ  هفینح  وبا  دوـخ  بتکم  خیـش  زا  هلأـسم  نیا  رد  وا  و  دـیوگیم : ار  نخـس  نیا  لـباقم  ۀـطقن  يدـیرتام »  » هک یلاـح  رد  ( 445
، دنک فرصم  تعاط  رد  هکنآ  ياج  هب  ًالثم  دزاسیم ، هجوتم  ياهطقن  هب  ار  يداد  ادخ  تردق  هک  تسا  لوؤسم  رظن  نآ  زا  دبع  دیوگیم :

يدادادخ تردق  ادخ  ةدنب  هک  تسا  نیا  بسک  دیوگیم : يدیرتام  خیـش  تقیقح  رد  ( 249/ مارملا تاراشا  . ) دربیم راک  هب  تیصعم  رد 
تروص هب  دیحوتلا »  » باتک رد  زین  يدیرتام  خیش  دوخ  تسا . هیلدع »  » لوق نامه  نیا  دنک ، فرصم  رایتخا  يور  زا  هار ، ود  زا  یکی  رد  ار 
هاگره تسا  هداد  باذـع  میب  ار  ناراکهنگ  هداد و  شاداپ  دـیون  ناـعیطم ، هب  ادـخ  دوشیم :  روآ  داـی  تسا و  هدرک  نییبت  ار  نیا  حورـشم 
راتخم دوخ  راک  ماجنا  رد  وا  هک  دـنادیم  ام  زا  کی  ره  دـیوگیم : مـالک  رخآ  رد  دـشاب و  بستنم  ًاـعقاو  وا  هب  وا  لـعف  دـیاب  تسا ، نینچ 
تردق ملع و  دننام  یفاصوا  ياراد  ادخ  هک  دنراد  قافتا  یمالسا  ناملکتم  تسوا  تاذ  نیع  ادخ  تافـص  8 ـ  ( 101/ نیدلا لوصا  . ) تسا
هدیـسر ياهطقن  هب  لامج  لامک و  رظن  زا  ادخ  تسوا و  تاذ  نیع  وا  یتاذ  تافـص  هک  دـنراد  هدـیقع  هیماما  هلزتعم و  یلو  تسا ، تایح  و 

ار وا  یتاذ  تافص  هک  ار  یناسک  هتسناد و  تاذ  رب  دیاز  ار  تافص  نیا  هرعاشا  هک  یلاح  رد  تسا ، تردق  ملع و  رـسارس  وا  تاذ  هک  تسا 
تسا و هتفریذپ  ار  تینیع  ۀلأسم  يرعشا  خیش  فالخ  رب  يدیرتام »  » هک یلاح  رد  تسا ، هدرک  تافص  یفن  هب  مهتم  دننادیم ، وا  تاذ  نیع 

يربخ تافص  ریسفت  دنراد ، فالتخا  مه  اب  نآ  رد  بتکم  ود  نیا  هک  یطاقن  زا  يربخ  تافص  ریـسفت  9 ـ  تسا . ماگمه  اجنیا  رد  هیلدع  اب 
رارقتسا ینعم  هب  ار  اوتسا  لبنح ، نب  دمحا  زا  يوریپ  هب  يرعشا  تسا . يوتسا » شرعلا  یلع  هللا  ّنأ   » هیآ ریـسفت  نآ  دراوم  زا  یکی  هک  تسا 
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. دراد رارقتـسا  تساهنامـسآ  يالاب  هک  یـشرع  رب  ادـخ  تاوامـسلا » َقوَف  يذَّلا  ِشرعلا  یلع  ٍوتـسم  َهللا  ّنإ  : » دـیوگیم ینـشور  هب  هتفرگ و 
تـسوا ماقم  قیال  هک  يوحن  هب  دوخ  شرع  رب  تسا  هتفگ  هک  روط  نامه  ادخ  دـیوگیم : نینچ  دوشن ، میـسجت  هب  مهتم  هکنآ  يارب  هاگنآ 
تباجا ار  وا  ات  دـناوخب  ارم  هک  تسیک  دـیوگیم ، دـیآیم و  دورف  بش ، ثلث  نیرخآ  رد  ادـخ  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  هاوگ  دراد و  رارق 

ادـخ هب  ار  نآ  ینعم  زگره  دـنادیم و  تباث  ادـخ  رب  یفرح  ياـنعم  ناـمه  هب  ار  تافـص  زا  عون  نیا  يرعـشا  نیارباـنب ، ( 85/ ۀنابالا ( ؟ منک
رد دـنکیم ، رارف  نآ  زا  تسوا » ۀتـسیاش  هک  يوحن  هب  : » ۀـلمج اـب  دوشن ، میـسجت  هب  مهتم  هکنیا  يارب  یلو  دـنکیمن  لـیوأت  اـی  ضیوفت و 

هلأـسم نیا  رد  وا  دراد . يرگید  يأر  تسا ، میـسجت  مزلتـسم  نآ ، یفرح  ریـسفت  هک  يربـخ  تافـص  زا  عوـن  نـیا  رد  يدـیرتام  هـک  یلاـح 
«. تسا ءیـش » هلثمک  سیل   » ۀیآ ام  دزن  رد  لصا  : » وا راتفگ  ۀـمجرت  کنیا  دوش . ضیوفت  ادـخ  هب  تافـص  عون  نیا  یناعم  دـیاب  دـیوگیم ،

نیا زا  تسا . هتساریپ  تهابش ، عون  ره  زا  تفص  تاذ و  رد  ادخ  هک  میدرک  تباث  ام  تسا و  هدرک  یفن  ار  قلخ  هب  تهابـش  عون  ره  زا  ادخ 
ریـسفت رب  ام  یلو  دروآ ، نامیا  دراد ، تلالد  زین  لقع  هدمآ و  نآرق  رد  هک  يروط  نیمه  يوتـسا » شرعلا  یلع  نمحرلا   » ۀیآ هب  دیاب  تهج 

نامیا تسا ، هدرک  هدارا  نآ  زا  ادـخ  هک  هچنآ  هب  ام  میـشیدنایم و  ام  هک  دـشاب  نآ  ریغ  نآ  عقاو  دراد  لامتحا  میتسین . هاـگآ  هناـعطاق  نآ 
هاـتوک تروص  هب  هیربخ  تافـص  رد  ار  تنـس  لـها  ياوشیپ  ود  نیا  شور  هار و  میهاوخب  رگا  ( 74/ يدیرتام هتـشون  / دیحوتلا . ) میا هدروآ 

هـضوفم ءزج  يدیرتام  یلو  تسا ، هدـمآ  نآرق  رد  هک  يرهاظ  نامه  هب  تسا  ادـخ  تافـص  نیتبثم  ءزج  يرعـشا  مییوگب  دـیاب  مینک ، نایب 
ود نایم  فالتخا  رادـقم  نییبت و  يارب  زراب ، ياه  هنومن  ناونع  هب  هناگ  هن  لئاسم  نیا  دراذـگیم . او  ادـخ  هب  ار  تاـیآ  نیا  یناـعم  تسا و 

. دش نایب  بتکم 

؟ دنتسه یناسک  هچ  يدیرتام  بتکم  ناوریپ  زا  یضعب 

شسرپ

؟ دنتسه یناسک  هچ  يدیرتام  بتکم  ناوریپ  زا  یضعب 

خساپ

عابتا لاح  ۀمجرت  رد  نینچمه  دناهدیزرو ، روصق  روصنم  وبا  هب  تبسن  هک  يروط  نامه  نامجرتم  ( 493 421 ـ  ) يودزب دمحم  رسیلا  وبأ  1 ـ
تسوا و نید  لوصا  باتک  وایملع  ۀیاپ  فرعم  تسا و  يودزب  دمحم  رـسیلا  وبا  نیمه  بتکم ، ناوریپ  زا  یکی  دـناهدومن . یهاتوک  زین  وا 
زا ار  يدیرتام  دیاقع  وا  تسا . هدش  رشتنم  هرهاق  رد   1383 لاس رد  هدرک و  قیقحت  سنلرتسیب » سناه   » رتکد مان  هب  یقرشتسم  ار  باتک  نیا 
زا دوخ  باتک  يانثا  رد  ًانایحا  و  28و 156 )  / نیدلا لوصأ  يودزب /  ) دربیم مان  وا  زا  باتک  نیا  رد  يدراوم  رد  تسا و  هتخومآ  دوخ  ردپ 

ذیمـالت زا  یکی  هک  ( 537 460 ـ یقـسنلا (  دمحم  نب  رمع  نیدـلا  مجن  و  ( 301  / نید لوصا  يوَدَزب / . ) دـنکیم داقتنا  يرعـشا  نسحلا  وبا 
فانکا فارطا و  زا  دوب و  نایاوشیپ  ياوشیپ  وا  دوب ، رهنلا  ءاروام  دالب  ۀمه  رد  ام  نایاتمه  داتسا  رـسیلاوبا  دیوگیم : يودَزب  ةرابرد  تسوا 

خیـشیملع راـثآ  هیفنح ) تاـقبط  زا  لـقن  هب  نید ، لوـصا  ۀـمدقم  . ) تسا هدـش  رپ  وا  تاـفلؤم  زا  برغ  قرـش و  دـندروآیم و  يور  وا  هب 
یهقف عورف  رد  طوسبملا  3 ـ  تاعقاولا . 2 ـ  ینابیش . ریغصلا » عماجلا   » باتکرب ياهقیلعت  1 ـ زا : تسا  ترابع  نید  لوصا  رب  هوالع  يوَدَزب » »

هب ینکم  لوحکم  نب  دبعم  نب  دـمحم  نب  نومیم  ( 508 418 ـ دمحم (  نب  نومیم  یفـسن  2 ـ  ( 3 1 ـ يودزب / شراگن  نید  لوصا  ۀـمدقم  )
زا دیدرگ  اراخب  نکاس  دـعب  تسیزیم ، دنقرمـس  رد  یتدـم  هک  تسا  يدـیرتام  گرزب  ناملکتم  زا  يو  یفـسن ، هب  فورعم  و  نیعملاوبا » »
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رب ار  هیفسن  دیاقع  باتک  یفـسن  صفحوبا  دنیوگیم : تسا و  طوطخم  زونه  هک  ۀلدألا  ةرـصبت  2 ـ ط )  ) مالکلا رحب  1 ـ تسوایملع : راثآ 
يو ( 537 460 ـ   ) یفسنلا دمحم  نب  رمع  3 ـ تسا ). هدمآ  وا  ۀمجرت   2/189 ۀئیضملا » رهاوجلا   » باتک رد  . ) تسا هتشون  باتک  نیا  ساسا 

دیاقع باتک  تشذگ و  رد  دنقرمـس  رد  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  فسن »  » نیمزرـس رد  هک  تسا  یفـسن  نیدـلا  مجن  هب  فورعم  صفح  وبا 
دبع نب  دمحم  شراگن  ۀیفنحلا  مجارت  یف  ۀـیهبلا  دـئاوفلا  : ) ياه باتک  رد  و  دـناهدرک . حرـش  ار  نآ  يدایز  دارفا  تسوا و  راثآ  زا  هیفـسن 

شراگن بدألا ، ۀناحیر  5/60 و  یلکرز ، نیدلا  ریخ  شراگن  مالعالا ، 4/327 و  نازیملا ، ناسل  1/394 و  ۀئیضملا ، رهاوجلا  149 و  ، / یحلا
ملکتم مامهلا ، نبا  هب  فورعم  نیدلا ، لامک  ( 860 790 ـ   ) دحاولا دبع  نب  دمحم  مامهلا ، نبا  4 ـ  تسا ). هدمآ  وا  ۀمجرت  سّردم 6/173 
نیدلا ییحم  دمحم  يرـصم ، ققحم  ۀلیـسو  هب  باتک  نیا  تسوا و  راثآ  زا  ةرخآلا » یف  ۀیجنملا  دـئاقعلا  یف  ةریاسملا   » باتک فلؤم  یفنح 

زا و  تسا . هدش  پاچ  خیرات  نودب  رصم  رد  هتشون و  نآ  رب  یحرش  فیرـش  وبا  نیدلا  لامک  زین  تسا و  هدش  رـشتنم  پاچ و  دیمحلا  دبع 
زین وا  یناگدنز  حرش  هدمآ ، یفسن  ۀمجرت  هک  نیشیپ  رداصم  رد  یفنح و  هقف  رد  دلج  تشه  رد  ۀیاده  حرش  رد  ریدقلا » حتف   » تسوا راثآ 

مشچ اضق  ملع و  ةداوناخ  رد  تسا و  مهدزای  نرق  ياملع  زا  يو  یفنحیمور  نسح  نب  دمحا  نیدلا  لامک  یضایبلا ، 5 ـ  تسا . هدش  دراو 
لاـس 1083 رد  بـلح و  تواـضق  لاـس 1077 ، رد  هتخومآ ، ملع  يراـقنم  ماـن  هب  يرگید  دنمـشناد  دوـخ و  دـلاو  زا  هدوـشگ و  ناـهج  هب 

فسوی قیقحت  يرثوک و  دهاز  دمحم  ۀمدقم  اب  هک  مامإلا » تارابع  نم  مارملا  تاراشا  ، » تسوا راثآ  زا  تشاد و  هدهع  رب  ار  هّکم  تواضق 
. تسا هدش  رشتنم  پاچ و  لاس 1368  رد  قازرلا ، دبع 

؟ تسیچ يدیرتام  یگدنز  ۀچخیرات 

شسرپ

؟ تسیچ يدیرتام  یگدنز  ۀچخیرات 

خساپ

زین اهدعب  درکن و  ادیپ  لماک  تیفورعم  دوخ  رصع  رد  بتکم ، نیا  ناراذگناینب  هک  دزاسیم  یعطق  ار  بلطم  نیا  مجارت ، ياهباتک  یـسررب 
ياهنوگ هب  وا  زا  هتخادرپ و  يرعشا  یگدنز  نایب  هب  ناراگن  هرکذت  ۀمه  هک  یلاح  رد  دنتخادرپ ، رتمک  وا  یگدنز  طبـض  هب  ناراگن  همجرت 

هک یلاـح  رد  درکیم ، یگدـنز  قارع »  » ینعی مالـسا  زور  نآ  ۀمـصاعزا  رود  يدـیرتام »  » هک دـشاب  نیا  نآ  ۀـتکن  دـیاش  دـناهدرک و  داـی 
نبا دناهدرک . دای  وا  زا  ياهنوگ  هب  کیره  وا  نانمـشد  ناتـسود و  تشذگرد و  اج  نامه  رد  دـمآ و  ایند  هب  مالـسا  ۀمـصاع  رد  يرعـشا » »
خیـش باـتک  تسا ، هداد  ماـجنا  يرعـشا  زا  يرـصتخم  ۀـمجرت  هک  یلاـحرد  هدومنن  داـی  يدـیرتام »  » زا دوخ ، تسرهف  رد  م 388 )  ) میدـن

ةراـبرد راـک  نیا  هک  یلاـح  رد  تسا ، هدـش  هتـشون  نآ  رب  يداـیز  حورـش  هتفرگ و  رارق  تیاـنع  دروم  رـصم  رد  اـهیفنح  ياوشیپ  يواـحط 
2 نایعألا » تایفو   » فلؤم ( 681  ) ناکلخ نبا  1 ـ  دننام : ناراگن  همجرت  مینیبیم  تهج  نیا  زا  تسا  هتفریذپن  تروص  يدیرتام » ياهباتک « 

یمالـس نیدلا  یقت  4 ـ  تاـیفولا » تاوف   » فلؤم ( 764 ، ) یبـتک رکاـش  نبا  3 ـ  تاـیفولاب » یفاولا   » فلؤم ( 764  ) يدفص نیدلا  حالـص   ـ
و نیرسفملا » تاقبط   » فلؤم ( 911  ) یطویـس نیدلا  لالج  6 ـ  خیرات » همدـقم و   » فلؤم ( 808  ) نودلخ نبا  5 ـ  تایفولا »  » فلؤم (، 774

یناسک یتح  دناهدرب ، مان  دناهدوب ، رتمکیملع  رظن  زا  هک  يدارفا  زا  هک  یلاح  رد  دناهدربنیمان ، يدیرتام »  » زا ناگدنسیون  رگید  نینچمه 
، دروآ تسد  هب  وا  یگدنز  ةرابرد  اهباتک  يالبال  زا  هتـسناوت  هدنراگن  هچنآ  و  دـناهدرکن ، دای  یلـصفم  زیچ  دـناهتخادرپ ، وا  ۀـمجرت  هب  هک 
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لاس زا  هک  یلاح  رد  تسب ، ناـهج  زا  مشچ  لاس 333  رد  يو  دنیوگیم  يدـیرتام »  » یگدـنز نامجرتم  دراگنیم . اجنیا  هک  تسا  نیمه 
نب ریصن   » زا يو  اریز  تسا ، هدش  دلوتم  ای 250  دودح 248  رد  وا  هک  تفگ  ناوتیم  ياهنوگ  هب  یلو  دننکیمن ، شارزگ  يزیچ  وا  دـلوت 
دوب دهاوخ  نامه  وا  دلوت  ًاعبط  تشاد ، لاس  زور 20  نآ  رد  وا  رگا  تسا . هتشذگ  رد  لاس 268  رد  وا  هدومن و  ثیدح  ذخا  یخلب » ییحی 

سپـس دوشگ و  ناهج  هب  هدید  تسا  رهنلا » ءاروام   » رد دنقرمـس  ياهـشخب  زا  یکی  هک  دیرتام »  » مان هب  ياهقطنم  رد  وا  میدش . روآ  دای  هک 
نابزیم هک  دـسریم  يراصنا » بویأ  وبأ   » هب بسن  رظن  زا  ایوگ  تسا و  هدـش  فورعم  يدـهلا  ملع  ای  يدنقرمـس و  يدـیرتام »  » ياـهمان هب 

دارفا نیا  زا  و  هدومن ، يوریپ  هفینح  وبا  دوخ ، بهذم  ماما  زا  هقف  مالک و  دـیاقع و  رد  وا  ( 23 مارملا / تاراشا  یضایب : . ) دوب یمارگ  ربمایپ 
نب صفح  ذیملت  ییحی ، نب  ریصن  ضایعلا 3 –  نب  دمحا  رصن  وبا  یناجزوج 2 –  قاحسا  نب  دمحا  رکبوبا   – 1 تسا : هتخومآ  سرد  زین 

يرگید یفنح و  یکی  تسا  رفن  ود  ۀـتخادرپ  هتخاس و  تنـس  لها  مـالک  ( 23 مارملا / تاراشا  لـتاقم (  نب  دـمحم  لتاقم 4 –  ردـپ  ملاس 
نیدلا حلصم  ةدایسلا 2/22 – 23 ) حابصم  ةداعسلا و  حاتفم  تسا ( . يرعـشا  نسحلاوبا  یعفاش  يدیرتام و  روصنموبا  یفنح  تسا ، یعفاش 

رد و  تسا ، يرعـشا  نسحلاوبا  قطانم ، رتشیب  ماـش و  قارع و  ناـسارخ و  نیمزرـس  رد  مـالک  ملع  رد  درف  نیرتفورعم  دـیوگیم : ینالطـسق 
، دوش هتفگ  تنـس  لها  هاگره  دیوگیم : يدیبز  ( 17  / هیفسنلا دئاقعلا  حرـش  رب  یلتـسک  هیـشاح  . ) تسا يدیرت  ام  روصنم  وبا  رهنلا  ءاروام 

هرهب وا  زایمالک  ياهتیصخش  زا  یهورگ  ( 2/8  : نیدلا مولع  ءایحا  رارسا  حرشب  نیقتملا  ةداسلا  فاحتا  . ) تسا هیدیرتام  هرعاشا و  دوصقم 
ثیللا وبا  ماـما   – 2 ( 340  ) يدنقرمـس میکح  هب  فورعم  دـمحم  نـب  قاحـسا  مساـقلاوبا :  – 1 میروآیم : ار  یخربیماـسا  هک  دـناهتفرگ 
باتک فلؤم  يوَدَزب  میرکلادبع  نب  نیـسحلا  نب  دمحم  نب  دمحم  ردپ  دج  يو  يوَدَزب . یـسوم  نب  میرکلا  دـبع  دـمحم  وبا   – 3 يراخب .

لها بهذـم  قباطم  هک  مدـید  ار  يدنقرمـس  يدـیرتام  روصنم  وبا  دـیحوت  باتک  نم  دـیوگیم : باتک  نیا  رد  يو  تسا . نیدـلا » لوصا  »
خـیاشم و ياهباتک  دـصاقم  ام ، دـجو  درکیم ، لقن  يدـیرت  ام  ř Ș وـبا  زا  مارک یـسوم  نب  میرکلادـبع  شدـج  زا  مردـپ  دوب . تنس 

رگا تسین و  قالغا  زا  یلاخ  يدیرتام  دـیحوت »  » باتک تسه  هک  يزیچ  تفرگ . ارف  يدـیرتام  روصنم  وبا  زا  ار  تالیوأت  دـیحوت و  باتک 
هـس تسا ، دوجوم  نآلا  هچنآ  هداهن و  راگدای  هب  دوخ  زا  یناوارف  راثآ  روصنم  وبا  میدرکیم . افتکا  باتک  نامه  هب  ام  دوب ، قـالغا  زا  رود 

باتک نیا  دیحوتلا ، باتک   – 1 تسا . هدـنام  یقاب  طوطخم  تلاح  هب  يرگید  هدـش و  رـشتنم  پاچ و  اهنآ  زا  يات  ود  تسین . شیب  باتک 
یهاگ دریگیم و  هرهب  درخ  تنـس و  باتک و  زا  دوخ ، يارآ  تابثا  رد  باتک  نیا  رد  وا  تسا . يدیرتام  ۀقرف  دیاقع  يارب  عبنم  نیرتگرزب 
قیقحت هب  فیلخ  هللا  حتف  رتکد  هدش و  رـشتنم  هحفـص  رد 412  توریب  رد  لاس 1390  رد  باتک  نیا  دـشخبیم ، يرتشیب  يرترب  لـقع ، هب 

تالیوأت  – 2 تسین . قالغا  زا  یلاـخ  ریبعت  رد  هدـش ، روآ  داـی  نیدـلا  لوصا  فلؤم  يدوزب  هک  يروط  ناـمه  و  تسا ، هتخادرپ  نآ  صن 
، دنکیم حرطم  ار  هفینح  وبا  دوخ  ماما  یهقف  يارآ  تنس و  لها  دیاقع  نآ ، رد  هدش و  هتشاگن  میرک  نآرق  ریسفت  رد  باتک  نیا  ۀنس ، لها 
رب رد  ار  نآرق  رخآ  ات  نیقفاـنم ، هروس  زا  نآ ، ریخا  ءزج  تسا و  نآرق  ریـسفت  هرود  کـی  و  تسا . یهقف  یتدـیقع و  باـتک  تقیقح  رد  و 
هک دوشیم  نشور  هسیاقم ، ماگنه  هب  تسا . هدومن  رـشتنم  هرهاق  رد  رگید  یـصخش  کمک  هب  نیـضوع » میهاربا   » رتکد ار  نآ  و  دریگیم .

ياهخسن دیوگیم : دیحوتلا  باتک  ققحم  تالاقملا ،  – 3 دنکیدزن . مه  هب  ًالماک  ظفل  بلطم و  رظن  زا  یتدـیقع ، لئاسم  رد  باتکود  نیا 
ـ  عیارشلا 5 ذخأ  4 ـ  زا : دـنترابع  هدـمآ ، همجرت  ياهباتک  رد  اهنآ  مان  هک  وا  راثآ  رگید  اما  تسا و  دوجوم  اپورا  ياه  هناـخباتک  رد  نآ  زا 

لوصأ یلع  درلا  ضفاورلا 9 ـ  ضعبل  ۀمامإلا  ّدر  یلهابلل 8 ـ  ۀسمخلا  لوصألا  باتک  ّدر  ۀلزتعملا 7 ـ  مهو  نایب  هقفلا 6 ـ  لوصأ  یف  لدجلا 
هب يرثا  نونک  اـت  اـهباتک  نیا  زا  یبعکلل  ۀـلدألا  لـئاوأ  ّدر  یبعکلل 12 ـ  قاسفلا  دـیعو  در  یبعکلل 11 ـ لدـجلا  بیذـهت  در  ۀطمارقلا 10 ـ

. تسا هدماین  تسد 

؟ تسیچ يدیرتام  يرعشا و  بتکم  ود  توافت 

شسرپ
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شسرپ

؟ تسیچ يدیرتام  يرعشا و  بتکم  ود  توافت 

خساپ

دوب هلزتعم  تایرظن  هب  ییوگخساپ  فده  دنتساخرب و  تنـس  لها  ةدیقع  زا  عافد  ناونع  هب  رـصع  کی  رد  ودره ، يدیرتام  يرعـشا و  خیش 
اب تفریذـپ و  ار  لـبنح  نبا  بـتکم  دز و  ار  لازتـعا  دـیق  يرعـشا  خیـش  دنـشاب . ناـسکی  يرکف  رظن  زا  رفن  ود  نـیا  دـنناوتیمن  زگره  یلو 

ناهرب لـقع و  شزرا  زا  و  دـنک ، دومج  رهاوظ  رب  دـش  راـچان  اذـل  دـنک ، رکف  هنادازآ  یتدـیقع  لـئاسم  رد  تسناوتن  يو  دـیاقع  نتفریذـپ 
. تسا هفینح  وبا  دوخ  ماما  وریپ  يدیرتام  روصنم  وبا  هک  یلاح  رد  درواین . لمع  هب  يداینب  فرـصت  هلبانح  دیاقع  رد  تهج ، نیا  زا  دهاکب .
هچ ات  لوصا  رد  دنناوتیمن  درف  ود  نیا  ور  نیا  زا  دراد ، يرتشیب  یلقع  گنر  وا  هقف  دنکیم و  لمع  ناسحتسا  سایق و  هب  هقف  رد  هکیماما 

یفلتخم دیاقع  راکفا و  هتفرگ و  رارق  ناگدنـسیون  هجوت  دروم  بتکم  ود  نیا  توافت  هلأسم  دنـسرب . قفاوت  هب  دص  رد  دص  عورف  رد  دـسر 
هب مه  اب  یساسا  لئاسم  رد  يرعشا  يدیرتام و  دیوگیم : يرصم  نیما  دمحا  فلا –  مینکیم : سکعنم  ار  یخرب  ۀیرظن  هک  دناهدومن  زاربا 

« ةرهوجلا و« هیـسونس »  » دننام يرعـشا  بهذم  حرـش  یفـسن و  دیاقع  دننام  يدیرتام  بهذم  حرـش  رد  یناوارف  ياهباتک  دناهدیـسر و  قفاوت 
هلأـسم لـهچ  هب  ار  فـالتخا  طاـقن  یخرب  دناهتـشون و  ییاـهباتک  ماـما ، ود  نیا  فـالتخا  لـئاسم  ةراـبرد  یخرب  یتح  تسا . هدـش  هتـشون 
يوریپ هلزتعم  زا  اهتدم  يرعـشا  اریز  تسا ، يدیرتام  بتکم  زا  شیب  يرعـشا  بتکم  رد  لازتعا  رکف  هک  دـنکیم  هفاضا  هاگنآ  دـناهدناسر 

هب اهنت  يدیرتام »  » هک یلاح  رد  تسا ، بجاو  ًالقع  ناربمایپ  تثعب  زا  شیپ  هللا  ۀفرعم  دیوگیم : يرعشا  هک  تسا  نیا  نآ  ۀنومن  درکیم و 
سدـح هب  يرواد  نیا  رد  وا  و  درادـن . یحیحـص  ساسا  نیما ، دـمحا  راتفگ  ( 1/91 مالـسإلا رهظ  . ) تسا لئاق  نآ  یعرـش  یلقن و  بوجو 
ياهمان هب  نآ ،  زا  هدـش  رـشتنم  باـتک  ود  تسا و  يرعـشا  بتکم  زا  شیب  يدـیرتام »  » بتکم رد  یلقع  گـنر  هکلب  تسا ، هدومن  داـمتعا 

نایرج هللا  ۀفرعم  هلأسم  رد  هکنیا  بیجعو  دهدیم ، یهاوگ  وا  راتفگ  فالخ  رب  وا ، ناوریپ  يارآ  نینچمه  تنس و  لهأ  تالیوأت  دیحوت و 
هک تسا  هدـش  روآدای  تسا و  هدرک  لقن  ار  نآ  سکع  باتک ، نآ  زا  ییاـج  رد  نیما  دـمحا  دوخ  تسا و  نیما  دـمحا  راـتفگ  فـالخ  رب 

هدش لقن  هفینح  وبا  زا  هلأسم  نیا  و  دنسانشب ، ار  وا  تافص  ادخ و  تسا  مزال  مدرم  رب  دزیگناینرب ، ار  يربمایپ  ادخ  رگا  دیوگیم : هیدیرتام 
: دیوگیم هرهزوبا   – 2 ( 95  / مالـسإلا رجف  . ) تسین بجاو  ناسنا  رب  يزیچ  ناربمایپ ، تثعب  زا  شیپ  دنیوگیم : هرعاشا  خیاشم  یلو  تسا ،
، يرعـشا بتکم  تقیقح  رد  دـنرتدنب و  ياپ  لقن ، هب  هرعاـشا  هک  یلاـح  رد  تسا ، رادروخرب  يرتشیب  تردـق  زا  لـقع  يدـیرتام  قیرط  رد 
هک تسین  یکـش  دـیوگیم : هاـگنآ  هرعاـشا . هلزتعم و  ناـیم  تسا  یبتکم  يدـیرت  اـم  بتکم  ثیدـح و  لـها  لازتعا و  ناـیم  تسا  یبتکم 

ياهشوگ هلزتعم ، تسد  رد  نآ  زا  ياهشوگ  دناهتفرگ . ار  نامیا  نادیم  زا  ياهشوگ  مادـکره  هدوب و  نامیا  لها  زا  هقرف ، راهچ  نیا  یگمه 
3 ۀیمالـسإلا 1/199 ) بهاذملا  خیرات  . ) هرعاشا تسد  رد  رگید  ياهشوگ  يدیرتام و  تسد  رد  ياهشوگ  و  ثیدح ، لها  تسد  رد  رگید 
. تسا هدرک  یفرعم  یلزتعم  يرعـشا و  نایم  یبتکم  ار  نآ  هتخانـش و  یبوخ  هب  ار  هیدیرتام  رـصاعم ، ققحم  يرثوک  دـهاز  دـمحم  خیـش  – 

هیدیرتام هقرف  زا  دوخ  يرثوک ، دهاز  دمحم  ( 19/ يرتفملا بذک  نییبت  ۀمدقم  . ) تسا یظفل  بتکم  ود  نیا  نایم  فالتخا  دیوگیم :  یلو 
دیاز عبتت  اب  تسا  هتسناوت  هک  تسا  ییاناوت  ققحم  قح  هب  هتخادرپ و  هقرف  نیا  راثآ  رشن  هب  دنکیمن و  رهاظت  نآ  هب  دنچره  دنکیم  يوریپ 

ود نیا  بیرقت  هب  هتـساوخ  هدـش و  فطاوع  راچد  يرواد ، نیا  رد  یلو  دـنک ، دـقن  ار  تیباهو  ثیدـحلا و  لـها  هیوشح و  راـثآ  فصولا ،
ۀلأسم نآ ، دزاس و  ادـج  مه  زا  اهگنـسرف  ار ، ود  نیا  هک  تسا  یفاک  بتکم ، ود  نیا  نایم  توافت  کـی  زا  یهاـگآ  اـهنت ، دزادرپب ، بتکم 
ینتبم مالک ، ملع  زا  یناوارف  لـئاسم  لـصا  نیمه  رب  اـهنت  دنتـسه و  نآ  رکنم  هرعاـشا  و  نآ ، تبثم  هیدـیرتام »  » هک تسا  یلقع  حـبق  نسح 

، تسایمالـسا مجنپ  نرق  ياـملع  زا  هک  نید  لوـصا  فـلؤم  يودزب  خیـش  دـنراد . یتاـفالتخا  مه  اـب  بتکم  ود  نیا  لاـح ، ره  رد  تسا و 
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ود یفالتخا  لئاسم  یـضایب ، نیدلا  لامک  ( 242/ يوَدَزب شراگن  نید  لوصأ  . ) دزاسیم رـصحنم  هلأـسم  هس  هب  ار  بتکم  ود  نیا  فـالتخا 
هداز خیـش  هب  فورعم  یلع  نب  میحرلا  دبع  ( 58  – 53 مارملا / تاراشا  . ) تسا هدـناسر  هلأسم  هاـجنپ  هب  ار  اـهنآ  هدرک و  حرطم  ار  بتکم 
ۀبذع یبا  تسا . هدیسر  عبط  هب  هرهاق  رد  ق  لاس 1317 ه . ـ رد  دئاوفلا  عمج  دـئارفلا و  مظن  مان  هب  هدروآ و  رد  مظن  هب  ار  یفالتخا  لئاسم 

. تسا هدیـسر  عبط  هب  داـبآ  ردـیح  رد  ق  لاس 1332 ه . ـ رد  هتـشاگن و  هیدـیرتاملا » هیرعـشالا و  نیب  ام  یف  ۀـیهیلا  ۀـضورلا   » مان هب  یباتک 
هرامش هب  ۀیرصملا ، بتکلا  راد  رد  نآ  یطخ  ۀخسن  هک  هتشون  ۀیدیرتاملا  عم  ةرعاشألا  تایفالخ  مان  هب  یباتک  یسوم  نب  نامثع  نب  هللادبع 

رد ياهدیـصق  ۀیعفاشلا ، تاقبط  فلؤم  یکبـسلا  نیدـلا  جات  دوش ) هعجارم   25  / يدـیرتام دـیحوت  باتک  همدـقم  هب  تسا ( . دوجوم   2441
25  / يدـیرتام دـیحوت  باـتک  همدـقم  هب  . ) تسا دوـجوم  هیردنکـسا  رد  نآ  یطخ  ۀخـسن  هک  دراد  بتکم  ود  نیا  ناـیم  یفـالتخا  لـئاسم 
رد ار  نآ  هدرک و  روصت  يدوزب »  » هک تسا  نآ  زا  شیب  بتکم  ود  نیا  ۀلـصاف  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  اهـشراگن  عون  نیا  دوـش .) هعجارم 

. تسا هدرک  هصالخ  هلأسم  هس 

؟ تسیچ نآ  دقن  امدق و  ددعت  لاکشا  هب  هرعاشا  خساپ 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  دقن  امدق و  ددعت  لاکشا  هب  هرعاشا  خساپ 

خساپ

تفـص دنچ  تاذ و  کی  هن  مینادب  ددعتم  ار  میدق  تاذ  هک  تسا  نیا  تسا  رفک  ۀیام  هک  هچنآ  دیوگیم : یجیا  نیدـلا  دـضع  یـضاق  1 ـ 
نوناق تسا و  یلقع  مکح  کی  امدق  ددعت  عانتما  نوناق  اریز  تسا ، تفگـش  ۀـیام  یـضاق  زا  خـساپ  نیا  ( 757/ یجیا نیدلا  دضع  . ) میدـق
تروص نیا  رد  تفص ، هاوخ  دشاب ، تاذ  ئیش  نیا  هاوخ  تسا  ئیش  کی  هب  رـصحنم  میدق  دیوگیم : لقع  تسین . صیـصخت  لباق  یلقع ،

هن دنتسه و  ادخ  هن  ادخ  تافص  2 ـ  تسا . مکح  نیا  ندوب  یلک  رد  درخ  يرواد  نتفرگ  هدیدان  فصو ، ۀلوقم  زا  میدق  دنچ  ددـعت  زیوجت 
هدیچیپ زغل و  زج  خـساپ ، نیا  ( 17/ تالاقملا لئاوأ  دیفم ، . ) تشاد دهاوخن  یلاکـشا  میدق ، هب  اهنآ  فیـصوت  تهج  نیا  زا  ادـخ ؛ زا  ادـج 
دیحوت تفریذپ و  ار  امدق  ددعت  دیاب  ای  هصالخ  تسا . رادروخ  رب  یناسآ  تلوهـس و  زایمالـسا  دیاقع  هک  یلاح  رد  تسین . يزیچ  ییوگ 

ادخ تافص  هکنیا  ای  و  تسین ، تردق  ملع و  تیفیک  نایب  ددص  رد  هک  رهاوظ  هتـشر  کی  رطاخ  هب  مه  نآ  تخاس ، راد  هشدخ  اریمالـسا 
. تاذ رب  دیاز  هن  تسناد  وا  تاذ  نیع  ار 

؟ هیلیعامساو هیدیز  هلزتعم ، هرعاشا ، هقدانز ، یباهو ، نینچمه  دنیوگ ؟ یم  یسک  هچ  هب  یبئاص 

شسرپ

؟ هیلیعامساو هیدیز  هلزتعم ، هرعاشا ، هقدانز ، یباهو ، نینچمه  دنیوگ ؟ یم  یسک  هچ  هب  یبئاص 

خساپ
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نیبئاص صوصخرد  یبئاص  دوش :  یم  ضرع  دیدوب  هدرک  تساوخرد  هک  یتاحالطصا  حیـضوت  رد  زیزع  تسود  امـش  لاؤس  هب  خساپ  رد 
لصفی نا ا ... اوکرشا  نیذلاو  سوجملا  يراصنلا و  نیبئاصلاو و  اوداه  نیذلاو  اونما  نیذلا   : " دیامرف یم  هک  تسا  میرک  نآرق  رد  يا  هیآ 

زور اهنآ  نایم  رد  دنوادخ  ناکرـشم  سوجم و  يراصن و  نیبئاص و  دوهی و  دـنا و  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  ینعی :  ( 1") ۀمایقلا موی  مهنیب 
حیـضوت رد  نیرـسفم  هاـگآ ) زیچ  همه  زا  و   ) تسا هاوگ  زیچ  ره  رب  دـنوادخ  دزاـس  یم  ادـج  لـطاب  زا  ار  قـح  دـنک و  یم  يرواد  تماـیق 

، هیآ رد  هک  صوصخب  دنا  هدوب  ینامـسآ  بهاذم  زا  یـضعب  وریپ  زین  اهنآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ًالامجا  قوف  هیآ  زا  دـنیامرف :  یم  نیبئاص 
دیمعت ییحی   " ار وا  نایحیـسم  هک  دـنناد  یم  اـیرکز  نب  ییحی  ناوریپ  زا  ار  اـهنآ  یخرب  دـنا ، هتفرگ  رارق  يراـصن  دوهی و  هفیاـط  ناـیم  رد 
بهذم اذل  و  دنا ، هتخیمآ  مهب  هتفرگ و  ار  نایحیـسم  دیاقع  زا  یخرب  دوهی و  دیاقع  زا  یخرب  اهنآ  دـندقتعم  یـضعب  دـنمان و  یم  هدـنهد "

 ) حون ناوریپ  زا  یتیعمج  اهنآ  دسیون :  یم  تادرفم  باتک  رد  بغار  فورعم  دنمـشناد  ( 2 .) دنناد یم  بهذم  ودـنیا  نایم  یخزرب  ار  اهنآ 
هب هدوب و  ینامسآ  نایدا  زا  یکی  هب  نیدتم  یمدرم  نانیا  هک  تسنآ  لیلد  زین  اراصن  دوهی و  نانمؤم و  فیدر  رد  هدع  نیا  رکذ  و  دنا ، هدوب 
" یبئاص  " عمج نیبئاص  دیوگ :  یم  تسا  يربع  هملک  نیا  هکنیا  دییأت  زا  سپ  ادخهد  گنهرف  رد  دنا . هتـشاد  نامیا  زین  تمایق  دـنوادخ و 

طقاس نآ  " ع " بیرعت ماگنه  هب  هک  دشاب  یم  ناگدننک ) دیمعت  ینعی   ) بآ رد  نتفر  ورف  ینعم  هب  ع ) ب .  ص .   ) يربع هشیر  زا  قتـشم  و 
اما تسا . یباص "  " هملک حیحص  عماج و  همجرت  تسه ، هدوب و  ناتسزوخ  رد  نییآ  نیا  ناوریپ  لحم  مان  ینامز  رید  زا  هک  هلـستغم  هدش و 
رب غیلبت  توعد و  زا  عنم  دوخ و  نییآ  نتـشاد  ناهن  هب  رارـصا  اهنآ و  تیعمج  یمک  رثا  رد  هک  تسنیا  هفیاـط  نیا  هراـبرد  تاـفالتخا  تلع 
هب ار  اـهنآ  عضو  سب  تسا و  هدـش  ثوـعبم  اـهنآ  تاـجن  يارب  طـقف  ناـشربمغیپ  و  یموـمع ، هن  تسا  یـصاصتخا  نییآ  اـهنآ  نییآ  هکنیا 

لـصفم و لاـسغا  صاـخ و  ماـکحا  ناـمه  رطاـخ  هب  نـیا  دور  یم  ضارقنا  يوـس  هـب  اـهنآ  تـیعمج  هدروآ و  رد  يزیمآ  رارـسا  تروـص 
هب ناکمالا  یتح  دنناد و  یم  مارح  ار  دوخ  شیک  مه  ریغ  اب  جاودزا  دنهد ، ماجنا  ناتسبات  ناتـسمز و  رد  دیاب  هک  تسا  ینالوط  ياهدیمعت 

(3 . ) دـنهد یم  نییآ  رییغت  ناناملـسم  اب  ناوارف  شزیمآ  رثا  رب  اهنآ  زا  يرایـسبو  دـنداد  دـکؤم  روتـسد  ناوناب  ترـشاعم  كرت  تیناـبهر و 
مینک نایب  ار  نایباهو  دیاقع  میهاوخب  رگا  دنشاب و  یم  باهولادبع  نب  دمحم  ناوریپ  هیباهو   : " تفگدیاب هیباهو  هقرف  حیضوت  رد  تیباهو 

هب كرـش  ماهتا  ناناملـسم و  رگید  لامعا  دیاقع و  یفن  ًاتدمع  اهنآ  دیاقع  نخـس ، رگید  هب  میزروب  دیکأت  اهنآ  راکنا  یفن و  رب  دیاب  رتشیب 
رفـس نانآ ، زا  تعافـش  بلط  و  یهلا ، يایلوا  هب  لسوت  زا :  دنترابع  دنناد  یم  كرـش  ار  اهنآ  تیباهو  هک  يدراوم  هلمج  زا  تسا . نارگید 

رد دجـسم  نتخاس  یهلا و  يایلوا  روبق  ترایز  ریمعت و  یهلا ، يایلوا  راثآ  هب  ءافـشتسا  كربت و  و  تیب ( لها  و  ربمایپ ( ربق  ترایز  دصق  هب 
نب دـمحم  هک  یلیلد  نانآ . یبیغ  ۀطلـس  هب  داقتعا  نداد و  دـنگوس  شئایلوا  ماـقم  قح و  هب  ار  دـنوادخ  و  روبق ، لـها  رب  رذـن  روبق و  راـنک 

مزلتـسم تسوا و  شتـسرپ  ۀلزنم  هب  هدنب  ادخ و  نایم  يا  هطـساو  عون  ره  ذـخ  هک ا  تسا  نیا  دـنک  یم  هماقا  دوخ  ياعدا  يارب  باهودـبع 
هب سک  چیه  اریز  دشاب ، رفاک  كرشم و  مه  هدنیوگ  دوخ  یتح  دارفاۀمه  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  ۀمزال  هک  یلاح  رد  دوب ، دهاوخ  كرش 

دوخ رد  ددـعت و  هب  ثیداحا  رد  تعافـش ، بلط  لسوت و  نیا  رب  هوالع  تسین  تایح  هب  رداـق  نارگید  زا  نتفرگ  کـمک  نودـب  ییاـهنت و 
تدابع نیع  هکلب  تسین  كرش  اهنت  هن  لامعا  نیا  نیاربانب  تسا  هدرک  رما  راک  نیا  هب  دنوادخ  دوخ  ًاساسا  تسا و  هدمآ  تنـس  لها  بتک 

تغل گنهرف  رد  دنـشاب ، هدـش  جراخ  نید  زا  هک  دوش  یم  هتفرگ  راک  هب  یناسک  هرابرد  قیدـنز  حالطـصا  هقداـنز :  هقداـنز  ( 4 .) تسادخ
هدوب اطع  نب  لصاو  ناشیا  ياوشیپ  هک  ناناملسم  زا  يا  هتـسد  هلزتعم :  هلزتعم  ( 5 .) تسا هدمآ  ینید  یب  نید و  زا  جورخ  يانعم  هب  هقدـنز 
دوجو يا  هبترم  رفک  نامیا و  ناـیم  نیلزنملا :  نیب  ۀـلزنم  . 1 تسا :  هدـش  لقن  هیرظن  راهچ  اطع  نب  لصاو  زا  دـنا . هتفاـی  ترهـش  هلزتعم  هب 
يارب میدـق  تافـص  تابثا  همزال  هک  لیلد  نیا  هب  لصاو  لاعتم :  دـنوادخ  زا  تافـص  یفن  . 2 دراد . صاـصتخا  هریبـک  بکترم  هب  هک  دراد 

رش و تسا و  لداع  میکح و  دنوادخ  هک  اجنآ  زا  ناسنا :  رایتخا  . 3 درک . یم  راکنا  ار  یهلا  تافص  تسا  ههلا  ددعت  امدق و  ددعت  دنوادخ 
ماـجنا رد  اـهناسنا  سپ  دـناسر  تازاـجم  هب  ار  اـهنآ  سپـسو  دـنک  روبجم  هاـنگ  هب  ار  اـهناسنا  تسین  زیاـج  دوـش ، یمن  بوـسنم  وا  هب  ملظ 
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زا یکی  هک  دوب  دـقتعم  شنافلاخم  نامثع و  هرابرد  زین  وا و  نافلاخم  و  یلع ( ماما  هرابرد  لـصاو  لـطابو :  قح  .4 دنراتخم . دوخ  ياهراک 
لقع هلزتعم  هشیدنا  رد  تسا - . لطاب  کیمادـک  قح و  هورگ  مادـک  هک  تسین  صخـشم  اما  تسا ، قساف  لطاب و  يرگید  قح و  هورگ  ود 
دوجو یهاگیاج  دـیاقع  نیارد  دـبعت  يارب  دراد . ار  اهنآ  زا  عافد  تابثا و  نید و  دـیاقع  تابثا  فشک و  رد  هدـننک  نییعت  یـساسا و  شقن 
ياراد دیحوت  رکنم - . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیعو ، دعو و  لدع ، دیحوت  ، نیلزنملا نیب  ۀلزنم  زا :  دنترابع  هلزتعم  يداقتعا  لوصا  درادن .

رب هیماما  هلزتعم و  دنا - . هدرک  هئارا  یتافص  دیحوت  زا  یفلتخم  ياهریسفت  هلزتعم  نیملکتم  تسا ، یلاعفا  یتافص و  یتاذ ، هناگ  هس  بتارم 
دندـقتعم نیلزنملا  نیب  ۀـلزتعم  لصا  ربانب  . - دوش یمن  حـیبق  راک  ملظ و  بکترم  دـنوادخ  هک  دـندقتعم  یلقع  حـبق  نسح و  هب  لوق  ساسا 

دنک و یم  شاداپ )  ) هدعو فلخ  هن  دنوادخ  دـنیوگیم :  هلزتعم  دـیعو  دـعو و  لصا  رب  انب  دراد . نامیا  رفک و  نایم  یتلزنم  هریبک  بکترم 
. تسا نآ  طیارـش  بتارم و  رد  فـالتخا  تسا و  نیملـسم  همه  لوبق  دروـم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لـصا  رفیک .) ) دـیعو فـلخ  هن 
هب هرعاشا :  هرعاشا  ( 6 .) دنناد یمن  مه  بلق  نابز و  هب  دودحم  ار  نآ  دنلئاق و  هدـسفم  مدـع  ریثأت و  لامتحا  لثم  یطورـش  نآ  يارب  هلزتعم 

مراهچ هدـس  لیاوا  رد  يرعـشا  بهذـم  لقع  بوکرـس  رد  ثیدـح  لها  یطیرفت  شور  لقع و  زا  هدافتـسا  رد  هلزتعم  یطارفا  شور  لابند 
تایآ و رد  هک  دنتسه  یتافـص  هیربخ :  تافـص  . - تشاذگ نادیم  هب  اپ  يرعـشا  نسحلاوبا  طسوت  نایرج  ود  نیا  لیدعت  روظنم  هب  يرجه 

ثیدح لها  زا  یخرب  ادخ . يارب  اپ و ...  تسد و  نتـشاد  دننام  دنک . یمن  تابثا  ادخ  يارب  ار  اهنآ  دوخ  يدوخ  هب  لقع  یلو  هدـمآ  رابخا 
دراوم نیا  لیوأت  هب  تسد  هلزتعم  دنداد  یم  تبـسن  ادخ  هب  دـنراد  دوجو  تاقولخم  رد  هک  ییانعم  نامه  هب  ار  تافـص  نیا  هیوشح ، مان  هب 

یم نآ  رب  ار  هیبشت  الب  دـیق  رگید  فرط  زا  دـنتفریذپ و  یم  تافـص  نیا  تابثا  رد  ار  ثیدـح  لها  رظن  وس  کی  زا  هرعاـشا  اـما  دـندز  یم 
يارب هرعاـشا  دنتـسناد . قلطم  ار  ناـسنا  يدازآ  مه  هلزتعم  دـندش و  ربج  هیرظن  راـتفرگ  ثیدـح  لـها  راـیتخا  ربج و  هلأـسم  رد  . - دـندوزفا

، تسنیا يرعـشا  ریـسفت  تسا . هدـش  بسک  هیرظن  زا  یفلتخم  ياهریـسفت  . - دـندرک حرطم  ار  بسک  هیرظن  هبنج ، ود  ره  ندوـمن  تاـعارم 
هک تسنیا  شا  هدـیاف  اهنت  درادـن و  لعف  داجیا  رد  يرثا  ثداـح  تردـق  اـما  تسا . رثؤم  لـعف  قلخ  رد  هک  تسادـخ  نآ  زا  میدـق  تردـق 

نیا هک  تسا  رثؤم  تقلخ  رد  میدـق  تردـق  اهنت  نوچ  تسادـخ  قولخم  ناسنا  لعف  دـنکیم . يدازآ  ساـسحا  دوخ  رد  تردـق  بحاـص 
رد هدـش  ثداح  تردـق  قلخ  اب  لعف  قلخ  تنراقم  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  لعف  ندرک  بسک  ناسنا  شقن  تسادـخ . صاخ  مه  تردـق 

دوخ يرعـشا  هتبلا  دـنک . یم  يدازآ  ساسحا  دوش و  یم  ثداح  تردـق  ياراد  لعف  ماگنه  رد  ناسنا  يراـیتخا ، لـعف  رد  نیارباـنب  ناـسنا .
هن تسا  ندوب  بسک  لحم  ندوب  بساک  ای  بتکم  تسا  دقتعم  ناسنا  هب  نآ  نداد  تبـسن  دروم  رد  دناد و  یم  ادـخ  قولخم  مه  ار  بسک 
هار نتفای  يارب  يرعشا  ثداح ، هلزتعم  دنتـسناد و  یم  میدق  فورح و  تاوصا و  ار  نآ  ثیدح  لها  هک  مه  مالک  ثحبرد  . - بسک داجیا 

مالک مود  مسق  تسا و  ثداح  هدش و  لیکشت  فورح  تاوصا و  زا  هک  تسا  یظفل  مالک  لوا  مسق  درک . میسقت  مسق  ود  هب  ار  مالک  هنایم 
دندرک یم  راکنا  ار  تیؤر  هنوگره  هلزتعم  دـندوب و  لیاق  مشچ  اـب  ار  ادـخ  تیؤر  هیوشح  . - میدـق تسا و  سفن  هب  مئاـق  هک  تسا  یـسفن 

حبق نسح و  هک  هلزتعم  فالخ  رب  هرعاشا  . ءایشا ریاس  دننام  هن  اما  دوش  یم  هدید  دنوادخ  هک  دندش  لئاق  طسو  دح  هب  مه  اجنیا  رد  هرعاشا 
دنتسناد یم  لاحم  ًالقع  ار  قاطی  ام ال  فیلکت  هلزتعم :  دندرک - . یم  راکنا  ار  ءایشا  یعقاو  حبق  نسح و  ًاساسا  دننادیم ، یتاذ  یلقع و  ار 

هب نیـسح ( ماما  و  نسح ( ماما  و  یلع ( ماما  زا  سپ  هک  دنتـسه  يا  هقرف  هیدیز  هیدیز :  هیدـیز  ( 7 .) دـنراد رظن  نانآ  فالخ  رب  هرعاشا  یلو 
دیز . - دنریذپ یم  تفرعم  ملع و  نایاوشیپ  ناونع  هب  اهنت  هکلب  دـنناد  یمن  ماما  ار  يدـعب  همئا  دـنا و  لئاق  داجـس ( ماما  دـنزرف  دـیز  تماما 

. دیسر تداهش  هب  درک و  مایق  يوما  مکاح  کلملادبع  نب  ماشه  دضرب  تسیز و  یم  مود  نرق  همین  لوا و  نرق  همین  رد  داجس ( ماما  دنزرف 
تسا و هدوبن  تماما  یعدم  دیز  اهنآ  رظن  هب  دنیاتس و  یم  شتعاجـش  يوقت و  شناد  تهج  هب  ار  دیز  هیماما  نادنمـشناد  موصعم و  ناماما 

دوخ ناوت  یم  باسح  نیا  اب  . تسا هدرک  مایق  همئا (  هب  تموکح  يراذگاو  روما و  حالـصا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـصق  هب  اهنت 
دوجو اب  یلوضفم  تفالخ  زاوج  ناشلیلد  دنناد و  یم  عورشم  ار  رمع  رکبوبا و  تفالخ  هیدیز  زا  ییاه  هقرف  . - تسناد یماما  هعیـش  ار  دیز 

ود توافت  اهنت  هدـش ، لقن  قرف  بتک  یخرب  رد  دـیز  زا  هک  مه  یتـالمج  داد و  تبـسن  دـیز  هب  ناوت  یمن  ار  داـقتعا  نیا  اـما  تسا  لـضفا 
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دیز زا  سپ  . - درک در  ار  تسا  دـیز  ندوب  هیماما  رب  لاد  هک  یحیحـص  تایاور  ناوت  یمن  نیاربانب  دـهد و  یم  ناـشن  هیما  ینب  اـب  ار  هفیلخ 
بناجزا هیماما  تسخن  ماما  هس  اهنت  هیدیز  هدیقع  هب  . - دمآ دیدپ  هیدـیز  بهذـم  دـنتخادرپ و  دـیز  ماکحاو  دـیاقع  میظنت  هب  ینادنمـشناد 

دـشاب هتـشاد  ار  نارگمتـس  اب  هزرابم  طرـش  هک  یـسک  موصعم  ناماما  نایم  رد  موس  ماما  زا  سپ  تسا و  هدش  حیرـصت  ناشتماما  هب  ربمایپ (
نب دمحم  دیز و  نب  ییحی  دیز و  ضوع  رد  دنرادن  داقتعا  دنتخادرپن  ینلع  داهج  هب  هک  نارگید  و  داجس ( ماما  تماما  هب  اهنآ  اذل  تسین و 

هک تسنیا  رد  هیماما  اب  هیدیز  ياهتوافت  زا  یکی  نیاربانب  دنتسناد . یم  ماما  دنتخادرپ  داهج  هب  هک  ار  رگید  يا  هدع  و  هیکز ) سفن  ... ) ادبع
دنزرف نایعیش ، لوا  ماما  شش  زا  سپ  هک  دنتسه  يا  هقرف  هیلعامـسا :  هیلیعامـسا  ( 8 .) دنناد یم  هناحلسم  هزرابم  ار  ندوب  ماما  طرـش  هیدیز 
هدیمان زین  هعبس  هب  اذل  دنلئاق  ماما  تفه  هب  ینعی  دنریذپ ، یم  تماما  هب  ار  دمحم  لیعامسا ، دنزرف  ای  لیعامـسا  مان  هب  قداص (  ماما  گرزب 

یم يدوس  مه  نانوی  هفـسالف  ءارآ  زا  هار  نیا  رد  تسا و  تایاور  تایآ و  لـیوأت  يرگ و  ینطاـب  هیلیعامـسا  یگژیو  نیرتمهم  دـنا . هدـش 
ار وا  و  دندش . لیعامسا  گرم  رکنم  نایلیعامسا  زا  یهورگ  . - دندرک یم  طارفا  نید  لیوأت  رد  اهنآ  یمالسا ، قزره  داقتعا  هب  دنا . هتـسج 

هیکرابم هک  دنتسناد  ماما  ار  دمحم  شدنزرف  هتفریذپ و  ار  وا  گرم  يرگید  هورگ  دنا . هدش  هدیمان  هصلاخ  هیلیعامسا  هک  دنتسناد  مئاق  ماما 
دنداد و همادا  وا  نادنزرف  رد  ار  همئا  هلـسلس  هتفریذپ و  ار  دـمحم  گرم  یخرب  دـندش  بعـشنم  هقرف  ود  هب  یتدـم  زا  سپ  اهنیا  دـنراد . مان 
هک دنا  هیلیعامـسا  زا  هورگ  نامه  زا  نایمطاف  . - دنا هدش  هدیمان  هطمارق  نانیا  دنتـشادنپ . یم  مئاق  ماما  ار  وا  دـندوب و  وا  گرم  رکنم  یخرب 

تفه زا  سپ  هک  دننک  یم  میـسقت  روتـسم  رهاظ و  مسق  ود  هب  ار  ناماما  نانآ  دنناد  یم  يراج  لیعامـسا  نب  دمحم  نادـنزرف  رد  ار  تماما 
رد ماما  نیرخآ  دـندرک . یم  توعد  یلیعامـسا  نییآ  يوس  هب  ار  مدرم  هنایفخم  روطب  هک  دـسر  یم  روتـسم  ناماما  هب  تبون  تسخن ، ماـما 
رد ار  نایمطاف  تموکح  يدهملا  دیسر  ارف  رهاظ  ناماما  هرود  درک و  راکشآ  ار  دوخ  تماما  هک  تسا  هللااب  يدهملا  روتـسم  ناماما  هلـسلس 

اهنت هـک  هـطمارق  فـالخرب  دـندقتعم  نـید  نطاـب  رهاـظ و  ناـیم  زیاـمت  هـب  هیلیعامـسا  قرف  رگید  دـننامه  ناـیمطاف  . - درک سیـسأت  برغم 
اب تیدض  يرگ و  ینطاب  هب  یلیعامسا  قرف  رگید  زا  شیب  اهنیا  دنا  هدش  بعـشنم  هیکرابم  هقرف  زا  دنا و  طمرت  ناوریپ  هطمارق  ... - دناینطاب

دندقتعم مزعلاولوا  ربمغیپ  تفه  هب  هطمارق  . - دیمان یمالسا  يا  هقرف  ار  اهنآ  دوش  یمن  هک  يوحن  هب  دندرک  تردابم  ناملـسم  یعطق  دیاقع 
.1 ذخآم : عبانم و  ( 9 .) دنرامـش یم  یهارمگ  ببـس  ار  رهاظ  هب  لمع  دـنناد و  یم  يرهاظ  نطاب و  ياراد  ار  تنـس  نآرق و  ماـکحا  همه  و 
قرف و اب  ییانـشآ  ص290-289 4 . ج1 ، نامه ، ص64 3 . ج14 ، ناگدنـسیون ، زا  یعمج  ، هنومن ریـسفت  . 2 15 هیآ جـح /  هکرابم  هروس 

اضر یمالـسا ، قرف  اب  ییانـشآ  رفنیذآ 6 . روـپ ، يدیعـس  م .  یـسراف ، درخ  گـنهرف  ص150-146 5 . راکجنرب ، اضر  یمالـسا ، بهاذـم 
یکدنا اب  ص105-103( نامه ، فذح ) یکدنا  اب  ص93-92( نامه ، . 8 فذح ) یکدنا  اب   ) ص134-135 نامه ، ص111 7 . راکجنرب ،

( فذح

؟ تسیچ نآ  دقن  امدق و  ددعت  لاکشا  هب  هرعاشا  خساپ 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  دقن  امدق و  ددعت  لاکشا  هب  هرعاشا  خساپ 

خساپ

تفـص دنچ  تاذ و  کی  هن  مینادب  ددعتم  ار  میدق  تاذ  هک  تسا  نیا  تسا  رفک  ۀیام  هک  هچنآ  دیوگیم : یجیا  نیدـلا  دـضع  یـضاق  1 ـ 
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نوناق تسا و  یلقع  مکح  کی  امدق  ددعت  عانتما  نوناق  اریز  تسا ، تفگـش  ۀـیام  یـضاق  زا  خـساپ  نیا  ( 757/ یجیا نیدلا  دضع  . ) میدـق
تروص نیا  رد  تفص ، هاوخ  دشاب ، تاذ  ئیش  نیا  هاوخ  تسا  ئیش  کی  هب  رـصحنم  میدق  دیوگیم : لقع  تسین . صیـصخت  لباق  یلقع ،

هن دنتسه و  ادخ  هن  ادخ  تافص  2 ـ  تسا . مکح  نیا  ندوب  یلک  رد  درخ  يرواد  نتفرگ  هدیدان  فصو ، ۀلوقم  زا  میدق  دنچ  ددـعت  زیوجت 
هدیچیپ زغل و  زج  خـساپ ، نیا  ( 17/ تالاقملا لئاوأ  دیفم ، . ) تشاد دهاوخن  یلاکـشا  میدق ، هب  اهنآ  فیـصوت  تهج  نیا  زا  ادـخ ؛ زا  ادـج 
دیحوت تفریذپ و  ار  امدق  ددعت  دیاب  ای  هصالخ  تسا . رادروخ  رب  یناسآ  تلوهـس و  زایمالـسا  دیاقع  هک  یلاح  رد  تسین . يزیچ  ییوگ 

ادخ تافص  هکنیا  ای  و  تسین ، تردق  ملع و  تیفیک  نایب  ددص  رد  هک  رهاوظ  هتـشر  کی  رطاخ  هب  مه  نآ  تخاس ، راد  هشدخ  اریمالـسا 
. تاذ رب  دیاز  هن  تسناد  وا  تاذ  نیع  ار 

؟ تسا رتهب  بهذم  مادک  بهاذم  نایم  زا  دیهد و  حیضوت  ار  يرفعج  يرابخا و  یلبنح و  بهذم 

شسرپ

؟ تسا رتهب  بهذم  مادک  بهاذم  نایم  زا  دیهد و  حیضوت  ار  يرفعج  يرابخا و  یلبنح و  بهذم 

خساپ

. دنیوگیم هلبانح  یلبنح ، بهذم  سیئر  241 ه )‘  - 164  ) یلئاو ینابیـش  هللادبع  وبا  لبنح ، نب  دمحم  نب  دمحا  ناوریپ  هب  یلبنح : بهذم 
اهنآ نیرتفورعم  هک  درب  هرهب  تنـس  لـها  ياـملع  زا  يرایـسب  رـضحم  زا  دوـب و  شوکتخـس  يدرف  ثیدـح  ملع و  بـسک  هار  رد  دـمحا 

نتشون هک  دوب  نیا  تنس -  لها  رگید  نایاوشیپ  فالخرب  دمحا -  صیاصخ  هلمج  زا  تسا . حارج  نب  عیکو  یـضاق و  فسوی  وبا  یعفاش ،
رد طایتحا  تدـش  زا  يو  تسنادیم . زیاج  حاـبم و  ار  ثیداـحا  نیودـت  طـقف  تسنادیمن و  زیاـج  ینید  رظن  زا  ار  یهقف  لوصا  نیودـت  و 
زج هب  یهقف  یملع و  بلاطم  نیودـت  نتـشونور و  نیمه  زا  و  تسنادیم ، تعدـب  ار  نآ  دوب و  فلاـخم  ياهزاـت  زیچ  ره  اـب  ییارگ ، تنس 

باـتک دادیم . ياهزاـجا  نینچ  شنادرگاـش  هب  هـن  تشوـنیم و  يزیچ  شدوـخ  هـن  اذـل  تـسنادیم . نـید  زا  فارحنا  ار  ثیدـح  نآرق و 
شدنزرف هلیـسو  هب  شدوخ ، هیـصوت  هب  يو و  گرم  زا  دعب  هک  تسا  ثیدح  باب  رد  وا  هدنکارپ  ياهتشاددای  دنـسملا  مان  هب  وا  فورعم 

زا تسا . تیاور  رازه  یس  رب  غلاب  هک  هدش  يروآعمج  ینـس  هعیـش و  زا  يوق  فیعـض و  تایاور  دنـسملا  رد  دش . میظنت  دمحا  نب  هللادبع 
یفرعم ثدحم  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  وا  اذل  تسوا ؛ تهاقف  هبنج  زا  رتشیب  يو  ندوب  ثدحم  هبنج  هک  تسا  نیا  دـمحا  صیاصخ  رگید 

رابخا و قبط  وا  انبم  نیمه  رب  دنروآیمن . باسح  هب  دهتجم  هیقف و  ار  وا  نیاربانب  دنراد . وا  هب  تبـسن  ياهدـیقع  نینچ  زین  نارگید  هدومن و 
هتفگ ربانب  دروآیم . يور  سایق  هب  یهاگ  يداـهتجا و  طابنتـسا  هب  تفاـییمن ، یثیدـح  ياهلأـسم  مکح و  رد  رگا  دادیم و  اوتف  ثیداـحا 

راتفر و ثیداحا و  لماش  هک   ) تنس . 2 باتک ؛ . 1 تسا : لصا  شش  دمحا  هقف  ینابم  لوصا و  هرهز ، وبا  نوچمه  نارظن  بحاص  زا  یخرب 
مکح يارب  يرگید  كالم  انبم و  هک  يرارطـضا  دراوم  رد  هک   ) ساـیق . 4 عامجا ؛ . 3 دوشیم ؛) وا  باحـصا  ياهاوتف  و  (ص ) ربمایپ راتفگ 
رارق یهقف  مکح  كـالم  ار  هلعلا  صوصنم  ساـیق  ساـیق ، عاونا  ناـیم  زا  وا  هرهز  وـبا  هتفگ  قـبط  هتبلا  دـشیم . لـسوتم  نآ  هب  تفاـییمن ،

، رگید بهذم  هس  هب  تبـسن  یمالـسا  دالب  رد  راشتنا  ذوفن و  تیمها و  رظن  زا  یلبنح  بهذـم  هلـسرم / حـلاصم  .6 باحصتسا ؛ . 5 دادیم ؛)
بـصعت (ص ) ربمایپ تنـس  ثیدح و  هب  تخـس  یلبنح  بهذـم  ناوریپ  . 1 تسا : هدوـب  زیچ  دـنچ  نآ  تلع  تسا . هدوـب  تیلقا  رد  هراوـمه 

یتقو دیوگ : ریثا  نبا  دناهتشاد . ياهيریگرد  نانآ  اب  یتح  دنفلاخم و  دننک  رکف  هنادازآ  يردق  هک  یمالسا  بهاذم  زا  هقرف  ره  اب  دنراد و 
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، دنتفاییم یقیـسوم  تلآ  رگا  دنتـشگیم و  رازاب  هچوک و  رد  بهذم  نیا  هب  نادقتعم  تفای  هعـسوت  یلبنح  بهذـم  يرجه  لاس 322  رد 
هچناـنچ هنوـمن ، يارب  دـندرکیم . هلخادـم  مه  مدرم  یـصوصخ  ياـهراک  رد  دنتـسکشیم و  ار  روـبزم  تلآ  دـندزیم و  ار  نآ  بحاـص 

ياجبان تبسن  نانآ  هب  دندادیم و  هطرـش  تسد  هب  ار  اهنآ  اسب  دندرکیم و  تعنامم  دنوریم  هار  مه  اب  رهـش  رد  يرهوش  نز و  دندیدیم 
زا بهذـم  یعفاش  رفن  کی  رگا  دنتـسشنیم و  دـجاسم  رد  دـندزیم و  ییانیبان  هب  ار  دوخ  دادـغب  هلباـنح  زا  یخرب  یتح  دـندادیم . اـشحف 

رفک و هب  ار  نانآ  هراومه  دندومنیم و  هزیتس  نانآ  اب  دنتشاد و  ینمـشد  یلیخ  نایعیـش  اب  نینچمه  دندزیم . ار  وا  درکیم ، روبع  ناشرانک 
رد ار  هدـیقع  يدازآ  یلجت  نیرتکچوک  یتح  نایلبنح  دـسیونیم : یکـسفشورطپ  دـندادیم . تبـسن  میقتـسم  هرا  زا  فارحنا  تلـالض و 

هلزتعم طوقـس  زا  دعب  هک  یتدیقع  عاجترا  دنرتبصعتم . یمالـسا ، رگید  بهاذـم  قرف و  ناوریپ  زا  نانیا  دنرامـشیمن . زیاج  ینید  لیاسم 
ملاع رـسارس  رد  هچرگ  نایلبنح  يدالیم ، مهدراهچ  ات  مهد  ياهنرق  هلـصاف  رد  دـش . هلبانح  یعاجترا  بهذـم  عویـش  بجوم  درک ، روهظ 

مان هیقف  هیمیت ، نب  دمحا  يدالیم ، هدراهچ  هدزیس و  نرق  هناتسآ  رد  دنتشادن . تیرثکا  یمالسا  دالب  زا  کی  چیه  رد  ًارهاظ  اما  دندوب  رایسب 
ماجنارـس دوب  هنایـشان  يو  تاغیلبت  ظـعاوم و  نوچ  درک و  ماـیق  تعدـب  یـشیدناون و  هنوگ  ره  هیلع  تشاد  هک  یطرفم  بصعت  اـب  یلبنح ،

، تاـملک رهاـظ  زا  تعباـتم  ندوب و  يرـشق  تشگ . ناـنآ  هیلع  نارگید  ینمـشد  بجوم  دروآ و  یپ  رد  ار  ناـیلبنح  يراـکنایز  نارـسخ و 
رد هچ  ره  زا  نانآ  ندوب  روجهم  یخیرات و  هدـنز  تیعقاو  زا  نانآ  یهقف  بتکم  یگداـتفا  رود  ناـیلبنح و  طرفم  بصعت  راـکفا و  تیودـب 

رظن زا  یلبنح  بهذم  هک  مینیبیم  ناسنیدب  دـش . بهذـم  نیا  طاطحنا  طوقـس و  هب  رجنم  ماجنارـس  دوب ، هزات  هرمزور  یگدـنز  عامتجا و 
هب يرجه  مهدزاود  نرق  رد  سپس  وا و  ياهتعدب  هیمیت و  نبا  هلیسو  هب  هکنآ  ات  دوب  لوفا  لاح  رد  زور  هب  زور  تیمها ، راشتنا و  عویش و 

بهذم يرفعج  بهذـم  { 1 .} تفرگ دوخ  هب  ياهزات  تایح  هیمیت ، نبا  زا  شاهتفرگ  تأـشن  ياهتعدـب  باهولادـبع و  نب  دـمحم  هلیـسو 
تیبلها تماما  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  يرفعج  بهذـم  ناوریپ  يرـشع و  ینثا  نایعیـش  تسا . يرـشع  ینثا  هعیـش  بهذـم  ناـمه  يرفعج 

هرود هک  تسا  نآ  يرفعج  بهذم  هب  بهذم  نیا  ندش  هدـیمان  ببـس  دـندقتعم و  دـنرفن  هدزاود  هک  مالـسلا ) مهیلع  ) تراهط تمـصع و 
نیا نایم  هک  يافالتخا  اهيریگرد و  ببس  هب  نایـسابع و  تفالخ  لیاوا  نایوما و  تموکح  رخاوا  اب  دوب  فداصم  (ع ) قداص ماما  یگدنز 

لیکـشت اب  درب و  هرهب  یبوخ  هب  تصرف  نیا  زا  دـیدرگ و  داجیا  عیـشت  هعـسوت  يارب  يداـیز  ًاتبـسن  لاـجم  دوب  هدـمآ  دوجو  هب  نادـناخ  ود 
تایح تهج  نیمه  هب  دومرف . نایب  ار  يدایز  رایسب  تایاور  تخادرپ و  مالسا  غیلبت  رشن و  هب  عیشت ، ینابم  فراعم و  نییبت  سرد و  تاقلح 

صاخ و بیترت  مظن و  دـیدرگ و  وگزاـب  وگتفگ و  یناـمز  ره  زا  شیب  هعیـش  ماـکحا  فراـعم و  دـش و  هدـیمد  هعیـش  دـبلاک  رد  يددـجم 
هدمع نآ ، ینابم  میکحت  رب  هوالع  اریز  دنیامنیم . بوسنم  مامه  ماما  نیا  هب  ار  بهذم  نیا  تهج  نیمه  هب  دـش . هداد  هعیـش  هب  ياهدـنزرا 

نت نارازه  ناشیا  سرد  سلجم  رد  هک  نیا  بلاج  تسا . هدـش  لقن  راوگرزب  ماما  نیا  زا  رگید -  ناماما  هب  تبـسن  بهذـم -  نیا  ثیداحا 
تنـس و لها  ناگرزب  ناکرا و  زا  نیعا ، نب  ْرارز  نایح و  نب  رباـج  سنا ، نب  کـلام  هیفنح ، وبا  دـننام  ناـنآ  زا  یخرب  دـندرکیم . تکرش 
لعف و لوق و  ربمایپ و  تنس  نآرق و  هب  هجوت  اب  يرفعج  بهذم  ماکحا  ینابم و  فراعم ، نوچ  هک  تسا  یهیدب  دندمآیم . رامـش  هب  هعیش 
هک ار  ییاهتیدودـحم  و  دـنادیم ، زاـب  طابنتـسا  رد  ار  داـهتجا  باـب  و  تساـملع ، عاـمجا  یلقع و  لوبق  لـباق  ماـکحا  تیب و  لـها  ریرقت 
هب تسا . رادروخرب  ننـست  لها  بهاذم  هب  تبـسن  يرتلوقعم  رتحیحـص و  ییایوپ  زا  درادـن و  دـنراد ، ماکحا  مهف  كرد و  رد  تنـسلها 
رد هک  یتافارحنا  زا  یکی  يرگيراـبخا  کلـسم  { 2 .} تسا يرفعج  بهذم  شریذپ ، يارب  بهذـم  نیرتهب  رـضاح  لاح  رد  ببـس  نیمه 

ینعی عطقم  نیا  زا  اذل  و  تسنادیم . هتسب  تنـس  لها  دننام  ار  داهتجا  باب  هک  دوب  ياهدیقع  هعـسوت  دشر و  دمآ ، دوجو  هب  ریخا  ياههدس 
کلـسم سـسؤم  دـندش . میـسقت  نادـهتجم ) ای   ) نایلوصا نایرابخا و  هورگ  ود  هب  يرـشع  ینثا  هعیـش  هفیاط  دـعب  هب  يرجه  هدزاـی  نرق  زا 

. دوشگب ار  هعیـش  نایلوصا  نادهتجم و  تمالم  باب  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  م 1033 ق )  ) يدابآرتسا نیما  دـمحم  الم  ینعی  يرگيرابخا 
جارختـسا تسا و  هباشتم  مکحم و  خوسنم و  خـسان و  ياراد  نآرق  نوچ  تسین ؛ امدـق  يانبم  قبط  رب  هعیـش  ياـملع  داـهتجا  تفگیم  يو 

دنک لمع  دوخ  نظ  هب  دیاب  دهتجم  اریز  تسا . لطاب  داهتجا  نیاربانب ، درک و  عوجر  همئا  رابخا  هب  دیاب  دشابیم ، راوشد  نآ  زا  نید  ماکحا 
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نادب روخ ، رد  هتـسیاش و  قمعت  ربدت و  نودب  دوشیم ، لقن  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا زا  هچ  ره  اهيرابخا  دنکیمن . زاینیب  قح  زا  ار  ام  نظ  و 
تاـقلطم و ياراد  نآرق  نوـچ  هـک  دـندقتعم  اریز  دـننادیمن ؛ تـجح  ار  نآرق  رهاوـظ  ناـنآ  دـننادیم . یعطق  لـیلد  ار  نآ  هدرک و  لـمع 

نآرق نوچ  دنیوگیم  زین  دشاب . تجح  دناوتیمن  هتـشگ و  موهفمان  لمجم و  هدش ، دـییقت  صیـصخت و  اهنآ  زا  يرایـسب  تسا و  تامومع 
ناوتیمن تسا و  لیوأت  ياملع  ملع و  رد  ناخسار  هب  رـصحنم  هکلب  تسین ؛ رـسیم  همه  يارب  نآ  ندیمهف  تسا ، یلاع  نیماضم  رب  لمتـشم 

رهاوظ هتفریذـپن ، ار  نایرابخا  ياههناهب  نادـهتجم  نایلوصا و  اما  تسناد . تجح  ار  اهنآ  درک و  لمح  اهنآ  يرهاظ  ياـنعم  رب  ار  شظاـفلا 
قیرط نیا  زا  ار  یهلا  ماکحا  هب  ندیـسر  هار  تجح و  عامجا ، لـقع و  و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیبلـها و  (ص ) ربماـیپ تنـس  راـنک  رد  ار  نآرق 
هتکن نیا  رکذ  دنـشاب . هدرک  داجیا  نانآ  هک  تسین  يزیچ  هدوب و  عیاش  جیار و  مالـسا  ردص  زا  داهتجا  هک  دندقتعم  دـننادیم و  هناگراهچ 

ایحا و ریـسم  رد  یناهبهب » دیحو  هللا  تیآ   » گرزب ددـجم  ریذپانیگتـسخ  ياهشالت  رثا  رد  نادـنچ  يرگيرابخا  کلـسم  هک  تسا  مزال 
زیچان و رایسب  کلسم ، نیا  ناوریپ  رامش  هزورما  هک  يروط  هب  تشاذگ ؛ لاوز  هب  ور  يرگيرابخا  کلسم  ماجنارـس  لوصا ، ملع  شرتسگ 
هعیـش و خیرات  ر.ك : [. 2 / ] ص 188 ییاـضخ ، فـسوی  قـیقحت  هـمجرت و  يزار ، رخف  ماـما  تارظاــنم  ر.ك : [. 1 . ] تسا اـنتعا  لـباق  ریغ 

/105 ص 106 -  روکشم ، داوجدمحم  مراهچ ، نرق  ات  مالسا  ياههقرف 

تالغ

ولغ یتسیچ 

؟  تسا ع )   ) یلع ترضح  تیهولا  هب  دقتعم  هعیش  ایآ 

شسرپ

؟  تسا ع )   ) یلع ترضح  تیهولا  هب  دقتعم  هعیش  ایآ 

خساپ

ادیپ یناتـسود  وس  کی  زا  . دوش یم  هدـید  يداضتم  هاگ  توافتم و  رایـسب  ياه  يریگ  عضوم  ناه  گرز جـ يا بـ ـیـت هـ ـص ـخـ ـش هرا  ـ برد
تبحم یتسود و  ساپ  هب  دـننک و  یم  ناش  ـ یا نا هـ ـ مرآ نا و  ـ نآ يادـف  راو  هناورپار  ناج  هتخانـشن و  اپ  زا  رـس  ناـنآ  هار  رد  هک  دـننک  یم 
جوجل زوت و  هنیک  رایسب  ینانمشد  رگید , يوس  زا  دنوش و  یم  رادیرخ  ناج  هب  ار  اه  هجنک  نیرت شـ تخـس  اه و  تتامـش  نیرتدب  شیوخ 

ینمشد و . دننک یم  شیوخ  توادع  دانع و  ینمشد و  يادف  ار  زیچ  همه  هتشاذگرتارف و  اپ  قطنم  تی و  ـ نا ـسـ نا تور و  زا مـ هار  نیا  رد  هک 
اه نامز  رب  نآ  هنماد  دسانش و  نا نـمـی  ـکـ مو نا  ـ مز زر , دح و مـ هک  دریگ  یم  تعسو  تدش و  نانچ  خیرات  زراب  ياه  تیصخش  یتسود 
هک دراد  یناسنا  تمظع  تیصخش و  ولع  هب  یگتسب  اه  ینمـشد  یتسود و  تعـسو  تدش و  هتب  ـ لا دوش . یم  لقتنم  زین  يدعب  ياه  ناکم  و 

ملاع گرزب  ياـه  تیـصخ  ـ ـش خـیرات و  گرزب  نادرم  ناـیم  رد  تسا .  ـتـه  فر رار گـ ـتـی قـ ـسود دروم بـغـض و کـیـنـه و یـا مـحـبـت و 
بذج هنحص  رد  دشاب و  هتفر  رار گـ ـتـی قـ سود ـحـبـت و  مو هنیک  ضغب و  دروم  ع )   ) یلع دننام  هک  تفای  ناوت  یمن  ار  یتیـصخش  یتسه 

ياه تیصخش  نایم  زا  . دشاب هتفرگ  رارق  ضیقن  دض و  ياه  يرواد  دروم  همه  نیا  دشاب و  هدش  ـع  قاو فلاخم  بطق  ود  هجوت  لحم  عفد  و 
ورم رد قـلـ يو نـیـز  ار  ـ یز تسناد ,  ع )   ) یلع دـننام  ثیح  نیا  زا  ناوتب  دـیاش  ار  ع )   ) حیـسم ترـضح  ینامـسآ ,  میظع  ناـهج و  گرزب 
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يادخ نامه  نایحیـسم  زا  يرایـسب  رادنپ  هب  حیـسم  ترـض  حـ تسا .  فلاخم  الماک  هورگ  ود  هجوت  لحم  تبحم  یتسود و  عفد  بذج و 
ار ترـضح  نآ  نایدوهی  زا  یهورگ   , لباقمرد دمآ , مدآ  ترـضح  ینعی  رـشبلاوبا , یثوروم  هانگ  زا  ناگدنب  تاجن  يارب  هک  تسا  مسجم 
زی نـ ع )   ) تر عـلـی هرابرد حـضـ . دنداد تبسن  ترـضح  نآ  كاپ  ردام  هب  ار  تمهت  نیرت  عینـش  هدر و  ـی مـتـهـم کـ یو غورد گـ ارتفا و  هب 
ات ار  ناتسرپاتکی  رورس  هقالع  طرف  زا  ع )   ) یلع لوقعلا  ریحتم  تیصخش  تمظع  ولع و  رکف و  یهاتوک  تیفرظ و  یمک  تهج  هب  یهورگ 

هدع هورگ  نیا  ربارب  رد  دنا . هتفرگوا  ییادخ  هاوگ  تسا ,  هدش  لقن  خـیرا  لو تـ رد طـ وا  زا  ار کـه  ییاه  تمارک  هدرب و  الاب  تیهولا  ماقم 
جراوخ و مان  هب  ییاه  هورگ  تروص  هب  یتدم  زا  سپ  دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  وا  توادع  ع )   ) ماما يرهاظ  تفالخ  ياهزور  نیتسخن  زا  يا 

تسا هدش  لقن  ترضح  دوخ  نابز  زا  هک  بلاطیبا  نب  یل  هب عـ باطخ  هاتوک  نخس  کی  رد  ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  (1 . ) دندمآرد بصاون 
کیف کله  : )) دـیامرف یم  ع )   ) یلع هب  باطخ  (ص )  ربمایپ تسا .  هداد  ربخ  هورگ  ود  یهارمگ هـر  تلالـض و  تکـاله و  روهظ و  زا  , 

(3  (() لا لاغ و مـبـغـض قـ بحم  نانثا  یف  کله  دیامرف : یم  هغالبلا  جـهن  رد  ع )   ) یلع نینچمه  ( 2  (() لاق ضغب  لا و مـ بحم غـ نانثا 
نم هراـبرد  تواـضق  رد  هک  یهورگ  یکی  دنـسر , یم  تکـاله  هب  هورگ  ود  دـنا , هتـسشن  تواـضق  هب  نـم  هراـبرد  يدار کـه  ـ فا نا  زا مـیـ

 ( ع  ) یلع هراـبرد  اـه  يریگ  عـضوم  نیا  زار  دـنتفرگ . لد  هـب  ارم  توادـع  ضغب و کـیـنـه و  وا  هـک  رگید  یهورگ  دـندش و  وـلغ  راـتفرگ 
یگدازآ تلادــع  مـلع ,  تـمکح و  تفوـطع ,  فـطل ,  مر ,  زا کـ ـی  نا ـ ــس ـ نا لـئا  ـ ــض ما فـ تـمـ ـد , ــشا ـی بـ موا هداـعلا  قوـف  تیــصخش 
ترـضح نآ  دو  ـ جو ـن  ـشور ياـه  هطقن  ناونع  هب  تسا و  هتفهن  ع )   ) یلع دوجو  رد  یگنادرم و ... تعاجـش ,  راـث , ـ یا ـی ,  هاو ـخـ یدازآو

رهظم قح و  گرزب  تیآ  ناونع  هب  ار  ع )   ) یلع هد و  ـ ـش ادـیپ  هبذـج  ع )   ) یلع یگدـنب  نامیا و  صالخا و  زا  تسا .  ناـشخرد  هدـنبات و 
رد هشیمه  يارب  هک  تسا  قح  ترـضح  اـب  اـهناج  دـنویپ  ع )   ) یلع قشع  هناوتـشپ  عقاو  رد  تسا و  هداد  رارق  اـهبلق  بوـبحم   , بر تاـفص 

طابترا عـمـیـقـی بـا نانچ  ياراد  ع )   ) یلع (4  .) تسا ینادواج  زین  ع )   ) یلعرهم تسا ,  ینادواج  اه  ـ تر نو فـطـ هدـش و چـ هداهن  اـهترطف 
عضاخ لاوس  کلئسا  ینا  مه  ـلـ لا : )) ـد یا ـ مر لیمک مـی فـ ياعد  رد  هک  دنیب  یم  لیلذ  وراوخ  وا  لباقم  رد  ار  دو  ـت و خـ ـسا دو  ياد خـ خـ
عشاخ نتورف و  یـصخش  ياضاقت  مراداضاقت ,  وت  زا  اهلاراب  ( 5 ,) اعناق ایضار  کمـس  ینلعجت بـقـ ینمحرت و  ینحماست و  نا  عشاخ  للذتم 

رد یـا  يراد .))  منتورف  لاح  همه  رد  يزاس و  مدنـسرخ  دونـشخ و  تا  هداد  هب  يروآ و  تمحر  نم  رب  ـی کـنـی و  ـشو مشچ پـ نم  زا  هک 
رب نک و  محر  ممـسج  یناوتانرب  نم  راگدرورپ  يا  ( 6  ,) یمظع هقد  يدلج و  هقر  یندب و  فعـض  محرا  بر  ای  : )) دـیامرف یمرگید  ياج 

تسا و هدـیدرگ  اـهبلق  رد  وا  بح  یگنادواـج  ـث  عا بـ اد , يو بـا خـ طا قـ ـبـ ترا نیا   ((. ياـشخبب مناوختـسا  یگدننکـش  تسوپ و  یکزاـن 
ع  ) عـلـی ( 7  ,) هلک كرشلا  یلا  هلک  مالسالا  زرب  : )) دومرف دودبع  نب  ورمع  اب  ترضح  نآ  راکیپ  رد  (ص )  ربمای هک پـ تسا  قیثو  نانچنآ 

هدـنب ع )   ) یلع هک  تسا  نآ  ـگـر  نا بلاـطم بـیـ نیا  هـمه  (8  ((.) یلع عم  قحلا  قحلا و  عـم  یلع  : )) دـیامرف یم  اـی  تسا ,))  مالـسا  همه  ( 
نمومالا کبحی  یلع ال  ای  : )) دندومرف (ص )  ربمایپ هک  ـت  سا هد  بوذ شـ نانچ  دنوادخ  یگدنب  ردو  دشاب  یم  دنوادخ  هتسیاش  صلخم و 

هچ ات  ددرگ , وغل  راچدوا  هرابرد  سکره  دیامرف : یم  هک  دراد  فارتعا  وا  یگدنب  هب  نانچ  نآ  لاح  نیع  رد  اما   ((. قفانم الا  کضغبی  و ال 
هدـنب ار  ع )   ) یلع ترـضح  هعی  ـ ـش ياملع  مامت  ساسا  نیمه  رب  تسا ,  هدومیپ  ار  تکاله  هار  ترـضح ,  نآ  تیهولا  هب  داـقتعا  هب  دـسر 
رگید دـننام  نایعیـش  ساـسا  نیمه  رب  . دـنا هتـسناد  رفاـک  دـشا  ترـضح بـ نآ  تیهولا  هب  دـقتعم  هک  ار  سک  رهو  هتـسناد  دـنوادخ  حـلاص 

یـضرا ياه  هلا  همه  تیهولا  هداد و  تداهـش  دنوادخ  تینادحو  هب  دوخ  هرمزور  ینید  مسارم  رگید  هماقا و  ناذا و  رد  زور  ره  ناناملـسم 
. دننک یم  راکنا  ار  يوامسو 

؟ تسیچ هدش  هدرمش  رفاک  نآ  هب  لئاق  تسا و  هدش  ثحب  نآ  زا  مالک  هقف و  بتک  رد  هک  يولغ 

شسرپ
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؟ تسیچ هدش  هدرمش  رفاک  نآ  هب  لئاق  تسا و  هدش  ثحب  نآ  زا  مالک  هقف و  بتک  رد  هک  يولغ 

خساپ

تیقزار تیقلاخ و  تیبوبر و  تیهولا و  رد  ار  ناشیا  ای  دـنادب  دوبعم  ادـخ و  ار  نیرهاط  همئا  و  (ص ) مرکا ربمایپ  یـسک  هک  تسا  نیا  ولغ 
بویغ هب  ملاع  ادخ ، هضافا  میلعت و  نودب  هکنیا  ای  تسا  هدش  دحتم  ای  هدرک  لولح  ناشیا  رد  ادخ  دیوگب ، هک  نیا  ای  دنادب و  ادخ  کیرش 

هب يزاین ، تلاسر ، نادناخ  تبحم  تیالو و  اب  هک  دـشاب  دـقتعم  هکنیا  ای  دـشاب  لئاق  توبن  يربمایپ و  ماقم  زین  همئا  يارب  هک  نآ  ای  دنتـسه 
. تسا رفک  ود  ره  هک  يرورض  راکنا  ای  تسا  كرش  هک  دیاقع  نیا  لاثما  تسین و  یصاعم  زا  زیهرپ  تعاطا و  تدابع و 

؟ تسیچ هدش  هدرمش  رفاک  نآ  هب  لئاق  تسا و  هدش  ثحب  نآ  زا  مالک  هقف و  بتک  رد  هک  يولغ 

شسرپ

؟ تسیچ هدش  هدرمش  رفاک  نآ  هب  لئاق  تسا و  هدش  ثحب  نآ  زا  مالک  هقف و  بتک  رد  هک  يولغ 

خساپ

تیقزار تیقلاـخ و  تیبوبر و  تیهولا و  رد  ار  ناـشیا  اـی  دـنادب  دوـبعم  ادـخ و  ار  نیرهاـط  همئا  و  (ص ) مرکا ربماـیپ  یـسک  هک  تسا  نیا 
بویغ هب  ملاع  ادخ ، هضافا  میلعت و  نودب  هکنیا  ای  تسا  هدش  دحتم  ای  هدرک  لولح  ناشیا  رد  ادخ  دیوگب ، هک  نیا  ای  دنادب و  ادخ  کیرش 

هب يزاین ، تلاسر ، نادناخ  تبحم  تیالو و  اب  هک  دـشاب  دـقتعم  هکنیا  ای  دـشاب  لئاق  توبن  يربمایپ و  ماقم  زین  همئا  يارب  هک  نآ  ای  دنتـسه 
. تسا رفک  ود  ره  هک  يرورض  راکنا  ای  تسا  كرش  هک  دیاقع  نیا  لاثما  تسین و  یصاعم  زا  زیهرپ  تعاطا و  تدابع و 

؟ دراد ياهطبر  هچ  كرش  اب  ولغ 

شسرپ

؟ دراد ياهطبر  هچ  كرش  اب  ولغ 

خساپ

زا ًالک  یلو  تسین . كرش  اما  تسا ، ّولغ  توبن ، ماقم  اب  نآ  تافانم  برش و  لکا و  زا  ایبنا  سیدقت  هب  لوق  ًالثم  تسا ؛ كرـش  زا  معا  ولغ 
. تسین رتلطاب  رتدساف و  رتکانرطخ و  ياهدیقع  ولغ ، زا  نآ  زا  دعب  كرش و 

؟ دوشیم هتفگ  یسک  هچ  هب  یلاغ »  » هچ و ینعی  وّلغ 
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شسرپ

؟ دوشیم هتفگ  یسک  هچ  هب  یلاغ »  » هچ و ینعی  ّولغ 

خساپ

الِإ ِهللا  یلَع  اُولُقَت  َو ال  ْمُِکنیِد  یف  اُوْلغَت  ِباتِکلا ال  َلْهَأ  ای  : » دـیامرفیم باتک  لها  هب  باطخ  رد  نآرق  تسا ، دـح  زا  زواجت  تغل  رد  ولغ » »
نانآ دییوگن .] قح  نخس  زج  ادخ  هرابرد  دینکن و  زواجت  دح  زا  دوخ  نید  رد  تسا ) نایحیسم  دوصقم   ) باتک لها  يا   ] 171/ ءاسن ّقَحلا »

زا سپ  دناهتـسناد . ادخ  دـنزرف  ای  ادـخ  ار  وا  هدرک و  زواجت  قح  زرم  زا  حیـسم  ترـضح  قح  رد  هک  دـنکیم  یهن  ولغ  زا  تهج  نیا  زا  ار 
نانآ يارب  ار  یتاماقم  هدرک و  زواجت  قح  زرم  زا  موصعم ، نایاوشیپ  ترـضح و  نآ  هراـبرد  ییاـههورگ  ص )  ) یمارگ ربماـیپ  تشذـگرد 

: دیوگیم دیفم  خیـش  دندرک . زواجت  قح  زرم  زا  هک  دندش  هدیمان  نایلاغ »  » ای یلاغ »  » نانآ تهج  نیا  زا  تسادـخ . نآ  زا  هک  دـندش  لئاق 
و دناهدومن ، تباث  توبن  تیهولا و  وا ، نادنزرف  زا  نایاوشیپ  نانمؤمریما و  يارب  یلو  هدومن  رهاظت  مالسا  هب  هک  دنتـسه  ییاههورگ  نایلاغ 

ربمایپ هرابرد  ولغ » : » دیوگیم یسلجم  همالع  ( 109/ داقتعالا حیحصت  . ) تسا رتارف  تقیقح  زرم  زا  هک  دناهدرک  یفرعم  یتافـص  اب  ار  نانآ 
، مینادب اهنآ  نآ  زا  ار  يزور  شنیرفآ و  ای  و  میراگنیب ، ادخ  کیرش  شتـسرپ  تدابع و  رد  ای  میمانب  ادخ  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  نایاوشیپ  و 

ربمایپ ار  ناماما  ای  و  دـنهاگآ ، بیغ  زا  ادـخ  بناج  زا  ماهلا  نودـب  نانآ  مییوگب  ای  تسا و  هدرک  لولح  اـهنآ  رد  ادـخ  میوش  دـقتعم  اـی  و 
«. درادیمرب اـم  زا  ار  فیلکت  دزاـسیم و  زاـینیب  ادـخ  تداـبع  عوـن  ره  زا  ار  اـم  ناـنآ  تفرعم  تخانـش و  هک  مینک  روـصت  اـی  میـشیدنیب ،
هب اج  نیا  رد  ام  دناهداتـسرف ، تنعل  اهنآ  رب  هتـسج و  يرود  نایلاغ  زا  هتـسویپ  ع )  ) وا كاپ  نادـنزرف  ناـنمؤمریما و  ( 25/364: راونالاراحب )

نإف ْمُهوُدِـسُْفی  هالغلا ال  ُمُِکبابـش  یلع  اورَذـحإ  : » دـهدیم روتـسد  نینچ  شناوریپ  هب  ع )  ) قداص ماما  مینکیم ، هدنـسب  ثیدـح  کی  لقن 
ياهرواب ادابم  دیسرتب ، نیلاغ  زا  دوخ  ناناوج  رب  (: ] 265/ لبق كردم  « ) هللا دابعل  هیبوبرلا  َنوعدی  هللا و  هَمظع  نورِّغُصی  هللا ، ِقلَخ  ُّرش  هالغلا 

تیبوبر و ادخ  ناگدنب  يارب  دنهاکب و  ادـخ  تمظع  زا  دـننکیم  شـشوک  دـنمدرم ، نیرتدـب  نایلاغ  هک  اقح  دـنزاس ، دـساف  ار  اهنآ  ینید 
میوشیم روآدای  دننادیم ، رفاک  ار  اهنآ  مالـسا  ناگرزب  و  دشابیم ، شزرایب  مالـسا  هب  اهنآ  رهاظت  تهج  نیا  زا  دننک ]. تباث  يراگدرک 

دننام دیاب ، و  دیـشیدنا . ولغ  ار  یهلا  ءایلوا  ناربمایپ و  هرابرد  هشیدنا  هدیقع و  عون  ره  دیابن  یلو  دومن  زیهرپ  ولغ  زا  دیاب  هکنیا  نیع  رد  هک 
. دیجنس ار  دیاقع  تسرد ، شجنس  اب  و  دادن ، تسد  زا  ار  طایتحا  مزح و  اج ، همه 

نیرتکچوک نودب  دننک  یم  ورف  دوخ  ندبرداراهنیا  لاثماورجنخ  دنرب و  یم  ار  (ص )  ربمایپ مان  یتاکرح  ماجنا  اب  هک  تنـس  لها  ناشیوردراک  ایآ 
تسا حیحص  يزیرنوخ 

شسرپ

نودـب دـننک  یم  ورف  دوخ  ندـبرداراهنیا  لاثماورجنخ  دـنرب و  یم  ار  (ص )  ربمایپ مان  یتاکرح  ماجنا  اب  هک  تنـس  لها  ناـشیوردراک  اـیآ 
تسا حیحص  يزیرنوخ  نیرتکچوک 

خساپ
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یتح درادـنبهذم و  نید و  کی  ناوریپ  هب  یـصاصتخا  چـیه  دـنهدیم و  ماجنا  ییاـهراک  نینچ  ناـهج  رـسارس  رد  ناـضاترم  ناـشیورد و 
نانچ دهد . ماجنا  ار  ییاهراکنینچ  مزال  ياهشزومآ  ینالوط و  ياهتضایر  اب  دـناوتیم  سک  ره  درادـن . ییادـخ  هب  هدـیقع  هب  یطابترا 
مارح مالـسا  سدقم  عرـش  رظن  زا  اهتضایر  عون  نیا  یلو  دـنهدیم  ماجنا  روآتفگـش  ییاهراک  ناضاترم  ناتـسودنه  رد  نونکا  مه  هچ 
دوجو نید  رد  ادـخ  هب  نتفای  برقت  يزاسدوخ و  ياربعورـشم  ياـهتضایر  یلب  ددرگیم . لادـتعا  دـح  زا  ناـسنا  جورخ  بجوم  هدوب و 
داجیا وا  رد  ییاهییاناوت  دـشاب  بلطم  ریگیپ  ادـج  یـسک  رگا  تساـتابجاو و  هب  لـمع  تاـمرحم و  زا  زیهرپ  نآ  تسخن  هلحرم  هک  دراد 

هب دراوم  نیا  رد  رتشیب  حیـضوت  يارب   ... ) تعیبـط و رد  فرـصت  اـی  هدـنیآ و  زا  ربخدـننامه  دـنلابیم . نادـب  شیوارد  هچنآ  قوف  دوشیم 
J (.} دییامرفهعجارم اهناشنیب » زا  ناشن   » باتک

. دیهدب یتاحیضوت  هقرف  نیا  دروم  رد  افطل  دنتسه  رفاک  سجن و  قح  لها  هقرف  ایآ 

شسرپ

. دیهدب یتاحیضوت  هقرف  نیا  دروم  رد  افطل  دنتسه  رفاک  سجن و  قح  لها  هقرف  ایآ 

خساپ

ناـیدا زین  یناتـساب و  دـیاقع  زا  یطولخم  هدوب و  یطاـقتلا  ياـهنییآ  هلمج  زا  قح  لـها  هقرف  تسا . قح » لـها   » هقرف امـش  دوـصقم  ارهاـظ 
ار ناطیش  هورگ  نیا  ناتسرپ ؛  ناطیش  فلا ) دناهدش . میـسقت  هدمع  هورگ  هس  هب  قح  لها  رـضاح  لاح  رد  دشابیم . مالـسا و ... تیحیـسم 

یحاون باهذ و  لپرـس  دنرک  رد  هورگ  نیا  ناوریپ  رتشیب  دـنافلاخم . تراهط  هنوگره  اب  دـننادیم و  سدـقم  ار  كوخ  هدرک و  سیدـقت 
ادج مالسا  زا   " الک ار  دوخ  نید  تسا و  ادخ  (ع ) یلع ترضح  هک  دنرادنپیم  هورگ  نیا  اهيهللا ؛  یلع  ب )  دنراد . تنوکس  نآ  رواجم 
دوخ هورگ  نیا  ناملـسم ؛  قح  لها  هورگ  ج ) دناهدنکارپ . رگید  یحاون  یخرب  رد  ناریا و  برغ  لامـش  رد  اتدمع  زین  هورگ  نیا  دننادیم .

؛  تسا موس  هورگ  هب  طوبرم  هقرف  نیا  زا  تسد  رد  راثآ  هدمع  دنتسه . هعیش  زا  توافتم  بادآ  كولس و  ریس و  رد  یلو  دننادیم  هعیـش  ار 
تادقتعم ای  نییآ و  ابیرقت  ودننکیم  هناروکروک  دـیلقت  دوخ  ناینیـشیپ  زا  اهنت  هدوب و  يرکف  هیاپ  هنوگره  دـقاف  اساسا  لوا  هورگ  ود  نوچ 

(، قیاقحلا قح   ) تقیقح هماـنهاش  1 ـ دـینک : هعجارم  دـیناوتیم  ریز  عبانم  هب  هورگ  نیا  هراـبرد  رتشیب  هعلاـطم  يارب  دـنرادن . یهجوت  لـباق 
ای هقرف و  نیا  هرابرد  عومجم  رد  یلـضفا  مساق  قح ، لها  یلع 4 ـ رون  جاح  قحلا ، راثآ  یلع 3 ـ رون  جاح  قحلا ، ناهرب  يدابآ 2 ـ نوحیج 

فلتخم ياههنیمز  رد  یکانرطخ  ياهفارحنا  راچد  دریگب  هلصاف  ترتع  نآرق و  ریسم  زا  هک  یهورگ  ره  مییوگب : میناوتیم  اههقرف  رگید 
نیا زا  ریغ  هب  دناهدوبهار و  نیا  رادملع  خـیرات  لوط  رد  هعیـش  تیعجرم  هک  تسا  ترتع  نآرق و  هار  نامه  تمالـس  هار  نیاربانب  دوشیم .

. درادـن تحـص  ناونع  چـیه  هب  هدـش  لقن  اهنیا  زا  گرزب  ياملع  زا  یخرب  تیاـمح  هراـبرد  هک  یبلطم  دناهتـشادن و  لوبق  ار  یقیرط  چـیه 
دنناوخیمن زامن  هک  یناناملـسم  اما  دومن . بانتجا  اهنآ  ياذغ  زا  دیاب  دنتـسه و  سجن  رفاک و  دننادب  ادـخ  ار  (ع ) نانمءومریما هک  یناسک 

J .} درادن عنام  اهنآ  لالح  ياهاذغ  زا  هدافتسا  دنتسه و  كاپ  نکل  دنهدیم  ماجنا  یگرزب  تیصعم  هچ  رگا  دنتسین  زامن  رکنم  یلو 

. تسیک یلاغ  تسیچ و  ولغ 
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شسرپ

. تسیک یلاغ  تسیچ و  ولغ 

خساپ

زا تسا  ترابع  حالطصا  رد  ص 109 .) دیفم ، خیش  داقتعالا ، حیحصت   ) تسا لادتعا  دح  زا  ندش  جراخ  دح و  زا  نتـشذگ  تغل  رد  ولغ 
رد دنوادخ  اب  اهنآ  تکراشم  هب  لئاق  هدرب و  رتالاب  ندوب  هدـنب  قولخم و  ماقم  زا  ار  رگید  دارفا  ای  ناربمایپ  ای  (ع ) همئا هاوخ  یناسنا  هک  نیا 
رد ادـخ  حور  لولح  لثم  تسا  اهنیا  زا  یکی  اب  مزالم  هک  میوش  يزیچ  هب  دـقتعم  هک  نیا  ای  میوش  تیقزار  تیقلاخ و  تیدوبعم ، تیهولا ،

همالع دنا . هدرک  جورع  نامـسآ  هب  هدرمن و  اهنآ  هک  نیا  ای  هدرک  ضیوفت  اهنآ  هب  ار  قلخ  رما  اهنیا  قلخ  زا  دعب  دـنوادخ  هک  نیا  ای  اهنیا و 
کیرـش تیقزار  تیقلاخ و  ای  تیدوبعم  رد  ب )  (ع ) همئا ربمایپ و  تیهولا  فلا ) هدرمـش :  ریز  روما  هب  داقتعا  رد  ار  ولغ  رهاـظم  یـسلجم 

توبن هب  داقتعا  ه )  دنهاگآ . بیغ  زا  یهلا  ماهلا  یحو و  نودـب  نانآ  د )  نانآ . اب  دـنوادخ  داحتا  ای  اهنآ  رد  دـنوادخ  لولح  ج )  دـنیادخ .
مزال یهلا  تیـصعم  كرت  دنوادخ و  تعاطا  نانآ  تفرعم  اب  ز )  رگیدکی . ياه  ندـب  رد  همئا  حاورا  خـسانت  و )  (ع .) نیرهاط همئا  هرابرد 
هقرف لثم  دشاب . دـقتعم  دـش  رکذ  الاب  رد  هک  يوغل  یحالطـصا و  يانعم  هب  هک  تسا  یـسک  یلاغ  ص 346 .) ج 25 ، راونالاراحب ،  ) تسین

ص یناگیاپلگ ، ینابر  یلع  یمالک ، بهاذـم  قرف و   ] هدرک لولح  وا  رد  تیهولا  ای  تسادـخ  بلاط  یبا  نب  یلع  دـندوب  لئاق  هک  هیریـصن 
رد لولح  ادخ  حور  دندوب  دقتعم  هک  هیحانج  هقرف  لثم  ای  درک . جورع  نامـسآ  هب  (ع ) رقاب ماما  دـندقتعم  هک  هیروصنم  هقرف  لثم  ای  و  [ 326

، قرفلا نیب  قرفلا  ... ] هیرامح و هیبارغ ، هیجالح ، هیبشت ، نوچ  ییاه  هقرف  و  دیـسر . هیواعم  نبا  هللادبع  هب  ات  درک  وا  زا  دـعب  ناربمایپ  مدآ و 
هب هیزورد  یهللا ) یلع   ) قح لها  دـننام  ییاـه  هقرف  اـهنت  دـنا . هدـش  ضرقنم  همه  هناتخبـشوخ  هک  دـعب ] هب  ص 230  يدادغب ، رهاقلادـبع 
زا ار  ناربمایپ  همئا و  هک  يدارفا  رب  یلاغ  حالطصا  اعون  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  دنراد . یناوریپ  اهروشک  یضعب  رد  هدنکارپ  تروص 

قالطا دنربب  رتالاب  ندوب  قولخم  دـبع و  دـح  زا  مه  ار  موصعم  ریغ  دارفا  هک  یناسک  هب  یهاگ  یلو  دوش  یم  قالطا  دـنربب  رتالاب  ناشماقم 
زاب هرابود  هتفر و  نامـسآ  هب  دـندش  لئاق  دوب  اـفلخ  زا  هک  يافوتم 411 ه )  ) هللارماب مکاحلا  هرابرد  هک  هیزورد  هقرف  لـثم  دوش . یم  یلاـغ 

: تالغ هرابرد  اهقف  تیبلا و  لها  عضوم  تشذـگ . شنایب  هک  هیروصنم  هقرف  لثم  اـی  و  ص 318 ] یمالک ، بهاذم  قرف و   ] تشگ دـهاوخ 
همئا زا  تیاور  دودح 100  یسلجم  همالع  دنا . هدرک  ریفکت  شهوکن و  ار  نایلاغ  هتسناد و  دودرم  ار  ولغ  هجو  نیرتدیدش  هب  هعیـش  ناماما 

نم میرم  نب  یـسیع  هئاربـک  هـالغلا  نم  ءيرب  ینا  مهللا  : » دوـمرف (ع ) یلع ماـما  هلمج : زا  هدوـمن  رکذ  راونـالاراحب  باـتک  رد  هراـب  نیا  رد 
ص ج 25 ، راونـالاراحب ، « ) تسج يرازیب  اراـصن  زا  میرم  نب  یـسیع  هک  هنوگناـمه  میوج  یم  يرازیب  تـالغ  زا  نم  ادـنوادخ  يراـصنلا ؛
زا یتح  رگید  ثیدح  رد  و  دنزاس » هابت  ار  نانآ  هدیقع  ادابم  دیـشاب  رذحرب  تالغ  رطخ  زا  دوخ  ناناوج  رب  : » دومرف (ع ) قداص ماما  (. 365

يوحن هب  ولغ  رگا  دـنیامرف  یم  اهقف  اهقف : رظن  زا  تـالغ  مکح  ص 296 .) راونالاراحب ،  ) تسا هدومرف  یهن  اهنآ  اب  ینیـشنمه  ترـشاعم و 
هکلب دننک  یمن  رکذ  ناناملسم  قرف  تحت  ار  هورگ  نیا  ناسیون  خیرات  اذل  تسا ، رفاک  یلاغ  دنزب  ررـض  دیحوت  ماسقا  زا  یکی  هب  هک  دشاب 

: دیامرف یم  هک  دیفم  خیـش  مالک  و  ص 230 .) قرفلا ، نیب  قرفلا   ) دنتـسین ناناملـسم  زا  دنتـسه و  مالـسا  هب  بوسنم  هک  یقرف  دنیوگ  یم 
یف تاداقتعالا  ] دنـشاب یم  هارمگ  ياه  هقرف  رگید  و  سوجم و ... اراصن و  دوهی و  زا  رتدب  دـنرفاک و  هک  تسا  نیا  تالغ  هرابرد  ام  داقتعا 
دوخ نکل  تسا  نآ  اب  مزالم  هچرگ  دنزن  ررـض  دیحوت  هب  امیقتـسم  اهنآ  داقتعا  رگا  اما  تسا . هورگ  نیمه  هب  رظان  ص 71 ] هیمامالا ، نید 

(ع) همئا توبن  لثم  میراد  شا  یفن  رب  لیلد  هکلب  میرادن  نآ  رب  یلیلد  هک  دیوگب  همئا  هرابرد  یبلطم  ای  تسین  هاگآ  همزالم  نیا  هب  صخش 
تیقلاـخ و رد  دـیحوت  هب  هک  يولغ  یلک  روط  هب  دـیامرف : یم  هورع  حرـش  رد  يزیربـت  یلع  ازریم  هچناـنچ  دوـش . یمن  رفک  بجوـم  اـهنیا 
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حرش یف  حیقنتلا   ) دوش یمن  رفک  بجوم  اما  تسا  دودرم  دنچ  ره  دنزن  ررض  تیدوبع  تیهولا و  رد  دیحوت  یعیرشت و  ینیوکت و  تیبوبر 
: - دـییامرف هعجارم  لـیذ  راـثآ  هب  دـیناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  قیقحت  تهج  يزیربـت .) يورغ  یلع  ازریم  ص 73 ، ج 2 ، یقثوـلا ، هورع 
یف هیهلا  فراعملا  هیادـب  همجرت  ینیئارفـسا -  يدادـغب  رداقلادـبع  قرفلا ، نیب  قرفلا  یناـگیاپلگ -  یناـبر  یلع  یمـالک ، بهاذـم  قرف و 

داژن یقتم  یضترم  همجرت  يزارخ ، نسحم  دیس  هللا  تیآ  ج 2 ، هیمامالا ، دیاقع 

؟ دنوشیم بوسحم  ناملسم  اهنآ  ایآ  دوشیم ؟ هتفگ  یناسک  هچ  هب  ناگدننک ) ولغ   ) نایلاغ

شسرپ

؟ دنوشیم بوسحم  ناملسم  اهنآ  ایآ  دوشیم ؟ هتفگ  یناسک  هچ  هب  ناگدننک ) ولغ   ) نایلاغ

خساپ

یَلَع اُولوُقَت  َو ال  مُِکنید  ِیف  اُولغَت  ِباتِکلا ال  َلهَأ  ای  : » دـیامرفیم باتک  لـها  هب  باـطخ  نآرق  تسا . دـح  زا  زواـجت  ینعم  هب  تغل  رد  ولغ 
نآرق دـییوگن . قح  زا  ریغ  ادـخ  هرابرد  و  دـینکن ، دـح ) زا  زواجت   ) ولغ دوخ ، نید  رد  باتک  لها  يا  هیآ 171 . اسن ، هروس  قَحلا » ّـالِإ  ِهَّللا 

ادـخ دـنزرف  اـی  ادـخ  ار  وا  هدرک و  زواـجت  قح  زرم  زا  (ع ) حیـسم ترـضح  قح  رد  هک  دـنکیم  یهن  وـلغ  زا  تهج  نیا  زا  ار  ناـنآ  میرک 
قح زرم  زا  (ع ) موصعم نایاوشیپ  ریاس  ای  و  (ع ) یلع ترضح  هرابرد  ییاههورگ  (ص ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  تشذگرد  زا  سپ  دناهتـسناد .

. دناهدیمان یلاغ ) عمج  « ) نایلاغ  » ای ةالغ »  » ار نانآ  تهج  نیا  زا  تسادـخ . هژیو  هک  دـندش  لیاق  ناشیا  يارب  ار  یتاماقم  دـندرک و  زواجت 
(، (ع وا نادـنزرف  زا  نایاوشیپ  نانمؤم و  ریما  يارب  یلو  هدومن  رهاظت  مالـسا  هب  هک  دنتـسه  ییاههورگ  نایلاغ ، : » دـیوگیم هر ) ) دـیفم خـیش 

خیـشلا ۀـیمامالا ، تاداقتعا  حیحـصت  . تسا رتارف  تقیقح  زرم  زا  هک  دـناهدرک  یفرعم  یتافـص  اب  ار  نانآ  دـناهدش و  لـیاق  توبن  تیهولا و 
هرابرد ولغ  : » دـسیونیم هماقم -  هَّللا  یلعا  یـسلجم -  همـالع  1414 ه ق .) دـیفملاراد ، (، ) ضیوفتلا ولغلا و  یف  لـصف  ، ) ص 131 دیفملا ،

زا ار  يزور  شنیرفآ و  ای  میراگنیب ؛ ادخ  کیرـش  ار  ناشیا  شتـسرپ ، تدابع و  رد  ای  میمانب  ادخ  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  نایاوشیپ ، ربمایپ و 
ار ناماما  ای  دنهاگآ ؛ بیغ  زا  ادخ  بناج  زا  ماهلا  نودب  نانآ  مییوگب  ای  تسا ؛ هدرک  لولح  اهنآ  رد  ادخ  میوش  دقتعم  ای  مینادـب ؛ اهنآ  ِنآ 
ام زا  ار  فیلاـکت  دزاـسیم و  زاـینیب  ادــخ  تداـبع  عوـن  ره  زا  ار  اـم  ناـنآ ، تـفرعم  تخانــش و  هـک  مـینک  روـصت  اــی  مینادــب ، ربماــیپ 

نایلاغ زا  هتـسویپ  (ع ) وا كاپ  نادـنزرف  ناـنمؤملاریما و  1404 ه ق .) توریب ، ءافولا ، ۀسـسؤم  ، ) ص 346 ج 25 ، راونالاراحب ، «. درادیمرب
نینچ شناوریپ  هب  (ع ) قداص ماما  مینکیم . هدنـسب  ثیدـح  کی  لـقن  هب  اـهنت  اـج  نیا  رد  اـم  دناهداتـسرف . تنعل  اـهنآ  رب  هتـسج و  يرود 

؛ » هَّللا ِدابِعل  َۀِیبُوبرلا  َنوُعدَی  َو  ِهَّللا  َۀَمَظَع  َنوُرغَُـصی  ِهَّللا  ِْقلَخ  رَـش  َةالُْغلا  نِإف  ْمُهوُدِـسُْفیال  َةالُْغلا  ُمُِکباَبَـش  یَلَع  اوُرَذـحِإ  : » دـهدیم روتـسد 
ار اهنآ  ینید  ياهرواب  ادابم  ات  دیـسرتب  نایلاغ  زا  دوخ  ناـناوج  رب  (. 1404 توریب ، ءافولا ، ۀسـسؤم  ، ) ح 6 ص 265 ، ج 25 ، راونالاراحب ،
زا دننک . تابثا  ار  تیبوبر  ادخ  ناگدنب  يارب  دنهاکب و  ادخ  تمظع  زا  هک  دنشوکیم  نانآ  دنمدرم . نیرتدب  نایلاغ  هک  اقح  دنزاس . دساف 

دوخ تاداقتعا  رد  قودـص  خیـش  نینچمه  دـننادیم . رفاک  ار  اهنآ  مالـسا  ناگرزب  تسا و  شزرایب  مالـسا  هب  ناـیلاغ  رهاـظت  تهج ، نیا 
زا یهورگ  هیردق ، هیردـق  سوجم و  يراصن ، دوهی و  زا  رتدـب  دـنیادخ و  هب  رفاک  نانآ  هک  تسا  نیا  نایلاغ  هرابرد  ام  داقتعا  : » دـسیونیم
زا ياهقرف  هیرورح ، دـناهیرورح  و  تسین . ادـخ  ریدـقت  هب  یـصاعم  رفک و  تسا و  شلامعا  قلاـخ  یناـسنا  ره  دـندقتعم  هک  دنتـسه  هلزتعم 
هک نیا  نیع  رد  میوشیم  روآدای  دنرتدب . تعدـب  لها  مامت  زا  و  ص 97 . قودص ، خیـش  هیمامالا ، نید  یف  تاداقتعالا  ر.ك : دنجراوخ .
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. تسناد ولغ  رایعم  نودب  ار  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  هرابرد  یتلیضف  عون  ره  دیابن  دومن ، زیهرپ  ولغ  زا  دیاب 

. دیهد حیضوت  هضوفم )   ) داقتعا هرابرد 

شسرپ

. دیهد حیضوت  هضوفم )   ) داقتعا هرابرد 

خساپ

ترـضح هب  ار  ملاعروما  دـنوادخ  دـنراد  هدـیقع  هک  دوشیم  هتفگ  یناسک  هب  ناونع  نیا  تسا . ندرک  راذـگاو  ینعم  هب  ضیوفت  هضوفم :
نیرتمهم بلطم  نیا  رب  هوالع  . درک ضیوفت  نانآ  هب  ار  ملاع  ریبدـت  شنیرفآ و  رایتخا  تردـق و  راذـگاو و  (ع ) یلع ترـضح  اـی  دـمحم و 

-3 دـنناسریم . یحو  اهنآ  هب  دـنیآیم و  دورف  همئا  رب  هکئالم  - 2 دننکیم . خسن  ار  اهتعیرـش  همئا  - 1 زا : تسا  ترابع  اهنآ  تاداـقتعا 
هدش رکذ  دنوادخ  تافص  ناونع  هب  نآرق  رد  هک  یتافـص  تقیقح  - 4 دنیاهنآ . قزار  تادوجوم و  قلاخ  (ع ) همئا و  (ص ) لوسر ترـضح 
هدش راذگاو  اهنآ  هب  رما  هک  هدـش  لقتنم  ییاهنآ  هبو  هدـش  طقاس  میدـق  دـنوادخ  زا  ّیح  يراب و  قلاخ ، رداق ، دمـص ، دـحاو ، دـننام  تسا 

، یمق يرعـشا  فلخ  یبا  نب  هّللادـبع  نب  دعـس  قرفلاو ، تالاقملا  - 1 اـگن : باـب  نیا  رد  و ... (ع ) همئا و  (ص ) لوسر ترـضح  ینعی  تسا 
نب میهاربا  ماصتعالاو ، - 2 60  - صص 61 ، 1361 مود ، پاچ  نارهت ، یگنهرف  یملع و  تاراـشتنا  زکرم  رولـشم ، داوج  دـمحم  حیحـصت 

تابثا ورنیازا  تسا ، هدـشن  رکذ  هقرف  نیا  ربهر  ماـن  ص 219  ج 2 ، 1332 ق ، ةرهاق ، ةداعـسلا  ۀعبطم  یطانرغ ، یمخم  دمحم  نب  یـسوم 
ناوـنع هب  هضوـفم  اـهنآ  رد  هک  تسا  هدـش  دراو  همئا  زا  يداـیز  تاـیاورلاح  نیع  رد  اـما  تسا . لکـشم  یخیراـت  رظن  زا  هقرف  نیا  دوـجو 

هدرب مان  ناوارف  (ع ) اضر ماما  ناـمز  رد  صوصخ  هب  هورگ  نیا  زا  ص 345 ) ج25 ، راونالاراحب ،  ) دناهتفرگ رارق  تالغ  زا  يادـج  یهورگ 
هدناوخ كرـشم  تاداقتعا  نیا  اب  هضوفم  تایاور  ناسل  رد  دشاب . هدش  رکذ  هورگ  نیا  ربهرای  ناوریپ و  زا  یمان  هک  نیا  نودب  تسا  هدـش 

J (.} صص 328 و 329 ج 25 ، نامه ، اگن : ، ) دناهدش

. دییامن نایب  حورشم  ار  نآ  هلدا  عبنم و  رکذ  اب  تسیچ ؟ تالغ  نیداینب  ياههشیدنا 

شسرپ

. دییامن نایب  حورشم  ار  نآ  هلدا  عبنم و  رکذ  اب  تسیچ ؟ تالغ  نیداینب  ياههشیدنا 

خساپ

دایز دح  زا  زواجت  هک  دوشیم  هدرب  راک  هب  ییاج  رد  ًالومعم  دنیوگ و  ار  دح  زا  روبع  ای  يزیچ و  ره  رد  هزادنا  زا  نتـشذگ  تغل ، رد  ولغ 
ندیزرو طارفا  زا  تسا  ترابع  نید  رد  ولغ  دندنارذگ . دح  زا  ار  راک  نآ  ینعی  دندومن  ولغ  يراک  رد  مدرم  دوشیم  هتفگ  یتقو  دـشاب و 

هتفرگ رارق  تمذـم  دروـم  نید  رد  وـلغ  مـیرک ، نآرق  رد  { 1 .} دور رتارف  نید  رد  قـح  ياـهرایعم  زا  هک  ياهنوـگ  هـب  ینید  تادـقتعم  رد 
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هب تایدعت  هنوگ  نیا  زین  بهاذم  نایدا و  خیرات  رد  دناهدش . ولغ  راتفرگ  ياهنوگ  هب  يدایز  رایـسب  ياههورگ  خـیرات ، لوط  رد  { 2 .} تسا
ینتبم نآ  رب  ار  شیوخ  هدـیقع  یباعـشنا ) بهذـم   ) نیبئاـص اـهییادوب و  اـهییامهرب و  هک  ياهیلوا  لوصا  زا  تسا . هتـشاد  دوجو  حوضو 

قلخ هیبشت  اب  يرگید  قلخ و  هب  قلاخ  هیبشت  اب  یکی  هک  دـنوشیم  بوسحم  نیـشیپ  نایدا  زا  يراصن  دوهی و  { 3 .} تسا خسانت  دناهدومن ،
تاباعـشنا اهنآ  زا  يرایـسب  رد  هک  دـندمآ  دوجو  هب  یفلتخم  ياههقرف  زین  مالـسا  نید  رد  دـناهدومن . التبم  لضعم  نیا  هب  ار  دوخ  قلاـخ  هب 

ناگدننک ّولغ  دناهتشاد . زیمآبصعت  شرگن  هعیش  بهذم  هب  اههقرف  یضعب  باستنا  رد  ناگدنـسیون  یـضعب  تفرگ . تروص  مه  يددعتم 
هجاوم مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  دـیدش  يریگعضوم  اب  ياهقرف  تروص  هب  سپـس  يدرف و  تروص  هب  یمالـسا  تموکح  يادـتبا  زا 

رد { 4 .} دش هتـشک  يوما  تموکح  طسوت  یـسایس  فادها  نتـشاد  رـس  رد  تهج  هب  روهـشم ، ناگدننکولغ  زا  یلجع ، روصنم  وبا  دندش .
روصنم رب  نانآ  دـشکیم ، ار  ملـسم  وبا  روصنم ، هک  یناـمز  دـندرک . باـطخ  دوخ  يادـخ  ار  روصنم  هیدـنوار  زا  ياهقرف  اهیـسابع  ناـمز 

، همئا توبن  صاخشا ، ای  همئا  تیهولا  تسا . تالغ  یبهذم  ياهرواب  هلمج  زا  { 5 .} دنکیم ماع  لتق  ار  اهنآ  یسابع  روصنم  دنروشیم و 
وا تشاد . زیمآولغ  يراـکفا  یلجع  روصنم  وبا  . 1 میزادرپیم : مادک  ره  زا  يرـصتخم  حیـضوت  هب  کنیا  ضیوفت . هیبشت و  خسانت ، لولح ،
هک درک  مالعا  (ع ) رقاب ماما  زا  سپ  وا  درک . تماما  ياعدا  يو  سپـس  درک . درط  ار  وا  ماما  اـما  تخاـس ، بوسنم  (ع ) رقاـب ماـما  هب  ار  دوخ 
وا تسنادیم . يو  تبیغ  نامز  رد  ماـما  هفیلخ  ار  دوخ  دیـشکیم و  ار  (ع ) رقاـب ماـما  تشگزاـب  راـظتنا  تسا . هدـش  لـقتنم  يو  هب  تماـما 
اب هدناوخ ، دوخ  يوس  هب  ار  وا  ادخ  دوب  یعدـم  تسنادیم و  لیلخ  میهاربا  نوچمه  ار  دوخ  تسنادیم و  لوسر  یبن  ار  (ع ) یلع ترـضح 
ود رب  شناوریپ  وا  گرم  زا  سپ  دندرکیم . لابند  ار  یسایس  یفده  شناوریپ  وا و  تسا . هدیـشک  وا  رـس  رب  ار  شتـسد  هتفگ و  نخـس  يو 

{7 .} تسنادیم ربمایپ  ار  دوخ  دنوادخ و  ار  ماما  نآ  يریمن  ریـصن  نب  دـمحم  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  نامز  رد  { 6 .} دندش میسقت  هورگ 
دادـملق تلاسر  رد  ربمایپ  کیرـش  ار  یلع  هیکیرـش  هقرف  وا  قح  ار  تلاسر  دـنادیم و  ادـخ و  ار  یلع  هیولع  هقرف  همئا : توبن  هب  داقتعا  . 2

نیا هک  تسا . تـالغ  ياـهرواب  زا  زین  همئا  هب  نآ  لاـقتنا  ربماـیپ و  دوـجو  رد  سدـقلا  حور  نـتفرگ  رارق  نوـچ  يرکفت  زرط  تـسا . هدرک 
زا تحارـص  هب  ار  توبن  (ع ) قداص ماما  هک  تسا  دوجوم  يداـیز  تاـیاور  لاـثم ، ناونع  هب  { 8 .} تسا دودرم  همئا  گـنهرف  رد  تارکفت 

، یبن نوچمه  یصخش  کی  رد  نآ  زا  ییازجا  ای  دنوادخ  حور  لولح  زا  ترابع  نآ  و  لولح ؛ . 3 { 9 .} تسا هدومن  یفن  رگید  همئا  دوخ و 
تأشن ربیخ  رد  ندـنک  ای  تسا و  یهلا  حور  لولح  همئاو  ربمایپ  تمـصع  رب  لیلد  هک  ارچ  وا ، اب  ندـش  دـحتم  رگید و  صخـش  ره  اـی  ماـما 

رب تالغ  دریگیم . قلعت  يرگید  ندب  هب  هلـصافالب  دش  ادج  یـسک  ندب  زا  هک  حور  ینعی  خـسانت ؛ . 4 نآ . لاـثما  یتوکلم و  هوق  زا  هتفرگ 
ماعنا هروس  هیآ 38  نوچ  یتایآ  هب  دراد و  همادا  هلـسلس  نیا  همئا و  هب  نانآ  زا  تسا و  هدرک  لولح  ناربمایپ  رد  یهلا  حور  هک  دـنرواب  نیا 

ره نیمز و  رد  ياهدـبنج  ره  هک  دـینادب  مُکلاثما ؛) ٌممُأ  ّالإ  هیحاـنجب  ُریطی  ٍرئاـط  ـال  ضرـالا و  یف  ٍۀـّباد  نِم  اـم  و  : ) دـنزرویم کـسمت  مه 
نتـسناد و هیبش  قلخ  هب  ار  ادـخ  هیبشت ؛ . 5 { 10 .} دنـشابیم اهناسنا  امـش  دننام  ییاهتما  دـنکیم  زاورپ  اوه  رد  لاب  ود  هب  هک  ياهدـنرپ 

دنوادخ ینعی  ضیوفت ؛ . 6 دناهدیزرو . کسمت  هرقب  هروس  رجف و 210  هروس   22 هط ، هروس   5 تایآ : هب  هک  وا  يارب  ناکم  اضعا و  روصت 
{11 .} دومن راذگاو  یلع  ترـضح  هب  ار  ملاع  ریبدت  زین  وا  درک و  راذگاو  وا  هب  ار  ملاع  قلخ  ریبدـت و  دـعب  درک ، قلخ  ار  دـمحم  ترـضح 
{12 .} دنراد دوجو  شیب  مک و  هیشابلزق ، هیمیهاربا و  هیـشاتکب ، هقرف  یهللا ، یلع  زاین ، لها  قح ، لها  نوچمه  نانآ  زا  ییاههقرف  زین  زورما 

سییاقم مجعم  ص 446 ؛ ج 4 ، يدـیهارفلا ، دـمحا  نب  لیلخلا  نمحرلادـبع  وبا  نیعلا ، ص 112 ؛ ج 10 ، روـظنم ، نبا  برعلا ، ناـسل  [. 1]
ص 222. يربـطلا ، نسحلا  نب  لـضفلا  یلع  وبا  ج 3 ، ناـیبلا ، عمجم  ص 300 ؛ ج 2 ، يزارلا ، ایرکز  سراف  نب  دـمحا  نیـسحلاوبا  ۀـغللا ،

مظاک یمالـسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  [. 4 . ] ص 290 ج 10 ، ییابطابطلا ، نیـسحدمحم  دیـسلا  نازیملا ، [. 3 . ] هیآ 171 ءاـسن ، هروس  [. 2]
، يدرونجبب يوسوم  مظاک  یمالـسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  [. 6 . ] ص 66 یتخبون ، هعیشلا ، قرف  [. 5 . ] ص 287 ج 6 ، يدرونجب ، يوسوم 
، یمالسا قرف  گنهرف  ص 30 ؛ ۀقرتفملا ، قرفلا  ص 178 ؛ هعیش ، خیرات  [. 8 . ] 102 ص 103 -  یتخبون ، هعیشلا ، قرف  [. 7 . ] ص 289 ج 6 ،

نیب قرفلا  [. 11 . ] هیآ 38 ماـعنا ، هروس  [. 10 ... . ] 297 و  - 296 ص 291 -  ج 25 ، یـسلجم ، راونـالاراحب ، هب  دوش  عوجر  [. 9 . ] ص 327
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.1384  - 1376  - 1375  - 1365  - 1364 صص 1357 -  ینادابآ ، یغلبم  ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات  هب  دوش  عوجر  [. 12 . ] قرفلا

؟ تسیچ ولغ  تالاغم و  زا  دوصقم 

شسرپ

؟ تسیچ ولغ  تالاغم و  زا  دوصقم 

خساپ

معا مالسا -  ياملع  دناهدومن . ولغ  (ع ) تیب لها  همئا  ای  (ص ) مرکا ربمایپ  هرابرد  هک  دناهدمآ  هدیدپ  ییاه  هقرف  مالسا  خیرات  لوط  رد  ج :
هب ار  دوخ  باتک  زا  ياهناگادـج  باب  قرفلا » نیب  قرفلا   » باتک فلؤم  دناهتـسناد . رفاک  دـترم و  ار  اـههقرف  نیا  تنـس -  لـها  هعیـش و  زا 

مالـسا هب  هک  تسا  ییاه  هقرف  نایب  رد  باتک  نیا  باوبا  زا  مراهچ  باـب  : » تسا هتـشون  دوخ  باـتک  همدـقم  رد  هداد و  صاـصتخا  ناـیلاغ 
مهدزیس باب  زین  ینییارفسا  { 1 .} تسا هدرب  مان  ار  نایلاغ  زا  هقرف  تسیب  يو  دنتیـسن .» یمالـسا  تما  زا  عقاو  رد  یلو  دناهدش  هداد  تبـسن 

دح و زا  نتـشذگ  تغل  رد  ولغ  : » دـیوگیم دـیفم  خیـش  ولغ  هژاو  فیرعت  رد  اما  {. 2} هداد صاصتخا  تالغ  ياـههقرف  هب  ار  دوخ  باـتک 
یف اولغت  باتکا ال  لها  ای  : ) دیامرف یمو  هدرک  یهن  حیسم  ترضح  هرابرد  ولغ  زا  ار  يراصن  لاعتم  دنوادخ  تسا . لادتعا  زا  ندش  جراخ 

زا یهورگ  تـالغ  : » دـیوگیم نینچ  هّضوـفم  تـالغ و  هراـبرد  دوـخ  باـتک  هـمادا  رد  يو  {. 3 (} قحلا اـّلا  هَّللا  یلع  اوـلوقت  ـالو  مکنید 
لادتعا دح  زا  نانآ  قح  رد  دناهدرک و  فیصوت  توبن  ّتیهولا و  هب  ار  ناشیا  نادنزرف  ناماما و  نینمؤملا ، ریما  هک  دنامالـسا  هب  نیرهاظتم 
قولخم ار  نانآ  ثیداحا  همئا و  هک  تسا  نیا  رد  تالغ  اب  اـهنآ  تواـفت  یلو  دنـشابیم  تـالغ  زا  ياهدـع  زین  هّضوفم  دـناهدومن . زواـجت 

ار ولغ  رهاظم  یـسلجم  همالع  { 4 .} تسا هدومرف  ضیوفت  اهنآ  هب  ار  تقلخ  رما  هدـیرفآ و  ار  ناـنآ  دـنوادخ  دـناهتفگ  هتـسناد و  دـنوادخ 
، تیدوـبعم رد  (ع ) همئا ربماـیپ و  تکارـش   - 2 (ع .) نیرهاـط همئا  ربماـیپ و  تیهوـلا   - 1 زا : تسا  تراـبع  هک  دـنادیم  يروما  اـب  داـقتعا 
ربمایپ و یهاـگآ   - 5 (ع .) نیرهاـط همئا  توبن   - 4 نانآ . اب  دـنوادخ  داحتا  اـی  دـنوادخ و  لولح   - 3 لاعتم . يادـخ  اب  تیقازر  تیقلاخ ،

هجو نیرتدـیدش  هب  ار  وـلغ  (ع ) تیب لـها  همئا  { 5} رگیدکی ياهندـب  رد  همئا  حاورا  خـسانت   - 6 ماـهلا . یحو و  نودـب  بیغ  زا  (ع ) هـمئا
راونالاراحب باتک  رد  نایلاغ  هرابرد  ار  همئا  زا  تیاور  دص  دودح  یـسلجم  همالع  دـناهدرک . ریفکت  شهوکن و  ار  نایلاغ  هتـسناد و  دودرم 

نب یـسیع  ةءاربک  ةالغلا  نم  ٌءيرب  ینا  مهللا  : » دیامرفیم (ع ) یلع ترـضح   - 1 دوشیم : هراشا  اـهنآ  زا  هنومن  ود  هب  هک  تسا  هدرک  لـقن 
میرم نب  یسیع  هک  هنوگ  نامه  میوجیم ، يرازیب  تالغ  زا  نم  ادناودخ  { 6 {؛ ًادحا مهنم  رصنت  الو  ًادبا  مهلذخا  مهللا  يراصنلا  نم  میرم 

یلع اورذحا  : » تسا هدومرف  (ع ) قداص ماما   - 2 نکم . يرای  ار  اهنآ  زا  يدـحا  نادرگ و  راوخ  ار  نانآ  ایادـخ  تسج . يرازیب  يراصن  زا 
تالغ رطخ  زا  ار  دوخ  ناناوج  { 7 {؛ هَّللا دابعلا  ۀیبوبرلا  نوعّدی  هَّللا و  ۀمظع  نورّغصی  هَّللا ، قلخ  ّرش  ةالغلا  ّناف  مهودسفی  ةالغلا ال  مکبابش 

يارب هداد و  ناشن  کچوک  ار  ادخ  تمظع  دنـشابیم ، ادـخ  قلخ  نیرتدـب  تالغ  اریز  دـنزاس ؛ هابت  ار  نانآ  هدـیقع  ادابم  دـیراد ، رذـح  رب 
هراب نیا  رد  قودـص  خیـش  دـناهدرک . ریفکت  شهوکن و  ار  تـالغ  تّدـش  اـب  زین  هیماـما  ياـملع  دـننکیم . تیبوبر  ياـعدا  ادـخ  ناگدـنب 
رگید هیرورح و  هیردـق ، سوجم ، و  يراصن ، دوهی ، زا  رتدـب  دـنارفاک و  اهنآ  هک  تسا  نیا  هّضوفم  تالغ و  هرابرد  ام  داـقتعا  : » دـیوگیم

زا اهنآ  جورخ  رفک و  هب  (ع ) تیب لها  همئا  هک  تسا  هدرک  دیکأت  هتسناد و  رفاک  هارمگ و  ار  نانآ  زین  دیفم  خیش  {. 8 «} دناهارمگ ياههقرف 
رفک و ببـس  اهنآ  زا  کی  ره  هب  داقتعا  : » تسا هتفگ  ولغ  رهاظم  ماـسقا و  رکذ  زا  سپ  زین  یـسلجم  همـالع  و  {. 9} دناهدومرف مکح  مالسا 
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هیآ ءاسن ، هروس  [. 3 . ] ص 123 نیدلا ، یف  ریـصبتلا  [. 2 . ] 233 ص 230 -  قرفلا ، نـیب  قرفلا  [. 1 {. ] 10 «} تسا نید  زا  جورخ  داـحلا و 
نید یف  تاداقتعالا  [. 8  . ] نامه [. 7 . ] ص 365 نامه ، [. 6 . ] ص 346 ج 25 ، راونالا ، راحب  [. 5 . ] ص 109 داقتعالا ، حیحصت  [. 4 . ] 171

ص 346. ج 25 ، راونلا ، راحب  [. 10 . ] ص 109 داقتعالا ، حیحصت  [. 9 . ] ص 71 هیمامالا ،

؟ تسیچ ام  اب  اهنآ  قارتفا  هجو  تسیچ ؟ نآ  هلدا  دوشیم ؟ بوسحم  تالغ  ءزج  هعیش  ارچ 

شسرپ

؟ تسیچ ام  اب  اهنآ  قارتفا  هجو  تسیچ ؟ نآ  هلدا  دوشیم ؟ بوسحم  تالغ  ءزج  هعیش  ارچ 

خساپ

ای دنیامن و  یفرعم  ادخ  ناونع  هب  ، دنرادن ندوب  ادخ  تینأش  هک  ار  ییایـشا  یناسک  دنادب و  ادـخ  ار  دوخ  تسادـخ ، قولخم  هک  يدرف  رگا 
هدـیدان ار  یتسرپاتکی  دـیحوت و  رایعم  دـنیامن  دادـملق  ادـخ  دـنزرف  ییالاو ، تایـصوصخ  رطاخ  هب  ار  یـصخش  ره  اـی  دوخ  ربمغیپ  يدارفا 

، دـندش بکترم  هک  يوـلغ  اـب  دنتـسناد و  ادـخ  دـنزرف  ار  حیـسم  زیزع و  هـک  ینایحیـسم  ناـیدوهی و  نوـعرف و  هـک  نـیا  اـمک  دـناهتفرگ ؛
نید تیناقح  ینید ، هدیقع  کی  رگا  مه  یمالـسا  شنیب  رد  دنداد . رارق  شیوخ  هلاحتـسا  دروم  ار  دیحوت  ینعی  بهذم  لصا  نیرتیـساسا 

فیرحت و قح و  زا  زواجت  يزروطارفا و  اب  ار  قح  نید  نآ  يداقتعا  ياههینب  دریگب و  هدیدان  ار  تسا  تنس  نآرق و  زا  هتساخرب  هک  یقح 
نیا اب  دـهد ، هولج  قح  نید  نآ  مان  هب  ار  شیوخ  يامن  قح  ياههزومآ  اـی  دـهد و  ناـشن  تسه ، هک  هچ  نآ  زا  رتارف  دوخ  يأر  هب  ریـسفت 

زا رتارف  ار  ادـخ  لوسر  ناسنا  هک  تسا  نآ  تماما  تلاسر و  نایب  زا  هدافتـسا  اـب  ولغ  راـیعم  تسا . هدرک  ولغ  راـتفرگ  ار  دوخ  قح  زا  روبع 
تبحم رد  ای  دنادن و  ادـخ  هدـنب  ار  وا  نآ  لاثما  تثعب و  تمـصع و  ماقم  رابتعا  هب  دربب و  رتالاب  هدرک ، نیعم  شیارب  ادـخ  هک  یقح  دـح و 

(ص) ادـخ لوـسر  دزروـب . طارفا  تسا ، ادـخ  طـقف  قـلطم  لاـمک  تسین و  قـلطم  لاـمک  اـما  تسا  دادـضا  عماـج  هک  یماـما  هب  ندـیزرو 
نوچ دـیربم ، الاب  مقح  زا  رتالاب  ارم  ًایبن ،» ینذـختی  نأ  لـبق  ًادـبع  ینذـختا  یلاـعت  كراـبت و  هَّللا  ّناـف  یتح  قوف  ینوعفرت  ـال  : » دـیامرفیم

: یل بنذ  نانثا و ال  یف  کلهی  : » دیامرفیم زین  (ع ) یلع تسا . هدرک  قلخ  هدنب  دنک ، قلخ  یبن  ارم  هک  نآ  زا  لبق  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
( ماما هب   ) ندیزرو تبحم  رد  هک  یسک  کی  تسین ، نم  هدهع  رب  مه  يزیچ  دنوشیم و  كاله  هورگ  ود  طرفم ؛» ضغبم  و  طرفم ، بحم 

بجاو ار  وا  تسا ، دنوادخ  تینادحو  هب  دقتعم  هعیـش  { 1 .} دنک یهاتوک  ماما ) هب   ) ندیزرو ضغب  اب  هک  یـسک  رگید  دـنک و  يورهدایز 
ات شبتارم  همه  اب  ناسنا  زا  تادوجوم ؛ ماـمت  تسا ، شتاذ  نیع  دـنوادخ  تردـق  ملع و  هعیـش ، رواـب  زا  دـنادیم . قلطم  لاـمک  دوجولا و 

ربمایپ مالـسا  ربمایپ  زا  دـعب  هک  تسا  ینالوسر  ناربمایپ و  ار  وا  متاخ ، اـت  مدآ  زا  دنتـسه . وا  قولخم  یتسه ، ناـهج  همه  تاـبن و  داـمج و 
مهدزاود ماما  یهلا  فطل  هک  دنتسه  وا  متاخ  نانیشناج  يدهم  ات  یلع  زا  مالسلا ) مهیلع  ) راهطا همئا  دوش و  یحو  وا  رب  هک  تسین  يرگید 

هب دنوادخ  تافص  تیهولا و  باستنا  همئا و  توبن  هعیش ، تسا . هتشاد  هگن  تبیغ  هدرپ  تشپ  رد  تیرشب  ییامنهار  تاجن و  ياتسار  رد  ار 
بتکم هرهچ  ندرک  رادهشدخ  ياتـسار  رد  ارتفا و  تمهت و  زج  يزیچ  هعیـش  هب  تالغ  هژاو  باستنا  اذل  دنکیم  در  تدش  هب  ار  دوخ  همئا 

. دـشابیم نانزگنا  یناسفن  ياههتـساوخ  ای  همئا و  نادرگاش  اب  ییورایور  رد  زجع  راهظا  ای  تداسح  نآ  تلع  دـشاب و  دـناوتیمن  عیـشت 
ياهثحب جوا  رد  فلتخم و  ياـههقرف  ترثک  رـصع  رد  هک  تسا  (ع ) قداـص ماـما  نادرگاـش  صاوخ  زا  ملکتم و  هیقف ، مکح ، نب  ماـشه 

ار يرفعج  بتکم  هنادـنمزوریپ  هرظانم ، سلاجم  رد  يوق  ناهرب  قطنم و  رکف و  تعـسو  اب  لوا ، یـسابع  ناـمز  رد  لدـج  جاور  یمـالک و 
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دنس چیه  نودب  ار  همسجم و ... ههبش و  نوگانوگ  ياهماهتا  دوش و  عقاو  ضغب  دروم  ببـس  نیمه  هب  دنکیم و  عافد  نآ  میرح  زا  نییبت و 
ینتبم (ع ،) قداص ماما  هژیوب  همئا ، هراـبرد  ولغ  یعون  رب  باـطخلاوبا  دـننام  یناـسک  رکف  هدولاـش  { 2 .} دـننکیم وا  هب  بستنم  يدنتـسم  و 
يارب رکفت  زرط  کی  أشنم  دوشیم و  وربور  زین  (ع ) قداص ماما  دـیدش  تفلاخم  اـب  ینیلک ، یـشک و  يرعـشا ، دعـس  هتفگ  هب  هک  ددرگیم 
لولح يو  هک  دـیآیم  تسد  هب  مینادـب ، باطخلاوبا  زا  هتفرگرب  ار  اهنآ  رکفت  ساسا  رگا  هک  دوشیم  هیباطخ  ماـن  هب  یفلتخم  ياـههورگ 

نشور و حیرص و  عضاوم  تسا ، فلاخم  ولغ  اب  هعیـش  هک  نیا  تلع  { 3 .} تسا هتـشاد  رواب  ار  يرگیحابا  خسانت و  یمدآ ، رد  یهلا  حور 
دنتسج تئارب  ناگدننک  ولغ  زا  هّمئا  میتسه . اتکی  راگدرورپ  ناگدنب  ام  دندومرف : حیرصت  اهراب  هک  تسا  مالسلا ) مهیلع  ) راهطا همئا  ررکم 
يواسم ار  نانآ  رب  دامتعا  کمک و  ترشاعم و  تسلاجم و  دنتـسناد ، منهج  شتآ  رد  ناگدش  لخاد  نامیا و  زا  ناگدش  جراخ  ار  نانآ  و 

رارق نعل  دروم  ار  نانآ  و  دـسریمن ، اهنآ  هب  ام  تعافـش  دـندومرف : دـناهدومن و  دادـملق  تیب  لـها  لوسر و  ادـخ و  تیـالو  زا  جورخ  اـب 
.91 ج 2،90 -  ردیح ، دسا  ۀـعبرالا ، بهاذـملا  قداصلا و  مامالا  [. 2 . ] ص 272 ج 25 ، یـسلجم ، رقابدمحم  راونالاراحب ، [. 1 { ] 4 .} دنداد
ج یـسلجم ، رقابدمحم  راونالاراحب ، هب  دوش  هعجارم  [. 4 . ] ص 433 ج 5 ، يدرونجب ، يوسوم  مظاک  یمالـسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  [. 3]

269 ح 11. 273 ح 19 ، 265 ح 4 ، 266 ح 7 ، ًاصوصخ ح 273 18 ، ، 350 ص 261 -  ثارتلا ، ءایحالاراد  پاچ  ، 25

یلاغ قرف 

یهللا یلع 

؟ دنراد يا  هدیقع  هچ  دنا و  یناسک  هچ  اه  یهللا  یلع 

شسرپ

؟ دنراد يا  هدیقع  هچ  دنا و  یناسک  هچ  اه  یهللا  یلع 

خساپ

دنرک باهذ و  لپ  رس  ًاصوصخم  برغ ,  قطانم  رد  رت  شیب  دنراد و  یصاخ  بادآ  دیاقع و  هک  دنتـسه  يا  هقرف  اه  یهللا  یلع  ای  قح  لها 
تالغ دیاقع  زا  یبیکرت  اه  نآ  نید  دنتـسه . قارع  كوکرکو  هینامیلـس  ياهدرک  اه و  نمکرت  نیب  رد  زین  دننک و  یم  یگدنز  نادـمه  و 

سوجم دوهی و  بهذم  زا  ییایاقب  اب  هیفوص  بادآ  و  دنرب ) یم  ادخ  دحرد  ار  اه  نآ  هاگ  هدرک و  ولغ  ناماما  یـضعب  ءهرابرد  هک  یناسک  )
ناج مسج و  رد  ندـش  دراو  لاعتم و  دـنوادخ  ندـمآ  دورف  زا : تسا  ترابع  لولح  ( 1 .) دـنرادداقتعا خـسانت  لولح و  هب  تسا و  يونام  و 
یلع هتشذگ  رد  ناسنا .  ای  ناگدنرپ و  ای  تاناویح  هاوخ  دوش , یفلتخم  ياه  ندب  دراو  ناسنا  کی  حور  ینعی  یقیقح  خسانت  دارفا . یضعب 
ادخ میدقتعم  هعیـش  فالخ  رب  ام  تشادراهظا :  يا  هبحاصم  رد  اه  نآ  زا  یکی  تسا و  ادخ  یلع  دندرک  یم  نالعا  تحارـص  هب  اه  یهللا 
یم رامـش  هب  قح  لها  هورگ  هس  زا  یکی  نایهللا  یلع  تسا :  هدمآ  عیـشت  فراعملا  ةرئاد  باتک  رد  ( 2  .) تسا ادخ  یلع  دوش و  یم  هدـید 

لوبق ار  یعرـش  تاـبجاو  دـنناد و  یم  مالـسا  نید  زا  يادـج  ار  دوـخ  نید  و  تسا .  ادـخ  ًاـتاذ  ًابـسح و  یلع ,  دـنیوگ : یماـه  نیا  دـنیآ .
اب یـسک  هزورما  تسا  ینتفگ  ( 4 .) دـشاب یم  نآرق  تایآ  هب  قطان  تسا و  ادـخ  تاذ  یلع  کش  ـالب  تسا :  هدـمآ  باـتک  رد  ( 3 .) دنرادن
زا هتـشون  نیا  رد  رکذت : تسین .  ادج  مه  ادـخ  زا  اما   , تسین ادـخ  یلع  دـنیوگ : یم  هکلب  دـنک , یمن  فارتعا  یلع 7 ییادـخ  هب  تحارص 
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ج 1 یسراف ,  فراعملاةرئاد  ناگدنـسیون ,  زا  یعمج  بحاصم و  نیـسحمالغ  یقروا 1. پـ . ) دش هدافتـسا  ناونع  تحت  هرامش 206 ءهوزج 
یقروا پـ  ) ج 3 ص 613 عّیشت ,  فراعملا  ةرئاد  یقروا 3. پـ  ) ص 79 ناگدرپس ,  رس  نیدلا ,  هجاوخ  یلع  دمحم  دیس  یقروا 2. پـ  ) ص 315

ص 205 تقیقح ,  ءهمانهاش  يدابآ ,  نوحیج  .4

؟ تسا يا  هقرف  هچ  یهللا  یلع  ای  قح  لها  هقرف 

شسرپ

؟ تسا يا  هقرف  هچ  یهللا  یلع  ای  قح  لها  هقرف 

خساپ

ياـهدرک ناـنامکرت و  نیب  رد  نادـمه و  دـنرک و  باـهز و  رد  ًاـصوصخم  ناریا  یبرغ  دـالب  رد  ـالومعم  هـک  دـنا  یبهذـم  يا  هـقرف  اـهنآ 
اب هیفوص  باذآ  ةالغ و  دیاقع  زا  یبیکرت  اهنآ  تناید  دنتـسه . یّـصاخ  بادآ  دیاقع و  ياراد  دـنراد و  دوجو  قارع  هینامیلـس  كوکرک و 

داقتعا نانآ  دیاقع  هلمج  زا  و  تسا . اهنآ  دیاقع  ولـصا  ءزج  خسانت  لولح و  هب  داقتعا  و  تسا . يونام  سوجم و  دوهی و  بهاذم  زا  ییایاقب 
یم ماجنا  ام  هک  يا  هنوگب  هن  دنراد  زین  هزور  زامن و  هدش  لقن  بتک  یخرب  رد  هک  يروط  هب  تسا و  مالـسلا )) هیلع  )) یلع ماما  تیهولا  هب 
نانآ راکنا  نیا  هک  يا  هنوگ  1348 ـ ـ  هب دنشاب  نید  تایرورض  زا  یکی  رکنم  هک  یناسک  هللا )) همحر  )) ینیمخ ماما  ترضح  رظن  هب  میهد .

ای دـیحوت  ای  تیهولا  راکنا  مزلتـسم  اهنآ  ولغ  هک  دـننک  ولغ  ماما  ربمایپ و  هرابرد ئ  يا  هنوگ  هب  ای  ددرگ  زاب  ربمایپ  تلاسر  لصا  راـکنا  هب 
زا دش . دنهاوخ  بوسحم  سجن  رفاک و  دـنوش  هدرمـش  مود  ای  لوا  هورگ  زا  روکذـم  هقرف  رگا  دوب و  دـهاوخ  سجن  رفاک و  دـشاب  تلاسر 

يرگید یطارفا و  ناتـسود  یکی  دندش  كاله  نم  هرابرد  هورگ  ود  دندومرف : هک  تسا  مالـسلا )) هیلع  )) یلعنینمؤملاریما ترـضح  نانخس 
1349ـ ـ . 117 راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  یقرواپ 1 -  تالاؤس )  هب  خساپ  شخب  (. ) 1) تخسرس نانمشد 

يدننام نشج  مسارم  ناتسمز  يادتبا  رد  دننادیم و  یهللایلع )  ) یلع ترضح  هب  بوسنم  قح و  لها  ار  دوخ  هک  ییاههورگ  دروم  رد  ار  هعیش  رظن 
. دیهد حیضوت  دنراد ،

شسرپ

مـسارم ناتـسمز  يادـتبا  رد  دـننادیم و  یهللایلع )  ) یلع ترـضح  هب  بوسنم  قح و  لها  ار  دوخ  هک  ییاـههورگ  دروم  رد  ار  هعیـش  رظن 
. دیهد حیضوت  دنراد ، يدننام  نشج 

خساپ

یلع ماما  هرابرد  هک  ییاههورگ  دارفا و  يارب  تسا  ییاهمان  نایولع و ... هیریـُصن ، تـالُغ ، ناـسرای ، ناگدرپسرـس ، یهللایلع ، قح ، لـها 
اههورگ نیا  زا  یخرب  دـناهدرک . عضو  یـصاخ  موسر  بادآ و  دوخ  يارب  دـناهدیناسر و  ییادـخ  هجرد  هب  ار  وا  هدومیپ و  ار  وـلُغ  هار  (ع )
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» یهللایلع  « و قح « لها   « نیوانع یماسا و  زا  ًالومعم  اههورگ  نیا  هرابرد  ناریا  ام  روشک  رد  دـننکیم . ولُغ  زین  دوخ  ياسؤر  هراـبرد  یتح 
، تسین ناشدنیاشوخ  تالُغ  یهللایلع و  باقلا  دوش و  قالطا  قح  لها  نانآ  رب  هک  دـنهدیم  حـیجرت  اهنآ  دوخ  هچرگ  دوشیم ، هدافتـسا 

اـضر یمالـسا ، بهاذم  قرف و  اب  ییانـشآ   - P . } دـنیوگیم ناـیولع  هیریـُصن و  هیروـس  رد  يوـلع و  یـشاتکب و  هورگ  نیا  هب  هـیکرت  رد 
يدایز تافالتخا  موسر  بادآ و  دـیاقع و  ءارآ و  رد  قح ، لها  فلتخم  ياههورگ  { P مق هط ، یگنهرف  هسسؤم  رشن  ص 160 ، راکجنرب ،

ادـخ ار  ع )  ) یلع ماـما  ًاحیرـص  ناـنآ  زا  یخرب  تسناد . يدـحاو  بهذـم  هقرف و  ار  قـح  لـها  ناوـتیمن  یتـحار  هب  هک  يروـط  هب  دـنراد 
فلاخم دننادیم و  لالح  ار  یهلا  ياهمارح  دننکیم و  سیدـقت  ار  ناطیـش  دـنوشیم ، هدـیمان  تسرپ  ناطیـش  هک  رگید  یخرب  دـننادیم .

هعیش دیاقع  اب  ار  دوخ  دیاقع  ات  دنشوکیم  دننکیم و  یفرعم  هیرشع  ینثا  هعیش  ناملسم و  ار  دوخ  نانیا  زا  یهورگ  دناتدابع . تراهط و 
نامه تفر -  تراشا  هک  نانچ  قح -  لـها  زا  یخرب  دنـشاب . دـنبیاپ  یمالـسا  تاداـبع  لاـمعا و  تعیرـش ، هب  دـنزاس و  گـنهامه  هیماـما 

ياههماج رد  دـنوادخ  دـندقتعم  دـنراد و  زین  دوخ  نادـشرم  ناگرزب و  زا  یخرب  دروم  رد  دـنراد  ع )  ) یلع ترـضح  هرابرد  هک  يداـقتعا 
هاش هماج  رد  موس  هلحرم  رد  ع ،)  ) یلع هماج  رد  مود  هبترم  رد  راگدـنوادخ ، هماـج  رد  لوا  هلهو  رد  تسا : هدـمآ  مدرم  ناـیم  هب  فلتخم 

دمحم هماج  رد  مشـش  هبترم  رد  یلق ،) سیو  هاش   ) يزمرق هماج  رد  مجنپ  هبترم  رد  كاحـس ، ناطلـس  هماج  رد  مراهچ  هبترم  رد  نیـشوخ ،
دیاقع حرش  خیرات و  نیدلا ، هجاوخ  یلع  دمحم  دیس  ناگدرپسرـس ،  - P . } تسا هدـش  رهاظ  شتآ  ناخ  هماج  رد  متفه  هبترم  رد  کیب و 

لها نایم  جیار  دـیاقع  رگید  زا  { P . 1363 نارهت ، يرهچونم ، یشورفباتک  ص 13 و 107 ، ناـسرای ،)  ) قح لـها  موسر  بادآ و  ینید و 
دارفا ءایـشا و  رد  ادخ  تاذ  لولح  يانعم  هب  حالطـصا  رد  تسا و  دوخ  ریغ  رد  يزیچ  ندش  دراو  يانعم  هب  لولح  تسا . لولح  هلأسم  قح ،

رد دـنوادخ  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  ددرگیم و  رب  قح  لـها  ناـگرزب  زا  یخرب  و  ع )  ) یلع ماـما  تیهولا  هب  داـقتعا  هب  لولح ، هلأـسم  تسا .
خـسانت تسا . قح  لها  دـیاقع  زا  رگید  یکی  خـسانت  تسا ! هدرک  لولح  نارگید  كاحـس و  ناطلـس  نیـشوخ و  هاش  و  ع )  ) یلع ترـضح 
شیوخ یگدنز  رد  هک  یلامعا  اب  بسانتم  ناسنا  ره  ساسا  نیا  رب  رگید . ندب  رد  گرم  زا  سپ  ناسنا  حور  ندـش  لخاد  زا  تسا  ترابع 
ساـبل ندـب و  دراو  ناراـکوکین  حور  دوـشیم . تسوا ، دـیدج  ساـبل  هلزنم  هـب  هـک  یـصاخ  ندـب  دراو  گرم  زا  سپ  تـسا ، هداد  ماـجنا 

هلأسم اب  مالـسا  هژیو  هب  یهلا  نایدا  دـنیبب . ار  شیوخ  رادرک  يازج  ات  دوشیم  ناگراچیب  ءارقف و  ندـب  دراو  ناراکدـب  حور  نادـنمتورث و 
خـسانت لولح ، ولغ ،  ) فیخـس دیاقع  نیا  هب  هجوت  اب  دناهتـسناد . هیاپ  یب  لطاب و  ياهدیقع  ار  نآ  هدرک ، دروخرب  تدش  هب  خسانت  لولح و 

اهنآ زا  ناوتیمن  ور  نیا  زا  دریگیمن و  رارق  دـییأت  دروم  دـنوشیم و  بوسحم  یفارحنا  ّهلاض و  ياـههقرف  وزج  قح  لـها  هک  تسا  و )...
چیپ و رپ  خالگنـس و  هداج  رد  ییامیپهار  دننامه  لامک ، تداعـس و  هب  ندیـسر  يارب  قح  لها  شور  هار و  زا  يوریپ  هک  ارچ  درک . يوریپ 
قرف و اب  ییانـشآ  ر.ك .  - P . } دـشابیم ام  هار  ارف  میقتـسم  هتلافـسا و  هداج  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا . دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  مخ 

تاغیلبت نامزاس  تاراـشتنا  ، 165 ص 163 -  يرایدنفـسا ، ردنکـسا  ةالغ ، فیاوط  168 ؛ ص 160 -  راکجنرب ، اضر  یمالـسا ، بهاذـم 
{P یمالسا .

( دیهد حیضوت  ( ؟ دنتسه هعیش  ًالصا  دنتسه ؟ ماما  دنچ  ریخ ، ای  دنتسه  ناملسم  دنتسه  یتکم  هچ  اهیرایهللا  یلع  بتکم 

شسرپ

( دیهد حیضوت  ( ؟ دنتسه هعیش  ًالصا  دنتسه ؟ ماما  دنچ  ریخ ، ای  دنتسه  ناملسم  دنتسه  یتکم  هچ  اهیرایهللا  یلع  بتکم 

خساپ
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میسقت يددعتم  ياههورگ  هب  مادک  ره  هورگ ، ود  نیا  و  ینس . هعیش و  دندش : میـسقت  گرزب  هورگ  ود  هب  مالـسا  ربمایپ  زا  سپ  ناناملـسم ،
(ع) نیسح ماما  ترضح  تداهش  زا  سپ  تشادن . یباعـشنا  هنوگچیه  (ع ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  یلع ، ترـضح  نامز  رد  هعیـش  دندش .

نیا دنتـشگ . دقتعم  هیفنح  نب  دمحم  تماما  هب  یتیلقا  دندش و  لئاق  (ع ) نیدباعلانیز ماما  ترـضح  ناشیا  دـنزرف  تماما  هب  هعیـش  تیرثکا 
ماما ترـضح  نآ  دـنزرف  تماما  هب  هعیـش  تیرثکا  نیدـباعلانیز ، ماـما  تداهـش  زا  سپ  دـندش . فورعم  هّیناـسیک » يهعیـش   » ماـن هب  تیلقا 

(، (ع رقاب ماما  ترـضح  تلحر  زا  سپ  دنیوگیم . هّیدیز » يهعیـش   » ار تیلقا  نیا  دنتـسناد . ماما  ار  دیز  یتیلقا  دندش و  لئاق  (ع ) رقابدـمحم
یـسوم ماما  وا  دـنزرف  هب  هعیـش  تیرثکا  (ع ) قداص ماما  ترـضح  تلحر  زا  سپ  دـندروآ . نامیا  (ع ) قداص ماـما  شدـنزرف  هب  وا  ناـیعیش 

« هّیلیعامسا يهعیش   » مان هب  تیلقا  نیا  دندرک . باختنا  تماما  هب  ار  لیعامسا  (ع ) قداص ماما  رگید  رـسپ  یتیلقا  دندروآ و  يور  (ع ) مظاکلا
رد یخرب  دندش و  لئاق  (ع ) اضر ماما  ترضح  شدنزرف  تماما  هب  هعیش  تیرثکا  (ع ) مظاکلا یـسوم  ماما  تداهـش  زا  سپ  دندش . فورعم 

باعـشنا (ع ) يدهم ترـضح  ات  (ع ) اضر ماما  زا  سپ  دنتـسه . فورعم  هّیفقاو »  » مان هب  تیلقا  نیا  دندرک . فقوت  مظاکلا  یـسوم  ماما  دوخ 
نامیا نامز  ماما  يرکـسع و  نسح  ماما  يداه ، ماما  هب  وا  زا  سپ  داوج و  ماما  هب  اضر  ماما  زا  سپ  نایعیـش  دماین و  دوجو  هب  یهّجوت  لباق 

ص مالسا ، رد  هعیش  ، ) دناهدنام رادیاپ  نونکات  هک  هیلیعامـسا  هّیدیز و  يهقرف  ود  زج  دندش  ضرقنم  ینامز  كدنا  رد  اهتیلقا ، نیا  دنروآ .
هدزاود يهعیش  ب . داقتعا . رد  لدتعم  تعیرش و  ماکحا  هب  دنبیاپ  یماما  هدزاود  يهعیش  فلا . تسا : هنوگ  ود  یماما  هدزاود  يهعیش  (. 32

. دـشابیم ناگدـننک  ُّولُغ  يانعم  هب  تالغ  تسا . تالُغ »  » یلاغ هملک  عمج  دـنهدیم . لیکـشت  ار  زیچاـن  تیلقا  مود ، هورگ  یلاـغ . یماـما 
لاثم ناونع  هب  دـنراد . یّـصاخ  تاداقتعا  موصعم  ناماما  هرابرد  تیلقا ، نیا  ۀـغللا .) حاحـص  ، ) تسا ّدـح  زا  زواجت  ياـنعم  هب  ّولغ  يهملک 
بیاغ (ع ) قداص ماما  دـنیوگیم : نانآ  زا  یخرب  تسا ، هدرپس  (ع ) یلع ترـضح  هب  ار  ناهج  راک  دـنوادخ ، هک  دـندقتعم  ناـنآ  زا  یخرب 
هتـشک هک  یـسک  هدرک و  جورع  نامـسآ  هب  (ع ) یلع هکلب  تشکن  ار  (ع ) یلع مجلم  نبا  دـنیوگیم : یخرب  تسا و  هدرکن  تاـفو  هدـش و 

رب ار  یحو  هک  درک  تناـیخ  دـیناسریم و  (ع ) یلع هب  دـیاب  ار  یحو  لـیئربج  هک  دـنیوگیم  اـهنیا  زا  یخرب  یتـح  تسا و  هدوبن  وا  هدـش ،
دح زا  زواجت  تاداقتعا ، عون  نیا  ینادابآ .) یغّلبم  هللادبع  ص 1364 ، ج 3 ، ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات  ، ) دروآ (ص ) دمحم ترـضح 

دیاقع هعلاطم  يارب  س 5 ) ص 40 ، مالـسا ، رد  هعیـش  ، ) دنتـسه یماما  هدزاود  يهعیـش  تالغ  وزج  اهیهللا ، یلع  دنوشیم . هدیمان  ولغ  و 
یغلبم هللادبع  يهتـشون  ناهج  بهاذم  نایدا و  خیرات  هب  دیناوتیم  دینک و  هعجارم  یهّللا » ّیلع   » يهملک ادخهد ، يهمانتغل  هب  اهیهللا  ّیلع 

نازواجتم داقتعا و  رد  ناگدـننک  ولغ  يانعم  هب  تالغ  تفگ : دـیاب  اهیهّللا  ّیلع  ندوبن  رفاک  ندوب و  رفاک  هرابرد  دـینک . هعجارم  ینادابآ 
مه سجن و  مه  دنـشاب  هتفگ  نینچ  رگا  تسا . مسجم  يادخ  هلا و  (ع ) یلع ترـضح  دنیوگیم : ياهفیاط  دناهفیاط : دنچ  لادتعا ، دـح  زا 
هدش هدرپس  (ع ) یلع ترـضح  تسد  هب  نیوکت  عیرـشت و  راک  یلو  هدیرفآ  دنوادخ  ار  ناهج  دـنیوگیم : تالغ  زا  ياهفیاط  دنتـسه . رفاک 
یلو تسین  وا  رفک  رد  يدیدرت  دیوگب ، نینچ  ادمع  هناهاگآ و  یسک  رگا  دنیوگ . هضّوفم  ارنآ  هب  نادقتعم  ضیوفت و  ار  داقتعا  نیا  تسا .
رفک هب  ناوتیمن  تروص ، نیا  رد  هدیسر ، يداقتعا  نینچ  هب  اهاعد  تایاور و  زا  یخرب  هعلاطم  رثا  رد  هدش و  لصاح  وا  يارب  ياههبش  رگا 

تیدوبع تیهولا و  رد  دـیحوت  یعیرـشت و  ینیوکت و  تیبوبر  رد  دـیحوت  تیقلاـخ و  رد  دـیحوت  هب  هک  يولغ  یلک  روط  هب  درک . مکح  وا 
، يورغ يزیربت  یلع  ازریم  ص 73 ، ج 2 ، یقثولا ، ةورعلا  حرـش  یف  حیقنتلا  ، ) دسر یمن  رفک  بجوم  اما  تسا  دودرم  دنچ  ره  دنزن ، ررض 

(. فجن پاچ 

؟ تسناد كاپ  دیمان و  هعیش  ار  قح  لها  هفیاط  ناوت  یم  ایآ  قوف  تاحیضوت  هب  هجوت  اب 
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؟ تسناد كاپ  دیمان و  هعیش  ار  قح  لها  هفیاط  ناوت  یم  ایآ  قوف  تاحیضوت  هب  هجوت  اب 

خساپ

رـضاح لاح  رد  دشابیم . مالـسا و ... تیحیـسم  نایدا  زین  یناتـساب و  دیاقع  زا  یطولخم  هدوب و  یطاقتلا  ياهنییآ  هلمج  زا  قح  لها  هقرف 
اب دننادیم و  سدقم  ار  كوخ  هدرک و  سیدقت  ار  ناطیش  هورگ  نیا  ناتسرپ ؛  ناطیش  فلا ) دناهدش . میـسقت  هدمع  هورگ  هس  هب  قح  لها 
؛  اهیهللا یلع  ب )  دـنراد . تنوکـس  نآ  رواجم  یحاون  باهذ و  لپرـس  دـنرک  رد  هورگ  نیا  ناوریپ  رتشیب  دـنافلاخم . تراهط  هنوگره 

لامـش رد  اتدمع "  زین  هورگ  نیا  دننادیم . ادج  مالـسا  زا  الک "  ار  دوخ  نید  تسا و  ادـخ  (ع ) یلع ترـضح  هک  دـنرادنپیم  هورگ  نیا 
كولس ریس و  رد  یلو  دننادیم  هعیـش  ار  دوخ  هورگ  نیا  ناملـسم ؛  قح  لها  هورگ  ج ) دناهدنکارپ . رگید  یحاون  یخرب  رد  ناریا و  برغ 

دقاـف اـساسا "  لوا  هورگ  ود  نوـچ  تسا ؛  موـس  هورگ  هب  طوـبرم  هقرف  نیا  زا  تسد  رد  راـثآ  هدـمع  دنتـسه . هعیـش  زا  تواـفتم  بادآ  و 
يارب دنرادن . یهجوت  لباق  تادـقتعم  ای  نییآ و  ابیرقت "  دـننکیم و  هناروکروک  دـیلقت  دوخ  ناینیـشیپ  زا  اهنت  هدوب و  يرکف  هیاپ  هنوگره 

، قحلا ناهرب  يدابآ 2 ـ نوحیج  قیاقحلا ،) قح   ) تقیقح همانهاش  1 ـ دینک : هعجارم  دـیناوتیم  ریز  عبانم  هب  هورگ  نیا  هرابرد  رتشیب  هعلاطم 
: مییوگب میناوتیم  اههقرف  رگید  ای  هقرف و  نیا  هرابرد  عومجم  رد  یلـضفا  مساق  قح ، لها  یلع 4 ـ رون  جاح  قحلا ، راثآ  یلع 3 ـ رون  جاح 

هچنانچ لاح  ره  هب  دوشیم . فلتخم  ياههنیمز  رد  یکاـنرطخ  ياـهفارحنا  راـچد  دریگب  هلـصاف  ترتع  نآرق و  ریـسم  زا  هک  یهورگ  ره 
ای تلاسر و  راکنا  هب  هک  يروط  هب  راکنا  نیا  دنشاب  هزور  زامن و  لثم  ینید  تایرورض  زا  یکی  رکنم  ای  دننادب و  ادخ  ار  (ع ) یلع ترضح 

. دیمان ناملسم  ار  اهنآ  ناوت  یمن  دنتسه و  سجن  ددرگرب ، تعیرش  نتسناد  صقان  ای  مرکا  ربمایپ  بیذکت 

یلاغ قرف  ریاس 

؟ دنراد لوبق  (ع ) يرکسع نسح  ماما  دنزرف  مهدزاود و  ماما  ناونع  هب  ار  (ع ) نامز ماما  اهنآ  ایآ  دنراد ؟ هدیقع  ماما  هزاود  هب  هیخیش  هقرف  ایآ 

شسرپ

لوبق (ع ) يرکـسع نسح  ماما  دـنزرف  مهدزاود و  ماما  ناونع  هب  ار  (ع ) نامز ماما  اهنآ  ایآ  دـنراد ؟ هدـیقع  ماـما  هزاود  هب  هیخیـش  هقرف  اـیآ 
؟ دنراد

خساپ

هیعرش هینوک و  هیدوجو و  روما  عیمج  يارجا  رد  ادخ  تسد  تردق و  تیشم و  ماما  دنراد  هدیقع  هتشاد ، لوبق  ار  ماما  هدزاود  هیخیش  هقرف 
نیح رد  همئا  زا  کی  ره  تسا . تادوجوم  لک  رب  علطم  دـهاش و  و  هَّللاوس ، ام  عیمج  رب  هقلطم  هماع  تیالو  بحاـص  تسا و  انثتـسا  نودـب 

یعرـش ماکحا  رد  تسین  نوذأم  ینعی  تسا ؛ تماص  ماما  وا  تایح  لاـح  رد  وا ، زا  دـعب  ماـما  تسا و  قطاـن  ماـما  ملاـع ، روما  رد  فرـصت 
هدیقع هیخیش  ( 1 .) دوب قطان  ماما  (ع ) یلع ترـضح  دـندوب و  تماص  ع )  ) یلع نامز  رد  (ع ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  الثم  دـیوگب ؛ يزیچ 

یلو دنزادرپیم ، مدرم  يربهر  تیاده و  هب  هدوب و  (ع ) نامز ماما  مدرم و  نیب  هطـساو  هک  دراد  دوجو  عبار " نکر   " تبیغ نامز  رد  دنراد 
رب ار  ترـضح  هماع  تباین  ياهنوگ  هب  ناهیقف  (ع ) ناـمز ماـما  تبیغ  ناـمز  رد  دـنراد  هدـیقع  هتـشادن و  لوبق  ار  عبار " نکر   " هیماـما هعیش 

زا 934بهاذم هحفص 602 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يرگید يایند  رد  هکلب  تسین ، ایند  ملاع  رد  (ع ) نامز مامادنراد  هدیقع  هیخیش  رگید  يوس  زا  دنزادرپیم . مدرم  تیاده  هب  هتشاد و  هدهع 
دنوادخ نوچ  تسا و  كالفا )  ) سلطا کلف  رب  طیحم  نآ  لفساای  یلخاد  حطـس  هک  تسا  یملاع  هک  تسا ، ایلق  روه  ای  خزرب  ملاع  مان  هب 

هتـشادن و لوبق  ار  عبار " نکر   " هیماما هعیـش  ( 2 . ) دـنناوخیم زین  نماث  میلقا  ار  ایلق  روه  ملاع  نیا  دـش . دـهاوخ  ملاـع  نیا  دراو  دـهاوخب ،
. دنراد فالتخا  تسا ، ناکم  مادک  رد  نامز  ماما  ترضح  هک  نیا  رد  هچ  رگ  دراد ؛ دوجو  ایند  ملاع  نیمه  رد  (ع ) نامز ماما  دنراد  هدیقع 
3 ص 1524 . ج 2 ، یسراف ، فراعملا  هریاد   - 2 ص 1524 . ج 2 ، یـسراف ، فراعملا  هریاد  بحاصم ، نسح  مالغ   - 1 اهتشون : یپ  ( 3)

ص 153. ج 52 ، راونالا ، راحب  ص 266 و 162 ؛ هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  - 

؟ دناهدوب یناسک  هچ  هیزورد  نایعیش  - 14

شسرپ

؟ دناهدوب یناسک  هچ  هیزورد  نایعیش  - 14

خساپ

مشش هفیلخ  مایا  رد  ات  دندوب  رـصم  نییمطاف  يافلخ  ناوریپ  راک , زاغآ  رد  دننکاس  تاماش  زورد  لابج  رد  هک  هیزورد  هفیاط  هیزورد :)) ))
فقوتم هدـش , هتـشک  نارگید  داقتعا  هب  هک  ِهللااب )) ُمِکاْحلَا   )) رد هیزورد  دـندش , قحلم  هینطاـب  هب  يزورد )) نیگتـشن   )) توعد هب  یمطاـف 

! تشگرب دهاوخ  مدرم  نایم  هب  هرابود  و  هتفر ! الاب  نامسآ  هب  هدرک و  تبیغ  يو  دنیوگیم  هتشگ 

؟ تسا يا  هقرف  هنوگچ  هیخیش 

شسرپ

؟ تسا يا  هقرف  هنوگچ  هیخیش 

خساپ

یمالـسا دـیاقع  اب  هدـمآ ، اهنآ  ياهباتک  یخرب  زا  هک  نانآ ، دـیاقع  تسا و  ییاـسحا  دـمحا  خیـش  ناـنآ  ربهر  هک  دنتـسه  یهورگ  هیخیش 
یلاح رد  دنناد . یم  لاوز  لباق  تاذ و  رب  ضراع  ار  تافـص  هتـسناد ، وا  تافـص  ریغ  ار  ادخ  تاذ  دیحوت ، هنیمز  رد  الثم  تسا ; راگزاسان 
تاذ هک  تسا  نیا  تافـص  ندوب  لاوز  لباق  یـضرع و  همزال  اریز  تسوا ; تاذ  نیع  ادخ  تایح  تردق و  ملع و  دننام  تاذ ، تافـص  هک 

یم قّلعت  ییایلق  روه  فیطل  بلاق  هب  تمایق  رد  حور  هک  دـنراد  داقتعا  داعم  هنیمز  نینچمه  دـشاب . تاـیح  تردـق و  ملع و  دـقاف  دـنوادخ 
دننام داعم  ندوب  ینامـسج  هب  داقتعا  مالـسلا )) مهیلع  )) موصعم ناماما  ربماـیپ و  ثیداـحا  نآرق و  تاـیآ  ساـسا  رب  هک  یتروص  رد  دریگ ;
يارب نانآ  ساسا  نیا  رب  دـنناد . یم  مزال  يرما  ار  عبار  نکر  هب  داقتعا  هیخیـش ، نینچمه  تسا . مزال  يرورـض  يرما  داعم  لـصا  هب  داـقتعا 
تسا نشور  دنتسه . يو  نادنزرف  ناخ و  میرک  جاح  یناسحا و  دمحا  خیش  نانآ ، رظن  زا  مراهچ ، نکر  هک  دنتـسه ، لئاق  نکر  راهچ  نید 

زا 934بهاذم هحفص 603 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


1335ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسین راگزاس  هعیش  يداقتعا  لوصا  اب  بلاطم  نیا  هک 

. دیهد حیضوت  هیخیش )   ) هورگ هرابرد 

شسرپ

. دیهد حیضوت  هیخیش )   ) هورگ هرابرد 

خساپ

خیش نآ  راذگناینب  دمآدیدپ . يرشع  ینثا  هعیش  بهذم  زا  يرمق  يرجه  مهدزاود  نرق  رد  هک  تسا  هزات  عیشت  یعون  يرگیخیش  هیخیش :
مه يداـیز  نادرگاـش  هدوب و  يرادناـبزو  شوهزیت  درم  اـتاذ  تسیزیم  ـالبرک  رد  هاـشیلعحتف  ناـمز  رد  هک  يو  تسا . یئاـسحا  دـمحا 

تشاد یگتسبلد  عیشت  هب  مه  هک  اجنآ  زا  یئاسحا  دمحاخیش  دندرک . ادیپ  تیفورعم  رایسب  ناتسبرع  بونج  قارع و  ناریا و  رد  هک  تشاد 
تارییغت ماجنارس  دیشیدنا و  ون  ياهراچ  هزات و  یهار  ددنویپب  يرگیدهب  هدیرب و  یکی  زا  تسناوتیمن  هک  نآ  يارب  نانوی  هفـسلف  هب  مه  و 

مـشخ ثعاب  هک  دومن  ناونع  هیانک  روط  هب  هاگ  هفاـفل و  رد  هاـگ  فلتخم  ياـهبلاقرد  ار  نآ  دروآ و  دـیدپ  عیـشت  رد  ییاـهینوگرگد  و 
هدـنهد و يزور  هدوب ، ناماما  ناـهج  نیا  هدـننیرفآ  - 1 تسا : نینچ  شنارادـفرط  وا و  ياههاگدـیدزا  یخرب  دـش . دوخ  ناـمز  ياـههعیش 
، بآ هرک  زا  نتـشذگ  رد  تفر  جارعم  هب  نوـچ  ربماـیپ  - 2 تساهدرپس . نانآ  تسد  هب  ار  اهراک  هتـشر  ادـخ  دنتـسه و  اهنآ  زین  هدـننادرگ 
نت و زا  دناوتب  ات  تخادنا  ار  دوخ  یشتآ  رـصنع  شتآ  هرک  زا  نتـشذگرد  ییاوه و  رـصنع  داب  هرک  زا  نتـشذگ  رد  ار و  دوخ  یبآ  رـصنع 

رهاظ رـصنع  مسج و  اـب  ناـسنا  داـعم  رد  - 3 درذـگب . ینامـسآ  ياههرک  زادـشاب  رداق  سپـس  ددرگ ، اهر  دـیآرد و  هب  يداـم  بوچراـچ 
زا هک  تسا  یمسج  تسخن  دراد : دسج  مسج و  ود  ناسنا  - 4 دریگیمناج . هرابود  ناسنا  هک  تسا  یئایلق » روه   » بلاق رد  هکلب  دوشیمن 

، جنر تذل و  هنوگچیه  دروآیمرد ، یهاگ  دشوپیم و  یهاگ  سابل  دننام  ارنآ  هک  هدش  بیکرت  شتآ  اوه و  كاخ ، بآ ، ینامز  رـصانع 
داـی یئاـیلق » روه   » هب نآ  زا  هک  مود  دـسج  دراذـگیماو ، ار  ساـبل  نیا  گرم  ماـگنه  رد  ، دوـشیمن هداد  تبـسن  وا  هب  تیـصعم  تعاـط و 
حور بکرم  یئایلق ، روه  دسج  نیا  تسا . ناهنپ  وا  سوسحم  يرهاظ و  دسج  رد  هک  ریذپانانفو  یقاب  نادیواج و  تسا  يدـسج  دـنکیم ،

باسح تشگدـهاوخزاب و  یئایلق  روه  دـسج  نیمه  اب  تمایق  رد  ناسنا  حور  دـنامیم . یقاب  هدرم  ربق  رد  گرمزا  سپ  تسوا و  خنـس  زا  و 
«. عبار نکر   » هب داقتعا  تماما و  توبن ، دـیحوت ، تسا : لصا  راـهچ  نید  لوصا  - 5 دش . دهاوخ  خزود  ای  تشهب  لخاد  داددـهاوخ و  سپ 

ماما دوخ  هکنآ  ات  تسین  یلاـخ  تجح  ماـما و  دوجو  زا  زگره  نیمز  دـشابیم . عبار » نکر   » لـماک و هعیـش  اوشیپ  موهفم  هب  ماـما  هژاو  - 6
هک نآ  مهم  درادن و  یلاکـشا  « لماک یعیـش   » رب تجح  ماما و  حالطـصا  ندرب  راک  هب  ورنیازا  دوش . رهاظ  جع )) ) بحاص ترـضح  ینعی  )

نامز ماما  زا  دوصقم  - 7 تسا . قیالخداشرا  نید و  زا  عافد  ناشهفیظو  هک  دنتـسه  دمآ و  دهاوخ  ینالداع  ینامز  ره  رد  يرـصع ، ره  رد 
نامه هک  تسا  عبار » نکر   » ای و  لک » هعیش  » نامز ماما  زا  دوصقم  هکلب  دشابیمن  تسا  بیاغ  هک  جع ) ) رمالابحاص ترضح  تایاور ، رد 

، یهدراهچ سردـم  يرگیباب ، يرگیخیـش ، اگن : باب  نیا  رد  دنتـسهقلخ . بیاغ و  ماما  نایم  ییاههطـساو  قلخ و  رب  دـنوادخ  ياـهتجح 
پاچ نارهت ، نخـستاراشتنا ، یبابیـساونا ، مارهب  ینوسامون ،)  ) تیئاهب عماج  خـیرات  باتک و  عومجم  ، اـتیب نارهت ، یغورف  XљȘ باتک

J .} مود لصف  ، 24 صص 68 -  مجنپ 1374 

تیباهو
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تیباهو هچخیرات 

. دیهد حیضوت  تیباهو  يوصخ  رد 

شسرپ

. دیهد حیضوت  تیباهو  يوصخ  رد 

خساپ

یلبنح بهذم  وریپ  دجن و  دالب  زا  هنییع  رهش  یضاق  يو  ردپ  دش . هداهن  انب  ( 1115  - 1206 باهولادبع (  نب  دمحم  طسوت  تیباهو  نییآ 
دمحم تخادنا . هار  هب  ار  ینیدکاپ  تضهن  دیدنسپ و  ار  نآ  دش و  انـشآ  هیمیت  نبا  راکفا  اب  دمحم  تخومآ ، یلبنح  هقف  ردپ  دزن  يو  دوب ،

هب تخادرپ . نآ  اب  تفلاخم  هب  دیدنـسپن و  ار  لسوت  نیا  وا  دوب ، فیرـش  هضور  رانک  رد  ربمایپ  هب  مدرم  لسوت  دهاش  هنیدـم  هب  يرفـس  رد 
هب تفر  دجن  هلمیرح  اسحا و  اب  سپـس  دندرک . نوریب  رهـش  زا  ار  وا  مدرم  تساخرب و  تفلاخم  هب  مدرم  لامعا  اب  اج  نآ  رد  تفر و  هرـصب 

دیاقع راهظا  هب  رتدازآ  يو  نآ  زا  سپ  درم و  لاس 1153  رد  ردپ  تفرگ . رد  فالتخا  شردپ  وا و  نیب  تخادرپ ، دجن  مدرم  دیاقع  راکنا 
سپس يو  دندنار ، نوریب  هنییع  زا  لاس 1160  رد  ار  وا  تفر . هنییع  رهش  هب  سپـس  دنتـسویپ ، وا  هب  هلمیرح  مدرم  زا  یخرب  تخادرپ . دوخ 

هب دمحم  خیـش  دنباتـشب . رگیدکی  يرای  هب  هک  دندرک  قفاوت  هیع  رد  ریما  دوعـسم  نب  دمحم  اب  رهـش  نیا  رد  وا  دش . دـجن  هیع  رد  راپـسهر 
اب درکیم ، تفلاخم  هک  ره  دوب و  ناما  رد  تفریذپیم  هک  ره  درکیم ، هضرع  مدرم  هب  ار  شیوخ  دـیاقع  دوعـسم ، نب  دـمحم  ریما  کمک 

شور هب  مالـسا  تاعورف  زا  یـضعب  دیاقع و  لوصا  رد  دنا و  یلبنح  هقف  وریپ  ماکحا  رد  نویباهو  درکیم . دروخرب  یبرح  رفاک  دـننامه  وا 
نویباهو دنرامش . تعدب  ار  نآ  زج  دننک و  ذخا  ار  ربمایپ  تنس  نآرق و  حیرص  هک  تسا  نیا  اهنیا  راک  ساسا  دننکیم و  لمع  هیمیت  نبا 

. دنرادنپیم كرش  ار  لسوت  كرـش ، اب  هزرابم  دیحوت و  زا  تیامح  ياعدا  اب  دناهدومیپ و  ار  طارفا  هار  یتسرپ  اتکی  دیحوت و  هب  هدیقع  رد 
اوران ار  تیم  حور  يداش  يارب  مسارم  هنوگ  ره  دـننادیم . كرـش  ار  هَّللا  ءایلوا  روبق  یتح  نانمؤم و  روبق  ترایز  ناگرزب ، روبق  يور  هینبا 

ار اهنیا  لامعتسا  تایناخد ، نوتوت و  هوهق ، ياچ ، دننام  دش ، ادیپ  ادعب  تشادن و  دوجو  ربمایپ  نامز  رد  هک  يزیچ  ره  دننادیم . كرـش  و 
هلیخد تایرظن  میتسه و  ربمایپ  باحـصا  ینعی  حلاص ؛ فلـس  بهذم  رب  ام  دنیوگیم : دنناوخیم و  یفلـس  ار  دوخ  اهنیا  دـننادیمن . زیاج 
لوبق دیوگیم ، باهولادبع  نب  دمحم  هچ  نآ  اب  هک  ار  یناملـسم  ره  اهنیا  دنرامـشیم . دودرم  ار  هلزتعم  هعراشا و  يارآ  دـننامه  يدـعب 

نب دـمحم  ینیدـکاپ  نـییآ  زا  دوعـس ، لآ  نادـناخ  گرزب  دـج  دوعـسم ، نـب  دـمحم  دـننکیم . یفرعم  كرــشم  دـترم و  دـشاب ، هتــشادن 
لآ تموکح  نونکات  خیرات  نآ  زا  دیناهر و  نانآ  گنچ  زا  ار  یبرع  هریزج  هبـش  دیگنج و  ینامثع  تلود  اب  دومن و  تیامح  باهولادـبع 

يارب  - 1 اـهتشون : یپ  ( 1 .) دـندرک ناریو  ار  ناناملـسم  همئا  نیعباـت و  هباحـص ، روبق  همه  اـهنیا  تسا . تیباـهو  نییآ  رادـمچرپ  دوعس 
ص ناهج ، بهاذـم  نایدا و  خـیرات  یغلبم ، نایباهو و  یهیقف ؛ رغـصا  یلع  تیباـهو ؛ نییآ  باـتک  یناحبـس ، رفعج  ك : رتشیب ر . یهاـگآ 

. دعب هب   1424

؟ دوب یسک  هچ  نآ  راذگهیاپ  و  تفرگ ؟ لکش  هنوگچ  تیباهو  نییآ 

شسرپ
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؟ دوب یسک  هچ  نآ  راذگهیاپ  و  تفرگ ؟ لکش  هنوگچ  تیباهو  Ơ ییآ

خساپ

نآ ياـههشیر  یلو  تسا ، يدـجن  يرمق ) يرجه   1206-1115 « ) باهولادبع نب  دمحم   » هشیدنا هدـیئاز  هاظ هب  دـنچ  ره  تیباهو ، نیئآ 
نیا ياههتـشون  و  تشذگرد ، قشمد  نادنز  رد  لاس 728  رد  هک  تسا ، یماـش  هیمیت » نبا   » هب فورعم  میلحلادـبع » نب  دـمحا   » هب طوبرم 
يارب ترفاسم  ربمایپ و  ربق  ترایز  هرابرد  ار  دوخ  دئاقع  ءارآ و  هیمیت » نبا   » یتقو دـهدیم . لیکـشت  ار  نایباهو  تادـقتعم  ساسا  صخش ،

تفرگ و رارق  دـقن  دروم  وا  ءارآ  ماش ، رـصم و  تنـس  لها  نادنمـشناد  املع و  فرط  زا  دومن ، مـالعا  مارح  ار  نآ  و  تخاـس ، راکـشآ  نآ 
بتکم هلجم  رد  تیباهو  ّدر  همانباتک  هب   ] تسا هدـش  رـشتنم  پاچ و  اـهنآ  مهم  تمـسق  هک  دـش ، هتـشون  يو  در  رد  يدنمـشزرا  ياـهباتک 

رـصم و رد  نانآ  نارـس  هکلب  دندرکن ، افتکا  نیا  رب  تنـس  لها  هناگراهچ  تاضق  دوش .] هعجارم  هرامش 17  انثارت  هیرـشن  و  ، 29 لاس مالسا 
وا هب  ياهناتـسود  همان  رد  یبهذ » « » هیمیت نبا   » رـصاعم تسود  یتح  دـندرک ، یفرعم  فرحنم  درف  کـی  ار  وا  هتخادرپ و  وا  قیـسفت  هب  ماـش 
وا گرم  اـب  هیمیت  نیا  هلئاـغ  ( 190/ لقیـصلا فیـسلا  هلمکت   ) تسا هدـناوخ  جاجح  ياتمه  داسف  شرتسگ  هعاـشا و  رد  ار  وا  تسا ، هتـشون 
لاس رد  زین  وا  تفرگن . هجیتن  نآ  زا  نادـنچ  یلو  تخادرپ ، داتـسا  ءارآ  جـیورت  هب  دـنچ  ره  میقلا ،» نبا   » وا فورعم  رگاـش  درک . شکورف 

یلاوـح ینعی  يرجه  مهدزاود  نرق  طـساوا  رد  یلو  دـش . هدرپـس  یـشومارف  تسد  هب  زین  وا  داتـسا  بتکم  وا  گرم  اـب  تشذـگرد و   751
و دش . ایحا  دجن »  » نیمزرـس رد  باهولادبع »  » دنزرف دمحم »  » مان هب  یـصخش  هلیـسو  هب  هیمیت » نبا   » ياههشیدـنا رگید  راب  ياهلاس 1145 ،
. درکیم يراددوخ  دئاقع  راهظا  زا  يو  دوب ، تایح  دیق  رد  ردپ  ات  تهج ، نیا  زا  دوب ، فلاخم  دنزرف  دئاقع  اب  باهولادبع »  » وا ردـپ  نوچ 

نامثع  » مان هب  هَْنیَیُع »  » رهـش ریما  يراکمه  اب  اذل  دید ، بسانم  دوخ  دئاقع  رـشن  يارب  ار  هصرع  يو  تشذـگرد ، لاس 1153  رد  ردپ  یتقو 
هک دش  راچان  زین  وا  تفرگ . رارق  خیبوت  دروم  ءاسحا »  » ریما فرط  زا  نامثع »   » هک تشذگن  يزیچ  تخادرپ . دوخ  دئاقع  رشن  هب  دمح » نب 

. دش هیعرد »  » راپسهر و  تفر ، نوریب  هنییع »  » رهـش زا  لاس 1160 ، رد  دمحم » خیش  . » دنک نوریب  « رهـش  » زا ار  وا  دهاوخب و  ار  خیـش »  » رذع
هدعو وا  هب  رهـش  ریما  دـش  رارقرب  طابترا  ود ، نآ  نایم  ماجنارـس  دوب ، دوعـس ) لآ  دـج  « ) دوعـس نب  دـمحم   » اب رهـش  تسایر  نامز  نآ  رد 

و درک ، زاغآ  ترکـش  اب  هزرابم  و  دیحوت »  » ناونع تحت  ار  دوخ  توعد  خیـش  داد . دالب  رب  هبلغ  تردق و  دـیون  ریما ، هب  زین  وا  و  ینابیتشپ ،
درم و نز و  زا  يدایز  سوفن  و  دیدرگ . زاغآ  دـجن  فانکا و  فارطا و  هب  وا  تالمح  درک . یفرعم  كرـشم  ار ، بتکم  ناوریپ  دوخ و  زج 

خیـش  » هک ینامز  رد  دمآ . درگ  ناکرـشم » زا  مئانغ   » ناونع تحت  يدایز  لاوما  و  دش ، هتـشک  خیـش  عابتا  تسد  هب  فارطا ، لئابق  كدوک 
رشب نبا   » لوق زا  یـسولآ » . » دندوب جایتحا  یتسدگنت و  تیاهن  رد  اجنآ  مدرم  درک ، قفاوت  دوعـس » نب  دمحم   » اب دمآ و  هیعرد »  » هب دمحم »

هدهاشم دوعـس »  » نامز رد  ار  رهـش  نآ  سپـس  مدوب ، هیعرد »  » مدرم یتسدگنت  دهاش  راک  وا ل  رد  رـشب  نبا   ) نم هک  دنکیم  لقن  يدـجن »
لیـصا و نابـسا  رب  دوب ، هتفای  تنیز  میـس  رز و  اـب  ناـشیا  ياهحالـس  و  دـندوب ، رادروخرب  ناوارف  تورث  زا  نآ  مدرم  هک  یلاـح  رد  مدرک ،

نآ نایب  حرـش و  زا  نابز  هک  يدح  هب  دندوب ، دـنمهرهب  تورث  مزاول  مامت  زا  و  دـندرکیمرب ، رد  رخاف  ياههماج  دـندشیم و  راوس  بیجن 
هرقن الط و  اجنآ  رد  دنتشاد ، رارق  رگید  فرط  رد  نانز  یفرط  رد  نادرم  هک  مدوب ، رظان  هیعرد »  » ياهرازاب زا  یکی  رد  يزور  تسا . رصاق 
زجاع نآ  فصو  زا  نابز  هک  دوب  دایز  يردق  هب  تالوکأم  رگید  مدنگ و  تشوگ و  رخاف و  ياهسابل  بسا و  دنفسوگ و  رتش و  هحلسا و  و 
مهرد لسع ، روبنز  همهمه  دننام  هک  مدینـشیم  ار  ینارادیرخ  ناگدنـشورف و  دایرف  نم  دشیم و  هدـید  رازاب  درکیم  راک  مشچ  ات  تسا ،

اجک زا  تفگنه  تورث  نیا  هک  تسا  هدادـن  حرـش  رـشب » نبا   » هتبلا مدـیرخ » تفگیم  يرگید  و  متخورف ، تفگیم  یکی  هک  دوب  هدـیچیپ 
ندرکن تقفاوم  مرج  هب  دـجن »  » رگید ياهرهـش  لئابق و  ناناملـسم  هب  هلمح  زا  هک  دوشیم  مولعم  یخیراـت  نئارق  اـب  یلو  دوب ، هدـش  ادـیپ 
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زا هک  یگنج  مئانغ  دروم  رد  دـمحم » خیـش   » شور تسا . هدـمآ  تسد  هب  ناـنآ  لاوما  ندرک  تراـغ  نتفرگ و  تمینغ  هب  و  يو ، دـئاقعاب 
بیصن یگنج  رد  هک  ار  یمئانغ  یمامت  یهاگ  دیناسریم . فرصم  هب  دوب  لیام  روط  ره  ار  نآ  هک  دوب  نیا  تفرگیم ، راید  نآ  ناناملسم 

دجن ریما  تشاد و  رارق  خیـش  رایتخا  رد  دوب  هچ  ره  مئانغ  درکیم . اطع  رفن  هس  ای  ود  هب  اهنت  دوب ، داـیز  یلیخ  مهنآ  رادـقم  دوب و  هدـش  وا 
زا هک  یناناملـسم  اب  هک  تسا  نیمه  خیـش ،»  » یگدـنز همانرب  فعـض  طاـقن  نیرتگرزب  زا  یکی  دربب . یمهـس  تسناوتیم  وا  هزاـجا  اـب  مه 

، هکنیا نخـس  هاتوک  دوبن . لئاق  یـشزرا  نانآ  سومان  ناـج و  يارب  و  درکیم ، یبرح  رفاـک  هلماـعم  دـندرکیمن ، يوریپ  وا  یئاذـک  دـئاقع 
ملاـس شلاـم  نوـخ و  تفریذـپیم  سک  ره  درکیم و  توـعد  تفگیم  وا  هک  یطلغ  دـیحوت  اـما  دـیحوت ، هـب  باهولادـبع » نـب  دـمحم  »
لیبق زا  دـجن - »  » زا جراخ  و  دـجن »  » رد نایباهو »  » هک یئاهگنج  دوب . حابم  لـالح و  یبرح  راـفک  دـننام  شلاـم  نوخ و  هنرگ  و  دـنامیم .

تـسد نآ  رب  هبلغ  گـنج و  اـب  هک  يرهـش  ره  تـشاد . رارق  هیاـپ  نـیمه  رب  دـندرکیم ، قارع - » و  هیروـس »  » فارطا و  زاـجح »  » و نـمی » »
هدروآ تسد  هب  هک  یمئانغ  هب  ّالاو  دندادیم ، رارق  دوخ  كالما  تافرصتم و  وزج  ار  نآ  دنتـسناوتیم  رگا  دوب . لالح  ناشیا  رب  دنتفاییم ،

ار وا  توـعد  و  دـندرکیم ، تقفاوـم  وا  دـئاقع  اـب  هـک  یناـسک  نیرــشعلا ص 341 .] نرقلا  یف  برعلا  هریزج   ] دـندرکیم اـفتکا  دــندوب ،
، هیور نیا  قبط  ددرگ . میـسقت  ناشلاوما  و  دنوش ، هتـشک  دیاب  دنزیخرب ، هلباقم  هب  یناسک  رگا  و  دنیامن . تعیب  وا  اب  تسیابیم  دنتفریذپیم 

ۀکلمملا خیرات   ) دـندرب تراغ  هب  ار  ناشلاوما  دـندیناسر و  لتق  هب  ار  درم  دصیـس  اسحا »  » رهـش رد  لوصف »  » مان هب  هیرق  کی  یلاها  زا  ًالثم 
لاوقا زا 1206-1115  ریغ  خیـش ، توفو  دلوت  خیرات  رد   ) تشذگ رد  لاس 1206 ، رد  باهولا » نب  دمحم  خیـش  ( » ۀیدوعسلا 1/51 ۀیبرعلا 
یهاپس یباهو ، دوعس » ریما  ، » لاس 1216 رد  ًالثم  دـنداد . همادا  شور  نیمه  هب  وا  ناوریپ  مه ، دـمحم » خیـش   » زا سپ  و  تسه ،) مه  رگید 
نارئاز دوب و  تمظع  ترهش و  تیاهن  رد  مایا  نیا  رد  البرک  دش . رو  هلمح  البرک  رهش  هب  درک و  زیهجت  یگنج  درم  رازه  تسیب  زا  بکرم 

نیعفادم و زا  یتخس  راتشک  دیدرگ و  نآ  دراو  ماجنارـس  رهـش ، هرـصاحم  زا  سپ  دوعـس » . » دندروآیم يور  نادب  برع  كرت و  یناریا و 
تـسیب ات   ) رتشیب ای  نت  رازه  جنپ  دـجنگیمن  فصو  هب  هک  دروآ . راب  هب  البرک  رهـش  رد  یئاوسر  ناچنآ  یباهو »  » هاپـس دومن . نآ  نینکاس 

ماـما مرح  ياـههنیزخ  فرط  هب  تفاـی ، تغارف  یگنج  ياـهراک  زا  دوعـس » ریما   » هکنآ زا  سپ  دـندیناسر . لـتق  هب  ار  دناهتـشون ) مـه  رازه 
تراغ هب  تشادرب و  تفای ، اجنآ  رد  هچ  ره  يو  دوب ، هتشابنا  یسیفن  ءایشا  ناوارف و  لاوما  زا  نئازخ ، نیا  دش . هجوتم  مالسلاهیلع )  ) نیسح

(174-172 ع ،)  ) نیـسح رئاح  البرک و  خـیرات   ) دـنتفگیم هیثرم  نآ  يارب  ارعـش  هک  دـمآرد  یعـضو  هب  هثداـح  نیا  زا  سپ  ـالبرک » . » درب
دـندربیم و هلمح  فجن »  » رهـش هب  روط  نیمه  و  نآ ،  فارطا  البرک و  رهـش  هب  هاگان  هاگ و  لاس ، هدزاود  زا  زواجتم  تدـم  رد  اـهیباهو » »
رد هعیش  ناگدنسیون  مومع  هتشون  هب  موجه  نیا  دش و  هداد  حرـش  هک  دوب ، لاس 1216 رد  موجه  تالمح  نیا  نیتسخن  دـندرکیم . تراغ 
زا شیب  قارع ، هیروس و  هنیدـم و  هکم و  هدـج و  هب  دـجن ، رد  زکرمتم  ناـیباهو  تـالمح  تسا . هتفرگ  ماـجنا  لاـس  نآ  ریدـغ » دـیع   » زور
رب یهاگ  و  تشاد . دوجو  نایباهو  و  رـصم ، ءارما  قیرط  زا  ینامثع  تموکح  نینوخ  ياهگنج  هتـسویپ  ددرگ . ناـیب  اـج  نیا  رد  هک  تسنآ 

تراغ هب  ار  لاوما  هدرک و  ناریو  ار  یمالـسا  دـهاشم  راثآ و  هتفای و  تسد  هنیدـم  هکم و  فئاط و  رب  نایباهو  یناـمثع ، تلود  فعـض  رثا 
تـسایر رب  فیرـش »  » نادـناخ ندرامگ  اب  قطانم  نیا  رب  ار  دوخ  طلـست  اهینامثع  دـندشیم و  درط  دـجن  هب  اـجنآ  زا  ماجنارـس  دـندربیم و 
گرزب لود  قیرط  زا  قارع  ندرا و  ماش و  لاغشا  اب  و  دش ، هدنز  مسیبرع » ناپ   » هلأسم یناهج ، تسخن  گنج  رد  دندرکیم . ظفح  نیمرح 

هدرپس دوب ، گرزب  لود  عیطم  هک  يریما  هب  دالب  نیا  زا  ياهطقن  ره  و  تسـسگ ، مه  زا  یبرع  ياهروشک  تدـحو  هسنارف ، ایناتیرب و  دـننام 
رطاخ هب  نیا  دیدرگ و  راذگاو  ینونک ) هاش  دـهف  ردـپ  « ) دوعـس نب  زیزعلادـبع   » زور نآ  رد  نآ  گرزب  هک  دوعـس  لآ  هب  دـجن ، دالب  دـش .

دـصرددص یطئارـش  تحت  يراذـگاو ، نیا  دوب . هداد  ماجنا  ینامثع  تردـق  نتـسکش  رد  ایناتیرب  اب  زیزعلادـبع  هک  دوب  یکیدزن  يراکمه 
ورملق رب  هک  درک  باجیا  ًامومع ، رامعتـسا  ناهج  ًاصوصخ و  ایناتیرب  حلاصم  اهدعب  تسا . روکذم  خـیرات  رد  هک  تفرگ  ماجنا  يرامعتـسا 

رد هک  یـصاخ  يزیرهمانرب  اب  ور ، نیا  زا  دریگ . رارق  دوعـس  لآ  رایتخا  رد  زاجح  هقطنم  نیفیرـش و  نیمرح  دوش و  هدوزفا  نایباهو  تردـق 
فئاط رد  اهنت  و  دندرک ، فرصت  نینوخ  گنج  کی  زا  سپ  ار  نیفیرـش  نیمرح  نایباهو ، ق ، .ـ لاس 1344 ه رد  تشاد ، تسد  ایناتیرب  نآ 
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هب هجیتـن ، رد  درک . فارتـعا  تیاـنج  نـیا  رب  زیزعلادـبع »  » دوـخ هـک  ياهنوـگ  هـب  دنتـشک ، ار  درم  نز و  ناـگرزب و  اـملع و  زا  رفن  رازهود 
لیماف کی  مان  هب  زاـجح  دـجن و  همیمـض  هب  یمالـسا  عیـسو  هقطنم  ود  نیا  دـش ، هداد  همتاـخ  نیمزرـس  نیا  رد  افرـش »  » نادـناخ تموکح 

لاس 1350 رد  ار  دوخ  زیزعلادبع  دیدرگ و  خوسنم  زاجح »  » و دـجن »  » مان دـش ، هداد  تبث  هب  يرامعتـسا ، گرزب  لود  رتافد  رد  يدوعـس » »
لاس ات  يو  دش . يراذگمان  يدوعـس ) یمالـسا  هن  « ) يدوعـس یبرع  تکلمم   » مان هب  روشک  دـناوخ و  هقطنم  ود  هاش  ش ) .ـ 1310 ه . ) ق .ـ ه

نارگلاغشا دهف ) دلاخ ، لصیف ، دوعـس ، : ) ياهمان هب  يو  نادنزرف  وا  تشذگرد  زا  سپ  تشاد و  تسد  هب  ار  روما  مامز  1334ش )  ) 1374
. دنتسه هدوب و  نیمزرس  نیا  رب  تموکح 

؟ دوب هچ  تخیر  راّفک  اب  هبراحم  يارب  باهولا  دبع  نب  دمحم  هک  ياهمانرب  نیتسخن 

شسرپ

؟ دوب هچ  تخیر  راّفک  اب  هبراحم  يارب  باهولا  دبع  نب  دمحم  هک  ياهمانرب  نیتسخن 

خساپ

يرترب ماـقم  زا  هقطنم  رد  هک  فـیطق »  » و ءاـسحا » » ریما ةراـشا  هـب  يو  اریز  دوـب ، رمعم » نـب  ناـمثع   » ماـن هـب  ۀـِنییُع »  » ریما زا  ماـقتنا  نـتفرگ 
، دراد يّرس  تابتاکم  ءاسحا »  » ریما اب  يو  دش  هاگآ  خیـش  هک  تفرگ  توقیماگنه  ماقتنا  ۀشیدنا  تسکـش . ار  دوخ  نامیپ  دوب ، رادروخرب 
هک دندش  مازعا  دیز » نب  میهاربا   » و دشار » نب  دمحا   » ياهمان هب  خیش  بناج  زا  رفن  ود  تهج  نیا  زا  دشابیم ، خیش  هب  تنایخ  ددص  رد  و 
مه هک  تسا  یبلطم  نیا  و  دـندرک ، رورت  هعمج  زاـمن  ندـناوخ  لاـح  رد  ار  وا  هقطنم  هب  دورو  زا  سپ  رفن  ود  ره  دـننک . رورت  ار  هنییع  ریما 

یتفم زاب  نب  زیزعلا  دـبع  تراظن  اب  باهولا » دـبع  نب  دّـمحم  لئاسر   » ناونع هب  ًاریخا  هک  یباتک  رد  و  دـنراد ، رارقا  نآ  هب  اهیدوعـس  نونکا 
میمصت دندش ، هاگآ  وا  رفک  زا  یتقو  ناناملسم  دوب و  رفاک  كرـشم و  رمعم  نب  نامثع  : » تسا هدمآ  نینچ  هدش  رـشتنم  يدوعـس  ناتـسبرع 

وا هک  دوب  هدشن  جراخ  یّلـصم  زا  زونه  تشگ ، غراف  هعمج  زامن  زا  وا  یتقو  بجر 1163  هام  رد  تهج  نیا  زا  دنـشکب ». ار  وا  هک  دنتفرگ 
، یبیلف . ) درک نییعت  رمعم » نب  يراشم   » مان هبیمکاح  نانآ  يارب  دش و  هنییع  دراو  خیـش  دوخ  وا ، لتق  زا  سپ  زور  هس  دـندناسر . لتق  هب  ار 
هب هک  يرفاک !!! نیتسخن  تقیقح  رد  و  دـش . هتخیر  هقطنم  رد  خیـش ، يداـیا  هلیـسوب  هک  دوب  ینوخ  نیتسخن  نیا  ( 97  / دجن خیرات  هللادبع :

دوخ نوخ  هب  هک  دوب  هتشذگن  زامن  نایاپ  زا  یقیاقد  زونه  و  درکیم !! زامن  هماقا  تدابع ، رگنس  رد  هک  دوب  يدرم  دش ، هتـشک  نانآ  تسد 
« ِدـِیِمَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهللااب  اُونِمُْؤی  ْنَأ  اَّلِإ  ْمُْهنِم  اوُمَقَن  اـمَو  . » دوب هدـشن  خیـش  ربارب  رد  عوضخ  هب  رـضاح  هک  تشادـن  نیا  زجیمرج  وا  دـیطلغرد .

هورگ زج  اریز  تسا ، ناناملسم  مامت  هکلب  دجن ، مدرم  همه  ةرابرد  خیش  ةدیقع  زا  یکاح  كرـش ، رفک و  ماهتا  هب  هنییع  ریما  رورت   8 جورب /
تسیابیم دوب ، وا  رکش  رفک و  وا  لتق  هزیگنا  رگا  دندوب . هدیقع  مه  هنییع »  » ریما اب  ناناملـسم  ۀمه  دجن و  مدرم  ۀمه  هّیعرد »  » رد يدودعم 

تقیقح رد  و  دوب . لصا  نیا  يور  هقطنم  لئابق  دجن و  فئاوط  اب  خیـش  ياهدربن  اه و  یـشک  رکـشل  هیلک  ًاقافتا  دشکب . مرج  نیا  هب  ار  همه 
!!! دندوب كرشم  رفاک و  وا  عابتا  خیش و  زج  ناهج  ناناملسم  ۀمه 

؟ درک ادیپ  یبسن  يزوریپ  باهولا  دبع  نب  دمحم  شدرگاش  اما  تشگن  زوریپ  دوخ  توعد  رد  هیمیت  نبا  ارچ 

شسرپ
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؟ درک ادیپ  یبسن  يزوریپ  باهولا  دبع  نب  دمحم  شدرگاش  اما  تشگن  زوریپ  دوخ  توعد  رد  هیمیت  نبا  ارچ 

خساپ

دوبیمالسا نادنمـشناد  زا  ولمم  هک  دناشفا  یطیحم  رد  ار  دوخ  رذب  هیمیت  نبا  دوشیم . نشور  توعد  طیحم  هب  هجوت  اب  لاوئـس  نیا  خساپ 
اهنآ رد  هک  دوبیمالـسا  زکارم  نیرتگرزب  زا  نامز ، نآ  رد  رـصم  ماش و  طیحم  دیامن . یثنخ  ار  وا  غیلبت  تسناوتیم  یئاهنت  هب  کی  ره  هک 

تلالـض و اوسر و  ار  هیمیت  نبا  و  دـنزاس ، رثا  یب  ار  وا  توعد  دنتـسناوت  یناسآ  هب  دنتـسیزیم و  یگرزب  ناملکتم  ناـققحم و  ناثدـحم و 
هب یـشناد  ملع و  ره  زا  هک  تسیزیم  يدرگنابایب  بارعا  نایم  رد  دجن و  رد  باهولادبع  نب  دمحم  یلو  دـننک ، هفخ  هفطن  رد  ار  یهارمگ 
ان دندوب و  خیـش  رایتخا  رد  دوعـس  لآ  تردـق  وترپ  رد  تسب  رد  دنتـشادن و  دـیحوت  كرـش و  ةرابرد  یعالطا  نیرتکچوک  و  دـندوب ، رود 

نایم رد  نامز  نالاجد  هتسویپ  دنکیم و  زاب  لاب  رپ و  هدرک و  دشر  ًاروف  هاگآ  ان  دارفا  نایم  رد  هدننک  هارمگ  ياهتوعد  هک  تسا  ادیپ  هتفگ 
هک رورپ  دنمـشناد  زیخ و  ملاـع  ياهنیمزرـس  رد  یلو  دـنهدیم ، بیرف  ار  ناـحول  هداـس  هدز و  تسد  غـیلبت  هب  گـنهرف ، زا  ناـگداتفا  رود 

ملاع و چیه  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  هتبلا  دنرادن . یئاج  اه  همغن  نیا  دنراد ، رارق  نیب  عقاو  نادنمـشناد  داشرا  شـشوپ  ریز  مدرم  هتـسویپ 
توعد هکنیا  نآ  تسا و  بلاغ  لصا  کی  نییبت  دوصقم  هکلب  دیرخ ، ار  وا  نید  نوگانوگ  نیوانع  هب  داد و  بیرف  ناوتیمن  ار  يدنمشناد 

زئاح ًالماک  باهولا  دبع  دنزرف  طیحم  دنشاب و  هتشادن  نید  زا  حیحص  یهاگآ  اجنآ  مدرم  هک  دنکیم  دشر  یطیحم  رد  هدننک  هارمگ  ياه 
. دوب تیلباق  نیا  دقاف  هیمیت ، نبا  طیحم  هک  یلاح  رد  دوب ، طرش  نیا 

؟ دندومن ءایحا  ار  نآ  هدرک و  ششوک  هیمتی  نبا  ياه  هشیدنا  راکفا و  رشن  رد  یناسک  هچ  ریخا  ةدس  رد 

شسرپ

؟ دندومن ءایحا  ار  نآ  هدرک و  ششوک  هیمتی  نبا  ياه  هشیدنا  راکفا و  رشن  رد  یناسک  هچ  ریخا  ةدس  رد 

خساپ

، تشادـن یغاد  رازاب  اهنت  هن  میقلا » نبا   » وا درگاش  هیمیت و  نبا  ياهباتک  ءایحا  و  يرگ » یفلـس  و «  يرگ » هیمیت  ، » مهدراهچ نرق  زاـغآ  اـت 
هب تشگ  زاب  ینعی  نتـشیوخ ، هب  ناناملـسم  تشگزاب  هرود  قرـش ، يرادـیب  هرود  مهدراـهچ ، نرق  زاـغآ  زا  یلو  دوبن  حرطم  نادـنچ  هکلب 

نیدـلا لامج  هدـش و  جـیورت  م1322 )  ) هدـبع دـمحم  خیـش  ۀلیـسو  هب  گـنرمک  تروـص  هب  هـیمیت  نـبا  راـکفا  حیحـص ، لیـصا و  مالـسا 
رد دروآ و  درگ  اجنآ  اج و  نیا  زا  ار  هیمیت  نبا  راثآ  تسویپ و  هورگ  نیا  هب  تشاد ، حالـصا  ۀیعاد  زین  دوخ  هک  م 1333 )  ) یقشمدیمساق

هخـسن تروص  هب  و  تسا ، وا  تایرظن  راـکفا و  رگناـیب  هک  هیمیت  نبا  لـئاسملا  لـئاسرلا و  ۀـعومجم  باـتک  و  دیـشوک ، نآ  پاـچ  رـشن و 
زا سپ  اضر  دیـشر  دمحم  دیـس  هدبع ، درگاش  میرذـگب  هک  رفن  ود  نیا  زا  داد . رارق  رـشن  ضرعم  رد  دوب ، وا  ۀـناخباتک  رد  درف  هب  رـصحنم 

هلیسو هب  يرگ  یفلس  ماجنارس  دومن و  یناوارف  ششوک  هیمیت  نبا  راکفا  رشن  رد  دوعس ، لآ  هب  نتسویپ  و  نیسح ) فیرـش   ) افرـش زا  ندیرب 
، تنس ةدننک  هدنز  مالسإلا  خیـش  ناونع  هب  هتـشذگ ) نرق  دنچ  بولطمان  رـصنع   ) هیمیت نبا  زا  نآ ، تازاوم  هب  و  دش . جیورت  رانملا »  » هّلجم

هـصالخ یـصاخ  فیط  رد  مهنآ  يرگ » یلبنح   » رد تلاسر  رـصع  مالـسا  و  حیحـص ، مالـسا  هب  تشگ  زاب  و  دـش ، داـی  تعدـب  ةدـننک  علق 
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و نآرق ، رهاوظ  هب  لابقا  یتدـیقع و  لـئاسم  ورملق  زا  درخ  لـقع و  درط  و  یمالـسا ، مـالک  هفـسلف و  زا  يرود  هک  هدـش  روصت  و  دـیدرگ ،
زا دـناشن و  ورف  ار  ناوج  لسن  شطع  تسناوتیمن  یبآم » يرـشق   » و يرگ ، یلبنح  نوچ  یلو  تسا ، نیتسار  مالـسا  هب  تشگ  زاـب  ثیداـحا 

لماوع رب  یبیغ  فراعم  قیبطت  نآرق و  يدام  ریـسفت  مک  مک  دوب ، هتفرگ  دوخ  هب  یمالـسا  ریغ  گـنر  یمـالک ، یفـسلف و  ياـهثحب  یفرط ،
اهطیحم نینچ  رد  يرگ  یفلس  دندنامن . نوصم  نآ  زا  زین  رانملا  ریسفت  و  هدبع ، خیش  دوخ  دش و  یلقع  ياهثحب  نیزگیاج  يدام ، یعیبط و 
نیزگیاج اهثحب  عون  نیا  هتفرگ و  دوخ  هب  يداـم  ریـسفت  خزرب ، یحو و  نج ، هتـشرف و  لـیبق  زا  یبیغ ، فراـعم  درک ، ادـیپ  يرگید  گـنر 

هب تفر ( . ورفیملع  تیاـنج  نیا  رد  قفرم  اـت  وا  ذـیملت  هدـبع و  خیـش  دوخ  تسد  هجیتن  رد  دـیدرگیمالک و  یفـسلف و  یلقع و  ياـهثحب 
.( دیئامرف هعجارم  هدنراگن  رثا  نآرقلا  میهافم  مراهچ  دلج  همدقم 

؟ دوب هچ  هیمیت  نبا  راکفا  جیورت  رد  مهم  لماع 

شسرپ

؟ دوب هچ  هیمیت  نبا  راکفا  جیورت  رد  مهم  لماع 

خساپ

ملع و عون  ره  زا  هک  دـجن ، ۀـقطنم  دـیدرگ ، زاغآ  ( 1206 ت 1115 –   ) يدجن باهولادـبع  نب  دـمحم  ۀلیـسوب  هک  دوب  يزیچ  ان  تکرح 
، تاوما ًاصوصخ  قولخم  ربارب  رد  ار  مارتحا  عوضخ و  عون  ره  دـش و  اریذـپ  كرـش  دـیحوت و  ةراـبرد  ار  وا  راـکفا  دوب ، هرهب  یب  یهاـگآ 

تعیب وا  اب  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  دوعس ، نادناخ  و  دادرس . اریمالسا  فئاوط  مامت  ریفکت  هرعن  ماجنارس  وا  دناوخ ، شتـسرپ  تدابع و 
ۀنایشح تالمح و  ناما و  یب  ياهگنج  دندش و  هدناوخ  ارف  وا  مچرپ  ریز  دیحوت  هاپـس  ناونع  هب  دجن ، ۀقطنم  هاگآان  بارعا  هاگنآ  دندرک ،
راـچد اـهزورنآ  رد  یناـمثع ، تفـالخ  دـنتفرگ . هقطنم  زا  ار  تینما  قـیرطلا ،  عاّـطق  تروـص  هب  هدرک و  زاـغآ  رواـجم  قطاـنم  رب  ار  دوـخ 

زا دوب ، هدرک  لکشم  راچد  ار  یشاوح  هفیلخ و  مسیکرت » ناپ   » يژولوئدیا ندروآ  دیدپ  اب  یللملا  نیب  مزینویهـص  و  دوب ، یلخاد  تافالتخا 
دیدرگ قفوم  راک  نیا  رد  يدح  ات  و  درک ، یباهو  تکرح  یبوکرس  رومأم  ار  رصم  نایویدخ  تلود  ینعی  دوخ ، هتـسباو  تلود  تهج  نیا 

هب ینابرق ، تشوگ  ناسب  یبرع ، ياهروشک  دـش و  ینامثع  تفالخ  طوقـس  هب  رجنم  هک  مود  یناهج  گنج  رد  یلو  دـش . شوماـخ  هنتف  و 
« فیرـش ةداوناخ  ، » لاگنچ زا  ار  نیفیرـش  نیمرح  دید  تحلـصم  یللملا  نیب  رامعتـسا  دـندمآ ، رد  کچوک  ياهتلود  اهتموکح و  تروص 
زا ینامثع  ناکرت  درط  رد  هناصلخم  هک  یناتـسود  دراذـگب ، دوعـس  لآ  ینعی  دوخ  يافو  اـب  صلخم و  ناتـسود  راـیتخا  رد  و  دروآ ، نوریب 
زا دندومن . راومه  هسنارف  ناتسلگنا و  زا  یناهج ، رفک  ياهورین  دورو  يارب  ار  هنحص  و  دندرک ، يراکمه  ناتسلگنا  تسایـس ، ریپ  اب  هقطنم 

هیمیت و نبا  ياهباتک  فلتخم  نیوانع  هب  نونک ، ات  یسمش ، ربارب 1304  يرجه  يرمق  لاس 1344  زا  ینعی  نیمرح  رب  دوعس  لآ  طلست  زاغآ 
خیـش دورطم ، ۀـیمیت  نبا  اـهنت  هن  دوشیم ، رـشتنم  پاـچ و  يرگ  یفلـس  لبمـس  ناونع  هب  باـهولا  دـبع  نب  دـمحم  ياـهباتک  يو ، زا  سپ 

. تسا هتشگ  کیرش  وا  اب  بصنم  نیا  رد  زین  باهولادبع  نب  دّمحم  هکلب  هتفرگ ، بقلیمالسا  تما  خیش  و  مالسإلا ،

؟ دندومن ءایحا  ار  نآ  هدرک و  ششوک  هیمتی  نبا  ياه  هشیدنا  راکفا و  رشن  رد  یناسک  هچ  ریخا  ةدس  رد 

شسرپ
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؟ دندومن ءایحا  ار  نآ  هدرک و  ششوک  هیمتی  نبا  ياه  هشیدنا  راکفا و  رشن  رد  یناسک  هچ  ریخا  ةدس  رد 

خساپ

، تشادـن یغاد  رازاب  اهنت  هن  میقلا » نبا   » وا درگاش  هیمیت و  نبا  ياهباتک  ءایحا  و  يرگ » یفلـس  و «  يرگ » هیمیت  ، » مهدراهچ نرق  زاـغآ  اـت 
هب تشگ  زاب  ینعی  نتـشیوخ ، هب  ناناملـسم  تشگزاب  هرود  قرـش ، يرادـیب  هرود  مهدراـهچ ، نرق  زاـغآ  زا  یلو  دوبن  حرطم  نادـنچ  هکلب 

نیدـلا لامج  هدـش و  جـیورت  م1322 )  ) هدـبع دـمحم  خیـش  ۀلیـسو  هب  گـنرمک  تروـص  هب  هـیمیت  نـبا  راـکفا  حیحـص ، لیـصا و  مالـسا 
رد دروآ و  درگ  اجنآ  اج و  نیا  زا  ار  هیمیت  نبا  راثآ  تسویپ و  هورگ  نیا  هب  تشاد ، حالـصا  ۀیعاد  زین  دوخ  هک  م 1333 )  ) یقشمدیمساق

هخـسن تروص  هب  و  تسا ، وا  تایرظن  راـکفا و  رگناـیب  هک  هیمیت  نبا  لـئاسملا  لـئاسرلا و  ۀـعومجم  باـتک  و  دیـشوک ، نآ  پاـچ  رـشن و 
زا سپ  اضر  دیـشر  دمحم  دیـس  هدبع ، درگاش  میرذـگب  هک  رفن  ود  نیا  زا  داد . رارق  رـشن  ضرعم  رد  دوب ، وا  ۀـناخباتک  رد  درف  هب  رـصحنم 

هلیسو هب  يرگ  یفلس  ماجنارس  دومن و  یناوارف  ششوک  هیمیت  نبا  راکفا  رشن  رد  دوعس ، لآ  هب  نتسویپ  و  نیسح ) فیرـش   ) افرـش زا  ندیرب 
، تنس ةدننک  هدنز  مالسإلا  خیـش  ناونع  هب  هتـشذگ ) نرق  دنچ  بولطمان  رـصنع   ) هیمیت نبا  زا  نآ ، تازاوم  هب  و  دش . جیورت  رانملا »  » هّلجم

هـصالخ یـصاخ  فیط  رد  مهنآ  يرگ » یلبنح   » رد تلاسر  رـصع  مالـسا  و  حیحـص ، مالـسا  هب  تشگ  زاب  و  دـش ، داـی  تعدـب  ةدـننک  علق 
و نآرق ، رهاوظ  هب  لابقا  یتدـیقع و  لـئاسم  ورملق  زا  درخ  لـقع و  درط  و  یمالـسا ، مـالک  هفـسلف و  زا  يرود  هک  هدـش  روصت  و  دـیدرگ ،
زا دـناشن و  ورف  ار  ناوج  لسن  شطع  تسناوتیمن  یبآم » يرـشق   » و يرگ ، یلبنح  نوچ  یلو  تسا ، نیتسار  مالـسا  هب  تشگ  زاـب  ثیداـحا 

لماوع رب  یبیغ  فراعم  قیبطت  نآرق و  يدام  ریـسفت  مک  مک  دوب ، هتفرگ  دوخ  هب  یمالـسا  ریغ  گـنر  یمـالک ، یفـسلف و  ياـهثحب  یفرط ،
اهطیحم نینچ  رد  يرگ  یفلس  دندنامن . نوصم  نآ  زا  زین  رانملا  ریسفت  و  هدبع ، خیش  دوخ  دش و  یلقع  ياهثحب  نیزگیاج  يدام ، یعیبط و 
نیزگیاج اهثحب  عون  نیا  هتفرگ و  دوخ  هب  يداـم  ریـسفت  خزرب ، یحو و  نج ، هتـشرف و  لـیبق  زا  یبیغ ، فراـعم  درک ، ادـیپ  يرگید  گـنر 

هب تفر ( . ورفیملع  تیاـنج  نیا  رد  قفرم  اـت  وا  ذـیملت  هدـبع و  خیـش  دوخ  تسد  هجیتن  رد  دـیدرگیمالک و  یفـسلف و  یلقع و  ياـهثحب 
.( دیئامرف هعجارم  هدنراگن  رثا  نآرقلا  میهافم  مراهچ  دلج  همدقم 

؟ دوب هچ  هیمیت  نبا  راکفا  جیورت  رد  مهم  لماع 

شسرپ

؟ دوب هچ  هیمیت  نبا  راکفا  جیورت  رد  مهم  لماع 

خساپ

عون ره  زا  هک  دجن ، ۀقطنم  دـیدرگ ، زاغآ  ( 1206 ت 1115 –   ) يدجن باهولادبع  نب  دـمحم  ۀلیـسوب  هک  دوب  يزیچ  ان  تکرح  تیباهو 
ًاـصوصخ قولخم  ربارب  رد  ار  مارتـحا  عوضخ و  عون  ره  دـش و  اریذـپ  كرـش  دـیحوت و  ةراـبرد  ار  وا  راـکفا  دوب ، هرهب  یب  یهاـگآ  ملع و 

اب هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  دوعس ، نادناخ  و  دادرس . اریمالسا  فئاوط  مامت  ریفکت  هرعن  ماجنارـس  وا  دناوخ ، شتـسرپ  تدابع و  تاوما ،
تالمح و ناما و  یب  ياهگنج  دندش و  هدناوخ  ارف  وا  مچرپ  ریز  دیحوت  هاپس  ناونع  هب  دجن ، ۀقطنم  هاگآان  بارعا  هاگنآ  دندرک ، تعیب  وا 
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راچد اهزورنآ  رد  ینامثع ، تفالخ  دـنتفرگ . هقطنم  زا  ار  تینما  قیرطلا ،  عاّطق  تروص  هب  هدرک و  زاغآ  رواجم  قطانم  رب  ار  دوخ  ۀنایـشح 
زا دوب ، هدرک  لکشم  راچد  ار  یشاوح  هفیلخ و  مسیکرت » ناپ   » يژولوئدیا ندروآ  دیدپ  اب  یللملا  نیب  مزینویهـص  و  دوب ، یلخاد  تافالتخا 

دیدرگ قفوم  راک  نیا  رد  يدح  ات  و  درک ، یباهو  تکرح  یبوکرس  رومأم  ار  رصم  نایویدخ  تلود  ینعی  دوخ ، هتـسباو  تلود  تهج  نیا 
هب ینابرق ، تشوگ  ناسب  یبرع ، ياهروشک  دـش و  ینامثع  تفالخ  طوقـس  هب  رجنم  هک  مود  یناهج  گنج  رد  یلو  دـش . شوماـخ  هنتف  و 

« فیرـش ةداوناخ  ، » لاگنچ زا  ار  نیفیرـش  نیمرح  دید  تحلـصم  یللملا  نیب  رامعتـسا  دـندمآ ، رد  کچوک  ياهتلود  اهتموکح و  تروص 
زا ینامثع  ناکرت  درط  رد  هناصلخم  هک  یناتـسود  دراذـگب ، دوعـس  لآ  ینعی  دوخ  يافو  اـب  صلخم و  ناتـسود  راـیتخا  رد  و  دروآ ، نوریب 
زا دندومن . راومه  هسنارف  ناتسلگنا و  زا  یناهج ، رفک  ياهورین  دورو  يارب  ار  هنحص  و  دندرک ، يراکمه  ناتسلگنا  تسایـس ، ریپ  اب  هقطنم 

هیمیت و نبا  ياهباتک  فلتخم  نیوانع  هب  نونک ، ات  یسمش ، ربارب 1304  يرجه  يرمق  لاس 1344  زا  ینعی  نیمرح  رب  دوعس  لآ  طلست  زاغآ 
خیـش دورطم ، ۀـیمیت  نبا  اـهنت  هن  دوشیم ، رـشتنم  پاـچ و  يرگ  یفلـس  لبمـس  ناونع  هب  باـهولا  دـبع  نب  دـمحم  ياـهباتک  يو ، زا  سپ 

. تسا هتشگ  کیرش  وا  اب  بصنم  نیا  رد  زین  باهولادبع  نب  دّمحم  هکلب  هتفرگ ، بقلیمالسا  تما  خیش  و  مالسإلا ،

؟ دنتساخرب وا  اب  تفلاخم  هب  یناسک  هچ  هیمیت ، نبا  فرط  زا  ۀیومحلا » ةدیقعلا   » ۀلاسر راشتنا  اب 

شسرپ

؟ دنتساخرب وا  اب  تفلاخم  هب  یناسک  هچ  هیمیت ، نبا  فرط  زا  ۀیومحلا » ةدیقعلا   » ۀلاسر راشتنا  اب 

خساپ

، دننک راضحا  یفنح  نیدلا  لالج  یضاق  سلجم  هب  ار  وا  هک  دنتساوخ  هدرک و  مایق  هیمیت  نبا  دض  رب  ءاهقف  زا  یهورگ  لاس 698 ، رد   – 1
اب هارمه  رهش  تاضق  لاس 705 ، بجر  متشه  رد   – 2 دش . هدادرس  ادن  هیومحلا »  » مان هب  وا  ۀلاسر  دض  رب  رهش  رد  ماجنارس  دشن ، رضاح  وا 

نیدلا لامک  مود ، تسشن  رد  هام  مهدزاود  رد  دش و  تئارق  هیمیت  نبا  ۀیطساولا »  » هلاسر دندش و  رضاح  هنطلـسلا  بئان  رـصق  رد  هیمیت  نبا 
هب يو  موس ، تسشن  رد  نابعش ، متفه  رد  دندرک . رکشت  رظانم  يوکین  ثحب  نهذ و  تدوج  زا  مدرم  و  تخادرپ ، هرظانم  هب  وا  اب  یناکلمز 

سلجم رد  تشادن ، رب  تسد  دوخ  ۀشیدنا  رشن  زا  زین  اجنآ ، رد  نوچ  تفگ و  كرت  رـصم  مزع  هب  ار  قشمد  و  دش ، موکحم  رـصم  هب  دیعبت 
ًامسر و  درک ، نادنز  هب  موکحم  ار  وا  تقو ، یضاق  یکلام ، فولحم  نبا  ماجنارس  تخادرپ ، هرظانم  هب  وا  اب  ناندع  نب  سمش  یصوصخم ،

لعف و زا  سپ  ماجنارـس  و  دـمآ . نیگنـس  هدوب ، نانآ  زا  زین  هیمیت  نبا  هک  هلبانح  رب  نیا  و  دـش ، رـشتنم  هیمالعا  ماـش  رـصم و  رد  وا  دـض  رب 
زا سپ  يو   –  3 داد . حـیجرت  قشمد  هب  لاقتنا  رب  ار  رـصم  رد  تماـقا  دـش و  دازآ  نادـنز  زا  لاس 707  لوـألا  عیبر  رد 22  خیـش  اهلاعفنا ،

یضاق دیناشک ، ۀعامج  نب  نیدلاردب  یضاق  ۀمکحم  هب  ار  وا  هدومن و  هرظانم  وا  اب  ءاطع  نبا  درکیم و  يراشفاپ  دوخ  دیاقع  رشنرد  يدازآ 
لاس 708، زاغآ  رد  ماجنارـسو  درک  نادـنز  هناور  ار  وا  دـنکیمن ، تیاعر  ار  بدا  ربمایپ  هب  تبـسن  دوخ ، نانخـس  رد  يو  هک  درک  ساسحا 
رد اجنآ ، رد  تماقا  هام  تشه  زا  سپ  دوش و  دیعبت  رصم  ۀیردنکـسا  هب  رفص 709  هام  رخآ  دش  ببس  خیـش  ددجم  تیلاعف   – 4 دش . دازآ 
لاس بجر  مود  هبنشجنپ  زور  رد   – 5 ۀیاهنلا 14/52 .) ۀیادبلا و   ) تشگزاب ماش  هب  لاس 712  ات  دـنام  اجنآ  رد  تشگ و  زاب  هرهاق  هب   709

هب موکحم  و  دندرک ، شهوکن  ار  وا  بهذـم  راهچ  ره  ةاضق  دـش ، راضحا  ةداعـسلا  راد  هبیمالـسا  بهاذـم  زا  رود  ياواتف  رطاخ  هب  ، 720
تقو مکاح  هک  دش  ببس  وا  هرابرد  نادنمشناد  ءاملع و  زا  یناوارف  تایاکـش   – 6 دیدرگ . دازآ  نادنز  زا  مرحم 721 ، مود  ات  دش  نادنز 
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. درپس ناج  نادـنز  رد  لاـس 728  رد  ماجنارـس  ددرگ و  عونمم  نتـشون ، یتـح  تیلاـعف  عون  ره  زا  و  دزاـس ، ینادـنز  قشمد  ۀـعلق  رد  ار  وا 
نینچ کـی  یـسک  تسا ، نکمم  هکنیا : نآ  میریزگاـن و  ياهتکن  رکذـت  زا  اـج  نـیا  رد  ( 340 یفاولا / دعب  یفوتـسملا  یفاصلا و  جـهنملا  )
نینچ کی  یلو  دـنک ، یقلت  هدـیقع  هار  رد  تابث  تمواقم و  هروطـسا  ار  وا  دـنادب و  شیاتـس  هیام  ار  هشیدـناهار  رد  يراوتـسا  تمواـقم و 
ًالماـک تسخن  تلـصخ  تسا ، هدـیقع  هار  رد  تمواـقم  زا  ریغ  قح ، ربارب  رد  تجاـجل  اریز  تسین ، شیب  يزیچ  يرگن ، هداـس  زج  هشیدـنا 
هزیگنا هتشر  کی  يور  هک  یناسنا  دشاب ، سدقم  ًالماک  هدیقع  دوخ  هک  تسا ، شیاتس  لباق  یتروص  رد  یمود  تسا ، هدیهوکن  موکحم و 

راک تسبرد  روط  هب  هدیقع  هار  رد  تابث  رگا  تسین . سدقم  زین  نآ  دزرو ، رهاظت  هدـیقع  هار  رد  تابث  هب  یـصخش  ضارغا  و  يدام ، ياه 
« ران و« تفر ، شیپ  خزود  نورد  ات  دوخ  ةدیقع  هار  رد  زین  وا  اریز  مینک  شیاتس  دوخ ، ةدیقع  رد  تابث  رطاخ  هب  ار  ناطیش  دیاب  دشاب  یبوخ 

دیدیم ینـشور  هب  وا  دوب ، تنـس  لها  هناگراهچ  بهاذـم  مالـسا و  ياملع  هیلک  ربارب  رد  تجاـجل  هیمیت ، نبا  تاـبث  دـیزگرب . راـع » » رب ار 
ریگتـسد و هتـسویپ  و  هدیناروش ، وا  دض  رب  ار  مالـسا  ةاضق  ناهیقف و  هیلک  راکفا  ربمایپ ، تاماقم  ادخ و  تافـص  هرابرد  وا  ياه  هشیدـناهک 
وا اب  يدام  یـصخش و  ای  و  یـسایس ، ضارغا  يور  یهورگ  هک  دوش  روصت  ات  دوبن  یـسایس  هلأسم  نایم ، نیا  رد  و  دوشیم ، ینادنز  دیعبت و 

، نرق تفه  ءاملع  قافتا  دسر ، هچ  ات  رصع ، کی  ياملع  قافتا  تنس  لها  بتکم  رد  دنشکیم : یئاضق  مکاحم  هب  ار  وا  هتسویپ  هداتفا و  رد 
. دراد لابند  هب  ار  خزود  هک  تسایمالسا  ۀعماج  زا  فلخت  نآ  زا  فلخت  تسا و  امن  عقاو  تجح و 

؟ تسا يا  هقرف  هچ  تّیباهَو 

شسرپ

؟ تسا يا  هقرف  هچ  تّیباهَو 

خساپ

( يدالیم لاـس 1787  رد  یفوتم  ) باهاولادـبع نب  دّـمحم  نآ  سـسؤم  دـیدرگ و  رهاـظ  نآ  یلاوح  دـجن و  رد  هک  تسا  يا  قرف  تّیباـهو 
نیا رب  هقرف  نیا  ياهرواب  تاداقتعا و  ساسا  دنا . هیمیت  نبا  وریپ  عورف  یـضعب  دیاقع و  لوصا  رد  بهذـم و  یلبنح  ماکحا ، رد  نانآ  تسا .

نایباهو دنرامش . تعدب  دنباین  ّتنس  باتک و  رد  هکار  هچنآ  دننک و  ذخا  هدرک  حیرصت  نادب  ربمغیپ  ّتنـس  نآرق و  هک  ار  هچنآ  هک  تسا 
، دـشاب هک  سک  ره  ار ، تاوما  هب  لّسوت  كرـش ، اـب  هزراـبم  دـیحوت و  زا  تیاـمح  ياـعدا  هب  هدومیپ ، طارفا  هار  یتسرپاـتکی  دـیحوت و  رد 

رـصع رد  هک  هچ  ره  زا  هدافتـسا  دنناد ; یمن  زیاج  روبق  يور  رب  ار  ییانب  ًاساسا  حیرـض  نتخاس  لیلد  نیمه  هب  دنرادنپ . یم  ادخ  هب  كرش 
نیا رب  دنناوخ و  یم  یفلس »  » ار دوخ  هورگ  نیا  دنناد . یم  مارح  ار  ياچ  هوهق و  تایناخد ، نوچمه : هدوبن ، هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ربمغیپ

رّکفت هطیح  رد  اهدعب  هک  ار  یتایرظن  دنتسه و  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ربمغیپ باحصا  1329 ـ ـ  ینعی حلاص ، فلس  بهذم  رب  هک  دنداقتعا 
زا هک  دوعـس ، لآ  نادناخ  گرزب  دوعـس ، نب  دّمحم  دنناد . یم  دودرم  لطاب و  ار  هلزتعم  هرعاشا و  تایرظن  دننام  دـیدرگ ، حرطم  یمالـسا 

سپـس نانآ  نکیل  تشاداو ; میلـست  هب  ار  نانآ  اشاپ ، یلع  دّمحم  رـصم ، یلاو  دیگنج . ینامثع  تلود  اب  دوب ، ّتیباهو  نارادـفرط  ناوریپ و 
همئا ناعبات و  هباحـص و  روبق  همه  دـندروآ و  گنچ  هب  دوعـس  لآ  زیزعلادـبع  یگدرکرـس  هب  ار  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  يارحـص  زاـجح و 

1330ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دندرک ناریو  ار  ناناملسم 

؟ تسا یهورگ  هچ  تّیباهو 
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شسرپ

؟ تسا یهورگ  هچ  تّیباهو 

خساپ

زا يرایـسب  هب  موهوم  ساسا و  یب  بلاطم  هلـسلس  کی  ساسا  رب  يو  داهن . ناینب  ار  نآ  باهولادبع  نب  دّـمحم  هک  تسا  یکلـسم  ّتیباهو 
هک ار  یناسک  لتق  هک  اجنآ  ات  درک . دادملق  كرش  ار  اهنآ  دروآ و  هلمح  تعافش  ترایز و  لّسوت و  لیبق  زا  ناناملـسم  لامعا  تادقتعم و 

1337ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) درمش زیاج  دنشاب  هتشاد  ار  لامعا  دیاقع و  لیبق  نیا 

؟ دنشاب یم  يدیاقع  هچ  ياراد  و  دنتسه ؟ ییاهروشک  هچ  رد  نآ  ناوریپ  دش و  ادیپ  هنوگچ  تیباهو  بهذم 

شسرپ

؟ دنشاب یم  يدیاقع  هچ  ياراد  و  دنتسه ؟ ییاهروشک  هچ  رد  نآ  ناوریپ  دش و  ادیپ  هنوگچ  تیباهو  بهذم 

خساپ

ياههاگدید دیاقعتـسناوت و  دجن  ماکح  تدعاسم  اب  يو  دشابیم . هیمیت  نبا  نادرگاش  زا  باهولادبع » نبدمحم   » تیباهو هقرف  راذگناینب 
زاغآ زا  زین  نانآ  دـیاقع  دراد . رابتیانجو  نینوخ  یخیراـت  تیباـهو  هقرف  دـیامن  يریگولج  ناـنآ  تفلاـخم  زا  لـیمحت و  مدرم  رب  ار  دوخ 

وا در  رب  هک  یـسک  نیلوا  و  دوب ، باهولادبع  شردـپ  يوفلاخم  نیلوا  دـش . عقاو  ضارتعا  دـقن و  دروم  هعیـش  تنـس و  لها  ياملع  طسوت 
ناناملـسم زا  یخرب  نایم  رد  تسا و  هرونم  هنیدم  رـضاح  لاحرد  نانآزکرم  دـشابیم . باهولادـبع » نب  نامیلـس   » شردارب تشون ، باتک 

(2  ) یناحبـس رفعج  تیباهو  نییآ  ( 1 : ) رتشیب ر.ك یهاگآ  يارب  دنـشابیم . كدنارایـسب  اهنآ  نارادفرط  نکیل  دنراد ، ینارادـفرط  ناهج 
دقن و ( 5  ) ینیمخماما رارسالا  فشک  ( 4  ) ینیوزق نسحدمحم  دیـس  اهنآ  تاهبـش  هب  خساپ  یباهو و  هقرف  ( 3  ) یهیقف رغصا  یلع  نایباهو 

یتمه نویامه  رتکد  يرگیباهو  نوماریپ  لیلحت 

؟ دوش حرطم  نوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  مالسا  هرهچ  ندرک  راد  هشدخ  يارب  يدج  يرطخ  ناونعب  دناوت  یم  تیباهو  ایآ 

شسرپ

؟ دوش حرطم  نوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  مالسا  هرهچ  ندرک  راد  هشدخ  يارب  يدج  يرطخ  ناونعب  دناوت  یم  تیباهو  ایآ 

خساپ
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رارق هعلاطم  دروم  فلتخم  يایاوز  زا  ار  یفارحنا  کلسم  نیا  دیاب  مالسا ، نید  هب  تبسن  اهنآ  تارطخ  زا  یهاگآ  تیباهو و  تخانش  يارب 
رد اهنآ  درکلمع  یمالـسا ، رئاعـش  یهلا و  يایلوا  نید و  هب  تبـسن  نانآ  رکفت  زرط  و  نآ ، ندمآ  دوجوب  شیادـیپ و  هوحن  هلمج : زا  دراد ،

خیـش دوخ  هب  ار  نآ  هک  نیا  ّتلع  تسا و  يدـجن  باهولادـبع  دـمحم  هب  بوسنم  تیباـهو ، کلـسم  فلا ) تسایـسو و ... عاـمتجا  هزوح 
ادیپ ار  ربمایپ  مان  رد  تکرـش  یعون  بهذم ، نیا  ناوریپ  ادابم  هک  تسا  هدوب  نیا  تهج  هب  هیدّمحم »  » دناهتفگن دـناهدادن و  تبـسن  دـمحم 

ثیدـح و ریـسفت ، ياـهباتک  هب  یکدوک  زا  دوشگ . ناـهج  هب  مشچ  هنییع »  » رهـش رد  لاس 1115 ه.ق  رد  باهّولادبع ، نب  دـمحم  دـننک .
لسوت اج  نآ  رد  تفر و  هنیدم  هب  يو  درمـشیم ، تشز  ار  ادخ » هب   » مدرم یبهذم  لامعا  یناوج ، نارود  نامه  زا  تشاد و  هقالع  دیاقع ،

هیمیت و نبا  يوس  زا  ًالبق  هک  ار ـ  دوخ  دیاقع  راکفا و  ردپ ، گرم  زا  دـعب  باهولادـبع ، نب  دـمحم  درمـش . دنـسپانار  (ص ) ربمایپ هب  مدرم 
چیه دـندقتعم : ناـیباهو  ب ) تشاـمگ . تّمه  نداد  تیمـسر  جـیورت و  غـیلبت و  هب  دوـمن  راـهظا  دوـب ـ  هدـش  يزیریپ  میق  نبا  شدرگاـش 

نالوسر و زا  کی  چیه  هلیسو  هب  . 1 زا : تسا  ترابع  روما  نیا  دنک . كرت  ار  يروما  هک  نیا  رگم  ناملـسم ؛ هن  تسا و  دـحوم  هن  یناسنا ،
هاگمارآ هب  ترایز  دصق  هب  نارئاز  . 2 دشابیم ؛ كرـشم  هداهن و  ماگ  كرـش  هار  رد  لسوت  تروص  رد  و  دیوجن . لسوت  دنوادخ  هب  ایلوا ،

يور رب  دجسم  نامتخاس و  دنراذگن و  زامن  دنناوخن و  اعد  اج  نآ  رد  دنراذگن و  تسد  ترـضح  نآ  ربق  رب  دنوشن و  کیدزن  ادخ  لوسر 
نیا رب  نایباهو  . 5 تسا ؛ كرش  نانآ ، يارب  هاگراب  دبنگ و  نتخاس  روبق و  ترایز  . 4 دننکن ؛ تعافش  بلط  (ص ) ربمایپ زا  . 3 دنزاسن ؛ ربق 

لاثما و  تسا . مارح  يراوگوس  هزانج و  عییشت  مسارم  هنوگ  ره  . 6 دناهدش ؛ فرحنم  مالسا  نییآ  زا  راگزور  یط  رد  ناناملسم ، هک  دنرواب 
کشخ و قطنم  نیا  هدرک  هعلاطم  ار  هطوبرم  ياهباتک  دـیاب  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  یهاـگآ  يارب  دـجنگیمن . لاـجم  نیا  رد  هک  دراوم  نیا 

مکلئسا لق ال  . 1 دراد : نایباهو  فلاخم  یحیرـص و  تارظن  هدـش  دای  دراوم  رد  نآرق  هک  ارچ  دراد ، رارق  یحو  قطنم  اب  لباقت  رد  هیاپیب ،
ياهربق يرقلا ، يذ  تیب و  لها  تلاسر و  نادـناخ  هب  هقـالع  زاربا  قیداـصم  زا  یکی  هیآ 23 .) يروش ،  ، ) یبرُقلا یف  ةدوملا  ـالا  ارجا  هیلع 

اولاقف . ... 2 دـیآیم . باسح  هب  یفرع  ّتنـس  عون  کی  دراد و  دوجو  ناهج  ياهتلم  ناـیم  رد  مسر  هار و  نیا  تسا . اـهنآ  ریمعت  ناـنآ و 
نآ مدرم  رب  فهک  باحصا  عضو  هک  یماگنه  هیآ 21 .) فهک ،  ، ) ادجسم مهیلع  نّذختنل  مهرما  یلع  اوبلغ  نیذلا  لاق  اناینب ... مهیلع  اونبا 

نحل ای  داقتنا  دوشیم  نآ  رکذـتم  هفیرـش  هیآ  دنتـشاد . زاربا  رظن  ود  نانآ  نفدـم  هرابرد  دـندمآ ، راغ  هناـهد  هب  مدرم  دـش و  نشور  ناـمز 
یتح ای  مارح و  یلمعار  ناحلاص  یهلا و  يایلوا  روبق  ریمعت  ناوتیمن  زگره  هفیرـش ، هیآ  هب  هجوت  اب  درادـن . اهنآ  رظن  هب  تبـسن  یـضارتعا 

اـشوک دیاب  نانآ ، ياهربق  ظفح  ناحلاص و  ایلوا و  تشادگرزب  يارب  هک  دنکیم  قیوشت  یعون  هب  هفیرـش ، هیآ  هکلب  درک ، دادـملق  هورکم 
ذا مهنا  ول  و  . 5 هیآ 103 .) هبوت ،  ، ) مهل نکـس  کتالـص  نا  مهیلع  ّلصو  . 4 هیآ 19 .) دمحم ،  ، ) نینمؤملل کبنذـل و  رفغتـسا  و  . 3 دوب .
هک تسا  نیا  رگنایب  تاـیآ  نیا  (. 64 هیآ ءاسن ،  ، ) امیحر اباّوت  هللا  اودـجول  لوسرلا  مهل  رفغتـسا  هللا و  اورفغتـساف  كوءاج  مهـسفنا  اوملظ 

تایآ رد  اهنت  هن  ترـضح ، نآ  ياعد  و  (ص ) ربمایپ تعافـش  عوضوم  و  دشابیم . دـیفم  رثؤم و  ًالماک  دارفا ، قح  رد  ربمایپ  شزرمآ  بلط 
ج ملسم ، حیحص  . 1 دروم ر.ك : نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  تسا . دوهـشم  زین  هباحـص  هریـس  هصاخ و  هّماع و  ثیداحا  رد  هکلب  حیرص ؛
ص ج 1 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  . 4 طارصلا ) نأش  یف  ءاج  ام  باب   ) ص 42 ج 4 ، يذمرت ، ننس  ج 1 3 . يراخب ، حیحص  ص 54 2 . ، 1

یمالـسا بهاذـم  اههقرف و  رگید  اب  گنج  هب  لئاق  نایباهو  یناحبـس ج . رفعج  داتـسا  ثیدـح ، نآرق و  لـقع و  ورملق  رد  تعافـش  . 5 12
، لاوما دننکیم و  كرـش  رفک و  هب  مهتم  ار  دوخ  فلاخم  نانآ  دنهد . هیزج  ای  دنیآ و  رد  تیباهو  نییآ  هب  دیاب  ای  هک  دنایعدم  دنتـسه و 

دوخ فلاخم  ناناملـسم  رب  ار ، رفک  كرـشهرابرد و  هدراو  ینآرق  تایآ  هک  نیا  هصالخ  دـننادیم . لـالح  ار  نارگید  سوماـن و  سوفن و 
ج ینادابآ ، یغلبم  ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات  ، ) تسا ناناملـسم  یمالـسا و  هعماج  رکیپ  هب  هبرـض  نیرتگرزب  نیا  و  دـننکیم . قبطنم 
هتنیدـم و هـکم و  رب  يرمق ) يرجه  لاس 1344  رد   ) اهيدوعـس هک  یتقو  هک  دوب  تیباـهو  کـشخ  هتـسب و  رکفت  نیا  اـب  ص 1432 .) ، 3
ص ج 8 ، هعیرذلا ، ، ) دندرب نیب  زا  دنتـسکش و  ار  ربمایپ  هباحـص  تلاسر و  نادناخ  راثآ  عیقب و  كربتم  هدهاشم  دنتفای ، ّطلـست  نآ  فارطا 
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نانآ شرگن  دـناهداد و  ماجنا  تسایـس  عامتجا و  هزوح  رد  تیباهو  هک  ییاـهراک  درکلمع و  يارب  (. 56 ص 60 ـ  بابترالا ، فشک  261؛
تموکح و تسایـس ، هصرع  رد  تیباهو ، بصعتم  نشخ و  هرهچ  درک . هعجارم  یخیرات  ياهباتک  هب  دـیاب  یعاـمتجا ، لـئاسم  هب  تبـسن 

یب ار  ناملـسم  مدرم  نوخ  دـندناسر . روهظ  هصنم  هب  ناتـسناغفا  روشک  رد  دوخیـسایس  تقوم  رمع  رد  ناـبلاط  هک  دوـب  ناـمه  يرادمدرم ،
نایناهج يارب  هدـنام  بقع  نشخ و  تشز ، هرهچ  کی  مالـسا  زا  و  دـندرک . کته  ار  ناناملـسم  سومان  ضرع و  دـنتخیر . نیمز  هب  اـباحم 

رد مه  تسا و  هدوب  نیملـسم  فلتخم  ياههقرف  ياملع  ضوغبم  رّکفت ، داقعنا  شیادـیپ و  هوحن  رد  مه  تیباهو ، نیاربانب  دـندومن . میـسرت 
هیهلالا قعاوصلا  هدـش  هتـشاگن  تیباهو  ّدر  رد  هک  یباـتک  نیلوا  یتح  تسا . هتفرگ  رارق  ناـملاع  ّدر  دروم  ینید  لـئاسم  هب  تبـسن  شرگن 

فاص هداج  زین  تسایـس  هصرع  رد  تسا . هدش  هتـشون  باهولادبع ) نب  نامیلـس   ) باهولا نب  دمحم  ردارب  هلیـسو  هب  هیباهولا »  یلع  دّرلایف 
رتمکحم و يررض  هبرض و  هچ  دشابیم و  اهیـسیلگنا  دوخ  هتخادرپ  هتخاس و  کلـسم ، نییآ و  نیا  دناهدوب ؛ مالـسا  نید و  نانمـشد  نک 

ینابم تیباهو ، . 2 یناحبس . رفعج  تیباهو ، نییآ  . 1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دومن . روصت  ناوتیم  ناناملـسم  مالـسا و  رب  نیا  زا  شیب 
تارطاخ یهیقف 5 . رغـصا  یلع  نایباهو ، ص 1430 4 . ج 3 ، ناهج ، بهاذم  نایدا و  خـیرات  . 3 یناحبـس . رفعج  یلمع ، همانراک  يرکف و 

داتـسا ّتنـس ، لها  بهاذم  هاگدـید  زا  تیباهو  . 6 یمظاک ) یلع  داتـسا  همجرت  یمالـسا ، ياهروشک  رد  یـسیلگنا  سوساـج   ) رفمهرتسم
J .} ینیوزق یباهو ، دیاقع  خیرات  یناسارخ 7 . یصلاخ 

؟ دنتساخرب وا  اب  تفلاخم  هب  یناسک  هچ  هیمیت ، نبا  فرط  زا  ۀیومحلا » ةدیقعلا   » ۀلاسر راشتنا  اب 

شسرپ

؟ دنتساخرب وا  اب  تفلاخم  هب  یناسک  هچ  هیمیت ، نبا  فرط  زا  ۀیومحلا » ةدیقعلا   » ۀلاسر راشتنا  اب 

خساپ

، دننک راضحا  یفنح  نیدلا  لالج  یضاق  سلجم  هب  ار  وا  هک  دنتساوخ  هدرک و  مایق  هیمیت  نبا  دض  رب  ءاهقف  زا  یهورگ  لاس 698 ، رد   – 1
اب هارمه  رهش  تاضق  لاس 705 ، بجر  متشه  رد   – 2 دش . هدادرس  ادن  هیومحلا »  » مان هب  وا  ۀلاسر  دض  رب  رهش  رد  ماجنارس  دشن ، رضاح  وا 

نیدلا لامک  مود ، تسشن  رد  هام  مهدزاود  رد  دش و  تئارق  هیمیت  نبا  ۀیطساولا »  » هلاسر دندش و  رضاح  هنطلـسلا  بئان  رـصق  رد  هیمیت  نبا 
هب يو  موس ، تسشن  رد  نابعش ، متفه  رد  دندرک . رکشت  رظانم  يوکین  ثحب  نهذ و  تدوج  زا  مدرم  و  تخادرپ ، هرظانم  هب  وا  اب  یناکلمز 

سلجم رد  تشادن ، رب  تسد  دوخ  ۀشیدنا  رشن  زا  زین  اجنآ ، رد  نوچ  تفگ و  كرت  رـصم  مزع  هب  ار  قشمد  و  دش ، موکحم  رـصم  هب  دیعبت 
ًامسر و  درک ، نادنز  هب  موکحم  ار  وا  تقو ، یضاق  یکلام ، فولحم  نبا  ماجنارس  تخادرپ ، هرظانم  هب  وا  اب  ناندع  نب  سمش  یصوصخم ،

لعف و زا  سپ  ماجنارـس  و  دـمآ . نیگنـس  هدوب ، نانآ  زا  زین  هیمیت  نبا  هک  هلبانح  رب  نیا  و  دـش ، رـشتنم  هیمالعا  ماـش  رـصم و  رد  وا  دـض  رب 
زا سپ  يو   –  3 داد . حـیجرت  قشمد  هب  لاقتنا  رب  ار  رـصم  رد  تماـقا  دـش و  دازآ  نادـنز  زا  لاس 707  لوـألا  عیبر  رد 22  خیـش  اهلاعفنا ،

یضاق دیناشک ، ۀعامج  نب  نیدلاردب  یضاق  ۀمکحم  هب  ار  وا  هدومن و  هرظانم  وا  اب  ءاطع  نبا  درکیم و  يراشفاپ  دوخ  دیاقع  رشنرد  يدازآ 
لاس 708، زاغآ  رد  ماجنارـسو  درک  نادـنز  هناور  ار  وا  دـنکیمن ، تیاعر  ار  بدا  ربمایپ  هب  تبـسن  دوخ ، نانخـس  رد  يو  هک  درک  ساسحا 
رد اجنآ ، رد  تماقا  هام  تشه  زا  سپ  دوش و  دیعبت  رصم  ۀیردنکـسا  هب  رفص 709  هام  رخآ  دش  ببس  خیـش  ددجم  تیلاعف   – 4 دش . دازآ 
لاس بجر  مود  هبنشجنپ  زور  رد   – 5 ۀیاهنلا 14/52 .) ۀیادبلا و   ) تشگزاب ماش  هب  لاس 712  ات  دـنام  اجنآ  رد  تشگ و  زاب  هرهاق  هب   709
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هب موکحم  و  دندرک ، شهوکن  ار  وا  بهذـم  راهچ  ره  ةاضق  دـش ، راضحا  ةداعـسلا  راد  هبیمالـسا  بهاذـم  زا  رود  ياواتف  رطاخ  هب  ، 720
تقو مکاح  هک  دش  ببس  وا  هرابرد  نادنمشناد  ءاملع و  زا  یناوارف  تایاکـش   – 6 دیدرگ . دازآ  نادنز  زا  مرحم 721 ، مود  ات  دش  نادنز 

. درپس ناج  نادـنز  رد  لاـس 728  رد  ماجنارـس  ددرگ و  عونمم  نتـشون ، یتـح  تیلاـعف  عون  ره  زا  و  دزاـس ، ینادـنز  قشمد  ۀـعلق  رد  ار  وا 
نینچ کـی  یـسک  تسا ، نکمم  هکنیا : نآ  میریزگاـن و  ياهتکن  رکذـت  زا  اـج  نـیا  رد  ( 340 یفاولا / دعب  یفوتـسملا  یفاصلا و  جـهنملا  )
نینچ کی  یلو  دـنک ، یقلت  هدـیقع  هار  رد  تابث  تمواقم و  هروطـسا  ار  وا  دـنادب و  شیاتـس  هیام  ار  هشیدـناهار  رد  يراوتـسا  تمواـقم و 
ًالماـک تسخن  تلـصخ  تسا ، هدـیقع  هار  رد  تمواـقم  زا  ریغ  قح ، ربارب  رد  تجاـجل  اریز  تسین ، شیب  يزیچ  يرگن ، هداـس  زج  هشیدـنا 
هزیگنا هتشر  کی  يور  هک  یناسنا  دشاب ، سدقم  ًالماک  هدیقع  دوخ  هک  تسا ، شیاتس  لباق  یتروص  رد  یمود  تسا ، هدیهوکن  موکحم و 

راک تسبرد  روط  هب  هدیقع  هار  رد  تابث  رگا  تسین . سدقم  زین  نآ  دزرو ، رهاظت  هدـیقع  هار  رد  تابث  هب  یـصخش  ضارغا  و  يدام ، ياه 
« ران و« تفر ، شیپ  خزود  نورد  ات  دوخ  ةدیقع  هار  رد  زین  وا  اریز  مینک  شیاتس  دوخ ، ةدیقع  رد  تابث  رطاخ  هب  ار  ناطیش  دیاب  دشاب  یبوخ 

دیدیم ینـشور  هب  وا  دوب ، تنـس  لها  هناگراهچ  بهاذـم  مالـسا و  ياملع  هیلک  ربارب  رد  تجاـجل  هیمیت ، نبا  تاـبث  دـیزگرب . راـع » » رب ار 
ریگتـسد و هتـسویپ  و  هدیناروش ، وا  دض  رب  ار  مالـسا  ةاضق  ناهیقف و  هیلک  راکفا  ربمایپ ، تاماقم  ادخ و  تافـص  هرابرد  وا  ياه  هشیدـناهک 
وا اب  يدام  یـصخش و  ای  و  یـسایس ، ضارغا  يور  یهورگ  هک  دوش  روصت  ات  دوبن  یـسایس  هلأسم  نایم ، نیا  رد  و  دوشیم ، ینادنز  دیعبت و 

، نرق تفه  ءاملع  قافتا  دسر ، هچ  ات  رصع ، کی  ياملع  قافتا  تنس  لها  بتکم  رد  دنشکیم : یئاضق  مکاحم  هب  ار  وا  هتسویپ  هداتفا و  رد 
. دراد لابند  هب  ار  خزود  هک  تسایمالسا  ۀعماج  زا  فلخت  نآ  زا  فلخت  تسا و  امن  عقاو  تجح و 

؟ دینک نایب  ار  نآ  لیکشت  ریس  ؟ دراد ینس  هعیش و  اب  یطابترا  تیباهو  ایآ 

شسرپ

؟ دینک نایب  ار  نآ  لیکشت  ریس  ؟ دراد ینس  هعیش و  اب  یطابترا  تیباهو  ایآ 

خساپ

ینـس و نادنمـشناد  فرط  زا  نآ  در  رد  یتح  دنرادن و  لوبق  ار  هقرف  نیا  زین  ننـست  لها  ياملع  یتح  درادن ، عیـشت  هب  یطبر  تیباهو  هقرف 
ددـجت و عوـن  ره  اـب  هک  دـشابیم  راوتـسا  يرگیفلـس  ساـسارب  يرگیباـهو  هک  نیا  تـسا و  هدـش  هتـشاگن  يددـعتم  ياـههلاسر  یعیش 

نیا هکلب  هدرواین  دوجو  هب  باهولادبع  نب  دمحم  ار  یلعج  بتکم  نیا  هک  نیا  نآ  رب  هفاضا  تسا و  فلاخم  یگدـنز  رد  یتح  ینوگرگد 
رثا رد  تـسا و  هدـیدرگ  تیوـقت  يزوـج  مـیق  نـبا  شدرگاـش  وا و  طـسوت  يراذـگهیاپ و  هـیمیت  نـب  دـمحا  طـسوت  متـشه  نرق  رد  رکفت 
نیا هک  دش  بجوم  دندرک  نآ  رب  تنـس  لها  نادنمـشناد  هک  ییاههیّدر  اهدقن و  اصوصخ  نیملـسم  فلتخم  قرف  فرط  زا  هک  اهتفلاخم 
ناج هرابود  بهذـم  یلبنح  باهولادـبع  نب  دـمحم  مان  هب  یـصخش  طـسوت  هب  مهدزاود  نرق  رد  هک  نیا  اـت  دوش  يوزنم  دورطم و  بتکم 

يارب هک  تشگ  یهارمه  دوعـس ) لآ  دج   ) دوعـس نب  دـمحم  ریـشمش  تردـق  روز و  اب  هعفد  نیا  اما  دـمآ . نوریب  اوزنا  تلاح  زا  تفرگ و 
و نآ ، ياـهدورف  زارف و  بتکم و  نیا  شیادـیپ  زا  رتـشیب  قـیقد و  یهاـگآ  يارب  درک . هـعجارم  خـیرات  هـب  دـیاب  نآ  ياـهتیانج  ياـصحا 

تسویپ هب  ار  یناحبس  رفعج  هللاتیآ  هناققحم  لدتـسم و  باتک  زا  ییاهتمـسق  دندرکیم ، بتکم  نآ  زا  تقو  نامکاح  هک  ییاهتیامح 
. دوشیم لاسرا 
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؟ تسایبهذم هنوگچ  تیباهو  بهذم 

شسرپ

؟ تسایبهذم هنوگچ  تیباهو  بهذم 

خساپ

ق و 1115ه  دلوتم يدجنباهولادبعنبدمحم  خیـش  بهذم ؛ نیا  سـسؤم   - 1 درک : هصالخ  دـیاب  روحم  دـنچ  رد  ار  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ 
هیمیت نبایاههشیدنا  زا  باهولادبع  نبدمحم  راکفا  - 2 دوش / یم  هدیمان  تیباهو »  » شردپ مان  هبیو  کلـسم  دـشاب و  یم  1206 ه ق  یفوتم
رهاوظ هب  کسمت  ویرگن  یحطـس  نانآ ، فارحنا  أـشنم  - 3 تسا / هدش  هتفرگ  هتـسیز  یمیرمقیرجه   728  - 662 ياهلاس رد  هکیماشیلبنح 

هعیـش و زا  معا  ناناملـسم ، ریاس  هاگدـید  اب  حیرـص  تفلاخم  هک  دـناهدومن  هئارا  اریتارظن  ساسا  نیا  رب  تسا و  تایاور  تاـیآ و  زاـیخرب 
لامعا زاـیاهراپ  ویهلاـیایلوا  اـیبنا و  زا  تعافـش  بلط  زاوج  هب  داـقتعا  دـننام  نیملـسم ، تاداـقتعا  زاـیاهراپ  دوخیاهتـشادرب ، س  درادـینس .

كرش و رفک و  هب  مهّتم  ار  ناناملـسم  ور  نیا  زا  دنناد و  یم  دیحوت  لصا  فلاخم  ار  ایلوا  ایبنا و  زا  دادمتـسا  تالـسوت و  دننام  ناناملـسم 
هقرفت و تهج  رد  مالـسا  نانمـشد  اب  دـناهدرک و  تیامح  اهنآ  زایرابکتـسا  ویرامعتـسایاهتردق  دراوم  زایرایـسب  رد  - 5 دننک / یم  تعدـب 

مالعا مارح  تعدـب و  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  دناهتـشگ / هارمه  یمالـسا ،  تما  ندرک  هراپ  هراپ  نیملـسم و  فوفـص  رد  فاکـش  داـجیا 
لیلد هب  ار  وا  دنتشون و  هیمیت  نبا  هدیقع  نالطب  رد  اریدایزیاهباتک  دنتساخرب و  وا  اب  تفلاخم  هب  تنـس  لها  هناگراهچ  بهاذمیاملع  دومن ،

باهولادبع نب  دمحم  تخادرپ ، نآ  زا  درپس / ناج  قشمد  نادنز  رد  لاس 728 ه ق  رد  ماجنارس  دنتخادنا و  نادنز  هب  شلطاب  دیاقع  زاربا 
زا سکره  دز و  نمادیرایسبیاهتراغ  اهگنج و  هب  دوخ ، راکفا  جیورت  هعاشایارب و  دجن -  قطانم  زایکی  مکاح  دوعس -  نبدمحمینامیپ  مهاب 

نیما دـمحم  همالع   - 8 درمـش / یم  حابم  لالح و  ار  شلام  ناج و  درک و  یمیبرح  رفاک  هلماعم  وا  اـب  دز  یم  زاـب  رـس  وا  دـیاقع  نتفریذـپ 
: دـیوگ یم  هدـیمان و  نامز  نیا  جراوخ  ار  نویباهو  راتخملا » ّرُد   » باتک رب  دوخ  هیـشاح  ردـیفنح  گرزبیاـملع  زا  نیدـباع  نبا  هب  روهـشم 

دیس همّالع  هتشون  بایترالا » فشک  » ياهباتک هب  ناوت  یم  ر  دنناد ». یم  رفاک  ار  نارگید  ناملـسم و  ار  دوخ  طقف  جراوخ  دننامه  نویباهو  »
تنس لها  دیاقع   » یناحبس و رفعج  داتسا  هتشون  تیباهو » نیئآ   ، » یغابهضوریولومیاقآ هتشون  نآ » در  تیباهو و  تخانش   - » نیما نسحم 

/ درک هعجارمیراهباچ  نمحرلادبعیولومیاقآ  همجرت  تعدب » تیباهو و  در  رد  تعامج  و 

تیباهو یمالک  ءارآ 

؟ تسا راوتسا  يدیاقع  لوصا و  هچ  رب  تیباهو  نییآ 

شسرپ

؟ تسا راوتسا  يدیاقع  لوصا و  هچ  رب  تیباهو  نییآ 

خساپ
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هباحـص و  (ص ) ربمایپ نارود  زا  هدنام  یقاب  ياهتلاصا  تلاسر و  راثآ  يدوبان  مده و  - 1 دهدیم : لیکشت  زیچ  ود  ار  تیباهو  نیئآ  ساسا 
ماجنا كرـش »  » اب ةزراـبم  و  دـیحوت »  » شـشوپ رد  ار  اـهراک  نیا  همه  و  دـنامن ، یقاـب  ناـمز  نآ  زا  سوملم  زیچ  هک  ياهنوگ  هب  ناـعبات ، و 
كاخ اب  هدرک و  دوبان  ار  یمالـسا  ياهتیـصخش  املع و  ناـعبات و  ربماـیپ و  ترتع  هباحـص و  هب  قلعتم  روبق  هیلک  تهج  نیا  زا  دـنهدیم .

نیا رثا  رد  دـندروآیمرد . یلـصم  تروص  هب  هدرک و  ناریو  زین  ار  ربمایپ  ربق  دندیـسرتیمن ، ناهج  ناناملـسم  زا  رگا  و  دـننکیم . ناسکی 
، دیدرگ ناریو  عیقب  رد  هباحص  هیلک  روبق  ترضح و  نآ  ردپ  هللادبع  ربق  و  (ص ،) ربمایپ يومع  هعیش و  هناگراهچ  همئا  روبق  لوقعمان ، زت » »

هزورما دشابیم . ناسآ  لهس و  رایسب  دنک ، شومارف  ار  دوخ  هتـشذگ  هک  یتلم  رامعتـسا  هک  تسا  نشور  دمآرد ، یکاخ  لت  تروص  هب  و 
نینچ دوجو  لـصا  رد  هدـمآرد و  یخیراـت  هناـسفا  کـی  تروص  هب  وا  نویراوح  میرم و  حیـسم  دوجو  برغ ، نایحیـسم  زا  يرایـسب  يارب 

يادـخ رگا  تسین . تسرد  وا  نارای  حیـسم و  زا  یـسوملم  رثا  هک  ارچ  دـنراد ، دـیدرت  کـش و  دراد ، هک  یتایـصوصخ  ماـمت  اـب  یـصخش 
-2 دوب . دهاوخ  ناسآ  وا  نارای  مالسا و  ربمایپ  دوجو  لصا  راکنا  يارب  هار  دوش ، يدرمناوجان  نینچ  شوختسد  یمالسا  ياهتلاصا  هدرکن ،

ناگدـننک وگزاب  اهنت  نانآ  هکنیا  ناونعب  تامم ، تایح و  لاح  رد  ءاـیلوا  ناربماـیپ و  زا  یهلا  ياهتیـصخش  تیعقوم  ماـقم و  ندروآ  نیئاـپ 
ود لصا ، ود  نیا  دنرادن . دوخ  تما  اب  ینادنچ  توافت  هتفای و  نایاپ  نانآ  گرم  اب  تمـسق  نیا  رد  اهنآ  تلاسر  و  دندوب ، یهلا  تاروتـسد 

كرش و گنر و  لوحت ، تکرح و  عون  ره  هک  دش  یفرعم  کشخ  نیئآ  کی  تروص  هب  مالسا  نیئآ  فلا : تشاد . راوگان  رایـسب  دمآیپ 
یئوگ دـیدرگ . مالعا  كرـش  زین  هراوداـی  يرازگرب  تروص  هب  یهلا  ناراـگزومآ  مارتحا  هک  ياهنوگ  هب  تفرگ ، دوخ  هب  یتسرپ  هناـگود 
هقرفت داجیا  ب : دنامن . یقاب  يزیچ  ییاذک )  ) ثیداحا و  باتک ، زج  مالـسا  زا  و  دوش ، عطق  شنیرفآ  دبـس  رـس  ياهلگ  اب  رـشب  طابترا  دیاب 

قارع و رصم و  گرزب  نادنمشناد  رتشیب  داتفا ، هار  هب  ینینوخ  ياهگنج  دش و  هقرفت  راچد  ننـست  ناهج  هک  ياهنوگ  هب  نیملـسم ، نایم  رد 
رگید تسا و  لصا  ود  نامه  تیباهو  نیئآ  ساسا  دندومن . کلـسم  نیا  دـقن  فرـص  ار  دوخ  تقو  زا  یـساپ  نرق ، هس  نیا  رد  نانبل  ماش و 

دهاشم رد  زاـمن  ندرازگ  میرحت  - 2 روبق . يور  نابیاس  فقـس و  نتخاـس  میرحت  - 1 دننام : تسا  راوتـسا  لصا  ود  نیا  يور  نانآ  دـئاقع 
میرحت - 5 تامم . زا  سپ  یهلا  ءایلوا  هب  لـسوت  میرحت  - 4 ناکین . ءایلوا  رگید  مالـسا و  ربمایپ  ترایز  يارب  ترفاـسم  میرحت  - 3 هفرشم .
میرحت - 8 یهلا . ءاـیلوا  ناربماـیپ و  هراوداـی  يرازگرب  میرحت  - 7 یعقاو . ناـعفاش  زا  تعافـش  تساوـخرد  میرحت  - 6 ءافـشتسا . كربت و 

هتـشادن و ناسنا  ترطف  اـب  هزراـبم  زج  یتوعد  و  میرحت ، زج  یمکح  مالـسا  یئوگ  یهلا . ءاـیلوا  رب  رذـن  میرحت  - 9 ادخ . ریغ  هب  دـنگوس 
. دونشب ار  عونمم » «، » مارح «، » كرش  » ظافلا دیاب ، هتسویپ  تسار  پچ و  زا  ناسنا 

؟ تسیچ هیمیت  نبا  يرکف  ینابم 

شسرپ

؟ تسیچ هیمیت  نبا  يرکف  ینابم 

خساپ

، مالک ملع  حالطـصا  رد  يوغل  یناـعم  رب  يربخ  تافـص  لـمح   – 1 درک : هصـالخ  ناوـتیم  شخب  راـهچ  رد  ار  هیمیت  نبا  يرکف  یناـبم 
، تسا هدرکن  كرد  ار  نآ  درخ  هداد و  ربخ  نآ  زا  ثیدح  میرک و  نآرق  هک  یتافـص  دنمانیم ، يربخ  تافـص  ار  ادخ  تافـص  زا  یـشخب 
. تسا هدـش  دراو  يوبن  ثیدـح  رد  رگید  یخرب  و  نآرق ، رد  اهنآ  زا  یتمـسق  هک  اـهنآ  رئاـظن  و  شرع » رب  ءاوتـسا   » و دـی »  » و هجو »  » دـننام
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تسد و ینعم  هب  دـی »  » و تروص »  » ینعم هب  هجو »  » اریز تسادـخ  ندوب  ینامـسج  اـب  مزـالم  تافـص ، نیا  يوغل  یناـعم  هک  تسین  یکش 
نیا زا  دشابیم ، یناعم ، نینچ  زا  هزنم  دوجولا ، بجا  يادخ و  و  تسا ، یناکما  تادوجوم  نوؤش  زا  سولج ، ای  رارقتسا و  ینعم  هب  ءاوتسا » »

حرطم تافـص  نیا  يارب  صاخ  یناعم  تسا ، تاـیآ  قایـس  رد  هک  ینئارق  هب  هجوت  اـب  همِّسجم »  » هورگ زج  هبیمالـسا  فئاوط  ۀـمه  تهج 
هچنآ هک  دزرویم  رارصا  متشه ، نرق  مالـسالا  خیـش  هنافـسأتم  یلو  ددرگیم . نشوریمالک  ياهباتک  ریـسافت و  هب  هعجارم  اب  هک  دننکیم ،
نئارق کمک  هب  ار  تافـص  زا  عون  نیا  هک  ار  یناسک  ددرگ و  لمح  دـیاب  یفرع  لوادـتم  يوغل و  یناعم  نامه  رب  هدـش ، دراو  هراب  نیا  رد 
ءافتکا زین  نیا  هب  و  دریگیم ، داـقتنا  داـب  هب  هدـیمان و  ِهلِّوَُؤم » ، » دـننکیم لـمح  یئاـنک  يزاـجم و  یناـعم  رب  تاـیاور  تاـیآ و  رد  دوجوم 

يداع وا  رکفت  مود  شخب  ص )  ) مالسا ربمایپ  تاماقم  زا  نتساک   – 2 دناهدوب . هدیقع  نیا  رب  زین  ناعبات  هباحص و  همه  دیوگیم : دنکیمن و 
، اتسار نیا  رد  وا  دنرادن ، يداع  دارفا  اب  یتوافت  نیرتکچوک  گرم  زا  سپ  نانآ  هکنیا  تسا و  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  تاماقم  نداد  هولج 

ءایلوا مالـسا و  ربمایپ  ًاصوصخم  ناربمایپ ، نداد  هولج  يداع  نآ  و  دـننکیم ، بیقعت  ار  فدـه  کی  یگمه  هک  دـنکیم  حرطم  ار  یلئاـسم 
ترایز تیفیک  زا  ربمایپ ، تراـیز  تیفیک   – 2 تسا . مارح  ربمایپ  ترایز  يارب  رفـس   – 1 دـیوگیم : ساسا  نیا  يور  تسا . نید  گرزب 

نآ هب  لـسوت  هنوـگ  ره  ربماـیپ  تشذـگ  رد  زا  سپ   – 4 دـشابیم . مارح  روبق  رب  ناـبیاس  هاـنپ و  عوـن  ره   – 3 دـنکیمن . زواجت  روبق  لها 
مسارم يرازگرب   – 6 دـشابیم . كرـش  اهنآ  هب  ادـخ  نداد  دـنگوس  ای  نآرق و  ربمایپ و  هب  دـنگوس   – 5 تسا . كرش  تعدب و  ترـضح 

، كرـش دیحوت و  يارب  هک  تسا  نیا  لئاسم  نیا  رد  وا  تایرظن  ءارآ و  يانب  ریز  دوریم . رامـش  هب  تعدب  ربمایپ ، ّدلوت  رد  يداش  نشج و 
ار یتایرظن  ءارآ و  تمـسق ، نیا  رد  وا  دنادیم . مارح  لقاال  ای  تعدب و  و  كرـش ، ار  اهنآ  یـصاخ ، هزیگنا  يور  هدشن و  لیاق  یقطنم  ّدح 

نامه زا  تهج  نیا  زا  و  دوریم ، همه  گـنج  هب  یـصاخ  جاـجل  اـب  يو  هتفگن ، مالـسا ، ياـملع  زا  يدـحا  وا ، زا  شیپ  هک  دـنکیم ، حرطم 
هتـشون وا  ياههشیدـنا  در  رب  باتک  اههد  دـش و  ینادـنز  ریگتـسد و  اهراب  دـیروش و  وا  رب  تنـس  لهایمومع  راـکفا  نآ  زا  سپ  و  ناـمز ،

حاحص و رد  هک  تراهط  تمصع و  تیب  لها  مّلسم  لئاضف  راکنا  ار  وا  يرکف  ینابم  زا  موس  شخب  تیبلا  لها  لئاضف  راکنا   – 3 دیدرگ .
تـسناد ۀعدبلا » جاهنم   » ار نآ  دیاب  قح  هب  هک  ۀنـسلا » جاهنم  مان « هب  دوخ  باتک  رد  يو  دهدیم ، لیکـشت  هدـش ، دراو  تنـس  لها  دـیناسم 

، دنکیم مالعا  لوعجم  ار  همه  دیامنیم و  راکنا  یکردم ، هئارا  نودـب  تسوا ، نادـناخ  یلع و  بقانم  هب  طوبرم  هک  ار  یحیحـص  ثیداحا 
: هیآ لوزن   – 1 دیوگیم : هنومن  باب  زا  دناهدرک . حیرـصت  اهنآ  تحـص  هب  هدرک و  لقن  ارنآ  ناثدحم  زا  مکاح  ظفاح و  اههد  هک  یلئاضف 

ثدحم راهچ  تصش و  زا  زواجتم  هک  یلاح  رد  ( 1/1 هنسلا جاهنم  . ) تسا غورد  ملع  لها  قافتا  هب  یلع ، هرابرد  هلْوُسَر » َو  هللا  مکِّیلَو  اّمنإ  »
« یبرُْقلا ِِیف  ةدَوَْملا  ّالِإ  ًاَرْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلأسأ  ُْلق ال  هیآ « :  – 2 ات 172 ) ریدغلا 3/156  . ) دناهدرک حیرصت  ماما  هرابرد  نآ  لوزنرب  دنمشناد ، و 

لقن ارنآ  دنمـشناد  ثدـحم و  جـنپ  لـهچ و  زا  زواـجتم  هک  یلاـح  رد  هنـسلا 2/118 ،) جاهنم  ، ) تسا هدـشن  لزان  تلاسر  نادـناخ  ةراـبرد 
یلاخ تسا ، داقتنا  رد  تالابم ، مدـع  زا  یکاح  هکنیا  رب  هوالع  اهدر ، اه و  دـقن  عون  نیا  نینچمه …  و  ات 172 ) ریدغلا 3/156  . ) دناهدرک

(ع) یلع ماما  لئاضف  تیبثت  رد  ار  لبنح  نب  دمحا  تامحز  باب ، نیا  ندوشگ  اب  وا  دشابیمن . ربمایپ  نادناخ  اب  ینطاب  ینمشد  عون  کی  زا 
هیـضق نیا  رد  دوب و  هداتفین  اج  تنـس  لها  ناثدحم  نایم  رد  ماما  ندوب  دـشار  ۀـفیلخ  م/241 ،)  ) لبنح نب  دـمحا  زا  شیپ  ات  داد . ردـه  هب 
ۀلأسم تسناوت  ناوارف  تامحز  اب  درک و  مالعا  دـشار  ياـفلخزا  مراـهچ  ۀـفیلخ  ًامـسر  ار  یلع  هک  دوب  وا  تشاد ، دوجو  فلاـخم  قفاوم و 

نیا رب  هاوگ  نیرتهب  وا  ۀباحـصلا » بقانم   » باتک دومن و  هزراـبم  تخـس  يرگ ، یبصاـن  اـب  قیرط  نیا  زا  و  دـنک ، تیبثت  ار  تفـالخ » عیبرت  »
رب نعط  امش ، راک  متفگ ، هتفر و  وا  روضح  هب  دش ، مالعا  لبنح  نب  دمحا  بناج  زا  عیبرت »  » ۀلأسم یتق  دیوگیم و  یصمح » . » تسا بلطم 

خساپ رد  وا  مدرک ، لقن  رمع  نب  هللادبع  زا  ینخس  هاگنآ  مراد ؟ نانآ  اب  راک  هچ  نم  تفگ : دیشک و  مه  رد  تروص  وا  تسا ، ریبز  هحلط و 
نم ـالاح  درک ، یفرعم  ناـنمؤم  ریما  ار  دوخ  زین  یلع  و  داد ، رارق  هرفن  شـش  ياروش  وضع  ار  یلع  وا  تسا ، شدـنزرف  زا  رتهب  رمع  تفگ :

لئاضف راکنا  اب  دش و  فرحنم  دوخ ، بهذم  ماما  هار  زا  یلبنح  ۀـیمیت  نبا  یلو  ۀلبانحلا 1/393 ) تاقبط  ( ؟ تسین نانمؤم  ریما  یلع  میوگب 
مراهچ شخب  تنس  لها  ۀناگ  راهچ  بهاذم  اب  تفلاخم   – 4 داد . شرورپ  ار  تیبلا  لها  لئاضف  راکنا  يرگ و  یبصان  حور  (ع ) یلع ماـما 
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دیاش و  تسین ، حرطم  ام  يارب  ًالعف  هک  تسا  قالط  حاکن و  باب  رد  تنـس  لها  هناگراهچ  بهاذـم  اب  يو  تفلاـخم  وا  يرکف  فارحنا  زا 
دسر هچ  ات  رصع ، کی  ياهقف  عامجا  هک  تنـس  لها  يرکف  ینابم  اب  تفلاخم  نینچ  کی  یلو  دشاب  هیمیت  نبا  اب  قح  لئاسم ، زا  یخرب  رد 

. تسین راگزاس  دننادیم ، تجح  ار  رصع  دنچ  هب 

؟ دندقتعم تعافش  هب  زین  نانآ  ایآ  تسیچ ؟ تعافش  دروم  رد  تیباهو  هقرف  تنس و  لها  رظن 

شسرپ

؟ دندقتعم تعافش  هب  زین  نانآ  ایآ  تسیچ ؟ تعافش  دروم  رد  تیباهو  هقرف  تنس و  لها  رظن 

خساپ

لوبق دروم  مّلـسم و  یبلطم  ترخآ ، رد  یهلا  يایلوا  تعافـش  لصا  هدـش و  نایب  یناوارف  تایاور  میرک و  نآرق  رد  تحارـص  هب  تعاـفش 
ج 1، ملسم ، حیحص  دناهدرک . دیکأت  نآ  رب  هتفگ و  نخس  تعافش  دروم  رد  لیصفت  هب  تنس ، لها  ياملع  زا  یخرب  تسا . نیملـسم  عیمج 
ص 160، ص 83 و ج 9 ، 159 و ج 8 ، ، 119 ، 92 صل 36 ، ج 1 ، يراخب ، حیحص  ص 59 ؛ ص 22 و ج 7 ، ص 117 و 130 و ج 2 ،
،94 ، 79 ، 63 ، 20 ، 12 صص 5 ، 528 و ج 3 ، ، 518 ، 444 ، 426 صص 307 ، 301 و ج 2 ، ص 281 ، ج 1 ، لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  170 ؛

ربتعم رداصم  ص 428 و  347 و ج 6 ، ، 257 ، 149 صص 143 ، 212 و ج 5 ، ، 131 صص 108 ، 354 و ج 4 ، ، 345 ، 325 ، 218 ، 213
ياهثحب دروم  رد  هجام . نبا  ننس  یئاسن ، ننس  دوواد ، یبا  ننس  کلام ، أطوم  یمراد ، ننس  يذمرت ، ننـس  نوچمه : رگید  ییاور  ددعتم 

ءالع ص 58 و  ج 2 ، ملسم ، حیحص  حرش  ضایع ، یضاق  ص 63 و  ج 3 ، بیغلا ، حیتافم  ریـسفت  يزار ، رخف  ماما  هب : دینک  عوجر  یمالک 
نیا رد  ،... ) اهیف نیفلاخملا  یلع  درلا  ۀنـسلا و  لها  دـنع  ۀعافـشلا  عیدـجلا ، رـصان  رتکد  ص 501 و  دیرجت ، حرـش  یجـشوق ، همالع  نیدلا 

رد یهلا  يایلوا  تعافـش  هب  زین  تیباهو  هقرف  ص 21 .) ثیدح ،  نآرق و  لقع ، ورملق  رد  تعافـش  یناحبـس ، رفعج  هللا  تیآ  هنیمز ر.ك :
تاـیاور قبط  : » دـسیونیم یباـهو ) هقرف  سـسؤم   ) باهولادـبع نب  دـمحم  دـننادیم . یمالـسا  ملـسم  لوصا  زا  ار  نآ  دـندقتعم و  ترخآ 
ۀلاسرلا ۀینسلا ، ۀیدهلا  دننکیم » تعافش  زیخاتسر ، رد  ناکدوک  یهلا و  يایلوا  ناگتـشرف و  رگید و  ناربمایپ  زین  مالـسا و  ربمایپ  یمالـسا ،
تعافـش هب  هک  تسا  مزـال  یناملـسم  ره  رب  تسا و  تعافـش  ترخآ ، رد  مّلـسم  روما  زا   » و ص 193 . باـیترالا ، فشک  ص 42 ؛ ۀیناثلا ،

ناربمایپ و مامت  : » دسیونیم نایباهو ) راکفا  راذـگهیاپ   ) هیمیت نبا  ص 240 .. بایترالا ، فشک  دشاب » هتشاد  نامیا  ناعیفـش  رگید  ربمایپ و 
لئاسرلا دـنیآ .» نوریب  نآ  زا  دـناهدش  خزود  دراو  رگا  دـنوشن و  بّذـعم  ات  دـننکیم  تعافـش  ناراکهنگ  هراـبرد  ناـنآ ، ریغ  نیقیدـص و 

هلزتعم و هقرف  ود  دـنچ  ره  تسا . نیملـسم  ياههقرف  عیمج  قافتا  دروم  ملـسم و  يرما  يورخا  تعافـش  نیاربانب  ص 407 . ج 1 ، يربکلا ،
هتـسناد و نانمؤم  تاـجرد  عیفرت  رد  رـصحنم  ار  نآ  يورخا ، تعافـش  لـصا  شریذـپ  نیع  رد  دنتـسه ، تنـس  لـها  زا  یتیلقا  هک  جراوخ ،
. تسا هتفرگ  رارق  در  دـقن و  دروم  تنـس  لها  ياملع  ریاـس  يوس  زا  هاگدـید  نیا  دـنرادن . لوبق  ار  ناراـکهنگ  دروم  رد  يورخا  تعاـفش 
، هیمیت نـبا  پ . ص 63 ؛ ج 3 ، بـیغلا ، حـیتافم  ریـسفت  يزاررخف ، ب . ص 58 ؛ ج 2 ، ملسم ، حیحـص  حرـش  ضاّیع ، یـضاق  فلا . ر.ك :

تسا نیا  رد  نیملـسم  مومع  اب  تیباهو  هقرف  فالتخا  ص 405 . نیظعاولا ، ۀضور  يروباشین ، لاتف  ت . ص 481 ؛ ج 1 ، يربکلا ، لئاسرلا 
ناعیفـش دوخ  زا  میقتـسم  روط  هب  میرادن  قح  ام  دریذـپب و  ام  قح  رد  ار  ناعیفـش  تعافـش  هک  تساوخ  ادـخ  زا  دـیاب  طقف  دـنیوگیم : هک 

رکنم نایباهو  تقیقح ، رد  دنک ! تعافش  ام  يارب  میهاوخب  وا  زا  میهد و  رارق  باطخ  دروم  ار  مرکا  یبن  ًالثم  مینک و  تعافـش  تساوخرد 
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. دنایهلا يایلوا  هب  لّسوت 

یک هقرف  نیا  سیسأت  خیرات  هک  دییامرفب  دییامرف و  رکذ  عیـشت  بتکم  اب  ار  اهنآ  فالتخا  دروم  دراوم  دییامرف و  رکذ  ار  تیباهو  هقرف  لوصا  دیاقع و 
. دییامرف رکذ  ار  نآ  لیکشت  لیالد  هدوب و 

شسرپ

سیـسأت خیرات  هک  دییامرفب  دییامرف و  رکذ  عیـشت  بتکم  اب  ار  اهنآ  فالتخا  دروم  دراوم  دـییامرف و  رکذ  ار  تیباهو  هقرف  لوصا  دـیاقع و 
. دییامرف رکذ  ار  نآ  لیکشت  لیالد  هدوب و  یک  هقرف  نیا 

خساپ

رارق هعلاطم  دروم  فلتخم  يایاوز  زا  ار  یفارحنا  کلسم  نیا  دیاب  مالسا ، نید  هب  تبسن  اهنآ  تارطخ  زا  یهاگآ  تیباهو و  تخانش  يارب 
رد اهنآ  درکلمع  یمالـسا ، رئاعـش  یهلا و  يایلوا  نید و  هب  تبـسن  نانآ  رکفت  زرط  و  نآ ، ندمآ  دوجوب  شیادـیپ و  هوحن  هلمج : زا  دراد ،

خیـش دوخ  هب  ار  نآ  هک  نیا  ّتلع  تسا و  يدـجن  باهولادـبع  دـمحم  هب  بوسنم  تیباـهو ، کلـسم  فلا ) تسایـسو و ... عاـمتجا  هزوح 
ادیپ ار  ربمایپ  مان  رد  تکرـش  یعون  بهذم ، نیا  ناوریپ  ادابم  هک  تسا  هدوب  نیا  تهج  هب  هیدمحم »  » دناهتفگن دـناهدادن و  تبـسن  دـمحم 

ثیدـح و ریـسفت ، ياـهباتک  هب  یکدوک  زا  دوشگ . ناـهج  هب  مشچ  هنییع »  » رهـش رد  لاس 1115 ه.ق  رد  باهولادبع ، نب  دـمحم  دـننک .
لسوت اج  نآ  رد  تفر و  هنیدم  هب  يو  درمـشیم ، تشز  ار  ادخ » هب   » مدرم یبهذم  لامعا  یناوج ، نارود  نامه  زا  تشاد و  هقالع  دیاقع ،

هیمیت و نبا  يوس  زا  ًالبق  هک  ار ـ  دوخ  دیاقع  راکفا و  ردپ ، گرم  زا  دعب  باهولادـبع ، نب  دـمحم  درمـش . دنـسپان  ار  (ص ) ربمایپ هب  مدرم 
چیه دـندقتعم : نایباهو  ب ) تشامگ . تمه  نآ  نداد  تیمـسر  جـیورت و  غیلبت و  هب  دومن  راهظا  دوب ـ  هدـش  يزیریپ  میق  نبا  شدرگاـش 

نالوسر و زا  کی  چیه  هلیسو  هب  . 1 زا : تسا  ترابع  روما  نیا  دنک . كرت  ار  يروما  هک  نیا  رگم  ناملـسم ؛ هن  تسا و  دـحوم  هن  یناسنا ،
هاگمارآ هب  ترایز  دصق  هب  نارئاز  . 2 دشابیم ؛ كرـشم  هداهن و  ماگ  كرـش  هار  رد  لسوت  تروص  رد  و  دیوجن . لسوت  دنوادخ  هب  ایلوا ،

يور رب  دجسم  نامتخاس و  دنراذگن و  زامن  دنناوخن و  اعد  اج  نآ  رد  دنراذگن و  تسد  ترـضح  نآ  ربق  رب  دنوشن و  کیدزن  ادخ  لوسر 
نیا رب  نایباهو  . 5 تسا ؛ كرش  نانآ ، يارب  هاگراب  دبنگ و  نتخاس  روبق و  ترایز  . 4 دننکن ؛ تعافش  بلط  (ص ) ربمایپ زا  . 3 دنزاسن ؛ ربق 

لاثما و  تسا . مارح  يراوگوس  هزانج و  عییشت  مسارم  هنوگ  ره  . 6 دناهدش ؛ فرحنم  مالسا  نییآ  زا  راگزور  یط  رد  ناناملسم ، هک  دنرواب 
کشخ و قطنم  نیا  هدرک  هعلاطم  ار  هطوبرم  ياهباتک  دـیاب  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  یهاـگآ  يارب  دـجنگیمن . لاـجم  نیا  رد  هک  دراوم  نیا 

مکلئسا لق ال  . 1 دراد : نایباهو  فلاخم  یحیرـص و  تارظن  هدـش  دای  دراوم  رد  نآرق  هک  ارچ  دراد ، رارق  یحو  قطنم  اب  لباقت  رد  هیاپیب ،
ياهربق يرقلا ، يذ  تیب و  لها  تلاسر و  نادـناخ  هب  هقـالع  زاربا  قیداـصم  زا  یکی  هیآ 23 .) يروش ،  ، ) یبرُقلا یف  ةدوملا  ـالا  ارجا  هیلع 

اولاقف . ... 2 دـیآیم . باسح  هب  یفرع  ّتنـس  عون  کی  دراد و  دوجو  ناهج  ياهتلم  ناـیم  رد  مسر  هار و  نیا  تسا . اـهنآ  ریمعت  ناـنآ و 
نآ مدرم  رب  فهک  باحصا  عضو  هک  یماگنه  هیآ 21 .) فهک ،  ، ) ادجسم مهیلع  نّذختنل  مهرما  یلع  اوبلغ  نیذلا  لاق  اناینب ... مهیلع  اونبا 

نحل ای  داقتنا  دوشیم  نآ  رکذـتم  هفیرـش  هیآ  دنتـشاد . زاربا  رظن  ود  نانآ  نفدـم  هرابرد  دـندمآ ، راغ  هناـهد  هب  مدرم  دـش و  نشور  ناـمز 
یتح ای  مارح و  یلمعار  ناحلاص  یهلا و  يایلوا  روبق  ریمعت  ناوتیمن  زگره  هفیرـش ، هیآ  هب  هجوت  اب  درادـن . اهنآ  رظن  هب  تبـسن  یـضارتعا 

اـشوک دیاب  نانآ ، ياهربق  ظفح  ناحلاص و  ایلوا و  تشادگرزب  يارب  هک  دنکیم  قیوشت  یعون  هب  هفیرـش ، هیآ  هکلب  درک ، دادـملق  هورکم 
ذا مهنا  ول  و  . 5 هیآ 103 .) هبوت ،  ، ) مهل نکـس  کتالـص  نا  مهیلع  ّلصو  . 4 هیآ 19 .) دمحم ،  ، ) نینمؤملل کبنذـل و  رفغتـسا  و  . 3 دوب .
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هک تسا  نیا  رگنایب  تاـیآ  نیا  (. 64 هیآ ءاسن ،  ، ) امیحر اباوت  هللا  اودـجول  لوسرلا  مهل  رفغتـسا  هللا و  اورفغتـساف  كوءاج  مهـسفنا  اوملظ 
تایآ رد  اهنت  هن  ترـضح ، نآ  ياعد  و  (ص ) ربمایپ تعافـش  عوضوم  و  دشابیم . دـیفم  رثؤم و  ًالماک  دارفا ، قح  رد  ربمایپ  شزرمآ  بلط 

ج ملسم ، حیحص  . 1 دروم ر.ك : نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  تسا . دوهـشم  زین  هباحـص  هریـس  هصاخ و  هماع و  ثیداحا  رد  هکلب  حیرص ؛
ص ج 1 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  . 4 طارصلا ) نأش  یف  ءاج  ام  باب   ) ص 42 ج 4 ، يذمرت ، ننس  ج 1 3 . يراخب ، حیحص  ص 54 2 . ، 1

یمالـسا بهاذـم  اههقرف و  رگید  اب  گنج  هب  لئاق  نایباهو  یناحبـس ج . رفعج  داتـسا  ثیدـح ، نآرق و  لـقع و  ورملق  رد  تعافـش  . 5 12
، لاوما دننکیم و  كرـش  رفک و  هب  مهتم  ار  دوخ  فلاخم  نانآ  دنهد . هیزج  ای  دنیآ و  رد  تیباهو  نییآ  هب  دیاب  ای  هک  دنایعدم  دنتـسه و 

دوخ فلاخم  ناناملـسم  رب  ار ، رفک  كرـش و  هرابرد  هدراو  ینآرق  تایآ  هک  نیا  هصالخ  دـننادیم . لالح  ار  نارگید  سوماـن و  سوفن و 
ج ینادابآ ، یغلبم  ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات  ، ) تسا ناناملـسم  یمالـسا و  هعماج  رکیپ  هب  هبرـض  نیرتگرزب  نیا  و  دـننکیم . قبطنم 
هنیدـم و هـکم و  رب  يرمق ) يرجه  لاـس 1344  رد   ) اهيدوعـس هک  یتقو  هک  دوب  تیباـهو  کـشخ  هتـسب و  رکفت  نیا  اـب  ص 1432 .) ، 3
ص ج 8 ، هعیرذلا ، ، ) دندرب نیب  زا  دنتـسکش و  ار  ربمایپ  هباحـص  تلاسر و  نادناخ  راثآ  عیقب و  كربتم  هدهاشم  دنتفای ، ّطلـست  نآ  فارطا 

نانآ شرگن  دـناهداد و  ماجنا  تسایـس  عامتجا و  هزوح  رد  تیباهو  هک  ییاـهراک  درکلمع و  يارب  (. 56 ص 60 ـ  بابترالا ، فشک  261؛
تموکح و تسایـس ، هصرع  رد  تیباهو ، بصعتم  نشخ و  هرهچ  درک . هعجارم  یخیرات  ياهباتک  هب  دـیاب  یعاـمتجا ، لـئاسم  هب  تبـسن 

یب ار  ناملـسم  مدرم  نوخ  دندناسر . روهظ  هصنم  هب  ناتـسناغفا  روشک  رد  دوخیـسایس  تقوم  رمع  رد  ار  نابلاط  هک  دوب  نامه  يرادمدرم ،
نایناهج يارب  هدـنام  بقع  نشخ و  تشز ، هرهچ  کی  مالـسا  زا  و  دـندرک . کته  ار  ناناملـسم  سومان  ضرع و  دـنتخیر . نیمز  هب  اـباحم 

رد مه  تسا و  هدوب  نیملـسم  فلتخم  ياههقرف  ياملع  ضوغبم  رّکفت ، داقعنا  شیادـیپ و  هوحن  رد  مه  تیباهو ، نیاربانب  دـندومن . میـسرت 
هیهلالا قعاوصلا  هدـش  هتـشاگن  تیباهو  در  رد  هک  یباـتک  نیلوا  یتح  تسا . هتفرگ  رارق  ناـملاع  در  دروم  ینید  لـئاسم  هب  تبـسن  شرگن 

فاص هداج  زین  تسایـس  هصرع  رد  تسا . هدش  هتـشون  باهولادبع ) نب  نامیلـس   ) باهولا نب  دمحم  ردارب  هلیـسو  هب  هیباهولا »  یلع  درلایف 
رتمکحم و يررض  هبرض و  هچ  دشابیم و  اهیـسیلگنا  دوخ  هتخادرپ  هتخاس و  کلـسم ، نییآ و  نیا  دناهدوب ؛ مالـسا  نید و  نانمـشد  نک 

یم ار  لماع  دـنچ  مینک : یم  هراشا  تیباهو  تیلاعف  زا  یلماوع  دـنچ  هب  اجنیا  رد  دومن . روصت  ناوتیم  ناناملـسم  مالـسا و  رب  نیا  زا  شیب 
ناملـسم ياه  هزوح  ناریا و  لخاد  رد  تیباهو  یگنهرف  یتاغیلبت و  ياه  تیلاعف  دیدشت  . 1 درب : مان  هقرف  نیا  شرتسگ  اب  طاـبترا  رد  ناوت 

ناریا یمالـسا  بالقنا  زا  يریذـپریثأت  يارب  یگدامآ  هک  ناریا ) رواـجم  ياـهروشک  ریاـس  ناـکلاب و  زاـقفق ، هزوح  ریظن   ) یجراـخ نیـشن 
شرتسگ موادت و  زا  يریگولج  هفیظو  نارگرامعتسا ، هب  هتسبا  مالـسا و و  ناهج  رد  یفارحنا  ینایرج  ناونع  هب  تیباهو  دوش ، یم  هدهاشم 

زا هتشاد و  هدهع  رب  ار  تسا _ تفرـشیپ  لاح  رد  یناهج  حطـس  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  لابند  هب  هک  لیـصا _  ییارگ  مالـسا  نایرج 
رد ور  نیا  زا  دـیامن . یم  لابند  ار  ناـیرج  نیا  یلـصا  روحم  ناونع  هب  نایعیـش  يداـقتعا  يرکف و  یناـبم  رد  لزلزت  داـجیا  بیرخت و  ورنیا 

یغیلبت ياه  تیلاعف  ناریا ، صوصخ  هب  یمالـسا و  ياهروشک  هیلع  اکیرمآ  یماظن  یگنهرف و  مجاهت  اب  ییوسمه  تهج  رد  ریخا  ياـهلاس 
یگنهرف یتینما و  ریبادت  تامادقا و  یمالسا ، ماظن  هیملع و  ياه  هزوح  مجاهت  نیا  لباقم  رد  هتبلا  تسا . هدیشخب  هعـسوت  ناریا  رد  ار  دوخ 

نآ دننام  كرش و  لسوت ، تعافش ، باب  رد  هک  یصاخ  يداقتعا  راکفا  لیلد  هب  تیباهو  . 2 دنا . هدومن  لامعا  یفاکان _ دنچ  ره   _ یبسانم
هورگ ور  نیا  زا  دنفلاخم  هورگ  نیا  تارکفت  اب  تنـس  لها  ياه  هقرف  تیرثکا  هک  دنچ  ره  تسا ؛ هعیـش  بهذـم  اب  لماک  ضراعت  رد  دراد 

رطخ . 3 دبوکب . ار  هعیـش  رتشیب  نآ ) دننام  ینارنخـس و  هلاقم ، باتک ، زا  معا   ) هتفای نامزاس  تاغیلبت  اب  ات  تسا  شالت  رد  هراومه  هدش  دای 
ناـبلاط و هورگ  روـهظ  هلمج : زا  تسا  هتفرگ  شیپ  اـیند  اـب  دروـخرب  رد  هک  تسا  یمالـسا  قـطنم  زا  رود  ياـه  شور  هورگ ، نیا  رتـگرزب 
تنوشخ و مسیرورت و  هب  ار  ناناملـسم  هک  دـش  اـه  یبرغ  ییوج  هناـهب  ببـس  هک  تسا  ندـال ) نب  هماـسا  رمعـالم و  يربـهر  هب   ) هدـعاقلا

هنیمز هتـشاذگ و  زاب  هقطنم  رد  ار  اکیرمآ  صوصخ  هب  برغ  يرامعتـسا  ياـه  تردـق  تسد  هک  ییاـج  اـت  دـننک  یفرعم  ندـمت  فلاـخم 
یم رامش  هب  اه  تلاخد  نیا  زراب  هنومن  ود  قارع  ناتـسناغفا و  هتخاس ، مهارف  یمالـسا  ياهروشک  رد  نانآ  یـسایس  یماظن و  ياه  تلاخد 
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زا یگرب  یناحبس 2 ـ رفعج  تیباهو  نییآ  1 ـ دییامن : هعلاطم  ار  لیذ  هدش  یفرعم  ياهباتک  تیباهو ، نوماریپ  قیقحت  هعلاطم و  يارب  دنیآ .
هنتف ینیسح 5 ـ لضفلاوبا  یعقاو  مالـسا  تسا  نیا  ایآ  یهیقف 4 ـ رغصا  یلع  نایباهو  ییایض 3 ـ همجرت : يوضر  یـضترم  اهیباهو  تایانج 

نـسح نایباهو  دیاقع  رب  ون  یلیلحت  یمراط 7 ـ همجرت : ینیوزق  يوسوم  نایباهو  هشیدنا  رب  يدـقن  یتمه 6 ـ همجرت : نالهد  ینیز  تیباـهو 
هابتشا یتمه 10 ـ نویامه  يرگیباهو  نوماریپ  یلیلحت  دـقن و  یناود 9 ـ همجرت : ینیوزق  اهنآ  تاهبـش  هب  خـساپ  یباهو و  هقرف  یمیهاربا 8 ـ
فشک همجرت  يدنوخآ 13 ـ همجرت : ینیما  يداه  هکم  خیرات  يّرد 12 ـ تیباهو  يرکف  یسایس  هنیشیپ  يرها 11 ـ یسیع  اهیباهو  گرزب 

رفعج هللاتیآ  تیباـهو  ینارون 15 - یفطـصم  نیدحوم  اب  دـنچ  ینخـس  ینارهت 14 ـ همجرت : نـیما  نـسحم  دیـس  همـالع  ج 4  باـیترالا ،
J  } یناحبس

؟ میریگیم رارق  ننست  لها  ضارتعا  دروم  میناوخیم  زامن  عیقب  راوید  تشپ  هک  ام  زا  یضعب  ارچ 

شسرپ

؟ میریگیم رارق  ننست  لها  ضارتعا  دروم  میناوخیم  زامن  عیقب  راوید  تشپ  هک  ام  زا  یضعب  ارچ 

خساپ

رد زامن  ار  عیقب  تشپ  ندـناوخ  زامن  ًارهاظ  و  { 1} دننادیم تکرـش  بجوم  تعدب و  ار  ربق  رانک  رد  ندناوخ  زامن  ننـست  لها  زا  ياهدع 
دجـسم نآ  رد  زاـمن  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ربق  يدجـسم  رد  هاـگ  ره  هک  هداد  اوتف  زاـب » نب   » یتح دـننکیم و  یقلت  ناتـسربق  رد  ربق و  راـنک 

هتبلا { 3 .} دـنریگب ار  وا  يوـلج  دـننک و  شعنم  تسا  بـجاو  دـناوخب  زاـمن  ربـق  راـنک  رد  یـسک  رگا  تـسا : هـتفگ  و  { 2} تسین حیحص 
هنوگچ دشابیم  ءایبنا  ریغ  و  مالسلا ) مهیلع  ) ءایبنا زا  ربق  همه  نآ  هک  مارحلادجـسم  رد  دراد و  دوجو  ربق  هس  هک  یبنلادجـسم  رد  منادیمن 

نینچمه دناهدومرف ؟ نایب  دجـسم  ود  نآ  رد  زامن  يارب  باوث  همه  نآ  هدش و  بجاو  فاوط  زامن  هکلب  تسا  هدـشن  عونمم  ندـناوخ  زامن 
و (ص ) ادخ لوسر  ربق  رانک  رد  یبنلا  دجـسم  رد  شدوخ  هرجح  رد  لاس  نیدنچ  ناشدوخ  خـیراوت  قبط  هک  هشیاع  هرابرد  دـنیوگیم  هچ 

مزال دننادیمن و  زیاج  ار  دـحا  ناتـسربق  عیقب و  رانک  رد  ندـناوخ  زامن  اهنآ  زا  یخرب  لاح  ره  هب  { 4 {؟ تسا هدـناوخیم  زامن  رفن  ود  نآ 
رد ار  زامن  دوش . اهنآ  بناج  زا  اوران  ماهتا  بجوم  هک  دـنناوخب  عیقب  رانک  رد  ار  ترایز  زامن  هکنیا  ياج  هب  دـننک و  تیاعر  نینمؤم  تسا 
[. 2 . ] ص 68 و  ص 14  ناوخالا ، ۀـفحت  [. 1 . ] تسا یبنلادجـسم  زا  جراخ  رد  زاـمن  رازه  هد  لداـعم  نآ  باوث  هک  دـنناوخب  یبنلادجـسم 

ص 193. ج 1 ، میوقلا ، خیراتلا  [. 4 . ] ص 14 و ص 68 ناوخالاۀفحت ، [. 3 . ] ص 14 و ص 68 ناوخالاۀفحت ،

تیباهو تاهبش 

يزوج نبا  تاهبش 

؟»  هعیش تسا  نینچمه  ددنبیم ، ار  هناخ  ياهرد  دوهی   » هک تسا  تسرد  يزوج  نبا  ياعدا  نیا  ایآ 

شسرپ
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؟»  هعیش تسا  نینچمه  ددنبیم ، ار  هناخ  ياهرد  دوهی   » هک تسا  تسرد  يزوج  نبا  ياعدا  نیا  ایآ 

خساپ

- اذل رد - ، نتـسب  رد  هن  دور ، یم  راک  هب  نآ  لاثما  هدرپ و  نتخادنا  دروم  رد  نآ ، هدمآ و  لدـست »  » ظفل تاعوضوم »  » زا یپاچ  هخـسن  رد 
اذغ ماگنه  ًاصوصخ  رد  نتـسب  لاح  ره  رد  تسا . رد »  نتـسب  ینعم «  هب  هک  دشاب  دـست »  » نا حیحـص  هدوب و  طلغ  هخـسن  هک  دراد  لامتحا 

تیمها هلاسم  نیا  هب  يودـب »  » بارعا ًاصوصخ  تسا ، يزاـب  لد  تسد و  تواخـس و  تمـالع  نآ ، ندراذـگ  زاـب  لـخب و  هناـشن  ندروخ ،
نینچ هدنـسیون  کـی  هتـسیاش  تسا . هدرب  یپ  ناـنآ  یناور  تلاـح  نیا  رب  هدرک و  ریـس  هعیـش –  ناـهج  رد  يزوج –  نبا  اـیوگ  دـنهدیم ،

نارگید میلاعت  و  رورپ ، لخب  تیب  لها  میلاعت  هک  نیا  هن  تسا  ناوارف  لیخب  یخس و  للم  ماوقا و  مامت  نایم  رد  تسین و  يرواد  تواضق و 
: تفگ ناوتیم  هناـعطاق  میرذـگب ، لـصا  نیا  زا  رگا  دراد . یتیبرت  یعاـمتجا و  یعیبط و  لـلع  دوخ  يارب  تلاـح  ود  نیا  دـشاب . رورپ  یخس 

ناونع هب  تورث  مجنپ  کی  لذب  و  یصوصخ ، یمومع و  فاقوا  دنک . یعاسم  کیرشت  هعفنملا  ماع  روما  رد  هعیـش  دننام  تسا  یتلم  رتمک 
شیک مه  الخبلا » باتک «  هب  نالیخب  ییاسانـش  رد  يزوجلا  نبا  ياقآ  دوب  بوخ  تسا . اهنآ  يرورپ  عون  زاـب و  حور  هناـشن  هبجاو  قوقح 

. دومن یم  يرواد  نینچ  کی  هاگنآ  درکیم ، هعجارم  م/255 )  ) ظحاج دوخ 

دوواد و نآ  زا  تموکح  دیوگیم : دوهی  تسا ؛ یکی  تموکح  ةرابرد  دوهی  قطنم  اب  هعیش  قطنم  دیوگیم « : هک  يزوجلا »  نب  یلع  نخس «  نیا  ایآ 
؟ تسا حیحص  تسوا »  لآ  یلع و  زا  تموکح  دیوگیم : هعیش  هک  نانچمه  تسا ، وا  لآ 

شسرپ

زا تموکح  دیوگیم : دوهی  تسا ؛ یکی  تموکح  ةرابرد  دوهی  قطنم  اب  هعیـش  قطنم  دـیوگیم « : هک  يزوجلا »  نب  یلع  نخـس «  نیا  ایآ 
؟ تسا حیحص  تسوا »  لآ  یلع و  زا  تموکح  دیوگیم : هعیش  هک  نانچمه  تسا ، وا  لآ  دوواد و  نآ 

خساپ

...« یتـیرذ نم  لاـق و  : »... دـیامرف یم  هک  ناـنچ  دـهد  رارق  وا  هیرذ  رد  ار  تماـما  هک  تساوخادـخ  زا  میهاربا  هـک  دوـشیم  روآ  داـی  نآرق 
و : » دـیامرف یم  هک  نانچ  میداد ، رارق  ع )  ) میهاربا بلـص »  رد «  ار  باتک  لوزن  توبن و  هک  دوشیم  روآدای  اـم  ینامـسآ  باـتک   124/ هرقب

مییوگب دیاب  مینک  هیبشت  يزیچ  هب  ار  هعیـش  دشاب  انب  رگا   27/ توبکنع  … باتکلا .» هوبنلا و  هتیرذ  یف  انلعج  بوقعی و  قاحـسا و  هل  انبهو 
نآ نادـنزرف  و  ع )  ) یلع نآ  زا  ار  تیـالو  تماـما و  زین  هعیـش  دـنادیم ، (ع ) میهاربا هیرذ  رد  ار  باـتک  توـبن و  هک  نآرق  ناـسب  زین  هـعیش 

دنیوگ یم  هک  تسا  دوهی  قطنم  ناسب  تنـس  لها  قطنم  مییوگب ، دیاب  دوش ، لثم  هب  هلباقم  تسا ، انب  رگا  نیا  زا  هتـشذگ  دنادیم . ترـضح 
. دنرادن ار  راک  نیا  تیحالص  هریت  هلیبق و  چیه  تسا و  شیرق  نآ  زا  تموکح 

يدهم جورخ  ات  دیوگیم : هعیش  تسا و  طقاس  داهج  لاّجد  حیسم  روهظ  ات  دیوگیم : دوهی  دیوگیم « : هک  تسا  تسرد  يزوج  نبا  نخـس  نیا  ایآ 
؟ تسین عورشم  داهج 
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شسرپ

ات دـیوگیم : هعیـش  تسا و  طقاس  داهج  لاّجد  حیـسم  روهظ  ات  دـیوگیم : دوهی  دـیوگیم « : هک  تسا  تسرد  يزوج  نبا  نخـس  نیا  ایآ 
؟ تسین عورشم  داهج  يدهم  جورخ 

خساپ

تسرد هیبشت  اساسا “ هسیاقم و  لباق  دنکیم  لقن  هعیش  زا  هک  يراتفگ  اب  دشاب ، اجرب  اپ  حیحـص و  دنکیم  لقن  دوهی  زا  هک  يراتفگ  هاگ  ره 
دوبان وا و  اب  داهج  وا ، جورخ  زا  سپ  تسین و  عورـشم  لاجد  حیـسم  جورخ  ات  داهج  دـنیوگ : یم  يزوج  نبا  لـقن  قبط  دوهی  اریز  تسین .

عورـشم دـیآ  نوریب  تبیغ  هدرپ  زا  یهلا  رما  هب  دوعوم  يدـهم  هک  يزور  ات  داهج  دـیوگ : یم  هعیـش  هک  یلاح  رد  تسا . مزـال  يو  ندرک 
اریز دـنتوافتم ، مه  اب  الماک “ هشیدـنا  عون  ود  نیا  دـننک . داهج  نارفاک  ناقفانم و  اب  وا  دـنمرفظ  باـکر  رد  دـیاب  وا  جرخ  زا  سپ  تسین و 
هعیـش هک  یلاح  رد  دزاس ، دوبان  ار  وا  هک  دـنک  یم  داهج  وا ، جرخ  زا  سپ  دـنک و  جورخ  لاجد  حیـسم  ات  دـشک  یم  داهج  زا  تسد  دوهی 

وا يرگن  ناسکی  لاطبا  يارب  نتفگ  نخـس  عون  نیا  دـیامن . دربن  وا ، تمدـخ  رد  دـنک و  جورخ  موصعم  ماما  ات  دـشک  یم  داـهج  زا  تسد 
يارب مه  نآ  ییادـتبا ، داهج  یعافد 2 . داهج  . 1 تسا : دـقتعم  داـهج  عوـن  ود  هب  هعیـش  هک  نیا  نآ  تسا و  رگید  زیچ  تقیقح  یلو  تسا 
دروم ناناملـسم  هک  یناکم  نامز و  ره  رد  تسین ، طرـش  ماما  روضح  تسخن ، داهج  رد  مالـسا . مچرپ  ریز  هب  نارفاـک  ناکرـشم و  توعد 

ماما تبیغ  روضح و  كالم  تسا ، طرـش  ماما  نذا  مود ، تروص  هب  داهج  رد  یلو  دـننک . عافد  دوخ  زا  دـیاب  دـنتفرگ ، رارق  نمـشد  موجه 
، تسا هتفرگ  تروص  نانآ  ياضما  اب  نذا و  هب  هک  ییادتبا  داهج  عون  ره  ناماما ، نانمؤمریما و  رـصع  رد  تسا ، وا  نذا  كالم  هکلب  تسین 

نایهاپـس نایم  هدنامیقاب  تماما و  ماقم  هب  قلعتم  میانغ  مجنپ  کی  ًالثم  دوشیم ، راب  نآ  رب  داهج  ماکحا  حیحـص و  ییادتبا  داهج  زا  عون  نآ 
هک نیا  زا  هتـشذگ  دـهد - یم  تبـسن  هعیـش  هب  هک  ار  هچنآ  نیاربانب  دوش ، یم  بوسحم  لافنا  ءزج  تروصنیا  ریغ  رد  و  دوش ، یم  میـسقت 

، دنناد یم  یفاک  یئادتبا  داهج  رد  ار  طئارشلا  عماج  دهتجم  نذا  اهقف  زا  یهورگ  تسا . تاعوضوم  زا  زین  تبسن  لصا  تسا ـ  لطاب  هیبشت ،
. تسا زاب  هشیمه  تما  يور  هب  داهج  باب  نیا  رب  انب 

، دیآرد کبـشم  تروصهب  دوش و  هراتـسرپ  نامـسآ  هک  دـنروآیم  اجهب  هاگنآ  ار  برغم  زامن  دوهی  هک «  تسا  تسرد  يزوج  نبا  ياعدا  نیا  ایآ 
؟»  هعیش تسا  نینچمه 

شسرپ

کبـشم تروصهب  دوش و  هراتـسرپ  نامـسآ  هک  دـنروآیم  اجهب  هاگنآ  ار  برغم  زامن  دوهی  هک «  تسا  تسرد  يزوج  نبا  ياعدا  نیا  ایآ 
؟»  هعیش تسا  نینچمه  دیآرد ،

خساپ

یتقو نینچ  رد  ار  نآ  ات  تسه  برغم  زامن  ناونع  هب  يزامن  یسوم ، تعیرش  رد  ایآ  دراد  یـسرب  هب  زاین  دوهی  هب  برغم  زامن  ریخات  تبـسن 
تبسن هعیش  هب  هک  هچنآ  یلو  دنک  هعجارم  دوهی  تایعرش  بتک  رگید  و  دوملت » هب «  هک  تشادن  ار  نآ  تصرف  هدنراگن  هن ، ای  دنهد  ماجنا 
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دیشروخ یخرـس  هک  یعقوم  ینعی  ده ، دیم  ماجنا  باتفآ  بورغ  زا  سپ  هقیقد  هدزیـس  ار  برغم  زامن  هعیـش  تسا  غورد  هشیر  زا  دهد  یم 
ناسکی هعیش  قلطم  اب  ار  هیباطخ  هقرف  يزوج ، نبا  تسا . دایز  رایسب  نامسآ ، ندش  هراتـس  رپ  اب  نآ  هلـصاف  ددرگ و  لیاز  قرـشم  فرط  زا 

یم ع )  ) قداص ترـضح  رـصع  رد  هک  هدـش –  دوباـن  هقرف –  نیا  هک  یلاـح  رد  تسا ، هداد  تبـسن  ناـگمه  هب  ار  هقرف  نیا  يار  و  هتفرگ ،
تسج و يرود  نانآ  زا  ع )  ) قداص ماما  تهج  نیا  زا  دـیآ ، رد  تلاح  نامه  هب  نامـسآ  ات  دـنتخادنایم ، بقع  هب  ار  برغم  زامن  دنتـسیز ،

ب 18) تیقاوملا ، باوبا  /3 هعیشلا لئاسو  «. ) يرب هنم  اناف  هلع  ریغ  نم  موجنلا  کبتشت  یتح  برغملا  رخا  نم  : » دومرف

؟ تسا تسرد  هعیش »  تسا  نینچمه  دنوشیم ، فرحنم  یمک  هلبق  زا  زامن  ۀماقا  ماگنه  هب  دوهی  دیوگیم « : هک  يزوج  نبا  نخس  نیا  ایآ 

شسرپ

؟ تسا تسرد  هعیش »  تسا  نینچمه  دنوشیم ، فرحنم  یمک  هلبق  زا  زامن  ۀماقا  ماگنه  هب  دوهی  دیوگیم « : هک  يزوج  نبا  نخس  نیا  ایآ 

خساپ

بتک مامت  رد  تسا و  غورد  هعیـش ، هب  هلبق  زا  یمک  فارحنا  تبـسن  یلو  تسین  تسد  رد  نآ  زا  یعالطا  دـه ، دـیم  تبـسن  دوهی  هب  هچنآ 
هب لـیامت  ناـیقارع  صوصخ  يارب  يرآ  دوشیم . یفرعم  هلبق  ناونع  هب  هبعک  دوش ، یم  هتـشون  يداـع  دارفا  يارب  هک  یلمع  لـئاسر  یهقف و 
رد گرزب  ياـهقف  ار  نآ  هتکن  و  تسا ، هبعک  اـب  رتشیب  ییوراـیور  ینعم  هب  هکلب  تسین ، هلبق  زا  فارحنا  نآ  ینعم  و  تسا ، بحتـسم  پچ 
رد میرکت  ناونع  هب  و  دـیدرگ ، هلح  رهـش  دراو  يو  هک  هدـمآ  ( 672-597  ) یـسوط ققحم  یگدنز  خیرات  رد  دـنا . هدروآ  یهقف  ياهباتک 

نانآ لاثما  قارع و  لها  يارب  رـسایت  بابحتـسا  رد  یلح  ققحم  ثحب  عوضوم  ًاـقافتا  درک ، تکرـش  ( 676 602 ـ   ) یلح قـقحم  هقف  سرد 
یلعف هلبقلا  یلا  وا  هلبقلا ، نم  : » تفگ درک و  ققحم  هب  ور  دوب  تایضایر  موجن و  تئیه و  رد  راگزور  دمآرس  دوخ  هک  یسوط  ققحم  دوب .

هلبق زا  فارحنا  ای  تسین ، یلاخ  تلاـح  ود  زا  پچ ، تمـس  هب  لـیم  هک ، تسا  نیا  شراـتفگ  لـصاح  بجی .» یناـثلا  یلع  و  مرحی ، لوـالا 
نم دومرف «: خساپ  رد  یلح  ققحم  دوب . دهاوخ  بجاو  مود  تروص  رد  هدوب و  مارح  لیامت  تسخن  تروص  رد  نآ ، يوس  هب  لیم  ای  تسا 
نآ هلبق  اـب  هلباـقم  مک ، رـسایت  تلاـح  رد  یلو  تسا  هلبق  هب  ور  تروص  ود  ره  رد  ینعی  تسا ، هلبق  يوـس  هلبق  زا  هجوـت  هلبقلا :»  یلا  هلبقلا 
هلبق مرح ، و  مرح ، لها  هلبق  دجـسم ، و  دـنرازگ ، یم  زامن  مارحلا  دجـسم  رد  هک  تسا  یناسک  هلبق  هبعک  هک : نیا  حیـضوت  دوش . یم  رتشیب 

، هبعک تسار  تمس  فرط  زا  مرح ، تمـسق  هک  نیا  رگید  بلطم  بلطم . کی  نیا  هلبق ح 1 ) باوبا  هعیشلا ج 3 ، لئاسو  . ) تسا نایناهج 
هب فارحنا  هک  یلاح  رد  مرح ، زا  جورخ  هنظم  تسار ، تمـس  هب  فارحنا  نیاربانب  تسا ، لیم  تشه  پچ ، تمـس  فرط  زا  و  لیم ، راـهچ 
اب رـصتخم  هرکاذـم  زا  سپ  یلح ، ققحم  موحرم  تسا . هدـش  دای  لوق  تاهیجوت  زا  یکی  نیا  تسا . رتشیب  لـباقت  ققحت  هیاـم  پچ ، تمس 

تسناد دیاب  لاح  ره  رد  و  تسا ، هدیسر  پاچ  هب  زین  یناث  دیهش  دارملا »  هیاغ  نایاپ «  رد  هتـشون و  دروم  نیا  رد  يا  هلاسر  یـسوط  ققحم 
. دراد ینف  هتکن  مه  نآ  و  تسین ، بجاو  زگره  بحتسم و  تسا  يرما  فارحنا  نینچ  کی 

؟»  تسا هدرک  فیرحت  ار  نآرق  زین  هعیش  نینچمه  دندرک ، فیرحت  ار  تاروت  دوهی  دیوگیم « : هک  تسا  تسرد  يزوج  نبا  ياعدا  نیا  ایآ 

شسرپ
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تسا هدرک  فیرحت  ار  نآرق  زین  هعیش  نینچمه  دندرک ، فیرحت  ار  تاروت  دوهی  دیوگیم « : هک  تسا  تسرد  يزوج  نبا  ياعدا  نیا  ایآ 
؟»

خساپ

زا معا  ناناملسم  هب  فیرحت  تبسن  تسا ، نارگید  رایتخا  رد  هک  تسا  نامه  هعیش  نآرق  و  دنرادن ، شیب  نآرق  کی  ناهج  ناناملسم  مامت 
نیمه زج  ینآرق  یعیش ، اه ي  هناخ  دالب و  مامت  رد  دننز ، یم  نماد  نآ  هب  اه  یفلس  همه  زا  شیب  هک  تسا  ییاوران  تبـسن  ینـس ، هعیش و 
رابخا فیرحت ، زا  یکاـح  تاـیاور  و  تسین . يرگید  نآرق  دوش ، یم  رـشتنم  پاـچ و  نآ  زا  هخـسن  نارازه  لاـس  ره  هک  ینامـسآ  باـتک 

هب ام  دنا  هتفگ  دایز  نخـس  فیرحت  مدع  هرابرد  ناققحم  نوچ  و  دنـشاب ، یم  میرک  نآرق  فلاخم  یملع و  شزرا  دـقاف  هک  تسا  يداحآ 
لقن دوخ  ریـسفت  رد  یبطرق  حیحـص و  رد  يراخب  ار  فیرحت  تایاور  دـشاب ، هدـیقع  رب  لـیلد  تیاور  رگا  مینک . یم  هدنـسب  هزادـنا  نیمه 

نم دننکب  مهتم  نآرق  رد  فرـصت  هب  ار  رمع  هک  دوبن  نآ  سرت  رگا  دنک : یم  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  دـنا . هدرک 
… «. امهومجراف اینز  اذا  هخیـشلا  خیـشلا و  : » میدـناوخ یم  ادـخ  لوسر  رـصع  رد  اـم  متـشون و  یم  نآرق  رد  ار  هخیـش » خیـش و  مجر   » هیآ

هیآ تسیود  ربمایپ  رصعرد  بازحا  هکرابم  هروس  هک  دنک  یم  لقن  هشیاع  زا  بازحا  هروس  ریسفت  زاغآ  رد  یبطرق  يراخب 1/69 ) حیحص  )
یبطرق 14/113) ریسفت  . ) تسین شیب  هیآ  هس  داتفه و  نونکا  هک  یلاح  رد  هدوب 

؟» هعیش تسا  نینچمه  دنرمشیم ، لالح  ار  ناناملسم  نوخ  دوهی  دیوگیم « : هک  تسا  حیحص  يزوج  نبا  نخس  نیا  ایآ 

شسرپ

؟» هعیش تسا  نینچمه  دنرمشیم ، لالح  ار  ناناملسم  نوخ  دوهی  دیوگیم « : هک  تسا  حیحص  يزوج  نبا  نخس  نیا  ایآ 

خساپ

یم رارق  ناناملسم  هگرج  رد  وا  دروایب  نامیا  متاخ  ربمایپ  تلاسر  ادخ و  تینادحو  هب  سک  ره  ینس ، هعیش و  زا  معا  مالـسا  ياهقف  رظن  زا 
و هللا ، ـالا  هلا  ـال  نا  هداهـش  مالـسالا  : » دـیامرف یم  ع )  ) قداـص ماـما  دـشابیم . رادروخرب  یـصاخ  مارتـحا  زا  ناـنآ  ضرع  ناـج و  و  دریگ ،

دیحوت هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  مالـسا  ( ] راونالاراحب 68/243 «. ) ثراوملا حکانملا و  ترج  هیلع  و  ءامدـلا ، تنقح  هب  هللا  لوسرب  قیدـصتلا 
رد مالـسا  ثرا  نوناق  زیاج و  وا  اب  جاودزا  هدوب و  مرتحم  وا  نوخ  طیارـش  نینچ  رد  دـهد و  تداهـش  ص )  ) یمارگ ربمایپ  تلاسر  ادـخ و 

کی هعیـش  هب  يواتف  تاـیاور و  نینچ  دوجو  اـب  هک  دـهد  یم  هزاـجا  دوخ  هب  يزوج  نبا  هنوگچ  متفگـش  رد  نم  ددرگ ]. یم  ارجا  وا  قح 
. دنزب تمهت  نینچ 

؟» هعیش تسا  نینچمه  دنهدیمن ، ییاهب  شزرا و  قالط  هس  رب  دوهی  : » دیوگیم هک  تسا  حیحص  يزوج  نبا  نخس  نیا  ایآ 

شسرپ
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؟» هعیش تسا  نینچمه  دنهدیمن ، ییاهب  شزرا و  قالط  هس  رب  دوهی  : » دیوگیم هک  تسا  حیحص  يزوج  نبا  نخس  نیا  ایآ 

خساپ

، تسا تروص  نآ  ریغ  هب  عقاو  دـهد  یم  تبـسن  هعیـش  هب  هک  هچنآ  یلو  تسین  تسد  رد  یعـالطا  دـهد ، یم  دوـهی  هب  يو  هک  یتـیبسن  زا 
یمود و قالط  یعوجر و  اهنآ  نایم  هک  نآ  نودـب  ًاـثالث » قلاـط  تنا  دـیوگب «: دـنک و  هقـالط  هس  سلجم  کـی  رد  ار  ینز  يدرم  هاـگره 
یسوط ج 2، خیش  فالخ  . ) دوشیم باسح  قالط  کی  قالط ، هس  هک  تسا  نیا  هعیش  ياهقف  نایم  رد  روهشم  لوق  دریگب ، تروص  یموس 
رد هعیـش  تسا . هعیـش  ياملع  روهـشم  رظن  فالخرب  دنروآ ، یمن  باسح  هب  ًالـصا  ار  هقالط  هس  دیوگ : یم  هکنیا  نیاربانب ، قالط ) باتک 

229/ هرقب  … ناسحاب » حیرـست  وا  فورعمب  كاـسماف  ناـترم  قـالطلا  : » دـیامرف یم  هک  اـجنآ  دـنک ، یم  يوریپ  نآرق  زا  یهقف  ياوتف  نیا 
وحن هب  ار  نز  دـیاب  ای  دـنک  باختنا  ار  هار  ود  زا  یکی  دـیاب  سپـس  دـهدب  قالط  رابود  هک  تسا  نیا  تسا  زیاج  عوجر  نآ  رد  هک  قالط  ]
کت کت  هک  دنا  دیم  رثوم  ار  یقالط  هکرابم  هیآ  رد  دنک ]. عوجر  وا  هب  دناوت  یمن  رگید  دـهد )  قالط  دـنک (  اهر  ای  و  دراد ، هاگن  یکین 

یم بوسحم  قالط  کی  طقف  هدوب و  عورـشمان  قالط  یعمج ، قالط  نیاربانب  یعمج ، تروص  هب  هن  ناـترم ) : ) دـیامرف یم  دریگ و  ماـجنا 
رب رمع  یلو  دش ، یم  بوسحم  قالط  کی  قالط  هس  رمع  تفالخ  زا  یشخب  رکب و  یبا  تفالخ  و  (ص ) ادخ لوسر  رـصع  رد  ًاقافتا  دوش .

رـصع رد  قالط  دنکیم : لقن  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  دادن . ارف  شوگ  هباحـص  ضارتعا  هب  درک و  اضما  ار ، هقالط  هس  یهلا ، تنـس  فالخ 
هـس يوس  هب  هلجع  اب  مدرم  هک  نیا  زا  باطخ  نب  رمع  دـش ، یم  باسح  قالط  کـی  رمع ، تفـالخ  زا  لاـس  هس  ود  اـتو  رکب  یبا  ربماـیپ و 

اه قـالط  عون  نیا  لـیلقت  رد  يریثاـت  دـیاش  درک  ءاـضما  ار  نآ  تسا ، هداد  رارق  یتلهم  ناـنآ  يارب  ادـخ  هک  یلاـح  رد  دـنور ، یم  قـالط 
مادک تروص  نیا  ردو  دنا  هدرک  يوریپ  هفیلخ  تعدـب  زا  نارگید  و  هتفرگ ، ار  ادـخ  لوسر  تنـس  دروم ، نیا  رد  هعیـش  نیاربانب  دراذـگب .

یم باسح  قالط  کی  ار  هقالط  هس  هعیـش ، ياوتف  زا  يوریپ  هب  رـصم ، مکاحم  رد  زورما  هناتخبـشوخ  دنـشاب ؟ یم  شهوکن  هتـسیاش  کـی 
. دنا هدیشخب  تیمسر  نآ  هب  هداد و  صیخشت  تنس  باتک و  قباطم  ار  هعیش  ياوتف  هلاسم ، كرادم  رد  لمات  زا  سپ  رصم ، ناهیقف  و  دننک ،

هعیش نینچ  مه  تسا ، ناگتشرف  زا  ام  نمشد  وا  دنیوگیم  دنادیم و  نمشد  ار  لیئربج  دوهی  دیوگیم « : هک  تسا  حیحص  يزوجنبا  ياعدا  نیا  ایآ 
؟») داد ربمایپ  هب  ار  نآ  دوب  یلع  نآ  زا  توبن   ) تسا هدرک  اطخ  یحو  ۀلاسم  رد  دنیوگیم : دنرادیم و  نمشد  اروا 

شسرپ

مه تسا ، ناگتشرف  زا  ام  نمشد  وا  دنیوگیم  دنادیم و  نمـشد  ار  لیئربج  دوهی  دیوگیم « : هک  تسا  حیحـص  يزوجنبا  ياعدا  نیا  ایآ 
؟») داد ربمایپ  هب  ار  نآ  دوب  یلع  نآ  زا  توبن   ) تسا هدرک  اطخ  یحو  ۀلاسم  رد  دنیوگیم : دنرادیم و  نمشد  اروا  هعیش  نینچ 

خساپ

نایم دروم  نیا  رد  دراد و  یمن  نمـشد  ار  ياهتـشرف  چیه  دـنا و  دـیم  ادـخ  نارومام  ار  همه  دزرو و  یم  رهم  هکئالم  مامت  هب  تبـسن  هعیش 
لـیربج و هلـسر و  هتکئـالم و  ًاودـع هللا و  ناـک  نم  : » دـیامرف یم  هک  تسا  هکراـبم  هیآ  وا  قطنم  دوش و  یمن  لـیاق  قرف  وا  ریغ  لـیئربج و 

تسا رفاک  درف  وا  دشاب (  لیئاکیم  لیئربج و  نالوسر و  ناگتشرف و  ادخ و  نمـشد  هک  سک  نآ   ] 98/ هرقب نیرفاکلل .» ودع  هللا  ناف  لاکیم 
تسا و دوهی  راعـش  زا  دنک  یم  هراشا  نآ  هب  دوخ  ترابع  رد  يزوج  نبا  هک  نیمالا »  ناخ  هلاسم « : اما  و  تسا ]. نارفاک  نمـشد  ادـخ  و  ( 
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هب  97/ هرقب  … کبلق » یلع  هلزن  هناـف  لـیربجل  ًاودـع  ناـک  نم  لـق   » هیآ ریـسفت  رد  يزار  رخف  دـنهد . یم  تبـسن  هعیـش  هب  ار  نآ  طـلغ  هب 
یحو هب  لیئربج )  ) یحو نیما  دـنیوگ : یم  هک  تسا  دوهی  راعـش  نیا  هک  دوش  یم  روآ  دای  دـنک و  یم  هراـشا  نیمـالا » ناـخ   » تشذـگرس

هب ار  نآ  راعش  نیا  هشیر  زا  یهاگآ  نودب  عیـشت  نانمـشد  هاگنآ  دیـشخب . لیعامـسا  لآ  هب  دوب  بوقعی  نآ  زا  هک  ار  توبن  درک و  تنایخ 
. دنهد یم  تبسن  هعیش 

دش لاؤس  دوهی  زا  دنراد : يرترب  تلـصخ  ود  رطاخ  هب  هعیـش  رب  يراصن  دوهی و  زا  یفنـص  دیوگیم « : هک  تسا  تسرد  يزوجنبا  ياعدا  نیا  ایآ 
دندیسرپ نایعیش  زا  یسیع . نارای  دنتفگ : خساپ  رد  زین  نانآ  دندیسرپ ، زین  نایحیسم  زا  یسوم . نارای  باحـصا و  دنتفگ : تسیک ؟ امـش  تلم  نیرتهب 

نیرتدب م

شسرپ

دوهی زا  دـنراد : يرترب  تلـصخ  ود  رطاخ  هب  هعیـش  رب  يراصن  دوهی و  زا  یفنـص  دـیوگیم « : هک  تسا  تسرد  يزوجنبا  ياعدا  نیا  اـیآ 
. یسیع نارای  دنتفگ : خساپ  رد  زین  نانآ  دندیسرپ ، زین  نایحیسم  زا  یسوم . نارای  باحصا و  دنتفگ : تسیک ؟ امـش  تلم  نیرتهب  دش  لاؤس 
هب دینک ، شزرمآ  بلط  دمحم  نارای  قح  رد  دنتفگ  نانآ  هب  سپ  دّمحم . نارای  دنتفگ : تسیک ؟ مالـسا  ّتلم  نیرتدب  دندیـسرپ  نایعیـش  زا 

؟» دنتفگ دب  نانآ  ّقح  رد  رافغتسا  ياج 

خساپ

يرترب ع )  ) یلع نایعیـش  رب  دنراد  نآرق  رد  هک  ییاهیگژیو  نآ  اب  ار  يراصن  دوهی و  یمالـسا  هدنـسیون  کی  هک  تسا  فسات  ياج  رایـسب 
: دنتفگ خساپ  رد  نانآ  تسیک ؟ تلم  نیرتدب  دندیسرپ  هعیش  زا  هکنیا  تسخن  دنهد . یم  تبسن  اهنآ  هب  ار  یگتخاس  زیچ  ود  دنـشخب و  یم 

میوش یم  روآ  دای  لوا  بلطم  هرابرد  دنتفگ . دب  رافغتسا  ياج  هب  نانآ  دینک ؟ شزرمآ  بلط  دنتفگ  نانآ  هب  هک  نیا  يرگید  دمحم . نارای 
یبا نب  یلع  ربمایپ  نارای  شیپاـشیپ  هک  یلاـح  رد  دـناد  یم  مالـسا  تلم  نیرتدـب  ار  ربماـیپ  ناراـی  هعیـش  هنوگچ  تسین ، شیب  یغورد  هک 

بویا وبا  يراصنا ، هللادـبع  نب  رباـج  طرا ، نب  باـبخ  راـمع ، دادـقم ، رذ ، یبا  ناملـس ، دـننام  ربماـیپ ، ناراـی  زا  وا  نایعیـش  تسا و  بلاـط 
هاگچیه نانآ  هک  میوش  یم  روآ  دای  مود  بلطم  هراب  رد  و  دنا . هدوب  فورعم  لوا  ردص  نایعیـش  ناونع  هب  ربمایپ  یباحـص  اههد  يراصنا و 

رتاوتم خـیرات  ربمایپ و  ثیداحا  نآرق و  هک  يوحن  هب  دـنزادرپ ، یم  ناـنآ  لاـمعا  فیـصوت  هب  يدراوم  رد  هکلب  هتخادرپن ، هباحـص  بس  هب 
ار اهنآ  دـنا  هدوب  هدز  هقلح  وا  دوجو  درگ  هب  هک  رظن  نآ  زا  ربمایپ ، هباحـص  هب  مارتحا  نیع  رد  هعیـش  هکنیا  حیـضوت  تسا . هدرک  فیـصوت 

بلاغ تیرثکا  و  لداع ، ریغ  ار  رگید  شخب  لداع ، ار  نانآ  زا  یشخب  هکلب  دنرادن  داقتعا  اهنآ  درف  درف  تلادع  هب  یتح  هتـسنادن و  موصعم 
قساف مکءاج  نا  : » دیامرف یم  و  دوبیم ، راک  هب  قساف  هملک  هباحص  زا  یخرب  هرابرد  نآرق  دنک . یم  راذگاو  ادخ  ملع  هب  دسانـش و  یمن  ار 

«. تسا هبقع  نب  دـیلو  راـکهنگ  درف  نیا  دـنیوگ  یم  نارـسفم  … و  [ » دروآ امـش  يارب  يربخ  يراـکهنگ  درف  رگا   ] 6/ تارجح اونیبتف » ابنب 
و دننادب ، اهتلم  نیرتدب  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  ندیشیدنین  لداع  انثتـسا  نودب  ار  اهنآ  کت  کت  ای  نتـسنادن و  موصعم  هلاسم  هصالخ 

لداع ریغ  لداع و  هورگ  ود  هب  ناعبات  هک  روط  نیمه  تسا  نیعبات  دننام  هباحص  تسا  دقتعم  هعیـش  دننک ، بس  ار  اهنآ  رافغتـسا  ياج  هب  ای 
نآرق هک  دوب  ربمایپ  فارطا  رد  ناقفانم  دوجو  یمیسقت  نینچ  رب  هاوگ  نیرتنشور  دنوش . یم  میسقت  هورگ  ود  هب  زین  اهنآ  دنوش ، یم  میسقت 

نِم لفـسَالا  كردـلا  یف  نیقفاـنُملا  نِا  : » تسا هدوـمرف  تسا و  هدرک  یفرعم  خزود  ار  اـهنآ  هاـگیاج  هـتفگ و  نخـس  ناوارف  اـهنآ  هراـبرد 
ناگمه ای  موصعم و  ار  همه  ناوتیم  هنوگچ  تایآ  نینچ  هب  هجوت  اب  دـنخزود ]. تاجرد  نیرت  نییاپ  رد  ناقفانم  يرآ ،  ] 145/ ءاسن … راّنلا »
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و : » دیامرف یم  هک  نانچ  تخانش ، یمن  ار  اهنآ  زین  ربمایپ  دوخ  یهاگ  یتح  هدشن ، هتخانـش  قفانم  ریغ  زا  قفانم  صخالاب  تشاگنا ، لداع  ار 
زا و  دنقفانم ، دنتسه  امش  نوماریپ  هک  ینانیـشن  هیداب  زا  یخرب   ] 101/ هبوت  … مهملعَن » نحن  مهَملعت  قافِّنلا ال  یلَع  اودرَم  هنیدَـملا  لهَا  نِم 

.[ میسانش یم  ار  نانآ  ام  یسانش ، یمن  ار  نانآ  وت  دنا ، هتفرگ  وخ  قافن  رب  يا )  هدع  زین  هنیدم (  نانکاس 

تفالخ نوماریپ  تاهبش 

؟  تسین مود  هفیلخ  اب  تقفاوم  لیلد  دوخ  نیا  ایآ  هدوب و  مود  هفیلخ  رواشم  ع )   ) یلع ترضح  ایآ 

شسرپ

؟  تسین مود  هفیلخ  اب  تقفاوم  لیلد  دوخ  نیا  ایآ  هدوب و  مود  هفیلخ  رواشم  ع )   ) یلع ترضح  ایآ 

خساپ

و دراد ( : تحار  ـ ـص نآ  هب  زین  نآرق  زا  یتاـیآ  تسا و  تروـشم  رما  هدـش ,  هداد  يا  هژیو  تـیمها  نآ  هـب  مالـسا  رد  هـک  يروـما  زا  یکی 
هریس مالـسا و  خیرا  رد تـ ـت .  ـسا مال  ـ ـسا رد  ترو  ـ ـش رما مـ تیمها  هدننک  نایب  هک  (2  () مهنیب يروـش  مهرما  و  ( 1  () رمالا یف  مهرواـش 
تهج هب  ترضح  نآ  هچرگ   , تخادرپ یم  تروشم  هب  گنج  لثم  لئا  زا مـسـ يا  هرا  رد پـ ترـضح  نآ  هک  تسا  هدش  دراو   ( ص  ) ربمایپ

نانموم هب  ندومن  جرا  یحلاصم و  تهج  هب  اـما  دوب ,  زاـین  یب  ندومن  تروشم  یهاوخرظن و  هنوگر  زا هـ ـی و غـیـب  حو ادـبم  هب  لاـصتا 
رد هریس  نیا  تفریذپ .  یمار  نانآ  رظن  مه  یهاگ  تخادرپ و  یم  تروشم  هب  دوبن ,  طوبرم  تعیرش  نید و  رما  هب  امیقتـسم  هک  يروما  رد 

یلو دنتشادن ,  ار  رواشم  ماقم  امسر  ع )   ) یلع ترضح  هک  نآ  اب  مینیب  یم  خیرات  رد  تشاد و  همادا  مه  ترضح  نآ  زا  دعب  يافلخ  نامز 
نار ـگـ ید رظن  رب  ار   ( ع  ) یلع ترــضح  رظن  هدرک و  یهاوـخرظن  هباحــص  زا  تـسا  هدوـب  يرو کـه مـهـم  ـ ما رد  مود  هـفیلخ   , يدراوـم رد 

دصکی و زا  لکشتم  ـی  ها ـپـ ـس نار  ـ یا ها  ـ ـشدا موس پـ درگدزی  يرجه  مراهچ  لاس  رد   : مینک یم  هراشا  دروم  دنچ  هب  هک  تسا  هداد  حیجرت 
هک مالسا  رکـشل  هدنامرف  رـسای  رامع  یلقن  هب  صاقو و  دعـس  دنک .  هلمح  ناناملـسم  هب  ات  داد  بیترت  نازوریف  یهدنامرف  هب  رفنرازه  هاجنپ 
هف خـلـیـ دـنزب . هلمح  هب  تسد  ناریا  رکـشل  هلمح  زا  لبق  تسا  هدامآ  هک  داد  عـالطا  مود  هفیلخ  هب  دوب ,  راد  هدـهع  مه  ار  هفوک  تموکح 

هحلط و دننام  هباحص ,  زا  يرا  ـسـیـ بو در  مالعا کـ ار  هنیدم  كرت  رب  ینبم  دوخ  میمصت  تخاس و  علطم  ار  هباحـص  تفر و  دجـسم  هب  مود 
تصرف بارعا  ینک  كرت  ار  هنیدم  رگا  دومرف :  ع )   ) یلع ترـض  ـا حـ ما ـد .  ندر نتفر کـ هب  قیوشت  ار  مود  هفیلخ  موس , )  هفیلخ  نامثع ( 

هر هـا مـی هتـشر مـهـ هلزنم  هب  روشک  ياورناـمرفو  تسا  ناریا  هلمح  زا  رتشیب  شررـض  هک  دـننک  یم  اـپ  يا بـر  هئ  ـ طو هدرمـش و تـ منتغمار 
اورنامرف ندش  هتشک  اب  ار  ـ یز دو ,  ـمـن مـی شـ شد تارج  بجوم  گنج  رد  وت  تکرش  یفرطزا  دنلـسگ ,  یم  مه  زا  دوش  هراپ  رگا  دشاب , 

یلع ترـضح  يار  زا  مراد  تسود   : تفگ هفیلخ  ( 3  . ) دوش یم  نادـنچ  ود  يزوری  بسک پـ گنج و  رب  ناـنآ  صرح  تسا و  قلطمزوریپ 
خیرا اد تـ هرابرد مـبـ ( 5  . ) درک تعباتم  ع )   ) یلع ترـضح  رظن  يار و  زا  مود  هفیلخ  زین  سدـقملا  تیب  حـت  رد فـ ( 4  . ) مـنک يوریپ  (ع ) 

زور یخرب  یخرب  و  ص )   ) لو ـ ـسر تر  ـ ـض تدـالو حـ زور  یخرب  دـنداد ,  یفلتخم  تارظن  هک  Øј تروشم  باحـصااب  مود  هفیلخ  مه 
ار نآ  مود  هـفیلخ  هـک  درک  داهنـشیپ  ار  كرـش  نیمزرـس  زا  ص )   ) ربماـی ترجه پـ زور  ع )   ) یلع ترـضح  دـندرک و  داهنـشیپ  ار  ثـعبم 

رما ردار  دوخ  ع )   ) یلع ترـضح  هتبلا  ( 6  . ) دش هتـشون  نآ  ساسارب  دانـسا  اه و  ـه  ما ـت و نـ فر ـ گرار خیرات قـ ادبم  زور  نآ  زا  دیدنـسپ و 
 , تسا تفالخ  رما  هب  وا  تیاضر  مدع  زا  ناشن  دندرک , يراددوخ  تعیب  زا  یتدم  ات  ترـضح  نآ  هکنیاو  تسناد  يذ حـق مـی  ـت  فال خـ
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يارب یلکشم  تقو  ره  تدم  نیا  رد  اما  درکن ,  ـی  ماد ـ قا دو ,  ناناملسم بـ فوفـص  یگچراپکی  مالـسا و  ظفح  هک  یحلاصم  تهج  هب  اما 
ناناملسم مالسا و  تحلصم  ترضح  دنتساوخ و  یم  رظن  مه  ترضح  زا  رگا  تخادرپ و  یم  افلخ  یئامنهار  هب  دمآ ,  یم  شیپ  ناناملسم 

تعیب مدع  هدوبن و  یـسک  تفالخ  اب  تقفاوم  يانعم  هب  ترـضح  نآ  ییامنهارو  داشرا  نیا  درک و  یم  ییامنهار  دـید ,  ير مـی  ـ ما رد  ار 
نآ تارظن  نتفریذپ  هدوب و  فوفص  داحتا  مالسا و  نایک  ظفح  يارب  وا  داشرا  تسا و  تیاضر  مدع  مالعا  عون  کی  یتدمات  ترـضح  نآ 

 . تسا هباحص  نایمرد  ترضح  نآ  يالاو  تلزنم  لضف و  لیلد  دوخ  افلخ  طسوت  ترضح 

؟  درکن لالدتسا  اصخش  نشور  لیلد  نیا  هب  ع )   ) یلع ارچ  هدش  لزان  ع )   ) یلع تیالو  قح  رد  هدئام  هروس  هیآ 55  رگا 

شسرپ

؟  درکن لالدتسا  اصخش  نشور  لیلد  نیا  هب  ع )   ) یلع ارچ  هدش  لزان  ع )   ) یلع تیالو  قح  رد  هدئام  هروس  هیآ 55  رگا 

خساپ

هیآ نیا  هب  تسا  ترـضح  نآ  لالدتـسا  هلزنم  هب  تقیقح  رد  نیا  تسا و  هدـش  لـقن  زین  ع )   ) یلع دوـخ  زا  ددـعتم  بتک  رد  ثیدـح  ـن  یا
تابثا يارب  تیعمج  روضح  رد  نیفـص  نادیم  رد  ع )   ) یلع هک  دنک  یم  لقن  یلـصفم  ثیدح  ریدغلا  باتک  رد  هر )   ) ینیما همالع  هفیرش 

نینچ رذوبا  زا  دیوگ :  یم  مارملا  هیاغ  باتک  رد  ینارحب  همالع  دوب و  هیآ  نیمه  هب  لالدتـسا  هلمج  زا  دروآ  يددعتم  لئالددوخ  تیناقح 
 . درک لالدتسا  هیآ  نیمه  هب  زین  يروش  زور  ع )   ) یلع هک  هدش  لقن 

هالصلا نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هّللا و  مکیلو  امنا  هدئام :  هروس  هیآ 55  رد  اونمآ  نیذلا  زا  دارم  رگا  هک  دنا  هتفگ  نی  ـی چـنـ خر بـ
را مالسلا )  هیلع  یلع  دحاو (  عمج ,  قالطا  زا  هک  تسا  نیا  مزلتسم  اریز  دشاب  مالسلا  هیلع  یلع  دناوت  یمن  نوعکار  مهو  هوکزلا  نوتوی  و 

شسرپ

نومیقی نیذـلا  اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هّللا و  مکیلو  امنا  هدـئام :  هروس  هیآ 55  رد  اوـنمآ  نیذـلا  زا  دارم  رگا  هک  دـنا  هتفگ  نی  ـی چـنـ خر بـ
هیلع یلع  دحاو (  عمج ,  قالطا  زا  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  اریز  دـشاب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـناوت  یمن  نوعکار  مهو  هوکزلا  نوتوی  هالـصلا و 

 . تسین تسردرما  نیا  يوغل  يروتسد  ظاحل  هب  دشاب و  هدش  هدارا  مالسلا ) 

خساپ

يارب عمج  ظفل  کی  هلیـسو  هب  نداد  ربخ  ای  یلک  یمکح  زاربا  نایم  و  دـحاو ,  رد  نآ  لامعتـسا  دـحاو و  هدارا  عمج و  ظفل  قالطا  ناـی  مـ
هکلب دراد  یم  زاجم  تغل  نابز و  روتـسد  اهنت  هن  ار  مود  تلاح  تسا .  تواـفت  دراد ,  اروا  رب  قاـبطنا  تیحالـص  هک  یـسک  ره  رب  قاـبطنا 

هیآ دروم  دوش .  قبطنم  اهنآ  رب  مکح  هکدـشاب  هتـشاد  تیحالـص  رفن  کی  اـهنت  هک  دراد  ناـکما  مود  تلاـح  رد  دور .  یم  راـک  هب  رایـسب 
صخـش انیقی  هتفر و  راـکب  عمج  ظـفل  هک  دراد  دوجو  نآرق  رد  يرایـسب  دراو  تا و مـ ـ یآ ـن  یا هوـال بـر  عـ تسا .  تسد  نیا  زا  زین  هفیرش 
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انعجر نئل  نولوقی  تسا .  هدوب  دحاو  یصخش  هدننک  لاوئـس   ( . 215 هرقب /  نوقفنی (  اذام  کنولاسی  دننام :  تسا  هدش  هدارا  یـصاخ 
. سا لولس  نب  یبا  نب  ęęљ ادبع فرح  Ơهدنیوگ ا  ( . 8 نوقفانم /  لوالااهنم (  زعالا  نجرخیل  هنیدملا  یلا 

هب تیالو  اهنآ  رد  اریز  تسین  راگزاس  دعب  لبق و  تایآاب  ریـسفت  نیا  هدش  لزان  ع )   ) یلع تیالو  هرابرد  هدئام  هروس  هیآ 55  دوش  یم  هتفگ  هکنیا 
؟  تسا هدمآ  یتسود  ینعم 

شسرپ

اهنآ رد  اریز  تسین  راگزاس  دعب  لبق و  تایآاب  ریـسفت  نیا  هدش  لزان  ع )   ) یلع تیالو  هرابرد  هدـئام  هروس  هیآ 55  دوش  یم  هتفگ  هکنیا 
؟  تسا هدمآ  یتسود  ینعم  هب  تیالو 

خساپ

یم رایـسب  اذل  تسا  هدش  لزان  نآ  هنیمز  رد  هکدراد  یثداوح  اب  دنویپ  هشیمه  هدیدرگ  لزان  فلتخم  عیاقو  رد  اجیردت ,  نوچ  نآرق  تایآ 
دوش یمادج  رگیدکی  زا  ثداوح  نآ  اب  دنویپ  رطاخب  اهنآ  ریس  هدوب و مـ فلتخم  هثداح  ود  رداما  هدش  لزان  مهرـس  تشپ  هیآ  ود  هک  دوش 

تاـیآ هدـش و  لزاـن  عوکر  لاـح  رد  ع )   ) یلع نداد  تاـکز  هنیمز  رد  شلوزن  نا  ـ ـش ـی  هاو هب گـ هّللا  مکیلو  اـمنا  هیآ  هکنیا  هب  هجوـت  اـب 
تایآ اب  بسانت  روبزم  هیآ  اقافتا  اهنیا  زا  هتشذگ  مینک .  هیکت  اهنآ  دنویپ  يور  میناوت  یمن  هدش  لزان  يرگید  ثداوح  رد  هدنیآ  هتشذگ و 
يربهر ینعم  هب  تیالو  زا  نخس  هدئام  هروس  هیآ 55  رد  ترصن و  يرای و  ینعم  هب  تیالو  زا  نخس  اهنآرد  اریز  دراد  زین  هدنیآ  هتشذگ و 
ترابع هب  دوب  دهاوخ  زین  شیوخ  ناوریپروای  رای و  فرـصتم ,  تسرپرـس و  یلو و  صخ  ـ ـش ـت کـه  ـس ـک نـیـ ـش دشاب و  یم  فرـصت  و 

 . تسا هقلطم  تیالو  نووئش  زا  یکی  ندوب  روای  رای و  رگید 

؟ دوب راک  رد  تّلم  ود  داتفه و  ایآ  دوب ، هدرک  یفّرعم  ار  دوخ  نیشناج  ربمایپ  رگا 

شسرپ

؟ دوب راک  رد  ّتلم  ود  داتفه و  ایآ  دوب ، هدرک  یفّرعم  ار  دوخ  نیشناج  ربمایپ  رگا 

خساپ

راکنا اریز  میشاب ; هتشادن  ینشور  حیرص و  لیلد  قح  بهذم  کی  ای  نید و  کی  هرابرد  هک  تسین  نیا  لیلد  رگیدکی  اب  بهاذم  فالتخا 
رثا رد  نییآ  کـی  اـی  بهذـم  کـی  راـکنا  تسا  نکمم  هکلب  تسین ، نشور  لـیلد  ندوـبن  رثا  رد  اـهنت  نارکنم ، يوـس  زا  بهذـم  اـب  نید 

اهناسنا عانتما  بجوم  روکذم  ياه  هزیگنا  نشور  ياهلیلد  دوجو  اب  هک  دـشاب ، يرگید  لماوع  دـیلقت و  هاج ، بح  بصعت ، دـننام  یلماوع ،
هکنانچ تسین ; تفالخ  هرابرد  نشور  لیلد  صن و  دوبن  لیلد  یفلتخم  بهاذـم  ناـیدا و  دوجو  نیارباـنب  دوشب ; حیحـص  نییآ  شریذـپ  زا 

. تسین مالسا  تیناّقح  ای  ادخ  دوجو  رد  عطاق  لیلد  ندوبن  لیلد  مالسا  راکنا  ای  ادخ  دوجو  رد  اهناسنا  فالتخا 
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موکحم ار  تفالخ  نابصاغ  هعیش  دوجو  نیا  اب  تسا .» رت  شزرا  مک  شفک  هگنل  کی  زا  نم  دزن  تفالخ  : » دومرف دوخ  مالسلا ،)) هیلع  )) یلع ترضح 
؟ دنک یم 

شسرپ

نابـصاغ هعیـش  دوـجو  نیا  اـب  تسا .» رت  شزرا  مک  شفک  هگنل  کـی  زا  نم  دزن  تفـالخ  : » دوـمرف دوـخ  مالـسلا ،)) هیلع  )) یلع ترـضح 
؟ دنک یم  موکحم  ار  تفالخ 

خساپ

ناوت یم  قح  تموکح  هیاس ي  رد  اریز  درادـن ; تافانم  دـهاوخب ، ار  نآ  هکنیا  اـب  مالـسلا )) هیلع  )) یلع رظن  رد  تفـالخ  ندوب  شزرا  یب 
 ; الطاب عفدا  وا  ًاقح  میقا  نا  ّالا  : » دومرف سابع  نبا  هب  ترـضح  نآ  هلمج  نیمه  لیذ  رد  هکناـنچ  دـیبوک  ار  یلطاـب  هدرک ، میکحت  ار  یقح 

«. منک عفد  ار  یلطاب  ای  مراداپ  هب  ار  یقح  هکنیا  رگم 

همه هجحلا  يذ  زور 18  رد  هدننک  تکرش  رفن  رازه  هک 120  تسا  نهذ  زا  رود  هک  دننک  یم  حرطم  ار  ثحب  نیا  تنـس  لها  مخ  ریدـغ  ثحب  رد 
؟ دیراد یخساپ  هچ  دنهد  یم  رارق  ههبش  دروم  تهج  نیا  زا  ار و  (ص ) ربمایپ تیصو  دننک  یم  شومارف 

شسرپ

يذ زور 18  رد  هدـننک  تکرـش  رفن  رازه  هک 120  تسا  نهذ  زا  رود  هک  دـننک  یم  حرطم  ار  ثحب  نیا  تنـس  لـها  مخ  ریدـغ  ثـحب  رد 
؟ دیراد یخساپ  هچ  دنهد  یم  رارق  ههبش  دروم  تهج  نیا  زا  ار و  (ص ) ربمایپ تیصو  دننک  یم  شومارف  همه  هجحلا 

خساپ

هک تسا ، يرتاوتم  ثیداـحا  زا  ریدـغ  ثیدـح  دـیا ، هدومرف  موقرم  هک  روطناـمه  دوش ، یم  ضرع  زیزع  تسود  امـش  لاؤـس  هب  خـساپ  رد 
نیا ریدغلا "  " فورعم باتک  رد  ینیما ، همالع  ققحم ، هدنـسیون  هک  اجنآ  ات  دنک . دیدرت  مرکا ( ربمایپ  زا  نآ  رودص  رد  دناوت  یمن  يدـحا 

اما تسا . هدرک  لقن  یمالـسا ، فورعم  باتک  دنمـشناد و  تصـش  دصیـس و  زا  و  ربمایپ ،( ناراـی  هباحـص و  زا  رفن  هدو  دـص  زا  ار  ثیدـح 
زا هکنانچ  ماما  هعیش ، رظن  زا  ددرگ . یم  رب  تماما  يانعم  هب  اهنآ  شرگن  هوحن  هب  ینس ، هعیـش و  نیداینب  فالتخا  هک  تسنیا  یلـصا  هلأسم 
زیچ همه  رد  هک  دوش ، یم  هتفگ  یسک  هب  موصعم  ماما  هعیش ، دیاقع  لوصا  رد  و  تسا . ناملـسم  ربهر  اوشیپ و  ینعم  هب  تسادیپ ، شناونع 

لزان یحو  ربمایپ  رب  تسا ؛ بتکم  رادـساپ  ظفاح و  ماـما  و  دـشاب ، یم  بتکم  سـسؤم  ربماـیپ  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا . ربماـیپ ( نیـشناج 
هب اـهنت  موصعم  ماـما  هعیـش ، رظن  زا  تسا . يا  هداـعلا  قوف  ملع  ياراد  و  دریگ ، یم  ربماـیپ ( زا  ار  شتاـمیلعت  وا  هن ؛ ماـما  رب  یلو  ددرگیم ،

ار یمالـسا  هعماج  هبناج  همه  يربهر  هصالخ  و  ینطاب ، يرهاـظ و  و  يداـم ، يونعم و  يربهر  هکلب  تسین ، یمالـسا  تموکح  ربهر  ینعم 
(1 .) تسادخ هدیزگرب  ةدنب  و  دراد ؛ هدهع  رب  فارحنا ، هابتشا و  هنوگچیه  نودب  ار  یمالـسا  ماکحا  دیاقع و  زا  يرادساپ  وا  دراد . هدهعرب 

زا 934بهاذم هحفص 634 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ار نیملـسم  هفیلخ  ماما و  دـناوت  یمن  یهلا ،) ماهلا  هب  مهنآ  ) ) ربمایپ ادـخ و  زج  سکچیه  هک  تسا  دـقتعم  ماما ، يانعم  هب  هجوت  اب  هعیـش  و 
هیاـم ینامـسآ  عبنم  زا  هک  یملع  تسا . مالـسا  عورف  لوصا و  ماـمت  هب  رفاو  ملع  نتـشاد  ریـسفت ، نیا  قبط  تماـما  طرـش  اریز  دـنک . نییعت 
ینعی دشاب ، موصعم  دیاب  ماما  هک  تسا  نآ  رگید  طرـش  و  دنک . تظافح  ار  مالـسا  تعیرـش  دناوتب  ات  دشاب ؛ ربمایپ  ملع  رب  یکتم  و  دریگب ،
هدـهع رب  ار  تسا  ینطاب  يرهاظ و  و  يدام ، يونعم و  يربهر  تماـما و  ماـقم  دـناوتب  اـت  دـشاب ؛ هتـشاد  تینوصم  هاـنگ  اـطخ و  هنوگره  زا 

رد میرک ، نآرق  هک  هنوگنامه  درادن . ار  ماما  نییعت  ییاناوت  یـسک  دـنوادخ ، زج  و  تسا . هدوب  ییالاو  رایـسب  ماقم  تماما  نیاربانب  دریگب .
دنوادخ ( ) 2"  ) ًاماما سانلل  کلعاج  ینا  لاق  نهمتاف  تاـملکب  هبر  میهاربا  یلتبا  اذا  و   : " دـیامرف یم  میهاربا  ترـضح  تماـما  اـب  طاـبترا 

قلخ ياوشیپ  ماما و  ارت  نم   : " دومرف وا  هب  دنوادخ  دمآرب ؛ یبوخ  هب  اهشیامزآ  هدهع  زا  هک  یماگنه  درک . یگرزب  ياهشیامزآ  ار  میهاربا 
ترجه و  لباب ، ناتـسرپ  تب  اـب  هزراـبم  زا  دـعب  ماـقم ، نیا  هب  ندیـسر  هک  دـهد  یم  ناـشن  فلتخم ، یخیراـت  ینآرق و  نئارق  ." مداد ) رارق 

ادخ فرط  زا  دیاب  تلاسر ، توبن و  هک  یئاج  و  تسا . هدوب  هاگنابرق  هب  لیعامـسا  شدنزرف  ندرب  و  هبعک ، هناخ  نتخاس  و  ماش ، هب  میهاربا 
اما ( 3 . ) ددرگ نییعت  ادخ  يوس  زا  دیاب  یلوا  قیرط  هب  تسا ، يربهر  لماکت  جوا  هک  قلخ ، هبناج  همه  يربهر  تماما و  ماقم  ددرگ ، نییعت 

، رگید ریبعت  هب  و  دـنناد . یم  یمالـسا  هعماج  تموکح  سیئر  ینعم  هب  ار  نآ  هکلب  هدرکن ، ریـسفت  نینچ  ار  ماما  ماقم  تماما و  تنـس ، لها 
ثیدح دنـس  هک  یناسک  زا  یعمج  هلأسم ، نیمه  رطاخ  هب  و  ( 4 .) دنرمش یم  نیملسم  همئاو  ربمایپ ( يافلخ  ار  نامز  رـصع و  ره  نارادنامز 
ثیدح رد  ار  تیالو  يانعم  اذل  دننک . دیدرت  تفالخ ، تماما و  هلأسم  هب  نآ  تلالد  رد  دنا  هتشاد  یعس  دنا ، هدید  راکنا  لباق  ریغ  ار  ریدغ 

رد تقد  هک  تسا  دقتعم  ( 5 .) درکریسفت دنشاب ، هتشاد  یلع ( ترضح  هب  تبسن  دیاب  مدرم  هک  یـصاخ  تدارا  تبحم و  هب  ًافرـص  روکذم ،
تماما و هلأسم  زج  يزیچ  نآ ، زا  فده  هک  دهد  یم  یهاوگ  یبوخ  هب  رگید ، نئارق  و  نآ ، ینامز  یناکم و  طیارـش  و  ثیدـح ، نومـضم 

هبطخ نآ  اب  نازوس ، نابایب  نآ  رد  تامدقم ، همه  نآ  اب  ثیدح ، هدش  هدایپ  زرط  .1 تسا :  هدوبن  قلخ  هبناج  همه  يربهر  ینعم  هب  تیالو ،
هیحان زا  هک  ییاـهکیربت  . 2 تسا . اعّدـم  نیا  رب  لیلد  همه  یناکم ، ینامز و  ساـسح  طیارـش  نآ  رد  و  مدرمزا ، نتفرگ  رارقا  اـب  و  لّـصفم ،
تیعقاو نیا  رگنایب  همه  دندورـس ، نآ  زا  دعب  زور و  نامه  رد  ارعـش  هک  يراعـشا  زین  و  دش ، هتفگ  یلع ( هب  فلتخم ، صاخـشا  اههورگ و 

يارب دیاقع  لوصا  سرد  هاجنپ  .1 ذخآم : عبانم و  ( 6 . ) رگید زیچ  هن  هدوب ، تیالو  تماما و  يالاو  ماقم  و  یلع ( بصنم  زا  نخس  هک  تسا ،
، يزاریش مراکمرصان  ناناوج ، يارب  دیاقع  لوصا  سرد  هاجنپ  هیآ 124 3. هرقب / ۀکرابم  هروس  ص237 2. يزاریش ، مراکم  رصان  ناناوج ،

مهجرخی اونمآ  نیذلا  یلو  هللا  هیآ  يانعم   : " دنیامرف یم  "ص45، اهتیالو ، ءالو و   " باتک رد  يرهطم  داتسا  ص238 5. نامه ، ص268 4.
فرـصتم دوخ ، صاخ  تیانع  اب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  انعم  هکلب  تسا ، نامیا  لها  تسود  ادـخ  هک  تسین  نیا  " رونلا ، یلا  تاملظلا  نم 

مراکم رـصان  ناـناوج ، يارب  دـیاقع  لوصا  سرد  هاـجنپ  .6 دـنراگردورپ . صاـخ  تنایـص  ظـفح و  رد  اـهنآ  هدوب . ناـمیا  لـها  نوؤش  رد 
ص283 يزاریش ،

؟ دینکیم هیجوت  هنوگچ  ار  نآ  دناهدش ، یفرعم  هفیلخ 

شسرپ

؟ دینکیم هیجوت  هنوگچ  ار  نآ  دناهدش ، یفرعم  هفیلخ 

خساپ
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: دمآ دهاوخ  هفیلخ  هدزاود  نم  زا  دعب  : " دومرفیم هک  مدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دنکیم : لقنورمع  نب  هَّللادبع  زا  دوخ  دنـس  هب  یناربط 
مجعملا یقرواپ .  ... " .} باطخ نب  رمع  شاهناخ ... بایـسآ  بحاصو  دنکیمن ، گنرد  مک  یتدـم  زا  شیب  نم  زا  دـعب  وا  قیدـص ، رکبوبا 

تسا حلاص " نب  هَّللادبع   " نآ لاجر  هلمج  زا  اریز  دراد ؛ لاکشا  دنـس  ثیح  زا  ثیدح   - 1 خساپ : یقرواپ } ح 12 . ص 7 ، ج 1 ، ریبکلا ،
دمحم نب  حـلاصو  دـش . هدـیقعلا  دـساف  رمع  رخآ  رد  وا  دـیوگیم : لـبنح  نب  دـمحا  زینو  تـسا . هتـسناد  رکنم  ار  وا  ثیداـحا  یبـهذ  هـک 

دنس رد  زینو  دنادیم . ... هقث  ریغ  ار  وا  یئاسنو  هتـسناد  مهتم  ار  وا  حلاص  نب  دمحا  تسوگغورد . ثیدح  لقن  رد  وا  نم  رظن  هب  دیوگیم :
. تسا هتشاد  رصم  رد  تیب  لها  يالو  فیعضت  رد  ناوارف  ششوکو  یعسو  هدوب  یـسابع  روصنم  دامتعا  دروم  هک  تسا  دعـس  نب  ثیل  نآ 

 - 3 درادن . يراگزاس  یجراخ  تاّیعقاو  اب  هک  دناهدش  هدوتـس  یتاریبعت  اب  نامثع  ًاصوصخ  هناگهس  يافلخ  زا  کی  ره  ثیدح  نیا  رد   - 2
دئارف یقرواـپ .  . } دنــشابیم ص )  ) مرکاربماـیپ هـیرذ  زا  رفن  هدزاود  ثیدـح ، زا  دوـصقم  هـک  مـیربیم  یپ  رگید  تاـیاور  هـب  هـعجارم  اـب 

{ یقرواپ ص 281 . ج 3 ، ةدوملا ، عیبانی  ح 431 ؛  ص 133 ، ج 2 ، نیطمسلا ،

؟ تسا تنطلس  نامه  تفالخ  ایآ 

شسرپ

؟ تسا تنطلس  نامه  تفالخ  ایآ 

خساپ

دوخ زا  دعب  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ اریز  دندرک  ار  راک  نیا  ساّبعینب  هّیماینب و  روج  يافلخ  هچرگ  تسین  تنطلـس  يانعم  هب  تفالخ 
ریما هک  اـنعم  نیا  هب  تفـالخ  دـناشن . دوـخ  ياـج  هب  هدراو  ثیداـحا  قـبط  ار  مالـسلا » هیلع  » بلاـط یبا  نـب  ّیلع  درک و  حرطم  ار  تفـالخ 

تفالخ سپ  تسا ، هدوب  نآ  رب  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخلوسر هک  دنک  لمع  یتّنس  هریـس و  نامه  ساسا  رب  بلاط  یبا  نبا  ّیلع  نینمؤملا 
هدرک نییعت  ار  هفیلخ  هک  یـسک  ینعی  هنع  بحتـسم  اب  گـنهامه  شور  رد  هدـش  هفیلخ  هک  نآ  ینعی  هیلع  فلختم  صخـش  هک  تسا  نیا 

رد هک  يروط  نامه  تسا ، دادبتـسا  يأر و  رد  يراتخم  دوخ  يانعم  هب  تنطلـس  درادـن ، دوجو  تنطلـس  مالـسا  رد  تهج  نیمه  و  دـشاب .
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  میدرک « . هظحالم  خیرات 

؟ تشاد دهاوخ  تّیلوبقم  دشاب ، ییاروش  هفیلخ  نییعت  رگا 

شسرپ

؟ تشاد دهاوخ  ّتیلوبقم  دشاب ، ییاروش  هفیلخ  نییعت  رگا 

خساپ

دـشاب ربمایپ  دوخ  دننام  هک  دشاب  یـسک  دیاب  ینامـسآ ، باتک  تعیرـش و  ظفح  یمالـسا و  تّما  هرادا  يارب  یمارگ  لوسر  نیـشناج  ًالوا ؛
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يارب ینوراه  دـننام  نم  يارب  وت  ( 1 (؛... یـسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  : » دـندومرف مالـسلا » هیلع  » یلعترـضح هب  ربمایپ  هک  روطنامه 
. دوب ناشیا  هب  درف  نیرتکیدزن  نیرتهتسیاش و  نیرتهب و  و  مالسلا » هیلع  » یسوم ریزو  نوراه  تسین .» يربمایپ  نم  زا  دعب  هکنیا  زج  یـسوم 

بصن اب  لوسر  هفیلخ  سپ  دادیم . رارق  شدوخ  ياج  هب  ار  نوراه  دنتشاد  دنوادخ  اب  هک  ياهدعاوم  رد  مالـسلا » هیلع  » یـسوم نیمه  يارب 
، تسا یمومع  قح  کی  اروش  رگا  هتشذگ ، نیا  زا  تخانش . ار  موصعم  ناوتیمن  اروش  اب  فالختـسا و . ... اروش و  هب  هن  دوشیم ؛ باختنا 
!؟ درک مورحم  هفیلخ  باختنا  تکرـش  زا  ار  نارگید  دیزگرب و  راک  نیا  يارب  ییاهنت -  هب  شدوخ  مهنآ  ار -  رفن  طقف 6  رمع  لیلد  هچ  هب 
هک دناسریم  مهنیب » يروش  مهرما   » نوچ دناوخ ؛ اروش »  » ناوتیمن دنـشاب ، هتـشادن  یـشقن  چیه  نآ  رد  مدرم  هک  ار  ییاروش  تسا  یعیبط 

نینچ رظن  هک  تسا  یعیبـط  و  دنتـشادن . یمهـس  اروش  نیا  رد  مدرم  زا  مادـکچیه  یلو  درک  تروـشم  اـهنآ  اـب  دـیاب  نینمؤـم  ياـهراک  رد 
. دشاب هتشادن  یتّیلوبقم  چیه  ییاروش 

« هلآو هیلع  هللا  یلص  » مرکا لوسر  زا  دعب  هک  يروط  نامه  دراد ؟ لاکشا  هچ  دوش  لصاح  عامجا  تروص  هب  یمالـسا  هعماج  يربهر  تفالخ و  رگا 
؟ داتفا قافّتا 

شسرپ

هللا یلـص  » مرکا لوسر  زا  دـعب  هک  يروط  نامه  دراد ؟ لاکـشا  هچ  دوش  لصاح  عامجا  تروص  هب  یمالـسا  هعماج  يربهر  تفالخ و  رگا 
؟ داتفا قاّفتا  هلآو » هیلع 

خساپ

اب رـصع  نآ  ناناملـسم  همه  فلا : اریز : تسا  هدوبن  عامجا  تروص  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » مرکا لوسر  زا  دـعب  يربهر  تفگ  دـیاب  ًالّوا ؛
« مالسلا مهیلع  » تیب لها  ج : دنتشادن ؛ روضح  هنیدم  رد  مه  دالب  ریاس  ناناملـسم  ب : دوش ؛ لصاح  یقیقح  عامجا  ات  دندرکن  تعیب  رکبوبا 

موصعم دیاب  دراد -  هک  ینیگنس  ّتیلوئسم  هب  هّجوت  اب  ماما -  ًایناث : دندرک . يراددوخ  تعیب  زا  بانج  نآ  ناشیوخ  هباحـص و  زا  یـضعب  و 
موصعم کی  دیاب  ار  موصعم  ماما  سپ  دـشابن . رادروخرب  تمـصع  ملع و  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » يوبن تعیرـش  ظفاح  دوشیمن  دـشاب و 

زا سپ  تماما  دراد  راـیتخا  رد  هیماـما  هعیـش  هک  یعطاـق  هلدا  ساـسارب  ًاـثلاث : دسانـشب . ار  موصعم  دـناوتیمن  موصعمریغ  اریز  دـنک ، نیعم 
رد تسا و  هتفرگ  تروص  دـنوادخ  بناـج  زا  مالـسلا » هیلع  » یلع نینمؤملاریما  بصن  ترـضح و  نآ  ّصن  اـب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ

. دوب دهاوخن  زاسراک  عامجا  دشاب  راک  رد  صن  هک  يدروم 

هیآ نیا  رد  دنوادخ  نوچ  دندقتعم  تّنس  لها  ( 4 «) لوسرلا هَّللا و  یلا  هَّدُرف  یـش  یف  متعزانت  ناف  اونمآ ... نیذلا  اهیا  ای  : » دیامرفیم دنوادخ 
فن هب  داقتعا  نیا  رب  هیکت  اب  و  هدشن . هدرب  یمان  همئا  زا  یلو  دناهداد ، عوجر  لوسر  ادخ و  هب  اههاگدید ، رد  فالتخا  ماگنه  ار  نیملسم 

شسرپ

هیآ نیا  رد  دنوادخ  نوچ  دندقتعم  ّتنس  لها  ( 4 «) لوسرلا هَّللا و  یلا  هَّدُرف  یش  یف  متعزانت  ناف  اونمآ ... نیذلا  اهیا  ای  : » دیامرفیم دنوادخ 
یفن هب  داقتعا  نیا  رب  هیکت  اب  و  هدشن . هدرب  یمان  همئا  زا  یلو  دناهداد ، عوجر  لوسر  ادخ و  هب  اههاگدـید ، رد  فالتخا  ماگنه  ار  نیملـسم 
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؟ تسا تسرد  اهنآ  رظن  ایآ  دنزادرپیم . تماما » »

خساپ

، دـیراد فالتخا  هک  ياهلأسم  ره  رد  هک  دـیامرفب  دـهاوخیم  هیآ  نیا  اریز  تسا ؛ مالـسلا » امهیلع  » همئا تماما  ّهلدا  زا  یکی  دوخ  هیآ ، نیا 
نیا حیرصت  ربانب  هک  تسا  تماما  هلئـسم  ناملـسم ، نایم  فالتخا  دروم  لئاسم  نیرتیـساسا  زا  یکی  تسا . لوسر  ادخ و  نآ ، ّلح  عجرم 

تیاصو و دروم  رد  لوسر  دنوادخ و  مکح  : » دیـسرپ تّنـس  لها  ناردارب  زا  دیاب  لاح  درک . عوجر  یمارگ  لوسر  دنوادخ و  هب  دیاب  هیآ ،
ياملع هک  یفلتخم  ياههریـس  اهنآ و  یخیرات  بتک  ّتنـس و  لها  رداـصم  ماـمت  لـقن  قبط  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسا »؟ هدوب  هچ  تماـما 

رب امـش  زا  کـی  مادـک  : » دـندومرف راـب  هس  درک و  عمج  هّکم  رد  ار  دوخ  هریـشع  موـق و  تثعب ، لّوا  ياـهلاس  رد  ربماـیپ  دناهتـشون ، ناـشیا 
رد و  دشابیم ،» یـسوم  يارب  نوراه  هلزنم  هب  نم  يارب  دشاب و  نم  نیـشناج  ریزو و  یـصو  نم  زا  دعب  هک  ددنبیم  دـهع  نم  اب  دزیخیم و 

هیلع » یلع مه  ترضح  نآ  و  هلآو »!» هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  يا  نم  : » دندرک مالعا  دنتساخرب و  مالسلا » هیلع  » یلع ترـضح  راب  هس  ره 
هب مـه  ( 5 ...«) مکنید مکل  تملکلا  مویلا   » هفیرـش هیآ  مخ و  ریدـغ  ناتـساد  دـندرک . نییعت  دوـخ  نیـشناج  یـصو و  ناوـنع  هب  ار  مالـسلا »

حیضوت اهنآ  زا  یـضعب  هک  دناهتفگ ؛ نخـس  رایـسب  هراب  نیا  رد  ربمایپ  زین  نآ  ياهتنا  ات  تلاسر  يادتبا  نیب  تسا . هدش  لقن  رتاوتم  تروص 
مامتا فیرش  هیآ  نیا  تسا . هدش  لزان  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » مرکا لوسر  تیب  لها  و  مالسلا » هیلع  » یلع ترـضح  نأش  رد  هک  تسا  یتایآ 

زا دـعب  نآ ، قباطم  دـنراد و  فالتخا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » مرکا لوسر  ینیـشناج  تیالو و  هلأسم  رد  هک  یناسک  مامت  يارب  تسا  یتّجح 
اهنآ رد  هک  یتایآ  هیآ ، نیا  رب  هوالع  درادـن . تفلاـخم  قح  ینمؤم  چـیه  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » مرکالوسر غـالبا  یهلا و  ریدـقت  مکح و 
شقن ینیما ؛ هماّلع  هتـشون  ِریدـغلا ، ياهباتک : هب  رتشیب  عالّطا  يارب  . ) دراد یفاک  تحارـص  دروم  نیا  رد  هتفر  راک  هب  رمـالاولوا »  » حالطـصا

هب خساپ  شخب  دییامرف « ). هعجارم  يوامـس  يدهم  هتـشون  ّتنـس ، باتک و  وترپ  رد  تماما  و  يرگـسع ؛ هماّلع  فیلأت  نید  يایحا  رد  همئا 
هیآ 3. هدئام ، هروس  ( 5 هیآ 58 . ءاسن ، هروس  ( 4 تالاؤس » 

يزیچ نینچ  دوجو  اب  دوشیم  رگم  درک . یفّرعم  دوخ  ینیشناج  هب  ار  یلع  و  عمج ، ار  مدرم  مخریدغ  مان  هب  یّلحم  رد  (ص ) ربمایپ نایعیش ، هتفگ  هب 
؟ دنریذپبار یلع  ریغ  تفالخ  دننزب و  اپ  تشپ  ترضح  شیامرف  هب  هباحص  همه 

شسرپ

دوجو اـب  دوشیم  رگم  درک . یفّرعم  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  یلع  و  عمج ، ار  مدرم  مخریدـغ  ماـن  هب  یّلحم  رد  (ص ) ربماـیپ نایعیـش ، هتفگ  هب 
؟ دنریذپبار یلع  ریغ  تفالخ  دننزب و  اپ  تشپ  ترضح  شیامرف  هب  هباحص  همه  يزیچ  نینچ 

خساپ

رارق مکاح  عاضوا  تحت  دیآ و  شیپدناوتیم  يرایـسب  ياهبیـشن  زارف و  ناسنا  یگدـنز  لوط  رد  تسین و  ناسکی  هشیمه  ناسنا  تالاح 
كدنا رایسب  دارفا  هنوگ  نیا  هّتبلا  دنریگیمن ؛ رارق  ریثأت  تحت  هاگ  چیه  دنراوتسا و  هوک  دننام  هک  دنتسه  اهناسنا  زا  يرامـش  طقف  دریگ .
ْاـضرم أغتبا  هسفن  يرتشی  نم  سانلا  نم  و   » هفیرـش هیآ  قادـصم  اهنآ  زا  یـضعب  دـندوبن . ناسکی  نامیا  رظن  زا  زین  ربمایپ  هباحـص  دنتـسه .

اهیلا و اوضفنا  ًاوهل  وا  ْراجت  اوأر  اذا  و   » قادـصم یـضعب  و  دـنرذگ ،» رد  ادـخ  ياـضر  هار  رد  دوخ  ناـج  زا  هک  دـننادرم  یـضعب  { 1;} هللا
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زا ياهّدع  دـنراذگ » اهنت  زامن  رد  ار  وت  دنباتـش و  نادـب  دـننیبب ، ياهچیزاب  بعل و  وهل و  ای  یتراجت  نوچ  مدرم  نیا  و  { 2;} ًامئاق كوکرت 
دنتخیرگ و دُحا  گنج  رد  مه  ياهّدع  دندیرفآ . راختفا  ردب  گنج  رد  دندرک و  لّمحت  ار  ْرسعلا  موی  كوبت و  گنج  ياهیتخس  هباحص ،
(ع) یلع ماما  اهنآ  سأر  رد  هک  دندنام  یقاب  ترـضح  اب  رفن  طقف 12  حیحص  رد  يراخب  لوق  هب  دنتـشاذگ و  اهنت  نانمـشد  نایم  ار  ربمایپ 
زا رفن  دصیـس  هار ، نیب  رد  هّتبلا  دندش . مزاع  هنیدم  زا  رفن  رازه  دـُحا  گنج  رد  { 3 «.} ًالجر رـشع  ینثا  ریغ  (ص ) یبنلا عم  قبی  مل  و  : » دوب

ناناملـسم قاّفتا  هب  بیرق  رثکا  یماظن ، راشف  رثا  رد  دندرک و  تکرـش  دُحا  گنج  رد  (ص ) مرکا لوسر  اب  رفن  دـصتفه  دنتـشگرب و  اهنآ 
راکادف نارای  دادعت  يراخب ، لوق  هب  هک  دندنامن  یقاب  ربمایپ  رانک  رد  رامـشتشگنا  يدارفا  زج  و  دندش ، هدـنکارپ  دـندرک و  ینیـشنبقع 

زین اج  نیا  رد  دـنتفر . تراجت  بعل و  وهل و  لابند  دنتـشاذگ و  اهنت  ار  ترـضح  زین  هعمج  زاـمن  رد  ناـنچمه  دوبن . رفن  زا 12  شیب  ربمایپ 
تلبقا : » تسا هدرک  لقن  نینچ  ار  نایرج  نیا  شحیحـص  رد  يراخب  دـندوبن . رفن  زا 12  شیب  دـندرک ، یهارمه  ار  مرکا  ربمایپ  هک  يدارفا 

: دیوگیم يوار  { 4 «.} اهیلا اوّصقنا  ًاوهل  وأ  ْراجت  اوأر  اذا  هللا و  لزناف  ًالجر  رـشعانثاّالا  سانلا  راـثف  (ص ) یبنلا عم  نحن  هعمجلا و  موی  ربع 
اهنت ار  (ص ) ربمایپ هدرک ، اهر  ار  زامن  دندش ، ناوراک  هّجوتم  یتقو  مدرم  میدوب . ربمایپ  اب  ام  دش . هنیدـم  دراو  هعمج  زور  یتراجت  ناوراک 

دنوش و روآ  يور  نآ  يوس  هب  دننیبب ، یمرگرـس  ای  دتـس  داد و  نوچ  و  دش : لزان  هیآ  لاح  نیا  رد  دندنام . یقاب  رفن  طقف 12  دنتشاذگ و 
نایرج دننام  دـناهدرک ؛ تفلاخم  يو  اب  (ص ) مرکا لوسر  تایح  رد  زین  رگید  ياهاج  رد  دـننکیم . كرت  ياهداتـسیا ، هک  یلاح  رد  ار  وت 

رد نینچمه  دـندرکیم و  تفلاخم  یخرب  یلو  تشاد ؛ رارـصا  هماسا  رکـشل  هب  دارفا  نتـسویپ  رب  (ص ) ربماـیپ هک  هماـسا  شیج  هب  نتـسویپ 
نم دومرف : دـیبلط و  تاود  ملق و  ناـگمه  روضح  رد  دربیم ، رـس  هب  يراـمیب  رتـسب  رد  هک  یلاـح  رد  (ص ) ربماـیپ یتوکلم  جورع  هناتـسآ 
رظن دروم  هلأسم  نتشون  تاود و  ملق و  ندروآ  مهارف  زا  تساخرب و  نارـضاح  نایم  زا  رمع  دییارگن . یهارمگ  هب  زگره  هک  مسیونب  يزیچ 

{5 !} رجهیل لجرلا  ّنأ  هک  دوزفا  هللا و  باتک  انبـسح  تفگ : وا  دـندرک ، ضارتعا  وا  هب  نارـضاح  هک  یماگنه  درک . يریگولج  (ص ) ربمایپ
ربمایپ ماقم  هک  یلاح  رد  دنتشاذگ  اهنت  ار  ترضح  دندرک و  تفلاخم  (ص ) ربمایپ اب  رگید  دراوم  دُحا و  گنج  رد  هک  هنوگنامه  نیاربانب 

هکلب دـندرک ، تفلاخم  اـهنت  هن  دنتـشاذگ . اـهنت  ار  وا  دـندرک و  تفلاـخم  (ع ) یلع ماـما  اـب  هنوگ  ناـمه  دوب ، (ع ) یلع ترـضح  زا  رتـالاب 
باتک يراخب ، حیحص  [. 3 / ] 11 هعمج ، [. 2 / ] 207 هرقب ، [. 1 . ] دنتـشاد اور  لسن  هب  لسن  يو  دالوا  ترـضح و  ّقح  رد  اريرایـسب  ياـهمتس 

«/ ًاوهل وا  ْراجت  اوأر  اذا  و   » هلوق باب  هعمج  هروس  ریسفت  [. 4 «/ ] مکاوخا یف  مکوعدی  لوسرلا  و   » هلوق باب  نارمع ، لآ  هروس  ریسفت  ریـسفت ،
(/ (ص یبنلا ضرم  باب  يراخب ، حیحص ، [. 5]

؟ تسا هدمآ  شیپ  كوبت  گنج  زا  سپ  هک  دوب  ياههبش  اب  هطبار  رد  ریدغ  ثیدح  ایآ 

شسرپ

؟ تسا هدمآ  شیپ  كوبت  گنج  زا  سپ  هک  دوب  ياههبش  اب  هطبار  رد  ریدغ  ثیدح  ایآ 

خساپ

نآ رودص  لصا  رد  ياههبـش  کش و  هنوگ  چیه  ياج  هک  تسا  هدش  لقن  ياهنوگ  هب  هعیـش  تنـس و  لها  یثیدح  باتک  رد  ریدغ  ثیدح 
هباحـص زا  نت  یـس  ار  ثیدـح  نیا  دـسیونیم : ریدـغ  ثیدـح  لیذ  رد  تسا  تنـس  لها  ياـملع  زا  یکی  هک  ینالقـسع  رجح  نبا  تسین ،
ثیدح دیوگیم : تسا  تنـس  لها  ياملع  زا  رگید  یکی  هک  یبهذ  { 1 .} تسا نسح  حیحص و  نآ  دنس  هلـسلس  رتشیب  دناهدرک و  تیاور 
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دـنیامن و دـیدرت  نآ  رودـص  رد  یخرب  هک  تسین  نیا  ياج  نیارباـنب  { 2 .} دـشابیم رتاوتم  تروص  هب  نآ  نتم  تسا و  یلاـع  ًادـج  ریدـغ 
ثیدح رد  تقد  یـسررب و  تسا . نشور  رایـسب  (ع ) نینمؤملا ریما  ماما  تفالخ  رب  ثیدح  تالد  اما  تسا . یهاگآان  هجیتن  کش  دـیدرت و 

ریدغ ثیدـح  هک  دزاسیم  نشور  یبوخ  هب  دراد  دوجو  تیاور  رودـص  ناکم  نامز و  تیاور و  دوخ  رد  هک  ییاههنیرق  دـهاوش و  ریدـغ ،
تلاسر نیا  غالبا  . 1 مینکیم : هراشا  ییاههنومن  هب  هک  تسا  هدوب  (ص ) ربمایپ نینـشناج  یفرعم  هک  هدوب  یمهم  رایـسب  تلاسر  غالبا  يارب 

تلاسر و غـالبا  رب  مدرم  نتفرگ  هاوگ  دـهاش و  . 3 دوخ ؛ تلحر  ربخ  اـب  هارمه  . 2 دومرفن ؟ هکم  رد  ارچ  مرگ ، رایـسب  کشخ و  ناـبایب  رد 
هلمج نیا  نایب  . 5 یتیب ؛)/// لها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا   ) هبطخ زاغآ  رد  نیقث  ثیدـح  نایب  . 4 نانآ ؛ زا  نتفرگ  رارقا 

نآ یفرعم  زا  سپ  (ع ) ماـما هـب  نـتفگ  کـیربت  . 6 متـسین ؛ رتراوازـس  امـش  دوـخ  هب  امـش  زا  نم  اـیآ  مکـسفنا » نم  مکب  یلوأ  تسلأ   » هـک
هدش لزان  هطبار  نیا  رد  هک  { 4 ...( ;} کیلا لزنأ  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  { ) 3 ...( ;} مکنید مکل  تلمکا  مویلا   ) هیآ لوزن  نأـش  . 7 ترضح ؛

لطاـب ار  يرگید  مهوت  روصت و  عوـن  ره  ریدـغ  ثیدـح  رد  تقد  نیارباـنب  تسا . هدـش  دراو  تاـیآ  نیا  لـیذ  رد  هک  یتاـیاور  نینچمه  و 
گنج رد  (ع ) یلع ترضح  نوچ  تسین  مامت  نیا  تسا  هدومرف  كوبت  گنج  زا  سپ  (ص ) ربمایپ هک  هدمآ  شـسرپ  رد  هچنآ  و  دزاسیم .
هچنآ دنداد . رارق  دوخ  نیـشناج  هنیدم  رد  ار  (ع ) یلع ترـضح  دـندوب و  ناناملـسم  هارمه  (ص ) ربمایپ دوخ  هکلب  دنتـشادن  روضح  كوبت 

ًالوا تسا ، هدمآ  شیپ  نمی  هب  مازعا  زا  سپ  ترضح  نآ  دیلو و  نب  دلاخ  نیب  يدروخرب  رد  هک  تسا  نیا  دناهتفگ  هرابنیا  رد  تنـس  لها 
ترضح نوچ  دنتفر  هنیدم  هب  هکلب  دندماین  هکم  هب  رفس  نآ  رد  هک  هدوب  يرگید  رفس  رد  دیلو  نب  دلاخ  و  (ع ) یلع ترـضح  نیب  فالتخا 

رفس زا  تشگرب  زا  سپ  هک  دنکیم  لقن  دوخ  ننس  باتک  رد  يذمرت  هک  تسا  یتیاور  بلطم  نیا  رب  لیلد  دناهتشاد . نمی  هب  رفس  ود  یلع 
تفر و (ص ) ربمایپ تمدخ  هک  نآ  زا  سپ  دیامن ، تیاکش  ترضح  نآ  زا  دورب و  (ص ) ربمایپ تمدخ  تفرگ  میمصت  دیلو  نب  دلاخ  نمی 

ّیلع نودیرت ... ام  ّیلع  نم  نودیرت  ام  : » دومرف هبترم  هس  دش و  نوگرگد  (ص ) ربمایپ كرابم  هرهچ  دومن ، هیالگ  هوکش و  ترضح  نآ  زا 
نایب زا  سپ  یلع . زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  دیهاوخیم  هچ  یلع  زا  دیهاوخیم ، هچ  یلع  زا  دیهاوخیم ، هچ  یلع  زا  یلع ،» نم  انأ  ینم و 

هک ار  ییزج  فالتخا  دروخرب و  کی  (ص) ربمایپ ات  دوبن  يزاین  ورنیا  زا  دش ، نشور  دلاخ  يارب  تقیقح  ترـضح ، نآ  ياوتحمرپ  رایـسب 
نینچ تسا  نآ  زا  رتـالاب  ناـشیا  فـالتخا  و  (ص ) ربماـیپ ماـقم  دـنوش . روآداـی  ناناملـسم  ماـمت  عمج  رد  ار  نآ  هدـمآ ، دـیدپ  نت  ود  نیب 

یصوصخ عمج  رد  (ص ) ربمایپ ترضح  دشاب ، مود  رفس  رد  دروخرب  نیا  هک  ضرف  رب  دناسرب . دوخ  نارای  مامت  شوگ  هب  ار  ییاهدروخرب 
نمی مازعا  رد  هک  ياههبـش  ریدغ و  ثیدح  نیب  یطابترا  هنوگ  چیه  نیاربانب  تسا . هدـمآ  يذـمرت  ثیدـح  رد  هکنانچ  دـندشیم  روآدای 

ارچ دناهدومن ، ار  یهوت  نینچ  ریدغ  ثیدح  رب  داریا  هشدخ و  يارب  تنـس  لها  ناگدنـسیون  زا  یخرب  ورنیا  زا  درادن . دوجو  هدـمآ  شیپ 
، دنـشاب هدومرف  دیلو  نب  دلاخ  فالتخا  اب  هطبار  رد  ار  ریدغ  ثیدح  هک  ضرف  رب  دنریگب . داریا  دناهتـسناوتن  ثیدح  تلالد  دنـس و  رد  هک 
نیشناج و ناونع  هب  ار  (ع ) یلع ترضح  دیلو ، نب  دلاخ  دننام  هاگآان  دارفا  تینهذ  حالصا  نمض  (ص ) مالسا ربمایپ  هک  دراد  یلاکـشا  هچ 
. دراد دوجو  يراـگزاسان  (ع ) یلع اـب  اهینمـشد  ندوـمن  فرطرب  نیـشناج و  یفرعم  نیب  رگم  دـیامرف ، یفرعم  شیوـخ  تما  هدـنیآ  ربـهر 

باب لیاضفلا ، باتک  ج 5 ، ملسم ، حیحص  . 1 دییامن : هظحالم  دیآیم  لیذ  رد  هک  تنـس  لها  ياهباتک  رد  دیناوتیم  ار  ریدـغ  ثیدـح 
، نینمؤملاریما صیاصخ  . 3 ح 19285 / ص 75 ، ج 7 ، لبنح ، نب  دـمحا  دنـسم  . 2 ثیدح 36 / ص 25 ، (ص ،) یبنلا تیب  لـها  لـیاضف 
ص ج 3 ، يروباسینلا ، مکاحلا  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  . 5 ح 2357 / ص 62 ، ج 4 ، همیزخ ، نبا  حیحص  . 4 ح 76 / ص 84 ، یئاسن ،

عماج . 8 ح 12/8148 / ص 45 ، ج 5 ، یئاسنلا ، يربکلا ، ننـسلا  . 7 ص 533 و 109 / ج 3 ، یبهذ ، كردتـسملا ، صیخلت  . 6 / 533 ، 109
ریسفت . 10 ص 184 / ج 5 ، ْياهنلا ، ْيادبلا و  . 9 ص 457 / ج 5 ، ص 200 ، ح 2827 و ج 6 ، ص 436 ، ج 4 ، ریثک ، نبا  ننسلا ، دیناسملا و 
لکشم . 13 ح 4800 / ص 185 ، ج 4 ، يوغبلا ، ْنسلا  حیباصم  . 12 ص 445 / ج 2 ، ریثک ، نبا  ْيوبنلا ، ْریسلا  . 11 ص 199 . ج 5 ، ریثک ، نبا 

ج ریثالا ، نبا  لوصالا ، عماج  . 15 / 8072 ح 8073 -  ص 306 ، ج 16 ، یطویس ، ثیداحالا ، عماج  . 14 ص 368 / ج 4 ، يواحط ، راثالا ،
هیآ 3/ هدـئام ، هروـس  [. 3 / ] 334 ص 335 -  ج 8 ، ـألبنلا ، مالعاریـس  [. 2 / ] ص 122 ْقرحملا ، قــعاوص  [. 1 / ] ح 6695 ص 102 ، ، 10
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/ ++++- هیآ 67 نامه ، [. 4]

نیا رد  دناهدرکن و  عافد  ناشیا  زا  تعاجـش  همه  نآ  اب  مشاهینب  و  (ع ) یلع ارچ  تسا ؛ هدش  اور  متـس  ملظ و  (س ) همطاف رب  افلخ  هیحان  زا  رگا 
؟ تسیچ هرابنیا  رد  نایعیش  لالدتسا  دناهدومن ، توکس  دروم 

شسرپ

رد دناهدرکن و  عافد  ناشیا  زا  تعاجش  همه  نآ  اب  مشاهینب  و  (ع ) یلع ارچ  تسا ؛ هدش  اور  متـس  ملظ و  (س ) همطاف رب  افلخ  هیحان  زا  رگا 
؟ تسیچ هرابنیا  رد  نایعیش  لالدتسا  دناهدومن ، توکس  دروم  نیا 

خساپ

ربتعم یخیرات  یثیدـح و  عبانم  اهباتک و  هب  هعجارم  یـسررب ، هویـش  نیرتهب  دناهتـشاد ، (س ) ارهز ترـضح  اب  افلخ  هک  يراـتفر  دروم  رد 
هناخ رد  ندز  شتآ  نوچ  یعیاقو  هک  دهدیم  ناشن  تنـس  لها  عبانم  یتح  یخیرات و  یثیدـح و  عبانم  هب  هعجارم  فسأت  لامک  اب  و  تسا .

نآ ندز  کتک  ای  مود و  هفیلخ  طسوت  لوا  هفیلخ  يارب  تعیب  نتفرگ  هعقاو  رد  ندز -  شتآ  هب  دیدهت  لقادـح  ای  و  (س - ) ارهز ترـضح 
تفالخ رب  ناشیا  یهاوگ  و  (ص ) ربمایپ دجسم  رد  ترضح  نآ  ياههبطخ  زین  تسا و  هداتفا  قافتا  كدف  بصغ  هعقاو  رد  ردقنارگ  يوناب 

عیاقو نیا  تحـص  مدـع  ای  تحـص و  زا  عالطا  هار  نیرتهب  دـنکیم و  دـییأت  ار  عیاـقو  نیا  راـصنا  رجاـهم و  هب  ناـشباطخ  یلع و  ترـضح 
نیا عوقو  زین  تنـس  لـها  ياـملع  هک  نآ  عیاـقو  نیا  رد  هجوت  لـباق  هتکن  تسا . داـمتعا  لـباق  ربتعم و  یخیراـت  ذـخآم  عباـنم و  هب  هعجارم 

نأش و دروم  رد  ربمایپ  زا  هدـش  لـقن  ربتعم  تاـیاور  رد  دـناهتفرگ  شیپ  رد  ار  هیجوت  هار  اـهنآ  اـب  هطبار  رد  یلو  دـنراد  لوبق  ار  اهدادـیور 
ارم دـیامن  كانمـشخ  ار  وا  سک  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  ینبـضغا ؛» اهبـضغا  نمف  ینم  ْعضب  همطاـف  : » نوچمه ارهز  ترـضح  تلزنم 
زا لقن  هب  ار  كدف  هعقاو  عوضوم  نیا  رتشیب  نییبت  يارب  تسین . هتفریذپ  ترضح  نآ  رازآ  دروم  رد  یهیجوت  هنوگ  چیه  هدرک ؛ نیگمـشخ 
َّنأ / » مینکیم راذـگاو  امـش  هب  ار  عوضوم  نیا  رد  تواضق  هدومن و  رکذ  تنـس -  لها  هناگشـش  عبانم  زا  یکی  يراخب -  حیحـص  باتک 

سمخ نم  یقب  ام  كدـف و  هنیدـملاب و  هیلع  هللا  أفا  امم  (ص ) هللا لوسر  نم  اهثاریم  هلأست  رکبیبا  یلا  تلـسرأ  (ص ) یبنلا تنب  (س ) ْمطاف
ْقدص نم  ًائیـش  ریغأ  هللا ال  ّینا و  لاملا و  اذه  یف  (ص ) دـمحم لآ  لکأی  امنا  انکرت  ام  ثرون  لاق ال  (ص ) هللا لوسر  نا  رکبوبا  لاقف  ربیخ 

یلا عفدـی  نا  رکبوبا  یبأف  (ص ) هللا لوسر  هب  لمع  امب  اهیف  نملعأل  و  (ص ) هللا لوسر  دـهع  یف  اهیلع  ناک  یتلا  اهلاح  نع  (ص ) هللا لوسر 
تیفوت امف  رهـشا  هتـس  (ص ) یبنلا دعب  تشاع  تیفوت و  یتح  هملکت  ملف  هترجهف  کلذ  یف  رکبیبا  یلع  همطاف  تدـجوف  ًائیـش  اهنم  همطاف 

وا زا  تفر و  رکبوبا  شیپ  (ص ) ربماـیپ رتخد  (س ) همطاـف ترـضح  { 1 ...« ;} اهیلع یلـص  رکبابا و  اهب  نذؤی  مل  ـالیل و  ّیلع  اـهجوز  اـهنفد 
يزیچ ام  هدومرف : ربمایپ  تفگ  باوج  رد  رکبوبا  ربیخ / -  مجنپ  کی  كدف و  هنیدم ، ئف  زا  ثرا  دومن -  تساوخرد  ار  ربمایپ  زا  شثاریم 

هنوگ نآ  ار  ادخ  لوسر  هقدص  زا  يزیچ  مهدیمن  رییغت  دنگوس  ادـخ  هب  تسا . هقدـص  دـنامب  یقاب  ام  زا  هچ  نآ  میراذـگیمن ، ثرا  هب  ار 
هب نآ  ندومن  راذـگاو  زا  رکبوبا  سپ  دوب . هدومن  لمع  نآ  دروم  رد  ربمایپ  هک  هنوگنامه  منکیم  لمع  و  تسا ، هدوب  ربمایپ  نامز  رد  هک 

دعب ترضح  نآ  تفر . ایند  زا  هک  نیا  ات  تفگن  نخس  وا  اب  دومن و  رهق  يرود و  وا  زا  (س ) همطاف ترضح  سپس  درک . عانتما  (س ) همطاف
هب دـناوخ و  زامن  وا  رب  دومن و  نفد  هنابـش  ار  وا  (ع ) یلع ترـضح  شرـسمه  دومن ، تافو  هک  یماگنه  درک . یگدـنز  هام  شـش  ربماـیپ  زا 
اب هناخ  لـها  ندرکن  تعیب  تروص  رد  (س ) ارهز ترـضح  هناـخ  ندز  شتآ  هب  رمع  ندرک  دـیدهت  عوضوم  دادـن . تکرـش  هزاـجا  رکبوبا 
هک نیا  اما  { 2 .} تسا هدـمآ  زین  تنـس  لها  یخیرات  عبانم  زا  يرایـسب  رد  یعیـش  عبانم  رب  نوزفا  هک  تسا  یخیرات  عیاقو  هلمج  زا  رکبوبا ،
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نکمم یهاگ  تفگ  دیاب  دندربن ؟ ریـشمش  هب  تسد  تعاجـش  همه  نآ  اب  دندرک و  ربص  دروم  نیا  رد  مشاه  ینب  و  (ع ) یلع ترـضح  ارچ 
هیرهق و يورین  هب  لسوت  اب  ناوتیم  اهنت  تسا و  زور  ریشمش و  زا  هدافتسا  قح ، هب  ندیسر  هار  اهنت  هک  دریگ  تروص  یتشادرب  نینچ  تسا 

هژیوب ناربمایپ و  هریس  اما  دناتس . ار  قح  ناوتیم  دشاب  هتشاد  لمع  کی  ماجنا  تسا  نکمم  هک  ییاهدمایپ  طیارـش و  نتفرگ  رظن  رد  نودب 
رد یتح  دـناهدوبن و  نید  غیلبت  تلاسر و  ماجنا  لابند  هب  روز  هب  لـسوت  اـب  زگره  ناراوگرزب  نآ  هک  دـهدیم  ناـشن  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ 

ناشناوریپ يارب  ار  نآ  هک  یحلاصم  هب  دـنناوتب  ات  دـناهدرک  لمحت  ار  ناشناوریپ  دوخ و  رب  هدـش  اور  ياهملظ  اهمتـس و  تاقوا  زا  يرایـسب 
ناشناوریپ دوخ و  قح  هب  یبایتسد  يارب  هراومه  دشابیم  هنـسح  هوسا  انامه  هک  زین  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  دـنبای . تسد  دناهتـسنادیم ، مزال 

و دناهدربیمن . ریـشمش  هب  تسد  دناهدشیمن ، روبجم  هک  نامز  نآ  ات  دـناهدادیم و  رارق  هدافتـسا  دروم  ار  ینوگانوگ  ياهلحهار  تسخن 
شریذپ هب  ناناملـسم  حلاصم  رطاخ  هب  هک  نیا  ای  هتخادـنایم و  ریخأت  هب  نآ  ررقم  دـعوم  ات  ار  یلمع  ماجنا  ترـضح  نآ  هدوب  نکمم  هاگ 

نیا هک  دنراد  رظنقافتا  { 3(;} نیبرقالا کتریشع  رذنا  و   ) هیآ دروم  رد  نارسفم  یمامت  هنومن  ناونع  هب  دناهدادیم  نت  هناملاظ  ياهنامیپ 
دندوب و هدینـشن  ناشنابز  زا  ار  ترـضح  نآ  توعد  ربمایپ  ناشیوخ  ماوقا و  زا  کی  چیه  نامز  نآ  ات  هدـش و  لزان  تثعب  موس  لاس  رد  هیآ 
هک یماگنه  ترجه  مشـش  لاس  دودـح  رد  هک  نیا  ای  تسا و  هدوب  نامز  نآ  هژیو  یناـکم  یناـمز و  طیارـش  تلع  هب  هلاـس  هس  ریخأـت  نیا 
مان هب  سیونب  تفگ  دناوخارف و  ار  (ع ) یلع ترـضح ، نآ  هماننامیپ  شراگن  ماگنه  دندرک  دقعنم  ار  یحلـص  نامیپ  شیرق  رافک  اب  ربمایپ 

هب سیونب  اهنت  مسانـشیمن و  نم  ییوگیم  وت  هک  ار  ییادخ  نیا  تفگ : شیرق  رافک  هدنیامن  ورمع  نب  لیهـس  نابرهم ، هدنـشخب  دنوادخ 
لیهـس ادخ و  لوسر  نیب  تسا  یحلـص  دادرارق  نیا  سیونب  دومرف : (ع ) یلع هب  (ص ) ربمایپ سپ  سیونب . ار  نیمه  تفگ : ربمایپ  ادـخ ، مان 

نیا دافم  رد  سیونب / ار  تردپ  تدوخ و  مان  اهنت  میدیگنجیمن ؛ وت  اب  هک  میدادیم  تداهـش  وت  يربمایپ  رب  رگا  تفگ : لیهـس  ورمع ، نب 
دوش هدـنهانپ  ربماـیپ  هب  راـفک  زا  یـصخش  ره  و  دریگن . رد  یگنج  راـفک  ناناملـسم و  نیب  لاـس  هد  تدـم  هب  هک  دوب  هدـمآ  نینچ  دادرارق 

هباحـص زا  يرایـسب  رظن  هب  هماننامیپ  نیا  دافم  تشگ . دهاوخن  زاب  دش  هدنهانپ  شیرق  هب  یـسک  ربمایپ  دارفا  زا  رگا  اما ! دوش  هدـینادرگزاب 
ار نآ  حلـص  نامیپ  کی  داقعنا  زا  رتفرژ  رایـسب  یفادـها  یمالـسا و  تما  حـلاصم  ظفح  يارب  ربمایپ  اما  دوب  شریذـپ  لباق  ریغ  هناملاظ و 

هناحلـسم مادقا  مایق و  زا  درکیم  دیدهت  ار  یمالـسا  هعماج  وا ، مایق  تروص  رد  هک  ییاهرطخ  هظحالم  اب  زین  (ع ) یلع ترـضح  تفریذـپ .
دیدهت ار  ناناملسم  مالسا و  هک  ییاهرطخ  زا  هنومن  هس  هب  اج  نیا  رد  دنامب ، ظوفحم  مالسا  لصا  ات  دومن  شزاس  نانآ  اب  و  درک ، راددوخ 

هدـش ناملـسم  ربمایپ  رمع  رخآ  ياـهلاس  رد  هک  یلیاـبق  اـههورگ و  زا  يرایـسب  هک  اـج  نآ  زا  نیدـترم  رطخ  . 1 مینکیم : هراـشا  درکیم 
تـشذگرد ربخ  هک  یماگنه  دوب ، هدرکن  ذوفن  اهنآ  لد  رد  ًالماک  نامیا  رون  و  دندوب ، هدـیدن  ار  یمالـسا  مزال  ياهشزومآ  زونه  دـندوب ،

تموکح اب  ًالمع  دنتـشارفارب و  ار  یتسرپتب  هب  تشگزاب  و  دادـترا »  » مچرپ نانآ  زا  یهورگ  دـیدرگ ، رـشتنم  نانآ  نایم  رد  مالـسا  ربمایپ 
دیدهت دروم  تدش  هب  ار  یماظن ، يورین  يروآدرگ  اب  و  دندشن ، یمالسا  تایلام  تخادرپ  هب  رـضاح  هدومن و  تفلاخم  هنیدم  رد  یمالـسا 

یعاجترا نانمـشد  هک  یتیعقوم  نینچ  رد  دوب  نادـترم  اب  دربن  داد ، ماجنا  دـیدج  تموکح  هک  يراک  نیتسخن  تهج  نیمه  هب  دـنداد . رارق 
دریگ و تسد  هب  يرگید  مچرپ  ماما  هک  دوبن  حیحص  زگره  دندرکیم ، دیدهت  ار  یمالـسا  تموکح  هتـشارفارب و  ار  دادترا  مچرپ  مالـسا ،
(ص) ربمایپ هک  هاگ  نآ  : » دیامرفیم دنکیم و  هراشا  هتکن  نیا  هب  رـصم ، مدرم  هب  دوخ  ياههمان  زا  یکی  رد  (ع ) یلع ترـضح  دـیامن . مایق 
رد هن  و  تشذگیم ، مرکف  رد  هن  ادخ  هب  دنگوس  دندش ، ریگرد  رگیدکی  اب  تموکح  راک  رد  يو  زا  سپ  ناناملـسم  تفر ، ادـخ  يوس  هب 
زاب تموکح  ندش  رادهدهع  زا  يو  زا  سپ  ارم  ای  دنادرگب ، وا  تیب  لها  زا  (ص ) ادخ لوسر  زا  سپ  ار  تفالخ  برع  هک  دـمآیم  مرطاخ 
نآ ات  مدیشک ، زاب  تسد  نم  ندرک ، تعیب  وا  اب  هک  دوب  رکبوبا )  ) صخـش نالف  يوس  هب  مدرم  نتفاتـش  درک  منارگن  هک  يزیچ  اهنت  دنراد .

ار شنارادفرط  مالـسا و  رگا  هک  مدیـسرت  سپ  دنزاس ، دوبان  ار  (ص ) دمحم نید  دـنهاوخیم  هتـشگ ، زاب  مالـسا  زا  یهورگ  مدـید  هک  اج 
ندرک اـهر  زا  رتتخـس  نم  رب  نآ  تبیـصم  هک  مشاـب ، نآ  يدوباـن  دـهاش  اـی  منیب  نآ  رد  ياهنخر  منزب ) ماـیق  هـب  تـسد  و   ) مـنکن يراـی 

توبن و نایعدـم  نیدـترم ، رطخ  رب  هوـالع  توـبن  نیغورد  نایعدـم  رطخ  . 2 تساـیند .)... هزور  دـنچ  يـالاک  هک  تسامـش ، رب  تموکح 
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دندروآ و درگ  دوخ  رود  ییاهورین  نارادفرط و  مادک  ره  هدش و  رهاظ  هنحـص  رد  زین  حاجـس » «، » هحیلط «، » هلیـسم : » دننام نیغرد  ناربمیپ 
رطخ نایمور  رطخ  . 3 دندروخ . تسکش  نانآ  ياهورین  یتامحز  زا  سپ  ناناملسم  داحتا  يراکمه و  اب  هک  دنتشاد  ار  هنیدم  هب  هلمح  دصق 

نایمور هب  راب  هس  ناناملـسم  نامز  نآ  ات  اریز  دـشاب ، ناناملـسم  ههبج  يارب  يرگید  ینارگن  هیاـم  تسناوتیم  زین  ناـیمور  یلاـمتحا  هلمح 
مالسا زکرم  هب  هک  دندوب  یتصرف  یپ  رد  دندرکیم و  یقلت  يدج  يرطخ  دوخ  يارب  ار  ناناملسم  نایمور  دندوب و  هدش  ریگرد  ای  ورردور 

اهیمور تسد  هب  تصرف  نیرتهب  ناناملـسم ، یلخاد  هبج  فیعـضت  اـب  دزیم ، هناحلـسم  ماـیق  هب  تسد  (ع ) یلع ترـضح  رگا  ننک ، هلمح 
داجیا زا  سرت  رگا  دنگوس  ادخ  هب  : » دـنیامرفیم ناشنانخـس  زا  یتمـسق  رد  (ع ) یلع ترـضح  دـننک / هدافتـسا  فعـض  نیا  زا  هک  داتفایم 
مالـسا ددرگ و  زاب  مالـسا  نیمزرـس  هب  یتسرپتب  رفک و  رگید  راب  هک  تفریمن  نآ  میب  و  دوبن ، ناناملـسم  ناـیم  رد  فـالتخا  فاـکش و 

(ع) ماما ارچ  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  قوف  تاکن  نتفرگ  رظن  رد  اب  { 4 «.} میدرکیم راتفر  يرگید  هنوگ  هب  نانآ  اب  دوش ، دوبان  روحم 
و { 5 .} داد تاجن  گرزب  ياهرطخ  زا  ار  یمالسا  ئهعماج  شیدنا ، رود  ریبدت و  لمحت و  ربص و  اب  هنوگچ  وا  داد ، حیجرت  مایق  رب  ار  ربص 

ارهز همطاف  اب  اهنآ  هک  دادیمن  هزاجا  زگره  دیسرتیمن  یگتـسد  ود  فالتخا و  میخو  بقاوع  زا  تشادن و  ناناملـسم  داحتا  هب  هقالع  رگا 
ار يراـبدرب  ربـص و  تسرد ، یباـیزرا  زا  سپ  : » دـیامرفیم هک  تـسا  تـهج  نـیمه  هـب  دـنیامن ، راـتفر  هنوـگ  نآ  ناناملـسم  تشونرـس  و 
ج يراخبلا ، حیحص  [. 1 { ] 6 «.} دوب هدنام  نم  يولگ  رد  ناوختسا  مشچ و  رد  راخ  ایوگ  هک  یلاح  رد  مدرک  ربص  سپ  مدیدرت ، هنادنمدرخ 

مهدزای لاس  عیاـقو  ص 443 ؛ ج 2 ، يربط ، خـیرات  ر.ك : [. 2 / ] توریب ملقلاراد  رـشن  ربـیخ ، ْوزغ  رخاوا  يزاـغملا ، باـتک  ص 252 ، ، 5
باسنا توریب ، لالهلا  ْبتکم  راد و  ص 87 ، ج 4 ، یسلدنالا ، هبر  دبع  نبا  دیرفلا ، دقعلا  توریب ؛ تاعوبطملل  یملعالا  ْسـسؤم  يرجه ،

/ مق یضرلا  فیرشلا  تاروشنم  ص 12 ، ج 1 ، هبیتق ، نبا  ْسایسلا ، همامالا و  رصم ؛ فراعملاراد  رـشن  ص 586 ، ج 1 ، يرذالب ، فارشالا ،
هب رتشیب  یهاگآ  تهج  [. 5 / ] هیبرعلا بتکلا  أیحاراد  ص 307 ، ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن ، حرـش  [. 4 / ] هیآ 214 ارعش ، هروس  [. 3]

، یتشد دمحم  همجرت  هغالبلاجهن ، [. 6 / ] دییامرف هعجارم  مق » قداص  ماما  هسـسؤم  رـشن  ، 71 ص 65 -  ییاوشیپ ، يدهم  نایاوشیپ ، هریـس  »
هبطخ 3/

؟ دندرک رایتخا  توکس  دندومرفن و  مایق  دوخ  قح  نتفرگ  يارب  ارچ  تسنادیم ، دوخ  قح  ار  تفالخ  (ع ) یلع ترضح  رگا 

شسرپ

؟ دندرک رایتخا  توکس  دندومرفن و  مایق  دوخ  قح  نتفرگ  يارب  ارچ  تسنادیم ، دوخ  قح  ار  تفالخ  (ع ) یلع ترضح  رگا 

خساپ

رکیپ رب  ار  دوخ  هبرـض  دنروآ و  تسد  هب  بسانم  یتصرف  ات  دـندوب  نیمک  رد  يوس  ره  زا  مالـسا  نانمـشد  (ص ) مرکا یبن  تلحر  زا  دـعب 
: هلمج نآ  زا  درکیم ، دیدهت  ار  ناناملسم  مالسا و  هک  یناوارف  تارطخ  زا  دنریگب . ار  دوخ  ماقتنا  دننک و  دراو  ناناملـسم  مالـسا و  ياپون 
، رگید رطخ  . 2 دیدیم / دوخ  تخت  جات و  يارب  گرزب  يرطخ  ار  مالسا  دوب ، هدش  جراخ  وا  گنچ  زا  یگزات  هب  نمی  هک  ناریا  هاشداپ  . 1
رد ًاصخـش  مرکا  ربمایپ  هک  ياهنوگ  هب  دوب ؛ هتفرگ  رد  گنج  نانآ  نیب  راب  نیدـنچ  دوب و  هدـش  مالـسا  وشک  زرم  مه  هک  دوب  مور  هاـشداپ 

.3 دـندوب / هدومن  زیهجت  نانآ  اـب  گـنج  يارب  ار  هماـسا  هاپـس  شیوخ ، تاـیح  ياـهزور  نیرخآ  رد  دـندوب و  هدرک  تکرـش  كوبت  هوزغ 
نیغورد ناربمایپ  روهظ  . 4 دوب . ناناملـسم  مالـسا و  هجوتم  یتارطخ  نانآ  هیحان  زا  ًالامتحا  دـندش و  دـترم  برع  دارفا  لیابق و  زا  ياهدـع 
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يدارفا یتح  دندوب و  هدومن  ادیپ  یتردق  هتفرگ و  ار  نانآ  فارطا  همامی  نمی و  بارعا  زا  یهورگ  هک  یسنع  دوسا  حاجس ، هملیَـسُم ، دننام 
زا یهورگ  یلخاد ، ناقفانم  دوجو  . 5 یعبر . نب  ثبش  يدنک و  سیق  نب  ثعشا  هلمج  زا  دندوب ؛ هدمآ  درگ  اهنآ  فارطا  ناناملـسم  هزات  زا 
ربخ اب  هئطوت  نیا  زا  (ص ) ربماـیپ دـندرکیم . هئطوت  مالـسا  هیلع  و  { 1 ،} دـندوب هدـش  عمج  ملیَوُس  لزنم  رد  (ص ) ربمایپ نامز  رد  ناـقفانم 
نیا زا  رفن  هدزاود  دنتخیرگ . دندرب و  رد  هب  ملاس  ناج  اهنآ  یلو  دندومرف ؛ رداص  ار  نانآ  عامتجا  لحم  ندیـشک  شتآ  هب  روتـسد  دندش و 

درک و اوسر  ار  نانآ  دنوادخ  اما  { 2;} دنتـشاد ار  ربمایپ  ناج  دصق  كوبت  گنج  زا  تشگزاب  رد  تسا  یفخم  اهنآ  مان  زونه  هک  ناقفانم ،
وا هزانج  رب  هفیلخ  یتروص  رد  درکیم ، توف  یـصخش  هک  یماگنه  مود ، هفیلخ  نامز  رد  دومرف و  نامیلا  نب  هفیذـح  هب  ار  نانآ  مان  ربمایپ 

(ع) یلع ترضح  توکس  { 4 .} تسنادیم ار  رفن  هدزاود  نآ  ماـن  هک  دوب  وا  اـهنت  اریز  { 3;} دشاب هدش  رضاح  هفیذح  هک  دشیم  رـضاح 
رد ملق  ذغاک و  ندومن  بلط  نایرج  دننام  دومنیم ؛ توکس  هنتف  عفر  ای  تحلـصم  يارب  زین  ربمایپ  یهاگ  هک  تسا  ربمایپ  توکـس  دننامه 

ِْهیَلَع َبَلَغ  ْدَق  : » یلوق هب  ای  { 5«;} رجْهَی (ص ) هللا لوسر  َّنِا  : » دنتفگ نارضاح  زا  یضعب  هک  (ص ) لوسر ترضح  تایح  ياهزور  نیـسپاو 
نوریب هناخ  زا  همه  دندومرف  روتسد  ترضح  دنزیم ، فرح  هدوهیب  هدش و  بلاغ  وا  رب  درد  ای  دیوگیم ؛ نایذه  ربمایپ  ینعی  { 6«;} ُعَجَْولا

زا يریگولج  هنتف و  عفر  حلاصم و  رطاخ  هب  زین  (ع ) بلاطیبانب یلع  نانمؤم  ریما  دندرک . توکس  دندرک و  رظنفرـص  نتـشون  زا  دنورب و 
َعَیاب ُلوُقَی : ًاّیلَع  ُْتعِمَـسَف  ْمُهَْنَیب  ُتاوْص   َ ْالا ِتَعَفَتْراَف  يرْوُّشلا  َمْوَی  ِباْبلا  یَلَع  ُْتنُک  : » لیفط وبا  لاـق  دـندرک . توکـس  مالـسا  ندـش  دوباـن 

ِْفیَّسلِاب ٍضَْعب  َباقِر  ْمُهُضَْعب  ُبِرْـضَی  ًاراّفُک  ُساّنلا  َعِجْرَی  ْنَا  َفاخَم  ُْتعطَا ، َو  ُْتعِمَـسَف  ُْهنِم  ِِهب  ُّقَحَا  َو  ِْرم   َ ْالِاب یلْوَا  هللا  َو  اَنَا  َو  َرَْکبابَا  ُساّنلا 
هللا ال َو  ًاذِا  َناْمثُِعل  اوُِعیاُبت  ْنَا  َنوُدـیُرت  ُْمْتنَا  َُّمث  ًاراّفُک  ُساَّنلا  َعِجْرَی  ْنَا  َفاخَم  ُْتعَطَا  َو  ُْتعِمَـسَف  ُْهنِم  ِِهب  ُقَحَا  هللا  َو  اَنَا  َو  ٍرَمُِعل  ُرَْکبُوبَا  َعَیاب  َُّمث 

نوردنا زا  ادص  رس و  هک  مدوب  هرفن -  شـش  ياروش  لحم  هناخ -  نآ  رانک  رد  نم  اروش  زور  رد  دیوگ : لیفط  وبا  { 7«;} ُعیُطا َو ال  ُعَمْسَا 
رتراوازس وا  زا  نم  هک  مسق  ادخ  هب  دندرک  تعیب  رکبوبا  اب  مدرم  ینامز  دومرفیم : یلع  ماما  هک  مدینـش  دندرکیم . ثحب  مه  اب  دش و  دنلب 

رکبوبا سپـس  دـننزب ، ریـشمش  اب  ار  رگیدـکی  ندرگ  دـنوش و  رفاک  مدرم  ادابم  هک  مدرک ؛ تعاطا  لاح  نیع  رد  اما  دوب ؛ نم  اب  قح  مدوب و 
امش زورما  دنوش و  رفاک  مدرم  ادابم  هک  مدرک  تعاطا  مه  زاب  یلو  مدوب ؛ رتراوازـس  نم  مسق  ادخ  هب  هک  یلاح  رد  تفرگ  تعیب  رمع  يارب 
نم : » دومرف ترـضح  نآ  هک  میناوخیم  زین  هغالبلاجـهن  رد  منکیمن . تعاطا  مهدیمن و  تیاضر  نم  دـننک ، تعیب  نامثع  اب  دـیهاوخیم 

اب ایآ  هک  مدوب  هتفر  ورف  هشیدـنا  نیا  رد  هک  یلاح  رد  متفر ،-  رانک  و  مدـیچیپرد -  نآ  زا  ار  دوخ  نماد  و  متخاس ، اـهر  ار  تفـالخ  يادر 
ربص دـناهدروآ ، دـیدپ  هک  یتملظ  ناقفخ و  رپ  طیحم  نیا  رد  ای  و  مریگب -  ار  مدرم  دوخ و  قح  و  مزیخ -  اپب  روای -  نودـب  اـهنت -  تسد 

مدـید تبقاـع -  درادیم - . او  جـنر  هب  یگدـنز  مد  نیـسپاو  اـت  ار  ناـمیا  اـب  نادرم  ریپ و  ار  ناـناوج  هدوسرف ، ار  ناریپ  هک  یطیحم  منک ؟
ولگ رد  ناوختـسا  مشچ و  رد  راخ  هک  مدنامیم  یـسک  هب  یلو  مدیزرو ، ییابیکـش  اذل  تسا ، رتکیدزن  درخ ، لقع و  هب  ربص ، يرابدرب و 

لـصا ریـسم  زا  یمالـسا  تفالخ  فارحنا  ربارب  رد  دوخ  ربص  هب  (ع ) ماما { 8 «.} دـنربیم تراغ  هب  ار  مثاریم  مدـیدیم  دوخ  مشچ  اب  دراد ،
عفن هب  اروش  يأر  هک  نامثع  تفـالخ  زاـغآ  رد  هلمج  نآ  زا  تسا ، هدومن  هراـشا  زین  رگید  دراوم  رد  مالـسا  ساـسا  ظـفح  روظنم  هب  دوخ 

هب سک  همه  زا  نم  هک  دـینادیم  بوخ  : » دومرف هدرک و  اروش  ياضعا  رگید  هب  ور  ماـما  داـتفا ، يو  تسد  هب  تردـق  دـش و  ماـمت  ناـمثع 
، دوشن متـس  يرگید  هب  نم  زا  ریغ  هب  و  دزیرن ، مه  رد  دشاب و  هاربور  نیملـسم  عاضوا  هک  یماگنه  ات  دنگوس  ادخ  هب  مرتهتـسیاش ، تفالخ 

نوخ ربمایپ و  هلاـس  ياهتمحز 23  ات  درکن ، مایق  اـفلخ  تفـالخ  ربارب  رد  (ع ) یلع ترـضح  نیارباـنب  { 9 «.} درک مهاوخ  ارادـم  نانچمه 
یقاب مالـسا  لصا  ات  دـندرک  رظنفرـص  مالـسا  ظفح  تهج  دوخ  تفالخ  زا  ناشیا  دورن . ردـه  هب  رایط و ... رفعج  هزمح ، نوچ  ییادـهش 

ص 45/ ج 45 ، لبنح ، نب  دـمحا  [. 2 / ] كاحضلا همجرت  ص 205 ، ج 2 ، هباصالا ، ص 517 ، ج 3 ، ماشه ، نبا  هیوبنلا ، ْریـس  [. 1 / ] دنامب
ج فاشکلا ، ریسفت  [. 4 / ] هفیذح همجرت  ص 277 ، ج 1 ، باعیتسالا ، ملعلا ؛ تافآ  یف  سداسلا  باب  ص 69 ، ج 1 ، یلازغ ، مولعلاأیحا ، [. 3]

رکفلاراد ص 9 ، ج 7 ، يراخب ، حیحص  نامه ؛ ملـسم ، حیحـص  [. 6 / ] توریب رکفلاراد  ص 76 ، ج 5 ، ملسم ، حیحـص  [. 5 / ] ص 290 ، 2
هبطخ حلاص ، یحبص  هغالبلاجهن ، [. 8 / ] ص 118 ج 3 ، رکاسع ، نبال  یلع  مامالا  همجرت  باتک  ص 224 ، یمزراوخلا ، بقانم  [. 7 / ] توریب
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هبطخ 74/ حلاص ، یحبص  هغالبلاجهن ، [. 9 / ] 3

؟ دیئامرفیم هچ  ار  اهنآ  دراد . ریما  ترضح  تیاضر  هب  هراشا  هک  دراد  دوجو  هغالبلاجهن  یتح  بتک و  رد  یترابع 

شسرپ

؟ دیئامرفیم هچ  ار  اهنآ  دراد . ریما  ترضح  تیاضر  هب  هراشا  هک  دراد  دوجو  هغالبلاجهن  یتح  بتک و  رد  یترابع 

خساپ

هک تسا  تسرد  ایآ  دنراذگن . زامن  وا  رب  هنآ  هک  هدومن  تیصو  یتح  هدوبن و  یضار  ارهز  ترـضح  ارچ  هدوب ، یـضار  یلع  ترـضح  رگا 
باـتک (ع ) یلع هراـبرد  نم  تفگ : دـمآ و  ینیما  همـالع  تمدـخ  ینـس  کـی  تسا ؟ هدوـب  فـالتخا  راوـگرزب  ود  نیا  لـعف  نـیب  میئوـگب 

؟ دیشکیم تمحز  یک  يارب  دیدیـشکیم ؟ تمحز  دوخیب  ارچ  دندومرف  همالع  دیئامرفب . ییامنهار  ارم  امـش  تمدخ  ماهدمآ  مسیونیم .
... دنتـشک ار  وا  نیملـسم  هدومنن و  مالـسا  هب  مه  یتمدخ  چیه  دندرکیم و  نعل  ار  وا  نیملـسم  هدوب و  نعل  قحتـسم  هک  یـسک  ارچ ؟ ارچ ؟
زا هلب  دـش  يدـیدش  دردرـس  راچد  همالع  مالک  زا  یتدـم  ات  سلجملا  یف  اقآ  نیا  دوب . هدومن  دـج  هیراهظا  بلاطم  نیا  نتفگ  نیح  همالع 

يارب مـالک  نیا  اـیآ  هک  مینک  یـسررب  دـیاب  لوا  تسین . ترـضح  يارب  مـالک  نیا  دـنیوگیم  هچ  رگا  تسا . بـتک  رد  هـک  تاراـبع  نـیا 
عوجر دوخ  هیارد  هب  ام  تسا  مزال  حیحـص  تخانـش  يارب  هک  تسا  هدـش  طولخم  مه  اب  اـهزیچ  خـیرات  لوط  رد  ردـقنآ  تسا ؟ ترـضح 

: دندوب هتفگ  خیـش  دندرک . هجوت  ریبز  هحلط و  هشیاع و  دیوگیم : وا  هسلج  رد  ینـس  ملاع  کی  دنتـشاد  یمهم  تاسلج  دیفم  خیـش  مینک .
ارهز ترـضح  درادیمنرب . تیاور  هب  تیارد  زا  تسد  ناسنا  زگره  و  تسا . تیاور  اهنیا  هبوت  تسا و  تیارد  نینمؤملاریما  رب  اهنیا  جورخ 

تیاضر اب  ارهز  ترـضح  تیاضر  مدع  ایآ  تسا . هدیـسر  تیارد  دح  هب  بلطم  نیا  و  دـنتفر . ایند  راد  زا  رکبوبا  زا  بضغ  رهق و  تلاح  اب 
فالتخا ضراعت و  اهیلع  هلا  مالس  ارهز  ترضح  و  (ع ) یلع ترضح  رکفت  زرط  نیب  هک  تسا  تیارد  زاب  و  دوشیم ؟ عمج  یلع  ترـضح 

تـسرد میئوگیم  ایآ  هدش ، لقن  افلخ  لئاضف  رب  قداص  ماما  زا  یتاملک  ءایلوالا  ۀیلح  رد  قداص و  ماما  همجرت  رد  بیذهت  رد  تسا  لاحم 
دح هتدـجو  ـالا  رمع  رکبوـبا و  یلع  ینوـلوتی  نم  اـت  وا  ـال  هفوـکلا  ربـنم  یلع  لوـقی  ناـک  هنا  یلع  نع  رتاوـت  دـیوگیم : هیمیت  نبا  تسا ؟

هباحص ناگرزب  زا  ینالف  ینالف و  ینالف و  هک  یبهذ و ... ربلادبع ، نب  مزج ، نبا  حیرـصت  هب  هک  متـشون  فرح  نیا  لباقم  رد  نم  يرتفملا .
فیرحت و هصالخ  دشاب . هدز  قالش  دودح  ار  اهنآ  ترضح  هک  میاهدینشن  دیدنام و  دندوب و  لئاق  رکبوبا  زا  (ع ) یلع ترضح  تیلضفا  هب 

لوبق ار  اهنآ  ترـضح  هک  دـننکیم  لقن  ار  یتاـیاور  نینچمه  و  تسا . هدروآ  دوجو  هب  ار  یتاراـبع  نینچمه  کـی  رگید  ياـهزیچ  هیقت و 
. دیرادن لوبق  ار  ءافلخ  هک  ارچ  دیتسین  یلع  ترضح  یعقاو  هعیش  امش  هتشاد و 

؟ تسین رکبوبا  تفالخ  هب  وا  نامیا  داقتعا و  رب  لاد  ترضح  نتشاذگ  تسد  رد  تسد  اب  تعیب  ایآ 

شسرپ

؟ تسین رکبوبا  تفالخ  هب  وا  نامیا  داقتعا و  رب  لاد  ترضح  نتشاذگ  تسد  رد  تسد  اب  تعیب  ایآ 
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خساپ

نامیا نیب  تسین . يروطنیا  هک  یلاح  رد  تسا . هدرواین  نامیا  دنکن ، تعیب  یسک  رگا  تسا و  نامیا  طرش  تعیب  هک  تساهیلیخ  نهذ  رد 
یلو دشاب  تماما  تلاسر و  هب  نمؤم  یسک  تسا  نکمم  ینعی  تسا . هجو  نم  مومع  نتـشاذگ  تسد  رد  تسد  يانعم  هب  تعیب  داقتعا و  و 

، دننکیم تعیب  دنتـسه  یلیخ  هک  یناسک  مه  یهاگ  هدـماین و  هدوب و  رود  شهار  ًالثم  دـشاب  هدرکن  ار  نتـشاذگ ) تسد  رد  تسد   ) تعیب
هک تسا  نیا  مه  ناـشعامتجا  هّداـم  و  تسا . هجو  نم  موـمع  داـقتعا  تعیب و  نیب  سپ  دنتـسه . مه  قفاـنم  دـنراذگیم و  تسد  رد  تـسد 

تعیب اـم  تسا . ماـمتان  فرح  نیا  تسا . داـقتعا  زا  فشاـک  تعیب  میئوـگب ، اـم  هکنیا  یلو  دـنراد . مـه  ناـمیا  دـننکیم و  تـعیب  یناـسک 
ماما هاگ  ره  ٌةرـصبت : میراد . مه  هرـصبت  کی  ام  هتبلا  میراد . مه  نتـشاذگ ) تسد  رد  تسد   ) یتعیابم نودب  تعیب  یقافن و  تعیب  یهارکا ،

نتفرگ هجیتن  اذـل  تسا  داقتعا  مدـع  زا  فشاک  تعیب  مدـع  دوشیم و  بجاو  تعیب  ناـمز  نیا  رد  دـنیامن . تعیب  يوس  هب  توعد  ار  مدرم 
تسد رد  تسد  ترضح  ًاعقاو  ایآ  هک  دینک  قیقحت  هنیمز  نیا  رد  دیاب  امش  و  تسا ، مالک  لوا  اهنآ  تفالخ  تقفاوم  رب  یلع  تعیب  زا  اهنآ 

یلو دـشاب  هدرک  تعیب  یلع  ترـضح  رگا  تسا . روهـشم  طـقف  هتـشادن و  تیعقاو  ترـضح  یهارکا  تـعیب  هـکنیا  اـی  تشاذـگ و  رکبوـبا 
تعیب زین  نینسح  ارهز و  ترضح  دیاب  دشاب ، بجاو  رکبوبا  اب  تعیب  رگا  تسا . تالاحم  زا  دنکن ، تعیب  هب  رما  ار  نینسح  ارهز و  ترضح 

. درکن تعیب  ارهز  ترضح  هک  دینادیم  همه  و  دندرکیم .

. دیئامرفب ترضح  تعیب  نوماریپ  ار  یبلاطم  دومنن ؟ تعیب  (ع ) یلع ترضح  ایآ 

شسرپ

. دیئامرفب ترضح  تعیب  نوماریپ  ار  یبلاطم  دومنن ؟ تعیب  (ع ) یلع ترضح  ایآ 

خساپ

ارچ دـش ؟ عقاو  تعیب  هنوگچ  دومن ؟ تعیب  ینامز  هچ  دومن ؟ تعیب  (ع ) یلع ترـضح  ایآ  دوشیم . حرطم  لاؤس  دـنچ  اب  لاؤس  نیا  باوج 
یفاک اهنآ  تماما  نالطب  يارب  ترـضح  ندومنن  تعیب  و  دومنن . تعیب  ًالـصا  ترـضح  دنیوگیم  اهیـضعب  ًالوا  دـندرک ؟ تعیب  ترـضح 
قحلا نوچ  تسا . یفاک  دهف  کلم  مادص و  نیرخآ  ات  رکبوبا  زا  اهتموکح  مامت  نالطب  يارب  مه  ًۀـبغر  ًاعوط و  تعیب  مدـع  نینچمه  تسا 

اب رگا  يرادافو  مـالعا  ینعی  تسا . معا  ندرک  تعیب  و  رگید . صوصن  رباـس  هنیفـس و  نیلقث و  ثیدـح  صن  هب  قحلا و  عم  یلع  یلع و  عم 
هک دروخ  مسق  وا  دنراد . لوبق  ار  وا  مه  اهینس  هک  هیواعم  اب  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  تعیب  لثم  دنیوگیمن  تعیب  هک  دشاب  رابجا  هارکا و 

کی زا  دوب . ماما  رگـشل  ارما  زا  یکی  وا  دومن  حلـص  (ع ) نسح ماما  یتقو  دـشاب . ریـشمش  ام  نیب  ام  رگم  دـش  مهاوخن  وربور  هیواعم  اـب  نم 
فرط نیا  هیواعم  نیشب و  فرط  نآ  وت  دنتفگ : وا  هب  اذل  دشاب . هتشاد  لوبق  ار  شماما  حلـص  دیاب  رگید  فرط  زا  دوب و  هدروخ  مسق  فرط 
تاـهج زا  دـیاب  ترـضح  تعیب  نیارباـنب  دراد ؟!؟ یـشزرا  هدـش و  بوسحم  تعیب  نیا  اـیآ  هدـب : تعیب  تسدو  دـشاب  ریـشمش  امـش  نیب  و 

رب لاد  یتعیب  عون  ره  ایآ  تسا ؟ داقتعا  نامیا و  زا  دـعب  يرادافو و  مالعا  یهارکا  يراـبجا و  تعیب  اـیآ  دریگ . رارق  ثحب  دروم  ياهدـیدع 
؟ تسا يرادافو  مالعا 

دندرکن و عافد  ناشیا  زا  تعاجش  همه  نآ  اب  مشاه  ینب  و  (ع ) یلع ترـضح  ارچ  سپ  تسا  حیحـص  افلخ  يوس  زا  ( 3 ]) ارهز همطاف  رب  ملظ  رگا 
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؟ تسیچ هراب  نیا  رد  نایعیش  لیلد  دندومن  توکس 

شسرپ

عافد ناشیا  زا  تعاجـش  همه  نآ  اـب  مشاـه  ینب  و  (ع ) یلع ترـضح  ارچ  سپ  تسا  حیحـص  اـفلخ  يوس  زا  ( 3 ]) ارهز همطاـف  رب  ملظ  رگا 
؟ تسیچ هراب  نیا  رد  نایعیش  لیلد  دندومن  توکس  دندرکن و 

خساپ

هب دشابیم  تنـس  لها  ياملع  رثکا  هعیـش و  ياملع  همه  قافتا  دروم  تسا  هتفرگ  تروص  ملظ  افلخ  فرط  زا  ( 3) ارهز همطاف  رب  هکنیا  اما 
هک هدرک  تیاور  یملید  . 1 مینکیم . نایب  دناهدرک  لقن  ار  ( 3) ارهز همطاف  ندیـشک  شتآ  ندرک و  ملظ  نایرج  هک  یتایاور  زا  هنومن  دنچ 
رد هگنل  تشپ  رد  نم  دننازوسب  مه  اب  ار  ام  هناخ و  رد  هک  دندروآ  شتآ  دـندرک و  عمج  نام  هناخ  رانک  رد  يدایز  مزیه  دومرف  ( 3) همطاف

تفرگ رکبوبا ) مالغ   ) ذفنق تسد  زا  ار  هنایزات  رمع  سپ  دنورب  دنراد و  رب  ام  زا  تسد  هک  مداد  دنگوس  مردپ  ادخ و  هب  ار  نانآ  مداتسیا و 
رد داد  راشف  نم  فرط  هب  ار  نآ  دـیبوک و  رد  هب  دـگل  اب  رمع  دز  هقلح  میوزاب  رود  هب  دـنبوزاب  نوچ  مه  هنایزات  دز  نم  يوزاب  هب  نآ  اـب  و 
هک دز  یلیـس  متروص  هب  نانچ  رمع  دنازوسیم  ار  ماهرهچ  دیـشکیم و  هلعـش  شتآ  مداتفا  تروص  هب  متـشاد  مکـش  رد  ار  نسحم  هکیلاح 

دوخ دنس  هب  قودص  .2 { 1 .} دوب هانگیب  هتشک  هکیلاح  رد  مدرک  طقس  ار  نسحم  سپ  تفرگ  ارم  نامیاز  درد  داتفا و  مشوگ  زا  هراوشوگ 
(ص) ادـخ لوسر  دزن  (ع ) نیـسح ماما  و  (ع ) نسح ماـما  و  ( 3) همطاـف نم و  هک  يزور  دوـمرف  ترـضح  نآ  هک  هدرک  تـیاور  (ع ) یلع زا 

ندروخ یلیـس  وت و  ندروخ  کـتک  زا  دومرف  تسیچ  يارب  امـش  هیرگ  هَّللا  لوسر  اـی  متفگ  تسیرگ  درک و  اـم  هب  ور  ترـضح  نآ  میدوب 
نیعبات زا  تاور و  نیقثوم  نیدمتعم و  زا  هک  یلاله  سیق  نب  میلـس  ارهز  ترـضح  هناخ  ندـنازوس  هب  عجار  3.و  { 2 .} منکیم هیرگ  ارهز 

راک هچ  نانز  اب  ار  ام  تفگ  دـمآ و  مشخ  هب  دینـش  ار  ارهز  همطاف  تاملک  رمع  نوچ  دـیوگیم  تسا  هدوب  نایرج  دـهاش  شدوخ  تسا و 
ارهز هناخ  رد  تشپ  دندروآ  مزیه  يرادـقم  کی  ره  رمع  اب  اهنآ  ندرک  عمج  مزیه  درک  عورـش  دوخ  ناهارمه  اب  تساخرب و  سپـس  تسا 
یلع همطاف و  هک  يروطب  تفگ  دنلب  يادـص  اب  رمع  دـندوب  (ع ) نیـسح و  (ع ) نسح (، 3) همطاف (ع ،) یلع هناخ  لخاد  هکیلاح  رد  دـنتخیر 
ادص دمآ  هناخ  رد  تشپ  ارهز  همطاف  منزیم  شتآ  ار  تاهناخ  هنرگ  ینک و  تعیب  ییایب و  نوریب  هناخ  زا  دیاب  یلع  يا  مسق  ادخب  دـندینش 

شتآ امـش  رب  ار  هناخ  هنرگ  نک و  زاب  ار  رد  همطاف  يا  تفگ  رمع  يرادیمن  رب  اـم  زا  تسد  ارچ  تسا  راـک  هچ  وت  اـب  ار  اـم  رمع  يا  درک 
عنام ارهز  ترـضح  دوشگ و  دوب  نآ  تشپ  همطاف  هک  ار  هتخوس  مین  رد  دز و  شتآ  ار  اهنآ  رمع  دندروآ  ار  اهمزیه  درک  ادص  رمع  منزیم 

داـیرف ارهز  دز  رهاز  يولهپ  رب  ار  ریـشمش  فالغرـس  دـشن و  عناـق  وا  اـما  ییآرد  نم  هناـخ  هب  وت  متـسین  یـضار  نم  تفگ  دـش  رمع  دورو 
مان و اب  ارهز  دز  دوب  وا  هناخ  هب  رمع  دورو  عنام  لیاح و  هک  همطاف  تسد  رب  دروآرب و  هنایزات  ارهز  ندرک  تکاس  يارب  وا  هاتبا  اـی  دروآرب 

فیصوت نینچ  میلس  يارب  ناملس  زاب  4.و  { 3 .} دندرک هچ  نم  اب  وت  زا  سپ  رکبوبا  رمع و  نیبب  (ص ) هَّللا لوسر  ای  هاتبا  ای  درک  ادص  دایرف 
رگا داد  روتـسد  ذـفنق  هب  رمع  دوب  (ع ) یلع ندرب  نوریب  عنام  همطاف  تخاـس  حورجم  هناـیزات  برـض  هب  ار  همطاـف  ذـفنق  نوچ  هک  دـنکیم 

يولهپ هب  راشف  اب  دوشگ و  تدش  هب  ار  رد  ذفنق  میربب  دجـسم  هب  ار  یلع  هک  نک  رود  (ع ) یلع زا  ار  وا  ندز  زا  نکم  اورپ  دـش  عنام  همطاف 
تیذا و زاب  و  تفر . اـیند  زا  اـت  دـش  يرتسب  راـمیب و  دـش و  طقـس  تشاد  مکـش  رد  هک  یلمح  تسکـش و  شیولهپ  هک  دز  ارهز  ترـضح 
ار وا  رکبوبا  (ص ) ربمایپ تافو  زا  دعب  وب  هدیشخب  ( 3) ارهز ترـضح  شرتخد  هب  (ص ) ربمغیپ هک  ار  كدف  دندرک  همطاف  هب  هک  ییاهرازآ 
هب هک  دوب  ییاهملظ  زا  یشخب  اهنیا  { 4 .} تسا لصفم  ياهیضق  مه  نآ  هک  داد  رارق  نیملسم  لاملاتیب  ءزج  تفرگ و  ( 3) ارهز ترضح  زا 
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تسا نم  نت  هراپ  همطاف  ینبضغا ، اهبضغا  نمف  ینم  ۀعضب  همطاف  دیامرفیم  وا  هب  عجار  ربمایپ  هک  ییارهز  تسا ، هدیسر  (ص ) ربمایپ رتخد 
كاضرل یـضری  کبـضغل و  بضغی  هَّللا  نا  دـیامرفیم  رگید  ياـج  رد  و  { 5 .} تسا هدرک  كانبـضغ  ارم  دـنک  كانبـضغ  ار  وا  سک  ره 

نسحلا همطاف و  انا و  ۀنجلا  لخدی  نم  لوا  دیامرفیم  زاب  و  { 6 .} دوشیم یضار  وا  ياضر  رطاخ  هب  كانبضغ و  همطاف  بصغ  رطاخبادخ 
توکس یلع و  ترضح  تعاجش  هب  عجار  اما  { 7 .} میتسه نسح  نسح و  همطاف و  نم و  دوشیم  تشهب  دراو  هک  یسک  نیلوا  نیسحلا ، و 
ترضح هک  یناملاظ  ربارب  رد  (ع ) یلع ترضح  توکـس  تسا . هدش  ( 3) ارهز همطاف  هب  هک  ییاهملظ  لباقم  رد  مشاهینب  ترـضح و  نآ 

يدیز هزمح  نبا  دوب  مالسا  ظفح  تحلـصم و  يور  زا  هکلب  دوبن  سرت  يور  زا  دندز  کتک  ار  وا  ترـضح  نآ  يور  شیپ  رد  ار  ( 3) ارهز
درکن یهاتوک  تسا  یگدـنکارپ  بجوم  هچنآ  كرت  نید و  تماقتـسا  بلط  تما و  رما  تاعارم  زا  شتعاجـش  همه  اب  (ع ) یلع دـیوگیم 
ساسا رب  تسا  موصعم  ماما  حیرـص  صن  هب  وا  لطاب ، لیلد  هن  تسا و  قح  لـیلد  هن  هبلغ  اریز  دـشابن  یتمـالم  دـندش  بولغم  زا  ار  وا  نوچ 

ناحبـس و دنوادخ  رما  لاثتما  رد  نیاربانب  تسا  هدش  هداد  نامرف  ربص  هب  دنکیم و  هفیظو  ماجنا  نامرف  هیاپ  رب  هکلب  دـنکیمن  راک  تیبصع 
نودب و  { 8} تسـشن بقع  سرت  رطاـخب  هن  تفر و  شیپ  مشخ  هطـساو  هب  هن  درک  هشیپ  ربص  دوب  هدرک  تیـصو  وا  هب  هک  شلوسر  ناـمرف 

ّالا ةوق  لوح و ال  دیوگب ال  دشاب و  هتـسشن  هناخ  رد  وا  دریگ و  رارق  مجاهت  دروم  شرهاوخ  ردام و  ای  رـسمه  هک  دریذپیمن  يدحا  دـیدرت 
ناملاظ و هچ  رگ  درک  توکـس  مالـسا  ظفح  تحلـصم و  رطاخب  (ع ) یلع ترـضح  اما  تسا . وسرت  دنیوگ  مدرم  دـنک  نینچ  رگا  هک  هَّللاب 

دراو ترـضح  رگا  هک  دوش  گنج  دراو  ترـضح  هک  دنتـساوخیم  دـنک و  توکـس  وا  دنتـساوخیمن  (ع ) یلع ترـضح  هناـخ  ناـمجاهم 
رییغت فیرحت و  تاناکما  همه  ات  نانمـشد  يارب  دوب  یتصرف  تفریم و  نیب  زا  تخانـش  تصرف  دـشیم  ریگرد  اـهنآ  اـب  دـشیم و  گـنج 

دناهتخادنا هار  وا  دض  هب  هک  تسا  یتاکیرحت  هب  یهجوت  یب  تیذا و  رب  ربص  اجنیا  رد  ترـضح  تعاجـش  هکلب  دنریگ . تسدب  ار  تقیقح 
دوبن یـسک  دنادیم و  دوخ  یعرـش  فیلکت  تیلوؤسم و  ار  نیا  دنکیم و  ینابرق  نید  ظفح  هار  رد  ار  زیچ  همه  هک  تسا  یـسک  (ع ) یلع

نب میلس  باتک  [. 3 . ] قودص ص 118 یلاما  [. 2 . ] راونالاراحب ج 8 ص 118 [. 1 { ] 9 .} دیایب هاتوک  شنید  زا  زیچ  چیه  هب  ندیـسر  هار  رد 
(3) ارهز همطاف  بقانم  بقاـنملا ، باـتک  يراـخب  حیحـص  [. 5 . ] كدـف ثحب  یـسلجم  همـالع  نیقیلا ، قـح  [. 4 . ] فـــجن ص 22 سیق چ 

یلع كردتسملا  [. 7 . ] توریب پاـچ  ثیدـح 4730  همطاف ج 3 ، بقانم  رکذ  هباحـصلا ، ۀـفرعم  باـتک  نیحیحـصلا  یلع  كردتـسملا  [. 6]
فیرـش فلؤم  ص 112  یفاـشلا ج 4  [. 8 . ] توریب پاـچ  ثیدـح 4723  همطاف ج 3 ، بقانم  رکذ  هباحـصلا ، ۀـفرعم  باـتک  نیحیحـصلا 

. یلماع یضترم  رفعج  دیس  همالع  فلؤم  ص 242  ارهز ، ترضح  ياهجنر  [. 9 . ] يوسوم نیسح  نب  یلع  یضترم 

یلع ع ترضح  نوماریپ  تاهبش 

؟  تسا هدرک  لزان  ادخ  لوسر  رب  ار  نآرق   , بلاط یبا  نب  یلع  ياج  هب  هدومن و  تنایخ  تلاسر  غالبا  رد  لیئربج  هعی  رد نـظـر شـ ـا  یآ

شسرپ

؟  تسا هدرک  لزان  ادخ  لوسر  رب  ار  نآرق   , بلاط یبا  نب  یلع  ياج  هب  هدومن و  تنایخ  تلاسر  غالبا  رد  لیئربج  هعی  رد نـظـر شـ ـا  یآ

خساپ

راواز سـ ـیـم ,  نا ـ سر تا بـ ـبـ ثا هب  دنا ,  هداد  تبـسن  هعیـش  هب  ضرغم  ای  هاگآان و  دارفا  یخرب  هک  ار  اوران  ماهتا  نیا  یگیاپ  یب  هکنآ  زا  شیپ 
دوش یم  نشور  تسا ,  هدیـسر  اـهنآ  نوماریپ  هک  ـثـی  یدا ـ حا نآرق و  هفیرـش  تاـیآ  زا  ماـهتا  نیا  هشیر   : میزادرپب نآ  یباـی  هشیر  هب  تسا 
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لیئارـسا نامدود  رد  ار  توبن  دوب  هداد  روتـسد  يو  هب  دـنوادخ  اریز  دومن ;  تنایخ  ـت  لا ـ ـسر غالبا  رد  لیئربج  هک  دـندوب  نآرب  نایدوهی 
نمشد ار  لیئربج  دو  هورگ یـهـ ساسا ,  نیا  رب  داد  رارق  لیعامسا  نادنزرف  هلـسلسرد  ار  نآ  ادخ ,  نامرف  فالخ  رب  وا  لـیـکـن  دهد ,  رارق 
یگیاپ یب  تابثا  نانآزا و  داقتنا  ماقم  رد  نآرق  اذل  دـنداد و  رار  دوخ قـ راعـش  ار  دومن )  تنایخ  لیئربج  نیمالا (  ناخ  هلمج  و  ( 1  ) هتسناد

نم نوکتل  کـبلق  یلع  نیمـالا  حورلا  هب  لزن  درک :  یفرعم  راکتـسرد  ـیـن و  ما ـتـه  ـشر ناو فـ هب عـنـ لـیذ  هیآ  رد  ار  لـیئربج  ناـشنانخس , 
نم لق  دـیامرف :  یم  رگید  هیآ  رد  و  یـشاب .  ناگدـنهد  میب  زا  ات  درک ,  لزان  وت  بلق  رب  ار  نآرق  لـیئربج )  نیما (  حور  (- 2  . ) نیرذنملا

ار نآرق  ادخ  نذا  هب  یمارگ  هتشرف  نآ  دزرو ,  ینمشد  لیئربج  اب  سک  ره  وگب :  (- 3  . ) هّللا نذاب  کبلق  یلع  هلزن  هناف  لیربجل  اودع  ناک 
نمـشد یللع  هب  ار  لـیئربج  دوهی ,  هورگ  هک  ددرگ  یم  مولعم  ینـشور  هب  اـه ,  نآ  ریـسفت  هد و  ـ ـش دا  تا یـ ـ یآ زا  دومن .  لزاـن  وـت  بلقرب 

زا نیمالا  ناخد  راعـش  ـه  ـش ـ یر ـن ,  یار ـ با بـنـ دـندومن .  یم  مهتم  تلاسر  غالبا  رد  تناـیخ  هب  دـندیمان و  یم  باذـع  هتـشرف  ار  وا  هتـشاد و 
نخـس راوخـشن  هب  دـنراد ,  هنیرید  تموصخ  هعیـش  اـب  هک  ـل  ها نا جـ ـ گد ـنـ ـس ـ یو زا نـ یخربو  تسا  هتفرگ  همـشچرس  دوهی  موق  تاـفارخ 

رد تنـس و  باتک و  زا  يوریپ  هب  هعیـش  هعیـش  هاگدید  زا  توبن  دنهد .  یم  تبـسن  هعیـش  هب  ار  ماهتا  نیا  هنادرمناوجان  هتخادرپ و  نایدوهی 
هب ادـخ  نامرف  هب  هک  دـناد  یم  قح  رب  ربمایپ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللادـبع  نب  دـمحم  اه  هن تـنـ ربمایپ ,  تیب  لـها  نشور  تاـیاور  وترپ 

ياو ـ ـش پـیـ دنک .  یم  دادـملق  یهلا ,  ریفـس  نیرت  هیاپدـنلبو  ناربمایپ  متاخ  ار ,  ترـضح  نآ  هکلب  تسا ,  هدـش  هتخیگنارب  یناهج  یتلاسر 
هلا نا ال  دهشا  و  دهد :  یم  ـی  هاو تقیقح چـنـیـن گـ نیدب  شیوخ ,  ياویش  نانخس  رد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هعی ,  ـ ـش گرز  بـ
هک مهد  یم  یهاوـگ  (- 4  . ) نیملاعلا یلع  هّللا  هجح  نییبنلا و  متاـخ  هلوسر ,  هدـبع و  ادـمحم  نا  دهـشا  هل و  کیرـش  ـال  هدـحو  هّللا  ـالا 

ناربمایپ متاخ  ادخ و  ربمایپ  هدنب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  هک  مهد  یم  ـی  هاو و گـ تسین .  اتمه  یب  هناگی و  راگدرورپ  زج  ییادـخ 
ادوه و ءایبنا :  هسمخ  الا  برعلا  نم  لجوزع  هّللا  ثعبی  مل  دیامرف :  یم  زین  مالسلا  هیل  قدا عـ ـ ـص ما  ـ ما تسا .  نایناهج  يارب  ادخ  تجح  و 

دوه تخیگنارب :  ربمایپ  جنپ  اهنت  برع ,  موق  نای  زا مـ اد  خـ (- 5  . ) هلآ هیلع و  هّللا  یلص  نییبنلا  متاخ  ادمحم  ابیعشو و  لیعامسا  احلاص و 
ماهتا یگیاپ  یب  ینـشور  هب  فیرـش ,  ثیدح  ـن  یا تسا .  ناربمایپ  متاخ  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  بیعـش و   , لیعامـسا حـلاص ,  , 

یم یفرعمادخ  ربمایپ  نیرخآ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللادبع  نب  دمحم  ترضح  هدومن و  تابثا   , دنا هداد  تبـسن  هعیـش  هب  هک  ار  ییاوران 
قح و رب  ربمایپ  ار  هّللاد  نب عـبـ دمحمو  هتـسناد  راکتـسرد  نیما و  تلاسر ,  غالبا  رد  ار  لیئربج  ناهج ,  نایعیـش  ساسا ,  نیار  6)بـ  . ) دنک

تـسا هتـسیاش  اجنیا  رد  دـنناد .  یم  يو  نیـشناج  یـصو و  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دـنیامن و  یم  دادـملق  ادـخ  لوسر  نیرخآ 
امـش رظن  زا  دـنا ,  هدومن  نایب  دوخ  ربتعم  ياه  باـت  رد کـ ار  نآ  هتـشادرظن و  قاـفتا  نآ  رب  ینـس  هعیـش و  هورگ  ود  ره  هک  ار  ریز  تیاور 

تلاـسر تیمتاـخ  ناـیب  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  تسا ,  فور  تلزنم مـعـ ثیدـح  هب  هـک  تـیاور  نـیارد  مینارذـگب , 
مالـسلا هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لو  ـ ـسر درک .  یفرعم  دوخ  نیـشناج  یـصو و  ناونع  هب  ار  یلع  شیوـخ , 

هب تبسن  وت  هک  نیا  زا  يوش  یمن  دو  ـنـ شو ـا خـ یآ (- 7  . ) يدعب یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  اما  دومرف : 
یشاب نم  نیشناج  هفیلخ و  زین  وت  دوب ,  یسوم  نیشناج  یصو و  نوراه  هک  روطنامه  ینع  یـ یشاب (  یسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  نم , 

زا معا  یمالـسا ,  گرزب  ناثدـحم  دامتعا  دروم  دنـس ,  رظن  زا  هک  تیاور  ـن  یا تشاد .  دـهاوخن  دوجو  نم  زا  سپ  يربمایپ  هک  نیا  زج  ( 
ـی مار هلآ گـ هیلع و  هّللا  یلـص  هّللادبع  نب  دمحم   - 1 ریز :  هنیمز  ود  رد  هعیش  راتفگ  یتسرد  رب  تسا  ین  ـ شور هاوگ  تسا ,  ینـس  هعیش و 

يو زا  سپ  دـش و  هتخیگنارب  یناـهج  نادواـج و  تلاـسر  هب  گرزب  يادـخ  رما  هب  هک  تـسا  یهلا  نـالوسر  متاـخ  ادـخ و  ربماـی  ـن پـ یر تـ
يو زا  سپ  ناناملسم  هفیلخو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  نیـشناج  یـصو و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  عـلـی   - 2 دوب .  دهاوخن  يربمایپ 

 . دشاب یم 

نید رد  راذگ  تعدب  هعیش  نیاربانب  تسا ,  نید  رد  تعدب  ع )   ) یلع ترضح  تیلضفا  هب  داقتعا  نیاربانب  تساهنآ ,  تفالخ  بیترت  هب  افلخ  ـب  تار مـ
؟  دییوگ یم  هچ  هراب  نیارد  تسا . 
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شسرپ

تعدـب هعیـش  نیاربانب  تسا ,  نید  رد  تعدـب  ع )   ) یلع ترـضح  تیلـضفا  هب  داقتعا  نیاربانب  تساهنآ ,  تفالخ  بیترت  هب  افلخ  ـب  تار مـ
؟  دییوگ یم  هچ  هراب  نیارد  تسا .  نید  رد  راذگ 

خساپ

هلئسم اب  ـت  عد طا بـ ـبـ ترا مو  و سـ تسا ؟  یسک  هچ  باحـصا  نیرترب  هکنیا  مود  تسیچ ؟  يرترب  رایعم  الوا ,  هک  تفگ  دیاب  ـخ  ـسا رد پـ
زا ثحابم  تاـیلک  نآ و  عورف  لوصا و  تسا و  تباـث  نآ  نیناوق  دودـح و  هک  تسا  یهلا  نید  نیرت  لـماک  مالـسا  1 ـ تسیچ ؟  تیلضفا 

هدرکن نایب  ار  ندوب  لضفا  كالم  رایعم و  تایاور  تایآ و  اـیآ  هک  تسا  نیا  لاوس  لا  حـ دوش .  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  تاـیاور  تاـیآ و 
تاـیآ و هبرظن  اـب  تسا .  دارفا  تیحالـص  صیخـشت  يارب  یلـصا  دوـخ  نیا  هکنیا  اـی  میهد ,  رارق  راـیع  ار مـ ـت  فـال بیترت خـ اـم  هک  دـنا 
بقانم و ریاس  یتح  هک  تسا  حـلاص  لمع  اوقت و  لصاو ,  رایعم  هک  تسا  نیا  دـشاب ,  یم  همه  قافتا  دروم  ملـسم و  هک  هچنآ  ثیداـحا , 

ناوت یمنو  تسا  ضراعت  رد  تایاور  ثیداحا و  ریا  بـا سـ ـت ,  فال بیترت خـ رایعم  رگید ,  يوس  زا  تسادیفم ,  لصا  نیا  رانک  رد  لیاضف 
دنمشزرا نانخس  هب  هعجارم  اب  2 ـ  دوش . یمن  تباث  یتیاور  هیآ و  چیه  اب  هک  ـت  ـسا ـیـل  لد نود  ییاعدا بـ نآ  رب  هوالع  تفریذـپ ,  ار  نآ 

تاـیآ و زا  یـصوصن  اـب  بیترت  نیا  هک  میباـی  یمرد  دـنا ,  هدومرف  دوـخ  باحـصا  نیر  ـ تر هرا بـ ـ برد کـه  ص )   ) مـال ـ ـسا ـی  مار ربماـیپ گـ
نیقیرف ناگرزب  هباحـصدوخ و  نانخـس  ـر بـه  گا و  تسا ,  تیاصو  تماما و  هلئـسم  هدش  حرطم  هک  هچنآ  اریز  درادن ,  يراگزاس  تایاور 

ساـبع نبا  مینک :  یم  هراـشا  دروـم  دـنچ  هب  اـم  تسا و  ع )   ) یلع ترـضح  هبا  ـحـ ـص نیرترب  هک  دوـش  یم  نشور  میـشاب ,  هتـشاد  يرظن 
تسا لقن  ناشیا  زا  روط  نیمه  تسا و  هدش  لزان  هیآ  دصیس  ع )   ) یلع ترـضح  هرابرد  دیو :  مـی گـ  ( ص  ) اد لوسر خـ گرزب  یباحص 

یم مود  هفیلخ   . ـت ـس ـت نـیـ ما ـن  یا دارفازا  کـی  چـیه  يارب  هک  هدوـب  لـضف  تبقنم و  هدـجیه  ع )   ) یلع ترـضح  يارب  دـیوگ : یم  هـک 
ناشیا زا  تسین .  نانآ  زا  یکی  نم  يارب  هک  هد  ـ ـش هداد  ص )   ) مال ـ ـسا یمارگ  ربماـیپ  هیحاـن  زا  تبقنم  هس  ع )   ) یلع ترـضح  هب  دـیوگ :

ار وا  مود ,  دـندروآرد , ع )   ) یلع ترـضح  جـیوزت  هب  ار  س )   ) همطاف هکنیا  لوا  دـهد  یم  باو  وا جـ دنتـسه ؟  هچ  اـهنآ  دوش  یم  لاوس 
زور خـیـبـر رد  ار  مچرپ  موس ,  دوبن ,  نارگید  يارب  هک  یتروص  رد  دوب ,  لالح  دمآ  تفر و  نآ  رد  وا  يارب  دـنداد و  نکـسم  دجـسمرد 

يارب هک  تسین  یتبقنم  لضف و  چـیه  دـیوگ :  تنـس مـی  لـها  هناـگراهچ  ياـهقف  زا  یکی  ثدـحم و  لـبنح  نب  دـمحا   . درک وا عـطـا  بـه 
باتک تنس  لها  گرزب  ياملع  زا  یکی  یفاکـسا  رفع  ـن جـ با (1  .) ـد ـشا هد بـ ـ ما نـیـ ع )   ) یلع ترـضح  هرابرد  دشاب و  هدش  دراو  هباحص 

ار ـی  تا ـ یاورو تایآ  هک  تسا  هتشون  نالوسر ,  ایبنا و  زا  دعب  ناهج  دارفا  ریاس  هب  تبسن  ع )   ) یلع ترضح  تی  ـلـ ـض ـ فا تابثا  رد  یلقتـسم 
ثیدح تلزنم ,  ثید  ـنـد حـ نا مـ ـی ,  تا ـ یاور ای  هلهابم و , ...  , ریهطت تایآ  دـننام  ( 2  .) تسا هدرک  نایب  هدمآ ,  ترـضح  نآ  ناش  رد  کـه 

تایآ و هباحص و  ناگرزب و  نانخس  عومجم  زا  ع )   ) یلع ترضح  تیل  ـ ـض ـ فا تابثا  تسا  رظن  رد  هچنآ  اما  ... رادلا و موی  ثیدح  توخا , 
ـد و نراد داقتعا  نآ  هب  هلزتعم  مومع  تنـس و  لها  ياملعزا  یخرب  هکلب  تسین ,  هعیـش  هب  رـصحنم  مه  دا  ـتـقـ عا نیا  تسا و  يوبن  تاـیاور 

رفعج یبا  زا  هنزاوملا  رایع و  ـمـ لا با  دیدحلا و کـتـ یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  باتک  ود  هب  هک  دنا  هتـشون  نآ  هرابرد  یلقتـسم  ياهبا  کـتـ
رد تعدب  دش . دهاوخ  نشور  تعدب  يانعم  نییبت  اب  هک  ـد  نا عو  ـ ـضو ود مـ تعدـب  اب  تیلـضفا  ثحب  3 ـ  درک .  هراشا  ناوت  یم  یفاکـسا 

دای و قلخ  زا  لبق  هک  يزیچ  ندروآ  دوجو  هب  هفرعم ,  رکذ و ال  قلخ و ال  لـبق  نم  ـی لـم یـکـن لـه  ـش ثادـحا  زا ( :  تسا  تراـبع  تغل 
لوق داریا  زا (  تسا  ترا  تسا و عـبـ هدش  دراو  نآ  میرحت  رب  صن  هک  هچنآ  مه  حالطـصارد  و  ( 3  ( . ) تسا هدوبن  نآ  هب  تبسن  یتخانش 
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دمحم ترضح  تعیرش  بحاص  تنس  هب  دنتـسم  هک  تسا  يراک  ای  فرح  نایب  هنقتملا ,  اهلوصا  هعیرـشلا و  بحاصب  هیف  نتـسی  مل  لعفوا 
رد يروآون  لامکالا ,  دعب  نیدلا  یف  ثادـحا  تعدـب ( ,  رگید  ترابع  هب  ( 4  .) تسا هدـماین  مه  نقتم  تباـث و  لوصا  رد  هدوبن و  (ص ) 

(5 .) دشاب یم  دیدرگ )  لماک  نید  هکنآ  زا  دعب  نید 

ع  ) یلع ـد  نا ـتـه  شو ـخ نـ یرا رد تـ فازگ کـه  تمیق  نآ  اب  يرتشگنا  دیشخب ,  لئاس  هب  زامن  رد  ار  دوخ  رتشگنا  ع )   ) یلع دوش  یم  هتفگ  هکنیا 
مدعرب لیلد  اهنیا  ایآ  دوش ؟  یمن  بوسحم  فارـسا  نیگن  ـ ـس هدا  ـعـ لا قو  تمیق فـ نیا  اب  يرتشگنا  ندیـشوپ  هوالع  هب  دوب ؟  هدروآ  اجک  زا  ( 

یسفت تحص 

شسرپ

ـد نا ـتـه  ـشو ـخ نـ یرا رد تـ فازگ کـه  تمیق  نآ  اـب  يرتشگنا  دیـشخب ,  لـئاس  هب  زاـمن  رد  ار  دوخ  رتـشگنا  ع )   ) یلع دوش  یم  هتفگ  هکنیا 
اهنیا ایآ  دوش ؟  یمن  بوسحم  فارـسا  نیگن  ـ ـس هدا  ـعـ لا قو  تمیق فـ نیا  اب  يرتشگنا  ندیـشوپ  هوالع  هب  دوب ؟  هدروآ  اـجک  زا  ع )   ) یلع

؟  تسین ع )   ) یلع تیالو  رب  هدئام  هروس  هیآ 55  ریسفت  تحص  مدعرب  لیلد 

خساپ

رتشگنا نآ  ندوب  تمیق  نارگ  یلوبق بـر  لباق  لیلد  هنوگچیه  تسا و  ساسا  یب  یلکب  دنا  هدرک  رتشگنا  نآ  تمیق  هرابرد  هک  ییاه  هغلابم 
شزرا یب  يارب  دـیاش  تیعقاو و  ات  تسا  رت  هیبش  هناـسفا  هب  هدـش  رکذ  ماـش  جارخ  لداـعم  نآ  تمیق  یفیعـض  تیاور  رد  هکنیا  میرادـن و 
هناسفا نیا  زا  يرثا  دنا  هدرک  رکذ  هیآ  لوزن  ناش  هنیمز  رد  هک  ربتعم  حیح و  ـ ـص تا  ـ یاور رد  و  تسا ,  هدـش  لعج  هلاسم  لصا  نداد  ناشن 

 . درک یشوپ  هدرپ  نانخس  هنوگنیا  اب  ار  یخیرات  تیعقاو  کی  ناوت  یمن  نیاربانب  تسین , 

؟ تسا هدشن  هدرب  تحارص  هب  (( مالسلا هیلع  )) یلع ترضح  مان  دیجم  نآرق  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدشن  هدرب  تحارص  هب  (( مالسلا هیلع  )) یلع ترضح  مان  دیجم  نآرق  رد  ارچ 

خساپ

مزال دـنا -  هدـش  هدـیرفآ  نآ  رطاخ  هب  هک  ّتیدوبع -  قیرط  ندومیپ  رد  اـهناسنا  هچنآ  ماـمت  تسا  مزـال  دـنوادخ  رب  لـقع  مکح  هب  ـالوا ،
رد دیجم  نآرق  رد  يا  هلأسم  هچنانچ  تسین  مزال  اّما  تسا ; فطل  فالخ  ضرغ و  ضقن  دنکن  نایب  رگا  هک  دـنک . نایب  نانآ  يارب  دـنراد ،

هیحان ي زا  مالـسلا )) هیلع  )) یلع تفـالخ  هلأـسم  دـیاب  نیارباـنب  دوش ، هدرب  ماـن  حیرـص  روط  هب  ناـنآ  زا  تسا ، حرطم  صاخـشا  اـب  هطبار 
ترضح مان  ًاحیرـص  رگا  هکنیا  اّما  دوش . هدرب  نآرق  رد  مالـسلا )) هیلع  )) یلع ترـضح  مان  ًاحیرـص  هک  دوبن  مزال  اما  دش  یم  نایب  دنوادخ 

اب یقرف  تسا و  نآرق  دننام  زین  ربمایپ  تنـس  هک  تفگ  دیاب  تفای ، یم  نایاپ  تافالتخا  نیا  دوب ، هدـش  هدرب  نآرق  رد  مالـسلا )) هیلع  )) یلع
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مان رگا  نیا ، رب  هوالع  دشاب . یم  ماما  ربمایپ و  تنـس  هلیـسو  هب  نآ  نایب  تسا و  یلک  لئاسم  حرط  رب  نآرق  هویـش ي  هراومه  درادـن . نآرق 
دندمآ یم  رب  ددصرد  دنتشاد ، ینمشد  دانع و  ترضح  اب  هک  يدارفا  دوب ، هدش  نایب  تحارص  هب  نآرق  رد  مالـسلا )) هیلع  )) یلع ترـضح 

: هک هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ربمایپ فورعم  ثیدح  دروم  رد  هکنانچمه  دنیامن . لیوات  ار  نآ  ای  دنرادرب و  نآرق  زا  ار  ترـضح  نآ  مان  هک 
کبـس و رایـسب  هیجوت  هب  تسد  تنـس  لـها  ياـملع  زا  یخرب  تسا .» نآ  رد  یلع  متـسه و  ملع  رهـش  نم  اـهباب ; یّلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنا  »

نم :» هک تسا  نیا  ثیدح  يانعم  تسا و  هدـمآ  دـنلب  ینعی : نآ ، یفـصو  يانعم  هب  ثیدـح  نیا  رد  ّیلع »  » هکنیا نآ  دـنا و  هدز  یموهفمان 
نیا رد  هک  مالسلا )) هیلع  )) یلع ترضح  گرزب  لیاضف  زا  کی  دنا  هتساوخ  هیجوت  نیا  اب  نانآ  «. رهش نآ  رد  تسا  دنلب  متـسه و  ملع  رهش 
رطاخ هب  دننک و  لمع  نآرق  دروم  رد  دوب  نکمم  ساسا  نیا  رب  دننک . راکنا  تسا ، هدش  وگزاب  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  زا  فورعم  ثیدـح 

هب ار  نآرق  دناوت  یم  تسا و  هدرتسگ  شتردق  هچرگ  دنوادخ  دننزب  نآرق  فیرحت  هب  تسد  دننک ، لمحت  ار  هلأسم  نیا  دنناوت  یمن  هکنیا 
یعیبط قیرط  زا  ار  نآرق  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  دنوادخ  تنس  اما  دراد ، هگن  نوصم  فیرحت  زا  هداعلا  قراخ  تروص  هب  یتح  تروص ،  ره 

. دیامرف ظفح  مالسا  نانمشد  هئطوت  زا  يداع  بابسا  و 

هک دننک  یم  حرطم  ار  ثحب  نیا  نینچمه  تسا ! هدماین  یلع  هرابرد  یلو  تسا  هدمآ  هیآ  نآرق  رد  رکبوبا  هرابرد  دنیوگ  یم  ننست  لها  زا  يا  هدع 
رد وا  رس  تشپ  ییاهفرح  تلع  نیمه  هب  درک ) فرصت  ار  ناریا  ناریا ، هب  هلمح  اب  هک   ) تسا رمع  اب  اه  یناریا  تموصخ  ینس  هعیـش و  تافالتخا  تلع 

هدروآ

شسرپ

یم حرطم  ار  ثحب  نیا  نینچمه  تسا ! هدماین  یلع  هرابرد  یلو  تسا  هدمآ  هیآ  نآرق  رد  رکبوبا  هرابرد  دنیوگ  یم  ننست  لها  زا  يا  هدع 
تلع نیمه  هب  درک ) فرـصت  ار  ناریا  ناریا ، هب  هلمح  اب  هک   ) تسا رمع  اـب  اـه  یناریا  تموصخ  ینـس  هعیـش و  تاـفالتخا  تلع  هک  دـننک 

؟ دنا هدروآ  رد  وا  رس  تشپ  ییاهفرح 

خساپ

اهنآ نیرتمهم  هک  هدـش ، لزاـن   u یلع ترـضح  اـب  طاـبترا  رد  يداـیز  تاـیآ  هک  دوش  یم  ضرع  زیزع ، تسود  امـش  لاؤس  هب  خـساپ  رد 
و مکیلو ا ... اـمنا   : " تیـالو همیرک  هیآ  و  هدـئام ،) 55  ) تیالو هیآ  ءاـسن ،) 59) رمالا یلوا  تعاطا  هیآ  هدـئام ،) 67) غیلبت هیآ  زا :  دـنترابع 

هدروآ نامیا  هک  نانآ  و  شا ، هداتـسرف  تسادـخ و  ناـتّیلو  "  ) نوعکار مه  ةوکزلا و  نوتؤی  ةولـصلا و  نومیقی  نیذـلا  اونما  نیذـلاو  هلوسر 
) یلع دروم  رد  ینـس ،) هعیـش و   ) نیقیرف قافتا  هب  تیالو ، هیآ  دننک ). یم  ادا  عوکر  لاحرد  ار  تاکز  و  دنراد ، یم  اپ  هب  ار  زامن  هک  دـنا ،

مزج روط  هب  تسا ، ننـست  لها  ياملع  رباکا  زا  هک  يرـشخمز  و  ( 1 .) دنک یم  لقن  هطبار  نیا  رد  ار  يددـعتم  تایاور  يربط  هتـشگ . لزان 
، تسا تعامج  تنس و  لها  رب  رباکا  زا  يرشخمز ، نوچمه  هک  زین  يزار  رخف  ( 2 . ) تسا هدش  لزان  یلع (  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  دیوگ  یم 
زا زج  هدـشن ، عقاو  عوکر  لاح  رد  تاکز  يادا  هک  دـنا  هدرک  قافتا  زین  اـملع  و  هتـشگ ، لزاـن  یلع  نأـش  رد  هیآ  نیا   : " دـنک یم  فارتعا 

(4"  ) انید مالـسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا   " هکرابم هیآ  لوزن  نأش  همه  زا  رتمهم  و  ( 3 ). ) یلع
( تسوا يالوم  یلع  میوا  يالوم  نم  سک  ره  "  ) هالوم یلع  اذـهف  هالوم  تنک  نم   ) " ربمایپ فورعم  هلمج  و  ریدـغ ، نایرج  اب  طاـبترا  رد 

رمع دنتفگ ، کیربت  یلع (  ترضح  هب  ار  تیالو  ماقم  هک  یناسک  نیلوا  زا  و  تسا . هدش  لقن  ینس  هعیـش و  زا  رتاوتم  تروص  هب  هک  تسا 
دیاب مدرم  هک  یـصاخ  تدارا  تبحم و  هب  ًافرـص  روکذم ، هیآ  رد  ار  یلو  يانعم  تنـس  لها  هک  تسنیا  یلـصا  هلأسم  اما  دـندوب . رکبوبا  و 
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اما دشاب . یم  تسود  يانعم  هب  هدش ، هدرب  راک  هب  یلو  هژاو  اج  ره  هک  دندقتعم  و  دنا ، هدرک  ریسفت  دنشاب ، هتشاد  یلع ( ترضح  هب  تبـسن 
و دـنک . یم  تابثا  ربمایپ ، زا  سپ  ار  یلع ( ترـضح  تماما  تیالو و  هیآ ، نیا  هک  تسا  دـقتعم  و  ( ، 5) تسا هدرک  در  ار  هلأـسم  نیا  هعیش 

لها ضغبم  هک  اهیبصان  رگم  دنرادن ، رظن  فالتخا  رگیدکی  اب  ینس  هعیش و  یلع ،)( ترـضح  تلیـضف  و  تبحم (  ءالو و  هلأسم  رد  ًالوصا 
، ینولیقا  : " تفگ هک  دوب  رکبوبا  نیا  دـنا . هدرک  فارتـعا  دوـخ ، رب   u یلع تلیـضف  هب  اهراب  هناگ ، هس  ياـفلخ  دوخ  و  ( 6 . ) دنتسه تیب (
.( تسامش نایم  رد  یلع  هکیلاح  رد  متسین ، امـش  نیرتهب  نم  اریز  دینک  اهر  ارم  دینک ، اهر  ارم  ( ) 7"  ) مکیف ٌیلع  مکریخب و  تسلف  ینولیقا 

یلا اهداع  نمف  اهرـش  نیملـسملا  هللا  یقو  هیلهاجلا  تاتلف  نم  هتلف  رکبیب  سانلا ال  ۀعیب  تناک   : " تفگ یم  رکبوبا  تفالخ  هرابرد  رمع  و 
ظفحم نآ  رـش  زا  ار  نیملـسم  ادـخ  هک  دوب ، تیلهاـج  ناـمز  هیور  یب  ياـهراکزا  یکی  رکب ، یبا  اـب  مدرم  تعیب  ینعی  ( 8"  ) هولتقاف اهلثم 

ول  : " درک فارتعا  هبترم  داتفهزا  شیب  رمع  و  دیـشکب . ار  وا  ، دهد ماجنا  يراک  نینچ  هرابودو  ددرگرب ، نآ  يوس  هب  سک  ره  سپ  دـیامن .
... یناـقبا ا ـال   : " دـش فرتـعم  رگید  ياـج  رد  و  دـش ). یم  كـاله  و  تـفر ؛ یم  رمع  يوربآ  دوـبن ، یلع  رگا  () 9"  ) رمع کلهل  ٌیلع  ـال 

هکنیا و  یـشابن . اجنآ  رد  وت  و  دیآ ، یم  شیپ  هک  یلکـشم  رد  دراذـگن ، هگن  هدـنز  ارم  ادـخ  ینعی  ( 10"  ) نسحلاابا ای  اهیف  تسل  ۀلـضعمل 
ییانعم یب  فرح  دـشاب ، یم  يو  طسوت  ناریا  هب  هلمح  رطاخب  رمعاـب ، اـهیناریا  تموصخ  ننـست ، عیـشت و  تاـفالتخا  تلع  دوش  یم  هتفگ 

یللم همه  نایم  رد  ناریا ، مدرم  هک  تسا  نیا  هدـمآ ، خـیرات  رد  هچنآ  هکلب  تسا . هدـشن  رکذ  تموصخ  نیا  زا  يزیچ  خـیرات  رد  و  تسا ؛
ار دوخ  نیشیپ  يرکف  ماظن  تلوهـس  نیا  هب  ناریا ، دننام  یتلم  چیه  هکنیا  نآ  و  دنرادروخرب ، صاخ  زایتما  کی  زا  دنتفریذپ ، ار  مالـسا  هک 

دنچ خیرات  همه  رد  ( 11 .) درکن زاب  دـیدج  نید  دـیاقع  راکفا و  يور  هب  ار  دوخ  لد  ِرد  هقالع ، قشع و  ّتیدـج و  اب  نانچنآ  و  درکن ؛ اهر 
، یکدزم يونام و  لیبق  زا  ار  ییاهکلـسم  اهبهذم و  و  دروآ ؛ تسدـب  یعطاق  تیرثکا  ًاجیردـت  هک  تسا  مالـسا  اهنت  روشک ، نیا  هلاس  رازه 
تیدوـهی و تیحیـسم و  و  دـیچرب . ناتـسناغفا  ناریا و  قرـشم  رد  ار  يرگییادوـب  طاـسب  تخاـس . نک  هشیر  یلک  هـب  نرق  هـس  ود  زا  سپ 

نایناریا داد  بهذـم  رییغت  هک  یموق  نیرتمهم   : " فورعم قرـشتسم  يزود ، لوق  هب  و  ( 12 . ) داد رارق  يزیچاـن  تیلقا  رد  ار  يرگیتشدرز 
ناردارب اب  ام  هک  تسین . فطل  زا  یلاخ  هتکن  نیا  رکذـت  ناـیاپ  رد  ( 13."  ) برع هن  دندومن ، راوتـسا  دنمورین و  ار  مالـسا  اهنآ  اریز  دندوب .

هب دوخ  تنس  لها  مینک . دیکأت  هیکت و  اهنآ  يور  كرتشم ، نانمشد  ربارب  رد  میناوتیم  هک  ، میراد یناوارف  كرتشم  ياه  هطقن  تنس ، لها 
و هدـشن ، اهنآ  هقرفت  ببـس  هورگ  راهچ  نیا  دوجو  " اه . یکلام  اـه و  یعفاـش  اـه ، یلبنح  اـه ، یفنح   : " دـنوش یم  میـسقت  بهذـم  راـهچ 

یم فرط  رب  اه  یگدنکارپ  تالکـشم و  زا  يرایـسب  دندرک ، اریذـپ  مجنپ  یهقف  بهذـم  ناونع  هب  ار  هعیـش  هقف  لقادـح  اهنآ  هک  یماگنه 
هقف تّیمسر  و  تشادرب ، يرثؤم  ماگ  توتلش ، خیش  رـصم ، رهزالا  هاگـشناد  سیئر  تنـس ، لها  گرزب  رخاوا ، نیا  رد  هک  هنوگنامه  دوش .

موحرم وا و  نایم  يا  هناتـسود  طباور  و  درک ، یمالـسا  مهافت  هب  يرثؤم  کمک  قیرط  نیا  زا  و  تشاد ؛ مالعا  تنـس  لها  نایم  رد  ار  هعیش 
رـصم پاچ   ) فاشکا ،ج6،ص288و289 2. يربط ریسفت  .1 ذــخآم : عباـنم و  ( 14 . ) دــش رارقرب  عیــشت  ملاـع  گرزب  عـجرم  يدرجورب ،

ءالو و  " باتکرد يرهطم  داتسا  هیآ 3 5. / هدئام ۀکرابم  هروس  ج12،ص30 4. (، 1357 لاس رصم  عبط  ) ریبکلا ریسفت  ج1،ص505 3. (، 1373
نامیا لها  تسود  ادخ  هک  تسین  نیا  " رونلا ، یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی  اونما  نیذـلا  یلو  ... هیآ ا يانعم   : " دـنیامرف یم  "ص45  اهتیالو 
صاخ تنایـص  ظفح و  رد  نامیا  لها  و  تسا ، ناـمیا  لـها  نوؤش  رد  برقتم  دوخ  صاـخ  تیاـنع  اـب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هکلب  تسا .

 ... 1/30 لـحن ، لـلم و  26 ؛ ، 2/23 نامه ، .8 6/20 دـیدحلا ، یبا  نبا  حرـش  ص43 7. يرهطم ، داتـسا  اـهتیالو ، ءـالو و  .6 دنراگدرورپ .
، نامه ص145 12. يرهطم ، یـضترم  ناریا ، مالـسا و  لباقتم  تامدـخ  ات 54 11. 51 یمزراوخ ، بقاـنم  غابـص 10. نبا  همهملا ، لوـصف  .9

ص235 يزاریش ، مراکم  رصان  ناناوج ، يارب  دیاقع  لوصا  سرد  هاچنپ  ج1،ص303 14. نوربرتسم ، تایبدا  خیرات  ص149 13.

؟ دینک یم  هیجوت  هنوگچ  ار  ع )  ) یلع ترضح  ياپ  زا  زیت  ندروآ  رد  زامن و  رد  رتشگنا  ياطعا  ناتساد 

شسرپ
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شسرپ

؟ دینک یم  هیجوت  هنوگچ  ار  ع )  ) یلع ترضح  ياپ  زا  زیت  ندروآ  رد  زامن و  رد  رتشگنا  ياطعا  ناتساد 

خساپ

هلمج زا  دناهدرک  لقن  ربمایپ  باحـصا  زا  يدایز  هدـع  ار  یلعنأش ع  رد  هدـئام  هیآ 55  لوزن  عوکر و  رد  ریقف  هب  رتشگنا  ياـطعا  ناتـساد 
زا هراب  نیا  رد  ثیدـح  مارملاۀـیاغ 24  باتک  رد  يرافغ  رذوبا  ، هللادـبع نب  رباج  کلام  نب  سنا  مالـس  نب  هللادـبع  رـسای ، رامع  سابعنبا 
 - یبقعلا ص 88 رئاخذ  يربط  نیدلا  بحم  زا : دنترابع  هدش  رکذ  نآ  رد  ثیدح  نیا  هک  یعبانم  تسا  هدیدرگرکذ  تنس  لها  ياهباتک 
 - یطویس ص 105 لوقنلا  بابل  يدحاو ص148 -  لوزنلا  بابسا  ص 478 -  لوصالاعماج ج 9 ، ،ص 50 -  ریدغلاحتف یناکوش  یضاق 

تفگ ناوتیم  ص 391  لامعلازنک ج 6 ،  - ص 393 ج 2 ، روثنملارد ، ریسفت  ص 431 -  يزار ج 3 ، رخف  ریسفت   - يربط ص 165 ریسفت 
دـهدیمریقف و هب  رتشگنا  زامن  رد  یناـمز  هنوگچ  هک  نیا  اـما  تسین  نآ  رد  يدـیدرتچیه  هک  تسا  رتاوتم  ثیداـحا  هلمج  زا  ثیدـح  نیا 

نینچناوتیمن ینعی  تسین  ناسکی  هراومه  ناسنا  تالاح  هک  تشاد  هجوتدـیاب  دنـشکیم ؟ نوریب  زامن  رد  ترـضح  ياپ  زا  ریت  زین  ینامز 
، دناهتــشادن دوـخ  ندـب  اـی  فارطا و  هـب  یهجوـت  چـیه  هـک  دنتــشادیتلاح  دوـخ  ياـهزامن  ماـمت  رد  یلع ع  ترــضح  هـک  درک  ییاـعدا 

دنشاب تدابع  رد  قرغ  نانچنآ  زین  يزامن  رد  دنهدب و  رتشگناریقف  هب  دنشاب و  هتشاد  فارطا  هب  هجوت  يزامن  رد  هک  درادن  یلاکشانیاربانب 
نانچ دراد ، ییاضتقانامز  ره  رد  درف  یحور  یناکم و  ینامز و  فلتخم  طیارـش  نیاربانب  دـنوشن . هجوتم  دنـشکب و  نوریب  شیاـپزا  ریت  هک 

دجـسم یلگ  راویدهک  دـندش  هجوتم  زامن  نیح  رد  (ص  ربمایپ يزور  ًـالثم  دـندوب  فارطاهجوتم  زاـمن  رد  یهاـگ  زین  (ص  ادـخ ربماـیپ  هک 
ياهچیرد زا  دـنتخاس . رود  دجـسم  زا  ار  یگدولآ  یبوچ  اب  هتفر و  ولج  هب  مدـق  دـنچزامن  نیح  رد  ترـضح  تسا  هنیـس  طـالخا  هب  هدولآ 

تاقلعتو تانیعت  هب  هجوت  تارثک و  ملاع  هک  تسا  نیا  لوا  هبترم  درادهلحرم : هس  زامن  رد  نآ  مدع  بلق و  روضح  افرع  هاگدید  زا  رگید :
اـشوخمنت رابغ  دوشیم  ناج  هرهچ  باـجح  تسا  هتـشادندوجو  (ع  راـهطا همئا  يارب  هبترم  نیا  دوشوا . هب  هجوت  بر و  دوهـش  عناـميویند 

. ددرگ تارثکو  تانیعت  ملاع  هبهجوت  عنام  الع -  لج و  قح -  ترضح  هب  هجوت  هک  تسا  نآ  مود  هبترم  منکفرب  رابغ  نیا  ناجز  هک  یمد 
هبترم تسا  رتیقار  رتالاب و  هک  موس  هبترم  هتـشاد  دوجو  یتلاح  نینچ  راهطاهمئا :  يارب  تسادیحوتو و  نافرع  يالاب  جرادم  رد  هبترم  نیا 

توسان ملاع   » هب یتوهال   » یبرلا و یلی  قفا  زا  هکلب  تسین  تانیعت  ملاع  هب  هجوت  عنام  قح  تاذ  هب  قلطم  هجوتو  انف  تسا و  قلطم  باجحال 
هاگ لبق و  هبترم  رد  یهاگ  نکیل  دـناهدوباراد . ار  تلاح  نیا  زین  ع   ) راـهطا همئا  تسا و  لَّمُک  ياـیلوا  صوصخمتلاـح  نیاو  دوشیم  رظن 

نایب هب  هتبلا  تسا  هللایف  يانف  وروضح  بتارم  زا  تلاح  ود  نایب  هدمآ  ع   ) نینموملاریما ترـضح  دروم  ردهچنآ  اذل  دناهدوب . هبترم  نیا  رد 
مـشچ نآ  زا  ـالماک  تـسینشودرب  یهلا  یتلاـسر  لوا  دروـم  رد  نوـچو  تـسا  هـبترم  کـی  رد  تلاـحود  ره  تـفگ  ناوـتیم  زین  يرگید 

ددرگیم و فشکیبولطم  نینچ  انف  روضح و  زا  هبترم  نآ  رد  تسا  نیکـسم  هب  قدصت  ردادخ  ياضر  نوچ  مود  دروم  رد  یلو  دشوپیم 
هک تشاد  هجوت  دیاب  نمض  رد  دمانیم . قلخلا  یف  قحلا  عم  ریـس   » مراهچ رفـس  اردصالمار  ماقم  نیا  دوشیم . هدیـشوپ  لمع  هماج  نآ  هب 

یصخش هبنج  ًافرص  ندب  زا  ناکیپندرک  جراخ  اریز  تسا  يرایسب  توافت  ریقف » هب  رتشگنا  ندیـشخب  ندب و« زا  ناکیپ  ندرک  جراخ   » نایم
دجسم رد  هک  یمورحم  ریقف و  هدنب  لاح  هب  هجوت  یلو  تسا  رود  وا  تاذ  رد  قارغتسا  دنوادخ و  هبلماک  هجوت  ماقم  زا  دراد و  یمـسج  و 

وا تقیقح  رد  دراد . بسانت  ادخ  هب  هجوت  اب  تسا و  یبرق  وییادخ  لمع  کی  دنکیم ، ماحرتسا  هدادرس و  هنامولظم  ۀلان  مالساربمغیپ ص 
ادـخ و قلخ  هب  کـمک  رگید : تراـبع  هب  تسادـخ  هب  هجوت  هکلب  تسین  دوخهب  هجوت  اوـنیب  لاـح  هب  هجوـت  اریز  تشادـن  دوـخ  هب  هجوـت 

ياج نیاربانب  دراد ؛ لماک  تیخنسگرزب  سب  تسا  یتدابع  مه  نآ  هک  زامن  اب  تسا و  گرزب  تادابعزا  یکی  دوخ  ناریقف  نادنمتـسم و 
دزاس و دوخ  هجوتم  زامن  ماگنهار  یلع ع  هاگآ  لد  ناناملـسم  ربارب  رد  وا  ماحرتسا  مورحم و  ریقف  نآذفان  نازوس و  ۀلان  هک  تسین  بجعت 
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هتسیاش و يردق  هب  لمعنیا  یتح  دهد ؛ ماجنا  تسا  هدوب  وا  يدونشخ  بلج  ادخ و  يارب  ود  رههک  يرگید  تدابع  تدابع  نآ  نمـض  رد 
(. هیآ 55 هدئام  ،) دیدرگ لزان  نآ  ةرابرد  ياهیآ  هک  دوب  هدنزرا 

؟ تسا هدشن  هدرب  تحارص  هب  « مالسلا هیلع  » یلع ترضح  مان  دیجم  نآرق  رد  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدشن  هدرب  تحارص  هب  « مالسلا هیلع  » یلع ترضح  مان  دیجم  نآرق  رد  ارچ 

خساپ

، دنراد مزال  دناهدش -  هدیرفآ  نآ  رطاخ  هب  هک  ّتیدوبع -  قیرط  ندومیپ  رد  اهناسنا  هچنآ  مامت  تسا  مزال  دنوادخ  رب  لقع  مکح  هب  ًالوا ،
اب هطبار  رد  دیجم  نآرق  رد  ياهلأسم  هچنانچ  تسین  مزال  اّما  تسا ؛ فطل  فالخ  ضرغ و  ضقن  دنکن  نایب  رگا  هک  دـنک . نایب  نانآ  يارب 

نایب دـنوادخ  يهیحان  زا  مالـسلا » هیلع  » یلع تفالخ  هلأسم  دـیاب  نیارباـنب  دوش ، هدرب  ماـن  حیرـص  روط  هب  ناـنآ  زا  تسا ، حرطم  صاخـشا 
« مالسلا هیلع  » یلع ترضح  مان  ًاحیرص  رگا  هکنیا  اّما  دوش . هدرب  نآرق  رد  مالسلا » هیلع  » یلع ترضح  مان  ًاحیرـص  هک  دوبن  مزال  اما  دشیم 

هراومه درادن . نآرق  اب  یقرف  تسا و  نآرق  دننام  زین  ربمایپ  تنـس  هک  تفگ  دـیاب  تفاییم ، نایاپ  تافالتخا  نیا  دوب ، هدـش  هدرب  نآرق  رد 
هیلع » یلع ترـضح  مان  رگا  نیا ، رب  هوـالع  دـشابیم . ماـما  ربماـیپ و  تنـس  هلیـسو  هب  نآ  ناـیب  تسا و  یلک  لـئاسم  حرط  رب  نآرق  يهویش 

ار ترضح  نآ  مان  هک  دندمآیم  رب  ددصرد  دنتشاد ، ینمشد  دانع و  ترضح  اب  هک  يدارفا  دوب ، هدش  نایب  تحارـص  هب  نآرق  رد  مالـسلا »
یّلع ملعلا و  هنیدـم  انا  : » هک هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ فورعم  ثیدـح  دروم  رد  هکنانچمه  دـنیامن . لیوات  ار  نآ  ای  دـنرادرب و  نآرق  زا 

هکنیا نآ  دناهدز و  یموهفمان  کبس و  رایسب  هیجوت  هب  تسد  تنس  لها  ياملع  زا  یخرب  تسا .» نآ  رد  یلع  متسه و  ملع  رهـش  نم  اهباب ؛
رد تسا  دنلب  متـسه و  ملع  رهـش  نم  :» هک تسا  نیا  ثیدح  يانعم  تسا و  هدمآ  دنلب  ینعی : نآ ، یفـصو  يانعم  هب  ثیدـح  نیا  رد  ّیلع » »

راوگرزب ربمایپ  زا  فورعم  ثیدح  نیا  رد  هک  مالسلا » هیلع  » یلع ترضح  گرزب  لیاضف  زا  کی  دناهتساوخ  هیجوت  نیا  اب  نانآ  «. رهـش نآ 
ار هلأسم  نیا  دـنناوتیمن  هکنیا  رطاخ  هب  دـننک و  لمع  نآرق  دروم  رد  دوب  نکمم  ساـسا  نیا  رب  دـننک . راـکنا  تسا ، هدـش  وگزاـب  مالـسا 

تروص هب  یتح  تروص ،  ره  هب  ار  نآرق  دناوتیم  تسا و  هدرتسگ  شتردق  هچرگ  دـنوادخ  دـننزب  نآرق  فیرحت  هب  تسد  دـننک ، لمحت 
هئطوت زا  يداع  بابـسا  یعیبط و  قیرط  زا  ار  نآرق  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  دـنوادخ  تنـس  اـما  دراد ، هگن  نوصم  فیرحت  زا  هداـعلا  قراـخ 

. دیامرف ظفح  مالسا  نانمشد 

زیهرپ دنکیم  مک  قح  ترـضح  هب  ار  رازگزامن  هّجوت  هک  یتاکرح  زا  دوش و  هدناوخ  بلق  روضح  شمارآ و  اب  زامن  دیاب  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد 
؟ دیشخب ریقف  هب  ار  دوخ  يرتشگنا  عوکر ، تلاح  رد  (ع ) یلع ترضح  ارچ  سپ  دوش ؛

شسرپ

مک قح  ترـضح  هب  ار  رازگزامن  هّجوت  هک  یتاکرح  زا  دوش و  هدـناوخ  بلق  روضح  شمارآ و  اب  زاـمن  دـیاب  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد 
؟ دیشخب ریقف  هب  ار  دوخ  يرتشگنا  عوکر ، تلاح  رد  (ع ) یلع ترضح  ارچ  سپ  دوش ؛ زیهرپ  دنکیم 
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خساپ

تسا هدمآ  { 1 "; } نوعکار مه  ْوکزلا و  نوتوی  ْولصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  " فیرـش هیآ  لوزن  نأش  رد 
درک و هراشا  وا  هب  (ع ) یلع ترضح  . دادن يزیچ  وا  هب  یسک  یلو  تساوخ ؛ کمک  مدرم  زا  دش و  (ص ) ربمایپ دجسم  دراو  يدنمتـسم  هک 

یتاهبش اهشسرپ و  (ع ) ترـضح مادقا  نیا  هرابرد  { 2 .} دیـشخب وا  هب  ار  دوخ  رتشگنا  عوکر ،) لاح  رد   ) دوب زامن  لوغـشم  هک  یلاـح  رد 
ناوتیم ههبـش  نیا  هب  خـساپ  رد  تساادـخ / هب  هّجوت  بلق و  روـضح  اـب  ترـضح  لـمع  نیا  تاـفانم  ، اـهنآ زا  یکی  هک  { 3 ،} هدش حرطم 

يادـص ندینـش  اـّما  دـنز ؛ مه  رب  ار  وا  شمارآ  هجوت و  تلاـح  هک  دـهد  ماـجنا  یتاـکرح  دـیابن  درف  زاـمن  ماـگنه  هک  تسا  تسرد  : تفگ
و تسینادـخ ،  هب  هّجوت  زج  يزیچ  ادـخ  قلخ  هب  کمک  اریز  درادـن ؛ یتافانم  هنوگ  چـیه  ادـخ  هب  هّجوت  اـب  اونیب  لاـح  هب  هّجوت  دنمتـسم و 

شیاپ زا  ار  زیت  ناکیپ  هک  اج  نآ  ات  ادخ  زا  هن  هدوب ، هناگیب  دوخ  زا  زامن ، ماگنه  ترـضح  تساادخ / زا  یگناگیب  ادـخ ، قلخ  زا  یگناگیب 
یـصخش يّدام و  لئاسم  هب  هّجوت  درادـن ، يراگزاس  تدابع  حور  اب  هچ  نآ  تفگ : ناوتیم  رتنشور  ینایب  هب  دـشن . هّجوتم  دـندروآرد و 

/55 هدئا ، [. 1 . ] تسا تدابع  رد  تداـبع  عقاو ، رد  زین  زاـمن  لاـح  رد  تاـکز  تخادرپ  دراد . رارق  ادـخ  ياـضر  ریـسمرد  هچ  نآ  هن  تسا ،
،30 ص 16 -  ج 6 ، ییابطابط ، هماّلع  ، نازیملا ص 221 ؛ ج 6 ، یبطرق ، نآرقلا ، ماکحال  عماـج  ص 71 ؛ ج 1 ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  [. 2]

بهاذم یشهوژپ  یشزومآ -  هسّسؤم  یلخاد  تاروشنم  تیالو ، هیآ  نامسرپ  هوزج  ر.ك : [. 3  / ] ق مق 1402 ه ‘ یمالسالا ، رشنلا  ْسّسؤم 
. یمالسا

ربمایپ تاروتـسد  زا  ینامرفان  هب  ار  مود  لوا و  هفیلخ  هعیـش ، هکنانچ   ) تسا یندوشخبان  یهانگ  (ص ) مرکا ربمایپ  تاروتـسد  زا  یناـمرفان  رگا 
وحم رب  ینبم  (ص ) مرکا ربمایپ  نامرف  زا  (ع ) یلع فلخت  هب  تبسن  هعیـش  ارچ  سپ  تسا ) هدومن  مهتم  هماسا ، هاپـس  هب  ندش  قحلم  رد  (ص ) مرکا

لا لوسر   » هملک

شسرپ

تاروتـسد زا  ینامرفان  هب  ار  مود  لوا و  هفیلخ  هعیـش ، هکنانچ   ) تسا یندوشخباـن  یهاـنگ  (ص ) مرکا ربماـیپ  تاروتـسد  زا  یناـمرفان  رگا 
(ص) مرکا ربمایپ  نامرف  زا  (ع ) یلع فلخت  هب  تبـسن  هعیـش  ارچ  سپ  تسا ) هدومن  مهتم  هماسا ، هاپـس  هب  ندش  قحلم  رد  (ص ) مرکا ربمایپ 

؟ تسا هدرک  رایتخا  توکس  هیبیدح ، حلص  هماننامیپ  رد  هللا » لوسر   » هملک وحم  رب  ینبم 

( لوا تمسق  ) خساپ

طاقن مامت  رد  تعرس  هب  ربخ  نیا  داد و  ناناملسم  هب  ار  هرمع  مسارم  رد  تکرـش  هدژم  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  دوب  يرجه  مشـش  لاس  رخاوا 
ياهطقن رد  رفن  دص  راهچ  رازه و  اب  دندومن و  رداص  ار  تکرح  روتسد  هلأسم ، بناوج  یسررب  زا  سپ  (ص ) ربمایپ تفای . راشتنا  ناتـسبرع 

دـندش و علطم  ربمایپ  تکرح  زا  شیرق  درک . يراذـگهناشن  ار  اهنآ  دومن و  نییعت  ینابرق  يارب  رتش  داـتفه  تسب و  مارحا  هفیلحلاوذ  ماـن  هب 
زا هیبیدح  مان  هب  ياهقطنم  رد  ناناملسم  ماجنارس  دنتشاد و  لیـسگ  ناناملـسم  يوس  هب  (ص ) ربمایپ تکرح  زا  يریگولج  يارب  ار  یناراوس 

اههتـساوخ و فرط  ود  زا  یناگدنیامن  دندومن . ییارآفص  اهنآ  لباقم  رد  ردایز  نادـنچ  هن  ياهلـصاف  اب  نایـشیرق  دنداتـسیازاب و  تکرح 
يراـبدرب ربص و  اـب  یلو  دـش  ییاـهتناها  ناناملـسم  هدـنیامن  هب  مه  يدراوم  رد  هچ  رگا  دـندومن . وگزاـب  رگیدـکی  هب  ار  نیفرط  طـیارش 
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هلئاغ یصاخ  تاروتسد  اب  ات  دش  رومأم  شیرق  هدنیامن  نیمجنپ  ناونع  هب  ورمع  نب  لیهس  ماجنارس  و  دماین ، شیپ  یصاخ  قافتا  ناناملـسم 
دیدرگ زاب  هنیدم  هب  هطقن  نیا  زا  لاسما  شیرق  تزع  تمرح و  ظفح  تهج  هب  هک  تسا  نیا  شیرق  نارـس  رظن  تفگ : اذل  دـهد . همتاخ  ار 
تکرـش جح  مسارم  رد  برع  فئاوط  مامت  دننام  هدـنیآ  لاس  دـنناوتیم  ناناملـسم  دـینک . لوکوم  هدـنیآ  لاس  هب  ار  هرمع  مسارم  ماجنا  و 

ببس ربمایپ  اب  لیهس  تارکاذم  دنشاب . هتشادن  هارمه  رفاسم  حالس  زج  یحالس  دننامن و  هکم  رد  زور  هس  زا  شیب  هکنیا  رب  طورـشم  دننک ،
يریگتخس هداعلاقوف  نامیپ  تایصوصخ  طیارش و  رد  لیهس  دوش . هتـسب  شیرق  ناناملـسم و  نایم  یعیـسو  یلک و  دادرارق  کی  هک  دش 

تملاسم حلـص و  هب  نیفرط  هک  اجنآ  زا  یلو  دوش  عطق  حلـص  تارکاذـم  هتـشر  دوب  کیدزن  هک  دیـسریم  ییاج  هب  راـک  یهاـگ  درکیم .
میظنت هخسن  ود  رد  نآ  داوم  دش  رارق  ماجنارس  دنتفگیم . نخس  نآ  نوماریپ  رد  هتفرگ  تسد  هب  ار  نخـس  هتـشر  هبترم  ود  دندوب  دنمقالع 

، دومرف (ص ) ربمایپ دـسیونب . لیذ  حرـش  هب  ار  حلـص  نامیپ  هک  داد  روتـسد  (ع ) یلع هب  (ص ) مرکا ربماـیپ  دـسرب . نیفرط  اـضما  هب  ددرگ و 
زا ياهدـع  / ) مهللا کمـساب  سیونب  مرادـن  ییانـشآ  هلمج  نیا  اـب  نم  تفگ : لیهـس  تشوـن . (ع ) یلع میحرلانمحرلاـهللامسب و  سیوـنب :

نیا مهللا ، کمـساب  سیونب  دـندومرف : ربمایپ  { 1 (.} مسیونیمن میحرلانمحرلاهللامسب  زج  يزیچ  اـم  هک  مسق  ادـخ  هب  دـنتفگ  ناناملـسم 
رگا میـسانشیمن ، تیمـسر  هب  ار  وت  توبن  تلاسر و  ام  تفگ : لیهـس  تسب . شیرق  هدنیامن  لیهـس  اب  ادخ  ربمایپ  دمحم ، هک  تسا  ینامیپ 

نامیپ نتم  زا  ار  بقل  نیا  یـسیونب و  ار  تردـپ  دوخ و  مان  دـیاب  میدـشیمن ، دراو  گنج  رد  زا  وت  اـب  زگره  میدوب  وت  تلاـسر  هب  فرتعم 
نتفرگ رظن  رد  اب  ربمایپ  یلو  دوش  لیهـس  هتـساوخ  میلـست  دح  نیا  ات  ربمایپ  هک  دـندوبن  یـضار  ناناملـسم  زا  یخرب  هطقن ، نیا  رد  يرادرب .

اب (ع ) یلع هظحل  نیا  رد  دـنک . كاپ  ار  هللا » لوسر   » ظفل هک  دومرف  (ع ) یلع هب  تفریذـپ و  ار  لیهـس  هتـساوخ  یلاـع  حـلاصم  هتـشر  کـی 
(ع) یلع زا  ربمایپ  منک . موحم  تکرابم  مان  يولهپ  زا  ار  وت  توبن  تلاسر و  هک  تسین  یتراسج  نینچ  ياراـی  ارم  درک : ضرع  بدا  لاـمک 

بقل ربمایپ  دراذگ و  ظفل  نآ  يور  ار  ربمایپ  تشگنا  یلع  دـنک و  كاپ  ار  نآ  ًاصخـش  وا  ات  دراذـگب  نآ  يور  ار  وا  تشگنا  هک  تساوخ 
أربلا نع  امهیدنسب  ملـسم  يراخبلا و  نع  لوصالا ، عماج  یف  ریثالا  نبا  يور  رظن و  دروم  ثیدح  اما  و  { 2 ... .} دومن كاپ  ار  هللا » لوسر  »
مایا ْثالث  اهیف  میقی  لبقملا  ماعلا  نم  لخدـی  نا  یلع  مهاضاق  یتح  هکم  لها  یباف  هدـعقلايذ ، یف  (ص ) هللا لوسر  رمتعا  لاـق  بزاـع  نب 

نب دـمحم  تنا  نکلو  كانعنم  ام  هللا  لوسر  کنا  ملعن  ولف  اهبرقن  اولاق ال  هللا  لوسر  دـمحم  هیلع  یـضاق  ام  اذـه  اوبتک  باتکلا  اوبتک  اـملف 
لوسر ذخاف  ادبا  كوحما  هللاو ال  لاق ال  هللا  لوسر  حـما  (ع ) بلاطیبا نب  یلعل  لاق  مث  هللادـبع  نب  دـمحم  انا  هللا و  لوسر  انا  لاقف  هللادـبع 

اب { 3 ... .} بارقلا و یف  فیـسلا  الا  حالـسلا  ْکم  لخدی  هللادبع ال  نب  دـمحم  هیلع  یـضاق  ام  اذـه  بتکف  بتکی  نسحی  سیل  و  (ص ) هللا
داقعنا رد  نمـشد  ياهيریگتخـس  حلـص و  ماگنه  ياهدادـخر  هب  هجوت  اب  ًـالوا : تفگ : خـساپ  نینچ  ناوتیم  تشذـگ  هچنآ  هب  تیاـنع 

تمواـقم و هب  ار  (ع ) یلع صوـصخ  هب  ناناملـسم  همه  (ص ،) مرکا ربماـیپ  اـب  ًاـصوصخم  ناناملـسم ، اـب  نیکرـشم  دروـخرب  عوـن  ناـمیپ و 
ربمایپ تلاسر  فذح  رب  ینبم  لیهس  تساوخرد  زا  سپ  (ع ) یلع هک  يروط  هب  دومنیم . راداو  لیهس  ياههتـساوخ  لباقم  رد  يریگعضوم 

هب هجوت  اب  هک  (ص ) مرکا ربمایپ  شیامرف  زا  سپ  و  { 4 «.} رادرب تاینمشد  زا  تسد  لیهس  وت  رب  ياو  : » دیوگیم وا  هب  باطخ  (ص ) مرکا
ربمایپ زا  عاـفد  هب  دوب ، هداد  لیهـس  هتـساوخ  هب  نت  دوب و  هدـش  دوخ  ملـسم  قح  نیا  زا  یـشوپمشچ  رب  رـضاح  نیملـسم  مالـسا و  حـلاصم 

هدمآ ینس  هعیش و  ربتعم  ياهباتک  رد  هک  یهباشم  تایاور  ًایناث : منکیمن . وحم  ار  وت  تلاسر  ماقم  زگره  نم  هللا  لوسر  ای  هک  هتساوخرب 
ریما ینتورف  عضاوت و  زا  یکاح  هک  دناهتشاد  نایب  يرگید  تاملک  تاغل و  اب  ار  (ص ) مرکا ربمایپ  هتساوخ  لباقم  رد  (ع ) یلع خساپ  تسا ،

تلقف هللا  لوسر  حـما  یلع  ای  یل  لاقف  . »... 1 زا : دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  دشابیم  (ص ) مرکا ربمایپ  خـماش  ماقم  هب  تبـسن  (ع ) نینمؤملا
نک و فذح  ار  هللا  لوسر  هملک  یلع ، يا  دندومرف  نم  هب  ربمایپ  { 6 ...« ;} ْوبنلا نم  کمسا  وحم  یلع  یسفن  { 5} ِینْعَّجَُشت هللا ال  لوسر  ای 
ای لاقف  هللا  لوسر  حما  (ع ) یلعل لاق  . 2 دییامرفن . تلاسر  زا  ناتمان  ندرک  فذـح  هب  راداو  بیغرت و  ارم  هللا  لوسر  ای  هک  مدرک  ضرع  نم 

سپ نک ، وحم  ار  هللا  لوـسر  هملک  دوـمرف  (ع ) یلع هب  (ص ) مرکا ربماـیپ  { 8;} ْوبنلا نم  کمـسا  وحمب  { 7} قلطنت يدـی ال  نا  هللا  لوسر 
هللا و لوسر  حـما  لعل  (ص ) یبنلا لاـقف  . 3 درادـن . تکرح  يارای  متـسد  توبن  زا  وت  ماـن  فذـح  يارب  هللا  لوسر  اـی  درک  ضرع  (ع ) یلع
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ياج هب  امنب و  فذح  ار  هللا  لوسر  هملک  دومرف  (ع ) یلع هب  (ص ) مرکا ربمایپ  { 9 .} اهحمال تنک  ام  (ع ) یلع لاقف  هللادبع  نب  دمحم  بتکا 
ای لاقف  . 4 دنک . وحم  تلاسر  زا  ار  وت  مان  دناوتب  هک  یـسک  نآ  متـسین  نم  هک  درک  ضرع  (ع ) یلع سپـس  هللادبع ، نب  دـمحم  سیونب  نآ 
ار هللا » لوسر  : » یلع يا  دومرف  (ص ) ربماـیپ { 11 ،} ْوبنلا نم  کمسا  وحمب  یـسفن  { 10} وُّخَُـست هللا ال  لوسر  ای  تلقف  هللا  لوسر  حما  یلع 

تایاور نیا  عومجم  زا  راذـگم / اهنت  نکم و  كرت  تلاسر  زا  تمان  ندرک  كاپ  رد  ارم  هللا  لوسر  اـی  هک  مدرک  ضرع  نم  سپ  نک  وحم 
فاعم يوحن  هب  ترضح  خساپ  تقیقح  رد  هدوب و  (ص ) مرکا ربمایپ  مارکا  میظعت و  باب  زا  (ع ) یلع ترـضح  خساپ  هک  تفایرد  ناوتیم 

نیگنن و لمع  کی  ناناملسم  رگید  و  (ع ) یلع دزن  نیکرشم  تساوخرد  هک  ارچ  یچیپرـس ، درمت و  هن  تسا  هدوب  لمع  نیا  زا  يو  نتـشاد 
اذـل تخاـسیم  رطاـخ  هدرزآ  ار  يو  اـسب  هچ  دومنیم و  راوشد  رایـسب  (ع ) یلع ترـضح  يارب  نآ  نتخاـس  یلمع  هک  دوـب  ياهنامرـشیب 

زا هک  تسا  یتایاور  و  (ص ) مرکا ربمایپ  راتفر  اعدـم  نیا  رب  دـهاش  دـش . راک  نیا  زا  تیفاعم  راتـساوخ  ربماـیپ  زا  یهاوخرذـع  اـب  (ع ) یلع
هب یلع  يا  دومرف  دومن و  یمـسبت  نم  هب  (ص ) مرکا ربمایپ  دیامرفیم : (ع ) یلع دنهدیم . ربخ  (ع ) یلع هب  تبـسن  (ص ) ربمایپ يرگنهدـنیآ 

کنا اما  یلع  ای  لاـق  ّیلا و  مسبت  مث  یهدیم ...« . نت  يراـک  نینچ  هب  تیمولظم  اـب  وت  دـننکیم و  توعد  یلمع  نینچ  هب  زین  ار  وت  يدوز 
ربماـیپ رما  نیا  ًالـصا  هک  دوـشیم  هدافتـسا  نـینچ  (ص ) مرکا ربماـیپ  تاـشیامرف  تاـملک و  قایـس  زا  ًاـثلاث : { 12 ...«.} یطعتف اهلثم  ماتـسم 

ترـضح دوبیم  يولوم  رما  رما ، نیا  رگا  هتبلا  هک  دوش  بوسحم  راکهنگ  يدرف  نآ  تعاطا  مدـع  اب  ات  هدوبن  يولوم  رما  کـی  (ص ) مرکا
هب دـصقی  مل  هنا  دـیوگیم : تنـس  لها  ياملع  زا  لوصـالا  یف  لوصفلا  بحاـص  هکناـنچ  درک ، ř یلاخ  هناـش  نآ  تعاـطا  زا  (ع ) یلع

کلذ ناکف  هریغ  هوحمیل  وه  هوحمی  نا ال  يار  مسالا و  کلذ  لـیجبت  و  (ص ) هللا لوسر  میظعت  دـصق  اـمنا  و  ص ) ęęǨ لوسر ْفلاخم 
نینچ ناوتیم  تشذـگ  هچنآ  ربانب  سپ  { 13 .} هدـیب اهاحمل  اهوحم  کیلع  هللا  ضرف  دـق  هل : لاق  (ص ) یبنلا ناک  ول  یلاعت و  هنم هللا  ْعاـط 

(ع) یلع ترضح  هکلب  هدوبن ، (ص ) مرکا ربمایپ  شیامرف  هب  تبسن  تعاطا  مدع  یهجوتیب و  اهنت  هن  هیضق  نآ  رد  (ع ) یلع لمع  هک  تفگ 
(ص) ربمایپ تاروتـسد  هب  باطخ  نب  رمع  ندرکن  لمع  فالخ  رب  تسا . هدوب  ترـضح  نآ  تلاسر  خماش  ماقم  زا  عافد  میظعت و  ددص  رد 

نعط دصق  راتشون  نیا  رد  هچ  رگا  مود  لوا و  هفیلخ  فلخت  اما  و  تسا / هدوبن  میظعت  باب  زا  زکرم  هک  دیآیم  تسد  هب  نآ  یسررب  اب  هک 
یهارمه روضح و  دروم  رد  افلخ  ینامرفان  یگنوگچ  هب  هاتوک  ياهراشا  مینیبیم  مزال  هحورطم  لاؤس  هب  هجوت  اب  یلو  میرادـن ، ار  افلخ  رب 

لاس رفص  هام  رخآ  ياهزور  تشاذگ . میهاوخ  تقیقح  نابلاط  هدهع  هب  ار  هیضق  ود  ره  دروم  رد  تواضق  هتبلا  میشاب  هتشاد  هماسا  هاپـس  اب 
نیرجاهم و همه  { 14 .} دـندومرف رداص  ار  مور  رکـشل  اب  دربن  تهج  اهورین  يزاسهدامآ  روتـسد  (ص ) مرکا ربمایپ  يرمق ، يرجه  مهدزای 

زیهجت دربـن  نیا  يارب  ار  اـهنآ  دـناوخ و  ارف  هاپـس  رد  روـضح  يارب  ار  اـهنیا  لاـثما  دعـس و  هدـیبع و  وـبا  رمع و  رکبوـبا و  هـلمج  زا  راـصنا 
دزـشوگ يو  هب  دربن  یگنوگچ  دروم  رد  ار  مزال  تاشرافـس  دندیزگرب و  هاپـس  یهدنامرف  ناونع  هب  ار  دیز  نب  ْماسا  دعب  زور  { 15 .} دومن

وت هب  ار  هاپـس  یگدرکرـس  نم  زاتب ، اهنآ  نیمز  رب  ار  بسا  وش و  راپـسهر  دـش  دیهـش  تردـپ  نآ  رد  هک  ینیمزرـس  هب  : » دـندومرف هدومن و 
هب ربخ  ندیسر  زا  شیپ  هک  نک  تکرح  تعرس  هب  نانچنآ  اما  نک  هرصاحم  ار  اهنآ  تخس  نک و  هلمح  یْنبُا  لها  رب  هاگحبص  { 16 .} مداد

دندومرف دهاشم  (ص ) مرکا ربمایپ  دعب ، زور  نامب و /»... مگ  اهنآ  نایم  رد  داد  يزوریپ  وت  هب  دنوادخ  رگا  یشاب ، هدیسر  دربن  لحم  هب  اهنآ 
(ص) ربماـیپ اذـل  دـنیامنیمن . یهارمه  ار  وا  دـناهدومن و  هناـهب  ار  هماـسا  نس  یمک  زین  ياهدـع  دـنکیم و  یتسـس  تـکرح  رد  هاپـس  هـک 

یهن هماسا  یهدنامرفرب  ندز  هنعط  زا  ار  مدرم  هتفر و  ربنم  زارف  رب  دـندوب  نیگمـشخ  تحاران و  هک  یلاح  رد  دنتـشاد  هک  يرامیب  مغریلع 
تکرح ار  هماسا  هاپـس  دـیزاس ، زهجم  ار  هماسا  هاپـس  دـندومرفیم  ررکم  دومرف و  صیرحت  تکرح  يارب  ار  اهنآ  سپـس  و  { 17 .} دندومرف

{18 .} دیزاس راپسهر  ار  هماسا  هاپس  دیهد ،

( مود تمسق  ) خساپ
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ات درک  فقوت  ردق  نآ  زین  اجنآ  دز و  ودرا  فرُج  رد  دومن و  تکرح  ربمایپ  اب  یظفاحادخ  زا  سپ  تشاد  هک  يدـنُک  مامت  اب  هاپـس  هرخالب 
حـضاو و هتکن  دـنچ  تشذـگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  تشگزاب . هنیدـم  هب  رکـشل  هاگنآ  تفگ و  عادو  ار  یناـف  راد  (ص ) مرکا ربماـیپ  ماـجنارس 
دنتشاد و دیکأت  روتسد  نیا  هب  تبسن  اهراب  دندومرف و  رداص  رما  رکـشل  تکرح  يزاسهدامآ و  هب  تبـسن  (ص ) مرکا ربمایپ  . 1 دش / نشور 

لوا هفیلخ  هک  يدح  ات  دـندادیمن ، هار  لد  هب  یکـش  ترـضح  نآ  تادـیکأت  هب  هجوت  اب  مرکا  ربمایپ  رما  زا  تعاطا  بوجو  رد  مدرم  همه 
دومن و لحنم  ار  هماسا  هاپس  هماسا ، لزع  هاپـس و  لالحنا  رب  رمع  ياهشرافـس  ياهدع و  ینکـشراک  مغریلع  ادخ ، لوسر  تلحر  زا  سپ 

نم دـنک و  تکرح  دـیاب  هاپـس  نیا  هک  دـندوب  هدومرف  رما  ربمایپ  هک  ارچ  دـنک  تکرح  هماسا  هاپـس  دـیاب  تفگ  درکن و  لزع  زین  ار  هماـسا 
هفیلخ یتح  دندوب  هدش  هدناوخارف  هاپـس  نآ  رد  نارجاهم  راصنا و  همه  . 2 { 19 .} منک در  ار  ربمایپ  رما  هک  مشاب  یـسک  نیلوا  مهاوخیمن 

هک يروط  هب  دش  دهاشم  مه  ربمایپ  لمع  رد  هکنانچ  دندوب  هاپـس  تکرح  هب  ندیـشخب  عیرـست  ناهاوخ  (ص ) مرکا ربمایپ  . 3 مود / لوا و 
رد ادـخ و  مان  اب  نک  تکرح  هللااب ، رفک  نم  لتاقف  هللا  لیبس  یف  هللامسب و  زعا  دـیوگیم  هماسا  هب  ددـنبیم و  ار  مچرپ  دوخ  تسد  اب  ربمایپ 
زا (ص ) مرکا ربمایپ  . 5 دوب . هدش  يدنک  راچد  نایهاپس  یتسس  ناگدننز و  هنعط  رطاخ  هب  هاپس  تکرح  . 4 { 20 .} امن دربن  رافک  اب  ادخ  هار 
نم هللا  نعل  دـندومرف  دـندرک و  نیرفن  هماسا  هاپـس  زا  نیفلختم  هب  تبـسن  دـندش و  نیگمـشخ  ناگدـننز  هنعط  هنعط  تکرح و  يدـنک  نیا 

ات میراذـگیم  امـش  هدـهع  هب  ار  تواضق  لاح  دـندوب و / /// هنیدـم  رهـش  رد  هفیلخ  ود  ره  مرکا  ربماـیپ  تاـفو  زور  . 6 { 21 .} هنع فلخت 
یلو دنتـشاد  دیکأت  نآ  رب  لوا  هفیلخ  هک  نانچ  نآ  دشاب  هعاطالا  بجاو  ناشتافو  زا  سپ  مرکا  ربمایپ  رما  تسا  نکمم  هنوگچ  ًالوا  دـینیبب :

اب هسیاقم  لباق  هیـضق  نیا  رد  هفیلخ  ود  نیا  راتفر  ایآ  ًایناث  تسا و / /// هدوب  گنر  مک  نآ  تعاـطا  بوجو  ادـخ ، ربماـیپ  تاـیح  ناـمز  رد 
ات نیمز  زا  تواـفت  هک  تسین  هدیـشوپ  یقطنم  وـجقح و  دنمـشیدنا  چـیه  رب  هتبلا  هک  دـشابیم . هیبیدـح  حلـص  رد  (ع ) یلع ماـما  تـکرح 
رد هک  یلاح  رد  دوب  (ص ) مالـسا ربمایپ  توبن  ماقم  زا  عافد  اپارـس  هیبیدـح  حلـص  هیـضق  رد  (ع ) یلع ماما  تکرح  هک  ارچ  تسا . نامـسآ 

دـسریم و (ص ) مرکا ربمایپ  تمدـخ  هک  يروط  هب  { 22 .} دوب (ص ) مرکا ربمایپ  توبن  هب  تبـسن  دـیدرت  کـش و  زا  ولمم  رمع  لد  ناـمه 
؟ تسین لطاب  رب  ام  نمشد  قح و  رب  ام  ایآ  دیـسرپ  هرابود  يرآ ، دندومرف : (ص ) ربمایپ یتسین  دنوادخ  یقیقح  یبن  امـش  ایآ  دنکیم  لاؤس 

يزوریپ گـنج و  نودـب  دوخ  نطو  هب  هنوـگچ  میورب و  تلذ  راـب  ریز  دوـخ  نییآ  رد  ارچ  سپ  تفگ : رمع  يرآ . دـندومرف : ادـخ  لوـسر 
اذل دندوب  هاگآ  شیوخ  توبن  هب  تبـسن  رمع  دـیدرت  کش و  زا  (ص ) مرکا ربمایپ  ایوگ  : ) دـندومرف رمع  هب  باطخ  مرکا  لوسر  میدرگرب .

خـساپ زا  رمع  هنافـسأتم  { 23 .} دراذـگیمن هجیتن  یب  ارم  تامادـقا  دـنوادخ  هاگ  چـیه  متـسه و  ادـخ  لوسر  نم  دـندومرف ) خـساپ  نینچ 
زین وا  دیـسرپ و  زین  وا  زا  ار  تـالاؤس  نیمه  رکبوـبا  ندـمآ  زا  سپ  تشگزاـب و  ربماـیپ  دزن  زا  { 24 ،} دولآبضغ دـشن و  عناق  (ص ) ربمایپ

زا یکی  ياهتنا  رد  هک  ارچ  دوب  هدشن  عفر  وا  لد  رد  دـیدرت  کش و  رکبوبا ، تاحیـضوت  مغریلع  ًارهاظ  داد و  يو  هب  یهباشم  ياهخـساپ 
(ص) ربمایپ تسا ، حـتف  هدژم  نیا  ایآ  تفگ  رمع  داتـسرف ، رمع  يارب  ار  هروس  ربمایپ  دـش  لزان  حـتف  هروس  یتقو  هک  تسا  هدـمآ  ثیداـحا 

هروس لوزن  یتـح  هناـشن و  هنیرق و  همه  نآ  زا  سپ  رمع  ًارهاـظ  هچ  رگا  { 25 .} تشگرب تفرگ و  مارآ  رمع  دـنیوگ  سپـس  يرآ ، دومرف :
وا هک  هتشاد  دوجو  (ص ) ربمایپ توبن  هب  تبسن  ياهغدغد  وا  رطاخ  نهذ و  رد  وا و  وا  لد  يادیوس  رد  نکلو  هتشگزاب ، هتفرگ و  مارآ  حتف 

بتک تاـیاور و  رد  يو  تاـفلخت  زا  يداـیز  ياـههنومن  هک  يروط  هب  دوب  هتخاـس  هجوـتیب  ناـشیا  یهاوـن  رماوا و  ربماـیپ و  هب  تبـسن  ار 
ار نآرق  همیرک  هیآ  نیا  اـیوگ  و  دراد . دوجو  ربماـیپ  حیرـص  ناـمرف  هک  يدراوم  رد  مه  نآ  هدـمآ  مود  هفیلخ  داـهتجا  بلاـق  رد  یخیراـت 
رد مرکا  ربمایپ  یتقو  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  { 26(;} یحوی یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ام  : ) دیامرفیم دنوادخ  هک  هدرک  شومارف 

رمع دـیتفین ؛ یهارمگ  تملظ و  هب  نآ  زا  سپ  هک  مسیونب  ياهمانتیـصو  اـت  دـیروایب  یملق  تاود و  دـیامرفیم  ناـشتایح  هبنـشجنپ  نیرخآ 
ملق تاود و  دنتفگ  ياهدع  دندش  هتـسد  ود  مدرم  رمع  راتفگ  نیا  اب  دـنکیم ، تیافک  ار  ام  نآرق  تسا و  هدرک  هبلغ  ربمایپ  رب  درد  تفگ :

صخش هب  تناها  دوخ  اهنت  هن  رمع  هتفگ  { 27 .} دیوگیم نایذح  هللاابذوعن  ربمایپ  دنتفگ  دندرک و  رارکت  ار  رمع  راتفگ  ياهدع  دـیروایب و 
دزن رد  هتفرگ و  هدیدان  ار  ربمایپ  روضح  هک  يروط  هب  دیدرگ  (ص ) ربمایپ صخش  هب  زین  نارگید  تناها  ببـس  هکلب  دوب  (ص ) مرکا ربمایپ 
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تسا یفاک  ارم  درد  نیمه  دندومرف  دندش و  فرـصنم  همانتیـصو  نتـشون  ریخ  زا  ربمایپ  هک  يدح  هب  { 28 .} دنتساوخرب هعزانم  هب  ربمایپ 
هب میرادن  ار  اهتناها  اهفلخت و  مامت  ندرمش  دصق  نوچ  دیوش . رود  اجنیا  زا  دیزیخرب و  مرادن ، ار  امش  ياهتناها  ندینش  تقاط  رگید 
هک یمجن  قداص  نیحیحص  رد  يریس  باتک  نیدلافرـش و  دیـس  داهتجالا  صنلا و  ياهباتک  هب  ار  نایوجقح  هدرک و  هدنـسب  اج  نیمه 

ارگقح ناشیدنادازآ  همه  يارب  نانم  دنوادخ  زا  ار  تیاده  دشر و  هداد و  عاجرا  تسا  ننست  لها  ربتعم  بتک  هب  دنتسم  اهنآ  بلاطم  مامت 
ج یسلجم ، راونالاراحب ، [. 3 / ] 183 ص 194 -  ج 2 ، یناحبس ، تیدبا ، غورف  [. 2 / ] ص 333 ج 20 ، یسلجم ، راونالاراحب ، [. 2 . ] میناهاوخ
وا اعاجش  هلعج  هَعَّجَش : عجـش ، هدام  ج 8 ، برعلا ، ناسل  [. 5 / ] ص 209 ج 1 ، یلبرـالا ، حـتفلا  یبا  نبا  همغلا ، فشک  [. 4 / ] ص 328 ، 38

ج دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن ، حرش  [. 6 / ] هَمَْدقَا رمالا : یلع  ُهَعَّجَش  و  هل . لاقی  کلذب و  یمری  يا  ُعَّجَُشی  وه  هیوبیس : یکح  و  هبلق . یمَّوَق 
ج 1، همغلا ، فشک  ص 333 و  ج 20 ، یسلجم ، راونالاراحب ، [. 8 / ] باهذلا قالطنالا : قلط ؛ هدام  ج 5 ، نیرحبلا ، عمجم  [. 7 / ] ص 275 ، 2
ص 289، ج 4 ، نیعلا ، باـتک  ص 373 و  ج 14 ، برعلا ، ناـسل  [. 10 / ] ص 35 ج 4 ، صاـصجلا ، لوصـالا ، یف  لوصفلا  [. 9 / ] ص 209
ص هیسابعلا ، ْلودلا  رابخا  [. 11 / ] هیلا کسفن  کعزانت  مل  هتکرت و  اذایشلا  نع  یسفنب  یسفن و  تیخـس  و  هکرت ، هسفنب : هنع و  هسفن  یَّخَس 

دیدحلا یبا  نبا  همغلا ، فشک  ص 350 و  ج 33 ، یسلجم ، راونالاراحب ، ص 275 و  ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن ، حرـش  [. 12 / ] 41
نب دمحم  تاقبط ، [. 14 / ] ص 35 ج 4 ، صاصجلا ، لوصالا ، یف  لوصفلا  [. 13 / ] ص 41 هیسابعلا ، ْلودلا  رابخا  ص 209 و  ج 1 ، یلبرالا ،
نبا تاقبط  دننام  دنراد  عامجا  ریس  خیرات و  ناگدنسیون  همه  هماسا  هاپس  رد  رمع  رکبوبا و  روضح  هب  تبـسن  [. 15 / ] ص 190 ج 2 ، دعس ،

زا تفگیم  هماسا  هب  رمع  [. 16 / ] هیبلحلا ْریـسلا  سیمخلا و  خیرات  ریثا و  نبا  خیرات  هماسا و  هیرـس  يربط ، خـیرات  ص 190 و  ج 2 ، دعس ،
هک تسا  ینخس  هچ  نیا  مدرم  يا  دندومرف : ربمایپ  [. 17 / ] ص 209 ج 3 ، هیبلحلا ، ْریـسلا  ر.ك : يدوب ، نم  ریما  وت  هک  یلاح  رد  تفر  ایند 

شردپ دروم  رد  رتشیپ  دینزیم  هنعط  ارم  هماسا  تراما  دروم  رد  نونکا  مه  رگا  هدیسر ، نم  هب  هماسا  یهدنامرف  دروم  رد  امش  زا  یضعب  زا 
، يربکلا تاقبط  ر.ك : تسا . راوازس  نآ  هب  يو  زا  سپ  زین  شرـسپ  هکنانچ  دوب  تراما  راوازـس  وا  هک  ادخ  هب  دنگوس  دیدزیم ، هنعط  زین 
ص 68 ج 4 ، يربکلا ، تاقبط  ص 64 و  طایخ ، نب  هفیلخ  خیرات  [. 18 / ] 207 ص 208 -  ج 3 ، هیبلحلا ، ْریسلا  ص 190 و  ج 2 ، دعس ، نبا 
ص ج 4 ، دعس ، نبا  يربکلا ، تاقبط  [. 19 / ] ص 30 ج 1 ، یناتـسرهش ، لحن ، للم و  ص 431 و  ج 2 ، يربط ، خـیرات  ص 190 و  و ج 2 ،
ج دعس ، نبا  يربکلا ، تاقبط  [. 20 / ] ص 64 طایخ ، نبا  خیرات  ص 154 و  ج 2 ، سیمخلا ، خیرات  ص 208 و  ج 3 ، هیبلحلا ، ْریـسلا  67 و 

باتک ذئموی ، الا  تملسا  ذنم  تککش  ام  هللا  رمع و  لاقف  [. 22 / ] ص 30 مراهچ ، همدقم  ج 1 ، یناتسرهش ، لحن ، للم و  [. 21 / ] ص 190 ، 2
ذنم هبترا  مکابایترا  تبترا  تسا  هدـمآ  نینچ  ص 607  ج 1 ، يدـقاولل ، يزاغملا  باتک  رد  و  ص 371 ، يزاغملا ، یبهذ ، مالـسالا ، خیرات 
هدمآ نینچ  ص 371  يزاغملا ، یبهذ ، مالسالا  خیرات  رد  و  ص 381 ، ، 3 ج 4 -  طورشلا ، باتک  يراخب ، حیحص  [. 23 / ] ذئموی الا  ُتملسا 

یف ْیفدلا  یطعن  ملف  تلق  یلب  لاق  لطابلا ؟ یلع  انودع  قحلا و  یلع  انسلا  تلق  یلب  لاق  هللا  یبن  تسلا  هللا  لوسر  ای  تلقف  رمع : لاقف  تسا .
، هیبیدح حلص  باب 34 ، ریسلا  داهجلا و  باتک  ص 1412 ، ج 3 ، ملسم ، [. 24 / ] يرصان وه  هیـصعا و  تسل  هللا و  لوسر  ینا  لاق  أذا ؟ اننید 

هروس [. 26 / ] ح 94 هیبیدح ، حلص  باب 34 ، ریسلا  داهجلا و  باتک  ملسم ، حیحص  [. 25 . ] حتف هروس  ریسفتلا ، باتک  يراخب  حیحص  ح 94 و 
، يراخب ح 22 و  ص 1259 ، ج 3 ، هیف ، یصوی  ئش  هل  سیل  نمل  هیصولا  كرت  باب  هیصولا ، باتک  ملسم ، حیحص  [. 27 / ] 3 هیآ 4 -  مجن ،
و ص 490 ، ، 3 ج 4 -  دـفولا ، زئاوج  باب  ریـسلا  اهحجر و  باتک  ص 225 و  ، 7 ج 9 -  ینع ، اوموق  ضیرملا  لوق  باب  یـضرملا  باـتک 

/ ++++- ص 490 ، 3 ج 4 -  هفولا ، زئاوج  باب  ریسلا ، داهجلا و  باتک  يراخب ، حیحص  [. 28 / ] مشاهینب دنسم  دمحا ، دنسم 

؟ تسا هتفریذپ  هلاس  هد  یکدوک  ندروآ  مالسا  ایآ  دروآ و  نامیا  ربمایپ  هب  یگلاس  دنچ  رد  (ع ) یلع ترضح 

شسرپ
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؟ تسا هتفریذپ  هلاس  هد  یکدوک  ندروآ  مالسا  ایآ  دروآ و  نامیا  ربمایپ  هب  یگلاس  دنچ  رد  (ع ) یلع ترضح 

خساپ

نآ مالـسا ، شریذپ  ماگنه  هک  یلاح  رد  هتفریذپ  ار  مالـسا  هک  دشاب  يدرم  نیتسخن  (ع ) یلع تسا  نکمم  ایآ  هک  دناهدرک  حرطم  یـضعب 
لهچ اب  یسابع  هفیلخ  نومأم  يوگتفگ  زا  یتمسق  تسا  بسانم  شسرپ  نیا  هب  خساپ  يارب  تسا . هدوب  غلابان  هلاس و  یکدوک 10  ترضح 
هدرک لقن  دیرفلا  دـقع  رد  هبردـبع  نبا  ار  ثیدـح  نیا  مینک : لقن  ار  تفالخ  هب  (ع ) نیمؤملاریما تیولوا  هرابرد  تنـس  لها  ياملع  زا  نت 

لامعا مامت  زا  یلمع  هچ  هدش  ثوعبم  (ص ) مالسا ربمایپ  هک  زور  نآ  دیوگیم : دیز  نب  دامح  نب  قاحسا  هب  نومأم  وگتفگ  نیا  رد  تسا :
(ع) یلع رب  هک  يراد  غارس  ار  یسک  ایآ  نومأم : (ص /) ربمایپ تلاسر  دیحوت و  هب  تداهش  رد  صالخا  دیوگیم : خساپ  قاحسا  دوب ؟ رترب 
. دـشیمن يراـج  وا  رب  یهلا  ماـکحا  دوب و  لاـس  نس و  مک  هک  یلاـح  رد  دروآ  مالـسا  (ع ) یلع قاحـسا : دـشاب ؟ هتفرگ  یـشیپ  مالـسا  رد 
هب ار  یـسک  (ص ) ربمایپ تسا  نکمم  هنوگچ  تفریذـپن !؟ ار  شمالـسا  ربمایپ  ایآ  دوبن  (ص ) ربمایپ توعد  هب  (ع ) یلع مالـسا  اـیآ  نومأـم :
زا ناتساد  نیا  لقن  زا  دعب  ینیما  همالع  موحرم  { 1 .} دهدب هک  تشادن  یخساپ  قاحسا  تسین !؟ هتفریذپ  شمالسا  هک  دنک  توعد  مالـسا 

راـختفا (ع ) یلع هک  دـننادیم  مدرم  همه  دـسیونیم : دوـخ  هلاـسر  رد  م 240 ه‘ق )  ) یلزتعم یفاکـسا  رفعج  وبا  : » دیازفایم دـیرفلا  دـقعلا 
تفه نم  دومرفیم  دروآ و  نامیا  هبنـشهس  زور  (ع ) یلع دش و  ثوعبم  هبنـشود  زور  (ص ) ربمایپ دراد و  ار  مالـسا  شریذـپ  رد  یماگـشیپ 

رتروهشم يروهشم  ره  زا  هلأسم  نیا  مدروآ و  مالسا  هک  متسه  یـسک  نیتسخن  نم  دومرفیم : هتـسویپ  مدناوخ و  زامن  نارگید  زا  لبق  لاس 
لاسدرخ یکدوک  هک  یلاح  رد  دروآ  مالـسا  وا  دیوگب  ای  درمـشب  کبـس  ار  (ع ) یلع مالـسا  هک  میاهتفاین  هتـشذگ  رد  ار  یـسک  ام  تسا و 

رظتنم زگره  بلاطوبا  دنزرف  یلو  دندوب  بلاطوبا  لمعلاسکع  رظتنم  مالـسا  شریذپ  يارب  هزمح  سابع و  لثم  يدارفا  هک  نیا  بجع  دوب .
هک یسک  تفریذپ و  ار  (ع ) یلع مالـسا  (ص ) ربمایپ هک  دومن  هجوت  دیاب  تسخن  هک : نیا  نخـس  هاتوک  { 2 «.} دروآ نامیا  تسشنن و  ردپ 
رد یفورعم  تاـیاور  رد  هک  نآ  مود  تسا . هدرک  دراو  داریا  (ص ) مرکا ربماـیپ  رب  عـقاو  رد  دـنادن  ربـتعم  لاـس  نـس و  نآ  رد  ار  وا  مالـسا 

دـناوخ و ارف  مالـسا  هب  ار  اهنآ  دومن و  توعد  ار  شکیدزن  ناگتـسب  درک و  هدامآ  ییاذـغ  (ص ) ربماـیپ هک  تسا  هدـمآ  رادـلاموی  ناتـساد 
نآ توعد  سک  چـیه  دوب . دـهاوخ  وا  نیـشناج  وا و  یـصو  ردارب ، دریذـپب  مالـسا  زا  عاـفد  يارب  ار  وا  توعد  هک  یـسک  نیتسخن  دومرف :
ایآ یتـسه . نم  نیـشناج  نم و  یـصو  ردارب و  وت  دومرف : یلع  هب  باـطخ  (ص ) ربماـیپ تفریذـپن و  (ع ) بلاـطیبا نب  یلع  زج  ار  ترـضح 

دوبن هتفریذپ  شمالسا  نایوج  هناهب  هتفگ  هب  دوب و  هدیسرن  غولب  دح  هب  زین  زور  نآ  رد  هک  ار  یـسک  (ص ) مرکا ربمایپ  دنکیم  رواب  یـسک 
هب رخسمت  يور  زا  كرش  نارس  هک  اجنآ  ات  دیامن  توعد  وا  زا  يوریپ  هب  ار  نارگید  دنک و  یفرعم  دوخ  نیشناج  یصو و  ردارب ، ناونع  هب 

زیمت يرکف و  ییاناوت  هک  یناوجون  ره  تسین و  مالسا  شریذپ  طرش  غولب  نس  کش  نودب  یشاب / تدنزرف  وریپ  دیاب  وت  دنیوگب  بلاطوبا 
دنادیمن توبن  طرـش  ار  غولب  دـیجم  نآرق  هک  نآ  موس  دریگیم . رارق  ناناملـسم  هرمز  رد  دریذـپب  ار  مالـسا  دـشاب و  هتـشاد  لطاب  زا  قح 

{3(;} ًاّیبَص َمکُحلا  هانیَتآ  و  : ) دـیامرفیم ییحی  هرابرد  نآرق  هکنانچ  دـناهتفای  تسد  ماقم  نیا  هب  یکدوک  رد  ناربمایپ  زا  یخرب  هکنانچ 
: تفگ تحارـص  اب  یکدوک  ماگنه  هب  هک  تسا  هدـمآ  زین  (ع ) یـسیع ترـضح  ناتـساد  رد  و  میداد ، وا  هب  یکدوک  رد  ار  توبن  نامرف  اـم 
زا رتارف  تسا . هداد  رارق  ربمایپ  ارم  هدیشخب و  نم  هب  ینامـسآ  باتک  متـسه ، ادخ  هدنب  نم  { 4(;} ًاّیبن ینلعجو  باتکلا  یناتآ  هللادبع  ّینِا  )

یفرعم شیوخ  نیشناج  یصو و  ردارب ، ناونع  هب  ار  وا  رادلاموی  رد  یتح  تفریذپ  ار  (ع ) یلع مالسا  (ص ) ربمایپ هک  تسا  نامه  اهنیا  همه 
رابخا نویع  دـیفم ؛ تاراشتنا  یگنهرف  زکرم  ص 645 ، ینادـمه ، ینامحر  دـمحا  (ع ،) یلع ماما  ص 43 ؛ ج 3 ، دیرفلا ، دـقع  [. 1 / ] دومرف

هیآ 12/ میرم ، هروـس  [. 3 / ] ص 237 ج 3 ، ریدـغلا ، [. 2 / ] توریب تاعوبطملل  یملعـالا  ْسـسؤم  ص 199 ، ج 1 ، قودـص ، خیـش  اضرلا ،
هیآ 30/ نامه ، [. 4]
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رد قرغ  دتسیایم ، زامن  هب  ترـضح  نآ  یتقو  دنیوگیم  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هداد  هقدص  رتشگنا  شزامن ، عوکر  رد  (ع ) یلع ترـضح  لقن ، هب  انب 
؟ تسا راگزاس  مه  اب  ود  نیا  هنوگچ  دشن ، هجوتم  ترضح  اما  دندروآرد  شیاپ  زا  ریت  یتح  هک  ياهنوگ  هب  دوب ، زامن 

شسرپ

، دتسیایم زامن  هب  ترـضح  نآ  یتقو  دنیوگیم  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هداد  هقدص  رتشگنا  شزامن ، عوکر  رد  (ع ) یلع ترـضح  لقن ، هب  انب 
؟ تسا راگزاس  مه  اب  ود  نیا  هنوگچ  دشن ، هجوتم  ترضح  اما  دندروآرد  شیاپ  زا  ریت  یتح  هک  ياهنوگ  هب  دوب ، زامن  رد  قرغ 

خساپ

ندب زا  ناکیپ  ندرک  جراخ  اریز  تسا ؛ يرایسب  توافت  ریقف  هب  رتشگنا  ندیشخب  ندب و  زا  ناکیپ  ندرک  جراخ  نایم  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
ریقف و هدنب  لاح  هب  هجوت  یلو  تسا ، رود  وا  تاذ  رد  قارغتـسا  دـنوادخ و  هب  لماک  هجوت  ماقم  زا  دراد و  یمـسج  یـصخش و  هبنج  ًافرص 

راگزاس اهنت  هن  ادخ  هب  هجوت  اب  تسا و  يونعم  ییادـخ و  لمع  کی  هداد ، رـس  هنامولظم  هلان  (ص ) مالـسا ربمایپ  دجـسم  رد  هک  یمورحم 
دوخ هب  هجوت  اونیب ، لاح  هب  هجوت  تشادـن و  دوخ  هب  هجوت  ًالـصا  زامن  لاح  رد  ترـضح  نآ  تقیقح ، رد  تسوسمه . ًـالماک  هکلب  تسین 
سب تسا  یتدابع  مه  نآ  هک  زامن  اب  تسا و  گرزب  تادابع  زا  ادـخ ، قلخ  هب  کـمک  رگید ، تراـبع  هب  تسادـخ . هب  هجوت  هکلب  تسین ،

(ع) یلع هاگآ  لد  ناناملـسم ، ربارب  رد  مورحم  ریقف  نآ  ذفان  نازوس و  هلان  هک  تسین  بجعت  ياج  نیاربانب ، دراد . لماک  تیخنـس  گرزب ،
هدوب وا  يدونـشخ  بلج  ادـخ و  يارب  ود  ره  هک  يرگید  تدابع  تدابع ، نآ  نمـض  رد  ترـضح  نآ  دزاس و  دوخ  هجوتم  زامن  ماگنه  ار 

رد ناــــفراع  نآ ، رب  نوزفا  { 1 .} دـیدرگ لزاـن  نآ  هراـبرد  ياهیآ  هک  دوـب  هدـنزرا  هتـسیاش و  يردـق  هـب  لـمع  نـیا  دـهد . ماـجنا  تـسا 
یسک ینعی  تسا ، قلخلا  یلا  قحلا  نم  ریس  موس  رفس  هک  دناهدرک  رکذ  فراع  كولس  ریـس و  يارب  ار  یناحور  رفـس  راهچ  ناشیاهباتک 

تسا و ضحم  قح  أفرعلا و  ماما  (ع ) یلع ترـضح  هک  اج  نآ  زا  دشاب . لفاغ  ادـخ  قلخ  زا  دـیابن  دـنکیم ، رفـس  ریـس و  قح  هطیح  رد  هک 
ار نآ  نافراع  همه  هک  دـشاب ، موس  رفـس  قیداصم  زا  دـناوتیم  ترـضح  نآ  لمع  نیا  راداـم ، ثیح  رودـی  قحلا  عم  یلع  یلع و  عم  قحلا 
زا زامن ، رد  ترضح  نآ  تسا و  قح  هب  هجوت  نیع  هکلب  تسین ، نتشیوخ  هب  هجوت  وا  هب  کمک  ریقف و  يادص  ندینش  اریز  دننکیم ، دییأت 

هیآ 55/ هدئام ، هروس  [. 1 . ] یلاعت قح  زا  هن  دوب  هناگیب  دوخ 

؟ دننادیم رتالاب  ربمایپ  زا  ار  (ع ) نینمؤملاریمأ نایعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دننادیم رتالاب  ربمایپ  زا  ار  (ع ) نینمؤملاریمأ نایعیش  ارچ 

خساپ

. تسا هتشاد  هقباس  خیرات  لوط  رد  یعیـش  هعماج  رب  اوران  ياهتبـسن  تمهت و  داریا  هتبلا  دنرادن . هتـشادن و  يداقتعا  نینچ  نایعیـش  زگره 
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لوسر باحـصا  نارای و  نیرتهب  زا  ناملـسم و  درم  نیلوا  ار  (ع ) یلع ترـضح  یخیراـت  حیحـص  تاـنایرج  تاـیاور و  بجوم  هب  ناـیعیش 
زین (ص ) ادخ لوسر  { 1 («.} (ص دمحم دیبع  نم  دبع  انا  : » هدومرف هک  تسا  نیا  ترضح  نآ  تاراختفا  زا  دننادیم و  (ص ) مالـسا یمارگ 

لاؤس دوب  بوخ  { 2 «.} يدعب یبن  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  نم  تنا  یلع  ای  : » دندومرف هلمج  زا  دنراد  يدایز  تانایب  وا  نأش  رد 
روظنم رگا  دندومنیم . تباث  هعیش  دیاقع  هب  ار  نآ  دانتـسا  حیحـص  عبانم  زا  دندرکیم و  نایب  دنتـسم  روط  هب  ار  لاکـشا  نیا  مرتحم  هدننک 
یثیدح عبانم  رد  تسین و  يرـشعینثا  نایعیـش  داقتعا  نیا  تفگ  دیاب  هک  تسا  اهیهللیلع  ای  نایفوص  زا  یهورگ  زیمآولغ  دروخرب  ناشیا 

مهللا  » لوقی ةالغلا و  نم  أربتی  (ع ) یلع مامالا  ناک  . 1 هلمج : زا  دندرک  تفلاخم  نانآ  اب  تدش  هب  هک  هدـش  دراو  یتایاور  تیبلها  همئا  زا 
یلع اورذحا  (: » (ع قداصلا نع  . 2 { 3 «.} ًادحأ مهنم  رصنت  ًادبا و ال  مهلذفا  مهللا  يراصنلا  نم  میرم  نب  یسیع  ۀئاربک  ةالغلا  نم  یئرب  ینا 

تمهت نیا  أشنم  تسا  نکمم  و  { 4 «.} هَّللا دابعل  هیبوبرلا  نوعّدی  هَّللا و  ۀمظع  نورّغصی  هَّللا  قلخ  رش  ةالغلا  ناف  مهورسفی  ةالغلا ال  مکبابش 
توبن زا  تماما  بصنم  دوشیم  هتفگ  نایعیـش  تاداقتعا  رد  هک  دـشاب  نیا  دـننادیم ) رتالاب  (ص ) مرکا ربماـیپ  زا  ار  (ع ) یلع نایعیـش  هک  )

، دینک هجوت  { 5 {؛» ًاماما سانلل  کلعاج  ینإ  لق  نهمتأـف  تاـملکب  هبر  میهاربا  یلبت  ذا  و  : » هفیرـش هیآ  هب  تسا ! نینچ  يرآ  تسا . رتـالاب 
ماقم هب  تشاذـگ  رـس  تشپ  تیقفوم  اب  ار  تخـس  تاـناحتما  فلتخم و  لـحارم  دـیدرگ و  ثوعبم  توبن  هب  لـیلخ  میهاربا  هک  نآ  زا  سپ 

توبن و  ) بصنم ود  ره  مالـسا  یمارگ  لوسر  تیـصخش  رد  هک  تساجنیا  نخـس  اـما  ًاـماما .» ساـنلل  کـلعاج  ینا   » دـش بوصنم  تماـما 
ۀیادبلا و [. 1 . ] دنتسین توبن  بصنم  زئاح  يدعب ،» یبن  هنا ال  الإ  دومرف ...« : هک  ربمایپ  شیامرف  ياضتقم  هب  (ع ) یلع یلو  دوب . عمج  تماما )

یف ریـسی  فالتخا  عم   ) ح 1870 ص 30 ، ج 4 ، ملـسم ، حیحـص  كوبت ؛ هوزغ  باب  ص 24 ؛ ج 57  يراـخبلا ، ص 340 ؛ ج 7 ، هیاهنلا ،
ص 286. ج 25 ، راحبلا ، [. 4 . ] ص 265 ج 25 ، راـحبلا ، [. 3 . ] و 8 ح 5  ص 143 ، دـیحوتلا ، باـتک  ج 1 ، یفاـک ، لوصا  [. 2 (. ] ظافلالا

هیآ 124. هرقب ، [. 5]

رد تشپ  یناسک  هچ  دناد  یم  هکنیا  دوجو  اب  دتسرفب  هناخ  برد  هب  ار  شرسمه  دنیشنب و  هناخ  رد  شدوخ  هک  تسا  راگزاس  درف  کی  تریغ  اب  هنوگچ 
؟ داتفا دهاوخ  یتاقافتا  هچ  الامتحا  دنتسه و 

شسرپ

هچ دـناد  یم  هکنیا  دوجو  اب  دتـسرفب  هناخ  برد  هب  ار  شرـسمه  دنیـشنب و  هناخ  رد  شدوخ  هک  تسا  راگزاس  درف  کی  تریغ  اـب  هنوگچ 
؟ داتفا دهاوخ  یتاقافتا  هچ  الامتحا  دنتسه و  رد  تشپ  یناسک 

خساپ

یحیحص تواضق  هعقاو ، تامدقم  هب  هجوت  نودب  داتسرف  هناخ  برد  هب  ار  شرسمه  تسـشن و  هناخ  رد  دوخ  ریما  ترـضح  هک  روصت  نیا 
نآ لوط  اتـسار و  رد  (س ) ارهز ترـضح  نتفر  برد  تشپ  يهیـضق  داتفا و  قافتا  هعقاو  نیدـنچ  (ص ) مرکا ربماـیپ  تلحر  زا  دـعب  تسین .
رظن فالخرب  دـندرک و  عامتجا  هدـعاسینب  يهفیقـس  رد  ناناملـسم  زا  یهورگ  ربمایپ ، نفد  زیهجت و  زا  لـبق  . 1 دوش . یـسررب  دیاب  عیاقو 

وا هک  نیا  لیبق  زا  دندومن . (ع ) نینمؤملاریما ترـضح  هیلع  رب  تاغیلبت  هب  عورـش  ادـتبا  نامه  زا  . 2 دندومن . نییعت  هفیلخ  دـنوادخ  ربمایپ و 
ندـش هتـشک  هطـساو  هب  هّکم  حـتف  زا  لبق  ناناملـسم  هزاـت  زا  يداـیز  شخب  تسا و  هکم  نارـس  يهدنـشک  تسا ، حازم  لـها  تسا ، ناوج 

رابتعایب رد  یعس  تاناکما  مامت  هب  رگید  ترابع  هب  دنراد و . ... لد  ترودک  هنیک و  وا  هب  تبسن  (ع ) یلع ترـضح  تسد  هب  ناشناگتـسب 
دروم هک  دوب  یتیالو  تماما و  زا  عافد  (ع ) نینمؤملاریما ترضح  دوخ  هلمج  نم  ناملـسم  ره  يهفیظو  . 3 دندومن . (ع ) نینمؤملاریما ندرک 
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اهلالدتسا و یلع و  ترـضح  ياهعافد  . 4 ددرگن . فیرحت  ای  يدوبان  راچد  هتـشگ و  ظفح  بان  مالـسا  ات  دوب ، هللالوسر  دـنوادخ و  رظن 
هب هجوت  اـب  . 5 دـنوادخ . نید  هن  دـندومنیم ، یـصخش  قـح  زا  عاـفد  هب  مـهتم  ار  وا  درکن و  رثا  زور  نآ  يهنیدـم  يهعماـج  رد  وا  تاـنایب 
زا یـشخب  یتح  دنتـشاذگیم -  مارتحا  (ص ) ربماـیپ رتخد  هب  زونه  مدرم  (س ،) ارهز ترـضح  نأـش  رد  (ص ) مرکا ربماـیپ  ناوارف  تاـیاور 

هلئـسم نیا  رب  دـهاش  و  تسا -  (س ) ارهز ترـضح  ناشیا  يهجوز  هک  دوب  نیا  تهج  هب  دـندوب  لئاق  (ع ) یلع ترـضح  يارب  هک  یمارتحا 
زا دـعب  یلو  دـنیامن ، تعیب  هب  روبجم  ار  (ع ) نینمؤملاریما ترـضح  دنتـسناوتن  اهبصاغ  دـندوب  هدـنز  (س ) ارهز ترـضح  ات  هک  تسا  نیا 

تیالو نید و  زا  عافد  . 6 دندش . رکبوبا  اب  تعیب  هب  روبجم  دنتـشادن و  ار  هلباقم  ناوت  رگید  (ع ) نینمؤملاریما (س ،) ارهز ترـضح  تداهش 
شیوخ رابتعا  زا  دـیاب  ترـضح  ینعی  دوب ، زین  (ص ) ربمایپ رتخد  صخـش  يهفیظو  همه  زا  رتالاب  دوب  یناملـسم  ره  هفیظو  هک  هنوگ  ناـمه 

زین (ع ) نیـسح نسح و  رابتعا  زا  مناخ  اتـسار  نیمه  رد  دندومنیم . شالت  مدرم  يرگنشور  رد  دنتـشاذگیم و  هیام  تیالو ، نید و  يارب 
روتـسد دـنوادخ و  نید  زا  يوریپ  هب  ار  اهنآ  دـنتفریم و  راصنا  يهناخ  برد  هب  اـهبش  دـنتفرگیم و  ار  اـهنآ  تسد  دنتـشاذگ و  هیاـم 

رد ار  دوخ  (س ) ارهز ترـضح  رگا  دشیم و  مامت  مدرم  رب  تجح  دـیاب  . 7 دـندومنیم . بیغرت  تیالو  تماما و  اب  هطبار  رد  (ص ) ربماـیپ
نآ زا  ناج  ياپ  ات  (س ) ارهز ترـضح  ارچ  دوب  قح  (ع ) یلع ترـضح  تماما  رگا  دشیم  هتفگ  زورما  هب  ات  دندومنیمن  لخاد  هلئـسم  نیا 

هفیظو دوخ ، قح  قاقحا  زا  ریما  ترـضح  ندش  سویأم  زا  دعب  دش ، رکذ  راصتخا  روط  هب  هتبلا  هک  هتکن  تفه  نیا  هب  هجوت  اب  دومنن ؟ عافد 
اهنآ هب  یتح  درک ، دهاوخن  تعیب  وا  درادن و  يراک  امش  اب  یلع  دنیوگب : اهبصاغ  هب  دنیایب و  برد  تشپ  هب  هک  دوب  (س ) ارهز ترضح 

، میوگیمن غورد  زگره  نم  هللالوسر و .)... يهغـضب  هبیط ، هرهاط ، هقیدـص ،  ) دیـسانشیم هک  متـسه  ییارهز  نامه  نم  مدرم  يا  دـیوگب 
ترضح یعرش  يهفیظو  تّجح  مامتا  نیا  دناهداد و . ... ماجنا  هناملاظ  یلمع  نابـصاغ  تسا و  (ع ) یلع ترـضح  قح  تفالخ  دینادب  سپ 

هچ دیامن  یهن  بجاو و ... جح  هزور ، زامن ، لثم  یعرش  تابجاو  ماجنا  زا  ار  دوخ  رسمه  دناوتیمن  هاگ  چیه  رهوش  کی  دوب و  (س ،) ارهز
. تسا نید  لوصا  وزج  هک  تیمها  نیا  اب  یبجاو  هب  دسر 

لسوت نوماریپ  تاهبش 

؟ دنناد یم  تعدب  كرش و  ار  همئا :  ترایز  تعافش و  تساوخرد  همئا و  هب  لسوت  اه  یباهو  ارچ 

شسرپ

؟ دنناد یم  تعدب  كرش و  ار  همئا :  ترایز  تعافش و  تساوخرد  همئا و  هب  لسوت  اه  یباهو  ارچ 

خساپ

يارب دـنا و  هدرک  یقلت  شتـسرپ  یعون  ار  نآ  هک  دـنناد  یم  كرـش  ًاقلطمار  یهلا  يایلوا  زا  تعافـش  تساوخرد  تهج  نیا  زا  اه  یباـهو 
هک تسا  نآ  ناتسرپ  تب  ندوب  كرـشم  تلع  تفایرد  ناوت  یم  روکذم  ءهیآ  رد  تقد  اب  ( 1 : .) دنا هدرک  کسمت  هیآ  نیا  هب  دوخ  ياعدا 

دندیتسرپ و یم  ار  اه  تب  ًالوا : دـنداد ; یم  ماجنا  راک  ود  ناتـسرپ  تب  رگید : ریبعت  هب  دـننک . تعافـش  ار  نانآ  ات  دـندیتسرپ  یم  ار  اه  تب 
تب ناتسرپ  تب  تسا ;  ینشور  قرف  ناتسرپ ,  تب  یهاوخ  تعافش  ام و  یهاوخ  تعافـش  نایم  دندرک . یم  تعافـش  بلط  اه  نآ  زا  ًایناث :

یمراگدرورپ نذا  هب  ار  یهلا  يایلوا  تعافـش  ادـخ و  صتخم  ار  تعافـش  ناناملـسم ,  هک  یتروص  رد  دـنناد , یم  تعافـش  ناکلام  ار  اـه 
زا هک  تسا  یتیاور  ناشلیلد  دنناد . یمن  زیاج  ار  روبق  ترایز  يارب  ترفاسم  یلو  دننک , یم  زیوجت  ار  ربمایپ  ترایز  لصا  اه  یباهو  دنناد .
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یلاح رد  ( 2 ;) یصقالادجسم مارحلادجسم و  یبنلادجسم و   ) دجـسم هس  يارب  رگم  دوش  یمن  هتـسب  رفـس  راب  هک :  تسا  هدش  لقن  6 ربمایپ
نآ ترایز  يارب  تسا  راوازس  دنراد , هک  یتلیـضف  تهج  هب  دجـسم  هس  نیا  طقف  دجاسم  نیا  زا  هک :  تسا  نآ  قوف  تیاور  نومـضم  هک 

لها ننس  حاحص و  ناگدنـسیون  هک  تسا  نآ  بلطم ,  نیا  هاوگ  درادن . يراک  ترایز  عوضوم  هب  ثیدح  نیا  ًالـصا  و  دوش . ترفاسم  اه 
ص تیباهو ,  نییآ  یناحبس ,  رفعج  یقروا 2. پـ  ) هیآ 18  10  ) سنوی یقروا 1. پـ . ) دنا هدرک  لقن  6 ربمایپ ترایز  رب  لاد  ار  یتاـیاور  تنس 

131

پ) (؟ تسین رفک  كرش و  عون  کی  نیا  ایآ  تسج ؟ کمک  همئا  نارگید و  زا  دیاب  ادخ  هب  یکیدزن  يارب  هدمآ  نآرق  اجک ي  رد 

شسرپ

پ) (؟ تسین رفک  كرش و  عون  کی  نیا  ایآ  تسج ؟ کمک  همئا  نارگید و  زا  دیاب  ادخ  هب  یکیدزن  يارب  هدمآ  نآرق  اجک ي  رد 

خساپ

ياضتقم هب  دنوادخ  ( 1  . ) تسا دوش  یم  تبغر  هقالع و  يور  زا  يرگید  هب  یکیدزن  ثعاب  هک  يزیچ  ای  نتـسج و  برقت  ینعم  هب  هلیـسو 
بتک لوزن  ناربماـیپ و  نداتـسرف  اـه  نآ  زا  یکی  هک  تـسا  هدرک  مـهارف  ار  مدرم  تیادـه  بابـسا  شیوـخ ، ياـهتنا  یب  تـمحر  فـطل و 
یهلا تنس  یلو  دناسرب ، تادوجوم  هب  ار  دوخ  ضیف  هطـساو ، نودب  دناوت  یم  دنوادخ  دنچ  ره  تسا . ینید  ناربهر  ییامنهار  ینامـسآ و 

رد دنک . اطعا  بابـسا  للع و  هار  زا  اهنت  ار  دوخ  ضیف  دهد و  رارق  لماوع  بابـسا و  ماظن  ساسا  رب  ار  یتسه  ناهج  هک  هتفرگ  قلعت  نیا  رب 
يراج شببـس  للع و  قیرط  زا  ار  ایـشا  روما و  دنوادخ  ( 2 ( ؛ بابـسألاب الا  ءایـشالا  يرجی  نأ  هللا  یبا  : " دیامرف یم  (ع ) قداص ماما  یتیاور 

هار شیوخ ،  ضیف  ياطعا  يارب  دنوادخ  دیوج . یم  لسوت  لیاسو  بابسا و  هب  یگدنز  ياهراک  همه  رد  ناسنا  ساسا  نیا  رب  " دزاس . یم 
ضیف و لوزن  لماوع ، بابسا و  هلمج  زا  هریغ . مدرم و  هب  تمدخ  میتی ،  هب  یکین  هزور ،  زامن ،  دننام  تسا ، هدرک  صخشم  ار  یبابسا  اه و 

يارب هک  هدرک  رکذ  یلئاـسو  یتـیاور  رد  ع )  ) یلع ماـما  دنتـسه . ناربماـیپ ) ناـماما و   ) هدیـسر قح  هب  ياـه  ناـسنا  دوـجو  یهلا ،  تمحر 
الا هلا  ال   ) صالخا هملک  ادـخ و  هار  رد  داهج  ربمایپ و  ادـخ و  هب  نامیا  دـننام  تسج ، هرهب  اهنآ  زا  ناوت  یم  ادـخ  هب  ناسنا  ندـش  کیدزن 

یکیدزن هلیسو  هدرمشرب ،  روما  هک  يروط  نامه  ( 3 .) کین ياهراک  قافنا و  محر و  هلـص  هرمع و  جـح و  هزور و  تاکز و  زامن و  و  هللا )
هراشا نادب  تایاور  نآرق و  رد  هک  تسا  دنوادخ  هب  برقت  هلیسو  زین  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  رهطم  حاورا  زا  دادمتسا  دنتـسه ، دنوادخ  هب 

هویـش دروم  رد  ص )  ) مرکا ربماـیپ  ( 4" . ) دـیروآ تسد  هب  هلیـسو  وا  يوس  هب  هلیـسولا ؛ هیلا  اوغتباو  :" دـیامرف یم  دـیجم  نآرق  تسا . هدـش 
تـسا یتسه  ناهج  رد  ناسنا  یگدنز  ۀمزال  لسوت ،  نیاربانب  ( 5" .) ۀـمحرلا یبن  کیبنب  کیلا  هجوتأ  کلأسأ و  ّینا  مهللا  : " دومرف لسوت 

نیا رطاخ  هب  زین  دنوادخ ، هب  برق  یکیدزن و  تهج  هب  ناماما  ناربمایپ و  نایم ،  نیا  رد  تسا . امرفمکح  لماوع  بابسا و  نوناق  نآ  رب  هک 
تافـص هاگ  یلجت  نانیا  دنریگ . یم  رارق  لسوت  دروم  تسا ،  هتفای  یلجت  تادوجوم  رگید  زا  رت  لماک  ۀنوگ  هب  نانآ  رد  یهلا  تافـص  هک 

نیا رد  یهلا  يامسا  تافص و  رت ، لزان  دح  رد  تسا ، میلع  عیمـس و  رابج و  میحر و  نامحر و  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  ینعی  دندنوادخ ،
. دنتسه اه  ناسنا  نیا  دنوادخ  هب  ندیسر  تعافش و  لسوت و  يارب  دارفا  نیرت  هتسیاش  سپ  تسا . هتفای  یلجت  هتـسویپ و  ادخ  هب  ياه  ناسنا 

یـصاخ ینافرع  ثحب  هنیمز  نیا  رد  هتبلا  تسا . هتفای  لسوت  کسمت و  یهلا  دوجو  لزاـن  هبترم  هب  ناـماما ، ناربماـیپ و  هب  لـسوت  اـب  ناـسنا 
 - 3 ص 183 . چ1 ، یفاک ،  - 2 ص 464 . ج4 ، هنومن ، ریسفت   - 1 اه :  تشون  یپ  دـبلط . یم  رگید  یتصرف  تسا و  لصفم  هک  دراد  دوجو 
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ص 441 ج1 ، هجام ، نبا  ننس   - 5 هیآ 35 . ( 5  ) هدئام  - 4 مالسالا . ضیف  هبطخ 109 ،  هغالبلا ،  جهن 

؟  تسا تعدب  هیام  كرش و  بجوم  یهلا ,  يایلوا  هب  لسوت 

شسرپ

؟  تسا تعدب  هیام  كرش و  بجوم  یهلا ,  يایلوا  هب  لسوت 

خساپ

یم برعلا  ناسل  رد  روظنم  نبا  تسا .  نداد  رارق  هلیسو  ادخ  دوخ و  نیب  یهلا ,  برق  ماقم  هب  لین  تهج  ار  يا  هیامنارگ  دوجو  ـل مـ ـسو تـ
ماقم مارتحا و  هلیسو  هب  ینعی :  دش ;  لسوتم  يو  هب  دوجوم  نالف  اب  (- 1  . ) هیلع هفطعت  هرصآ  همرحب  هیلا  برقت  اذکب ,  هیلا  لسوت  دیوگ : 

هلیسولا و هیلا  اوغتبا  هّللا و  اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  دیا :  ـ مر نآر مـجـیـد مـی فـ قـ دیدرگ .  کیدزن  يو  هب  دنک ,  یم  بلج  اروا  رظن  هچنآ 
وا هار  رد  دیزاس و  مهارف  هلیسو  گرزب ,  يادخ  يوس  هب  دیـشاب و  راکزیهرپ  نان ,  ـ مو يا مـ (- 2  . ) نوحلفت مکلعل  هّللا  لیبس  یف  اودهاج 

 . - ریغلا یلا  هب  برقتی  ام  هلیسولا  دنک :  یم  فیرعت  هنوگنیا  ار  هلیسو  هغللا  حاحص  رد  يرهوج  دیدرگ .  راگتسر  هک  دشاب  دینک ,  هزرابم 
یهاـگ میوش ,  یم  لـسوتم  وا  هب  هک  يدنمـشزرا  دوجوم  نیارباـن ,  بـ مییوج .  یم  برقت  يرگید  هب  نآ  اـب  هچنآ  زا  تسا  تراـبع  هلیـسو 

کی هاگ  دزاس و  یم  کیدزن  ناهج  راگدرورپ  هب  ار  ام  يدنمورین  هلیسو  ناونع  هب  هک  تسا  ـد  نواد هناصلاخ خـ شتسرپ  هتـسیاش و  لامعا 
مـسق هس  هب  ناوت  یم  ار  لـسوت  لـسو  ما تـ ـ ـس ـ قا تسا .  رادروخرب  يا  هژیو  مارتـحا  ماـقم و  زا  گرزب ,  يادـخ  دزن  رد  هک  دـنمورب  ناـسنا 

نع هدرک :  تیاور  نینچ  هلیسولا  هیلااوغتبا  هفیرش و  هیآ  لیذ  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  هکنانچ  حلاص ;  لامعا  هب  لسوت   - 1  : دومن میسقت 
او ـتـغـ باو ـه  یآ درو  رد مـ هدا  قـتـ (- 2  . ) هیـضری امب  لمعلا  هتعاطب و  هّللا  یلا  اوبرقت  لاق :  هلیـسولا *)  هیلا  اوغتباو  یلاـعت (*  هلوق  یف  هداـتق 

يا ـ عد ـل بـه  سو تـ  - 2 دوش .  کیدزن  راگدرورپ  هب  دشاب ,  يو  يدونـشوخ  دروم  هک  یلمع  ادـخ و  تعاطا  اب  دـیوگ :  یم  هلیـسولا  ـیـه  لا
 . نیئطاخ انک  انا  انبونذ  انلرفغتـسا  انابا  ای  اولاق  دـنک :  یم  تیاکح  نینچ  فسوی  ناردارب  نابز  زا  میرک ,  نآرق  هکنانچ  هتـسیاش ,  ناگدـنب 

شـشخب گرزب ,  يادخ  زا  ردپ ,  يا  دنتفگ :  شیوخ )  ردپ  هب  بوقعی  ناد  ـ نزر فـ (- ) 3  . ) میحرلا روفغلا  وه  هنا  یبر  مکل  رفغتساس  لاق 
یم ششخب  بلط  امش  يارب  دوخ ,  راگدرورپزا  يدوز  هب  گـفـت :  بو )  یـعـقـ میدرب ( .  یم  رس  هب  هابتـشا  رد  ام  هک  هاوخب  ار  ام  ناهانگ 

رافغتـسا اـعد و  هب  بوـقعی  نادـنزرف  هک  ددرگ  یم  موـلعم  ینـشور  هب  هدـش  داـی  هیآ  زا  تـسا .  ناـبرهم  هدـنزرمآ و  رایـسب  وا  هـک  میاـمن 
ضارتعا نانآ  لسوت  هب  اهنت  هن  زینربمایپ ,  بوقعی  ترـضح  دنتـسناد و  دوخ  یگدوشخب  هلیـسو  ار  نآ  دـند و  ـ یدر لـسوتم گـ شیوخردـپ 

یصاخ تمرح  ماقم و  زا  ادخ  دزن  رد  هک  يونعم  دنموربآ  ياهتیصخش  هب  ـل  ـسو تـ  - 3 داد .  مه  رافغتـسا  اعد و  هدعو  اهنآ  هب  هک  درکن , 
 . تسا هدوب  ربمایپ  هباحـص  راتفر  شریذـپ و  دروم  مالـسا  ردـص  زا  زین  لسوت  عون  نیا  یهلا .  برق  ماـقم  هب  لـین  روظنم  هب  دـنرادروخرب , 
نب دمحا   - 1  : مینارذ رظن مـی گـ زا  ار  هلاسم  نیا  لئالد  مالـسا ,  ناهج  ناگرزب  ادـخ و  لوسر  هباحـص  راتفر  ثیداحا و  وترپ  رد  کـنیا 

لاقف ملس  و  هلآ ]  و  هیلع [  هّللا  یلص  یبنلا  یتا  رصبلا  ریرض  ـال  جر نا  دنک :  یم  تیاور  نینچ  فینح ,  نب  نامثع  زا  دوخ  دنـسم  رد  لبنح 
یلصیف هئوضو  نسحیف  اضوتی  نا  هرماف  هعدا .  لاقف :  ریخ ,  وهف  كاذ  ترخا  تئش  نا  کل و  توعد  تئـش  نا  لاق :  ینیفاعی ,  نا  هّللا  عدا 

یف یبر  یلا  کب  تهجوت  ینا  دـمحم  ای  همحرلا  یبن  دـمحم  کیبنب  کیلا  هجوتا  کلئـسا و  ینا  ـلـهـم  لا ءاعدـلا .  اذـهب  وعدـی  نیتعکر و 
ربمایپ دشخب .  تیفاع  ارم  ات  هاوخب  ادخ  زا  تفگ :  دـمآ و  یمارگ  ربمایپ  دزن  انیبان  يدرم  (- 4  . ) یف هعفش  مهللا  یل  یضقتف  هذه ,  یتجاح 
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ربمایپ امرفب .  اعد  درک :  ضرع  انیبان  درم  دـشاب .  رتهب  نیا  مزادـنا و  یم  ریخات  هب  یتسه  لـیام  رگا  میاـمن و  اـعد  یهاوخ  یم  رگا  دومرف : 
زا نم  اراگدرورپ   : دـنک اعد  نینچ  ـن  یا درازگب و  زامن  تعکر  ود  دـیامن و  تقد  دوخ  يوضو  رد  دریگب و  وضوات  داد  نامرف  ار  وا  یمارگ 

راگدرورپ هب  وت  هلیسو  هب  مزاین  دروم  رد  نم  دمح  يا مـ مروآ .  یم  يور  وت  هب  تمحر  ربمایپ  دمحم ,  هلیسو  هب  منک و  یم  تساوخرد  وت 
تـسا ناثدـحم  قافتا  دروم  تیاور ,  نیا  یتسرد  نادرگ .  نم  عیفـش  ار  وا  ایادـخ  ییامرف .  هدروآرب  ار  متجح  ات  موش  یم  هجوتم  شیوخ 

هجام نبا  دنک و  یم  فیصوت  حیحص  ثیدح  ناونع  هب  ار  نآ  هدش ,  دای  ثید  لقن حـ زا  سپ   , كردتسم رد  يروباشین  مکاح  هک  يروطب 
دیامن یم  دییات  ار  تیاور  نیا  تحص  هیعدالا  باوبا  باتک  رد  يذمرت  تسا و  حیحص  یتیاور  ـن  یا ـد :  یو قاحـساوبا مـی گـ زا  لقن  هبزین 

دق روهـشم 000 و  حیحـص و  ثید  ـحـ لا اذه  نا  کش  ال  دیوگ :  یم  لسوتلا  هقیقح  یلا  لصوتلا  باتکرد  زین  یعافرلا  بیـسن  دم  و مـحـ . 
نیا هک  تسین  يدـیدرت  (- 6  . ) هل ملـس  و  هلآ ]  و  هیلع [  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ءاعدـب  یمعالارـصب  دادـترا  بیر  ـال  کـش و  ـالب  هیف  تبث 
درم نآ  ییانیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياعد  اب  هک  تسا  هدـش  تباث  تیاور ,  نیا  رد  تسا 000 و  روهشم  حیحـص و  ثیدح , 

هلیـسو هب  زاین  ندـش  هدروآرب  روظنم  هب  یمارگ ,  ربمایپ  هب  لـسوت  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  تیاور  ـن  یا زا  تشگزاـب .  يو  هب  اـنیبان , 
زا ادـخ ,  دوخ و  نیب  ربمایپ  نداد  رارق  هلیـسو  اب  و  دـنک .  اعد  هنوگنآ  اتداد  ناـمرف  ار  اـنیبان  درم  نآ  ادـخ  لوسر  هکلب  تسا ,  زیاـج  يو , 
رد يراخب  هّللادبعوبا   - 2 تسا .  دـنوادخ  هاگرد  نازیزع  یهلا و  يایلوا  هب  لسوت  نامه  انعم  نیا  و  دـیامن .  تساوخرد  ناـهجراگدرورپ 

لسوتن انک  انا  مهللا  لاقف :  بلطملادبع  نب  سابعلاب  یقستسا  اوطحق  اذا  ناک  هنع  هّللا  یـضر  باطخلا  نب  رمع  نا  دیوگ :  یم  دوخ  حیحص 
هلیـسو هب  باـطخ  نب  رم  عـ داد ,  خر مـی  یط  ها قـحـ ـ گر هـ (- 7  . ) نوقـسیف لاق  انقـسافانیبن .  معنب  کیلا  لسوتن  انا  انیقـستف و  انیبنب  کیلا 

وا هبربماـیپ  تاـیح  ناـمز  رد  ایادـخ  تفگ :  یم  دومن و  یم  ناراـب  بلط  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـصر  ـبـ ما يوـمع پـیـ بلطملادـبع -  نب  ساـبع 
باریـس ار  ام  ات  میوش  یم  لسوتم  وت  يوس  هب  ربمایپ  يومع  هب  نونکا  يدومرف .  یم  لزان  ام  رب  ار  دوخ  تمحر  ناراب  میدش و  یم  لسوتم 

دو راعشا خـ رد  زین  مالسا  ردص  ناناملسم  هک  هدوب  جیار  لومعم و  يردقب  ادخ  يایلوا  هب  لسوت  هلا  مـسـ  - 3 دندش .  یم  باریس  و  ینک . 
نآ تایبا  يالبال  رد  دورـس و  يا  هدیـصق  یمارگ ,  ربمایپ  يارب  براق  نب  داوس   : دـندومن یم  یفرعم  ادـخ  دوخ و  نیب  هلیـسو  ار  رب  ـ ما پـیـ , 

بئاطالا نیمرکالا  نبای  هّللا  یلا  هلیـسو  نیلـسرم  ـ لا ـی  نذا ـک  نا ـب و  لا لک غـ یلع  نومام  کنا  هریغ و  بر  ـال  نا  دهـشا  و  تفگ :  نینچ 
دنزرف يا  وت -  هک  مهد  یم  یهاوگو  ینیما  يا  هدیـشوپ  ناـهنپ و  ره  رب  وـت  تسی و  اد نـ يرا جـز خـ ـ گدرور هک پـ مهد  یم  یهاوـگ  (- 8)

زا ار  رعـش  نیا  یمارگ  ربمایپ  لا کـه  رد عـیـن حـ یتسه .  ادخ  يوس  هب  هلیـسو  نیرت  کیدزن   , ناربمایپ رگید  نایم  رد  ناکاپ -  نایمارگ و 
یتیب ود  رد  زی  ـعـی نـ فا شـ تخاسن .  مهتم  تعدب  كرش و  هب  ار  وا  تشادن و  زاب  ینخس  نینچ  زاار  يو  زگره  یلو  دینـش ,  براق  نب  داوس 

(- 9  ) یتفیحـص نیمیلا  يدـیب  ادـغ  یطعا  مهبوجا  یتی  ـلـ ـسو هیلا  مه  یتعیرذ  یبـنلا  لآ  دـنک :  یم  هراـشا  تقیقح  نیا  هب  میروآ ,  یم  هک 
تایاور هچر  گـ دوش .  هداد  نم  تسار  تسد  هب  ملمع  همان  نانآ ,  رطاخ  هب  هک  مراودیما  دنتـسه و  ادخ  يوس  هب  نم  هلیـسو  ربمایپ  نادناخ 

زا نآ  ندوب  بولطم  لـسوت و  هلاـسم  هد ,  ـ ـش داـی  تاـیاور  وترپرد  نکیل  تسا ,  ناوارف  یهلا ,  ياـیلوا  هب  لـسوت  زاوـج  نوـماریپ  هدیـسر 
یب نایب ,  نیا  بـا  تسین .  نخس  هلاطا  هب  يزاین  ددرگ و  یم  نشور  یمالـسا ,  گرزب  نادنمـشناد  هباحـص و  شور  ربمایپ و  تنـس  هاگدید 

 . دسر یم  توبث  هب  دنا ,  هتسناد  تعدب  كرش و  ار  ادخ  هاگرد  نازیزع  هب  لسوت  هک  نانآ  راتفگ  یگیاپ 

؟ دوش یمن  بوسحم  كرش  مالسلا )) هیلع  )) نیسح ماما  مسارم  تشادگرزب  ایآ 

شسرپ

؟ دوش یمن  بوسحم  كرش  مالسلا )) هیلع  )) نیسح ماما  مسارم  تشادگرزب  ایآ 
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خساپ

ماـما تشادـگرزب  ناوـنع  هـب  نوـچ  دـشابن ، عرـش  فلاـخم  رگا  اـّما  تـسا ، موـکحم  عرـش  رظن  زا  يرادازع ، رد  عرـش  فلاـخم  ياـهراک 
هک تسا  انعم  نیا  هب  شتسرپ  تسین . شتسرپ  يانعم  هب  تشادگرزب  مارتحا و  نیا  درادن . یلاکشا  دوش  یم  رازگرب  مالسلا )) هیلع  )) نیسح
ادخ روآدای  شروضح  هک  ینید -  ملاع  تسد  ندیسوب  الثم  دراد ; قرف  شتسرپ  اب  مارتحا  دوش . راهظا  عوضخ  تیاهن  يدوجوم ، ربارب  رد 

هن تسا ، مارتحا  ناماما  ربمایپ و  حیرـض  ندیـسوب  ردام و  ردپ و  هب  مارتحا  نینچمه  میظعت . ای  شتـسرپ  هن  تسا ، مارتحا  تسا -  وا  ربمایپ  و 
كرش ادخ  ریغ  میظعت  مارتحا و  اّما  تسا ، كرش  دوش ، هدیتسرپ  دشاب -  هک  ره  ادخ - ریغ  رگا  تسا و  ادخ  هب  رصحنم  شتسرپ  شتـسرپ .

. مّلعم ردام و  ردپ و  دننام  دوش ; راتفر  مارتحا  هب  نانآ  اب  ای  دنریگ  رارق  میظعت  دروم  دیاب  سّدقم  ءایشا  دارفا و  زا  يرایسب  تسین .

یم تب  دننام  دنریگ و  یم  الط  زا  ار  نآ  دنزاس و  یم  دبنگ  ناماما  ياهمرح  يارب  هک  تسا  تسرد  نیا  سپ  تسا  ادخ  نآ  زا  طقف  شیاتـس  هکنیا  اب 
؟ دنزاس

شسرپ

دـنریگ و یم  الط  زا  ار  نآ  دـنزاس و  یم  دـبنگ  ناماما  ياهمرح  يارب  هک  تسا  تسرد  نیا  سپ  تسا  ادـخ  نآ  زا  طقف  شیاتـس  هکنیا  اـب 
؟ دنزاس یم  تب  دننام 

خساپ

. تسین شتسرپ  هتسیاش  ادخ  ریغ  سک  چیه  تسادخ و  نآ  زا  شتسرپ  تسا  مولعم  دشاب  شتسرپ  ّدح  رد  شیاتس  شیاتـس ، زا  روظنم  رگا 
تسا تشادگرزب  میظعت و  مارتحا و  ّدح  رد  شیاتس  شیاتـس ، زا  روظنم  رگا  و  تسین . شتـسرپ  الط  هب  نآ  ندیـشوپ  دبنگ و  نتخاس  یلو 

ياهزیچ دـبنگ و  نتخاس  تسا و  بولطم  هدیدنـسپ و  هکلب  درادـن  یلاکـشا  ادـخ  هب  باستنا  رطاـخ  هب  ادـخ  ریغ  يارب  میظعت  مارتحا و  هک 
یتسرپ تب  اریز  درک  هسیاقم  یتسرپ  تب  اب  ار  نآ  دیابن  نیاربانب ; درادن . شتـسرپ  ناونع  تسا و  مارتحا  میظعت و  ناونع  هب  ماما  يارب  رگید 
یقالخا لمع  کی  لب  درادن . شتـسرپ  هبنج  چیه  هک  تامارتحا  هنوگ  نیا  فالخ  رب  دوش  یم  بوسحم  ادـخ  ریغ  شتـسرپ  تسا و  كرش 

. تسا تّمذم  دروم  ءالقع  دزن  رد  هدوب و  قلخ  ءوس  دنمارتحا  راوازس  هک  صاخشا  هب  تبسن  مارتحا  یب  هک  نانچ  تسا . تبثم 

؟ تسا كرش  ینکردا » یلع  ای   » نتفگ

شسرپ

؟ تسا كرش  ینکردا » یلع  ای   » نتفگ

خساپ
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رگا یلو  دراد ; یلقتسم  تردق  دنوادخ  تردق  ربارب  رد  ترضح  نآ  هک  دشاب  دقتعم  صخـش  هک  تسا  كرـش  هلمج  نیا  نتفگ  یماگنه 
چیه هب  دروآرب  ار  يرگید  ناسنا  هتساوخ  دناوت  یم  وا  زا  نتـساوخ  ندرک و  اعد  قیرط  زا  ای  دنوادخ و  نذا  هب  یمارگ  نآ  هک  دشاب  دقتعم 

. تسین كرش  هجو 

یم تب  دننام  دنریگ و  یم  الط  زا  ار  نآ  دنزاس و  یم  دبنگ  ناماما  ياهمرح  يارب  هک  تسا  تسرد  نیا  سپ  تسا  ادخ  نآ  زا  طقف  شیاتـس  هکنیا  اب 
؟ دنزاس

شسرپ

دـنریگ و یم  الط  زا  ار  نآ  دـنزاس و  یم  دـبنگ  ناماما  ياهمرح  يارب  هک  تسا  تسرد  نیا  سپ  تسا  ادـخ  نآ  زا  طقف  شیاتـس  هکنیا  اـب 
؟ دنزاس یم  تب  دننام 

خساپ

. تسین شتسرپ  هتسیاش  ادخ  ریغ  سک  چیه  تسادخ و  نآ  زا  شتسرپ  تسا  مولعم  دشاب  شتسرپ  ّدح  رد  شیاتس  شیاتـس ، زا  روظنم  رگا 
تسا تشادگرزب  میظعت و  مارتحا و  ّدح  رد  شیاتس  شیاتـس ، زا  روظنم  رگا  و  تسین . شتـسرپ  الط  هب  نآ  ندیـشوپ  دبنگ و  نتخاس  یلو 

ياهزیچ دـبنگ و  نتخاس  تسا و  بولطم  هدیدنـسپ و  هکلب  درادـن  یلاکـشا  ادـخ  هب  باستنا  رطاـخ  هب  ادـخ  ریغ  يارب  میظعت  مارتحا و  هک 
یتسرپ تب  اریز  درک  هسیاقم  شتـسرپ  تباب  ار  نآ  دیابن  نیاربانب  درادن . شتـسرپ  ناونع  تسا و  مارتحا  میظعت و  ناونع  هب  ماما  يارب  رگید 
یقالخا لمع  کی  لب  درادن . شتـسرپ  هبنج  چیه  هک  تامارتحا  هنوگ  نیا  فالخ  رب  دوش  یم  بوسحم  ادـخ  ریغ  شتـسرپ  تسا و  كرش 

. تسا تّمذم  دروم  ءالقع  دزن  رد  هدوب و  قلخ  ءوس  دنمارتحا  راوازس  هک  صاخشا  هب  تبسن  مارتحا  یب  هک  نانچ  تسا . تبثم 

اهنآ ایآ  دنک  ناریو  ار  همئا  روبق  رگاو  تسین  اهتب  زا  تیلهاج  نتفرگ  تجاح  لثم  همئا  روبق  زا  نتفرگ  تجاح  ایآ 

شسرپ

اهنآ ایآ  دنک  ناریو  ار  همئا  روبق  رگاو  تسین  اهتب  زا  تیلهاج  نتفرگ  تجاح  لثم  همئا  روبق  زا  نتفرگ  تجاح  ایآ 

خساپ

تجاح ع )  ) ماما زا  رگا  نینچ  مه  هداد  ماجنا  تسردان  يراک  شاعطق  دهاوخب  تجاح  يرگید  سک  ره  ای  متشه و  ماما  ربق  زا  یـسک  رگا 
یلاکـشا چیه  دهد  رارق  عیفـش  ادخ  دزن  ار  تارـضح  نآ  رگا  یلو  تسا  هتفر  اطخ  هب  درادنپب  ریثات  رد  لقتـسم  ار  ترـضح  نآ  دـهاوخب و 

یهلا يایلوا  هک  ارچ  تسا  توافتم  رایـسب  دیاهتـشون  اـهتب  دروم  رد  امـش  هک  هچنآ  اـب  تعافـش  نیا  تسا . هتـسیاش  يراـک  هکلب  درادـن 
نآرق دنرادن . ار  یتیعقوم  ماقم و  نینچ  هراتس و )... هام ؤ  دیـشروخ ؤ   ) یلاشوپ ياهدوبعم  رگید  ای  تب و  یلو  دنتـسه  تعافـش  رد  نوذام 

هللا ودـجول  لوسرلا  مهلرفغتـسا  هللا و  رفغتـساف  كوئواج  مهـسفنا  اوملظ  ذا  مهنا  ولو   )) دـنادیم تعافـش  رد  نوذام  ار  (ص ) ربمایپ دـیجم 
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نابرهم ریذپهبو و  ار  ادخ  ینک  ترفغم  بلط  نانآ  يارب  ربمایپ  يا  وت  دننک و  رافغتـسا  ادـخ  هاگرد  هب  ناراکهانگ  رگا  شامیحر ; شاباوت 
دنرادن رگیدکی  اب  یقرف  ماما  هدـنز  ای  هدرم  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  نآرق و  تایآ  زا  هچنآ  ربانب  هک  نیا  رگید  ئهتکن  تفای )). دـنهاوخ 

 . دننیبیم دنونـشیم و  یلو  دـناهتفر  ایند  زا  رهاظ  بسح  رب  هچرگ  نیا  ربانب  ام  لامعا  رب  رظان  دنتـسه و  تداهـش  ماقم  ياراد  اهنآ  هک  ارچ 
شیپ لباق  ریغ  تسا  ياهلاسم  دـیآیم  وا  رـس  رب  هچ  دـنک  ناریو  ار  (ع ) ماما ربق  دـهاوخب  درادرب و  ربت  امـش  لوق  هب  یـسک  رگا  هک  نیا  اما 

. دـندرک ناریو  ار  (ع ) عیقب همئا  نینچ  مه  و  (ع ) نیـسح ماما  ربق  اهراب  هکنانچ  دـهدن  خر  رهاـظ  هب  مه  ياهثداـح  چـیه  تسا  نکمم  ینیب ;
ماـما تسا  نکمم  دریگ . رارق  یهلا  تازاـجم  تبوقع و  دروـم  هلـصافالب  داد  ماـجنا  یفـالخ  راـک  سک  ره  هک  تسین  اـنب  شاـساسا  نوـچ 

. تسا جاردتسا  نداد و  تلهم  رب  ناهج  نیا  رد  دنوادخ  تنس  نوچ  دهدن  خر  يروف  هثداح  یلو  دشکب  یسک  ار  (ع ) موصعم

؟ دنریگ یم  داریا  ام  نتفگ  نیسح )  ای   ) و یلع )  ای   ) هب تنس ,  لها  ارچ 

شسرپ

؟ دنریگ یم  داریا  ام  نتفگ  نیسح )  ای   ) و یلع )  ای   ) هب تنس ,  لها  ارچ 

خساپ

كرـش زا  اهنآ  طلغ  تشادرب  نآ  تلع  تسا و  عیاش  اهیباهو  نیب  رد  رتشیب  درکيور  نیا  هکلب  دنرادن ؛ يداقتعا  نینچ  ننـست  لها  همه  {
دنونـشیمن ار  دارفا  ياهاعد  (ع ) همئاو (ص ) ربمایپ یخزرب ، تایح  رد  هک  دننکیم  روصت  نینچ  نانآ  تسا . گرم  زا  سپ  تایح  هلأسم  و 

هعیش اب  هتـشادن و  لوبق  ار  اهیباهو  هاگدید  نیا  تنـس  لها  هبطاق  نکیل  دننکیم ؛ یقلت  كرـش  ار  عافـشتسا  لسوت و  زین  رگید  يوس  زا  و 
.} دنراد رظن  تدحو 

نیا ندناوخ  هک  دندقتعم  نیا  رب  اه  یضعب  دراد  دوجو  نارصان » امکناف  ینارـصنا  نایفاک و  امکناف  ینایفکا   » هلمج جرف  ياعد  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب 
میناسر یم  تیهولا  هجرد  هب  ار  اهنآ  اعد  نیا  ندناوخ  اب  میتسه و  ع )  ) یلع ترـضح  ربمایپ و  ندوب  قلطم  رداق  هب  لئاق  هک  ارچ  تسا  كرـش  اعد 

نمض

شسرپ

هک دـندقتعم  نیا  رب  اه  یـضعب  دراد  دوجو  نارـصان » امکناف  ینارـصنا  نایفاک و  امکناف  یناـیفکا   » هلمج جرف  ياـعد  رد  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
هجرد هب  ار  اهنآ  اعد  نیا  ندناوخ  اب  میتسه و  ع )  ) یلع ترـضح  ربمایپ و  ندوب  قلطم  رداق  هب  لئاق  هک  ارچ  تسا  كرـش  اعد  نیا  ندناوخ 

. هن ای  تسا  دنتسم  اعد  نیا  هک  دییامرفب  ههبش  نیا  ندرک  فرط  رب  نمض  میناسر  یم  تیهولا 

خساپ

رد لقتسم  ار  قولخم  نآ  هک  تسا  كرش  یتروص  رد  يرگید  قولخم  ره  ای  و  (ع ) موصعم ناماما  ربمایپ و  زا  دادمتسا  نتساوخ و  تجاح 
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هک یتروص  رد  یلو  مینادـن . دـنوادخ  نذا  تردـق و  هرطیـس  تموکح و  تحت  ار  وا  ياهراک  مینادـب و  دوخ  تاـجاح  عفر  راـک و  ماـجنا 
نآرق روتسد  هب  لمع  دوصقم و  هب  ندیسر  هار  نامیا و  نیع  هکلب  تسین  كرش  اهنت  هن  مینادب ، تاجاح  عفر  رد  هطساو  ببـس و  ار  قولخم 

ره هب  دنوادخ  زا  نتساوخ  تجاح  رگا  هیآ 35 .) هدئام ، « ) دییوجب هلیسو  دنوادخ  يوس  هب  هلیسولا ؛ هیلا  اوغتباف   » دیامرف یم  هک  تسا  میرک 
يرگید زا  لاثم  باب  زا  دشاب  كرـش  مینک  یم  رگیدـکی  زا  ام  هک  ار  ییاه  تساوخرد  مامت  هک  تسا  نیا  نآ  همزال  دـشاب  كرـش  یلکش 

دوب دهاوخ  دنوادخ  ریغ  زا  نتساوخ  تجاح  دراوم  هنوگ  نیا  دراوم ، لیبق  نیا  زا  نک و  لح  ارم  لکشم  ای  سرب  مدایرف  هب  هک  میهاوخ  یم 
یم تساوخرد  وا  زا  هک  ار  يدرف  هک  نیا  تهج  هب  دـناد ، یمن  كرـش  سک  چـیه  ار  دراوم  هنوگ  نیا  هک  یلاـح  رد  دوـش ، یم  كرـش  و 

وا لاح  نیع  رد  یلو  دوش  یم  دادمتسا  لکشم  عفر  تهج  رد  وا  زا  دوش و  یم  دادمتـسا  وا  زا  هک  تهج  نآ  رد  تسا  لامک  بحاص  دوش 
ره هک  یناسک  رگید  ای  تیباهو و  لکشم  دسر  یم  رظن  هب  تسا . دنوادخ  یتسه  ملاع  هراک  همه  ببـسم و  دوب و  دهاوخ  ببـس  هطـساو و 

يایلوا نانآ  هک  ددرگ  یم  زاب  نیا  هب  دننک  یم  حرطم  ار  كرش  ثحب  دیآ  یم  نایم  هب  (ع ) همئا ربمایپ و  زا  نتـساوخ  تجاح  زا  نخـس  اج 
نتساوخ تجاح  هک  يدرف  نامه  دنناد ، یمن  دننک  یم  هعجارم  نانآ  هب  ناشزاین  عفر  رد  هک  تاقولخم  ریاس  هزادنا  دح و  رد  یتح  ار  یهلا 

نامرد دنک و  یم  هعجارم  شلکـشم  عفر  تهج  رد  دنوادخ  ریغ  رفن  اهدص  هب  شا  هرمزور  یگدنز  رد  دناد  یم  كرـش  ار  دنوادخ  ریغ  زا 
یمن یتح  تسا ، كرش  دنوادخ  ریغ  زا  نتساوخ  تجاح  هک  دنک  یمن  روطخ  وا  نهذ  هب  چیه  دیوج و  یم  کشزپ  وراد و  زا  ار  دوخ  درد 

نابرقم تاقولخم و  فرـشا  نداد  رارق  هطـساو  ثحب  یتقو  یلو  داد ، افـش  درک و  فرطرب  ارم  درد  دـنوادخ  نذا  هب  وراد  کشزپ و  دـیوگ 
نایفاک اـمکناف  یناـیفکا   » هلمج نتفگ  نیارباـنب  دـنک . یم  حرطم  ار  رگید  لاکـشا  اـه  هد  كرـش و  ثحب  دـیآ  یم  ناـیم  هب  یهلا  ناـگرد 

ترـضح ربمایپ و  ندوب  قلطم  رداق  هب  لوق  كرـش و  بجوم  تسا و  لاکـشا  الب  دـشابن  مه  تیاور  رگا  یتح  نارـصان » امکناف  ینارـصناو 
ندوب دنتـسم  دروم  رد  اما  و  تسا . لسوت  تقیقح  رد  تسا و  یهلا  هاگرد  ناگ  هطـساو  زا  تجاح  تساوخرد  هکلب  دوب ، دهاوخن  (ع ) یلع
دامتعا دروم  هشیمه  هیعدا  رد  سوواط  نب  دیس  بتک  هدرک و  لقن  ص 280  عوبسألا ،  لامج  رد  سوواط  نب  دیس  ار  اعد  نیا  جرف ، ياعد 

زین يرگید  ياعد  رد  جرف  ياعد  هلمج  هباـشم  هتبلا  تسا . هدرک  لـقن  ص 152  نیمالادـلب ، رد  یمعفک  نینچمه  تسا . هدوب  هعیـش  ياملع 
ای لیئربج  ای   » وگب تدوجـس  رخآ  رد  يدش  نوزحم  يزیچ  زا  هاگره  دیامرف : یم  يوار  هب  (ع ) قداص ماما  هک  تسا  هدمآ  یفاک  باتک  رد 

(. ص 559 ج 2 ، یفاک ، عورف  « ) ناظفاح امکناف  هللا  نذاب  یناظفحاو  نایفاک  امکناف  هیف  انا  ام  ینایفکا  دمحم  ای  لیئربج  ای  دمحم 

همطاف ای  یتالوم  ای   » مییوگ یم  میور و  یم  هدجس  هب  ارهز  ترـضح  هثاغتـسا  زامن  رد  ارچ  سپ  تسا  مارح  ادخ  ریغ  رب  هدجـس  هکنیا  هب  هجوت  اب 
 « ینیثیغا

شسرپ

ای یتالوم  ای   » مییوگ یم  میور و  یم  هدجس  هب  ارهز  ترـضح  هثاغتـسا  زامن  رد  ارچ  سپ  تسا  مارح  ادخ  ریغ  رب  هدجـس  هکنیا  هب  هجوت  اب 
 « ینیثیغا همطاف 

خساپ

بلطم نایب  تسا . يرگید  رما  هدجـس  رد  رکذ  تسا و  رما  کی  هدجـس  ایناث ، تسا . مارح  وا  ریغ  يارب  تسادخ و  يارب  طقف  هدجـس  الوا ،
ینعی دنرادن ؛ مه  اب  یتافانم  چیه  ود  نیا  تفگ و  ینوگانوگ  ياهرکذ  ناوت  یم  هدجـس  رد  اما  ریغال . تسا و  ادـخ  يارب  هدجـس  هک ، نیا 

هللا اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : » تسا هدومرف  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  اثلاث ، درادن . تسادـخ  يارب  هک  هدجـس  لصا  اب  یطابترا  رکذ  توافت 
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(. هیآ 35 هدئام ، ..« ) دییوجب ادخ  هب  برقت  يارب  يا  هلیسو  دینک و  هشیپ  يراگزیهرپ  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  هلیـسولا ؛ هیلا  اوغتباو 
نیا اما  دیهد . رارق  هطساو  ار  نانآ  دیشاب و  يا  هلیسو  لابند  هب  ادخ  هب  برقت  يارب  هک  دهد  یم  روتـسد  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ 

ار ناسنا  دوش  ثعاب  هک  يزیچ  ره  راک و  ره  لماش  دراد و  یعیسو  يانعم  قوف  هیآ  رد  هلیسو  هک  تفگ  دیاب  خساپ  رد  تسیچ ؟ هلیسو  هک 
نحن و  دومرف ...« : (ص ) ربمایپ تسا . تادابع و ... داهج ، (ص ،) ربمایپ ادـخ ، هب  ناـمیا  اـهنآ  نیرتمهم  هک  دوش  یم  دـنک  کـیدزن  ادـخ  هب 

(. ح 38 ص 23 ، ج 25 ، راحب ، ...« ) مییادخ ناوضر  هب  لاصتا  ادخ و  يوس  هب  يا  هلیسو  ام  و  هللا ؛... ناوضر  یلا  هلـصولاو  هللا  یلا  هلیـسولا 
دیروآ و ياجب  زامن  تعکر  ود  سپ  تسا  هدش  گنت  امش  هنیس  دیراد و  یتجاح  هاگره  هک  تسا  هدمآ  حیتافم  رد  روکذم  زامن  رد  اعبار ،

همطاف اـی  یتـالوم  اـی   » دـییوگب هبترم  دـص  هدجـس  رد  سپـس  و  (س ) ارهز ترـضح  حـیبست  سپـس  ریبکت و  هبترم  هس  زاـمن  مالـس  زا  دـعب 
ای  » رکذ اب  اما  میهد  یم  ماجنا  وا  يارب  زین  ار  هدجـس  میروآ و  یم  اجب  ادـخ  يارب  ار  زامن  اـم  دـینک  یم  هدـهاشم  هک  روطناـمه  ینیثیغا »...
ار نام  هنیـس  یگنت  هدومن و  هدروآرب  ار  ام  تجاح  لاعتم  دـنوادخ  هلیـسونیدب  ات  میهد  یم  رارق  هلیـسو  ار  (س ) ارهز ترـضح  یتـالوم »...

صخـش زا  ار  يزیچ  ناـسنا  هک  تسین  روـظنم  نیا  هب  زگره  لـمع  نیا  اریز  تشاد  دـهاوخن  دـیحوت  اـب  یتاـفانم  چـیه  نیا  دزاـس و  عـفترم 
يارب يا  هلیسو  ار  نانآ  مییوجب و  لسوت  نانآ  هب  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دننک ، اضاقت  القتسم  (س ) ارهز ترـضح  ای  ماما  ای  (ص ) ربمایپ

عون کی  مه  نیا  هک  تساهنآ  تیعقوم  هب  مامتها  مارتحا و  عون  کی  ادـخ ، رما  زا  تعاطا  رب  هوالع  راک  نیا  هک  میهد  رارق  ادـخ  هب  برقت 
. تسا نآرق  تایآ  فالخ  رب  هن  دنهد و  یم  كرش  يوب  هن  يروما  نینچ  نیاربانب  تسا . تدابع 

ای میسوبیم و  ار  اههدازماما  رد  رس  حیرض و  نایعیش  ام  هک  دننزیم  هیانک  نایباهو  تسیچ ؟ ءایشا  ندرک  كّربت  ناماما و  حیرـض  ندیـسوب  هفـسلف 
؟ تسا مارح  كرش و  اهراک  نیا  مینکیم و  حیرض  هب  كربتم  ار  یئایشا 

شسرپ

ار اـههدازماما  رد  رـس  حیرـض و  نایعیـش  اـم  هک  دـننزیم  هیاـنک  ناـیباهو  تسیچ ؟ ءایـشا  ندرک  كّربت  ناـماما و  حیرـض  ندیـسوب  هفـسلف 
؟ تسا مارح  كرش و  اهراک  نیا  مینکیم و  حیرض  هب  كربتم  ار  یئایشا  ای  میسوبیم و 

خساپ

نادب نانآ ، هب  تدارا  زاربا  مارتحا و  دنتسه . تبحم  مارتحا و  راوازـس  دنتـسه ، دنوادخ  هتـسیاش  ناگدنب  هک  تهج  نادب  ناماما  ناربمایپ و 
تمظع همه  دنرادن و  چیه  ادـخ  زا  لقتـسم  نانآ  هکلب  میـشاب ؛ لئاق  لقتـسم  یـشزرا  ماقم و  ادـخ ، لباقم  رد  نانآ  يارب  هک  تسین  تهج 

دروم دـنراد و  رارق  قح  ترـضح  تیدوبع  یگدـنب و  تفرعم ، جوا  رد  نانآ  هک  تسا  نآ  زا  یـشان  ناـشیا ، هب  اـم  تبحم  قشع و  ناـنآ و 
نامه تسا ؛ نانآ  هب  تبـسن  تبحم  قشع و  زا  هتـساخرب  یهلا ، يایلوا  و  (ع ) ناماما حیرـض  ندیـسوب  دنـشابیم . راگدرورپ  صاخ  تیاـنع 

دوخ (ع ،) موصعم ماما  رئاز  يارب  دنابـسچیم . هنیـس  هب  دسوبیم و  دـیوبیم و  تسا ، قوشعم  هب  بستنم  هک  ار  يزیچ  ره  قشاع ، هک  هنوگ 
. تسا موصعم  ماما  ینعی ، شبوبحم ؛ هب  بوسنم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  مرح ، راوید  رد و  حیرض و  ندیسوب  درادن . یشزرا  بوچ  گنس و 

یلَع ُهاْقلَأ  ُریِـشَْبلا  َءاج  ْنَأ  اَّمَلَف  : » تفای زاب  ار  دوخ  ییانیب  داهن و  دوخ  مشچ  رب  ار  فسوی  سابل  بوقعی ، ترـضح  میرک ، نآرق  حیرـصت  هب 
ار نهاریپ  نآ  دمآ ، ناسر  هدژم  نوچ  سپ  . » هیآ 96 (، 12  ) فسوی َنوُمَْلعَت » ام ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  ْمَُکل  ُْلقَأ  َْمل  َأ  َلاق  ًاریَِـصب  َّدَتْراَف  ِهِهْجَو 
»؟ دینادیمن امش  هک  منادیم  ییاهزیچ  ادخ   [ تیانع زا [  نم  کشیب  هک  متفگن  امش  هب  ایآ  تفگ : دیدرگ . انیب  سپ  تخادنا ، وا  هرهچ  رب 

ساـسا رب  تسا . یهلا  ياـیلوا  هب  بوسنم  یلکـش  هب  هک  تسا  يزیچ  هب  افـشتسا  كّربت و  زا  ياهنومن  فسوی ، نهاریپ  هب  افـشتسا  كّربت و 
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بآ زا  ياهرطق  یـسک  ره  ات  دـندروآیم  موجه  ناشیا ، نتفرگ  وضو  ماگنه  (ص ) مرکا ربمایپ  باحـصا  ینـس ، هعیـش و  دزن  ربتعم  تایاور 
هب رگا  دزیرب و  نیمز  رب  (ص ) ربماـیپ يوـضو  بآ  زا  ياهرطق  دنتـشاذگیمن  هک  ياهنوـگ  هب  دریگرب ؛ كّربـت  ناوـنع  هب  ار  ناـشیا  يوـضو 

ج 4، دمحا ، دنسم  ص 50 ؛ ص 33 و ج 7 ، ج 1 ، يراخب ، حیحص  درکیم . هدافتسا  يرگید  تسد  تبوطر  زا  دیـسریمن ، يزیچ  یـسک 
. دوب لمع  نیا  زا  باحصا  نتشادزاب  یهن و  ترضح  نآ  هفیظو  دوب ، مارح  كرـش و  بآ ، تارطق  هب  نتـسج  كّربت  رگا  ص 329 و 330 .

تایح نامز  رد  هچ  دناهدیـشون و - ... بآ  نآ  زا  ترـضح  نآ  هک  ییاههاچ  (ص ،) ربمایپ ياذـغ  فرظ  هب  نتـسج  كّربت  باحـصا ، هریس 
یلع بقانم  باب  یبنلا ، باحصا  لئاضف  يزاغملا ؛ باتک  ص 35 ؛ ج 3 ، يراخب ، حیحـص  تسا . هدوب  ناشیا -  تلحر  زا  دعب  هچ  ناشیا و 

ص 68. ج 5 ، دمحا ، دنـسم  و 326 ؛ ح 323  جحلا ، باتک  ملـسم ، حیحـص  ح 132 ؛ ریـسلا ، داهجلا  باتک  ملـسم ، حیحـص  بلاطیبا ؛ نب 
هک نایباهو -  يرواد  ساسا  رب  تسین . كرش  یلالقتـسا ) تیلعاف   ) تیبوبر ای  تیهولا  هب  داقتعا  نودب  نتـسج ، كّربت  ندیـسوب و  نیاربانب 
 - اهناسنا همه  یبن و  بوقعی  زین  ناشباحصا و  مرکا و  ربمایپ  تسا -  مارح  كرش و  یهلا  يایلوا  راثآ  هب  نتسج  كّربت  ندیسوب و  فرص 

!! دناهدش مارح  كرش و  بکترم  دنسوبیم -  ار  دوخ  نادنزرف  هک  نایباهو  دوخ  یتح 

؟  هداد هئارا  عوضوم  نیا  رب  یلیالد  زین  نآرق  زا  ناوت  یم  ایآ  تسا  راهطا  همئا  روبق  نتسناد  كربتم  هعیش  تاداقتعا  زا  یکی 

شسرپ

؟  هداد هئارا  عوضوم  نیا  رب  یلیالد  زین  نآرق  زا  ناوت  یم  ایآ  تسا  راهطا  همئا  روبق  نتسناد  كربتم  هعیش  تاداقتعا  زا  یکی 

خساپ

دندـش دیهـش  ادـخ  هار  رد  هکیناسک  نوقزری }  مهبر  دـنع  ءاـیحا  لـب  اـتاوما  هللا  لـیبس  یف  اولتق  نیذـلا  نبـسحتال  و  نآرق {  حیرـصت  قبط 
یتوکلم و حور  هب  هدـمع  ام  هجوت  نیا  ربانب  دـنروخ .  یم  يزور  دنتـسه و  هدـنز  ناش  راگدرورپ  دزن  رد  هکلب  دـنناگدرم  اـهنآ  دـنرادنپم 

تمالع زا  نیا  درامشب  گرزب  ار  یهلا  رئاعـش  سک  ره  بولقلا }  يوقت  نم  امن  اف  هللا  رئاعـش  مظعی  نم  ( • } 1 تسا (  اهنآ  رظان  رضاح و 
مالسلا هیلع  همئا  تسادخ و  رئاعـش  اجنآ  زا  دزادنا  یم  ناسنا  دای  هب  ار  وا  نیئآ  ار و  ادخ  تمظع  دای و  هک  زیچ  ره  ( 2 تسا (  یهلا  ياوقت 

یهلا رئاعـش  زج ء  میه  دب  تمظع  مینک و  میظعت  نطاب  رهاظ و  رد  ناهذا  راکفا و  رد  ار  اهنآ  دای  رگا  دنتـسه  ادـخ  ءایلوا  تجح و  یگمه 
لحم لحم (  نیا  نوچ  دنداد .  رارق  شیاین  تدابع و  لحم  دجـسم و  ار  فهک  باحـصا  نفدـم  ( 3  { ) ادجـسم مهیلع  نذختنل   . • تسا {

یم كربت  ناکم  نآ  رب  دنتـشاد و  یـصاخ  تلیـضف  ياراد  دوب  ادـخ  بوبحم  حـلاص و  ناگدـنب  داسجا  نفد  ناـکم  فهک  باحـصا  نفد 
لاکـشا رگا  دنکیم و  دییات  ار  نآ  نآرق  دنداد و  ماجنا  ارراک  نیا  دراد و  يرتشیب  باوث  اجنآ  رد  شیاین  تدابع و  دندوب  دقتعم  دنتـسج و 

 ( داتسیا میهاربا  ترـضح  هک  يا  هطقن  میهاربا (  ماقم  رد  هک  دهدیم  روتـسد  ادخ  هناخ  نیرئاز  هب  نآرق  . • درکیم هئطخت  نآرق  انیقی  تشاد 
ماقم زا  ( 4 یلصم ( }  میهاربا  ماقم  نم  ذختا  و  داد { . ار  ناکم  نآ  ربت ك  روتـسد  تسا و  یتفارـش  تلیـضف و  ياراد  اجنآ  دناوخ  زامن  و 
نآرق حیرـصت  هب  ار  اهنآ  الوا  هکنیا  ینعی  میرادیم  كربت  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  مرح  ام  رگا  دـینک  ذاختا  ار  امن ز  لحم  دوخ  يارب  میهاربا 

هدرم دنا  هدش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هکیناسک  هب  نورعـشیال }  نکل  ءایحا و  لب  تاوما  هللا  لیبس  یف  لتقی  نمل  ولوقتال  و  مینادـیم { .  هدـنز 
مه نآرق  هک  میهد  یم  اهنآ  هب  مالس  مالـسلا  مهیلع  ناماما  مرح  رد  ام  و  ( 5 دینک (  یمن  ساسحا  امـش  یل  دنناگدنز و  اهنآ  هکلب  دیئوگن 

لحم مه  هورم  افـص و  نیب  یناـکم  نینچمه  مـیزادرپ و  یم  شیاـین  زاـمن  اـجنآ  رد  و  ( 6 نوراـه ( }  یـسوم و  یلع  مالـس  دـیوگ {:  یم 
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اجنآ تفر  یم  هزمح  ترضح  ربق  ترایز  هب  بترم  اهیلع  مالس  همطاف  ترـضح  دوب * .  رجاه  لیعامـسا و  سدقم  لحم  نوچ  دش  تدابع 
يور رب  درک و  لوبق  بوقعی  ترضح  داتـسرف و  اکربت  بوقعی  يارب  شنهاریپ  فسوی  ترـضح  ( * 8 درک (  یم  هیرگ  دـناوخ و  یم  زامن 
نیئآ باتک  رتشیب  عالطا  تهج  دـهدب .  تمظع  يزیچ  ای  یـصخش  هب  رگا  درادـن  يراـک  ادـخ  يارب  دـش :  اـنیب  تشاذـگ و  دوخ  تروص 
هروس -5 152  , هیآ هرقب  -4 2 هیآ , فهک  -3 32 هیآ , جح  -2 169 هیآ , نارمع  لآ  -1 دوش . هعلاطم  یناحبـس  رفعج  هللا  هیآ  زا  تیباـهو 

فسوی هکرابم  هروس  یناحبس 9- رفعج  هللا  هیآزا   , تیباهو نیئآ  باتک  -8 32 هیآ , جح  - 7 63  , هیآ ءاسن  هکرابم  هروس  -6 154 هیآ , هرقب 
92 - 96 هیآ ,

يدرخیب و دولوم  ار  نآ  دوخ  يریگعضوم  رد  هدرک و  يدنت  (ع ،) نیسح ماما  ناگتفیش  ییارسمتام  يرادازع و  ربارب  رد  تنـس  لها  ناردارب  ارچ 
؟ دننکیم دادملق  تنس  زا  يرود 

شسرپ

دولوم ار  نآ  دوخ  يریگعـضوم  رد  هدرک و  يدـنت  (ع ،) نیـسح ماـما  ناگتفیـش  ییارـسمتام  يرادازع و  ربارب  رد  تنـس  لـها  ناردارب  ارچ 
؟ دننکیم دادملق  تنس  زا  يرود  يدرخیب و 

خساپ

ساسا رب  تیاور  نیا  اّما  تسا ؛ هدـش  دـیکأت  هدرم  رب  يرادازع  هیرگ و  تیعونمم  رب  نآ ، رد  هک  تسا  تایاور  ياهراپ  تنـس ، لها  دنتـسم 
تایاور : » دیوگیم تنسلها  نادنمشیدنا  زا  يوون  تسا . شودخم  اوتحم  دنـس و  تهج  زا  تنـس ، لها  نارظن  بحاص  زا  یخرب  هاگدید 

هب ار  تایاور  نیا  هللادبع ، شرسپ  مود و  هفیلخ  اریز  دهدیم ؛ هابتشا  یشومارف و  تبسن  نآ  نایوار  هب  وا  هدشن ، هتفریذپ  هشیاع  رظن  زا  قوف 
ج 5، يوونلا ، حرش  («. (ص ربمایپ نخـس  هن  تسا ، هفیلخ  نخـس  تایاور  نیا  : » دیوگیم سابعنبا  و  دناهتفرگن » ربمایپ  زا  حیحـص  تروص 
؛ ًالثم تسا  هدش  تبث  تنسلها  ياهتیصخش  تشذگرد  يارب  مدرم ، يرادازع  ییاپرب  زا  ییاههنومن  خیرات  رد  رگید  فرط  زا  ص 308 .
رد ار  وا  تسخن  : » دـنکیم داـی  نینچ  وا  يراوـگوس  مسارم  ینیوـج و  تشذـگرد  زا  یبـهذ  دـندرک . يرادازع  م 478 ق )  ) ینیوـج يارب 

دندرک لیطعت  ار  اهرازاب  دنتسکش ، ار  شربنم  وا  متام  رد  دنداد . لاقتنا  نیـسحلاةربقم »  » هب ار  شرکیپ  هاگ  نآ  دندرپس و  كاخ  هب  شلزنم 
دوخ ياهنادملق  ملق و  شیوخ ، داتـسا  گوس  رد  نانآ  تشاد ، هبلط  درگاش و  دصراهچ  وا  دـندناوخ . شتبیـصم  رد  یناوارف  ياههیثرم  و 

رـس هب  تأرج  یـسک  هک  دح  نادب  دنتـشادرب ، رـس  زا  لاس  کی  تدم  هب  ار  دوخ  ياههمامع  دندومن و  يرادازع  لاس  کی  دنتـسکش و  ار 
يورهدایز عزج  دایرف و  رد  دنتخادرپ و  ییارس  هیثرم  یناوخهحون و  هب  رهش  حطـس  رد  تدم  نیا  رد  نانآ  تشادیمن . ار  همامع  نتـشاذگ 

، وا تشذگرد  اب  : » دـسیونیم م 597 ق )  ) يزوج نبا  گرم  باـتزاب  دروـم  رد  زین  یبـهذ  ص 468 . ج 18 ، ءالبنلا ، مالعا  ریـس  «. دندرک
حبـص هب  ار  بش  وا  ربق  راـنک  رد  ناـضمر  هاـم  ناـیاپ  اـت  مدرم  دـنتفای ...  روضح  وا  مسارم  رد  يداـیز  تیعمج  دـیدرگ و  لـیطعت  اـهرازاب 

اب یناسآ و  هب  تنـسلها ، ماـن  هب  ناـخروم  هک  تسا  بجع  ص 379 .. نامه ،  ...« میدرک اـپرب  هبنـش  زور  ار  يرادازع  مسارم  دـندناسر ... 
لقن يدـقن  ای  لـیلحت و  چـیه  نودـب  ار  نآ  شرازگ و  ار  بهذـم  ینـس  ناـملاع  يارب  مدرم  يرادازع  يراوگوس و  ياههنحـص  هحماـسم ،

حرطم یقطنمریغ  يریگعضوم  (ع ) نیـسح ماما  و  (ع ) تیبلها رب  يرادازع  ربارب  رد  اما  دـنیامنیم ، داـی  نآ  زا  یگرزب  هب  هاـگ  دـننکیم و 
صص 34-19. يراوگوس ،؟ هیرگ و  ییارچ  اگن : ! تسیچ یگناگود  نیا  زار  یتسار  هب  دننکیم ؟
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ماما يارب  زور و  کی  ناشیا  توف  يارب  ارچ  تسا  رتالاب  ربمایپ  ماقم  رگا  (ص ؟) مرکا ربمایپ  ای  تسا  رتالاب  (ع ) نیـسح ماما  ماقم  نایعیـش  رظن  هب 
؟ دننکیمن ینز  هنیس  ربمایپ  يارب  تسا و  لیطعت  زور  ود  نیسح 

شسرپ

يارب زور و  کی  ناشیا  توف  يارب  ارچ  تسا  رتالاب  ربمایپ  ماقم  رگا  (ص ؟) مرکا ربمایپ  ای  تسا  رتالاب  (ع ) نیسح ماما  ماقم  نایعیـش  رظن  هب 
؟ دننکیمن ینز  هنیس  ربمایپ  يارب  تسا و  لیطعت  زور  ود  نیسح  ماما 

خساپ

زا کی  چیه  دـشابیم و  (ص ) هَّللا لوسر  دوجو  ملاع  رد  ناسنا  نیرتالاب  هک  درادـن  دـیدرت  کش و  ینـس  هچ  هعیـش و  هچ  یناملـسم  چـیه 
زا يرایـسب  رد  هتبلا  دنـسریمن ؛  ترـضح  نآ  ماقم  هجرد و  هب  تمـصع  تیب  لها  زین  ناـنآ و  ایـصوا  اـیبنا و  یتح  گرزب و  ياهتیـصخش 

یماقم ياراد  رترب و  دوخ  تیب  لها  زا  ترـضح  نآ  عومجم ، رد  یلو  دنتـسه  ناشیا  زارطمه  اپمه و  (ص ) ادخ لوسر  تیب  لها  اهیگژیو ،
نیا زور ، ود  (ع ) نیـسح ماما  تداهـش  يارب  تسا و  یمـسر  لیطعت  زور  کی  (ص ) ادخ لوسر  تافو  رطاخ  هب  ارچ  هکنیا  اما  تسا . رتالاو 
اهنت هکلب  تسا  هدـشن  یمـسر  لـیطعت  هـب  ياهراـشا  تاـیاور  رد  هـک  دوـش  هجوـت  دـیاب  هـک  نآ  نمـض  تـسا  یعاـمتجا  يدادرارق  هلاـسم 

یب تسا و  ناهج  ياهروشک  نایم  رد  روهظ  ون  ياهدیدپ  یمـسر  لیطعت  ثحب  تسا و  هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروم  یهلا  ریاعـش  تشادـگرزب 
یهلا ریاعـش  تشادـگرزب  زراب  قیداصم  زا  ددرگ  ارجا  یمـسارم  ناشیا ، رهطم  تیب  لها  و  (ص ) ادـخ لوسر  تافو  زورلاس  رد  رگا  نامگ 

یبهذم مسارم  یهلا و  ریاعـش  تشادـگرزب  ایحا و  هب  یـشزومآ  زکارم  یتلود و  تارادا  ندرک  لیطعت  نودـب  ناوتیم  یتح  نیاربانب  تسا .
ماما هک  تهج  نآ  زا  هک  دومن  هجوت  دـیاب  هتبلا  دوشیم  لیطعت  یتلود  ریغ  یتلود و  زکارم  رما ، نیا  ماـجنا  رد  لیهـست  يارب  یلو  تخادرپ 

؛ تسا (ص ) ادـخ لوسر  تشادـگرزب  انامه  ناـشیا ، تشادـگرزب  دیـسر ، تداهـش  هب  (ص ) ادـخ لوسر  فادـها  ياتـسار  رد  (ع ) نیـسح
اهنآ نایم  تسا و  ینید  ینابم  فراعم و  ماکحا ، ریاس  ناشیا و  تیب  لها  نیسح و  ماما  تشادگرزب  (ص ) ادخ لوسر  تشادگرزب  هکنانچ 

هب تبـسن  عوضوم  کی  تیمها  رگناشن  هاگچیه  فلتخم  نیوانع  يارب  تالیطعت  ندش  دایز  ای  مک  درادن . دوجو  یفالتخا  ضراعت و  چـیه 
تیفیک دـیامن . یـشم  نآ  ساسا  رب  هدرک و  راـبتعا  لـعج و  عضو ، ار  ینیناوق  دـناوتیم  یتموکح  تلود و  ره  تسین و  رگید  تاـعوضوم 

اهیرادازع رد  هتشاد  وا  تداهش  یگنوگچ  یلع و  نب  نیسح  شدنزرف  دوجو  هب  (ص ) ربمایپ صخش  هک  یتایانع  و  (ع ) نیسح ماما  تداهش 
رافک و هیلع  رب  هزرابم  يدمحم و  بان  مالـسا  رارمتـسا  هک  البرک  تضهن  رد  (ع ) نیـسح ماما  مهم  فادـها  هک  نانچ  تسا  هدوبن  ریثأت  یب 

تبسن (ع ) نیسح ماما  ماقم  ندوب  رتالاب  يانعم  هب  زگره  ادهشلادیس  يرادازع  رب  دیکأت  تروص  ره  رد  دراد . یناوارف  ریثأت  هدوب ، ناکرـشم 
دونـشخ شور  نیا  زا  زین  ترـضح  نآ  دوـخ  هک  تسا  ربماـیپ  لآ  ربماـیپ و  تبحم  یتـسود و  ياـنعم  هب  هکلب  تـسین  (ص ) مرکا ربماـیپ  هـب 

. دشابیم

ننست لها  یلو  میوشیم  كرش  هب  مهتم  روما  نیا  دننام  ندرک و  زدن  و  (ع ) همئا مرح  رد  ندناوخ  زامن  نتفر و  ترایز  رطاخ  هب  نایعیـش »  » ام ارچ 
؟ دنوشیم هدشن و  كرش  هب  مهتم  دنهدیم ، هداد و  ماجنا  ار  يروما  نینچ  ام  زا  شیب  هک 

شسرپ
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یلو میوشیم  كرـش  هب  مهتم  روما  نیا  دـننام  ندرک و  زدـن  و  (ع ) همئا مرح  رد  ندـناوخ  زامن  نتفر و  ترایز  رطاخ  هب  نایعیـش »  » اـم ارچ 
؟ دنوشیم هدشن و  كرش  هب  مهتم  دنهدیم ، هداد و  ماجنا  ار  يروما  نینچ  ام  زا  شیب  هک  ننست  لها 

خساپ

هکلب درادـن  هعیـش  هب  صاصتخا  اهنآ  ياهتمهت  دـننزیم و  ار  ییاهتمهت  نینچ  نانآ  زا  ياهّدـع  هکلب  دـننکیمن  مهتم  ار  ام  ننـست  لها  همه 
داجنتـسالا روبقلا و  ةرایز   ) هلاسر رد  هیمیت  نبا  دنتـسه و  مهتم  یتاماهتا  نینچ  هب  زین  دـناهتفریذپن  ارهّدـع  نآ  دـیاقع  هک  ننـست  لها  رگید 

لها نایعیـش ، دنیوگیم : هک  تسا  نیا  اهنآ  فرح  دنتـسه . ساسح  رتشیب  نایعیـش  هب  تبـسن  یلو  هدز  تمهت  ناناملـسم  همه  هب  روبقملاب )
لها يارب  دنبلطیم و  ار  نانمـشد  رب  يزوریپ  نارامیب و  يافـش  روبق  لها  زا  دـنناوخیم و  زامن  روبق  لها  يارب  دـننکیم و  تدابع  ار  روبق 

دانع و نایعیـش  اـب  ظاـحل  نیمه  هب  و  { 1 .} تسا كرـش  تعدـب و  لامعا  نیا  هک  دنتـسه  یعدـم  روما و  نیا  دـننام  دـننکیم و  رذـن  روبق 
هب نونکا  دشابیم . اهنآ  توادع  ثعاب  زین  رما  نیا  دننکیم و  ّبس  ار  نالف  نالف و  نایعیش  دنیوگیم ، مه  یهاگ  هتبلا  دننکیم . يراتفردب 

لیلد أشنم و  مینکیم : نایب  يرـصتخم  حیـضوت  اب  ار  اهنآ  خـساپ  سپـس  مینکیم و  هراشا  هطبار  نیا  رد  اـهنآ  ّهلدا  اـهفرح و  زا  ياهصـالخ 
ببس هک  ییاهتعدب  زا  تسا : هتفگ  يو  منکیم . افتکا  زاب ، نب  ترابع  زا  ياهصالخ  هب  اهنت  اهتبسن  اهتمهت و  همـشچرس  اب  هطبار  رد  اهتمهت 

اهنآ ار ، اراصن  دوهی و  دنک  تنعل  ادخ  : » تسا هدومرف  (ص ) هَّللالوسر نوچ  تسا ، روبق  رانک  رد  ندناوخ  نآرق  زامن و  تسا ، ربکا  كرش 
لبق هک  نانآ  دیشاب ، هاگآ  : » تسا هدومرف  ناناملسم  هب  باطخ  ترضح  نآ  تسا : هتفگ  زین  و  { 2 «} دنداد رارق  دجسم  ار  دوخ  يایبنا  روبق 
نینچ زا  ار  امش  نم  دیهدن ، رارق  دجـسم  ار  روبق  امـش  هک  دیـشاب  بقارم  دنداد ، رارق  دجـسم  ار  دوخ  نیحلاص  ءایبنا و  روبق  دندوب  امـش  زا 
زامن هک  دوشیم  هدافتـسا  تیاور  ود  نیا  زا  تسا : هتفگ  هدرک و  يریگهجیتن  تیاور  ود  نیا  هلقن  زا  سپ  زاب  نب  { 3 «.} منکیم یهن  یلمع 
لوبق لها  هب  تبـسن  ّولغ  كرـش و  بابـسا  زا  روبق  يور  نتخاس  زیچ  روبق و  دزن  ندـنام  ندـش و  مزالم  روبق و  راـنک  رد  ندـناوخ  نآرق  و 

تدابع ار  روبق  لها  هک  اجنآ  اـت  دـنداد  ماـجنا  ار  اـهراک  ناـمه  زین  تما  نیا  لاّـهج  دـنداد و  ماـجنا  اراـصن  دوهی و  ار  اـهراک  نیا  تسا و 
ار نانمـشد  رب  يزوریپ  نارامیب و  يافـش  اهنآ  زا  دندرک ، رذن  اهنآ  يارب  دندرک ، هثاغتـسا  اهنآ  هب  دـندرک ، ینابرق  روبق  لها  يارب  دـندرک ،

يراک چگ  انب و  زا  تسا  هدرک  یهن  (ص ) هَّللالوسر و  تسا - : هتفگ  هکنآ  ات  دوشیم -  ماجنا  (ع ...) نیسح ربق  دزن  اهراک  نیا  دنتساوخ و 
هب هیبشت  اهراک  نیا  هکنیا  تهج  زا  رگم  تسین  یهن  نیا  و  { 4 .} روبق يور  نتشون  روبق و  يور  نتخاس  دبنگ  روبق و  يور  نتـسشن  روبق و 

ًانمـض دش و  یـسررب  اهنآ  هلدا  هصالخ  روط  هب  هک  نونکا  تسا ؟ تمهت  اهتبـسن  نیا  ارچ  { 5 .} تسا ربکا  كرش  ببـس  يراصن و  دوهی و 
دروم تایاور  هک  متسین  نیا  ماقم  رد  ًالعف  ام  مییوگیم : دنتسه ، مالسلا  مهیلع  هعیش  همئأ  نایعیش و  ًاتدمع  نانآ  رظن  هک  دیدرگ  مولعم  مه 

رب ار  ضرف  هکلب  مینک  فیعـضت  ای  دـییأت  ار  اهنآ  مقـس  تحـص و  یـسررب و  رودـص ، تهج  تلالد و  دنـس و  تهج  زا  ار  اـهنآ  لالدتـسا 
ره اجک و  ره  رد  بحتـسم ، هچ  دشاب  بجاو  زامن ، هچ  اهزامن  مامت  هّیحاتتفا  ياهریبکت  رد  نایعیـش  مییوگیم : میراذـگیم و  اهنآ  تحص 

هیحاتتفا و تاریبکت  زا  دعب  ار  لیذ  ياههلمج  دـننادیم  بحتـسم  نآ  ریغ  ای  (ع ) همئا مرح  هچ  دـشاب ، دجـسم  هچ  دـناوخیم  زامن  هک  تقو 
نیکرشملا نم  انأ  ام  ًاملسم و  ًافینح  ةداهشلا  بیغلا و  ملع  ضرالا  تاوامـسلا و  رطف  يذلل  یهجو  تهّجو  دنناوخب : دمح  هب  عورـش  زا  لبق 

ور صلاخ  نامنیا  اب  نم  { 6 .} نیملسملا نم  انأ  ترمأ و  کلذب  هل و  کیرش  ال  نیملاعلا ، بر  هَّلل  یتامم  يایحم و  یکسن و  یتالـص و  ّنِا 
هزنم ناکرشم  دیاقع  كرش و  ثول  زا  مدوجو  تسا و  راکشآ  ناهن و  ياناد  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  هدننیرفآ  هک  مدروآ  ییادخ  يوس  هب 

ریغ ینابرق و  نم -  لامعا  هّیلک  تعاط و  زامن و  انامه  دوب ، مهاوخن  قفاوم  ناکرشم  هنالهاج  هدیقع  اب  زگره  نم  متسه و  ناملـسم  تسا و 
نامرف ارم  لماک  صالخا  نیمه  هب  تسین و  کیرش  ار  وا  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  ادخ  يارب  همه  نم ، گرم  تایح و  و  نآ - 

عطاق نشور و  یخساپ  صلاخ ، نامیا  هدیقع و  نیا  ندناوخ و  زامن  تیفیک  نیا  ترابع و  نیا  مشابیم . ادخ  رما  میلـست  عیطم و  نم  هداد و 
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حرطم و ار  اهنآ  تاماهتا  اهاعدا و  زا  یخرب  لاح  نیع  رد  دننکیم . كرش  هب  مهتم  ار  هعیـش  هک  تسا  یناسک  نآ  ياهییارـس  هوای  مامت  هب 
تـسا روبق  لها  شتـسرپ  تدابع و  روبق  رانک  رد  ندناوخ  زامن  دناهتفگ : فلا ) هَّللاءاش . نا  میهدیم  ایوگ  نشور و  خساپ  هصالخ  روط  هب 

زا دعب  نینچمه  دنناوخیم و  زامن  عیقب  رانک  یهاگ  و  (ع ) همئا مرح  رد  هک  تسا  نایعیش  هب  اهنآ  رظن  ًاتدمع  دشابیم و  كرش  بابسا  زا  و 
نابز هب  ار  زامن  تین  دـنهاوخب  هچنانچ  دـنناوخب  هک  يزامن  ره  اجک و  ره  نایعیـش  ًالّوا  اهتمهت : خـساپ  دـنناوخیم . ترایز  زامن  ترایز ،
یلا ًۀـبرق  مناوخیم  زامن   - » هَّللابذایعلا هک -  دـنکیمن  روطخ  مه  ناشنهذ  هب  زگره  و  هَّللا » یلا  ۀـبرق  مناوخیم  زامن  : » دـنیوگیم دـنروایب 

بحاص هب  ار  نآ  باوث  دنناوخیم و  هَّللا » یلا  ًۀبرق   » ار زامن  دـننکیم و  تین  هنوگ  نیمه  دـنناوخیم  هک  زین  ترایز  زامن  و  ربقلا » بحاص 
ُتدَجَـس ُتعَکَر و  ُّتیَلَـص و  ّینِا  مهللا  دنیوگیم : (ع ) نیـسح ماما  ترایز  زامن  زا  دعب  ياعد  رد  ًالثم  هک  هنوگ  نامه  دننکیم ، هیده  ربق 
نیسحلا َيالوم  یِلا  یّنِم  ٌۀّیدَه  ِناتعکَّرلا  ِناتاه  َو  مهَّللا  کل ... ِالا  ُنوکی  َدوجُّسلا ال  عوکّرلا و  ةالَّصلا و  ّنأل  َکل  َکیرـش  َكَدحَو ال  کل 

زامن ربق  بحاص  يارب  زگره  دننکیم و  هیده  ار  نآ  باوث  دنناوخیم و  ادـخ  يارب  ار  زامن  نایعیـش  نیاربانب  { 7 .} مالّسلا امهیلع  ّیلع  نب 
رد نونکاـت  مالـسا  ردـص  زا  هنوگچ  تسا  كرـش  ندـناوخ  زاـمن  روـبق  راـنک  رگا  ًاـیناث  دـننکیمن . شتـسرپ  تداـبع  ار  وا  دـنناوخیمن و 

هدـناوخ و زاـمن  دراد  دوجو  وا -  نادـنزرف  و  (ع ) لیعامـسا ترـضح  رداـم  رجاـه  دـننام  ءاـیبنا -  ریغ  و  (ع ) ءاـیبنا روـبق  هک  مارحلادجـسم 
دجـسم رد  هـک  زین  س )  ) ارهز ترــضح  ربـق  یلوـق  هـب  رمع و  رکبوـبا و  و  (ص ) هَّللالوـسر روـبق  فارطا  یبنلادجــسم و  رد  دـنناوخیم ؟

رب یلیلد  ای  دنتـسین  ربق  اهنیا  ایآ  تسا ؟ هدناوخ  زامن  هدرک و  یگدنز  روبق  رانک  رد  هشیاع  لاس  نیدـنچ  دـنناوخیم ؟ زامن  { - 8} دشابیم
نیا رد  هتبلا  ، ) هحفـص 18 ات  هحفـص 10  زاب  نب  فیلأت  ناوخالا ، ۀـفحت  هب  [. 1 [ ؟ دـشابیم روبق  نیب  یقرف  اـیآ  دراد و  دوجو  اـهنیا  جورخ 

روبقلا و ةرایز  هب  و  دوشیم ) ماجنا  (ع ) نیـسح ربق  دزن  اهراک  نیا  تسا : هتفگ  هحفص 15 ، رد  یلو  هدربن  هعیش  صوصخ  زا  یمسا  تمسق 
[. 3 «. ] دجاسم مهئایبنأ  لوبق  اوذخَِّتا  يراصّنلا  دوهیلا و  هَّللا  نعل  [. » 2 . ] دوش هعجارم  دعب  هب  ص 11  هیمیت ، نبا  فیلأت  روبقملاب ، داجنتسالا 
هب «. ) کلذ نع  مکاهنأ  ّیناف  دـجاسم  روبقلا  اوذـختت  الف  الأ  دـجاسم  مهیحلاص  مهئایبنا و  روبق  نوذـختی  اوناک  مکلبق  ناـک  نم  ّنإ  ـالأ و  »
«. اهیلع ۀـباتکلا  اهیلع و  ءانبلا  اهیلع و  دوعقلا  روبقلا و  صیـصجت  نع  یهن  هنا  [. » 4 (. ] دوش هعجارم  ات 18  ص 10  وا ، ناوخالا  ۀـفحت  باتک 

حیتافم [. 7 . ] هلأسم 12 مارحـالا ، ةریبکت  یف  یقثولا ، ةورع  [. 6 . ] ات 15 ص 13  زاب ، نب  هَّللادبع  نب  زیزعلادـبع  فیلأت  ناوخالا ، ۀـفحت  [. 5]
: میرکلا هَّللا  تیب  ۀـکمل و  میوقلا -  خـیراتلا  باـتک : رد  [. 8 (. ] (ع نیـسح ماما  هقلطم  ترایز  هرـس ) سدـق  ) یمق سابع  خیـش  جاح  نانجلا 
(( (ص یبنلاربق ةروصقم  ( ) (ص مرکاربماـیپ ربـق  هرجح و  حیـضوت  نمـض  ص 243  لوألا : دـلجملا  یکملا : يدرکلا  رهاـط  دـمحم  فیلأـت 

دراد و دوـجو  یحیرـض  ترـضح  نآ  هرجح  لـخاد  هک : هدرک  لـقن  ینوـنتب  زا  هداد و  حیـضوت  ار  س )  ) ارهز ترـضح  هرجح  یگنوـگچ 
میقا دـق   » تسا هدـش  نفد  هفیرـش ) هرجح  طسو   ) ناکم نآ  رد  س )  ) ارهز همطاف  يریثک  عمج  هتفگ  ربانب  هک  دراد  رارق  یناـکم  رب  حـیرض 

«. نیریثکلا لوق  یلع  ۀمطاف  ةدیسلا  هیف  تنفد  يذلا  ناکملا  یلع  حیرض  نیبابلا  نیب  امیف 

هک یسک  ندز  ادص  دنیوگیم  دننکیم و  ضارتعا  ام  هب  ننست  لها  اهنیا  دننام  و  (ع ) یلع ای  و  (ص ) هَّللالوسر ای  مییوگیم  یتقو  نایعیش »  » ام ارچ 
؟ تسا لاکشا  یب  هَّللا  ای  نتفگ  طقف  دناوخ و  ار  ادخ  دیاب  طقف  تسا و  كرش  هتفر  ایند  زا 

شسرپ

ندز ادص  دنیوگیم  دننکیم و  ضارتعا  ام  هب  ننـست  لها  اهنیا  دـننام  و  (ع ) یلع ای  و  (ص ) هَّللالوسر ای  مییوگیم  یتقو  نایعیـش »  » ام ارچ 
؟ تسا لاکشا  یب  هَّللا  ای  نتفگ  طقف  دناوخ و  ار  ادخ  دیاب  طقف  تسا و  كرش  هتفر  ایند  زا  هک  یسک 

خساپ
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و : » تسا رفک  كرش و  تاوما  ندناوخ  ندز و  ادص  دناهتفگ : هک  تسا  زاب  نب  هیمیت و  نبا  فرح  تمعت ، نیا  ضارتعا و  نیا  لصا  أشنم و 
هک یسک  ینعی  تسا ، نیتداهش  نتفگ  ناسنا  ندوب  ناملسم  مالـسا و  كالم  ًالّوا  یلو  { 1 «} هب رفکلا  هَّللاب و  كرشلا  نم  تاومالا ... ءاعد 

حیحـص رد  دوشیمن . جراخ  مالـسا  زا  اهزیچ  نیا  هب  دـشابیم و  مرتحم  شلام  ناج و  تسا و  ناملـسم  درک  يراـج  ناـبز  هب  ار  نیتداـهش 
الا هلا  ال   » لاق نمف  هَّللا » الا  هلا  ال  : » اولوقی یّتح  سانلا  لـتاقا  نأ  ُتِرُما  (ص ) هَّللا لوسر  لاـق  : » هک هدرک  لـقن  باـطخلا  نبرمع  زا  يراـخب 

ال : » دنیوگب ات  منک  گنج  مدرم  اب  مدـش  رومأم  نم  دومرف : (ص ) هَّللالوسر {. 2 «} هَّللا یلع  هباسح  هّقحب و  الا  هسفن  هلاـم و  یّنم  َمَصَع  هَّللا »
هب ملظ و  دننام  . ] دوش تازاجم  قحتسم  هک  دنکب  يراک  رگم  تسا  نوصم  شناج  لام و  تفگ ، هَّللا » الا  هلا  ال   » هک یسک  سپ  هَّللا » الا  هلا 

هدـمآ (ص ) هَّللالوسر زا  ملـسم  حیحـص  رد  فلتخم  ياهدنـس  اـب  تیاور  نیمه  تسا . ادـخ  اـب  وا  باـسح  و  همرتـحم .] سفن  لـتق  اـی  ریغ 
ياههدـش هتـشک  زا  رفن  راهچ  تسیب و  داـسجا  دومرف  رما  ردـب  گـنج  رد  (ص ) هَّللالوسر هک : تسا  يراـخب  حیحـص  رد  ًاـیناث  { 3 .} تسا

نآ رانک  دروآ  فیرشت  دندوب ، هارمه  باحـصا  هک  یلاح  رد  زور  هس  زا  سپ  ترـضح  نآ  دنتخیر و  ردب  ياههاچ  زا  یهاچ  رد  ار  شیرق 
رگا دـیدشیمن  رورـسم  ایآ  نالف  رـسپ  نالف  ای  نالف ، رـسپ  نالف  ای  دومرف : دز و  ادـض  ردـپ  مسا  مسا و  هب  ار  اهنآ  کـیاکی  داتـسیا و  هاـچ 

ای تفگ : رمع  دـیتفای ؟ دوـب  هداد  هدـعو  امـش  هـب  ادـخ  ار  هـچنآ  تیناـقح  اـم  هـک  یتسردـب  دـیدومنیم ؟ ار  ادـخ  لوـسر  ادـخ و  تعاـطا 
ندینش رد  امش  تسا ، وا  تسد  رد  دمحم  ناج  هک  یسک  نآ  هب  مسق  دومرف : ترضح  ینکیم ؟ تبحص  حوریب  داسجا  اب  (ص ) هَّللالوسر

(ص) هَّللا یّبَن  َّنِا  [. » دنونشیم زین  اهنآ  دیونشیم  ارم  يادص  اههدنز  امش  هک  هنوگنامه  ینعی  . ] دنتسین اهنآ  زا  رتاونـش  میوگیم ، نم  هچنآ 
ثالَث ۀصرعلاب  ماقا  ٍموق  یلع  رهظ  اذا  ناک  و  ٍِثبُْخم ، ثیبَخ  ٍرَْدب  ٍءاوْطأ  ْنِم  ٍّيِوَط  یف  اُوفذُقَف  شیُرق  نِم  ًالُجر  نیرشع  ٍۀَعبرأب و  ٍرَدب  َموی  َرَمَا 

َنب نالُف  ای  و  نالُف ، نب  نالُف  ای  مهئابآ ، ءامـسأ  َو  مهئامـسأب  مهیداُنی  لَعَجَف  یّکَّرلا  ۀفـش  یلع  َماق  یتح  ُهباحـصَا ... ُۀعَبت  یـشم و  مث  ٍلایل ...
ای رمُع : َلاقَف  لاق : ًاّـقح ؟ ٌمُکُّبَر  َدَـعَو  اـم  ُمتْدَـجَو  لَـهَف  ًاّـقح  اـنُّبَر  اندَـعَو  اـم  انْدَـجَو  ْدَـق  اـّناف  َُهلوُسَر ؟ هَّللا و  ُُمتْعَطَا  ُمّکنأ  مُکُّرـسَیأ  ٍنـالف ،

{4 «.} مُْهنِم ُلُوقَا  اِمل  َعَمْـسَِاب  ُْمتنَا  ام  ِهِدَِـیب  ٍدّـمُحم  سفن  يذـّلا  َو  ( » (ص هَّللالوُسَر لاقف  اَهل ، َحاورَا  داـسجَا ال  نم  مّلَُکت  اـم  (ص ) هَّللاَلوسر
رانک (ص ) هَّللالوسر لُوقا .» ام  نوُعَمسَی  نالا  مّهنا  (ص ) یبنلا لاق  مث  : » هک هدرک  لقن  ترابع  نیا  اب  رگید  تیاور  دنچ  رد  ار  بلطم  نیمه 

دز و ادـص  ار  تاوما  روبق ، لها  ترایز  رد  (ص ) هَّللالوسر نینچمه  دنونـشیم . میوگیم  نم  هچنآ  نالا  اهنآ  دومرف : داتـسیا و  ردـب  هاـچ 
رسپ هَّللادبع  هک  دناهدرک  لقن  زین  { 5 «} رثالاب نحن  انفلس و  متنا  مکل ، انل و  هَّللا  رفغی  روبقلا ، لها  ای  مکیلع  مالـسلا  : » دومرف اهنآ  هب  باطخ 

ای کیلع  مالسلا  رکبابا ، ای  کیلع  مالسلا  (ص ) هَّللالوسر ای  کیلع  مالـسلا  : » تسا هتفگ  رمع  رکبوبا و  و  (ص ) هَّللالوسر ترایز  رد  رمع 
: ینعی هَّللا »... ۀمحر  یبنلا و  اهّیا  کیلع  مالسلا  : » دنیوگیم ناشیاهزامن ، مامت  دهـشت  رد  ناهج  رـسارس  رد  ناناملـسم  همه  ًاثلاث  { 6 «} هاتبا
، دشاب كرـش  اهنیا  دننام  و  (ع ) نیـسح ای  و  (ع ) نسح ای  (ع ،) یلع ای  (ص ) هَّللالوسر ای  نتفگ  دـشاب  انب  رگا  (ص .) هَّللالوسر ای  وت  رب  مالس 

ياههدش هتـشک  (ص ) هَّللالوسر ندز  ادص  دوش  هتفگ  هَّللاب  ذایعلا  دیاب  دوشب  رفک  كرـش و  بجوم  مارح و  تاوما  ندز  ادص  دشاب  انب  رگا 
 - دز ادص  ار  اهنآ  و  هاتبا ، ای  رکبابا ، ای  (ص ) هَّللالوسر ای  تفگ  هک  رمع  هَّللادـبع  دادیم ، ماجنا  دـیابن  ار  روبق  لها  ندز  ادـص  ار و  شیرق 

بطاخم ار  (ص ) هَّللالوسر کیدزن  رود و  زا  اهزامن  دهشت  رد  هک  ناناملسم  همه  نینچمه  تسا . كرشم  زاب -  نب  هیمیت و  نبا  هتفگ  قبط 
كرـشم و هَّللاب  ذایعلا  همه  (ص ) هَّللالوسر ای  وت  رب  مالـس  یبنلا » اهیا  کیلع  مالـسلا  : » دنیوگیم و  دننکیم ، مالـس  وا  هب  دـنهدیم و  رارق 

ۀفحت و  نتساوخ .) کمک  دادمتسا و  داجنتـسا : . ) ص 12 هیمیت ، نبا  فیلأت  روبقملاب ، داجنتـسالا  روبقلا و  ةرایز  هلاسر ، [. 1 . ] دنتسه رفاک 
هحفص 1193، ضئارفلا  لوبق  یبا  نم  لتق  باب  نیدترملا ، ۀباتتـسا  باتک  يراخب ، حیحـص  [. 2 . ] ص 18 زاب ، نب  هَّللادـبع  فیلأت  ناوخالا ،

حیحص [. 4 . ] 23 ح 20 -  هحفـص 73 ، هَّللا ، الا  هلا  اولوقی ال  یّتح  سانلا  لاتقب  رمالا  باب  نامیالا ، باـتک  ملـسم ، حیحـص  [. 3 . ] ح 6924
ح 153 و يذمرت ، زا  لقن  هب  ص 139  یناطحقلا ، نمؤملا  ةالص  [. 5 . ] ح 3976 ص 671 ، لهج ، یبا  لتق  باب  يزاغملا ، باتک  يراـخب ،
جحلا و باتک  زاب  نب  يواتف  عومجم  هفحص 1395 و  یناطحقلا ، نمؤملا  ةالص  [. 6 . ] ص 106 زاب ، نب  هَّللادبع  فیلأت  حاضیالا  قیقحتلا و 
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ص 289. ج 9 ، ةرمعلا ،

ضارتعا نّنست  لها  میرادرب  اعد  هب  تسد  میناوخب و  ترایز  فیرش  ربق  لباقم  هچنانچ  میوریم  (ص ) لوسر ترضح  ترایز  هب  یتقو  نایعیش  ام  ارچ 
نک اعد  دنرادرب و  اعد  هب  تسد  رّهطم  ربق  هب  ور  اهنآ  هک  هدش  هدید  رتمک  دینک و  اعد  دیدرگرب و  هلبق  تمس  هب  ندرک  اعد  يارب  دنیوگیم  دننکیم و 

شسرپ

لها میرادرب  اعد  هب  تسد  میناوخب و  ترایز  فیرـش  ربق  لباقم  هچناـنچ  میوریم  (ص ) لوسر ترـضح  تراـیز  هب  یتقو  نایعیـش  اـم  ارچ 
رّهطم ربق  هب  ور  اهنآ  هک  هدش  هدـید  رتمک  دـینک و  اعد  دـیدرگرب و  هلبق  تمـس  هب  ندرک  اعد  يارب  دـنیوگیم  دـننکیم و  ضارتعا  نّنـست 

؟ دننک اعد  دنرادرب و  اعد  هب  تسد 

خساپ

اعد هب  تسد  دنک و  هلبق  هب  ور  ترایز  ندـناوخ  زا  سپ  رئاز  دـناهدومرف : (ص ) هللا لوسر  تیب  لها  هک  تسا  هدـمآ  هعیـش  ییاور  بتک  رد 
تسا بحتسم  نیا  ربانب  {. 1} تسا تباجا  هب  قیال  راوازـس و  تیفیک  نیا  هب  اعد  هک  دهاوخب  لاعتم  دـنوادخ  زا  ار  دوخ  تاجاح  درادرب و 

رما نیا  دـننک و  بلط  لاعتم  دـنوادخ  زا  ار  دوخ  تاجاح  دـننک و  اـعد  دـنرادرب و  اـعد  هب  تسد  هلبق  هب  ور  تراـیز  زا  سپ  مرتحم  نارئاز 
. تسا يراج  زین  هفّرشم  هدهاشم  رگید  و  مالسلا ) مهیلع  ) عیقب همئا  ترایز  هب  تبسن  هکلب  درادن  (ص ) لوسر ترضح  ترایز  هب  صاصتخا 

كرت ار  یبحتسم  اهنت  تسا و  هدشن  بکترم  یعرش  فالخ  درادرب  اعد  هب  تسد  فیرـش  ربق  هب  ور  دنکن و  هلبق  هب  ور  يرئاز  هچنانچ  هتبلا 
یتقو تراـیز  زا  سپ  رئاز  هک  دنتـسه  هدـیقع  نیا  رب  تسا » رهاـظ  ناـشیاهباتک  زا  هک  يروط  هب   » نّنـست لـها  زا  ياهّدـع  یلو  تسا . هدرک 

صخـش هک  یلاح  رد  ار  ندرک  دنلب  اعد  هب  تسد  نانآ  و  دـنک . هلبق  هب  ور  تسا  مزال  درادرب  اعد  هب  تسد  دوخ  تاجاح  يارب  دـهاوخیم 
عنم و تسا  هتـشادرب  اعد  هب  ربق  هب  ور  هعیـش -  ریغ  دـنچ  ره  یـسک -  دـننیبیم  یتقو  اذـل  { 3 .} دننادیمن زیاج  عورـشم و  دـشاب  ربق  هب  ور 

مهقّفو نایعیـش  تسا  دیما  دننکیم . رکنم  زا  یهن  دننادیم  رکنم  دوخ  نامگ  معز و  هب  ار  ندرک  اعد  هنوگنیا  نوچ  دـننکیم و  يریگولج 
تیاور رد  [. 1 . ] هَّللا ءاش  نا  دنوشن  هجاوم  زین  نّنـست  لها  ضارتعا  اب  دـشاب و  رتکیدزن  تباجا  هب  ات  دـننک  تیاعر  ار  بحتـسم  رما  نیا  هَّللا 

تشپ رد  ار  رهطم  ربق  دشاب  یتجاح  ارت  رگا  و  دومرف : هکنآ  ات  درک  نایب  ار  (ص ) لوسر ترـضح  ترایز  تیفیک  (ع ) قداص ماما  هک  تسا 
وت تجاح  تسا  راوازـس  هک  یتسردـب  نک ، بلط  ار  دوخ  تجاح  ربب و  الاب  ار  دوخ  تسد  ود  نک و  هلبق  هب  ور  هدـب و  رارق  دوخ  فتک  ود 

(ع) داجس ترـضح  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و  ح 1 .) باب 6 ، رازملا ، باوبا  جـحلا ، باتک  هعیـشلا ، لئاسو  . ) هَّللا ءاش  نا  دوش  هدروآرب 
سورد باتک  رد  هرـس ) سدـق  ) دیهـش نینچمه  نامه .) ... ) يرهظ تأجلا  کـیلإ  مهّللا  تفگ : درک و  هلبق  هب  ور  تراـیز  ندـناوخ  زا  سپ 

ص ج 20 ، مالکلا ، رهاوج  . ) دـهاوخیم هچنآ  هب  دـنک  اـعد  دـنک و  هلبق  هب  ور  درک  تراـیز  ار  ترـضح  رئاز  هکنآ  زا  سپ  تسا : هدومرف 
ص 1391. یناطحقلا ، نمؤملا  ةالص  باتک : [. 2 (. ] 84

؟ دینزیم دوخ  هب  ریجنز  دینزیم و  هنیس  دیبوکیم و  ناترس  رب  يرادازع  متام و  ماگنه  هک  تسا  يرادازع  هنوگچ  نیا 

شسرپ
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؟ دینزیم دوخ  هب  ریجنز  دینزیم و  هنیس  دیبوکیم و  ناترس  رب  يرادازع  متام و  ماگنه  هک  تسا  يرادازع  هنوگچ  نیا 

خساپ

ردص زا  هک  تسا  ياهلأسم  يرادازع ، هلوقم  ددرگ . نایب  يرادازع  لصا  هرابرد  رـصتخم  ياهمدـقم  تسا  مزال  قوف ، لاؤس  هب  خـساپ  يارب 
لفاـحم هماـقا  هـب  ار  مدرم  هدوـمن و  تکرـش  يرادازع  سلاـجم  رد  (ص ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  هژیوـب  ناناملـسم  هتـشاد و  دوـجو  مالــسا 

ابا تیمولظم  رب  هیرگ  هودنا و  مغ و  هک  دوشیم  هدافتـسا  یعیـش  عبانم  زا  تسا . هدومرف  بیغرت  قیوشت و  ادهـش  رب  نتـسیرگ  يراوگوس و 
: دیامرفیم (ص ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  تسا . رادروخرب  ياهداعلا  قوف  تلیـضف  زا  هکلب  تسا  عورـشم  زیاج و  اهنت  هن  (ع ) نیـسحلا هللادـبع 

رگم تسا ، نایرگ  تمایق  زور  رد  یمشچ  ره  ْنجلا ؛» میعنب  هرـشبتسم  ْکحاض  اهناف  نیـسحلا  بئاصم  یلع  تکب  نیع  الا  دیکاب  نیع  لک  »
هداد تراـشب  تـشهب  ياـهتمعن  رب  تـسا و  نادـنخ  یمـشچ  نـینچ  بحاـص  تـسا ، هدرک  هـیرگ  (ع ) نیـسح تبیــصم  رب  هـک  یمــشچ 

هب دینـش ، ار  رایط  رفعج  هب  فورعم  بلاطیبا  نب  رفعج  تداهـش  ربخ  (ص ) ادـخ لوسر  یتقو  دـسیونیم : هباغلادـسا  فلؤم  { 1 .} دوشیم
هدهاشم يرادازع  هیرگ و  لاح  رد  ار  وناب  نآ  تفر و  (س ) همطاف هناخ  هب  ترضح  نآ  سپس  تفگ  تیلست  وا  هب  تفر  رفعج  رـسمه  هناخ 

هیرگ دیاب  ناگدننک  هیرگ  بلاطیبا ، نب  رفعج  لثم  یتیـصخش  يارب  یکاوبلا ، کبتلف  رفعج  لثم  یلع  دومرف : نینچ  (ص ) ربمایپ سپ  درک 
هک مه  هاگ  نآ  درک و  هیرگ  دومن  هدهاشم  دـحا  گنج  رد  ار  هزمح  دوخ  يومع  ناج  یب  دـسج  یتقو  مالـسا ، ربمایپ  نینچمه  { 2 .} دننک

ربمایپ درادن ، ياهدننک  هیرگ  هزمح  هکنیا  زا  تسا و  دنلب  هیرگ  يادص  نادیهـش  يارب  هک  درک  هدـهاشم  ترـضح  نآ  دـش  دراو  هنیدـم  هب 
دیاب روکذم  لاؤس  هب  خساپ  رد  اما  درادن . هدننک  هیرگ  زورما  هزمح  اما  { 3 .} مویلا هل  یکاوب  هزمح ال  نکلو  دومرف : دش و  تحاران  رثأتم و 

قبط ياهقطنم  ره  هکلب  تسا ، نید  عورف  هن  لوصا و  زا  هن  دـیآیم  رامـش  هب  ینید  مسارم  هلمج  زا  يرادازع و  عون  کـی  ینزهنیـس  تفگ :
شاداپ هتـسیاش  لـخاد و  یمالـسا  ریاعـش  ظـفح  ناونع  تحت  (ع ) نیـسح ماـما  يارب  يرادازع  لـصا  سپ  دـننکیم ، يرادازع  دوخ  موسر 

ندوب عونممم  رب  یمالسا ، عبانم  رد  یلیلد  یلو  دشاب  عرـش  فالخ  رب  دیابن  دوشیم  ماجنا  يرادازع  ناونع  هب  هک  ییاهراک  هتبلا  تسوکین /
هنوـگ نیا  رد  عرـش ، فـالخ  ياـهراک  عوـقو  زا  هتـشاد و  هجوـت  مسارم  نیا  هب  نید  ناـگرزب  اذـل  درادـن ، دوـجو  ینز  ریجنز  ینز و  هنیس 
خـساپ رد  ناـشیا  هدـش و  أتفتـسا  یناوـخ  هیبـش  هراـبرد  ینیمخ ؛ ماـما  ترـضح  زا  هک  تـسا  رکذ  ناـیاش  دـناهدرک . يریگوـلج  اـههمانرب ،

، نآ ياج  هب  تسا  رتهب  یلو  درادن . لاکـشا  دوشن ، بهاذم  نهو  بجوم  دـشابن و  مارح  رب  لمتـشم  رگا  یناوخ ، هیبش  هیزعت و  دـناهدومرف :
: دناهتـشاد موقرم  باوج  رد  ناـشیا  هدـش و  أتفتـسا  دروم  نیا  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  زا  نینچمه  { 4 .} دـننک اپ  رب  یناوخ  هضور  سلاجم 
هب يرادازع  مسارم  يرازگرب  تسا و  یلاعت  هللا  یلا  تابرق  مظعا  زا  (ع ) ترضح نآ  يافو  اب  نارای  أدهـشلادیس و  ترـضح  يارب  يرادازع 

هیبش نینچمه  دوش و  بهذم  نهو  بجوم  ای  دشاب ، هتشاد  صخش  يارب  رطخ  رگا  ینز ، همق  یلو  درادن  لاکشا  لومعم ، یتنس  لاور  نامه 
ياج هب  تسا ، رتهب  تروص  ره  رد  دوش و  بانتجا  دـیاب  ددرگ ، ناناوج  دـیاقع  یتسـس  بجوم  ای  و  دـشاب ، لیطابا  رب  لمتـشم  رگا  یناوخ 

ج 2، هباغلادسا ، [. 2 / ] ص 924 ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  [. 1 { ] 5 .} دننک اپ  رب  یناوخ  هضور  ینز و  هنیـس  یناوخ و  هیثرم  هحون و  سلاجم  نآ ،
هلجم زا  لقن  هب  [. 5 / ] ص 27 ج 2 ، ماما ، ترضح  تائاتفتسا ، [. 4 / ] ص 275 ج 1 ، باعیتسالا ، [. 3 / ] ص 211 ج 1 ، باعیتسالا ، ص 289 ؛

دادرخ 74/ هرامش 258 ، نازاس ، هدنیآ 

تمسق بلاطم  نآ  زا  یخرب  هک  هداد  تنسیسایس  ای  يداقتعا  داعبا  رد  هاوخ  ناریا  یمالسا  تموکح  عیشت و  هب  ار  یباوصان  بلاطم  ظاقیا  هیرشن  رد 
، يرادازع تعدب  ریظن  دیاقع  هرابرد  هدنسیون  هک  ياههبش  دنچ  خساپ  هب  تسا  مزال  اجنیا  رد  هک  درادن  یملع  هیاپ  زین  رگید  یخربو  تسا  ءارتفا  و 

شسرپ
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نآ زا  یخرب  هک  هداد  تنـسیسایس  ای  يداقتعا  داعبا  رد  هاوخ  ناریا  یمالـسا  تموکح  عیـشت و  هب  ار  یباوصاـن  بلاـطم  ظاـقیا  هیرـشن  رد 
دیاقع هرابرد  هدنسیون  هک  ياههبش  دنچ  خساپ  هب  تسا  مزال  اجنیا  رد  هک  درادن  یملع  هیاپ  زین  رگید  یخربو  تسا  ءارتفا  تمسق و  بلاطم 

. مینک هراشا  هتخادرپ  تیب  لها  دزن  رد  رمع  فقوم  هیقف و  تیالو  يرادازع ، تعدب  ریظن 

خساپ

رد ءاوشاع . موی  ۀعیـشلا  هلعفی  ام  نع  عفادی  نا  ناک  نمانئاک  ملـسمل  نکمی  لهًاقحأ  دـسیونیم : تعدـب  يرادازع و  هرابرد  هک  یبلطم  اما 
دوجو نید  ناگرزب  هریـس  تایاور و  رد  هکلب  تسین  تعدب  اهنت  هن  دـنهدیم  ماجنا  نایعیـش  هک  ییاهیرادازع  تفگ  دـیاب  هدنـسیون  خـساپ 
هیحور ینیسح ، نادرمریش  ياهیگتشذگ  ناج  زا  اهراثیا و  رکذ  رب  هوالع  فط ، هعقا  يروآدای  هک  تسا  یهیدب  بلطم : نییبت  تسا  هتـشاد 

هک لصا  نیا  تابثا  اذل  دش . دهاوخ  دـیواج  هدـنز و  مدرم  رد  نارگرامعتـسا  نانمیرها و  لباقم  رد  ندـشن  میلـست  داسف و  ملظ و  اب  هزرابم 
دئاوف و هب  مه  میلـس  لقع  درادن . زاین  ینادنچ  هفرعم   ، دوش هداد  رکذـت  دـیدج ، ياهلـسن  مدرم و  هب  نیرفآشقن ، مهم و  ياهدادـخر  دـیاب 
ات مایالا  میدق  زا  مه  القع  هریس  دراد . فارتعا  ناعذا و  نانآ  رد  هزرابم  هیحور  داجیا  يارب  مدرم  يرادیب  ياتسار  رد  لیاقح  جیورت  هفـسلف 

شخپ قیرط  زا  اـهنآ  ندومن  هدـنز  هب  صاـخ  یناـمز  رد  و  دیـشکیمن . تسد  شیوخ  یتاـیح  ثداوح  زا  هاـگچیه  هک  هدوـب  نینچ  نوـنک 
ساکعنا دروم  رد  یلاکـشا  چـیه  اهنت  هن  مه  ییاور  رظن  زا  تسا . هدزیم  تسد  نآ  زج  رتائت و  ملیف و  نتخاس  تاعوبطم و  رـشن  هیمالعا و 

يارب یناوارف  ياهباوث  هدـش و  هراب  نیا  رد  مه  يداـیز  دـیکأت  هک  درادـن  دوجو  فلتخم  ياهلکـش  هب  ناـشیا  باحـصا  ینیـسح و  هساـمح 
فیرحت لوفا و  یکیرات و  دنزگ  زا  مالسا  بتکم  اروشاع ، گنهرف  هعاشا  اب  اریز  دناهتفرگ . رظن  رد  دنیامنیم ، یتامادقا  نینچ  هک  یناسک 

رظن هب  ور  نیا  زا  و  دـنامیم . یقاب  نادـیواج  هدـنز و  مدرم  رد  نارگرامعتـسا  اب  داهج  هیحور  نوصم ، نارگمتـس  ناملاظ و  اب  ییرـسمه  و 
نینچ یعامتجا  یـسایس و  ياههبنج  هب  رظان  رتشیب  هدش  حرطم  يرادازع  مسارم  سلاجم و  ییاپرب  هرابرد  هک  يدایز  ياهباوث  هک  دـسریم 

نادیهـش و رـالاس  يرادازع  هک  لاکـشا  نیا  تعدـب  ههبـش  دراد . رظن  رتـمک  نآ  ضحم  يداـبع  يدرف و  هبنج  هـب  تداهـش و  زین  لاـمعا و 
رظن رد  ياهیاپ  ساـسا و  چـیه  ددرگیم ، بترتم  تمرح  مکح  يرادازع  مسارم  ماـجنارب  تسا و  هعدـتبم  لـئاسم  زا  يراوگرزب ، باحـصا 

: تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  (ص ) ادخ لوسر  تسا . تنس  لباقم  رد  یموهفم  تعدب ، اریز  درادن . دیجم  نآرق  تنس و  القع و  هریـس  لقع و 
، يریعشلا نیدلا  جات  .« ) ۀنس مهیف  ۀعدبلا  ۀعدب و  مهیف  ۀنسلا  نیطایـشلا ... بولق  مهبولق  نییمدآلا و  هوجو  مههوجو  نامز  سانلا  یلع  یتأی  »

یموهفم تعدب ، هکنیا  هرابرد  (ع ) نینمؤملاریما زا  یثیدـح  رد  يدـنه  نیدـلاءالع  ص 18 .)) هعدـبلا ، زا  لـقن  هب  ص 125  رابخالاعماج ،
لها اما  و  اولاق ، نا  هلوسر و  مهل و  هَّللا  هّنس  امب  نوکسمتملاف  ۀنسلا ، لها  اما  و  : » دیوگ تسا ، (ص ) ربمایپ نیمارف  یهلا و  تاروتـسد  لباقم 

ص ح 44216 ، ج 16 ، لامعلازنک ، ....« ) اورثک نا  مهئاوها و  مهیأرب و  نولماعلا  هلوسر و  هباتک و  یلاعت و  هَّللا  رمـال  نوفلاـخملاف  ۀـعدبلا ،
هدرمش تعدب  تسا ، تنس  نآرق و  تایلک  تفلاخم  هدش و  داجیا  نید  رد  هک  یتاثدحتسم  نیاربانب  ص 18 و 19 ) هعدبلا ، زا  لقن  هب   184

ناراگن و خـیرات  لقن  قبط  دـنکیم ؟ قدـص  يو  باحـصا  و  (ع ) نیـسح ماما  رب  نتـسیرگ  يرادازع و  ییاـپرب  رب  موهفم  نیا  اـیآ  دوشیم .
دنزرف گوس  رد  بلاـط و  یبا  نبرفعج  باـنج  هزمح و  ترـضح  شیمارگ  يوـمع  تداهـش  رد  (ص ) ادـخ لوـسر  تنـس  لـها  نیثدـحم 

شرتخد كوس  رد  (ص ) ادخ لوسر  نتسیرگ  دندومرف - : يرادازع  هتسیرگ و  نآ  زج  شردام و  فیرـش  رازم  رانک  رد  میهاربا و  شزیزع 
ج 2، يراخب ، حیحص  ناعمدت »... هینیع  تیأرف  لاق : ربقلا . یلع  سلاج  (ص ) هَّللالوسر عم  انلخد  لاق  کلام : نب  سنا  نع  :.... يو ربق  رانک 
نیقلا و ٍفیـس  یبا  یلع  (ص ) هَّللا لوسر  عم  انلخد  لاق  کـلام : نب  سنا  نع  :... میهاربا شیمارگ  دـنزرف  رب  ناـشیا  نتـسیرگ  ص 549 - .)

لوسر انیع  تلعجف  هسفنب ، دوجی  میهاربا  کلذ و  دـعب  هیلع  انلخد  مث  هّمـش . هلبقف و  میهاربا  (ص ) هَّللا لوسر  ذـخاف  (ع ) میهاربال ارئظ  ناک 
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میهاربا اـی  کـقارقب  اـنا  اـنبر و  یـضری  اـم  ـالا  لوـقن  ـال  نزحی و  بـلقلا  عمدـت و  نـیعلا  نا  (ص :) هَّللالوـسر لاـقف  ناـف ... رذـت  (ص ) هَّللا
رب ربمایپ  هیرگ  دنکیم - . تلالد  یهلا  ءایلوا  قارف  رد  نتسیرگ  نزح و  زاوج  هب  تحارص  هب  تیاور  نیا  ص 556 .) نامه ، ...« ) نونوزحمل

: اولاق یضق ؟ دق  لاقف : هلها . ۀیشاغ  یف  هدجوف  هیلع  لخد  املف  هدوعی ... (ص ) یبنلا هاتأفرل  يوکش  ةدابع  نب  دعس  یکتشا  هدابع ...: نب  دعس 
لاـثا رب  نتـسیرگ  زاوج  رب  شرازگ  نیا  ص 557 ) نامه ، ...« ) اوکب (ص ) یبنلا ءاـکب  موقلا  يأر  اـملف  (ص ) یبنلا یکبف  هَّللا ، لوسر  اـی  ـال 

: هزمح ترـضح  رب  هیرگ  رب  (ص ) ربمایپ بیغرت  قیوشت و  دنکیم - . تلالد  يو  رب  ضیرم  ناکیدزن  نتـسیرگ  زاوج  زین  هدابع و  نب  دـعس 
لوسر باب  یلا  راـصنالا  ءاـسن  ءاـجف  هل ، یکاوبـال  هزمح  نکل  لاـقف : (ص ) هَّللا لوسر  کـلذ  عمـسف  مهـالتق . یلع  راـصنالا  بتکم  و  »... 
ءاـسنلا أدـب  راـصنالا ، نم  تیملا  تاـم  اذا  موـیلا  یلا  نهف  فارـصنالاب . نهرما  و  (ص ) هَّللا لوـسر  نهل  اعدـف  ةزمح  یلع  نیکبف  (ص ) هَّللا

یهلا و ءایلوا  رب  هیرگ  حـیجرت  زاوج و  رب  تلالد  تیاور  نیا  ص 44 .) ج 2 ، دعـس ، نبا  تاقبط  .« ) نهیتم یلع  نیکب  مث  ةزمح  یلع  نیکبف 
قح رد  يرادازع  مسارم  يرازگرب  نیسح و  ماما  هرابرد  هعیـش  هک  تسا  يراک  نامه  ًانیع  نیا  و  دنکیم . روظنم  نیا  يارب  نارگید  قیوشت 

حجرم زاوج و  رد  (ص ) هَّللا لوسر  هریـس  نآرق و  قطنم  هب  ناوتیم  تسا  ناوارف  هک  اهنآ  ریظن  قوف و  تایاور  هب  هجوت  اب  دیامنیم . ناشیا 
(ع) نیسح ماما  تداهـش  زا  اهراب  (ص ) ربمایپ صخـش  نیقیرف  تایاور  قبط  هکنآ  ًافاضم  درب . یپ  (ع ) نیـسح ماما  هب  تبـسن  يرادازع  هدوب 

عمجملا ص 193 ؛ ج 13 ، حیحـصلا ، عماجلا  ص 87 ؛ ج 1 ، یمزراوخ ، لـتقم  ك : ر . . ) دنتـسیرگ يو  تیمولظم  هودـنا و  رد  داد و  ربـخ 
یلاکشا زین  يوبن  تنس  رظن  زا  يردازع  مسارم  يرازگرب  نیاربانب  ص 35 و 36 .) شسرپ ، هب 60  خساپ  زا  لقن  هب  ص 188 » ج 9 ، دئاوزلا ،

لوسر هک  ینامز  دیوگ : هملس  ما  نینمؤملاما  دراد . هراشا  تلالد و  يرادازع  زاوج  تیعورشم و  رب  زین  مالـسا  ردص  هباحـص  هریـس  درادن .
هیرگ هدوـب و  رادـیب  هدرک و  عاـمتجا  دوـمرف ، تلحر  هک  یماـگنه  اـما  میتفاـییم . شمارآ  ناـشیا  ندـید  زا  دوـب ، اـم  ناـیم  رد  (ص ) ادـخ
ناغف دایرفو و  هلان  هچراپکی  هنیدم  هدروآرب و  گناب  میدوب ، دجسم  رد  هک  یمدرم  ام و  دش . دنلب  نادنفسوگ  يادص  هاگرحس  میدرکیم .
هیرگ دـنلب  يادـص  اب  دیـسر ، (ص ) مرکا ربمایپ  كرابم  مان  هب  یتقو  دادرـس . ناذا  گناب  (ص - ) ربمایپ نذؤم  لالب -  حبـص ، کیدزن  دوب .

. دنتـسیرگ (ص ) ربمایپ كوس  رد  مود  لوا و  هفیلخ  یتح  هک  هدـمآ  يرگید  شرازگ  رد  { 1 ...} دش ربارب  دنچ  ام  هودـنا  راکنیا ، اب  درک و 

. بتکم اهیلا ، انیاهتنا  املف  اهروزن . نمیا  ما  یلا  اـنب  قلطنا  : » تفگ رمع  هب  (ص ) ادـخ لوسر  تاـفو  زا  دـعب  رکبوبا  دـیوگ : کـلام  نب  سنا 
یحولا نا  یکبا  نکل  و  هلوسرل . ریخ  هَّللا  دـنع  ام  ملعا  نوکا  نا ال  یکبا  ام  هَّللا  و  تلاق : هلوسرل . ریخ  هَّللا  دـنع  ام  کیکبی ؟ ام   Ǻلاقف ل

لک ةزمح  اهمع  ربق  روزت  ( » (س همطاف ترضح  هک  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  { 2 .«} نایکبی العجف  ءاکبلا  یلع  امهتجیهف  ءامسلا  نم  عطقنا 
ج ءایلوالا ، ۀیلح  ص 266 ؛ ج 7 ، یقهیب ، ةوبنلا ، لئالد  [. 2 . ] ص 102 ج 5 ، ربلادبع ، نبا  ۀباغالدسا ، [. 1 { ] 3 «} هدنع یکبت  یلصتف و  ۀعمج 

ص 377. زئانجلا ، باتک  نیحیحصلا ، كردتسم  [. 3 . ] يرخا رداصم  ثیدحلا 1635 و  زئابخلا ، باتک  هجام ، نبا  ننس  ص 67 ؛ ، 2

تعافش نوماریپ  تاهبش 

؟  تسین كرش  یعون  نانآ ,  رازم  كربت  روبق و  ترایز  نیموصعم و  زا  تعافش  بلط  ایآ 

شسرپ

؟  تسین كرش  یعون  نانآ ,  رازم  كربت  روبق و  ترایز  نیموصعم و  زا  تعافش  بلط  ایآ 

خساپ
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یفن هجیتن  رد  تیلع و  نوناق  لاطبا  مزلتـسم  نآ  راـکنا  هک  تسا  يرما  يداـم ,  ریغ  هاوخ  يداـم  هاوخ  ادـخ ,  ریغ  رد  ریثا  تو تـ ـالوا ; ثـبـ
یعون نآ  هبداقتعا  هدـش و  یفن  هچنآ  تسا .  هدومرف  نایب  ار  شتاقولخم  رد  ریثات  توبث  دوخ  اهرابزین  ناـنم  دـنوادخ  تسا .  یهلا  دـیحوت 

نآ زا  هن  ناموصعم ,  تشادگرزب  رازم و  كربت  روبق و  ترایز  ای  تعاف  طـلـب شـ تاقولخم .  یلالقتسا  ریثات  دیآ ,  یم  باسح  هب  كرش 
نیرتشیب نانآ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هکلب  دنا ,  ملاع  رد  ریثات  تردق و  ذوفن و  ياراد  دنوادخ  ضرع  رد  القتـس و  نانآ مـ هک  تسا  تهج 

 , ادخ هب  برقت  نانآ  هب  برقت  تقیقح  رد  ین  یـعـ دنراد .  دومحم  ماقم  ادخ  دزنرد  دننک و  یم  هدرک و  تفایرد  لاعتم  دـنوادخ  زا  ار  هرهب 
 , دـنراد یـشسرپ  نینچ  هک  یناسک  ای ;  ـ نا ثـ تسا .  دـنوادخ  تشادـگرزب  نانآ ,  تشادـگرزب  ادـخ ,  زا  ترفغم  بلط  ناـنآزا ,  تعاـفش 

رادربءانثتسا هک  لقع  مکح  دنتسین ؟  مارح  هدش و  ءانثتسا  اما  تسا  كرش  مه  دراوم  نیاایآ  دنیوگ ؟  یم  هچ  هبعک  دوسالا و  رجح  هرابرد 
ای دوسـالا  رجح  ناـیم  یتواـفت  هچ  تروص  نیا  ردو  دـنادنوادخ ;  تداـبع  هار  رازبا و  قـیرط و  دراوـم  نیا  هک  تفگ  ـد  یا پـس بـ تسین . 

 . دراد دوجو  نیموصعم  زا  تعافش  ترایز و  هلمج  نم  یهلا ,  رئاعش  رگید  اب  هبعک 

ياهراک رد  فالتخا  بجوم  تعافش  ققحت  هکیلا  رد حـ فالتخا .  ياراد  هن  دنریذپ  فلخت  هن  دنوادخ  ياه  هدعو  اهراک و  هک  تسا  نانچ  یهلا  تنس 
تمکح اب  نیاو  دوب  دهاوخ  هدوهیب  بعل و  یهلا  ياهدیعو  باقع و  لعج  سپ  دنوش  وفع  نیمرجم  همه  هکدوش  ثعاب  تعافـش  رگا  اریز  تسا  دنوادخ 

تافانم یهلا 

شسرپ

بجوـم تعافـش  قـقحت  هکیلا  رد حـ فـالتخا .  ياراد  هن  دـنریذپ  فـلخت  هن  دـنوادخ  ياـه  هدـعو  اـهراک و  هک  تسا  ناـنچ  یهلا  تنس 
بعل و یهلا  ياهدیعو  باقع و  لعج  سپ  دنوش  وفع  نیمرجم  همه  هکدوش  ثعاب  تعافـش  رگا  اریز  تسا  دنوادخ  ياهراک  رد  فالتخا 

هدیـشخب ناهانگ  زا  یخرب  ای  ناراکهانگ  یخرب  هک  دوش  ببـس  تعافـش  ـر  گا و  دراد .  تافانم  یهلا  تمکح  اب  نیاو  دوب  دـهاوخ  هدوهیب 
سپ راکهانگ  مه  راکهانگ  تسا و  هانگ  هانگ ,  اریز  دشاب  ینوگرگدو  فالتخا  دـنوادخ  ياهراک  رد  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  رما  نیا  دوش 

؟  هن یخرب  دنوش و  هدیشخب  ناراکهانگ  ای  ناهانگ  یخرب  لیلد  هچ  هب 

خساپ

هتشگن راوتسا  یهلا  تاف  ـ ـص زا  تفـص  کی  ساسا  رب  اهنت  تباث  تنـس  نیا  اما  تسا ,  دحاو  وا  طارـص  یهلا و  تنـس  هک  تسین  يدیدر  تـ
یهلا تافص  عیمج  هب  هجوت  اب  یهلا  لاعفا  رگید  نایب  هب  تسا .  هدش  راوتسا  تسا  یهلا  تافـص  عیمج  ياضتقم  هچنآ  ساسا  رب  هکلب  تسا 

ببس و چیه  یب  ای  تسا )  تیمم  دریگ ( یم  ار  اه  ناسنا  ناج  وا  هک  تس  نآ نـیـ ـیـل  لد دهد بـه  یم  افش  ار  یـسک  رگا  دریگ  یم  تروص 
وا لاعفا  فالتخا  مدع  یهلا و  تنـس  ندوب  ریغتیال  نیاربان  بـ دـیامن .  یم  نینچ  تسا  میحر  فوئر و  نوچ  هکلب  دـنک  یم  نینچ  یتحلـصم 
زا دحاو .  یتحلـصم  هب  هتـسباو  هن  تسا  دروم  هب  طبترم  حلاصم  مکح و  نیب  ØƏ رسک و ا زا  سپ  هطوبرم و  تافـص  عیمج  هب  هتـسباو 

 . دوش یمن  وا  میقتسم  طارص  یهلا و  تنس  رد  ` Ę خا بجوم  باقع ,  ندش  فرطرب  تعافش و  عو  ـ قو ور  ـن  یا

و دنیبب .  دوب  هدرک  هدارا  البق  هچنآ  ندادن  ماجنا  رد  ار  تحلـصم  دوش و  دوخ  ياطخ  هجوتم  هک  دریذـپ  یم  ار  تعافـش  یتقو  لدا  ـم عـ کا حـ
عون ودره  اما  دناد .  یم  نآ  رد  ار  شیوخ  راک  تحلـصم  اریز  دریذپ  یم  نآ  ندوب  ملظ  هب  ملع  ابار  شیوخ  نایفارطا  تعافـش  زین  ملاظ  ـم  کا حـ

رد تعافش  شریذپ 
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شسرپ

 . دنیبب دوب  هدرک  هدارا  البق  هچنآ  ندادن  ماجنا  رد  ار  تحلـصم  دوش و  دوخ  ياطخ  هجوتم  هک  دریذپ  یم  ار  تعافـش  یتقو  لدا  ـم عـ کا حـ
اما دـناد .  یم  نآ  رد  ار  شیوخ  راک  تحلـصم  اریز  دریذـپ  یم  نآ  ندوب  ملظ  هب  ملع  ابار  شیوخ  ناـیفارطا  تعافـش  زین  ملاـظ  ـم  کا و حـ

يوس زا  تسا ; و  ریذپان  رییغت  یلزا و  ملع  ساسا  رب  وا  هدارا  یفرط  زا  ار  ـ یز تسا .  لاحم  دـنوادخ  دروم  رد  تعافـش  شریذـپ  عون  ودره 
نارگید تعافش  شریذپ  اب  دنوادخ  تعافـش  رب  یلیلد  نیاربانب  درادن .  یـصخش  یـشیدنا  تحلـصم  هب  يزاین  تسا و  قلطم  ینغ  وا  رگید 

 . درادن دوجو  وا  يوسزا 

خساپ

یم ناحبس  دنوادخ  تسا .  مولعم  دارم و  هیحانرد  رییغت  هکلب  ددرگ  یمن  وا  ملع  هدارا و  رییغت  مزلتـسم  دنوادخ  يوس  زا  تعافـش  شریذپ 
لوا تالاح  اب  داضتم  تالاح  راچد  رگید  یتیع  ـ ضو رد  دعب  ددرگ و  یم  یتالاح  راچد  فلا  صخشم  تیعـضو  رد  صخـش  نالف  هک  دناد 

یم لا مـا  ناو مـثـ بـه عـنـ دریگ .  یم  قلعت  اهنآ  هب  دـنوادخ  هدارا  ملع و  دـنراکرد و  طیارـش  بابـسا و  تیعـضو  ود  ره  رد  اریزددرگ  یم 
غارچ و نتـشاد  هب  ام  هدارا  تلاح  نیا  رد  ـد  ید ـد  هاو ار نـخـ یئاج  ام  نامـشچو  دـش  دـهاوخ  کیرات  اوه  رگید  تعاس  دـنچ  ات  هک  میناد 
ام هدارا  تلاح  نیا  رد  تخاسدهاوخ و  نشور  ار  اج  همه  دیشروخ  دش و  دهاوخ  زور  یتدم  زا  سپ  اما  دریگ  یم  قلعت  نآ  ندرک  نشور 
هک تساـم  دارم  مولعم و  هکلب  تسین  اـم  هدارا  ملع و  دـنک  یم  رییغت  دروم  نیارد  هچنآ  تفرگ .  دـهاوخ  قلعت  غارچ  نتخاـس  شوماـخ  هب 

 . دننکن رییغت  مولعم  هدارا و  اما  دننک  رییغت  مولعم  دارم و  هک  تسا  نیا  تسا  لاحم  هچنآ  دنک .  یمرییغت 

نانآ یهارمگ  تیصعم و  رب  ناگد  ندش بـنـ يرج  مزلتسم  مالسلا ,  مهیلع  ءایبنا  طسوت  نآ  غیلبت  دنوادخ و  يوس  زا  یه  ـ لا ـت  عا هد شـفـ ـ عو
نیا رب  تلالد  هک  يا  هیآ  ره  نیا  ربانب  دشاب .  یم  تسا ,  دنوادخ  یگدـنب  تعاط و  انامه  هک  نید  فدـه  ضرغ و  اب  یفانم  یهلا و  تمرح  کته  و 

فالخ ا هلاسم 

شسرپ

یهارمگ تیـصعم و  رب  ناگد  ندش بـنـ يرج  مزلتـسم  مالـسلا ,  مهیلع  ءایبنا  طسوت  نآ  غیلبت  دنوادخ و  يوس  زا  یه  ـ لا ـت  عا ـفـ ـش هد  ـ عو
هک يا  هیآ  ره  نیا  ربانب  دشاب .  یم  تسا ,  دنوادخ  یگدنب  تعاط و  انامه  هک  نید  فده  ضرغ و  اب  یفانم  یهلا و  تمرح  کته  نانآ و 

 . دوش لیوات  دیاب  دشاب  هتشاد  لصا  فالخ  هلاسم  نیا  رب  تلالد 

خساپ

یهلا تمحر  ترفغم و  يریگارف  لومش و  زا  یکاح  تایآ  هبوت و  شریذپ  هدعو  هکلب  درادن  تعافـش  هب  یـصاص  ـتـ خا ـن مـطـلـب  یا الوا 
هب زاین  نآ  هدـنزاس  دـیاوف  هک  تسا  نید  ملـسم  لوصا  زا  زین  هبوت  شریذـپ  یهلا و  تمحر  ترفغم و  هکن  ـ یا لا  حـ دوش .  یم  لماش  زین  ار 

صخـش هانگ و  عون  فلا :  هک  دوش  یم  ناگدنب  یهارمگ  يرجت و  مزلتـسم  یتروص  رد  نآ  غیلبت  تعافـش و  هدعو  ـیـا :  نا ثـ درادـن .  رکذ 
ار نآ  دنک و  ریثات  باقع  هانگ و  عاونا  دراوم و  همه  رد  تعافش  ; ب :  دوش صخشم  نیعم و  دوش  یم  عقاو  تعافش  دروم  هک  يراکهانگ 
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یم عقاو  تعافـش  دروم  هک  يراکهانگ  صخـش  هانگ و  عون  هاگچی  تا هـ ـ یاور رد  ـم و  یر نآر کـ رد قـ ـا  ما دزاس .  نک  هشیر  دص  رد  دص 
ای ناهانگ  یخرب  دروم  رد  ار  نآ  لومش  هتسناد و  طیارش  هبطورشم  ار  تعافش  عوقو  هکنآ  نم  رد ضـ تسا .  هدشن  صخـشم  نیعم و  دوش 

 . درادن دوجو  یهارمگ  يرجت و  يارب  يا  هنیمز  نیاربانب  تسا .  هداد  رارق  حیرصت  دروم  تاقوا  یخرب 

زا تعاطا  هیحور  هک  تسا  مزال  یمکاح  ره  رب  ور  ـن  یازا تسا .  یعامتجا  تادهعت  نوناق و  هب  لمع  ددرگ  یم  هعماج  ماکحتسا  ظفح و  ببس  هچنآ 
هد ـ عو دـنکزارتحا .  ددرگ  يا  هیحور  نینچ  فیعـضت  ثعاـب  هک  يزیچ  ره  زا  هدومن ,  رادـیاپ  رادـیبدوخ و  تموکح  تحت  دارفا  رد  ار  نوناـق 

ششخب ـت و  عا شـفـ

شسرپ

هک تسا  مزال  یمکاـح  ره  رب  ور  ـن  یازا تسا .  یعاـمتجا  تادـهعت  نوناـق و  هب  لـمع  ددرگ  یم  هعماـج  ماکحتـسا  ظـفح و  ببـس  هچنآ 
ددرگ يا  هیحور  نینچ  فیعـضت  ثعاب  هک  يزیچ  ره  زا  هدومن ,  رادـیاپ  رادـیبدوخ و  تموکح  تحت  دارفا  رد  ار  نوناق  زا  تعاطا  هیحور 

رامآ هک  دشاب  لیلد  نیمه  هب  دیاش  ددرگ و  یم  يا  هیحور  نینچ  فیعـضت  ببـس  ناراکهانگ  شـشخب  ـت و  عا ـفـ ـش هد  ـ عو دـنکزارتحا . 
 . تسا نانیدتم  ریغ  زا  شیب  نانیدتم  نایم  رد  ملظ  غورد و 

خساپ

لاوئس دروم  یفنم  تاریثات  تسا  هداد  هدعو  نانموم  هب  مالسا  هک  ار  یتعافش  ایناث  دنک .  یمن  هئارا  تعافـش  زا  يریـسفت  نینچ  مالـسا  الوا 
نامیا اب  ار  دوخراگدرورپ  هکنآ  طرـش  هب  دـنام  دـنهاوخن  نادـیواج  تمایق  زور  شتآ  رد  نانموم  دـیامرف  یم  نآرق  اریز  درادـن  یپ  رد  ار 

هک دوش  یم  ببـس  رما  نیا  هتـسناد و  هریبک ,  ناهانگ  اصوصخ  ناهانگ ,  گرزب  رطخ  رد  ار  ناسنا  نامیا  نآرق  ـا  ما دـننک .  تاقالم  لماک 
تاکرح و عیمج  هک  هدرک  عضو  ینوگانوگ  يونعم  يدام و  یعامتجا  نیناوق  مالسا  هکنآ  نم  ـ ـض رد  درب .  رـسب  ءاجرو  فوخ  نیب  نموم 
 . تسا هداد  رارق  بسانم  يازج  دودـح و  اـهرفیک و  نیناوق  زا  فلخت  لاـبق  رد  دوش و  یم  لـماش  ار  ناـسنا  یعاـمتجا  يدر و  تا فـ سـکـنـ

 . تسا هداد  رارق  دیکاتدروم  ار  ریشبت  راذنا و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لصا  نیناوق ,  نیا  میکحتو  ماکحتسا  يارب  نینچم  هـ

؟  تسا ناتسرپ  ادخ  اب  دنتسناد  یم  عیفش  ار  اهتب  هک  ناتسرپ  تب  نایم  یتهابش  هچ 

شسرپ

؟  تسا ناتسرپ  ادخ  اب  دنتسناد  یم  عیفش  ار  اهتب  هک  ناتسرپ  تب  نایم  یتهابش  هچ 

خساپ

اهنآ يارب  ریثات  تیئدبم  دنتـشاد و  دوخ  تشونرـسرد  اهتب  ریثات  هب  داقتعا  ناتـسرپ  تب  دهد  یم  یهاوگ  ینـشور  هب  خیراوت  هک  روطنا  هـمـ
لئاق ریثاترد  لالقتـسا  يدوجوم  چـیه  يارب  دـنناد و  یم  ادـخ  زا  ار  ریثات  مامت  تعافـش ,  هب  دـقتعم  ناناملـسم  هک  یلاح  رد  دـندوب ,  لئاق 
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 . دنتسین

یهیجوت هچ  دوش  یم  بوسحم  تدابع  عون  کی  دوخ  هک  ءایبنا و 000  تعافش  سپ  هدرک  یهن  ادخ  ریغ  شتسرپ  تداب و  زا عـ ـحـا  یر ـ ـص نآر  قـ
؟  دراد

شسرپ

هچ دوش  یم  بوسحم  تدابع  عون  کـی  دوخ  هک  ءایبنا و 000  تعافش  سپ  هدرک  یهن  ادخ  ریغ  شتـسرپ  تداب و  زا عـ ـحـا  یر ـ ـص نآر  قـ
؟  دراد یهیجوت 

خساپ

هتسناد یهلا  نذا  هب  طون  ار مـ نآ  اهتنم  تسا  هدرک  تابثا  ناگتشرف  ءایبنا و  احلص و  ناکین و  زا  یعمج  يارب  ار  تعافش  ماقم  نآر  قـ الوا : 
 : ایناث تسا .  هدروآاحیرـص  ار  يو  زا  رافغتـسا  ياضاقت  ربمایپ و  هب  ار  ربمایپ  نارای  نینچمه  ردپ و  هبار  فسوی  ناردارب  هعجارم  اریز  تسا 

دوبعم ربارب  رد  دـباع  طرـش  دـیق و  یب  میلـست  قلطم و  یگتـسباو  قلعت و  ناونع  هب  هک  تسا  عضاوت  عوضخ و  دـح  نیرخآ  تداـبع  موهفم 
ندناوخدروم رد  اما  دوش  یمن  هدید  موهفم  نیا  اب  شتسرپ  تدابع و  زا  يرثا  هنوگچیه  ناعیفش  زا  تعافش  ياضاقت  رد  دریگ و  یم  ماجنا 

ای الثم )  نتفگ (  مان و  هب  یـسک  ندناوخ  ندزادـص و  هک  تسین  نیا  شموهفم  تسا  هدـش  نآ نـهـی  زا  يددـعتم  تایآ  رد  هک  ادـخ  ریغ 
 . كرش ای  تسا  عونمم  دمحا  ای  نسح و 

رییغت وا  ـت  سدر ـ یز تازا  درو مـجـ رد مـ ار  یتردق  بحاص  صخش  رظن  هدرک و  هدافتسا  دوخ  ذوفن  تیعقوم و  زا  عیفش  هک  تسا  نیا  تعافش  رگا 
ار شالت  یعس و  حور  مه  تسا  دیحوت  زا  فارحنا  كرش و  عونکی  نمضتم  مه  دشاب و  یم  تیلادوئف  هداتفا و  بقع  عماوج  زا  یـساکعنا  مه  نیا  دهد 

مه دشک و  یم 

شسرپ

ـت سدر ـ یز تازا  درو مـجـ رد مـ ار  یتردق  بحاص  صخش  رظن  هدرک و  هدافتسا  دوخ  ذوفن  تیعقوم و  زا  عیفش  هک  تسا  نیا  تعافش  رگا 
مه تسا  دیحوت  زا  فارحنا  كرـش و  عونکی  نمـضتم  مه  دشاب و  یم  تیلادوئف  هداتفا و  بقع  عماوج  زا  یـساکعنا  مه  نیا  دـهد  رییغت  وا 

 . تسا هانگ  هب  قیوشت  بجوم  مه  دشک و  یم  ار  شالت  یعس و  حور 

خساپ

ياهینوگرگد تارییغت و  ساسا  رب  مالسا  قطنم  رد  تعافـش  تسا  نآ  تسردان  ینعم  ماع و  فرع  رد  تعافـش  هجیتن  همه  تالاکـشا  نیا 
نآ طئارش  دنریزگان  دنوش  نآ  لومشم  هکنیا  يارب  دندقتعم  تعافـش  لصا  ـی کـه بـه  نا ـ ـس ار کـ ـ یز تسا .  هدنوش  تعافـش  رد  نوگانوگ 
قی ـی عـمـ نو ـ گر ـ گد زا یـک  ار  دوخ  همانرب   , دنزیهرپب دناسر  یم  رفص  هب  ار  تعافـش  دیما  هک  ملظ  دننامه  یناهانگ  زا  دنزاس و  مهارف  ار 
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نیناوق دس  نتـسکش  يراکفالخ و  دنریگ  رارق  هبوت  هناتـسآ  رد  لقادح  ای  دننک و  هبوت  هانگ  زا  دننک  عورـش  شیوخ  عضو  رد  هبناج  همه  و 
تاررقم نیناوق و  دنرادهاگن و  هدنز  دوخ  رد  ار  زیخاتسر  گرزب  هاگداد  ادخ و  هب  نامیا  دنهد و  لیلقت  لقاال  ای  دنزاس و  فقوتم  ار  یهلا 

ره تیخنس  عون  کی  ودننک  سابتقا  وا  تافص  زا  هدننک  تعافش  دوخ و  نایم  دنویپ  نتخاس  رارقرب  يارب  یفرطزا  دنرمـشب و  مرت  ار مـحـ وا 
 . دنزاس رارقرب  وا  دوخ و  نایم  فیعض ,  دنچ 

؟  دنشاب ردام ,  زا  رتنابرهم  هیاد  ناگدننک  تعافش  هک  تسین  نیا  تعافش  همزال  ایآ 

شسرپ

؟  دنشاب ردام ,  زا  رتنابرهم  هیاد  ناگدننک  تعافش  هک  تسین  نیا  تعافش  همزال  ایآ 

خساپ

یهار هلیسو و  تعافش ,  رگید سـخـن :  هبو  تسا  یهلا  نایاپ  یب  تمحر  زا  يوترپ  ناگدننک ,  تعافـش  ینابرهم  يزوس و  ـ لد ار  ـ یز خـیـر 
ياـهتمحر نیرتـالاب  روـلبت  تـجـلـی و  رد حـقـیـقـت ,  هداد و  رار  شراـکهنگ قـ ناگدـنب  شزرمآ  يارب  شدوـخ  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا 

ياضق يارب  شدوخ  وا  هک  دنتـسه  يرگید  لیاسو  زین  هبوت  اعد و  هچنانچ  دوش  یم  نایامن  شا  هدیزگرب  هتـسیاش و  ناگدـنبرد  هک  تسوا 
 . تسا هدرک  ررقم  هدومرف و  تیانع  ناهانگ  شزرمآ  جئاوح و 

میرک نآرق  هکنانچ  تسا  ادخ  صوصخم  قح  تعافش  دوش ,  یم  هتفگ  لاوئس  حیضوت  رد  ؟  تسا كرش  یعقاو ,  ناعیفش  زا  تعافـش  تساوخرد  ـا  یآ
ریغ زا  تعا  ـت شـفـ ساو ـ خرد ـن ,  یار ـ با بـنـ تعافـش .  قح  تسادخ  يارب  وگب  (- 1  . ) اعیمج هعافـشلا  هّلل  لق  دیامرف :  یم  هنیمز  نیا  رد 

طم قح  تساوخرد  ادخ , 

شسرپ

هکنانچ تسا  ادخ  صوصخم  قح  تعافش  دوش ,  یم  هتفگ  لاوئس  حیضوت  رد  ؟  تسا كرش  یعقاو ,  ناعیفش  زا  تعافش  تساوخرد  ـا  یآ
ـت ـساو ـ خرد ـن ,  یار ـ با بـنـ تعافـش .  قح  تسادـخ  يارب  وـگب  (- 1  . ) اـعیمج هعافـشلا  هّلل  لـق  دـیامرف :  یم  هـنیمز  نـیا  رد  مـیرک  نآرق 
رد دیحوت  اب  تسادخ و  ریغ  شتـسرپ  تقیقح ,  رد  یتساوخرد  نینچو  تسوا  هدنب  زا  ادخ  قلطم  قح  تساوخرد  ادـخ ,  ریغ  زا  تعا  شـفـ

 . تسینراگزاس تدابع 

خساپ

تسا وا  شتسرپ  تدابع و  رد  كرش  روظنم  اعبط   , تسین ریبدت  رد  كرش  ای  تیقلاخ و  ای  تاذ  رد  كرش  اجنیا ,  رد  كر  زا شـ دو  مـقـصـ
رد تدابع ,  يانعم  ریـسف  میناد کـه تـ یم  یگمه  دراد و  یگتـسب  شتـسرپ  تدابع و  قیقد  ریـسفت  هب  هلاسم ,  نیا  نییبت  هک  تسا  نشور  . 

دیجم نآرق  حیرـصت  ربانب  مینادب .  تدابع  يا  هدنب  زا  ار  یتساوخرد  ره  یقولخم و  يارب  ار  یعوضخ  ره  ات  تسا  هدشن  هداد  رارق  ام  رایتخا 
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سپ (- 2  . ) نوعمجا مهلک  هکئالملا  دجـسف  نیدـجاس  هل  اوعقف  یحور  نم  هیف  تخفن  هتیوس و  اذاـف  دـندرک .  هدجـس  مدآ  رب  ناگتـشرف  , 
رد دندومن .  هدجـس  همه  هک  دـیتفارد ,  هدجـس  هب  وا  رب  سپ  مدـیمد ,  يو  رد  دوخ  حور  زا  و  متـسارایب ,  لماک  تقلخ  هب  ار  وا  هک  هاگنآ 
 . داد یمن  ناـمرف  نآ  هب  ادـخ  هنرگو  دوبن ,  مدآ  تداـبع  تیهاـم ,  رظن  زا  نکیل  دوب ,  ادـخ  ناـمرف  هب  هچرگ  هد  ـجـ ـس ـن  یا لا ,  عـیـن حـ
 . ادجـس هل  اورخ  شرعلا و  یلع  هیوبا  عفر  و  دندومن .  هدجـس  فسوی  رب  ترـضح ,  نآ  دوخ  یتح  بوقعی و  نادـنزرف  میناد  یم  نینچمه 

بوقعی ترضح  هن  دوب ,  فسوی  شتسرپ  یعوضخ  نی  ـر چـنـ گا دندرک .  هدجس  وا  رب  نانآ  دناشن و  تخت  رب  ار  دوخ  ردام  ردپ و  و  (- 3)
یعوضخ چـیه  هک  لاح  نیع  رد  دوب .  یـضار  دوخ  نادـنزرف  راک  نیا  هب  هن  داد و  یم  ماجنا  تسا  رادروخرب  تمـصع  ماـقم  زا  هک  ربماـیپ 
شتـسرپ تقیق  حـ میزاسادج .  شتـسرپ  يانعم  زا  ار  ریغ  زا  تساوخرد  ای  عوضخ و  موهفم  دـیاب  ساسا ,  نیا  رب  تسین .  هدجـس  زا  رتالاب 

روصت نکیلو  دـنادب  ادـخ  قولخ  ار مـ يا  هد  ـ ید ای پـ دزیخرب و  شتـسرپ  هب  وا  ربارب  رد  دـشیدنیب و  ادـخ  ار  يدوجوم  ناسنا ,  هک  تسا  نآ 
 , ـی ـس ـر کـ بار ـ برد عو مـا  ـ ـض ـر خـ گا ـا  ما تسا .  هدیرگ  ضیوفت  يو  هب  بونذ  نارفغ  ناهج و  ریبدـت  لیبق  زا  ییادـخ  ياهراک  هک  دـنک 
زج یعوـضخ ,  نینچ  تسا ,  هدـیدر  راذ گـ ـ گاو يو  ـی بـه  یاد يا خـ ـ هرا هک کـ میـشیدنیب  هن  مینادـب و  ادـخ  هن  ار  وا  هک  دـشاب  ـه  نو ـگـ نآ

لاوئ نـیـز ـ ـس درو  رد مـ دوب .  دهاوخن  شیب  فسوی ,  لباقم  رد  بوقعی  نادنزرف  مارتحا  مدآ و  ربارب  رد  ناگتـشرف  میرکت  ناسب  يو  مارتحا 
تعافـش طرـش ,  دـیق و  نودـب  دـنناوت  یم  نانآ  هدـیدرگ و  ضیوفت  نیتسار  ناعفاش  هب  تعافـش  قح  مینک  روصت  هاگره  هک  تفگ  دـیا  بـ

هدومن تساوخرد  واریغ  زا  ار  ادخ  راک  اریز  دوب ;  دـهاوخ  كر  ـ ـش ـب  جو مـ يدا ,  ـتـقـ عا نینچ  دـندرگ ,  ناهانگ  ترفغم  هیام  دـنیامن و 
نی بو مـعـ ـ چرا کی چـهـ رد  دنوش ,  تعافش  ماقم  کلام  هک  نیا  نودب  ادخ ,  كاپ  ناگدنب  زا  یهورگ  هک  ـشـیـم  ید هاگره بـیـنـ اما  میا 

تـساوخرد هک  تسا  نشور  تسا ,  دنواد  ـت خـ یا ـ ـضر نذا و  نامه  طرـش  نیرتمهم  دـنراد و  ار  ناراکهانگ  دروم  رد  تعافـش  هزاجا  , 
هکلب دشاب ,  یمن  وا  هب  ییادـخ  روما  ضیوفت  مزلتـسم  هکنانچمه  تسین ,  وا  نت  ـ ـس ـ ناد ادـخ  اب  مزالم  حـلاص ,  يا  هدـنب  زا  یتعافـش  نینچ 

تساوخرد يارب  ناراکهانگ  ربما ,  تا پـیـ نا حـیـ ـ مز رد  مـا مـی بـیـنـیـم کـه  تسا .  وا  ناش  راک ,  هک  یـسک  زا  تسا  يراک  تساوخرد 
یم تیاور  یمارگ  ربمایپ  زا  هجام  نبا  نن  رد سـ داد .  یمن  كرش  تبسن  نانآ ,  هب  زین  ترـضح  نآ  دندیـسر و  یم  يو  روضح  هب  ترفغم 

هعافـشلا نیب  هنجلا و  یتما  فصن  لخدی  نا  نیب  ینریخ  هناف  لاق  ملعا .  هلوسر  هّللا و  انلق  هلیللا ؟  یبر  ینریخ  ام  نوردـتا  دومرف :  هک  دـنک 
هچ نیب  ارم  بشما  ادخ  هک  ـیـد  ناد ـا مـی  یآ (- 4  . ) ملسم لکل  یه  لاق  اهلها  نم  انلعجی  نا  هّللا  عدا  هّللا  لوسر  ای  انلق  هعافـشلا ,  ترتخاف 

تـشهب دراو  نم  تما  فصن  هک  نیا  نیب  تخاـس  ریخ  ار مـ وا مـ دو :  ـ مر فـ دـنناد .  یم  رتهبربماـیپ  ادـخ و  میتـفگ  دومرف ؟  ریخم  ییاـهزیچ 
دنادرگ تعافش  هتسیاش  ار  ام  هک  هاوخب  دوخ  راگدرورپزا  ادخ ,  ربمایپ  يا  میتفگ  مدومن .  رایتخا  ار  تعافش  سپ  تعافش ,  نیب  دندرگ و 

دننک یم  تعافـش  تساوخرد  وا  دوخ  زا  ربمایپ  نارای  ینـشور ,  هب  ثید  ـن حـ یا رد  دوب .  دـهاوخ  یناملـسمره  يارب  تعافـش ,  دومرف :  . 
لوـسرلا مهلرفغتـسا  هّللا و  اورفغتـساف  كواـج  مهـسفنا  اوـملظ  اذا  مهنا  وـلو  دـیامرف :  یم  زین  میرک  نآر  قـ هـّللا 000 .  عدا  دـنیوگ :  یمو 

یم ترفغم  بلط  ادـخ  زا  سپ  دـندمآ  یم  وت  يوس  هب  دـندرک ,  متـس  دوخ  رب  هک  یماگن  نا هـ ـ نآ ـر  گا و  (- 5  . ) امیحر اباوت  هّللااودـجول 
نادـنزرف زا  لقن  هب  رگید  ياج  رد  و  دـنتفای .  یم  نابرهمو  ریذـپ  هبوت  ار  ادـخ  یتسردـب  درک ,  یم  رافغتـسا  ناـنآ  يارب  ربماـیپ  دـندومن و 

هک نک  ترفغم  بلط  ام  تاریـصقت  رب  ادخ  زا  ردپ ,  يا  دنتفگ :  (- 6  . ) نیئطاخ انک  انا  انبونذ  انل  رفغتـسا  انابا  ای  اولاق  دیامرف :  یم  بوقعی 
مکل رفغتـسا  فوس  لاق  تخاسن .  مهتم  كرـش  هب  ار  نانآ  زگره  داد و  رافغتـسا  هدعو  نانآ  هب  مه  بوقعی  ترـضح  و  میدوب .  اطخ  رب  ام 
تسا نابرهمو  هدنزرمآ  وا  انامه  تساوخ ,  مهاوخ  ترفغم  امـش  يارب  ادخ ,  هاگرد  زا  يدوز  هب  تفگ  (- 7  . ) میحرلا روفغلا  وه  هنا  یبر 

.

هچنآ دارفا  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  ار  ـ یز تسا  يزاب  یتراپ  یعامتجا و  لیلد  یب  ياه  هیصوت  عون  کی  هیبش  یبهذم  میهافم  رد  تعافش  ناو  عـنـ
دننز عیفش  نماد  هب  تسد  دندش  هدولآ  مدق  ات  قرف  زا  هک  یماگنه  دننک  هانگ  دنناوت  یم 
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شسرپ

هک تسا  نیا  نآ  موهفم  ار  ـ یز تسا  يزاب  یتراپ  یعامتجا و  لیلد  یب  ياـه  هیـصوت  عون  کـی  هیبش  یبهذـم  میهاـفم  رد  تعافـش  ناو  عـنـ
دننز عیفش  نماد  هب  تسد  دندش  هدولآ  مدق  ات  قرف  زا  هک  یماگنه  دننک  هانگ  دنناوت  یم  هچنآ  دارفا 

خساپ

دریگ یم  تروص  یعیبط  لماوع  هلیـسو  هب  هک  تسا  ینیوکت  تعافـش  دننامه  دریگ  یم  ماجنا  ادـخ  صاخ  ناگدـنب  هلیـسوب  هک  تعاف  شـ
شزو ای  باتفآ و  لاس  نارازه  شبات  دشاب  هتـشادن  دوجو  هدـنز  لولـس  تایح و  لماع   , هایگ هناد  کی  نورد  رد  رگا  هک  روطنامه  ینعی ; 
قیالان دارفا  يارب  زین  ادخ  يایلوا  تعافـش   , درک دهاوخن  نآ  هشیر  ومن و  رد  يریثات  هنوگ  چی  نارا هـ شخبتایح بـ تارطق  شزیر  میـسن و 

نایم يونعم  طابترا  عون  کی  دـنمزاین  تعافـش  تشاد و  دـنهاوخن  یتعافـش  صاخـشا  هنوگ  نیا  يارب  اـهنآ  ـالوصا  ینعی  تسا ,  ـر  ثا بـی 
راب ریز  زا  رارف  يزاب و  یتراپ  هلیـسو  کی  هن  تسا  تیبرت  لماع  کـی  تعافـش  بیترت  نیا  هب  تسا و  هدـنوش  تعافـش  هدـننک و  تعاـفش 

 . تیلوئسم

وا زا  دراذگب و  گرزب  صخش  نآ  رایتخا  رد  هدنوش  تعافـش  تقایل  یگتـسیاش و  هرابرد  یتاعالطا  ای  دوش :  دراو  هار  ود  زا  دیاب  هدننک  تعا  شـفـ
هدننک تعافش  هب  گرزب  صخش  هک  يا  هقالع  رطاخ  هب  ات  دنک  نایب  هدننک  تعافش  اب  ار  هدنوش  تعافـش  هطبار  ای  دنکرظن  دیدجت  شمکح  رد  دهاوخب 

 , دراد

شسرپ

دراذگب گرزب  صخش  نآ  رایتخا  رد  هدنوش  تعافش  تقایل  یگتسیاش و  هرابرد  یتاعالطا  ای  دوش :  دراو  هار  ود  زا  دیاب  هدننک  تعا  شـفـ
صخـش هک  يا  هقالع  رطاخ  هب  ات  دنک  نایب  هدننک  تعافـش  اب  ار  هدنوش  تعافـش  هطبار  ای  دـنکرظن  دـیدجت  شمکح  رد  دـهاوخب  وا  زا  و 

راکهانگ هب  تبسن  راگدرورپ  هدارارد  تسا  يرییغت  تعافش  نیاربانب  دهد  رییغت  ار  شمکح  دراد ,  هدننک  تعافش  هب  گرزب 

خساپ

وا هاگـشیپ  رد  هک  یـصخش  دزن  هک  دـشاب  هتـشاد  یتاـعالطا  هدـننک  تعافـش  هک  تسا  نـیا  رب  عرف  هار ,  عوـضوم و  ود  ـن  یا زا  هـر یـک 
وا دزن  دـناوت  یمن  سکچیه  دـشاب  هتـشاد  سک  همه  زی و  همه چـ هب  یملع  لماک  هطاحاوا  رگا  اما  دـشاب  هتـشادن  دوجو  دـنک  یم  تعافش 

حیحص تعافش  وا  نذا  اب  اهنت  نیاربانب  رگیدکیاب ,  ار  اهنآ  طابترا  مه  دناد و  ار مـی  دار  ـ فا ياهتقایل  مه  اریز  دنک ,  تعافـش  یـسک  يارب 
طاب ـ تراا ـت کـه بـ سا راکهانگ  هکلب  دهد  یمن  راکهانگ  هب  تبسن  راگدرورپ  هدارا  رد  يرییغت  تعافـش  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  تسا 

 . ددرگ یم  ادخ  وفع  هتسیاش  هک  دسر  یم  يدحرس  هب  دبای و  یم  شرورپ  لماکت و  یعون  هدننک  تعافش  اب  يونعم 

؟ تشاد تعافش  هرابرد  یئاههرظانم  هچ  يراصنا  هللادبع  نب  رباج 
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شسرپ

؟ تشاد تعافش  هرابرد  یئاههرظانم  هچ  يراصنا  هللادبع  نب  رباج 

خساپ

وا يارب  نم  مدومن ، تاقالم  رباج  اب  هکنیا  ات  مدرکیم  بیذکت  ار  تعافش  هناتخـسرس  هک  مدوب  یناسک  زا  نم  دیوگیم : بیبح » نب  قلط  »
لها دیاب  تایآ  ۀـتفگ  هب  انب  هک  متفرگ  هجیتن  مدـناوخ و  تسا ، هدـش  دای  ینادواج  باذـع  تروص  هب  خزود  باذـع  اهنآ  رد  هک  ار  یتایآ 
تنـس ادـخ و  باتک  هب  هک  ینکیم  روصت  وت  ایآ  تفگ : درک و  نم  هب  ور  رباـج  عقوم  نیا  رد  دنـشاب . نادواـج  دـلخم و  شتآ ، رد  خزود 

هب طوبرم  هدـش ، داـی  ینادواـج  باذـع  کـی  تروص  هب  خزود  باذـع  اـهنآ  رد  يدـناوخ و  هک  ار  یتاـیآ  يرتانـشآ  نم  زا  ص )  ) ربماـیپ
خزود رد  ار  دوـخ  لاـمعا  رفیک  سپـس  هدـش  هاـنگ  شزغل و  راـچد  هک  تسا  یناـسک  نآ  زا  تعافـش  یلو  تسا  ناتـسرپ  تب  ناکرـشم و 

میوگیم هچنآ  رگا  دشاب  اونشان  : » تفگ درک و  هراشا  دوخ  شوگ  هب  رباج  سپس  دناهدش . جراخ  اجنآ  زا  تعافـش  رثا  رد  ًادعب  دناهدید و 
شتآ دراو  هکنآ  زا  سپ  ناراـکهنگ  زا  یهورگ  دومرف : هک  مدینـش  ربماـیپ  زا  دوخ  شوگ  ود  نیا  اـب  نم  مشاـب ، هدینـشن  ربماـیپ  زا  ًاـصخش 

اهنآ رد  هک  ار  تایآ  زا  هتسد  نآ  و  دنکیم ، میسقت  هتسد  ود  رب  ار  نایخزود  هب  طوبرم  تایآ  رباج  هکنیا  زا  دنیآیم » نوریب  نآ  زا  دندش ،
ناوتیم دنادیم ، راکهنگ  نانمؤم  هب  طوبرم  ار  رگید  ۀتـسد  و  ناتـسرپتب ، ناکرـشم و  هب  طوبرم  هدـمآ  نایم  هب  خزود  رد  دولخ  زا  نخس 

، تسا هدرک  انـشآ  نآرق  فراعم  اب  ار  مدرم  رباج ، هک  دوبن  دروم  نیا  اهنت  دروآ . تسد  هب  نآرق  تاـیآ  ریـسفت  رد  ار  رباـج  یملع  تیعقوم 
وا هدومن  هرظانم  ناثدحم  زا  یکی  اب  تعافش ، نوماریپ  یمومع  عمجم  کی  رد  يو  هک  دوشیم  هدافتسا  ینـشور  هب  ثیداحا  بتک  زا  هکلب 

لقن ثیدح  یمارگ  ربمایپ  زا  مدرم  يارب  وا  مدوب و  هتـسشن  رباج  رانک  رد  نم  دیوگیم : ریقف » دـیزی  : » وا ةرظانم  کنیا  تخاس ، موکحم  ار 
رباج هب  ور  هدش  تحاران  تخس  نخس  نیا  زا  نم  دندرگیم . دازآ  شتآ  زا  نایخزود  زا  یهورگ  تفگ : دوخ  نانخـس  نمـض  وا  درکیم ،

زا نایخزود  زا  یهورگ  دینکیم  روصت  هک  متفگش  رد  (ص ) دمحم نارای  امـش  زا  هکلب  متـسین  تفگـش  رد  نارگید  زا  نم  متفگ : مدرک و 
نوریب شتآ  زا  دنهاوخیم  نانآ  : » دـیامرفیم هک  اجنآ  تسین  راگزاس  ادـخ  راتفگ  اب  نخـس  نیا  هک  یتروص  رد  دـنوشیم ، جراخ  خزود 

لامک اب  رباج  یلو  دـندومن  شاخرپ  نم  هب  نارـضاح  متفگ ، ار  نخـس  نیا  نم  هکنیمه  . 37/ هدئام دش » دنهاوخن  جراخ  زگره  یلو  دـنیایب 
خزود شتآ  رد  دولخ  ةراـبرد  هک  ياهیآ  تفگ : سپـس  منک ، نشور  ار  وا  نم  اـت  دـیراذگب  دوخ  لاـح  هب  ار  وا  تفگ : ناـنآ  هب  يراـبدرب 

: تسا نینچ  هیآ  تسا ، هدش  لزان  نانآ  ةرابرد  تسا و  نارفاک  هب  عجار  یلک  روط  هب  و  ناتسرپ ، تب  ناکرشم و  هب  طوبرم  يدرک ، توالت 
نا نودیری  میلا  باذع  مهل  مهنم و  لّبقت  ام  ۀمایقلا  موی  باذع  نم  هب  اودتفیل  هعم  هلثم  ًاعیمج و  ضرالا  یف  ام  مهل  نا  ول  اورفک  نیذـّلا  ّنا  »

: تفگ درک و  نم  هب  ور  هیآ ، ود  نیا  ندـناوخ  زا  سپ  رباـج  /36ـ37 . هدـئام میقم » باذـع  مهل  اهنم و  نیجراخب  مه  ام  راّنلا و  نم  اوجرخی 
ربمایپ هب  نآ  رد  دـنوادخ  هک  تخادـنا  يرگید  ۀـیآ  دای  هب  ارم  ماگنه  نیا  رد  رباـج  ماهدرک . ظـفح  ار  نآرق  متفگ : ینکیم  توـالت  نآرق 

ات شاب  دجهتم  یبحتـسم ) ياهزامن   ) لفاون نداد  ماجنا  اب  ار  بش  زا  یـشخب  ربمایپ ! يا  : » دیامرفیم دهدیم و  ياهدیدنـسپ  سب  ماقم  دیون 
هک تسا  تعافش  ماقم  نامه  هدیدنسپ ) ماقم  « ) دومحم ماقم   » نیا دوزفا : رباج  هاگنآ   79/ ءارسا دناسرب » ياهدیدنسپ  ماقم  هب  ار  وت  دنوادخ 

تـشادزاب خزود  رد  ناشناهانگ ، رطاخ  هب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دش  دهاوخ  یناسک  لماش  تعافـش  نیا  دـیوگیم . نخـس  نآ  زا  دـنوادخ 
زا سپ  دیوگیم : ریقف » دیزی  . » دیامنیم دازآ  دنک ، دازآ  ار  نانآ  دهاوخب  تقو  ره  تفگ و  دـهاوخن  نخـس  نانآ  اب  زگره  درک و  دـهاوخ 

نانمؤم ریما  زا  هک  ار  یثیدح  تسین  تبـسانمیب  اجنیا  رد  ( . 471 ۀباحصلا 3 /  ةایح   ) مدرکن راکنا  ار  تعافـش  رگید  رباج ، تانایب  ندینش 
هک دنکیم  لقن  یمارگ  ربمایپ  زا  ع )  ) نانمؤم ریما  مینک : لقن  دنکیم ، دـییأت  ینـشور  هب  ار  رباج  ۀـیرظن  هدـش و  لقن  تعافـش  ةرابرد  (ع )
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یضار ایآ  ص !)  ) دمحم يا  هک  دسریم  راگدرورپ  فرط  زا  یئادن  هک  منکیم  تعافـش  دوخ  تما  ةرابرد  يردق  هب  نم  دومرف : ترـضح 
روصت امش  قارع ! مدرم  يا  تفگ : درک و  قارع  مدرم  هب  ور  ثیدح  نیا  لقن  زا  سپ  ع )  ) نانمؤم ریما  مدش . یضار  یلب  میوگیم : يدش ؟

اعیمج بونّذلا  رفغی  هللا  نا  هللا  ۀمحر  نم  اوطقنت  مهسفنا ال  یلع  اوفرـسا  نیّذلا  يدابع  ای  : » هیآ نآرق ، رد  هیآ  نیرتهدننک  راودیما  دینکیم 
کیطعی فوسل  و   » هیآ ادـخ ، باتک  رد  هیآ  نیرتهدـننک  راودـیما  میئوگیم : ربمایپ  نادـناخ  ام  یلو  تسا   53/ رمز میحّرلا » روفغلا  وـه  ّهنا 

(. 47 ۀباحصلا 3 /  ةایح   ) تسا تعافش  ماقم  نامه  دشخبیم ، ربمایپ  هب  ادخ  هچنآ  تسا .  50/ یحضا یضرتف » کبر 

دراوم ریاس 

دبنگ و حیرض و  ترضح ,  نآ  گرزب  ءهباحص  6و  ادخ لوسر  يومع  سابع  یلع 7 و  ترـضح  ردام   ) دسا تنب  ءهمطاف  ربق  و  عیقب :  همئا  روبق  ارچ 
؟  تسا هدنام  یقاب  هداس  تروص  هب  نونک  ات  درادن و  هاگراب 

شسرپ

حیرض ترضح ,  نآ  گرزب  ءهباحص  6و  ادخ لوسر  يومع  سابع  یلع 7 و  ترـضح  ردام   ) دسا تنب  ءهمطاف  ربق  و  عیقب :  همئا  روبق  ارچ 
؟  تسا هدنام  یقاب  هداس  تروص  هب  نونک  ات  درادن و  هاگراب  دبنگ و  و 

خساپ

قاّشع ترایز  زاین و  زار و  لحمو  هاگراب  دـبنگ و  حیرـض ,  ياراد  شناوریپ ,  دوعـس و  کلم  نایباّهو و  ّطلـست  ناـمز  اـت  نازیزع  نآ  روبق 
دودح ینعی  لاس ;  نامه  لاّوش  متـشه  رد  هلـصافالب   , يرمق يرجه ,  عیبر 1343 مهدزناپ  رد  زاجح , رب  اه  یباّهو  ّطلـست  زا  سپ  اـّما  دوب ,
هدزاود فرظ  رد  هکلب  دـندرک , بیرخت  ار  عیقب  ءهمئا  روبق  اهنت  هن  اه  یباّهو  دـندرک . بیرخت  ار  اه  نآ  هاگراب  دـبنگ و  روبق و  هام ,  شش 
هلحرم نیا  رد  تفرگ .  تروـص  لاس 1316 رد  نآ  نیتسخن  هک  دـندرک , یم  هلمح  فجن  نآ و  فارطا  ـالبرک و  سدـقم  رهـش  هب  لاـس , 

زا تغارف  زا  سپ  دـندیناسر و  لـتق  هب  ار  رت  شیب  اـی  نت  رازه  جـنپ  دـجنگ ; یمن  فصو  رد  هک  دـندروآ  راـب  هبـالبرک  رد  ییاوسر  ناـنچ 
رفعج یقروا 1. پـ .)( ) دـندرب تراغ  هب  ار  همه  دوب و  سیفن  ءایـشا  ناوارف و  لاوما  زا  هتـشابنا  هک  دـنتفر  مرح  ياه  هنیزخ  فرط  هب  گنج , 

رب انب  نتخاس  روبق و  ریمعت  دنراد , یصاخ  تیساسح  نآ  رب  نایباهو  هک  یلئاسم  هلمج  زا  تسا :  ینتفگ  ص 29  ّتیباّهو ,  نییآ  یناحبس , 
 . جاّیهلا یبا  ثیدحو  ّتنـس ,  لها  ياملع  رظن ) قافتا   ) عامجا تسا :  زیچ  ود  ناشلیلد  ءهدمع  و  تسا ,  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  روبق  يور 
هک متـسرف  یم  يراک  ماجنا  يارب  ار  امـش  : دومرف نم  هب  نینمؤملاریما 7 ترـضح  يزور  تسا :  هتفگ  وا  هک  دـننک  یم  لـقن  جاـّیهلا  یبا  زا 

ار نآ  يدرک ,  دـهاشم  ار  يربـق  ره  نـک ,  وـحم  يدـیدار ,  يریوـصت  ره  هـک :  نـیا  نآ  و  درک , رومأـم  نآ  ماـجنا  يارب  ارم  6 ادخ لوسر 
یمالـسا راودا  مامت  رد  یمالـسا  تما  املع و  قافتا  عاـمجا و  اریز  تسا ,  شودـخم  اـهیباّهو  لـیلد  ود  ره  اـمنب . نیمز  اـب  ربارب  يواـسم و 

مالـسا هک  يزور  تسا .  هتـشاد  دوجو  نآ  يور  رب  انب  نتخاس  روبق و  ریمعت  وا  نارای  6و  ربمایپ دوخ  نامز  رد  هدوب و  داقتعا  نیا  فـالخرب 
نابیاس و فقس و  دوب , هدش  هتخانش  نانآ  نفدم  هک  یناربمایپ  روبق  تفرگ ,  ار  هنایمرواخ  زا  یمهم  تمسق  تفای و  راشتنا  هریزج  هبـش  رد 

حلاص دوه و  سنوی و  ربق  و  شوش ,  رد  لایناد  ربق  تشاد و  رارقرْجِح  رد  شردام  لیعامـسا و  ترـضح  ربق  هکم  رد  تشاد .  هاگراب  هبق و 
یتح دوب , ناشن  ياراد  یگمه  یلاغشا  سدق  رد  فسوی ,  بوقعی و  قاحـسا و  شدنزرفو  میهاربا  ترـضح  ربق  دوب . قارع  رد  لفکلاوذ  و 

 , تسا فیعـض  جاّیهلا ,  یبا  ثیدح  دنـس  دـندوب . فلاخم  وا  اب  دـندوب , امالع  زا  هک  شردارب  اه و  یباهو  يرکفربهر  دّـمحم  خیـش  ردـپ 
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ًالثم دـنا , ناسانـش  ثیدـح  داقتنا  دروم  هک  تسا  يدـسءالا  لئاو  یباو  تباـث ,  یبا  نبا  بیبح  يروثلا ,  نایفـس  عیکو ,  شدنـس  رد  نوچ 
یف اطخا  ّهنا   ) تسا هدرک  هابتـشا  ثیدح  دصناپ  رد  وا   : دـنک یم  لقن  لبنح  نب  دـمحا  ماما  زا  دروم  رد  باتک  رد  ینالقع  رَجَح  نبا  ظفاح 
نبا زا  يروث  نایفس  ءهرابرد  ص 61 و  تیباهو ,  نییآ  لقن  قبط  ج 11 ص 125  بیذهتلا ,  بیذهت  یقروا 1. پـ  (.)( ) ثیدح ةأم  سمخ 

ارم یتقو  دنک و  یم  سیلدت  ثیدح  رد  مدیدو  مدیـسر  نم  هک  دوب  يا  هدـع  يارب  نتفگ  ثیدـح  لاح  رد  نایفـس  دـنک : یم  لقن  كرابم 
ار عقاو  ریغ  درک و  یم  سیلدـت  ثیدـح  رد  مه  وا  هک  دـنک  یم  لقن  نایح  یبا  زا  تباث  یبا  نب  بیبح  دروم  رد  و  دیـشک . تلاـجخ  دـید ,
ج دیدح , حرش  یقروا 2. پـ .)( ) دوب یلع 7 ماما  قیرط  زا  نافرحنم  زا  بصاون و  زا  يو  دنیوگ : یم  لئاو  یبا  ءهرابرد  و  داد , یم  هولج  عقاو 

کی اهنت  هناگشش  حاحص  مامت  رد  دوب و  هرهب  یب  يوبن  مولع  زا  هک  تسا  يدارفا  زا  یهگناو  ص 62  تیباهو ,  نییآ  زا  لقن  هب  9 ص 99 
سپ درک . دامتعاوا  فرح  هب  دوش  یمن  دوبن , ثیدح  لها  هک  يدرف  تسا  مولعم  ثیدـح .  نیمه  مه  نآ  تسا ,  هدـش  لقن  وا  زا  ثیدـح 

هب تغل  رد  فرـشُم   ُ هتّیوَس ; ِّالا  ًافِرـشُمًاربق  الو  هدمآ :  ثیدح  رد  نوچ  تسا ,  ناوتان  مه  تلالد  رظن  زا  تسا و  شودـخم  ًادنـس  ثیدـح 
ار جوعم  جـک و  نداد و  رارق  يواسم  يانعم  هب  تغل  رد  هملک ء  دـشاب . رتش  ناهوک  لکـش  هب  هک  يدـنلب  ًاصوصخم  تسا ,  يدـنلب  يانعم 
زا هدـب و  رارق  ناسکیو  فاص  ار  ربق  يور  هک  تسا  نیا  ترـضح  دوصقم  دوش : یم  هتفگ  یناعم  زا  یهاـگآ  زا  سپ  تسا .  ندرک  تسار 

نامه هکلب  درادـن , نیمز  اب  اه  نآ  يواستو  روبق  بیرخت  هب  بطبر  ثیدـح  نیا  ًالـصا  زاس . جراخ  يرتش  ناهوک  یهاـم و  تشپ  تروص 
يارب یلیلد  اه  یباـهو  دـش  تباـث  یتقو  نکب .  ناـسکیار  ربق  يور  ياـه  یگدـمآرب  هک  تسا  نیا  ترـضح  روظنم  دـش , هتفگ  هک  يروط 

دانع و زج  ناشلمع  دـش  میهاوخ  هجوتم  دوش , ریمعت  راهطاء : همئا  روبق  دـنراذگ  یمن  هداتـسیا و  دوخ  فرح  رب  اـما  دـنرادن , دوخ  ياـعدا 
 . مالسلاو . درادن يرگید  هیجوت  توبن :  نادناخ  اب  ینمشد 

مرح و چیه  هنیدم  رد  (ع ) عیقب همئأ  یلو  دـنراد ، هاگراب  مرح و  اقرع  رد  همئا  ارچ  دـنیوگ ؟ یم  تایلاع  تابتع  قارع  رد  (ع ) ناماما مرح  هب  ارچ 
یمن ار  هاگراب  نتخاس  ةزاجا  تّنس  لها  ناتسبرع و  تلود  رگم  دنرادن ؟ یهاگراب  نتخاس  ةزاجا  تّنس  لها  ناتسبرع و  تلود  رگم  دنرادن ؟ یهاگراب 

دنهد

شسرپ

چیه هنیدـم  رد  (ع ) عیقب همئأ  یلو  دـنراد ، هاگراب  مرح و  اقرع  رد  همئا  ارچ  دـنیوگ ؟ یم  تایلاع  تاـبتع  قارع  رد  (ع ) ناـماما مرح  هب  ارچ 
ةزاجا ّتنـس  لها  ناتـسبرع و  تلود  رگم  دنرادن ؟ یهاگراب  نتخاس  ةزاجا  ّتنـس  لها  ناتـسبرع و  تلود  رگم  دـنرادن ؟ یهاگراب  مرح و 

؟ دنرادن يداقتعا  نآ  هب  ناشدوخ  دنهد و  یمن  ار  هاگراب  نتخاس 

خساپ

هب قارع  رد  هک  (ع ) هعیـش ناـماما  روبق  رب  تاـیلاع " تاـبتع   " ناونع قـالطا  لّوا : شخب  دوش : یم  هئارا  شخب  ود  رد  امـش  لاؤـس  باوـج 
یم قالطا  هکربتم  دهاشم  هب  حالطـصا  رد  هک  تسا ؛ تابتع  نآ  عمج  رد "و  ۀناتـسآ   " يانعم هب  تغل  رد  هبتع " : " دـنا هدـش  هدرپس  كاخ 

و (ع ) نیـسح ترـضح  و  (ع ) یلع ترـضح  دهـشم  دننام  دوش ، یم  قالطا  هکربتم  دهاشَم  رب  بلغا  هک  تسا  یمان  رگید  ترابع  هب  دـننک ؛
رد دـنی . اه  ناسنا  نیرترب  نیرت و  كاپ  داسجا  ةدـنرادرب  رد  هک  دـنیوگ  یم  تایلاع "  " نکاما نیا  هب  تهج  نیدـب  اما  ناـماما . رگید  روبق 

قالطا زین  همئا  رگید  راذـم  رب  هک  درادـن  یعنام  درادـن و  صاصتخا  قارع  رد  هدـش  نفد  ناماما  مرح  هب  " تایلاع ، تاـبتع   " قـالطا هجیتن 
نتـشادن هاگراب  مرح و  تلع  مود : شخب  تسا . قارع  رد  نوفدم  ناماما  هاگراب  هدـننک  یعادـت  تایلاع " تابتع   " مان هزورما  هچرگ  دوش ؛
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؛ تسین یفالتخا  هنیمز  نیا  رد  تنس  لهاو  هعیش  نیب  دوب و  هاگراب  دبنگ و  ياراد  دوعـس  لآ  تموکح  زا  لبق  (ع ) عیقب همئا  روبق  عیقب : همئا 
نب دّـمحم  هب  بوسنم  هقرف  نیا  تسا . ّتیباّهو "  " بهذـم وریپ  هک  تسا  ناتـسبرع  تموکح  عیقب ، روبق  نودـب  هاـگراب  نودـب  لـماع  اـهنت 

عونمم ار  روبق  ترایز  ناـنآ  دـیدرگ . رهاـظ  نآ  یلاوح  دـجن و  رد  هک  تسا  يدـالیم )  1787  ) يرمق لاس 1206  هب  يافوتم  باهولادـبع 
يدوعس نادناخ  گرزب  دوعس ، نب  دمحم  دننک . یم  ناریو  هدش  هتخاس  هک  ار  هچنآ  دنناد و  یم  مارح  ار  اه  ربق  يور  انب  نتخاس  هتـسناد و 

هباحص و روبق  ۀمه  دروآ و  گنچ  هب  ار  ناتسبرع  ةریزج  هبـش  همه  زاجح و  سپـس  دیگنج و  ینامثع  تلود  اب  دوب ، تیباهو  ناوریپ  زا  هک 
یـضاق دیهلب  نب  هللادبع  دمآ ، رد  اه  یباهو  فّرـصت  هب  لاس 1344 ه.ق  رد  هنیدـم  رهـش  هک  نآ  زا  سپ  درک . ناریو  ار  (ع ) همئأ نیعباـت و 

دنتفگ سرت  زا  مدرم  دیـسرپ ، اه  هّبق  ندرک  بارخ  ةرابرد  هنیدـم  مدرم  زا  تفر و  هنیدـم  هب  هکم  زا  ناضمر  هاـم  رد  تقو ، یباـهو  هاـضقلا 
ۀمئا هاگراب  دبنگ و  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  دـیدرگ  ناریو  دوب ، نآ  فارطا  هنیدـم و  رد  هاگراب  دـبنگ و  هچنآ  سپ  ددرگ . بارخ  دـیاب 
دبنگ دـندرک و  بارخ  ار  روبق  يور  قودنـص  اهراوید و  نانآ  درب . مان  تسا ) هدـش  نفد  نآ  رد  زین  (ص ) ربمایپ يومع  سابع  هک   ) ار عیقب 
چیه  ] نآ فارطا  هنیدم و  رد  و  دندومن . بارخ  زین  ار  (ع ) قداص رفعج  نب  لیعامسا  ترضح و  ردام  هنمآ  و  (ص ) ربمایپ ردپ  هللادبع  هربقم 

: میـشاب هتـشاد  ندـش  بارخ  زا  شیپ  عیقب  هّمئا  روبق  تّیعـضو  هب  يا  هراشا  تمـسق  نیا  رد  تسا  هتـسیاش  دنتـشاذگن . یقاب  اهربق  زا  يرثا ]
رد (ع ) هعیش ناماما  زا  ماما  راهچ  ربق  تسا : هتفگ  عیقب  روبق  ةرابرد  هتفای و  فرشت  جح  رفس  هب  يرمق  لاس 1302  رد  یناهارف  نیسح  ازریم 

تـسین مولعم  هعقب  نیا  يانب  تسا . يراک  دیفـس  نآ  دبنگ  نوردنا و  تسا و  عقاو  هدش ، هتخاس  یعلـض  تشه  تروص  هب  هک  یگرزب  ۀعقب 
ره هدرک و  ریمعت  ار  نآ  ینامثع  ناخ  دومحم  ناطلس  روتسد  هب  يرمق   1234 لاس رد  يرصم  ياشاپ  یلع  دّمحم  اما  هدوب ، تقو  هچ  زا  هک 

، ینامثع يافلخ  اشاپ و  یلع  دـمحم  دوش . یم  ریمعت  عیقب  رد  عقاو  ياه  هعقب  ریاس  هکرابم و  ۀـعقب  نیا  ینامثع  نیطالـس  بناج  زا  زین  لاس 
. مالّسلاو دنا . هدوب  تنس  لها  زا  یگمه 

؟ درادن تافانم  تسا ، هدمآ  ینید  ياه  هزومآ  رد  هک  ندرک  بس  زا  یهن  اب  یمالسا و  میلاعت  حور  اب  مالسا  رد  نعل  ایآ 

شسرپ

؟ درادن تافانم  تسا ، هدمآ  ینید  ياه  هزومآ  رد  هک  ندرک  بس  زا  یهن  اب  یمالسا و  میلاعت  حور  اب  مالسا  رد  نعل  ایآ 

خساپ

. مییامن نییبت  ار  یمالـسا  میلاعت  حور  اب  نعل  نتـشادن  تافانم  هاگ  نآ  مینک و  هراشا  نعل  ّبس و  موهفم  ود  تواـفت  هب  دـیاب  خـساپ  زا  لـبق 
نِم نوعدی  نیذلا  اوبـست  الو  : " تسا هدمآ  ماعنا  هروس  ۀیآ 108  رد  تسا . هدـش  یهن  نآ  زا  نآرق  رد  تسا و  نداد  مانـشد  يانعم  هب  ّبس 

مانـشد ار  دنوادخ  ینادان  ینمـشد و  رـس  زا  هک  دیهدن  مانـشد  دنتـسرپ  یم  ار  ادخ  ریغ  هک  ار  یناسک  ملع ؛ ریغب  ًاودـع  هللا  اوبـسیف  هللا  نود 
هدـنام و ظوفحم  ینید ، هعماج  تاسدـقم  مارتحا  نآ ، تیاعر  اب  هک  دـنک ، یم  ناـشن  رطاـخ  ار  ینید  ياـه  بدا  زا  یکی  هیآ  نیا  " دـنهد .

رگا نیاربانب  دـنک ، عافد  دوخ  تاسّدـقم  زا  هک  تسا  درف  ره  زئارغ  زا  هلئـسم  نیا  نوچ  دوش ، یمن  هرخـس  ای  ازـسان و  تناـها و  شوختـسد 
دزاس یم  راداو  ار  ناکرـشم  تیلهاج ، ِتّیبصع  دـنهد ، رارق  مانـشد  فدـه  ار  ناکرـشم  ياه  تب  راگدرورپ  زا  عاـفد  روظنم  هب  ناناملـسم 
ندرک نیرفن  تنعل و  يانعم  هب  نعل  دییوگن . ازسان  ناکرشم  ِنایادخ  هب  دهد  یم  روتـسد  ور  نیا  زا  دننک ، کته  ار  دنوادخ  سّدقم  میرح 

هب ایند  رد  باذـع و  يانعم  هب  ترخا  رد  تسا . ناـیوگ  غورد  ناـملاظ و  نارکنم و  نارفاـک و  هب  ادـخ  فرط  زا  رتشیب  نآرق  رد  نعل  تسا .
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یم تایآ  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا . نیرفن  يانعم  هب  رگید  یـصخش  هب  ناـسنا  فرط  زا  تنعل  تسا . قیفوت  تمحر و  زا  یگدـیُرب  ياـنعم 
رد نعل  زیوجت  نیارباـنب  ( 1 (؛ تسا هدـش  دراو  ناملاظ  نایوگ و  غورد  رفاـک و  ياـه  ناـسنا  رب  ناگدـننک  نعل  ادـخ و  فرط  زا  نعل  مینیب ،
زا هک  تسا  یناسک  زا  نتسج  يرازیب  راجزنا و  مالعا  یعون  نعل  دشاب . هدش  دراو  هعیش  هیعدا  رد  ًافرـص  هک  نیا  هن  هدش ، دراو  نآرق  تایآ 

نعل و قحتـسم  هک  دنا  هدیـسر  یتسپ  زا  يا  هجرد  هب  شیوخ  دب  لامعا  اب  ناشیا  اریز  دنا ، هتفرگ  رارق  نعل  دروم  شلوسر  دنوادخ و  يوس 
نیقی هک  نیا  رگم  مینک  نعل  ار  يدرف  ره  میتسین  زاجم  اریز  درادن ، یمالسا  میلاعت  حور  اب  یتافانم  مالسا  رد  نعل  نیاربانب  دنا ، هدش  نیرفن 
کی چیه  رد  مالسا  نافلاخم  هب  نداد  مانشد  بس و  درک . تنعل  ناوت  یمن  ار  یناملسم  نمؤم و  چیه  میشاب . هتـشاد  وا  نعل  زاوج  ای  رفک  هب 

. تسا هدرک  یهن  ناقفانم  ناکرـشم و  نارفاک ، زا  معا  نافلاخم  هب  نتفگ  ازـسان  زا  ار  ناناملـسم  هکلب  هدشن ، شرافـس  ینید  ياه  هزومآ  زا 
ۀیآ 18. دوه ) (  ۀیآ 64 و  ( 33  ) بازحا . 1 اه : تشون  یپ 

يداش هب  اما  دنک  یم  رازگرب  هجو  نیرتهب  هب  ار  يرادازع  مسارم  هتخادرپ و  ناگدرم  زا  لیلجت  هب  دوش ، یم  جیورت  هعماج  رد  نونکا  هک  یمالسا  ارچ 
؟ تسین یتسرپ  هدرم  نیا  ایآ  تسا ؟ هجوت  مک  اه 

شسرپ

دنک یم  رازگرب  هجو  نیرتهب  هب  ار  يرادازع  مسارم  هتخادرپ و  ناگدرم  زا  لیلجت  هب  دوش ، یم  جـیورت  هعماـج  رد  نونکا  هک  یمالـسا  ارچ 
؟ تسین یتسرپ  هدرم  نیا  ایآ  تسا ؟ هجوت  مک  اه  يداش  هب  اما 

خساپ

هتفر اـیند  زا  هک  هدـع  نآ  يارب  يرادازع  اریز  تسین ، لوـبق  لـباق  تسا ، ییارگ  هدرم  ناـگدرم ، يارب  مسارم  يرازگرب  هک  شرگن  نیا  ( 1
هب مارتحا  نآ ، زا  لیلجت  هنوگ  ره  دراد و  الاو  یهاـگیاج  ناـسنا  ینید  ياـه  هزومآ  رد  تسا . ناـسنا  دـنلب  ماـقم  هاـگیاج و  هب  مارتحا  دـنا ،

ةرطاخ دای و  دـنریگ و  یم  مسارم  دـنا ، هتفر  هک  دوخ  ناـگرزب  يارب  ناـهج  هزورما  ور  نیا  زا  دوش . یم  بوسحم  رـشب  تسادـق  تمرح و 
نیا زا  لیلجت  دوش . یم  رازگرب  یگنهرف  یملع و  یـسایس و  ياه  تیـصخش  يارب  اه  تشادساپ  رگید  يوس  زا  دنراد . یم  یمارگ  ار  نانآ 

ندـمت هکلب  تسین ، یتسرپ  هدرم  اهنت  هن  اه  ّتیقّالخ  ندـمت و  ملع و  زا  يرادـساپ  تسا . ملع  ندـمت و  گـنهرف و  ياـیحا  اـه ، تیـصخش 
هک تسا  تسرد  صخش . هن  تسا ، تیصخش  دریگ ، یم  رارق  مارتحا  دروم  هک  هچنآ  تسا . ندمت  گنهرف و  ملع ، زا  تشاد  وکن  يزاس و 

ساسا نیمه  رب  تسا . هدنز  هنادواج و  دنمـشزرا ) تافـص  نتـشاد  تروص  رد   ) وا تیـصخش  اما  تسا ، هتفر  كاخ  رد  وا  ندـب  صخش و 
هب نت  هسامح ، هک  وا  تیـصخش  نوچ  دـندناوخ ، یم  ارف  يرادازع  هب  زین  ار  نارگید  هدومن و  يرادازع  (ع ) نیـسح ماما  يارب  نید  ناگرزب 

دراد و دوجو  نآ  ۀسامح  اروشاع و  گنهرف  رد  همه  تسا ، یناسنا  یلاع  تافـص  رگید  یگتـشذگ و  دوخ  زا  راثیا ، گنهرف  ندادن ، تلذ 
ناگدنـسیون نارعاش و  ناگدنیوگ ، اه ، يرادازع  هنوگ  نیا  رد  نآ ، رب  نوزفا  تسا . نیمز  يور  ناسنا  هک  ینامز  ات  تسا ، رادـیاپ  هدـنز و 

، يزیتس متس  يرادم ، نید  زا  (ع ) نیسح ماما  يارب  يرادازع  رد  ًالثم  دنراد ؛ زاین  نادب  اه  ناسنا  هک  دنزادرپ  یم  یقیاقح  بلاطم و  نایب  هب 
، اه يرادازع  هلمج  زا  روما  ۀمه  رد  دیاب  هتبلا  دنوش . یم  يزاس  گنهرف  يرکف و  دشر  بجوم  هک  دیآ  یم  نایم  هب  ینخـس  تعاجش و ... 
یگدزلد و ثعاب  دورن و  نیب  زا  یباداـش  توارط و  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  دـیاب  مسارم  اـه و  يرادازع  دوش . يریگولج  طـیرفت  طارفا و  زا 

هدش شرافس  ناگدرم  زا  تشادساپ  هب  هک  هنوگ  نامه  مالسا  رد  ( 2 دریگ . یم  رارق  داضت  رد  يرادازع  ییاپرب  فده  اب  هک  دوشن  شجنر 
ناگرزب تدالو  مسارم  دنراد  هفیظو  مدرم  هک  تسا  ینید  ياه  هزومآ  ساسا  رب  دراد . تیمها  زین  طاشن  یباداش و  ندروآ  دوجو  هب  تسا ،
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دوش و لیلجت  اه  تیـصخش  ناگرزب و  ماقم  زا  مه  هک  تسا  تهج  نادب  شرافـس  نیا  دـنریگب . نشج  ار  اهدـیع  مایا  ربمایپ و  تثعب  ینید ،
نامه ناریا  یمالـسا  يروهمج  رد  هزورما  تسا . هدـش  دـیکأت  زین  ملاس  تاحیرفت  رب  مالـسا  رد  رگید  يوس  زا  دـیآ . دوجو  هب  يداـش  مه 
نشج مسارم  زین  رگید  ياه  تبسانم  تدالو و  تبسانم  هب  دوش ، یم  رازگرب  يرادازع  مسارم  اه  تیـصخش  نید و  ناگرزب  يارب  هک  هنوگ 
هتفه زا  نآ  تامدقم  هک  ددرگ  یم  يرازگرب  هوکش  اب  نشج  جع ) ) نامز ماما  تدالو  تبـسانم  هب  نابعـش  همین  رد  ًالثم  ددرگ ؛ یم  رازگرب 

مه تسا و  هدرک  هجوت  يرادازع  هب  مه  اه  ناسنا  هیحور  لداعت  ظفح  تهج  هک  تسا  مالسا  ياه  یگژیو  زا  نیا  ددرگ  یم  مهارف  لبق  اه 
یم روصت  یـضعب  ور  نیا  زا  دوش ، یم  يریگولج  نآ ـ  ندوب  عورـشم  ریغ  لیلد  هب  اه ـ  يداش  یخرب  زا  یمالـسا  يروهمج  رد  يداـش . هب 

رد اه  مسارم  زا  یخرب  يارجا  مدع  ای  اه و  نشج  زا  یخرب  يرازگرب  مدع  تسا . هدش  هتـساک  اه  يداش  زا  ناریا  یمالـسا  هعماج  رد  دننک 
مالـسا رد  دنتـسه ، حرطم  يداـش  ناونع  هب  یبرغ  عماوج  رد  هک  ییاـهزیچ  زا  یلیخ  دـنرادن . تیعورـشم  هک  تسا  تهج  نادـب  اـه  نشج 

رب اه  نشج  اهازع و  دیاب  دراد و  ار  دوخ  صاخ  ياه  هصخاش  اه و  هفلؤم  مالسا  ۀعماج  دنتسه . بذاک  يداش  قیداصم  زا  هدوبن و  عورـشم 
. دراذگ یم  ریثأت  اه  نآ  یگنوگچ  تیفیک و  رد  فلتخم  عماوج  گنهرف  هک  لاح  نیع  رد  دوش . فیرعت  ینید  ياه  هزومآ  ساسا 

ءاقب يدوبان و  هک  میا  هتفریذپ  تقیقح  رد  و  میا ,  هدرک  تناها  ادخ  نید  هب  دش  هتشک  مالسا  ظفح  يارب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  میئوگ  یم  هکیتقو 
؟  تسا ناسنا  کیدوبن  ای  دوب  هب  طونم  مالسا 

شسرپ

هک میا  هتفریذـپ  تقیقح  رد  و  میا ,  هدرک  تناها  ادـخ  نید  هب  دـش  هتـشک  مالـسا  ظفح  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  میئوگ  یم  هکیتقو 
؟  تسا ناسنا  کیدوبن  ای  دوب  هب  طونم  مالسا  ءاقب  يدوبان و 

خساپ

رد ـع  ضو ـن  یا دو و  هد مـی شـ ـ نز وا  تداهش  اب  نید  هک  تسا  نیا  دش  هتشک  نید  زا  عافد  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هکنیا  زا  روظن  مـ
هنادواج تایح  ضوع  رد  اهنآ  دش و  نید  تایح  بجوم  ناشتداهـش  هک  اهنآ  لاثما  ورفعج  هزمح ,  دـننام  تسا  قداص  ادهـش  همه  درو  مـ

هب طونم  نآ  تایح  هدش و  هدروآ  مدرم  رب  ربمایپ  طسوت  ادخ  فرط  زا  هک  تسا  نیناوق  ماکحا و  زا  ترابع  نید  هتبلا  دـنتفای .  ادـخدزن  يا 
یلع سانلا  قادصم  هب  و  دوب ,  هدروآ  مهارف  ار  نید  لالحمـضا  ماکحا و  لاطبا  تابجوم  شلامعا  اب  دیزی  نوچ  تسا و  نآ  هب  مدرم  لمع 
ریسم نامه  هب  زین  دندید ,  یم  هزور  زامن و  كرت  روجف و  باکترا  رمخ و  برش  قسف و  هب  رهاجتم  ار  دوخ  مکاح  هک  مدرم  مهکولم  نید 
دمحم نید  ناک  نا   : دومرف شدوخ  تفرگ و  ار  نید  يدوبان  يولج  شنازیزع  دوخ و  تداهشاب  مالسلا )  هی  عـلـ نیسح (  ماما  دنتفر و  یم 

و  , درک نآ  ظفح  نید و  فر  ياد شـ ار فـ دو  سفن خـ مالسلا )  هیلع  نیسح (  ماما  تقیقح  رد  سپ  ینیذخ  فویـسایف  یلتقب  الا  مقتـسی  مل 
مزال رگا  نید  ظفح  يارب  یتح  هک  میلئاق  هتـسناد و  موصعم  ماما  ناج  زا  رتـالا  ریـسفت بـ نیا  اـب  ار  نید  اـم  نوچ  تسین  نید  هب  تناـها  نیا 

 . دوش ادف  دیاب  مه  ماما  دشاب 

رد دشاب ,  یم  نید  عورف  رد  هعبرا  بهاذم  نید و  لوصا  رد  يرعشا  بهذم  روظنم  دنک ؟  یمن  يوریپ  ناناملسم  روهمج  بهاذم  زا  هع  ار شـیـ چـ
 . دندوب نیدتم  اهنآ  هب  حلاص  ناگتشذگ  هک  یتروص 
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شسرپ

یم نید  عورف  رد  هعبرا  بهاذم  نید و  لوصا  رد  يرعـشا  بهذـم  روظنم  دـنک ؟  یمن  يوریپ  ناناملـسم  روهمج  بهاذـم  زا  هع  ـیـ ـش ار  چـ
 . دندوب نیدتم  اهنآ  هب  حلاص  ناگتشذگ  هک  یتروص  رد  دشاب , 

خساپ

 , تسین بصعت  يدن و  ـتـه بـ سد بزحت و  رطاخ  هب  هعبرا  بهاذم  ریغ  هب  نید  عورف  رد  يرعشا و  بهذم  ریغ  هب  نید  لوصا  رد  هعیـش  دبعت 
بهذـم زا  يوریپ  هب  مزلم  هتخاـس ,  مزلم  ص ) )   ) ربماـیپ تیب  ـل  ها بهذـم  زا (  يوریپ  هبار  هعیـش )  هک (  تسا  یعرـش )  هلدا  نیا (  هکلب 

نآرق لوزن  یحو و  ندـمآ  دورف  لحم  و  هدوباهنآ ,  هناخ  رد  ناگتـشرف  دـمآ  تفر و  و  دـنا ,  ـتـه  فا شرورپ یـ تلاسر  نماد  رد  هک  اهنامه 
و  , نآرق تنس و  فراعم  نآ  دعاوق  هقف و  لوصا  یبهذم ,  دیاقع  نید و  عورف  رد  هعیش )  هک (  ـت  سا تا  ـن جـهـ یا يور  دنا .  هدوب  میرک 

رباربرد دـبعت  هطـساو  هب  اهنت  و  ناهرب , )  هلدا و  ربارب  رد  میلـست  رطاخ (  هب  طقف  نیا  تسا .  هتـسویپ  اهنآ  هب  موسر  بادآ و  قالخا و  مولع 
همئا اب (  تفلاخم  هزاجا  هعیش )  هب (  ـی )  عر ـه شـ لدا ـر (  گا سب .  تسا و  هدیزگرب  ار  هار )  نیا (  هک  دشاب  یم  ص )   ) مالـسا ربمایپ  تنس 

روهمج زا   , دـنک تبرق  دـصق  رگید -  بهذـم  قبط  فیاظو -  ماـجنا  ماـگنه  هب  تسناوت  یم  وا  اـی  داد و  یمار  ص ) )   ) ربماـیپ تیب  لـها 
هار یعطق )  هلدا  اما (  ددرگ ,  رتنئمطم  يردارب  هریگتـسدو  رتمکحم  یتسود  نامیپ  ات  دراذگ  یم  اهنآ  مدق  ياج  هب  مدـق  درک و  یم  تیعبت 

 : دـیئامرف یم  هک  تسا  یتفگـش  یـسب  ياـج  امـش  زا  و  دزادـنا .  یم  هلـصاف  شیاـه  هتـساوخ  وا و  نـیبو  دـنک  یم  دـس  ار  نموـم  صخش 
 , دنا هدمآ  دعب  هک  اهنآ  مه  نیـشیپ و  ناحلاص  هک  دیتسین  علطم  امـش  ایوگ  دنا  هدوب  هعبرا )  بهاذم  نیا (  هب  نیدـتم  حـلاص ,  ناگتـشذگ 

لوسر لقث  و (  تیب )  لها  همئا  بهذم  هب (  دنداد -  یم  لیکشتار  ناناملسم  فصن  تقیقح  رد  هک  ص - ) )   ) دمحم لآ  نایعیـش  ینعی ( 
شور نیا  قباطم  نونکا ,  مه  ات   ( ع  ) همطاف یلع و  نامز  زا  اه  ـ نآ دنا .  هتفاین  یفارحنا  نیرتکچوک  نآ  زا  و  دنا ,  هدوب  نیدـتم  ص ) )   ) هّللا

نیا دـنا .  هتـشاد  دوجو  اهنآ  ناردـپ  هن  و  هعبرا ,  بهاذـم  همئا  زا  مادـکچیه  هن  يرعـشا و  هن  هک  نامز  نآ  زا  ینعی  دـنا ;  هدرک  یم  لـمع 
نیا دنا .  هدوبن  بهاذـم  نیا  زا  مادـکچیه  هب  نیدـتم  ( , 1  ) نیتسخن هناگ  هس  ياهنارود  ناناملـسم  هوـالع ,  تسین .  یفخم  امـشرب  املـسم 

يرجه لاس 270  رد  يرعـشا  اریز  دور -  یم  رامـش  هب  اهنارود  نیرتهب  هک  اجک - ؟  موس  مود و  لوا و  ياـهنارود  مدرم  اـجک و  بهاذـم 
رد یعفاش  و  تسا .  هتفر  ایند  زا  لاس 241  رد  هدمآ و  ایند  هب  رد 164  لبنح  دمحا  و  تسا .  هتفر  ایند  زا   335 لاس دودح  رد  هتفای و  دلوت 

رگید يارس  هب  لاس 179  رد  هدراذگ و  ناهج  نیا  هب  مدق  لاس 95  رد  کلام  و  تسا .  هتفای  تافو  لاس 204  رد  هدش و  دلوتم  لاس 150 
هب نیدتم  مالسا ,  ردص  زا  هع )  ـیـ ـش ـا (  ما تسا .  هدراذگ  مدق  یقاب  یناهج  هب  لاس 150  رد  هتفای و  دلوت  لاس 80  رد  هفینحوبا  و  هتفاتش . 

هباحـص ءاملع  شور  بهذـم و  هب  هعیـش  ریغ  و  دنرتانـشآ , -  تسا  هناخ  رد  هچنآ  هب  تیب  لـها  هک  هدوب -  ع )   ) تیب لـها  همئا  بهذـم  ) 
لمع هدربمان  بهاذـم  هب  لوا  هرود  هس  زا  سپ  هک  دزاس  یم  مزلم  ار  ناناملـسم  همه  یلیلد  هچ  نیار ,  ـ با بـنـ دـندرک .  یم  لـمع  نیعباـتو , 

؟  تسا هدوب  لمع  دروم  شیپ  زا  هک  يرگید  بهذم  هن  دننک , 

هب ار  قح  (ع ) نیسح ماما  ارچ  سپ  دیزادنین ] تکاله  هب  ار  ناتدوخ   ] 195 هرقب / ِۀَکُلْهَتلا ـ  یلِا  ْمُکیدْیَاِب  اوُقْلُتالَو  دیامرفیم : نآرق  هکنیا  هب  هجوت  اب 
؟ داد نتشک 

شسرپ
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(ع) نیـسح ماما  ارچ  سپ  دیزادنین ] تکاله  هب  ار  ناتدوخ   ] 195 هرقب / ِۀَُکلْهَتلا ـ  یِلا  ْمُکیدـْیَِاب  اوُْقُلتالَو  دـیامرفیم : نآرق  هکنیا  هب  هجوت  اب 
؟ داد نتشک  هب  ار  قح 

خساپ

عوضوم هاگ  یمیرحت و  مکح  عوضوم  هاگ  نیواـنع ، لاوحا و  فـالتخا  بسح  هب  هک  تسا  یتاـعوضوم  زا  یکی  هکلهت , رد  سفن  ياـقلا 
ّاـضرف رگا  دوشیم و  بجاو  مه  یهاگ  هکلب  دشاب . مارح  هکلهت  رد  سفن  ياقلا  ّاقلطم  هک  تسین  روط  نیا  دوشیم و  یبوجو  یمازلا و  مکح 
سفن ياقلا  رب  فقوتم  هکلهت  زا  نآ  تاجن  دتفیب و  هکلهت  رد  مالـسا  رگا  دروخیم . صیـصخت  رگید  ۀلدا  اب  دشاب  هتـشاد  تیمومع  هیآ  نیا 
هکلهت رد  ار  مالـسا  دوخ ، ناج  ظفح  يارب  هک  یـسک  ًاعرـش  ًالقع و  ایآ  تسین و  زیاج  هکلهت  رد  سفن  ياقلا  مه  زاب  ایآ  دشاب ، هکلهت  رد 

دـیحوت و هب  توعد  عافد ، داهجۀفـسلف و  تسین ؟ بوجو  يراکادـف و  هب  یلوا  عافد , داهج و  زا  دروم  نیا  ایآ  و  تسین ؟ لوؤسم  دراذـگب 
مدرم رب  هک  تسا  بناجا  طلست  زا  مالـسا  روشک  ظفح  ای  هکلهت و  زا  نید  تاجن  مالـسا و  ظفح  ادخ و  ریغ  شتـسرپ  زا  رـشب  ندرک  دازآ 

رب فقوت  يزرم ، رگنس و  زا  عافد  رگا  تسا . بجاو  هکلهت ـ  رد  رایـسب  سوفن  نداتفا  ندش و  هتـشک  هب  نیقی  اب  عافد ـ  داهج و  ماکحا  قبط 
عافد هب  نیگنس  تافلت  لمحت  اب  دیاب  تشاد ، ترورض  نآ  زا  عافد  مالـسا ، تکلمم  ظفح  يارب  درک و  ادیپ  رگـشل  زا  یعمج  ندش  هتـشک 

عیاض و دوش , هتشک  مومع  حلاصم  نید و  ظفح  يارب  ادخ و  هار  رد  هک  یـسک  تسا . بجاو  هکلب  زیاج  هکلهت ، رد  ياقلا  نی  تخادرپ و ا 
ای تحلـصم , لیـصحت  ۀنیمز  رد  سپ  تسا . هتخورف  اهتمیق  نیرتنارگ  نمثلا و  یلعا  هب  ار  دوخ  هدـیدرگ و  رتتباث  یقاب و  هکلب  هدـشن ، لطاب 

لام فرـص  ریظن  تسین ، هکلهت  رد  ياقلا  تداهـش  گرم و  هب  نداد  نت  ناج و  لذب  دشاب ، ناج  ظفح  زا  رتمهم  ًاعرـش , هک  یتدـسفم  عفد 
. تسا عورشم  اجب و  دهدب ، رتشیب  ةدافتسا  ای  تفارش  وربآ و  ظفح  يارب  رگا  یلو  تسا  ریذبت  دزیرب  رود  ار  نآ  ناسنا  رگا  هک 

هب  ، مدوب همطاف  ياج  هب  مه  نم  رگا  دیوگب  ینزای  مدش  یمن  تایانج  نیا  بکترم  مدوب  ع )  همطافو (  یلع  دـنزرف  نم  رگا  دـنک  اعدا  دـیزی  رگا 
؟  تسیچامش باوج  مدیسر  یم  یماقم 

شسرپ

همطاف ياج  هب  مه  نم  رگا  دـیوگب  ینزای  مدـش  یمن  تایانج  نیا  بکترم  مدوب  ع )  همطاـفو (  یلع  دـنزرف  نم  رگا  دـنک  اـعدا  دـیزی  رگا 
؟  تسیچامش باوج  مدیسر  یم  یماقم  هب   ، مدوب

خساپ

نتشادن هتشاذگ  لحنیال  مهبم و  ار  هلاسم  نیا  هچنآ  ددرگ و  یم  نشور  هناسانش  ناسنا  حیحص  هاگدید  کی  اب  اهنت  امش  شـسرپ  هب  خساپ 
وا و ياه  شنک  ناسنا  تیصخش  راتخاس  رد  یلماوع  هچ  یتخانش  ناسنا  هاگدید  زا  دید  دیاب  ینعی  تسا ؛  یعقاو  تسرد و  یـسانش  ناسنا 

کیژولونام وا  ضرف  شیپ  کی  مینیب  یم  میواکب  ار  لاوس  اقیقد " رگا  تسا .  رثوم  دـنیزگ  یمرب  تواقـش  اـی  تداعـس  يوس  هب  هک  یهار 
یعامتجا یگداوناخ و  یتیبرت  ماظن  قبط  اربج " يرگید  لماع  چـیه  تلاخد  نودـب  یناسنا  ره  هک  تسا  نیا  نآ  هتفهن و  نآ  رد  یتسرداـن 

نیـسح ع )  ) یلع هناخ  رد  دیزی و  هیواعم  هناخ  رد  اربج " هجیتن  رد  درک .  دهاوخ  وگزاب  رادرک  شنک و  نابز  درک و  دـهاوخ  تکرح  دوخ 
یطرـش سکلفر  باتزاب و  ار  نایمدآ  كولـس  تسارگراتفر  یـسانش  ناور  يانبریز  يدودح  ات  هک  هاگدید  نیا  دـبای .  یم  شرورپ  ع )  ) 
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نیا ياج  اعطق " میـسانشب  يدوجوم  نینچ  ار  رـشب  ام  رگا   . دـناد یم  فلواـپ  تاـشیامزآ  رد  گـس  ناـهد  زا  قازب  حـشرت  دـننام  طـیحم و 
یفرعم رگید  يا  هنوگ  هب  ار  یمدآ  نآرق  یتسیلایر  هنانیب و  عقاو  شرگن  نکیل  دیامن ، جاجتحا  هنوگ  نآ  دناوتب  دیاب  دیزی  تسه و  شـسرپ 

تهج ود  رد  عونتم  نوگانوگ و  ياه  شیارگ  زا  یبیکرت  یناسنا  ره   ( 1 تسا :  ریز  رارق  زا  هاگدید  نیا  تایصوصخ  زا  یخرب   . دیامن یم 
هدارا ياراد  یناسنا  ره   ( 3 تسوجادخ .  سانـشادخ و  اتاذ " هدش و  هدیرفآ  دیحوت  كاپ  ترطف  اب  یناسنا  ره   ( 2 تسا .  يدام  يونعم و 

 . دیامن هلباقم  رگید  یـضعب  اب  دیارگ و  ینورد  تالیامت  زا  یخرب  تمـس  هب  دناوت  یم  دوخ  هدارااب  اذل  تسا و  باختنا  تردق  رایتخا و  و 
 ( 5 دسانـش .  زاب  دـب  زا  ار  کین  هار  دـناوت  یم  یبوخ  هب  هتفای و  تیادـه  ترطف )  لقع و  ینطاب (  ربماـیپ  طـسوت  نورد  زا  یناـسنا  ره   ( 4
هار ارف  ار  تیادـه  نازورف  لعـشم  زین  ناربمایپ )  ینوریب (  لماوع  قیرط  زا  شیوخ  فطل  هب  هدرکن و  ینطاب  يداه  هب  افتکا  ناـنم  دـنوادخ 
یتح نیبذـعم  انک  ام  و  دـنک (  یم  هبـساحم  هتخومآ  نانآ  قیرط  زا  هچنآ  ساسا  رب  مه  تماـیق  رد  و  داـه )  موق  لـکل  و  هداد (  رارق  ناـسنا 

ار ناشرییغت  ای  اهنآ  ربارب  رد  تمواقم  يریذپرثا و  زا  يراددوخ  ای  ینوریب و  لماوع  زا  يریذـپریثات  تیلباق  یناسنا  ره   ( 6 الوسر . )  ثعبن 
دیزی ع )  ) نیسح ماما  نیب  يوهام  قرف  قوف  روما  رد  یناسنا  تاذ  رظن  زا  تساه و  ناسنا  همه  هب  طوبرم  میدرمـشرب  هک  یلماوع  تساراد . 
نانچ ار ، ع )  ) نیـسح هار  دیزی  مه  دریگ و  شیپ  ار  دیزی  هار  ع )  ) یلع هناخ  رد  تسناوت  یم  ع )  ) نیـسح ماما  مه  ور  نیا  زا  درادن .  دوجو 
رگم دنا ؟ هدوبن  دـساف  هعماج  کی  هب  قلعتم  مدرم  ریاس  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  رگم  تسا .  هتـشاد  دوجو  خـیرات  رد  يرایـسب  ياه  هنومن  هک 

ود ره  هشیاع  رکبوبا  رتخد  هبیبح و  ما  نایفـسوبا  رتخد  رگم  دـنتفاین ؟ دـشر  هناـخ  کـی  رد  هدوبن و  ربماـیپ  يومع  ود  ره  لـهجوبا  هزمح و 
یهباشم یطیحم  طیارـش  رد  دنتـشادن و  یهاگآ  ع )  ) نیـسح ماما  هب  تبـسن  ناسکی  روط  هب  دعـس  رمع  رح و  رگم  دـندوبن ؟ ربماـیپ  رـسمه 

نیمه رـسپ  رگم  نیلفاس ؟  لفـسا  هب  يرگید  دـناسر و  نییلع  یلعا  هب  ار  دوخ  یکی  يواسم  اتبـسن  طیارـش  اب  ارچ  سپ  دـنا ؟ هدرکن  تسیز 
نیـسح قح  ار  تموکح  نم  دندوب و  تموکح  بصاغ  دج م  ردپ و  درک  مالعا  شردـپ  گرم  زا  سپ  هک  دوبن  دـیزی )  نب  هیواعم  دـیزی ( 

تسا و روهـشم  ییوـگ  غورد  تیباذـک و  هب  هک  تسین  ع )  ) يرکـسع ماـما  دـنزرف  رفعج  رگم  و  تفرگ ؟  هراـنک  مناد و  یم  ع )  ) یلع نب 
طیحم تیبرت و  هک  تسا  نیا  نآ  دهد و  یم  ناشن  ار  یتخانـش  ناسنا  قیقد  هتکن  کی  همه  همه و  اهنیا  دوب ؟ تماما  ماقم  بصغ  راتـساوخ 

سپ یقیقح . ) )  تلع  هن ( (  تسا  طاطحنا  ای  دشر  يارب  هنیمز  و  یطرـش ) )  تلع  هباثم ( (  هب  اهنت  اهنت و  اهنآ  شقن  یلو  دـنرثوم  هچرگ 
لیم و اب  یهاگآ و  اب  تواقـش ) )  و ( (  تداعـس ) )  یهار ( (  ود  رد  هک  تسا  ناـسنا  دوخ  نیا  تسا و  یناـسنا  هدارا  ناـمه  یلـصا  تلع 

یم سفن ) )  ناطیـش  يوس ( (  هب  هر  هدز و  اپ  تشپ  نآ  هب  ای  دـیوگ و  یم  تبثم  خـساپ  دـیحوت ) )  ترطف  يادـن ( (  هب  ای  شیوخ  رایتخا 
دوب هیواعم  وت  ردپ  رگا  تفگ :  دهاوخن  شباوج  رد  ادخ  ایآ  دنکب  یلاوس  نینچ  تمایق  رد  دیزی  رگا  ضرف  هب  مییوگ  یم  نونکا  دـیامیپ . 

مدرکن تیانع  ار  (ص ) يوبن تیاده  لعـشم  حیحـص و  باختنا  تردق  رایتخا و  لقع و  يونعم و  تاشیارگ  یهلا و  ترطف  وت  هب  رگم  یلو 
رگا ایآ  یتشادن ؟  مه  حیحـص  هار  باختنا  كرد و  رکف و  تردق  رگید  دوب  هیواعم  تردـپ  نوچ  ایآ  تفر ؟  اجک  فاطلا  همه  نآ  سپ   ؟

دیزگرب و ار  ادخ  هار  نوعرف  رسمه  روطچ  سپ  دش ؟ یمن  ریزارس  وت  يوس  هب  نم  نارکیب  فاطلا  یتشاد  یم  رب  نم  يوس  هب  یماگ  كدنا 
هدرواین نامیا  هدـید و  ار  ع )  ) یـسوم هزجعم  اهنآ  زا  رت  دوز  نوعرف  هک  یلاح  رد  دـنداتفا  هدجـس  هب  قح  ربارب  رد  نوعرف  راـبرد  نارحاـس 

یهلا تلادـع  ساـسارب  دـنا  هتفاـی  تیبرت  ملاـس  طـیحم  رد  هک  یناـسک  هتبلا   . دراد اـنعم  باـقع  باوث و  هک  تسا  ساـسا  نیمه  رب  و  دوب ؟
 - تیب لها  هناخ  رد  هک  یـسک  هزادنا  هب  هیواعم  هناخ  رد  هدـش  گرزب  تیلوئـسم  املـسم " دـنراد و  نارگید  هب  تبـسن  يرتشیب  تیلوئـسم 

هدنب ره  يارب  دجنـس و  یم  هدرک  اطع  يو  هب  هک  ییاه  تمعن  بسانت  هب  ار  یـسک  ره  لامعا  دنوادخ  تسین و  هتفای  دشر  مالـسلا -  مهیلع 
یتیبرت طیحم  اه  تمعن  نآ  زا  یکی  و  تامعن . ) )  و ( (  تانسح ) )  تاییس ( ( ) )  ناوید ( (  دوش :  یم  هدوشگ  ناوید  هس  تمایق  رد  يا 

 ( یلب اولاق : ریذن ؟ مکتای  ملا  هک ( ( :  دنهد  یم  رارق  لاوس  دروم  ار  نامرجم  ناگتشرف  دنوادخ و  دیامرف :  یم  نآرق  هک  نآ  بلاج  تسا . 
رد نم  ارچ  هک  دیاشگن  ضارتعا  هب  نابز  سک  چیه  یلب و  دنیوگ :  خساپ  زاب  قحلاب ) ) ؟  اذـه  سیلا  دنـسرپ ( (  یم  باذـع  دروم  رد  و  ( 

قحلل مکرثکا  نکلو  قحلاب  مکانئج  دـقل  هک ( ( :  دـیامرف  یم  لالدتـسا  جاجتحا و  نانآ  رب  دـنوادخ  زاـب  و  مدـمآ و ...  اـیند  هب  اـج  نـالف 

زا 934بهاذم هحفص 698 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نتخانـش هن  تسا  تقیقح  قح و  زا  تهارک  و  يزیرگ ) )  قح  اهنآ ( (  يراتفرگ  تلع  اـهنت  سپ  هیآ 78 . )  فرخز  هروس  نوهراک ( ) ) 
دیجم نآرق  رد  دوخ  دـنوادخ  هکنآ  رت  بلاج  و  تسا .  هدـیرفآ  یکاپ  رون و  قح و  هب  هدـنیارگ  ار  نانآ  دـنوادخ  اترطف " هک  یلاح  رد  نآ 

نوکیال دـنکن ( (.  یلاکـشا  نینچ  یـسک  رگید  ات  میداتـسرف  ار  ناربماـیپ  تسا  هدومرف  هتـسب و  ار  نآ  هار  هدرک و  ینیب  شیپ  ار  لاوس  نیا 
هفـسلف خساپ  امـش  شـسرپ  هتبلا  دوب . یـسانش  ناسنا  رظن  هطقن  زا  دـش  هتفگ  هچنآ  هیآ 165 )  اسن  لـسرلا ( ) )  دـعب  ۀـجح  هللا  یلع  ساـنلل 

 ( ( رثوـک ار ( (  س )  همطاـف (  دـنوادخ  رگا  هکنآ  رگید  هتکن  دوـش .  یم  يراددوـخ  نآ  رکذ  زا  راـصتخا  تهج  هب  هـک  دراد  زین  يرگید 
يراتفر نینچ  نیا  س )  همطاـف (  دـناد  یم  ادـخ  نوچ  تسا و  ترـضح  نآ  يراـیتخا  شنک  هب  تبـسن  ادـخ  ملع  ظاـحل  هب  هدرک  باـطخ 

هک نیا  هن  دوب ، هنوـگ  نیمه  زین  دوـب  یم  ترـضح  نآ  ياـج  يرگید  سک  ره  رگا  هدرک و  یفرعم  ار  شتیـصخش  لـبق  زا  تشاد  دـهاوخ 
هانگ ادـعب " تسناوت  یم  رگید  نانز  دـننام  زین  س )  ارهز (  همطاـف  هکلب  هدرک ؟  نینچ  سپ  هدـش  باـطخ  رثوک ) )  نوچ ( (  دوش  ناـمگ 
یلو هدش  نایب  لبق  زا  انامز " تایآ  نیا  هچرگ  نیاربانب  دومرف .  یمن  لزان  يا  هیآ  نینچ  شدروم  رد  دـنوادخ  اعطق " درک  یم  رگا  دـنک و 

تسا و یبسن  یلامک  تسا  ص )  ربمایپ (  زا  ترـضح  نآ  هفطن  هک  نیا  فرـص  اما  تسین و  ترـضح  نآ  تیـصخش  راتفر و  للع  هبتر  رد 
ور نیا  زا  تسین .  هتـسباو  نآ  هب  مه  درف  یقیقح  تیـصخش  یتح  درادـن . تمایق  شاداپ  ازج و  یهلا و  باـسح  رد  یـشقن  نیرتکچوک  نآ 
رد س )  همطاف (  تیـصخش  نیاربانب   . دنا هدیورگ  یگرزب  رایـسب  دـسافم  هب  نانآ  زا  یـضعب  یلو  دـنا  هتـشاد  ینادـنزرف  مه  رگید  ناربمایپ 
نآ هب  یتـبهوم  تمـصع  مـلع و  دـنوادخ  رگا  و  دـشاب . یم  ترـضح  نآ  دوـخ  لـمع  هدارا و  راـیتخا  لوـلعم  تـسا و  ترـضح  نآ  دوـخ 

مزالم یتیلوئسم  ره  اطعا  تسا و  هدرپس  اهنآ  هدهع  رب  تیلوئسم  هک  تسا  هدوب  نآ  تهج  هب  تسا . هدرک  تیانع  راوگرزب  ياه  تیـصخش 
يافیا روظنم  هب  یتبهوم  تمـصع  ملع و  نیا  دنامن  هتفگان  تسا . یلک  نوناق  یمومع و  لصا  کی  نیا  دـشاب و  یم  مزال  تاناکما  نداد  اب 
رتشیب هچ  ره  يونعم  تاماقم  ملع و  بسک  رد  راوگرزب  ياه  تیـصخش  نآ  دوخ  اما  دـشاب  یم   ( base هیاپ (  دح  رد  تسا و  تیلوئـسم 

دنوادخ هک  تسا  هدوب  نآ  رطاخب  زین  دادعت  نیا  یگ  دیزگرب  تلع  دنتشاد و  رایـسب  راثیا  داهج و  ناوارف و  تدابع  دندرک و  یم  شـشوک 
لعجی ثیح  ملعا  هللا  میناوخ ( :  یم  نآرق  رد  هک  نانچ  دنریگب  هدهع  هب  دنناوت  یم  رتهب  ار  تیلوئسم  نیا  راب  یناسک  هچ  تسا  هتسناد  یم 

 ( ; هتلاسر

، هدیـسرام تسد  هب  هتفرگ  تروص  نآ  رد  هک  يدایز  ياهفیرحت  زا  سپ  دننک و  هدایپ  دنتـسناوتن  مالـسلا )) مهیلع  )) ناماما ربمایپ و  هک  ار  یبهذم 
؟ مییامن هدایپ  میناوت  یم  هنوگچ 

شسرپ

تـسد هب  هتفرگ  تروص  نآ  رد  هک  يدایز  ياهفیرحت  زا  سپ  دـننک و  هدایپ  دنتـسناوتن  مالـسلا )) مهیلع  )) ناـماما ربماـیپ و  هک  ار  یبهذـم 
؟ مییامن هدایپ  میناوت  یم  هنوگچ  هدیسرام ،

خساپ

نتـشادن رثا  رد  تسین ، ندش  هدایپ  لباق  مالـسا  بهذم  هک  روصت  نیا  هکنیا ، تسخن  میوش . روآدای  دیاب  ار  هتکن  دنچ  لاؤس  نیا  خساپ  رد 
هدیسر تقیقح  نیا  هب  دشاب و  هتخومآ  ناهرب  لالدتسا و  هیاپ  رب  ار  مالسا  يداقتعا  لوصا  هک  یسک  تسا . مالسا  بتکم  زا  حیحـص  شنیب 

یم رد  تسا ، هدرک  لزان  نوؤش  یمامت  رد  ناسنا  ياهزاین  یمامت  زا  یهاگآ  اب  دودحمان و  ملع  اب  دنوادخ  هک  تسا  ینید  مالسا  هک  دشاب 
مود دنک . هرادا  نوؤش  یمامت  رد  ار  تیناسنا  دوش و  مکاح  یناسنا  عماوج  رب  دناوت  یم  هک  تسا  یتاروتسد  نیرتلماک  ياراد  نید  هک  دبای 
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عطاقم رتشیب  رد  نییآ  نیا  هکنیا  اب  دوش ، هدایپ  هعماج  رد  دناوت  یم  هک  تسا  یلماک  عماج و  نییآ  اهنت  مالـسا  دوش  یم  هتفگ  یتقو  هکنیا ،
اهنامز مامت  رد  تسا  نکمم  هک  دبلط  یم  ار  یطیارـش  نید  تیمکاح  اریز  درادـن ; تافانم  دـشاب  هدرکن  ادـیپ  تیمکاح  هعماج  رد  خـیرات 

. تسا مالـسا  تیمکاح  طیارـش  زا  یکی  دبتـسم  رئاج و  ياهتموکح  اب  هلباـقم  يارب  حـلاص  دارفا  ورین و  دوجو  ـالثم  دـشاب ; هتـشادن  دوجو 
هّدـعو هّدـع  دوجو  اب  هک  دـنا  هدوب  رومام  یهلا  ناربهر  تسا و  هتـشادن  دوجو  (( مالـسلا مهیلع  )) ناماما ناـمزرد  مالـسا  تیمکاـح  تیارش 

مهم رئاج  ياهتموکح  اب  هلباقم  تیفیک  یمالـسا  میلاعت  رد  هک  درک  هّجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  هکنیا ، موس  دـننک . داجیا  ار  مالـسا  تیمکاح 
یم لمع  اهنآ  ساسارب  هتـشاد و  رئاج  نارادمامز  اب  هلباقم  يارب  ار  اه  هویـش  نیرتلماک  نیرتهب و  (( مالـسلا مهیلع  )) ناماما ناربمایپ و  تسا .

. دنشاب هتفرگن  تسد  هب  ار  تموکح  هچرگ  دنا ، هدوب  قفوم  نانمؤم  نید و  ظفح  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دندرک .

یمن كاخ  شتسرپ  تسادق و  ثعاب  نیا  ایآ  دروآ ، یم  هدجس  هب  شزرا  یب  كاخ  ربارب  رد  ار  ناسنا  روطچ  هدمآ ، ناسنا  تداعـس  يارب  هک  ینید 
؟ دوش

شسرپ

شتـسرپ تسادـق و  ثعاب  نیا  ایآ  دروآ ، یم  هدجـس  هب  شزرا  یب  كاخ  ربارب  رد  ار  ناسنا  روطچ  هدـمآ ، ناسنا  تداعـس  يارب  هک  ینید 
؟ دوش یمن  كاخ 

خساپ

یمن باسح  یب  ار  يروتـسد  چیه  هک  تفریذـپ  میهاوخ  مینادـب ، میکح  يدوجوم  و  تیاهن ، یب  هدرتسگ و  ملع  ياراد  ار  دـنوادخ  ام  رگا 
راک نیا  الوا ; كاخ ، رب  هدجس  هرابرد  اّما  میـشاب . لکـشم  ياراد  هنیمز  نیا  ردام  هک  نیا  رگم  تسا ، هدش  نآ  راثآ  هبـساحم  ًامتح  دهد و 

تسا يرکذ  نآ  لیلد  دنک و  یم  باکترا  ار  یلمع  نینچ  دنوادخ  هب  تبـسن  عضاوت  راهظا  يارب  ناسنا  نوچ  تسین ; كاخ  يارب  یـشزرا 
هدافتسا كاخ  رب  هدجـس  يارب  طقف  درادن و  یمارتحا  ام  نیب  رد  زامن  رهم  هک  مینیب  یم  و  مینک . یم  نایب  ار  هدجـس  تلع  مییوگ و  یم  هک 

البرک تبرت  هب  روهـشم  مالـسلا )) هیلع  )) نیـسح ماما  رهم  هتبلا  درادن ; یلیلد  دـسوب ، یم  دراذـگ و  یم  مارتحا  یـسک  مه  رگا  و  دوش . یم 
دـش و شـسرپ  مالـسلا )) هیلع  )) یلع زا  هک  دراد  کیلبمـس  ابیز و  موهفم  کی  تکرح ، نیا  ًایناث ; دوش . یم  ءانثتـسا  هک  دراد  صاخ  لیلد 

یتسه نم  هب  وت  اما  درـس ، كاـخ  نیمه  زج  مدوبن ، يزیچ  نم  ادـخ  هک  نیا  هب  فارتعا  ینعی  لوا ; هدجـس  دـندومرف : باوج  نینچ  ناـشیا 
، میراد یم  رب  هدجس  زا  رس  هک  یماگنه  و  میدرگ . یم  زاب  كاخ  نیمه  هب  هرابود  هک  میوش  یم  انعم  نیا  يروآدای  مود ، هدجـس  اب  يداد .

تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) میشاب گرم  ات  دلوت  نیب  تصرف  رد  شیوخ  لامعا  يوگخساپ  دیاب  مینام و  یمن  كاخ  رد  هک  مینک  یم  ناعذا 
5ـ ـ )

؟ دنراد ار  تشهب  هب  دورو  قح  هک  تسا  یبهذم  اهنت  ناهج  تیعمج  دصرد  زا 3  رتمک  یتیعمج  اب  هعیش  تفگ  ناوت  یم  ایآ 

شسرپ

؟ دنراد ار  تشهب  هب  دورو  قح  هک  تسا  یبهذم  اهنت  ناهج  تیعمج  دصرد  زا 3  رتمک  یتیعمج  اب  هعیش  تفگ  ناوت  یم  ایآ 
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خساپ

كالم ای  تسا  یمک  يرامآ و  ياههبنج  دارفا  نتفر  منهج  تشهب و  رد  كـالم  اـیآ  - 1 دیشاب : هتـشاد  هجوت  هتکن  دنچ  هب  دیاب  اج  نیا  رد 
لطاـب قـح و  هک  یلاـح  رد  تسا  يراـمآ  یمک و  شرگن  رب  ینتبم  لاوـس  نیا  لـصا  تسا ؟ اـهتیفیکرگید  ریبـعت  هب  تقیقح و  هار  شیوـپ 

هچنآ - 2 دنشاب . رایسب  شناگدنیوپ  دنچ  ره  لطاب  لطاب  كدنا و  نآ  ناکلاس  دنچره  تسا  قح  قح  هکلب  دنتـسیناهتیمک  زا  عونتم  فصو 
تشهب دراو  (ع ) تیب لهاتیالو  هب  یفاو  ریغ  و  (ع ) تیب لها  نانمشد  هک  دراد  نآ  رب  هیکت  رتشیب  دراد  دوجو  دراوم  نیا  رد  ییاور  نوتم  رد 

هتبلا بجاو  ار  نانآ  تبحم  دننادیم و  مارحار  نانآ  اب  ینمشد  زین  ننست  لها  بلاغ  درادن و  هعیش  رکفت  هب  صاصتخا  هلاسم  نیا  دنوشیمن 
تماـعز و تیـالو  لـماش  هک  تسا  لـماک  عماـج و  تیـالودراد  یپ  رد  زین  ار  نیرب  تداعـس  هک  نآ  ییاـهن  هبترم  دراد و  یبـتارم  تیـالو 

دراد ترطف ) لقع و   ) ینطاب و  ایبنا ) ) يرهاظ ياهتهج  هب  یگتـسب  تمایق  رد  ناگدـنب  اب  دـنوادخ  دروخرب  تیفیک  - 3 دوشیم . زین  يربهر 
تـساخربزیتس هب  نآ  اب  رگا  یلو  تسا . یتشهب  دومیپ  تخانـش و  ار  قح  هار  یـسک  رگا  نیاربانب  تسا . هداد  رارق  ناگدنب  يارب  ایندرد  هک 

نآ رد  يریصقت  رگا  یلودنرود  یهلا  تمحر  زا  دنشاب  رصقم  نآ  نتخانشن  رد  رگا  دناهتخانشن  امامت  ار  قح  هک  یناسک  اما  تسا . یمنهج 
دنهاوخ یبسانم  اتبسن  طیارـش  رد  دوبدنهاوخن و  بذعم  دنوشن . مه  تشهب  دراو  رگا  هورگ  نیا  دوب . دنهاوخ  روذعم  دنـشاب  هتـشادن  هطبار 

J .} تسیز

؟ دنراد هجوت  دجاسم  زا  رشیب  اه  هنیسح  هب  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  رتشیب  ع )   ) یلع ترضح  هب  نایعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دنراد هجوت  دجاسم  زا  رشیب  اه  هنیسح  هب  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  رتشیب  ع )   ) یلع ترضح  هب  نایعیش  ارچ 

خساپ

رد هدادن و  رارق  ربمایپهبترم  رد  ار  (ع ) یلع ترضح  زگره  دنشاب ، حیحص  هدیقع  ياراد  هک  ینایعیش  اریز  درادن ؛ تیعقاو  يزیچ  نینچ  ًالوا 
دجنگیمن رصتخم  نیا  رد  هک  یتاهجهب  انب  هعیـش  هتبلا  دریگیم . رارق  رکذ  دروم  هراومه  هک  تسا  (ص ) ربمایپ مان  رگید  راکذا  رد  زامن و 

نآ لیاضف  بقانم و  ناـیب  ددـص  رد  هراومه  خـیراتلوط ، رد  (ع ) یلع ترـضح  لـیاضف  ندرک  یفخم  رب  ینبم  نمـشد  تامادـقا  ربارب  رد  و 
مه دجاسم  درادـن و  تقباطم  مینیبیم  فلتخم  قطانم  رد  ام  هک  هچنآ  اب  دـیاهتفگ ، اههینیـسح  دـجاسم و  هرابرد  هچنآ  دـناهدوب . ترـضح 

ياهتیدودحمهک تسا  تهج  نادب  زین  اههینیسح  ثادحا  دنراد . رارق  يرتالاو  رایسب  هبترم  رد  اهنادب ، مامتها  رظن  زا  مه  دادعت و  رظنزا 
هام لثم  صوصخم  تاقوا  رد  اههینیسحنیا  هتبلا  ددرگن و  شودخم  نآ  مارتحا  هدرکن  يادخ  ات  دشاب ، هتشادن  فلتخم  تاهج  زا  ار  دجـسم 

J .} دوشیم تولخ  تاقوا ، هیقب  رد  غولش و  مّرحم ،

؟ دنتسه ابع  لآ  نت  جنپ  طقف  (ص ,)  ربمایپ تیب  لها  هک  مینادب  اجک  زا 

شسرپ
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؟ دنتسه ابع  لآ  نت  جنپ  طقف  (ص ,)  ربمایپ تیب  لها  هک  مینادب  اجک  زا 

خساپ

زین ار  ربمایپنانز  اهنآ  زا  یخرب  نکیل  دـنراد . لوبق  یگمه  زین  ننـست  لـها  هک  دراد  يددـعتم  هلدا  (ع ) اـبع لآ  نت  جـنپ  رب  هیآ  نیا  لامتـشا 
ياـملع اـضعب  هک  ياهلدارگید  ربماـیپ و  ناـمز  دوخ  نانخـس  هیآ و  رد  دوجوم  نیارق  زا  یعطق  لـیالد  هب  یلو  دـننادیم  هیآ  لومـش  تحت 

هلدا نآ  زا  یخرب  دوشیم . ملـسم  وتباث  ربمایپ  تاجوز  هب  تبـسن  هیآ  لومـش  مدـع  دـناهدرک  رکذ  یعفاش  ماما  دـننام  ننـست  لـها  هتـسجرب 
تیجوز اریز  دروآ  باـسح  هـب  صخـش  ع )  ) تـیب لـها  ناوـتیمن  ار  ۀـجوز  یـسانش  ینعم  رظن  زا  دـیوگ : یعفاـش  فـلا ) زا :  دـناترابع 
تـسین رادربقالط  ور  نیا  زا  تسا  يرابتعا  ریغ  ینیوکت و  یبسن  طباور  یلو  دوریم . نیب  زا  گرم  قالط و  اب  هک  تسا  يرابتعا  هطباریعون 

رگا دراد و  بطاخم  رییغت  هب  راعشا  دوخ  ریهطت ، هیآ  رد  رکذم  هب  ثنؤم  ریامـض  رییغت  ب )  تسا . ظوفحم  زین  گرم  زا  سپ  نآ  تبـسن  و 
يو خساپ  رد  دـندرک و  در  دومن  اسک  تحت  لوخد  نذا  ترـضح  نآ  زا  هک  ار  هملـس  ما  تساوخ  رد  (ص ) ربمایپنانز لومـش  یفن  رب  لیلد 

رد تـیاور  نـیمه  هباـشم  تـسا . عوـضوم  هناـمیرک  هناـبدؤم و  یفن  نـیا  یتـسه و  یبوـخ  نز  مـه  وـت  دــندومرف : هـیآ  لومــشهب  تبــسن 
هراـب نیا  رد  دنتـسه و  (ص ) ربماـیپ دوـخ  (ع ) تیب لـها  یفرعم  يارب  درف  نیرتحـلاص  ج )  تسا . هدـش  لـقن  زین  هشیاـع  زا  يراـخبحیحص 

يددعتم دراوم  رد  (ص ) ربمایپ هدش و  دراو  مالـسلا  مهیلع  نت  جنپ  نأش  رد  هیآ  لومـش  هب  تبـسن  ینـسو  هعیـش  نایم  رد  يرتاوتم  تایاور 
هزور همه  هام  تشه  ای  شش  تدم  هب  (ص ) ربمایپ هک  تسا  ربتعم  تایاور  هلمج  زا  دنتسه . یناسک  هچ  ع )  ) تیبلهاهک دناهدومن  حیرصت 

: دـندومرفیمو دـندادیم  مالـس  «ع )» نیـسح نسح و  «س ،» همطاـف «ع ،» یلع  ) هناـخ نآ  لـها  هب  دنتـشذگیم و  س )  ) همطاـف هناـخرانک  زا 
هک دناهدرکن  اعدا  دـناوخیم  نینمؤملا  ّما  ار  دوخ  هراومه  هک  هشیاع  یتح  ربمایپ  نارـسمه  زا  کیچیه  د )  تیبلا .» لها  ای  مکیلع  مالـسلا  »
در تسا  تنـس  لـها  بتک  نیرتربتعم  زا  هک  ملـسم  يراـخب و  حیحـص  رد  هدراو  تاـیاور  ساـسا  رب  ارنآ  هکلب  دنـشابیم  (ع) تیبـلها وزج 
نآ داـفم  تسا و  ینیوـکت  هدارا  هیآ  رد  روکذـم  هدارا  ه )  دـنادب . ناـنآ  لـماش  ار  هیآ  یـسک  رگا  تسا  زیگنا  تفگـش  رایـسب  ودـناهدومن 
رد نکتویب » یف  نرق  و   » هیآ اب  هشیاع  یلمع  تفلاـخم  دـننام : اـهشزغلزا  یخرب  دوجو  ننـست  لـها  ياـملع  هک  ییاـج  رد  تسا ، تمـصع 

نانآ زا  ییاطخ  هانگ و  كدـنا  دـنرادن  لوبق  ار  تمـصع  هکنانآ  یتح  سکچیه  موصعم  هب 14 تبـسن  نکیل  دـنراد ، لوبق  ار  لمج  گنج 
هک يددعتم  تایاور  قیرط  زا  نانآ  تیالو  تمـصع و  هلأسم  یلو  تسا  دیدرت  دروم  ع )  ) نت جـنپ  ریغ  رب  هیآ  لومـش  و )  دـناهدومنن . لقن 

نیسردملا ملاعم  یناگیاپلگ 2 - یفاص  هّللا  ۀیآ  رثالا  بختنم  - 1 هب :  ك . رتشیب ر . یهاگآ  يارب  تسا . هدش  تباث  هدـمآ  نیقیرف  بتکرد 
يوامس یناجیت  تیبلا  لها  مه  نم  يوامس 5 - یناجیت  تیدتها  مث  ینیما 4 - میهاربا  تماما  یلک  لئاسم  يرکسع 3 - یضترم  دیس  همالع 
یحطبا رقاب  دمحم  دیس  ریهطتلا  ۀیآ  ریهطتلا 8 - ۀیآ  یف  سولاس  اروتکدلا  عم  يرکسع 7 - همالع  ةدیقعلا ) ةدئام  یلع   ) ریهطتلا ۀیآ  یف  - 6

J  } ینیما همالع  ریدغلا  - 9

کی طقف  امو  دیرب  یم  الاب  ار  تشگنا  هد  ره  زامن  مامتا  زا  دعب  نایعیش  امـش  هک  هدرک  دراو  يداریا  هاگباوخ  رد  ننـست  لها  نایوجـشناد  زا  یکی 
؟  مینک یم  رارقا  ادخ  یگناگی  هب  تشگنا  کی  ندرب  الاب  اب  تسادخ و  تدحو  یفانم  امش  لمع  ار و  تشگنا 

شسرپ

طقف امو  دیرب  یم  الاب  ار  تشگنا  هد  ره  زامن  مامتا  زا  دعب  نایعیش  امش  هک  هدرک  دراو  يداریا  هاگباوخ  رد  ننست  لها  نایوجشناد  زا  یکی 
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؟  مینک یم  رارقا  ادخ  یگناگی  هب  تشگنا  کی  ندرب  الاب  اب  تسادخ و  تدحو  یفانم  امش  لمع  ار و  تشگنا  کی 

خساپ

الومعم هک  هچنآ  درب . یمن  الاب  ار  یتشگنا  زین  هعیـش  ندرب . الاب  تشگنا  هد  هن  تسا و  هدـش  دراو  ندرب  الاب  تشگنا  کـی  هن  زاـمن  زا  دـعب 
هللا ای  دننز : یم  ادص  هبترم  هد  ار  یلاعت  كرابت و  يادخ  مان  ادخ ، اب  طابترا  داجیا  يارب  تسا و  اعد  دـنهد  یم  ماجنا  زامن  زا  دـعب  نینمؤم 

. تسا هدمآ  تایاور  رد  زین  راب  هد  دادعت  دنرامـش . یم  تسد  ناتـشگنا  اب  هک  تسا  شور  کی  نیا  هد  ددع  شرامـش  ظاحل  هب  و  هللا ...  ای 
زا طقف  هدومن ، دـنلب  نیئاپ  ملاع  هب  یلاع  أدـبم  زا  تمحر  لوزن  لحم  هب  هراشا  اب  نامـسآ  يوس  هب  ار  زاـین  تسد  ود  اـعد  ماـگنه  نیارباـنب 

راگدرورپ انبر »  » ای و  نم ، يادـخ  يا  ینعی  مهللا »  » اب ار  دوخ  ياهاعد  همه  هکنیا  زا  رتـالاب  یتقیقح  هچ  میئوج . یم  کـمک  قح  ترـضح 
کسمت یسبای  بطر و  ره  هب  هک  تسا  یلقع  مکحم  لالدتسا  رد  یناوتان  تیاهن  زا  یشان  روکذم  ماهتا  ای  ههبش  مینک . یم  عورش  ام ، همه 

هب تسا  رتهب  دـشاب ؟ یبهذـم  کی  صقن  ای  تیناـقح  رب  لـیلد  تشگنا  هد  تشگنا و  کـی  هک  تسا  یلالدتـسا  هچ  نیا  رخآ ، دـنیامن . یم 
رتکد نایوگتـسار ،» اب  هارمه   » و مدـش » تیادـه  هاگنآ  : » رتشیب ر.ك یهاـگآ  يارب  دـنهدب . خـساپ  ار  تیب  لـها  تیـالو  تاـیآ  نآ  ياـج 

. يوامس یناجیت 

؟ دنتسه یناسک  هچ  دننکیم ، ییاسرف  ملق  هعیش  دض  رب  همه  زا  شیب  رضاح  لاح  رد  هک  يرصانع 

شسرپ

؟ دنتسه یناسک  هچ  دننکیم ، ییاسرف  ملق  هعیش  دض  رب  همه  زا  شیب  رضاح  لاح  رد  هک  يرصانع 

خساپ

ناشمان هک  تسه  نآ  زا  شیب  دننز  یم  ای  هدز  ملق  عیشت  دض  رب  هدمآ و  رد  روز  رز و  نابحاص  مادختسا  هب  ریخا  ياهلاس  رد  هک  يرـصانع 
یم هراشا  دـنا  هدوب  هکرعم  راـیب  شتآ  و  فـالتخا ، شک  مزیه  همه  زا  شیب  هک  یهورگ  یماـسا  هب  اـهنت  اذـل - دـجنگ - ، رـصتخم  نیا  رد 

، یناتـسکاپ یهلا  ریهظ  ناسحا  يدنه 4. يودـن  نسحلاوبا  .3 يوبن ، دجـسم  بیطخ  يرئازج  رکبوـبا  .2 زاجح ، زا  ناـهبج  میهاربا  .1 مینک :
بحم . 9، يونهکل روکشلا  دبع  . 8، يرصم بیرغلا  دمحم  هللادبع  . 7 يرصم ، دیمح  هط  دیمحلادبع  . 6 يرئازج ، ینامکرت  دمحم  دمحا  .5

يرافق و.…  رصان  رتکد  . 13 یناتسکاپ ، ینامعن  انالوم  . 12 ینیرحب ، هللا  لام  دمحم  . 11، یناتسکاپ یسنوت  راتسلادبع  . 10، بیطخلا نیدلا 
رد ناناملـسم  ییوگ  و  تسین ، ص )  ) ربمایپ تیب  لها  ناوریپ  اـب  زیتس  زج  يراـک  و  هعیـش ، زج  یلکـشم  مالـسا  ناـهج  رد  هورگ ، نیا  يارب 

همه تسین . يا  هزات  زیچ  اـهنییآ  اهتیـصخش و  هب  ارتفا  تمهت و  هبرح  زا  يریگ  هرهب  دـنرادن !  یلکـشم  دـنب ، رد  ریمـشک  فیرـش و  سدـق 
و تخاس ، جیار  ار  هویش  نیا  نایفس  یبا  نب  هیواعم  راب ، نیتسخن  يارب  زین  عیشت  خیرات  رد  و  دناهتفرگ ، رارق  ماهتا  ضرعم  رد  یهلا  ناربمایپ 
. دنزرون یهاتوک  ع )  ) یلع نارای  هب  تمهت  عون  ره  ندز  زا  دنـشوکب و  افلخ  لیاضف  رـشن  رد  يو  لامع  هک  دـش  روآ  دای  يا  همانـشخب  رد 

(46 دیدحلا 11/44 ـ  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  )

نآرق نتشاذگ  رانک  هب  هعیش  ارچ  دناهتفرگ ؟ ار  تیب  لها  رغـصا ، لقث  هعیـش  دناهتفرگ و  ار  نآرق  ربکا ، لقث  طقف  تنـس  لها  هک  تسا  فورعم  ارچ 
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؟ دنفورعم

شسرپ

راـنک هب  هعیـش  ارچ  دـناهتفرگ ؟ ار  تیب  لـها  رغـصا ، لـقث  هعیـش  دـناهتفرگ و  ار  نآرق  ربکا ، لـقث  طـقف  تنـس  لـها  هک  تسا  فورعم  ارچ 
؟ دنفورعم نآرق  نتشاذگ 

خساپ

نل امهب  متکسمت  نا  ام  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  : " دیامرفیممالسا ربمایپ  تسا ـ  رتاوتم  هعیـش  تنـس و  لها  نایم  هک  نیلقث ـ  ثیدح  رب  انب 
ات مداهن  ياجرب  امـش  نایم  رد  اهب  نارگ  زیچ  ود  نم  انامه  ضوحلا  ّیلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  یتیب و  لها  یترتع  هّللا و  باـتک  ولـضت 

زگره ود  نآ  متیب و  لها  ترتع و  ادخ و  باتک  زا : دنترابع  زیچ  ود  نآ  و  دش ، دیهاوخن  هارمگ  زگره  دینز ، گنچ  ود  نآ  هب  هک  یماگنه 
لآ هسسؤم  ص 33 ، یلماع ج 27 ، رح  خیـش  هعیـشلا  لئاسو  دنوش (. دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رـس  رب  تمایق  رد  ات  دنوشیمن  ادـج  مه  زا 
رد رمع  مود  ۀـفیلخ  نخـس  راک ، نیا  أشنم  دـندرک . اهر  ار  تیب  لها  ترتع و  دـنتفرگ و  ار  نآرق  اهنت  لـقث  ود  نیا  زا  تنـس  لـها  تیبلا ) 

يارب تاود  ملق و  ندروآ  هب  ربمایپ  روتـسد  هب  شنکاو  رد  هک  تسا  ترـضح  نآ  روضح  رد  ربمایپ و  تکرب  اـب  تاـیح  ياـهزور  نیـسپاو 
 / توریب أفولا ، ۀسسؤم  ص 473 ، یـسلجم ج 23 ، همالع  راونالاراحب ، هّللا (  باتک  انبـسح  تفگ  دیوشن ، هارمگ  زگره  هک  يزیچ  نتـشون 
زا دـعب  ساسا  نیمه  رب  تسا و  سب  ار  ام  ادـخ  باتک  یفجن )  یـشعرم  هّللا  تیآ  هناخباتک  ص 55 ، ج 2 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  حرش 

، راک نیا  یلـصا  تلع  دـندنازوس . ار  دوب ، هدـش  هتـشون  هک  یثیداحا  دـندرک و  يریگولج  ربمایپ  ثیداحا  نتـشون  زا  اـفلخ   9 ربمایپ تلحر 
نیـشناج ریدغ و ... تلزنم  رادلا ، موی  ثیدح  دننام  رتاوتم ، تایاور  رب  انب  اریز  دوب ; تموکح  تردق و  نتفرگ  تسد  هب  یـسایس و  لئاسم 

يوبن ثیداحا  نتـشون  زا  يریگولج  ربمایپ و  تیب  لها  نداهن  رانک  اـب  دنتـساوخ  ناـنآ  تسایلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  ربماـیپ ، لـصفالب 
لقث هعیـش  هک  تسین  هنوـگ  نیا  ار . تیبلـها  مه  تفرگ و  ار  نآرق  مه  هعیـش  دریگ . تسد  هـب  ار  تموـکحیلع  نینمؤـملا  ریما  دـنراذگن 
نآرق يارب  هعیـش  ياملع  هک  تسا  یناوارف  ریـسافت  دوجو  لیلد  نیرتهب  دـشاب . هدرک  اهر  ار  نآرق  ربکا ، لقث  هتفرگ و  ار  تیب  لـها  رغـصا ،

زا یکی  هعیش  نادنمشناد  رظن  هب  هک  تسا  نیا  موس  لیلد  تسا  میرک  نآرق  هعیـش  هقف  عبانم  زا  یکی  هک  نیا  رگید ، لیلد  دناهتـشون . میرک 
بتکلاراد ص 275 ، یـسوط ج 7 ، خیـش  بیذـهت  ر.ك  تسا (  نآرق  اـب  اـهنآ  تقفاوـم  تاـیاور  راـبتعا  تـیجح و  صیخـشت  ياـههار 

تسین حیحص  دناهتفرگ ، ار  تیب  لها  هدرک  اهر  ار  نآرق  نانآ  هک  هعیش  هب  تبسن  نیا  سپ  ۀیمالسالا ) 

دیاب هچ  دارفا  نیا  باوج  رد  داد . ینس  کی  هب  ار  شرتخد  قداص  ماما  هکنیا  لیلدب  تسین  یقرف  ینس  هعیش و  نیب  دنیوگ : یم  اه  ینـس  زا  یـضعب 
؟  تفگ

شسرپ

دارفا نیا  باوج  رد  داد . ینس  کی  هب  ار  شرتخد  قداص  ماما  هکنیا  لیلدب  تسین  یقرف  ینـس  هعیـش و  نیب  دنیوگ : یم  اه  ینـس  زا  یـضعب 
؟  تفگ دیاب  هچ 
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خساپ

لها هب  ار  دوخ  رتخد  (ع ) قداص ماما  هک  تسا  هدش  اعدا  یخیرات  دنـس  نیمادـک  ساسارب  - 1 تسا : مزال  هتکن  دـنچ  هب  هجوت  هراب  نیا  رد 
اقطنم اـیآ  دنـشاب ، هدرک  نینچ  (ع ) قداـص ماـما  مینک  ضرف  - 2 تسیک ؟ شرـسمه  هتـشاد و  ماـن  هچ  رتخد  نیا  دـناهدرک ؟ جـیوزت  ننـست 
یعنام ینس  هعیش و  نیب  جیوزت  یعرـش  رظن  زا  تسا ؟ عیـشت  ننـست و  نیب  توافت  مدع  تنـس و  لها  هار  تیناقح  هلأسم و  نیا  نیب  یمزالت 

زو تیالو  هلأسم  هک  نید  زا  یمیظع  شخب  ننست  بتکم  رد  هک  تسا  نیا  ود  نآ  نیب  یساسا  توافت  نکیل  دنناملـسم ، ود  ره  اریز  درادن ،
نوریب نید  هریاد  زا  تسا  دـنوادخ  یعیرـشت  تیبوبر  تیالو و  لوط  رد  هک  (ع ) تیب لها  تیالو  هداتفا و  ملق  زا  تسا  نید  یـسایس  تماع 

عماج و ناملسم  يرگید  صقان و  یتحاسکت و  ناملسم  یکی  اما  دنناملسم ، ود  ره  ندوب  ناملـسم  لصا  رظن  زا  نیاربانب  تسا . هدشهدنار 
خیرات لوط  رد  دشابیم ، يرترب  نکر  نیرتیـساسا  هک  هعیـش  تیناقح  هرابرد  ددرگیم .) میدـقت  تیالو  هلدا  زا  یکی  همیمـض  هب  . ) لماک

هدش تنس  لها  عبانم  نیرتربتعم  هب  دانتسا  اهنآ  بلاغ  رد  هک  هدش  هتـشاگن  ناگنازرف  ناملاع و  طسوت  قیمع  مجح و  رپ  باتک  دلج  اهدص 
نکر نیرتیـساسا  هک  درک  هجوـت  ادـتبا  دـیاب  بلطم  نیا  ندـش  نشور  يارب  تسا . هتـشاذگن  یقاـب  نیفلاـخم  يارب  يزیرگ  ياـج  چـیه  و 

ياربیهلا رما  هب  ربمایپ  تسا  دـقتعم  هعیـش  هک  تسا  نیا  تفگ  ناوتیم  هراب  نیار  هچنآ د  تسیچ ؟ ناناملـسم  رگید  هعیـش و  نیب  فـالتخا 
نیاربانب دشابیم . (ع ) یلع ترـضح  اهنآ  نیلوا  هک  دناهدومن  یفرعم  بصن و  ار  ياهتـسیاش  موصعم و  دارفا  تما  یعامتجا  ینید و  يربهر 

هراب نیا  رد  هعیـش  ربتعم  نقتم و  لیلد  اههد  زا  یکی  اهنت  دنـشابیم . (ع ) تیبلها ناماما  (ص ،) ربماـیپ زا  سپ  تما  یقیقح  ياوشیپ  ربهر و 
ص 29 ج 1 ،  ) ریدغلا همجرت  زا  لقن  هب  ار  هعقاو  نیع  مخ ، ریدغ  عادولا و  ۀجح  هلأسم  اب  هطبار  رد  تسا . عادولاۀـجح  رد  مخریدـغ  هثداح 
هعیش و ناناملـسم  عیمج  قافتا  عامجا و  دروم  نآ ، رد  (ص ) مرکا ربمایپ  هبطخ  هعقاو و  نیا  هک  دینادب  تسا  مزال  میرادیم . میدقت  ( 37 - 

چیه یمالـسا  نوتم  رد  دراد . برع -  ریغ  برع و  زا  معا  ناناملـسم -  راعـشا  تایبدا و  ینید و  صوصن  رد  ياهژیو  هاـگیاج  تسا و  ینس 
رفن و  110 (ص ) ربمایپ هباحص  نایمرد  تسین . نآ  رد  دیدرت  يارای  ار  يدحا  تسا و  هدیسرن  رتاوت  قوف  دح  هب  هعقاو  نیا  هزادنا  هب  یتیاور 
؛ دناهدروآ مظن  هب  ار  نایرج  نیا  زین  يرایسب  نارعاش  تسا . هدیسر  رفن  هب 360  نآ ، يوار  تاقبط  دناهدرک و  لقن  ار  نآ  رفن  نیعبات 89  زا 

نب دمحم  لئاو ، نب  صاع  نب  رمع و  يراصنا ، هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  يراصنا ، تباث  نب  ناسح  (ع ،) نینمؤملاریما لوا : نرق  رد  هلمجزا :
بیبح مامت  وبا  موس : نرق  رد  یفوک . بعصم  نب  نایعش  يریمح ، دمحم  نب  لیعامسا  دیس  دایز ، نب  تیمک  مود : نرق  رد  يریمح . هّللادبع 
هدزای ینیما  همالع  هک  سب  نامه  هعقاو ، نیا  تیمها  زا  رگید . رفن  اههد  دعب  نورق  رد  یعازخلا و  نیزر  نب  یلع  نب  لبعد  ییاط ، سوا  نب 

رد هعقاو  نیا  رگا  هک  دـیامنیم  خر  لاؤس  نیا  نونکا  تسا . هدروآرد  شراگن  هب  هثداـح  نیا  نوماریپ  ار  ریدـغلا »  » دنمـشزرا باـتک  دـلج 
هعقاو نیا  تلالد  تیهام و  نامه  رـس  رب  فالتخا  ساـسا  تسیچ ؟ رد  فـالتخا  سپ  تسا ، قاـفتا  دروم  یعاـمجا و  نیملـسم ، همه  ناـیم 
موزل يانعم  هب  افرص  (ص ،) مرکا ربمایپ  تادیکأت  نانخـس و  یخیرات و  میظع  هثداح  نیا  هک  دنرادیم  راهظا  ننـست  لها  ناردارب  1 ـ تسا :
تسا نآ  زین  نانآ  لیلد  درادن . ناشیا  زا  يوریپ  موزل  يرادمامز و  تماما و  رب  یتلالد  چیه  و  تسا ، (ع ) یلع ترـضح  یتسود » تبحم و  »
یناعم هب  ناوتیمن  تسا ، لمح  لباق  انعم  نیا  هب  هک  ینامز  ات  نیاربانب  تسا . یتسود »  » نآ یناعم  زا  یکی  دراد و  اـنعم  دـنچ  تیـالو »  » هک

تماما و رب  عطاق  حیرص و  یصن  (ص ،) مرکا ربمایپ  نانخس  هثداح و  نیا  تیهام  هک  تسا  نیا  هعیش  هاگدید  2 ـ تسج . کّسمت  نآ  رگید 
یتسود و هب  اهنت  ار  نآ  ناوتیمن  زگره  هک  تسا  ياهنوگ  هب  یماقم  یلاقم و  یلاـح ، دـهاوش  نیارق و  تسا و  (ع ) یلع ترـضح  ییاوشیپ 

تسد رد  ترضح  نآ  تماما  رب  تنس  لقع و  نآرق و  زا  يرگید  رامشیب  هلدا  هعیش  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  درک . ریـسفت  تبحم 
يور چـیه  هب  تسا و  ریذـپانللخ  عطاـقیتجح و  دادـخر ، نیا  لاـح  نیع  رد  لـیلد . اـهنت  هن  دـشابیم ، هلدا  نآ  زا  یکی  هلأـسم  نیا  دراد و 
تغل تیالو : ياـنعم  1 ـ تسا : تراـبع  دـهدیم ، یهاوگ  هعیـش  هاگدـید  تّحـص  رب  هک  ینئارق  لـیالد و  تشادرب . تسد  نآ  زا  ناوتیمن 

يرادمامز يربهر و  الیتسا ، هطلـس ، روما ، يرادهدهع  یتسرپرـس ، يانعم  هب  ار  تیالو  هملک  تغل ، زاتمم  هتـسجرب و  ياهباتک  ناسانش و 
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بغار مینکیم - : لقن  ناتیارب  تنـس  لها  تغل  ياهباتک  زا  طقف  شتاقتـشم  زا  یخرب  اب  ار  هملک  نیا  يانعم  اـج  نیا  رد  دـناهدرک . اـنعم 
تیالو تیالو و  هک  تسا  هدش  هتفگ  روما و  یتسرپرـس  يرادمامز و  ینعی ، تیالَو ؛ و  ندرک . يرای  ینعی ، تیالِو ؛ : » دسیونیم یناهفـصا 

ص بغارلا ، تادرفملا  «، ) دوریم راک  هب  انعم  نیمه  رد  زین  یلوم  یلو و  تسا . یتسرپرـس »  » نآ تقیقح  تسا و  تلـالَد  تلـالِد و  دـننام 
: دیوگیم شدوخ  سپـس  تسا .» نآ  ّیلو  یلوم و  ، » دریگ هدهع  رب  ار  يرما  سک  ره  و  روای ... ینعی ، ّیلو ؛ : » دـسیونیم ریثا  نبا  (. - 570
، ینعی يدـش ؛» ینمؤم  ره  يالوم  وت  : » تفگ (ع ) یلع هب  هک  رمع  نخـس  و  هالوم ...» یلعف  هالوم  تنک  نم   » ثیدـح تسا  لیبق  نیمه  زا  «و 
هب ار  یسک  روما  یتسرپرـس  سک  ره  دسیونیم ...« : ۀغللا  حاحـص  بحاص  ص227 - .) ج 5 ، ریثا ، نبال  ۀـیاهنلا ، «، ) یتشگ نانمؤم  یلو  »

ار يرگید  رما  مامز  سک  ره  دـسیونیم ..« : سییاقم  بحاص  ص 2528 - .) ج 6 ، برعلا ، ۀغل  یف  حاحـصلا  «، ) تسا وا  یلو  دریگ  هدهع 
ناوتیم هنوگچ  تغل ، بابرا  حّرصم  ياههتفگ  نیا  اب  نونکا  ص ص 141 .) ج 6 ، ۀغللا ، سییاقم  مجعم  «، ) تسا وا  ّیلو   » دریگ هدـهع  هب 

نیا هن  رگم  تخاس !؟ ادج  نآ  زا  ار  يرادـمامز  یعامتجا و  یتسرپرـس  درک و  انعم  فرـص  یتسود »  » هب ار  هالوم »  یلعف  هالوم  تنک  نم  » 
هالوم ّیلعف  هالوم  تنک  نم  تیاور «  رد  یلوم »  » هملک هک  دنکیم  حیرصت  شدوخ  ینس ، برع و  فورعم  سانشتغل  ریثا » نبا   » هک تسا 
يارب افرـص  ریدغ  هثداح  رگا  ایآ  یهلا : عطاق  دـنت و  باطخ  2 ـ تسا ؟ هتفر  راک  هب  انعم  نیمه  رد  رمع  راـتفگ  رد  و  (ص ) ربماـیپ ناـبز  زا  « 

تلاسر ینکن ، غالبا  ار  نآ  رگا  هک  دـنک ، یحو  شربماـیپ  هب  دـنوادخ  هک  تشاد  تیمها  ردـق  نآ  دوب ، (ع ) یلع ترـضح  یتسود  مـالعا 
کمـصعی هّللاو  هتلاسر  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  دیامرفیم « : دنوادخ  ياهدادن ؟ ماجنا  ار  یهلا 

زا رتالاب  هلأسمهک  دـهدیمن  ناشن  یبوخ  هب  نحللا  دـیدش  راطخا  نیا  ایآ  هیآ 70 .) هدـئام ،  «، ) نیرفاکلا موقلا  يدـهیال  هّللا  نا  سانلا  نم 
تـسا نیا  رد  ثحب  نکیل  تسا ؛ نامیا  ياههناشن  زا  یکی  دراد و  يدـنلب  رایـسب  هاگیاج  (ع ) نینمؤملاریما تبحم  هتبلا  تسا ؟ اهفرح  نیا 

ار ربمایپ  دنوادخ  هدش ، دای  هیآ  رد  ییادـخ : يرادـلد  3 ـ تسین . تبحم » تیالو   » هب رـصحنم  اعطق  هدـش ، رکذ  لیالد  هب  اـنب  هبطخ  نیا  هک 
کمصعی هّللاو  دنکیم «  تظفاحم  مدرم  ياههئطوت  لباقم  رد  ار  وت  دنوادخ  تیرومأم ، نیا  يارجا  ياتـسار  رد  دیامرفیم : هداد ، يرادلد 

رثا رب  یخرب  هک  هتـشاد  نآ  میب  (ص) ربمایپ هک  تسا  هدوب  یمهم  هلأـسم  تیرومأـم ، نیا  هک  دـهدیمن  ناـشن  هلأـسم  نیا  اـیآ  ساـنلا .»  نم 
: ناکم شنیزگ  4 ـ دوب ؟ یفوخ  نینچ  ياج  (ع ) یلع ترضح  یتسود  مالعا  اب  طقف  ایآ  دننک ؟ هئطوت  هتساخرب و  هلباقم  هب  یناسفن  ياهاوه 
رد باعـشنا  زا  لبق  یگمه  ات  دـندرک ، باـختنا  تسا -  نارفاـسم  باعـشنا  ندـش و  ادـج  ناـکم  هک  ار -  هفحج  (ص ) ربماـیپ هک  نیا  اـیآ 

و دندرگرب ، دندوب  هتـشذگ  ناکم  نآ  زا  هک  یناسک  دنداد  روتـسد  (ص) ربمایپ هک  نیا  زین  دنـشاب و  هتـشاد  روضح  ترـضح  نآ  ینارنخس 
عالطا نابیاغ  هب  نادهاش  هک  دنداد  روتـسد  هک  نیا  تسیچ ؟ هناشن  دنـسرب و ... هار  زا  دندوب ، هدـنام  بقع  هک  مه  یناسک  ات  دـندومن  ربص 

؟ تسا یتایح  مهم و  هداعلاقوف  یمالـسا  تما  يارب  هلأسم ، هک  درادن  نیا  رب  تلالد  دنناسرب ، ناگمه  شوگ  هب  ار  میظع » أبن   » نیا دـنهد و 
، نازوـس ياـمرگ  نآ  رد  نارازگجـح و  هوکـشاب  تیعمج  يارب  ینارنخـس  نیرخآ  رد  ناناملـسم  گرزب  ياوـشیپ  هـک  تـسا  هنـالقاع  اـیآ 

تـسود ار  یلع  : » دیوگب هک  دشاب  نیا  شدوصقم  اهنت  دیوگب و  نخـس  نانآ  اب  تادـیکأت ، نیا  اب  دروآ و  درگ  ار  هتفوک  هتـسخ و  نارفاسم 
مکل تیـضر  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  هک : دـش  لزاـن  هیآ  تیرومأـم ، نیا  يارجا  زا  سپ  هک  نیا  لاـمکا : هیآ  لوزن  5 ـ دیشابهتشاد !؟»

هن (ع - ) یلع ترضح  یتسود  اب  طقف  ایآ  هدوب و  تبحم  فرص  زا  رتالاب  هلأسم  هک  درادن  نیا  رب  تلالد  ایآ  هیآ 3 .) هدئام ،  ، ) انید مالسالا 
هطبار نیا  رد  هک  دوب ، تّدوم  یتسود و  طقف  هلأسم  رگا  دیدنـسپ ؟ ار  مالـسا  دنوادخ  دش و  لماک  نید  ترـضح -  نآ  ییاوشیپ  يربهر و 

هیآ 23) يروش ،  ، ) یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلأسا  لـق ال  هیآ  اریز  دوبن ؛ نید  رد  یـصقن  تهج  نیا  زا  هدـش و  لزاـن  ياهیآ  ًـالبق 
لئاسم هب  هثداـح ، نآ  رد  (ص ) ربماـیپ ارچ  6 ـ دراد . رب  رد  ار  يرگید  ماـیپ  لاـمکا ، هیآ  هک  میریگیم  هجیتـن  سپ  دوب . هتـشگ  لزاـن  ًـالبق 

لقث  » ناونع هب  نآرق و  راـنک  رد  ار  ترتع  (ص ) ربماـیپ ارچ  7 ـ دـندرک ؟ حرطم  ار  تیالو  هلأسم  اهنآ  رانک  رد  هدومن و  داهـشتسا  يداقتعا 
؟ دنز گنچ  ود  ره  هب  دیاب  تما  دندومرف : دنوشیمن و  ادج  رگیدکی  زا  ترتع  نآرق و  دـندومرف : (ص) ربمایپ ارچ  8 ـ دندومن ؟ رکذ  رغصا »

دهدیم ناشن  قایس  تدحو  تسناد ؟ دوخ  ياوشیپ  ماما و  ار  نآ  درک و  يوریپ  نآ  زا  دیاب  ای  تسا  یفاک  نآرق  نتشاد  تسود  فرص  ایآ 

زا 934بهاذم هحفص 706 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دیاب زین  (ع ، ) تیب لها  دروم  رد  هک 

ربمایپ رسمه  نیرتبوبحم  هشیاع  ترضح  هب  عیشت  ناردارب  زا  یضعب  ارچ  دنتسه  رگا  دنتـسین  نانمؤم  مامت  رد  ام  یمارگ  لوسر  تارهطم  جاوزا  ایآ 
؟ دنیوگیم ازسان 

شسرپ

نیرتبوبحم هشیاع  ترـضح  هب  عیـشت  ناردارب  زا  یـضعب  ارچ  دنتـسه  رگا  دنتـسین  نانمؤم  مامت  رد  ام  یمارگ  لوسر  تارهطم  جاوزا  اـیآ 
؟ دنیوگیم ازسان  ربمایپ  رسمه 

خساپ

نیدب مکح  نیا  اما  نینمؤملا ،) تاهما  هجاوزا  و   ) تسا نآرق  هیآ  حیرـص  نوچ  دنانینمؤم  رد  ام  ترـضح  نآ  نارـسمه  عیـشت  هاگدید  زا 
هب ناناملـسم  نانمؤم و  هک  تسا  نآ  هتکن  نیا  لیلد  دـنرادن  ار  ترـضح  نآ  نارـسمه  اب  جاودزا  هزاجا  نانمؤم  زا  کی  چـیه  هک  تسانعم 

نیا اما  دنوش / رهاظ  نامرحمان  ولج  رد  دنتشادن  هزاجا  یمالسا  ششوپ  باجح و  نودب  ترضح  نآ  نانز  دنتـسین و  مرحم  ربمایپ  نارـسمه 
ریغ هب  نتفگ  ازسان  هعیش  رظن  زا  ًایناث  نایعیـش  زا  یخرب  هک  دیاهدرک  هراشا  ناتدوخ  ًالوا  دنیوگیم ، ازـسان  نایعیـش  زا  یخرب  دیاهتـشون  هک 

تسا نانآ  یهاگآ  مدع  رثا  رد  دنیوگیم  ازسان  دارفا  زا  یخرب  رگا  مالسا و  راوگرزب  ربمایپ  نانز  هب  دسر  هچ  تسین  زیاج  ربمایپ  نارـسمه 
هاگن زا  هتبلا  دنوش  هاگآ  هورگ  ود  ره  دـیاب  دـنیوگیم ، ازـسان  یهاگآان  رثا  رد  عیـشت  لها  تاسدـقم  هب  زین  تنـس  لها  زا  یخرب  هک  نانچ 

هک هدومرف  حیرـصت  نآرق  دوخ  هک  ارچ  دوشن  هتفگ  زین  نانآ  لطاب  حیحـصان و  راـتفر  هک  دوشیمن  لـیلد  (ص ) ربماـیپ ندوب  رـسمه  هعیش ،
حیرص فالخ  رب  هشیاع  هنافسأتم  ْیلهاجلا ،) جربت  نجربت  نکتویب و ال  یف  نرق  و   ) دننامب دوخ  ياههناخ  رد  یتسیاب  (ص ) ربمایپ نارـسمه 

لتق هب  یبوخ  ياهناسنا  گنج  نآ  رد  هک  تخادرپ  (ص ) مرکا ربماـیپ  زا  سپ  درف  نیرتهب  اـب  گـنج  هب  هدـمآ و  نوریب  هناـخ  زا  نآرق  هیآ 
همه رب  قح  هب  هفیلخ  زا  تعاـطا  ًاـیناث  و  دوـمن ؟ لـمع  نآرق  فـالخرب  (ص ) ربماـیپ رـسمه  ارچًـالوا  هک  تسا  نیا  هعیـش  نخـس  دندیـسر /

ار اهشسرپ  نیا  و  دشن ؟ دراو  گنج  ریغ  هار  زا  ارچ  تشاد  یـضارتعا  رگا  ًاثلاث  تسا ؟ بجاو  ترـضح  نآ  نارـسمه  هلمج  زا  ناناملـسم 
/ درادن دوجو  اهثحب  نیا  حرط  ندوبن  زیاج  رب  یلیلد  دنادیمن و  ازسان  يدرخ  بحاص  چیه 

تحاس هب  هک  دناهدرک  لقن  یتایاور  ناشیاهباتک  رد  ارچ  سپ  دننادیمن  زیاج  رگا  دـننادیم ؟ زیاج  ار  (ص ) مرکا ربمایپ  هب  تناها  عیـشت  لها  ایآ 
؟ دنهد هولج  تریغیب  شیوخ  سومان  هب  تبسن  ار  ناشیا  دنهاوخیم  هدش و  تناها  مرکا  ربمایپ  سدقم 

هراشا

: دینک هجوت  هطبار  نیا  رد  ثیدح  نیا  هب 

شسرپ
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هب هک  دناهدرک  لقن  یتایاور  ناشیاهباتک  رد  ارچ  سپ  دننادیمن  زیاج  رگا  دـننادیم ؟ زیاج  ار  (ص ) مرکا ربمایپ  هب  تناها  عیـشت  لها  ایآ 
نیا رد  ثیدح  نیا  هب  دـنهد ؟ هولج  تریغیب  شیوخ  سومان  هب  تبـسن  ار  ناشیا  دـنهاوخیم  هدـش و  تناها  مرکا  ربمایپ  سدـقم  تحاس 

، تشادن نم  زج  يرازگتمدخ  وا  مدومن  رفس  (ص ) ادخ لوسر  اب  دیوگیم  هک  تسا  هدش  تیاور  (ع ) یلع ترـضح  زا  دینک : هجوت  هطبار 
یماگنه دوب ، فاحل  کی  طقف  رفن  هس  ام  يور  دیباوخیم و  هشیاع  نم و  نیب  ادخ  لوسر  دوب و  وا  هارمه  هشیاع  تشاد ، فاحل  کی  طقف 

نآ رب  ام  هک  یـشارف  هب  ات  دروآیم  نییاـپ  شتـسد  اـب  هیاـع  نم و  نیب  طـسو  زا  ار  فاـحل  دـشیم  رادـیب  بش  زاـمن  يارب  ادـخ  لوسر  هک 
{1 .} دسرب میدوب ، هدیباوخ 

خساپ

زیاج ار  (ص ) مرکا ربمایپ  سدـقم  تحاـس  هب  تناـها  اـهنت  هن  هعیـش  . 1 تسا . يرورـض  هتکن  دـنچ  رکذـت  لاؤـس  نیا  هب  نداد  خـساپ  يارب 
ترضح یناهج  ياوتف  هکنانچ  تسا ، هدومن  عضو  زین  يدیدش  ماکحا  ترضح  نآ  یـسدق  تحاس  هب  هدننک  تناها  يارب  هکلب  دنادیمن ،

زا ار  (ص ) مرکا ربمایپ  هب  تناها  مهوت  هعیش ، بتک  اب  ییانشآ  كدنا  . 2 تسین . هدیشوپ  سک  چیه  رب  يدشر  ناملس  هرابرد  ینیمخ ؛ ماما 
هب اما  دـنراد ؛ يدایز  ربتعم  ییاور  ياهباتک  نایعیـش  . 2/1 دوشیم . هراشا  هتکن  دـنچ  هب  هفراعم  كدـنا  نیا  داجیا  تهج  اذـل  دربیم  نیب 

نوچ نودب  ار  نآ  تایاور  مامت  دننادیم و  حاحـص  ار  شیوخ  بتک  زا  یـضعب  ننـست  لها  هکنانچ  حاحـص - ، ناونع  اهنآ  زا  مادک  چیه 
نآ فلؤم  هک  تسا  ییاور  عماج  باتک  کی  زین  تسا  هدش  لقن  نآ  زا  ثیدح  هک  راونالاراحب  باتک  . 2/2 تسا . هدادن  دنریذپیم -  ارچ 
ًامتح هدـش  لقن  تیاور  ناونع  هب  ییاور  ياهباتک  رد  هچنآ  . 2/3 تسا . هداهنن  مان  حیحـص  باتک  ار  شیوخ  باتک  اما  هدوب  دـییأت  دروم 

حـضاو نآ  مقـس  تحـص و  ات  دریگ  رارق  یـسررب  دقن و  دروم  تلالد  نتم و  دنـس و  رظن  رد  دیاب  تیاور  نآ  هکلب  هدوبن  هعیـش  لوبق  دروم 
زا میلـس  تـسا و  هدوـمن  لـقن  سیق  نـب  میلــس  باـتک  زا  ناـشیا  یــسربط و  جاـجتحا  باـتک  زا  یــسلجم ؛ ار  ثیدـح  نـیا  . 2/4 ددرگ .

ار (ع ) رقاب ماما  تسا و  (ع ) داجس ماما  و  (ع ) نیسح ماما  و  (ع ) نسح ماما  و  (ع ) نینمؤملاریما باحصا  صاوخ  زا  هتسجرب و  ياهتیـصخش 
نیا دروم  رد  لاؤس  دـنچ  هزورما  اما  تسا . هدوب  (ع ) نینمؤملا ریما  نامز  رد  هعیـش  باـتک  نیلوا  زین  میلـس  باـتک  تسا و  هدومن  كرد  زین 

يزیچ ایآ  دشاب ، باتک  نامه  هک  ضرف  رب  . 2/4/2 { 2 {؟ ریخ ای  تسه  میلس  باتک  نامه  دوجوم ، باتک  ایآ  . 2/4/1 تسا . حرطم  باتک 
رظن زا  ثیدح  نیا  هک  ضرف  رب  . 3 { 3 {؟ ریخ ای  هدنام  نوصم  فیرحت  زا  ایا  تسا و  هدشن  مک  يزیچ  نآ  زا  ای  تسا و  هدشن  هفاضا  نآ  هب 

انا و  (ع ) بلاطیبا نب  یلع  یلا  یلجر  أج  لاق  میلس  نع  دریگ . رارق  رظن  تقد  دروم  ثیدح  دوخ  هک  تسا  مزال  دشاب  هتشادن  یلکشم  دنس 
هللا رماب  لجوزع  هللا  نم  ْيالولاب  یل  ماقف  مخری ، دـعب  یمایا  هبـصن  (ع ) لاق (ص ) هللا لوسر  نم  کل  ْبقنم  لـضفاب  ینربخاـف  لاـق  عمـسا ...
انا باجحلاب و  هأسن  رمأی  نا  لـبق  کـلذ  و  (ص ) هللا لوسر  عم  ترفاـس  و  یـسوم ،» نم  نوراـه  ْلزنمب  ینم  تنا   » هلوق و  یلاـعت ، كراـبت و 

مانی (ص ) هللا لوسر  ناک  و  هشئاع ، هعم  هریغ و  فاحل  هل  سیل  فاحل  (ص ) هللا لوسرل  ناک  و  يریغ ، مداخ  هل  سیل  (ص ) هللا لوسر  مدخا 
سمیل هشیداع  نیب  ینیب و  هطـسو  نم  فاحللا  هدیب  طح  یلـصی  (ص ) هللا لوسر  ماق  اذا  و  هریغ ، فاحل  ْثالث  انیلع  سیل  هشیاع  نیب  ینیب و 

هیآ لوزن  زا  لبق  هعقاو  نیا  تسادیپ  ثیدح  نتم  زا  هک  هنوگنامه  . 3/1 { 4 .} یلصیف (ص ) هللا لوسر  موقی  انتحت و  يذلا  شارفلا  فاحللا 
نآ رد  هدوب و  دودـحم  تاـناکما  هدوب و  رفـس  لاـح  رد  هعقاو  نیا  . 3/2 تسا . هدوبن  زورما  لثم  شـشوپ  باـجح و  ًاـعطق  هدوب و  باـجح 

دینک هعلاطم  تقد  اب  ار  ثیدح  رگا  . 3/3 تاروذعملا / حیبت  تارورضلا  دنباوخب ، فاحل  کی  ریز  رد  رفن  هس  ره  هک  دناهدوب  راچان  ماگنه 
نایب ار  شیوخ  هب  ربمایپ  دامتعا  دـهاوخیم  اـج  نیا  رد  اذـل  تسا  هدوب  شیوخ  بقاـنم  ناـیب  لاـح  رد  نینمؤملا  ریما  هک  دـیوشیم  هجوتم 

دندیدیم هک  هدوب  رادیب  ماگنه  نآ  رد  (ع ) ماما هک  تسا  نآ  زا  یکاح  نیا  هدـش و  لقن  (ع ) نینمؤملا ریما  دوخ  نابز  زا  هعقاو  . 3/4 دیامن .
زاب هیـضق  نیا  زا  دعب  هک  نیا  هب  تبـسن  ثیدح  دنهدیم و  رارق  تیعـضو  نآ  رد  ار  فاحل  دـنوشیم و  رادـیب  زامن  يارب  (ص ) مرکا ربمایپ 
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و (ع ) یلع هب  ار  یماهتا  نینچ  ناوتیمن  نیاربانب  تسا  تکاس  هداتـسیایم ، زامن  هب  ربمایپ  هارمه  ای  هدـنامیم و  باوختخر  رد  (ع ) یلع مه 
ربماـیپ سدـقم  تحاـس  زا  تناـها  عفد  عفر و  لاـبند  هب  ًاـعقاو  هدـننک  لاؤـس  رگا  . 4 داد . تبـسن  (ص ) ربماـیپ هب  ار  سوماـن  هب  یهجوـتیب 
بتکلا حصا  ار  اهنآ  ننست  لها  هک   ) حاحـص ياهباتک  هب  هک  میزاسیم  ناشن  رطاخ  ناشیا ، لمع  نیـسحت  نمـض  دنـشابیم ، (ص ) مرکا

دنشاب هتشاد  ارذگ  یهاگن  درادن ) هار  نآ  رد  ياهشدخ  ياج  چیه  هک  يروط  هب  دننادیم  حیحص  ار  اهنآ  تایاور  دننادیم و  نآرق  زا  دعب 
ربمایپ سدـقم  نماد  زا  ار  اهیتمرح  یب  نیا  دـنناوتب  دـیاش  ات  تسا  هدـش  (ص ) مرکا یبن  سدـقم  تحاـس  هب  ییاـهتناها  هچ  هک  دـننیبب  و 

ار تایاور  هنوگ  نیا  جیورت  ام  هک  درک  ناشن  رطاخ  دیاب  هتبلا  دوب ، میهاوخ  ناشیا  يوگاعد  ام  تروص  نیا  رد  هک  دـنیادزب  مالـسا  یمارگ 
رارق هلمح  دروـم  ار  هعیـش  تاـیاور  یخرب  هب  يریگهدروـخ  اـب  هک  یناگدنـسیون  هـب  خـساپ  يارب  هنافـسأتم  اـما  مـینادیمن ، بساـنم  زگره 

هک يربمایپ  هب  ننـست  لها  حاحـص  ياهباتک  رد  هک  تسا  فسأـت  یـسب  ياـج  . 4/1 دوش . هراشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  تسا  مزـال  دـنهدیم 
هداتسیا هک  یلاح  رد  نارگید  لباقم  رد  ترضح  نآ  هک  دنیوگیم  هداد و  وا  هب  ییایح  یب  تبـسن  هدیمان ، { 5 ،} هنسح هوسا  ار  وا  دنوادخ 

هفیذح نم  تسا ؟ راگزاس  دشاب  یمالـسا  تما  يارب  وگلا  نیرتهب  تسا  رارق  هک  ادـخ  ربمایپ  نأش  اب  راتفگ  نیا  ایآ  دـیامنیم  راردا  تسا ،
هبقع دـنع  تمقف  ّیلا  راشاف  هنم  تذـبتناف  لابف  مکدـحا  موقی  امک  ماقف  طئاح  فلخ  موق  ْطابـس  یتاف  یثامتن  (ص ) یبنلا اـنا و  نیتیأر  لاـق 

دناهدومن یفرعم  یناوخهزاوآ  صقر و  هب  نادـنمهقالع  زج  ار  هشیاع  و  (ص ) مرکا ربمایپ  حاحـص ، بتک  رد  هنافـسأتم  . 4/2 { 6 .} غرف یتح 
ناصاقر و روضح  هاگیاج  ار  تسا  یحو  لوزن  لحم  هک  (ص ) مرکا ربماـیپ  لزنم  . 4/2/1 دوشیم / هراشا  تایاور  نآ  زا  ییاـههنومن  هب  هک 
هدنونـش و ار  (ص ) مرکا ربمایپ  صقر و  سلجم  نیا  هدـنهد  كرادـت  ار  تسا  نینمؤملاما  هک  ار  هشیاع  دـناهدومن و  یفرعم  اـهناوخهزاوآ 
هب هک  رکبوبا  ضارتعا  هب  تبـسن  (ص ) ربمایپ دنیوگیم  دـناهدومنن و  هدنـسب  زین  اج  نیمه  هب  تسا و  هتـسناد  اهصقر  اهزاوآ و  نیا  هدـننیب 

صقر هشیاع و  راک  زا  عافد  هب  هدـنامن و  تکاس  ياهدومن !؟ یناطیـش  تالآ  هاگیاج  ار  مرکا  ربماـیپ  هناـخ  ارچ  هک  دـنزیم  بیهن  شرتخد 
يدـنع و  (ص ) هللا لوسر  یلع  لخد  تلاق  هشیاع  نع  دـینیبب . ار  ثیدـح  دوخ  هک  تسا  رتهب  تسا ، هتخادرپ  ناناوخهزاوآ  زاوآ  ناصاقر و 

هیلع لبقاف  (ص ) یبنلا دنع  ناطیشلا  ْزامزم  لاق  ینرهتناف و  رکبوبا  لخد  ههجو و  لوح  شارفلا و  یلع  حجطضاف  ثاعب  أنغب  ناینغت  ناتیراج 
لوغـشم دنتـشاد  مه  هنوگ  رب  هنوگ  هک  یلاح  رد  هشیاـع  ربماـیپ و  . 4/2/2 { 7 .} اتجرخف امهتزمغ  لفغ  املف  اـمهعد  لاـقف  (ص ) هللا لوسر 

لاق اما  و  (ص ) یبنلا تلاس  اماف  بارحلا  قرّدلاب و  نادوسلا  بعلی  دیع  موی  ناک  هشیاع ... نع  دـندوب  یناوخهزاوآ  صقر و  سلجم  ندـید 
لاق معن  تلق  کبـسح  لاـق  تللم  اذا  یتح  هدـفرا  ینب  اـی  مکنود  لوقی  وه  هّدـخ و  یلع  يدـخ  هأرو  ینماـقاف  معن  تلقف  نیرظنت  نیهتـشتا 

هداهن ربمایپ  شود  رب  رس  هک  یلاح  رد  هشیاع  دناوخیم و  ارف  ماع  ألم  رد  ناصاقر  صقر  ندید  يارب  ار  هشیاع  ربمایپ  . 4/2/3 { 8 .} یبهذاف
رظنا تلعجف  هبکنم  یلع  یسأر  تعضوف  یبنلا  یناعدف  دجسملا  یف  دیع  موی  یف  نونفزی  شبح  أج  تلاق  هشیاع  نع  دنکیم . هراظن  اهنآ  هب 

. دشیم هتخاون  ` اهنآ  رد  هک  ياهنانز  سلاـجم  رد  ربماـیپ  روضح  . 4/2/4 { 9 .} مهیلا رظنلا  نع  فرـصنا  یتلا  اـنا  تنک  یتـح  مهبعل  یلا 
نبرضی انل  تایریوج  تلعجف  ینم ، کسلجمک  یشارف  یلع  سلجف  یلع  ینب  نیسح  لخدف  (ص ) یبنلا أج  أرفع  نب  ذوعم  تنب  عیبرلا  تلاق 

تنک يذـلاب  یلوق  هذـه و  یعد  (ص ) لاقف هنع ، فام  ملعی  یبن  اـنیف  نهادـحا و  تلاـق  ذا  ردـب ، موی  یئاـبآ  نم  لـتق  نم  ندـنی  فدـلاب و 
مدـقم باب  راصنالا ، بقانم  باتک  ص 151 ؛ ج 5 ، يراخب ، حیحـص  هعجارم ، تهج  رگید  ثیدح  دـنچ  سردآ  . 4/2/5 { 10 ... .} نیلوقت
حیحص نیتعکر ؛ یلـصی  دیعلا  هناف  اذا  باب  نیدیعلا ، باتک  ح 929 ؛ ص 446 ، ، 1 ج 2 -  يراخب ، حیحص  هنیدملا ؛ هباحـصا  و  (ص ) یبنلا

رطاخ هب  هنافسأتم  هدمآ  حاحـص  رد  هک  یتایاور  زا  یـضعب  رد  . 4/3 ح 1096 / قردـلا ، باب  داهجلا ، باتک  ص 444 ؛ ، 3 ج 4 -  يراخب ،
دناهدروآ و نییاپ  ار  ادخ  ربمایپ  ماقم  دـناهدناسر و  شرف  هب  شرع  زا  ار  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  دـننک ، نایب  ياهفیلخ  يارب  ار  یتلیـضف  هکنیا 

لوغـشم هدیـشک و  زارد  ولهپ  هب  لزنم  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  دـیوگیم  هشیاع  تسا . هدـشن  راوگرزب  نآ  تیـصخش  هب  هک  اهیتمرحیب  هچ 
جیاوح عفر  راک و  ماجنا  تهج  مود  لوا و  هفیلخ  دوب ، فوشکم  (ص ) ربمایپ ياهنار  هتفر و  رانک  شـسابل  هک  یلاح  رد  دـندوب  تحارتسا 
هکنیا ضحم  هب  دـش ، دراو  موس  هفیلخ  سپـس  دـنتفر  اهنآ  داد و  خـساپ  اهنآ  هب  تلاح  نامه  اب  ربماـیپ  دندیـسر و  ربماـیپ  تمدـخ  شیوخ 
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یقرف نینچ  ارچ  هک  هشیاع  لاؤس  لباقم  رد  تیاهن  رد  دناشوپ و  ار  شیوخ  ندب  هتساخرب و  اج  زا  عیرـس  ربمایپ  تفرگ  دورو  هزاجا  نامثع 
دوخ هب  هجوت  اب  اسب  هچ  دنراد . ایح  مرـش و  يو  زا  هکئالم  هک  یـسک  زا  منکن  مرـش  ایح و  هنوگچ  دـیامرفیم  دـیتشاذگ ؟ رفن  هس  نیا  نیب 

رکبوبا نذأتساف  هیذخف  نع  ًافشاک  یتیب ، یف  ًاعجطضم  هللا  لوسر  ناک  تلاق  هشیاع  ّنا  دوش . راکـشآ  امـش  يارب  زین  يرگید  تاکن  ثیدح 
هبایث يوس  هللا  لوسر  سلجف  نامثع ، نذأتسا  مث  ثدحتف ، کلذک  وه  هل و  نذاف  رمُع  نذأتسا  مث  ثدحتف  لاحملا  کلت  یلع  وه  هل و  نذاف 
لخد مث  هلابت ، مل  و  هل ، شتهت  ملف  رکبوبا  لخد  ْشئاع : تلاق  جرخ  املف  ثدحتف  لخدـف  دـحاو -  موی  یف  کلذ  لوقا  و ال  دـمحم : لاق  - 

نونکا { 11 «.} هکئالملا هنم  یحتـست  لجر  نم  یحتـسا  الا   » لاقف کبابث  تیوس  تسلجف و  نامثع  لخد  مث  هلاـبت ، هل  هل و  شتهت  ملف  رمع 
هب ار  قح  هدومن و  رداـص  ار  شیوخ  رظن  يار و  هلأـسم  ود  هب  هتـسشن  تواـضق  هب  اـت  میروآیم  لـمع  هب  توعد  مرتـحم  هدـنناوخ  امـش  زا 

ار (ص ) مرکا ربمایپ  هک  { 12(;} هنـسح ْوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دقل  : ) دـیامرفیم هک  نآرق  همیرک  هیآ  هب  هجوت  اب  . 1 دیهدب / رادقح 
ممتال تثعب  امنا  : » دـیامرفیم هک  مرکا  ربماـیپ  تیاور  هب  هجوت  اـب  زین  دـنکیم و  یفرعم  اـهناسنا  يارب  قشمرـس  هنومن و  نیرتهب  ناونع  هب 

تیصخش اب  تنسلها  بتک  رد  هدراو  تایاور  ایآ  تسا ، هتـسناد  قالخا  مراکم  مامتا  ار  شیوخ  تثعب  تلع  هک  { 13«;} قالخالا مراکم 
رد هک  یتیاور  هسیاقم  یسررب و  اب  . 2 تسا ؟ راوازس  مرکا  ربمایپ  سدقم  تحاس  هب  ییاهتناها  نینچ  ایآ  و  تسا . راگزاس  يربمایپ  نینچ 

ياهباتک رد  هک  یتایاور  هب  هوت  اب  هتفریذپ و  تروص  ياهلأسم  نینچ  رارطـضا  رفـس و  لاح  رد  هک  تسا  هدمآ  هعیـش  ياهباتک  زا  یکی 
ربمایپ سدـقم  تحاس  هب  اهنیا  زا  کی  مادـک  رد  تسا ، هداد  خر  یعیاقو  نینچ  رارطـضا  هن  هدوب و  رفـس  لاح  رد  هن  هک  هدـمآ  تنـس  لـها 

هدیـشوپ یفخم و  ياهشیپ  دوخ  ناملـسم  چـیه  رب  هتبلا  تسا . هداد  هولج  تریغیب  شیوخ  سومان  هب  تبـسن  ار  ربمایپ  تسا و  هدـش  تناها 
ضرف ننست  لها  ناگرزب  رب  هدوب و  (ص ) مرکا ربمایپ  سدقم  تحاس  رب  ملسم  یتناها  هدمآ  حاحـص  ياهباتک  رد  هچنآ  هک  دنام  دهاوخن 
هدننک لاؤس  ات  دنیامن  بیذهت  یلعج  ثیدح  نیا  زا  ار  ناشیاهباتک  ای  دننک و  فذـح  ناشیاهباتک  يور  زا  ار  حیحـص  مسا  ای  هک  تسا 

ص ج 40 ، یسلجم ، راونالاراحب ، [. 1 / ] دنـسرب تسا  (ص ) مرکا ربمایپ  سدقم  تحاس  هب  تناها  عفر  عفد و  هک  شیوخ  خـساپ  هجیتن  هب  زین 
ص 343/ سیق ، نب  میلـس  باـتک  یهقف ، مجعم  هماـنرب  [. 4 / ] نامه [. 3 / ] دـعب هب   217 ص 220 -  ج 8 ، ثیدـحلا ، لاـجر  مجعم  [. 2 / ] 2
ص ęŘ̠ج 1 ، سم نومـضم ؛ نیمه  اب  ًامئاف ، لوبلا  باب  ؤضولا  باـتک  ص 167 ، ج 1 ، يراخب ، حیحص  [. 6 / ] هیآ 21 بازحا ، هروـس  [. 5]
و دیعلا ، موی  قردـلا  برحلا و  باب  نیدـیعلا ، باتک  ص 435 ، ، 1 ج 2 -  يراخب ، [. 7 / ] نیفخلا یلع  حـسملا  باب  љ اهطلا باتک  ، 228

ْصخرلا باب  نیدیعلا  ْالص  باتک  ص 608 ، ج 2 ، ملسم ، مالسالا و  لهال  نیدیعلا  ْنس  باب  نیدیعلا ، باتک  ص 436 ، ، 1 يراخب ج 2 - 
ص ج 2 ، ملسم ، [. 9 / ] دیعلا موی  قردلا  بارحملا و  باب  نیدیعلا  باتک  ص 435 ، ، 1 ج 2 -  يراخب ، [. 8 / ] هیف هتیصعم  يذلا ال  بعللا  یف 

دوهـش باب  يزاغملا  باتک  ح 497 ، ص 176 ، ، 5 ج 6 -  يراخب ، [. 10 / ] بـعللا یف  ْصخرلا  باـب  ح 20 ، نیدـیعلا ، ْالـص  باتک  ، 609
ج يراخب ، حیحص  حرش  يراقلا ، ْدمع  ص 169 ، نامثع ، لیاضف  ص 168 ؛ ج 15 ، يوونلا ، حرش  هب  ملسم  حیحـص  [. 11 / ] ًاردب ْکئالملا 
، بازحا هروس  [. 12 / ] ص 114 ج 1 ، دمحا ، دنسم  رتویبمکلل ) سیرعلا  ْكرش   ) فیرـش ثیدح  يدیـس  80 و   - 81  - 82 ص 83 -  ، 4

ص 210/ ج 16 ، یسلجم ، راونالاراحب ، [. 13 / ] هیآ 21

. دنشابیم موصعم  یهلا  ناربمایپ  ناگتشرف و  طقف  هدمآ  نآرق  رد  هک  یلاح  رد  دنتسه  یتافانم  ياراد  دوخ  هدیقع  رد  اههعیش 

شسرپ

. دنشابیم موصعم  یهلا  ناربمایپ  ناگتشرف و  طقف  هدمآ  نآرق  رد  هک  یلاح  رد  دنتسه  یتافانم  ياراد  دوخ  هدیقع  رد  اههعیش 
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خساپ

نیا رب  دازام  یل  تسا و  مّلسم  تباث و  يرما  هدننک  لاؤس  دزن  رد  ناگتـشرف  یهلا و  ناربمایپ  تمـصع  هک  دوشیم  هدافتـسا  لاؤس  هوحن  زا 
هک تسه  نایعیش  دزن  رد  یفلتخم  لیالد  دراد . دوجو  تمصع  رب  یلیلد  هچ  دشاب ) موصعم  هدراهچ  تمصع  يو  دارم  دیاش  هک   ) هورگ ود 

ياهیآ ًالوا : هتکن : دنچ  رکذت  نآ  زا  لبق  ددرگیم . هراشا  دروم  کی  هب  طقف  تسا  راصتخا  ربانب  نوچ  دوشیم و  تمصع  هدافتـسا  اهنآ  زا 
تفگ ناوتیم  هچ  نآ  دیامن ) ریغ  یفن  هک  ياهنوگ  هب   ) درادن دوجو  دنادب  ناگتـشرف  ناربمایپ و  هب  رـصحنم  ار  ندوب  موصعم  هک  نآرق  رد 

اراد ار  تیصعم ) زا  تمصع  تلاسر و  غیلبت و  رد  تمصع  یحو و  نتفرگ  رد  اطخ  زا  تمصع   ) تمـصع شخب  هس  رد  ءایبنا  هک  تسا  نآ 
هروس رد  هچ  نآ  لثم  تایآ  رگید  و  هدتقا ،» مهیدهبف  هَّللا  يدـه  نیذـلا  کئلوا  : » دـیامرفیم ماعنا  هروس  هیآ 90  رد  میرک  نآرق  دنتـسه و 

ناوتیم یتایآ  هب  ناگتـشرف  تمـصع  دروم  رد  تسا . هدـمآ  هیآ 164  ءاـسن  هیآ 68 ، ءاـسن  هیآ 28 ، نـج  هـیآ 62 ، سی  هیآ 17 ، فـهک 
هَّللا نوصعی  دادش ال  ظالغ  ۀکئالم  اهیلع  هراجحلا  سانلا و  اهدوقو  ًاران  مکیلها  مکسفنا و  اوق  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : » هلمج زا  درک  لالدتسا 

. میرم هروس  هیآ 64  و  { 2 {؛» نولمعی هرمأب  مه  لوقلاب و  هنوقبسی  نومرکم ال  دابع  لب   » هکرابم هیآ  و  { 1 {؛» نورمؤی ام  نولعفی  مهرما و  ام 
رب ددرگ و  لعج  سدـقم  عراـش  هیحاـن  زا  يراـبتعا  فیلاـکت  رماوا و  هک  تسین  اـهناسنا  فیلکت  عون  خنـس و  زا  ناگتـشرف  فیلکت  ًاـیناث :

تاذ هک  دنتـسه  یتاقولخم  ناگتـشرف )  ) نانآ هکلب  دـشاب . بترتم  باذـع  باـقع و  نآ  نایـصع  رب  باوث و  ناگدـنب  يوس  زا  نآ  تعاـطا 
اریز دـنرادن  یباقع  باوث و  اذـل  دـنهدیم و  ماـجنا  تسا  قح  ترـضح  هدارا  دروم  هک  ار  يراـک  نآ  ساـسا  رب  دـنراد و  یکاـپ  ینارون و 
رییغت ناگتـشرف  بتارم  تاـجرد و  فـالتخا  اـب  هک  ياهنوـگ  هب  تسا ؛ ینیوـکت  فـیلکت  هـکلب  تـسین  یعیرـشت  فیلاـکت  ناـنآ  فیلاـکت 
دنتسه یهلا  صاخ  ناگدنب  ءایلوا و  زا  یموس  هورگ  هک  دوشیم  هدافتسا  يوبن  تنس  تایاور و  يرایـسب  فیرـش و  نآرق  زا  { 3 .} دنکیم

تمصع عون  زا  هکلب  ددرگ  هدهاشم  ربج  یعون  نآ  رد  هک  تسین  ناگتشرف  تمصع  عون  زا  تمصع  نیا  دنشابیم و  موصعم  مه  نانآ  هک 
دیری امنا   » نآرق زا  لوا  لیلد  دـنکیم . تیاکح  نانآ  يدـیحوت  صولخ  تفرعم و  يادـنلب  نامیا و  جوا  زا  هک  تسا  یهلا  ناربمایپ  ءایبنا و 

(ص) ادـخ لوسر  دـش ... لزان  نم  هناخ  رد  هیا  نیا  دـیوگیم : ۀملـس  ما  { 4 «.} اریهطت مکرهطی  تیبـلا و  لـها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هَّللا 
ار یگدولآ  سجر و  دنتـسه  نم  صاوخ  تیب و  لها  اهنیا  ایادخ  دومرف : هبترم  هس  هدنکفا  ناشرـس  رب  تشاد  شود  رب  هک  ار  يربیخ  هماج 

راـمع نب  دادـش  { 6 .} دـنکیم لـقن  ار  ناتـساد  نیا  هباـشم  هملـس  نبا  نـب  رمع  { 5 .} نادرگ ناـشزیکاپ  كاـپ و  نـک و  فرطرب  اــهنآ  زا 
تفگ نم  هب  هلثاو  دـنتفر  یتـقو  دـنتفگیم . دـب  (ع ) یلع ترـضح  هب  هک  مدـید  ار  رفن  دـنچ  مدوـب  عقـسا  نـب  ۀـلثاو  دزن  يزور  دـیوگیم :

(ع) لع غارس  متفر  (س ) همطاف لزنم  هب  يزور  تفگ : يرآ . متفگ : منک ؟ فیرعت  تیارب  مدوب  نآ  دهاش  مدوخ  هک  ار  یناتساد  یهاوخیم 
متسشن (ع ) یلع ترضح  راظتنا  هب  اج  نامه  نم  تسا . هدش  فرشم  (ص ) ادخ لوسر  تمدخ  نیـسح  نسح و  قافتا  هب  دومرف : متفرگ ، ار 
کیدزن ار  همطاـف  یلع و  سپ  دـش . دراو  همطاـف  لزنم  هب  یلع  قاـفتا  هب  هتفرگ و  ار  نیـسح  نسح و  تسد  (ص ) ادـخ لوـسر  هک  نـیا  اـت 

توالت ار  هَّللا »... دـیری  امنا   » هیآ دـیچیپ و  اهنآ  رب  ار  شاهماـج  هاـگ  نآ  دـیناشن . دوخ  يوناز  ود  رب  ار  نیـسح  نسح و  داد و  رارق  شیوخ 
ناتـساد نادهاش  تیب  لها  هباحـص و  زا  یناگرزب  { 7 .} دنرتراوازـس نم  تیب  لها  دنتـسه و  نم  تیب  لها  اـهنیا  ایادـخ  دومرف : سپ  درک .

ما رسپ  رمع  (ص ،) ادخ لوسر  رسمه  هشیاع  (ع ،) نسح ماما  (ع ،) بلاطیبا نب  یلع  (ص ،) ادخ لوسر  رسمه  هملـس  ما  دننام : دنتـسه  ءاسک 
رگا هک  هباحص  رگید  و  مالسا ، یمارگ  لوسر  دوخ  عقسا ، نب  ۀلثاو  (ص ،) ادخ لوسر  هدش  دازآ  مالغ  نابوث  هملس ، ما  رتخد  بنیز  هملس ،

، لوصالا عماج  لثم : تنـس  لـها  ربتعم  عباـنم  زا  ناوتیم  ناتـساد  یلیـصفت  هعلاـطم  يارب  هدـش . لـقن  اـهنآ  زا  یلو  دـندوبن  رظاـن  دـهاش و 
. دومن دافتسا  هریغ  هدوملا و  عیبانی  دئاوزلا ، عمجم  يذمرت ، ننس  روثنملارد ، دمحا ، دنسم  ملسم ، حیحص  یبقعلا ، رئاخذ  ۀقرحملا ، قعاوصلا 
ارهز و هناـخ  هـب  { 8 (} تاـیاور فـالتخا  بسح  هب  زور  لـهچ  اـی  هاـم  هن  اـی  هاـم  شـش   ) ینـالوط تدـم  ادـخ  لوسر  هعقاو  نیارب  هوـالع 

ینعم هب  ار  تیب  لها  تنس  لها  نارـسفم  زا  ياهدع  سجرلا .»... مکنع  بهذیل  هَّللا  دیری  امنا   » دندومرفیم دندمآیم  مالـسلا ) مهیلع  ) یلع
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رد دادـن  هزاجا  هدوب  تیب  بحاص  هک  هملـس  ما  هب  (ص ) مرکا ربمایپ  ءاسک  ثیدـح  لیذ  رد  مینیبیم  ًالوا : یلو  دناهتـسناد  ربماـیپ  نارـسمه 
نم نم . تیب  لـها  زا  وش  رود  زیخرب و  { ) 9 .} ًابیرق تیبلا  یف  تیحنت  تمقف و  تلاق : یتیب ،» لها  نع  ینحتف  یموق  : » دومرف دـنامب و  هناـخ 
داد ياج  يربیخ  هماج  ریز  ار  اهنآ  دومرفن و  افتکا  مه  نیا  هب  ادخ  لوسر  ًایناث : و  اج ) نآ  هب  کیدزن  هناخ  رد  متفرگ  هلصاف  متساوخرب  مه 

هملـس ما  هب  یتح  میتسه . تیب  لها  زا  مه  ام  دنکن ، اعدا  ترـضح  نآ  نارـسمه  زا  یـسک  ًادعب  ات  دـیامن  دودـسم  ار  اههدافتـسا  ءوس  هار  ات 
مه  ) تایاور زا  يرایـسب  رد  ًاـثلاث : { 10 .} يزیخرب زین  وت  شاـب  شیوخ  ياـج  رب  دریگ ) رارق  هماـج  ریز  رد  تساوخیم  یماـگنه  : ) دوـمرف
هیآ نیمه  داتسیایم و  (س ) ارهز هناخ  برد  (ص ) لوسر ترـضح  ای ... هام  هن  ای  هام ، شـش  تدم  هک  هدش  دراو  دش ) هراشا  ًالبق  هکنانچ 
نانآ سجر  يدـیلپ و  زا  يرود  تمـصع و  رب  دـیکأت  تیب و  لها  هاگیاج  تیبثت  يارب  ادـخ  لوسر  تاکرح  نیا  مامت  دومرفیم . رارکت  ار 
هدش ادا  ثنؤم  تروص  هب  دیاب  دوب  هدش  لزان  ادـخ  لوسر  نانز  هرابرد  ریهطت  هیآ  رگا  نیدلافرـش ، دیـس  موحرم  لوق  هب  ًاعبار : دـنکیم .
مهم نایاپ  رد  { 11 .} رکذمعمج تروص  هب  هن  ًاریهطت » ّنکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  ّنکنع  بهذیل  هَّللا  دـیری  امنا  : » دـیوگب ینعی  دـشاب 

هداد و هعـسوت  ار  عوضوم  ًادـعب  مالـسا  یمارگ  لوسر  یلو  دـندوب  نیعم  رفن  جـنپ  نامه  ریهطت  هیآ  لوزن  دورم  هچرگ  دوش  هتفگ  هک  تسا 
باتک نیلقثلا : مکیف  كرات  ینا  : » دومرف هک  يوبن  فورعم  ثیدـح  نیا  دـننام  دومرف . یفرعم  یقاب  تباث و  تیعمج  ناونع  هب  ار  تیب  لـها 
تفای تاجن  دـش  راوس  نآ  رب  سک  ره  تسا . حون  یتشک  لثم  نم  تیب  لها  لثم  دومرف : رگید  ياـج  رد  و  { 12 «.} یتیب لها  یترتع  هَّللا و 

يربمغیپ ره  لسن  ادخ  دومرف : هک  تسا  هدومن  تیاور  (ص ) ادخ لوسر  زا  هلادبع  نب  رباج  { 13 .} داتفا شتآ  رد  دومن  فّلخت  سک  ره  و 
هک (ص ) ربمایپ لوق  يانعم  دـش  لاؤس  (ع ) یلع ترـضح  زا  { 14 .} داد رارق  یلع  بلـص  رد  ارم  لـسن  نکیل  داد  رارق  شدوخ  بلـص  رد  ار 

ادخ و باتک  اهبنارگ  زیچ  ود  رد  امش  نایم  متسه  مدوخ  زا  سپ  هدنراذگ  یقاب  نم  یترتع » هَّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  فّلخم  ّینا  : » دومرف
مئاـق يدـهم و  اـهنآ  یمهن  هک  نیـسح  نادـنزرف  زا  رفن  هن  نیـسح و  نسح و  نم و  دومرف : دنتـسه ؟ يدارفا  هچ  ترتع  و  تسیچ ؟ مترتـع .
ضوح بل  رب  تماـیق  رد  اـت  ددرگیمن  ادـج  ترتع  زا  زین  نآرق  دوشیمن و  ادـج  نارق  زا  ترتع  میتسه . ادـخ  لوسر  ترتـع  دوب  دـهاوخ 

{16 .} دوـشیمن رکذ  راـصتخا  تهج  هب  هـک  هدـش  دراو  عوـضوم  نـیمه  رد  تاـیاور  رگید  و  { 15 .} دـننک تاقالم  ادـخ  لوسر  اب  رثوک 
دوشیم و تسا  تمـصع  هک  يرگید  راختفا  ببـس  تسا  تلیـضف  راختفا و  کی  دوخ  هک  تیب  لها  نامیا  تفرعم و  يالاب  حطـس  نیاربانب 

تـسه نآرق  زا  رگید  یتایآ  هتبلا  دریگیم . همـشچرس  اهنآ  ياوقت  ملع و  تفرعم و  ماقم  زا  اهيدـیلپ  هانگ و  ربارب  رد  ناـنآ  تینوصم  نیا 
اوعیطا هَّللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  اـی  : » لـثم درک . لالدتـسا  اـهنآ  هب  هناـگهدزاود  ناـماما  تیب و  لـها  تمـصع  هلأـسم  رد  ناوتیم  هک 

رد سجر  هملک  حیـضوت  دوشیم . هداد  هلـصفم  بتک  هب  عاجرا  راـصتخا  لـیلد  هب  هک  تاـیآ  رگید  و  { 17 {؛» مکنم رمـالا  یلوا  لوسرلا و 
فیثک سجن و  ینعم  هب  ار  سجر  هیاهن  رد  ریثا  نبا  تسا . هدمآ  مه  حیبق  تشز و  راک  يانعم  هب  تسا و  سجن  فیثک و  يانعم  هب  دجنملا 

.1 تسا . هدمآ  انعم  ود  ره  هب  نآرق  رد  تسا . هدروآ  دیلپ  فیثک و  ینعم  هب  ار  نآ  یناهفصا  بغار  تسا . هدروآ  مارح  تشز و  راک  زین  و 
ینطاب یگدولآ  يانعم  هب  یهاگ  و  . 2 { 18 {؛» سجر ّهناف  ریزنخ  محل  وا  ًاحوفسم  ًامد  وأ  ۀتیم  نوکی  نأ  ّالإ  : » دننام يرهاظ  تساجن  يانعم 

اوتام و مهـسجر و  یلا  ًاسجر  مهتدازف  ضرم  مهبولق  یف  نیذـلا  اّما  و   » و { 19 {؛» نونمؤی نیذلا ال  یلع  سجرلا  لعجی  کلذـک  تسا ...« 
هک تسا  یناسفن  تلاح  کی  تایآ  نیا  رد  سجر  زا  دارم  { 21 «.} ٌبضغ ٌسجر و  مکبر  نم  مکیلع  عقو  دق  لاق   » و { 20 {؛» نورفاک مه 
هب دناوتیمن  هدش  لامعتـسا  ریهطت  هیآ  رد  هک  یـسجر  هک  دوشیم  هدافتـسا  هنیرق  نیا  هب  تسا . ینطاب  یگدولآ  یهایـس و  يدـیلپ و  نامه 

تب لها  هب  یـصاصتخا  يرهاظ  ياهتساجن  زا  بانتجا  بوجو  ًالوا : اریز  تسا  يدـیلپ  نامه  دارم  هکلب  دـشاب  یحالطـصا  تاجن  ياـنعم 
(. تسا هداد  تیب  لها  هب  صاصتخا  عوضوم  تسا و  رصح  دیفم  اّمنا »  » هملک هک  نیا  هب  هجوت  اب   ) تسا بجاو  نیفلکم  مامت  رب  هکلب  درادن 

نتخادنا و اهنآ  رب  هماج   ) صاخ تافیرـشت  نیا  اب  ادـخ  ربمایپ  ات  تسین  یتلیـضف  تیزم و  تیب  لها  يارب  تاساجن  زا  بانتجا  بوجو  ًایناث :
هیآ 6. میرحتلا ، [. 1 . ] دنیامن جاجتحا  راختفا و  نآ  هب  تیب  لها  دوخ  هک  نآ  ای  دیامن  تباث  ار  نآ  دهاوخب  هماج ) ریز  هب  هملسما  ندادن  هار 
ج 5، روثنملارد ، ص 125 ؛ ةدوملا ، عیبانی  [. 5 . ] هیآ 33 بازحا ، [. 4 (. ] میرحت هروس  ، ) ص 334 ج 19 ، نازیملا ، [. 3 . ] هیآ 27 ءایبنالا ، [. 2]
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ص 126. ةدوملا ، عیباـنی  ص 169 ؛ ج 9 ، دـئاوزلا ، عمجم  [. 7 . ] ص 156 ج 9 ، لوصالا ، عماـج  ص 125 ؛ ةدوملا ، عیباـنی  [. 6 . ] ص 198
ج دئاوزلا ، عمجم  [. 9 . ] ص 156 ج 9 ، لوصالا ، عماج  ص 89 ؛ ج 1 ، هعبرالا ، بهاذملا  قداصلا و  مامالا  ص 23 ؛ یمزراوخ ، بقانم  [. 8]

عیبانی [. 12 . ] ص 213 ءارهزلا ، لیـصفت  یف  دارفلا  ۀملک  [. 11 . ] ص 167 ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 21 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  [. 10 . ] ص 166 ، 9
ص ج 23 ، راـحب ، ص 218 ؛ مارملا ، ۀـیاغ  [. 15 . ] ص 172 ج 9 ، دـئاوزلا ، عمجم  [. 14 . ] ص 291 ةدوملا ، عیباـنی  [. 13 . ] ص 292 ةدوملا ،
هیآ 125. هبوـت ، [. 20 . ] هیآ 125 ماـعنا ، [. 19 . ] هیآ 145 ماـعنا ، [. 18 . ] هیآ 59 ءاـسن ، [. 17 . ] و 293 ص 222  مارملا ، ۀــیاغ  [. 16 . ] 147

هیآ 71. فارعا ، [. 21]

؟ تسا هدشیم  هتفگ  یسک  هچ  هب  یضفار  و  تسیچ ؟ ضفر 

شسرپ

؟ تسا هدشیم  هتفگ  یسک  هچ  هب  یضفار  و  تسیچ ؟ ضفر 

خساپ

يارب یمالـسا  ياـههقرف  اـههورگ و  خـیرات ، لوـط  رد  تسا . یـضفار  ضفر و  دراد ، قـیقحت  یباـیهشیر و  هب  زاـین  هـک  ییاـههژاو  زا  یکی 
یهاگآ مدع  هنافسأتم  دناهدرکیم و  هدافتسا  تسیاشان  دنسپان و  باقلا  زا  هراومه  دوخ ، فلاخم  هورگ  ندرک  نوریب  هنحص  زا  ندیبوک و 

هلمج زا  یـضفار  ضفر و  تسا . هدز  نماد  هلأسم  نیا  رب  هرود  نآ  نامکاح  صاخ  ياهتسایـس  دوجو  يوما و  رـصع  رد  مدرم  ياـههدوت 
ندرک اهر  كرت و  ياـنعم  هب  ضفر  تغل  رد  ضفر  دـناهداد / تبـسن  هّیماـما  هعیـش  هب  ار  نآ  ناگدنـسیون  زا  یخرب  هک  تسا  یباـقلا  نینچ 

لامعتسا هوجو  دروم  رد  دیاقع  خیرات و  ناگدنسیون  حالطـصا  رد  دنیوگ / یـضفار  ار  يزیچ  هدننک  اهر  هتکرت ؛» ياهتـضفر  : » تسا يزیچ 
. یتسرپ توغاط  یتسرپتب و  تافارخ  اههناسفا و  هب  تشگرب  یحو و  ندرک  اهر  ینعی  ضفر  دـنیوگیم : یخرب  تسا / فـالتخا  هژاو  نیا 

دناهداد تبـسن  وا  ناوریپ  ابـس و  نب  هلادـبع  مان  هب  یـصخش  هب  ار  تقیقح  نیا  تیلهاج و  ياهشزرا  راثآ و  هب  تشگزاب  رگید  تراـبع  هب 
اوُضفر مهنوِکل  َضفاورلا  اوُّمَـس  اّمنِا  / » دومن ضفر  ار  مالـسا  نید  رادنپ  نیا  اب  تشادنپیم و  ربمغیپ  ار  (ع ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  يو ، اریز 

رد 'ق . لاس 122 ه .  زا  یضفار  ضفر و  هژاو  هک  دنتسه  دقتعم  یضعب  دندرک / اهر  ار  نید  هک  دناهتفگ  یضفار  تهج  نیدب  { 1«;} َنیدلا
هدـمآ یمزراوخ  مولعلا ، حـیتافم  رد  { 2 «.} دنیوگیم یـضفار  ار  هّیدـیز  هقرف  : » دـسیونیم يدادـغب  دـش . هدرب  راک  هب  یلع  نب  دـیز  نامز 

نینچ زین  رینملا  حابـصم  تسا /» هدـش  هتفگ  یـضفار  دـندرک  اـهر  ار  وا  سپـس  دـندرک و  تعیب  یلع  نب  دـیز  اـب  هک  یتعاـمج  هـب  : » تـسا
اوفَرع اَّملف  ِْباحـصلا  یف  نعطلا  نع  ْمُه  نیح  (ع ) یلع ُنب  دـیز  اوکرت  مّهنَـأل  کلذـب  اوُّمَـس  ْفوکلا  ِْعیـش  نم  ٌْقِرف  ُْضفاّرلا  و  : » دـسیونیم

{3«;} ْباحـصلا یف  ُنعطلا  زاجأ  بهذـملا و  اذـه  یفالغ  نم  ِّلک  یف  َبقّللا  اذـه  لَمعتـسا  َمث  هوَضفر  ِنیخیـشلا  نم  أربَی  ـال  ّهنا  هَتلاـقم و 
سپس دنتسج ، تئارب  رمع -  رکبوبا و  نیخیش -  زا  دندرک و  اهر  ار  یلع  نب  دیز  هک  تسا  هدش  هتفگ  هفوک  نایعیش  زا  یهورگ  هب  یضفار 

نیا نامز  رورم  هب  دـش / قالطا  دـنداد  هباحـص  دروم  رد  نعط  هزاجا  دـندرک و  يورهدایز  ولغ و  ود  نآ  تئارب  رد  هک  یناسک  هب  بقل  نیا 
و : » دسیونیم يرعـشا  نسحلاوبا  هکنانچ  دیدرگ ، تشاددای  بهاذم  قَِرف و  ياهباتک  رد  دش و  هدرب  راک  هب  زین  هیماما  هعیـش  هرابرد  بقل 

قـالطا یناـسک  هب  ار  یـضفار  بیذـهت  رد  ظـفاح  نازیملا و  رد  زین  یبهذ  { 4 «.} رمُع رکبیبا و  ماما  مهـضَفَِرل  ضفار  یمامالا  اوَّمـس  اـّمنَا 
یلع هَمّدق  نَمف  ِْباحـصلا  یَلع  ُهلیـضفت  یلع و  ُْبحم  وه  ُعیـشتلا  : » دسیونیم ینالقـسع  دناهداد / رارق  نعط  دروم  ار  نیخیـش  هک  دناهدرک 
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درادب مدـقم  رمع  رکبوبا و  رب  ار  یلع  هک  یـسک  { 5«;} یعیـش وُهَف  امهیلع  همدـُقی  مل  نم  عیـشتلا و  یف  ٍلاغ  یـضفار  وهف  رمُع  رکب و  یبأ 
هب هک  یناسک  هب  یـضفار  هژاو  دشابیم / هعیـش  دـنادب  رترب  لضفا و  هباحـص  زا  ار  وا  دـشاب و  یلع  هب  دـنمقالع  هک  یـسک  تسا و  یـضفار 

دَهشیلفدمحم ِلآ  ُّبح  ًاضَفر  ناک  نِا  : » تسا هتفگ  یعفاش  ماما  هک  نانچ  تسا  هدشیم  قالطا  زین  دناهدیزرویم  قشع  تبحم و  تیبلها :
/ متسه یضفار  نم  هک  دنشاب  هاوگ  نایرپ  نایمدآ و  سپ  تسا  ضفر  (ص ) دمحم تیب  لآ  تبحم  هقالع و  رگا  { 6«;} یضفار ّینِا  َنالقثلا 

بقل دـشاب -  یّنـس  دـنچ  ره  هدـیزرویم -  قـشع  تّبحم و  (ص ) ربماـیپ تیبلـها  هب  تبـسن  سک  ره  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  بلطم  نیا 
سک ره  دنرادن و  تسود  ار  تیبلها  یهورگ  هک  دش  هتفگ  یعفاش  ماما  هب  هک  یتقو  یقهیب  زا  لقن  هب  تسا / هدـشیم  هداد  وا  هب  یـضفار 

دنع لیـصفتلاب  ضفاور  اّنناف  ًاّیلع  انلّـضف  نحن  ذا  : » دورـس ار  رعـش  نیا  يو  دـنناوخیم  یـضفار  ار  وا  دـنکیم  لقن  صوصخ  نیا  رد  يزیچ 
زا يزار  میوشیم / مهتم  ندوب  یضفار  هب  دنتسه  نادان  تقیقح  زا  هک  نانآ  دزن  رد  مینادب  رترب  ار  یلع  ام  هک  یماگنه  { 7«;} لهجلا يوذ 
الا کئالو و  یف  یـضفار  نّنـستلا  یف  يداقتعا  عم  انأ  : » تفگ (ع ) اضرلایـسوم نب  یلع  رازم  رـس  رب  يو  هک  هدرک  لقن  ینادمه  عیدب  لوق 
هژاو رمع  رکبوبا و  رب  یلع  نتـسناد  رترب  لیـضفت و  رطاخ  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم  رگا  نیاربانب  { 8 «.} کئلوا لفغا  تسلف  ألؤهب  تلغتشا 
هعیش دزن  رد  رمع ، رکبوبا و  رب  یلع  نتشاد  رترب  اریز  دوشیمن  نید  كرت  ثعاب  لیضفت  هک  تسا  نشور  دوشیم ، قالطا  عیشت  رب  یضفار 

رب یلع  لیضفت  زین  تنسلها  ياملع  زا  یعمج  دزن  رد  هک  نانچ  دیامنیم ، یفرعم  لصفالب  هفیلخ  رترب و  ار  یلع  هک  تسا  یلیالد  رطاخ  هب 
نینچمه شنادرگاش . -  یخلب و  دومحم  طایخ ، نسحلاوبا  یفاکسا ، رفعجوبا  رمعم ، نب  رشب  نویدادغب -  دننام  تسا ؛ هدش  مّلـسم  رکبوبا 

تیاور يو  { 9 .} تسا لضفا  یلع  دـشاب ، حیحـص  رئاط  طـسوت  هدـش  لـقن  تیاور  رگا  تسا : هتفگ  تنـسلها  گرزب  ياـملع  زا  ییاـّبُج 
یتشهب ییاذغ  مه  اب  ود  ره  دش و  دراو  یلع  تقو  نآ  دیامن ، رـضاح  شیاذغ  هرفـس  رب  ار  درف  نیرتهب  تساوخ  ادخ  زا  ربمایپ  هک  دـنکیم 

، دادقم رذوبا ، ناملـس ، دننام  يدارفا  دناهتـشاد ، فالتخا  یلع  رکبوبا و  لیـضفت  رد  ناینیـشیپ  تسا ، هتفگ  زین  ربلادـبع  نبا  دـندومرف / لیم 
ناینیشیپ رتشیب  دیاب  مینادب  ضفر  كالم  ار  لیضفت  رگا  نیاربانب  دناهداد / لیضفت  شریغ  رب  ار  یلع  مقرا ، نب  دیز  يردُخ و  دیعسوبا  رباج ،
تنسلها ناگدنسیون  زا  یکی  هطبار  نیا  رد  هک  نانچ  تسا ، بصعت  زا  یشان  اهنت  دروخرب  عون  نیا  مینادب و  یـضفار  ار  ثیدح  نایوار  و 

نآ نادقتعم  هب  ضفر  تبـسن  لیاضف و  راکنا  تسین و  راکنا  لباق  یلع  لیاضف  : » تسا هتفگ  نینچ  (ع ) یلع تالامک  لیاضف و  لقن  زا  سپ 
ئـش ِْياردـلا  ِْياورلا و  لها  نِم  دَـجُوی  مل  ِْنسلل  ًاکرت  ًاضفر و  اذـه  ناک  ول  : » دـیوگیم زین  و  دریگیمن .» تروص  نابـصعتم  هیحاـن  زا  زج 

زا يزیچ  دـشاب  تنـس  كرت  ضفر و  (ع ) یلع لیاضف  لقن  رگا  { 10«;} نیقیلا قحلا و  ِنع  ُبنجتلا  نیدـلا و  یف  ُبصعتلا  كاّیاف و  ًالـصا 
تنسلها ناگدنـسیون  زا  یخرب  نیقی / قح و  زا  بانتجا  نید و  رد  بصعت  زا  دیزیهرپب  سپ  دوشیمن  تفای  ثیدح  تیارد  تیاور و  لها 

هک تسا  نینچ  تیاور  نیا  نومـضم  تسا . لوعجم  ثیدح ، ملع  ناصـصختم  رظن  زا  هک  دـناهدرک  کسمت  یتیاور  هب  بقل  نیا  هیجوت  رد 
نانآ مان  هک  دـنوشیم  راکـشآ  یموق  نامز  رخآ  رد  َمالـسالا ؛» نوَضَفری  ضفارلا  نوَّمـُسی  ٌموق  ناـمزلا  رِخآ  یف  ُرهظَی  : » دومرف (ص ) ربماـیپ

هک نآ  تسخن  دشابیمن ؛ دامتعا  لباق  لیلد  ود  هب  تیاور  نیا  تفگ  دیاب  هورگ  نیا  خساپ  رد  دـننکیم / ضفر  ار  مالـسا  تسا و  یـضفار 
نینچمه و  تسا » تالوعجم  زا  تیاور  نیا  : » دیوگیم تنسلها  ناسانش  لاجر  زا  یبهذ  هک  نانچ  تسین  حیحص  دنـس  رظن  زا  تیاور  نیا 

فیعـض نّویلاـجر  عیمج  دزن  رد  ثیدـح  نیا  هتفگ  زین  ربـلا  دـبع  نبا  تسا و  هتـسناد  یهاو  فیعـض و  ار  نآ  لـکوتم  نب  ییحی  لـیقع  وبا 
دنوش و هتسناد  یضفار  هورگ  نآ  ات  دناهدومرفن  صخشم  ار  یصاخ  هورگ  ترضح  ثیدح ، تمالس  تحـص و  ضرف  رب  مود  { 11 .} تسا
دنکیم و روهظ  { 12 «} ناطیـش نرق   » زاجح نیمزرـس  زا  هک  تسا  هدمآ  رگید  تیاور  رد  هک  دشاب  یبلطم  نامه  ترـضح  دوصقم  دـیاش 

اهر ضفر و  ار  یعقاو  مالـسا  هدرک و  توعد  یمالـسا  سدـقم  نیمزرـس  هب  ار  رفک  دوهی و  دـننکیم و  داجیا  داسف  هنتف و  هک  دنتـسه  اهنآ 
اریز تسین  حیحص  هجو  چیه  هب  هیماما ، هعیش  هب  یضفار  ضفر و  تبسن  هک  دوشیم  نشور  دش  يروآدای  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  دننکیم /

مُکنم و َنودیُری  ام  مَُکل  مَُهلام و  : » دومرف هراب  نیا  رد  (ع ) قداص ماما  هک  نانچ  تسا ؛ هدیزگنرب  ترتع  تنس و  نآرق ، هار  زج  یهار  هعیش 
ارچ دنهاوخیم و  هچ  امش  زا  امـش ، اب  ار  نانآ  هدش  هچ  { 13 ...« ;} َقحلا ُمتعبَّتأ  َبذِکلا و  ُمتَـضفر  هللا  معَن و  ضفاّرلا ، نَولوقی  مکنُوبیُعی  ام 
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هب اجنیا  زا  دیدومن / يوریپ  ار  قح  دیدرک و  ضفر  ار  غورد  امـش  ادخ  هب  دنگوس  يرآ  دنهدیم ! یـضفار  بقل  امـش  هب  دنریگیم و  بیع 
ار تیبلها  بتکم  هرهچ  اـت  هدرک  جـیورت  ار  باـقلا  هنوگ  نیا  یمالـسا ، تما  ناـیم  رد  نکفا  هقرفت  ياـهتسد  هک  دوشیم  نشور  یبوخ 

نیا سپس  { 14} دناهداد تبسن  هیئابس  مان  هب  یهورگ  هب  ار  ندوب  یضفار  ضفر و  بهاذم ، قَِرف و  بتک  رد  دیامن / رادهشدخ  نوگرگد و 
یـضفار ناونع  هب  ار  هّیئبس  هک  نیا  زا  سپ  يدادغب  تسا / هدـیدرگ  قالطا  زین  تالغ  هیناسیک و  هیماما ، هیدـیز ، دـننام  ییاههورگ  هب  بقل 
هیمامالا قرف  هیدـیزلا و  قرف  اّما  : » دـسیونیم سپـس  دـناوخیم  مان  نیا  هب  ار  هیدـیز  هیماـما و  دـننام  رگید  هورگ  دـنچ  تسا  هدرک  یفرعم 

اـههورگ و زا  هیماـما  هیدـیز و  هـقرف  { 15«;} ًاـهلا ًاـّیلع  مهیتمـستل  مالـسالا  ْما  قرف  نم  تـسیل  هیئبـسلا  ْقرفلا  ْمـألا و  قرف  یف  نودودـعمف 
زا دناهدیمان . ادخ  ار  یلع  نانآ  اریز  دنتسین  یمالسا  تما  ياههقرف  زا  هّیئبس  هقرف  اّما  دنشابیم و  یمالسا  تما  لخاد  هک  دنتـسه  ییاههقرف 
زا هک  تسا  یـسک  یـضفار  دناناناملـسم و  وزج  نانآ  اریز  تسین  تسرد  هیدـیز  هیماما و  هب  ضفر  تبـسن  هک  دوشیم  هدافتـسا  ناـیب  نیا 

تبسن رگید  هورگ  هب  یهورگ  هک  تسا  یبقل  هدماین ، يوبن  ثیداحا  رد  حالطصا  نیا  هک  تسناد  دیاب  دشاب / جراخ  یمالسا  تما  مالسا و 
قَِرف و بتک  رد  هک  تسا  يدـیاقع  دـنکیم ، نشور  ار  هعیـش  هب  ضفر  تبـسن  ییاوراـن  یبوخ  هب  هک  ياهتکن  اهیـضفار  دـیاقع  دـناهداد /

لطاب دیاقع  زا  ار  اهنآ  هکلب  درادن و  رواب  دیاقع  نیا  زا  کی  چیه  هب  هیماما  هعیـش  اریز  تسا  هدش  نایب  اهیـضفار  دیاقع  ناونع  هب  بهاذم 
رد اطخ  تبسن  یلع و  هب  يربمغیپ  تبسن  - 1 تسا / نینچ  نایضفار  دیاقع  دسیونیم  اهیضفار  دیاقع  نایب  رد  يدادغب  دروآیم . رامـش  هب 
دش لزان  یلع  يارب  نآرق  هک  دناهتفگ  دناهداد و  تبسن  هعیش  هب  هاگآان  ناگدنسیون  زا  یخرب  ار  تبسن  نیا  لییربج ؛ طسوت  یحو  ندناسر 

ههبـش ناشیا  گرم  رد  هک  ییاج  ات  بلاطیبا ؛ نب  یلع  هراـبرد  ولغ  - 2 تسا / هدـناوخ  ربمغیپ  رب  ار  نآ  هابتـشا  هب  هللااب -  ذوعن  لـییربج -  و 
هب هدیقع  نیا  تسادخ و  وا  هک  دناهدرب  نامگ  هدومن و  جورع  نامـسآ  هب  (ع ) میرم نب  یـسیع  دننام  هدش و  یفخم  یلع  دـنتفگ  دـندرک و 

نیا { 16 .} رتش تشوگ  میرحت  - 3 دنتـسناد / ادخ  ار  قداص  ماما  هیفنح و  نب  دمحم  دومن و  تیارـس  هیباطخ  هیناسیک و  دننام  رگید  یخرب 
خیرات هدـش و  ملظ  تیبلها  بتکم  هب  هرابنیا  رد  تسا و  كاپ  هدـش  دای  دـیاقع  یماـمت  زا  هیماـما  هعیـش  هک  دـنکیم  نشور  اهفیـصوت 

[. 2 / ] یقرواپ ص 89 ، يرعـشا ، نسحلاوبا  نییمالـسالا ، تالاقم  [. 1 / ] دـناهدرکن تیاعر  ار  فاصنا  لحن  لـلم و  ناگدنـسیون  ناراـگن و 
يده [. 5 / ] ص 89 نسحلاوبا ، يرعـشا  نییمالـسالا ، تـالاقم  [. 4 / ] یموـیف رینملا ، حابـصم  [. 3 / ] ص 21 يدادــغب ، قرفلا ، نـیب  قرفلا 

[. 7 / ] تیبلها تبحم  ثحب  رجح ، نبا  هقرحملا ، قعاوص  یبرق و  هیآ  لیذ  يزار ، رخف  ریسفت  [. 6 / ] ص 333 ینالقسع ، رجح  نبا  يراسلا ،
ص 218/ نیـسحلا ، یبا  نب  لیلجلادبع  ضقن ، [. 8 / ] ص 115 یجنلبـش ، راصبالا ، رون  ص 27 و  یعفاش ، یناریش  فارـشالا ، ّبحب  فاحتا 

هللادیبع لضفلاوبا  ص 230 ، یفسن ، دئاقع ، حرش  هیـشاح  [. 10 / ] لیـصفت ثحبم  لوا ، ج  دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن ، حرـش  ر.ك : [. 9]
ص 10، ج 1 ، هعیـشلا ، ثیداحا  عماج  [. 13 . ] ینازاتفت یفسن ، دیاقع  حرـش  [. 12 / ] ص 115 بلاطملا ، ینـسا  [. 11 . ] يراهدنقلا یفنحلا 

ابـس نب  هلادـبع  وریپ  یهورگ  هیئابـس  : » دـیوگیم هیئابـس  دروم  رد  قرفلا  نیب  قرف  رد  يدادـغب  همالع  [. 14 . ] يریالملا يزعملا  لیعامـسا 
نیب قرفلا  [. 15 «/ ] دناهتـشادن یجراخ  تیعقاو  اهنآ  هک  دـش  نشور  تشذـگ و  نآ  ثحب  ینـس  هعیـش و  شیادـیپ  خـیرات  رد  هک  دـناهدوب 

لسغ وضو و  تمکح  عوضوم : ص 223 / نامه ، [. 16 / ] دیمحلادبع نیدلا  ییحم  دمحم  یشاوح  اب  يدادغب ، قرفلا ،

تیباهو رب  دراو  تالاکشا 

؟ درادن شزاس  نآرق  اب  هک  دنراد  يدیاقع  اه  نانآ  دنراد ؟ رارق  نایعیش  ضارتعا  دروم  تّلع  هچ  هب  نایباهو 

شسرپ

؟ درادن شزاس  نآرق  اب  هک  دنراد  يدیاقع  اه  نانآ  دنراد ؟ رارق  نایعیش  ضارتعا  دروم  تّلع  هچ  هب  نایباهو 
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خساپ

دوب نید  زا  طلغ  ياه  تشادرب  یطارفادیاقع و  ياراد  ناشیا  دنـشاب . یم  ّتنـس  لها  ياملع  زا  یکی  باهولادبع ,  نب  دمحم  وریپ  نایباهو 
نب دمحم  دندش . عقاو  وا  ریثأت  تحت  دندرک و  یم  هعلاطم  دوب , دیاقع  رد  نویطارفا  زا  هک  ار  ياه  باتک  رت  شیب  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  و 

راکنا ار  6 ربمایپ هب  مدرم  ءهثاغتسا  اج  نآ  رد  تفر و  هنیدم  هب  جح ,  کسانم  يادا  زا  سپ  تفر ,  مارحلا  هللا  تیب  ّجح  هب  یتقو  باهولادبع 
 . تسناد یمادخ  هب  تکرش  ّدح  رد  ار  نآ  درک و  یم  هغلابم  رایـسب  دشاب ـ  هک  ره  قولخم ـ  هب  ءهثاغتـسا  زا  مدرم  يریگولج  يارب  وا  درک .
هب راداو  ار  ناـنز  یتقو  وت  تفگ :  خیـش  هب  ینز  ًاـقاّفتا  دـشارتب . ار  شرـس  یتسیاـب  درک , یم  تعباـتم  باهولادـبع  نب  دـمحم  زا  سک  ره 

تسا تنیز  درم  شیر  نز و  رس  يوماریز  ینکب ;  ناششیر  يوم  ندیشارت  هب  روبجم  مه  ار  نادرم  دیاب  ینک ,  یم  ناشرس  يوم  ندیـشارت 
نآ نایباهو  دیناسر ! لتق  هب  دندوب , هدیـشارتن  ار  ناشرـس  هک  یعمج  باهولادبع ,  نب  دمحم  دهدب . نز  نآ  هب  هک  تشادـن  یباوج  خیـش  . 

ار تایناخد  ًالثم  دنناد , یم  مارحو  تعدب  ار  نآ  تبـسانم  نیمه  هب  دنناد ; یم  مالـسا  زا  جراخ  دشاب , هدماین  ّتنـس  نآرق و  رد  هک  ار  هچ 
هب نایباهو  دنناد . یم  مارح  زین  ار  نآ  لاثما  هوهق و  دنناد و  یم  ناکرشم  دننامه  ار  وا  دنکب , لامعتسا  تایناخد  سک  ره  دنناد و  یم  مارح 

ناگدنـسیون زا  يا  هراپ  ور , نیا  زا  دـنتخادرپ ; یم  روبق  اـه و  حیرـض  یناریو  هب  دـندرک , یم  ریخـست  ار  اـج  نآ  هلمح و  يرهـش  هد و  ره 
مارح ار  یساکع  نانآ  دندادن . اب  ار  اه  نآ  ترایز  ءهزاجا  دندرک و  بارخار  همئا  هباحص و  روبق  مامت  نانآ  دنداد . بقل  اه  نآ  هب  ییاپورا 

دندرک و هزرابم  تعیرش  نید و  رهاظم  مامت  اب  تکرش ,  تعدب و  ناونع  تحت  نانآ  دنتسناد . یم  تعدب  ار  6 ربمایپ حیرض  هب  نتسب  هدرپ  و 
دزنار تنس  لها  ای  دنتفای و  یم  7 داوج ماما  7و  رفعج نب  یسوم  نیسح 7و  ماما  یلع 7و  ماما  ياه  هاگ  ترایزرد  هک  ار  نایعیش  زا  سک  ره 

تجاح ربق  بحاص  زاو  دنناوخ  یم  زامن  نانآ  روبق  دزن  هک  دندرک  یم  هدهاشم  نانآ  لاثما  ریبز و  يرصب و  نسح  رداقلادبع و  خیـش  روبق 
رگا دنراد  هدیقع  نایباهو  دنداد . یم  رارق  كرش  رفک و  يالعا  ءهجرد  رد  دنتسناد و  یم  مدرم  نیرت  هارمگ  نیرت و  نادان  زا  دنهاوخ , یم 

يرگید سک  دنوادخ  زج  هک  دریگب  رظن  رد  ار  يروما  دشاب و  ریخ  بلج  ای  ّرـش  عفد  باطخ  نیا  زا  وا  دصق  ای و و و  ای و  دیوگب و  یـسک 
1 دنراد : هدیقع  نایباهو  هصالخ  روط  هب  دشاب . یم  حابم  وا  لاوما  رد  فرـصت  تسا و  مدلا  رودهم  كرـشم و  درادن , ار  نآ  ماجنا  تردق 

دصق هب   2 تسا .  هتفر  ناکرـشم  هار  هب  یـسک  نینچ  دـییوگب : ًالثم  هاگره  دـییوجن و  لسوت  ادـخ  هب  ایلوا , ایبنا و  زا  کی  چـیه  ءهلیـسو  هب 
دینکن انب  نامتخاس  نآ  يور  دیراذگنزامن و  دیناوخن و  اعد  ربق  دزن  دیراذگن و  تسد  رهطم  ربق  هب  دـینکن و  رفـس  ناماما  ای  ربمغیپ  ترایز 
ربمایپ زا  یسک  ره  هّللادنع .  یل  عفشا  دمحم  ای  دییوگن , ًالثم  دینکن , تعافش  بلط  ربمایپ  زا   3 دینکن . رذن  نآ  يارب  دیزاسن و  يدجسم  و 

ای دییوگن : دینزن و  ادص  ار  وا  دـینکن و  دای  دـنگوس  ربمایپ  هب   4 دشاب ! هتساوخ  تعافـش  ناتب  زا  هک  تسا  نیا  دننامه  دنک , تعافـش  بلط 
نیا نایعیـش  ناناملـسم و  ءهیقب  رظن  هب  ( 1  .) تسا كرـش  ادخ  ریغ  ندـناوخ  هثاغتـسا و  ندرب و  هانپ  ادـخ و  ریغ  يارب  رذـن   5 هّللا .  لوـسر 

تافارحنا یـضعب  نتـشاد  فرـص  كرـش ,  رفک و  هب  ندرک  مکح  تسا  یهیدب  تسین .  تسرد  اه  نآ  زا  یـضعب  تسا و  یطارفا  تایرظن 
یم رهاظ  لعف  لوق و  اب  مالسا  دومرف : 7 رقاب ماما  ًالثم  تسا ,  نید  نایاوشیپ  ربمغیپء و  هریس  یفانم  مالـسا و  حور  فالخ  يرکف ,  ای  یلمع 

ءهملک گنج  نادیم  رد  هک  ار  یتسرپ  تب  درم  دینـش  یتقو  ربمایپ  مناد .  یمن  رفاک  ار  هلبق  لها  زا  کی  چیه  نم  دیوگ : یم  هنیفحوبا  دوش .
نابز رب  ار  دـیحوت  ءهملک  ندـش  هتـشک  سرت  زا  وا  تفگ :  هماسا  درک . بضغ  تخـس  تسا ,  هتـشک  تخاس ,  يراـج  ناـبز  رب  ار  دـیحوت 

وا بلق  هک  وت  تشادـن !؟  دـیحوت  هب  داقتعا  بلق  رد  هک  یتسناد  اـجک  زا  وت  تفگ :  هماـسا  هب  6 ربمایپ دوب . هتفریذـپن  ًابلق  یلو  درک , يراج 
كرش ینثغأ ,  دمحم  ای  هللادنع و  انل  عفشا  دمحم  ای  نیسح ,  ای  یلع ,  ای  هّللا ,  لوسر  ای  نتفگ  تسا !  هدشن  ناملسم  ینیبب  هک  یتفاکشنار 

مینک و یمن  تدابع  ار  نانآ  میتسرپ و  یمن  ار  ناگرزب  همئا و  ربمایپ و  نایعیش  ام  تسا .  ادخ  ریغ  تدابع  ندیتسرپ و   , كرش اریز  تسین , 
رد تّیم ,  يارب  اـعد  نداـتفا و  گرم  داـی  هب  نتفرگ و  تربـع  يارب  روبق  تراـیز  میناد .  یم  ادـخ  صوـصخمار  شتـسرپ  تداـبع و  طـقف 
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رد تشاذگ .  تمالع  نآ  يارب  دیشاپ و  بآ  میهاربا  شدنزرف  ربق  يور  رب  6 ربمایپ تسا و  بحتسم  دشا , 6 ربمایپ تّنس  قباطم  هک  یتروص 
ریغ يرگید  سک  چیه  میتسه و  تسرپادخ  دّحوم و  ام  تسین و  دراو  دننز , یم  نایعیـش  هب  نایباهو  هک  یتاماهتا  زا  کی  چـیه  تروصره 

 , یهیقف رغصا  یلع  یقروا 2. پـ  ) 142 ص 117 ـ نایباهو ,  یهیقف ,  رغـصا  یلع  یقروا 1. پـ ( ) 2  .) میتسین كرـشم  میتسرپ و  یمن  ار  ادخ  زا 
. دعب هب  ص 140 نامه , 

؟ تسیچ عونمم  ياهلّسوت  زاجم و  ياهلّسوت  زا  نایباهو  دوصقم 

شسرپ

؟ تسیچ عونمم  ياهلّسوت  زاجم و  ياهلّسوت  زا  نایباهو  دوصقم 

خساپ

ثحب و ياج  زگره  هک  دناهدرک  زیوجت  ار  لسوت  عون  هس  دننامن ، بقع  بابـسا ، هب  نالـسوتم  ناوراک  زا  هکنآ  يارب  یباهو ، ناگدنـسیون 
هداد ماجنا  هتـشذگ  رد  ناسنا  هک  یحلاص  لامعا  هب  لـسوت   – 2 وا . تافـص  ءامـسا و  یلاعت و  قح  تاذ  هب  لـسوت   – 1 دناهدوبن : وگتفگ 
ذغاک تقیقح  رد  هدرک و  هایس  ار  یتاحفـص  لسوت ، عون  هس  نیا  نداد  ناشن  زیاج  يارب  نایباهو  نمؤم . ردارب  زا  اعد  تساوخرد  3 ـ تسا .

اریز درادن ، یتیعقاو  موهفم و  لسوت  تسخن  تروص  رد  دییامرف . هعجارم  لسوتلا » ۀقیقح  یلإ  لصوتلا   » باتک هب  . ) دننکیم مارح  ار  ملق  و 
و دـهدیم ؟ ینعم  هچ  یلاـعت  قح  تاذ  هب  لـسوت  تسا ، نیمه  لـسوت »  » ینعم رگا ، ادـخ و  دوخ و  ناـیم  تسا  هلیـسو  نتخیگنا  رب  لـسوت 

تسین بیکرت  تاذ ، رد  هکنیا  مکح  هب  تسا و  یهلا  سدقا  تاذ  رد  یتقیقح  زا  یکاح  کی  ره  هک  وا  تافص  ءامسا و  هب  لسوت  نینچمه 
هب رگم  درادن ، ینعم  لسوت  هک  دش  هتفگ  تسا و  سدقا  تاذ  هب  لسوت  یعون  تافص ، ءامسا و  هب  لسوت  تسا ، طیـسب » ، » تاهج همه  زا  و 
هک نآ  زا  هتـشذگ  درادـن ، وگتفگ  ثحب و  نآ  ةرابرد  ناناملـسم  زا  يدـحا  یلو  تسا  لسوت  دـنچره  مود ، تروص  هب  لسوت  زاجم . روط 

مأوت صالخا  اب  لمع  نآ  هک  دنک  نیمـضت  دشکب و  ادخ  خر  هب  ار  دوخ  حـلاص  لمع  دـناوتیم  يدرف  هچ  تسا . ردان  رایـسب  مود  تروص 
، دوش هاگآ  دوخ  لمع  تقیقح  زا  هک  دـشاب  ياهتـسراو  رایـسب  ناسنا  هکنیا  رگم  دزاس ؟ هدروآرب  ار  وا  تجاح  نآ ، رطاخ  هب  ادـخ  اـت  هدوب 
رب راغ  زا  جورخ  هار  دندش و  ینادـنز  يراغ  رد  هوک  شزیر  رثا  رب  نت  هس  نیا  داد . خر  نایرج  نیا  لیئارـسا  ینب  زا  رفن  هس  ةرابرد  هکنانچ 
هب لسوت  دنـسم 2/16 ) دـمحا / . ) دـش زاب  هار  ات  داد  دـنگوس  دـندوب  هدرک  هک  یکین  راک  هب  ار  ادـخ  کی  ره  دـیدرگ و  هتـسب  اـهنآ  يور 

یلو دـننک ، اعد  تساوخرد  وا  زا  دـنورب و  ربمایپ  دزن  هب  دـهدیم ك  روتـسد  ناراـکهنگ  هب  ادـخ  هک  تسا  یلـسوت  ناـمه  موس ، تروص 
نیا رد  هدـنز  ناسنا  زا  اهنت  تسا و  ناگدـنز  صوصخم  اهنت  لسوت  عون  نیا  دـنیوگیم : هدرک ، فرـصت  لـسوت  زا  عون  نیمه  رد  ناـیباهو 

یعون تساوخرد ، هنوـگ  نیا  تروـص  نیا  ریغ  رد  و  خزرب ) ناـهج  رد  هدـنز   ) هدرم ناـسنا  زا  هن  درک ، اـعد  تساوـخرد  ناوـتیم  ناـهج ،
دننام ردقنارگ ، ياههام  مرتحم و  ياهناکم  دـنمجرا و  ياهناسنا  هب  لسوت  نایباهو 1 –  دزن  عونمم  ياهلسوت  تسا . یتسرپ  رـشب  كرش و 

نانآ تسادق  تمرح و  تلیـضف و  اب  ياهناسنا  ماقم  هب  لسوت   – 2 مارح . ياههام  جح و  ياههام  ردق و  بش  ناضمر و  هام  رعـشم ، هبعک ،
تـشذگرد زا  سپ  ناحلاص  ناربمایپ و  زا  اعد  تساوخرد   – 4 اهتیـصخش . نینچ  تسادق  تمرح و  هب  ادخ  نداد  دـنگوس   – 3 ادخ . دزن 

یگمه هکنیا  نآ  دـندرگیم و  زاب  زیچ  کی  هب  یگمه  عقاو  رد  یلو  دـننکیم  هولج  تروص  هس  هب  دـنچ  ره  تسخن ، لسوت  عون  هس  ناـنآ .
تـسادق تمارک و  ياهنم  تاذ  هنرگو  دنک ، باجتـسم  ار  ناسنا  ياعد  نانآ ، مارتحا  هب  ادخ  ات  دـناهداد  رارق  هلیـسو  ار  ایلوا  ایبنا و  تمارک 
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. ددرگ اعد  تباجتسا  ۀلیسو  دناوتیمن 

نید رد  تعدب  اهنآ  ًاعقاو  ایآ  دننادیم . نآ  زا  ياّربم  ار  شیوخ  دننکیم و  يراذگ  تعدب  هب  مهتم  ار  نایعیـش »  » ام ننـست ، لها  زا  ياهّدـع  ارچ 
؟ دناهتشاذگن

شسرپ

رد تعدب  اهنآ  ًاعقاو  ایآ  دننادیم . نآ  زا  ياّربم  ار  شیوخ  دننکیم و  يراذگ  تعدب  هب  مهتم  ار  نایعیـش »  » ام ننـست ، لها  زا  ياهّدع  ارچ 
؟ دناهتشاذگن نید 

( لوا تمسق  ) خساپ

یهجوت كدنا  اب  هربخ  لها  هک  درابیم  اهنآ  نییاپ  الاب و  اپ و  ات  رـس  زا  تعدب  تسا ؟ نایب  هب  تجاح  هچ  تسا  نایع  هک  اجنآ  تفگ : دیاب 
یتفم زاب  نب  نانآ  زا  یخرب  رظن  هب  تعدـب  يانعم  مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اـجنیا  رد  هک  دربیم ، یپ  اـهنآ  رامـش  یب  ياهتعدـب  هب 

زیچ ره  تعدب  { 1 «} قباس لاثم  ریغ  یلع  ثدحأ  ام  لک  یه  ۀعدبلا  : » تسا هدرک  انعم  فیرعت و  نینچ  ار  تعدب  زاجح ، ننست  لها  نیشیپ 
دیاب فیرعت  نیا  قبط  دناهتفریذپ . ار  انعم  نیمه  زین  یناطحقلا »  » دننام وا  نادرگاش  ًارهاظ  و  تسا . هتـشادن  دننام  هتـشذگ  رد  هک  تسا  هزات 

ناـشدوخ ياـهفرح  هقف و  قبط  هک  تسا  ییاهتعدـب  لوا : تسا : مسق  ود  دـنوشیم  بکترم  ننـست  لـها  زا  یهورگ  هک  ییاهتعدـب  تفگ :
ناـشدوخ هقف  قبط  اـهنآ  زا  یخرب  ياهتعدـب  تسا . تعدـب  هعیـش  هقف  قـبط  هک  تسا  ییاهتعدـب  مود : دـنوشیم ، بکترم  تسا و  تعدـب 

روط هب  داد و  ماجنا  دیابن  دناهدادن  ماجنا  هدوبن و  هباحص  رصع  رد  و  (ص ) هَّللالوسر نامز  رد  هک  یلمع  ره  دنتـسه  یعدم  نانآ  زا  ياهّدع 
بجوم تسا و  مارح  تعدب و  تسا ، هزات  ثداح و  هدش و  جیار  ترضح ، نآ  باحـصا  و  (ص ) هَّللالوسر زا  دعب  هک  ینید  لمع  ره  یلک 

نإف رومألا  تاثدـحم  مکاـیا و  تسا : هدومرف  (ص ) هَّللالوسر هک  دـناهدرک  کـسمت  تیاور  نیاـب  و  تسا . نید  زا  جورخ  رفک و  كرش و 
لقن (ص ) هَّللالوسر زا  هک  تیاور  نیا  ياضتقم  هب  دناهدومن و  تعدـب  يارب  هک  انعم  نیا  قبط  { 2 .} ۀلالض ۀعدب  لک  ۀعدب و  ۀثدحم  لک 
دجو يروما  نینچ  هباحـص  و  (ص ) هَّللالوسر نامز  رد  اریز  تسا ، تعدب  میوشیم  روآدای  ًالیذ  هک  ار  يروما  دناهتفریذپ ، ار  نآ  هدرک و 

هداد و ماجنا  ار  اهنآ  مامت  تیدج  اب  نانآ  زا  یهورگ  یلو  تسا  هدش  جـیار  ثداح و  دـعب  ياهنامز  رد  هک  دنتـسه  ییاهزیچ  زا  هتـشادن و 
دوجو يرما  نینچ  هباحص  رصع  رد  و  (ص ) هَّللالوسر نامز  رد  ناناملسم . هب  نداد  رفک  كرش و  تبـسن   - 1 زا : دنترابع  اهنآ  و  دنهدیم ،

رد یتح  دـناهدرکیم و  داهتجا  رگیدـکی  فالخ  رب  یهاگ  هباحـص  اهیباهو  دوخ  لوق  هب  هتـشاد و  رظن  فالتخا  یهاگ  هکنیا  اـب  هتـشادن و 
لوق هب  هک  ار -  نامثع  هنیدـم  ناناملـسم  هباحـص و  دوخ  یتح  و  دـناهدومن ، ییارآفص  رگیدـکی  ربارب  رد  هدرک و  گنج  مه  اب  يدراوم 
نفد دوهی  هک  ییاـج  رد  زور  دـنچ  زا  سپ  ار  شاهزاـنج  دنتـشک و  ار  وا  دـندرک و  هرـصاحم  زور  هس  دوـب -  (ص ) هَّللالوـسر هفیلخ  ناـنآ 

ضحم هب  وردـنت  هورگ  نیا  یلو  دـناهدادن  مه  هب  رفک  كرـش و  تبـسن  هدرکن ، ریفکت  ار  رگیدـکی  لاح  نیع  رد  دـندرک . نفد  دـندشیم 
نید زا  جورخ  ورفک  كرـش و  هب  مهتم  ار  وا  دوشیمن  هدـیقع  مه  اـهنآ  اـب  دـنکیم و  لـمع  شدوـخ  داـهتجا  هقف و  قـبط  یناملـسم  هکنیا 

نآرق فالخ  رب  اهنآ  لمع  نیا  هکنیا  رب  ًافاضم  دنوشیم . بکترم  ار  تیناسنا  لقع و  عرش و  فالخ  تلالض و  تعدب و  نینچ  دننکیم و 
مالسا راهظا  هک  سک  نآب  ناناملـسم  يا  { 3 (} ًانِمُؤم َتَسل  َمـالَّسلا  مکیِلا  یقلَا  نَِمل  اولوقَت  ـال  َو  : ) تسا هدومرف  دـنوادخ  هک  تسا  میرک 

دننکیم رفک  كرش و  هب  مهتم  يزیچ  كدنا  هب  ار  ناناملسم  هک  تسا  نیا  نانآ  مّلسم  ياهتعدب  زا  یکی  نیاربانب  دیهدن . رفک  تبـسن  دنک 
نوجح دـحا و  عیقب ، ياهناتـسربق  هب  تبـسن  هک  يروـما   - 2 دـننکیم . لـمع  دـناهدرک  لـقن  دوخ  هک  یتیاور  هفیرـش و  هیآ  فـالخ  رب  و 

زا 934بهاذم هحفص 718 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


بش و رد  ار  اهناتـسربق  برد  ب ) تسا . تعدـب  نداد  رارق  راوـید  برد و  اهناتـسربق  يارب  فـلا ) دـنوشیم : هدـش و  بکترم  بلاـطوبا ) )
ریغ ياهزیچ  ندرک و  بصن  نآ  جراخ  ناتـسربق و  لخاد  ولبات  ج ) تسا . تعدـب  ندـش ، روبق  لها  ترایز  عناـم  نتـسب و  زور  زا  یتاـعاس 

رد و  (ص ) هَّللالوسر نامز  رد  اریز  تسا . تعدب  نداد ، رارق  هقیضم  رد  ار  نرئاز  نتشاذگ و  رومأم  د ) تسا . تعدب  نتشون  هنآ  رب  طوبرم 
دوجو هب  عادبا و  هک  تسا  ریخا  هلاس  دص  تاثدحتسم  اهتعدب و  زا  روما  نیا  همه  هتشادن و  دوجو  هدربمان  روما  زا  کی  چیه  هباحص  رـصع 
ترایز يارب  تسا  هتفریم  باوخ  هب  هشیاع  ًارهاـظ  هک  بش  ياـههمین  رد  (ص ) هَّللالوسر هک : تسا  يراـخب  حیحـص  رد  ـالا  دـناهدروآ و 

هب دعب  زور  (ص ) هَّللالوسر دناهدرکیم و  نفد  بش  ار  اههدرم  یهاگ  هک : تسا  ملسم  حیحـص  رد  و  { 4 .} تسا هتفریم  عیقب  هب  روبق  لها 
دورو زا  هدیـشک و  راوید  ار  دحا  يادهـش  روبق  رود  هکنیا ، رتراوگان  همه  زا  هکلب  رتراکـشآ  تعدـب  { 5 .} تسا هدـناوخیم  زامن  اهنآ  ربق 
بصن زین  وگ  دنلب  اههتشون ، اهولبات و  بصن  رب  هوالع  هدرک و  تعنامم  ناتـسربق  هب  دنیآیم -  یمالـسا  ياهروشک  زا  هک  مرتحم -  نارئاز 

هار ادص  رـس و  اهوگدـنلب  دـنناوخب ، روبق  لها  ترایز  دایز ، هلـصاف  رد  راوید و  تشپ  زا  لقاال  دـنهاوخیم  نارئاز  هک  یتاعاس  رد  هدرک و 
بلق و روضح  یمارآ و  اب  دناهدش ، قفوم  دحا  يادهـش  ترایز  هب  هبترم  کی  رمع  رد  دیاش  هک  ناناملـسم  دـنهدیمن  هزاجا  دـنزادنایم و 

نیا ندرک و  راـتفر  ناملـسم  نارئاز  اـب  هنوگ  نیا  اـیآ  تسین ؟ تعدـب  لاـمعا  نیا  اـیآ  اـبجع !! دـنناوخب . روبق  لـها  تراـیز  عـمج  ساوـح 
مارحلادجسم و رد  ندناوخ  هدرم  رب  زامن   - 3 تسا ؟ حلاص  فلس  زا  يوریپ  و  (ص ) هَّللالوسرتنس اهنیا  ایآ  تسین ؟ تعدب  اهيریگتخس 
. دنناوخیم زامن  اهنآ  رب  دنروآیم و  یبنلادجسم  مارحلادجسم و  لخاد  ار  هزانج  دنچ  ای  کی  ًالومعم  اهزامن  زا  دعب  هک  تسا  یبنلادجسم 

روبع دجـسم  زا  ار  صاقو  یبا  نب  دعـس  هزانج  داد  روتـسد  هشیاع  هک  هدـش  تشادرب  یتیاور  زا  لمع  نیا  تیعورـشم  زاوج و  لصا  ًارهاظ ،
دوز هچ  مدرم  تفگ : هشیاع  دـندومن  شنزرـس  لمع  نیا  رب  ار  هشیاع  دـندرک و  ضارتعا  ناناملـسم  دـناوخ ، زاـمن  نآ  رب  هشیاـع  دـنداد و 

حیحـص رب  مدقم  حصا و  ار  نآ  هک  يراخب  حیحـص  رد  { 6 .} دناوخ زامن  لیهـس  هزانج  رب  دجـسم  رد  (ص ) هَّللالوسر هک  دندرک  شومارف 
ج 1، ۀعبرالا » بهاذملا  یلع  هقفلا   » باتک رد  تسا . هدشن  حرطم  هدماین و  دجسم  رد  ّتیم  رب  ندناوخ  زامن  ثیدح و  نیا  دننادیم  ملـسم 

هتفگ سپـس  تسا ؟ زیاج  دجاسم  رد  تیم  رب  زامن  ایآ  تسا . هدمآ  دـجاسملا » یف  تیملا  یلع  ةالـصلا  زوجی  له  ةزانجلا : ةالـص  ثحابم  »
دراو دـناهتفگ و  اهیلام  اهیفنح و  هک  هنوگ  نامه  دـشاب ، دجـسم  جراـخ  هزاـنج  دـنچ  ره  تسا  هورکم  دـجاسم  رد  ّتیم  رب  زاـمن  تسا :

، تسا حابم  دجسم  رد  تیم  رب  زامن  دناهتفگ : اهیلبنح  یلو  تسا ، هورکم  دوش  هدناوخ  زامن  نآ  رب  هکنآ  زا  لبق  دجـسم  رد  هزانج  ندومن 
ثیدح هب  { 7 «} نمؤملا ةالص   » باتک رد  تسا . بحتسم  دناهتفگ  اهیعفاش  تسا و  حابم  دجـسم  رد  تیم  رب  زامن  دناهتفگ : اهیلبنح  یلو 

دش هدناوخ  دجسم  رد  زین  رمع  رکبوبا و  هزانج  رب  زامن  هک  هدرک  لقن  تسا  ننـست  لها  زا  رفن  کی  هک  یباطخلا »  » زا هدرک و  هراشا  هشیاع 
هدـناوخ دـیع  زامن  هک  ییاج  رد  رگا  یلو  تسا ، زیاج  دجـسم  رد  هزاـنج  رب  زاـمن  تسا : هتفگ  زین  زاـب  نب  تسا . هدرکن  هئارا  كردـم  اـّما 

کی دانتـساب  اهنت  ًارهاـظ  نآ  رب  زاـمن  دجـسم و  رد  هزاـنج  ندروآ  هک  دـینکیم  هظحـالم  نونکا  { 8 .} تسا لضفا  دـنناوخب  زامن  دوشیم 
لومعم (ص ) هَّللالوسر نامز  رد  نآ  رب  ندـناوخ  زاـمن  دجـسم و  لـخاد  هزاـنج  ندروآ  دوشیم ، مولعم  مه  تیاور  نآ  زا  تسا و  تیاور 

هدروآ و دجـسم  لخاد  زاـمن ، تقو  ریغ  رد  ًارهاـظ  مه  نآ  هزاـنج  کـی  مه  نآ  هبترم ، کـی  اـهنت  دـشاب  حیحـص  تیاور  نیا  رگا  هدوبن و 
نامز رد  دوشیم  مولعم  و  تسا . هدش  هدـناوخ  هشیاع  طسوت  زامن  کی  هزانج و  کی  مه  دـعب  تسا ، هدـناوخ  زامن  نآ  رب  (ص ) هَّللالوسر

ناناملسم دندروآ ، دجسم  هب  ار  هزانج  کی  هشیاع  روتـسد  هب  هک  مه  دروم  کی  رد  دناهدروآیمن و  دجـسم  لخاد  ار  اههزانج  زین  هباحص 
و دنتـسنادیمن ، عورـشم  هتـشادن و  لوبق  ار  هشیاع  هنارـسدوخ  لامعا  اهراک و  ناناملـسم ، دوشیم  مولعم  هیـضق  نیا  زا  دـندرک و  ضارتعا 
هک دش  مولعم  دمآ  تسدـب  ننـست  لها  ربتعم  عبانم  زا  هچنآ  عومجم  زا  درک . دانتـسا  (ص ) هَّللالوسر لمع  هب  دوخ  زا  عافد  ماقم  رد  هشیاع 

تحـص ضرف  رب  لوا ) تسا : رارق  نیا  هب  اهنآ  دـنوشیم و  بکترم  تسا ، (ص ) هَّللالوسر تنـس  فـالخرب  میرک و  نآرق  فـالخرب  اـهنآ 
رب یلیلد  چیه  تسا و  هدوب  یبنلادجـسم  رد  دروم  نیا  دـناهدناوخ  زامن  تیم  رب  دجـسم  رد  هشیاع  و  (ص ) هَّللالوسر دـیوگیم  هک  یتیاور 

ياعدا هتفگ و  قبط  اجنآ -  رد  نآ  رب  زامن  مارحلادجسم و  رد  هزانج  ندرب  سپ  درادن ، دوجو  مارحلادجسم  هب  تبـسن  نآ  تحـص  زاوج و 
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عورـشم زیاج و  دجاسم  مامت  رد  تیم  رب  زامن  دنیوگب  دیاب  تروص  نیا  رد  دنکیمن و  قرف  دـنیوگب  هکنیا  رگم  . ) تسا تعدـب  نانآ  دوخ 
رب هدروآ و  دجـسم  لخاد  هشیاع  نامز  رد  مه  یکی  و  (ص ) هَّللالوسر نامز  رد  هزانج  کی  اـهنت  هک  تسا  روبزم  تیاور  رد  مود ) تسا .)

دنروآیم رگید  هزانج  زامن ، کی  زا  سپ  یهاگ  تبون و  جنپ  یهاگ  زور  هنابـش  ره  رد  مه  نآ  ددعتم و  ياههزانج  هن  دـندناوخ ، زامن  نآ 
هدش رازگرب  تعامج  زامن  زا  دعب  تاوما  رب  زامن  هک  تسین  تیاور  نآ  رد  موس ) دنناوخیم . رتشیب  ای  زامن  شش  زور  هنابـش  رد  یهاگ  هک 

نتـشادزاب و هلفان  ندناوخ  تابیقعت و  ماجنا  زا  ار  مدرم  هکنیا  رتزیگنافسا  همه  زا  مراهچ ) تسا . هوبن  زامن  زا  دـعب  ًاعطق  هشیاع  زامن  هکلب 
دنوش لطعم  دنوشیم  راچان  مدرم  یلو  دنوش  لوغـشم  اههلفان  تابیقعت و  هب  زامن  زا  دعب  هدش  دیکأت  هکنیا  اب  ندناوخ  تیم  زامن  ود  یهاگ 

. دنرادیم زاب  سدقم  عرش  طسوت  هدش  نییعت  تابیقعت  زا  ار  تیعمج  همه  نآ  لفط  کی  رب  زامن  يارب  اسب  هچ  دوش و  هدناوخ  تیم  زامن  ات 
هتفگب ندز  داد  لـمع و  نیا  و  تاومـألا » یلع  ةالـصلا  :» دـنزیم داد  (ص ) هَّللالوسر راـنک  رد  دـنلب  يادـص  اـب  وگدـنلب و  اـب  نذؤم  مجنپ )
هتـشذگ اهنیا  همه  زا  { 9 ...(.} هّللا لوسر  دـنع  مهتاوصا  نوضغی  نیذـلا  ّنا  :) تسا هفیرـش  هیآ  نیا  فـالخ  رب  رگید ، دراوـم  رد  ناـشدوخ 
تعامج ياهزامن  زا  دعب  مهنآ  دجـسم ، رد  تیم  رب  زامن  دیاب  هک  همانرب  نیا  قبط  نانآ  یلو  دـننک  نفد  رتدوز  هچ  ره  تسا  مزال  ار  هزانج 

دیاب هزانج  نیا  دنناسرب ، دجسم  هب  حبص  زامن  زا  دعب  زامن ، يارب  ار  نآ  دنتـسناوتن  هدش و  نفد  هدامآ  ياهزانج  هچنانچ  ًالثم ، دوش ، هدناوخ 
نونکا دـنوشیم . بکترم  هک  تسا  رکنم  تعدـب و  دوخ  نفد  ریخأـت  نیا  دـنناوخب و  زاـمن  نآ  رب  رهظ  زاـمن  زا  دـعب  اـت  دـنامب  نیمز  يور 
بکترم راکـشآ  رکنم  تعدـب و  نیدـنچ  ناشیاه  هدرم  رب  زامن  يرازگرب  رد  اهنت  ناشدوخ  هدـیقع  هقف و  قبط  اهنآ  هک  دـیدومرف  هظحالم 

رب زامن  زاوج  لیلد  هک  تسا  هدمآ  تیملا » یلع  ةالـصلا   » هحفص 1277 یناطحقلا  نمؤملا  ةالـص  باتک  رد  هک  موشیم  روآدای  دنوشیم .
تیاور هک  تسا  نیا  نآ  رهاظ  دناهدرک و  هدافتـسا  زاوج  نآ  زا  و  دـناوخ ، زامن  دعـس  هزانج  رب  هک  تسا  هشیاع  ثیدـح  دجـسم ، رد  تیم 

ًاـصوصخ دجاسم ، دروم  رد  اهنآ  ياهتعدـب  زا  یخرب  دـجاسم 4 -  دروم  رد  نانآ  ياهتعدـب  درادـن . دوجو  هشیاع  تیاور  زج  يرکذ  لباق 
ياهدبنگ تخاس  مود : هدیشک . کلف  هب  رس  ددعتم و  ياههرانم  تخاس  لوا : تسا : لیذ  رارق  هب  ابق  دجسم  یبنلادجسم و  مارحلادجـسم و 

راوید رد و  نییزت  موس : دناهتخاس . دننامه  مه و  رانک  رد  دبنگ  تفه  هک  دهف ) کلملا  باب   ) یبنلادجسم برد 21  يالاب  ًاصوصخ  ددعتم 
ياهراوید برد و  هب  ییاههتشون  مراهچ : نوگانوگ . ددعتم و  ياهغارچ  اب  راگن و  شقن و  عاونا  اب  یبنلادجسم  ًاصوصخ  دجاسم  فقـس  و 

رد ددعتم  ياههناخباتک  يانب  مشش : بش . زا  یتمسق  رد  نارازگزامن  نارئاز و  ندومن  مورحم  یبنلادجسم و  ياهبرد  نتسب  مجنپ : دجاسم .
ًالومعم هک  ناضمر  كرابم  هام  رد  ًاـصوصخ  یبنلادجـسم  مارحلادجـسم و  رد  ندروخ  زیچ  نتخادـنا و  هرفـس  متفه : یبنلادجـسم . لـخاد 

بترم ار  اههدرم  متـشه : دنوشیم . ندروخ  اذغ  لوغـشم  يروخاذغ  نلاس  نوچمه  دننکیم و  نهپ  ددـعتم  ياههرفـس  برغم  زامن  ماگنه 
هار مهن : میدش .-  ضرعتم  ار  نآ  ندوب  تعدب  ًالبق  هک  یحرـش  هب  ندناوخ -  زامن  اهنآ  رب  هیموی  ياهزامن  زا  دعب  ندروآ و  دجـسم  لخاد 

ریاـس عـیقب و  روـبق  لـها  تراـیز  هب  ار  اـهنز  نتفر  ناـشدوخ  هـک  یبنلادجـسم -  رد  روـبق  تراـیز  يارب  تبوـن  ود  رد  زور  ره  اـهنز  نداد 
{10  -.} دننادیم مارح  عنم و  تعدب  ناونع  هب  اهناتسروگ ،

( مود تمسق  ) خساپ

هکنیا اب  و  دنتـسه . اـیند  رهاـظم  زا  اهـشرف  نیا  هکنیا  اـب  اـهنآ  رب  هدجـس  گـنراگنر و  یعونـصم و  ياهـشرف  هب  دجـسم  ندرک  شرف  مهد :
مارحلادجسم رد  ندناوخ  زامن  مهدزای : دوش .) هعجارم  باتک  نیمه  هحفص 270  هب  : ) درکیم هدجس  ریصح  رب  نیمز و  رب  (ص ) هَّللالوسر

: تسا هتفگ  هک  دشابیم . اهنآ  لوبق  دروم  نیشیپ و  یتفم  زاب ، نب  ياوتف  اعدا و  فالخرب  دراد و  دوجو  ددعتم  ياهربق  هک  یبنلادجـسم  و 
زا یخرب  اـهنیا  { 11 «.} تسا روبق  لـها  هب  تبـسن  ّولغ  كرـش و  بجوم  تسین و  حیحـص  زاـمن  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ربـق  هک  يدجـسم  رد 
دـش رکذ  هچ  نآ  ندوب  تعدب  دش و  رکذ  هک  دشاب  نآ  زا  شیب  دیاش  دوش  یـسررب  ًاقیقد  رگا  تسا و  دجاسم  صوصخ  رد  اهنآ  ياهتعدب 
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یخرب هب  اجنیا  رد  ام  دـنهد و  ماجنا  دـیابن  هدـش و  یهن  ًاحیرـص  اـهنآ  زا  یـضعب  زا  هوـالع  هب  تسا ، اـهنآ  دوخ  ياـهفرح  ّهلدا و  بسح  رب 
رما { 13} دجاسملا { 12} دییـشتب ترما  ام  دومرف : (ص ) ربمایپ دیوگ : سابع  نبا  مینکیم . هراشا  ناشدوخ  لوبق  دروم  ياهباتک  زا  تایاور 

اهَُّنفرخَُرَتل تسا : هتفگ  هداد و  ربخ  ناناملسم  هدنیآ  زا  سابع  نبا  زین  دجاسم . نامتخاس  ندرک  ینالوط  ندرب و  الاب  هب  مدشن ) رما   ) منکیمن
نبرمع زین ، { 14 .} دننکیم يراصن  دوهی و  هک  هنوگ  نامه  دومن ، دیهاوخ  يراکالط  شقن و  ار  دجاسم  يَراصَّنلا . َو  ُدوُهَیلا  ِتَفَرْخَز  امک 

ناک دجـسملا  نا  هک : دناهدرک  لقن  ییوس  زا  { 15 «.} رَّفَُـصت وا  رَّمَُحت  ْنَا  كاّیا   » تشاد رذح  رب  دجاسم  يزیمآگنر  زا  ار  مدرم  باطخلا 
یف ِهنایُنب  یلع  هانب  رمع و  هیف  داز  و  ًائیـش ، رکبوبا  هیف  دِزَی  مَلَف  ِلخَّنلا  ُبَشَخ  ُهُدمُع  دیرَجلا و  ُهفقـس  نبَّللِاب و  ًاِّینبم  (ص ) هَّللالوسر دهع  یلع 

ۀَّصَقلا ِۀشوقنَملا َو  َةراجحلاب  ُهَرادـج  ینب  ًةریثَک و  ًةَدایز  هیف  دازف  نامثع  هّریغ  ُمثَأَشَخ  هدـمُع  َداعا  دـیرجلا و  َنبَّللاب و  (ص ) هَّللالوسَر دـهَع 
زا نآ  ياهنوتس  تشخ و  زا  یبنلادجسم  راوید  (ص ) هَّللالوسر دهع  رد  { 16 .} ِجاَّسلاب ُهَفقـس  َو  ٍۀَشوقنم  ٍةراجح  نم  هدمُع  لعَج  و  چگ ) )

هعـسوت و ار  دجـسم  باطخلا  نب  رمع  نآ ، زا  سپ  دوب . نینچ  زین  رکبوبا  دـهع  رد  دوب ، امرخ  ياههخاش  زا  نآ  فقـس  امرخ و  تخرد  هنت 
انب چگ  یگنر و  ياهگنـس  اب  ار  نآ  ياهراوید  داد و  هعـسوت  ار  دجـسم  نامثع  یلو  (ص ) هَّللالوسر نامز  تیفیک  نامه  هب  درک  انب  دیدجت 
زاب نب  ًانمض  دناشوپ . دنروآیم ] دنه  زا  هک   ] صوصخم ياهبوچ  زا  ار  نآ  فقس  درب و  الاب  یگنر  ياهگنس  زا  زین  ار  نآ  ياهنوتس  درک و 

ار دـجاسم  هچنانچ  دـننکیم  يرود  یمیدـق  ياهانب  زا  دـننکیم و  انب  ابیز  ياههناخ  مدرم  هک  ینامز  رد  تسا : هتفگ  اـهنآ ، فورعم  یتفم 
اب ار  دجاسم  هک  درادن  یعنام  ینامز  نینچ  رد  دـننکیم و  يراددوخ  اهنآ  رد  زامن  عامتجا و  زا  مدرم  دـنراذگب  دوخ  لاح  هب  میدـق  دـننام 

تحـص و هرابرد  ام  نونکا  { 18 {} 17 .} دننک تبغر  دجـسم  نتفر  هب  مدرم  ات  تخاس  نامثع  هچنآ  دننام  دـنزاسب  چـگ  یگنر و  ياهگنس 
دروـم رد  زاـب ، نب  اـهنآ  سأر  رد  ياهّدـع و  هک  هدـش  هـچ  هـک  تـسا  نـیا  تبحـص  هـکلب  مـینکیمن  ثـحب  اـهفرح  تاـیاور و  نـیا  مـقس 

اهنآ ياهباتک  حصا  رد  هک  تایاور  نیاب  دوشیم ، هدش و  لامعا  دجاسم  نیا  رد  هک  ییاهتعدب  ابق و  دجسم  یبنلادجسم و  مارحلادجـسم و 
بیترت دجاسم  نامتخاس  ندرب  الاب  هب  تبسن  (ص ) هَّللالوسر مالک  هب  دننکیمن ؟ هجوت  سابع  نبا  رمع و  فرح  هب  دننکیمن ؟ انتعا  هدمآ ،

ءایلوا و ءایبنا و  ریاس  و  (ص ) هَّللالوسر ربق  ترایز  دصقب  رفـس  ندوب  تعدب  رب  یلیلد  هک  ار  یتایاور  هک  هدش  هچ  دنهدیمن ؟ هدادـن و  رثا 
دجاسم و هب  تبـسن  دوخ  ياهتعدب  دروم  رد  دننکیم ، نارگید  رفک  كرـش و  هب  مکح  اهنآ  قبط  دنروآیم و  رگید ، روما  نتفرگ و  نشج 

هنوگ نآ  دجاسم  ندمآ  هب  مدرم  تبغر  روظنم  هب  هک  دننکیم ؟ هیجوت  زاب  نب  دـننام  ای  دـننیبیمن و  ًالـصا  دـنروآیمن و  نیفیرـش  نیمرح 
یناغارچ و نییزت و  دوشیم ؟ جراخ  ندوب  عرش  فالخ  تعدب و  زا  یـشیدنا  تحلـصم  اب  تعدب  باکترا  درادن و  یعنام  نتخاس  دجـسم 

روبق نتخاس  ماما  تسا  هیجوت  لباق  دـشابیمن و  تنـس  فالخ  تعدـب و  ینانچ  نآ  ياهدـبنگ  اههرانم و  نتخاس  دـجاسم و  راگن  شقن و 
همئا روبق  فارطا  ندرک  زیمت  تفاظن و  تسا !! رفک  كرـش و  مارح و  تعدب و  اهنآ  طسوت  هدش  بیرخت  ياهانب  دیدجت  مالـسا و  ناگرزب 

هقف قبط  ننـست  لها  ياهتعدب  تسا !! رفک  كرـش و  بجوم  عرـش و  فالخ  تعدب و  رئاز  همه  نآ  اب  دحا  يادهـش  مالـسلا و  مهیلع  عیقب 
زراب و ياهتعدب  زا  یخرب  نونکا  میدرک ، هئارا  ناشدوخ  لوبق  دروم  تایاور  بهذم و  هقف و  قبط  ار  ننـست  لها  ياهتعدـب  زا  یخرب  هعیش 

ةالصلا : » مود تسا . مارح  تعدب و  عرش  روتـسد  ناونع  هب  نآ  نتفگ  هک  رجف  عولط  زا  لبق  نتفگ  ناذا  لوا : هعیـش : هقف  قبط  اهنآ  راکـشآ 
روهشم ربانب   ) هک ندناوخ  زامن  هتسب  تسد  اب  موس : تسا . مارح  تعدب و  ناذا ، ءزج  نونع  هب  حبص ، ناذا  رد  نآ  نتفگ  هک  مونلا » نم  ریخ 

. تسا زامن  للطبم  تعدب و  دـمح  هروس  لوا  رد  میحرلا » نمحرلا  هَّللا  مسب   » نتفگن مراهچ : تسا . زامن  لطبم  مارح و  تعدـب و  اهقف ) نیب 
ار هدجـس  هیآ  زامن  رد  مشـش : تسا . زامن  لطبم  مارح و  تعدب و  زامن » ءزج  دصق  هب   » دـمح هروس  ندـناوخ  زا  دـعب  نیمآ »  » نتفگ مجنپ :
، دـمح هروس  زا  دـعب  لماک  هروس  کی  ندـناوخن  متفه : تسا . زامن  لطبم  مارح و  تعدـب و  ندرک  هدجـس  تعکر ، طـسو  رد  ندـناوخ و 

تروص زامن ، نداد  مالس  لاح  رد  مهن : تسا . زامن  لطبم  مارح و  تعدب و  شرف  رب  هدجـس  متـشه : تسا . زامن  لطبم  وزامن  ندرک  صقان 
تعدـب و تعامج  زامن  رد  اهفـص  لاصتا  تیاعر  مدـع  مهد : تسا . زامن  نـالطب  بجوم  مارح و  تعدـب و  ندـنادرگرب  هلبق  تمـس  زا  ار 
. تسا مارح  تعدـب و  حـیوارت ) زامن   ) مان هب  ندـناوخ  تعامج  هب  ار  ناضمر  كرابم  هاـم  ياهبـش  ياـههلفان  مهدزاـی : تسا . زاـمن  لـطبم 
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يارب هعمج  زور  مهدزیس : تسا . مارح  تسا  لوصف  نآ  نودب  هماقا  ناذا و  هکنیا  ناونع  هب  هماقا  ناذا و  لوصف  زا  یخرب  فذح  مهدزاود :
زامن نـالطب  بجوم  نیا  ندرک و  اـفتکا  ریبکت  راـهچ  هب  تاوما  رب  زاـمن  رد  مهدراـهچ : تسا . مارح  تعدـب و  نتفگ  ناذا  ود  هعمج  زاـمن 
ةورع باتک  هب  زاین  تروص  رد  هک  دنشابیم  ثحب  لحم  ای  دنتـسین  لطبم  مارح و  تعدب و  قلطم  روط  هب  اهنیا  زا  یخرب  هتبلا  { ) 19 .} تسا

« ةدجـسلا  » هروس دمح ، هروس  زا  دعب  ًالومعم  حبـص  زامن  رد  هعمج  ياهزور  ًانمـض ، دوش ). هعجارم  نآ  ریغ  زامن و  تالطبم  لصف  یقثولا ،
هب هجیتن  رد  دنتـسه و  انـشآان  رفاسم و  مه  ياهّدع  دنوریم -  هدجـس  تعکر ، يانثا  رد  هک  نآ -  ندوب  تعدـب  رب  هوالع  دـنناوخیم و  ار 

تعامج زامن  رد  ینالوط  هروس  ندناوخ  نیا  زا  هتـشذگ  دوشیم . لطاب  ناشیاهزامن  ًانیقی  تهج  نیا  زا  دنوریم و  عوکر  هب  هدجـس  ياج 
هعمج حبـص  زامن  هب  صاصتخا  رما  نیا  و  دـنک . تیاعر  ار  نیمومأم  لاح  هک  تسا  تعامج  ماما  رب  تسا و  (ص ) هَّللالوسر رما  فـالخرب 

هک تـسا  ملــسم  حیحــص  يراـخب و  حیحــص  رد  دوـشب . نیمومأـم  لاـح  تیاـعر  هـک  هدــش  رما  تعاـمج  زاـمن  قـلطم  رد  هـکلب  درادــن 
هدحو یّلـص  اذإف  ۀجاحلا ) اذ  و   ) ضیرملا فیعـضلا و  ریبکلا و  ریغـصلا و  مهیف  نإف  ففخیلف  سانلا  مکدـحا  َّما  اذا  دومرف : (ص ) هَّللالوسر

ریغص نارازگزامن  نیب  رد  نوچ  دریگب  هاتوک  کبس و  ار  زامن  دیاب  دش  مدرم  تعامج  ماما  امش  زا  یکی  هاگ  ره  { 20 .} ءاش فیک  ّلصیلف 
ار شزامن  صخـش  هک  هاگنآ  دراد و  دوجو  دسرب -  شراک  هب  دـهاوخیم  دراد و  راک  هک  تجاح -  بحاص  رامیب و  فیعـض و  ریبک و  و 

فّفخیلف سانلل  مکدحأ  یّلـص  اذا  دومرف : هک  تسا  رگید  تیاور  رد  هاتوک .) ای  ینالوط  . ) دـناوخب دوب  لیام  هک  هنوگ  ره  دـناوخیم  ادارف 
، دهد ماجنا  کبس  ار  زامن  دش  تعامج  ماما  مدرم  يارب  امـش  زا  رفن  کی  هک  هاگنآ  { 21 .} ۀجاحلا اذ  میقسلا و  فیعضلا و  سانلا  یف  نإف 

دح رد  نآ  ریغ  هدربمان و  ياـهباتک  رد  نومـضم  نیا  هب  تاـیاور  دراد . دوجو  تجاـح  بحاـص  راـمیب و  ناوتاـن و  دارفا  مدرم  نیب  رد  اریز 
ناشباوخ زامن  نیب  رد  یتح  یـضعب  هکنیا  لاح  دننکیم و  ینالوط  ار  حبـص  ياهزامن  ًاصوصخ  دـننکیمن و  تیاعر  نانآ  یلو  تسا  رتاوت 

میاپ يور  سب  زا  حبـص  زامن  رد  نم  تفگیم : میتسناد و  ار  نامتعامج  ماما  ردـق  میدـمآ  هک  اجنیا  ام  تفگ : اهیناریا  زا  رفن  کی  دربیم .
دجسم هب  سک  چیه  دنناوخب  هدننک  هتـسخ  ینالوط و  روط  نیا  ار  اهزامن  دنهاوخب  ناریا  رد  رگا  و  درب ، مترچ  یگتـسخ  رب  هوالع  مداتـسیا 

. ملاعلاهَّللا دـشاب و  اهنیا  زا  شیب  دـیاش  دوش  یـسررب  رگا  هک  دـشابیم  ناشیاهزامن  صوصخ  رد  اـهنآ  ياهتعدـب  زا  یخرب  اـهنیا  دوریمن .
ناناملسم و مالـسا و  نانمـشد  ربارب  رد  هملک  تدحو  روظنم  هب  یلو  دننیبیم  ننـست  لها  زامن  رد  ار  راکـشآ  ياهتعدب  نیا  نایعیـش  يرآ ،

کی رد  اهنآ  اب  تکرش و  اهنآ  تعامج  زامن  رد  دیلقت  عجارم  اهقف و  روتسد  قبط  هکلب  هدرک ، توکـس  ینیبدب  هقرفت و  زا  يریگولج  يارب 
هب ار  هعیـش  نوگانوگ  ياهتمهت  اب  اهنآ  یلو  تسا . مالـسلا ) مهیلع  ) همئا شرافـس  ًانیع  روتـسد  نیا  دنناوخیم و  زامن  دنتـسیایم و  فص 

نیهوـت تراـهط  تمـصع و  تیبلـها  ناوریپ  هـب  قـطنمیب  ناداـن و  دارفا  طـسوت  تاـعامتجا ، اههتـشون و  رد  هدرک و  مـهتم  رفک  كرش و 
نم مـهد و  رارق  نایعیـش  راـیتخا  رد  یـسررب و  ار  لـئاسم  نـیا  بناـجنیا  دـش  ببـس  رما  نـیمه  دـنهدیم و  ناوراـن  ياهتبــسن  دـننکیم و 
نب هَّللادبع  ۀمالا ،... مومعل  ۀـمهم  يراتف  [. 2 . ] ص 31 هرامـش 11 ، زاب ، نب  هَّللادبع  ۀبوجا  نم  ۀـمالا ، مومعل  ۀـمهم  يواتف  [. 1 . ] قیفوتلاهَّللا

باتک ملسم ، حیحـص  [. 5 . ] ح 1340 ص 214 ، زئانجلا ، باتک  يراـخب ، حیحـص  [. 4 . ] 94 ءاـسن /  هروس  [. 3 . ] ص 32 هرامـش 11 ، زاب ،
ّرمَن ْنَا  ترَمَا  ۀشئاع  : » تسا نینچ  تیاور  و  ح 973 -  باب 34 ، ص 412 ، زئانجلا ، باتک  ملسم ، حیحص  [. 6 . ] ح 974 ص 412 ، زئانجلا ،

(ص) هَّللالوسر یّلص  ام  سانلا  یـسن  ام  عرـسا  ام  تلاقف : اهیلع  کلذ  سانلا  رکنأف  هیلع  یلـصتف  دجـسملا  یف  صاقو  یبا  نب  دعـس  ةزانجب 
ص ج 2 ، یناطحقلا ، فهو  فیلأـت  [. 7 «. ] دجـسملا یف  ةزانجب  َّرمی  نأ  انیلع  اوباع   » ظفل یف  و  دجـسملا .» یف  ـالا  ءاـضیبلا  نب  لیهـس  یلع 

تراـیز روـظنم  هب  اـهنز  نداد  هار  دوـشن  هتفگ  [. 10 . ] 3 تارجح /  هروــس  [. 9 . ] ص 164 ج 13 ، زاـب ، نبا  يواـتف  عوـمجم  [. 8 . ] 1277
دـصق هب  اهنآ  اهدرم ، جورخ  زا  سپ  دنرقتـسم و  (ص ) یبنلادجـسم لـخاد  ًـالومعم  اـهنز  نوچ  روبق ) تراـیز  هن   ) تسا (ص ) یبنلادجـسم

نیّلصملا فلخ  ناک  ءاوس  ۀحیحص  ریغ  هیف  ةالـصلاف  ربق  دجـسملا  یف  ناک  اذا  : » تسا نینچ  زاب  نب  ترابع  [. 11 . ] دنربیم موجه  ترایز ،
...، کلذ عنم  بجوف  روبقلا  لها  یف  ّولغلا  كرـشلا و  لئاسو  نم  ربقلا  دـنع  ةالـصلا  نأل  و  مهلئامـش ... نع  وأ  مهناـمیأ  نع  وأ  مهماـمأ  وأ 

ص یناطحقلا ، نمؤملا  ةالـص  [. 13 . ] ص 498 یناطحقلا ، نمؤملا  ةالـص  هلیوطت ،) ءاـنبلا و  عفر  ، ) دییـشت [. 12 . ] ص 68 ناوخالا ، ۀـفحت 
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[. 16 . ] نامه [. 15 . ] ثیدح 445 لیذ  دجـسملا  ناینب  باب  ص 77 ، ةالص ، باتک  يراخب  حیحـص  [. 14 . ] دواد یبا  ننـس  زا  لـقن  هب   498
ةالـص دـنهلا ، نم  هب  یتؤـی  فورعم ، بشخلا  نم  عوـن  جاَّسلا ، . ) ح 446 دجـسملا ، ناینب  باـب  ص 77 ، ةالـصلا ، باتک  يراخب ، حـیحص 

ج ۀعبرالا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  رد  [. 18 . ] هریرقت ءانثا  هنم  ًالقن  ص 500 ، یناطحقلا ، نمؤملا  ةالص  [. 17 (. ] ص 499 یناطحقلا ، نمؤملا 
برد نتشون و  زیچ  دجسم  راوید  رد و  هب  هک : تسا  ةالـصلا » تاقوأ  ریغ  یف  هقالغا  و  دجـسملا ... ناردج  یلع  ۀباتکلا   » ةالـصلا باتک  ، 1

زیچ تسا : هدمآ  هحفـص 255  رد  و  دـنراد . رظن  قافتا  هلأسم  نیا  رد  هعبرا  بهاذـم  تسا و  هورکم  نتـسب  زامن  تاـقوا  ریغ  رد  ار  دجـسم 
دمحم لآ  دمحم و  رب  تاولـص  مود ، ریبکت  زا  دـعب  دـنناوخیم ، دـمح  هروس  لوا  ریبکت  زا  دـعب  [. 19 . ] تسا هورکم  دـجاسم  رد  ندروخ 
مراـهچ ریبکت  زا  دـعب  دـننکیم ، اـعد  تیم  يارب  موس  ریبـکت  زا  دـعب  دـنناوخیم ) ناـشزامن  دهـشت  رد  هک  یتراـبع  ناـمه  هب   ) دنتـسرفیم

رد ترضح  نآ  هک  دناهدرک  لقن  (ع ) یلع نینمؤلاریما  زا  و  دنوشیم . قرفتم  دنتسیایم و  یمک  و  هَّللاۀمحر » مکیلع و  مالسلا  : » دنیوگیم
رب زامن  (ع ) ریما ترضح  هک  ياهنوگ  هب  یلو  ات ص 1298 . یناطحقلا ص 1289  نمؤملا  ةالـص  تسا . هتفگیم  ریبکت  جنپ  تاوما  رب  زامن 

باتک ملسم  حیحص  و  ح 703 . ءاشام ، لوطیلف  هسفنل  یلص  اذا  باب  ناذالا ، باتک  يراخب ، حیحـص  [. 20 . ] دنناوخیمن هدناوخیم  تاوما 
ح ةالصلا ، فیفختب  ۀمئالا  رما  باب : ملـسم ، حیحـص  [. 21 . ] ملـسملل ظفّللا  و  مامت ح 467 . یف  ةالـصلا  فیفختب  ۀمئالا  رما  باب ، ةالـصلا 

.468

تیباهو یسانشباتک 

؟ تسیچ هدش ، هتشون  مالسا  ياملع  فرط  زا  باهولا  دبع  نبا  هیمیت و  نبا  راکفا  ّدر  رد  هک  ییاهباتک  یخرب 

شسرپ

؟ تسیچ هدش ، هتشون  مالسا  ياملع  فرط  زا  باهولا  دبع  نبا  هیمیت و  نبا  راکفا  ّدر  رد  هک  ییاهباتک  یخرب 

خساپ

، ودرا یبرع ، یـسراف ، ياهنابز  هب  يدـیز  ویماما  ۀعیـش  یلبنح و  یکلاـم و  یعفاـش و  یفنح و  زا  مالـسا  ياـملع  بناـج  زا  هک  ییاـهباتک 
ریگنماد تساهتدم  هک  يرکف  يراتفرگ  نینچ  زایمارگ  ناگدنناوخ  هکنیا  يارب  و  تسا ، رتنوزف  باتک  زا 200  هدش  هتشون  هریغ  یلاگنب و 

نب دمحم  خیـش  ۀـمدقم  1 ـ  میروآیم : ار  هنیمز  نیا  رد  تنـس  لـها  ياـملع  زا  رثا  دـنچیماسا  دـنوش ، هاـگآ  تسا ، هدشیمالـسا  هعماـج 
نب هللا  دبع   ) خیش داتسا  هتـشون  داهتجإلا » یعدمل  داهجلا  فیـس  دیرجت  « ـ  2 باهولادبع .) نب  نامیلس   ) خیـش ردارب  ۀلاسر  رب  درک  نامیلس 

زا يدجنلا » قنع  یف  يدنهلا  مراصلا  « ـ  4 یلبنح . دواد  نب  هللادبع  نیدـلا  فیفع  همالع  زا  دوعرلا » قعاوصلا و  « ـ  3 یعفاش .) فیطللا  دبع 
ۀثاغتـسإلا یلع  ءایبغألا  ضیرحت  « ـ  6 دادح . دـمحا  نب  يولع  دیـس  ۀتـشون  رباکألا » لع  رکنملا  قنعل  رتابلا  فیـسلا  « ـ  5 یکم . ءاطع  خـیش 

ـ  8 یفنح . لبنـس  رهاط  هماّلع  زا  راربألا » ءایلوألل  راصتنإلا  « ـ  7 فئاط . ياملع  زا  ینغ ، ریم  میهاربا  نب  هللادـبع  هماّلع  زا  ءایلوألا » ءایبنألاب و 
نب نامیلـس  ماـن  هـب  خیـش ، ردارب  زا  ۀـیهلإلا » قـعاوصلا  « ـ  9 دادـح . دـمحا  نب  يولع  دیـس  هماّلع  زا  … مـالظلا و » ءـالجو  ماـنألا  حابـصم  »

رردلا « ـ  11 يروـصنم . يدونمـس  میهاربا  خیـش  زا  ۀـیرهاظلا –  ۀـّیباهولا و  نـیقیرفلا ـ » یلع  درلا  یف  نیرادـلا  ةداعـس  « ـ  10 باهولادبع .
زا قداصلا » رجفلا  « ـ  13 یناهبن . فسوی  خیش  زا  قلخلا » دیـسب  لسوتلا  یف  قحلا  دهاوش  « ـ  12 هکم . یتفم  نالخد ، ینیز  دمحا  زا  ۀینسلا »
یف ۀلاسر  « ـ  15 يرئازج . یکلام  یفرـشم  خیـش  زا  قودصلا » یلولاو  یبنلاب  لسوتلا  عنم  نّمِم  قوقعلا  راهظإ  « ـ  14 يواهز . یقدص  لیمج 
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لالج « ـ  17 يرـصمیمامح . یفطـصم  خیـش  زا  داشرلا » نایب  یف  دابعلا  ثوغ  « ـ  16 ساف .»  » یتفم ینانزاو  يدـهم  خیـش  زا  لسوتلا » زاوج 
ـ  19 یماّزع . ۀمالس  خیش  زا  ۀعطاسلا » نیهاربلا  « ـ  18 هیردنکسا . لها  يرداق  یبلح  میهاربا  خیش  زا  قلخلا » رارـش  لاوحأ  فشک  یف  قحلا 

نسح خیـش  زا  ۀیباّهولا » یلع  درلا  یف  ۀیفولا  تالاقملا  « ـ  20 یقشمد . یلبنح  یطش  نسح  خیش  زا  ۀیباّهولا » یلع  درلا  یف  ۀیعرـشلا  لوقنلا  »
. کبزق

؟ دنتسه یناسک  هچ  دنتساخرب ، تفلاخم  هب  وا  اب  هرظانم ، ای  باتک و  نتشون  اب  هک  هیمیت  نبا  رصع  هب  کیدزن  ای  رصاعم و  تنس  لها  نادنمشناد 

شسرپ

یناسک هچ  دنتساخرب ، تفلاخم  هب  وا  اب  هرظانم ، ای  باتک و  نتـشون  اب  هک  هیمیت  نبا  رـصع  هب  کیدزن  ای  رـصاعم و  تنـس  لها  نادنمـشناد 
؟ دنتسه

خساپ

لوصا : ) لوصا ود  ره  رد  هدوب و  يرعشا  نسحلاوبا  ماما  بهذم  هب  مدرم  نیرتاناد  زا  نیدلا  یفـص  ( 715 – 644  ) يدنه نیدلا  یفص  1 ـ 
هرظانم هب  هیمیت  نبا  اب  ةداعـسلاراد  رد  لاس 705  رد  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  يو  تفریم ؛ رامـش  هب  راگزور  دمآرـس  هقف ) لوصا  نید و 
ياهخاش زا  هیمیت  نبا  هک  یلاح  رد  دروآیم ، راشف  هطقن  کی  هب  هرظانم  رد  و  دوب ، اناوت  هداـعلا  قوف  بلطم ، نییبت  ریرقت و  رد  و  تخادرپ ،

هب ياهخاـش  زا  راو  کـشجنگ  وت  ینکیمن ، تیاـعر  ار  هرظاـنم  بدا  ارچ  تفگ  يو  هب  نیدـلا  یفـص  تهج  نیا  زا  دـیرپیم  ياهخاـش  هب 
فئاظو زا  وا  هتـسد  راد و  هیمیت و  نبا  دیـسر و  نایاپ  هب  نیدلا  یفـص  يزوریپ  اب  قشمد ، ةداعـسلاراد  رد  هرظانم  سلجم  يرپیم ، ياهخاش 

یضاق هب  فورعم  نیدلا  لامک  ت – 667 – 733 )  ) یناکلمز نیدـلا  لامک   – 2 ( 164 ۀیعفاشلا 9/162 –  تاقبط   ) دـندش رانکرب  یتلود 
فلؤم وا  و  تخادرپ ، هرظانم  هب  هیمیت  نبا  اب  لاس 705  رد  هک  تسا  یسک  نیمود  وا  و  دوب ، بلح  ۀقطنم  ياناوت  یـضاق  یناکلمز ، ةاضقلا 

ار هیمیت  نبا  هیرظن  يو  دیوگیم : یکبـس  تسا ، هدرک  دای  نآ  زا  نونظلا  فشک  هک  تسا  هیمیت » نبا  یلع  درلا  یف  ۀئیـضملا  ةردـلا   » باتک
زا یبلح  نیدلا  باهـش  م 733 )  ) یبلح نیدلا  باهـش   – 3 ( 191  – 190 ۀـیعفاشلا 9 / تاقبط  . ) تسا هدرک  در  قالط  تراـیز و  نوماریپ 
رد یکبـس  و  هتـشون ، یلقتـسم  ۀلاسر  ادخ  نتـشاد  تهج  نوماریپ  وا  ۀیرظن  دـقن  رد  هدوب و  هیمیت  نبا  اب  رـصاعم  و  قشمد ، مانب  نادنمـشناد 

راداو هلاسر  نیا  شراگن  هب  ارم  هچنآ  دـیوگیم : هلاسر  زاغآ  رد  يو  تسا . هدرک  لـقن  وا  همجرت  رد  ار  يو  ۀـلاسر  نتم  هیعفاـشلا  تاـقبط 
نم تسا ، هداد  بیرف  دـنرادن ، فراـعم  رد  یخـسار  مدـق  هک  ار  یناـسک  هدـش و  رـشتنم  یخرب  فرط  زا  ياهلاـسر  ًاریخا  هک  دوب  نیا  درک 

م  ) یبهذ نیدلا  سمش   – 4 ۀیعفاشلا 9/35 ) تاقبط  . ) مزادرپیم هیمیت  نبا  ةدیقع  دـقن  هب  هاگنآ  هدرک ، لقن  ار  تنـس  لها  ةدـیقع  تسخن 
یلاجر و رداصم  ءزج  وا  ياهباتک  هداد و  ماجنا  ياهدنزرا  تامدخ  لاجر  خیرات و  رد  و  تسا ، هلبانح  گرزب  ياهتیـصخش  زا  یبهذ  ( 748

دئاقع ندـش  ور  زا  سپ  یلو  تسا . هتفگن  يزیچ  اجنآ  رد  هتخادرپ و  هیمیت  نبا  ۀـمجرت  هب  ظافحلا » ةرکذـت   » باتک رد  يو  تسا . یخیرات 
، اِهلْهأ ۀنّـسلا َو  یَلَع  ُهِاَفَـسَا  اَو  ِیتَْرثَع … ِیْنِلقَا  َو  ِینْمَحْرا  َّبر  اَی  : » دنکیم زاغآ  اه  هلمج  نیا  اب  ار  همان  هتـشون و  يو  هب  ياهدرتسگ  ۀمان  وا ،
![ نآ لها  ربمایپ و  تنـس  يدوبان  رب  فسأت  ریگ ، سپ  ارم  شزغل  نک و  محر  نم  رب  ایادـخ  … « ] ِءاُکْبلا یَلَع  یُننِواـُعی  ناوْخإ  یلإ  ُهاَـقوشاَو 
ود رد  ققحم  يرعـشا و  مالک  رد  گرزب  ياوشیپ  نیدـلا  ردـص  دودـح 750 ) م   ) لحرم نیدـلاردص   – 5 ( 190/ لیقصلا فیسلا  ۀلمکت  )
اب يددـعتم  تارظانم  دوب و  رادروخرب  ياهداعلا  قوف  هظفاح  روآ و  تفگـش  تواـکذ  زا  دوریم و  رامـشب  هقف ) لوصاو  نید  لوصا   ) لوصا
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یبلاطم هب  مهتم  ار  وا  دمآرب و  یعامتجا  لئاسم  رد  يزادنا  گنـس  ددص  رد  ملع  رگنـس  رد  هدروخ  تسکـش  نمـشد  داد ، ماجنا  هیمیت  نبا 
ناثدـحم و زا  یفاکلا ، دـبع  نب  یلع  م756 )  ) یکبـس یفاکلادـبع  نب  یلع   – 6 ۀـیعفاشلا 9/253 ) تاـقبط  . ) دوب هتـساریپ  نآ  زا  هک  درک 
دوخ ص 176 و…  باتک  مهد  دلج  رد  يو  تسا ، وا  دنزرف  یکبس  نیدلا  جات  هیعفاشلا » تاقبط  هدنـسیون «  هدوب و  قشمد  گرزب  ناهیقف 

یبهذ خیـش  دوب ، يرعـشا  مالک ، رد  و  یعفاش ، هقفرد ، يو  دننک . هعجارم  نآ  هب  دنناوتیم  نادنمقالع  هک  هدروآ  ردپ  زا  ياهدرتسگ  همجرت 
نیرترونخـس و ثیدـح و  رد  رـصع  خـیاشم  نیرت  ظفاح  يو  دوب . عضاـخ  هداـعلا  قوف  وا  هب  تبـسن  دـیزرویم  بصعت  هلباـنح  هب  هکنآ  اـب 
وا تاهبـش  ۀـیلک  هب  نآ  رد  تشون ، هیمیت  نبا  ياه  هشیدـنا  رب  در  ناونع  هب  یلقتـسم  باتک  يو  ( 129  / نآرقلا ناقرف   ) تساـهنآ نیرترواد 

پاچ رصم  رد  لاس 1318  هب  هلاسر  نیا ، دیمان . ماقسلا » ءافش   » ار نآ  هتفگ و  خساپ  وا  ربق  ترایز  و  ربمایپ ، ترایز  يارب  ترفاسم  نوماریپ 
لوصا رد  هیمیت  نبا  دـیوگیم : نینچ  نآ  زاغآ  رد  هتـشون و  ۀئیـضملا » ةّردـلا   » مان هب  يرگید  باتک  باتک ، نیا  رب  هوالع  يو  تسا ، هدـش 

هب توعد  هب  رهاظت  و  تنس ، باتک و  زا  يوریپ  ششوپ  رد  اهتدم  وا  تسکـش  ار  نآ  ناکرا  مالـسا و  ياه  هناوتـسا  و  داهن ، اهتعدب  دیاقع ،
نب دـمحم   – 7 دـش . لیدـبت  ناناملـسم  زا  يرود  يراذـگ و  تعدـب  هب  تنـس  باتک و  زا  يوریپ  تفر ، رانک  باقن  ناهگان  تسیز ، قح ،

هتـشون ناکلخ  نبا  نایعألا  تایفو  باتک  لیذ »  » ناونع هب  ار  نآ  هک  تاـیفولا » تاوف   » فلؤم یبتک  رکاـش  نب  دـمحم  م764 )  ) یبتک رکاش 
(77 تایفولا 1 / تاوف  . ) تسین زئاج  دیزی  رب  نعل  هک  تسا  هداد  يوتف  هتـشون و  هیواعم  لئاضف  نوماریپ  یباتک  هیمیت  نبا  دـیوگیم : تسا ،

هیمیت نبا  ۀمجرت  رد  نانجلا » ةآرم   » باتک هدنـسیون  یعفای  هب  فورعم  خروم ، دعـسا  نب  هللادبع  دمحم  وبا  م 768 )  ) یعفای دـمحم  وبا   – 8
هدرک و یهن  ربمایپ  ترایز  زا  هک  دوب  نیا  يو  ياوتف  نیرتدب  دش ، تشادزاب  ینادنز و  یصاخ ، يرکف  لئاسم  رطاخ  هب  هیمیت  نبا  دسیونیم :
فرح و ادخ ، يارب  درکیم و  ریسفت  يرهاظ  ینعم  هب  يوَتسا » ِشْرَْعلا  یَلَع  َهللا  َّنإ   » هیآ رد  ار  اوتسا » وا «  دومن  حرطم  ار  تهج »  » هب داقتعا 
. تسا رده  وا  لام  ناج و  دـشاب  وا  هدـیقع  رب  سک  ره  هک  دـش  ادـن  قشمد  رد  وا  هدـیقع  تیارـس  زا  يریگـشیپ  يارب  دوب و  دـقتعم  توص 
« دّرمتو َهَّبَش  نم  ِهَبُـش  عفد   » باتک فلؤم  گرزب ، ياوشیپ  نیدلا ، قت  م 829 )  ) یقشمد ینـصح  رکبوبا   – 9 ( 240 ‚277 نانجلا 4 / ةآرم  )
هب لیم  يو  هک  مدرک  ساسحا  متـسیرگن ، هیمیت  نبا  نانخـس  رد  دسیونیم : هدش  دای  باتک  رد  تسا ، هدش  پاچ  رـصمر  لاس 1350 د  هک 

ار ناتـشگناو  نتفگ  يارای  ار  نابز  هک  مدـید  ییاهزیچ  وا  ياهباتک  رد  دراد ، يزیگنا  هنتف  يارب  هباشتم  تایآ  زا  يوریپ  هب  شیارگ  لطاب و 
تسا یتیصخش  ینالقسع ، رجح  نب  دمحا  م 852 )  ) ینالقـسع رجح  نبا   – 10 ( 216/ دّرمت هّبش و  نم  ۀهبـش  عفد   ) تسین شراگن  تردق 

سکعنم ار  هیمیت  نبا  یگدنز  ۀـنماکلارردلا »  » باتکرد و  دوب ، عزانم  الب  ياوشیپ  دوخ  رـصع  رد  وا  درادـن  فیـصوت  فیرعت و  هب  زاین  هک 
هک هدش  هاگآ  یـضاق  یتقو  هک  دش ، تشادزاب  موکحم و  دوب ، بهذم  یکلام  نآ  یـضاق  هک  ياهمکحم  رد  هیمیت  نبا  دـیوگیم : هدرک و 

، هدیزرو رفک  وا  نوچ  دـنزاس و  عونمم  ار  وا  اب  سامت  عون  ره  دناهتـشکن ، ار  وا  رگا  هک  داد ، روتـسد  دنتـسه ، دـمآ  تفر و  رد  وا  اب  یخرب 
. تشادن ابا  ءافلخ  هب  تراسج  زا  دوب و  تسایر  ناهاوخ  وا  دنیوگیم : یخرب  هک  دوشیم ، روآ  دای  ماجنارـس  تسا . عنام  نودـب  وا  نتـشک 

تنس لها  بهذم  وریپ  ار ، وا  ناوتیم  زاب  ایآ  تسین ؟ وا  يرکف  فارحنا  رد  یفاک  اهتیصخش  نیا  یهاوگ  ایآ  ( 156 1/154 ـ ۀنماکلارردلا )
نیا دنرامشیم و  تسردان  ًالماک  ار  وا  راکفا  هدز و  وا  ۀنیـس  رب  در  تسد  نانآ  زایمیظع  ياهتیـصخش  هک ، یلاح  رد  تسناد ؟ تعامج  و 

. دندرکیم یگدنز  وا  زا  سپیمک  ای  هدوب و  رصاعم  وا  اب  ًابلاغ  دارفا 

هچ دنتساخرب ، تفلاخم  هب  وا  یفارحنا  ياه  هشیدنا  اب  باتک  نتشون  اب  هیمیت  نبا  رـصع  زا  سپ  ياه  هدس  رد  هک  تنـس  لها  نادنمـشناد  زا  یخرب 
؟ دنتسه یناسک 

شسرپ

تفلاـخم هب  وا  یفارحنا  ياـه  هشیدـنا  اـب  باـتک  نتـشون  اـب  هیمیت  نبا  رـصع  زا  سپ  ياـه  هدـس  رد  هـک  تنـس  لـها  نادنمـشناد  زا  یخرب 
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؟ دنتسه یناسک  هچ  دنتساخرب ،

خساپ

مود كاردتـسا  ناونع  هب  هک  تسا  یفاولا » دعب  یفوتـسملا  یفاصلا و  لهنملا   » باتک فلؤم  يو  ( 874 – 812  ) یکباتا نیدلا  لامج   – 1
يرعـشا ار  دوخ  نآ  رد  درک و  ءاضما  ار  يدنـس  مکاحم  زا  یکی  رد  هیمیت  نبا  دسیونیم : وا  تسا و  هدـش  هتـشون  ناکّلِخ  نبا  تایفو » رب « 

وا ءاوتسا  ناسب  لوا ، نامسآ  هب  ادخ  لوزن  تسین و  دوصقم  يوَتْسا » ِشرَْعلا  یَلَع  ُنمحَّرلا   » هیآ رهاظ  هک  تفگ : ًاحیرـص  و  دناوخ ، بهذم 
. دنداد یهاوگ  وا  ءاضما  دنس و  تحـص  رب  ءاملع  زا  یهورگ  درک و  هبوت  دوخ  یلبق  ياه  هتفگ  زا  هاگنآ  تسا ، لوهجم  وا  يارب  شرع ، رب 
ار هیمیت  نبا  ۀـثیدحلا » يواتفلا   » باـتک ردیمتیه  رجح  نبا  یمتیه م 973 ) رجح  نبا  نیدـلا  باهـش   – 2 ( 340 یفاصلا 1/336 ـ لهنملا  )

داسف گرزب ، ناـیاوشیپ  تسا و  هتخاـس  رک  روک و  هارمگ و  لـیلذ و  راوخ و  ار  وا  ادـخ  هک  تسا  یـسک  هیمیت  نبا  دـنکیم : یفرعم  نینچ 
وا داهتجا  تلـالج و  تماـما و  رد  هک  گرزب  ياوشیپ  باـتک  هب  تسا ؛ لـیام  سک  ره  هتخاـس و  نشور  ار  وا  لاوقا  ندوب  غورد  هدـیقع و 

یعفاش و ياهقف  زا  رگید  ياه  تیصخش  تعامج و  نبزع  هتشون  نیدلا و  جات  وا  دنزرف  باتک  و  یکبس ، نسحلا  وبا  ینعی  تسا  رظن  قافتا 
یبا نب  یلع  باطخ و  نب  رمع  دـننام  ناینیـشیپ  رب  هکلب  دریگیم  داقتنا  داب  هب  ار  نیرخأتم  اهنت  هن  هیمیت  نبا  دـنک . هعجارم  یفنح ، یکلام و 

اب شلدع  اب  ادخ  تسناد . هدننک  هارمگ  هارمگ و  راذگ ، تعدب  ار  وا  دیاب  و  درادن ، تمیق  وا  نخـس  هصالخ ، دیامنیم . ضارتعا  زین  بلاط 
يواتفلا . ) تسا هدیـشیدنا  ءزج  وا  دوجو  يارب  هدرک و  تباـث  تهج  ادـخ  يارب  وا  دـیامن . ظـفح  وا  ةدـیقع  رـش  زا  ار  اـم  دـنک و  راـتفر  وا 

ـ  م  ) یـسوم نب  ضایع  شراگن  یفطـصملا » قوقح  فیرعت  یف  ءافـشلا  باتک «  حراـش  يو  م 1016 )  ) يراق یلع  ـالم   – 3 ( 86/ ۀثیدحلا
، دناهدرک حرـش  یهورگ  ارنآ  تسا و  هدش  هتـشونیمارگ  ربمایپ  قوقح  ةرابرد  هک  تسا  یئاهباتک  نیرت  سیفن  زا  باتک  نیا  تسا و  ( 544

میرحت ار  یترایز  رفس  هیمیت  نبا  دیوگیم : يو  تسا ، فورعم  ضایع  یـضاق  يافـش  حرـش  رب  يو  حرـش  هک  يراق  یلع  الم  تساهنآ ، زا 
هار تسا ، رفک  هیام  نآ  راکنا  هک  دناهدرمـش ، نید  تایرورـض  زا  ار  نآ  هک  یهورگ  نانچمه  تسا ، هتفرگ  شیپ  رد  ار  طارفا  هار  هدرک و 
زا رتالاب  دنراد . قافتا  نآ  بابحتـسا  رب  مالـسا  ءاملع  هک  يزیچ  میرحت  اریز  تسا ، تقیقح  هب  کیدزن  مود ، ۀیرظن  دـنچره  دـناهتفر  طرفا 

میـسن هیـشاح  . ) تـسا رفک  ۀـیام  نادنمـشناد  رظن  رد  یمود  و  دنـشاب ، هتــشاد  قاـفتا  نآ  ندوـب  حاـبم  رب  ءاـملع  هـک  تـسا  يزیچ  مـیرحت 
ءامـسا یف  لاجحلا  هّرد   » مان هب  دوخ  باتک  رد  ار  هیمیت  نبا  يو  ( 1025 – 960  ) یضاقلا نبا  هب  فورعم  یـسانکملا   – 4 ( 3/514 ضایرلا

خیش 5 ـ  ( 30  / 1 لاجرلا ءامـسأ  یف  لاجحلا  ةّرد  . ) تسادـهتجم هک  درکیم  لایخ  و  تشاد ، ّذاش  ياواتف  وا  دـیوگیم : هدرب و  مان  لاـجرلا »
گرزب حلصم  موحرم  هدوب و  اجنآ  ماقم  یلاع  ناسردم  زا  و  رهزا »  » گرزب ياملع  زا  تیخب  دمحم  خیش  زا 1330 ) سپ  م  تیخب (  دمحم 
سلجم رد  رصم ، رد  لاس 1330  رد  هک  دوشیم  روآدای  ۀّیباّهولا » يواتف  ضقن   » مان هب  دوخ  باتک  رد  ءاطغلا  فشاک  نیـسح  دمحم  خـیش 

هثیدـح ياواتف  رد  ار  رجح  نبا  ترابع  داقتعألا » سند  نم  داؤفلا  ریهطت  باـتک «  رد  يو  تسا . هتفرگ  هرهب  وا  زا  هدـش و  رـضاح  وا  سرد 
نیا زا  دننکیم ، رادیب  ار  هدیباوخ  ۀنتف  و  هدرامگ ، تمه  هّیمیت  نبا  ياهباتک  رشن  هب  یهورگ  ام  نامز  رد  دوشیم  روآدای  هاگنآ  هدرک ، لقن 
سند نم  داؤفلا  ریهطت   ) مزاـس رـشتنم  تسا  هّیمیت  نبا  رب  ّدر  نیرتـهب  هک  ار  یکبـس  ماقـسلا » ءافـش   » باـتک هک  مدـید  مزـال  دوخ  رب  تهج 

هدش پاچ  رصم  رد  لاس 1318  رد  ود  ره  هتـشون و  یکبـس  باتک  ۀمدقم  ناونع  هب  ار  داؤفلا » ریهطت   » باتک تقیقح  رد  و  داقتعإلا 9/12 )
ةدیصقلا  » ّفلؤم توریب ، قوقح  ۀمکحم  سیئر  یناهبن ، لیعامـسا  نب  فسوی  ( 1350 – 1265 یناهبن (  لیعامسا  نبا  فسوی   – 6 تسا .

نادنمـشناد دسیونیم : هیمیت  رب  نادقتنم  زا  یهورگ  يروآ  دای  زا  سپ  قحلا » دهاوش   » باتک رد  ۀیباهولا » ۀـعدبلا  ّمذ  یف  يرغـصلا  ۀـیئارلا 
هـشدخ زین  وا  لقع  لامک  رد  دناهتـسنادن ، راوتـسا  ار  وا  بلاطم  اـهنت  هن  دـنراد ، رظن  قاـفتا  هیمیت  نبا  ياهتعدـب  ّدر  رب  هناـگراهچ  بهاذـم 

نرق فورعم  ناگدنـسیون  زا  یناهبن  تسا . نیلـسرم  رورـس  هب  طوبرم  هچنآ  ًاـصوصخم  هدرک  تفلاـخم  ناناملـسم  عاـمجا  اـب  وا  . دـناهدرک
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هک تسا  یکاح  یباتک  عومجم  و  دـشابیم ، هنادواج  ياهباتک  زا  ّدـبؤملا » فرـشلا   » مان هب  وا  دنمـشزرا  باتک  تسایمالـسا و  مهدراـهچ 
« ناقرفلا ناقرف   » باتک فلؤم  رهزا ، نادنمشناد  زا  همالس  خیش  یماّزع م 1379 ) یعاضق  همالس  خیش   – 7 تسا . هدوب  ارگ  عقاو  درف  کی 

الماک يوبن  ثیدـح  و  یمالک ، لئاسم  رب  وا  ۀـطاحا  باتک  نیمه  زا  تسا ، هدـش  پاـچ  یقهیب  تافـصلاو » ءامـسألا   » ۀـمدقم رد  هک  تسا 
« هیمارک  » بهذـم زا  ـالماک  دـیحوت ، هلأـسم  رد  وا  تسا . نوگاـنوگ  بهاذـم  زا  ینوـجعم  هیمیت  نبا  بهذـم  دـیوگیم : يو  تـسا  ادـیوه 
هک دنکیم  يوریپ  دنشابیم ). بهذم  نیا  وریپ  همـسجم ، هورگ  تسا و  هتـشذگ  رد  لاس 250  رد  هک  تسا  یناتـسجس  مارک  هب  بوصنم  )
هب جراوخ  یگژیو  یمالـسا ، بهاذـم  رگید  اب  دروخرب  رد  تسا . لئاق  نتفر  الاب  دورف و  تکرح ، ناـکم ، تهج ، ءازجا ، ادـخ ، تاذ  يارب 

تـسخن تسا ، ضقانت  راـچد  دوخ  ياـه  هتـشون  رد  وا  دـنادیم ، كرـشم  ار  همه  و  دـنکیم ، ریفکت  اریمالـسا  قرف  ماـمت  دریگیم ، دوخ 
دعب یکدـنا  دـناهدوب ، هدـیقع  نیا  رب  زین  ناـعبات  هباحـص و  میـسریمن و  نآ  زاغآرـس  هب  مینک  بیقعت  ار  ثداوح  رگا  هک  دوشیم  یعدـم 

نیتسخن رد  فالتخا  هک  یلاح  رد  ملق ، ای  تسا  بآ  نآ  ایآ  هک  دناهدرک  فالتخا  هدـیرفآ  ادـخ  هک  يزیچ  نیتسخن  رد  هباحـص  دـیوگیم :
شتآ دیوگیم : دوشیم و  یمهج »  » ناهگان دیوگیم  دـب  هیمهج »  » هب هک  یلاح  رد  وا  تسین . راگزاس  تقلخ  ندوب  تیاهن  یب  اب  هدـیرفآ 

م1371)  ) يرـصم يرثوک  دمحم  خیـش   – 8 ( 137 /132 ـ ناقرفلا ناقرف  دنتـسین ( . نادواـج  خزود  رد  نارفاـک  دریذـپیم و  ناـیاپ  خزود 
و لیقصلا » فیسلا   » مان هب  یکبس  باتک  راشتنا  اب  يو  تسایمالسا ، قرف  هب  ییانشآ  یـسانش و  باتک  عبتت و  رد  راگزور  رداون  زا  يرثوک 
ط  ) دابعلا ثوغ  باتک  زا  یقهیب  تافص  ءامسا و  ۀمدقم  رد  يو  دروآ . دورف  رصم  رد  تیباهو  رب  یکلهم  تبرض  نآ ، رب  ياهملکت  ندوزفا 

نآ اب  شرع  رب  دسر  هچ  ات  دریگ  رارق  یسگم  تشپ  رب  دناوتیم ، يادخ  هک  هدرک  حیرـصت  يو  هک  دنکیم  لقن  هیمیت  نبا  زا  رـصم ) یبلح 
یباتک هرهز  وبا  دمحم  خیش  م 1396 )  ) هرهز وبا  دمحم   – 9 تافص ) ءامـسا  ۀمدقم  . ) تسا وا  ندوب  مّسجم  رب  هاوگ  اهنیا  ۀمه  و  تمظع !

رد دوشیم  راچان  ماجنارس  یلو  دنکن ، سکعنم  ار  وا  فعض  طاقن  تسا  هدیشوک  هتسناوت  هک  اجنآ  ات  هتـشون و  هیمیت  نبا  یگدنز  نوماریپ 
هب كربت  هلأسم  رد  هیمیت  نبا  اب  نم  دـیوگیم : تسا  ربمایپ  راثآ  هب  كربت  عنم  ۀـلأسم  دراوم : نآ  زا  دـنک  هئطخت  ار  وا  ياه  هیرظن  يدراوم 

. تسا یبلط  تریـصب  يریگ و  تربع  يروآ و  دای  ۀـیام  هکلب  تسین ، رثا  بحاص  تدابع  رثا ، هب  كربت  متـسه . فلاخم  ًالماک  ربمایپ  راـثآ 
(228  / هتیصخش هتایح و  هیمیت  نبا  )

دییامن یفرعم  هدش  رشتنم  فیلات و  تیباهو  در  رد  هک  ار  يراثآ  زا  یتسرهف 

شسرپ

دییامن یفرعم  هدش  رشتنم  فیلات و  تیباهو  در  رد  هک  ار  يراثآ  زا  یتسرهف 

خساپ

هب دیؤم  هراومه  تسادیما  تسا ، ریدقت  راوازس  هعیش  بتکم  یلاعتم  ياهشزرا  لوصا و  زا  عافد  لابق  رد  امـش  تیلوؤسم  ساسحا  دهعت و 
نیا يارب  دنباییمن . دشر  يارب  ياهنیمزفرحنم  ياههشیدنا  امش  دننامه  يدارفا  يزوسلد  شالت و  اب  هک  تسا  ملـسم  دیـشاب . یهلا  تادییأت 

هب سپس  هدرک و  ییاسانـشاقیقد  دننکیم  حرطم  هک  ار  یتاعوضوم  تسا  مزال  تخادرپ ، دارفا  نیا  تاهبـش  ییوگخـساپ  هب  ناوتب  رتهب  هک 
. دیامن لاسرا  ار  نآ  ياهخـساپ  دوخ  تاناکمادـح  رد  يدراوم  نینچ  لاسرا  تروص  رد  تسا  هدامآ  دـحاو  نیا  دومن . مادـقا  نآ  یـسررب 

رفعج تیباهو  نییآ  1 ـ مینکیم . افتکا  دراد  دوجو  هک  یعبانم  رکذ  هب  اهنت  هدشن  صخشم  یـصاخ  عوضوم  چیه  امـش  یلعف  همان  رد  نوچ 
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رتسم رامعتـسا  هدیا  تیباهو  یهیقف 4 ـ رغـصا  یلع  ناـیباهو  ییایـض 3 ـ همجرت : يوضر  یـضترم  اهیباهو  تاـیانج  زا  یگرب  یناحبس 2 ـ
مسیلانویسان و یتمه 7 ـ همجرت : نالهد  ینیز  تیباهو  هنتف  ینیسح 6 ـ لضفلاوبا  یعقاو  مالسا  تسا  نیا  ایآ  يدهلا 5 ـ ملع  همجرت : رفمه 

نـسح نایباهو  دیاقع  رب  ون  یلیلحت  یمراط 9 ـ همجرت : ینیوزق  يوسوم  نایباهو  هشیدـنا  رب  يدـقن  یتمه 8 ـ همجرت : نالهد  ینیز  مالـسا 
نوماریپ یلیلحت  دقن و  12 ـ هر ) ) ینیمخ ماما  رارسالا  فشک  یناود 11 ـ همجرت : ینیوزق  اهنآ  تاهبش  هب  خساپ  یباهو و  هقرف  یمیهاربا 10 ـ

خیرات يّرد 16 ـ تیباهو  يرکف  یسایس  هنیـشیپ  عیقب 15 ـ هلجم  يرها 14 ـ یسیع  اهیباهو  گرزب  هابتـشا  یتمه 13 ـ نویامه  يرگیباهو 
زا دادمتسا  ای  لسوت  ینارهت 18 ـ همجرت : نیما  نسحم  دیس  همالع  ج 4  بایترالا ، فشک  همجرت  يدنوخآ 17 ـ همجرت : ینیما  يداه  هکم 

ینارون یفطصم  نیدحوم  اب  دنچ  ینخس  یناحبس 19 ـ رفعج  هسدقم  حاورا 

؟ دیئامن یم  هئارا  یلح  هار  عبانم و  هچ  نآ  دروم  رد  تاهبش  عفر  تیباهو و  نیئآ  تخانش  يارب 

شسرپ

؟ دیئامن یم  هئارا  یلح  هار  عبانم و  هچ  نآ  دروم  رد  تاهبش  عفر  تیباهو و  نیئآ  تخانش  يارب 

خساپ

دـیاقع و تسناوـت  دـجن  ماّـکح  تدـعاسم  اـب  يو  دـشابیم . هیمیت  نـبا  نادرگاـش  زا  باهولادـبع » نبدـمحم   » تیباـهو هـقرف  راذـگناینب 
زین نانآ  دیاقع  دراد . رابتیانج  نینوخ و  یخیرات  تیباهو  هقرف  دیامن  يریگولج  نانآ  تفلاخم  زا  لیمحت و  مدرم  رب  ار  دوخ  ياههاگدید 

رب هک  یسک  نیلوا  و  دوب ، باهولادبع  شردپ  يو  فلاخم  نیلوا  دش . عقاو  ضارتعا  دقن و  دروم  هعیـش  تنـس و  لهایاملع  طسوت  زاغآ  زا 
زا یخرب  ناـیم  رد  تسا و  هرونم  هنیدـم  رـضاح  لاـحرد  ناـنآ  زکرم  دـشابیم . باهولادـبع » نب  نامیلـس   » شردارب تشون ، باـتک  وا  در 

-1 رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دنشابیم . كدنا  رایسب  ناناملسم  عومجم  هب  تبسن  اهنآنارادفرط  نکیل  دنراد ، ینارادفرط  ناهج  ناناملـسم 
رتکد يرگیباهو  نوماریپ  لیلحت  دقن و  ینیوزق 3 - نسحدمحم  دیس  اهنآ  تاهبش  هب  خساپ  یباهو و  هقرف  یناحبس 2 - رفعج  تیباهو  نییآ 
تسا دیما  تسا ، ریدقت  راوازس  مالسا  بتکم  یلاعتم  ياهشزرا  لوصا و  زا  عافد  لابق  رد  امـش  تیلوؤسم  ساسحا  دهعت و  یتمه  نویامه 

دشر يارب  ياهنیمز  فرحنم  ياههشیدنا  امـش  دننامه  يدارفا  يزوسلد  شالت و  اب  هک  تسا  ملـسم  دیـشاب . یهلا  تادییأت  هب  دیؤم  هراومه 
اقیقد دـننکیم  حرطم  هک  ار  یتاـعوضوم  تسا  مزـال  تخادرپ ، دارفا  نیا  تاهبـش  ییوگخـساپ  هـب  ناوـتب  رتـهب  هـک  نـیا  يارب  دـنباییمن .

دوخ تاـناکما  دـح  رد  يدراوم  نینچ  لاـسرا  تروص  رد  تسا  هداـمآ  دـحاو  نیا  دوـمن . مادـقا  نآ  یـسررب  هب  سپـس  هدرک و  ییاـسانش 
تاهبـش تسا ، هدـش  هتـشاگن  دروم  نیا  رد  هک  یفلتخم  بتک  زا  قیقحت  هعلاطم و  اب  دـیناوتیممه  امـش  دـیامن و  لاسرا  ار  نآ  ياهخـساپ 

يارب دـیروایب . تسد  هب  يرتشیب  تاعالطا  یگتخاس  نییآ  نیا  هب  تبـسن  دـناهدومن  یـسررب  لقع  تنـس و  نآرق و  هاگدـید  زا  ار  نویباهو 
تایانج زا  یگرب  یناحبـس 2 ـ رفعج  تیباهو  نییآ  1 ـ دـییامن : هعلاطم  ار  لیذ  هدـش  یفرعم  ياهباتک  تیباهو ، نوماریپ  قیقحت  هعلاطم و 
تیباهو هنتف  ینیسح 5 ـ لضفلاوبا  یعقاو  مالـسا  تسا  نیا  ایآ  یهیقف 4 ـ رغصا  یلع  نایباهو  ییایض 3 ـ همجرت : يوضر  یضترم  اهیباهو 

یمیهاربا نسح  نایباهو  دیاقع  رب  ون  یلیلحت  یمراط 7 ـ همجرت : ینیوزق  يوسوم  نایباهو  هشیدنا  رب  يدقن  یتمه 6 ـ همجرت : نالهد  ینیز 
گرزب هابتشا  یتمه 10 ـ نویامه  يرگیباـهو  نوماریپ  یلیلحت  دـقن و  یناود 9 ـ همجرت : ینیوزق  اهنآ  تاهبـش  هب  خـساپ  یباـهو و  هقرف  8 ـ
فـشک همجرت  يدـنوخآ 13 ـ همجرت : ینیما  يداـه  هـکم  خـیرات  يّرد 12 ـ تیباـهو  يرکف  یـسایس  هنیـشیپ  يرها 11 ـ یـسیع  اـهیباهو 
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رفعج هللاتیآ  تیباـهو  ینارون 15 - یفطـصم  نیدحوم  اب  دـنچ  ینخـس  ینارهت 14 ـ همجرت : نـیما  نـسحم  دیـس  همـالع  ج 4  باـیترالا ،
J  } یناحبس

یعیش ریغ  قرف  ریاس 

؟  دینک نایب  نانآ  ربارب  رد  ار  قح  لوق  و  رفک ,  نامیا و  دروم  رد  هئجرم  جراوخ و  يار 

شسرپ

؟  دینک نایب  نانآ  ربارب  رد  ار  قح  لوق  و  رفک ,  نامیا و  دروم  رد  هئجرم  جراوخ و  يار 

خساپ

هئجرم و  دو ,  ـ ـش داد مـی  ـ ترا رفک و  بجوم  هکلب  تسا و  يدـبا  تواقـش  يارب  یلقتـسم  لماع  هاـنگ ,  باـکترا  هک  دـندق  جراو مـعـتـ خـ
نیا قح  لو  ـی قـ لو دنز .  یمن  نموم  تداعس  هب  يررض  هانگ  باکترا  تسا و  یفاک  يدبا  تداعـس  يارب  نامیا ,  دوجو  هک  دنراد  داقتعا 

زا و  ددرگ .  ناـمیا  بلـس  بجوم  ناـهانگ  مکارت  تسا  نکمم  دـنچ  ره  دوش ,  یمن  يدـبا  تواقـش  رفک و  بجوـم  یهاـنگ  ره  هک  تسا 
 . دشاب هتشادن  یئوس  رثا  چیه  دوش و  هدیشخب  یهانگ  ره  نامیادوجو ,  اب  هک  تسین  نانچ  رگ  ـ ید يو  سـ

؟  دینک نایب  نانآ  ربارب  رد  ار  قح  لوق  و  رفک ,  نامیا و  دروم  رد  هئجرم  جراوخ و  يار 

شسرپ

؟  دینک نایب  نانآ  ربارب  رد  ار  قح  لوق  و  رفک ,  نامیا و  دروم  رد  هئجرم  جراوخ و  يار 

خساپ

هئجرم و  دو ,  ـ ـش داد مـی  ـ ترا رفک و  بجوم  هکلب  تسا و  يدـبا  تواقـش  يارب  یلقتـسم  لماع  هاـنگ ,  باـکترا  هک  دـندق  جراو مـعـتـ خـ
نیا قح  لو  ـی قـ لو دنز .  یمن  نموم  تداعس  هب  يررض  هانگ  باکترا  تسا و  یفاک  يدبا  تداعـس  يارب  نامیا ,  دوجو  هک  دنراد  داقتعا 

زا و  ددرگ .  ناـمیا  بلـس  بجوم  ناـهانگ  مکارت  تسا  نکمم  دـنچ  ره  دوش ,  یمن  يدـبا  تواقـش  رفک و  بجوـم  یهاـنگ  ره  هک  تسا 
 . دشاب هتشادن  یئوس  رثا  چیه  دوش و  هدیشخب  یهانگ  ره  نامیادوجو ,  اب  هک  تسین  نانچ  رگ  ـ ید يو  سـ

؟ دوب هچ  تفالخ  بابرد  جراوخ  هدیقع 

شسرپ
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؟ دوب هچ  تفالخ  بابرد  جراوخ  هدیقع 

خساپ

هنابآم تارکومد  يا  هشیدـنا  دوب . تفالخ  باـب  رد  ناـنآ  يروئت  دوش ، یم  یقلت  ناـشخرد  زورما  نیددـجتم  رظن  زا  هک  جراوخ  رکف  اـهنت 
هتشاد تیحالص  اوقت  نامیا و  ظاحل  زا  هک  تسا  یسک  دارفا  نیرت  هتسیاش  دریگ و  ماجنا  دازآ  باختنا  اب  دیاب  تفالخ  دنتفگ : یم  دنتشاد ،

. برع ریغ  ای  دـشاب و  برع  هداتفا ، بقع  مانمگ و  لیابق  زا  ای  دـشاب  یمان  هتـسجرب و  لیابق  زا  شیرق ، ریغ  اـی  دـشاب  شیرق  زا  هاوخ  دـشاب ،
وا اب  دیاب  درک  ابا  رگا  دوش و  یم  لزع  تفالخ  زا  تشادرب  ماگ  یمالـسا  هعماج  حلاصم  فالخ  رگا  تعیب ، مامتا  باختنا و  زا  سپ  هاگنآ 

يرما تفالخ  دـیوگ : یم  هک  دـنا  هتفرگ  رارق  هعیـش  لباقم  رد  تفالخ  باب  رد  اهنیا  ( 3/332 مالسالا ، یحض  . ) دوش هتـشک  ات  درک  راکیپ 
شیرق ِنآ  زا  اهنت  تفالخ  دنیوگ : یم  هک  دنراد  رارق  تنس  لها  لباقم  رد  مه  و  ددرگ ، نییعت  ادخ  بناج  زا  اهنت  دیاب  هفیلخ  یهلا و  تسا 
هلحرم نیلوا  رد  هک  تسین  يزیچ  تفـالخ  باـب  رد  ناـنآ  هیرظن  ًارهاـظ  دـنیوج . یم  کـسمت  ٍْشیَُرق » ْنِم  ُۀَِّمئَـالا  اَـمَّنِا   » هلمج هـب  تـسا و 

هبطخ 40 و  ) هغالبلا جهن  زا  دنک و  یم  تیاکح  هِّلل » ِّالا  ُمْکُح  ال   » ناشفورعم راعش  هک  نانچنآ  هکلب  دنشاب ، هدیسر  نآ  هب  شیوخ  شیادیپ 
دـنرادن و تموکح  ماما و  هب  یجایتحا  عامتجا  مدرم و  هک  دـنا  هدوب  لئاق  ادـتبا  رد  دوشیم ، هدافتـسا  زین  ( 2/308 دـیدحلا ، یبا  نبا  حرش 

لماک . ) دندرک تعیب  یبِسار  بَهَو  نب  هللادبع  اب  دوخ  دندرک و  عوجر  هدیقع  نیا  زا  دعب ، اما  دـننک . لمع  ادـخ  باتک  هب  دـیاب  دوخ  مدرم 
(3/336 ریثا ، نبا 

؟ دوب هچ  افلخ  هرابرد  جراوخ  هاگدید 

شسرپ

؟ دوب هچ  افلخ  هرابرد  جراوخ  هاگدید 

خساپ

ریـسم زا  دـنا و  هدیـسر  تفالخ  هب  یحیحـص  باختنا  يور  زا  رفن  ود  نآ  هک  لایخ  نیا  هب  دنتـسناد  یم  حیحـص  ار  رمع  رکبوبا و  تفـالخ 
زا نامثع  دـنتفگ : یم  اهتنم  دنتـسناد ، یم  حیحـص  زین  ار  یلع  نامثع و  باختنا  دـنا . هدـشن  بکترم  ار  یفـالخ  هدرکن و  رییغت  زین  حـلاصم 

هداد همادا  نوچ  هدوب و  لوزعم  تفالخ  زا  اذـل  تسا و  هتفرگ  هدـیدان  ار  نیملـسم  حـلاصم  هداد و  ریـسم  رییغت  شتفالخ  مشـش  لاس  رخاوا 
بجاو هتشگ و  رفاک  زین  وا  تسا  هدرکن  هبوت  سپس  هتفریذپ و  ار  میکحت  هلأسم  نوچ  یلع  و  تسا ، هدوب  لتقلا  بجاو  هتـشگ و  رفاک  تسا 

.( یناتسرهش لّحنلا  للملا و  . ) دنتـسج یم  يّربت  میکحت ، زا  دعب  یلع  تفالخ  زا  متفه و  لاس  زا  نامثع  تفالخ  زا  اذل  و  تسا . هدوب  لتقلا 
دندوب راکیپ  رد  نانآ  اب  هشیمه  دنتسج و  یم  يرازیب  زین  افلخ  ریاس  زا 

؟ دوب هچ  ناشداقتعا  دندوب و  یناسک  هچ  هقدانز 

شسرپ
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؟ دوب هچ  ناشداقتعا  دندوب و  یناسک  هچ  هقدانز 

خساپ

هک ار  ینایرُس  نابز  دندوب ، انشآ  ایند  زور  نآ  ةدنز  ياهنابز  اب  هک  دندوب  ياهقبط  دندوب ، رـصع  نآ  ةدرک  لیـصحت  ددجتم و  ۀقبط  هقدانز ،
یـسراف ناـبز  دـندوب و  یناریا  ناشیرایـسب  دنتـسنادیم ، یناـنوی  ناـبز  اـهنآ  زا  يرایـسب  دنتـسنادیم ، دوـب  یملع  ناـبز  رتـشیب  ناـمز  نآ  رد 

يایند رد  هقدنز  ۀشیر  ًالصا  هک  تسا  یثحب  کی  مه  نیا  هک  دندوب ، هدروآ  دنه  زا  ار  هقدنز  دنتسنادیم و  يدنه  نابز  یـضعب  دنتـسنادیم ،
لاح هقبط ـ  نیا  و  دندوب ، نایدا  ادخ و  رکنم  ساسا  زا  هقدانز  تساهیونام . زا  هقدنز  ۀشیر  هک  دندقتعم  رتشیب  و  دـش ؟ ادـیپ  اجک  زا  مالـسا 

یبنلادجـسم دوـخ  رد  مارحلادجـسم و  دوـخ  رد  یتـح  هنیدـم و  هکم و  ینعی  نـیمرح ، رد  یتـح  دنتـشاد . يدازآ  دوـب ـ  یباـسح  ره  يور 
. مییوگب دیاب  هدش و  ادیپ  ام  يارب  تسا  ياههبش  تسا ، يرکف  هرخالاب  هکنیا  ناونع  هب  هتبلا  دندزیم ، ار  ناشیاهفرح  دنتسشنیم و 

؟ دوب هچ  نانآ  زراب  یگژیو  دندوب  یناسک  هچ  جراوخ 

شسرپ

؟ دوب هچ  نانآ  زراب  یگژیو  دندوب  یناسک  هچ  جراوخ 

خساپ

کلـسم و لهاج  برع ) ریغ  برعزا و  معا  , ) اـهنآ ۀـمه  یلو  دوب ، اـهنآ  ناـیم  رد  شیب  مک و  مه  برع  ریغ  دـندوب و  برع  رتشیب  جاروخ 
. دننک ناربج  ینالوط  ياهدوجس  عوکر و  يور  رب  ندروآراشف  اب  دنتساوخیم  ار  دوخ  ياهیرسک  ۀمه  دندوب ؛ یمالسا  گنهرف  هب  انـشآان 
، ٍبْوَش ِّلًک  ْنِم  اُوطُِّقُلت  َو  ٍْبَوا  ِّلُک  ْنِم  اُوعِمُج  ٌماْزقَا ، ٌدیبَعَو  ٌماغَط  ٌهافُج  دـیامرفیم : دـنکیم , فیـصوت  روطنیمه  ار  اهنیا  ۀـیحور  ع )  ) یلع

َراّدـلااُؤَّوَبَت َنیذَّلا  َنِمـالَو  ِراـْصنَْالاَو  َنیرِجاـهُْملا  َنِم  اوْسَیل  ِْهیَدَـی ، یّلَع  َذَـخْؤی  َو  ِْهْیَلَع  یَّلُوی  َو  َبَّرَدـُی  َو  َمَّلَُعیَو  َبَّدَُؤیَو  َهَّقَُفی  ْنَا  یغَْبنَی  ْنَّمِم 
، تفـص هدرب  تسپ ، یمدرم  فیطل ؛ تاساسحا  یلاع و  ۀشیدنا  دقاف  نشخ ، یمدرم  ( [ هبطخ 238 حلاص ،  یحبص  هغالبلا  جهن   . ) َنامیالاَو

بادآ دـننیبب . تاـمیلعت  لوا  دـیاب  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنیا  دـناهدمآ . مهارف  ياهیحاـن  ره  زا  دـناهدش و  عمج  ياهشوگ  ره  زا  هک  شاـبوا 
هتفرگ ناشتسد  چم  دنک و  تموکح  مّیق  اهنیا  رب  دیاب  دننک . ادیپ  تّیوربخ  یمالسا  تفاقث  گنهرف و  رد  دوش ، هداد  میلعت  اهنآ  هب  یمالـسا 

زا هک  دنانیرجاهم  زا  هن  اهنیا  دننک . رظن  راهظا  مالـسا  تیهام  هب  عجار  دنراد و  هگن  تسد  رد  ار  اهریـشمش  دندرگب و  دازآ  هکنیا  هن  دوش 
کلـسم لهاج  ۀقبط  شیادـیپ  دـنتفریذپ [. دوخ  راوج  رد  ار  نیرجاهم  هک  راصنا  زا  هن  دـندرک و  ترجاهم  مالـسا  رطاخ  هب  دوخ  ياههناخ 

تعاجـش و تلیـضف  زا  اهبیع  همه  اب  هک  جراوخ  زا  هتـشذگ  دش . مامت  نارگ  مالـسا  يارب  دندوب ، اهنآ  زا  یئزج  جراوخ  هک  بآم  سدـقم 
تینابهر يوس  هب  ار  مالـسا  اهنیا  تشادن . مه  ار  رنه  نیا  هک  دمآ  دوجو  هب  کّسنتم  پیت  نیا  زا  رگید  ياهدع  دندوب ، دنمهرهب  يراکرادف 

، دنشکب تردق  نابحاص  يور  رب  نیدالوپ  ریشمش  هک  دنتـشادن  ار  رنه  نآ  نوچ  اهنیا  دندرک . جیار  ار  ایر  رهاظت و  رازاب  دندناشک ، اوزنا  و 
ره هب  دنتخاس . جیار  ار  تلیضف  بحاص  ره  هب  ینید  یب  تبسن  قیسفت و  ریفکت و  رازاب  دندیشک ؛ تلیضف  نابحاص  يور  رب  ار  نابز  ریشمش 
دلج طخ و  ینعی  رهاظ ؛ نایم  کیکفت  مدـع  ناشتلاهج ، رهاظم  زا  دوب . ناـش  یناداـن  تلاـهج و  جراوخ  تازّیمم  نیرتزراـب  زا  یکی  لاـح 
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یلع دوـب . مأوـت  تداـبع  تلاـهج و  مدرم  نیا  رد  دـندروخ . ار  صاـعورمع  هیواـعم و  ةداـس  گـنرین  بیرف  اذـل  دوـب . نآرق  ینعم  نآرق و 
هکلب درک ، کیکفت  ناشتلاهج  ۀـبنج  زا  ار  اهنیا  تدابع  اوقت و  دـهز و  ۀـبنج  دوب  نکمم  هنوگچ  اما  دـگنجب . اهنآ  تلاـهج  اـب  تساوخیم 
دیبوک ار  اهنآ  اذهل  تشادن . یشزرا  تسا ـ  لوا  ۀجرد  سانش  مالسا  هک  یلع ـ  رظن  زا  تلاهج  اب  مأوت  تدابع  دوب . تلاهج  نیع  ناشتدابع 
هیحان نیا  زا  رتشیب  اهتیعمج  دارفا و  هنوگ  نیا  تلاهج  رطخ  دریگ . رارق  یلع  لباقم  رد  يرپس  تسناوتن  ناـشتدابع  اوقت و  دـهز و  ۀـهجو  و 

ناسدقم نید ، یب  ناقفانم  هشیمه  دنوشیم . عقاو  یمالـسا  ۀـیلاع  حـلاصم  هار  دـس  دـنریگیم و  رارق  اهکریز  تسد  تلآ  رازبا و  هک  تسا 
یلع فیطل  یلاع و  ردقچ  اهنآ . نامک  رد  يریت  اهنآ و  تسد  رد  دندرگیم  يریشمش  اهنیا  دنزیگنایم ؛ رب  یمالسا  حلاصم  هیلع  ار  قمحا 

ۀبطخ 125) هغالبلاجهن , .( ) ُهَهیت ِِهب  َبَرَـضَو  ُهَیِمارَم  ُناْطیَّشلا  ِِهب  یمَر  ْنَمَو  ِساّنلا  ُرارِـش  ُْمْتنَا  َُّمث  : ) دـیامرفیم دـنکیم ، نایب  ار  عضو  نیا   u
هب دنکیم و  هدافتـسا  دوخ  ۀناشن  ندز  يارب  امـش  دیلپ  دوجو  زا  هک  ناطیـش  تسد  رد  دیتسه  ییاهریت  امـش  دـیتسه . مدرم  نیرتدـب  انامه  [

دنکفایم یهارمگ  دیدرت و  تریح و  رد  ار  مدرم  امش  ۀلیسو 

؟ دنتشاد ییاهیگژیو  هچ  يرکف  رظن  زا  جراوخ 

شسرپ

؟ دنتشاد ییاهیگژیو  هچ  يرکف  رظن  زا  جراوخ 

خساپ

دودحم ياههشیدنا  يراوید  راهچ  رد  ار  یناملـسم  مالـسا و  دندرک . یم  رکف  تسپ  رایـسب  یقفا  رد  دندوب . دـیدهتوک  رظن و  گنت  یمدرم 
اطخ هار  ناگمه  دنمهفیمن و  ًالـصا  ای  دنمهفیم و  دب  همه  هک  دـندوب  یعدـم  رگید  نارظنهتوک  ۀـمه  دـننام  دـندوب . هدرک  روصحم  دوخ 

ةدیقع کی  تروص  هب  ار  دوخ  يرظنگنت  هک  تسا  نیا  دـننکیم  هک  يراک  لوا  نارظنهتوک , هنوگنیا  دنتـسه . یمنهج  همه  دـنوریم و 
یـشزغل شاهدنب  زا  هکنیا  رظتنم  دنناشنیم و  بضغ  یـسرک  رب  هراومه  ار  دنوادخ  دننکیم ، دودحم  ار  ادخ  تمحر  دـنروآیم ، رد  ینید 

( رمخ برش  ای  تبیغ  ای  غورد  ًالثم   ) هریبک هانگ  بکترم  هک  دوب  نیا  جراوخ  دیاقع  لوصا  زا  یکی  دوش . هدیشک  دبا  باذع  هب  دوش و  ادیپ 
شتآ رد  دـّلخم  همه  رـشب ، زا  يدودـعم  رایـسب  ةدـع  زج  اذـهیلع  تسا . شتآ  رد  دوـلخ  قحتـسم  تـسا و  نوریب  مالـسا  زا  تـسا و  رفاـک 

رکف هشیدـنا و  زرط  نیا  اب  راکیپ  جراوخ ، اب  یلع  راکیپ  تقیقح  رد  هدرک و  موکحم  ار  ینیبهتوک  يرظنگـنت و  اـجنیا  رد  یلع  دـنامنهج .
اب اـت  تخیر  ار  ناـشنوخ  درکیمن ؛ راـتفر  اـهنآ  اـب  نینچنیا  زین  یلع  دـندرکیمن , رکف  نینچ  نیا  دارفا  رگا  اریز  دارفا ؛ اـب  راـکیپ  هـن  تـسا 

شراذـگنوناق تسه و  هک  دـننیبب  نانچنآ  ار  نآرق  مالـسا و  ناناملـسم ، دوش و  هدـیمهف  تسرد  نآرق  دریمب ، زین  اههشیدـنا  نآ  ناـشگرم 
هب مالسا  يارب  ار  تارطخ  نیرتگرزب  دندروخ و  لوگ  ندرک  هزین  هب  نآرق  تسایس  زا  هک  دوب  یمهف  جکو  ینیبهتوک  رثا  رد  تسا . هتساوخ 
هب دنتـشادزاب و  گنج  زا  دزاس ، دوبان  هشیمه  يارب  ار  وا  راکفا  هیواعم و  دنکرب و  ار  اهقافن  ۀشیر  ات  تفریم  هک  ار  یلع  دـندروآ و  دوجو 

! دروآ ور  یمالسا  ۀعماج  رب  هک  یموش  ثداوح  هچ  نآ  لابند 

؟ دوب هنوگچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلئسم  هب  جراوخ »  » شرگن

شسرپ
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؟ دوب هنوگچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلئسم  هب  جراوخ »  » شرگن

خساپ

وا دـنک . دراو  نآ  رد  ار  قطنم  باسح و  درادـن  قح  ناسنا  ینعی  تسا ؛ ضحم  دـبعت  کـی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  جراوخ ، هقف  رد 
مه يدوس  دنک و  یم  فرصم  ار  هیامرـس  اجنیا  رد  هک  دراد  نیقی  ولو  دنک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هتـسب ، مشچ  هناروکروک و  دیاب 

هابتـشا نیا  دـنتفگ  ام  هب  ام  همئا  ینک . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لاح  ره  هب  دـیاب  وت  هتفگ  ادـخ  تسین ، طوبرم  ام  هب  دـیوگیم  دربیمن .
، ریبدت باسح ، دـیاب  ًاعطق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  تسا . هدادـن  روتـسد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  روج  نیا  ادـخ  تسا ؛

رما رد  هک  دوب  نیمه  جراوخ  ضارقنا  زار  هک  دنا  هتفگ  دنا ، هدرک  هعلاطم  یعامتجا  لئاسم  رد  هک  ییاملع  دوش . هدرب  راک  هب  قطنم  رکف و 
ار شریـشمش  هک  یلاح  رد  شکندرگ  رابج  کی  روضح  رد  دـمآیم  اهنآ  زا  رفن  کی  ًالثم  دـندوب . قطنم  رکنم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب 
مه وا  دنک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شدوخ  حالطصا  هب  درادن ، يرثا  نیرتکچوک  شفرح  اجنیا  رد  هک  تشاد  نیقی  دوب و  هدیـشک 

، هجیتن رد  دندزیم . بآ  هب  ار  ناشدوخ  رادگیب  دوبن ، ناشراک  رد  باسح  قطنم و  دنتـشادن ، کیتکات  حالطـصا  هب  درکیم . مودعم  ار  وا  ًانآ 
. دندش ضرقنم 

؟ دوب هنوگچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلئسم  هب  جراوخ »  » شرگن

شسرپ

؟ دوب هنوگچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلئسم  هب  جراوخ »  » شرگن

خساپ

وا دـنک . دراو  نآ  رد  ار  قطنم  باسح و  درادـن  قح  ناسنا  ینعی  تسا ؛ ضحم  دـبعت  کـی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  جراوخ ، هقف  رد 
مه يدوس  دنک و  یم  فرصم  ار  هیامرـس  اجنیا  رد  هک  دراد  نیقی  ولو  دنک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هتـسب ، مشچ  هناروکروک و  دیاب 

هابتـشا نیا  دـنتفگ  ام  هب  ام  همئا  ینک . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لاح  ره  هب  دـیاب  وت  هتفگ  ادـخ  تسین ، طوبرم  ام  هب  دـیوگیم  دربیمن .
، ریبدت باسح ، دـیاب  ًاعطق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  تسا . هدادـن  روتـسد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  روج  نیا  ادـخ  تسا ؛

رما رد  هک  دوب  نیمه  جراوخ  ضارقنا  زار  هک  دنا  هتفگ  دنا ، هدرک  هعلاطم  یعامتجا  لئاسم  رد  هک  ییاملع  دوش . هدرب  راک  هب  قطنم  رکف و 
ار شریـشمش  هک  یلاح  رد  شکندرگ  رابج  کی  روضح  رد  دـمآیم  اهنآ  زا  رفن  کی  ًالثم  دـندوب . قطنم  رکنم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب 
مه وا  دنک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شدوخ  حالطصا  هب  درادن ، يرثا  نیرتکچوک  شفرح  اجنیا  رد  هک  تشاد  نیقی  دوب و  هدیـشک 

، هجیتن رد  دندزیم . بآ  هب  ار  ناشدوخ  رادگیب  دوبن ، ناشراک  رد  باسح  قطنم و  دنتـشادن ، کیتکات  حالطـصا  هب  درکیم . مودعم  ار  وا  ًانآ 
دندش ضرقنم 

؟ دوب هچ  ناشداقتعا  دندوب و  یناسک  هچ  هقدانز 
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شسرپ

؟ دوب هچ  ناشداقتعا  دندوب و  یناسک  هچ  هقدانز 

خساپ

هک ار  ینایرُس  نابز  دندوب ، انشآ  ایند  زور  نآ  ةدنز  ياهنابز  اب  هک  دندوب  يا  هقبط  دندوب ، رصع  نآ  ةدرک  لیـصحت  ددجتم و  ۀقبط  هقدانز ،
یم یسراف  نابز  دندوب و  یناریا  ناش  يرایسب  دنتسناد ، یم  ینانوی  نابز  اهنآ  زا  يرایسب  دنتـسناد ، یم  دوب  یملع  نابز  رتشیب  نامز  نآ  رد 

يایند رد  هقدنز  ۀشیر  ًالصا  هک  تسا  یثحب  کی  مه  نیا  هک  دندوب ، هدروآ  دنه  زا  ار  هقدنز  دنتـسناد و  یم  يدنه  نابز  یـضعب  دنتـسناد ،
لاح هقبط ـ  نیا  و  دندوب ، نایدا  ادخ و  رکنم  ساسا  زا  هقدانز  تساهیونام . زا  هقدنز  ۀشیر  هک  دندقتعم  رتشیب  و  دـش ؟ ادـیپ  اجک  زا  مالـسا 
یم یبنلادجـسم  دوخ  رد  مارحلادجـسم و  دوخ  رد  یتح  هنیدـم و  هکم و  ینعی  نیمرح ، رد  یتـح  دنتـشاد . يدازآ  دوب ـ  یباـسح  ره  يور 

مییوگب دیاب  هدش و  ادیپ  ام  يارب  تسا  يا  ههبش  تسا ، يرکف  هرخالاب  هکنیا  ناونع  هب  هتبلا  دندز ، یم  ار  ناشیاهفرح  دنتسشن و 

؟ دنراد یهانگ  دنوش  یم  هابتشا  راچد  ادخ  تجح  تخانش  رد  هک  مدرم  زا  يا  هدع  جراوخ و  ایآ 

شسرپ

؟ دنراد یهانگ  دنوش  یم  هابتشا  راچد  ادخ  تجح  تخانش  رد  هک  مدرم  زا  يا  هدع  جراوخ و  ایآ 

خساپ

: تفگ دیاب  تسین ؛ اهنآ  رب  یهانگ  سپ  دوب  اهنآ  داهتجا  رد  هابتـشا  فارحنا و  نیا  دـندش و  هدیـشک  فارحنا  هب  جراوخ  هکنیا  اب  هطبار  رد 
انعم زین  يدراوم  نینچ  رد  داهتجا  و  دوبن . کش  يارب  یئاـج  هک  دـندوب  هدرک  بصن  مدرم  يارب  ياهنوگ  هب  شربماـیپ  ادـخ و  ار  تجح  . 1

ناگرزب نایم  نیا  رد  و  دنتـشادن . مالـسا  ربمایپ  ناـمز  زا  ینادـنچ  هلـصاف  هک  یناـمز  رد  مهنآ  دوب و  دوجوم  حیرـص  صن  هک  ارچ  درادـن .
اهنآ لکشم  تسین ، ربمایپ  یـصو  ادخ  تجح  (ع ) یلع هک  هدشن  اعدا  زین  جراوخ  فرط  زا  و  جراوخ ، دوخ  نایم  ردیتح  دندوب  زین  یباحص 

زن (ع ) یلع دروم  رد  دننک  هبوت  دـیاب  دـناهدش  رفاک  دـناهدرک و  هابتـشا  تیمکح  يارجام  رد  دـنتفگیم  دوخ  هرابرد  هک  روطنامه  دوب  نیا 
لکشم (ع ) یلع اب  تماما  دروم  رد  جراوخ  سپ  ینک و »... هبوت  دیاب  ياهدش  رفاک  كرشموت و  یلع  دنتفگیم  دندزیم و  ار  فرح  نیمه 

.2 دـندوب . یکاـنرطخ  تادوجوم  رّکفت  رظن  زا  هکلب  دـندوب ؛ ترـضح  نآ  رگـشل  رد  و  (ع ) ماـما نارادـفرط  زا  فارحنا  زا  لـبق  دنتـشادن و 
هک ارچ  دندوب  رّـصقم  نیلهاج  هکلب  دنـشابیم  هانگ  یب  روذعم و  سپ  دـندوب  رـصاق  نوچ  میئوگب  ات  دـندوبن  رـصاق  دوخ  لهج  رد  جراوخ 

لاـبند هک  یهابتـشا  هار  دروم  رد  اـهنآ  اـب  ساـبع ، نبا  شاهدـنیامن  مه  شدوخ و  مه  (ع ) یلع ماـما  دـننک و  ادـیپ  ار  تقیقح  دنتـسناوتیم 
ناشن ناورهن  رد  جراوخ  هاگرکـشل  رد  (ع ) یلع ماما  جاجتحا  دوب . ماـمت  جراوخ  رب  تجح  هراـب  نیا  رد  دـندوبهدرک و  تجح  دـندرکیم 
يارب ، ) تسا هداد  ماجنا  ار  شالت  تیاهن  هدـنیآ  هتـشذگ و  زا  جراوخ  نتخاس  هاگآ  اـهنآ و  ندرک  دـعاقتم  رد  (ع ) یلع ماـما  هک  دـهدیم 

دنتشاد و لوبق  همه  زا  رتناملـسم  ار  ناشدوخ  جراوخ  . 3 (. 219  / 7 دیدحلا /  یبا  نباهغالبلاجهن  حرش  هبطخ 122  رتشیب ر.ك : یهاگآ 
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تموـکح هـب  رکفت  نـیا  اـب  دنتــسنادیم و  لـتقلا  زیاـج  ار  مدرم  نآ  قـبط  هـک  دـندوب  هدرک  تـسرد  دــیدج  بهذــم  لوـصا  دوـخ  يارب 
مامتا اب  دومن و  زیهرپ  گنجیرگزاغآ  زا  درک و  ارادـم  اهنآ  اب  (ع ) ماما زاـب  دـندز . ودرا  �ј لباقم آ رد  هدـش و  یغای  (ع ) نینمؤملاریما

يودرا هب  دـندمآ و  دوـخ  هـب  اـهنآ  زا  رفن  رازه  هکنانچ 8   ј كیم مهارف  ار  اـهنآ  љ یب تاـبجوم  دوخ  رگرادـیب  نانخـس  تجح و 
. دـندرکیم لمحت  ار  اهتناها  تناـتم  لاـمک  اـب  دوبن و  رگید  زیچ  ربص  زج  جراوخ  ياـهتناها  ربارب  رد  ماـما  قطنم  و  دنتـسویپ . (ع ) ماـما
زا دیتسه  ام  اب  دیاهدربن و  ریشمش  هب  تسد  هک  یتقو  ات  دیامرفیم : دننکیم  نیهوت  دجـسم  رد  ناشیا  هب  هک  یتقو  جراوخ  هب  ترـضحدوخ 

. مینکیمن يریگولج  زامن  يارب  دجسم  هب  امـش  دورو  زا  مینکیمن 2 . مورحم  ار  امـش  لاملاتیب  قح  زا  . 1 دیرادروخرب . یساسا  لصا  هس 
دوشیمن اذل  هدنیاپمـساقلاوبا .) همجرت  و 2595 ، ص 2594  ج 6 ، يربط ، خـیرات  ، ) دـینک زاغآ  ار  گنج  امـش  ات  میگنجیمن  امـش  اـب  . 3

لیلد نیا  دـنروذعم  یمهف  جـک  رطاخ  هب  هللا  دـنع  جراوخ  هک  دـشاب  نیا  رب  ضرف  رگا  و  دـنروذعم ، یمهف  دـب  تهج  هب  جراوخ  هک  تفگ 
اب هللا  دنع  تیروذعم  درادن و  یعامتجا  مکح  تموکح و  دروخرب  هوحن  رد  يریثأت  هللا  دـنع  تیروذـعم  دـنوشن ، هتـشک  اهنآ  هک  دوشیمن 

تازاجم دیاب  دنتـشکیم  ار  ناناملـسم  مرج  نودب  دـندشیم و  بکترم  هک  یلامعا  لباقم  رد  جراوخ  و  دوشیم . عمج  نآ  يویندـتازاجم 
هب رگا  دنتشک . ار  هانگ  یب  نانز  نادرم و  هتخادنا و  هار  هب  داسف  نیمز  يور  دندرک و  هابتـشا  یلو  دندوب  قح  بلاط  جراوخ  یلب  دندشیم .

نیب داهتجا و  رد  هابتـشا  یمهف و  جک  نیب  دیاب  نآ  رب  هفاضا  و  دندشیمن . یتکاله  نینچ  قحتـسم  دـیاش  دـندزیمن  تسد  اهتنایخ  نینچ 
هفاضا . 4 دندوب . هدولآ  ود  ره  هب  جراوخ  تشاذگ ، قرف  نتخیر  ار  ناناملسم  نوخ  ندرب و  ریشمش  هب  تسد  يریگعضوم و  اب  هارمه  هابتشا 
دیگنج اهنآ  اب  دیاب  هک  دوب ، هدش  مالـسا  ربمایپ  فرط  زا  ینیبشیپ  زین  تیاور  رد  دندشیم  هتـشک  جراوخ  دیاب  هک  یلقن  یلقع و  لئالد  رب 

مان ار  نیثکان  دننایماش و  نیطساق  درب  مان  ار  نیقرام  نیثکان و  نیطساق و  مراد : نامرف  هورگ  هس  اب  گنج  هب  نم  : » دیامرفیم نینمؤملاریما  و 
نیثکان و اب  هک  درک  شرافـس  نم  هب  ربماـیپ  : » دـیامرفیم (ع ) ماـما رگید  ياـج  رد  زاـب  جراوخ .)  ) هیرورح ینعی  دـننایناورهن  نیقراـم  ودرب 

لکشم تجح  فشک  رد  دنتخانشیم و  بوخ  ار  یهلا  تجح  جراوخ  نیاربانب  (. 1382  / 3 همکحلا /  نازیم  «، ) مگنجب نیقرام  نیطساق و 
هک یبهذـم  لوصا  شنیب و  قبط  یتحار و  هب  دنتـسنادیم و  ماما  یتح  نارگید  زا  رتـالاب  ار  دوخ  هک  دوب  نیا  رد  جراوخ  لکـشم  دنتـشادن ،

يرگنـشور حیاصن و  میلـست  نایم  نیا  رد  دندوب و  هدرک  جورخیمالـسا  تموکح  رب  دنتـشکیم و  ار  ناناملـسم  دندوب  هدیـشارت  دوخ  يارب 
میلـست هک  ار  یناسک  گرزب  هنتف  موش و  رکفت  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  زین  (ع ) ماما دـندرک و  زاـغآ  ار  گـنج  دـنتفرگن و  رارق  نینمؤملاریما 

یلا ص 21  يرهطم ، دیهش  داتسا  (ع ،) راهطا همئا  هریـس  رد  يریـس  . 1 دروم ر.ك : رد  رتشیب  یهاـگآ  يارب  دـندنارذگ . غیت  مد  زا  دـندشن 
J .} دوش هعلاطم  هغالبلاجهن  هبطخ 93 و 122 و 36 و 127 ، . 3 ینادمه . يرون  هللاتیآ  هغالبلاجهن ، هاگدید  زا  جراوخ  . 2 . 49

؟ تسا يا  هقرف  هچ  هّیبوعش 

شسرپ

؟ تسا يا  هقرف  هچ  هّیبوعش 

خساپ

قّوفت رکنم  نانآ  درک . روهظ  بارعا  يداژن  بّصعت  طرفم و  رورغ  لباقم  رد  نایـساّبع  لیاوا  ناـیوما و  دـهع  رد  هک  تسا  يا  هقرف  هّیبوعش 
هتفگ فـالخ  رب  و  دـنتخادرپ . برعریغ  ناناملـسم  تبـسن  ریقحت  فافختـسا و  هب  هّیما ، ینب  دـندوب . بوعـش  ماوـقا و  ریاـس  رب  برع  يداژن 
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رد رگم  درادن  يرترب  یمجع  رب  یبرع  چـیه  ( 1;) يوقتلاب ّالا  ّیمجع  یلع  ّیبرعل  لـضفال  : » دوب هدومرف  هک  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ربماـیپ
رّکفت نیا  لباقم  رد  یلمعلا  سکع  عقاو  رد  هیبوعـش  تضهن  دـندناوخ . یم  شیوخ  ناگدـنب  یلاوم و  ار  برع  ریغ  نیملـسم  يراگزیهرپ ».

4ـ ـ . ح 22399 ج 8 ، ۀمکحلا ، نازیم  یقرواپ 1 -  تالاؤس )  هب  خساپ  شخب  . ) دوب

؟ دراد دوجو  یبصان  نونکا  ایآ  دنتسه ؟ یناسک  هچ  اهیبصان 

شسرپ

؟ دراد دوجو  یبصان  نونکا  ایآ  دنتسه ؟ یناسک  هچ  اهیبصان 

خساپ

یلامعتـسا (ع ) نینمؤملا ریما  توادـع  يانعم  هب  بصن  { 1 .} تسا رـش  ـالب و  درد ، يزیچ ، نتـشاد  راـهظا  ياـنعم  هب  تغل ، رد  بصن  هملک 
هب ندـیزرو  ضغب  هب  دـقتعم  هک  دـناهدرک  اـنعم  یموق  هب  ار  بصاوـن  نوـیوغل ، زا  یـضعب  { 2 .} دـشاب توادـع  هک  قلعتم  فذـح  هب  تسا 

لها هب  تبـسن  توادـع  راهظا  هک  ار  یـسک  ناـهیقف  رتشیب  دـنراد . رظن  فـالتخا  یبصاـن  ياـنعم  رد  هعیـش  ناـهیقف  { 3 .} دنشاب (ع ) یلع
یبصان بجوم  (ع ) یلع هب  تبسن  ضغب  توادع و  راهظا  رصاعم ، ناهیقف  یـضعب  ياوتف  ربانب  دنمانیم . یبصان  دیامن ، مالـسلا ) مهیلع  ) تیب
تسود رفظم  موحرم  { 4 .} تسا نید  زج  (ع ) یلع هب  تبـسن  ندیزرو  توادع  دشاب  دقتعم  هک  تسا  یـسک  یبصان  هکلب  دوشیمن ، ندـش 

لها نانمشد  ار  اهیبصان  يو  دنادیم . دنراد ، رظنقافتا  نآ  رب  ینس  هعیش و  هک  مالسا  تایرورـض  زا  ار  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  نتـشاد 
هب تلاسر  رکنم  نید ، يرورـض  رکنم  دنوشیم و  بوسحم  نید  يرورـض  نیرکنم  زج  دوخ  راک  نیا  اب  هک  دـنادیم  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب

جراوخ و هک  نیا  اب  دـنرادن . دوجو  مالـسا  ناـهج  رد  هزورما  اـهیبصان  { 5 .} دـیامن نیتداهـش  هب  رارقا  رهاظ  رد  هچرگ  دـیآیم و  باسح 
رد هدش و  هدرب  مان  بصاون  قیداصم  بلغا  ناونع  هب  جراوخ  زا  نکل  دنراد  مکح  کی  ود  ره  ولو  دنتـسه  مه  زا  ادـج  هلوقم  ود  اهیبصان 
زا اـهنآ  رتشیب  دـندیزرو و  ینمـشد  (ع ) یلع اـب  نوچ  دـنفورعم ، (ع ) یلع هنیک  ضغب و  نتـشاد  هب  اـهیبصان  دـناهتفگ : یبصاـن  فـیرعت 

لـسن دوب . لدع  دـیحوت و  نمـشد  یبصان  نیرتتخـسرس  مهج  نب  یلع  دوشیم و  هتفگ  زین  یبصان  بصن و  لها  نانآ  هب  دـندوب . جراوخ 
یبصان فیرعت  نکل  دنراد ، تنوکس  نامع  رد  نانآ  رتشیب  هک  تسا  هیـضابا  جراوخ ، زا  هدنام  یقاب  هقرف  اهنت  هدش و  ضرقنم  زین  جراوخ 

اههتـشون و مالـسا  ناهج  رد  زونه  لمع ، راتفر و  شراگن و  دـعب  رد  هنافـسأتم  دوجو ، نیا  اب  تسین . قداص  نانآ  رب  نیـشیپ  جراوخ  مارم  و 
مهیلع ) عیقب همئا  هاگراب  بیرخت  دـننام  تسا ؛ یبصان  هدـش  نفد  كورتم و  هشیدـنا  هدـننک  یعادـت  هک  دوشیم  هدـهاشم  تفای و  یلاـمعا 

ماما راهطا و  همئا  سدـقم  تحاس  هب  تراسج  تناها و  اهنآ ، زا  ییوگدـب  هکربتم و  نکاما  زا  يرود  هئیـس  تنـس  يراذـگهیاپ  مالـسلا ،)
يرقم یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  ْغللا ، سوماق  اـهتمقأ . اـهترهظ و  ْوادـعلا : برحلا و  هتبـصان  [. 1 { ] 6 .} اههلاقم اـهباتک و  رد  (ع ) قداـص

نبا برعلا ، ناسل  [. 3 / ] ص 21 ج 2 ، ینارهطلا ، لضفلایبا  ییازریم  اروشاعلا ، ْرایز  حرـش  یف  رودـصلا  أفـش  [. 2 / ] ص 833 ج 6 ، یمویف ،
اضردمحم ْیمامالا ، دیاقع  [. 5 / ] ص 397 ج 1 ، ییابطابطلا ، نسحم  دیسلا  یقثولا ، ْورعلا  کسمتسم  [. 4 / ] 155 ص 157 -  ج 14 ، روظنم ،

نینمئوملاریما اب  هک  تسا  ناناملسم  زا  یهورگ  مان  ص 271 / نیمالا ، ییحی  فیرش  یمالسا ، ياههقرف  همانگنهرف  [. 6 / ] ص 324 رفظم ،
ناناملسم ياه  هقرف  زا  یضعب  یلو  تسین  یـصاخ  هقرف  مان  یبصان  ص 22782 .) ج 14 , ادخهد , همان  تغل  , ) دندیزرو ینمـشد  ع )   ) یلع

 , یمالـسا ياه  هقرف  همانگنهرف  ر.ك :  , ) دـندوب جراوخ  زا  اهنآ  رتشیب  دـندرک . یم  نعل  ار  وا  یتح  دـندیزرو و  یم  ینمـشد  ع )   ) یلع اب 
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ربمایپ نادناخ  و  مالسلا )) هیلع  )) یلع اب  هک  دنتسه  یهورگ  بصاون  زاب .) تاراشتنا  يدحوم ,  اضردمحم  همجرت :  نیمالا ,  ییحی  فیرش 
. دنشاب یم  سجن  نارفاک  دننام  نانیا  دنهد . یم  مانشد  ناراوگرزب  نآ  هب  هدرک  ینمشد 

؟ دناهنتفر نیب  زا  ینرق  هچ  ندوبن ، تروص  رد  و  رادقم ؟ هچ  اجک و  رد  دنتسه ؟ دوجوم  رصاعم  ناهج  رد  جراوخ  ایآ 

شسرپ

؟ دناهنتفر نیب  زا  ینرق  هچ  ندوبن ، تروص  رد  و  رادقم ؟ هچ  اجک و  رد  دنتسه ؟ دوجوم  رصاعم  ناهج  رد  جراوخ  ایآ 

خساپ

یقح رب  ياوشیپ  (ع ) نینمؤملا ریما  دوشیم . بوسحم  یجراخ  دـنک  جورخ  دـنراد ، وا  رب  قافتا  مدرم  تعامج  هک  یقح  ماـما  رب  سک  ره 
تموـکح هیلع  يرجه ، لاـس 37  رد  جراوخ  { 1 .} دـندمآ دوجو  هب  وا  ناـمز  رد  جراوخ  تفرگ و  تروـص  قاـفتا  وا  تماـما  رب  هک  دوـب 

دـندرک و هبوت  نانآ  زا  رفن  رازه  درک و 8  تبحـص  جراوخ  هرفن  رازه  تیعمج 12  اب  (ع ) یلع ترضح  دندرک . شروش  (ع ) یلع ترـضح 
هب سپس  { 2 .} دنام ياج  رب  يرگیجراخ  رکفت  تابوسر  نکل  دـنام ، هدـنز  رفن  هد  دـندمآ ، گنج  هب  هک  يرفن  رازه  زا 4  دندیشک . رانک 
رد هیرفـص . هیـضابا و  هبلاعث ، ْدراجع ، هیهیب  تادخب ، هقرازا ، همکحم ، زا : تسا  ترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  دندش  لیدبت  يددعتم  ياههقرف 

بوسحم مالسا  خیرات  رد  یسایس  ًادعب  یبهذم و  یطارفا  حانج  هقرف ، نیا  لوا  لسن  تفگ  دیاب  رصاعم  ناهج  رد  جراوخ  تیعضو  یبایزرا 
ار رفن  رازه  تسیب  دودـح  یهورگ  همایم ، نامع و  جراوخ  اـب  گـنهامه  رد  هورگ  نیا  دـندوب . هقرازا  ناـنآ  فورعم  قادـصم  هک  دوشیم 
زا ریبز  نبا  دندش . زوریپ  ریبز  نبا  ياههداتـسرف  رب  زاوها  بالود  هقطنم  رد  دـندرک و  فرـصت  ار  نامرک  سراف و  زاوها ، دـنداد و  لیکـشت 

دندرک تعیب  ریما  ناونع  هب  ار  يرگید  زا  دعب  یکی  دنتخیرگ . هقرازا  ماجنارس  تساوخ  کمک  هقرازا  بوکرس  يارب  هرفـص  یبا  نب  بّلهم 
هداتـسرف تسد  هب  يو  داتفا . يرطق  تسد  هب  تردـق  دـش  فالتخا  هقرازا  نب  جاجح  ناـمز  رد  تفاـی . همادا  لاـس  جراوخ 19  اـب  يریگرد 

{3 .} دندش دوبان  هقرازا  جراوخ  ناسنیدـب  تشک و  جاجح  هداتـسرف  دـندوب ، هتخیرگ  سموق  هب  هک  مه  ار  اهنآ  هیقب  دـش و  هتـشک  جاجح 
شیپ ار  لادتعا  هار  تفرگ و  هرانک  یطارفا  جراوخ  زا  يو  دندوب . یمیمت -  ضابا  نب  هلادـبع  ناوریپ  هیـضابا -  هقرف  جراوخ ، يدـعب  لسن 

رد هورگ  نیا  دوب . ریبز  نب  هلادبع  دض  رب  يو  اب  یهارمه  ناورم و  نب  کلملادبع  اب  يو  شزاس  ًارهاظ  وا  لادـتعا  ببـس  دـناهتفگ  تفرگ .
. دـندمآیم اـج  نآ  هب  لیـصحت  يارب  جراوخ  بـالط  هک  درک  سیـسأت  یملع  زکرم  کـی  هرـصب  رد  زیزعلادـبع ، نب  رمع  تموکح  ناـمز 

ناـمع جراوخ  يرجه ، لوا  نرق  ناـیاپ  زا  تشگ . داـجیا  ناـمع  نمی و  توم ، رـضح  زاـجح ، هفوک ، رد  موق  نآ  ياـهتعامج  زا  يزکارم 
144 ه‘  - 141  ) لاس هس  زا  شیب  یبیل  رد  نانآ  تلود  دنداد . تموکح  لیکـشت  زین  ریازجلا  یبیل و  رد  هیـضابا  دندرک . ادیپ  یـضابا  گنر 

ماود ق ) 296 ه .‘  - 144  ) لاس دودح 150  هک  درک  سیسأت  اقیرفآ  لامـش  رد  ار  متـسر  ینب  تلود  زین  متـسر  نب  هلادبع  تفاین . ماود  ق )
زج یبیل  رثکا  یبونج و  سنوت  فصن  ساروا ، لابج  ریازجلا ، دوب . یـضابا  مهم  زکارم  زا  یکی  ریازجلا ، رد  ترهاق  رهـش  نآ  زکرم  تفاـی .

دیاقع هک  تسا  نامع  روشک  نانآ  هدـمع  زکرم  دـنراد . تنوکـس  مالـسا  يایند  فلتخم  قطانم  رد  نونکا  ناـنآ  دوب . ناـنآ  تموکح  ورلق 
، اقیرفآ گرزب  يارحـص  اینازنات ،) زا  یـشخب   ) رابگنز رد  هیـضابا  زا  ییاههورگ  تسا . هتفریذپ  روشک  یمـسر  بهذم  ناونع  هب  ار  هیـضابا 
نایدالا و یف  ْریسملا  ْعوسوملا  [. 1 { ] 4 .} دنراد تنوکس  سنوت  رد  هبرج  هریزج  یبیل و  رد  هسوفن  هوک  ریازجلا ، رد  بازیم  نیمزرـس  هژیوب 
، ناهج بهاذم  نایدا  خیرات  [. 3 / ] ص 78 يدادـغب ، قرفلا ، نیب  قرفلا  [. 2 / ] ص 1053 ج 2 ، ینهجلا ، دامح  نب  عنام  ْرـصاعملا ، بهاذملا 
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/287 ص 286 -  یناگیاپلگ ، ینابر  یمالک ، بهاذم  قرف و  [. 4 / ] 1262 ص 1260 -  ج 3 ، ینادابآ ، یغلبم 

یهقف بهاذم 

تایلک

یهقف عبانم 

؟ درک دیلقت  هدنز  عجرم  زا  دیاب  ًامتح  ایآ  دنتسین ؟ دقتعم  دیلقت  ۀلئسم  هب  مالسا  ياه  هقرف  زا  یخرب  ارچ 

شسرپ

؟ درک دیلقت  هدنز  عجرم  زا  دیاب  ًامتح  ایآ  دنتسین ؟ دقتعم  دیلقت  ۀلئسم  هب  مالسا  ياه  هقرف  زا  یخرب  ارچ 

خساپ

ةزاجا اب  مه  تیم  رب  اقب   ) درک دیلقت  دیاب  هدنز  دهتجم  زا  تسا  دقتعم  هعیـش  هک  توافت  نیا  اب  دندقتعم ، دیلقت  هب  یمالـسا  ياه  هقرف  ۀـمه 
هثدحتـسم و لـیاسم  مکح  هلیـسو  نیدـب  تسا و  اـیوپ  هدـنلاب و  هدـنز و  هراومه  داـهتجا  ۀلئـسم  قـیرط  نیا  زا  دـشاب ) دـیاب  هدـنز  دـهتجم 

رگید ۀـلدا  رکّذـلا "و  لها  اولئـساف   " ۀـیآ لثم  دـیلقت  لیالد  رهاظ  زا  دـسر . یمن  تسب  نب  هب  یمالـسا  مکح  رظن  زا  هزات  ون و  تاـعوضوم 
( جع ) رـصع یلو  ترـضح  زا  هّماع  تباین  تیعجرم ، هعیـش  ةدیقع  هب  هک  نیا  ۀفاضا  هب  دشاب ، هدنز  دیاب  دـیلقت  عجرم  هک  دوش  یم  هدافتـسا 

تیم رفن  راهچ  زا  طقف  ننـست  لها  دـشاب . هدـنز  دـیاب  اوشیپ  ماما و  تسا و  هتفهن  يربهر  ییاوشیپ و  تماما و  تیعجرم ، رد  نیاربانب  تسا ،
يافوتم یعفاش ، سیردا  نب  هللادبع  2 ـ يرمق . يافوتم 150  تباث ) نب  نامعن   ) هفینحوبا 1 ـ دنناد . یم  ربتعم  ار  اه  نآ  رظن  دننک و  یم  دیلقت 

ریاس هیلیعامسا و  شیوارد و  هیفوص و  یّتح  ( 1 .) ای 179 ق يافوتم 174  سنا ، نب  کلام  4 ـ يافوتم 240 ق . لبنح ، نب  دمحا  3 ـ 240 ق .
نید ماکحا  رد  هاگآ  صّصختم و  هب  عوجر  دنشابن ، نید  دنب  ياپ  هک  نانآ  هتبلا  دنتسه . دوخ  ياملع  زا  دیلقت  لها  یّنس  یعیش و  ياه  هقرف 

1193 و 1196. ، 1192 ص 1185 ، ج 3 ، ناهج ، بهاذم  نایدا و  خیرات  ینادابآ ، یغّلبم  هللادبع  . 1 اه : تشون  یپ  دنرادن . دیلقت ) )

؟ دوب هچ  مادکره ، یطابنتسا  شور  دش و  هخاش  دنچ  ننست ، لها  نایم  رد  هقف » »

شسرپ

؟ دوب هچ  مادکره ، یطابنتسا  شور  دش و  هخاش  دنچ  ننست ، لها  نایم  رد  هقف » »

خساپ

سایق يأر و  متسیس  دوب و  لومعم  هنیدم  ياهقف  نایم  رتشیب  هک  ثیدح  لها  متـسیس  دمآ : دوجو  هب  یهقف  متـسیس  ود  ننـست  لها  نایم  رد 
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مکح رگا  دندرکیم ، عوجر  نآرق  هب  لوا  ۀـجرد  رد  لئاسم ، رد  هک  دوب  نیا  ثیدـح  لها  شور  دوب . لومعم  قارع  ياهقف  نایم  رتشیب  هک 
دنـس نایوار  رظن  زا  ثیداحا  حـیجرت  هب  دوب ، فلتخم  ثیداحا ، رگا  دـندرکیم ، هعجارم  ربمغیپ  ثیدـح  هب  دـنتفاییمن  نآرق  رد  ار  هلأـسم 

عوجر هباحـص  ياواتف  لاوقا و  هب  دندروآیمن  تسد  هب  فلتخم  ثیداحا  نایم  رد  یحیجرت  ای  دنتفاییمن و  ثیدح  رد  رگا  دنتخادرپیم ،،
دننک و هدافتسا  يزیچ  تسه  صوصن  رد  هک  یتاراشا  زا  يوحن  هب  دندرکیم  ششوک  دنتـسبیمن ، یفْرَط  مه  هار  نیا  زا  رگا  دندرکیم و 

یعطق ّتنـس ، ای  نآرق  رد  ار  یمکح  رگا  اهنآ  دوب . نیا  ریغ  سایق  لها  شور  دـنوش . لسوتم  ساـیق  يأر و  هب  هک  داـتفایم  قاـفتا  تردـنب 
رفن کی  هک  دندوب  دقتعم  دنتـسنادیم . هدش  فیرحت  ای  لوعجم  ًابلاغ  ار  اهنآ  اریز  دندرکیمن  دامتعا  نادنچ  هلوقنم  ثیداحا  هب  دنتفاییمن 

دروم ۀلأسم  مکح  دناوتیم  تاهباشم  يور  زا  دوشیم و  انشآ  یمالـسا  نیناوق  حور  هب  یمالـسا ، یعطق  تاررقم  رد  تسرامم  رثا  رد  هیقف 
هک دوب  اجنیا  دشاب . هیقف  يارب  یبوخ  يامنهار  دناوتیم  تحلـصم »  » و تلادع »  » هک دندوب  دقتعم  سایق  يأر و  لها  دنک . فاشتکا  ار  رظن 

لیبق زا  یتاحالطـصا  دـشیدنیب . دـنکیم  اضتقا  تحلـصم  هچنآ  تسا و  تلادـع » ياضتقم   » هچنآ ةرابرد  هک  دـیدیم  فظوم  ار  دوخ  هیقف 
. دش ادیپ  اج  نیمه  زا  حالصتسا »  » ای ناسحتسا » »

؟ تسیچ سایق ، يأر و  لها  ثیدح و  لها  رظن  زا  هقف  عبانم 

شسرپ

؟ تسیچ سایق ، يأر و  لها  ثیدح و  لها  رظن  زا  هقف  عبانم 

خساپ

زیچ راهچ  ار  هقف  عبانم  سایق ، يأر و  لها  اما  عامجا . ّتنس و  و  نآرق )  ) باتک دنتـسنادیم : زیچ  هس  مالـسا  رد  ار  هقف  عبانم  ثیدح ،  لها 
. سایق يأر و  هوالع  هب  روکذم  عبنم  هس  دنتسنادیم :

؟ تسیچ تنس  باتک و  زا  هدافتسا  یگنوگچ  رد  اهنآ ، نافلاخم  هرعاشا و  هاگدید 

شسرپ

؟ تسیچ تنس  باتک و  زا  هدافتسا  یگنوگچ  رد  اهنآ ، نافلاخم  هرعاشا و  هاگدید 

خساپ

تردق و ملع و  تدحو و  هب  ار  دنوادخ  تهج  نآ  زا  ام  ینعی  سب ؛ دشاب و  دبعت  لکش  هب  دیاب  تنس  باتک و  زا  هدافتسا  نایرعـشا  رظن  زا 
نیا هب  فوصوم  دنوادخ  مینادب  میناوت  یمن  میناد و  یمن  ام  هنرگو  تسا ، هدش  هدراو  عرش  رد  هک  مینک  یم  فیصوت  ینـسح  ءامـسا  ریاس 

مینادب و میناوت  یمن  یلو  تسا ، نینچ  ادخ  هک  میریذـپب  دـیاب  ام  سپ  تسین . ام  رایتخا  رد  اهنیا  يدابم  لوصا و  اریز  هن ، ای  تسه  فاصوا 
هنوگ نامه  ات  مینک  رکف  دیاب  هنوگچ  نید  رظن  زا  مینادب  ام  هک  تسا  نیا  هنیمز  نیا  رد  ینید  صوصن  شقن  تسا . نینچ  ادـخ  هک  میمهفب 
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یلقع و بلطم  ره  دـننام  بلاطم  نیا  اهنآ  نافلاخم  رظن  قبط  یلو  میـشاب . دـقتعم  هنوگ  ناـمه  اـت  میـشاب  دـقتعم  دـیاب  هنوگچ  مینک و  رکف 
یم ددرگ ، فقاو  يداـبم  لوصا و  نآ  هب  تسرد  رـشب  رگا  هک  تسا  راـک  رد  يا  يداـبم  لوصا و  ینعی  تسا ؛ مهف  لـباق  رگید  یلالدتـسا 

مزال و يدابم  لوصا و  تساه ، هشیدنا  كرحم  راکفا و  لوقع و  شخب  ماهلا  هک  تسا  نیا  یعرـش  صوصن  شقن  دنک . مهف  ار  اهنآ  دناوت 
« یشیامرف  » حالطـصا هب  روتـسد و  قبط  ناسنا  هکنیا  درادن . ینعم  دبعت  يرکف  لئاسم  دروم  رد  ًاساسا  دراذگ . یم  رایتخا  رد  ار  كرد  لباق 
ار ئـش  نیا  دسرپب  فرط  زا  دنیبب ؛ یـشیامرف  دهاوخب  یندید  رما  کی  رد  هک  تسا  نیا  لثم  دریگب ، هجیتن  دنک و  تواضق  رکف و  دـهاوخب 

ینعم نتفریذپ  رکف  نودب  ندرکن و  رکف  زج  ندرک  رکف  يدبعت  تشز ؟ ای  ابیز  یبآ ؟ ای  هایس  ای  دیفـس  کچوک ؟ ای  گرزب  مینیبب ؟ هنوگچ 
. درادن رگید 

؟ هن ای  درک  هعجارم  دیاب  زین  ادخ  لوسر  یعطق  ریغ  ننس  هب  ایآ 

شسرپ

؟ هن ای  درک  هعجارم  دیاب  زین  ادخ  لوسر  یعطق  ریغ  ننس  هب  ایآ 

خساپ

هفینح وبا  دنیوگ  دناهدوب ؛ انتعا  یب  هلوقنم  ثیداحا  هب  هفینح  وبا  دننام  یخرب  هدرک ، ادـیپ  ناسون  طیرفت  طارفا و  ّدـح  ات  تایرظن  اجنیا  رد 
دامتعا زین  فیعض  ثیداحا  هب  رگید  یخرب  تسا . هتـسنادیم  دامتعا  لباق  ار  ثیدح  هدفه  اهنت  ادخ  لوسر  زا  هّیورم  ثیداحا  همه  نایم  رد 

دشاب و لداع  هعیش و  ثیدح  يوار  رگا  ینعی  تسا ؛ دامتعا  لباق  قثوم  حیحص و  ثیدح  اهنت  هک  دندقتعم  هعیش  ياملع  یلو  دناهدرکیم .
. درک دامتعا  ناوتیم  شتیاور  هب  دشاب  قوثو  دروم  وگتسار و  لقاال  ای 

؟ هن ای  هتشاد  دوجو  لوصا  رب  عورف  ّدرو  عیرفت  داهتجا و  (ع ) همئا رصع  رد  ایآ 

شسرپ

؟ هن ای  هتشاد  دوجو  لوصا  رب  عورف  ّدرو  عیرفت  داهتجا و  (ع ) همئا رصع  رد  ایآ 

خساپ

هکنیا اب  هدش ، ادیپ  هعیش  رد  همئا  نارود  زا  دعب  هتشادن و  دوجو  لوصا  رب  عورف  در ّ  عیرفت و  داهتجا و  (ع ) همئا رصع  رد  دنرادنپیم  یخرب 
ملع باب  همئا  رـصع  رد  هک  روصت  نیا  ًالّوا : تسا . لـطاب  ياـهلّدا  هب  روصت  نیا  هتـشاد ، دوجو  لّوا  نرق  ناـمه  زا  تعاـمج  لـها  ناـیم  رد 
نیا دنتـسیزیم  هنیدم  رد  هک  ینایعیـش  يارب  اهنت  دـندوب و  هنیدـم  رد  ًالومعم  همئا  تسا . طلغ  هدوبن  اوتف  داهتجا و  هب  يزاین  هدوب و  حوتفم 
اجک دنتـسیزیم  رگید  ياج  ای  ناسارخ  ای  قارع  رد  هک  ینایعیـش  اما  دنـسرپب ، همئا  دوخ  زا  ًامیقتـسم  ار  ياهلئـسم  ره  مکح  هک  دوب  ناکما 
اهنآ سرد  زا  یتدـم  هک  همئا  نادرگاش  ثیدـح و  نایوار  زا  ًاراچان  اـهنآ  دنـسرپب ؟ همئا  زا  ار  يروف  يـالتبا  دروم  هلئـسم  ره  دنتـسناوتیم 
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رباکا ناماما ، هک  دنکیم  تیاکح  هعیش  همئا  هعیش و  خیرات  ًایناث : دندیسرپیم . دندوب  هدرک  فیلأت  ییاهباتک  ًانایحا  دندوب و  هدرک  هدافتسا 
اوتف دننیـشنب و  هک  دـندرکیم  قیوشت  دـندوب  هعیـش  هقف  يدابم  لوصا و  اب  انـشآ  دـندوب و  هدرک  يدرگاش  اهتدـم  هک  ار  شیوخ  باحـصا 

تـسا تایاور  رابخا و  ضراعت  لح  و  دیقم ، قلطم و  ماع ، صاخ و  نایم  عمج  دنکیم ، باجیا  ار  داهتجا  هک  يروما  زا  یکی  ًاثلاث : دـنهدب .
دنیامن تایاور  عمج  دننک و  ضراعت  ّلح  داهتجا  ةوق  اب  تسیابیم  اهنآ  تسا . هتـشاد  دوجو  ثیدح  نایوار  يارب  همئا  نامز  رد  اهنیا  همه  و 

. تسا هدوب  مه  همئا  نارصاعم  يارب  تسا ، هدوبن  همئا  زا  دعب  ياهنامز  يارب  اهنت  هیجالع  تایاور  دنیامن . درط  ار  یخرب  ًانایحا  و 

؟ تسیچ سایق  يانعم  الوصا  دندرک و  عوجر  سایق  هب  تنس  لها  ارچ 

شسرپ

؟ تسیچ سایق  يانعم  الوصا  دندرک و  عوجر  سایق  هب  تنس  لها  ارچ 

خساپ

هلأسم نیا  مکح  نآرق  رد  دـندیدیم  دـمآ  یم  شیپ  يا  هلأسم  رگا  دـندرک و  هدـهاشم  مالـسا  ماکحا  رد  ار  یئاهیئاسران  زاغآ  هک  یماگنه 
یب درادن . دوجو  نآ  هرابرد  یمکح  چیه  دـندید  یم  دـندرک ، یم  هعجارم  دـنراد ) هک  ییاه  لقن  رادـقم  نآ   ) تنـس هب  تسا . هدـشن  نایب 
اهنآ هرابرد  هک  يدراوم  نایم  تهباـشم  ساـسا  رب  اـم  ینعی  ساـیق  ساـیق .»  » دـنتفگ درک ؟ دـیاب  راـک  هچ  دـشاب ، دـناوت  یمن  هک  مه  مکح 

هب تهابـش  یب  هک  مه  اجنیا  هتفگ ، روطنیا  اج  نالف  رد  مییوگب  مینک ، مکح  رظن ، دروم  هلأـسم  تسا و  دوجوم  تنـس  اـی  نآرق  رد  یمکح 
رد هفسلف  نیا  هدوب ، هفسلف  تلع و  طانم و  نیا  هب  هداد  ار  روتـسد  نالف  ص )  ) ربمغیپ هک  اجنآ  رد  دیاش  دراد . ار  مکح  نامه  تسین ، اجنآ 

. دوبن ات  ود  یکی و  دوب ، اسران  تنـس  هک  اجنآ  هوـالعب  تسا . دـیاش »  » ساـسا رب  مییوگ . یم  روطنآ  مه  اـجنیا  سپ  دراد ، دوجو  مه  اـجنیا 
یم هاگن  دیرفآ . یم  هلأسم  بترم  تاجایتحا ، دش و  حتف  فلتخم  ياه  روشک  ودرک  ادیپ  هعسوت  نایسابع  نامز  رد  ًاصوصخم  مالسا  يایند 

. دندرکیم سایق  بترم  درادن . دوجو  لئاسم  نیا  مکح  دندید  یم  تنسو ، باتک  هب  دندرک 

؟ تسیچ سایق  يانعم  الوصا  دندرک و  عوجر  سایق  هب  تنس  لها  ارچ 

شسرپ

؟ تسیچ سایق  يانعم  الوصا  دندرک و  عوجر  سایق  هب  تنس  لها  ارچ 

خساپ

هلأسم نیا  مکح  نآرق  رد  دـندیدیم  دـمآ  یم  شیپ  يا  هلأسم  رگا  دـندرک و  هدـهاشم  مالـسا  ماکحا  رد  ار  یئاهیئاسران  زاغآ  هک  یماگنه 
یب درادن . دوجو  نآ  هرابرد  یمکح  چیه  دـندید  یم  دـندرک ، یم  هعجارم  دـنراد ) هک  ییاه  لقن  رادـقم  نآ   ) تنـس هب  تسا . هدـشن  نایب 
اهنآ هرابرد  هک  يدراوم  نایم  تهباـشم  ساـسا  رب  اـم  ینعی  ساـیق  ساـیق .»  » دـنتفگ درک ؟ دـیاب  راـک  هچ  دـشاب ، دـناوت  یمن  هک  مه  مکح 

زا 934بهاذم هحفص 741 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هب تهابـش  یب  هک  مه  اجنیا  هتفگ ، روطنیا  اج  نالف  رد  مییوگب  مینک ، مکح  رظن ، دروم  هلأـسم  تسا و  دوجوم  تنـس  اـی  نآرق  رد  یمکح 
رد هفسلف  نیا  هدوب ، هفسلف  تلع و  طانم و  نیا  هب  هداد  ار  روتـسد  نالف  ص )  ) ربمغیپ هک  اجنآ  رد  دیاش  دراد . ار  مکح  نامه  تسین ، اجنآ 

. دوبن ات  ود  یکی و  دوب ، اسران  تنـس  هک  اجنآ  هوـالعب  تسا . دـیاش »  » ساـسا رب  مییوگ . یم  روطنآ  مه  اـجنیا  سپ  دراد ، دوجو  مه  اـجنیا 
یم هاگن  دیرفآ . یم  هلأسم  بترم  تاجایتحا ، دش و  حتف  فلتخم  ياه  روشک  ودرک  ادیپ  هعسوت  نایسابع  نامز  رد  ًاصوصخم  مالسا  يایند 

دندرکیم سایق  بترم  درادن . دوجو  لئاسم  نیا  مکح  دندید  یم  تنسو ، باتک  هب  دندرک 

؟ دندش میسقت  هقرف  دنچ  هب  سایق  زا  هدافتسا  رد  تنس  لها 

شسرپ

؟ دندش میسقت  هقرف  دنچ  هب  سایق  زا  هدافتسا  رد  تنس  لها 

خساپ

ود رد  طقف  شرمع  مامت  رد  دنیوگیم  هک   ) سنا نب  کلام  لبنح و  نبدمحا  ریظن  دـندش  سایق  رکنم  هقرف  کی  دـندش ، میـسقت  هقرف  ود  هب 
زا هک  ییاهتنس  نیا  تفگیم  هفینح  وبا  هفینح . وبا  لثم  متفه ، نامـسآ  ات  تفر  دنتـشاذگ  زاب  ار  سایق  يولج  رگید  ۀقرف  درک ،) سایق  هلأسم 

ربمغیپ هک  تسا  تباث  نم  رب  ثیدح  هدزناپ  طقف  تسا  هتفگ  دنیوگیم  دشاب . هتفگ  ربمغیپ  ًاعقاو  هک  تسین  دامتعا  لباق  ًالصا  هدیسر  ربمغیپ 
یضعب رد  درکیم و  دامتعا  ثیداحا  هب  دراوم  یضعب  رد  تشاد ، نیب  انیب  یعـضوم  یعفاش  درکیم . سایق  هیقب  رد  تسین . تباث  هیقب  هدومرف ،

. دومنیم سایق  رگید 

؟ تسیچ هعیش  هقف  كرادم 

شسرپ

؟ تسیچ هعیش  هقف  كرادم 

خساپ

نیا هاوخ  دـنکیم ، لمع  دوش  لقن  یمارگ  لوسر  زا  دامتعا  دروم  هقث و  دارفا  ۀلیـسو  هب  هک  یثیداحا  هب  ماکحا ، دـیاقع و  رد  هیماما ، ۀـعیش 
قیرط رب  هک  زین  یتایاور  هب  هاگ  هعیـش  یهقف  بتک  رد  يورنیزا  تنـس . لها  ثیدح  بتک  رد  ای  و  دـشاب ، هعیـش  ثیدـح  بتک  رد  تایاور 

ثیداحا هنوگ  نیا  هب  هعیـش  ۀـیارد  ملع  رد  هناگراهچ  ماسقا  هب  ثیدـح  يدنبمیـسقت  رد   ) تسا هدـش  دانتـسا  هدـش  لقن  تنـس  لها  نایوار 
، باتک ار  هعیـش  هقف  ۀیاپ  تسا . ساسایب  ًالماک  دـنهدیم  تبـسن  هعیـش  هب  نازروضرغ  زا  یخرب  هک  هچنآ  نیاربانب  و  دـنیوگیم ) قثؤم » »

مالـسا یمارگ  ربمایپ  نانآ  سأر  رد  هک  نیموصعم  ریرقت  ای  لعف  لوق و  زا  تسا  ترابع  تنـس  و  دـهدیم ، لیکـشت  عاـمجا  لـقع و  تنس ،
ریرقت ای  لعف  لوق و  رب  لمتـشم  دوشیم و  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  قثوم  يوار  کی  قیرط  زا  یثیدـح  هاگره  نیارباـنب ، دراد . رارق  (ص )

زا 934بهاذم هحفص 742 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نیا رد  هک  تفگ  دیاب  يرابتعا  هب  هدوب و  اعدم  نیا  نشور  هاوگ  هعیـش  هقف  بتک  تاجردنم  تسا . ربتعم  هعیـش  رظن  زا  دشاب ، ترـضح  نآ 
. تسا يوار  رابتعا  ۀجرد  هقث و  صیخشت  رد  تسه  رگا  یمالک  تسین ؛ یقرف  تنس  لها  هعیش و  یثیدح  بتک  نایم  تمسق 

؟ تسا هنوگچ  تنس  لها  رد  داهتجا 

هراشا

؟ دننک یمن  نینچ  هعیش  ياملع  یلو  دنهد  یم  لیکشت  اتفا  تاسلج  اوتف  نداد  يارب  ننست  لها  ياملع  ارچ 

شسرپ

یمن نینچ  هعیش  ياملع  یلو  دنهد  یم  لیکـشت  اتفا  تاسلج  اوتف  نداد  يارب  ننـست  لها  ياملع  ارچ  تسا ؟ هنوگچ  تنـس  لها  رد  داهتجا 
؟ دننک

خساپ

زا یکی  دـلقم  نانآ  همه  تسا و  هدـش  هتـسب  تنـس  لها  بهاذـم  رد  داهتجا   . دـننک تروشم  اتفا  يارب  تنـس  لها  هک  تسین  نینچ  " الوا : 
وبا و  204 ه )   - 150 یعفاش (  سیردا  نب  دـمحم  179 ه ، )  م :  سنا (  نـب  کـلام  241 ه ، )   - 164 لبنح (  نب  دمحا  دـهتجم (  راهچ 

ياملع " ایناث :  دوش .  یم  هدینش  تنس  لها  ياملع  نایم  رد  هدنز  داهتجا  ياه  هزمز  دیدج  رصع  رد  هچرگ   . دنتـسه 150ه )   - 80 هفینح ( 
لوادـتم بادآ  زا  اتفا  تاسلج  لیکـشت  دـنهد  یم  اوتف  سپـس  دـننک و  یم  یـسررب  ار  دوجوم  يارآ  همه  اتفا ، تاـسلج  هرظاـنم و  اـب  هعیش 

دیفم هنیمز  نیا  رد  تیرثـکا  يار  باـختنا  يریگ و  يار  دـشابدیلقت و  عجرم  دـهتجم و  هب  بوسنم  دـیاب  اوتف  " اـثلاث :  تسا .  دـیلقت  عجارم 
ملعا دهتجم  ياوتف  ساسا  رب  دیاب  تسین  دـهتجم  رگا  ای  دـشاب و  شدوخ  یـصخش  داهتجا  يور  زا  دـیاب  ناسنا  لمع  " اعبار :  تسین ؟؟؟؟ .

درب و یم  شاداپ  مه  تسا و  هتفای  تسد  یعقاو  حـلاصم  هب  مه  دوب  دـنوادخ  یعقاو  مکح  قباطم  ناسنا  لـمع  رگا  تروص  نیا  رد   . دـشاب
تسا و روذعم  دنوادخ  دزن  الوا " دوبن .  دـنوادخ  یعقاو  مکح  قباطم  شدـیلقت  عجرم  ای  شدوخ  داهتجا  رد  ياطخ  ساسا  رب  وا  لمع  رگا 

تـسد هب  ار  حیحـص  مکح  نیرتشیب  هک  تسا  یـشور  نیرتهب  شور  نیا  انیقی " دشاب  تیب  لها  بتکم  ساسا  رب  وا  داهتجا  شوررگا  ایناث "
نیمه هب  تسا و  متاخ  نید  مالسا  مالسا 1 - ظفح  رد  داهتجا  هاگیاج  لوا  دینک :  تقد  ریز  روما  هب  بلطم  نیا  حیضوت  يارب  دهد .  یم  وا 
ماجنا راک  ود  فیرحت  تسد  زا  مالـسا  ظفح  يارب  ع )  راهطا (  همئا   . دـنامب نوصم  فیرحت  تسد  زا  ناـیدا  رگید  فـالخ  رب  دـیاب  لـیلد 

نایب حیرـص  روط  هب  ار  يوبن  تنـس  زین  وار  نآرق  تایآ  ینعی   . دندرک ظفح  تسا ،  تنـس  باتک و  نامه  هک  ار ، مالـسا  عبانم   - 2 دنداد : 
 ، ینیان یلالج  همجرت  لابقا ،  پاچ  لحنلا ،  للملا و  همجرت  للملا ،  حیـضوت  دوب ( ، عونمم  نآ  تباتک  لاس  دون  دودح  هک  یتنـس  دندرک ؛

ثیدح 3053؛ ص 373 ، ج 2 ، ثیدح 114 ؛ ص 57 ، ج 1 ، یبرعلا ،  ثارتلا  ایحا  راد  يراخب ،  حیحص  حیحـصلا (  عماجلا  ص 35 ؛ ج 1 ،
دنسم ثیدح 7366 ؛ ص 375 ، ج 4 ، ثیدح 5669 ؛ ص 29 ، ج 4 ، ثیدح 4432 ؛ ص 182 ، ج 3 ، ثیدح 4431 ؛ ص 181 ، ج 3 ،

زا نید  مهف  شور  - 2. دـندرک رایـسب  شالت  نآ  رد  لعج  فذـح و  فیرحت ،  رد  ینازرو  ضرغ  و  ص 355 . )  ج 1 ، رکفلا ، راد  دمحا ،
 . تسا عراش  دنسپ  هک  یمهف  دمهفب ، لقع  تنس و  نآرق و  زا  ار  نید  دناوتب  خیرات  لوط  رد  ناسنا  هک  یشور  دنداد ؛ شزومآ  ار  نآ  عبانم 
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تهج ود  زا  ینـس  هعیـش و  یـسانش  نید  تسا .  توافتم  تنـس  لها  دزن  نید  مهف  شور  اـب  هک  تسا  هعیـش  دزن  داـهتجا  ناـمه  شور  نیا 
 ( ع تیب (  لها  هیحان  زا  ظوفحمو  لوقنم  تنس  دنک  یم  کسمت  نآ  هب  هعیش  هک  يا  يوبن  تنس  اریز  عبانم ؛  ثیح  زا  لوا  تسا :  توافتم 

مور و یم  امـش  ناـیم  زا  نم  نیلقث ( ( :  ثیدـح  دـننام  داد ( ، رارق  كـالم  نید  مهف  يارب  ار  ناـنآ  شدوـخ  ص ، )  مرکا (  ربماـیپ  تسا . 
حیحـص دیوش ( ، یمن  هارمگ  دـینک  کسمت  ود  نیا  هب  هک  یمادام  متیب ؛  لها  مترتع  ادـخ و  باتک  نآرق  مراذـگ .  یم  ار  اهبنارگ  یـشود 

ج 5، ص 366 و 371 ؛ ج 4 ، ص 17 و 26 و 56 :  ج 3 ، رکفلا ، راد  دمحا ، دنسم  ص 307 ؛ ج 2 ، يذمرت ،  ننس  ص 122 ، ج 7 ، ملسم ، 
ردص یمسر  تفالخ  بتکم  تایضتقم  ساسا  رب  دنراد  نید  مهف  رد  تنس  لها  هک  یشور  اریز  شور ؛  تهج  زا  مود  ص 182 و 189 . ) 
ینابم هلمج  زا  هیطخت  بتکم  مود :  تسا .  لقع  تنس و  باتک و  هب  دنتسم  ریغ  یـصخش و  تاینظ  زا  هک  تسا  يدعاوق  رب  ینتبم  مالـسا و 
یعقاو لامک  هب  رشب  ندناسر  يارب  لاعتم  دنوادخ  ینعی  تسا .  یعقاو  دسافم  حلاصم و  عبات  مالسا  ماکحا  هک  تسا  نیا  هعیـش  هقف  یمالک 
لامک زا  ار  وا  هک  ار  یلاعفاو  تسا .  هدرک  بحتـسم  ای  بجاو  دنتـسه ، یعقاو  تحلـصم  ياراد  دنناسر و  یم  لامک  هب  ار  وا  هک  ار  یلاعفا 
ناسنا طاطحنا  ای  لاـمک و  رد  هک  ار  لاـعفا  زا  هتـسد  نآ  و  تسا .  هدومرف  هورکماـی  مارح  دنتـسه ، یعقاو  دـسافم  ياراد  دـننک و  یم  رود 
ماکحا نیا  تسا .  هدرک  حابم  دراد  ار  نآ  رد  ناسنا  يدازآ  ياضتقا  یحلاصم  ای  و  تسا ،  يواسم  نآ  هدسفم  تحلصم و  ای  درادن ، یشقن 

تـسد مکح  نامه  هب  دوخ  طابنتـسا  رد  دهتجم  رگا   . دنوش یم  هدـیمان  یعقاو ) )  مکح  تسا ( ( ،  یعقاو  دـسافمو  حـلاصم  ساسا  رب  هک 
اوتف نیاو  دوب  دـهاوخ  اطخ  وا  ياوتف  دیـسر  یعقاو  مکح  زا  ریغ  یمکح  هب  دوخ  طابنتـسارد  رگا  اما  تسا ،  عقاو  قباـطم  وا  ياوتف  تفاـی . 
دوخ طابنتـسا  رد  دهتجم  تسا و  بجاو  عقاو  رد  یلمع  رگا  ینعی  . دوش یمن  لمع  نآ  رد  يدی  دج  هدسفم  ای  تحلـصم  چیه  داجیا  ثعاب 
یمن ثعاب  اوتف  نیا  داد ، اوتف  نآ  تمرح  هب  رگا  ای  دور و  نیب  زا  لعف  نآ  یعقاو  تحلـصم  دوش  یمن  ثعاـب  اوتف  نیا  داد  اوتف  نآ  هحاـبا  هب 
یهقف بتکم  هب  ور  نیا  زا  دنک  اطخ  دوخ  ياوتف  رد  تسا  نکمم  دهتجم  هک  میریگ  یم  هجیتن  .و  دوش داجیا  لمع  نآ  رد  يا  هدـسفم  دوش 
دقتعم تنـس  لها  زا  هرعاشا  لباقم ،  رد  دمآ )  دهاوخ  ثحب  نیا  همادا  رد  داهتجا  رد  ياطخ  لماوع  دوش ( ، یم  هتفگ  هیطخت ) )  هعیش ( ( 

زا هلزتعم  و  دـنک .  یمن  لعج  یعقاو  هدـسفمای  تحلـصم  ساسا  رب  ار  دوخ  ماکحا  دـنوادخ  تسا و  یعقاو  مکح  نامه  دـهتجم  ياوتف  دـن 
یم لعج  نآ  قباطم  یمکح  دشاب ، نآ  فلاخم  وا  ياوتف  رگا  یلو  دراد  یمکح  دهتجم  ياوتف  زا  لبقدنوادخ  هچ  رگ  دندقتعم  تنـس  لها 

نیازا  . دشاب توافتم  نیدهتجم  ياواتف  هچرگ  دوب  دهاوخ  ادخ  مکح  قباطم  هراومهدهتجم  ياوتف  تنس  لها  هیرظن  ود  ره  ربانب  سپ  دنک . 
 : بیوصت ر.ك هیطخت و  بتکم  رتشیب  هعلاطم  يارب  دـنیوگ ( ، یم  عقاو ) )  هب  تباصا  ینعی ( (  بیوصت ) )  ناـنآ ( (  یهقف  بتکم  هب  ور 
رد طقف  تنـس  لـها  رکذـت 1 :  ص 21 . )  یمالـسا ،  هشیدـنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  ناـیربکا ،  یلع  یلعنـسح  نید ،  ورملق  رب  يدـمآرد 

دـیاقع و عوضوم  اریز  دنتـسه  هیطخم  ماکحا  تاعوضوم  تخانـش  ودـیاقع  تخانـش  رد  دـنا و  بیوصت  هب  لیاق  یعرـش  ماـکحا  تخاـنش 
یف حیقنتلا  ص 22 ؛ نامه ،  ر.ك :  تساانعم ( ،  یب  یجراـخ  روما  رد  بیوصت  يراـبتعا و  هن  دـنا  یجراـخ  روما  زا  ماـکحا  تاـعوضوم 

ای هعیـش  هقف  رد  هیطخت  هب  داـقتعا  فرـص  رکذـت 2 :  ص 36 . )  يزیربـتلا ،  يورغلا  یلع  ازریم  دـیلقتلاو ، داـهتجالا  یقثوـلا ،  هورعلا  حرش 
بتکم يوس  زا  اوـتف  یمیاد  تحـص  ناـمگ  یعقاو و  مکح  راـکنااریز   . درادـن یفنم  اـی  تبثم  یـشزرا  راـب  چـیه  ینـس ،  هقف  رد  بیوـصت 

راـب هچ  بیوصت  ناـمگ  دـشاب ، نآ  فلاخمدـهتجم  ياوتف  دـشاب و  دوجوم  یمکح  عقاو  رد  رگا   . دـهد یمن  رییغت  ار  عقاوزگره  بیوصت ، 
هدومیپ یعرش  مکح  طابنتسا  رد  هک  یشور  دناد  یم  دهد ، یم  دوخ  ياوتف  رد  اطخ  لامتحا  هک  يدهتجم  رکذت 3 :  دراد !؟ یتبثم  یشزرا 

نیا " اـیناث :  تسا ؛  روذـعم  دـنوادخ  دزن  اـطخ ، تروص  رد  " ـالوا :  هک :  دراد  نیقی  سپ  هداد  شزومآ  وا  هب  نید  دوـخ  هک  تسا  یـشور 
نیا هب  لمع  اـنیقی " و  دـهد ، یم  تسد  هبوا  يارب  ار  یعقاو  مکح  نیرتشیب  هک  تسا  یـشور  نیرتهب  اـما  دراد ، اـطخ  لاـمتحا  هچرگ  شور 

یکاردا هاگتـسد  ياه  ییاناوت  زا  هاگآ  تسا ،  نید  هدنروآ  هک  ییادخ  اریز  دنک ؛ نیمـضت  ار  رـشب  تداعـس  دناوت  یم  عومجم  رد  ماکحا 
هداد شزومآ  متاخ  نید  مهف  يارب  ار  شور  نیا  ومه  و  تسا ،  نید  عبانم  تشذگرـس  تلاسر و  زا  سپ  یخیراـت  عیاـقو  زا  ربخ  اـب  رـشب و 
بتک رد  هلاسم  نیا  دـنک ( ، نیمات  ار  رـشب  تداعـس  عومجم  رد  دـناوت  یم  دوش  یم  هدـیمهف  قیرط  نیا  زا  هک  یماکحا  اـنیقی " سپ  تسا .
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رد هچرگ  تسا  هعیش  ياملع  روهشم  يار  قوف  هیرظن  دوش و  یم  حرطم  يرهاظ ) )  یعقاو و  مکح  نیب  عمج  ناونع ( (  اب  هعیش  هقف  لوصا 
رد فالتخا  اـشنم  موس :  ج 2 . )  رفظم ، اضردـمحم  هقف ،  لوصا  هب :  دـینک  عوجر  ، دراد دوجو  زین  يرگید  تاـیرظن  هیطخت  بتکم  نورد 

ار وا  رگید  هیقف  ربتعم و  ار  ثیدح  کی  يوار  یهیقف  ای  دننک و  ادیپ  فالتخا  رگیدکی  اب  تیاور  ای  نآرق  مهف  رد  هیقف  ود  دراد  ناکما  اوتف 
 ، نیدـهتجم نیب  زا  هک  تسا  نیا  نی  دـهتجم  ریغ  هفیظو  نیب  نیا  رد   . دوشب ناـنآ  ياوتف  فـالتخا  ثعاـب  هلاـسم  نیمه  دـنادب و  ربتعم  ریغ 
وا اهنت  هن  ملعا  دهتجم  ياوتف  هب  لمع  دناد  یم  نیقی  هب  زین  دلقم  نیا   . دنک دیلقتوا  زا  باختنا و  ار  یعرش  ماکحا  طابنتسا  هب  نانآ  نیرتاناد 
زین اطخ  لامتحا  دراوم  رد  دوش ، یم  یعقاو  دـسافمزا  زیهرپ  یعقاو و  حـلاصم  كرد  ثعاب  دـناسر و  یم  عقاو  هب  دراوم  رثکا  رد  لـقا  ـالار 
دنم شور  مهف  کیچیهدـنراد  فالتخا  رگی  دـکی  اب  هلاسم  کی  رد  هک  یهیقف  ود  رکذـت :  دوش .  یم  بوسحم  دـنوادخ  دزن  لوبقم  رذـع 

ریـسفت دشاب  نید  دییات  دروم  شور  زا  جراخ  نید ،  زا  یمهف  رگا  يرآ ،   . دناد یمن  يار  هب  ریـسفت  نید و  بوچراچ  زا  جراخ  ار  يرگید 
تروـص رد  هن  و  تسا ؛  یعقاو  دـسافم  زا  زیهرپو  یعقاو  حـلاصم  كرد  رـشب و  تداعـس  هدـننک  نیمـضت  هن  دـیآ و  یم  رامـش  هب  يار  هـب 

دنوش یم  یفرعم  نید ) )  زا  دازآ  ياه  تیارق  ماـن ( (  هب  زورما  هک  نید  زا  ریـسفت  زا  يرایـسب  دریگ (  یمرارق  ادـخ  دزن  ذـع ر  تفلاـخم ، 
 ) راهطا همیا  و  ص )  مرکا (  لوسر  لاعتم ،  دنوادخ  ایآ  مراهچ :  دیآ . )  یمرامش  هب  يار  هب  ریسفت  تسین و  نید  هتخومآ  شور  رب  قبطنم 

قالخا و دـیاقع ، زا  یمهم  شخب  تساادـخ .  مالک  دایز  مک و  یب  تسا و  یهلا  یحو  میرک  نآرق  دـندرکن ؟ ناـیب  حیرـصار  ماـکحا  ع ) 
لماک نییبت  میرک  نآرق   . درادن ماهبا  لامها و  دوخ  نایب  رد  تسا و  هدمآ  نآ  رد  اهزردنا  دـنپو و  نیـشیپ  مما  ناربمایپ و  خـیرات  ماکحا و 

یهاون رماوا و  همه  رد  ار  وا  زا  تعاطا  لماک  تحارـص  هب  و   ( 44  / لحن تسا ( ،  هتـشاذگ  ص )  مرکا (  لوسر  هدهع  هب  ار  یهلا  تیاده 
میرک نآرق  ار  هتکن  نیا  درکن و  یهاتوک  تلاسر  غـالبا  نید و  ناـیب  رد  زین  ص )  مرکا (  ربماـیپ   ( . 59 اـسن /  تسا ( ،  هدرک  بجاو  شا 
تغلب دق  کنا  دهشا  هلاسرلا ...  تغلب  دق  کنا  دهشا  میهد ( (  یم  تداهش  ترضح  نآ  ترایز  رد  زین  ام  و   ( 3 هدیام /  دومرف ( ، حیرصت 

ینواعت تکرـش  یمق ،  سابع  خیـش  ناـنجلا ،  حـیتافم  مرکا ،  لوسر  تراـیز  قحلا ( ، ) )  نم  کـیلع  يذـلا  تیدا  و  کـبر ...  تـالاسر 
هب ار  ناگمه  دادرارق و  نید  نیبم  ار  شتیب  لها  مـالک  ددـعتم  دراوم  رد  حـضاو و  یناـیب  اـب  ص )  مرکاربماـیپ (  ص 515 . )  مق ،  نارـشان 
رد زین  ع )  تیب (  لها  دش . )  رکذ  تنس  لها  بتک  زا  نآ  عبانم  هارمه  هب  هک  نیلقث  ثیدح  دننام  تخاس (  نومنهر  نانآ  يوس  هب  حوضو 

تلاسر ماجنا  رد  دندرک و  غیلبت  حوضو  هب  دوب  هدش  نایب  ص )  مرکا (  ربمایپ  يوس  زا  نید  ناونع  هب  هچنآ  همه  دوخ  روضح  خـیرات  لوط 
 ... ( ( ، هضیارف مهتنیبو  هتوعد ،  متنلعا  یتح  میهد ... ( ( ،  یم  تداهـش  نانآ  تارایز  رد  زین  ار  هتکن  نیاام  دندرکن و  یهاتوک  چیه  دوخ 
فالتخا اهقف  يوس  زا  ماکحا  رد  هژیو  هب  نید و  مهف  رد  زورما  هک  تسا  هدش  هچ  اما  ص 904 . )  نانجلا ،  حیتافم  ریبک ، هعماج  ترایز  ) 

هب اـجنیا  رد  رگید ؟ روـما  زا  اـی  تسا   ( - ص تیب (  لـها  و  ص )  لوـسر (  ینعی  نید -  نـیغلبم  هیحاـن  زا  نآ  تـلع  اـیآ   . دراددوـجو رظن 
ظافلا یظفل  ریغ  نیارق  زا  یـشخب  يدوبان  یـضتقم  یعیبط  روط  هب  نامز  رورم  مینک :  یم  هراـشا  فـالتخا  نیا  اـشنم  نیرتمهم  هب  راـصتخا 
ددـعتم لماوع  اما   . دـندرک نایب  زین  ار  اهنآ  همه  دـنوش و  نیارق  نیا  يدوبان  زا  عنام  دـندرک  یعـس  ع )  راهطا (  همیا  تسا .  تنـس  نآرق و 

زا عنم  بذاک ،  ثیداحا  لعج  . دوش هارمه  ییاه  يراوشد  اب  هنیمز  نیا  رد  ع )  تیب (  لها  شالت  دش  ثعاب  نانآ  نامز  یبهذـم  یـسایس و 
تیاور تخانـش  زورما  تسا .  اه  يراوشد  نیا  نیرتمهم  زا  تفرگ  تروص  نارود  نیا  رد  هک  ییاه  يزوسباتک  حیحـص و  ثیداـحا  رـشن 

دوش یم  هجاوم  رظن  فالتخا  اب  هاگ  و  تسا ،  هدش  لکشمرایسب  لماوع  نیمه  لیلد  هب  تایاور ،  یناعم  قیقد  مهف  حیحص و  ریغ  زا  حیحص 
 . تخاس التبم  دـندوب  تفالخ  هاگتـسد  قاـنتخا  راـشف و  تحت  رتمک  هک  زین  ار  تنـس  لـها  یتح  تفرگن ،  ار  نایعیـش  نماد  اـهنت  هیلب  نیا  .
زین و   ( ، دش رکذ  خساپ  يادـتبا  رد  هعجاف  نیا  یخیرات  عبانم  لوا (  هفیلخ  نامز  رد  رمع  يوس  زا  ثیدـح  تباتک  عنم  نرق  کی  هب  کیدزن 

زا ص )  مرکا (  لوسر  تافو  زا  سپ  عیاقو  یمالک  یهقف و  هیجوت  هب  زاین  وس و  کی  زا  تفالخ  يرابرد  ناـملاع  يوس  زا  تاـیاور  لـعج 
تخاس و رود  نآ  ماکحا  نید و  حیحـص  مهف  زا  یلک  هب  ار  تنـس  لها  ياملع  ع ، )  تیب (  لها  بتکم  زا  يرود  مامـضنا  هب  رگید ، يوس 

داهتجا هار  نآ  زا  يریگولج  يارب  هک  دیـسر  يدـح  هب  فالتخا  یکدـنا  نارود  رد  هک  يا  هنوگ  هب  تخاس  راچد  يریگ  مشچ  فالتخا  هب 
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دمحم 179 ه ، )  م :  سنا (  نب  کـلام  241 ه ، )  - 164 لبنح (  نب  دمحا  دهتجم :  راهچ  ياواتف  رد  رـصحنم  ار  ماکحا  دندرک و  دسنمار 
رد  . دندهتجم راهچ  نیازا  یکی  دلقم  تنس  لها  همه  زورما  ات  دندومن و  150 ه )   - 80 هفینح (  وبا  204ه ، )   - 150 یعفاش (  سیردا  نب 

تیعـضو صقاون  دـنناوتب  ات  تسا  هتفرگ  تروص  هدـنز  داهتجا  رکف  يایحا  يارب  تنـس  لها  ياملع  يوس  زا  ییاه  تکرح  رـصاعم  نارود 
ناغلبم دصق  رد  هعیش  ياهقف  نایم  رد  اوتف  فالتخا  یـساسااشنم  هک  تفایرد  ناوت  یم  هدش  دای  لیاسم  هب  هجوت  اب   . دننک ناربج  ار  دوجوم 

هک یهار  تسا .  هدرک  داجیا  ار  نآ  هنیمز  یخیرات  موش  لـماوع  هکلب  تسا .  هدوبن  راـهطا  همیا  و  ص )  مرکا (  لوسر  ینعی  نید ،  یلـصا 
هک تسا  یهار  تسا و  یخیرات  ياه  هنیمز  نیا  هب  هجوت  اـب  داـهتجا )  ینعی  دـنا (  هداد  شزومآ  رـشب  يارب  نید  مهف  يارب  ع )  تیب (  لـها 

سپ هعیش  خیرات  لوط  رد  رگا  دوش  نامگ  نینچ  دیاش  هدنزداهتجا :  رگید  راثآ  مجنپ :   . دنک لیـصحت  ار  یعقاو  ماکحا  نیرتشیب  دناوت  یم 
نارگید دـنک و  طابنتـسا  ار  مالـسا  ماکحاو  لیاسم  همه  تیب  لها  هتخومآ  شور  نامه  اب  دـهتجم  کی  ع )  همیا (  روضح  نارود  نایاپ  زا 

هب الومعم "و  " الوا :  خساپ :   . دنوش یمن  یمگرد  رـس  راچد  نیدلقم  مه  تسا و  هدش  نیمات  تیب  لها  فدـه  مه  دـننک  دـیلقت  وا  زا  همه 
نینچ سپ   . دهد یم  خر  زین  نآ  فالخ  تردن  هب  دراوم و  یهاگ  هچرگدنا  لبق  لسن  نیدهتجم  زا  ملعا  دـعب  لسن  نیدـهتجم  یعیبط  روط 
تسا تیم  زا  ییادتبا  دیلقت  تیعونمم  یهقف  هلدا  زا  رظن  عطق  اب  نخس  نیا  دشاب (.  رفن  کی  زا  دیلقت  هراومه  مدرم  یلمع  هفیظو  هک  تسین 
عوجر تیم  زا  ییادتبادیلقت  زا  عنم  یهقف  هلدا  رتشیب  هعلاطم  يارب  دوش  یم  رظن  فرص  زین  نآ  هب  هراشازا  نآ  ندوب  یـصصخت  لیلد  هب  هک 

هک یناـمز  اـت  اوتف  فـالتخا  نیا  دـش  هتفگ  هکناـنچ  " اـیناث :  يزیربتلا . )  يورغلا  یلع  ازریم  یقثولا ،  هورعلا  حرـش  یف  حـیقنتلا  هب :  دـینک 
هاگ هکلب  یعقاو  حـلاصم  نتفر  نیب  زا  ثعاب  هنو  دوش  یم  نیدـلقم  یمگردرـس  ثعاب  هن  تسا  طباوض  ساسا  رب  دـنم و  شور  اهقف  ياواتف 
یم شیپ  رـشب  یگدنزرد  دیدج  تاعوضوم  زا  يرایـسب  " اثلاث :   . دوش یم  عقاو  هب  ندش  رتکیدزن  هجیتنرد  هقف و  ییافوکـش  دـشر و  ثعاب 

هک تسا  يداهتجا  نامه  دـنک  یم  طابنتـسا  ار  تاعوضوم  نیا  ماکحا  هک  يداـهتجا  تسا .  هتـشادن  دوجو  لـبق  رد  نآ  عوضوم  هک  دـیآ 
ار دـیدج  تاعوضوم  ماکحا  تسناوت  یمن  تسب ،  یمار  داهتجا  باب  تنـس  لها  دـننام  زین  هعیـش  رگا  دروآ  یم  تسد  هب  ار  ماـکحارگید 

ینعی دشاب  دهتجم  دی  دج  لیاسم  رد  یـسک  رگا  اریز  تسا .  نکمم  ریغ  میدـق  دـیدج و  تاعوضوم  رد  داهتجا  کیکفت  دـنک و  طابنتـسا 
نیرتمهم زا  یکی  " اعبار :  تسا . )  عونمم  دـهتجم  رب  دـیلقت  دـشاب (.  دـلقم  رگید  لیاسم  رد  دـناوت  یمن  دـشاب  هتـشاد  ار  داـهتجا  ییاـناوت 

مالـسا یلـصا  تسایـس  نیمات  دوب -  یفاک  هدنزداهتجا  موزل  يارب  رثا  کی  نیمه  دوبن  رگید  راثآ  زا  کیچیه  رگا  هک  هدـنز -  داهتجاراثآ 
داهتجا ناوت .  یمن  ار  تیالو  هلاسم  تشاد  راظتنا  تیم  زا  ناوتب  ار  اوتف  رد  تیعجرم  هلاسم  رگا  تسا .  هیقف  تیالو  ینعی  یمالسا  تما  رد 

عیشت بتکم  رد  داهتجا  ندوب  هدنز  هک  تسا  یفاک  رثا  نیمه  تسا و  مالسا  تسایـس  نکر  نیرتمهم  تیالو  هیقف و  تیالو  نکر  نیرتمهم 
یـسایس هشیدـنا  رد  هیقف  تیالو  هاگیاج  زین  هیقف و  تیالورد  داهتجا  یقوقح  یهقف و  هاگیاج  رتشیب  هعلاـطم  يارب   . دـنک ریـسفت  هیجوتار و 

تیالو و یمالـسا .  تاغیلبترتفد  شورـس ،  دمحم  تلود ،  نید و   . ارـسا رـشن  زکرم  یلمآ ،  يداوج  هیقف ،  تیالو  هب :  دینک  عوجر  مالـسا 
 . ; درخ هناخ  ینارهت ،  يوداه  يدهم  تناید ، 

؟ تسیچ تنس  لها  هعیش و  دزن  ماکحا  هّلدا 

شسرپ

؟ تسیچ تنس  لها  هعیش و  دزن  ماکحا  ّهلدا 

خساپ
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زا مه  ناقحتسا »  » و سایق » » نانآ زا  یتمسق  ای  ّتنس  لها  دزن  و  لقع . عامجا ;4 . تنس ;3 . باتک ;2 . . 1 زا : دنترابع  هعیش  دزن  ماکحا  ّهلدا 
1270ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دیآ یم  باسح  هب  مکح  طابنتسا  رداصم 

؟ تسا نانیمطا  دروم  تّنس  لها  ینابم  ایآ 

شسرپ

؟ تسا نانیمطا  دروم  ّتنس  لها  ینابم  ایآ 

خساپ

موصعم هک  دنریگ  یم  یناسک  زا  ار  ّتنس  نانآ  اریز  تسا ،  هدماین  تسد  هب  هابتشا  اطخ و  زا  موصعم  نئمطم و  یعبنم  زا  تّنـس  لها  ینابم 
، موصعم عبنم  زا  ار  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ادخ لوسر  ّتنـس  هعیـش  ياملع  یلو  تسین ; دامتعا  لباق  نانا  هتفگ  تهج ، نیمه  هب  دنتـسین و 
، دنک یم  لقن  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ادخ لوسر  ّتنـس  زا  هعیـشهک  هچنآ  تهج ، نیمه  هب  دنا و  هتفرگ  مالـسلا )) مهیلع  )) تیب لها  ینعی 
هب خـساپ  شخب  . ) دومن هعجارم  هدـش ، لـقن  یّنـس  هعیـش و  قـیرط  زا  هک  « نیلقث ثیدـح  » هب ناوـت  یم  دروـم  نیا  رد  تسا . ناـنیمطا  دروـم 

1325ـ ـ . ص 37 ةدوملا ، عیبانی   - 1(1  ) یقرواپ تالاؤس ) 

؟ تسیچ تنس  لها  یهقف  عبانم  زا  ناسحتسا  لیوأت و  يانعم 

شسرپ

؟ تسیچ تنس  لها  یهقف  عبانم  زا  ناسحتسا  لیوأت و  يانعم 

خساپ

رد هژاو  نیا  دشاب . یم  يزیچ  هب  ندنادرگرب  يزیچ و  زا  تشگزاب  يزیچ ، ندـنادرگزاب  يانعم  هب  تغل  رد  و  لوا »  » هشیر زا  لیوأت  هژاو  . 1
هب تغل  رد  و  نسح »  » هشیر زا  ناسحتـسا  . 2 دشاب . هتـشاد  ار  نآ  لامتحا  هک  تسا  یموهفم  هب  دوخ  رهاظ  زا  مالک  نادندرگرب  حالطـصا ،

حالطـصا رد  هدوب و  نآ  زا  يوریپ  فدـه  هب  نسح  بلط  ياـنعم  هب  نینچمه  يزیچ و  نتـسناد  بوخ  ندرمـش ، وکین  ندـید ، وکین  ياـنعم 
مهف و هب  هک  هچ  نآ  درامـش ، یم  وکین  دوخ  لقع  يرواد  رد  دهتجم  هک  هچ  نآ  نآ ، هباشم  دراوم  هب  يا  هلأسم  زا  لودـع  زا  تسا  ترابع 
رب زین  هدش  دای  لودع  هتـشاد و  دنویپ  هلـسرم  حلاصم  حالـصتسا و  هدعاق  سایق ، اب  ناسحتـسا  ور  نیا  زا  دینک و ؛... یم  ردابت  ناسنا  كرد 
رد يا  هناگادج  هدـعاق  حالطـصا و  لیوأت ، هک  دـهد  یم  تسد  هب  ار  هتکن  نیا  سایق  لیوأت و  زا  هدـش  رکذ  یناعم  . 3 تسا . راوتسا  سایق 

، تسا لیوأت  هژاو  موهفم  هک  مالک  يرهاظ  يانعم  رد  فرـصت  هک ، ارچ  تسا ؛ ناسحتـسا  هدـعاق  زا  رگید  يریبعت  هدوبن و  تنـس  لـها  هقف 
مه دـش ، نایب  لیوأت  زا  هک  ییانعم  اـب  یلودـع  نینچ  یهگناو  هدوب ؛ هلأـسم  کـی  هباـشم  دراوم  هب  لودـع  ینعی  ناسحتـسا ؛ يا  هنوگ  دوخ 

تنس لها  یتفم  تسد  روبزم ، شرگن  هک  تسا  نآ  ناسحتـسا  هدعاق  تفایهر  اب  هعیـش  ياهقف  تفلاخم  لیلد  . 4 تسا . گنهامه  ناوخ و 
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بجاو و درادـنپ  وکین  وا  ار  هچ  نآ  ره  هک  يا  هنوگ  هب  هدراذـگ ، زاب  يو  هقیلـس  قوذ و  رب  هیکت  اـب  یهلا  عرـش  هب  یمکح  باـستنا  رد  ار 
هک تسا  یلاح  رد  نیا  ددرگ . دـنب  ياپ  یـصن  لـیلد و  هب  یباـستنا  نینچ  هک  نآ  یب  دوش ؛ یم  مارح  درمـش ، نجهتـسم  حـیبق و  هچ  ناـنچ 

. تسا دنم  هطباض  الماک  نانآ  هاگرظن  رد  عیرـشت  دنیآرف  هدادن و  تبـسن  وا  هب  ار  یمکح  چیه  عراش ، زا  دنتـسم  یلیلد  نودب  هعیـش  ياهقف 
زین اتـسار  نیا  رد  هکلب  دشاب ؛ هتـسب  هار  هدـشن و  یـشیدنا  هراچ  نیون  لیاسم  لصف  لح و  يارب  هک  تسین  انعم  نادـب  يدرکیور  نینچ  هتبلا 

دییأت دروم  یلقع  هدعاق  ای  و  نآ ، رد  هدش  رکذ  لیلد  اب  ندوب  ناسمه  عراش ، زا  یـصن  رب  ار  ییاوتف  مکح و  ره  ندوب  ینتبم  يوس  تمس و 
. دـنا هدرـشف  ياپ  عراش  هلیـسو  هب  هدـش  ریوصت  طوطخ  عبانم و  اب  یعرـش  ماـکحا  یناوخمه  رب  ماـمت  ساوسو  اـب  هتفرگ و  شیپ  رد  عراـش 

لقع لوبقم  یعطق  تحلـصم  زا  يوریپ  (ع ،) موصعم شریذـپ  دروم  فرع  ضراعت ، محازت ، دـعاوق  زا  يریگ  هرهب  روبزم  طوطخ  نیرتمهم 
نئمطم ربتعم و  نیزگیاج  هدرواین ، باسح  هب  یعرش  مکح  طابنتـسا  رد  لقتـسم  يا  هدعاق  ار  ناسحتـسا  هعیـش ، هک  نآ  هصالخ  دشاب . یم 

، دمحا یفطـصم  ماقرذلا ، . 1 رتشیب ر.ك : هعلاـطم  يارب  دزیمآ . مه  رد  یعرـش  يا  هراـما  اـب  ار  نآ  اـت  دـنک  یم  داهنـشیپ  نآ  يارب  ار  يرت 
، يرباص نارهت 1373ش 3 . شموک ، یمالـسا ، فراعم  گـنهرف  رفعج ، يداجـس ، قشمد 1968م 2 . رکفلاراد ، ماـعلا ، یهقفلا  لخدـملا 

يژوـلونیمرت رد  طوـسبم  رفعج ، دـمحم  يدورگنل ، يرفعج  دهـشم 1381ش 4 . يوضر ، سدـق  ناتـسآ  یهقف ، طابنتـسا  لقع و  نیـسح ،
، یلع دمحم  يراصنا ، شناد 6 . جـنگ  قوقح ، يژولونیمرت  رفعج ، دـمحم  يدورگنل ، يرفعج  1378ش 5 . نارهت ، شناد ، جـنگ  قوقح ،

مق 1423ق یمالسالا ، رکفلا  عمجم  هرسیملا ، هیهقفلا  هعوسوملا 

؟ حوتفم ای  تسا  دودسم  تنس  لها  بهاذم  رد  داهتجا  ایآ 

شسرپ

؟ حوتفم ای  تسا  دودسم  تنس  لها  بهاذم  رد  داهتجا  ایآ 

خساپ

شالت تیاهن  تسا : هدمآ  داهتجا  فیرعت  رد  دوش . صخشم  داهتجا  فیرعت  تسا  مزال  هراب ، نیا  رد  تنس  لها  يارآ  هب  نتخادرپ  زا  شیپ 
ماکحا تخانـش  هب  هک  تسا  املع  زا  یهورگ  صوصخم  داـهتجا  نیا  یعرـش . ماـکحا  قیبطت  یعرـش و  ماـکحا  طابنتـسا  يارب  شـشوک  و 
ناـماما لـماش  طـقف  نیا  هک  دوشیم  هتفگ  لقتـسم » دـهتجم   » اـی و  قلطم » دـهتجم  ، » اـملع نیا  هب  دناهدیـسر  یلیـصفت  هلدا  زا  یلمع  یعرف 

يدـنب میـسقت  هبتر  ای  هبترم و  تفه  هب  ار  اهقف  تنـس ، لها  ياـملع  دـیآیم .» لـیذ  رد  هک  دوشیم  اـملع  زا  رگید  یخرب  هعبرا و  بهاذـم 
. دنوشیم هدیمان  عرش  رد  نادهتجم  هک  یناسک  . 1 دنمانیم . نادلقم »  » ار اهنآ  هتسد  هس  و  نادهتجم »  » ار اهنآ  زا  هتـسد  راهچ  هک  دننکیم 
ار ماکحا  هکدنتسه  یناسک  اهنیا  دنمانیم . داهتجا  رد  لقتـسم  نادهتجم  ار  اهنآ  تنـس ، لهاو  دنراد  ار  هبتر  نیرتالاب  هقبط و  نیلوا  نانیا 

نانیا دننکیم . ناسحتـسا  ، دشابن یتحلـصم  رگا  دنهدیم و  اوتف  حلاصم  قبط  رب  سایق و  کمک  هب  دننکیم و  جارختـسا  تنـس  باتک و  زا 
، هفینحوبا لثم  دهتجم  ياهقف  یعخن و  میهاربا  بیسم و  نب  دیعـس  هلمج  زا  نیعبات ، ياهقف  هباحـص و  ياهقف  دننام  دنتـسین ؛ سک  چیه  عبات 
ای دـشاب  حوتفم  تسا  زیاج  داهتجا  زا  عون  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  دوشیم  حرطم  اـج  نیا  رد  هک  یلاؤس  یعازواو . دـمحا  یعفاـش ،  ، کـلام

عون نیا  ًالعف  ناشیا  زا  يدایز  دادـعت  دـشاب و  حوتفم  داهتجا  عون  نیا  تسا  زیاج  هک  دـناهتفگ  یفنح  ياـملع  رثکا  یعفاـش و  ياـملع  ریخ .
روصحم یـصخش  چـیه  رد  قلطم  داهتجا  یلقع ، یعرـش و  لیلد  قبط  ینعی  تسا » زیاج  : » هک نیا  حیـضوت   ) دناهتـسناد دودـسم  ار  داـهتجا 
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یعرش یلقع و  هلدا  ثیح  زا  نیا  دنسرب و  قلطم  داهتجا  هجرد  هب  دش  هدرب  مان  هک  یـصاخشا  زجب  يرگید  صاخـشا  تسا  نکمم  تسین و 
هدرکن ادیپ  تیلعف  صاخشا  نیا  ریغ  رد  قلطم  داهتجا  هدیسرن و  ماقم  نیا  هب  یـسک  نونک  ات  میدرب  مان  هک  يدارفا  زا  دعب  اما  درادن ؛ یعنام 

تنـس لها  بهاذم  رد  داهتجا  باب  نیاربانب  میرادـن و  قلطم  دـهتجم  هعبرا ، بهاذـم  ناماما  زا  سپ  هک  تسا  نیا  ترابع  نیا  ینعم  تسا .
بهذم ماما  تایرظن  هک  دنتسه  یناسک  اهنیا  دوشیم و  هتفگ  بستنم » نادهتجم   » هبتر نادهتجم  مود  هبتر  . 2 تسا . دودسم  ًالمع  ًالعف و 

، هدیـسر نآ  هب  ماما  هچنآ  اب  هباشم  یجیاتن  هب  تیاهنرد  دـنچ  ره  دنتـسه ، فلاخم  بهذـم  ماما  اب  تاعورف  رد  یلو  دـناهتفرگ  لوصا  ردار 
فسوی و یبا  ماما  دننام   ) دناهتـسد نیا  زا  هفینحوبا  باحـصا  تساهتفگ  نیدـباع  نباو  دنتـسه  بهاذـم  ناماما  باحـصا  اهنیا  و  دنـسرب .
دنتـسه و بهذم  ماما  عبات  هدیـسر  ماما  زا  هک  یعورف  لوصا و  رد  نانیا  دنوشیم . هدـیمان  بهذـم  رد  نادـهتجم  موس ، هتـسد  . 3 ینابیش .)

نانیا تسا و  طانم » قیقحت   » زین اهنیا  راک  تسا . هدیسرن  ییاوتفماما  زا  اهنآ  هرابرد  هک  تسا  یلئاسم  ماکحا  طابنتـسا  ناشیا ، لمع  هطیح 
نادهتجم و - 4 دناهدرک . عضو  ار  ارآ  نیب  حیجرت  ثحب  ناشیا  زین  دناهتـشاذگ و  ار  بهاذم  نیا  دـشر  ناینب  هدرک و  ریرقت  ار  یبهذـم  هقف 

حیجرت دناهدرک ، طبـض  اهنآ  يارب  یلبق  هتـسد  ياملع  هک  یحیجرت  لوصا  کمک  هب  هدیـسر ، اهنآ  هب  هک  یتایرظن  ارآ و  نیب  هک  ناحجرم 
. دنهدیم

تنس لهاو  هعیش  هسیاقم 

؟ دنمانیم رکبوبا  ار  دوخ  ماما  نیلوا  اهبرع  ارچ 

شسرپ

؟ دنمانیم رکبوبا  ار  دوخ  ماما  نیلوا  اهبرع  ارچ 

خساپ

مه هعیش  اهبرع  نایم  برع ، ریغ  زا  هچ  دنشاب ، برع  زا  هچ  دننادیم ، ماما  ار  ص )  ) ربمایپ زا  سپ  يافلخ  هک  تسا  تنس  لها  هدیقع  نیا 
تفـالخ هب  ربماـیپ  زا  سپ  هک  ار  یناـسک  تنـس ، لـها  دـننادیم . ماـما  ار  ع )  ) یلع ترـضح  هکلب  دـننادیمن ، ماـما  ار  رکبوـبا  هک  دنتـسه 

، دنرادن لوبق  ار  نایعیـش  هدیقع  اهنآ  دنیوگیم . لّوا  ماما  ار  وا  هدوب  رکبوبا  ربمایپ ، زا  سپ  هفیلخ  نیلوا  نوچ  دنیوگیم و  ماما  دندیـسر ،
. دشاب ناناملـسم  ربهر  ماما و  یلع  دیاب  نم  زا  دعب  دومرف : هداد و  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  (ع ) یلع ترـضح  ص )  ) ربمایپ دنیوگیم : نایعیش 
هب ار  ع )  ) ناـماما رگید  و  ع )  ) یلع داد  روتـسد  شربماـیپ  هب  ادـخ  تسا و  یهلا  بصنم  ص )  ) ربماـیپ ینیـشناج  تماـما و  دـیوگیم : هعیش 
زا یخرب  ترـضح ، تلحر  زا  دـعب  درکن . صخـشم  ار  دوخ  نیـشناج  ص )  ) ربمایپ دـنیوگیم : اهینـس  اـما  دـنک . یفرعم  ینیـشناج  ناونع 

يارب ار  رمع  يو  دعب  دش و  ربمایپ  نیشناج  وا  هار  نیا  زا  دندرک ، تعیب  رکبوبا  اب  دندش و  عمج  هدعاس  ینب  هفیقس  مان  هب  یلحم  رد  هباحص 
صخـشم ار  یکی  ناشدوخ  نیب  تفگ : درک و  نیعم  ار  رفن  شـش  راک  ماـجنا  رـس  رد  رمع  دـش . مود  هفیلخ  رمع  درک و  نییعت  يرادـمامز 

ندومن و شروش  ودندش  یـضاران  مدرم  دوبن و  بوخ  شدرکلمع  هک  نیا  تهج  هب  يو  دش . باختنا  نامثع  هک  دشاب ، موس  هفیلخ  دـننک ،
کی مادک  الاح  دش . نانآ  مراهچ  ماما  ای  هفیلخ  ع )  ) یلع دندرک و  تعیب  (ع ) یلع ترـضح  اب  مامت  رارـصا  اب  دعب  دنتـشک ، ار  وا  ماجنا  رس 

هعلاطم ار  اهنآ  دیاب  دراد و  دوجو  يداقتعا  ياهباتک  رد  هک  تسا  ياهناگادج  ثحب  تسا ، تسرد  ینـس ) هعیـش و   ) هاگدـید ود  نیا  زا 
. دوش راکشآ  بلطم  تقیقح  ات  درک 
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؟ دیهد حیضوت  دروم  نیا  رد  تّنس  لها  هیماما و  ةدیقع  بیصعت و  لوع و  ةرابرد 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  دروم  نیا  رد  ّتنس  لها  هیماما و  ةدیقع  بیصعت و  لوع و  ةرابرد 

خساپ

ۀلئـسم يرگید  لوـع "و   " ۀلئـسم یکی  مینک : یم  دروـخرب  مهم  ثـحب  ود  هـب  هلئـسم  نـیا  رد  تـسا . ثرا  ۀلئـسم  مالـسا  ماـکحا  زا  یکی 
رگا ًالثم  تسا ، رتشیب  یهاگ  رتمک و  لام  عومجم  زا  یهاگ  ثرا  ماهـس  هک  دوش  یم  عورـش  اـج  نآ  زا  ثحب  نیا  ۀمـشچرس  " بیـصعت . "

، ود نآ  عومجم  هک  تسا  لام  فصن  رهوش ، ثرا  لام و  موس  ود  رهاوخ  ود  ثرا  دنـشاب ، رهوش  و  يردام ) ردپ و   ) دهاوخ ود  طقف  هثرو ،
ماهس تبسن  هب  دیاب  مشش  کی  ایآ  دیآ . یم  شیپ  ثحب  نیا  هک  ددرگ ، یم  رتشیب  لام  عومجم  زا  مشـش  کی  ینعی  دوش ، یم  مشـش  تفه 

نیا دوش . مک  همه  زا  دیاب  هک  تسا  نیا  نّنست  لها  نادنمشناد  نایم  فورعم  ددرگ ؟ مک  ینّیعم  دارفا  زا  هک  نیا  ای  دوش ، مک  هثرو  ۀمه  زا 
هب ود  ره  زا  دـیاب  یفاضا  مشـش  کی  دـنیوگ : یم  الاب  لاثم  رد  تسا . يدـنلب  عافترا و  يدایز و  ینعم  هب  اریز  دـنمان ، یم  لوع "  " اـهقف ار 

مهس هک  مشش  ود  تسا و  رهاوخ  ود  مهس  هک  مشش  راهچ  يرسک  ددع  زا  دیاب  هک  تسا  نینچ  هبساحم  زرط  دوش . مک  اه  نآ  ماهس  تبسن 
قبط هک  مییامن  میـسقت  ود  نآ  نایم  تبـسن 4 و 3  هب  ار  مشـش  کی  ینعی  مینک ، مک  تبـسن ، هب  ار  یفاضا  مشـش  کی  رادقم  تسا ، رهوش 
هـس رهوش  مهـس  زا  مود و  لهچ و  راهچ  رهاوخ  ود  مهـس  زا  میریگ : یم  هجیتن  تسا ، هدمآ  تایـضایر  رد  هک  تبـسن " هب  میهـست   " ةدعاق

هک دننک  یم  ضرف  یناراکبلط  دننامه  اج  نیا  رد  ار  ثرا  ناراد  ماهس  تقیقح  رد  رگید ، دراوم  رد  نینچ  مه  دوش . یم  رسک  مود  لهچ و 
هب ار  دوبمک  رادقم  ییاج  نینچ  رد  میناد  یم  تسا . هدش  تسکشرو  حالطـصا  هب  تسین و  اه  نآ  ۀمه  تابلاطم  تخادرپ  هب  رداق  راکهدب 

ار دوبمک  قوف  لاثم  رد  دوش . یم  هجوتم  یـصاخ  دارفا  هب  دوبمک  هشیمه  هعیـش  ياهقف  ةدیقع  هب  دنک . یم  رـسک  ناراکبلط  ۀمه  زا  تبـسن 
یتح زیچ ، همه  باسح  هک  يدنوادخ  تسین  نکمم  ( 1 ،) هدش دراو  ثیدح  رد  هک  روط  نامه  دنیوگ : یم  دـننز و  یم  رهاوخ  ود  هب  طقف 
درک عضو  ینوناق  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  دنوادخ  ًامتح  دشاب . هتشاد  يرسک  هک  دهد  رارق  يروط  ار  ثرا  ماهـس  دراد ، ار  نابایب  ياه  گیر 

لقادـح و رظن  زا  یتباث  مهـس  نآرق  رد  یـضعب  اه ، ثراو  ناـیم  هک  تسا  نیا  نوناـق ، تسین . رّوصتم  يدوبمک  نوناـق ، نآ  هب  هجوت  اـب  هک 
هک رتخد ، ود  رهاوخ و  ود  دننام  دنتـسین ، نینچ  رگید  یـضعب  یلو  ردام ، ردپ و  نز و  رهوش و  مهـس  دننام  هدش ، رکذ  نانآ  يارب  رثکادـح 
رد رییغت و  لباق  ینعی  هدـشن ، صخـشم  اـه ، نآ  مهـس  رثکادـح  لقادـح و  هک  دروخب  اـه  نآ  هب  دـیاب  يرـسک  دوبمک و  هشیمه  میمهف  یم 

. درک مک  رهاوخ  ود  مهـس  زا  ار  یفاـضا  مشـش  کـی  دـیاب  اـهنت  دوش و  یمن  رهوش  هجوتم  دوبمک  ـالاب ، لاـثم  رد  ور  نیا  زا  تسا ، ناـسون 
رتخد کی  اهنت  دورب و  ایند  زا  يدرم  رگا  ًالثم  دنام ، یم  یقاب  هفاضا  يزیچ  و  تسا ، رتمک  لام  عومجم  زا  ماهس  عومجم  سکع ، هب  یهاگ 
راهچ اه  نآ  عومجم  هک  دـشاب  یم  لام  مشـش  هس  رتخد  مشـش و  کی  تروص  نیا  رد  ردام  مهـس  هک  میناد  یم  دـنامب ، یقاب  وا  زا  ردام  و 

نادرم ینعی  هبـسک ) نزو  رب  "  ) هبـصع  " هب دیاب  ار  یفاضا  دنیوگ : یم  ننـست  لها  ياهقف  دـنام . یم  هفاضا  مشـش  ود  ینعی  دوش ، یم  مشش 
یم بیـصعت "  " ًاحالطـصا هک  لاثم ،) رد  یفوتم  ياهردارب  لثم  دسر ، یم  نآ  هب  تبون  دشابن ، یـسک  لّوا  ۀقبط  زا  رگا  هک   ) داد دعب  هقبط 

، لبق ۀـقبط  دوجو  اب  اریز  درک ، میـسقت  و 3  تبـسن 1  هب  ردام ) رتخد و   ) ود نآ  نایم  دیاب  ار  لام  ۀـمه  دـندقتعم  هعیـش  ياهقف  یلو  دـنمان ،
لیلد نودب  ار  نانز  هک  تسا  تیلهاج  نارود  نیناوق  هیبش  دعب ، ۀقبط  نادرم  هب  یفاضا  رادقم  نداد  هوالع  هب  دسر . یمن  دعب  ۀقبط  هب  تبون 

(ع) بلاط یبا  نب  یلع  ثرا ، ضئارف  هب  هنیدـم  لـها  نیرتاـناد  تسا : هتفگ  لـبنح  نب  دـمحا  نب  هللادـبع  ( 2 .) دـنتخاس یم  مورحم  ثرا  زا 
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هک دیـسرپ  يدرم  ةرابرد  وا  زا  یـصخش  دـناوخ ، یم  هبطخ  ربنم  يالاب  ناـشیا  ما . هتفاـین  (ع ) یلع زا  رت  رگباـسح  تسا  هتفگ  یبعـش  تسا .
یم مهن  کی  وا  متشه  کی  دومرف : ترضح  تسا ؟ ردقچ  شنز  بیـصن  دنا ، هدنام  یقاب  شرتخد  ود  ردام و  ردپ و  شنز و  هدرک و  توف 

کی نز  يارب  موس و  ود  رتخد  ود  يارب  مشـش و  ود  ردام  ردـپ و  يارب  رگا  : " دومرف دـعب  هیربنم . ۀلئـسم  هب  دـش  فورعم  هلئـسم  نیا  دوش .
تمسق تفه  تسیب و  هب  ار  لام  اریز  دوش ، یم  مهن  کی  متشه  کی  دوش . یم  لام  رادقم  زا  رتشیب  نانآ  مهس  ضرف  نیاربانب  دشاب ، متشه 

ردام ردپ و  لام  تمـسق  تشه  رتخد و  ود  زا  تمـسق  هدزناش  دوش و  یم  نز  لام  تمـسق  هس  تمـسق  تفه  تسیب و  زا  مینک . یم  میـسقت 
، تسا هدش  لقن  تنس  لها  لوق  زا  بلطم  نیا  ( 3 .) تسا هدرک  مک  ضورف  نابحاص  یمامت  زا  (ع ) یلع ترـضح  لقن  نیا  قبط  " دوش . یم 
، دش لئاق  ار  لْوَع  هک  یـسک  نیلّوا  تسا  هدمآ  هعیـش  تایاور  رد  اریز  دناد ، یمن  حیحـص  ار  نآ  تسین و  دـقتعم  شور  نیا  هب  هعیـش  یلو 

نب رمع  تفگ : سابع  نبا  دوب ؟ یسک  هچ  دش ، لوع  هب  لئاق  هک  یسک  نیلوا  درک : لاؤس  سابع  نبا  زا  سوا  نبرفز  دوب . باطخلا  نب  رمع 
مـسق ادـخ  هب  : " تفگ رمع  دـش ، لاؤس  دـنرب . یم  موس  کی  مود و  کی  مراهچ و  کی  هک  يا  هثرو  ةرابرد  وا  زا  هک  یتقو  دوب ، باطخلا 

هثرو یمامت  زا  هتبسنلاب  ار  دازام  موس  کی  هک  نیا  زا  رتهب  یهار  چیه  رخؤم ! ار  مادک  هتشاد و  مّدقم  ار  امـش  زا  کی  مادک  ادخ  مناد  یمن 
یم رخؤم  هتـشاد و  مّدـقم  ادـخ  هک  ار  سک  نآ  تشاد . یم  مّدـقم  رمع  رگا  مسق ! ادـخ  هب  تفگ : ساـبع  نبا  دـعب  " مناد . یمن  مینک ، مک 

هتشاد مدقم  ار  یسک  هچ  ادخ  تفگ : سابع  نبا  هب  سوا  نبرفز  دش . یمن  رتدایز  يا  هضیرف  زگره  هتـشاد ، رخؤم  ادخ  هک  ار  هچنآ  تشاد 
تسا يا  هضیرف  هدرک ، رگید  ۀضیرف  هب  لیدبت  ار  نآ  یلّوا  ۀضیرف  ادخ  هک  يا  هضیرف  ره  تفگ : سابع  نبا  هتشاد ؟ رخؤم  ار  یـسک  هچ  و 

ار ضرف  نآ  ناوتب  یتقو  هک  يا  هضیرف  ره  اما  متـشه ) کی  دنزرف  اب  مراهچ و  کی  دنزرف  نودب  رـسمه  ًالثم   ) هتـشاد مّدقم  ار  نآ  ادخ  هک 
نودب جوز  ضرف  نیاربانب  تسا . هتـشاد  رخؤم  ادـخ  هک  تسا  يا  هضیرف  تسوا ، يارب  هیقب  هکلب  تسین ، شیارب  یـضرف  رگید  داد و  وا  هب 

زا سپ  تسا ، وا  ضرف  متـشه  کی  دنزرف  اب  مراهچ و  کی  هجوز  ای  تسا  مراهچ  کی  دـنزرف  اب  تسا و  مود  کی  شرـسمه  يارب  دـنزرف 
يزیچ زین  وا  زا  نیاربانب  دوش ، یم  مشـش  کی  هب  لیدـبت  یهاگ  یلو  تسا ، وا  قح  موس  کی  رداـم  اـی  دوش  یمن  مک  يزیچ  هجوز  جوز و 

تاوـخا و  نارتـخد )  ) تاـنب ۀـضیرف  هداد ، رارق  رخؤـم  ار  اـه  نآ  ادـخ  هک  یـضئارف  اـّما  هتـشاد  مّدـقم  ار  اـه  نیا  دـنوادخ  دوـش . یمن  مک 
یناسک نانیا  سپ  دـنرادن ، يرگید  ۀـضیرف  دـش ، مک  نانآ  ۀـضیرف  زا  هک  یماگنه  سپ  تسا ، موس  ود  نانآ  ۀـضیرف  هک  تسا  نارهاوخ ) )
هدرمش رخؤم  هک  نانآ  2 ـ هتشاد ، مّدقم  ادخ  هک  نانآ  1 ـ هورگ : ود  زا  هثرو  نیب  هک  یماگنه  تسا . هدرمش  رخؤم  ار  نانآ  ادخ  هک  دنتـسه 
سابع نبا  هب  سوا  نب  رفز  دنهد . یم  رگید  ۀتـسد  هب  ار  هیقب  دوش و  یم  هداد  دنا ، هدش  هتـشاد  مّدقم  هک  نانآ  قح  ادـتبا  دنـشاب ، دـنا  هدـش 

رد (ع ) اضر ماما  هک  دـنک  یم  لقن  ناذاش  نب  لضف  ( 4 .) دـش راک  نیا  عنام  رمع  تبیه  تفگ : یتفگن ؟ رمع  هب  ار  بلاـطم  نیا  ارچ  تفگ :
یم میـسقت  هدرک ، لزان  ادـخ  هک  هچ  نآ  قبط  ضئارف  اهیف ؛ لوع  هباـتک و ال  یف  هللا  لزنأ  اـم  یلع  ضئارفلاو  : " تشون نومأـم  هب  شا  هماـن 

.2 ثرا . تابجوم  باوبا  زا  باب 7  ثیدح 32530 ، ص 78 ، هعیشلا ج 26 ، لئاسو  . 1 اه : تشون  یپ  ( 5" .) تسین اه  نآ  رد  یلوع  دوش و 
فراعم و یتشد ، ینیسح  یفطصم  ثرا ؛ ةژاو  عیشت ، فراعملا  هرئاد  يداوج ، دیـس  ردص  ءاسن ؛ ةروس  ۀیآ 13 14  لیذ  ، 44 هنومن ، ریسفت 

ص 161. ج 7 ، لئاسولا ، كردتسم  . 5 ص 80 . ج 7 ، یفاک ، . 4 ص 160 . ج 40 ، راونالاراحب ، . 3 بیصعت . لوع و  ةژاو  فیراعم ،

؟ تسا رادروخرب  يرت  شیب  تیعمج  زا  هعیش  هب  تبسن  تنس  لها  ارچ 

شسرپ

؟ تسا رادروخرب  يرت  شیب  تیعمج  زا  هعیش  هب  تبسن  تنس  لها  ارچ 
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خساپ

زا درک . وجتسج  اهنآ  تسد  رد  یتاغیلبت  ياهرازبا  دوجو  ناهاشداپ و  نامکاح و  عوضوم  رد  دیاب  ار  تنس  لها  ندوب  رتشیب  یـساسا  تلع 
ییاه نرق  همه  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  تافو  زا  سپ  " دنتـسه . شیوخ  نامکاح  نید  هب  مدرم  مهکولم ؛ نید  یلع  ساـنلا   " دـنا هتفگ  میدـق 

هدومن و تیامح  عافد و  بهذم  نآ  زا  دنا و  هتشاد  ینـس  بهذم  هب  شیارگ  ارثکا  تسا ، هدوب  ناملـسم  نامکاح  ياراد  یمالـسا  دالب  هک 
تیرثکا بهذم و  نیا  عویـش  ببـس  یمالـسا  نامکاح  نایم  رد  تنـس  لها  هب  یمومع  شیارگ  دنا . هدمآرب  هعیـش  بهذـم  يدوبان  یپ  رد 

یتح دنا ، هتـشادن  ار  شیوخ  دیاقع  رـشن  عیلبت و  هزاجا  اه ،  هرود  زا  يرایـسب  رد  نایعیـش  نیا ، زا  يادـج  تسا . مالـسا  ملاع  رد  نآ  نتفای 
ام بهذم  رد  هک  هیقت  هفسلف  دندش ، یم  راب  تقشم  یگدنز  لمحت  ای  گرم  هب  موکحم  نایعیـش  هدش و  بوسحم  مرج  ندوب  هعیـش  یهاگ 

یضفار رفاک و  نافلاخم و  ءوس  تاغیلبت  اهراشف ،  نیمه  دشاب . ناما  رد  نافلاخم  رازآ  زا  نایعیش  ناج  هک  هدوب  نیا  دراد ، يا  هژیو  هاگیاج 
شهاک رایـسب  رایـسب  بهذم  نیا  هب  شیارگ  يارب  ار  یمومع  درکیور  نانآ ،  يوس  زا  نایعیـش  ندناوخ  مدلارودهم  سوجم و  یطمرق و  و 

يا هقرف  ناونع  هب  عیشت  دنـشاب . تیلقا  رد  هدوب و  كدنا  تیعمج  ياراد  مالـسا  ملاع  عومجم  رد  نایعیـش  هک  تسا  یعیبط  سپ  تسا . هداد 
بهذم کی  ناونع  هب  رایسب  ياه  هرود  رد  یتح  هک  دش  یم  غیلبت  دادملق و  ناناملسم ) تعامج  لها   ) یمالسا رکیپ  هعماج و  زا  هدش  ادج 

نایم نیا  رد  دندرک ، یم  دای  هعیـش  زا  یفارحنا  یماسا  اب  دش  نایب  هک  هنوگ  نامه  دـش . یمن  هتخانـش  ناناملـسم  نایم  رد  یمالـسا  یمـسر 
رد یتیلقا  شیارگ  کی  ناونع  هب  عیـشت  لاـح ، نیا  اـب  دز . یم  نماد  هلئـسم  نیا  هب  زین  نایعیـش  ناـیم  رد  ددـعتم  تارکفت  اـه و  هقرف  دوجو 

لوط رد  هک  میـسانش  یم  را  يرایـسب  تیلقا  ياه  شیارگ  تسا . يرتشیب  رابتعا  تیمها و  ياراد  اه  شیارگ  ریاس  هب  تبـسن  مالـسا ، يایند 
هژیو یهاگیاج  دوخ  يارب  خیرات  لوط  رد  تسا  هتسناوت  هدنام و  یقاب  هعیش  اما  دنا  هتفر  نیب  زا  یتدم  زا  سپ  هدش و  رادیدپ  مالـسا  خیرات 
ملاع بهاذم  نیرتراذگریثأت  زا  یکی  یلو  ددرگ ، یمن  یقلت  یمالـسا  شنیب  نیرت  مهم  نونکا  یعیـش ، ياه  شنیب  دیاقع و  دنچ  ره  دبایب .

. دروآ دیدپ  ار  يدالیم  هتشذگ  نرق  ياه  بالقنا  نیرت  یمدرم  نیرت و  گرزب  زا  یکی  هتسناوت  هک  دیآ  یم  باسح  هب 

دنرادن و لوبق  لوا  ماما  ناونع  هب  ار  ع )  ) یلع ترضح  تنس  لها  ینعی  دراد  دوجو  فالتخا  ناماما  هب  تبسن  ینـس  هعیـش و  نیب  داقتعا  ظاحل  زا 
زامن لاثم  ناونع  هب  ینید  فیاظو  ماجنا  نیب  رد  ارچ  سپ  هدش  هدروآ  دمحم  ترضح  طسوت  مالسا  نید  یفرط  زا  دنناد  یم  مراهچ  هفیلخ  ار  ناشیا 

ندناوخ و

شسرپ

لوبق لوا  ماما  ناونع  هب  ار  ع )  ) یلع ترـضح  تنـس  لها  ینعی  دراد  دوجو  فالتخا  ناماما  هب  تبـسن  ینـس  هعیـش و  نیب  داقتعا  ظاـحل  زا 
ینید فیاظو  ماجنا  نیب  رد  ارچ  سپ  هدش  هدروآ  دمحم  ترـضح  طسوت  مالـسا  نید  یفرط  زا  دنناد  یم  مراهچ  هفیلخ  ار  ناشیا  دنرادن و 

پ) (؟ دراد دوجو  فالتخا  هورگ  ود  نیا  نیب  نتفرگ  وضو  هقیرط  ندناوخ و  زامن  لاثم  ناونع  هب 

خساپ

یمالـسا یهقف  بهاذـم  زا  کی  ره  ددرگ . یم  رب  ینید  ماکحا  طابنتـسا  ینابم  رد  فالتخا  هب  لئاسم  نیا  رد  تنـس  لها  هعیـش و  فالتخا 
مه اب  طابنتـسا  عباـنم  یناـبم و  لوصا ، رد  رگا  هک  تسا  یعیبط  دـنریگ . یم  هرهب  یناـبم  لوصا و  يرـسکی  زا  نید ، ماـکحا  طابنتـسا  يارب 

توافت رد  هشیر  ینـس ، هعیـش و  یهقف  تافالتخا  زا  يرایـسب  دـش . دـهاوخ  توافتم  اه  طابنتـسا  درواهر  هجیتن و  دنـشاب ، هتـشاد  فـالتخا 
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نیعبات تنس  هب  یهاگ  هباحص و  تنس  هب  (ص ) ربمایپ تنس  نآرق و  رب  نوزفا  تنس  لها  ًالثم  دراد ، طابنتـسا  ینابم  لوصا و  رد  اه  هاگدید 
رگا ار  هباحـص  تنـس  دـنهد و  یم  اهب  (ص ) ربمایپ تیب  لها  تنـس  هب  ص ،)  ) ربمایپ تنـس  نآرق و  رب  نوزفا  هعیـش  یلو  دـنهد ، یم  شزرا 
وضو رد  فالتخا  دراد . هتکن  نیمه  رد  هشیر  یهقف  تافالتخا  زا  یخرب  دنریذپ . یمن  یعرش  عبنم  ناونع  هب  دشابن ، ربمایپ  تّنـس  هب  دنتـسم 

شیوخ یعرش  ماکحا  دننک و  یم  هعجارم  (ع ) موصعم ناماما  تیب و  لها  هب  نیلقث ، ثیدح  هب  کسمت  اب  نایعیـش  تسا . عون  نیمه  زا  مه 
جاور ثیدـح  رـشن  زا  يریگولج  تسایـس  رمع )  ) مود ۀـفیلخ  هژیو  هب  افلخ  نامز  رد  دنتـسین . نینچ  نیا  ّتنـس  لها  اـّما  دـنریگ ، یم  ارف  ار 

ربماـیپ ياـه  تیاور  زا  يرایـسب  ماجنارـس  هک  دـنتفرگ  شیپ  رد  ار  تسایـس  نیمه  زیزعلادـبع ، نب  رمع  ناـمز  اـت  يدـعب  ياـفلخ  تشاد و 
هب هعجارم  اب  نایعیش  سپ  نیز  دندش . هناگیب  نآ  هب  تبسن  يدعب  ياه  لسن  دش و  هدرپس  یشومارف  هب  مالسا  ردص  ثداوح  و  (ص ) مالـسا

ماما لاثم : ناونع  هب  دنهد ؛ رارق  شیوخ  یگدنز  قشمرس  ار  نآ  دنبایرد و  ار  (ص ) ربمایپ هدش  شومارف  تنس  دنتـسناوت  (ع ) موصعم ناماما 
لها يوضو  تیفیک  ( 1 .) تخاـس یم  وضو  نینچ  ص )  ) ربماـیپ دومرف : تخادرپ و  وـضو  هب  تشادرب و  یبآ  فرظ  اتـسار  نیا  رد  (ع ) رقاـب

هک تسا  نینچ  هیآ  يانعم  رهاظ  دنراد . ( 2"  ) قفارملا یلا  مکیدیا  مکهوجو و  اولـسغاف   " هیآ زا  ناشیا  هک  تسا  يریـسفت  تهج  هب  تنس 
فرط هب  ناتـشگنارس  زا  ار  اهتسد  دیوگیم  هیآ  هک  دننکیم  لایخ  یلا "  " هملک زا  تنـس  لها  دـییوشب . جـنرآ  ات  ار  اهتسد  تروص و 

هیآ حیـضوت : نتـسش . ّتیفیک  هن  تسا ، نتـسش  ّدـح  نایب  يارب  اهنت  یلا "  " هملک هک  دوشیم  نشور  ّتقد  یکدـنا  اب  یلو  دـییوشب ، جـنرآ 
نیا روظنم  تسا  یهیدـب  دـنک . گنر  رتم  کی  ات  فک  زا  ار  قاتا  راوید  دـنکیم  شرافـس  يرگراک  هب  ناـسنا  هک  دـنامیم  نآ  هب  تسرد 
طقف نیارباـنب  رتمک . هن  رتشیب و  هن  دوش ، گـنر  دـیاب  رادـقم  نیا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دوش ، گـنر  ـالاب  هب  نییاـپ  زا  راوید  هک  تسین 
تسا هدمآ  هدیسر ) ام  هب  تیب  لها  هلیسو  هب  هک   ) ربمایپ تنس  رد  نآ  تیفیک  اما  هدش  رکذ  هیآ  رد  دوش ، هتـسش  دیاب  هک  تسد  زا  يرادقم 
جنرآ ات  ناتشگنا  رس  زا  وضو  ماگنه  تسد  نتسش  تنس ، لها  هناگراهچ  بهاذم  هتبلا  ( 3 .) ناتشگنا رس  فرط  هب  تسا  جنرآ  نتسش  نآ  و 

نآ سکع  تسا و  بجاو  جنرآ  زا  دناهتفگ : هعیـش ) ) هیماما دوش . هتفرگ  وضو  قیرط  نیدب  هک  تسا  رتهب  دنیوگیم  دننادیمن و  بجاو  ار 
، دشاب هک  یقیرط  ره  هب  اهنآ  نتـسش  دناهتفگ : بهاذم  یقاب  تسا . بجاو  پچ  رب  تسار  تسد  نتـشاد  مّدـقم  هک  نانچ  مه  تسا ، لطاب 
هک حسم  ياج  هب  اپ  نتـسش  دراد . يرتشیب  باوث  ینعی  ( 4 ( ؛ تسا لضفا  جنرآ  ات  ناتشگنا  زا  عورـش  تسار و  تسد  میدقت  هدوب و  بجاو 
رب اـهاپ ) "  ) مـکلجرا  " هـملک اـهنآ  رظن  هـب  دـناهداد . هـئارا  هـیآ  ناـمه  هـمادا  زا  هـک  تـسا  یـصاخ  ریـسفت  دراد ، جاور  تنـس  لـها  ناـیم 

هدش رکذ  اهرس )  ) سوؤر هملک  زا  دعب  هملک  نیا  تسا  دقتعم  هعیـش  اما  دوش ، هتـسش  نآ  دننام  دیاب  هدش و  فطع  اهتروص ) "  ) مکهوجو "

تشادرب و فالتخا  زا  یـشان  یمالـسا  بهاذم  رد  لمع  فالتخا  لاح  ره  رد  دینک . حسم  رـس  دـننام  ار  اهاپ  دـیاب  تسا و  نآ  هب  فطع  و 
هدوب و راهطا  همئا  وریپ  هک  دراد  راختفا  هعیـش  اما  دـننادیم ، دوخ  هدـیقع  قبط  هورگ  ود  ره  ار  ربمایپ  تنـس  هدوب و  تایآ  زا  تواـفتم  مهف 

هنوگ نامه  و  دننکیم . ریـسفت  رتتسرد  هدوب و  رتهاگآ  (ص ) ادـخ لوسر  راتفگ  تنـس و  شور و  یهلا و  تایآ  زا  (ع ) موصعم نایاوشیپ 
ای ریفکت و   ) ندوب هتـسب  تسد  هلئـسم  تسا . هدوب  هعیـش  شور  هب  (ص ) ربمایپ يوضو  شور  هک  هدش  نایب  (ع ) همئا تایاور  رددش  نایب  هک 

ربمایپ و نامز  رد  تسا .  ناشیا  ياه  تعدـب  زا  دـش و  موسرم  مود  ءهفیلخ  نامز  زا  دـنهد , یم  ماجنا  تنـس  لها  هکزامن  لاح  رد  فّتکت )
راـک نیا  زا  رمع  دـندرکار . راـک  نیمه  دـندش , دراو  رمع  رب  یناریا  یگنج  ناریـسا  هک  یماگنهدـندناوخ  یم  زاـمن  روـط  نیا  لوا  ءهفیلخ 

ار نآ  موصعم  ناماما  تایاور  هب  هجوت  اب  هعیش  اما  مینکب .  ار  راک  نیمه  راگدرورپ  ربارب  رد  زامن  رد  تسا  بوخ  تفگ :  دمآ و  شـشوخ 
هب داب  وت  رب  سوجملا ;  کلذ  عنـصی  اّمناف  رّفکت  الو  لاق :  کتالـص ...  یلع  لابقالاب  کـیلع  و  دومرف : (ع ) رقاـب ماـما  دـناد . . یمن  تسرد 

وحن نیا  هعیـش  هدیقع  هب  نیا  ربانب  . 5  ) تسا سوجم  راک  نیا  اریز  راذـگن , زامن  لاح  رد  تسد  يور  رب  تسد  و  تزاـمن ...  رب  یبلق  هجوت 
امک اوّلـص  دومرف : (ص) ربمایپ . دوش یم  بوسحم  نید  رد  تعدـب  اریز  تسا ,  زامن  تالطبم  زا  یکی  ریفکتو  تسین  تسرد  ندـناوخ  زامن 

ّرح خیش  - 1 اهتشونیپ : دندناوخ . یمن  هتسب  تسد  باحصا  ربمایپ و  دیناوخب . زامن  مناوخ  یم  زامن  نم  هک  روطنامه  یلصأ ;  ینومیتأر 
هقف هینغم ، داوج  دمحم   - 4 ص 286 . ج 4 ، هنومن ، ریسفت   - 3 هیآ 6 . ( 5  ) هدئام هروس   - 2 ج 7 . ص 274 ، ج 1 ، هعیشلا ، لیاسو  یلماع ،
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ةالصلا عطاوق  باوبا  زا  باب 15  ج 4  هعیشلا ,  لئاسو   - 5 ص 40 . يداوجروپ ، مظاک  همجرت   ، یقیبطت

؟ دنتسه یناسک  هچ  هعبس » ءاهقف  »

شسرپ

؟ دنتسه یناسک  هچ  هعبس » ءاهقف  »

خساپ

كرد ار  ترـضح  نآ  ۀباحـص  اـما  دـناهدرکن  كرد  ار  مرکا  لوـسر  هک  تسا  یناـسک  ةرود  تسا ، نیعباـت  ةورد  ناـیاوشیپ  زا  لـبق  ةرود 
نب ثراح  نب  نمحرلادبع  نب  رکبوبا  .1 زا : دنترابع  اهنآ  دنفورعم و  هعبس » ءاهقف   » هب هک  دندوب  هنیدم  رد  رفن  تفه  هرود  نیا  رد  دناهدرک .

بیسم نب  دیعس  . 2 تسا . هتشذگرد  لاـس 94  رد  دربیم . لـهجوبا  ناردارب  زا  یکی  هب  بسن  تسا و  شیرق  زا  درم  نیا  یموزخم . ماـشه 
اـشع زامن  يوضو  اب  درک و  يرادهدـنزبش  لاس  هاـجنپ  دـنیوگ  تسا . فورعم  تداـبع  دـهز و  هب  تسا . شیرق  زا  زین  درم  نیا  یموزخم .

ار وا  هعیش ، گرزب  ياملع  زا  رگید  یضعب  و  ص 298 ). هعیش ، سیسأت   ) هعیشلا سیسأت  رد  ردص  نسح  دیس  همالع  دناوخ . ار  حبـص  زامن 
ماما يردام  دـج  رکبوبا و  ةداون  رکبیبا . نب  دـمحم  نب  مساـق  . 3 تسا . هتـشذگرد  لاس 91  دودح  رد  بیـسم  نب  دیعـس  دننادیم . هعیش 
یکی تسا ـ  فورعم  هکنانچ  مساق ـ  رداـم  ( 298/ هعیشلا سیسأت  . ) دنکیم حیرصت  وا  عیشت  هب  هعیـشلا  سیـسأت  بحاص  تسا . ع )  ) قداص

دص و ياهلاس  ۀلـصاف  رد  يو  تسا . یناریا  ردام  فرط  زا  یـشرق و  ردپ  فرط  زا  مساق  لقن ، نیا  ربانب  تسا . یناساس  درجدزی  نارتخد  زا 
فورعم يراصنا  تباث  نب  دیز  رسپ  درم  نیا  لاس 99 ، دودح  رد  یفوتم  يراصنا ، تباث  نب  دیز  نب  ۀجراخ  . 4 تسا . هتشذگرد  هد  دص و 

ۀبتع نب  هللادبع  نب  هللادیبع  . 6 تسا . هتشذگرد  لاس 94  دودـح  رد  تسا . یناریا  ًالامتحا  یلاوم و  زا  درم  نیا  راسی . نب  نامیلـس  . 5 تسا .
دودح رد  یفوتم  ریبز ، نب  ةورع  . 7 تسا . فورعم  یباحص  دوعـسم  نب  هللادبع  ةدازردارب  درم  نیا  لاس 98 . دودح  رد  یفوتم  دوعـسم ، نب 

ًالامتحا راسی ) نب  نامیلس   ) رفن کی  رفن  تفه  نیا  زا  دش ، مولعم  هکنانچ  تسا . فورعم  یباحص  ماوع ، نب  ریبز  رسپ  صخش  نیا  لاس 94 .
برع همه  یقاب  تسا ؛ یناریا  ردام  فرط  زا  تسین ـ  ربتعم  نادـنچ  هک  لقن ـ  کـی  رباـنب  دـمحم ) نب  مساـق   ) رگید رفن  کـی  تسا ، یناریا 

. دنشابیم یندم  ای  یکم  صلاخ 

؟ تسا نآرق  رظن  اب  قباطم  هورگ  مادک  لمع  دنیوشیم ، ار  اهاپ  تنس  لها  اما  دننکیم ، حسم  ار  اهاپ  وضو  ماگنه  رد  هعیش  ارچ 

شسرپ

؟ تسا نآرق  رظن  اب  قباطم  هورگ  مادک  لمع  دنیوشیم ، ار  اهاپ  تنس  لها  اما  دننکیم ، حسم  ار  اهاپ  وضو  ماگنه  رد  هعیش  ارچ 

خساپ

. اهاپ رس و  3و4 . جـنرآ . ات  اهتسد  تروص و  1و2 . زا : دـنترابع  وضع  راهچ  نیا  دـنرادروخرب  یـصاخ  مکح  زا  روضع  راهچ  وضو ، رد 
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اوحـسماف : » دـیامرفیم رگید  وضع  ود  هرابرد  و  قفارملا .» یلإ  مکیدـیأ  مکهوجو و  اولـسغاف  : » دـیامرفیم تسخن  وضع  ود  هراـبرد  نآرق 
دینک تقد  نآ  هرابرد  هاگنآ  تسا ) هتفرگ  رارق  هک  يوحن  هب   ) دیهد رارق  مه  ریز  ار  هلمج  ود  نیا  امش  نیبعکلا .» یلإ  مکلجرأ  مکسورب و 
یلإ مکیدیأ  مکهوجو و  اولـسغاف  : » مییوشب ار  اهتـسد  تروص و  هکدـهدیم : روتـسد  یهلا  یحو  هک  دومن  دـیهاوخ  يرواد  عقوم  نیا  رد 

و هدوب ، فلاخم  هیآ  رهاظ  اب  ًالماک  اهاپ  نتسش  هشیدنا  و  نیبعکلا .» یلإ  مکلجرأ  مکسورب و  اوحسماف  : » مینک حسم  ار  اهاپ  رس و  قفارملا .»
هیآ تلالد  زا  نانآ  زا  یخرب  هتفرگ ، رارق  دوخ  یهقف  بهذم  ماما  ياوتف  ریثأت  تحت  دنیوشیم ، حسم »  » ياج هب  ار  دوخ  ياهاپ  هک  یناسک 
دوب هتـسیاش  تسا  اهاپ  نتـسش  ریگ ، وضو  ۀفیظو  ًاعقاو ، رگا  دنـشابیم . ارچ  نوچ و  یب  دیلقت  ریـسا  دننک ؟ هچ  اما  دنهاگآ ، نآ  فالخ  رب 

ریخأت و رگا  و  نیبعکلا .» یلإ  مکلجرأ  مکیدـیأ و  مکهوجو و  اولـسغاف  دـیامرفب « : دریگ و  رارق  مکیدـیأ »  رانک « رد  مکلجرأ » ظفل «  هک 
اوحسما و  : » دیامرفب دوب  مزال  دریگ ) ماجنارس  حسم  زا  سپ  اپ  نتـسش  تسا (  وضو  لمع  بیترت  نایب  رطاخ  هب  مود  هلمج  لیذ  رد  نآ  رکذ 

دراو اوحـسما »  و  هعومجم «  ریز  مکلجرأ » ظفل «  هتفرگن و  ماجنا  مادـک  چـیه  هک  یلاـح  رد  نیبعکلا .» یلإ  مکلجرأ  اولـسغا  مکـسوؤر و 
فیاظو رگنایب  تیادـه و  باتک  دـیجم ، نآرق  تسا . حـسم  رـس ، دـننام  اـهاپ ، دروم  رد  ریگ  وضو  هفیظو  هک  تسا  نیا  هناـشن  نیا  تسا و 

ماهبا لامجا و  هار  تسا  حرطم  زور  ره  ناناملسم  يارب  هک  ریطخ  هفیظو  نینچ  نایب  رد  دیابن  زگره  تسا ، راکـشآ  یبرع  نابز  هب  یمالـسا 
زا مدرم  یچیپرس  زا  سابع  نبا  اذل  و  دریگ . هرهب  نآ  زا  یناد  یبرع  نابز و  برع  ره  هک  دیوگب ، نخـس  راکـشآ  دیاب  نانچنآ  دریگ ، شیپ 
.( 2/27 … نبا ریـسفت  :6/82 ؛ يربط ریـسفت  .« ) لسغلا الإ  ساـنلا  یبأ  حـسملاب و  نآرقلا  لزن  : » دـیامرفیم دـیوگیم و  نخـس  نآرق ، رهاـظ 
رب هیآ  تلالد  رب  تنـس  لها  ياملع  زا  یهورگ  اذـل  و  دـندادن ]. نت  يزیچ  هب  نتـسش  زج  مدرم  یلو  هداد  حـسم  روتـسد  اهاپ  هرابرد  نآرق  ]

فارتعا اب  یخرب  و  دننکیم ، عمج  لسغ  حسم و  نایم  طایتحا  يارب  یخرب  و  دناهدومن ، تفلاخم  ًالمع  دـنچ  ره  هدرک  فارتعا  اهاپ ، حـسم 
زا میکح  يادـخ  ییوگ  وت  تسا ، رادروخرب  ییالاب  تفاظن  زا  نتـسش  هک  تسا  نیا  اـپ » نتـسش   » تلع دـنیوگیم  حـسم  رب  هیآ  تلـالد  هب 

، اهاپ حسم  موزل  رب  هیآ  رهاظ  رب  فارتعا  اب  یهورگ  هصالخ  تسا . هدرک  فیلکت  ار  نییاپ  تفاظن  اذل –  هدوبن و –  هاگآ  نانآ  یفاب  هفـسلف 
(456  ) ياـفوتم مزح  نـبا  . 1 میروآیم : ار  ناـنآ  زا  یخرب  یماـسا  نوـنکا  مه  دیاهدیـشارت و  هیآ  رهاـظ  اـب  دوـخ  تفلاـخم  يارب  يراذـعا 

لک یلع  یه  اهحتف  وأ  ماللا  ضفخب  ءرق  ءاوس  و  مکلجرأ »  مکـسوورب و  اوحـسما  و  یلاعت « : هللا  لاق  حـسملاب ، لزن  نآرقلا  نا  دـیوگیم :
هاوخ دناسریم  ار  نیمه  زین  هیآ  و  تسا ، هدرک  حسم  هب  مکح  اهاپ  هرابرد  نآرق  .( ] هرامش 200 ،2/56: یلحملا .) سوؤرلا یلع  فطع  لاح 

: دسیونیم ( 671 يافوتم  ) یبطرق . 2 دـشابیم ]. مکـسوؤر »  » رب فطع  لاـح  ره  رد  حـتف و  هب  اـی  میناوخب  هرـسک  هب  ار  مکلجرأ » و  ظـفل « 
زا رتهدولآ  يزیچ  اریز  دییوشب  ار  اهاپ  ًامتح  هک  دیزرو  رارصا  و  دومن ، توالت  ار  وضو  هیآ  و  درک ، ینارنخس  زاوها  رد  فسوی  نب  جاجح 

تـسار ادـخ  جاجحلا «  بذـک  هللا و  قدـص  تفگ  دینـش ، ار  نخـس  نیا  تسا  ربمایپ  باحـصا  زا  هک  کلام  نب  سنا  تسین . ناسنا  ياهاپ 
زا سپـس  مکلجرأ » مکـسوؤرب و  اوحـسماف  دیوگیم « : هک  نانچ  تسا ، هداد  نامرف  اهاپ  حـسم  هب  ادـخ  دـیوگیم ،» غورد  جاجح  هتفگ و 

هچنآ هدنام و  یقاب  دوشیم  هتـسش  وضو  رد  هچنآ  ممیت  رد  اذل  هدروآ و  ار  حـسم  مکح  اپ  دروم  رد  لیئربج  هک  دـنکیم  لقن  یبعـش  رماع 
ماـکحأل عماـجلا  .) تسا هدرک  بجاو  اـم  رب  حـسم  ود  نتـسش و  ود  ادـخ  تسا  هـتفگ  زین  هداـتق  و  تـسا . هتـشگ  وـغل  دوـشیم ، حـسم  هـک 

، داد شزومآ  ار  وضو  ادـخ  لوسر  هب  هک  هاگنآ  لـیئربج  دـیوگیم : يافوتم 1044ه ). ـ یبلح (  نیدـلا  ناـهرب  نب  یلع  . 3 .( 6/92: نآرقلا
زا ییاههنومن  اهنیا  .( 1/28: هیبلحلا هریـسلا  تسا (. باتک  رهاظ  اپ  ود  حسم  دیوگیم : نیدلا  ییحم  دیوگیم  سپـس  داد ، اپ  حسم  هب  نامرف 
هیآ هک  میدش  روآدای  هتـشذگرد  نآ  بارعا  قیرط  زا  هیآ  ریـسفت  دنراد . حیرـص  فارتعا  حسم  رب  نآرق  تلالد  هب  هک  تنـس  لها  ناگرزب 

مکح هرابرد  تسا . اـهاپ  رـس و  مکح  رگناـیب  يرگید  و  اهتـسد ، تروص و  مکح  رگناـیب  یکی  هک  تسا  لـماک  هلمج  ود  زا  بکرم  وضو 
یلإ مکلجرأ  مکـسوؤرب و  اوحـسماف  : » دـیامرفیم مود  مکح  هراـبرد  و  قفارملا .» یلإ  مکیدـیأ  مکهوجو و  اولـسغاف  : » دـیامرفیم تسخن 

. تسیچ نآ  هیلع  فوطعم  رگید : ریبعت  هب  و  تسا ، هدـش  فطع  اجک  هب  مکلجرأو » هژاو «  ایآ  هک  تسا  اـجنیا  رد  نخـس  نونکا  نیبعکلا .»
نیا تسه  هک  يزیچ  مکسوؤرب .» ینعی «  تسا  هتفرگ  رارق  نآ  رانک  رد  هک  تسا  یظفل  نامه  نآ  هیلع  فوطعم  دنیوگیم : هعیش  نارـسفم 
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مکـسوؤرب و اوحـسماو   » بصن تئارق  مـکلجرأ .» مکـسؤرب و  اوحـسماو   » رج تـئارق  تـسه : تـئارق  ود  مـکلجرأو » هژاو «  رد  هـک  تـسا 
دناهدرک تئارق  نآ  قفو  هعبس  ءارق  زا  رکب ). یبا  تیاور  هب  مصاع  هزمح ، ورمع ، وباو  ریثک ، نبا  ) يراق راهچ  هک  رج  تئارق  ربانب  مکلجرأ .»

. تشاد دنهاوخ  حسم )   ) ناسکی مکح  ، وضع ود  ره  ًاعبط  و  دشابیم ، مکسوؤرب » رهاظ «  رب  فوطعم  هک  نیا  نآ  تسا و  حضاو  نآ  مکح 
نیا مکح  هب  نآ  لحم  اریز  دشابیم  مکـسوؤرب »  » لحم رب  فطع  دناهدرک  تئارق  نآ  قفو  هعبـس  ءارق  زا  يراق  هس  هک  بصن  تئارق  ربانب  و 

نم ءيرب  هللا  نإ  : » هنومن باـب  زا  تسا  عیاـش  نآرق  برع و  مـالک  رد  لـحم  رب  فطع  دـشابیم و  بوصنم  تسا  اوحـسماو »  » لوـعفم و هک 
هدـش فطع  تسا ، عوفرم  لـحم  رظن  زاو  بوصنم  رهاـظ  هب  هک  هللا »  لـحم « هب  هلوـسرو » هژاو «  هیآ  نیا  رد   3/ هبوت هلوسر .» نیکرشملا و 

ود ره  هجیتن  لحم و  رب  یهاگ  رهاظ و  رب  یهاگ  تسا  مکـسوؤرب » رب «  فوطعم  مکلجرأو » ظفل «  تئارق  ود  ره  رب  هک  نیا  هصالخ  تسا .
راچان دـنا و  هتفرگ  رارق  یبیجع  يانگنت  رد  هیآ  بارعا  ریـسفت  رد  دنتـسه  اـهاپ  نتـسش  هب  دـقتعم  هک  یناـسک  یلو  تسا . اـپ  حـسم  تئارق 

مینکیم سکعنم  هیلع  فوطعم  نایب  رد  ار  نانآ  رظن  نونکا  ام  دننک . ریسفت  لوبقم  ریغ  ماکان و  رایـسب  تروص  هب  ار  تئارق  ود  ره  دناهدش 
تـسا نیـشیپ  هلمج  رد  هک  مکهوجو » » ظفل رب  ار  نآ  دـننک ، فطع  تسه  شرانک  رد  هک  یظفل  رب  ار  مکلجرأو » هک «  نیا  ياـج  هب  ناـنآ 

نیا ام  تسا  هیآ  رهاظ  فالخ  رب  هکنیا  اما  دشابیم . یبرع  دـعاوق  فالخ  رب  رهاظ و  فالخرب  فطع  نیا  هک  یلاح  رد  دـنیامنیم ، فطع 
برع تسد  هب  ار  هلمج  ود  نیا  هاگ  ره  دلاخ . رکبب و  تررم  ًارمع – و  ًادـیز و  تمرکا  دـیوگیم : يدرف  میزاس . نشور  یلاثم  حرط  اب  ار 

رارق شرانک  رد  هک  رکب » ظفل «  رب  ایآ  تسا ، هدـش  فطع  ظفل  ود  زا  مادـک  رب  دـلاخ »  » ظفل میـسرپب  وا  زا  و  میهدـب ، یناد  یبرع  ای  ناـبز 
: دیوگیم دنکیم و  فطع  تسه  شرانک  رد  هک  یمسا  رب  ار  نآ  ًاملـسم  تسا ، هدش  دراو  نیـشیپ  هلمج  رد  هک  ورمع » هژاو «  رب  ای  هتفرگ 

رکف هب  و  تسا . هدـید  ناـبایخ  هچوک و  رد  زین  ار  دـلاخ  رکب و  و  هدرک . مارتحا  ار  ورمع  دـیز و  تسا : هداد  تروص  راـک  ود  صخـش  نیا 
دعاوق فالخ  رب  اماو  تسا . هکرابم  هیآ  اب  نوگمه  هدـش  دای  لاـثم  دـشاب و  نیـشیپ  هلمج  مکح  هب  موکحم  دـلاخ  هک  دـسریمن  سکچیه 

، تسا هتفرگ  رارق  اوحسماو » ینعی «  هناگیب  هلمج  مکیدیأو » هیلع «  فوطعم  و  مکجراو »  فوطعم «  نیب  ریسفت  نیا  ربانب  اریز  تسا ، یبرع 
. دناهدرک حیرصت  تقیقح  نیا  رب  تنس  لها  ناگرزب  دوشیمن و  دراو  حیصف  مالک  رد  تسا  سابتلا  هابتشا و  هیام  نوچ  راک  نینچ  و 

؟ دوش یم  بترتم  ناملسم  ماکحا  تّنس  لها  رب  ایآ 

شسرپ

؟ دوش یم  بترتم  ناملسم  ماکحا  ّتنس  لها  رب  ایآ 

خساپ

تلاخد ناسنا  تاجن  تداعس و  رد  هک  ار  بهذم  تایرورض  زا  یکی  ماما ، هب  نتـشادن  نامیا  اب  هچرگ  دنرادن ; لوبق  ار  تماما  ّتنـس  لها 
1312ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دوش یم  راب  نانآ  رب  ناملسم  ماکحا  هدش و  نانآ  ندوب  ناملسم  هب  مکح  رهاظ  هب  یلو  دنرکنم ، دراد 

؟ دنراذگ یم  مارتحا  ص )  ) ربمایپ نآرق و  هب  رتمک  دنتسه ، همئا  نآرق و  ادخ و  دای  هب  رت  شیب  دنرترب و  اه  ینس  زا  دنراد  اعدا  هک  نایعیش  ارچ 

شسرپ
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یم مارتحا  ص )  ) ربمایپ نآرق و  هب  رتمک  دنتـسه ، همئا  نآرق و  ادـخ و  داـی  هب  رت  شیب  دـنرترب و  اـه  ینـس  زا  دـنراد  اـعدا  هک  نایعیـش  ارچ 
؟ دنراذگ

خساپ

هن تنس ، لها  رب  يرترب  هب  هعیش  ياعدا   - 1 مینک : هجوت  یتاکن  هب  دیاب  اما  تسا ، تسرد  شیب  مک و  هدش ،  حرطم  هک  یعوضوم  باوج :
تنـس لها  نایاوشیپ  رب  هک  دـنا  هعیـش  همئا  نایاوشیپ و  ینعی  تسا ، هعیـش  نایاوشیپ  تهج  هب  هکلب  عیـشت ، یعدـم  اـی  هعیـش  دارفا  تهج  هب 
ننست رب  عیشت  يرترب   - 2 دننک . کسمت  دیاب  دندقتعم و  تیب  لها  نآرق و  هب  هک  تسا  عیـشت  يداقتعا  يرترب  تهج  هب  زین  دـنراد . يرترب 

اما دنراد ، عیشت  ياعد  هک ا  ینایعیش  يرایسب  هچ  تسین . تنس  لها  رب  نانآ  ياهراتفر  يرترب  عیشت و  یعدم  ای  هعیش  دارفا  يرترب  يانعم  هب 
ترـضح ماقم  نآرق و  لباقم  رد  ع )  ) همئا هک  يرکلمع  دروخرب و  دـنراذگ . یمن  ارجا  هب  تسا ) ع )  ) همئا زا  يوریپ  هک  عیـشت ر ا ( كالم 

تبسن تیب ، لها  و  ص )  ) ربمایپ فرط  زا  هک  ییاهشرافس  ایاصو و  تسا . هتفاین  دومن  نایعیش  زا  يرایسب  یگدنز  رد  دنتشاد ، ص )  ) لوسر
فرص هب  دناوت  یمن  سپ  تسا  هتفاین  دومن  نایعیش  زا  يرایـسب  یگدنز  رد  هدش ،  دراو  نآ  هب  مارتحا  ماکحا و  هب  لمع  ظفح و  نآرق و  هب 
رتشیب ع )  ) همئا و  ص )  ) ربمایپ زا  نآرق  هب  مارتحا  شخب  رد  لقادـح  تنـس ، لـها  زا  یخرب  هک  یلاـح  رد  دوش . رترب  یـسک  عیـشت ،  ياـعدا 

هچ رگا  دشاب . صخش  داقتعا  ای  رکلمع  ای  راتفر  يرترب  كالم  دناوت  یمن  زین  نآرق  و  ص )  ) ربمایپ هب  يرهاظ  مارتحا   - 3 دننک . یم  تیعبت 
رترب نایعیـش  زا  تایآ ، هب  لمع  رد  تسین  مولعم  اما  دـنهد ، یم  رایـسب  تیمها  نآ  مارتحا  تئارق و  نآرق ،  ظفح  هب  تنـس  لها  زا  يرایـسب 
همه زا  رترب  نطاب ، رهاـظ و  تهج  زا  نآ  هب  تیمها  تسا و  نآرق  دـنوادخ و  باـتک  ربکا ، لـقث  هچ  رگا  نیلقث ،  ثیدـح  قبط   - 4 دنشاب .

نآرق هب  تنـس  لها  میریذپب  رگا  دنوش . هتفرگ  هدیدان  نآرق  رانک  رد  دناوت  یمن  دـنا ، ص )  ) ربمایپ تیب  لها  هک  رغـصا  لقث  اما  تسا ، زیچ 
ناش لمع  دنشاب ، هتشادن  اوشیپ  ماما و  ناونع  هب  ار  ع )  ) تیب لها  نآرق ، رانک  رد  یتقو  اما  دنهد ، یم  رایسب  تیمها  نطاب  رهاظ و  تهج  زا 
نیا تنـس ) لها  ای  هعیـش   ) يا هدیقع  ره  رگا  نیاربانب  " دش . دنهاوخن  ادـج  مه  زا  ود  نیا  : " هدومرف ربمایپ  اریز  تسا ؛ رادروخرب  یتساک  زا 

تیمها اهنآ  زا  یکی  هب  اهنت  دیامن و  ادج  اه ) نآ  هب  لمع  تایآ و  رد  ربدت   ) نطاب رظن  زا  هچ  و  يرهاظ ) مارتحا   ) رهاظ تهج  زا  هچ  ار  ود 
. دوب دهاوخ  صقان  شلمع  رکف و  دهن ، شزرا  و 

ناماما اب  هکنیا  اب  هدش  ادج  هعیش  بهذم  زا  املع  نیمه  ارچ  سپ  دندوب  ام  (ع ) موصعم ناماما  نارای  زا  ای  نادرگاش و  ینس  ياملع  زا  یلیخ  هکنیا  اب 
؟) (ع قداص ماما  اب  ًالثم  دندوب  ام  موصعم 

شسرپ

هکنیا اب  هدش  ادج  هعیش  بهذم  زا  املع  نیمه  ارچ  سپ  دندوب  ام  (ع ) موصعم ناماما  نارای  زا  ای  نادرگاش و  ینس  ياملع  زا  یلیخ  هکنیا  اب 
؟) (ع قداص ماما  اب  ًالثم  دندوب  ام  موصعم  ناماما  اب 

خساپ

زا ینعی  دوب ، هدش  نارحب  راچد  یسایس  عاضوا  نامز  نآ  رد  دشابیم . ع )  ) قداص ترضح  نامز  زا  تنس  لها  هناگراهچ  بهاذم  لیکشت 
هقف و ع )  ) رقاب ترـضح  ات  دش  مهارف  یبوخ  ۀنیمز  دوب ، نایـسابع  تموکح  عورـش  نایوما و  تموکح  نارود  نایاپ  هک  ع )  ) رقاب ماما  نامز 
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رد درگاش  رازه  دندومن و 4  لیمکت  ع )  ) قداص ترضح  ار  لمع  نیا  هک  دنهد  شرتسگ  رشن و  ار  هعیـش  صاخ  يداقتعا  لئاسم  ماکحا و 
دـندرک و یم  ساسحا  ناشدوخ  يارب  يرطخ  ار  نادرگاش  نیا  روضح  هک  نایـسابع  دـندومن ، هدافتـسا  ترـضح  رـضحم  زا  فلتخم  مولع 

نیا دوجو  اب  نوچ  دننک ، ادج  ترضح  زا  ار  اهنآ  هک  دنتـساوخ  دنیامن ، عافد  نایولع  زا  هدز و  شروش  هب  تسد  هک  دنداد  یم  نآ  لامتحا 
هک دندرک  جرخ  یناوارف  ياهلوپ  دندیرخ ، رانید  مهرد و  اب  ار  دارفا  نیا  نید  اذل  دنناسرب . تداهش  هب  ار  ترضح  دنتسناوت  یمن  نادرگاش 

دوش و یلاخ  ترـضح  فارطا  بهاذم  نیا  هب  دارفا  یـضعب  شیارگ  بهاذم و  نیا  دوجو  اب  هک  عیـشت  بهذم  لباقم  رد  دـنزاسب  یبهاذـم 
قداص ترضح  هک  یلمع  ره  دنداد  روتـسد  هک  دنتفر  شیپ  بهاذم  تخاس  رد  اجنآ  ات  یتح  دوش ، مک  ع )  ) قداص ترـضح  ذوفن  تردق 

ناونعب دوب و  يرگید  ياهرهش  رد  دش  هتخاس  بهاذم  نیا  هک  لوا  هتبلا  دیهد . ماجنا  نید  ناونع  هب  ار  نآ  سکع  امش  دهد  یم  ماجنا  (ع )
مکاح ناقفخ  و  ع )  ) قداص ترضح  تداهش  اب  دندومن و  عمج  شیوخ  يارب  یناوریپ  دندومن و  غیلبت  ص )  ) مرکا ربمایپ  نید  يولع و  هقف 
مدرم هب  هک  ار  یمالسا  دندومن و  غیلبت  هدش و  دراو  اهنآ  دوب  مالسا  مسا  هک  ییاج  ره  رد  هتفرگ و  يرتشیب  تردق  بهاذم  نیا  نایعیش ، رب 

رد رگا  هزورما  دراد ، يدایز  ۀلصاف  یقیقح  لئاسم  دئاقع و  اب  یعرش  يداقتعا و  لئاسم  رد  هک  دوب  ناشدوخ  ۀتخاس  مالسا  دندومن  یفرعم 
هدـنام و راگدای  هب  نامز  نآ  تاغیلبت  رثا  رد  هک  تسا  تنـس  لها  مالـسا  دوشیم ، حرطم  مالـسا  اپورا ، یتح  یمالـسا و  ياهروشک  ماـمت 

نادرگاش یتحو  دیرخ  ار  دارفا  نید  لوپ  هک  دش  نیا  هجیتن  دنیامن . غیلبت  ع )  ) قداص ماما  نامز  لثم  هک  دندرکن  ادیپ  تردق  نایعیش  رگید 
عیشت خیرات  باتک  زا  هتفرگرب  ذخآم : عبانم و  دندرک . ادج  ترضح  زا  ار  کلام ، لثم  ع )  ) قداص ترضح 

 ... نآرق و تئارق  تبون و  رد 5  تقو  لوا  زامن  ندناوخ  دننام  دنرادن ؟ تقد  يدابع  لامعا  رد  هعیش  زا  رتهب  تنس  لها  ایآ 

شسرپ

 ... نآرق و تئارق  تبون و  رد 5  تقو  لوا  زامن  ندناوخ  دننام  دنرادن ؟ تقد  يدابع  لامعا  رد  هعیش  زا  رتهب  تنس  لها  ایآ 

خساپ

لاثم ناونع  هب  تسین  اهنآ  لامعا  یلوبق  ندوب و  رتهب  لیلد  نیا  یلو  دنتسه ، رتولج  هعیش  زا  لامعا  زا  یـضعب  رهاظ  رد  تنـس  لها  دنچ  ره 
، دشاب روتوم  ياراد  نیشام  رگا  یلو  دشاب  هتشاد  هتسارآ  يرهاظ  دنچ  ره  درک  دهاوخن  تکرح  هاگچیه  دشاب ; هتشادن  روتوم  ینیشام  رگا 
لامعا و یلوبق  روتوم  دننام  زین  تیب  لها  تبحم  تیالو و  شریذپ  دراد . ار  تکرح  تردق  دشاب ، هتـشاد  بارخ  بترمان و  رهاظ  دـنچ  ره 
هب ابیز  ار  نآ  دنچ  ره  دش  دهاوخن  لوبق  ناشلامعا  دـننزیم ، زابرـس  تیب  لها  تیالو  یلوبق  زا  هک  نانآ  اذـل  تسا  یهلا  ریـسم  رد  تکرح 

ترخآ ایند و  تمعن  مامتا  يربهر  باختنا  اب  نید  لامکا  مامتا و  ۀکرابم  هیآ  هعیـش و  رظن  زا  تفگ  دیاب  رتشیب  حیـضوت  يارب  دـنروایب . اج 
درکلمع رد  رهاظ  هب  هک  یتوق  تاکن  تسا  مامتان  یمالسا  تماما  نودب  مالـسا  (، 9  ) لوسر ترـضح  تلحر  زا  دعب  تقیقح  رد  دوشیم .

رترب مالـسا  رگا  نکیل  دراد ; دیجمت  ياج  شدوخ  دح  رد  نآرق  توالت  تقو و  لوا  زامن  هب  هجوت  دـننام  ، ) دروخیم مشچ  هب  تنـس  لها 
هن دندوبیم . راذگ  ریثأت  ایند  مامت  رب  دنتـسه ، رفن  درایلیم  کی  زا  شیب  هک  ناهج  ناناملـسم  دیاب  سپ  دننکیم ، لمع  اهنآ  هک  تسا  نامه 

ناهج ناملسم  رایلیم  کی  نآ  دنک و  زاب  باسح  دراد ، ناملـسم  نویلیم  اهنت 60  هک  ناریا  یعیـش  تموکح  فرح  يور  طقف  ایند  هک  نیا 
هب هک  تسا  هدش  هداد  شزومآ  ام  هب  نآرق  رد  رگا  ینعی  دنوش . رامثتسا  لییارسا  اکیرمآ و  تسد  هب  ناشیاهروشک  رد  دوجوم  ریاخذ  همه 

مالعا ار  دوخ  یقطنم  فرح  میناوتب  نارگید  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  هب  ام  ناهج  نیا  تداعـس  مینک  وزرآ  تداعـس  ادـخ  زا  ترخآ  ایند و 
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زاغآ لاس  نامه 23  لوط  رد  نآرق  نیمه  رگم  میناوخب  نآرق  طقف  ام  دـننک و  تسایر  اـم  رب  نآ  لاـثما  اـی  دیفـس و  خاـک  هک  نیا  هن  مینک 
ناملـسم درایلیم  کی  نالا  ارچ  سپ  دادن ؟ رارق  ریثأت  تحت  ار  نامز  نآ  گرزب  ياهیروطارپما  رگم  دادـن ؟ ناکت  ار  زور  نآ  ناهج  مالـسا 

ارچ سپ  دراد ؟ توافت  هیلوا  نآرق  نآ  اب  نآرق  نیا  رگم  دنرادن . يریگمیمـصت  ناوت  یلییارـسا  نویلیم  اب 2  هلباقم  رد  اما  دـنناوخیم  نآرق 
فرط زا  دـنکیم . زاب  باسح  تسا  یعیـش  تموکح  زکرم  هک  نارهت  هعمج  زاـمن  ياـههبطخ  يارب  ناـهج  یلو  دوشیمن . هدـهاشم  شرثا 

نآ يارب  هدش و  شرافس  رایسب  نآرق  توالت  تقو و  لوا  زامن  هب  مالسا  رد  مینکیمن  دییأت  ار  نایعیـش  زا  یـضعب  يراگنا  لهـس  ام  رگید ،
میهدن هعیش  نانمشد  تسد  هب  يزیوآتسد  ات  میهد  تیمها  روما  نیا  هب  زین  نایعیش  ام  تسا  بوخ  اذل  تسا  هدش  دراو  دایز  تلیضف 

؟  تسیچ تنس  لها  هعیش و  يوضو  فالتخا  أشنم 

شسرپ

؟  تسیچ تنس  لها  هعیش و  يوضو  فالتخا  أشنم 

خساپ

قیبطت زین  نآرق  هیآ  اب  هلأسم  نیا  تسا  هدوب  هعیش  ینونک  يوضودننام  هتشاد و  يدحاو  تروص  نامثع  تفالخ  ات  ناناملـسم  ۀمه  يوضو 
رد تسا  هدومن  اـهاپ  رـس و  حـسم  هب  رما  دـنوادخهیآ  نیا  رد  هیآ 6 )  هدئام ،  هروس   ) مکلجرا مکـسؤرب و  اوحـسماو  : » دـیامرفیمهک دراد 

يوضو یگنوگچ  هب  تبـسندوخ  تفالخ  نارود  طساوا  رد  ناـمثع  هک  دوب  نیا  وضو  رییغت  تلع  دـنیوشیمار ، اـهاپ  ننـست  لـها  هکیلاـح 
درومهیـضق نیا  دومن . مالعا  تسا  موسرم  تنـس  لها  نایم  رد  نونکا  هک  یلکـش  هبار  ربمایپ  يوضو  سپـس  وا  دـش ، دـیدرت  راتفرگ  ربمایپ 

غیلبت ار  نامثع  هویـش  یمالـسا  فلتخم  طاقن  رد  یـسایس  ضارغاهب  انب  يوما  تموکح  نکل  دش ، عقاو  ربمایپ  هباحـص  زا  يرایـسب  تفلاخم 
وـضو هنوگ  نیا  هجیتن  رد  تشادـنار و  مکاح  هاگتـسد  شور  اب  تفلاـخم  تأرج  هباحـص  زا  یخرب  هک  دـندروآ  دوجو  هبيوج  دـندرک و 

یناتسرهشلایلع عیرشتلا  تاسبالم  لالخ  نم  یبنلاءوضو  هب  رتشیب ر.ك  یهاگآ  يارب  تفای  جاور  نتفرگ 

تسیچ زامن  رد  ننست  لها  هعیش و  فالتخا  لیلد 

شسرپ

تسیچ زامن  رد  ننست  لها  هعیش و  فالتخا  لیلد 

خساپ

هک تسا  نآ  فالتخا  یساسا  هشیر  مود : دنکرتشم . مه  اب  تایلک  رد  الاو  تسا  تایئزج  رد  اهنت  زامن  رد  ینس  هعیش و  نیب  فالتخا  مکی :
هریس هک  يدراوم  رد  یتح  اذل  دننادیم ، تجح  ار  ینید  صوصن  ربارب  رد  نانآ  تاداهتجا  یتح  و  هدروآ ، يور  افلخ  هریـس  هب  ننـست  لها 

. دـننکیم تیعبت  زین  تیب : لها  زا  ریغ  یناهیقف  زا  هنیمز  نیا  رد  نینچمه  دـننکیم . لمع  نآ  هب  دـشاب ، ربمایپ  ای  نآرق  رهاظ  فالخرب  افلخ 
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زین یلمع  ياهتوافت  هک  هدیدرگ  نآ  بجوم  رما  نیمه  دنـشابیم  تیب : لها  بتکم  وریپ  دوخ  يداقتعا  لوصا  زین  هقف و  رد  نایعیـش  یلو 
ثیدـح لقن  ترـضح  نآ  زا  نیعبات ، ای  هباحـص و  ناونع  هب  يداـیز  دارفا   6 مرکا ربماـیپ  زا  سپ  هک  تسا  ینتفگ  دـیامن . زورب  ماـکحا  رد 

زا سپ  تفالخ  تموکح و  نتفرگ  هلصاف  لیلد  هب  هنافساتم  تسا . هدوب  یهقف  بتاکم  هقف و  يریگ  لکـش  زاغآرـس  اهلقن  نیا  دندرکیم .
نآ ات  دنتـشامگ  تمه  دوب  تیب : لها  بتکم  اب  توافتم  هک  یبتاکم  دارفا و  جـیورت  هب  یـسایس  لیالد  هب  انب  اهتموکح  نیا   6 مرکا ربمایپ 

. تفاین تیمسر  تیب  لها  بتکم  یلو  دنتفای ، تیمسر  رگید  یهقف  بهاذم  همه  دعب  ياهنرق  یتح  هک  اج 

تسیچ رد  ننست  لها  زامن  اب  هعیش  زامن  قرف 

شسرپ

تسیچ رد  ننست  لها  زامن  اب  هعیش  زامن  قرف 

خساپ

، نداتـسیا هنیـس  هب  تسد  دمح ، زا  دعب  نتفگ  نیمآ  یلو  دوجـس . عوکر و  دـمح ، مارحالا ، هریبکت  تسا : یکی  ینـس  هعیـش و  زامن  تایلک 
ماجنا دـنادیمن و  (ص ) ربمایپ زامن  زا  ار  اهنآ  هعیـش  هک  تسه  ننـست  لـها  زاـمن  رد  رگید  ییزج  دراوم  یـضعب  ندـناوخن و  لـماک  هروس 

. دهدیمن

تسیچ ماکحا  ریاس  زامن و  ناذا و  رد  ینس  هعیش و  نیب  فالتخا  تلع 

شسرپ

تسیچ ماکحا  ریاس  زامن و  ناذا و  رد  ینس  هعیش و  نیب  فالتخا  تلع 

خساپ

; تسا هدیـسر  اههنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یفلتخم  تایاور  دراد ، دوجو  ماکحا  ریاس  ناذا و  زامنرد و  ینـس  هعیـش و  نیب  هک  یفالتخا  تلع 
زا ار  نید  ماکحا  تنس  لها  یلو  دنتسه . (ع ) ربمایپ تیب  لها  يوبن ، تأنس  ادخ و  ماکحا  هب  یسرتسد  يارب  ربتعم  قیرط  اهنت  هعیش  دزن  اریز 

نیمه هب  هدـش ، لقن  (ع ) همئا زا  هک  هماقا  ناذا و  تیفیک  دـنروآیم . تسد  هب  دـناهدرک  لقن  نارگید  هک  یتایاور  ناسحتـسا و  سایق و  هار 
ود ربـکا )) هللا   )) زا دـعب  ناذا  رد  دوـشیم و  هتفگ  لـمعلاریخ )) یلع  یح   )) هبترم ود  حـالفلا )) یلع  یح   )) رکذ زا  دـعب  هک  تسا  بـیترت 

هتفگ هبترم  کی  هللا )) أالا  هلا  ـال   )) زاـمن رخآ  ربکا )) هللا   )) زا دـعب  راـب و  ود  ربکا )) هللا   )) هماـقا يادـتبا  رد  و  هللا )) أـالا  هلا  ـال   )) زین هبترم 
. تسا هتفرگ  ماجنا  رمع  روتسد  هب  لمعلا )) ریخ  یلع  یح   )) رکذ فذح  هک  تسا  هدش  دراو  یتایاورنینچمه  دوشیم .

 . دیهد حیضوت  عجرم  دلقم و  ماظن  زاغآ  اهقف و  یسیون  لئاسملا  حیضوت  هچخیرات  صوصخ  رد  افطل  لاوس :  1/11875
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هراشا

هقف ملع  يدوجو  هفسلف  لاوس :  2/9522 دوش ؟ یم  باختنا  هنوگچ  یمالـسا  ياهروشک  رد  دوب ؟ هک  دیلقت  عجرم  نیلوا  لاوس :  7/10149
یضوت ار  نونکا  ات  زاغآ  زا  نآ  هچخیرات  هصالخ  و 

شسرپ

: لاوس  7/10149 دیهد .  حیضوت  عجرم  دلقم و  ماظن  زاغآ  اهقف و  یـسیون  لئاسملا  حیـضوت  هچخیرات  صوصخ  رد  افطل  لاوس :  1/11875
هـصالخ هقف و  ملع  يدوـجو  هفـسلف  لاوـس :  2/9522 دوش ؟ یم  باـختنا  هنوـگچ  یمالـسا  ياـهروشک  رد  دوـب ؟ هک  دـیلقت  عـجرم  نیلوا 

 . دییامرفب یفرعم  یباتک  هعبرا  باون  زا  دعب  عجارم  یگدنز  دروم  رد  لاوس :  2/279 دیهد ؟ حیضوت  ار  نونکا  ات  زاغآ  زا  نآ  هچخیرات 

خساپ

یسک هقف  هیقف ؛ عامجا  لقع و  تنس ، باتک ،  ) هیلیصفت هلدا  قیرط  زا  اهنآ  طابنتسا  ناوت  یهلا و  ماکحا  هب  ملع  ینعی ، هقف ؛ راگنرز : باوج 
نیرتهدرتسگ نیرتعیـسو و  زا  هقف  ملع  هلدا . زا  ار  یهلا  ماکحا  دـناوتب  دـشاب و  هتـشاد  صـصخت  یمالـسا  هناگ  هدراهچ  مولع  رد  هک  تسا 

لیـصحت و هدرتسگ  رایـسب  حطـس  رد  اهنامز  همه  رد  تسا . رتیمیدـق  یمالـسا  يرگید  مولع  همه  زا  یخیرات  رظن  زا  تسا  یمالـسا  مولع 
زورما ناهج  رد  هک  یلئاسم  تسا . هدش  حرط  هقف  رد  دوشیم  يرشب  یگدنز  نوؤش  همه  لماش  هک  یناوارف  لئاسم  تسا  هدشیم  سیردت 

، يرادا قوقح  یئازج ، قوقح  یگداوناـخ ، قوقح  یندـم ، قوقح  یـساسا ، قوقح  شفلتخم ، عاونا  اـب  دوشیم  حرط  قوقح  ناوـنع  تحت 
دننام تسین  حرطم  زورما  قوقح  رد  هک  تسا ، هدـش  ثحب  رگید  ياـهمان  اـب  هقف  فلتخم  باوبا  رد  قوقح  رگید  عاونا  و  یـسایس ، قوقح 

هقف دوشیم . سیردت  لیصحت و  فلتخم  ياههدکـشناد  رد  هک  تسا  نوگانوگ  ياههتـشر  رب  لمتـشم  هقف  هکنیا  هصالخ  تادابع . لئاسم 
زا یکی  اب  شدوخ  لاعفا  رد  ناسنا  و  دوشیم . طوبرم  ناسنا  لاعفا  دـیابن  دـیاب و  هب  هکنوچ  تسا  هارمه  ناسنا  لاعفا  لامعا و  اب  مالـسا  رد 

ریبعت هب  ای  هقف ، عوضوم  اذل  دنکیم . نایب  هقف  ار  وا  لعف  مکح  هک  تسا ، وربور  حابم ) هورکم ، بحتـسم ، مارح ، بجاو ،  ) هناگجنپ ماکحا 
، يداصتقا يدابع ، یعامتجا ، یصخش ، لئاسم  رد  ار  ناسنا  لاعفا  دودح  هک  تسا . ناسنا  لاعفا  دیابن  دیاب و  نایم  هقف  يدوجو  هفـسلف  رتهب 

دوجوم زین  نونکا  مه  بتک  نآ  هدش و  فیلأت  نیودت و  باتک  نآ  رد  هک  نّودـم  هقف  ینعی  هقف ، ملع  ب . دـنکیم . صخـشم  یـسایس و ...
ماکحا تسا  مالـسا  هبناج  همه  عیـسو و  دـید  رگنایامن  یمالـسا و  مولع  نیرتدنمـشزرا  زا  یکی  هقف  دراد . هلاس  دـص  رازه و  هقباس  تسا .
تفایرد زین  ناوارف و  تایاور  تایآ و  ساسارب  هک  نیا  هچ  دـهد ، یم  رارق  همانرب  تحت  تافو  زا  دـعب  ات  تدالو  زا  لبق  زا  ار  یمدآ  یهقف 
يریبدـت تسا  تقلخ  فدـه  هک  لامک  هب  رـشب  ندیـسر  يارب  میکح ، يادـخ  اعطق  تسا و  دـنمفده  ناهجو  ناسنا  شنیرفآ  ینالقع  ياه 

روـط هب  ینعی  اـهنآ  تقلخ  نتم  رد  نآ  رازبا  اذـل  تسا و  љ اهنآ  لـماکت  هک  نآ  ظاـحل  هب  میرذـگب  هک  رگید  تادوجوم  زا  دیـشیدنا ،
تیادـه قیرط  زا  تسوا ، يرایتخا  ياهراتفر  ورگ  رد  يرایتخا و  یناسنا و  تیـصخش  لماکت  هک  ناسنا  دروم  رد  تسا  هدـش  هیبعت  يزیرغ 

دوب هداس  رایسب  نانآ  ءایصوا  ای  ناربمایپ  روضح  رصع  رد  تعیرش  غالبا  تسا ، هتفرگ  تروص  تعیرش  غالبا  ءایبنا و  لاسرا  ینعی  یعیرـشت 
تـسرد تنـس ، تایاور و  تایآ و  بلاق  رد  اه  هزومآ  نامه  دـیاب  ادـخ ، تاروتـسد  هب  لمع  هب  يدـنب  ياپ  ظاـحل  هب  تبیغ  رـصع  رد  اـما 

ناسانشراک نیصصختم و  انامه  هک  نیدهتجم  طسوت  ورکذم  عبانم  زا  تعیرش  حیحص  مهف  ددرگ . غالبا  مدرم  هب  و  داهتجا )  ) دوش هدیمهف 
. تفای یم  توافت  رورم  هب  یعرـش  ماـکحا  هضرع  ياـه  بلاـغ  اـه و  هویـش  زور  تایـضتقم  هب  اـنب  هچرگ  دوب  رمتـسم  يرما  دنـشاب  یم  نف 

زا 934بهاذم هحفص 761 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


لیاسم اب  دروخرب  رد  مدرم  ات  دوش  یم  میهفت  نییبت و  مدرم  يارب  یهقف  لـیاسم  مالـسا ، شیادـیپ  زاـغآ  زا  دـیدرت  نودـب  هک  نآ  حیـضوت 
ناـمز رد  شیمارگ  باحـصا  ترـضح و  نآ  دوخ  طـسوت  هک  (ص ) مرکا لوـسر  ناـمز  رد  رما  نیا  دـندرگن . لکـشم  راـچد  دوـخ  یعرش 

نامز زین  ترضح و  نآ  صاخ  باون  طسوت  (ع ) رصع ماما  يارغـص  تبیغ  نامز  رد  ناشنارای ، ناراوگرزب و  نآ  دوخ  هلیـسو  هب  (ع ) ناماما
، لحارم نیا  همه  رد  هک  نیا  وگ  تفریذپ . یم  تروص  دنا  هدومن  طابنتـسا  نآ  عبانم  زا  ار  ماکحا  هک  مالـسا  ياهقف  تسد  هب  يربک  تبیغ 
، دوش یم  نایب  نامز  نیا  رد  هک  یهقف  لیاسم  لاثم ، يارب  تسا ، هدوب  یـصاخ  هنوگ  هب  يا  هرود  ره  رد  نکیل  هدش ، یم  نایب  یهقف  لیاسم 

ندـش روانهپ  تسا . توافتم  الماک  نامز  ود  نیا  رد  نآ  نایب  یعیبط  روط  هب  یلو  درادـن ، یتوافت  عیرـشت  هرود  لیاسم  اـب  لـصا  رد  هچرگ 
ياه هرود  رد  نایب  ياه  هویـش  زا  توافتم  يا  هنوگ  هب  نامز  نیا  رد  هقف  هک  هدـش  بجوم  یهقف  ثحابم  هنماد  یگدرتسگ  مالـسا و  ورملق 
نیا  . دومن هراشا  ربمایپ  روضح  هرود  رد  هقف  عضو  هب  دیاب  هعیش  یهقف  راودا  زاغآ  زا  لبق  دیاب  باوج  ندش  نشور  يارب  ددرگ . نییبت  شیپ 
زونه هک  هرود  نیا  يادتبا  رد  دـبای . یم  همادا  لاس  هس  تسیب و  تدـم  هب  (ص ) مرکا لوسر  ترـضح  تلحر  نامز  ات  تثعب  نامز  زا  هرود 

مالسا و ورملق  شرتسگ  زا  سپ  یلو  دندوب  راد  هدهع  مقرا »  » لزنم رد  ار  هقف  لیاسم  (ص ) ربمایپ صخش  دوب ، هتفاین  شرتسگ  مالـسا  نییآ 
هب ار  نید  ماکحا  تنـس  لقن  قیرط  زا  ات  دـندرک  یم  لیـسگ  تسدرود  طاقن  هب  ار  دوخ  نارای  زا  يا  هدـع  مرکا  ربمایپ  ناناملـسم ، شیازفا 
هب هرود  ُهن  نونکات  زاغآ  زا  هعیـش  هقف  هک  تفگ  ناوتیم  یلک  روط  هب  تنـس .  لها  هعیـش و  یهقف  فلتخم  ياههرود  اما  دـنزومایب . ناشیا 

، داهتجا فقوت  - 5 داهتجا ، لامک  - 4 داهتجا ، زاغآ  - 3 ناثدحم ، - 2 نییبت ، ریسفت و  رصع  - 1 زا : دنترابع  اههرود  نیا  تسا . هدـید  دوخ 
زاـغآ ربماـیپ  تلحر  اـب  لوا ، هرود  ینونک . رـصع  طابنتـسا و 9 - دیدج  رـصع  - 8 نایرابخا ، شیادـیپ  - 7 نادـهتجم ، ددـجم  تضهن  - 6
ناماما نوچ  تشادن  هدرتسگ  داهتجا  هب  يزاین  هعیش  هرود  نیا  رد  دباییم : . همادا  تسا  اربک  تبیغ  عورش  هک  لاس 329 ه.ق  ات  دوشیم و 

دننام دندوب  فورعم  هیقف  ناونع  هب  يدارفا  هرود ، نیا  رد  دندروآیم . تسد  هب  نانآ  زا  ار  دوخ  نید  ماکحا  مدرم  دندوب و  رـضاح  موصعم 
، ملـسم نب  دمحم  ریـصبوبا ، هیواعم ، نب  دـیرب  هرارز ، یلباک ، دـلاخ  وبا  رکبیبا ، نب  دـمحم  نب  مساق  ّبیـسم ، نب  دیعـس  عفار ، یبا  نبیلع 

رگا . ناکـسم نب  هللادـبع  یـسیع و  نب  داّمح  نامثع ، نب  دامح  نامثع ، نب  ناـبا  ییحی ، نب  ناوفـص  ریمعیبا ، نب  دـمحم  جارد ، نب  لـیمج 
یفرعم ناماما  يوس  زا  هک  اـهقف  نیا  زا  یکی  هب  اـی  دـندرکیم و  هعجارم  موصعم  ماـما  دوخ  هب  اـی  دـندرکیم  ادـیپ  زاـین  ياهلأـسم  هب  مدرم 

زا یخرب  و  (ع ) همئا دوخ  نامز ، نیا  رد  (ع ) موصعم ناماما  نامز  - 1 دوش : یم  میسقت  شخب  ود  هب  هرود  نیا  دندرکیم . هعجارم  دندشیم 
ار ینید  ماکحا  یهقف و  لیاسم  تقد  لامک  اب  دـندوب و  گرزب  تیلوؤسم  نیا  راد  هدـع  ملـسم و .... نب  دـمحم  هرارز ، دـننام  ناشیا  نارای 

طسوت · �تسم لئاسم  هب  ییوگ  خـساپ  اصوصخ  ماکحا  نایب  تدـم  نیا  رد  يرغـص : تبیغ  نامز  - 2 دندرک . یم  وگزاب  ناناملـسم  يارب 
نیا د دـباییم . همادا  مجنپ  نرق  لوا  همین  اـت  دوشیم و  عورـش  اربـک  تبیغ  زا  مود  هرود  تفرگ . یم  ماـجنا  ترـضح  صاـخ  ناگدـنیامن 

ینیلک داتسا  هک  یمق  میهاربا  نب  یلع  زا : دندوب  ترابع  هرود  نیا  ياهقف  دش . نیودت  ییاوتف  تروص  هب  یهقف  بتک  راب  نیلوا  يارب  هرود 
نب نیـسح  نب  یلع  ةرایزلالماک ،»  » هدنـسیون هیولوق  نب  دمحم  نب  رفعج  تسا ، هدرک  فیلأت  ار  یفاک  هک  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  تسا ،

قودص خیـش  هب  فورعم  هک  یمق  هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  تسا و  قودـص  خیـش  ردـپ  هک  یمق  هیوباب  نب  یـسوم 
تسا داهتجا  زاغآ  هرود  موس ، هرود  تسا . ریـسفت  بحاص  هک  تسا  یمق  میهاربا  نب  یلع  هرود ، نیا  هیقف  نیلوا  هک  تفگ  ناوتیم  تسا .

ناوتیم دسریم  لماکت  هب  یـضترم  دیـس  دـیفم و  خیـش  تسد  هب  دوشیم و  عورـش  یفاکـسا  دـینج  نبا  یناّمع و  لیقع  نبا  هلیـسو  هب  هک 
لباق لبق  هرود  زا  تسا ، داهتجا  لامک  هرود  هک  مراهچ  هرود  دوب . دیفم  خیـش  ینید ، ماکحا  رد  مدرم  عجرم  نیلوا  هرود  نیا  رد  هک  تفگ 

داهتجا هب  داد و  لالقتـسا  تنـس  لها  هقف  ربارب  رد  ار  هعیـش  هقف  یـسوط  خیـش  دوشیم . زاغآ  یـسوط  خیـش  اـب  هرود  نیا  تسین . كاـکفنا 
رد خساپ و  شسرپ و  لکش  هب  ینید  لیاسم  ماکحا و  هرود  نیا  رد  تسا . یـسوط  خیـش  مدرم  عجرم  نیلوا  هرود ، نیا  رد  دیـشخب . لماکت 

یمن افتکا  تایاور  لقن  هب  اـهنت  اـهقف  شیپ ، هرود  دـننام  دـش و  یم  ناـیب  دوب  هدـش  میظنت  یملع  تروص  هب  هک  یهقف  ياـه  باـتک  نمض 
نانآ ياوتف  رظن و  نامه  هک  ار  اه  شسرپ  هب  خساپ  رگید  ترابع  هب  دنتـشاگن . یم  دندیزگیم  رب  دوخ  هک  یتارابع  اب  ار  باتک  هکلب  دندرک 
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ياهقف نآ  رد  هک  تسا  ياهرود  هعیـش ، هقف  راودا  زا  مجنپ  هرود  دـندرک . یم  نایب  تایاور  تایآ و  ینعی  نآ  هلدا  هب  نورقم  دنتـسم و  دوب 
دیلقت هرود  ناوـتیم  ار  هرود  نیا  لـیلد  نیا  هب  دـندادیمن . رظن  وا  رظن  فـالخ  دـندادیم و  ناوارف  تیمها  یـسوط  خیـش  تارظن  هب  هـعیش 

هرود بوشآرهـش . نبا  هزمح و  نبا  يزار ، حوتفلاوبا  یـسربط ، نسح  نب  لضف  زا  دنترابع  هرود  نیا  ياهقف  دیمان . یـسوط  خیـش  زا  ءاهقف 
دندرک و دـقن  ار  یـسوط  خیـش  تارظن  دـندز و  داهتجا  هب  تسد  هرابود  ءاهقف  هرود  نیا  رد  تسا . نادـهتجم  ددـجم  تضهن  هرود  مشش ،
، سوواط نب  دیس  یلح ، ققحم  رئارـس ،»  » یهقف باتک  هدنـسیون  یلح ، سیردا  نبا  زا : دنترابع  هرود  نیا  ياهقف  دندرک . نایب  ار  دوخ  ءارآ 

هرود نیا  رخاوا  رد  . دوب سیردا  نبا  دوب ، مدرم  ینید  عـجرم  هک  هیقف  نیلوا  هرود  نیا  رد  یلیبدرا . سدـقم  یکرک و  قـقحم  یلح ، همـالع 
توافت دندیـسرپ . یم  دهتجم  زا  هلاسر  رد  هلأسم  دوبن  تروص  رد  دندرک و  یم  هعجارم  هیلمع  ياه  هلاسر  هب  دوخ  لیاسم  لح  يارب  مدرم 

ياه هلاسر  رد  . 1 تسا : رارق  نیدـب  دـش ، یم  هیارا  لبق  ياه  هرود  رد  هک  یهقف  ياه  باتک  اه و  هلاـسر  اـب  هرود  نیا  هیلمع  ياـه  هلاـسر 
هب اهنآ  رد  هک  یهقف  ياـه  باـتک  فـالخ  هب  دوش  یم  باـنتجا  تاـیاور  هلدا و  رکذ  زا  ددرگ و  یم  ناـیب  دـهتجم  رظن  يأر و  اـهنت  هیلمع 

کبـس و هب  هیلمع  هلاسر  نیلوا  عقاو  رد  تسا . نکمم  مومع  يارب  هیلمع  ياه  هلاسر  كرد  مهف و  . 2 دوش . یم  لالدتسا  دانتسا و  تایاور 
(م 1031) ییاهب خیـش  همالع  مالـسا  ناهج  گرزب  رکفتم  ملاع و  تسد  هب  هرود  نیا  رد  راب  نیتسخن  تسا ، موسرم  نـالا  هک  ینونک  هویش 
تایاور و هب  ءاهقف  دییارگ و  فعـض  هب  داهتجا  نآ  رد  هک  تسا  ياهرود  متفه ، هرود  تس . ا  یـسابع » عماج   » هلاسر نیا  ناونع  دش . زاغآ 

اهيرابخا ینید  عجرم  نیلوا  نیاربانب  تسا . يدابآرتسا  نیما  دمحم  هورگ  نیا  هلـسلسرس  دندرک . هئطخت  ار  داهتجا  دندرک و  دامتعا  رابخا 
دمحم نب  رقاب  دـمحم  الم  هرود  نیا  سـسوم  تفرگ . توق  هرابود  داهتجا  متـشه ، هرود  رد  تسا . يداـبآرتسا  نیما  دـمحم  هرود ، نیا  رد 
فـشاک رفعج  خیـش  مولعلارحب ، يدهم  دمحم  دیـس  یناهبهب ، دیحو  زا : دنترابع  هرود  نیا  ياهقف  تسا . یناهبهب  دـیحو  هب  فورعم  لمکا 

تـسا ياهرود  مهن ، هرود  دهاجم . هب  فورعم  ییابطابط  دمحم  دیـس  ضایر و  بحاص  ییابطابط  یلع  دیـس  یمق ، مساقلاوبا  ازریم  ءاطغلا ،
، يراصنا خیش  زا : دنترابع  هرود  نیا  ياهقف  تسا . يراصنا  خیش  هرود  نیا  ياهقف  هلسلسرس  تسا . هدیسر  دوخ  جوا  هب  داهتجا  نآ  رد  هک 

نیـسح دمحم  ازریم  يدزی ، مظاک  دمحم  دیـس  یناسارخ ، مظاک  دمحم  الم  دـنوخآ  یتشر ، هللا  بیبح  ازریم  ینایتشآ ، نسح  دـمحم  ازریم 
خیش ینادمه ، اضر  اقا  جاح  مق ، هیملع  هزوح  سسؤم  يرئاح  میرکلادبع  خیش  يزاریش ، یقت  دمحم  ازریم  یقارع ، نیدلاءایـض  اقآ  ینیئان ،

، تجح هللاتیآ  میکح ، هللاتیآ  يدرجورب ، هللاتیآ  یناهفـصا ، نسحلاوبا  دیـس  يدابآهاش ، یلع  دمحم  ازریم  یناهفـصا ، نیـسح  دـمحم 
هب تشذـگ  هچنآ  زا  تسا . يراصنا  خیـش  هرود  نیا  دـیلقت  عجرم  نیلوا  ینیمخ . ماـما  يراـسناوخ و  دـمحا  دیـس  هللاتیآ  یئوخ ، هللاتیآ 

عجرم نآ  سـسؤم  هرود ، ره  رد  دوش و  هجوت  اههرود  نیا  هب  دیاب  دوب ، یـسک  هچ  دیلقت  عجرم  نیلوا  مینادب  میهاوخب  رگا  هک  دـمآ  تسد 
، عجرم نیلوا  مق ، هیملع  هزوح  سیسأت  زا  سپ  هک  تفگ  دیاب  دشاب ، مق  رد  دیلقت  عجرم  نیلوا  دوصقم ، رگا  تسا و  هتفریم  رامـش  هب  نید 

تنـس لها  هقف  تنـس : لها  هقف  ياههرود  یجرگ . مساقلاوبا  رتکد  ءاهقف ، هقف و  خـیرات  ر.ك : دـندوب . يرئاـح  میرکلادـبع  خیـش  هللاتیآ 
دنناـم دـندوب  تنـس  لـها  ینید  عـجرم  هباحـص ، زا  یخرب  هرود  نیا  رد  تسا . هباحـص  هرود  لوا ، هرود  تسا : فـلتخم  ياـههرود  ياراد 
ذخآم عبانم و  نوچ  دندز  داهتجا  هب  تسد  تنس  لها  لوا ، هرود  نیمه  رد  اهنیا . دننام  لبج و  نب  ذاعم  یسراف ، ناملس  دوعسم ، نب  هللادبع 
رـضاح موصعم  ماما  هک  نیا  يارب  تشادـن  داهتجا  هب  يزاین  هعیـش  هرود  نیمه  رد  هک  یلاح  رد  دوبن  تیافک  هزادـنا  هب  نانآ  ینید  ماـکحا 
نیعبات هرود  مود ، هرود  دنتـشادن . ینید  عجرم  هنوگنیا  تنـس  لها  یلو  درکیم  لح  ار  نآ  دمآیم  شیپ  یعرـش  لکـشم  هنوگره  دوب و 

، ریبج نب  دیعـس  سابع ، نب  هللادـبع  رکبیبا ، نب  دـمحم  نب  مساق  دـننام  ییاـهقف  زا  ار  دوخ  ینید  ماـکحا  تنـس  لـها  هرود  نیا  رد  تسا .
ات دننک  داهتجا  دندوب  راچان  مه  هرود  نیا  رد  تنـس  لها  دندرکیم . ذـخا  اهنیا  دـننام  کلام و  نب  سنا  یـضاق ، حیرـش  رمع ، نب  هللادـبع 

ذخا موـصعم  ماـما  زا  ار  نآ  مکح  دـمآ ، شیپ  هچ  ره  تشادـن و  داـهتجا  هب  زاـین  مه  هرود  نـیا  رد  هعیـش  دـنمهفب . ار  مدرم  ینید  ماـکحا 
رد دباییم . همادا  مراهچ  نرق  همین  ات  دوشیم و  عورـش  مود  نرق  لیاوا  زا  هرود  نیا  تسا . هناگراهچ  ناماما  هرود  موس ، هرود  دندرکیم .

نامعن هفینحوبا  زا : دنترابع  هرود  نیا  ياهقف  تسا . هرود  نیا  تنـس  لها  هقف  هرود  نیرتناشخرد  دوشیم . نیودـت  هقف  تنـس و  هرود  نیا 
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هعبرا بهاذـم  هرود  نیا  رد  رفن . راهچ  نیا  نادرگاش  ینابیـش و  لبنح  نب  دـمحا  یعفاش و  سیردا  نب  دـمحم  سنا ، نب  کلام  تباـث ، نب 
دندرکیم نایب  ار  مدرم  ینید  ماکحا  بهاذم ، نیا  ساسارب  يدعب ، ياهقف  دش و  هتسب  داهتجا  باب  بهاذم ، نیا  رارقتـسا  اب  هتفرگ و  لکش 

داهتجا فقوت  هرود  مراهچ ، هرود  دندیدرگ . دـلقم  همه  يدـعب  ياهقف  مه  مدرم و  مه  ساسا  نیا  رب  دـندادیمن . یـصاخ  رظن  ناشدوخ  و 
ضحم دیلقت  هرود  تسا . رضاح  رصع  مشش ، هرود  دراد و  همادا  رضاح  رـصع  ات  هرود  نیا  تسا و  ضحم  دیلقت  هرود  مجنپ  هرود  تسا و 

لها رـضاح ، رـصع  رد  یلو  دـش  فیعـض  تنـس  لها  هقف  مین ، نرق و  تفه  نیا  رد  تفای و  همادا  مهدزیـس  نرق  لیاوا  ات  متفه  نرق  همین  زا 
لاس رد  هک  توتلش  دومحم  خیـش  مان  هب  تنـس  لها  زا  رـضاح  رـصع  ياهقف  زا  یکی  یتح  دنتـشگ و  جراخ  ضحم  دیلقت  تلاح  زا  تنس ،
نیا دننکیم . لمع  هعبرا  بهاذـم  هب  هک  هنوگ  نامه  دـننک  لمع  يرفعج  هقف  هب  دـنناوتیم  تنـس  لها  هک  داد  اوتف  درک  تافو  1383 ه.ق 

دیلقت دیآ ، یم  تسد  هب  نیشیپ  بلاطم  زا  هک  نانچ  مه  داهتجا : شیادیپ  خیرات  . تسا ضحم  دیلقت  زا  تنـس  لها  ياهقف  جورخ  هناشن  اوتف 
باحـصا ترـضح و  نآ  هعجارم  اب  یـسک  ره  دوب و  لوادتم  ناناملـسم  نایم  رد  (ص ) مرکا لوسر  تثعب  يادـتبا  نامه  زا  نید  ماکحا  رد 

ننست و لها  نایم  رد  تایاور ، زا  یعرش  ماکحا  طابنتـسا  لوصا و  رب  عورف  در  داهتجا و  شیادیپ  اما  درک . یم  لح  ار  دوخ  لکـشم  ناشیا 
هجاوم دیدج  لیاسم  نوزفازور  دشر  ثیداحا و  دوبمک  اب  ییوس  زا  مرکا  لوسر  ترضح  تلحر  زا  سپ  ننـست  لها  تسا . توافتم  عیـشت 

ار یهقف  یعرـش و  روما  رد  داهتجا  ناـمز  ناـمه  زا  دنتـشادن  (ع ) نیموصعم تارـضح  ینیـشناج  هب  يداـقتعا  نوچ  رگید  يوس  زا  دـندش .
يروضح هعجارم  اب  دندید و  یم  زاین  یب  یعرـش  روما  رد  داهتجا  زا  ار  دوخ  (ع ) همئا تماما  هب  داقتعا  اب  نایعیـش  لباقم  رد  دندرک . عورش 

(ع) قداص ماما  ترضح  تایح  رخاوا  رد  هک  نیا  ات  دندیسرپ  یم  ار  دوخ  لیاسم  (ص ) مرکا لوسر  ترضح  نامز  دننام  ناراوگرزب  نآ  هب 
نالقان نایم  رد  هک  دوب  هرود  نیمه  رد  دـش . رادروخرب  يا  هقباس  یب  دـشر  زا  هیماما  ياـملع  ناـیم  رد  همئا  ثیداـحا  هعیـش و  هقف  نیودـت 

هویـش نآ  زا  سپ  نامز و  نآ  رد  (ع ) همئا دـندز . تسد  ثیدـح  لعج  هب  نئاخ  يا  هدـع  داـتفا و  فـالتخا  ثیدـح  لـقن  رد  همئا  ثیداـحا 
يرگید ياه  سیاقم  نازیم و  (ع ) همئا هرود  نیمه  رد  زین  دندومن و  نییبت  تسا  داهتجا  عون  کی  هک  ار  ضراعتم  رابخا  اب  دروخرب  حیحص 

هب هعیـش  خیرات  رد  داهتجا  نیزاغآ  لصف  هرود  نیا  اذـل  دـندرک . نییبت  طایتحا و ... تئارب ، باحـصتسا ، دـننام  طابنتـسا  داهتجا و  يارب  ار 
مکح ندیـسر  ناکما  ظاحل  هب  (ع ) همئا يوس  زا  داهتجا  دـعاوق  نییبت  داهتجا و  ندوب  عورـشم  نیع  رد  هعیـش  ياملع  اما  دـیآ  یم  باـسح 
تبیغ هرود  زا  سپ  دندادن . رارق  دربراک  هجوت و  دروم  نادنچ  ار  داهتجا  یکدـنا  دراوم  زج  هب  ناراوگرزب  نآ  زا  ماکحا  تفایرد  یعقاو و 

هقف و خیرات  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب  دراد . یلـصفم  خـیرات  دوخ  نیا  درک و  عورـش  ار  دوخ  ییافوکـش  دـشر و  داهتجا  هک  دوب  يرغص 
هقفلا خـیرات  ناردـب  نینیعلاوبا  ناردـب  یمالـسالا ، هقفلا  خـیرات  یباهـش  دوـمحم  رتـکد  هعیـش ، هقف  راودا  یجرگ  مساـقلاوبا  رتـکد  ءاـهقف ،

دیـس دیلقتلا ، داهتجالا و  ینیمخ  ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  ینیمخ ، ماما  دیلقتلاو ، داهتجالا  یـسوم  فسوی  دمحم  رتکد  یمالـسالا ،
لوصا دلج 3 ، یمالسا ، مولع  اب  ییانشآیراصنا  خیـش  هرگنک  يراوزبس ، ینامحر  یلع  دیلقت ، داهتجا و  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  ردص ، اضر 

همالع هلیضفلا  ءادهش  ینباکنت  دومحم  ءاملعلا  صـصق  یناقلاط . هللاتیاده  دیـس  تیعجرم ، هر ) ) يرهطم یـضترم  دیهـش  داتـسا  هقف ، هقف ـ 
ملعم راثالا  مراکم  یناود  یلع  مالـسا  رخافم  یناسارخ  يدـعاس  رقابدـمحم  همجرت  يراسناوخ  رقاب  دـمحم  دیـس  تاـنجلا  تاـضور  ینیما 
9 ش 7 -  هشیدنا ، ناهیک  ش 56 و 57  هزوح ، هیرشن  مق  هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  پاچ  لمع  نادیم  رد  ملع  نادرم  يدابآ  بیبح 

؟  ینس ای  هعیش  قیرط  هب  دندناوخ  یم  زامن  تروص  هچ  هب  ناناملسم  مالسا  ردص  رد 

شسرپ

؟  ینس ای  هعیش  قیرط  هب  دندناوخ  یم  زامن  تروص  هچ  هب  ناناملسم  مالسا  ردص  رد 
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خساپ

حیطست يارب  اههزیرگنس و  تنوشخ  زا  يذأت  مدع  يارب  دندرکیم و  هدجس  یبنلا  دجـسم  فک  كاخ  رب  همه  (ص ) ربمایپ نامز  رد  فلا )
ینابم اب  بلطم  نیا  دنتـشاذگیم . ریـصح  هدجـس  لحم  رد  اهناتـسبات  رد  شزوس  زا  يریگولج  يارب  نینچمه  دندوب  هتخیر  مرن  هسام  نآ 
تیاور رد  تسا . كاخ  هب  یـسرتسد  هدننک  لیهـست  هکلب  درادن . تیعوضوم  یهقف  رظن  زا  رهم  اریز  تسا . راگزاس  الماک  زین  هعیـش  یهقف 

هیلع و دوجـسلا  زوجی  امع  ینربخا  ع : )  ) هللادـبع یبال  لاق  هنا  : » تسا هدـمآ  دـناهداد  اوتف  نآ  قبط  اهقف  همه  هک  مکح  نب  ماـشه  هحیحص 
؟ کلذ یف  هلعلا  ام  كادف  تلعج  هل : لاقف  سبل . وا  لکاام  الا  ضرالا  تتبنا  ام  یلع  وا  ضرالا  یلع  الا  زوجیال  دوجـسلا  لاق : زوجیال  امع 

یف دجاسلا  و  نوسبلی . نولکای و  ام  دیبع  ایندـلا  انبا  نال  سبلی . لکوی و  ام  یلع  نوکی  نا  یغبنی  الف  لجوزع  عوضخ هللا  دوجـسلا  نال  لاق :
ترـضح زا  ماـشه  اـهرورغب ؛  اورتغا  نیذـلا  ایندـلا  نبا  دوبعم  یلع  هدوجـس  یف  هتهبج  عضی  نا  یغبنی  ـالف  لـجوزع  هللا  هداـبع  یف  هدوجس 
دیوریم هچنآ  نیمز و  رب  اهنت  هدجـس  دـندومرف : اوران ؟ هچ  رب  تساور و  هدجـس  هچ  رب  زاس  هاگآ  ارم  دیـسرپ : (ع ) قداص ماما  هللادـبعابا -

رد عوضخ  هدجـس  اریز  دـندومرف : تسیچ ؟ نآ  هفـسلف  موـش  تیادـف  دیـسرپ : زاـب  تسا . یندروـخ  یندیـشوپ و  هک  هچنآ  زج  تسا  زیاـج 
دنیاهیندیشوپ و اهیندروخ و  هدنب  نایارگ  ایند  اریز  دریگ . ماجنا  یندروخ  یندیشوپ و  رب  هک  دیاشن  سپ  تسا . لجوزع  دنوادخ  هاگشیپ 

 - دـننآ ییابیرف  هتفیرف  هک  ناـیارگایند -  دوبعم  رب  دوخ  یناـشیپ  هک  دـیاشن  مرجـال  تسا . رگـشتسرپ  ار  يادـخ  شاهدجـس  رد  رگهدـجس 
هفیلخ نامز  ات  هک  دنهدیم  ناشن  یخیرات  كرادم  اهتسد  دروم  رد  ب )  هیلع .) دجـسیام  باوبا  زا  باب 1  هعیشلا ج3  لئاسو  « ، ) دنیاسب

نیا رد  ار  اهنآو  دـندرب  شروضح  هب  ار  سراـف  ناریـسا  هک  یماـگنه  يو  ناـمز  رد  تسا و  هدوبن  لومعم  زاـمن  ندـناوخ  هتـسب  تسد  مود 
تأیه نیا  زا  وا  دنتـسیایم . نینچ  مارتحا  هناشن  هب  ناهاشداپ  ربارب  رد  نانآ  هک  دنداد  خساپ  دیاهداتـسیا ؟ هنوگ  نیا  ارچ  دیـسرپ  دید  تلاح 

هالـصلا ج 4 ص 446 باتک  یقثولا  هورعلا  دنتـسم  . ) تسا یلوا  میظعت  هب  ادخ  اریز  دنتـسیاب . نینچ  زامن  رد  داد  روتـسد  دمآ و  شـشوخ 
هک (ع - ) نیموصعم تایاور  ساـسارب  هکلب  درادـن . تیعوضوم  رهم  دوخ  دـش -  هتفگ  ـالبق  هک  ناـنچ  مه -  رهم  دروم  رد  ییوخ ) همـالع 
نآ نیاربانب  دشاب . اهیندیشوپ  اهیندروخ و  زا  ریغ  نیمز  ياهیندییور  نیمزرب و  دیاب  هدجس  دناهداد -  اوتف  نآ  قبط  هعیـش  ياملع  عیمج 

. تسا یفاک  نداهن  نآ  لاثما  گنس و  ای  نیمز  كاخ  رب  رس  زین  هعیش  ياملع  رظن  زا  دییاسیم و  نیمزرب  یناشیپ  زین  ترضح 

؟ دنناوخ یم  زامن  ام  زا  رتهب  تنس  لها  ارچ 

شسرپ

؟ دنناوخ یم  زامن  ام  زا  رتهب  تنس  لها  ارچ 

خساپ

اب ود  نیا  نید  عورف  نید و  لوصا  زا  يرایـسب  رد  تسا . داـیز  رایـسب  ننـست -  عیـشت و  بتکم  ود  هژیو  هب  یمالـسا -  بهاذـم  تاـکرتشم 
فالتخا دروم  دراوم  حرط  زا  ای  هدومیپ و  ار  تدحو  هار  دوخ ، تاکرتشم  رب  هیکت  اب  یتسیاب  ناناملـسم  مومع  دـنراد و  كارتشا  رگیدـکی 

نوچ تسا ؛ هتخاس  بوذجم  ار  امـش  تنـس  لها  ناردارب  زامن  ياههبنج  زا  کی  مادـک  هک  دـیدوب  هتـشون  شاک  زیزع ! ردارب  دـننک . زیهرپ 
رد تکرـش  فوفـص ، مظن  ًـالثم   ) دـننکن لـمع  نآ  هب  یخرب  تسا  نکمم  هچرگ  تسا  ینـس  هعیـش و  قاـفتا  دروم  نآ  دراوـم  زا  يرایـسب 
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تقبس يوگ  عوضوم  نیا  رد  اعون  تنس  لها  ناردارب  هک  تفگ  میهاوخ  امـش  هب  تروص  نیا  رد  تقو و )... لوا  زامن  هب  مامتها  تعامج ،
ندناوخ و زامن  هتسب  تسد  رد  اهنت  دروم  نیارد  ینس  هعیـش و  توافت  تسا ، ندناوخ  زامن  یگنوگچ  امـش  دوصقم  رگا  یلو  دناهدوبر ؛ ار 
هک دـنراد  یهقف  لیلد  هعیـش  ياـهقف  زین  دراوم  نیا  يارب  تسین . ینادـنچ  تواـفت  دراوم  هیقب  رد  تسا و  زیچ  ره  رب  هدجـس  نیمآ و  نتفگ 

لها و  (ص ) ربماـیپ زا  طـقف  ار  دوخ  هقف  هعیـش ، هک  دوـشیم  یـشان  اـجنآ  زا  اـهتوافت  نیا  تسا . یلالدتـسا  هقف  رد  نآ  یـسررب  هاـگیاج 
.} دنربیم هرهب  هنیمز  نیا  رد  زین  يرگید  صاخشا  زا  تنس  لها  یلو  دریگیم ؛ (ع ) تیب

؟ تسا هدش  عورش  یک  زا  اجک و  زا  فالتخا  نیا   ، دییامرفب حیضوت  ننست  لها  یعرش  تاقوا  اب  نآ  فالتخا  عیشت و  لها  یعرش  تاقوا  دروم  رد 

شسرپ

هدش عورش  یک  زا  اجک و  زا  فالتخا  نیا   ، دییامرفب حیضوت  ننست  لها  یعرش  تاقوا  اب  نآ  فالتخا  عیشت و  لها  یعرش  تاقوا  دروم  رد 
؟ تسا

خساپ

ار ءاشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  رگید  تراـبع  هب  دـندناوخیم و  تقو  هس  رد  یهاـگ  ار  اـهزامن  (ص ) مالـسا ربماـیپ  هک  تسین  يدـیدرت 
تما یتحار  مالسا ، ربمایپ  هک  دناسریم  تایاور  هنوگ  نیا  دنشاب . تحار  متّما  ات  منکیم  نینچ  دندومرفیم : دندناوخیم و  مه  رـس  تشپ 

زا یکی  مه  نیا  دنرادهگن و  هدنز  ار  ربمایپ  ياهتنس  هک  دناهدرک  شالت  خیرات ، لوط  رد  نایعیش  دناهدناوخ . عمج  دناهتفرگ و  رظن  رد  ار 
: هعیش تایاور  میروآیم : ءاشع  برغم و  رصع و  رهظ و  ندناوخ  عمج  يهنیمز  رد  ار  تایاور  زا  یخرب  هنومن  يارب  تسا . ربمایپ  ياهتّنس 

راک رد  يرذع  هک  نیا  نودـب  درک ، هماقا  تعامج  اب  ار  رـصع  رهظ و  زامن  دـش ، رهظ  هک  یتقو  (ص ) مالـسا ربمایپ  دومرف : (ع ) قداص ماما 
نیا ربمایپ  درک و  هماقا  تعامج  اب  قَفَـش  طوقـس  زا  لبق  و  دـشاب ، راک  رد  يرذـع  هک  نیا  نودـب  ار ، ءاشع  برغم و  زامن  نینچمه  دـشاب و 
. (. يدـنوخآ پاـچ  تیقاوم ، باوبا  ح 6 ، باب 7 ، ص 101 ، ج 3 ، هعیـشلا ، لئاسو  ) داد ماجنا  تقو ، نتـشاد  تعـسو  يارب  طـقف  ار  راـک 

رهظ و دـشاب ، نایم  رد  يرذـع  هک  نیا  نودـب  (ص ) مالـسا ربمایپ  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدرک  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  نانـس  نب  هللادـبع 
ماـما هب  دـیوگیم : یمق  کلملادـبع  ح 1 .) . باـب 32 ، ص 160 ، نامه ، ) دـندناوخ هماـقا ، ود  ناذا و  کـی  اـب  ار  ءاـشع  برغم و  رـصع ،

درکیم و نینچ  (ص ) ربماـیپ دوـمرف : منک ؟ عـمج  ار  زاـمن  ود  نیب  مشاـب ، هتـشاد  يرذـع  هک  نیا  نودـب  مناوـتیم  اـیآ  متفگ : (ع ) قداـص
نآ هک  هدرک  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  راـمع  نب  قاحـسا  ح 3 .) . نامه ، ) دروایب شیاشگ  یکبـس و  شتما  يارب  شراک  نیا  اـب  تساوخیم 

ياهزات زیچ  زامن  هرابرد  ایآ  تفگ : رمع  دناوخ . مه  اب  ار  رـصع  رهظ و  دشاب  نایم  رد  يرذـع  هک  نیا  نودـب  ادـخ  ربمایپ  دومرف : ترـضح 
عمج ار  اهزامن  ادخ  ربمایپ  هک  دنامهفیم  تایاور  نیا  ح 2 .) . نامه ، ) مهدب شیاشگ  متما  رب  متساوخ  هن ، دومرف : ربمایپ  تسا ؟ هدش  لزان 

. تسا هدرک  ربمایپ  ّتنـس  هب  لمع  دناوخ  عمج  یـسک  رگا  نیاربانب  دنـشاب . تحار  ات  دنناوخب  عمج  مدرم  هک  تساوخیم  تسا و  هدـناوخ 
عمج ار  تعکر  تفه  (ص ) ربمایپ ًاعیمج  ًاینامث  ًاعیمج و  ًاعبَـس  ُّیبنلا  یّلَـص  دـنکیم : لقن  سابعنبا  زا  دـیز  نب  رباج  ّتنـس : لـها  تاـیاور 

، مجنپ پاچ  برغملاتقو ، باب  باب 17 ، ح 537 ، ص 206 ، ج 1 ، يراخب ، حیحص  )M} دندناوخ عمج  مه  ار  تعکر  تشه  دندناوخ و 
َءاـشعلا َبرغملاو و  ًاـعیمج  َرـصعلاو  َرْهُّظلا  هللاُلوسر  یّلـص  دـیوگیم : ساـبع  نبا  . ( توریب قـشمد و  ریثـک ، نبا  راد  يرمق ، يرجه   1414

عمج دــشاب ، يرفــس  رطخ و  هـک  نـیا  نودــب  ار  ءاـشع  برغم و  رــصع و  رهظ و  (ص ) مالــسا ربماـیپ  ٍرفـَـسال  ٍفوـخ و  ریغ  نـم  ًاـعیمج 
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دمحم ، 1419 ضایر ، پاـچ  رـضحلا ، یف  نیتولـصلا  نیب  عمجلا  باب 47 ، ح 600 ، ص 200 ، ج 1 ، یئاسن ، ننس  حیحـص  )M} دندناوخ
برغملا و رـصعلا و  رهظلا و  نیب  نیتولـصلا  نیب  عمجی  ۀنیدملاب  یّلَُـصی  ناک  (ص ) یبنلا ّنا  دیوگیم : سابع  نبا  ینابلالا .) . نیدـلا  رـصان 

ناراب ای  دـشاب و  يرطخ  هک  نیا  نودـب  هنیدـم  رد  (ص ) ربمایپ ٌجَرَح  ِِهتما  یلَع  نوکی  ّالئل  لاق : َِمل ؟ هل : لیق  ٍرطمال . ٍفوخ و  ریغ  نم  ءاشعلا 
رد تما  ات  تفگ : سابع  نبا  درک ؟ نینچ  ارچ  دندیـسرپ : سابعنبا  زا  دندناوخیم . مه  اب  ار  ءاشع  برغم و  برغم و  رـصع و  ورهظ  درابب ،

(ص) هللالوسر یلـص  هک : دنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  ح 601 .) . ص 200 ، ج 1 ، یئاسن ، ننس  حیحص  )M} دشابن تّقشم 
برغم و رصع و  رهظ و  دشاب  يرفس  رطخ و  هک  نیا  نودب  ربمایپ  رفسال  فوخ و  ریغ  یف  ًاعیمج  ءاشعلا  برغملاو و  ًاعیمج  رـصعلا  رهظلا و 
، یبرعلا ثارتـلا  ءاـیحا  راد  لوا ، پاـچ  نیتولـصلا ، نیب  عمجلا  باـب  ح 49 ، ص 489 ، ج 1 ، ملسم ، حیحـص  )M} دـناوخ مه  اب  ار  ءاـشع 

نیا ساسا  رب  میدرک . هراـشا  تیاور  دـنچ  نیا  هب  هنومن  يارب  تسا . ناوارف  هنیمز  نیا  رد  تنـس  لـها  تاـیاور  يدـالیم .) .  1955 توریب ،
نآ دنـشاب و  تحار  مدرم  هک  دوب  نیا  مه  ناشفدـه  دـندناوخیم و  مه  اب  ار  رـصع  رهظ و  ءاـشع و  برغم و  زاـمن  مالـسا  ربماـیپ  تاـیاور 

زامن ربمایپ  دننام  یتّما  ای  یهورگ و  ای  یـسک  رگا  لاح  دـندرک . نینچ  نیمه  رطاخ  هب  دنتـسه و  تّقـشم  رد  مدرم  هک  دـندیدیم  ترـضح 
تّنـس سک  ره  تسا . ربمایپ  ّتنـس  ندرک  اهر  تسا ، دب  هچ  نآ  دناهدرک . لمع  ربمایپ  تّنـس  هب  هکلب  دناهدرکن  يدب  راک  اهنت  هن  دـناوخب ،

زا اجک و  زا  هک  لاؤس  نیا  باوج  رد  و  دـنکیم . لمع  تنـس  نیا  هب  هک  سک  نآ  هن  تسا ، هدـش  تشز  راک  بکترم  دـنک ، اهر  ار  ربمایپ 
دندش فورعم  (ع ») یلع يهعیش   » مان هب  یهورگ  مالسا ، ربمایپ  تایح  لاح  رد  راب  نیلوا  تفگ : دیاب  دش  ادیپ  ینس  هعیـش و  تافالتخا  یک 

هب طوبرم  ثحب  یلعدرک ، دمحم  هتشون  ماشلا ، ططخ   6 ءزج 5 -  هب  هراب  نیا  رد  دیناوت  یم  ) اهنیا ریغ  دادقم و  رامع ، رذوبا ، ناملس ، دننام 
باختنا ربمایپ  يهفیلخ  ناونع  هب  ار  رکبوبا  هدعاسینب  يهفیقس  رد  ربمایپ ، نادناخ  ندرک  ربخ  نودب  هک  نآ  زا  سپ  دینک .) . هعجارم  هعیش 

تعیب رکبوبا  اب  یتدم  زا  سپ  هچ  رگ  دنتفریذپن ، ار  (ع ) یلع ریغ  هباحص  زا  يدادعت  دش و  رتصخشم  (ع ) یلع يهعیش  زرم  ّطخ و  دندرک ،
رتشیب ینـس  هعیـش و  نیب  تافالتخا  البرک  هثداح  ندـمآ  شیپ  اب  دـش و  شیپ  زا  رتنشور  زرم  طخ و  نیا  نیفـص ، گـنج  زا  سپ  دـندرک .

وریپ تنـس  لها  و  (ع ) قداص ماما  وریپ  نایعیـش  دش و  ادـج  مه  زا  لماک  روط  هب  اهزرم  (ع ) قداص ماما  و  (ع ) رقاب ماما  نامز  رد  دـیدرگ و 
. تسا هدنام  ادج  مه  زا  نانچمه  زورما  هب  ات  اهزرم  نیا  دندیدرگ . دوخ  هناگراهچ  ناماما 

؟ دراد دوجو  فالتخا  نتفگ  ناذا  یگنوگچ  رد  یمالسا  بهاذم  نیب  ارچ 

شسرپ

؟ دراد دوجو  فالتخا  نتفگ  ناذا  یگنوگچ  رد  یمالسا  بهاذم  نیب  ارچ 

خساپ

تقو مالعا  يارب  نآ  زا  هدش و  عیرشت  یهلا  یحو  هلیسو  هب  (ص ) مرکا ربمایپ  تثعب  زاغآ  زا  هک  تسا  یمالسا  گرزب  ریاعـش  زا  یکی  ناذا 
دـیحوت و ینعی  نید -  لوصا  هب  ار  نانآ  زامن ، هب  ناناملـسم  توعد  رب  نوزفا  مالـسا ، راعـش  نیا  دوشیم . هدافتـسا  داهج  ناوخارف  زاـمن و 

اهنِم ِْریثک  َّْلِعل  ناذألاب  ُساَّنلا  َرمَأ  اّمنِا  : » دندومرف ترـضح  نآ  هک  دنکیم  تیاور  (ع ) اضر ماما  زا  ناذاش  نب  لضف  دـناوخیم / ارف  توبن - 
و ِِقلاخلا ، ِْدابِع  یلا  ًایعاد  کلذـب  ُنِمؤُملا  َنوکَی  و  ُْهنَع ، َلَغَتْـشا  َتقَْولا و  َلِهَج  َنِمل  ًافیْرعَت  و  لـِفاغلل ، ًاـهیْبنَت  و  یهاَّسِلل ، ًاریکْذـَت  َنوُکَی  ْنأ 

لیالد زا  یخرب  دـندش ، رما  ناذا  نتفگ  هب  مدرم  ینوگانوگ  للع  هب  ِمالـسالاب ؛»... ًاِنلعُم  ناـمیالاب ، ًارهاـجم  دـیحوتلاب ، هل  ًاّرقُم  اـهیف ، ًاـبِغرُم 
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نآ تقو  هک  یـسک  يارب  زامن  تقو  مالعا  ای  تسا و  هدـش  مکاح  نانآ  رب  وهـس  تلفغ و  هک  یناسک  يارب  زامن  يروآدای  زا  تسا  ترابع 
زین دنکیم و  رهاظت  مالـسا  هب  هدومن و  راکـشآ  ار  نامیا  دنکیم ، رارقا  دـنوادخ  یگناگی  هب  هک  یلاح  رد  وگ  ناذا  صخـش  دـنادیمن . ار 

یمالـسا بهاذم  همه  نیب  ناذا  روتـسد  لصا  دیامنیم / داجیا  تبغر  مدرم  رد  هدناوخ و  ارف  دنوادخ  شتـسرپ  تدابع و  يوس  هب  ار  مدرم 
و هثلاث » تداهـش   » هلمج یهورگ  تسا . فالتخا  دروم  نآ  راکذا  زا  یخرب  تیفیک و  اما  درادن  دوجو  یفالتخا  نآ  رد  تسا و  قافتا  دروم 

يارب یبهذـم  اـی  هورگ و  ره  تسادـیپ  هتفگاـن  ار . موـنلا » نم  ریخ  ْالـصلا   » هلمج یهورگ  دـنیوگیم و  ناذا  رد  ار  لـمعلا » ریخ  یلع  یح  »
« لمعلا ِریخ  یلع  یح   » هلمج فذح  تلع  فلا ) دوشیم / هراشا  نآ  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  هک  دـننکیم  لالدتـسا  یلیالد  هب  شیوخ  هیرظن 

تیمّها زا  هزرابم  داهج و  ناوارف ، تاحوتف  رطاخ  هب  مود  هفیلخ  نامز  رد  یتیاور ، رباـنب  لـمعلا ،» ِریخ  یلع  یح   » هلمج فذـح  هراـبرد  - 1
، دننک تکرش  رتمک  داهج  رد  دننادب و  رتشزرا  اب  داهج  زا  ار  زامن  ناناملسم  زا  یخرب  تشاد  ناکما  هک  اجنآ  زا  دش و  رادروخرب  ياهژیو 

دنکیم تیاور  ریمع  یبا  نب  دمحم  زا  قودص  خیش  موحرم  هرابنیا  رد  تسا . هدشیمن  هتفگ  هلمج  نیا  یتدم  يارب  مّود  هفیلخ  روتسد  هب 
ینطاب ای  یهاوخیم  ار  يرهاظ  تلع  : » دومرف دوشیمن ، هتفگ  لمعلا ، ریخ  یلع  یح  ناذا ، رد  ارچ  مدیسرپ  (ع ) رفعج نب  یسوم  ماما  زا  هک 

مدرم هک  تسا  نیا  نآ  تلع  رهاظ  رد  ِْالّـصلا ؛»... یلع  ًالاّکِتا  َداهِْجلا  ُسانلا  َعدَی  ّالَئلَف َ  ُْرِهاَّظلا  ُّْلِعلا  اّمَا  دومرف : ار ، ود  ره  مدرک  ضرع  ار ؟
ْنأ ال ناذألا  َنِم  ِلَمَعلا  ِْریَخ  یلَع  یح  ِكرَِتب  َرَمَأ  نَم  َداَرأف  ُْيالَولا  ِلمعلا  َریخ  ّنِاف  ُْنطابلا  اّما  و  «. » دـنزاسن اهر  ار  داهج  زاـمن  هب  ياـکتا  اـب 
هب هک  یـسک  هزیگنا  تسا و  تیالو  هلأسم  لمعلا  ریخ  یلع  یح  زا  روظنم  هک  تسا  نآ  یعقاو  تلع  اـما  { 1«;} اهیلا ٌأعُد  َو  اهیلع  ٌثَح  ُعَقی 
زا هلمج  نیا  هک  دنراد  هدـیقع  یهورگ  - 2 دوشن / قیوشت  بیغرت و  تیـالو  هب  یـسک  هک  دوب  نیا  داد  ناـمرف  لـمعلا  ریخ  یلع  یح  كرت 

یلع یح   » هلمج هک  تسا  نیا  تیبلها : همئا  رظن  - 3 تسا / هدوبن  ناذا  وزج  (ص ) ربمایپ نامز  رد  ینعی  هدشیمن ، هتفگ  ناذا  عیرشت  زاغآ 
ياهباتک رد  هک  هباحـص  تاـیاور  زا  ياهراـپ  رد  هاگدـید  نیا  هتبلا  { 2;} تسا هدوب  ناذا  وزج  (ص ) ادـخ لوسر  ناـمز  رد  لـمعلا » ریخ 

رد داجـس  ماما  رمع و  هلادبع  هک ، دنکیم  تیاور  هبیـش  یبا  نبا  دوشیم / رکذ  نآ  زا  ياههنومن  هک  دراد  دوجو  هدـش ، لقن  زین  تنـسلها 
ِنیـسحلا ِْنب  یلع  ّنَأ  : » دنکیم تیاور  میرم  یبا  نب  ملـسم  زا  شردپ  زا  رفعج  زا  هبیـش  یبا  رکبوبا  دنتفگیم ؛ لمعلا » ِریخ  یلع  یح   » ناذا

زا سپ  دوـخ  ناذا  رد  نیـسح  نب  یلع  { 3 ...« ;} لوألا ناذالاوه  لوقی  لمعلا و  ریخ  یلع  یح  لاـق : حـالفلا  یلع  یح  غلب  اذاـف  نذؤی  ناـک 
عفاـن تسا / هتـشاد  دوجو  ناذا  نتفگ  يادـتبا  زا  هلمج  نیا  هک  دومرفیم  درکیم و  هفاـضا  ار  لـمعلا » ِریخ  یلع  یح  «، » حـالفلا یَلع  یح  »

ندوزفا لیلد  مونلا » نم  ٌریخ  ُْالّـصلا   » ندوزفا تلع  ب ) تفگیم / ار  لمعلا » ریخ  یلع  یح   » هلمج دوخ  ناذا  رد  رمع  نب  هلادبع  دیوگیم :
لاـمعلازنک باـتک  رد  اـهنآ  ماـمت  هک  تـسا  یتاـیاور  حبـص ، ناذا  هـب  یمالـسا  بهاذـم  زا  یخرب  طـسوت  موـنلا » نـم  ریخ  ْالـصلا   » هـلمج

هک تسا  نآ  زا  یکاح  تایاور  زا  یخرب  تسا . هدـش  لقن  داضتم  نوگانوگ و  ياـهتروص  هب  تاـیاور  نیا  هتبلا  تسا ؛ هدـش  يروآعمج 
ياهراپ هب  تسا . هدوزفا  حبص  ناذا  هب  ار  نآ  باطخ  نب  رمع  هک  دراد  تلالد  رگید  یخرب  دناهتفگیم و  ناذا  رد  ار  هلمج  نیا  (ص ) ربمایپ

الَّصلا يدانَف  ٌمئان ، اَنَا  َُهل : َلیقَف  َّرَم ، ِْالَّصلاب  ُهنِّذُؤی  (ص ) یبَّنلا ُلالَب  یتأ  : » دنکیم تیاور  رُسب  نب  هلادبع  - 1 دوشیم / هراشا  تایاور  نیا  زا 
(ص) ربمایپ هک  دـش  هتفگ  وا  هب  دـیوگب . ناذا  ات  دـمآ  (ص ) مرکا ربمایپ  دزن  لالب  راـب  کـی  { 4«;} ِرْجَفلا ِْالَـص  یف  ْتَّرقَأَـف  ِموَّنلا ، َنِم  ٌریَخ 

هلادبع زا  - 2 دـش / جـیار  حبـص  ناذا  رد  هلمج  نیا  رارکت  نآ  زا  سپ  تسا .» باوخ  زا  رتهب  زامن   » هک دروآرب  گناب  لالب  تسا . هدـیباوخ 
{5«;} مونلا نم  ٌریخ  ُْولـصلا  مونلا ، نم  ٌریخ  ُْالـصلا  لُقف  ِرجفلا  یف  حالفلا  یلع  یح  تغلب  اذا  هنِّذؤمل : لاـق  رمع  : » تسا هدـش  لـقن  رمع  نب 

نِم ٌریخ  ُْالـصلا   » هلمج نآ  زا  سپ  يدیـسر  حالفلا » یلع  یح   » هلمج هب  هاگره  تفگ : دوخ  يوگناذا  هب  مردپ  دیوگیم : رمع  نب  هلادـبع 
: َلاقف ًاِمئان  هدَجوَف  حبُـصلا  ِْالـصب  ُهنّذُؤی  باطخلا  نب  رمع  یلا  َأج  َنّذُؤملا  َّنَا  ُهَغَلب  ُّهنِا  : » دـنکیم تیاور  سنا  نب  کلام  - 3 وگب / ار  مونلا »

زامن يارب  اـت  دـمآ  باـطخ  نب  رمع  دزن  ینذؤم  هک  تسا  هدـش  تیاور  { 6«;} حبـصلا ِأدـن  یف  اهَلعجَی  نأ  رمُع  رَمأف  مونلا ، نم  ٌریخ  ُْالـصلا 
حیرج نبا  - 4 دوش / هتفگ  ناذا  رد  هلمج  نیا  ات  داد  روتـسد  رمع  مونلا . نم  ٌریخ  ُْالـصلا  تفگ : نذوم  دوب . هدیباوخ  وا  دـیوگب . ناذا  حـبص 

ْلُقت ِمل  اّهنَا  تفگ : وا  مونلا ؟ نم  ٌریخ  ُْالصلا  دش : هتفگ  ینامز  هچ  دیـسرپ  سواط  زا  يدرم  هک  داد  ربخ  نم  هب  ملـسم  نب  نسح  : » دیوگیم
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ْمَلف اِهب  َنّذأف  هنم . امُه  اهذـخَأف  ٌلجر  اـهلوقی  (ص ) هللا ِلوسر  ْاـفو  ِ َدـعب  رکبیبأ  ِناـمز  یف  اهَعمـس  ًـالالب  َنّکلو  (ص ) هللا لوسر  ِدـهع  یلع 
سواط { 7«;} ِمْوَیلا یّتَح  ُسانلا  ِهب  َّنذأ  ُهیسَن و  هَّنأک  َثَدحأ و  يذلا  اذه  نَع  ًالالَب  انیُهن  َْول  لاق : رمع  ناک  اِذا  یّتَح  ًالیلق  ّالا  رکبوبَأ  ْثُکْمَی 
ْالـصلا دیوگیم  يدرف  هک  دینـش  لالب  رکبوبا ، نامز  رد  ادخ ، لوسر  تافو  زا  سپ  دشیمن ، هتفگ  هلمج  نیا  ادخ  لوسر  دـهع  رد  تفگ :

. دوب كدـنا  رایـسب  تدـم  نیا  هتبلا  تفر ؛ ایند  زا  رکبوبا  هاتوک  یتدـم  زا  سپ  هک  نیا  اـت  تفگیم  ناذا  رد  ار  نآ  زین  لـالب  مونلا  نم  ریخ 
ات درک و  شومارف  ار  هلأسم  نیا  رمع  ایوگ  یلو  مینک ؛ یهن  هلمج  نیا  نتفگ  زا  ار  لـالب  شاـک  تفگ : دوخ  تفـالخ  ناـمز  رد  مود  هفیلخ 
َنِم ٌریخ  ُْالـصلا  لاـق : نَم  ُلَّوأ  ًادْعَـس  ّنا  : » دـنکیم لـقن  ضفح  نبرمع  زا  حـیرج  نبا  نینچمه  هک  دـنیوگیم . ناذا  رد  ار  نآ  مدرم  زورما 
رمع دوب . دعـس  مونلا  نم  ٌریخ  ُْالَّصلا  تفگ : هک  یـسک  نیتسخن  رَمُِعل ؛» ْنَذُؤی  َْمل  ًالالَب  َّنأ  ُهَکََرت و  َّمث  ٌْعِدب  رمُع : لاقَف  رمُع  َِْفالَخ  یف  موَّنلا 

:، تیبلها همئا  تایاور  هب  دانتـسا  اب  هعیـش  یلو  تفگن / ناذا  رمع  يارب  لالب  درک و  اهر  ار  نآ  دعـس  هاگنآ  تسا  تعدـب  نیا  تفگ  وا  هب 
دعب هکلب  تسا ، هدشیمن  هتفگ  ناذا  رد  (ص ) ادخ لوسر  نامز  رد  هلمج  نیا  هک  تسا  دقتعم  دنادیمن و  زیاج  ناذا  رد  ار  هلمج  نیا  رکذ 

هب نآ  رکذ  رگا  هتبلا  دراذگیم . هحص  بلطم  نیا  رب  زین  ّتنسلها  تایاور  زا  ياهراپ  هک  نانچ  تسا ؛ هدش  هدوزفا  ناذا  هب  ترـضح  نآ  زا 
هثلاث تداهش  ج ) { 8 .} تسا مارح  عیرـشت و  قادصم  دوش ، هتفگ  ناذا  زا  ییزج  ناونع  هب  رگا  یلو  تسا  زیاج  دشاب  يرادیب  هیبنت و  دـصق 

ناذا و رد  هک  نانچ  تسا ؛ (ع ) یلع ماما  ندوب  تجح  تیالو و  هب  تداهش  ندوزفا  دوشیم  هتفرگ  هعیش  رب  هک  یتالاکشا  زا  یکی  ناذا  رد 
يارب تسا / هانگ  تعدب و  ناذا  رد  نآ  ندرک  لخاد  نیاربانب  تسین ، ناذا  وزج  رکذ  نیا  نوچ  دـیوگیم و  هللا » یلو  ًایلع  ّنأ  دهـشأ   » هماقا

رد هک  ار  يزیچ  یـسک  رگا  تسا ، هدش  هتفگ  تعدب  فیرعت  رد  تسخن ) همدقم  تسا : يرورـض  همدقم  دـنچ  نایب  لاکـشا  نیا  هب  خـساپ 
دروآ ياـج  هب  نید  میلاـعت  زا  یـشخب  ناوـنع  هب  درادـن ، دوـجو  نآ  رب  موـمعوحن -  هب  دـنچ  ره  ّتنـس -  باـتک و  زا  یلیلد  تسین و  نید 
ناونع هب  هن  اما  دریگ  ماجنا  یلمع  اـی  دوش و  هدروآ  اـج  هب  ّتنـس  باـتک و  هب  دانتـسا  اـب  یلمع  رگا  نیارباـنب  تسا / هدـش  تعدـب  بکترم 

روط هب  راهطاهمئا : لاوقا  لامعا و  زا  هچنآ  دراد  داقتعا  هعیـش  مود ) همدقم  دوشیمن / هتفگ  تعدب  نآ  هب  عرـش ، روتـسد  نید و  زا  یـشخب 
زا لقن  هب  ناوارف و  تایاور  حیرـصت  هب  اریز  دوشیم ؛ زین  نانآ  راتفر  راـتفگ و  لـماش  تنـس  دراد و  تیجح  تسا ، هدـش  لـقن  نیقی  عطق و 

تیبلـها زا  ناـشیا  نوچ  هکلب  دـنیوگیمن ، يزیچ  دوـخ  دزن  زا  ناـنآ  تسادـخ و  لوـسر  زا  دـننکیم ، ثیدـح  ناـشیا  هچنآ  راـهطاهمئا :
هب هنیـس  هک  تسادخ  لوسر  تّنـس  لاوقا و  لقن  نانآ ، نانخـس  دناهتفای ، شرورپ  تمکح  ملع و  توبن و  یحو و  نادـناخ  رد  دنـشابیم و 

-1 تسا : نینچ  (ع ) تیبلها همئا  ثیداحا  دانتـسا  تایاور  زا  یخرب  تسا / هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  (ص ) ربماـیپ نادـنزرف  طـسوت  هنیس 
هللا نع  لیئَربَج  ْنَع  هللا  ِلوسَر  يّدَج  ْنَع  ُکتثَّدَح  رفْعَج  یبأ  َلاقَف  یل  ُهِدنْـسأَف  ٍثیدَِحب  ینَْتثَّدَح  اذِا  (ع ) رفعج یب   َ ُْتُلق ِال : » دیوگیم رباج 

ناشیا دـینک . رکذ  ار  نآ  دنـس  دـییامرفیم ، یثیدـح  هک  یماـگنه  متفگ : (ع ) رفعج یبا  هب  { 9«;} دانـسالا اذهب  کثدـحا  امّلک  لجوّزع و 
-2 تسا / نینچ  ام  تایاور  یمامت  لج و  زع و  يادـخ  زا  لییربج  لـییربج و  زا  ناـشیا  ادـخ و  ربماـیپ  مدـج  زا  منکیم  تیاور  دـندومرف :

یبأُثیدَح یبأ و  ُثیدَح  یثیدَح  : » تفگیم هک  میدینـش  (ع ) هلادـبعابا زا  هک  دـننکیم  لقن  نارگید  نامثع و  نب  داّمح  ملاس و  نب  ماشه 
ُثیدح و  نینمؤملاِریمأ ، ُثیدح  ِنَسَحلا  ُثیدَح  ِنَسَحلا و  ُثیدح  نیـسحلا  ُثیدـح  نیَـسُحلا و  ُثیدَـح  يّدـج  ُثیدَـح  يّدَـج و  ُثیدـح 
تیاور مردـپ و  زا  منکیم  تیاور  دومرف : (ع ) قداص ماما  { 10«;} لجوّزع هللا  ُلوق  هللا  ِلوسر  ُثیدـح  َو  هللا  ِلوسر  ُثیدـح  نینمؤملاِریما 
تیاور تسا و  نانمؤمریما  تیاور  نسح  تیاور  نسح و  تیاور  نیسح  تیاور  نیـسح و  تیاور  وا  تیاور  دشابیم و  مدج  تیاور  مردپ 
همدقم تسا / هدش  يروآعمج  هعیش  یثیدح  باتک  رد  یناوارف  تایاور  دروم  نیا  رد  تسادخ / لوق  ربمایپ  ثیدح  ربمایپ و  ثیدح  ناشیا 

هللا يوقت  یلع  َِقلَطنِا  : » تسا هدمآ  باتک  نیا  همان 25  رد  دیامنیم . یفرعم  ادخ  ّیلو  ار  نتشیوخ  هغالبلاجهن ، رد  (ع ) یلع ترضح  مّوس )
زا سرت  اب  ورب و  { 11 ...« ;} مُِکلاومأ یف  هللا  َّقح  مُکنِم  َذخ   َّ هَتَفیلَخ ِال هللاُیلو و  مکیلا  ینَلَـسْرأ  هللا ، َدابِع  لوقت : ُْمث  َْهل ... کیرـش  هَدـحو ال 
زا هداهن  ناتیاهلام  رد  ادخ  هک  ار  یقح  ات  تسا  هداتـسرف  امـش  يوس  هب  وا  هفیلخ  ادخ و  یلو  ارم  ادخ ! ناگدنب  وگب : تسا  هناگی  هک  ادخ 

/ تسا هدـش  لـقن  زین  تنـسلها  عباـنم  رد  تیاور  نیا  تسا .» ینمؤـم  ره  یلو  (ع ) یلع : » هـک میناوـخیم  يرگید  تـیاور  رد  مریگب / اـمش 
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تایاور مراهچ ) همدـقم  { 12 ««.} يدـعب نمؤم  لک  ّیلو  وه  و  : » دومرف (ع ) یلع هراـبرد  (ص ) ادـخ لوسر  : » دـیوگیم نیـصح  نب  نارمع 
لوسر تلاسر  هب  تداهـش  زا  سپ  (ع ) یلع تیـالو  هب  تداهـش  اـهنآ  رد  تسا و  هدـش  لـقن  (ع ) تیبلـها همئا  زا  هعیـش  بتک  رد  یناوارف 

ماـما زا  هیواـعم  نب  مساـق  تیاور  اـهنآ  نیرتروهـشم  تـسا . هـتفرگ  رارق  دـیکأت  دروـم  ناذا -  زا  ییزج  ناوـنع  هـب  هـن  هـتبلا  (ص - ،) ادـخ
نیا { 13 «.} هللا یلو  نینمؤُملاریمأ  یلع  َلُقَْیلف  هللا ، ُلوسر  ٌدـمحم  هللاّـالاهلاال ، ْمُکُدُـحأ  َلاـق  اذا  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  تسا  (ع ) قداـص

ِتاوامسلا هللا  َقَلَخ  اَّمل  : » دومرف (ع ) قداص ماما  هک  تسا  هدمآ  زین  يرگید  تیاور  رد  دریگیمرب / رد  ار  ناذا  دراد و  لماک  لومش  تیاور 
؛ نینمؤملاُریمأ ًایلع  َّنَأ  ُدَهْشَأ  ٍتاّرَم .» ُتالَث  هللا ؛ ُلوُسَر  ًادّمُحم  َّنأ  ُدَهْشَأ  ٍتاّرم . ُثالَث  هللا ؛ ّالا  هلا  ْنأ ال  ُدَهْشَأ  يدانَف : ًایدانم  َرمأ  ضرألا ، و 
-1 دوش : هراشا  دـناهدرک  حیرـصت  هتکن  نیا  هب  هک  یعیـش  ناـملاع  زا  یخرب  راـتفگ  هب  تسا  هتـسیاش  تمـسق  نیا  رد  {/ 14 «} ٍتاّرم ُثالث 
هب درادن ؛ یلاکشا  قلطم  بابحتسا  دصق  هب  (ع ) نینمؤملاریما تیالو  هب  تداهش  نتفگ  : » دیوگیم یقثولاْورع  کسمتـسم  رد  میکح  ياقآ 

تیـالو هب  یهاوـگ  دـیوگیم ، هللا  لوـسر  ًادـمحم  هللا ، ـالا  هلا  ـال  امـش  زا  یـسک  یتـقو  هـک  تـسه  جاـجتحا  ربـخ  رد  هـک  ياهـتکن  لـیلد 
یلو تسین . هماقا  ناذا و  وزج  هللا  یلو  ًایلع  نا  دهـشا  : » دـیوگیم لیاسملا  حیـضوت  رد  یناـگیاپلگ  هلاتیآ  - 2 { 15 «.} دهد نینمؤملاریما 
دوـخ لـیاسملا  حیــضوت  رد  زین  ینیمخ  ماـما  - 3 { 16 «.} دوـش هتفگ  تـبرق  دـصق  هـب  هللا  لوـسر  ًادّـمحم  ّنا  دهـشا  زا  دـعب  تـسا  بوـخ 
هتفگ تبرق  دـصق  هب  هللا  لوسر  ًادّـمحم  ّنا  دهـشا  زا  دـعب  تسا  بوخ  یلو  تسین ، هماقا  ناذا و  وزج  هللا  یلو  ًایّلع  َّنَا  ُدهـشَا  : » دـنیامرفیم

ناذا و زج  (ع ) یلع تیالو  هب  تداهـش  دـناهدومرف : ناشیا  تسا  هتفرگ  تروص  بـالقنا  مظعم  ربهر  زا  هک  ییاتفتـسا  رد  - 4 { 17 «.} دوش
ضحم يارب  رگا  هکلب  درادـن  دوجو  شنتفگ  يارب  یعناـم  دـشابن ، تسا ، هماـقا  ناذا و  زج  هک  نیا  دورو و  دـصق  هب  رگا  یلو  تسین  هماـقا 

، دـشاب دراد ، داب -  شموصعم  نانیـشناج  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  ادـخ -  لوسر  هفیلخ  هب  تبـسن  هک  ياهشیدـنا  هب  ناعذا  فارتعا و  راهظا 
ناذالا و باوبا  ناـمه ، [. 2 / ] ص 420 ج 5 ، باب 19 ، ْماقالا ، ناذالا و  باوبا  یلماـعرح ، هعیـشلا ، لـیاسو  [. 1 / ] دشابیم حـجار  شنتفگ 

یلع یح  هناذا  یف  لوقی  ناک  نم  باب  هماقالا ، ناذالا و  باـتک  ص 460 ، ج 1 ، ص 244 ، ج 1 ، یناعنص ، فنصم ، [. 3 / ] باب 19 ْماقالا ،
ح نامه ، [. 7 / ] ح 23242 نامه ، [. 6 / ] ح 23242 ج 8 ، يدـنه ، یقتم  لامعلازنک ، [. 5 / ] ح 23246 ناـمه ، [. 4 / ] ح 1786 لمعلاریخ ،

باب دیفم ، خیـش  یلاما ، [. 9 / ] ْماقالا ناذا و  باب  ْالـصلا  باـتک  ص 319 ، ج 1 ، يراسناوخ ، دمحا  دیـس  كرادـملا ، عماج  [. 8 / ] 23251
[. 11 / ] ص 53 ج 1 ، یفاـک ، زا  لـقن  هـب  ناـمه ، [. 10 / ] ص 17 ج 1 ، هعیـشلا ، ثیداـحالا  عماـج  باـتک  زا  لـقن  هب  ْمئـالا ، يوتف  ْیجح 

ص ج 2 ، هرضنلا ، ضایر  ص 294 ؛ ج 6 ، أیلوالْایلح ، ص 365 ؛ ج 5 ، لبنح ، نبدمحا  دنـسم ، [. 12 / ] همان 25 یضر ، دیـس  هغالبلاجهن ،
ص ج 37 ، نامه ، [. 14 / ] باب 10 ح 1 ، ص 1 ، ج 27 ، یسلجم ، راونالاراحب ، [. 13 /// ] ص 154 و ج 6 ، يدنه ، یقتم  لامعلازنک ، 171 ؛
، لیاسملا حیضوت  [. 17 / ] هلأسم 928 یناگیاپلگ ، لیاسملا ، حیـضوت  [. 16 / ] ص 14 ج 4 ، میکح ، یقثوـلا ، ْورع  کسمتـسم  [. 15 / ] 295

تیب لها  عوضوم : هلأسم 919 / ینیمخ ، ماما 

. دمآ دوجو  هب  اجک  زا  توافت  نیا  دنک و  یم  قرف  ام  اب  تنس  لها  زامن  وضو و  ارچ 

شسرپ

. دمآ دوجو  هب  اجک  زا  توافت  نیا  دنک و  یم  قرف  ام  اب  تنس  لها  زامن  وضو و  ارچ 

خساپ
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قح ص )   ) مرکا یبن  زج  سک  چـیه  هیماما ,  هعیـش  داقتعا  هب  تسا :  مزـال  یلک  تروص  هب  همدـقم و  ناونع  هب  بلطم  کـی  رکذ  ادـتبا  رد 
رومأم دندش و  یم  علطم  یهلا  ماکحا  زا  بیغ ,  عبنم  هب  لاصتا  قیرط  زا  ص )   ) مرکا ربمایپ  درادن . ار  یهلا  ماکحا  نییبت  ریسفت و  عیرـشت , 

بوصنم نآ ) عیرشت  هن  و   ) یهلا ماکحا  نییبت  يارب  ع )   ) همئا ناشیا ,  حیرصت  صن و  قبط  مالـسا  ربمایپ  زا  سپ  دندوب . ماکحا  نیا  غیلبت  هب 
نل اهب  متکـسمت  نا  ام  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا   : » نیملـسم قرف  عیمج  قاـفتا  دروم  ثیدـح  قبط  هلمج  زا  دـنا . هدـش 

دیهاوخن هارمگ  دینزب  گنچ  ود  نیا  هب  هک  یمادام  متیب ,  لها  ادخ و  باتک  مراذگ :  یم  یقاب  امـش  نایم  اهبنارگ  ءیـش  ود  ادـبا ;  اولـضت 
تسا و ص )   ) مرکا لوسر  هریس  لمع و  هوحن  یهلا و  مکح  نایب  افرـص " دننک , یم  نایب  ار  یلمع  تیفیک  ای  یمکح  ع )   ) همئا رگا  دش .»
-1 ددرگ : یمرب  یـساسا  لماع  ود  هب  وضو ، زامن و  تیفیک  رد  اه  توافت  یخرب  شیادیپ  أشنم  دـننک . یمن  عیرـشت  ار  يزیچ  دوخ  شیپ  زا 

نیبم هک  یـسک  هب  یـسرتسد  نارود  مالـسا ,  لوسر  تلحر  اب  دیدج : تالاؤس  شیادیپ  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  روضح  رـصع  زا  ندـش  رود 
ياه هنیمز  رد  يدـیدج  تالاؤس  لئاسم و  شیادـیپ  مرکا و  یبن  رـصع  زا  ندـش  رود  ناـمز و  تشذـگ  اـب  دیـسر . رـس  هب  دوب  یهلا  مکح 
يارب دندید -  یم  هتسب  ار  یهلا  مکح  رگنایب  هب  یسرتسد  هار  هک  تنس -  لها  وضو ) زامن و  هب  طوبرم  لئاسم  هنیمز  رد  هلمج  زا   ) فلتخم
مکح رگنایب  رـسفم و  نیموصعم ,  همئا  هعیـش ، هاگدید  زا  اما  دنتخادرپ . اهنآ  خساپ  هب  دوخ  هقیلـس  داهتجا و  اب  دوخ , تالاؤس  خساپ  نتفای 
رـسفم نیبم و  هب  یـسرتسد  زین  مرکا ,  یبن  تلحر  زا  سپ  لاس  دودح 250  ات  نانآ  دندوب . ناشیا  شرافـس  هب  انب  مرکا و  یبن  زا  دـعب  یهلا 

زامن شفک  اب  ناوت  یم  اـیآ  نوچ :  یلئاـسم  رد  ـالثم " دـندرک ; یم  نییبت  دوب  یهلا  مکح  هک  ار  هچنآ  ع ,)   ) همئا دنتـشاد و  یهلا  ماـکحا 
هدجـس نآ  رب  ناوت  یم  دوش , هلـصاف  شرف )  لثم   ) نیمز يازجا  زا  ریغ  يزیچ  رازگزامن , هدجـس  لـحم  نیمز و  يور  رب  رگا  اـیآ  دـناوخ ؟

مهف هب  روما  نیا  رد  تنس  لها  هک  یلاح  رد  تسا و ,... زیاج  زامن  تئارق  رد  دراد  بجاو  هدجـس  هک  ییاه  هروس  ندناوخ  ایآ  هن ؟  ای  درک 
دنناـم تفرگ -  تروص  ص )   ) مرکا لوسر  تلحر  زا  سپ  اـفلخ ,  يوـس  زا  هک  یتاعیرـشت  تارییغت و  - 2 دنا . هدرک  دانتـسا  دوخ  يأر  و 

يو دزن  ار  سراف  ناریـسا  یتقو  هنومن  ناونع  هب  دش . موسرم  مود  هفیلخ  رمع  نامز  زا  امومع " ندناوخ ,)  زامن  هتـسب  تسد   ) فتکت هلأسم 
مارتحا تهج  هب  دوخ  ناگرزب  ناریما و  لباقم  ام  دنتفگ  دش , ایوج  ار  رمع  نیا  تلع  يو  دنداتـسیا . هتـسب  تسد  رمع  لباقم  نانآ  دندروآ ,

هنوگ نیا  زاـمن  رد  دـنوادخ  لـباقم  رد  مه  اـم  تسا  بوخ  تفگ  دـمآ و  شـشوخ  بدا  راـهظا  هوحن  نیا  زا  رمع  میتـسیا .  یم  هنوگ  نیا 
هک تسا  هدـمآ  وضو  هلأسم  رد  ص 19 .) ج 11 , مـالکلارهاوج ,  ص 445 -  ج 4 , ییوخ ,  هللا  تیآ  یقثوـلا ,  هورعلا  دنتـسم   ) میتسیاـب
زین نآرق  هیآ  اب  هلأسم  نیا  تسا .  هدوب  هعیـش  ینونک  يوضو  دننام  هتـشاد و  يدحاو  تروص  نامثع  تفالخ  ات  ناناملـسم  همه ي  يوضو 

 , تسا هدومن  اهاپ  رـس و  حسم  هب  رما  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  هیآ 6 ) هدئام ,  « ) مکلجرا مکـسوؤرب و  اوحـسماو  : » دیامرف یم  هک  دراد  قیبطت 
یگنوگچ هب  تبـسن  دوخ  تفالخ  نارود  طـساوا  رد  ناـمثع  هک  دوب  نیا  وضو  رییغت  تلع  دـنیوش , یم  ار  اـهاپ  ننـست  لـها  هک  یلاـح  رد 

هیضق نیا  دومن . مالعا  تسا  موسرم  تنس  لها  نایم  رد  نونکا  هک  یلکش  هب  ار  ربمایپ  يوضو  سپـس  وا  دش , دیدرت  راتفرگ  ربمایپ  يوضو 
ار نامثع  هویش  یمالسا  فلتخم  طاقن  رد  یـسایس  ضارغا  هب  انب  يوما  تموکح  نکل  دش , عقاو  ربمایپ  هباحـص  زا  يرایـسب  تفلاخم  دروم 

هنوگ نیا  هجیتن  رد  تشادـن و  ار  مکاح  هاگتـسد  شور  اب  تفلاـخم  تأرج  هباحـص  زا  یخرب  هک  دـندروآ  دوجو  هب  يوج  دـندرک و  غیلبت 
. رعـشم رـشن  یناتـسرهشلا ,  یلع  عیرـشتلا ,  تاـسبالم  لـالخ  نم  یبـنلا  ءوضو  ك :  رتـشیب ر .  یهاـگآ  يارب  تفاـی .  جاور  نتفرگ  وـضو 
زا یگدنز  زا  یشخب  ره  هب  طوبرم  یهقف  ماکحا  هک  تسا  دقتعم  (ع ) يده همئا  تیاصو  تیالو و  هب  داقتعا  اب  هعیش  هک  نآ  مالک  هصالخ 

لها عبانم  ار  بلطم  نیا  تسا ، هدـنام  یقاب  نونکاـت  هک  تسا  ناـمه  (ع ) یمارگ لوسر  موصعم  تیب  لـها  تیادـه  اـب  وضو  زاـمن و  هلمج 
ای زامن و  تئارق  مایق و  لاـح  رد  نتـسب  تسد  حبـص ، ناذا  رد  لـمعلا » ریخ  یلع  یح   » فذـح لاـثم ،  ناونع  هب  دـنک . یم  دـییأت  مه  تنس 

( رمع  ) مود هفیلخ  تفالخ  رصع  رد  (ص ) ادخ لوسر  تنس  فالخرب  هک  دنراد  لوبق  مه  تنـس  لها  هک  يروما  زا  تقوم ، جاودزا  میرحت 
(ع) نیموصعم نادنزرف  نانمؤم و  ریما  تماما  هب  ندرک  تشپ  لیلد  هب  تنس  لها  تفگ ، دیاب  ور  نیا  زا  تسا . هدمآ  دوجو  هب  وا  هقیلس  اب  و 

هراب نیا  رد  تسا . راکـشآ  نشور و  قیقحت  لها  يارب  دوخ  ياج  رد  هک  دنا  هدـش  یمالـسا  لمع  هدـیقع و  رما  رد  يدـج  تافیرحت  راچد 
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مه یـسراف  هب  هک  نیدلا  فرـش  نیـسحلادبع  دیـس  موحرم  تاعجارملا »  » باتک ای  ینیما و  همالع  موحرم  ریدغلا  يدلج  باتک 11  هعلاطم 
. دوب دهاوخ  دیفم  یماما ) رفعج  دمحم  همجرت   ) تسا هدش  هدنادرگرب 

؟ دنروآیم اج  هب  عقوم  هب  ار  زامن  دنهدیم و  تیمها  عیشت  لها  زا  رتشیب  زامن  هب  تنس  لها  ارچ 

شسرپ

؟ دنروآیم اج  هب  عقوم  هب  ار  زامن  دنهدیم و  تیمها  عیشت  لها  زا  رتشیب  زامن  هب  تنس  لها  ارچ 

خساپ

ترـضح هب  : » دـیامرفیم لوا  بتارم ، نآ  نایم  رد  ناحبـس  يادـخ  هک  تسا  یتاـجرد  مالـسلا ) مهیلع  ) ناـموصعم هب  أدـتقا  يوریپ و  يارب 
هوسا «ص » مرکا ربمایپ  : » دیامرفیم زین  و  { 1 (.} هعم نیذلا  میهاربا و  یف  ْنسح  ْوسأ  مکل  تناک  دق  «. ) دینک یسأت  شناهارمه  و  «ع » میهاربا
لمع نامیا و  اوقت و  هار  زا  حور  بیذـهت  یـسأت  شور  نیرتهب  و  { 2 (} ْنسح ْوسأ  هللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دـقل  «. ) تسا امـش  يارب  یبوخ 

هب شرافـس  دراوم  هلمج  زا  دوشن / لیاز  ددنبنرب و  تخر  ياهثداح  چیه  اب  ات  تسا  نآ  یبلق  خوسر  روظنم  هب  نیرتهب  تسرامم و  حـلاص و 
یلع تناک  ْولـصلا  نا  : ) دومرف دـنوادخ  هک  تسا ، زامن  دراد ، يراصحنا  شقن  اوقت  نامیا و  تیوقت  سفن و  بیذـهت  رد  هک  هدـش ، یـسأت 
رکذ و ... نم ، بوبحم  نمؤم ، جارعم  مشچ ، روـن  ار  نآ  (ص ) ربماـیپ هک  دراد  شزرا  تمظع و  ردـقنآ  زاـمن  { 3 (.} ًاتوقوم ًاباتک  نینمؤملا 

(ص) ربمایپ صخش  و  مالسلا ) مهیلع  ) همئا هک  تسین  یفخم  دیامنب و  زین  ناروآمایپ  هب  یسأت  دیاب  زامن  هماقا  نمـض  نمؤم  اذل  تسا . هدرک 
نینچ یتسیاب  زین  نانآ  ناوریپ  هک  دناهدرک  دیکأت  هدـش و  لئاق  تعامج  صوصخ  هب  نآ و  تقو  رد  مه  نآ  زامن ، هماقا  هب  یناوارف  تیمها 

تروص ود  لاؤس  نیا  دنروآیم !؟ اج  هب  عقوم  هب  ار  زامن  دنهدیم و  تیمها  زامن  هب  عیـشت  لها  زا  رتشیب  تنـس  لها  ارچ  هکنیا  اما  دـننک /
؟ دنروآیم اج  هب  تقو  لوا  دنتسه ، لئاق  تیمها  نوچ  ای  دنتسه ؟ لئاق  رتشیب  تیمها  دنروآیم ، اج  هب  عقوم  هب  نوچ  ایآ  هکنیا  لوا  دراد ،

تنـس لها  ناردارب  هک  دـنک  اعدا  دـناوتیمن  عطاـق  سرـض  هب  سک  چـیه  یناـث  رد  و  دوش . کـیکفت  مه  زا  دـیاب  هک  تسا  بلطم  ود  نیا 
. دشاب قداص  بلطم  نیا  دیاش  اهناکم  ای  اهنامز و  یضعب  رد  دراوم و  یضعب  رد  هچ  رگا  دنتسه ، لئاق  هعیش  هب  تبسن  يرتناوارف  تیمها 

أشع برغم و  رصع و  رهظ و  زامن  ود  هعیـش  هکنیا  تسا و  ینامز  هچ  زامن  تقو  لوا  هکنیا  اما  هلمجلاب / هن  تسا  حیحـص  هلمجلا  یف  یلو 
دراد دوجو  يدراوم  نوچ  تسین . مات  مه  لیلد  تسا ، تقو  لوا  رب  لیلد  نیا  تبون ، جنپ  رد  تنـس  لها  ناردارب  دـننکیم و  هماقا  مه  اب  ار 

ای ندـناوخ  عمج  زامن  دـیاب  دـشاب ، قیـضم  تقو  تبون  جـنپ  رد  رگا  سپ  دـنناوخیم . عمج  ار  زامن  دراوم  یهاگ  مه  (ص ) ربمایپ دوخ  هک 
رد دشاب / أضق  ای  تقو  ریغ  رد  دنناوخیم  عمج  یتقو  هک  هدیـسرن  (ص ) ربمایپ تنـس  زا  هکنآ  لاح  شدوخ و  تقو  ریغ  رد  ای  دشاب و  أضق 

تقو هرابرد  هلظنح  نب  رمع  : " مدرک ضرع  (ع ) قداص ترـضح  تمدـخ  : » تفگ هک  هدـش  لقن  هفیلخ » نب  دـیزی   » زا دنـس  رکذ  اـب  یفاـک 
رمع مدرک : ضرع  دیوگیم -  هک  اج  نآ  ات  " ددـنبیمن -  غورد  ام  رب  وا  : " دومرف ترـضح  " هدرک ، لقن  یبلاطم  ام  يارب  امـش  زا  اهزامن ،

هار باتش  اب  هک  یهاگ  ترفاسم  رد  (ص ) ادخ لوسر  یلو  دوش ، ناهنپ  باتفآ  مرح  هک  تسا  یعقوم  برغم  زامن  تقو  : " دیوگ هلظنح  نب 
{4" «.} تسا هتفگ  تسرد  هلظنح  نب  رمع  : " دومرف ماما  " دـناوخیم ، أشع  زامن  اب  ار  نآ  و  تخادـنایم ، ریخأـت  ار  برغم  زاـمن  دومیپیم ،

لوسر : » دومرف هک  هدرک  تیاور  شراوگرزب  ردـپ  زا  (ع ) قداص ترـضح  زا  دـیز » نب  ْحلـص   » زا دنـس  رکذ  اـب  بیذـهت  رد  یـسوط  خـیش 
اب ار  ات  ود  نآ  دومرفیم و  هلجع  أشع  زامن  ندناوخ  رد  تخادنایم و  ریخأت  هب  ار  برغم  زامن  دیرابیم ، ناراب  هک  ییاهبش  رد  (ص ) ادخ
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ماما زا  دنـس  رکذ  اب  باتک  نآ  رد  زین  { 5" «.} دش دهاوخن  محر  وا  هب  دـنکن  محر  نارگید  هب  هک  یـسک  : " دومرفیم دـناوخیم  اجکی  مه 
دنوخیم مه  اب  ار  رـصع  رهظ و  زامن  تشاد ، يروف  راک  ای  دوب و  رفـس  رد  هک  یتقو  (ص ) ادخ لوسر  : » دومرف هک  هدش  تیاور  (ع ) قداص

هدرک تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  دوخ  دنس  هب  هیقف »  » باتک رد  قودص  خیش  { 6 «.} تخادنایمن هلصاف  أشع  برغم و  زامن  نیب  نینچ  مه  و 
اوه راذـگب  دربا ، : " دومرفیم (ص ) ادـخ لوسر  تساوـخیم  هزاـجا  نتفگ  ناذا  يارب  نذؤـم  نوـچ  مرگ  رایـسب  ياـهزور  رد  : » دوـمرف هک 

شرانک رد  دـمآیم و  شتمدـخ  هب  یـسک  زامن ، رد  تقو  ره  (ص ) ادـخ لوسر  : » دـیوگ مولعلاأیحا  باـتک  رد  یلارغ  { 7" «.} دوش کنخ 
ار وا  تجاـح  هکنآ  زا  سپ  يراد "؟ یتجاـح  اـیآ  : " دومرفیم دـشیم و  وا  هجوتم  و  درکیم . هاـتوک  ار  زاـمن  وا  رطاـخ  يارب  تسـشنیم 
: دـیوگیم هدروآ و  ار  تیاور  هنوگ  نیا  مه  یناـشاک  رکبوبا  عئاـضلا  عئادـب  باـتک  رد  یلو  { 8 «.} داتـسیایم زامن  هب  ًاددجم  دروآیمرب ،

زیاج ناراب ، ندـیراب  ای  رفـس و  رذـع  هطـساو  هب  أشع  تقو  رد  ار  أشع  برغم و  نیب  رـصع و  تقو  رد  رـصع  رهظ و  نیب  عمج  یعفاش  ماـما  »
هفرع و رد  رـصع  رهظ و  زامن  نیب  درک  عمج  (ص ) ربمایپ هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  هک  دنادیم  یتیاور  ار  لوق  نیا  لیلد  و  دـنادیم ،»

رـصع رهظ و  نیب  عمج  زین  وا  اذل  مدرم ، لاح  تیاعر  تهج  هدوب  ناراب  رفـس و  رد  جایتحا  يارب  عمج  نیا  ْفلدزم و  رد  أشع  برغم و  نیب 
رفس هطساو  هب  سپ  تسا . هریبک  ناهانگ  زا  نآ  تقو  زا  ْالص  ریخأت  هک  تسا  نیا  ام  لیلد  : » دیوگیم یناشاک  رکبوبا  اما  دنادیم . زیاج  ار 

: دومرف (ص ) ربمایپ هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  هک  دـنادیم  یتیاور  ار  نآ  لیلد  رگید ،» هریبک  ناهانگ  ریاس  لثم  دوشیمن ، هحابا  ناراـب  و 
ود نیب  عمج  : » تفگ هک  هدـش  لقن  زین  رمع  زا  و  تسا » هداد  ماجنا  ار  ياهریبک  هانگ  دـنک ، عمج  دـحاو  تقو  رد  زاـمن  ود  نیب  هک  یـسک  »
وا تسین و /»... زیاج  نآ  رییغت  اذـل  عامجا ، تنـس و  باتک و  لـیلد  هب  دـنراد  صوصخم  تقو  اـهزامن  نوچ  تسا . هریبک  ناـهانگ  زا  زاـمن 
... تسین و زیاج  مه  رـصع  رهظ و  نیب  عمج  تسین ، زیاج  مه  رذع  لیلد  اب  رهظ  حبـص و  زامن  نیب  عمج  هک  هنوگ  نامه  هک  دـنکیم  هفاضا 

زیاج دـحاو  نامز  رد  بجاو  زامن  ود  نیب  عمج  : » هک هدـمآ  مه  هدـش  هتـشون  هیفنح  یبا  بهذـم  رب  هک  رـسیملا » هقفلا   » باـتک رد  و  { 9 .}
رگا دنیوگیم  دننادیمن و  زیاج  ار  عمج  تنـس  لها  هک  تفرگ  هجیتن  دوشیم  اجنیا  { 10 «.} رذع نودب  هاوخ  دشاب و  رذع  اب  هاوخ  تسین 
هکلب دوبن  زامن  رد  ریخأت  دـنداد ، ماـجنا  عمج  هک  (ع ) یلع ترـضح  رمع و  و  (ص ) ربماـیپ هکلب  دوبن  زاـمن  رد  ریخأـت  تسا ، هدوب  عمج  مه 

انب نکل  دننکیم  رکذ  ار  یتایاوراما  { 11 .} دنرادن لوبق  ار  زامن  ود  نیب  عمج  لاح  ره  هب  و  دنداد . ماجنا  دـندروآ و  ولج  هب  ار  رـصع  زامن 
رد نیا  ، دـننادیم زیاج  دراوم  یـضعب  رد  ار  زامن  نتخادـنا  ولج  یلو  دـنرادن  لوبق  ار  ریخات  هچ  رگا  ، دـنراد نآ  هیجوت  رد  یعـس  یلئـالد  هب 

یلو دراد  تعـسو  ینعی  دـنادیم  كرتشم ) تقو   ) عسوم تقو  ار  زامن  تقو  مه  یفرط  زا  دـننادیم و  زیاج  ار  عمج  هعیـش  هک  تسا  یلاح 
تقو نیا  زا  ریغ  هک  تسا  نیا  رد  نانآ  ندناوخ  تقو  لوا  لئالد  زا  یکی  نیاربانب  دننادیم / گنت  قیضم و  ار  نآ  تقو  تنس  لها  ناردارب 

عـسوم تقو  زین  نانآ  رگا  اسب  هچ  يا  و  تسا . نانآ  یهقف  لیلد  هکلب  تسین  فرـص  نداد  تیمها  لیلد  نیا  هک  دـننادیم  أضق  ار  ندـناوخ 
تاقوا هب  تبـسن  هعیـش  بهذم  لیلد  دش / دراو  نانآ  یهقف  بتک  هب  دیاب  ثحب  لیـصفت  يارب  دنناوخیمن . تقو  لوا  زین  نانآ  دنتـسنادیم ،

مه یفرط  زا  { 12 .} دراد عمج  زاوج  رد  صوصخ  هب  تلالد  هک  یتایاور  هفاضا  هب  تسا  يوبن  تنـس  تایآ و  قالطا  نامه  هیموی ، ضیارف 
ار نآ  (ص ) ربمایپ دوب ، قیضم  تقو  رد  زامن  رگا  تسا و  هدناوخ  عمج  ار  ییاهزامن  (ص ) ربمایپ هک  دناهدرک  لقن  هعیـش  مه  ننـست و  لها 

عـسوم رب  تسا  لیلد  هتخادنایم  ریخأت  هب  ار  زامن  رذـع  اب  يدراوم  رد  ولو  (ع ) ربمایپ تنـس  رد  هکنیا  دوش  أضق  شزامن  ات  درکیمن  كرت 
تـسا نیا  رگید  لیلد  دوش / عوجر  نآ  هب  دیاب  هک  هدش  ثحب  هدـش و  هراشا  ناوارف  تایاور  تایآ و  هب  مه  یهقف  بتک  رد  هچ  رگا  ندوب ،

هنوگ نیا  ار  تعامج  ماما  طیارـش  تنـس  لها  دراد / قرف  هعیـش  تارظن  اب  دـنکیم  لقن  تعاـمج  ماـما  يارب  هک  یطیارـش  ننـست  لـها  هک 
ماما يارب  هعیـش ، أـملع  یلو  { 13 .} دـشاب دازآ  رح و  چ ) دـشاب . ملاس  ح ) دـشاب . لقاع  ج ) دـشاب . غلاـب  ب ) دـشاب . درم  فلا ) درامـشیم :
مزـال ار  مومأـم  يارب  تلادـع  زارحا  هتـسناد ، طرـش  ار  ندوب  درم  هدازلـالح ، لداـع ، یماـما ، هدزاود  هعیـش  لـقاع ، ندوب ، غلاـب  تعاـمج 

، دنک دامتعا  نکمم  قیرط  ره  زا  وا  تلادع  هب  رگا  ار  وا  هرهچ  تیور  مسا و  تخانـش  نودب  رـضاح  تعامج  ماما  هب  ادتقا  { 14 .} دننادیم
لها هقف  رد  هک  تسا  ییانثتـسا  طرـش  کی  تعامج  ماما  يارب  تلادـع  ندرک  زارحا  تلادـع ، طرـش  هک  تسا  یهیدـب  { 15 .} تسا زیاج 
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ماجنا رتدوز  ار  زامن  نانآ  تعامج ، ماما  تلادـع  مدـع  تقو و  قیـض  هب  هجوت  اب  اذـل  تسین ، تیـساسح  نیا  هب  ای  درادـن و  دوجو  ای  تنس 
دـشاب هصقان  تلع  ای  یئزج و  تلع  دـیاش  دوب  دـهاوخن  همات  تلع  روط  هب  ندـش ، لئاق  تیمها  لیلد  لاح  هب  ات  لـیلد  ود  نیا  هک  دـنهدیم 

رد ًاصوصخ  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا هعیـش و  نینمؤم  هعیـش و  أملع  هریـس  هب  مینک  یلامجا  یهاـگن  رگید ، یفرط  زا  تسین . یلـصا  لـیلد  یلو 
همه تفگ  و  تشاگنا ؟ هعیش  همه  دیابن  ار  هعیش  یضعب  مینیبب  ات  هن ؟ ای  تسا  لئاق  زامن  يارب  تیمها  هعیش  مینیبب  ات  نتفر  زامن  غارـس  تقو 
لوا تعامج و  زامن  هک  تسین  هنوگ  نیا  تسا . ناوارف  مه  تعامج  تقو و  لوا  زامن  هب  لـهاک  تنـس  لـها  ناردارب  نیب  رد  مینیبب  هعیش و 
ماـما یتـقو  دراد / تبحـص  ياـج  مه  دنـشاب -  تیب  لـها  هک  اوـتحمیب -  حوریب و  زاـمن  هـچرگا  دـنهد . ماـجنا  يروـف  ناـنآ  ناـگمه  ار 

هکنیا لثم  نایهارمه -  زا  یکی  هک  دـناهدناوخ  بش  زامن  یتلاح  اب  ماما  توغاط ) رـصع  رد   ) نادـنز يارب  دـندربیم  مق  زا  ار  هر ) ) ینیمخ
«/ دوب هدرک  هیرگ  نارهت  ات  اهنآ  زا  یکی  میدـش و  عقاو  ماـما  زاـمن  دـیدش  ریثأـت  تحت  اـم  : » هک تفگ  نم  هب  ًادـعب  دوب -  راـصع  هورگرس 
نآ زا  دعب  حبص و  ناذا  زا  دعب  تسرد  رتدوز ، مه  دیاش  میدرک و  تکرح  تعاس 4  حبص  زا  میدش  تیوک  مزاع  فجن  زا  هک  مه  يزور  »

گنز ناشتعاس  هک  دندوب  هدیباوخن  تعاس  ود  دندرک . تحارتسا  هرصب  لته  رد  ماما  ماجنارـس  رتشیب ، دیاش  تعاس 12 و  اهيراتفرگ  همه 
مدورو لئاوا  رد  نم  : » دیامرفیم هر ) ) ینباکنت دمحم  ازریم  موحرم  { 16 ...«} حبص زامن  مه  دعب  دندناوخ و  بش  زامن  دندش و  رادیب  دز و 

رس تشپ  متفریم و  درکیم ، تعامج  هماقا  اجنآ  رد  رهاوج  بحاص  هک  یسوط  خیش  دجسم  هب  أشع  برغم و  زامن  يارب  فرشا ، فجن  هب 
ره وا ، حبـص  زامن  كرد  يارب  مدرکیم و  ادـتقا  یتفـش  موحرم  هب  ار  حبـص  زامن  یلو  مدـناوخیم ، ار  أشع  برغم و  زامن  رهاوج ، بحاص 

ینامز ناشیا  متـسیاب . وا  کیدزن  تعامج ، زامن  رد  هک  متفریم  اج  نادـب  تشاد ، يو  دجـسم  ات  يدایز  ًابیرقت  تفاسم  هک  ماهناخ  زا  زور 
رد دهدیم ؟ ّدم  ارچ  دیـس  تسین ، دم  ياج  هللا  رد  هک  مدرک  لاؤس  ناشیا  نادرگاش  زا  نم  دادیم . ّدم  دومرفیم ، تئارق  مارحالاْریبکت  هک 

تلاح زا  منکیم  ملکت  ربکا ، هللا  هکرابم  هملک  هب  هک  یناـمز  : " دومرف باوج  رد  " میدرک . لاؤس  ناـشیا  زا  ار  رما  نیا  اـم  : " دـنتفگ خـساپ 
ره رب  درکیم و  تئارق  هیرگ  اب  هکلب  نزح  اب  مامت و  عوضخ  اب  ار  زامن  همه  دیـس  " تسین / يرایتخا  نداد  ّدـم  نیا  موریم و  نوریب  راـیتخا 

{17 «.} دـناوخیم هعفد  هس  ار  دوجـس  عوکر و  رکذ  مه  لـفاون  رد  تسا و  بلق  روـضح  تیاـهن  اـب  وا  زاـمن  هک  دـشیم  حـضاو  یعمتـسم 
ص ج 3 ، مق ، ، 1365 بتکلاراد ، پاچ  هر ،) ) ینیلک موحرم  یفاک ، لوصا  [. 4 / ] 25 هقاح /  [. 3 / ] 21 بازحا /  [. 2 / ] 4 هنحتمم /  [. 1  ] مالسلاو
، مق یمالـسا ، بتکلاراد  راصبتـسالا ، یف  ص 33 /  ج 2 ، هر ،) ) یـسوط خیـش  ماکحالا ، بیذهت  [. 5 / ] ص 32 ج 2 ، بیذــهت ، یف   / 279
ص ج 1 ، ، 1413 مق ، نیسردم  هعماج  هر ،) ) قودص خیـش  هیقفلا ، رـضحی  نم ال  [. 7 / ] ص 233 ج 3 ، یفاک ، [. 6 / ] ص 136 ج 1 ، ، 1365
، عئاضلا عئادب  [. 9 / ] ص 250 یمالسا ، یـشورفباتک  ، 1378 متفه ، پاچ  هر ،) ) یئاـبطابط همـالع  موحرم  یبنلا ، ننـس  زا  لـقن  هب  [. 8 / ] 224

نمحرلا قیفش  رـسیملا ، هقفلا  [. 10 / ] ص 126 ج 1 ، ناتـسکاپ ، ْبیبـحلا ، ْبتکم  رـشن  ، 1409 لوا ، پاـچ  یناـشاکلا ، دوعـسم  نب  رکبوبا 
ترضح تائاتفتسالْابوجا ، [. 12 / ] نامه عئاضلا ، عئادـب  [. 11 / ] ص 62 ماج ، دـمحا  مالـسالا  خیـش  تاراشتنا  ، 1375 مود ، پاچ  يودـنلا ،
حیضوت [. 14 / ] ص 109 ریـسملا ، هقفلا  [. 13 / ] ص 101 ج 1 ، مـق ، ، 1375 مجنپ ، پاچ  نیلقث ، یگنهرف  هسـسؤم  رـشن  ياهنماـخ ، هللااـْیآ 

، يراتخم اضر  ناگنازرف ، يامیس  [. 16 / ] ص 153 تائاتفتسالا ، ْبوجا  [. 15 / ] تعامج ماما  طیارش  تمسق  ینارکنل ، لضاف  هللاْایآ  لئاسملا ،
/ نامه [. 17 / ] ص 221 ، 1377 مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم 

دیقم نّنست  لها  یلو  میتسرفیم  تاولص  میونشیم  ای  میروآیم  نابز  هب  ار  (ص ) هللا لوسر  كرابم  مان  یتقو  ناذا ، ریغ  ناذا و  رد  نایعیش  ام  ارچ 
؟ دنتسین تاولص  نداتسرف  هب 

شسرپ

لها یلو  میتسرفیم  تاولـص  میونـشیم  ای  میروآیم  نابز  هب  ار  (ص ) هللا لوسر  كراـبم  ماـن  یتقو  ناذا ، ریغ  ناذا و  رد  نایعیـش  اـم  ارچ 
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؟ دنتسین تاولص  نداتسرف  هب  دیقم  نّنست 

خساپ

لوسر زا  ياهریثک  تایاور  { 1 (} ًامیلست اوُمّلَس  ِْهیَلَع و  اوُّلَص  اونمآ  نیّذلا  اَهّیأ  ای  ِّیبَّنلا  یَلَع  َنّولَُصی  ُهَتَِکئالم  هّللا و  ّنإ   ) هفیرش هیآ  رب  هوالع 
كراـبم مسا  لاـح  ره  رد  تقو و  ره  هک  دـناهدومرف  شرافـس  ناناملـسم  همه  هب  هک  تـسا  تـسد  رد  مالـسلا ) مـهیلع  ) هـمئا و  (ص ) ادـخ
ناشدوخ رظن  هب  هک  تنـس  لها  ياهباتک  رد  دنتـسرفب و  تاولـص  دنونـشب  ای  دـنیوگب  ار  باـنج  نآ  هینک  بقل و  اـی  (ص ) لوسر ترـضح 

، دـیوگیم ناذا  نذؤم  یتقو  دومرف : (ص ) لوسر ترـضح  هک  هدـش  لقن  ملـسم » حیحـص   » دـننام دـننادیم  اهباتک  نیرتربتعم  زا  حـیحص و 
هب دنوادخ  دنتسرفب  تاولص  نم  رب  سک  ره  هک  یتسرد  هب  دیتسرفب ، تاولص  نم  رب  و  دینک ) تیاکح   ) دییوگب وا  دننام  ار  ناذا  ياههلمج 

ار (ص ) ادخ لوسر  كرابم  مان  یتقو  هک  دنادیم  فظوم  ار  دوخ  هعیش  ساسا  نیا  رب  { 2 .} دتسرفیم سک  نآ  رب  تاولص  هد  یتاولص  ره 
هدینش دنکیم  يراج  نابز  هب  ار  ترضح  نآ  سّدقم  مان  هک  نّذؤم  دوخ  یتح  ننـست و  لها  یلو  دتـسرفب  تاولـص  دینـش  ای  دروآ  نابز  هب 

نورحم تاولـص  باوث  زا  ار  دوخ  دننکیمن و  لمع  هدـمآ  ناشدوخ ، دزن  ربتعم  ياهباتک  رد  هک  یتایاور  هب  دتـسرفب و  تاولـص  هک  هدـشن 
 - ص 54 متاح ، یبا  فیلأت  ناذألا ، باـتک  [. 1 . ] دـناهدش ادـج  (ص ) ربمایپ تیب  لها  زا  هک  تسا  یناسک  يازج  هرمث و  نیا  دـنزاسیم و 

لاـق یبـنلا ... یلع  یّلـصی  ّمث  همعـس  نمل  نذؤملا  لوق  لـثم  لوقلا  بابحتـسا  باـب 7 : ص 198 ، ةالـصلا ، باتک  ملـسم  حیحـص  [. 2 . ] 60
نبا حیحص  باتک  رد  و  ًارشع ... هیلع  هّللا  یّلص  ًةالص  ّیلع  یّلص  نم  هناف  ّیلع  اّولص  ّمث  لوقی  ام  لثم  اولوقف  نذؤملا  متعمس  اذإ  (ص ) یبنلا

. تسا هدمآ  نومـضم  نیمه  هب  یتیاور  ح 418 : ناذالا ، عامـس  غارف  دـعب  (ع ) یبنلا یلع  ةالـصلا  لصف  باب  ( 58  ) ص 218 ج 1 ، ۀمیزخ ،
. تسا هدروآ  ار  نومضم  نیمه  ص 157 ، یناطحقلا ، نمؤملا ، ةالص  باتک  نینچمه 

لها یلو  مییوگیم  هَّللا » یلو  و  (ع ) نینمؤملاریما ًایلع  نا  دهشا  ( » (ص هَّللالوسر ًادمحم  نا  دهـشا   » زا دعب  هماقا  ناذا و  رد  نایعیـش »  » ام ارچ 
؟ دراد ّیلو  ادخ  رگم  هچ ؟ ینعی  تسادخ ) یلو  (ع ) یلع « ) هَّللا یلو  ّیلع   » هک دننکیم  لاؤس  دـننکیم و  ضارتعا  مه  امب  دـنیوگیمن و  ننـست 

شسرپ

هراشا

لها یلو  مییوگیم  هَّللا » یلو  و  (ع ) نینمؤملاریما ًایلع  نا  دهشا  ( » (ص هَّللالوسر ًادمحم  نا  دهشا   » زا دعب  هماقا  ناذا و  رد  نایعیش »  » ام ارچ 
ّیلو ادـخ  رگم  هچ ؟ ینعی  تسادـخ ) یلو  (ع ) یلع « ) هَّللا یلو  ّیلع   » هک دـننکیم  لاؤس  دـننکیم و  ضارتعا  مه  امب  دـنیوگیمن و  ننـست 

؟ دراد

خساپ

تیالو هب  تداهـش  دیداد ، (ص ) دمحم ترـضح  تلاسر  دیحوت و  هب  تداهـش  هاگ  ره  هک  نیا  رب  ینبم  دراد  دوجو  یتایاور  هعیـش  هقف  رد 
تیالو و ادخ و  لوسر  تلاسر  ادخ و  یگناگی  هب  رارقا  تداهش و  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  عومجم  زا  دیهدب و  زین  (ع ) یلع ترـضح 

صوصخ رد  هک  نیا  و  تسا ، كاکفنا  لباق  ریغ  دراد و  دوجو  مزـالت  اـهنآ  نیب  دنـشابیمن و  ادـج  رگیدـکی  زا  (ع ) نینمؤملا ریما  تماـما 
رد یـضتقم . مدع  تهج  زا  هن  تسا ، هدوب  عنام  دوجو  تهج  زا  ًارهاظ  دـناهدشن  نآ  ضرعتم  هدـشن و  حیرـصت  نآ  هب  هماقا  ناذا و  تایاور 
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هنوگ نامه  نکیل  دناهتخانشیم . راعش  نیا  اب  ار  يرشع  ینثا  هعیـش  میدق  زا  هدوب و  هعیـش  زراب  ياهراعـش  زا  تیالو  هب  تداهـش  لاح ، ره 
دـصق هب  ار  نآ  نایعیـش »  » ام تسین و  هماقا  ناذا و  ءزج  (ع ) ریما ترـضح  تیالو  هب  تداهـش  تسا ، هدمآ  عجارم  لئاسملا  حیـضوت  رد  هک 

زین تیالو  هب  تداهـش  كربت ، نّمیت و  دصق  هب  راب  کی  تلاسر ، هب  تداهـش  زا  دـعب  هماقا  ناذا و  زا  کی  ره  رد  هکلب  مییوگیمن  تیئزج 
تیالو تماما و  مدرم  رب  ادخ  فرط  زا  (ع ) یلع هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  و  هَّللا » ُّیلَو  َو  َِنینمؤُْملا  ُریمَا  ًاَّیلَع  َّنَا  ُدَهْشَا   » مییوگیم میهدیم و 

ترـضح نآ  تیالو  تماما و  لـصا  اـب  ننـست  لـها  یلو  { 1 .} دراد تلاـسر  مدرم  رب  ادـخ  فرط  زا  (ص ) دـمحم هک  هنوـگ  ناـمه  دراد ،
هکلب دـنروایب  نابز  هب  ار  هَّللا » یلو  ًایلع  نا  دهـشا   » دنتـسین رـضاح  زگره  دـنزرویم و  رارـصا  دوخ  تفلاخم  رب  نانچمه  هدرک و  تفلاـخم 

هب ّیلع »  » هک يدراوم  رد  یتح  دـنرواین  ار  (ع ) ریما ترـضح  تلیـضف  رب  ّلاد  هک  يرگید  مـالک  ره  هلمج و  نیا  نتفگ  زا  ناـنآ  زا  ياهّدـع 
نآرق توالت  نایاپ  رد  هعیـش  هک  {، 2 «} میظعلا یلعلا  وه  و  : » تسا هدمآ  مه  دیجم  نآرق  رد  تسا و  حرطم  ناحبـس  يادـخ  تفـص  ناونع 

هب تداهش  هب  عجار  [. 1 «. ] میظعلا هَّللا  قدص  : » دـنیوگیم هدرک و  عانتما  یلع »  » ظفل نتفگ  زا  اهنآ  میظعلا » ّیلعلا  هَّللا  قدـص  : » دـیوگیم
هعجارم هماقا  ناذا و  لـئاسم  دلج 2 ، هلظدم ، ینارکنل  لضاف  یمظعلا  ۀـیآ  ترـضح  تاءاتفتـسا  لئاسملا  عماج  هب  (ع ) نینمؤملاریما تیالو 

.255 هرقب /  [. 2 . ] دوش

دعب لبق و  ًاصوصخ  دنناوخیم ، نآرق  يریگمشچ  روط  هب  نّنست  لها  یلو  دنوشیم  لوغشم  نآرق  ندناوخ  هب  رتمک  یبنلادجسم  رد  نایعیش »  » ارچ
؟ اهزامن زا 

شسرپ

ًاصوصخ دنناوخیم ، نآرق  يریگمـشچ  روط  هب  نّنـست  لها  یلو  دنوشیم  لوغـشم  نآرق  ندناوخ  هب  رتمک  یبنلادجـسم  رد  نایعیـش »  » ارچ
؟ اهزامن زا  دعب  لبق و 

خساپ

ندـناوخ هب  تسا  راظتنا  دـیاب و  دـیاش و  هک  هنوگ  نآ  اهیناریا  هنافـسأتم  هک  درک  فارتعا  دـیاب  عومجم  رد  دراد و  یفلتخم  لـلع  رما  نیا 
روما ریاس  تارایز و  هب  اهمرح  یترایز و  زکارم  رد  هک  رادـقم  نآ  عقاو  رد  دـننکیم و  یهاتوک  يدودـح  ات  دـنزرویمن و  تردابم  نآرق 

و یلاعت . هَّللا  ءاش  نا  ددرگ . فرطرب  دوبمک  نیا  تسا  دیما  هک  دنتسین  نینچ  نآرق  ندناوخ  يارب  دننکیم  فرص  تقو  دنهدیم و  ّتیمها 
دننکیم و يریگولج  یناریا »  » نایعیـش طسوت  نآرق  تئارق  يارب  هسلج  لیکـشت  زا  فلا -  تسا : زیچ  دنچ  ًارهاظ  رما  نیا  تلع  لاح  ره  هب 

ًارثکا دنتسه  نابز  سراف  هک  یناریا »  » نایعیش ب -  دننکیم .) تعنامم  اهیناریا  عامتجا  هنوگره  زا  دجسم  لخاد   ) تسا عونمم  دنیوگیم 
هروـنم و هنیدـم  رد  دـنناوخیم و  نآرق  باوـث ، يارب  اـهنت  دـنربیمن و  دـیاب  هک  یتّذـل  دنتـسه و  مورحم  نآرق  تاـیآ  رهاـظ  یّتـح  مهف  زا 

همه نآرق  دنیوگیم  هک  ًاصوصخ  دنربیم  هرهب  تّذل و  رتشیب  تارایز  زا  یبنلادجـسم  هرونم و  هنیدم  رد  دـنناوخیم و  نآرق  یّبنلادجـسم 
اذل دیآیمن  تسد  هب  اجنیا  ریغ  رد  ًاروضح  مالسلا ) مهیلع  ) عیقب همئا  و  س )  ) همطاف و  (ص ) هَّللالوسر ترایز  اما  دراد  دوجو  ام  هارمه  اج 

دجـسم رد  نآرق و  لوزن  زکرم  رد  مه  نآ  نآرق ، ندـناوخ  شزرا  تّیمها و  هکنیا  رثؤم  همه  زا  ج -  دـنوشیم . لوغـشم  تاراـیز  هب  رتشیب 
هّجوت نآ  هب  دننادیمن و  ار  یبنلادجـسم  رد  فّرـشت  روضح و  تّیمها  هکلب  دـننادیمن  ار  نآ  ردـق  اسب  هچ  دـشن ه و  نییبت  اهنآ  يارب  یبنلا 

اب دنوشیم  مرگرـس  دیفم  ریغ  ياهفرح  هب  اهزامن  زا  دـعب  لبق و  بسانم و  ياهتـصرف  رد  دارفا  زا  یخرب  هک  دوشیم  هدـهاشم  اذـل  دـنرادن 
 - رکذـت دـنوش . لوغـشم  دـنراد  هّمذ  هب  ًالومعم  هک  ییاهاضق  زامن  هلفان و  ياهزامن  ندـناوخ  تاولـص و  رکذ و  هب  دـنناوتیم  لـقاال  هکنیا 
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لضفا مارحلا  دجسم  زا  دعب  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  مرتحم  راّوز  هک  دوش  هداد  رکذت  تسا  بسانم  اجنیا  رد  یبّنلادجـسم  رد  زامن  تیمها 
هب نتفر  هک  دوـشیم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  هکلب  تسا . رگید  دـجاسم  رد  زاـمن  رازه  هد  ربارب  نآ  رد  زاـمن  تسا و  یبّنلادجـسم » ، » دـجاسم

س)  ) ارهز ترـضح  و  (ص ) هَّللالوسر ترایز  زا  رظن  عطق  اب  هسفن و  ّدـح  یف  سّدـقم  ناکم  نآ  رد  روضح  زاـمن و  دـصق  هب  یبنلادجـسم 
دیراد ناوت  ات  دیناوخب و  زامن  دایز  یبنلادجـسم  رد  دومرف : هک  تسا  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  تسا . صوصخم  باوث  ياراد  بحتـسم و 

هک دننکیم  حدم  ار  وا  مدرم  تسا و  كریز  ایند  راک  رد  هک  تسا  هاگ  یمدآ  هک  دینادب  تسا و  ریخ  امـش  يارب  هک  دیـشاب  زامن  لوغـشم 
هب فورعم  نایعیـش ، زا  یکی  نـینچمه  { 1 .} دـشاب كریز  ترخآ  رما  رد  هک  یـسک  دـشاب  نوچ  سپ  تسا  كریز  رایـسب  صخـش  نـالف 
... زادرپب زامن  هب  یناوتیم  هک  رادقم  نآ  ناوخب و  زامن  دایز  (ص ) هَّللالوسر دجسم  رد  دومرف : نم  هب  (ع ) قداص ماما  دیوگیم : یمرـضح 

بادآ دننادب و  یبنلادجسم  رد  ار  دوخ  روضح  ردق  هک  تسا  نایعیـش  رب  نیاربانب  { 2 .} ییایب فیرش  ناکم  نیا  هب  هک  تسین  رسّیم  هشیمه 
مه قح  و  دنراد -  تیانع  نآرق  ندناوخ  هب  نّنـست  لها  هکنیا  اما  هَّللا . ءاش  نا  دننک ، تیاعر  نسحا  وحن  هب  ار  سدـقم  ناکم  نآ  رد  ندوب 
زا دـنوشیم و  هّجوتم  ار  نآرق  تایآ  يرهاظ  ياـنعم  دنتـسه و  ناـسل  لـها  ناـبز و  برع  فلا -  دراد . تهج  دـنچ  ًارهاـظ  تسا -  نیمه 
هب اذل  دنرادن  هعیش  دننام  ییاعد  ناشیاهزامن  زا  دعب  اهنآ  ب -  دنوشیم . لوغـشم  نآ  ندناوخ  هب  تبغر  اب  اذل  دنربیم  تّذل  نآ  ندناوخ 

دـیاب و هک  روط  ترـضح  نآ  ریغ  و  (ص ) هللا لوسر  ترایز  يارب  ًالوصا  اهنآ  یخرب  ج -  دـنوشیم . لوغـشم  نآرق  ندـناوخ  هب  نآ  ياـج 
هب ناشتبغر  اذل  دنراد  دمآ  تفر و  روضح و  یبنلا  دجسم  رد  هنیدم و  رد  ًارثکا  اهنآ  د  اهنآ . زا  ياهدع  ًاصوصخ  دنتسین  لئاق  یتیمها  دیاش 

ترایز ياج  هب  ساسا  نیمه  ربًارهاظ  و  دـشابیم . نانآ  زا  یعقوت  هچ  ياهدـیقع  نینچ  روما و  نینچ  دوجو  اب  نیارباـنب  تسا  رتمک  تراـیز 
نوکی دق  لجرلا  ّنا  اوملعاو  مکل ، ریخ  هنإف  متعطتسا  ام  دجـسملا  اذه  یف  ةالـصلا  اورثکأف  [. 1 . ] دنوشیم ندناوخ  نآرق  لوغـشم  ندناوخ 

ح باب 11 ، ص 274 ، رازملا ، باوبا  ج 10 ، هعیـشلا ، لیاسو  . ) هترخآ رما  یف  سّیک  نم  فیکف  ًانالف ، سیکأ  ام  لاقیف : ایندلا  رما  یف  أسّیک 
ردقت کنا ال  لاق : تعطتسا و  ام  (ص ) هَّللالوسر دجـسم  یف  ةالـصلا  رثکا  نأ  (ع ) هَّللادبعوبا ینرمأ  لاق : یمرـضحلا  رکب  یبا  نع  [. 2 (. ] 2

.( ح 6 باب 4 ، ص 264 ، رازملا ، باوبا  ج 10 ، هعیشلا ، لیاسو  . ) تئش امّلک  هیلع 

؟ تسا هدوب  هنوگ  ود  هللا  لوسر  ندناوخ  زامن  رگم  دنکیم ؟ قرف  مه  اب  عیشت  لها  تنس و  لها  ياهزامن  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدوب  هنوگ  ود  هللا  لوسر  ندناوخ  زامن  رگم  دنکیم ؟ قرف  مه  اب  عیشت  لها  تنس و  لها  ياهزامن  ارچ 

خساپ

دوجـس و عوکر و  هروس ، دـمح و  راکذا  بوجو  تاعکر ، دادـعت  رد  ًالثم  درادـن . دوجو  یـساسا  فالتخا  ناناملـسم  نایم  زامن  لـصا  رد 
نایم رد  هک  رهم  نداد  رارق  نتسب و  تسد  تونق ، لثم  دراد ، دوجو  عورف  ياهراپ  رد  اهنت  فالتخا  درادن . دوجو  یفالتخا  مالـس ، دهـشت و 
حابم هیکلام  بهذم  قبط  زامن ، اگنه  رد  نتشاذگ  مه  يور  تسد  ًالثم  دراد ، دوجو  زامن  هلأسم  رد  یئزج  تافالتخا  نینچ  زین  ننـست  لها 

هب ار  زامن  وحن  ود  هب  (ص ) مرکا ربمایپ  زین  دراوم  یـضعب  رد  هتبلا  دننادیم . بحتـسم  ار  نآ  هعیـش ) ریغ   ) رگید بهاذم  هک  یلاح  رد  تسا 
مه اب  رارطـضا  نودـب  ار  اشع  برغم و  ای  رـصع  رهظ و  زامن  تاقوا  زا  یهاگ  (ص ) مرکا ربمایپ  نیتالـص  قیرفت  عمج و  لثم  دناهتـشاد ، اـپ 

تسین و عیشت  لها  تنس و  لها  زامن  نیب  یشحاف  توافت  هکنیا  هصالخ  دناهدروآیمن / اج  هب  ار  ود  نآ  مه  عقاوم  یـضعب  دناهدناوخیم و 
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رب توافت  یهاگ  و  تسا ، هدوب  (ص ) ربمایپ دوخ  لمع  هوحن  یهاگ  نآ  أشنم  دوشیم  هدید  هک  یتافالتخا  مه ، یئزج  دراوم  تاعورف و  رد 
نامه هک  یلاح  رد  تسا  ربتعم  تنـس  لها  دزن  ربمایپ  زا  یثیدح  ًالثم  تسا ، هدمآ  دیدپ  ماکحا  ندروآ  تسد  هب  رد  يداهتجا  فالتخا  رثا 

. دیآیم رامش  هب  فیعض  ییاور  کی  دوجو  تهج  هب  هعیش  دزن  ثیدح 

هعیش یهقف  بهاذم 

يرفعج بهذم 

؟ تسا رتکیدزن  هعیش  هقف  هب  ننست  لها  بهاذم  زا  کیمادک  هقف 

شسرپ

؟ تسا رتکیدزن  هعیش  هقف  هب  ننست  لها  بهاذم  زا  کیمادک  هقف 

خساپ

ماکحا مهف  طابنتـسا و  رد  ناسحتـسا » سایق و  » دـننام ییاهرایعم  نانآ  اریز  دومن ; هسیاقم  يرفعج  هقف  اب  دـیابن  ار  ننـست  لـها  هقف  ـالوصا 
ربتعم هعیش  رظن  زا  نانآ ، ربتعم  نایوار  زا  يرایـسب  زین  ثیداحا  رد  تسین . ربتعم  هعیـش  دزن  اما  تسا ، ربتعم  نانآ  زا  يرایـسب  دزن  هک  دنراد ،

1318ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دننک یم  ادیپ  فالتخا  هعیش  اب  عورف ، زا  يرایسب  رد  ننست  لها  ساسا  نیا  رب  دنتسین .

؟ تسیچ دنمان ، یم  زین  يرفعج  بهذم  ار  عّیشت  هکنیا  تّلع 

شسرپ

؟ تسیچ دنمان ، یم  زین  يرفعج  بهذم  ار  عّیشت  هکنیا  ّتلع 

خساپ

اب مالـسا  ظفح  يارب  دوخ  هفیظو  قباـطم  مالـسلا )) هیلع  )) نسح ماـما  دـش ، دیهـش  مجلم » نبا  » تسد هب  مالـسلا )) هیلع  )) یلع هکنآ  زا  سپ 
اب تعیب  نتفرن  راب  ریز  رثا  رد  مالسلا )) هیلع  )) نیسح ماما  نآ  زا  سپ  درکن . لمع  طیارش  نآ  هب  هیواعم  یلو  درک ; حلص  هیواعم  اب  یطیارش 
رثا رد  دندوب ، هتفرگ  رارق  هّیما  ینب  تموکح  نارود  رد  هک  مه  مالـسلا )) مهیلع  )) رقاب دّمحم  ماما  نیدـباعلا و  نیز  ماما  دـش . دیهـش  دـیزی 

هب هیّما  ینب  تموکح  دودح 131.ق  رد  دننک . نایب  مدرم  يارب  لماک  روط  هب  ار  مالـسا  فراعم  قیاقح و  هک  دنتفاین  تصرف  دیدش  قانتخا 
هیلع  )) قداص رفعج  ماما  تماما  اـب  فداـصم  ناـمز ، نیا  دـش . عورـش  نایـسابع  تفـالخ  نارود  تفر و  نیب  زا  حافَـس » ساـبعلاوبا   » تسد
ماما دندیشوک ، یم  رگیدکی  نتخادنارب  يارب  دندوب و  عازن  گنج و  لوغشم  سابع  ینب  هّیما و  ینب  هک  یماگنه  رد  تسرد  دوب ، مالـسلا ))

یـشخب ور  نیمه  زا  تخادرپ ; یناوارف  نادرگاـش  تیبرت  یمالـسا و  فراـعم  رـشن  هب  درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  مالـسلا )) هـیلع  )) قداـص
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صوصخ هب  رگید  ناماما  زا  هتبلا  تسا . هدش  ذخا  مالـسلا )) هیلع  )) قداص ماما  زا  هعیـش ، عبانم  رد  یهلا  ماکحا  نآرق و  قیاقح  زا  هدرتسگ 
ام تسد  هب  مالـسلا )) هیلع  )) قداص ماما  زا  هک  یتیاور  هزادـنا  هب  یلو  تسه ، رابخا  تیاور و  يدودـح  اـت  زین  مالـسلا ،)) هیلع  )) رقاـب ماـما 

. دوش یم  هتفگ  زین  يرفعج » هقف   » هعیـش هقف  هب  تسا و  روهـشم  زین  يرفعج » بهذم   » مان هب  هعیـش  بهذـم  رطاخ  نیمه  هب  تسین ; هدیـسر 
52ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

يرفعج بهذم  یهقفءارآ 

تراهط

؟ دنریگ یم  وضو  رگید  وحن  هب  نایعیش  وحن و  کی  هب  تنس  لها  هک  هدیدرگن  رکذ  ثیداحا  نآرق و  رد  وضو  دننام  یثحابم  صوصخ  رد  رگم 

شسرپ

یم وضو  رگید  وحن  هب  نایعیـش  وحن و  کی  هب  تنـس  لها  هک  هدـیدرگن  رکذ  ثیداحا  نآرق و  رد  وضو  دـننام  یثحاـبم  صوصخ  رد  رگم 
؟ دنریگ

خساپ

، لوصا رد  رگا  هک  تسا  یعیبط  دنریگیم . هرهب  ینابم  لوصا و  يرـسکی  زا  نید ، ماکحا  طابنتـسا  يارب  یمالـسا  یهقف  بهاذم  زا  کی  ره 
هعیش و یهقف  تافالتخا  زا  يرایسب  دش . دهاوخ  توافتم  اه  طابنتسا  درواهر  هجیتن و  دنشاب ، هتشاد  فالتخا  مه  اب  طابنتـسا  عبانم  ینابم و 

هباحص تبسن  هب  (ص ) ربمایپ تنس  نآرق و  رب  نوزفا  تنـس  لها  ًالثم  دراد ، طابنتـسا  ینابم  لوصا و  رد  اه  هاگدید  توافت  رد  هشیر  ینس ،
دنهد و یم  اهب  (ص ) ربمایپ تیب  لها  تنس  هب  ص ،)  ) ربمایپ تنس  نآرق و  رب  نوزفا  هعیـش  یلو  دنهد ، یم  شزرا  نیعبات  تنـس  هب  یهاگ  و 

هتکن نیمه  رد  هشیر  یهقف  تافالتخا  زا  یخرب  دـنریذپ . یمن  یعرـش  عبنم  ناونع  هب  دـشابن ، ربماـیپ  ّتنـس  هب  دنتـسم  رگا  ار  هباحـص  تنس 
دننک یم  هعجارم  (ع ) موصعم ناماما  تیب و  لها  هب  نیلقث ، ثیدـح  هب  کسمت  اب  نایعیـش  تسا . عون  نیمه  زا  مه  وضو  رد  فالتخا  دراد .

يریگولج تسایس  رمع )  ) مود ۀفیلخ  هژیو  هب  افلخ  نامز  رد  دنتـسین . نینچ  نیا  ّتنـس  لها  اّما  دنریگ ، یم  ارف  ار  شیوخ  یعرـش  ماکحا  و 
زا يرایـسب  ماجنارـس  هک  دـنتفرگ  شیپ  رد  ار  تسایـس  نیمه  زیزعلادـبع ، نب  رمع  نامز  ات  يدـعب  ياـفلخ  تشاد و  جاور  ثیدـح  رـشن  زا 

سپ نیز  دندش . هناگیب  نآ  هب  تبـسن  يدعب  ياه  لسن  دش و  هدرپس  یـشومارف  هب  مالـسا  ردص  ثداوح  و  (ص ) مالـسا ربمایپ  ياه  تیاور 
رارق شیوخ  یگدـنز  قشمرـس  ار  نآ  دـنبایرد و  ار  (ص ) ربمایپ ةدـش  شومارف  تنـس  دنتـسناوت  (ع ) موصعم ناماما  هب  تعجارم  اب  ناـیعیش 

8. تخاس یم  وضو  نینچ  ص )  ) ربمایپ دومرف : تخادرپ و  وضو  هب  تشادرب و  یبآ  فرظ  اتسار  نیا  رد  (ع ) رقاب ماما  لاثم : ناونع  هب  دنهد ؛
هب هک  يا  هوزج  زا  ار  نخـس  حیـضوت  هک  دندرک  لمع  رگید  يا  هنوگ  هب  دـندرک  یمن  ادـتقا  (ص ) ربمایپ تیب  لها  هب  نوچ  تنـس  لها  اّما 

. دینک ادیپ  دیناوت  یم  ددرگ ، یم  لاسرا  تسویپ 

؟ دنیوشیم حسم  ياج  هب  ار  دوخ  ياهاپ  جنرآ و  ات  ناتشگنا  رس  زا  ار  دوخ  ياهتسد  وضو  ماگنه  نّنست  لها  ارچ 

شسرپ
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؟ دنیوشیم حسم  ياج  هب  ار  دوخ  ياهاپ  جنرآ و  ات  ناتشگنا  رس  زا  ار  دوخ  ياهتسد  وضو  ماگنه  نّنست  لها  ارچ 

خساپ

يانعم رهاظ  دنراد . ( 1"  ) قفارملا یلا  مکیدیا  مکهوجو و  اولـسغاف   " هیآ زا  ناشیا  هک  تسا  يرییغت  تهج  هب  تنـس  لها  يوضو  تیفیک 
زا ار  اهتسد  دـیوگیم  هیآ  هک  دـننکیم  لایخ  یلا "  " هملک زا  تنـس  لها  دـییوشب . جـنرآ  ات  ار  اـهتسد  تروص و  هک  تسا  نینچ  هیآ 

تّیفیک هن  تسا ، نتـسش  ّدـح  نایب  يارب  اهنت  یلا "  " هملک هک  دوشیم  نشور  ّتقد  یکدـنا  اب  یلو  دـییوشب ، جـنرآ  فرط  هب  ناتـشگنارس 
یهیدب دنک . گنر  رتم  کی  ات  فک  زا  ار  قاتا  راوید  دنکیم  شرافس  يرگراک  هب  ناسنا  هک  دنامیم  نآ  هب  تسرد  هیآ  حیضوت : نتـسش .

. رتمک هن  رتشیب و  هن  دوش ، گنر  دـیاب  رادـقم  نیا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دوش ، گنر  الاب  هب  نییاپ  زا  راوید  هک  تسین  نیا  روظنم  تسا 
ام هب  تیب  لها  هلیـسو  هب  هک   ) ربماـیپ تنـس  رد  نآ  تیفیک  اـما  هدـش  رکذ  هیآ  رد  دوش ، هتـسش  دـیاب  هک  تسد  زا  يرادـقم  طـقف  نیارباـنب 
زا وضو  ماگنه  تسد  نتسش  تنس ، لها  هناگراهچ  بهاذم  هتبلا  ( 2 .) ناتشگنا رس  فرط  هب  تسا  جنرآ  نتسش  نآ  تسا و  هدمآ  هدیـسر )

تسا بجاو  جنرآ  زا  دناهتفگ : هیماما  دوش . هتفرگ  وضو  قیرط  نیدب  هک  تسا  رتهب  دنیوگیم  دننادیمن و  بجاو  ار  جنرآ  ات  ناتشگنا  رس 
ره هب  اـهنآ  نتـسش  دـناهتفگ : بهاذـم  یقاـب  تسا . بجاو  پچ  رب  تسار  تسد  نتـشاد  مّدـقم  هک  ناـنچ  مه  تسا ، لـطاب  نآ  سکع  و 

نتسش دراد . يرتشیب  باوث  ینعی  ( 3 ( ؛ تسا لضفا  0ج  نرآ ات  ناتشگنا  زا  عورـش  تسار و  تسد  میدقت  هدوب و  بجاو  دشاب ، هک  یقیرط 
" مکلجرا  " هملک اهنآ  رظن  هب  دناهداد . هئارا  هیآ  نامه  همادا  زا  هک  تسا  یـصاخ  ریـست  دراد ، جاور  تنـس  لها  نایم  هک  حـسم  ياج  هب  اپ 
( اهرـس  ) سوؤر هملک  زا  دعب  هملک  نیا  تسا  دقتعم  هعیـش  اما  دوش ، هتـسش  نآ  دننام  دیاب  هدش و  فطع  اهتروص ) "  ) مکهوجو  " رب اهاپ ) )

فالتخا زا  یـشان  یمالـسا  بهاذم  رد  لمع  فالتخا  لاح  ره  رد  دینک . حسم  رـس  دـننام  ار  اهاپ  دـیاب  تسا و  نآ  هب  فطع  هدـش و  رکذ 
راهطا همئا  وریپ  هک  دراد  راختفا  هعیش  اما  دننادیم ، دوخ  هدیقع  قبط  هورگ  ود  ره  ار  ربمایپ  تنس  هدوب و  تایآ  زا  توافتم  مهف  تشادرب و 

رد دـننکیم . ریـسفت  رتتسرد  هدوب و  رتهاـگآ  (ص ) ادـخ لوسر  راـتفگ  تنـس و  شور و  یهلا و  تاـیآ  زا  (ع ) موصعم ناـیاوشیپ  هدوب و 
ریسفت  - 2 هیآ 6 . ( 5  ) هدئام هروس   - 1 اهتشونیپ : تسا . هدوب  هعیـش  شور  هب  (ص ) ربمایپ يوضو  شور  هک  هدش  نایب  (ع ) همئا تایاور 

ص 40. يداوجروپ ، مظاک  همجرت   ، یقیبطت هقف  هینغم ، داوج  دمحم   - 3 ص 286 . ج 4 ، هنومن ،

؟ دنهدیم ماجنا  ارنآ  سکعرب  تنس  لها  اما  دیوشیم ، نییاپ  هب  جنرآ  زا  ار  اهتسد  ءوضو ، رد  هعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دنهدیم ماجنا  ارنآ  سکعرب  تنس  لها  اما  دیوشیم ، نییاپ  هب  جنرآ  زا  ار  اهتسد  ءوضو ، رد  هعیش  ارچ 

خساپ

اولسغاف : » دیوگیم دروم  نیا  رد  نآرق  دریگ . رارق  یسررب  دروم  حرطم و  اهتـسد  نتـسش  هب  طوبرم  هیآ  دیاب  عوضوم ، لیلد  حیـضوت  يارب 
هملک ندروآ  زا  فده  هک  درک  تقد  دیاب  دییوشب ]. جنرآ ) اب  ای   ) جنرآ ات  ار  دوخ  ياهتسد  . ] 46/ هدئام قفارملا » یلإ  مکیدیأ  مکهوجو و 

هیآ رد  تقد  تسا . نآ  نتسش  تیفیک  نایب  فده  ای  دوش ، هتـسش  دیاب  هک  تسا  تسد  زا  رادقم  نآ  نایب  فده  ایآ  تسیچ  قفارملا » یلإ  »
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چم ات  ناتـشگنا  زا  دـی : ب . ناتـشگنا . دـی : أ . دوریم . راکب  رتشیب  ای  هناـگ و  هس  دراوم  رد  دـی »  » هژاو . 1 اریز : دـنکیم ، دـییأت  ار  لوا  رظن 
برع راعشا  رد  و  دربیم ، راک  هب  ار  دی » ظفل «  دراوم  نیا  ۀمه  رد  برع  فتک . ات  ناتشگنا  زا  دی : د . جنرآ . ات  ناتـشگنا  زا  دی : ج . تسد .

مینادـب هک  تسا  یفاکو  تسین  اهنآ  ندروآ  هب  زاین  تسا و  ناوارف  دـهاش  نوگانوگ ، تالامعتـسا  نیا  يارب  ناغیلب  ناحیـصف و  تاـملک  و 
هقف رظن  زا  تسد  چم  ای  یعیش  هقف  رظن  زا  ناتشگنا  صوصخ  رد  . 37/ هدئام امهیدیأ » اوعطقاف  هقراسلا  قراسلا و   » تقرس هیآ  دروم  رد  دی » »

« هنم مکیدیأ  مکهوجوب و  اوحـسماف  ًابیط  ًادیعـص  اوممیتف   » چـم هب  دودـحم  تسد  هزادـنا  ممیت  ۀـیآ  رد  هک  نانچمه  تسا . هتفر  راکب  ینس 
یلإ ظفل «  دنک  نشور  ار  نتـسش  رادقم  هک  نیا  ماهبا و  عفر  يارب  وضو  هیآ  رد  نوگانوگ ، تالامعتـسا  نیا  هب  هجوت  اب  دـشابیم .  6/ هدئام

هنوگچ هکنیا  اما  و  رتشیب . هن  رتمک و  هن  تسا  جـنرآ  اـت  ناتـشگنا  رـس  هلـصاف  نتـسش ، هدودـحم  دوش  نشور  اـت  هدـش  هدرب  راـکب  قفارملا »
ًاملـسم و  دـننکیم ، يوریپ  نآ  زا  دراوم  نیا  لاثما  رد  هک  تسا  هداهن  ناسنا  دوخ  هدـهع  رب  ار  نآ  سکع ، رب  ای  مینک  زاغآ  الاب  زا  مییوشب ،

نیا زین  ام  هرمزور  تاملک  رد  تسین . هیآ  نیا  صوصخ  هب  طوبرم  ریـسفت  عون  نیا  نییاپ . زا  هن  دـننکیم  عورـش  الاب  زا  اهتـسد  تفاـظن  رد 
داتـسا هب  ياهناخ  بحاص  میوشیم . روآدای  ار  هنومن  ود  هک  تسا  هدـش  دراو  دایز  تیفیک ، هن  تسا  هزادـنا  نایب  هب  رظان  هک  اـهبیکرت  عون 

اب وناز  ات  ار  لفط  ياهاپ  بت ، ندروآ  نییاپ  يارب  دیوگیم : لفط  ردام  هب  یبیبط  ای  نک . گنر  فقـس  ات  ار  قاتا  نیا  دـیوگیم : راکگنر 
نایب يارب  ار  وناز )  ) اـت فقـس )  ) اـت هژاو  يدرف  چـیه  و  سکع ، رب  هن  دوشیم  زاـغآ  ـالاب  زا  راـک  دراوم  نیا  همه  رد  نک . وشاـپ  مرگ  بآ 

اهبیکرت روط  نیا  هک  تسا  نیا  اعدـم  ۀـصالخ  تسا . نتـسش  ای  ندرک و  گنر  هزادـنا  دـیدحت و  يارب  دـیوگیم  هکلب  دریگیمن ، تیفیک 
هک هچنآ  وا  دـنک . دـیدرت  نآ  رد  فرع  هک  تسین  يزیچ  نتـسش  تیفیک  اـما  و  تسا . دـیدحت  هب  رظاـن  هکلب  تسین ، تیفیک  ناـیب  هب  رظاـن 

حسم ماگنه  هب  یلو  دیوشیم ، نییاپ  هب  الاب  زا  اهتسد ، نتسش  دروم  رد  اذل  و  دنکیم ، باختنا  ار  نآ  تسا  عضوم  طیارـش  قفاوم  تحار و 
یلإ » هلمج تسـش ، هنوراو  سکع ، رب  ار  اهتـسد  دـیاب  ًامتح  دـنراد  رارـصا  هک  یناسک  دـشکیم . حـسم  اپ ، چـم  اـت  تشگنا  كون  زا  اـپ  رب 

ریاظن رد  فرع  مهف  فالخ  رب  هیآ  زا  تشادرب  نینچ  هک  یلاح  رد  تسد ، هزادنا  دیدحت  يارب  هن  دننادیم  تیفیک  نایب  هب  رظان  ار  قفارملا »
 » ینعم هب  هکلب  تسین ، ات »  » یـسراف ریبعت  هب  ای  اهتنا » ینعم «  هب  هیآ  رد  یلإ »  » هژاو دندقتعم  نارـسفم  زا  یهورگ  نیا  زا  هتـشذگ  تسا . نآ 

: تسا ریز  رد  هدش  دای  هیآ  ود  نآرق  رد  نآ  ریظن  دوش و  هتـسش  دیاب  مه  جنرآ  هک  تسا  نیا  یلإ »  » ندورآ زا  فدـهو  تسا . هارمه  و  عم »
« مکتوق یلإ  هوق  مکدزیو  .[ » دـیروخن دوخ  لاوما  هارمه  ار  ناـمیتی  لاوما  . ] مکلاوـمأ عـم  يأ  . 2/ ءاسن مُکلاومَأ » یلإ  مَهلاومأ  اولکأـَت  ـال  َو  »

دهاوخ عوضوم  دقاف  ًالماک  فلاخم  لالدتـسا  دشاب  عم »  » ینعم هب  یلأ »  » هاگره دـییازفیب ]. وخ  يورین  رب  ییورین  . ] مکتوق عم  يأ  . 52/ دوه
ءاملا دری  عباصألا ال  یلإ  قفرملا  نم  ینمیلا  هدی  لسَغَف  : » دیامرفیم هدرک و  نایب  یثیدح  رد  ار  ادخ  لوسر  يوضو  ع )  ) رقاب ترـضح  دوب .

زاـب اهجـنرآ  يوـس  هب  ار  بآ  تسـش و  ناتـشگنا  رـس  اـت  جـنرآ  زا  ار  دوـخ  تـسار  تـسد  .( ] 158 هرامش ،1/59: بیذـهت « ) نیقفرملا یلإ 
.[ دنادرگیمن

 . دییامرف نایب  ار  وضو  هیآ  هب  هعیش  لالدتسا  هوحن 

شسرپ

 . دییامرف نایب  ار  وضو  هیآ  هب  هعیش  لالدتسا  هوحن 

خساپ
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یمامت دزن  رد  دیوگ ( ( :  یم  یلیحزلا  بهو  ياقآ  بهذم  ینـس  هیقف  دنمـشناد و  نآ ،  رد  یلا ) )  يانعم ( (  هدیام و  هروس  هیآ 6  هرابرد 
 ) ) فرحاریز تسا ،  بجاو  نتـسش  رد  جنرآ  ود  ندومن  لخاد  تنـس -  لها  هناگراهچ  بهاذم  ناماما  هلمج  زا  ناملاع -  نادنمـشناد و 

ات ناتـشگنا  رـس  زا  هکنیا  هن  دییوشب  جنرآ  اب  ار  اهتـسد  ینعیدشاب  یم  عم ) )  يانعم ( (  هب  اج  نیا  رد  تسا  تیاغ  ياهتنا  يارب  هک  یلا ) ) 
نیمه هب  یلا ) )  زین ( (  ود  نیا  رد  هک  مکلاوما )  یلا  مهلاوما  اولکات  ال  و (  مکتوق )  یلا  وق  مکدزی  و  هفیرش (  هیآ  ود  دننام  دییوشب  جنرآ 

ینطقرادو دیوگ :  یم  نینچ  زین  ص )  مرکا (  ربمایپ  نتفرگ  وضو  هوحن  هرابرد  و  ص 218 )  ج 1 ، هتلدا ،  یمالسالا و  هقفلا  تسا ( ،  انعم 
شتروص سپ  میریگب  وضو  ص )  ربمایپ (  يوضو  دننام  ات  دییایب  تفگ :  هک  هدومن  تیاور  نامثع  زا  تنس )  لها  ثیدح  نادنمشناد  زا  ) 

ینامز ص )  ربمایپ (  تفگ :  هک  تسا  هدومن  لقن  رباـج  زا  ینطقراد  نینچ  مه  درک و  سم  ار  جـنرآ  ود  فارطا  تسـشار و  شتـسد  ود  و 
 . ; تخیر یم  جنرآ  ود  رب  ار  بآ  تفرگ  یم  وضو  هک 

؟ تسا مادک  وضو  رد  اهنآ  ّصاخ  تّیفیک  نیمز و  رب  هدجس  رد  هیماما  يانبم  تسا و  راوتسا  يا  هیاپ  هچ  رب  عورف ; لوصا و  رد  هعیش  تاداقتعا 

شسرپ

مادـک وضو  رد  اهنآ  ّصاخ  تّیفیک  نیمز و  رب  هدجـس  رد  هیماما  يانبم  تسا و  راوتـسا  يا  هیاپ  هچ  رب  عورف ; لوصا و  رد  هعیـش  تاداقتعا 
؟ تسا

خساپ

لوصا و رد  هعیش  تاداقتعا  تسا ، ّتنس  لها  نایعیش و  نیرتروهشم  رتاوتم و  هک  نیلقث  ثیدح  قبط  تفگ : دیاب  هعیـش ، تاداقتعا  باب  رد 
هشیدنا و رد  دوخ  زا  دعب  ار  مدرم  ترضح  نآ  دشاب . یم  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) لوسر تیب  لها  یشم  قبط  نانآ  تادابع  ّتیفیک  عورف و 

هللا یلص  )) ادخ لوسر  راتفر  لامعا و  زا  فشاک  ار  (( مالـسلا مهیلع  )) تیب لها  لامعا  ام  تهج  نیمه  هب  و  تسا . هداد  عاجرا  اهنآ  هب  لمع 
، نأشلا میظع  ربماـیپ  هکنیا  رگید  و  دنـشاب . هدرکن  ناـیب  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) لوسر ترـضح  صخـش  دـنچ  ره  میناد ; یم  هلآو )) هیلع 
هک یسک  (. 1 «) تسا نآ  ِرد  یلع  متـسه و  ملع  رهـش  نم  اهباب ; ٌیلع  ملعلا و  هنیدم  انا  : » دندومرف هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) دّمحم ترـضح 

الوم زا  تعاـطا  هلآو ،)) هیلع  هللا  یلـص  )) ربماـیپ راـتفر  ّتنـس و  ملع و  هب  دورو  سپ  دوش . دراو  نآ  رد  زا  دـیاب  دوش ، رهـش  دراو  دـهاوخب 
هب عجار  اـّما  و  1197 ـ ـ . ص 191 ج 1 ، ناهرب ، رـسفت  یقرواپ 1 -  دـنراد . هّجوت  نآ  هب  نایعیـش  هک  تسا ; مالـسلا )) هیلع  )) نینمؤملاریما

ماجنا نیمز  رب  هدجـس  دشاب  عنام  دمن و ... یلاق ، دننام  يزیچ  رگا  تهج  نیمه  هب  تسا . هدـش  زیوجت  نیمز  رب  هدجـس  لاؤس ، مود  تمـسق 
اهنآ رب  هدجس  و  دشاب . عنام  کیئازوم و ... یـشاک ، یندعم ، ياه  گنـس  چگ ، دننام  ییاهزیچ  تسا  نکمم  ای  و  تسا . لطاب  زامن  هدشن و 

شرف و رب  هن  دوش ، ماجنا  كاخ  رب  هدجـس  زامن ، عقوم  رد  ات  دـنراد  هارمه  دوخ  اب  یکاپ  ِكاخ  هعطق  نایعیـش  تهج  نیمه  هب  تسین  زیاج 
لومعم هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ربمایپ تیب  لها  زا  ّتیعبت  هب  ادتبا  نامز  زا  بلطم  نیا  دوب و  دهاوخن  رهم  هب  زاین  تسین  یعنام  هک  ییاج  اذل 

مه وضو  هلأسم  رد  و  تسا . هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ادـخ لوسر  شور  زا  فشاک  مالـسلا )) مهیلع  )) تیب لها  شور  هک  میناد  یم  هدوب و 
، دوـب نا  زا  ریغ  ترـضح  نآ  شور  رگا  اریز  دـنریگ ; یم  وـضو  هـلآو )) هـیلع  هللا  یلـص  )) ربـمغیپ شور  ناـمه  هـب  نایعیـش  مییوـگب  دـیاب 
ار شور  نیمه  صوصن  قبط  نانآ  یلو  دـندرک . یم  ناـیب  اـم  يارب  مالـسلا )) مهیلع  )) تیب لـها  رگید  بلاـط و  یبا  نبا  ّیلع  نینمؤملاریما 

1198ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنا هتشاد 
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هنوگچ (ص ) ربمغیپ ترضح  يوضو  لصا  عورش و  یخیرات  هچ  زا  دنک و  یم  قرف  ارچ  تنـس  لها  هعیـش و  نیب  نتفرگ  وضو  هوحن  هک  دیئامرفب  افطل 
. تسا هدوب 

شسرپ

ترـضح يوـضو  لـصا  عورـش و  یخیراـت  هچ  زا  دـنک و  یم  قرف  ارچ  تنـس  لـها  هعیـش و  نیب  نتفرگ  وـضو  هوـحن  هـک  دـیئامرفب  اـفطل 
. تسا هدوب  هنوگچ  (ص ) ربمغیپ

خساپ

زا هعیـش  ياذیا  رازآ و  بجوم  عوضوم  نیا  تسا . نتفرگ  وضو  ۀـقیرط  تنـس ، لها  " ع "و  تیب لها  ناوریپ  نیب  یفالتخا  لئاسم  زا  یکی 
هعیش و نیب  هقرفت  بجوم  " ع "و  تیب لها  ناوریپ  هب  تمهت  تمرح و  کته  ثعاب  هناهاگآان  يدراوم ، رد  تنـس و  لها  زا  یـضعب  فرط 

وضو ۀقیرط  مادک  هک  دوش ، هجوت  هعیـش  ییاور  ینآرق و  ّۀلدا  هب  نعل  نیهوت و  ياج  هب  دنک  یم  مکح  عرـش  لقع و  دوش . یم  تنـس  لها 
ار بصعت  هکنیا  ياج  هب  تنـس  لها  زا  يا  هدع  هنافـسأتم  ددرگ . ارتفا  فالتخا و  بجوم  رما  نیا  دیابن  میدشن  عناق  مه  رگا  تسا ؟ حیحص 
دنناوخ و یم  یضفار و ...  ار  تیب  لها  ناوریپ  دنهد ، رارق  یسررب  دروم  مه  ار  هعیـش  لیالد  دنـشیدنایب و  یقطنم  یلالدتـسا و  هدز و  رانک 

بجوم هتـشادهاگن و  رود  تیعقاو  زا  ار  تنـس  لها  ناوریپ  اهنت  هن  راتفر  نیا  دـننک ، یم  میرحت  يدراوم  رد  تناها و  نعل و  دروم  ار  اـهنآ 
یم يریگ  هجیتن  سپس  هداد و  رارق  یسررب  دروم  ار  وضو  ۀیآ  کنیا  تسا . مالسا  نانمـشد  تساوخ  عفن و  هب  هکلب  دش ، هاوخ  رتشیب  هقرفت 
یلإ مکَلُجرأ  مکـسوؤرب و  اوحـسماو  قـفارملا  یلإ  مکیدـیأ  مکهوـجو و  اولـسغاف  ةولـصلا  یلإ  متمقا  اذإ  اوـنمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  : " مییاـمن

.1 تسا : هداد  يروتـسد  کـی  ره  يارب  هدرک و  هراـشا  اـپ ) رـس ، تسد ، تروص ،  ) وضو وضع  راـهچ  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  ( 1") نیبعکلا
هدشن و هراشا  تروص  نتـسش  تیفیک  هب  هیآ  نیا  رد  دـییوشب . ار  دوخ  تروص  دـیناوخب  زامن  دـیتساوخ  هاگره  نینمؤم ، تروص :)  ) هوجو

دعب اه :) تسد   ) مکیدیا . 2 تسین . یفالتخا  دروم  نیارد  تسا ، هدشن  هراشا  هیآ  نیا  رد  مه  نآ  هب  تسا و  صخشم  ًافرع  مه  تروص  دح 
ۀملک تسا و  هدشن  هراشا  نییاپ ) زا  ای  الاب  زا   ) تیفیک هب  هیآ  تمسق  نیا  زا  دییوشب و  قفرم  ات  یلا )  ) ار دوخ  ياه  تسد  تروص  نتسش  زا 
راوید دوش  هتفگ  رگا  تسـش ، الاب  هب  نییاپ  زا  ار  اه  تسد  دیاب  هک  دوش  یمن  هدیمهف  یلا )  ) ۀملکزا تیفیک . نّیبم  هن  تسا  دـح  نایب  یلا ) )
هکلب الاب ؟ زا  ای  ندرک  گنر  هب  دنک  عورش  نییاپ  زا  دیاب  ایآ  تشاد ؟ دهاوخ  یموهفم  هچ  روتسد  نیا  فقـس ، یلا )  ) ات نک  گنر  ار  لزنم 

یم عم )  ) ینعم هب  ار  یلا )  ) نآرق رد  دـشاب . ـالاب  هب  نییاـپ  زا  كـالم  هک  نیا  هن  لـماک )  ) فقـس ریز  اـت  تسا  راوید  ندرک  گـنر  روـظنم 
تیفیک ۀیآ  هک  دندقتعم  مه  تنـس  لها  ۀـناگراهچ  بهاذـم  دوب . دـهاوخ  قفرم  هارمه  اه  تسد  نتـسش  ینعم  تروص  نیا  رد  ( 2 ،) دنریگ

، درادن یقرف  دوش  هتفرگ  وضو  هک  یتیفیکره  هب  دنک و  یمن  نایب  تسار ، تسد  ای  پچ  تسد  لوا  الاب  ای  نییاپ  زا  هک  ار  اه  تسد  نتـسش 
بجاو الاب  هب  نییاپ  زا  نتـسش  سپ  دـشاب . یم  تسار  تسد  زا  عورـش  الاب و  هب  نییاـپ  زا  قفارَملا " یلإ  عباـصألا  نم   " نتـسش لـضفا  هکلب 

نوچ دـنریگ . یم  وضو  نییاپ  هب  قفرم )  ) الاب زا  دنـشاب ، یم  " ص " ربمایپ تنـس  فّرعم  هک  " ع " تیب لـها  زا  يوریپ  هب  هعیـش  اـما  تسین .
ار " ص " مرکا لوسر  تنـس  نآرق و  دـناوت  یم  نیلقث  ثیدـح  قبط  هک  یـسک  اهنت  فـالتخا  دراوم  رد  دـش  ثحب  ًـالبق  هک  يروط  ناـمه 

سکع رب  ات  تسا  رت  يداع  تسا و  یعیبط  نییاپ  هب  الاب  زا  نتفرگ  وضو  قوف  دراوم  زا  هتشذگ  ( 3 . ) دنشاب یم  " ع " تیب لها  دنک ، ریسفت 
ضیعبت ینعم  هب  ب )  ) فرح هیآ  زا  تمسق  نیا  رد  دینک . حسم  ار  دوخ  رس  اه ، تسد  تروص و  نتـسش  زا  سپ  رـس :)  ) مکـسوؤر . 3 نآ .

لقأ  " هیماما رظن  دشاب . یم  رـس  حسم  رادقم  رد  تنـس  لها  هیماما و  ياهقف  نیب  فالتخا  ( 5  ) تایاور و  ( 4  ) تغل لها  حیرصت  قبط  تسا .
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رد اما  ( 6 . ) هیماما ياهقف  عامجا  همئا و  زا  صن  دوجو  لیلد  هب  دشاب ، یم  رـس  يولج  تمـسق  رد  حسم  يامـسم  حـسملا " مسا  هیلع  عقی  ام 
اوتف رـس و ...  مامت  هب  کلام  رـس و  مراهچ  کی  حـسم  هب  هفینحوبا  هیماما و  قیرط  هب  یعفاش  ًالثم  دراد ، دوجو  لوق  هدزای  تنـس  لها  ناـیم 

( مکسوؤر  ) لحم هب  فطع  هک  مکلجرا )  ) مال حتف  تئارق  ود  هب  فوطعم ، مکلجراو )  ) تسا هفطاع  واو ) (: ) اپ  ) مکلجراو . 4 ( 7 . ) دنا هداد 
مکسوؤر رهاظ  هب  فطع  مکلجرا )  ) مال رسک  هب  ای  هدیدرگ و  روسکم  هّراجءاب  لیلد  هب  بوصنم ، تسا و  لوعفم  مکسوؤر )  ) نوچ دشاب ،

ود ره  ربانب  دناهدومن ، تئارق  مال  رـسک  هب  نارگید  و  صفح ، ییاسک و  رماع و  نبا  عفان و  مال ، حتف  لوا  تئارق  هب  تسا  هدش  هدناوخ  دشاب 
هب فطع  مکلجرا )  ) دنا هدرک  روصت  تنـس  لها  زا  یهورگ  هک  نیا  دشاب . یم  هفیرـش  ۀیآ  فالخ  نتـسش  تسا و  بجاو  اپ  حسم  تئارق ،

اوحـسماو  " هیلعف ۀـلمج  کی  ندـش  هلـصاف  ثعاب  اریز  تسین ، زیاـج  فطع  عون  نیا  لوا ، اریز : دـشاب ، یم  مکحت  کـی  تسا ، مکیدـیا ) )
، مود میهدـب . نآرق  هب  ار  تبـسن  نیا  تسین  حیحـص  تسا ، طـلغ  برع  مـالکرد  نیا  و  تسا ، هیلع  فوـطعم  فوـطعم و  نیب  مکـسوؤرب "
تسا و هدـش  ملاعب  لحم  هب  فطع  ًاملاع  هک  الماع " الو  ملاعب  اذـه  سیل  : " دـننام تسا ، عیاش  حیحـص و  برع  مـالک  رد  لـحم  هب  فطع 

انب هکرابم  ۀیآ  رهاظ  ةرابرد  هچ  نآ  ( 8 . ) درادن رعش  ترورض  هب  صاصتخاو  تساروهشم  نف  لها  مالک  رد  نیا  تسا و  بصن  ملاعب  لحم 
رد هعیش  يأر  اب  قباطم  شتئارق  ود  ره  رب  ار  هکرابم  هیآ  زین  تنـس  لها  نیریـسفم  هکلب  تسین ؛ هعیـش  يأر  اهنت  دش ، هتفگ  تئارق  ود  ره  رب 

رخف ریبکریـسفت  باتک  هب  ناوت  یم  هک  تسا  تنـس  لها  ریـسافت  زا  مامت  دش ، هتفگ  هیآ  یبدا  لیلحت  زا  هچنآ  دنناد و  یم  اپ  حـسم  بوجو 
ج1، هعیشلا ، لئاسو  هعیش : تایاور  ار ، نتسش  هن  دننک  یم  دییأت  ار  وضو  رد  اپ  حسم  مه  ینس  هعیش و  ییاور  عبانم  ( 9 . ) دومن عوجر  يزار 

تاراشتنا  ) و 158 ص67و108  ج1 ، دـمحا ، دنـسم  . 1 هنومن : ناوـنع  هب  تنـس  لـها  عباـنم  وـضولا . باوـبا  زا  باب 25  هراـهطلا ، باـتک 
ثارتلا ءایحاراد   ) ح164 ص42 ، ج1 ، دواد ، یبا  ننـس  . 3 نآرقلا ؛) مولع  ۀسـسؤم   ) 269 ح8 .  ص448 ، ج9 ، لامعلازنک ، . 2 رکفلاراد ؛)

، یبطرق ص82 6 . ج6 ، يربط ، ریسفت  يربط ، . 5 ص267 ؛) ج13 ، دیفم ، خیش  تافنصم   ) دیفم خیش  یلاما  زا  لقن  هب  تاراغلا ، . 4 یبرعلا ؛)
کی لاثم  يارب  ص59 ؛ ج2 ، یلحملا ، مزح ، نبا  . 8 ص161 ؛ ج11 ، ریبکلا ، ریسفتلا  يزار ، رخف  . 7 ص92 ؛ ج6 ، نآرقلا ، ماکحال  عماجلا 

زا يدرواب و ...  یناربط و  يوغبلا و  ورمع  نبا  هبیـش و  یبا  نب  دـمحا  دوخ و  خـیرات  رد  يراخب  مینک : یم  لقن  تنـس  لها  عبانم  زا  تیاور 
؛ هیلجر یلع  ءاملا  حسمی  أضوتی و  ص " ُلوسر ا" ... ُتیأر  : " تفگ هک  دنک ، یم  لقن  شردپ  زا  ینزاملا  میمت  نبدابع  زا  دوسلا  یبا  قیرط 

لوسر باحـصا  زا  يرایـسب  یماسا  هدش  رکذ  عبانم  رد  ار ". شیاهاپ  دومن  حـسم  تفرگ و  وضو  هک  ار  ادـخ  لوسر  مدرک  هدـهاشم  ( 10)
نم ۀـعامج  نیلجرلا  َیلع  حـسملِاب  لاق  دـق  و  : " دـیوگ یم  مزح  نبا  لاثم  يارب  دنتـسناد . یم  بجاو  ار  حـسم  هک  هدـش  ناـیب  " ص " مرکا

وـضو رد  ار  اپ  نتـسش  روتـسد  یـسک  هچ  " مهریغ . ۀعامج  یبعـشلا و  همرکع و  نسحلاو و  سابع  نبا  بلاط و  یبا  نب  یلع  مهنم  فلـسلا 
هدش وضو  رد  اپ  نتسش  تعدب  فیرحت و  ثعاب  یسک  هچ  اپ ، حسم  بوجو  رد  یخیرات  ییاور و  ینآرق و  يوق  ینغ و  ۀلدا  دوجو  اب  داد ؟

درک و عمج  ار  مدرم  موس ، ۀفیلخ  نامثع  هک  تسا  هدش  لقن  ح 268883 ،  ص441 ، ج9 ، لامعلازنک ، هلمج  زا  تنس  لها  عبانم  رد  تسا ؟
هـضمضم راب  هس  سپـس  تسـش ، راب  هس  تخیر و  بآ  شپچ  تسد  رب  درک و  فرظ  لخاد  ار  شتـسار  تسد  تفرگ ؛ وضو  ناـنآ  يولج 

ار شیاهاپ  درک و  حسم  ار  شرس  سپس  تسش ، قفرم  ات  ار  شتسد  راب  هس  و  تسش ، ار  شتروص  راب  هس  دعب  درک ، قاشنتسا  راب  هسو  درک 
هتشاد و يدحاو  تروص  نامثع  تفالخ  ات  ناناملسم  ۀمه  يوضو  تفرگ . وضو  هنوگ  نیا  ادخ  لوسر  مدید  تفگ  سپـس  تسـش ، بوخ 
رد ( 11"  ) مکَلُجرأ مکِسوؤرب و  اوحـسما  : " دیامرف یم  هک  دراد  قیبطت  زین  نآرق  ۀیآ  اب  هلأسم  نیا  تسا ؛ هدوب  هعیـش  ینونک  يوضو  دننام 
رد نامثع  هک  دوب  نیا  وضو  رییغت  تلع  دنیوش ، یم  ار  اهاپ  ننست  لها  هک  یلاح  رد  تسا ، هدومن  اهاپ  رـس و  حسم  هب  رما  دنوادخ  هیآ  نیا 

نایم رد  نونکا  هک  یلکش  هب  ار  ربمایپ  يوضو  سپس  وا  دش ، دیدرت  راتفرگ  ربمایپ  يوضو  یگنوگچ  هب  تبسن  دوخ  تفالخ  نارود  طساوا 
ضارغا هب  انب  يوما  تموکح  نکل  دـش ، عقاو  ربمایپ  ۀباحـص  زا  يرایـسب  تفلاخم  دروم  هیـضق  نیا  دومن . مالعا  تسا ، موسرم  تنـس  لها 

شور اب  تفلاخم  تأرج  هباحص  زا  یخرب  هک  دندروآ  دوجو  هب  يوج  دندرک و  غیلبت  ار  نامثع  هویـش  یمالـسا  فلتخم  طاقن  رد  یـسایس 
یم هتفگ  تسین ؟ رت  کیدزن  تفاظن  هب  اپ  نتـسش  اـیآ  ( 12 . ) تفای جاور  نتفرگ  وضو  هنوگ  نیا  هجیتن  رد  و  تشادـن . ار  مکاـح  هاگتـسد 
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مهافت ءوس  نیا  باوج  رد  تسین . یتشادـهب  ندرک  حـسم  یلو  رت  کیدزن  تشادـهب  هب  تسا و  تفاـظن  بجوم  وضو  رد  اـپ  نتـسش  دوش ،
هداد حـسم  روتـسد  نآرق  نوچ  دـناشوپب ، ار  ندرک  لمع  نآرق  روتـسد  فالخرب  دـناوت  یمن  هیجوت  نیا  لوا ، هک  دوش  هداد  حیـضوت  دـیاب 
سپ دوب  تفاظن  اهنت  وضو  تمکح  رگا  اریز  دراد ، مه  يرگید  ياه  تمکح  تسین ، تشادـهب  تفاـظن و  ًافرـص  وضو  ۀفـسلف  مود ، تسا .

تـشادهب تفاظن و  ۀلأسم  موس ، دریگب . وضو  دیاب  دـناوخب  زامن  هلـصافالب  دـهاوخب  رگا  هدومن  تفاظن  ًالماک  هتفر  مامح  یـسک  یتقو  ارچ 
. دومن حـسم  وضو  يارب  یلو  تسـش  نآ  زا  دـعب  ای  وضو  زا  لبق  ار  اپ  ناوت  یم  ریخ ؛ ای  دریگب  وضو  دـهاوخب  یـسک  هچ  تسا  مزال  هشیمه 
عبانم و درادن . وضو  ۀفـسلف  اب  یطابترا  نیا  هدش ، هیـصوت  رایـسب  ناتـسبات  رد  صوصخ  هب  یناور و ...  یتشادهب و  لئاسم  تهج  اپ  نتـسش 

ۀفرعم یف  ءاـملعلا  ۀـیلح  ص53 و  ج1 ، هعبرـالا . بهاذـملا  یلع  هـقفلا  يریرجلا ، نمحرلادـبع  هیآ 5 2 . / هدـئام هکراـبم  هروس  . 1 ذخآم :
ص10 5. ج1 ، نآرقلا ، هـقف  یف  ناـفرعلازنک  ر.ك : ص285 4 . باب 19 ، ج1 ، هعیـشلا ، لئاسو  ص45 3 . ج1 ، لافقلا ، ءاهقفلا  بهاذـم 
 : ر.ك نآرقلا 8 . ماکحا  یبرع ، نبا  ناـمه و  ص10 7 . ج1 ، نآرقلا ، هقف  یف  ناـفرعلازنک  باب 23 6 . وضو ، باوبأ  ج1 ، هعیشلا ، لئاسو 

.ج1، نآرقلا هقف  یف  نافرعلا  زنک  نارهت 10 . هیملعلا ، بتکلاراد  هلأسم 38 ، هدئام ، هروس  هیآ  لیذ  ،161 ج11 ، بیبللا 9 . ینغم  ماشه ، نبا 
رعشملا رشن  عیرشتلا . تابالم  لالخ  نم  یبنلا  وضو ، یناتسرهشلا ، یلع  رتشیب ر.ك : یهاگآ  يارب   5 هیآ هدئام / هکرابم  هروس  ص14 11 .

دنریگ یم  وضو  ربمایپ  لثم  نایعیش  ایآ 

شسرپ

دنریگ یم  وضو  ربمایپ  لثم  نایعیش  ایآ 

خساپ

دمحم ماما  ترضح  دییامرف : هجوت  لیذ  تیاور  هب  اعدم  نیا  تابثا  يارب  دنریگیم  وضو  (ص ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  نوچمه  نایعیـش  هلب ;
ضرع ناگمه  منک ؟ تیاکح  امـش  يارب  شالمع  ار  (ص ) ادخ لوسر  ترـضح  يوضو  دیهاوخیمن  ایآ  دـندومرف : شباحـصا  هب  (ع ) رقاب

دوخ يور  شیپار  نآ  دوب  بآ  يرادـقم  نآ  رد  هک  دـیبلط  یبوچ  یحدـق  ای  هساـک  ترـضح  نآ  دـییامرفب . هللا ، لوسر  نباـی  ارچ  دـندرک 
كاپ تسد  هک  تسا  یعقوم  رد  نیا  دومرف : و  درب ، ورف  بآ  رد  ار  دوخ  تسار  تسد  دعب  هدز و  الاب  ار  تسد  ود  نیتسآ  سپس  تشاذگ .

نمحرلا هللا  مسب  : )) دوـمرف تشاذـگ و  دوـخ  یناـشیپ  رب  ار  نآ  هدـش و  بآرپ  تسد  هک  نادـنچ  تـشادرب  بآ  فـک  کـی  سپـس  دـشاب 
جنرآ رب  تفرگ و  رب  بآرپ  فـک  کـی  درب و  ورف  بآ  رد  ار  دوـخ  پچ  تسد  دـعب  دیـشک ، دوـخ  یناـشیپ  فارطا  رب  ار  بآ  و  میحرلا ))

ارف شـالماک  ار  همه  تسار  تسد  ناتـشگنارس  اـت  جـنرآ  زا  بآ  هکنیا  اـت  دیـشک  نآ  رب  ار  شیوـخ  تسد  فـک  تخیر و  تسار  تـسد 
ات بآ  هک  دیـشک  نآ  رب  ار  دوخ  فک  نانچ  و  خیر پچ  تسد  جـنرآ  رب  درک و  رپ  یفک  هدرب و  بآ  رد  ار  تسار  تسد  هاـگنآ  تفرگ ،

. دومرف حسم  شیاپ  ود  تشپ  رس و  ولج  تمسق  رب  شیوضو  بآ  ئهدنامیقاب  يرتاب  نآ  زا  سپ  دش و  يراج  ناتشگنا  رس 

دیوش یمن  لماک  روط  هب  تنس  لها  دننام  وضو  ماگنه  ار  اهاپ  هعیش  ارچ 

شسرپ
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دیوش یمن  لماک  روط  هب  تنس  لها  دننام  وضو  ماگنه  ار  اهاپ  هعیش  ارچ 

خساپ

وـضو هرابرد  نآرق  هیآ  نوچ  تسا ، ندیـشک  حـسم  تسا  بجاو  وضو  ماـگنه  هک  هچنآ  یلو  تسا ; بحتـسم  وضو  زا  سپ  اـهاپ  نتـسش 
، نارق هیآ  نیا  روتسد  ساسا  رب  وضو )) بآ  زا  ار  ناتیاهاپ  اهرس و  دینک  حسم  سپس  هنم ; مکلجرا  مکسوورب و  اوحـسماف  : )) تسا هدومرف 

. دراد بابحتسا  وضو  زا  لبق  ای  حسم  زا  سپ  نتسش  هچرگ  نتسش ، هن  تسا  حسم  ام  هفیظو 

؟ دراد لاکشا  ننست  لها  يوضو  هک  دنک  لالدتسا  دناوت  یم  هنوگچ  هعیش  وضو  هیآ  هب  هجوت  اب 

شسرپ

؟ دراد لاکشا  ننست  لها  يوضو  هک  دنک  لالدتسا  دناوت  یم  هنوگچ  هعیش  وضو  هیآ  هب  هجوت  اب 

خساپ

ییاهن دـح  ینعی  . تسا تیاـغ ) ياـهتنا   ) دوخ روهـشم  ياـنعم  ناـمه  هب  قفارملا » یلا  مکیدـیا  مکهوجو و  اولـسغاف   » هفیرـش هیآ  رد  یلا » »
ایآ نتسش  هک  نیا  دروم  رده  فیرش  هیآ  تسا ، رکذ  هب  مزال  دشاب . نآ  يوس  هب  نتسش  ریسم  ًاموزل  هکنیا  هن  تسا ، قفرم  اهتسد  نتـسش 
نیا رد  نزب  گنر  هطقن  نالف  ات  ار  راوید  دییوگب  شاقن  هب  امـش  رگا  لاثم  يارب  درادـن ، ینایب  دـشاب  الاب  هب  نییاپ  ای  نییاپ و  هب  الاب  زا  دـیاب 

هیآ رد  یتقو  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  درادـن . دوجو  دـنزب  گنر  سکعلاب  اـی  ـالاب و  هب  نییاـپ  زا  دـیاب  اـیآ  هک  نیا  رب  یتلـالد  چـیه  هلمج 
. دومن هعجارم  نیموصعم  و  (ص ) ربمایپ شور  هب  دـیاب  هک  تساجنیا  سکعلاب . ای  نییاپ  هب  الاب  زا  تسیچ  هفیظو  هرخالاب  سپ  تسین  یتلالد 

رتیعیبط نتـسش  نییاپ  هب  الاب  زا  زین  یعیبط  رظن  زا  دوش . هتـسش  نییاپ  هب  الاب  زادـیاب  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یحیحـص  تایاور  رب  انب 
ادتبا رد  نامثع  یتح  دش و  ادـیپ  نامثع  تفالخ  طساوا  زا  نتفرگ  وضو  هوحن  رد  فالتخا  هکدوش : هجوت  دـیاب  نکیلو  نآ  سکع  ات  تسا 

ادخ و لوسر  هباحـص  زا  يرایـسب  تفلاخم  مغر  یلع  دش و  دیدرت  کش و  راتفرگ  ادعب  یلو  تفرگیم ؛ وضو  هعیـش  نیب  لومعم  شور  هب 
مدرم هیما  ینب  ًادعب  تسـش ، ار  اهاپ  حسم  ياج  هب  (ص ) ربمایپ تنـس  فالخرب  موسرم و  فالخرب  سابع  نبا  و  (ع ) یلع ترـضح  هلمج  زا 

يرتشا کلام  وبازا  جاجح  نامز  رد  هک  نانچ  دنتخادنا . هار  هب  نآ  دییأت  رد  یعیـسو  تاغیلبت  دندرک و  نامثع  هیرظن  شریذـپ  هب  روبجم  ار 
؟ تسامش نیب  یسانشان  صخشایآ  دیـسرپ  درک و  عمج  ار  دوخ  هلیبق  صاوخ  زا  ياهدع  وا  دندیـسرپ ؛ ار  (ص ) ادخ لوسر  يوضو  تیفیک 

تیاور نیا  زا  درک . حـسم  ار  اهاپ  رـس و  دـعب  وتـسش  ار  اهتـسد  سپـس  تروص و  ادـتبا  تفرگ : وضو  تروص  نیا  هب  ناـنیمطا  زا  سپ  يو 
يارب دـنزاسب . وضو  نامثع  شور  فالخرب  دنتـشادن  تردـقو  دـندوب  هیقت  رد  الماک  ربماـیپ  هباحـص  هیما  ینب  ناـمز  رد  هک  دوشیم  مولعم 
هتکن یناحبـس . رفعج  خیـشلا  هیهقف ، لئاسم  عبـس  زین : یناتـسرهش . یلع  ، عیرـشتلاتاسبالم لـالخ  نم  یبنلا  ءوضو  ك :  رتشیب ر .  یهاـگآ 
موزل رد  تحارـص  هیآ ، نیا  و  مکلجرا »  مکـسؤرب و  اوحـسماو  دیامرفیم «: دیجم  نآرق  هک  تسا  نیا  دراد  رارق  وضو  هیآ  رد  هک  يرگید 

رد تسـش  ار  اهاپ  دیاب  دـنیوگیم  هدومن و  اوحـسماو »  » لبق ام  هب  فطع  ار  نآ  مکلجرا  بصن » » رطاخ هب  ننـست  لها  نکیل  دراد ؛ اپ  حـسم 
رطاـخ هب  نآ  بصن  هکلب  تسا ؛ گرزب  ياـطخ  کـی  نیا  درادـن و  دوجو  برع  تاـیبدا  رد  زگره  هیلعف  هلمج  لـبقام  هب  فطع  هک  یلاـح 
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رب هک  ءاب »  » فرح رطاخ  هب  ًاـظفل  دـنچ  ره  تسا ، بوصنم  ًـالحم  قوف  هملک  اریز  دـشابیم ؛ مکـسؤرب »  » لـحم هب  فطعو  تسا  نآ  لـمع 
. تسا هدش  رورجم  هدمآ  مکسؤر » » رس

؟ دنریگ یم  وضو  ام  زا  رت  تسرد  رتهب و  تنس  لها  ارچ 

شسرپ

؟ دنریگ یم  وضو  ام  زا  رت  تسرد  رتهب و  تنس  لها  ارچ 

خساپ

وضو هقیرط  (ص ،) ربمایپ يوضو  دروم  رد  (ع ) تیب لها  تایاور  رب  هیکت  اب  هعیش  تسا . لکش  نیمه  هب  هلأسم  زین  نتفرگ  وضو  دروم  رد  {
طـساوا زا  نتفرگ  وضو  هوحن  رد  فالتخا  دـناهدرک . ذـخا  ار  دوخ  هقف  هعبرا ، ياهقف  قیرط  زا  تنـس  لـها  یلو  تسا ؛ هدـیزگرب  ار  نتفرگ 

یلع دش و  دیدرت  کش و  راتفرگ  ادعب  یلو  تفرگیم  وضو  هعیـش  نیب  لومعم  شور  هب  ادـتبا  رد  نامثع  یتح  دـش و  ادـیپ  نامثع  تفالخ 
ار اهاپ  حسم ، ياج  هب  ربمایپ  تنس  موسرم و  فالخ  رب  سابع  نبا  و  ع )  ) یلع هلمج  زا  ادخ و  لوسر  هباحـص  زا  љ سب تفلاخم  Š �ر

هکنانچ دنتخادنا . هار  هب  نآ  دییات  رد  یعیـسو  تاغیلبت  هدرک و  نامثع  هیرظن  شریذپ  هب  روبجم  ار  مدرم  هیماینب  نامز  رد  دـعب  یلو  تسش 
ایآ دیـسرپ  درک و  عمج  ار  دوخ  هلیبـق  صاوخ  زا  ياهدـع  دندیـسرپ  ار  ادـخ  لوسر  يوضو  تیفیک  يرتـشا  کـلاموبازا  جاـجح  ناـمز  رد 

اهاپ رس و  دعب  تسش و  ار  اهتسد  سپس  تروص و  ادتبا  تفرگ :  وضو  تروص  نیا  هب  نانیمطا  زا  سپ  و  تسامش ؟  نیب  یـسانشان  صخش 
شور فالخ  رب  دنتـشادن  تردق  دـندوب و  هیقت  رد  الماک  ربمایپ  هباحـص  هیماینب  نامز  رد  هک  دوشیم  مولعم  تیاور  نیا  زا  درک  حـسم  ار 
هتـشر ره  صاخ  شور  دتم و  اب  دیاب  هکلب  درک ؛ افتکا  دیابن  رهاوظ  هب  اهنت  یقیقح  هفیظو  نتفای  يارب  تروص  ره  رد  دـنزاسب . وضو  نامثع 

.} تخادرپ نآ  یسررب  هب 

اب میناوخ ) یم  مه  رـس  تشپ  ار  ءاشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  ياهزامن  هکنیا  زین   ) ام زامن  ندروآ  ياجب  تقو  تعاس و  نتفرگ و  وضو  هکنیا  لیلد 
. دییامن رکذ  ار  اهتلع  ًافطل  تسیچ ؟ دراد  توافت  تنس  لها  ناردارب 

شسرپ

یم مه  رـس  تشپ  ار  ءاشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  ياهزامن  هکنیا  زین   ) ام زامن  ندروآ  ياجب  تقو  تعاس و  نتفرگ و  وضو  هکنیا  لـیلد 
. دییامن رکذ  ار  اهتلع  ًافطل  تسیچ ؟ دراد  توافت  تنس  لها  ناردارب  اب  میناوخ )

خساپ

هدروآ تسد  هب  ار  زامن  وضو و  شور  دوخ و  ماکحا  (ع ) موصعم ناماما  یملع  شور  ثیداحا و  زا  هدافتسا  اب  نایعیش  تسناد  دیاب  تسخن 
یعقاو تنـس  وریپ  میـشاب  نئمطم  میناوت  یم  ینـشور  هب  اذـل  دـندوب ، (ص ) ربمایپ هب  دارفا  نیرت  کیدزن  (ع ) یلع ماما  اـت  (ع ) ناـماما دـنا و 
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بلاطم هب  ار  امش  هجوت  هراب  نیا  رد  رتشیب  حیضوت  يارب  دننک . یم  یهاتوک  لامعا  ماجنا  رد  یخرب  هچ  رگا  میتسه . نایعیش  ام  (ص ) ربمایپ
( تیاـغ ياـهتنا   ) دوـخ روهـشم  ياـنعم  ناـمه  هب  قـفارملا » یلا  مکیدـیا  مکهوـجو و  اولـسغاف   » هفیرـش هیآ  رد  یلا » . » مینک یم  بلج  ریز 

دروم رد  هفیرش  هیآ  تسا ، رکذ  هب  مزال  دشاب . نآ  يوس  هب  نتسش  ریسم  ًاموزل  هکنیا  هن  تسا ، قفرم  اهتسد  نتسش  ییاهن  دح  ینعی  . تسا
هطقن نالف  ات  ار  راویددییوگب  شاقن  هب  امـش  رگا  لاثم  يارب  درادـن ، ینایب  دـشاب  الاب  هب  نییاپ  ای  نییاپ و  هب  الاب  زا  دـیاب  ایآ  نتـسش  هک  نیا 

هک تسا  نیا  لاؤس  لاح  درادـندوجو . دـنزب  گنر  سکعلاب  ای  الاب و  هب  نییاپ  زا  دـیاب  ایآ  هکنیا  رب  یتلالد  چـیه  هلمج  نیا  رد  نزب  گـنر 
نیموصعم و  (ص ) ربمایپ شور  هب  دـیاب  هک  تساجنیا  سکعلاب . ای  نییاپ  هب  الاب  زا  تسیچ  هفیظو  هرخالاب  سپ  تسین  یتلـالد  هیآ  رد  یتقو 

نییاپ هب  الاب  زا  زین  یعیبط  رظن  زا  دوش . هتـسش  نییاـپ  هب  ـالاب  زادـیاب  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یحیحـص  تاـیاور  رب  اـنب  دومن . هعجارم 
یتح دش و  ادیپ  نامثع  تفالخ  طساوا  زا  نتفرگ  وضو  هوحن  رد  فالتخا  هکدوش : هجوت  دیاب  نکیلو  نآ  سکع  ات  تسا  رتیعیبط  نتـسش 

هباحص زا  يرایسب  تفلاخم  مغر  یلع  دش و  دیدرت  کش و  راتفرگ  ادعب  یلو  تفرگیم ؛ وضو  هعیـش  نیب  لومعم  شور  هب  ادتبا  رد  نامثع 
ًادعب تسـش ، ار  اهاپ  حسم  ياج  هب  (ص ) ربمایپ تنـس  فالخرب  موسرم و  فالخرب  سابع  نبا  و  (ع ) یلع ترـضح  هلمج  زا  ادـخ و  لوسر 
وبازا جاجح  نامز  رد  هک  نانچ  دنتخادنا . هار  هب  نآ  دییأت  رد  یعیـسو  تاغیلبت  دندرک و  نامثع  هیرظن  شریذپ  هب  روبجم  ار  مدرم  هیما  ینب 

یسانشان صخش  ایآ  دیسرپ  درک و  عمج  ار  دوخ  هلیبق  صاوخ  زا  ياهدع  وا  دندیـسرپ ؛ ار  (ص ) ادخ لوسر  يوضو  تیفیک  يرتشا  کلام 
زا درک . حسم  ار  اهاپ  رس و  دعب  وتـسش  ار  اهتـسد  سپـس  تروص و  ادتبا  تفرگ : وضو  تروص  نیا  هب  نانیمطا  زا  سپ  يو  تسامـش ؟ نیب 

وـضو ناـمثع  شور  فـالخرب  دنتـشادن  تردـقو  دـندوب  هیقت  رد  ـالماک  ربماـیپ  هباحـص  هیما  ینب  ناـمز  رد  هک  دوشیم  مولعم  تیاور  نیا 
رفعج خیـشلا  هیهقف ، لـئاسم  عبـس  زین : یناتـسرهش . یلع  ، عیرـشتلاتاسبالم لـالخ  نم  یبنلا  ءوضو  ك :  رتشیب ر .  یهاـگآ  يارب  دـنزاسب .

، هیآ نیا  مکلجرا و  مکـسؤرب و  اوحـسماو  دـیامرفیم : دـیجم  نآرق  هک  تـسا  نـیا  دراد  رارق  وـضو  هـیآ  رد  هـک  يرگید  هـتکن  یناـحبس .
دیاب دـنیوگیم  هدومن و  اوحـسماو »  » لبق ام  هب  فطع  ار  نآ  مکلجرا  بصن » » رطاخ هب  ننـست  لها  نکیل  دراد ؛ اپ  حـسم  موزل  رد  تحارص 

بصن هکلب  تسا ؛ گرزب  ياطخ  کی  نیا  درادن و  دوجو  برع  تایبدا  رد  زگره  هیلعف  هلمج  لبقام  هب  فطع  هک  یلاح  رد  تسش  ار  اهاپ 
فرح رطاخ  هب  ًاظفل  دـنچ  ره  تسا ، بوصنم  ًالحم  قوف  هملک  اریز  دـشابیم ؛ مکـسؤرب »  » لـحم هب  فطعو  تسا  نآ  لـمع  رطاـخ  هب  نآ 

هب دش . عیاش  وا  روتـسد  هب  مود و  هفیلخ  نامز  زا  ندناوخ  زامن  هتـسب  تسد  نینچمه  تسا . هدش  رورجم  هدـمآ  مکـسؤر » » رـس رب  هک  ءاب » »
هنوگچ دـنناد  یم  رتهب  شربماـیپ  دـنوادخ و  هک  یتروص  رد  دوب . دـهاوخ  رتـشیب  هنوگ  نیا  ادـخ  مارتـحا  تیاـعر  تشادـنپ  یم  هک  یلیلد 

ندـناوخ تقو  جـنپ  رد  ار  هیموی  ياهزامن  دـنامن  هتفگان  دـنناوخ . یم  زاـمن  هتخادـنا  تسد  یکلاـم  بهذـم  رد  اذـل  دوش ، ظـفح  تیاـعر 
مومع دنراد و  كارتشا  رگیدکی  اب  ود  نیا  نید  عورف  نید و  لوصا  زا  يرایسب  رد  تسا . یمالـسا  بهاذم  تاکرتشم  زا  تسا و  بحتـسم 

نوچ زیزع ! ردارب  دـننک . زیهرپ  فالتخا  دروم  دراوم  حرط  زا  ای  هدومیپ و  ار  تدـحو  هار  دوخ , تاـکرتشم  رب  هیکت  اـب  یتسیاـب  ناناملـسم 
رد تکرـش  فوفـص ,  مظن  الثم "  ) دـننکن لمع  نآ  هب  یخرب  تسا  نکمم  هچرگ  تسا  ینـس  هعیـش و  قاـفتا  دروم  نآ  دراوم  زا  يرایـسب 

يوگ عوضوم  نیا  رد  اـعون " تنـس  لـها  ناردارب  هک  تفگ  میهاوخ  امـش  هب  تروـص  نیا  رد  تقو و )... لوا  زاـمن  هب  ماـمتها  تعاـمج , 
زامن هتسب  تسد  رد  اهنت  دروم  نیا  رد  ینـس  هعیـش و  توافت  تسا ,  ندناوخ  زامن  یگنوگچ  امـش  دوصقم  رگا  یلو  دنا ; هدوبر  ار  تقبس 
یهقف لیلد  هعیـش  ياهقف  زین  دراوم  نیا  يارب  تسین .  ینادـنچ  توافت  دراوم  هیقب  رد  تسا و  زیچ  ره  رب  هدجـس  نیمآ و  نتفگ  ندـناوخ و 

 ( (ص ربمایپ زا  طقف  ار  دوخ  هقف  هعیش ,  هک  دوش  یم  یشان  اجنآ  زا  اه  توافت  نیا  تسا .  یلالدتسا  هقف  رد  نآ  یـسررب  هاگیاج  هک  دنراد 
. دنرب یم  هرهب  هنیمز  نیا  رد  زین  يرگید  صاخشا  زا  تنس  لها  یلو  دریگ ; یم  ع )   ) تیب لها  و 

؟ ارچ اه ؟ ینس  ای  تسا  تسرد  اه  هعیش  نتفرگ  وضو 

شسرپ
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شسرپ

؟ ارچ اه ؟ ینس  ای  تسا  تسرد  اه  هعیش  نتفرگ  وضو 

خساپ

فالتخا و  تسا . هدشن  رکذ  یفالتخا  چیه  هنیمز  نیا  رد  و  دنتفرگ . یم  وضو  ربمایپ ( دننامه  مالسا ، ةرود  زاغآ  رد  ناناملسم  دیدرت  نودب 
نامز رد  و  دـنتفرگ . یم  وضو  ربمایپ ( دـننامه  مدرم  مه  رمع  نامز  اـت  خـیرات ، قبط  و  داد . يور  مرکا ، ( لوسر  تاـفو  زا  سپ  تواـفت ، و 

 ) ، تیب لها  و  ( 1 . ) دوب نامثع  دوخ  فالتخا ، نیا  ةدـننک  زاغآ  و  داد . خر  مدرم  نیب  رد  وضو ، ةرابرد  توافت  فالتخا و  هک  دوب  ناـمثع 
) موصعم ناماما  و  ربمایپ ( نتفرگ  وضو  هقیرط  نامه  میریگ ، یم  نآلا  ام  هک  ییوضو  سپ  دـنا . هدرک  لقن  ام  هب  ار  ربماـیپ ( يوضو  تیفیک 

َیِلا ُْمتُْمق  اذِا  اُونَمآ  َنیذلا  اهیَا  ای   : " دیامرف یم  هک  تسا . هدئام  هروس  زا  " ، 6 " فیرش هیآ  تنس  لها  هعیش و  نایم  فالتخا  تلع  و  تسا .
نتسش دودح  هفیرش و  هیآ  نیا  حیـضوت  ْنیَبْعَْکلا " َیِلا  ْمُکَلُجْرَا  مُکِـسوُؤُِرب و  اوُحَْـسماَو  ِِقفارَملا  َیِلا  ْمُکَیِْدیَا  مُکَهوُجُو و  اُولِـسْغاَف  ِةولَّصلا 

زا لوط  تهج  زا  تروـص  ّدـح  هک  هدـش  ناـیب  همئا (  تاـیاور  رد  یلو  تسا ، هدـماین  تروـص  نتـسش  ّدـح  هیآ  نیا  رد  .1 وضو :  ءاـضعا 
رد نیا  و  دـشاب . یم  دریگ ، یم  رارق  تسـش ) تشگنا   ) ماـهبا طـسو و  تشگنا  ناـیم  رد  هچنآ  ضرع  تـهج  زا  و  هناـچ ، اـت  وـم  هاگنتـسر 
ات دوش ، هتـسش  وضو  رد  دیاب  هک  تسد  ّدـح  . 2 دوش . یم  هدـیمهف  فرع  رد  هجو "  " هملک زا  هک  تسا ، ییاـنعم  ناـمه  حیـضوت  تقیقح 

نهذ هب  تسا  نکمم  دـییوشب ، ار  تسد  دوشیم  هتفگ  هک  یماـگنه  و  تسا . جـنرآ  ینعی  قفرم "  " عمج قـفارم "  " اریز هدـش . رکذ  جـنرآ 
(. قفارملا یلا  "  ) دییوشب جنرآ  ات   : " دیامرفیم نآرق  یلو  دوش . یم  هتـسش  رادقم  نیا  ًابلاغ  اریز  دییوشب ، چم  ات  ار  اهتـسد  هک  دـسرب  نینچ 
هک دیامرف  یم  هیآ  هک  دنا  هدرک  لایخ  و  دنا ، هدرک  مهوت  یـضعب  هک  نتـسش ، تیفیک  هن  تسا ، نتـسش  دـح  نایب  يارب  هیآ  رد  یلا "  " اذـل

دننام هلأسم ، نیا  هکنیا  رتشیب  حیضوت  دنتـسه .) لئاق  تنـس  لها  زا  یـضعب  هکنانچ   ) دییوشب جنرآ  فرط  هب  ناتـشگنارس  زا  ار  اهتـسد  دیاب 
هک تسین  نیا  روظنم  تسا  نشور  دـنک . گنر  رتم  کی  اـت  فک  زا  ار  قاـطا  راوید  هک  دـنک ، شرافـس  يرگراـک  هب  ناـسنا  هک  تسا  نیا 

هتـسش دیاب  هک  تسد  زا  يرادـقم  طقف  سپ  رتمک . هن  و  رتشیب ، هن  دوش ، گنر  رادـقم  نیا  هب  دـیاب  هکلب  دوش ؛ گنر  الاب  هب  نییاپ  زا  راوید 
فرط هب  تسا  جنرآ  نتـسش  نآ  و  تسا . هدیـسر  ام  هب  تیب ، ( لها  هلیـسوب  ربمایپ ، ( تنـس  رد  نآ  تیفیک  اما  و  هدـش . رکذ  هیآ  رد  دوش ،

. ناتشگنارس

زامن وضو و  هک  دنداقتعا  نیا  رب  ننست  لها  دوب ؟ ننست  ای  نایعیش  لثم  مرکا  لوسر  نتفرگ  وضو  هدئام ، هروس  هیآ 6  نینچمه  و  هدیسر ، تایاور  قبط 
. تسا لوسر ا ... هریس  قباطم  نانآ 

شسرپ

هک دنداقتعا  نیا  رب  ننست  لها  دوب ؟ ننـست  ای  نایعیـش  لثم  مرکا  لوسر  نتفرگ  وضو  هدئام ، هروس  هیآ 6  نینچمه  و  هدیسر ، تایاور  قبط 
. تسا لوسر ا ... هریس  قباطم  نانآ  زامن  وضو و 

خساپ
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فالتخاو تسا . هدشن  رکذ  یفالتخا  چیه  هنیمز  نیا  رد  و  دنتفرگ . یم  وضو  ربمایپ ( دننامه  مالسا ، ةرود  زاغآ  رد  ناناملـسم  دیدرت  نودب 
دوب نامثع  نامز  رد  و  دـنتفرگ . یم  وضو  ربمایپ  دـننامه  همه  رمع  نامز  ات  خـیرات  قبط  و  داد . يور  مرکا (  لوسر  تافو  زا  سپ  توافت  و 

، هعیـش رد  نتفرگ  وضو  ۀقیرط  ( 1 .) دوب نامثع  دوخ  فالتخا  نیا  هدـننک  زاغآ  و  داد . خر  مدرم  نایم  وضو  ةرابرد  تواـفت  فـالتخا و  هک 
هعیش نایم  فالتخا  ّتلع  تسا . هدیـسر  ام  هب  تسا ، ربمایپ (  تنـس  نامه  هک  راهطا ، ( همئا  قیرط  زا  نآ  تیفیک  و  تسا . میرک  نآرق  قبط 

مکهوجو اولسغاف  ةولصلا  یلا  متمقا  اذا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای   : " دیامرف یم  نآرق  هک  تسا . هدئام  ۀکرابم  هروس  هفیرش 6  هیآ  تنس ، لها  و 
هیآ نیا  رد  .1 وضو :  ءاضعا  نتسش  دودح  هفیرش و  هیآ  نیا  حیضوت  نیبعکلا " یلا  مکلجرا  مکسوؤرب و  اوحسما  قفارملا و  یلا  مکیدیا  و 
نایم رد  هچنآ  ضرع  تهج  زا  و  هناچ ، ات  وم  هاگنتـسر  زا  لوط  تهج  زا  تروص  ّدح  همئا (  تایاور  رد  یلو  هدماین ، تروص  نتـسش  ّدـح 

رد هجو "  " هملک زا  هک  تسا  ییانعم  نامه  حیضوت  تقیقح  رد  نیا  و  هدش ، رکذ  دریگ ، یم  رارق  تسـش ) تشگنا   ) ماهبا طسو و  تشگنا 
جنرآ ینعم  هب  " قفرم ،  " عمج قفارم "  " اریز هدـش ؛ رکذ  جـنرآ  ات  دوش ، هتـسش  وضو  رد  دـیاب  هک  تسد  ّدـح  . 2 دوش . یم  هدـیمهف  فرع 

نیا ًابلاغ  اریز  دییوشب ، چم  ات  ار  اهتـسد  هک  دسرب  نینچ  نهذ  هب  تسا  نکمم  دییوشب ، ار  تسد  دوش  یم  هتفگ  هک  یماگنه  نوچ  و  تسا .
هن تسا ، نتـسش  ّدح  نایب  يارب  هیآ  رد  یلا "  " اذل ")و  قفارملا ، یلا   ) دـییوشب جـنرآ  ات   : " دـیامرف یم  نآرق  یلو  دوش . یم  هتـسش  رادـقم 

لها زا  یخرب  هکنانچ  دیوشب ، جنرآ  فرط  هب  ناتشگنا  رس  زا  ار  اهتسد  دیاب  دیامرف  یم  هیآ  هک  دنا  هدرک  مهوت  یضعب  هک  نتسش ، تیفیک 
، دـنک گنر  رتم  کی  ات  فک  زا  ار  قاطا  راوید  هک  دـنک  شرافـس  يرگراک  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  دـننام  هلأـسم  نیا  دنتـسه . لـئاق  تنس 

طقف سپ  رتمک . هن  رتشیب و  هن  دوش ، گنر  رادـقم  نیا  دـیاب  هکلب  دوش ، گنر  الاب  هب  نییاپ  زا  راوید  هک  تسین  نیا  روظنم  هک  تسا  نشور 
نآ و  تسا ؛ هدیسر  ام  هب  تیب ( لها  هلیسوب  ربمایپ ، ( تنس  رد  نآ  ّتیفیک  اما  و  هدش . رکذ  هیآ  رد  دوش ، هتـسش  دیاب  هک  تسد  زا  يرادقم 
هب تغل ، لـها  زا  حیرـصت  و  همئا ( تاـیاور ، زا  یخرب  قـبط  " مکـسوؤرب ،  " رد بر "  " هملک . 3 ناتـشگنارس . فرط  هب  تسا  جنرآ  نتـسش 

، دراد رارق  رـس  يولج  رد  هک  رـس  مراهچ  کی  هب  نآ  لحم  اـم  تاـیاور  رد  هک  دـینک ؛ حـسم  ار  رـس  زا  یتمـسق  ینعی  تسا ، ضیعبت  ینعم 
هتسش رس  مامت  تنس ، لها  دننام  هکنیا  هن  درک ، حسم  تسد  اب  دشاب ، كدنا  دنچ  ره  ار ، مراهچ  کی  نیا  زا  یتمـسق  دیاب  و  هدش ، دودحم 
نامه ( ) 3 .) دیوشب ار  نآ  هکنیا  هن  دوش ، حسم  دـیاب  زین  اهاپ  هک  تسا  نآ  دـهاش  " مکـسوؤر ،  " رانک رد  مکلجرا "  " نتفرگ رارق  . 4 دوش .

هک تفگ  دیاب  تسین ، یفالتخا  مود  لوا و  هفیلخ  و  مرکاربمایپ ( نامز  رد  وضو ، دروم  رد  هکنیا  دروم  رد  دننک ). یم  تنس  لها  هک  يراک 
دوبن نیا  دـش . یم  لقن  خـیرات  هریـس و  ثیدـح و  بتک  رد  و  دیـسر ، یم  زین  ام  هب  نآ  زا  یکاح  یلیالد  داد ، یم  خر  یفـالتخا  نینچ  رگا 
تّما ییاـمنهار  شزومآیپ و  رد  و  تشاد ؛ روضح  مدرم  ناـیم  رد  راذـگنوناق  کـی  ناونع  هب  ربماـیپ ( هک  ددرگ ، یم  زاـب  نادـب  فـالتخا 
دروم رد  مراذگ ". یم  زامن  نم  دینیب  یم  هک  نانوچ  دیراذگب ، زامن   : " دومرف یم  دوخ  و  دوب . دندش ، یم  انشآ  مالسا  اب  هزات  هک  شیوخ ،
تنـس مرکا و  ربمایپ  هویـش  نامه  هک  موصعم ، ناماما  و  ربمایپ ، تنـس  زا  ار  دوخ  زامن  وضو و  هویـش  هعیـش ، هک  تفگ  دـیاب  زین  ربمایپ  زامن 

دیاب دنتشاذگ ، نید  رد  هباحص  هک  ییاهتعدب  دروم  رد  تسا . هدوب  رودب  تعدب  هنوگ  ره  زا  رطاخ ، نیا  هبو  تسا . هتفرگ  دشابیم ، ناشیا 
ناونع هب  تسا . هدمآ  زین  تنس  لها  یثیدح  ربتعم  بتک  رد  هک  يروط  هب  دنا . هداد  تعدب  هب  تداهش  دوخ  هیلع  رب  زین  ناشدوخ  هک  تفگ 

اب هارمه  تلاـح ، هب  اـشوخ  متفگ :  وا  هب  مدـید . ار  ضر )  ) بزاـع نبدارب   : " تفگ هک  دـنک ، یم  لـقن  شردـپ  زا  ّبیـسم  نبءـالع  هنومن ،
رد و  میتشاذـگ ! نید ) رد   ) اهتعدـب هچ  وا  زا  سپ  یناد  یمن  ما ! هداز  ردارب  تفگ :  وا  سپ  يدرک ! تعیب  وا  اب  تخرد  ریز  يدوب و  ربمایپ (

رگم و  تفگ :  هاگنآ  متـسناد . یمن  زامن  رب  مدـقم  ربمایپ  نامز  رد  ار  زیچ  چـیه  نم  دـیوگ :  کـلام  نب  سنا  هک  تسا  هدـمآ  رگید  ياـج 
هیرگب ارت  زیچ  هچ  متفگ :  مدـید . ناـیرگ  ار  وا  مدـش ، دراو  قشمد  رد  کـلام  نب  سنا  رب  دـیوگ :  يرهز  دـیدرکن ؟ عیاـض  ار  زاـمن  نیمه 

زا دعب  هباحص  هک  تسا  ییاهتعدب  زا  ییاه  هنومن  اهنیا  ( 4 .) دندرک شعیاض  مه  نیا  متخانشیمن ، زامن  زج  ار  يزیچ  نم  تفگ :  هتخادنا ؟
.1 ذخآم :  عبانم و  تسا . هدمآ  زین  نانآ  یثیدح  ربتعم  بتک  رد  دنراد ، فارتعا  نآ  هب  زین  ناشدوخ  و  دندرک ، دراو  نید  رد  ربمایپ ( تلحر 

مظاک همجرت  هینغم ، داوجدمحم  یقیبطت ، هیقف  ص140 ؛ يرباص ، نیسح  همجرت  یناتسرهش ، یلع  دیس  مالسالاۀجح  فیلأت  ربمایپ ، يوضو 
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ج1،ص74 يراخب ، حیحص  هیبیدح  ةوزغ  باب  ج3،ص32، يراخب ، حیحص  . 3 285 ص288 - ج4 ، هنومن ، ریسفت  ص4و3 2 . يداوجروپ ،
ص178و179 یسنوت ، یناجیت  دمحم  رتکد  مدش ، تیاده  هاگنآ 

نتفرگ وضو  رد  هصاخ  هماع و  نیب  ارچ  سپ  یّلـصُا  ینومتیأر  امک  اوُّلَـص  : " دیامرفیم شدوخ  هدوب و  ناناملـسم  ۀمه  يوگلامرکاربمایپ  هکنیا  اب 
؟ دنریگیم عم   " يانعم هب  ار  یلا   " هفیرش ۀیآ  رهاظ  فالخ  رب  هعیش  هکنیا  اب  تسیچ  فالتخا  أشنم  تسا و  فالتخا 

شسرپ

وضو رد  هصاخ  هماع و  نیب  ارچ  سپ  یّلُصا  ینومتیأر  امک  اوُّلَـص  : " دیامرفیم شدوخ  هدوب و  ناناملـسم  ۀمه  يوگلامرکاربمایپ  هکنیا  اب 
؟ دنریگیم عم   " يانعم هب  ار  یلا   " هفیرش ۀیآ  رهاظ  فالخ  رب  هعیش  هکنیا  اب  تسیچ  فالتخا  أشنم  تسا و  فالتخا  نتفرگ 

خساپ

یخرب زا  دوبن . نانآ  نیب  یفـالتخا  و  دـندناوخیم ، زاـمن  دـنتفرگیم و  وضو  ربماـیپ  دـننامه  مالـسا  ردـص  رد  ناناملـسم  هک  تسین  یکش 
نامثع تسا  هدش  لقن  هک  نانچ  دمآ ، دوجو  هب  وا  طسوت  و  موس ،  هفیلخ   ) نامثع نامز  زا  وضو  رد  فالتخا  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور 

9 ربمایپ هک  مدـید   " تفگ تسـش و  ار  شیاهاپ  حـسم  ياجب  ینعی  تفرگ  وضو ، تنـس  لـها  دـننامه  درک و  عمج  ار  باحـصا  زا  ياهدـع 
ضارتـعا وا  هب  زین  رکبیبانبدـمحم و ... دوعـسم ، نب  هللادـبع  هللادـبع ، نب  ۀـحلط  دـننام : باحـصا  زا  ياهدـع  تفرگ و  وضو  هنوـگ  نیمه 

یلع یبنلا  ءوضو  ر.ك  دندروآ (. دوجو  هب  زین  يرگید  ياهتعدب  هک  نانچ  دیـشخبن ، ياهجیتن  اما  دنداد ، تعدب  تبـسن  وا  هب  و  دندرک ،
یناحبس ص 491و492، رفعج  خیـشلا  ۀیمامالا  ۀعیـشلا  کئاقع  یلع  أوضا  رـشنلا /  ۀعابطلل و  ۀمئالاداوج  ۀسـسؤم  ص 58ـ88 ، یناتسرهش 

ربمایپ هک  تسا  نیا  زا  یکاح  تنس  لها  تایاور  تسا  هدش  لقن  فلتخم  تروص  هب   9 ربمایپ زا  هرابنیا  رد  تایاور  نیاربانب  رعشملاراد ) .
پچ تسد  يور  ار  تسار  تسد  زاـمن  ماـگنه   9 ربمایپ هک  دـناهدرکیم  لقن  هکنانچ  تسا  هدـناوخیم  زامن  هتفرگیم و  وضو  نانآ  لـثم 
دـسا ۀـعبرالا  بهاذـملا  قداصلا و  مامالا  ر.ك  تسا و (... هتفگیم  نیمآ  دـمح  ةروس  زا  دـعب  و  تنـس ،  لـها  دـننام   ) تسا هدادیم  رارق 

قداصلا مامالا  ۀسـسؤم  یناحبـس  رفعج  هیقف  همالعلا  ۀنـسلا  باـتکلاب و  ماـصتعالا  نارهطلا /  ردـصلا  ۀـبتکم  ص 181ـ364 ، ج 3 ، ردـیح ،
زاـمن هتفرگیم و  وضو  هعیـش  لـثممرکا  ربماـیپ  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  هعیـش  تاـیاور  یلو  رکفلاراد ) . مزح ج 3 ، نـبا  راـثالاب ، یّلحملا 

ْمُکَیِدـْیَأَو ْمُکَهوُجُو  ْاُولِـسْغاَف  ِةَوَلَّصلا  َیلِإ  ُْمتُْمق  اَذِإ  ْاَُّونَماَء  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ََّـ َی : " دـیامرفیم وضو  ةرابرد  میرک  نآرق  هکناـنچ  تسا  هدـناوخیم 
، دـیزیخرب زاـمن  مزع   [ هب نوچ  دـیاهدروآ ! ناـمیا  هک  یناـسک  يا  هدـئام 6 ) ;  ) ِْنیَبـْعَْکلا َیلِإ  ْمُکَلُجْرَأَو  ْمُکِـسوُءُِرب  ْاوُحَْـسماَو  ِِقفاَرَْملا  َیلِإ 

بجاو رب  هدـش  دای  هیآ  دـینک ". حـسم  اپ [ تشپ  یگدـمآرب  ای   [ لصفم ات  ار  ناتیاهاپ  رـس و  دـییوشب و  جـنرآ  ات  ار  ناتیاهتسد  تروص و 
تایاور قبط  یلو  هدشن  هداد  حیضوت  هیآ  رد  تروص  نتـسش  رادقم  هدودحم و  تروص  نتـسش  . 1 دراد . تلالد  وضو  رد  ییاهراک  ندوب 

رارق تصـش  تشگنا   ) ماـهبا طـسو و  تشگنا  ناـیم  رد  هچنآ  ضرع  فرط  زا  هناـچ و  اـت  وم  هاگنتـسر  زا  لوط  فرط  زا  نآ  دـح  ربـتعم ،
تسد ود  نتسش  . 2 ءوضولا ) . باوـبا  نم  باب 17  تیبلالآ  هسسؤم  ص 403 ، یلماع ج 1 ، ّرح  خیش  ۀعیـشلالئاسو  دشابیم (. دریگیم ،

یلو تسا  تکاس  نییاپ  هب  الاب  زا  ای  الاب  هب  نییاپ  زا  نتسش  هب  تبـسن  هیآ  نکیل  دوش ; هتـسش  جنرآ  ات  دیاب  اهتسد  قفارملا  یلا   ) هیآ قبط 
نامه ص ۀعیشلالئاسو  دنکیم (. نایب  ار  ناتشگنارس  فرط  هب  جنرآ  نتسش  زین  تیبلها  زا  هدراو  تایاور  نییاپ و  هب  الاب  زا  یعیبط  نتسش 

نتـسش ّدح  نایب  يارب  اهنت  یلا  : " دیوگیم هکلب  تسا  هتفرگن  عم   " يانعم هب  ار  یلا   " هعیـش ور  نیا  زا  ءوضولا ) . باوبا  نم  باب 19  ، 405
هب " ب  فرح تغل  لها  زا  یضعب  حیرـصت  تایاور و  یخرب  حیرـص  قبط  مکـسؤورب .  اوحـسما  و  : " رـس حسم  نتـسش 3 . تیفیک  هن  تسا 
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هنومن تسا (  هدش  نیعم  رـس  يولج  مراهچ  کی  هب  نآ  ّلحم  تایاور  رد  هک  دینک  حسم  ار  رـس  زا  یتمـسق  ینعی  دشابیم ; ضیعبت  يانعم 
مکسؤورب و اوحـسما  و  : " اپ ود  حسم  . 4 باب 22 ) . نامه ص 410 ، ۀعیـشلا  لئاسو  ص 286 /  نارگید ج 4 ، يزاریـش و  مراکم  هللاۀیآ 

بعک  ( ) نامه هنومن  دوش (. حسم  دیاب  زین  اهاپ  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  مکسؤور   " رانک رد  مکلجرا   " نتفرگ رارق  نیبعکلا  یلإ  مکلجرگ  ?

نایب دوشیم  طوبرم  اپ  فک  ناوختـسا  اب  اپ  قاس  ناوختـسا  هک  ياهطقن  ینعی  لصفم  ياـنعم  هب  مه  اـپ و  تشپ  یگدـمآرب  ياـنعم  هب  مه  ، 
يوـضو هک  تـسا  حـضاو  رپ  نیارباـنب  ۀیمالـسالا )  بـتکلاراد  ص 117و118 ، یـشرق ج 6 ، ربکایلعدیـس  نآرق  سوماـق  تـسا (  هدـش 

هب نادنزرف  موصعم و  نامامامرکالوسر  زا  دعب  اریز  ربمایپ ; ندناوخ  زامن  زین  دریگیم و  هعیش  هک  هدوب  ییوضو  نیمه  لثم  زینمرکالوسر 
يزامن وضو و  نیمه  رگنایب  زین  هدیسر  ام  هب  ناماما  زا  هچنآ  و  دنـشاب ، ناشّدج  نیتسار  ةریـس  رگنایب  دنناوتیم  هک  دنتـسهمرکالوسر  قح 

زا یتیاور  رد  ًالثم  دـناهتفرگ ;[ ناماما  تایاور  زا  ار  نید  تاعورف  ماکحا و  زین  هعیـش  ياملع  .[ دـنراد داقتعا  نآ  هب  هعیـش  ياملع  هک  تسا 
دوخ تسار  تسد  دندروآ  یبآ  فرظ  داد  نامرف  ترـضح  دندیـسرپمرکالوسر . يوضو  ةرابرد   7 رقابماما زا  هک  هدـش  لقن  ریُکب  هرارز و 

رد ار  دوخ  پچ  تسد  سپس  تسش  نآ  اب  ار  دوخ  تروص  تخیر و  دوخ  تروص  هب  هتفرگرب و  ار  بآ  نآ  زا  یتشم  درب ، ورف  بآ  رد  ار 
هراومه یلو  تسـش  نآ  اـب  ار  دوخ  تسار  تسد  تخیر و  نییاـپ  هب  قفرم  زا  ینعی   [ دوخ دـعاس  هب  تفرگ و  نآ  زا  یتـشم  درب و  ورف  بآ 

تسد فک  اب  سپس  پچ  تسد  رد  هن  تسار و  تسد  رد  هن  دیشکن ، قفرم  فرط  هب  نییاپ  زا  هاگچیه  و  دیـشک ، نییاپ  هب  الاب  زا  ار  تسد 
رتشیب ر.ك هعلاطم  يارب  ح 4 /  ، 26 ص 25 ـ  یفاک ج 3 ، عورف  ، ... " درک ( تسار  تسد  رد  هک  درک  ناـمه  پچ  تسد  اـب  دوخ ، تسار 
ار نتفرگ  وـضو  ۀـقیرط  لـمع  رد  مه  راـتفگ و  رد  مه  موـصعم  ناـماما  یتـقو  ءوـضو ) . تیفیک  باوـبا  زا  باب 15  نامه  ۀعیـشلا  لـئاسو 

وـضومرکا ربماـیپ  دـننام  هـک  میرادـن  کـش  میرادـن و  ناراوـگرزب  نآ  ریرقت  لـعف و  لوـق  تـیجح  رد  یکـش  اـم  و  دـناهدرک ، صخــشم 
. درک يوریپ  دیاب  تسا و  تجح  اهنآ  لعف  لوق و  دناهتفرگیم ،

تالص

تفرگ رس  اهنآ  نیب  فالتخا  ینامز  هچ  زا  تنس و  لها  زامن  ای  تسا  رتلماک  عیشت  لها  زامن  ایآ  ِ

شسرپ

تفرگ رس  اهنآ  نیب  فالتخا  ینامز  هچ  زا  تنس و  لها  زامن  ای  تسا  رتلماک  عیشت  لها  زامن  ایآ  ِ

خساپ

هن و ای  دنوریم  تشهب  هب  اهنآ  هن ، ای  دوشیم  لوبق  اهنآ  زامن  ای  تنس  لها  ای  تسا  رتلماک  نایعیش  زامن  ایآ  هک  لیبق  نیا  زا  یتالاؤس  فلا )
نید عورف  دیدرگ ، نشور  هک  لئاسم  نآ  دوش ؛ هجوت  نید  لوصا  يداقتعا و  لئاسم  هب  لوا  هک  دوشیم  لح  ناسنا  يارب  یتروص  رد  هریغ 

هنوگچ تسیچ ؟ ننست  عیشت و  هک  نیا  هلمج  زا  تسا  حرطم  یتالاؤس  هطبار  نیا  رد  ب ) ددرگیم . لح  دوشیم  ماجنا  لوصا  ساسارب  هک 
ًاتعیبط دبلطیم . یمالک  یخیرات و  یتخانش ، موهفم  تهج  زا  ینالوط  رایسب  یثحابم  ًاتعیبط  هک  تسا ؟ رتلماک  کی  مادک  دناهدمآ ؟ دیدپ 

. دناسریم یهاگآ  هب  ار  یتاکن  هدرشف  روط  هب  راچان  هب  ورنیازا  تسا . جراخ  راتـشون  نیا  هلـصوح  زا  هنیمز ، نیارد  افوتـسم  ثحب  ًاعطق  و 
تسیرگن و نیفرط  هلدا  عباـنم و  هب  دـیاب  هناـنیب ، عـقاو  روـط  هب  هک  نیا  تسا  مهم  هچنآ  هک  دـش  روآداـی  ار  هتکن  نیا  دـیاب  زیچ  ره  زا  لـبق 

لها ربتعم  نوتم  رد  ًالومعم  هعیش ، ياملع  بلاطم  تادنتسم و  دینادیم ، هک  روطنامه  هتبلا  درک . يرواد  نآ  رد  بصعت ، نودب  هنافصنم و 
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. دش دهاوخ  نشور  ناشیارب  يرایسب  بلاطم  دنرگنب ، اهنآ  رد  بصعت  باجح  ندز  رانک  اب  یتسرد و  هب  نانآ  رگا  دراد و  دوجو  زین  ننـست 
يانعم هب  تغل  رد  عیشت "  " هملک - 2 تسا . يورگ " تنس   " يانعم هب  تغل  رد  زین  ننست " یخیرات 1" - یتخانش و  موهفم  یسررب  فلا - 

، میریگن رظن  رد  ار  نآ  یحالطصا  راب  مینکفا و  رظن  عیشت ، ننست و  يوغل  يانعم  هب  ًافرـص  رگا  " وریپ . ، " ینعی " هعیـش ؛ تسا و"  يوریپ " "

وریپ تنـس و  لها  زین  نایعیـش ، همه  و  زیچ ؟ هچ  وریپ  اما  دنوریپ ؛ زین  ننـست  لها  اریز  ینـس ؛ عیـشت ، لها  همه  دناهعیـش و  ننـست ، لها  همه 
ار هورگ  ود  نیا  تقیقح  هک  ار -  یحالطـصا  قیقد  يانعم  دش و  رتقیقد  يردق  دـیاب  هک  تسا  اج  نیا  تنـس ؟ مادـک  اما  دنـشابیم ، تنس 

هدش يرایـسب  هطلاغم  طلخ و  بجوم  موهفم ، ود  نیا  تقیقح  زا  یهاگآ  ان  دروآ . تسد  هب  دزاسیم -  نشور  ار  ود  نآ  قرف  دنایامنیم و 
اما (ع ) تیب لها  همئا  زا  يوریپ  ینعی  " عیـشت ؛ و"  (ص ) ربمایپ تنـس  زا  يوریپ  ینعی ، " ننـست ؛  " دـننکیم لایخ  یخرب  هک  اج  نآ  ات  تسا ،

يانعم - 1 هک : تسا  ینتفگ  شـسرپ  نیا  باوج  رد  تسیچ . هلأـسم  تقیقح  تسین  تسرد  رگا  و  تسا ؟ تسرد  اـنعم  نیا  یتـسار  هب  اـیآ 
دماح تسا . نیدشار " يافلخ  ربمایپ و   " يرادرک يراتفگ و  ثاریم  تنس و  عومجم  دنادقتعم ، نآ  هب  تنس  لها  هچنآ  ننـست "و   " یعقاو

هب هراشا  زا  سپ  هداهن و  تشگنا  هلأسم  نیا  يور  اکیرمآ ) یلکرب  هاگـشناد  داتـسا  تنـس و  لها  هتـسجرب  ناسانـش  مالـسا  زا  یکی   ) راـگلا
عبانم همه  نیا  زا  هدافتسا  اب  ام ] تسه و   ] نیدشار يافلخ  ثاریم  مامت  اهینـس ، ام  يارب  و  : " دیوگیم ... (ص ) ربمایپ تنـس  دیجم و  نآرق 

نیا نونکا  (. 119 ص 118 -  ناتـسبات 76 ، راهب و  اـیند ، نید و  دقن 2 و 3 -  باتک  " ، ) مینک لح  ار  نامتالکـشم  همه  میناوتیم  لیـصا ،
هدرمـش ربتعم  هتفرگ و  رارق  عیرـشت  رداصم  وزج  ربمایپ و  تنـس  رانک  رد  افلخ  تنـس  ثاریم و  لیلد  هچ  هب  ًالوا ، هک : دـیآیم  دـیدپ  لاؤس 

هک مینیبیم  فسأت  لامک  اب  تسا ؟ مدقم  کیمادـک  دـیآ ، دـیدپ  افلخ  هریـس  تنـس و  ربمایپ و  تنـس  نیب  ضراعت  رگا  ًایناث ، تسا ؟ هدـش 
فالخرب افلخ ، زا  یکی  شور  يدروم  رد  رگا  نیارباـنب  " نیدـشار . ياـفلخ  ثاریم  ماـمت   " هک دـنیوگیم  تحارـص  هب  نارگید ، راـگلا و 

لامک اب  نینچمه  تشاذـگ . رانک  ار  نآ  ناوتیمن  دوشیم و  هدرمـش  مدـقم  افلخ  تنـس  قوف ، هاگدـید  ساـسا  رب  دوب ، (ص ) ربماـیپ تنس 
ورنیمه زا  تسا . (ص ) ربمایپ هریـس  زا  يوریپ  زا  رتيدـج  یلیخ  افلخ ، تنـس  هب  تنـس  لها  ناردارب  يدـنبياپ  نازیم  هک  مینیبیم  فسأـت 

دیـس همالع  موحرم  تسین !! زیاج  صن  لباقم  رد  داهتجا  هک  یلاح  رد  دـنراگنایم ؛ مدـقم  ربتعم ، صوصن  لـباقم  رد  ار  هفیلخ  تاداـهتجا 
(ص) ربمایپ تنـس  هریـس و  یعطق و  صن  فالخرب  مود  هفیلخ  هک  ار  يدراوم  زا  دروم  داتفه  " داهتجالاو ، صنلا   " باـتک رد  نیدـلا  فرش 

مدـقم (ص ) ربمایپ تنـس  رب  ار  هفیلخ  تنـس  دراوم  نیا  رد  تنـس ، لها  ناردارب  فسأت  لامک  اب  درمـشیمرب و  تسا  هدز  داـهتجا  هب  تسد 
داهتجا - 1 هنیمز ر.ك : نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  دیمان . افلخ " بتکم   " ار ننـست  ناوتیم  ورنیمه  زا  دـننکیم !؟ لمع  نآ  هب  هتـشاد و 

" عیشت لیلجت 2" - لیلج  رتکد  همجرت : يرکسع ، همالع  بتکم  ود  هاگدید  رد  یمالسا  ياههشیدنا  نیدلا 2 - فرش  دیس  صن  لباقم  رد 
رد (ص ،) ربماـیپ تلحر  زا  سپ  يوریپ  نیا  دـیآیم و  تسد  هب  (ص ) ربماـیپ تنـس  نآرق و  زا  هـک  تـسا ، باـن  مالـسا  تـقیقح  زا  يوریپ 

يوریپ زا  (ص ) مرکا ربماـیپ  زا  سپ  هعیـش  نوچ  دـباییم و  یلجت  (ع ) نیموـصعم همئا  رگید  سپـس  و  (ع ) بلاـطیبا نب  یلع  ماـما  زا  يوریپ 
لها هعیـش   " اـی (ع ") یلع هعیـش   " ار وا  تسا ، هتـسویپ  (ع ) تیب لـها  همئا  و  (ع ) یلع ترـضح  زا  يوریپ  هب  هتـشادرب و  تسد  اـفلخ  بتکم 

(ص) مرکا ربمایپ  دوخ  تارک ، هب  راب و  نیلوا  يارب  ار  هعیـش "  " هملک ًالوا ، تسا : مزال  هتکن  دنچ  هب  هجوت  اج  نیا  رد  دـنمانیم . (ع ") تیب
(ع) یلع ترـضح  هـب  باـطخ  هـک  اـج  نآ  اـت  دناهدوتــس ؛ هراـب  نـیا  رد  ار  ناـنآ  دـناهدرب و  راـک  هـب  (ع ) یلع ترــضح  ناوریپ  دروـم  رد 

رارق رون  ياهربنم  رب  تسا  یقیقح  هعیـش  وریپ و  دوصقم  هتبلا   ] تناوریپ وت و  یلع  يا  [ ؛ رون نم  رباـنم  یلع  کتعیـش  تنا و  : " دـندومرفیم
زا يوریپ  عقاو  رد  هدوب و  ترـضح  نآ  ررکم  يایاصو  رب  ینتبم  و  (ص ) ربمایپ دوخ  روتـسد  هب  (ع ) تیب لها  زا  يوریپ  ًایناث ، دـیراد "و . ...

هتـشاگن یباتک  يوامـس  یناـجیت  رتکد  هطبار  نیمه  رد  باـن . یقیقح و  ننـست  ینعی ، عیـشت ؛ نیارباـنب  تسا . (ص ) مرکا لوسر  دوخ  تنس 
ات (ع ) تیب لها  زا  يوریپ  ًاثلاث ، تسا . هدش  همجرت  تسیک " یعقاو  تنس  لها   " مان هب  یسراف  هب  هک  ۀنـسلا " لها  مه  ۀعیـشلا   " مان هب  تسا 

تنس نآرق و  فالخرب  يزیچ  هب  (ع ) همئا زا  کی  چیه  ورنیازا  دشاب . هتشاد  تقباطم  (ص ) ربمایپ هیعطق  تنـس  نآرق و  اب  هک  تسا  اج  نآ 
ار نآ  ام  هک  دـینادب  دـینزب و  راوید  هب  دـش  لقن  ام  زا  اهنآ  فـالخرب  يزیچ  رگا  : " دـناهدومرف ناـنآ  دوخ  دـناهدادن و  روتـسد  (ص ) ربماـیپ
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هلأسم یموهفم ، هبنج  رب  هوالع  تشذـگ  هچنآ  زا  تسا . رتلیـصا  بتکم ، ود  نیا  زا  کیمادـک  هک  دـینک  تواضق  دوخ  لاـح  " میاهتفگن .
(ع) تیب لها  هار  رد  (ص ) ربمایپ هار  يوریپ  موادت  عیـشت و  رگید  ترابع  هب  دـش . نشور  زین  ننـست  عیـشت و  شیادـیپ  یگنوگچ  یخیرات و 

هورگ ود  هب  ناناملـسم  ترـضح ، نآ  تلحر  زا  سپ  ورنیازا  درادهشیر . (ص ) مرکا ربمایپ  دوخ  نانخـس  رد  هلأسم  نیا  دوشیم و  هصالخ 
رتشیب یهاگآ  يارب  عیـشت .) ( ) (ص مرکا ربمایپ  روتـسد  هب  انب  (ع ) تیبلها ناوریپ  - 2 ننـست ،) لها   ) افلخ بتکم  ناوریپ  - 1 دندش : میسقت 
عیشت یناحبس 4 - رفعج  ۀیمالسالا  ةراضحلا  ینیما 3 - میهاربا  تماما  یلک  لئاسم  یسررب  ییابطابط 2 - همالع  مالسا  رد  هعیش  - 1 ر.ك :
نآرق میونشب . نآرق  زا  ار  لاؤس  نیا  خساپ  تسا  رتهب  تسا ؟ رتلماک  کی  مادک  ردص ب -  رقاب  دمحم  دیـس  دیهـش  مالـسا  یعیبط  دولوم 
متمعن لماک و  امش  يارب  ار  نید  زورما  ایند ؛ مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  : " دیامرفیم دیجم 

ریدغ زور  رد  هدش  دای  هیآ  هیآ 3 .) هدئام ، " ، ) دشاب امش  نید  مالسا  هک  مدش  یضار  و  مدناسر ) نآ  ییاهن  دح  هب   ) مدرک مامت  امـش  رب  ار 
تیالو مالعا  زا  شیپ  ات  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  دـیدرگ و  لزاـن  (ص ) ربماـیپ نیـشناج  ناونع  هب  (ع ) یلع ترـضح  یفرعم  زا  سپ  مخ و 

رطاخ تیاضر  زونه  هتـشگن و  مامت  ادـخ  تمعن  دوب و  صقان  نید  تسا -  (ص ) ربمایپ هار  هدـنهد  رارمتـسا  نیرتهب  هک  (ع - ) نینمؤملاریما
تیب لـها  زا  هک  یمالـسا -  لـئاسم  رگید  هقف و  فراـعم ، باـب  رد  یملع  میظع  ثاریم  هـمه  نـیا  نآ ، رب  نوزفا  دوـب . هدـشن  مـهارف  یهلا 

گنهرف اب  هسیاقم  لباق  دهدیم -  رارق  رـشب  رایتخا  رد  ار  تفرعم  شناد و  زا  نارکیب  سونایقا  هدنام و  راگدای  هب  (ع ) تراهط تمـصع و 
جهن  " دـننام یمیظع  باتک  اهيراوشد ، همه  نآ  اـب  تفـالخ  لاـس  جـنپ  تدـم  رد  طـقف  (ع ) یلع ماـما  زا  تسین . یمالـسا  بهاذـم  رگید 

زیگناتفگش ابیز و  هداعلاقوف  تیرشب  مامت  يارب  هکلب  تسا ؛ هتخاس  هدزتفگـش  ریحتم و  ار  مالـسا  ناهج  اهنت  هن  هک  دمآ  دیدپ  هغالبلا "
، تعاجـش دـهز ، نافرع ، ملع ، زا  نخـس  اجک  ره  دنیاتـسیم و  ار  وا  نایناهج ، همه  هک  تسا  یماما  زا  يوریپ  هب  رختفم  هعیـش  يرآ  تسا .

بیکـش نادیز ، قادرج ، نوچ  نایحیـسم  زا  يرایـسب  دشخردیم و  دیـشروخ  نوچ  شکرابم  مان  تسا ، يدرمدار و ... یگدازآ ، تلادع ،
ماما هغالبلا  جهن  رباربرد  هک  تسه  شسرپ  نیا  ياج  اما  دنیاتسیم . اههژاو  تارابع و  نیرترب  اب  ار  وا  تیصخش  رتلو و ... یناتک ، نالسرا ،

هک نیا  ایآ  تسا - ؟ اجک  تسیچ و  دنراد ، هنیمز  نیا  رد  يزیچ  نانآ  رگا  و  دناهداهن ؟ راگدای  هب  ار  یملع  ثاریم  نیمادـک  افلخ  (ع ،) یلع
شیب دوخ  تفرگیم و  ار  شیاهلاؤس  باوج  ترـضح  نآ  زا  درکیم و  هعجارم  نایعیـش  ماما  هب  لئاسم  لح  رد  اهراب  اهراب و  مود  هفیلخ 

(ع) تیبلها بتکم  ندوب  رتلماک  رب  یلیلد  دـشیم " كاله  رمع  هنیآ  ره  دوبن  یلع  رگا  رمع ؛ کلهل  یلع  الول  : " دـیوگیم راب  داـتفه  زا 
يرترب رگناشن  دناوخیم ، رشب  مالک  قوف  ار  (ع ) داجس ماما  هیداجس  هفیحـص  تنـس ، لها  گرزب  دنمـشناد  يواطنط  هک  نیا  ایآ  تسین - ؟

دیـس همالع  ار  نانآ  زا  رفن  اههد  دنـشابیم و  هعیـش  زا  تنـس ، لها  حاحـص  نایوار  زا  يرایـسب  هک  نیا  ایآ  تسین - ؟ (ع ) تیب لـها  بتکم 
تمظع رب  تنـس  لها  همه  هک  نیا  ایآ  تسین - ؟ (ع ) تیب لها  بتکم  یملع  قوفت  هناشن  دناهدرک ، یفرعم  تاعجارملا "  " رد نیدـلافرش 
رگناشن دنک ، دراو  نانآ  هب  تسا  هتـسناوتن  يداقتنا  نیرتمک  نونکات  سک  چیه  دنراد و  رظن  قافتا  (ع ) تیب لها  ناماما  لئاضف  یگرزب و  و 

هطساو و اب  لبنح و - ... نب  دمحا  ماما  هفینح ، وبا  دننام : تنس  لها  گرزب  همئا  همه  هک  نیا  ایآ  دشابیمن - ؟ (ع ) تیب لها  بتکم  يرترب 
ار دوخ  یهقف  بتاکم  هدیـشون و  ياهعرج  ترـضح ، نآ  شناد  نارکیب  يایرد  زا  دـناهتفرگ و  داـی  ملع  (ع ) قداـص ماـما  زا  هطـساویب - 

کلهل ناتنـسلا  الول  : " دـیوگیم دوخ  هفینح  وبا  هک  تسا  اجنیا  بلاـج  تسین ؟ (ع ) تیبلـها بتکم  يرترب  هناـشن  دـناهدرک ، يراذـگهیاپ 
قوفت هعیش و  هقف  ییایوپ  ایآ  " متـشگیم - . كاله  هنیآ  ره  تسا  هدومن  ار  (ع ) قداص ماما  يدرگاش  هک   ] لاس ود  نآ  دوبن  رگا  نامعنلا ؛

هتفگ هچنآ  دـشابیمن ؟ (ع ) تیب لها  بتکم  يرترب  هناـشن  ننـست  لـها  گرزب  ياـملع  فارتعا  هب  نآ ، میظع  دـشر  یگدرتسگ و  یملع و 
نادـب (ع ) تیبلـها هیلاـع  میلاـعت  زا  ماـهلا  اـب  نادنمـشناد ، اـملع و  خـیرات  لوط  رد  هک  تسا  بلاـطم  زا  یـسونایقا  ربارب  رد  ياهرطق  دـش ،

هب زورما  لسن  يارب  هدرک و  يرادـساپ  نآ  زا  ندینـش و ... تمهت  ندـش ، هتـشک  نادـنز و  هجنکـش ، دـیعبت ، اب  لد ، ناج و  اـب  دناهدیـسر و 
ثرا هک  دینادب  دیشاب  هعیش  زین  یثرا  هچنانچ  هک  مینکیم  ضرع  یمارگ  ردارب  امش  يارب  قیفوت  يوزرآ  نمض  نایاپ  رد  دناهداهن . تعیدو 

هتـشاگن دناهدش -  هعیـش  هک  ننـست -  لها  ياملع  طسوت  اهنآ  زا  یخرب  هک  ییاهباتک  زا  یکدنا  رایـسب  رامـش  لیذ ، رد  دـیاهدرب . یبوخ 
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دیهـش يربهر  تماما و  ینیما 2 - میهاربا  تماـما  یلک  لـئاسم  یـسررب  - 1 دوـشیم : یفرعم  رتـشیب  هعلاـطم  هعجارم و  تهج  تسا ، هدـش 
، يوامـس یناجیت  تسیک ؟ یعقاو  تنـس  لـها  يرهم 4 - داوج  دـمحم  دیـس  همجرت : يوامـس ، یناجیت  مدـش  تیادـه  هاـگنآ  يرهطم 3 -

اهلکشم دیلک  تیب ، لها  يرهم 6 - داوج  دمحم  دیس  همجرت : يوامس ، یناجیت  دیـسرپب  ناهاگآ  زا  يرهم 5 - داوج  دمحم  دیس  همجرت :
هَّللادبع يرهم 8 - داوج  دمحم  دیس  همجرت : يوامس ، یناجیت  نایوگتـسار  اب  هارمه  يرهم 7 - داوج  دمحم  دیس  همجرت : يوامـس ، یناجیت 

یگتخاس یباحـص  هاجنپ  دصکی و  يرکسع 10 - همالع   1 ج 15 -  نید ، ياـیحا  رد  هـمئا  شقن  يرکـسع 9 - همالع   1 ج 3 -  ابـس ، نب 
ملاـعم همجرت   ) بتکم ود  هاگدـید  رد  یمالـسا  ياههشیدـنا  يرکـسع 12 - همالع  مالـسا  خـیرات  رد  هشیاـع  شقن  يرکـسع 11 - همالع 

دیـس همـالع  تاـعجارملا ،) همجرت   ) سانـشقح وجقح و  لـیلجت 13 - لـیلج  رتـکد  همجرت : يرکـسع ، همـالع   ، 1 ج 2 -  نیتسردـملا ،)
هعیش يرش 16 - داوج  همالع  اوران  ياهتمهت  هعیش و  ییابطابط 15 - همالع  مالسا  رد  هعیش  یماما 14 - اضر  دمحم  همجرت  نیدلافرش ،

رد يریس  يرهم 19 - داوج  دـمحم  دیـس  هسردـم  تارطاخ  ینادروـلا 18 - حـلاص  بیرف  بسن 17 - ینیـسح  اضر  دیـس  دیوگیم  خـساپ 
يرتست 23- دیهش  همالع  قحلا  قاقحا  نیسح 22 - دماحریم  راونالا  تاقبع  ینیما 21 - همالع  ریدغلا  یمجن 20 - قداص  دمحم  نیحیحص 
رب باقع  باوث و  ینادـمه ج ) يوسوم  همجرت : ینیما ، همالع  ام  ربمایپ  شور  هار و  ام ، هار  يزاریش 24 - نیظعاولا  ناطلس  رواشیپ  ياهبش 

تقیقح هب  هک  یناسک  ننست و  ياملع  لثم  داد  ماجن  ار  نآ  فالخ  زاب  تقیقح  زا  یهاگآ  اب  یسک  رگا  تسا . فلکم  لهج  ملع و  بسح 
یب لطاب و  ناشلامعا  دوب و  دنهاوخ  یهلا  باذع  راچد  اهنیا  دننکیم ، لمع  تقیقح  فالخ  لاح  نیا  اب  یلو  دنراد ؛ ملع  تیالو  مالـسا و 

دناهتفگ اهنآ  هب  ناشیاملع  دـننادیم و  نید  زا  هچنآ  قبط  دـناهدشن  فقاو  تیعقاو  رب  دـنراد و  لهج  تقیقح  هب  هک  یناسک  یلو  تسا ؛ رثا 
. دننیبیم باقع  باوث و 

تالص تقو 

ناماما ًالوصا  دنناوخ ؟ یم  مه  اب  ار  اشع  برغم و  رصع و  رهظ و  زامن  نایعیش  ارچ  دنراد , توافتم  نامز  جنپ  هیموی  ياهزامن  ثیداحا  قبط  هک  نیا  اب 
؟ دندناوخ یمار  اهزامن  نیا  هنوگچ  موصعم : 

شسرپ

؟ دـنناوخ یم  مه  اب  ار  اشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  زامن  نایعیـش  ارچ  دـنراد , توافتم  نامز  جـنپ  هیموی  ياهزامن  ثیداحا  قبط  هک  نیا  اب 
؟ دندناوخ یمار  اهزامن  نیا  هنوگچ  موصعم :  ناماما  ًالوصا 

خساپ

ناوت یم  هک  یتدم  ینعی  دنتسه ; عستوم  ياه  بجاو  هیموی  ياهزامن  حالطصا  هب  دراد و  تعـسو  هیموی  ياهزامن  تاقوا  هک  تسین  یکش 
تقو دراد . يرتشیب  تلیضف  تقو ,  لّوا  هک  باتفآ ,  عولط  ات  تسا  قداص  رجف  عولطزا  حبص  زامن  ًالثم  تسا .  عیـسو  داد , ماجنا  ار  اه  نآ 

رهظ زامن  هک  ینامزرادقم  زا  دعب  رصع , زامن  تقو  دشاب . یقاب  رـصع  زامن  يارب  تقو  هک  یتدم  ات  تسا  دیـشروخ  لاوز  لّوا  زا  رهظ  زامن 
زامن تقو  تسا و  حبص  ناذا  ات  ای  بش  همین  ات  برغم )   ) باتفآ بورغ  زا  برغم  زامن  تقو  دشاب . یم  باتفآ  بورغ  ات  دوش , یم  هدناوخ 

 . تسا حبـص  ناذا  ات  ای  بش  همین  ات  برغم  زامن  زا  دـعب  اشع , زامن  تقو  و  تسا .  حبـص  ناذا  ات  ای  بش  همین  ات  برغم  زامن  زا  دـعب  اـشع ,
هک یتقو  ات  تسا  قداـص  رجف  عولط  زا  حبـص  زاـمن  تلیـضف  تقو  ًـالثم  ءازجا , تقو  کـی  دـنراد و  تلیـضف  ِتقو  کـی  هیموی  ياـهزامن 
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تسا و ادا  دوخ  تقو  رد  تسا و  حیحـص  حبـص  زامن  ندـناوخ  باتفآ  عولط  اـت  نآ  زا  دـعب  دوش و  خرـس  قرـشم ,  فرط  رد  قفا  ءهحفص 
رد رگا  هک  دنراد  تلیـضف  تقو  مادک  ره  رـصع  رهظ و  اشع و  برغم و  زامن  روط  نیمه  تسا .  هدش  اضق  دنک , عولط  دیـشروخ  هک  یتقو 

تعـسو هیموی  ياهزامن  تقو  هک  دندقتعم  ّتنـس  لها  مه  نایعیـش و  مه  دنتـسه . رادروخرب  يرتشیب  تلیـضف  زا  دنوش , هدـناوخ  تقو  نآ 
رتمکار اشع  برغم و  رصع و  رهط و  زامن  نامز  تّدم  دنرادن و  لوبق  دنیوگ , یم  نایعیش  هک  ار  يا  هعسوت  رادقم  تّنـس  لها  هچرگ  دراد .
دادتما قرـشم  فرط  هب  صخاش  ءهزادنا  هی  صخاش  ءهیاس  هک  یتقو  ات  تسا  دیـشروخ  لاو  زا  رهظ  زامن  تقو  دنیوگ  یم  ًالثم  دـنناد , یم 

ات تسا  دیـشروخ  صرق  بورغ  زا  برغم  زامن  تقو  دـنیوگ  یمای  باتفآ ,  بورغ  ات  دوش  یم  عورـش  رـصع  زامن  تقو  نآ  زا  دـعب  دـبای .
رهظ و زامن  تقو  تنس  لها  ( 1  .) حبص ناذا  ات  ای  بش  فصن  ات  دوش  یم  اشع  زامن  تقو  نآ  زا  دعب  دوش و  وحم  قفا  رد  یخرس  هک  یتقو 

رهظ لوا  زا  رهظ  زامن  ِيرایتخا  تقو  دنیوگ  یم  دنا و  هدرک  میسقت  يرارطـضا  تقو  يرایتخا و  تقو  مسق  ود  هب  ار  اشع  برغم و  رـصع و 
زامن ندناوخ  هچرگ  تسا ,  رهظ  زامن  يرارطضا  تقو  بورغ  کیدزن  ات  نآ  زا  دعب  شدوخ و  ءهزادنا  هب  صخاش  ءهیاس  ندیـسر  ات  تسا 

زا رترید  میریگب ,  فرع  تغل و  زا  ار  رـصع  تقو  رگا  اـشع  رـصع و  زاـمن  تقو  اـضق . هن  تسا ,  ادا  تروـص  هب  يرارطـضا  تقو  رد  رهظ 
باسح تعاس  ثیح  زا  رگا  نوچ  دوب , دهاوخ  دوش , یم  عورـش  رـصع  تقو  ّتنـس  لها  لوق  ربانب  هک  شدوخ  ءهزادـنا  هب  صخاش  ءهیاس 

دیاب نانآ  لوق  قبط  عقوم  نآ  زا  دوب و  دهاوخ  رهظ  زا  دعب  تعاس  ود  ات  کی  دودح  شدوخ  ءهزادنا  هب  هیاس  ندیـسر  اترهظ  لوا  زا  مینک , 
دعب تعاس 4 دودح  ینعی  دنناد ; یم  رتید  ار  رصع  نامز  تغل  فرع و  هک  نآ  لاح  رهظزادعب , تعاس 2 ًالثم  دوش , عورش  رصع  زامن  تقو 
اتزور رخآ  دوش , کیرات  اوه  هک  تقو  نآ  نیـسپ ,  يانعم  هب  ار  رـصع  نیعم ,  گنهرف  رد  دنک . یم  فیرعت  هب  ار  رـصع  دجنملا , رهظ . زا 
ءهیاـس ندیـسر  زا  دـعب  زا  ار  رـصع  زاـمن  تقو  ّتنـس  لـها  ياـهقف  هک  نیا  تسا .  نینچ  زین  مدرم  ِفرع  رد  تسا .  هتفرگ  بورغ  ماـگنه 

رب لاکـشا  نیا  دـیآ و  یمن  رد  روج  فرع  تغل و  اب  ( 2  ,) تسا هدـش  دراو  نانآ  تایاور  رد  زین  دـنا و  هتفرگ  شدوخ  ءهزادـنا  هب  صخاش 
زا یکیرات  لوا  تسا :  هدمآ  نیعم  گنهرف  رد  دـنیوگ . ار  یکیرات  لّوا  زور و  رخآ  اشع  هدـمآ :  دـجنملا  اشع  دروم  رد  تسا .  دراو  نانآ 

تبون جنپ  رد  نایعیش  ارچ  دوش . یم  دراو  زین  ّتنس  لها  يانبم  رب  دیا , هدرک  هعیش  رب  هک  یلاکـشا  نیاربانب  دنیوگ . ار  نتفخ  زامن  ات  برغم 
ار اشع  زامن  تقو  دناد و  یم  رهظ  زامن  ندش  مامت  زا  دعب  ار  رـصع  زامن  تقو  دناوخ . یم  زامن  تبون  جنپ  رد  زین  هعیـش  دنناوخ ؟ یمن  زامن 
: دومرف قداص 7 ماما   1 دوش : یم  هراشا  اه  نآ  زا  یضعب  هب  هک  هدش  دراو  نوعـضم  نیا  رب  یتایاور  . دناد یم  برغم  زامن  ندش  مامت  زا  دعب 

اهزامن ندناوخ  ادج  قیرفت و  دومرف  یم  یلو  دندناوخ , یم  هلـصاف  نودب  دنتـشاد , هلجع  ای  دـندوب  رفاسم  ای  دوب  یناراب  اوه  هک  نیا  دـننام 
دیایب ناراب  هک  نیا  نودب  درک  عمج  اشع  برغم و  رصع و  رهظ و  زامن  نیب  هّللا 6 لوسر  هک  دنک  یم  لقن  سابع  نبا   2 ( 3  . <) تسا لضفا 

رد تیاور  هدزای  لئاسو  بحاص  ( 5 : .) دومرف 6 ربمایپ رگید  تیاور  رد  ( 4 .) دریگب ناسآ  تّمأ  رب  هک  دوب  نیا  ربمایپ  دوصقم  دشاب . رفاسم  ای 
زامن زا  دعب  ای  دناوخ و  ار  رـصع  زامن  ًاروف  ناوت  یم  رهظ  زامن  زا  دعب  هک  دـنا  هداد  اوتف  انبم  نیا  رب  هعیـش  ياهقف  دـنک و  یم  رکذ  باب  نیا 

ج 1 عجارم ,  لئاسملا  حیضوت  یقروا 1. پـ ( ) 6  .) تسا رتهب  هچرگ  دوش , هتخادنا  هلـصاف  هک  درادـن  یموزل  دـناوخ و  ار  اشع  زامن  برغم , 
 , یقثولا ةورع  نامه ;  یقروا 3. پـ  ) ج 1 ص 183 عبرالا ,  بهاذملا  یلع  هقفلا  ج 7 ص 356  لامعلا ,  زنک  یقروا 2. پـ . ) دعب هب  ص 423
 , همینغم داوج  دمحم  یقروا 6. پـ  ) ص 161 ح 2 نامه ,  یقروا 5. پـ  ) ص 161 ح 5و 6 نامه ,  یقروا 4. پـ . ) رشع يداح  بتاورلا ,  تاقوا 

ص 80 ۀسمخلا , بهاذملا  یلع  هقفلا 

؟  دنناوخ یم  تبون  هس  رد  ار  هناگجنپ  ياهزامن  نایعیش ,  ارچ 

شسرپ

زا 934بهاذم هحفص 796 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟  دنناوخ یم  تبون  هس  رد  ار  هناگجنپ  ياهزامن  نایعیش ,  ارچ 

( لوا تمسق  ) خساپ

رد یمالسا  ياههورگ  همه   - 1 میوش :  روآدای  هنیمز  نیا  رد  ار  اهقف  هاگدـید  میناد  یم  هتـسیاش  ثحب ,  ندـش  نشور  روظنم  هب  تسخ  نـ
هفلدزم رد  و  دومن ,  ادا  هلصاف  نودب  مه و  اب  رهظ ,  تقو  رد  ار  رص  رهظ و عـ زامن  ودره  ناوت  یم  هفرع  رد  هک  دنراد  رظن  قافتا  هلاسم  نیا 

و تقو ,  کی  رد  رـصع  رهظ و  زامن  نیب  عمج  دنیوگ :  یم  اه  یفنح   - 2 میروآ .  اجب  اشع  تقو  رد  ار  اشع  برغم و  زامن  تسا  زیاـج  زین 
 - 3 دریذـپ .  تروص  دـیابن  دراومریاـس ,  رد  تسا و  زیاـج  هفلدزم  هفرع و  دروـم  ود  ناـمه  رد  اـهنت  تقو ,  کـیرد  اـشع  برغم و  زاـمن 

 , صاخ تقو  کی  رد  اشع  برغم و  زامن  نایم  عمج  ای  رـصع و  رهظ و  زامن  نیب  عمج  دـنیوگ :  یم  اـهیعفاش  اـه و  یکلاـم  اـه ,  حـنـبـلـی 
 ; يرارطـضادراوم رد  ار ,  زامن  ود  ندـناوخ  مه  اب  اه ,  هورگ  نیا  زا  یخرب  تسا .  زیاج  زینرفـس ,  لاح  رد  هدـش ,  دای  دروم  ود  رب  هوالع 
زا کـی  ره  هک  تسا  نآ  رب  ـیـعـه  ـش  - 4 ( 1  . ) دـنناد یم  زیاج  نمـشد  زا  ساره  رد  ای  رامیب  رارگزامن  ای  درابب و  ناراب  هک  یناـمز  دـننام 

زاغآ زا  رهظ ,  زامن  صاخ  تقو  فلا -  كرتشم :  تقو  کی  دنراد و  صاخ  تقو  کی  اشع ,  برغم و  ياهزامن  رصع و  رهظ و  ياهزامن 
یم ار  رهظ  زامن  اهنت  دودحم ,  تدم  نیا  رد  دوش ,  یم  هدناوخ  زامن  تعکر  راهچ  هک  ینامز  رادـقم  ات  تسا  لاوز )  تقو  یعرـش (  رهظ 

 , رـصع زامن  ندناوخ  تدم  هزادـنا  هب  اهنت  بورغ ,  تقو  ات  هظحل  نآ  زا  هک  تسا  ینامز  رـصع ,  زامن  صاخ  تقو  ب -  دروآاجب .  ناوت 
 . تسا رصع  زامن  صاخ  تقو  يادتبا  ات  رهظ ,  زامن  صاخ  تقو  ياهتنا  زا  رصع ,  رهظ و  زامن  ود  نیب  كرتشم  ـت  قو ج -  دشاب .  تصرف 

ننست لها  یلو  میناوخب ,  هلـصاف  نودب  مه و  اب  ار  رـصع  رهظ و  زامن  میناوت  یم  كرتشم ,  تقو  نیا  مامت  رد  هک  تسا  نآ  هعی  ـ ـش سـخـن 
صاصتخا رهظ  زاـمن  هب  ددر ,  گـ نآ چـیـز ,  دو  هزاد خـ ـ نا بـه  زیچ ,  ره  هیاـس  هک  هاـگنآ  اـت   ( لاوز تقو  یعرـش (  رهظ  لوا  زا  دـندقتعم : 

رهظ زامن  ناوت  یمن  دراد و  صاصتخا  رصع  زامن  هب  برغم ,  عقوم  ات  سپ  نآ  زا  و  دوش ,  هدناوخ  تدم  نیا  رد  رـصع ,  زامن  دیابن  دراد و 
دوش هدناوخزامن  تعکر  هس  هک  ینامز  رادقم  ات  تسا  یعرش  برغم  زاغآ  زا  برغم ,  زام  صا نـ ـت خـ قو د -  دروآ .  اجب  تقو  نآ  رد  ار 
بـش همین  ات  هظحل  نآ  زا  هک  تسا  ینامز  اشع ,  زامن  صاخ  ـت  قو ه - ـ دومن .  ادا  ناوت  یم  ار  برغم  زامن  اهنت  دودحم ,  تدم  نیا  رد  و 

ـت قو و -  میروآ .  اجب  میناوت  یمار  اـشع  زاـمن  اـهنت  هاـتوک ,  تدـم  نیا  رد  دـشاب .  تصرف  اـشع  زاـمن  ندـناوخ  هزادـنا  هب  اـهنت  یعرش , 
 : تسا دقتعم  هعیـش  دراد .  همادا  اشع  زامن  صاخ  تقو  يادتبا  ات  برغم  زامن  صاخ  تقو  ياهتنا  زا  اشع ,  برغم و  زامن  ود  نیب  كرتشم 

لوا زا  دـنیوگ :  یم  تنـس  لـها  یلو  می ,  ـ ناو هلـصاف بـخـ نودـبو  مه  اـب  ار  اـشع  برغم و  زاـمن  میناوت  یم  كرتشم ,  تدـم  نیا  لوط  رد 
لاوز ما  زاو هـنـگـ دوش .  هدناوخ  تدـم  نیا  رد  اشع  زامن  دـیابن  دراد و  صاصتخا  برغم  زامن  هب  برغمزا ,  قفـش  لاوز  ماگنه  ات  بورغ 

 : هک نیا  هجیتن  دروآ .  اجب  تقو  نآ  رد  ار  برغم  زاـمن  ناوت  یمنو  دراد  صاـصتخا  اـشع  زاـمن  هب  یعرـش ,  بش  همین  اـت  برغم  زا  قف  شـ
زامن ای  میزادرپب ,  رصع  زامن  ندناوخ  هب  هل  ـ صا ـ فال میناوخب و بـ ار  رهظزامن  میناوت  یم  یعرش ,  رهظ  ندیسر  ارف  زا  سپ  هعیش ,  هیرظن  ربانب 

هب رصع  زامن  صاخ  تقو  ندیسر  ارفزا  شیپ  ار  رهظ  زامن  هک  يا  هنوگب  میزادنا  ریخا  هب تـ رصع ,  زامن  صاخ  تقو  لوا  کیدزنات  ار  رهظ 
ار رهظ  زامن  تسا  بحتـسم  هچرگ  مییامن ,  عمج  رـصع ,  رهظ و  زامن  نیب  ناس ,  نیدـب  میناوخب و  ار  رـصع  زام  ـپـس نـ ـس میناسر و  نایاپ 

ندیـسر ارف  ماگنه  هب  میناوت  یم  نینچم  هـ میروآ .  اجب  ددرگ ,  نآ  دوخ  هزادنا  هب  زیچ  ره  هیاس  هک  یماگنه  ار  رـصع  زامن  لاوززا و  سپ 
تقو کیدزن  ات  ار  برغم  زامن  اـی  میزادرپب و  اـشع  زاـمن  ندـناوخ  هب  نآ ,  زا  سپ  هلـصافالبو  مییاـمن  ادا  ار  برغم  زاـمن  یعرـش ,  برغم 

هب سپـس  میناسر و  نایاپ  هب  اشع ,  زامن  صاخ  تقو  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  ار  برغم  زام  يرو کـه نـ میزادـنا بـطـ ریخات  هب  اشع  زامن  صاخ 
برغم زا  سپ  ار  برغم  زامن  تسا  بحتـسم  هچرگ  مینک ,  عمج  اشع  برغم و  زامن  نیب  ناس ,  نیدب  میزرو و  تردابم  اشع  زامن  ندناوخ 

رهظ و زامن  ود  نیب  عمج  تنس ,  لها  نکیل  هعیش ,  هیرظن  دوب  ـن  یا میروآ .  اجب  برغم  بناج  زا  قفـش  لاوز  زا  دعب  ار  اشع  زامن  یعرش و 
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ترابع ثحب ,  لحم  نیاربانب ,  دـنناد .  یمن  زیاج  تقو ,  همه  اج و  همه  رد  قلطم  روطب  ار  وحن  نیا  هب  اـشع  برغمزاـمن و  ود  اـی  رـصع و 
ود نایم  عمج  دـننام  دوش ;  ادا  اهنآ  زا  یکی  تقو  رد  زامن ,  ود  ره  هک  يروطب   , اه ناکم  اه و  نامز  همه  رد  زامن  ود  ناـیم  عمج  زا  تسا 

نیا ریـسفت  رد  یلو  دومن ,  عمج   , زامن ود  نایم  یمارگ  ربمایپ  هک  دنراد  رظن  قافتا  هلاسم  نیا  رد  ناناملـسم  همه   - 5 هفلدزم .  هفرعزامن و 
زامن مامتازا  سپ  دوش  یم  رهظ ,  زام  تا نـ ـ قوا نیتسخن  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  دیوگ :  یم  هعیـش  فلا -  دراد :  دوجو  رظن  ود  تیاور , 

 , دومن ادا  ار  اشع  زامن  برغم ,  زامن  ندـناوخ  زا  سپ  دوش  یم   , برغم رامن  تاقوا  نیتسخن  رد  نینچمه  دروآ و  اجب  ار  رـصع  زامن  رهظ , 
 : دنیوگ یم  نارگید  ب -  تسا .  زیاج  تقو ,  همه  اج و  همه  رد  هکلب  درادن  یگتـسب  یـصاخ  طیارـش  ای  ناکمای و  نامز  هب  هلاسم  نیا  و 

تقو رخآ  رد  برغم  زامن  زین  دوش و  هدروآ  اجب  نآ  تقو  لوا  رد  رصعزامن  نآ و  تقو  رخآ  رد  رهظ ,  زامن  هک  تسا  نیا  تیاور  دوصقم 
یم تباثو  میزادرپ  یم  هنیمز  نیا  رد  تایاور  یـسررب  هب  هلاسم ,  ندـش  نشور  روظنم  هب  نون  ـ کا ددرگ .  ادا  نآ  تقو  زاغآرد  اشع  زامن  و 

هن ندروآ ,  نآ هـا بـجـا  زا  یکی  تقو  رد  ار  زامنود  ینعی  دـیوگ ;  یم  هعیـش  هک  تسا  نامه  ثیداحا  نیا  رد  عمج  زا  دوصقم  هک  مینک 
ـبـر هر ـمـد بـن حـنـبـل -  حا تا 1 -  ـ یاور ـنـک  یا نآ :  تقو  لوا  رد  يرگید  ندروآ  اجب  نآ و  تقو  رخآ  رد  اه  نآ  زا  یکی  ندومن  ادا 

عم تیلـص  لوقی :  سابع  نبا  عمـس  هنا  دـیز  نب  رباج  ینربخا  دـنک :  یم  تیاور  نین  چـ دـیز ,  نب  رباج  زا  دوخ  دنـسم  رد  هلباـنح -  هورگ 
رخا رـصعلا و  لجع  رهظلا و  رخا  هنظا  ءاثعـشلا  ابا  ای  هل  تلق  لا  قـ اعیمج .  اعبـس  اعیمج و  اینامث  ملـس  و  هلآ ]  و  هیلع [  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر 

تشه یمارگ  ربمایپ  اب  تفگ :  یم  هک  مدینش  سابع  نبا  زا  دیو :  ـد گـ یز ـر بـن  با جـ (- 3  ) ـک لذ نظا  انا  لاق و  ءاشعلا ,  لجع  برغملا و 
 : متفگ اثعـشوبا  هب  دـیوگ  یم  مدروآ .  ياج  هب  مه  اب  زین  ار  اشع )  برغم و  زامن (  تعکر  تفه  مه و  اب  ار  رـصع )  رهظ و  زامن (  تعکر 

زامن تخادناریخات و  هب  ار  برغم  زامن  زین  دو و  ادا نـمـ ـر  تدوز ار  رـصع  زامن  تخادـنا و  ریخات  هبار  رهظ  زامن  ادـخ ,  لوسر  منک  یم  رکف 
 , یمارگ ربمایپ  هک  ددرگ  یم  مولعم  ینـشور  هب  تیاور  ـن  یا زا  مشیدنا .  یم  نینچ  مه  نم  تفگ :  اثعـشوبا )  دروآ ( ,  اجب  رتدوز  ار  اشع 
زا لبنح ,  نب  ـمـد  حا  - 2 تسا .  هدروآ  ياجب  هلصاف ,  نودب  مه و  اب  زین  ار  اشع  برغم و  زامن  ود  ره  مه و  ابار  رـصع  رهظ و  زامن  ود  ره 

سانلا قلع  موجنلا و  تدب  سمشلا و  تبرغ  یتح  رـصعلا  دعب  اموی  سابع  نبا  انبطخ  دوش :  یم  روآدای  ار  لیذ  تیاور  قیقـش ,  نب  هّللادبع 
هّللا لوسر  تدهـش  هنـسلاب ؟  ینملعتا  لاق  بضغف  لاق  هولـصلا :  هولـصلا  لوقی :  لعجف  می  ینب تـمـ نم  لـجر  موقلا  یف  هولـصلا و  هنوداـنی 

ابا تیقلفائیـش  کلذ  نم  یـسفن  یف  تدجوف  هّللادـبع  لاق  اشعلا .  برغملا و  و  رـصعلا ,  رهظلا و  نیب  عمج  ملـس  و  هلآ ]  و  هیلع [  هّللا  یلص 
نا ـ گرا درک و سـتـ بورغ  دیشروخ  هک  هاگنآ  ات  دومن  ینارنخس  ام  يارب  رـص ,  زا عـ زا نـمـ سا بـعـد  ـن عـبـ با (- 3  . ) هقفاوف هتلاسف  هریره 

نیگمـشخ سابع ,  نبا  تخادرپ ,  زامن  همل  رارکت کـ هب  میمت  ینب  هلیبق  زا  يدرم  نایم ,  نآ  رد  دنداد و  زامن  يادن  مدرم  دندش و  راکـشآ 
زامن رصع و  رهظ و  زامن  نیب  ادخ  لوسر  هک  مدوب  رظان  دهاش و  نم  يزومایب ؟  نم  هب  ار  ربمایپ  تنـس  یهاوخ  یم  وتایآ  تفگ :  دیدرگ و 
دروم نیا  رد  هریرهوبااـب  يرادـید  رد  اذـل  درک و  زورب  دـیدرت  هلاـسم ,  نیا  رد  نم  يارب  دـیوگ :  یم  هّللادـبع  دومن .  عمج  اـشع  برغم و 

تقیقح نیا  رب  هریرهوبا  سابع و  نب  هّللادبع  ـه  با ـحـ ـص زا  ود تـن  ـث ,  ید ـن حـ یا رد  دومن .  دـییات  ار  سابع  نبا  نخـس  وا  مدرک و  لاوئس 
هدومن یسات  ربمایپ ,  راتفر  هب  زین  سابع  نبا  هدناوخ و  مه  اب  ار  اشع  برغم و  زامن  رصع و  رهظ و  زامن  یمارگ  ربمایپ  هک  دنهد  یم  یهاوگ 

رهظلا و هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  یلـص  دراگن :  یم  هنوگنیا  اطوم  باتک  رد  هیکلام -  هورگ  ربهر  سنا -  ـک بـن  لا مـ  - 3 تسا . 
اب ار  رصع  رهظ و  زامن  ود  ره  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  (- 4  . ) رفس فوخ و ال  ریغ  یف  اعیمجءاشعلا  برغملا و  و  اعیمج ,  رـصعلا 
نب کلام   - 4 دشاب .  رفـسرد  ای  دسارهب و  نمـشد  زا  هک  نیا  نودب  دروآ ,  یم  اجب  مه  اب  زین  ار  اشع  برغم و  زامنود  ره  دـندناوخ و  مه 

 . ءاشعلاو برغملا  و  رصعلا ,  رهظلا و  نیب  عمجی  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  ناکف  دیامن :  یم  تیاور  نینچ  لبج ,  نب  ذاعم  زا  سنا , 
هّللادبع زا  وا  عفان و  زا  سنا  نب  ـک  لا مـ  - 5 دناوخ .  یم  مه  اب  زین  ار  اشع  برغم و  زامن  مه و  اب  ار  رـصع  رهظ و  زامن  ادخ ,  لوسر  (- 5)

ربایپ هاگره  (- 6  . ) ءاشعلاو برغملا  نیب  عمجی  ریـسلا  هب  لجع  اذا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  ناک  دـنک :  یم  تیاور  نینچ  رمع  نب 
 : دنک یم  تیاور  نینچ  هریرهوبا  زا  سنا ,  نب  کلام   - 6 دناوخ .  یم  مه  اب  ار  ءاشع  برغم و  زامن  تشاد ,  هلجع  يریـسم  ندومیپ  يارب 
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كوبت هار  رد  یمارگ  ربمایپ  (- 7  . ) كوبت یلا  هرفس  یفرصعلا  رهظلا و  نیب  عمجی  ناک  ملس -  و  هلآ ]  و  هیلع [  هّللا  یلـص  هّللا -  لوسر  نا 
عمج اذا  ناک  رمع  نب  هّللادـبع  نا  دـیامن :  یم  تیاور  نینچ  عفان  زا  اـطو  رد مـ ـک  لا مـ  - 7 دروآ .  یم  اجب  مه  اب  ار  رـصع  رهظ و  زاـمن  , 

نب هّللادـبع  دـندناوخب ,  مه  اب  ناراب  رد  ار  اشع  برغم و  زامن  ناریما ,  هاگره  (- 8  . ) مهعم عمج  رطملا  یف  ءاشعلا  برغملا و  نیب  ءارمـالا 
 ] هیلع هّللا  یلص  هّللا -  لوسر  ناک  دراگن :  یم  نیـسح  نب  یلع  زا  لقن  هب  سنا  نب  کلا  مـ  - 8 دومن .  یم  ادا  مه  اب  ار  زامن  ود  ره  مهرمع 

هاگر هـ (- 9  . ) ءاـشعلا برغملا و  نیب  عـمج  هلیل  ریـسی  نا  دارا  اذا  رـصعلا و  رهظلا و  نیب  عـمج  هموـی  ریـس  نا یـ دارا  اذا  ـلـم -  ـس و  هلآ ]  و 
دیامیپب ار  يریسم  بش  رد  تساوخ  یم  تقو  ره  درک و  یمادا  مه  اب  ار  رصع  رهظ و  زامن  دیامن ,  قیرط  یط  زور ,  رد  تساوخ  یم  ربمایپ 

یلص سابع  نب  نا  دنک :  یم  تیاور  نینچ  اثعش  یبا  زا  اطوم ,  حرش  رد  یناقرز  دم  مـحـ  - 9 دروآ .  یماجب  مه  اب  ار  اشع  برغم و  زامن  , 
رهظ زامن  هرصب ,  رهش  رد  سابع  هّللاد بـن  عـبـ (- 10  . ) یش ء امهنیب  سیل  ءاشعلا  برغملا و  یش ء و  امهنیب  سیل  رصعلا  رهظلا و  هرـصبلاب 

ود نآ  نیب  هک  يا  هنوگب  دومن ;  ادا  مه  اب  زین  ار  اشع  برغم و  زاـمن  دوبن و  يا  هلـصاف  ود  نآ  نیب  هک  يروطب  دـناوخ ,  مه  اـب  ار  رـصع  و 
رهظلا و نیب  ملـس  و  هلآ ]  و  هیلع [  هّللا  یلـص  یبنلا  عمج  تسا :  هدروآ  دوعـسم ,  نبا  زا  وا  یناربـط و  زا  یناـقرز   - 10 داتفین .  يا  هلـصاف 
اب ار  رـصع  رهظ و  زامن  یمارگ ,  ربمایپ  (- 11  . ) یتما جرحت  الئل  اذـه  تعنـص  لاقف :  کلذ ,  یف  هل  لیقف  ءاشعلاو .  برغملا  نیب  رـصعلا و 

جـنررد و نم  تما  هک  نیا  يارب  دومرف :  دـش ,  لاوئـس  يو  زا  دروم  نیا  رد  دروآ . اـجب  مه  اـبزین  ار  اـشع  برغم و  زاـمن  درک و  هماـقا  مه 
 - هّللا لوسر  یلص  دنک :  یم  تیاور  سابع  نبا  زا  وا  ریبج و  نب  دیعس  زا  ریبزوبا و  هطساوب  جاجح ,  نب  ملس  مـ  - 11 دنریگن .  رارق  یتخس 
 - هرونم هنیدـم  رد  ص -  رب -  ـ ما پـیـ (- 12  . ) رفـس فوخ و ال  ریغ  یف  هنیدـملاباعیمج  رـصعلا  رهظلا و  ملـس -  و  هلآ ]  و  هیلع [  هّللا  یلص 

دروم رد  سابع ,  نبا  سپـس  دروآ .  اجب  مه  اب  ار  رـصع  رهظ و  زامن  دشاب ,  رفـس  لاح  رد  هک  نیا  نودب  نمـشد و  زا  یـساره  چیه  نودـب 
حیح رد صـ مـسـلـم   - 12 ( 13  . ) دتفین تمحز  رد  يو  تما  زا  سک  چیه  تساوخ  یم  هک  نیا  يارب  دیوگ :  یم  راک  نیا  زا  ربمایپ  فده 
نیب ملـس  و  هلآ ]  و  هیلع [  هّللا  یلـص  هّللا -  لوسر  جـمـع  ـت :  ـسا هتفگ  هک  دیامن  یم  تیاور  سابع  نبا  زا  وا  ریبج و  نب  دیعـس  زا  دوخ , 

رـصع و رهظ و  زامن  نیب  هرونم  هنیدم  رد  یمارگ ,  ربمایپ  (- 13  . ) رطم فوخ و ال  ریغ  نم  هنیدـملا  یف  ءاشعلاو  برغملا  رـصعلا ,  رهظلا و 
سابع نبا  زا  دـیوگ :  یم  ریبج  نب  دیعـس  هاگنآ  درابب .  ناراب  ای  دـشاب و  نایم  رد  یـساره  هک  نیا  نودـب  دومن ,  عمج  اشع  برغم و  زاـمن 

 . دزادـنیب تمحز  هب  ار  دوخ  تما  تساوخ  یمن  هک  نآ  يارب  تفگ :  سابع  نبا  دـیزرو ؟  تردابم  يراتفر  نینچ  هب  ربمایپ  ارچ  مدیـسرپ : 
هک ( 16  ) هداد صاـصتخا  هلاـسم  نیا  هب  رـصعلا -  یلا  رهظلا  ریخاـت  باـب  ناونع  تحت  ار  يا  هژیو  باـب  يرا  هّللاد بـخـ ـبـ عو ـ با  - 13 ( 15)

اجب مهاب  ار  ود  ره  رـصع ,  زامن  تقو  رد  تخادـنا و  ریخاـت  هب  ار  رهظ  زاـمن  ناوت  یم  هک  تسا  نآرب  دـهاش  نیرتاـیوگ  ناونع ,  نیا  دوخ 
یلـص ملـس -  و  هلآ ]  و  هیلع [  هّللا  یلـص  یبنلا -  نا  دـنک :  یم  نایب  ار  ریز  رد  هدـش  دای  تیاور  باب ,  ناـمه  رد  يراـخب  ها  ـگـ نآ دروآ . 

و اشع )  برغم و  زامن  تعکر (  تفه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  رب  ـ ما پـیـ (- 17  . ) ءاشعلا برغملا و  و  رصعلا ,  رهظلا و   , اینامث اعبس و  هنیدملاب 
رهظ زامن  ناوت  یم  اهنت  هن  هک  ددرگ  یم  نشور  یبوخ  هب  تیاور  نیا  زا  دروآ .  ياج  هب  هنیدـم  رد  ار  رـصع )  رهظزامن و  تعکر (  تشه 

ربماـیپ زا  يوریپ  هب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  قایـس  هنیرق  هب  هکلب  دومن ,  ادا  مه  اـب  ار  ود  ره  ـر ,  ـص زا عـ تقو نـمـ رد  تخادـناریخات و  هب  ار 
حیحص زا  رگید  ياج  رد  يراخب  اذل  و   - 14 دروآ .  ياج  هب  اشع  زامن  تقو  رد  تخادـناریخات و  هب  زین  ار  برغم  زامن  ناوت  یم  یمارگ , 

(- 18  . ) ءاشعلا برغملا و  ملس  و  هلآ ]  و  هیلع [  هّللا  یلص  یبنلا  یلص  مهنع :  هّللا  یـضر  سابع  نبا  بویاوبا و  رمع و  نبا  لاق  دیوگ :  یم 
 . دروآ اجب  هلـصاف )  نودـب  مه (  اب  ار  اشع  برغم و  زامنود  ربمایپ  دـنا :  هتفگ  ساـبع  نب  هّللادـبع  يراـصنا و  بویاوبا  رمع و  نب  هّللادـبع 

زامن یب  ربمایپ  تسا  مولعم  هنرگو  دناوخ  مهاب  ار  اشع  برغم و  زامن  یمارگ  ربمایپ  هک  دنک  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا  دـهاوخ  يرا مـی  بـخـ
هو ـلـ ـص ـ لا لا  مث قـ تکـسف  هولـصلا  سابع  نبال  لـجر  لاـق  دراـگن :  یم  نینچ  دوخ ,  حیحـص  رد  جاـجح  نب  ملـس  مـ  - 15 تسا .  هدوـبن 

و هیلع [  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  دهع  یلع  نیتالصلا  نیب  عمجن  انک  هولصلاب و  انملعتا  کل  ما  ال  لاق :  مث  تکسف ,  هولـصلا  لاق  مث  تک  ـ ـس فـ
 : تفگ زاب  دومن .  توکس  سابع  نبا  زامن ,  تفگ :  هرابود  تفگن .  ینخس  وا  زامن ,  تفگ :  سابع  نبا  هب  يدرم  (- 19  - . ) ملس و  هلآ ] 
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زامن یهاو  وت مـی خـ ایآ  دـشابن  تیارب  ردام  کل  ما  ال  تفگ :  سابع  نبا   , زامن تف :  را گـ ـیـن بـ مرا يار چـهـ بـ دادـن .  یخـساپ  و  زامن , 
یم تیاور  مل  مـسـ  - 16 میدروآ .  یم  اجب  مه  ابار  ود  ره  میدومن و  یم  عمج  زامن  ود  نیب  ربمایپ ,  اب  ام  هک  یلاح  رد  يزومایب ؟  اـم  هب  ار 

و رصعلا ,  رهظلا و  نیب  عمجف  كوبت  هوزغ  یف  اهرفاس  هرفس  یف  هالصلا  نیب  عمج  ملس -  و  هلآ ]  و  هیلع [  هّللا  یلص  هّللا -  لوسر  نا  دنک : 
نیب عمج  یمارگ ,  رب  ـ ما پـیـ (- 20  . ) هتما جرحی  نا ال  دارا  لاق :  کلذ ؟  یلع  هلمح  ام  سابع :  نبال  تلقف   : دیعـس لاق  ءاشعلا .  برغملا و 
یم ریبج  نب  دـی  ـعـ ـس دومن .  عمج  اشع  برغم و  زامن  رـصع و  رهظ و  زاـمن  نیبو  داد  ماـجنا  كوبت  هوزغ  رد  دوخ  ترفاـسم  رد  ار  اـهزامن 
نب ملسم   - 17 دزادـنین .  یتخـس  جـنر و  رد  ار  دوخ  تما  هک  تساوخ  یم  ربمایپ  تفگ :  مدیـسرپ ؟  ار  نآ  ببـس  ساـبع  نبا  زا  دـیوگ : 

یلـصی ناکف  كوبت  هوزغ  یف  ملـس  و  هلآ ]  و  هیلع [  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  عم  انجرخ  دـنک :  یم  تیاکح  نینچ  ذاـعم ,  ناـبز  زا  جاـجح , 
اب ار  رـصع  رهظ و  زامن  ربمایپ  میدـش ,  جراخ  كوبت ,  دربن  رد  یمارگ  ربمایپ  اب  (- 21  . ) اعیمج ءاشعلا  برغملا و  اعیمج و  رـصعلا  رهظلا و 

باهـش نبا  نع  دراگن :  یم  اطوم  باتک  رد  سنا ,  نب  ـک  لا مـ  - 18 دومن .  یم  ادا  مه  اب  زین  ار  اشع  برغم و  زاـمن  دروآ و  یم  اـجب  مه 
(- 22 ( ؟  هفرعب سانلا  هالص  یلا  رت  ملا  کلذب ,  ساب  معن ال  لاقف :  ؟  رفسلا یف  رصعلا  رهظلا و  نیب  له یـجـمـع  هّللادبع :  نب  ملاس  لاس  هنا 

یلاکشا يرآ ,  داد :  خساپ  ـد ؟  نو عمج مـی شـ مهاب  ترفاسم  نیح  رد  رصع  رهظ و  زامن  ایآ  دیسرپ :  هّللادبع  نب  ملاس  زا  با ,  ـهـ ـش ـن  با
هفرع زور  رد  دنناد  یم  زیاج  ناناملـسم  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  ؟  ینیب یمن  تافرع )  نیمزرـس  رد  هفرع (  زور  رد  ار  مدرم  زامن  ایآ  درادن , 

یم هّللادبع  نب  ملاساج  ـنـ یا رد  دنناوخ .  یم  هلـصاف  نودـب  رهظ و  تقو  رد  ار  ود  ره  دـننک و  عمج  رـصع ,  رهظزامن و  نیب  تافرع ,  رد  و 
 . دومن عمج  ود  نآ  نیب  ناوت  یم  زین  هفرع  ریغ  رد  دنناوخ ,  یم  مه  اب  ار  زامن  ود  ره  هفرع ,  رد  مدرم  هک  روطنامه  دیوگ : 

( مود تمسق  ) خساپ

رهظلا و نیب  رفاسم  ریغ  امیقم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  انل  عمج  هّللادـبع :  لاق  هدروآ :  لامعلا  زنک  باـتک  رد  يدـنه ,  یقتم   - 19
عمج نا  هتما  جرحی  نال ال  لاق :  کلذ ؟  لعف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  يرت  مل  رمع :  ـن  بال ـل  جر لا  فـقـ ءاشعلا .  برغملا و  و  رـصعلا , 
رصع رهظ و  زامن  نیب  دوبن ,  رفس  لاح  رد  دوب و  رضح  رد  نکاس و  هک  یلاح  رد  یمارگ ,  ربمایپ  دیوگ :  رمع  هّللاد بـن  عـبـ (- 23  . ) لجر

 : داد خـساپ  دـیزرو ؟  تردابم  يراتفر  نینچ  هب  ربمایپ  ارچ  دومن :  لاوئ  ـ ـس ـن عـمـر  با زا  يدر  پـس مـ دومن .  عمج  اـشع  برغم و  زاـمن  و 
 , لاـمعلا زنک  رد  نینچمه   - 20 دیامن .  عمج  زامن  ود  نیب  دهاوخب  یـصخش  رگا  دزادنین ,  تقـشم  جـنر و  رد  ار  دوخ  تما  هک  نیا  يارب 

ـر بـن با جـ (- 24  . ) نیتماقا ناذابرـصعلا و  رهظلا و  نیب  عمج  ملـس -  و  هلآ ]  و  هیلع [  هّللا  یلـص  یبنلا -  نا  رباج ,  نع  میناوخ :  یم  نینچ 
لیذ تیاور  لامعلا ,  زنک  رد   - 21 دومن .  عمج  هماقا  ود  ناذا و  کی  اب  رصع  رهظ و  زامن  نیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  دیوگ :  هّللادبع 

(- 25  . ) فرسب امهنیب  عمجف  هکمب  سمشلا  هل  تبرغ  ملس -  و  هلآ ]  و  هیلع [  هّللا  یلص  هّللا -  لو  ـ سر نا  ـر  با عـن جـ دوش .  یم  روآدای  ار 
(26  ) فرـس هقطنم  هب  هک  یماگنه  دومن و  بورغدیـشروخ  دـندوب ,  هکم  رد  یمارگ  ربماـیپ  هک  یلاـح  رد  دـیوگ :  یم  هّللادـبع  نب  رباـج 
و هیلع [  هّللا  یلـص  هّللا -  لوسر  عمج  هدـمآ :  نینچ  سابع ,  نبا  زا  لامعلا  زن  رد کـ  - 22 دومن .  ادا  مه  اب  ار  اشع  برغم و  زامن  دیـسر , 
؟  کلذ لعف  هارت  مل  سابع :  نبال  تلق  لاق :  رطم ,  رفـس و ال  ریغ  یف  هنیدـملاب  ءاـشعلا  برغملاو و  رـصعلا ,  رهظلا و  نی  بـ ملـس -  و  هلآ ] 

نودب دومن ,  عمج  اشع  برغم و  زامن  رـصع و  رهظ و  زامن  نیب  هرونم ,  هنیدـم  رد  یمارگ ,  رب  ـ ما پـیـ (- 27  . ) هتما یلع  هعـسوتلا  دارا  لاق : 
سابع نبا  دومن ؟  عمج  زامن  ود  نیب  ربمایپ  ارچ  مدیـسرپ :  سابع  نبا  زا  دـیوگ :  يوار مـی  درابب .  ناراب  ای  دـشاب و  رفـس  لاح  رد  هک  نیا 

هب هدش ,  دای  تایاور  وترپ  رد  کنیا  هجیتن  دشاب .  هدومن  داجیا  یلیهـست  هعـسوت و  دوخ  تما  راتفر  رد  تساوخ  یم  ربمایپاریز  داد :  خساپ 
کی رد  زاـمن  ود  نیب  عمج   (- 1 میزادرپ : یم  دهد ,  یم  یهاوگ  ـیـعـه  ـش رظنزا  عمج ,  ریـسفت  تحـص  رب  هک  ینـشور  لئالد  يدنب  عمج 
نایم عمج  رگا  هک  دـهد  یم  یهاوگ  تقیقح  نیا  رب  تاـیاور ,  زا  يرایـسب   : تمحز جـنر و  زا  يریگـشیپ  روما و  لیهـست  لـیلد  هب  تقو , 
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ربمایپ اذل  و  ددرگ ,  یم  ناناملس  راک مـ رد  تقشم  جنر و  بجوم  دشابن ,  زیاج  تقو  کی  رد  اش  بر و عـ ـا مـغـ یو ـر  ـص زا ظـهـر و عـ نـمـ
هب هنیمز  نیا  رد  دندومن .  زیوجت  تقو ,  کی  رد  ار  زامن  ود  ره  ندناوخ  مه  اب   , ناناملسم روما  رد  لیهست  هعـسوت و  یعون  داجیا  روظنم  هب 
هک دشاب  نیا  هدش ,  دای  تایاور  زا  دوصقم  رگا  ـت کـه  سا ـن  شور دییامرف .  هعجارم  مود ,  تسیب و  مهدزون و  مهدزناش ,  مهد ,  ثیداحا 

ریخات تنـس  لها  دزنرد  دـشاب )  نآ  دوخ  هزادـنا  هب  زیچ  ره  هیاس  هک  یناـمز  کـیدزن  نآ ( ,  تقو  رخآ  هب  اررـصع  رهظ و  زاـمن  ناوت  یم 
هدناوخ دوخ  ـت  قو هدودـحم  رد  لاح  نیع  رد  مه و  اب  زامن  ود  ره  هک  يروطب  دروآ ,  اجب  نآ  تقو  زاغآ  رد  ار  رـص  زا عـ تخادـنا و نـمـ

زامن ود  نایم  عمج  زا  فده  هک  یلاح  رد  تسا  رتشیب  تمحز  تقشم و  بجوم  هکلب  تسین  تلوهس  هیام  اهنت  هن  يراک  نینچ  کی  دوش , 
 , ود نآ  نایم  كرتشم  تقو  رـسارس  رد  ار  زامن  ود  ناوت  یم  هک  تسا  نآ  دوصقم  ددرگ  یم  نشور  نایب ,  نیا  اب  تسا .  روما  رد  لیهـست 
 . مییامن ادا  شتقو  زاغآ  رد  ار  رگید  زامن و  نآ  تقو  رخآ  رد  ار  یکی  هک  نیا  هن  دروآ ,  اجب  نآ  رخاوا  ای  هدـش و  دای  تقو  لئاوا  دـن  ـ نا مـ

رصع رهظ و  زامن  ود  نایم  عم  جـ یمالسا ,  ياه  هورگ  همه  تسا  عمج  تیفیک  رگنایب  هفرع ,  رد  تقو  کی  رد  زامن  ود  نایم  جـمـع   (- 2
هنوگنیا هک  دـهد  یم  یهاوگ  انعم  نیا  رب  هدـش ,  دای  تاـیاور  زا  یخرب  رگید  يوس  زا  ( 28  , ) دـنا هتـسنادزیاج  هفرع  رد  ار  تقو  کی  رد 

ریاس هفرع و  زور  نایم  یتوافت  رظن ,  نیا  زا  دـشاب و  یم  هفرعرد  اـه  نآ  ناـیم  نا جـمـع  ـ ـس زین بـ رگید  ياـهاج  رد  زاـمن ,  ود  ناـیم  عمج 
 , ـن یار ـ با بـنـ دـییامرف .  هعجارم  مهدـجیه  ثیدـح  هب  دروم ,  نیا  رد  درادـن .  دوـجو  اـه  نیمزرـس  ریاـس  تاـفرع و  نیمزرـس  اـی  اـهزور و 

هفرع ریغ  رد  نینچمه  دروآ ,  اجب  ناناملـسم ,  همه  ءارآ  قافتا  هب  رهظ ,  تقو  رد  ار  رـصع  رهظ و  زاـمن  ناوت  یم  هفرع  رد  هک  هنوگنا  هـمـ
یکلام یلبنح ,  ياهقف  یفرط ,  زا  تسا  عمج  تیفیک  رگنایب  رفس ,  رد  زامن  ود  نایم  عمج  هویش   (- 3 دشاب .  یم  زیاج  هدش  دای  عمج  زین , 

نیا رد  هک  دیامن  یم  حیرـصت  هدش  دای  تایاور  رگید ,  يوس  زا  دنا و  هتـسناد  زیاج   , رفـس لاح  رد  ار  زامن  ود  نای  جـمـع مـ ـعـی ,  فا ـ ـش و 
یم عمج  زامن  ود  نایم  رضح ,  رد  مه  رفس و  رد  مه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  درادن و  دوجو  رضح  رفس و  نایم  یتوافت  هنیمز , 

رو کـه ـطـ نا هـمـ سا ,  ـ سا ـن  یا بـر  دییامرف .  هعجارم  مود  تسیب و  مهدزون و  مهدزیس ,  مهدزای ,  موس ,  تایاور  هب  دروم ,  نیا  رد  دومن . 
هو شـیـ  (- 4 دشاب .  یم  زیاج  زین  روضح  رد  تسا ,  زیاج  دیوگ )  یم  هعیـش  هک  يوحن  هب  رفـس ( رد  تقو  کی  رد  زامن  ود  ندناوخ  مه  اب 

نیا رب  دیناسم ,  حاح و  تا صـ ـ یاور زا  ـی  هو ـبـ نا دادعت  تسارایتخا  لاح  رد  عمج  تیفیک  رگنایب  رارطـضا ,  لاح  رد  زامن  ود  نای  جـمـع مـ
رد ای  نمشد و  زا  سرت  ای  و  ناراب ,  شراب  نامز  دننام  يرارطضا  عقاوم  رد  ترض ,  نآ حـ هباحص  یمارگ و  ربمایپ  هک  تسا  هاوگ  تقیقح 

ياه هورگ  ناهیقف  زا  يرایـسب  اذـل  و  دـندروآ ,  یم  اجب   , تقو کی  رد  مه و  اب  دـیوگ -  یم  هعیـش  هکنانچ  ار -  زا  ود نـمـ يرامیب ,  لاح 
دنیامن یم  حیر  تـصـ هد ,  ـ ـش دا  تا یـ ـ یاور هک  یلاح  رد  دنا ,  هداد  اوتف  يرارطـضا ,  ياه  تلاح  یخربرد  نآ  زاوج  هب  یمالـسا ,  فلتخم 

زا ساره  ناراـب و  ری  رد غـ ـی  مار ـبـر گـ ما دراد و پـیـ ـ ندو ـ جو ـی  توا تـفـ نآ ,  ریغ  رارطـضا و  تلاـح  ناـیم  زین ,  تهج  نیا  زا  هـک  نـیا  هـب 
 - 5 دـییامرف .  هعجارم   , مود تسیب و  و  مهزاود ,  مهدزاـی ,  موس ,  تاـیاور  هب  هنیمز  نیا  رد  دومن .  یم  عمج  زاـمن  ود  ناـیم  زین ,  نمـشد 
هک مینک  یم  دروخر  ـن نـکـتـه بـ یا هب  هدـش ,  دای  تایاور  نایم  رد  تسا  عمج  تیفیک  رگنایب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  هباحـص  راـت  ـ فر
هب ردـقنآ  ار  برغم  زامن  سابع ,  نب  هّللادـبع  هکنانچ  ـد ,  نروآ اجب مـی  مه  اب  دـحاو  تقو  رد  ار  زامن  ود  ره  ربمایپ ,  هباحـص  زا  يرایـسب 
هب دندرک ,  یم  ادـن  ار  زامن  هملک  نارگید ,  رد  ـد و هـر قـ ند ـ ـش راد  ـ ید پـ  , نا ـمـ ـسآ نا  ـ گرا ـتـ ـس تشگ و  کیرات  اوه  ات  تخادـنا  ریخات 

ضارتعا خـساپ  رد  دروآ و  اـج  هب  مه  اـب  بش ,  زا  یـساپ  ندـش  يرپس  زا  دـعب  ار  ءاـشع  برغم و  زاـمن  ماجنارـس  دومن و  یمناـنتعا  ناـنآ 
رد دومن .  دییات  ار  سابع  نبا  نخـس  زین ,  هریرهوبا  دناوخ و  یم  زامن  نینچ  نیا   , مه ربمایپ  هک  مدوب  رظان  دـهاش و  نم  تفگ :  ناگدـننک 
هب سابع ,  نبا  هک  دـنام  یمن  يدـیدرت  هدـش ,  دای  تایاور  وترپ  رد  دـییامن .  هعجارم  مهدزناپ ,  مهن و  متفه ,  مود ,  تاـیاور  هب  دروم  نیا 

هویش رگنایب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  هریـس   - 6 دومن .  عمج  اـهنآ ,  زا  یکی  تقو  رد  زاـمن  ود  ناـیم  تسا ,  نآرب  هعیـش  هک  يا  هویش 
زامن دندوب و  هکمرد  زونه  برغم ,  ماگنه  هب  ربمایپ  هک  دـیدرگ  مول  ـنـی مـعـ ـشور هب  مکی ,  تسیب و  ثیدـح  زا  تسا  زامن  ود  نایم  عمج 
کی رد  مه  اب  ار  اشع  برغم و  زامن  ود  ره  دراد ,  رارق  هکم  یلیم  هن  هلصافرد  هک  فرس  هقطنم  رد  هک  نیا  ات  دنتخاد  ـ نا ریخات  هب  ار  برغم 
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هک ینامز  تـا  دشاب ,  هدومن  تکرح  هکم  رهـش  زا  مه  برغم  لوا  ماگنه  هب  ترـضح ,  نآ  رگا  تسا  نشور  هک  یلاح  رد  دروآاجب .  تقو 
یمارگ ربمایپ  اذل  و  تسا ,  هدوب  هتشذگ  ـب ,  ـش زا  یتمـسق  اعبط  میدق ,  لقن  لمحو و  وردنک  لئاسو  هب  هجوت  اب  دسرب ,  فرـس  هقطنم  هب 

ییاور و عبانم  زا  یگمه  هک  هد -  ـ ـش دا  تا یـ ـ یاور عو  زا مـجـمـ تسا .  هدومن  اذا  مه  اب  اشع  زاـمن  تقو  رد  ار  اـشع  برغم و  زاـمن  ودره 
زامن ود  ای  ورـصع  رهظ و  زامن  ود  نایم  عمج  زاوج  رب  ینبم  هعیـش ,  هیرظن  تحـص  دنا ,  هدـیدرگ  جارختـسا  ننـست  لها  دـیناسم  حاحص و 

یم توبث  هب  اهنامز  اهناکم و  طیارـش و  همه  هب  تبـسن  نآ  شرتسگ  تیمومع و  تشذـگ و  هک  یناـیب  هب  تقو ,  کـی  رد  اـشع ,  برغم و 
 . دسر

؟ دوش هدناوخ  دوخ  تقو  ریغ  رد  زامن ، ود  زا  یکی  هک  تسا  نیا  نآ  دمایپ  تسا و  ربمایپ  ةریس  فالخرب  زامن  ود  نیب  عمج  ایآ 

شسرپ

؟ دوش هدناوخ  دوخ  تقو  ریغ  رد  زامن ، ود  زا  یکی  هک  تسا  نیا  نآ  دمایپ  تسا و  ربمایپ  ةریس  فالخرب  زامن  ود  نیب  عمج  ایآ 

خساپ

زامن تلیضف  تقو  ءازجا . تقو  تلیضف 2 . تقو  . 1 دراد : تقو  ود  ءاشع  برغم و  ای  رـصع ، رهظ و  ياهزامن  زا  کی  ره  تاـیاور ، رظن  زا 
هک تسا  يا  هظحل  زا  رـصع ، تلیـضف  تقو  و  دـشاب . نآ  دوخ  هزادـنا  هب  صخاش  هیاس  هک  ینامز  اـت  تسا  دیـشروخ  لاوز  هظحل  زا  رهظ ،

. دناوخب مه  زا  ادج  ار  رصع  رهظ و  ياهزامن  دیاب  دنک  كرد  ار  تلیـضف  تقو  دهاوخب  هک  یـسک  دسرب .  « نیلثم  » هب لثم  زا  صخاش  هیاس 
اجب هلـصاف  ود  نیا  رد  هضیرف  ود  نیا  زا  مادـک  ره  تسا و  ءازجا  تقو  بورغ ، ات  رهظ  هلـصاف  عومجم  هک  تفگ  دـیاب  ءازجا ، تقو  رد  اما 
زامن هب  تقو  لوا  زا  تعکر  راهچ  رادـقم  هب  تسه  هک  يزیچ  درک . عمج  ود  نآ  ناـیم  ناوتیم  تروص  نیا  رد  تسا . يزجم  دوش ، هدروآ 

ود نیع  دروآ . اجب  ار  يرگید  ناوتیمن  زامن  ره  صتخم  تقو  رد  طقف  دراد ، صاصتخا  رصع  زامن  هب  تقو  رخآ  زا  رادقم  نامه  هب  و  رهظ ،
کی رد  ار  زامن  ود  رگا  نیاربانب ، تسا . هدـش  ناـیب  یهقف  ياـهباتک  رد  هک  تسه  زین  اـشع  برغم و  زاـمن  رد  ءازجا » و «  تلیـضف »  تقو « 

و میا ، هداد  تسد  زا  ار  ود  ره  یهاگ  و  یکی ، تلیضف  تقو  انایحا “ تسه  هک  يزیچ  میا ، هدناوخ  دوخ  تقو  رد  ار  ود  ره  میرازگب ، تقو 
تحلـصم راک و  يارب  ار  یبحتـسم  فیلکت  کی  ناسنا ، هک  دـنک  باجیا  حـلاصم  اسب  هچ  تسین . بجاو  یلو  تسا  بوخ  تنـس  هب  مازتلا 

ببـس ًانایحا  هدـیدرگ و  جرح  بجوم  اهروشک ، زا  يرایـسب  رد  اریز  تسا ، نینچ  زامن  ود  نایم  قیرفت  دروم  رد  نایرج  دـنک و  كرت  رترب 
ود رذع  نودب  اهراب  هک  تسا  ص )  ) هللا لوسر  لمع  درک ، عمج  رذع  نودـب  زامن  ود  نایم  ناوتیم  هک  نیا  رب  لیلد  تسا . هدـش  زامن  كرت 

نانآ درادن ، دوجو  یمالسا  بهاذم  رگید  رد  زامن ، ود  نایم  عمج  هک  دوشن  روصت  دزاس . ناسآ  تما  رب  ار  راک  ات  درازگ ، اج  کی  ار  زامن 
یکلام و یعفاش و  دننک . یم  عمج  زامن  ود  نایم  هفلدزم  هفرع و  رد  هفینح  وبا  ناوریپ  دننک . یم  عمج  زامن  ود  نایم  دراوم  زا  یخرب  رد  زین 

زیاج ار  زامن  ود  نایم  عمج  سرت  يرامیب و  یگدـنراب ، دـننام  رذـع ، عقاوم  رد  رگید  یخرب  دنتـسه و  عمج  زاوج  هب  لئاق  رفـس ، رد  یلبنح 
نآ لابندـب  نونکا  میدرک و  نشور  ار  عوضوم  اجنیا  اـت  دـنناوخ . یم  دوخ  تقو  ریغرد  ار  زاـمن  دارفا  نیا  تفگ  ناوتیمن  زگره  دـننادیم و 

رصع رهظ و  نایم  رذع ، نیرت  کچوک  نودب  ربمایپ  هک  دنه  دیم  یهاوگ  تیاور  تسیب  زا  زواجتم  مینک . یسررب  ار  ربمایپ  لمع  هک  میتسه 
یلص : » دیوگ یم  سابع  نبا  مینک : یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  ام  هک  هدش  دراو  ننس  حاحص و  رد  یگمه  درک و  عمج  اشع  برغم و  ای  و 

رهظ و زامن  ص )  ) ربماـیپ ( ] دـمحا 1/221 دنـسم  «. ) رفـس فوخ و ال  ریغ  نم  ًاعیمج  ءاشعلا  برغملا و  ًاعیمج و  رـصعلا  رهظلا و  هللا  لوسر 
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یم لقن  سابع  نبا  زا  دوخ ، حیحـص  رد  ملـسم  دروآ ]. اج  هب  رفـس  ای  نمـشد  زا  فوخ  دننام  رذع ، نودب  مه ، اب  ار  اشع  برغم و  رـصع و 
: لاقف کلذ ، لعف  مل  ًادیعـس  تلاسف  ریبزلا  وبا  لاقف  رفـس ، فوخ و ال  ریغ  نم  هنیدملاب  ًاعیمج  رـصعلا  رهظلا و  هللا  لوسر  یلـص  : » هک دـنک 

لوسر ( ] نیتولـصلا نیب  عمج  باب  ةولـصلا  باتک  ملـسم ، حیحـص  «. ) هتما نم  ًادـحا  جرحی  نا ال  دارا  لاقف : ینتلاس ، امک  سابع  نبا  تلاس 
ریبج نب  دیعس  هب  نم  دیوگ : یم  ریبز  وبا  رفس . هن  دوب و  یفوخ  هن  هکیلاح  رد  دروآ ، اج  هب  هنیدم  رد  مه  اب  ار  رصع  رهظ و  زامن  (ص ) ادخ
تهج نادب  نیا  تفگ : خساپ  رد  وا  يدیسرپ ، نم  زا  وت  هک  نانچمه  مدیسرپ ، سابع  نبا  زا  نم  تفگ : دیعـس  دوب ، هچ  نآ ، هفـسلف  متفگ :

.[ دزاس ناسآ  دوخ  تما  رب  ار  راک  هک  دوب 

دای هب  هراومه  هک  تسا  نیا  هدادرارق  ار  زامن  هدعو  رد 5  دنوادخ  هکنیا  تلع  نم  رظن  هب  میناوخیمن ؟ هدعو  رد 5  ار  اهزامن  ام  دجاسم  رد  ارچ 
اهزامن صاخ  عقاوم  رد  یهاگ  ربمایپ  هک  تسا  تسرد   ) دباییمن ققحت  لماک  فده  نآ  میوریم  شیپ  نایعیش  ام  هک  يدنور  نیا  اب  یلو  دنـشاب  ادخ 

رد ار 

شسرپ

هراومه هک  تسا  نیا  هدادرارق  ار  زامن  هدعو  رد 5  دنوادخ  هکنیا  تلع  نم  رظن  هب  میناوخیمن ؟ هدـعو  رد 5  ار  اهزامن  ام  دجاسم  رد  ارچ 
رد یهاگ  ربمایپ  هک  تسا  تسرد   ) دباییمن ققحت  لماک  فده  نآ  میوریم  شیپ  نایعیـش  ام  هک  يدـنور  نیا  اب  یلو  دنـشاب  ادـخ  دای  هب 

ناشن ار  نایعیـش  اـم  یتسـس  یلبنت و  نیا  اـیآ  تسا ) هدوب  هدـعو  رب 5  ربمایپ  تنـس  یلو  دـناوخیم  هدـعو  رـس  رد  ار  اهزامن  صاـخ  عقاوم 
؟ دهدیم

خساپ

قح ص )  ) مرکا یبـن  زج  سک  چـیه  هیماـما ، هعیـش  داـقتعا  هب  تسا : مزـال  یلک  تروص  هب  همدـقم و  ناونع  هب  بلطم  کـی  رکذ  ادـتبا  رد 
هب رومأم  دندشیم و  علطم  یهلا  ماکحا  زا  بیغ ، عبنم  هب  لاصتا  قیرط  زا  ص )  ) مرکا ربمایپ  درادن . ار  یهلا  ماکحا  نییبت  ریـسفت و  عیرـشت ،

بوصنم نآ ) عیرـشت  هن  و   ) یهلا ماکحا  نییبت  يارب  ع )  ) همئا ناشیا ، حیرـصت  صن و  قبط  مالـسا  ربماـیپ  زا  سپ  دـندوب . ماـکحا  نیا  غیلبت 
اولضت نل  اهب  متکسمت  نا  ام  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  نیملـسم : قرف  عیمج  قافتا  دروم  ثیدح  قبط  هلمج  زا  دناهدش .

رگا دش . دیهاوخن  هارمگ  دینزب  گنچ  ود  نیا  هب  هک  یمادام  متیب ، لها  ادـخ و  باتک  مراذـگیم : یقاب  امـش  نایم  اهبنارگ  ءیـش  ود  ًادـبا ،
دوخ شیپ  زا  تسا و  ص )  ) مرکا لوسر  هریـس  لمع و  هوحن  یهلا و  مکح  نایب  ًافرـص  دننکیم ، نایب  ار  یلمع  تیفیک  ای  یمکح  ع )  ) همئا

زا ندـش  رود  - 1 ددرگیمرب : یـساسا  لماع  ود  هب  وضو ، زامن و  تیفیک  رد  اـهتوافت  یخرب  شیادـیپ  أـشنم  . دـننکیمن عیرـشت  ار  يزیچ 
یهلا مکح  نّیبم  هک  یسک  هب  یسرتسد  نارود  (ص ،) مالـسا لوسر  تلحر  اب  دیدج : تالاؤس  شیادیپ  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  روضح  رـصع 

زا  ) فلتخم ياههنیمز  رد  يدیدج  تالاؤس  لئاسم و  شیادیپ  و  (ص ) مرکایبن رـصع  زا  ندش  رود  نامز و  تشذگ  اب  دیـسر . رـس  هب  دوب 
خساپ نتفای  يارب  دندیدیم - هتـسب  ار  یهلا  مکح  رگنایب  هب  یـسرتسد  هار  هک  تنـس - لها  وضو ) زامن و  هب  طوبرم  لئاسم  هنیمز  رد  هلمج 

زا دعب  یهلا  مکح  رگنایب  رـسفم و  نیموصعم ، همئا  هعیـش  هاگدید  زا  اما  دـنتخادرپ . اهنآ  خـساپ  هب  دوخ  هقیلـس  داهتجا و  اب  دوخ ، تالاؤس 
رـسفم نّیبم و  هب  یـسرتسد  زین  (ص ،) مرکایبـن تلحر  زا  سپ  لاـس  دودـح 250  ات  نانآ  دـندوب . ناشیا  شرافـس  هب  اـنب  و  (ص ) مرکایبن

؟ دـناوخ زامن  شفک  اب  ناوتیم  ایآ  نوچ : یلئاسم  رد  ًالثم  دـندرکیم  نییبت  دوب  یهلا  مکح  هک  ار  هچنآ  ع ،)  ) همئا دنتـشاد و  یهلا  ماکحا 
؟ هن ای  درک  هدجـس  نآ  رب  ناوتیم  دوش ، هلـصاف  شرف ) لثم   ) نیمز يازجا  زا  ریغ  يزیچ  رازگزامن ، هدجـس  لحم  نیمز و  يور  رب  رگا  ایآ 
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دوخ يأر  مهف و  هب  روما  نیا  رد  تنس  لها  هک  یلاح  رد  تسا و ،... زیاج  زامن  تئارق  رد  دراد  بجاو  هدجـس  هک  ییاههروس  ندناوخ  ایآ 
فتکت هلأـسم  دـننام  تفرگ - تروـص  ص )  ) مرکا لوـسر  تلحر  زا  سپ  اـفلخ ، يوـس  زا  هک  یتاعیرـشت  تارییغت و  - 2 دناهدرک . دانتسا 

نانآ دندروآ ، يو  دزن  ار  سراف  ناریـسا  یتقو  هنومن  ناونع  هب  دـش . موسرم  مود  هفیلخ  رمع  نامز  زا  ًامومع  ندـناوخ ،) زامن  هتـسب  تسد  )
هنوگنیا مارتـحا  تهج  هب  دوخ  ناـگرزب  ناریما و  لـباقم  اـم  دـنتفگ  دـش ، اـیوج  ار  رمع  نیا  تلع  يو  دنداتـسیا . هتـسبتسد  رمع  لـباقم 

رد ( 1 .) میتسیاب هنوگنیا  زامن  رد  دـنوادخ  لباقم  رد  مه  ام  تسا  بوخ  تفگ  دـمآ و  شـشوخ  بدا  راـهظا  هوحن  نیا  زا  رمع  میتسیایم .
نیا تسا . هدوب  هعیش  ینونک  يوضو  دننام  هتشاد و  يدحاو  تروص  نامثع  تفالخ  ات  ناناملـسم  همه  يوضو  هک  تسا  هدمآ  وضو  هلأسم 

هدومن اهاپ  رـس و  حسم  هب  رما  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  ( 2 ،) ْمُکَلُجْرَأ َو  ْمُکِـسُؤُِرب  اوُحَْـسِما  َو  دیامرفیم : هک  دراد  قیبطت  زین  نآرق  هیآ  اب  هلأسم 
یگنوگچ هب  تبـسن  دوخ  تفالخ  نارود  طساوا  رد  نامثع  هک  دوب  نیا  وضو  رییغت  تلع  دـنیوشیم ، ار  اهاپ  ننـست  لها  هکیلاـح  رد  تسا 

هیضق نیا  دومن . مالعا  تسا  موسرم  تنس  لها  نایم  رد  نونکا  هک  یلکش  هب  ار  ربمایپ  يوضو  سپـس  وا  دش ، دیدرت  راتفرگ  ربمایپ  يوضو 
ار نامثع  هویش  یمالسا  فلتخم  طاقن  رد  یـسایس  ضارغا  هب  انب  يوما  تموکح  نکل  دش ، عقاو  ربمایپ  هباحـص  زا  يرایـسب  تفلاخم  دروم 

هنوگ نیا  هجیتن  رد  تشادـن و  ار  مکاح  هاگتـسد  شور  اب  تفلاـخم  تأرج  هباحـص  زا  یخرب  هک  دـندروآ  دوجو  هب  يوج  دـندرک و  غیلبت 
ياهزامن رعـشم . رـشن  یناتـسرهشلایلع ، عیرـشتلا ، تاسبالم  لالخ  نم  یبنلاءوضو  ك : رتشیب ر . یهاگآ  يارب  تفاـی . جاور  نتفرگ  وضو 

رد تسا . دایز  رایـسب  ننـست - عیـشت و  بتکم  ود  هژیو  هب  یمالـسا - بهاذـم  تاکرتشم  تسا . بحتـسم  ندـناوخ  تقو  جـنپ  رد  ار  هیموی 
تدحو هار  دوخ ، تاکرتشم  رب  هیکت  اب  یتسیاب  ناناملـسم  مومع  دنراد و  كارتشا  رگیدکی  اب  ود  نیا  نید  عورف  نید و  لوصا  زا  يرایـسب 

هچرگ تسا  ینـس  هعیـش و  قافتا  دروم  نآ  دراوم  زا  يرایـسب  نوچ  زیزع ، ردارب  دننک . زیهرپ  فالتخا  دروم  دراوم  حرط  زا  ای  هدومیپ و  ار 
امـش هب  تروص  نیا  رد  تقو و )... لوا  زامن  هب  مامتها  تعامج ، رد  تکرـش  فوفـص ، مظن  ًالثم   ) دـننکن لمع  نآ  هب  یخرب  تسا  نکمم 

، تسا ندناوخ  زامن  یگنوگچ  امش  دصقم  رگا  یلو  دناهدوبر  ار  تقبس  يوگ  عوضوم  نیا  رد  ًاعون  تنس  لها  ناردارب  هک  تفگ  میهاوخ 
توافت دراوم  هیقب  رد  تسا و  زیچ  ره  رب  هدجـس  نیمآ و  نتفگ  ندـناوخ و  زامن  هتـسب  تسد  رد  اهنت  دروم  نیا  رد  ینـس  هعیـش و  تواـفت 

اجنآ زا  اهتوافت  نیا  تسا . یلالدتسا  هقف  رد  نآ  یسررب  هاگیاج  هک  دنراد  یهقف  لیلد  هعیـش  ياهقف  زین  دراوم  نیا  يارب  تسین . ینادنچ 
هنیمز نیا  رد  زین  يرگید  صاخشا  زا  تنس  لها  یلو  دریگیم  ع )  ) تیب لها  و  ص )  ) ربمایپ زا  طقف  ار  دوخ  هقف  هعیـش ، هک  دوشیم  یـشان 

دنرکنم ار  ءاشع  برغم و  زامن  رصع و  رهظ و  زامن  نایم  عمج  زاوج  ننست  لها  - 1 مینکیم : هراشا  هتکن  دنچ  هب  خساپ  يارب  دنربیم . هرهب 
نایعیـش هکنانچ  مه  دننادیم . زیاج  تقو  کی  رد  ار  اهنآ  نایم  ندرک  عمج  تسا ، یناراب  اوه  هک  ینامز  ای  فوخ و  ای  رفـس  ماگنه  رد  اما 

. درک هماقا  بیترت  تاعارم  اب  تقو  کی  رد  سمش  لاوز  زا  دعب  ار  رصع  رهظ و  ياهزامن  ناوتیم  هک  دنا  یعدم  نایعیـش  امادننکیم  هماقا 
ود هزادنا  هب  ای  دیدرگ  صخاش  دوخ  هزادنا  هب  صخاش  هیاس  یتقو  دورب و  رگید  راک  لابند  دناوخ  ار  رهظ  زامن  یتقو  ناسنا ، تسین  مزال  و 

زامن هچرگ  هعیـش  رظن  هب  ورنیازا  دوش . هدامآ  رـصع  زامن  هماقا  يارب  تسا ) دوجوم  اهنآ  نایم  هک  یفـالتخا  ساـسا  رب  ، ) دـیدرگ نآ  ربارب 
ربمایپ هدش  تیاور  هک  تسا  نیا  ننست  لها  لیلد  - 2 درادن . لاکشا  زین  ندناوخ  مهرس  تشپ  اما  دشابیم . بحتسم  تقو  جنپ  رد  ندناوخ 

هب دنکب . تباث  قیرفت  بوجو  رد  ار  اهنآ  مارم  دناوتیمن  بلطم  نیا  هعیش  رظن  هب  اما  تسا . هتخادنایم  هلصاف  رـصع  رهظ و  زامن  نیب  (ص )
لیلد هنیرق و  هب  زاین  بوجو  رب  لمح  تسا و  هحابا  بابحتسا و  بوجو ، زا  معا  هکلب  تسین ، بوجو  دیفم  ًاموزل  یلمع  هریـس  هکنیا  ظاحل 
نامز رب  مدرم  هک  تسا  هدوب  نیا  تهج  هب  تعامج  زاـمن  هماـقا  يارب  تقو  جـنپ  هب  ص )  ) ربماـیپ ندوب  مزتلم  نآ  رب  نوزفا  دراد . هناگادـج 

رد مدرم  عامتجا  يارب  ياهزیگنا  تقیقح  رد  نیا  دنـسرپب و  شرـضحم  زا  دـنراد  هک  یتالاؤس  اـت  دـننکب  ادـیپ  عـالطا  ص )  ) ربماـیپ ندـمآ 
، عیشت . 3 تسین . زیاـج  هبترتـم  ياـهزامن  نیب  عمج  هکنیا  رب  دـنکب  تلـالد  دـناوتیمن  تقو  چـیه  قوف  هویـش  نیارباـنب  تسا . هدوب  دجـسم 
رهظ و زامن  عمج  رب  هک  تسا  یتایاور  نآ  و  دراد . لیلد  مه  دوخ  ياعدـم  رب  دـنادیمن  عافد  لـباق  ار  اهینـس  ياعدـم  هک  نیا  زا  هتـشذگ 
زا رمع  هک  تسا  یتیاور  رد  اهنآ  هلمج ، زا  دـننکیم . تلالد  یلیجعت  راک  رطخ و  رفـس و  عقاوم  ریغ  رد  یتح  ص )  ) ربمایپ بناج  زا  رـصع 
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راک نیا  متما  رب  فیفخت  شیاشگ و  رطاخ  هب  دـیامرفیم : باوج  رد  ص )  ) ربمایپ دوشیم ، ایوج  ص )  ) ربمایپ طسوت  زاـمن  نیب  عمج  تلع 
لمع زا  باحـصا  ضارعا  تلع  هب  هک  دـناهداد  اوتف  یلو  هدرک ، تیاور  ناشبتک  رد  مه  لبنح  نب  دـمحا  کلام و  ار  تایاور  نیا  مدرک . ار 
قداص ماما  هلمج  زا  تسا  هدـش  دراو  هراب  نیا  رد  ع )  ) همئا زا  يدایز  تایاور  اهنیا ، رب  نوزفا  درک . لـمع  نآ  هب  ناوتیمن  تاـیاور  نآ  هب 

نیا موهفم  تسا ". رـصع  زامن  زا  لبق  رهظ  زامن  هکنیا  زج  هدش ، لخاد  رـصع  رهظ و  زامن  تقو  درک  ادـیپ  لاوز  باتفآ  یتقو  : " دومرف (ع )
هب يزاین  نآ  ندوب  نشور  تهج  هب  هدوب و  نیملـسم  ماـمت  نیب  هنع  غورفم  رما  رـصع  رهظ و  زاـمن  ود  نیب  بیترت  هکنیا  رب  هجوت  اـب  تیاور 
رد هراب  نیا  رد  تسا . هدوب  رـصع  رهظ و  زامن  ود  نیب  عمج  ناکما  زاوج  هب  هراشا  انامه  ماما  دوصقم  هک  دوشیم  مولعم  تشادن ، ماما  نایب 
هب رذـع  رطاخ  هب  تقو  کی  رد  زامن  ود  نیب  عمج  زاوج  باب  - 1 تسا : هدمآ  یثیداحا  هعومجم  اب  لیذ  ناونع  ات  ود  هعیـشلا  لئاسو  باتک 

ربمغیپ هکنیا  نخـس  لصاح  رذـع . ریغ  رطاخ  يارب  تقو  کی  رد  زامن  ود  نیب  عمج  زاوج  باـب  يدارف 2 - لکـش  هب  مه  تعامج و  لکش 
رتشیب ر. یهاگآ  يارب  تشاد . جاور  ع )  ) همئا نایم  رد  مه  هریـس  نیمه  دومرفیم و  ءادا  قیرفت  عمج و  هب  ار  نیبرغم  نیرهظ و  زاـمن  (ص )
، رواشیپ ياهبش  يزاریش ، نیظعاولا  ناطلس  ص 33  ج 1 ، ةولـصلا ، ثحابم  یف  ریرقتلاۀیاهن  ینارکنل ، ص 159  ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  ك :
ص)  ) مالسا ربمایپ  نامز  زا  ندناوخ  مه  اب  ار  ءاشع  برغم و  رصع و  رهظ و  یناحبسلا . رفعج  خیشلا  هللا  تیآ  هیهقف ، لئاسم  عبـس  ص 108 
. تسین نیا  رد  يدیدرت  هنوگچیه  دـندناوخیم و  قیرفت  هب  مه  دـندرکیم و  عمج  زامن  ود  نیا  نیب  مه  مالـسا  ربمایپ  تسا و  هدـش  عورش 

هراشا تیاور  دنچ  هب  هنومن  يارب  تسا . هدـمآ  تنـس  لها  تایاور  هعیـش و  تایاور  رد  ءاشع  برغم و  نیب  عمج  رـصع و  رهظ و  نیب  عمج 
هک نیا  نودب  ص )  ) ادخ ربمایپ  دومرف : ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  ترضح  زا  نانـس  نب  هللادبع  هعیـش : تایاور  مینکیم :

لقن ع )  ) قداص ماما  زا  رامع  نب  قاقحسا  ( 3 .) دندناوخ هماقا  ود  ناذا و  کی  اب  ار  ءاشع  برغم و  زینو  رـصع  رهظ و  دشاب ، راک  رد  يرذع 
نآ هب  رمع  دـندناوخ . اج  کـی  رد  ار  رـصع  رهظ و  دـشاب ، راـک  رد  يرذـع  هک  نیا  نودـب  ادـخ  ربماـیپ  دومرف : ترـضح  نآ  هک  دـنکیم 

تما رب  متـساوخ  یلو  هدـماین  زامن  هرابرد  ياهزات  زیچ  هن  تفگ : ص )  ) مرکا ربمایپ  هدـش ؟ ادـیپ  ياهزات  زیچ  زامن  رد  ایآ  تفگ : ترـضح 
هتـشاد يرذع  هک  نیا  نودـب  ار  زامن  ود  نیب  مناوتیم  متفگ : ع )  ) قداص ماما  هب  دـیوگیم : یمق  کلملادـبع  ( 4 .) مهدب یشیاشگ  مدوخ 

(. 5 .) دـهد رارق  یکبـس  شیاسآ و  رد  ار  تما  هک  تساوخ  داد و  ماجنا  ار  راک  نیا  ادـخ  ربمایپ  تفگ : باوج  رد  ماـما  منکب ؟ عمج  مشاـب 
. دناوخ مه  اب  ار  رصع  رهظ و  دشاب ، نیب  رد  يرفـس  رطخ و  هک  نیا  نودب  ادخ  ربمایپ  تفگ : وا  هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعس 

هللادبع ( 6 .) دـتفین تقـشم  تمحز و  هب  وا  تما  زا  یـسک  دـهد و  رارق  شیاسآ  رد  ار  تما  شراک  نیا  اب  تساوخ  ربمایپ  تفگ : سابع  نبا 
رهظ ادخ  ربمایپ  دومرف : ع )  ) رقاب ماما  ( 7) دناوخ مه  اب  مامت و  ار  زامن  دوبن  رفاسم  دوب و  هنیدم  رد  هک  نیا  اب  (ص ) ربمایپ دیوگیم : رمع  نب 

هک تسا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  دیز  نب  رباج  تنـس : لها  تایاور  ( 8 .) دندناوخ هماقا  ود  ناذا و  کی  اب  ار  ءاشع  برغم و  زین  رـصع و  و 
هنیدـم رد  ترـضح  نآ  دـناوخ و  مه  اب  ار  رـصع  رهظ و  تعکر  تشه  دـناوخ و  مه  اب  ار  ءاشع  برغم و  تعکر  تفه  ص )  ) ادـخ ربماـیپ 
ربمایپ دیوگیم : سابع  نبا  ( 10 .) دناوخ مه  اب  مه  ار  تعکر  تشه  دناوخ و  مه  اب  ار  تعکر  تفه  مالـسا  ربمایپ  دیوگیم : زین  و  ( 9 .) دوب

نبا زا  ریبج  نب  دیعس  ( 11 .) دشاب راک  رد  يرذع  هک  نیا  نودب  درکیم ، عمج  ار  ءاشع  برغم و  نیب  رصع و  رهظ و  نیب  هنیدم ، رد  مالـسا 
(12 .) دشاب راک  رد  يرفـس  ای  رطخ و  هک  نیا  نودب  دناوخ  مه  اب  ار  ءاشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  ص )  ) ادخ لوسر  دـنکیم : لقن  سابع 
، درک بورغ  باتفآ  دش ، ینالوط  ینارنخس  درکیم . ینارنخس  ام  يارب  رـصع ، زامن  زا  سپ  سابع  نبا  يزور  دیوگیم : قیقـش  نب  هللادبع 

تقو لوا  ار  زامن  هشیمه  هک  میمت  ینب  زا  يدرم  تسا . زامن  تقو  دنتفگیم : مدرم  دندش و  رهاظ  نامـسآ  رد  ناگراتـس  دش ، کیرات  اوه 
تنس نم  هب  وت  ایآ  ردامیب  يا  تفگ : وا  هب  سابع  نبا  نک . هاتوک  ار  نخس  تسا و  زامن  تقو  اباب  تفگ : دمآ و  سابع  نبا  دزن  دناوخیم 

هللادبع دناوخیم . مه  اب  ار  ءاشع  برغم و  دـناوخیم و  مه  اب  ار  رـصع  رهظ و  مالـسا  ربمایپ  هک  مدـید  مدوخ  نم  یهدیم ؟ میلعت  ار  ربمایپ 
نب دیعس  ( 13 .) دیوگیم تسار  سابع  نبا  تفگ : هریرهوبا  مدیـسرپ . وا  زا  هریرهوبا و  دزن  متفر  مداتفا . کش  هب  نم  دـیوگیم : قیقـش  نب 

اب ار  ءاشع  برغم و  رصع و  رهظ و  دشاب ، راک  رد  يرفس  ای  رطخ و  هک  نیا  نودب  مالـسا  ربمایپ  تفگ : هک  دنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  ریبج 
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تقـشم و هب  ار  دوخ  تما  هک  تساوخ  ربماـیپ  تفگ : وا  دیـسرپ . ندرک  عمج  تمکح  زا  ساـبع  نبا  زا  ریبـج  نب  دیعـس  دـندناوخیم . مه 
زین ار و  ءاشع  برغم و  دشاب ، رفاسم  هک  نیا  نودـب  هنیدـم ، رد  مالـسا  ربمایپ  هک  دـنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  همرکع  ( 14 .) دزادنین تمحز 

درادن و یلاکشا  هنوگچیه  اشع ، برغم و  زین  رصع و  رهظ و  زامن  نیب  ندرک  عمج  تایاور ، نیا  هیاپ  رب  ( 15 .) دناوخ مه  اب  ار  رصع  رهظ و 
دنتسم ( ) 1 : ) ذـخآم عبانم و  تسا . نیملـسم  مالـسا و  نانمـشد  راک  دـننکیم ، لمع  ربماـیپ  تنـس  فـالخ  هک  نیا  هب  هعیـش  نتخاـس  مهتم 

ص 160، ج 3 ، هعیشلالئاسو ، ( ) 3 ( ) هیآ 6 هدئام ، ( ) 2 ( ) ص 19 ج 11 ، مالکلارهاوج ، ص 445 - ج 4 ، ییوخ ، هللاتیآ  یقثولاةورعلا ،
(9 ( ) ح 11 نامه ، ( ) 8 ( ) ح 7 نامه ، ( ) 8 ( ) ح 4 نامه ، ( ) 6 ( ) ح 3 نامه ، ( ) 5 ( ) ح 2 ص 161 ، ج 3 ، لیاسو ، ( ) 4 ( ) ح 1 باب 32 ،
، همامیلا ریثک و  نبا  راد  عیزوت  رشن و  ، 1414 - 1993 مجنپ ، پاچ  ح 518 ، رصعلا ، یلا  رهظلاریخأت  باب  ص 201 ، ج 1 ، يراخب ، حیحص  )

عمجلا باب  ح 601 ، ص 200 ، ج 1 ، یئاسن ، ننس  حیحص  ( ) 11 ( ) برغملا تقو  باب  ح 537 ، ص 206 ، نامه ، ( ) 10 ( ) توریب قشمد و 
ءایحا راد  لوا ، پاچ  رـضحلا ، یف  نیتولـصلا  نیب  عمجلا  باـب  ح 49 ، ص 489 ، ج 1 ، ملسم ، حیحـص  ( ) 12 ( ) رضحلا یف  نیتولـصلا  نیب 
دنسم ( ) 15 ( ) ح 54 ص 490 ، نامه ، ( ) 14 ( ) ح 57 و 58 ص 491 ، ج 1 ، ملسم ، حیحص  ( ) 13 ( ) توریب ، 1374 ، 1955 یبرعلا ، ثارتلا 

( مود پاچ  اهحورش ، ۀتسلا و  بتکلا  ۀنسلا " ۀعوسوم   " نمض رد  هدش  پاچ  س 27 ، ص 221 ، ح 1 ، لبنح ، نب  دمحا 

؟ دنناوخ یم  تبون  هس  رد  ار  زامن  هزورما  نایعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دنناوخ یم  تبون  هس  رد  ار  زامن  هزورما  نایعیش  ارچ 

خساپ

عمج زامن  ود  نیا  نیب  مه  مالـسا  ربمایپ  تسا و  هدش  عورـش  (ص ) مالـسا ربمایپ  نامز  زا  ندـناوخ  مه  اب  ار  ءاشع  برغم و  رـصع و  رهظ و 
تایاور رد  ءاشع  برغم و  نیب  عمج  رـصع و  رهظ و  نیب  عمج  تسین . نیا  رد  يدیدرت  هنوگچیه  دندناوخیم و  قیرفت  هب  مه  دندرکیم و 

ماما ترـضح  زا  نانـس  نب  هللادـبع  هعیـش * : تایاور  مینکیم : هراشا  تیاور  دـنچ  هب  هنومن  يارب  تسا . هدـمآ  تنـس  لها  تایاور  هعیش و 
اب ار  ءاشع  برغم و  زین  رصع و  رهظ و  دشاب ، راک  رد  يرذع  هک  نیا  نودب  (ص ) ادخ ربمایپ  دومرف : ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  (ع ) قداص
نآ هک  دنکیم  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  رامع  نب  قاقحسا  ح1 .) باب 32 ، ص 160 ، ج 3 ، هعیشلالئاسو ، ، ) دندناوخ هماقا  ود  ناذا و  کی 
رد ایآ  تفگ : ترضح  نآ  هب  رمع  دندناوخ . اج  کی  رد  ار  رصع  رهظ و  دشاب ، راک  رد  يرذع  هک  نیا  نودب  ادخ  ربمایپ  دومرف : ترـضح 

، مهدـب یـشیاشگ  مدوخ  تما  رب  متـساوخیلو  هدـماین  زامن  هرابرد  ياهزات  زیچ  هن  تفگ : (ص ) مرکا ربماـیپ  هدـش ؟ ادـیپ  ياهزاـت  زیچ  زاـمن 
يرذـع هک  نیا  نودـب  ار  زامن  ود  نیب  مناوتیم  متفگ : (ع ) قداص ماـما  هب  دـیوگیم : یمق  کلملادـبع  ح 2 .) ص 161 ، ج 3 ، لیاسو ، )

، دهد رارق  یکبـس  شیاسآ و  رد  ار  تما  هک  تساوخ  داد و  ماجنا  ار  راک  نیا  ادخ  ربمایپ  تفگ : باوج  رد  ماما  منکب ؟ عمج  مشاب  هتـشاد 
ار رصع  رهظ و  دشاب ، نیب  رد  يرفس  رطخ و  هک  نیا  نودب  ادخ  ربمایپ  تفگ : وا  هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعس  ح3 .) نامه ، )

تقـشم تمحز و  هب  وا  تما  زا  یـسک  دـهد و  رارق  شیاسآ  رد  ار  تما  شراک  نیا  اـب  تساوخ  ربماـیپ  تفگ : ساـبع  نبا  دـناوخ . مه  اـب 
(. ح 7 نامه ، ، ) دناوخ مه  اب  مامت و  ار  زامن  دوبن  رفاسم  دوب و  هنیدم  رد  هک  نیا  اب  ربمایپ  دـیوگیم : رمع  نب  هللادـبع  ح4 .) نامه ، ، ) دتفین

: تنس لها  تایاور  ح 11 .) نامه ، ، ) دندناوخ هماقا  ود  ناذا و  کی  اب  ار  ءاشع  برغم و  زین  رصع و  رهظ و  ادخ  ربمایپ  دومرف : (ع ) رقاب ماما 
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رهظ و تعکر  تشه  دـناوخ و  مه  اب  ار  ءاشع  برغم و  تعکر  تفه  (ص ) ادـخ ربماـیپ  هک  تسا  هدرک  لـقن  ساـبع  نبا  زا  دـیز  نب  رباـج 
، مجنپ پاچ  ح 518 ، رـصعلایلا ، رهظلاریخأت  باب  ص 201 ، ج 1 ، يراخب ، حیحـص  ، ) دوب هنیدم  رد  ترـضح  نآ  دناوخ و  مه  اب  ار  رـصع 
دـناوخ و مه  اب  ار  تعکر  تفه  مالـسا  ربماـیپ  دـیوگیم : زین  و  توریب .) قشمد و  هماـمیلا ، ریثک و  نبا  راد  عیزوت  رـشن و  ، 1414  - 1993

رهظ نیب  هنیدم ، رد  مالسا  ربمایپ  دیوگیم : سابع  نبا  برغملا .) تقو  باب  ح 537 ، ص 206 ، نامه ، ، ) دناوخ مه  اب  مه  ار  تعکر  تشه 
باب ح 601 ، ص 200 ، ج 1 ، یئاسن ، ننس  حیحـص  ، ) دشاب راک  رد  يرذع  هک  نیا  نودب  درکیم ، عمج  ار  ءاشع  برغم و  نیب  رـصع و  و 

مه اب  ار  ءاـشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  (ص ) ادـخ لوسر  دـنکیم : لـقن  ساـبع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  رـضحلایف .) نیتولـصلا  نیب  عمجلا 
پاچ رضحلایف ، نیتولصلا  نیب  عمجلا  باب  ح 49 ، ص 489 ، ج 1 ، ملسم ، حیحـص  ، ) دشاب راک  رد  يرفـس  ای  رطخ و  هک  نیا  نودب  دناوخ 

ام يارب  رـصع ، زاـمن  زا  سپ  ساـبع  نـبا  يزور  دـیوگیم : قیقـش  نـب  هللادـبع  توریب .) ، 1374 ، 1955 یبرعلا ، ثارتـلا  ءاــیحا  راد  لوا ،
: دنتفگیم مدرم  دـندش و  رهاظ  نامـسآ  رد  ناگراتـس  دـش ، کیرات  اوه  درک ، بورغ  باتفآ  دـش ، ینالوط  ینارنخـس  درکیم . ینارنخس 
ار نخـس  تسا و  زامن  تقو  اباب  تفگ : دـمآ و  سابعنبا  دزن  دـناوخیم  تقو  لوا  ار  زامن  هشیمه  هک  میمت  ینب  زا  يدرم  تسا . زاـمن  تقو 
رهظ و مالـسا  ربمایپ  هک  مدـید  مدوخ  نم  یهدیم !؟ میلعت  ار  ربمایپ  تنـس  نم  هب  وت  ایآ  رداـمیب ! يا  تفگ : وا  هب  ساـبع  نبا  نک . هاـتوک 
وا زا  هریرهوبا و  دزن  متفر  . مداتفا کش  هب  نم  دیوگیم : قیقـش  نب  هللادبع  دـناوخیم . مه  اب  ار  ءاشع  برغم و  دـناوخیم و  مه  اب  ار  رـصع 

لقن سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  ح 57 و 58 .) ص 491 ، ج 1 ، ملسم ، حیحـص  ، ) دیوگیم تسار  سابع  نبا  تفگ : هریرهوبا  مدیـسرپ .
دیعس دندناوخیم . مه  اب  ار  ءاشع  برغم و  رصع و  رهظ و  دشاب ، راک  رد  يرفس  ای  رطخ و  هک  نیا  نودب  مالـسا  ربمایپ  تفگ : هک  دنکیم 

ص نامه ، ، ) دزادنینتمحز تقـشم و  هب  ار  دوخ  تما  هک  تساوخ  ربمایپ  تفگ : وا  دیـسرپ . ندرک  عمج  تمکح  زا  سابع  نبا  زا  ریبج  نب 
رهظ و زین  ار و  ءاشع  برغم و  دـشاب ، رفاسم  هک  نیا  نودـب  هنیدـم ، رد  مالـسا  ربمایپ  هک  دـنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  همرکع  ح 54 .) ، 490
، اهحورش ۀتسلا و  بتکلا  ۀنسلاۀعوسوم »  » نمـض رد  هدش  پاچ  س 27 ، ص 221 ، ح 1 ، لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  ، ) دناوخ مه  اب  ار  رـصع 
هب هعیش  نتخاس  مهتم  درادن و  یلاکشا  هنوگچیه  اشع ، برغم و  زین  رصع و  رهظ و  زامن  نیب  ندرک  عمج  تایاور ، نیا  هیاپ  رب  مود .) پاچ 

J .} تسا نیملسم  مالسا و  نانمشد  راک  دننکیم ، لمع  ربمایپ  تنس  فالخ  هک  نیا 

یم ار  رهظ  ناذا  هک  ینامز  امش  هکنیا  رب  ینبم  دنیوگ . یم  غورد  مه  زامن  تین  رد  یتح  نایعیـش  هک  دننک  یم  نایب  ننـست  لها  ناردارب  زا  یخرب 
زامن دروم  رد  دیناوخ . یم  ار  رصع  زامن  هدرک و  رصع  زامن  تین  تسین  رصع  زونه  هک  یلاح  رد  دیناوخ و  یم  ار  رهظ  زامن  هداتـسیا و  زامن  هب  دنیوگ 

شع

شسرپ

رهظ ناذا  هک  ینامز  امش  هکنیا  رب  ینبم  دنیوگ . یم  غورد  مه  زامن  تین  رد  یتح  نایعیـش  هک  دننک  یم  نایب  ننـست  لها  ناردارب  زا  یخرب 
یم ار  رـصع  زامن  هدرک و  رـصع  زامن  تین  تسین  رـصع  زونه  هک  یلاح  رد  دـیناوخ و  یم  ار  رهظ  زاـمن  هداتـسیا و  زاـمن  هب  دـنیوگ  یم  ار 

نییبت رد  دیئامرف  یم  ینایب  هچ  امـش  الاح  دـینک . یم  اشع  زامن  تین  برغم  زامن  ماگنه  رد  هک  هنوگنیمه ، مه  اشع  زامن  دروم  رد  دـیناوخ .
؟ دشاب هیضق  نیا  هیجوت  يارب  یخساپ  دناوتب  هک  هیضق  نیا  هفسلف 

خساپ

دندناوخ و یم  مه  لابند  ار  ءاشع  برغم و  روط  نیمه  رصع و  رهظ و  زامن  تاقوا  یهاگ  (ص ) مرکا ربمایپ  هدیـسر  ام  هب  هک  یتایاور  قبط 
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: میهد یم  خساپ  هدش  دای  شـسرپ  هب  شخب  ود  رد  يا  همدـقم  نایب  زا  سپ  اجنیا  رد  ام  قرفتم . روط  هب  زین  یهاگ  دـنتخادنا و  یمن  هلـصاف 
ایآ هک  تساجنیا  هتکن  اما  دناد  یم  ملس ) هلآ و  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  ترضح  شور  هدنیوپ  تنس و  لها  ار  دوخ  هعیش ، ریغ  دنچره 

اعدا زا  تساه و  هلصاف  مسر  ات  مسا  زا  هکنیا  هن  رگم  دروآ ؟ یم  اج  هب  هتخانش و  ار  یعقاو  تنس  یهورگ  هچ  دومن  نیقی  ناوت  یم  هنوگچ 
یعقاو تنـس  لها  تسا : دـقتعم  هعیـش  تسا ؟ تیناقح  دنـس  نازیم و  نیرتهب  دنـسپ  همکحم  لیلد  تسا و  يزارد  رود و  ياههار  لـمع  اـت 

هب يرـس  رگا  و  دـینک ! تفایرد  وا  زا  ار  متنـس  هدومرف  ربمایپ  دوخ  هک  دـنک  یم  تفایرد  یعبنم  زا  ار  تنـس  تایئزج  مامت  هک  تسا  یـسک 
رد تسا  یفاک  طقف  دـیبای . یم  ار  عبنم  نآ  قیقد  ناشن  مان و  دـینزب ، هدومن  تبث  ار  ناشیا  ياهراتفر  اهراتفگ و  هک  ییاور  یثیدـح و  عبانم 

/4 ملـسم ، حیحـص  .) دینک هعجارم  متیب  لها  نآرق و  هب  نم  زا  سپ  دـندومرف  اهراب  اهراب و  ترـضح  نآ  دوشگ ...  ار  اه  مشچ  قیاقح  ربارب 
فورعم باتک  زا 360  شیب  رد  طقف  ( 662 / 5 يذمرت ، حیحـص  .) دش دیهاوخن  هارمگ  زگره  دینزب  ود  نیا  نماد  هب  تسد  رگا  هک  ( 1873

( مالسلا هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  تسا . هدش  لقن  یعبات  رفن  یباحص و 84  رفن  زا 110  هالوم ) یلعف  هالوم  تنک  نم   ) ریدغ ثیدح  هعیش ، ریغ 
زا اعطق  میدرک ، یم  نایب  یثیداـحا  امـش  يارب  ناـمدوخ  یـصخش  رظن  قبط  اـم  رگا  رباـج ! يا  : » دـندومرف يراـصنا » هللا  دـبع  نبا  رباـج   » هب

یلـص  ) ادخ لوسر  زا  يا  هنیجنگ  تروص  هب  هک  مینک  یم  لقن  امـش  يارب  یثیداحا  ام  یل  میدـش و  یم  دوبان  كاله و  هک  میدوب  یناسک 
 ...« هن تسا  هعیش  یعقاو  تنس  لها   » صوصخ رد  رتشیب  هعلاطم  تهج  /1/18/ح116 ) هعیشلا ثیداحا  عماج  .«) میا هتخودنا  هلآ ) هیلع و  هللا 

زا یهاگآ  تهج  دش . هعیش  هاگنآ  دوب و  هعیش  ریغ  بهذم  وریپ  هتشذگ  رد  ناشیا  ) یناجیت دمحم  رتکد  یعقاو ، تنس  لها  هب : دینک  عوجر 
اه هدیا  یمالسا  فراعم  داینب  دوش ،). هعجارم  یمالسا  فراعم  دانیب  رشن  مدش » تیاده  هاگنآ   » باتک هب  شندش  هعیش  یئارچ  یگنوگچ و 

نیب هک  اجنآ  نیاربانب  باتک 7732009 ) هیهت  تهج  فراعم  داینب  اب  سامت  نفلت  ) یمالسا فراعم  داینب  یعیفـش ، دمحم  دیـس  اه ، هدیقع  و 
هعیش و تسین . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنـس  اب  یمتح  تفلاخم  يانعم  هب  دروخ  یم  مشچ  هب  یلمع  ای  يرظن  توافت  هعیـش  ریغ  هعیش و 

تقو رد  ار  ياهزامن  زا  کی  ره  هک  هدوب  نیا  هولـصلا  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  ربمایپ و  هویـش  هک  تسین  یکـش  هناگجنپ 1 - ياهزامن 
بحتسم يراک  ای  دراد  بوجو  رب  تلالد  اهزامن ، نیب  ینکفا  هلصاف  قیرفت و  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  نخـس  - 2 دندناوخ . یم  دوخ  تلیضف 

زاوج رگناشن  طقف  ناراوگرزب  نآ  يراتفر  شور  میمهف  یم  اهنآ  زا  هک  دراد  دوجو  ینئارق  میدـقتعم  ام  تسا ؟ ینید  ياهراک  ریاـس  ناـسب 
ریرج نب  دمحم  زا : تسا  ترابع  نئارق  نآ  هلمج  زا  دراد . بوجو  يراک  نینچ  هکنیا  هن  تساهزامن  نیب  قیرفت  بابحتـسا ) رثکادـح  ای  (و 

اشع برغم و  زین  رصع و  رهظ و  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  املع  : » دسیون یم  هعیش ) ریغ  ياملع  زا   ) يربط
« سابع نبا   » زا دیوگ : یم  ثیدح  رگ  تیاور  دـندومرف . یم  ادا  عمج  تروصب  یهاگ  ای  قیرفت  تروص  هب  يرورـض ، تاظحالم  نودـب  ار 
رب تسا  یتخس  بجوم  هک  يراک  ات  هتما » جرحی  الئل  : » داد خساپ  وا  درک ؟ یم  لمع  نینچنیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ارچ  هک  مدیـسرپ 

هیلع قداص  ماما  ترـضح  زا  هعیـش  تاـیاور  یخرب  رد  هتبلا  ( 190 يدح لیذ  دشرتسملا ، يربط ، ریرج  نب  دـمحم  .«) دـنکن لیمحت  شتما 
، هعیـشلا لـئاسو  .) هدوـب نارازگزاـمن  يارب  یتـحار  شیاـشگ و  داـجیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  هزیگنا  هک  هدـمآ  زین  مالـسلا 

ریغ رد  مه  رفس و  رد  مه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعم ، ربمایپ  هک  دنا  هدرک  لقن  تایاور  هعیش  ریغ  زین  و  يزاریـش ) ینابر  عبط  3/138/ح6 -
لبنح دمحا  مینک : یم  افتکا  تایاور  یخرب  رکذ  هب  کنیا  دندناوخ . یم  عمج )  ) هلـصاف نودـب  ار  یخرب  هلـصاف و  اب  ار  اهزامن  یخرب  رفس 

، ادـخ لوسر  رفـس » فوخ و ال  ریغ  نم  اعیمج  ءاشعلا  برغملا و  و  اعیمج ، رـصعلا  رهظلا و  هللا  لوسر  یلـص  : » دـنک یم  لقن  ساـبع  نبا  زا 
يرذـع هک  نآ  نودـب  دروآ ، یم  اـج  هب  عمج  تروصب  مه و  اـب  ار  اـشع  برغم و  نینچمه  رـصع و  رهظ و  ياـهزامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دوش و یم  تفای  هعیـش  ریغ  بتک  رد  تایاور  تسد  نیا  زا  ( 1/221 دمحا ، دنسم  .) دشاب هتشاد  دوجو  ترفاسم  ای  نمـشد و  زا  سرت  دننام 
، اطوملا حرش   1/251 لـبنح ، نب  دـمحا  دنـسم  میناوخ : یم  ارف  هعجارم  هب  ار  ناگدـنهوژپ  هدرک و  هراـشا  اـهنآ  یخرب  یهد  سردآ  هب  اـم 
1/148 فصان ، یلع  ص ،)  ) لوسرلا ثیداحا  یف  لوصألل  عماجلا  جاـتلا   242 لامعلا ، زنک  2/151 و 488  ملسم ، حیحص   1/263 یناقرز ،
هب اوتف  زین  دـنراد  ار  یتفم  ماما و  شقن  هک  هعیـش  ریغ  نایاوشیپ  یخرب  یتح  هک  میوش  یم  روآدای  زین  ار  هتکن  نیا  تسخن  شخب  ناـیاپ  رد 
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دـلج 2، باتک  نیمه  رد  يراخب ) حیحـص  فورعم  باـتک  بحاـص  « ) يراـخب ماـما   » هلمج زا  دـنا . هدرک  رداـص  زاـمن  ود  نیب  عمج  زاوج 
زامن رد  قیرفت  بابحتسا  تاعارم  هک  هدش  میظنت  يروط  یگدنز  عضو  قطانم ، زا  رایـسب  رد  هزورما  هک  دینادب  تسین  دب  هحفص 57 و 58 .
زامن قیرفت  زا  زامن ) لصا  ظفح  « ) مها  » تاعارم يارب  تسا  هتـسیاش  ور  نیا  زا  هدـیدرگ و  زامن  هب  تبـسن  یلهاـک  یتح  تقـشم و  بجوم 

هنافسأتم هحفـص 200 ) يزاریـش ، مراکم  داتـسا  یبهذـم ، ياهـشسرپ  هب  خـساپ  ) دروآ اج  هب  بیترت  هب  نامزمه و  ار  اهنآ  تشادرب و  تسد 
لاس مالسالا ، هلاسر  .) دننک یم  يراددوخ  رظن  راهظا  زا  یتاظحالم  رطاخب  دنا ، هدیسر  هجیتن  نیا  هب  هک  زین  هعیش  ریغ  ياهقف  یخرب  هزورما 
دراد لوبق  ار  نآ  مه  هعیـش  هک  یتایاور  ساـسا  رب  هک  میریذـپ  یم  ار  تقیقح  نیا  دـنب 1 و 2  هب  هجوت  اب  - 3 ص156 ) هرامش 20 ، متفه ،

. تسا رما  نیا  يایوگ  دوخ  يزامن  ره  يارب  تلیضف » تقو   » مان هب  تاقوا  نیا  يراذگ  مان  الصا  تسا ، رتهب  تلیضف  تقو  رد  زامن  ندناوخ 
لابند هب  هک  ینموم  ناسنا  و  دشاب ، هتشاد  تهارک  ای  تلیضف )  ) بابحتسا تسا  نکمم  نوگانوگ  داعبا  رد  تدابع  ره  ای  زامن  نیا ، دوجو  اب 

رد بادآ ، رتشیب  هچره  تیاعر  اب  ات  دـنک  یم  شالت  تسا ، راـگدرورپ  ترـضح  رـضحم  هب  رتشیب  یباـیراب  لاـعتم و  يادـخ  رتشیب  شاداـپ 
كاوسم رطعم ، ناسنا  دـشاب  نکمم  هچنانچ  رگا  تسا . تعامج  اب  نآ  ندـناوخ  زامن ، بابحتـسا  داعبا  زا  یکی  دربب . يرتشیب  هرهب  عومجم 

زامن نیا  دیدرت ، نودب  دیامن  رازگرب  دشاب ) نکمم  هک  رتشیب  تارفن  دادعت  ره  هب   ) تعامج اب  ار  اهزامن  زا  کی  ره  تلیـضف  تقو  رد  هدز ،
تقو رد  یلیلد  ره  هب  هک  يوحن  هب  تلیـضف  تقو  رد  زامن  ای  تعامج  هب  زاـمن  نیب  دـشاب  ریاد  رما  رگا  اـما  دراد . حـیجرت  اـهزامن  ریاـس  رب 

رب تعامج  هب  تلیضف  ریغ  تقو  رد  تعامج  زامن  هک  تسین  یکـش  دوش ، یمن  رازگرب  یبسانم  تعامج  زامن  دیاب ، هک  هنوگ  نآ  تلیـضف 
ردـق ره  تعامج  هب  نارازگزامن  دادـعت  رگا  الوا  هکنیا  هچ  تسا . یهلا  شاداپ  قحتـسم  رتشیب  وحن  نیا  هب  نوچ  دراد . حـیجرت  يرگید  نآ 

نج ناگتـشرف و  مامت  رگا  هک  دراد  باوث  ردق  نآ  دوش ، رتشیب  رفن  هد  زا  نآ  دادعت  هاگره  ایناث  دوش و  یم  رتشیب  زین  نآ  باوث  دبای  ینوزف 
ار نآ  زا  تعکر  کی  باوث  ذـغاک ، اه  نامـسآ  مامت  و  بکرم ، اهایرد  ياه  بآ  مامت  ملق و  اـه  تخرد  ماـمت  دـنوش و  هدنـسیون  سنا ، و 

. دنسیونب دنناوت  یمن 

. تسا توافت  ینس  اب  هعیش  ناذا  عقوم  يدنب  نامز  رد  ارچ  و  برغم ) رهظ و   ، حبص  . ) تسا هنوگچ  ناذا  نامز  نییعت 

شسرپ

. تسا توافت  ینس  اب  هعیش  ناذا  عقوم  يدنب  نامز  رد  ارچ  و  برغم ) رهظ و   ، حبص  . ) تسا هنوگچ  ناذا  نامز  نییعت 

خساپ

هلیـسو هب  هک  یناذا  رگم  تسین  كالم  ناذا  دـشاب و  هتـشاد  زامن  تقو  ندـش  لخاد  هب  نیقی  دـیاب  زامن  ندـناوخ  يارب  ناسنا  یلک  روط  هب 
، عجارم لئاسملاحیضوت  ، ) ادـیپ ك زامن  تقو  هب  نانیمطا  نآ  ندینـش  زا  ناـسنا  هک  يروط  هب  دوش  هتفگ  لداـع  سانـشتقو و  صخش 

يا هلیم  ای  فاص  بوچ  هعطق  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  صخاش  زا  هدافتسا  رهظ  زامن  تقو  هب  ندرب  یپ  يارب  هار  نیرتهب  ص 391 .) ج 1 ،
باتفآ هچ  ره  دتفا و  یم  برغم  فرط  هب  نآ  هیاس  دیآ  یم  نوریب  دیشروخ  هک  حبـص  دنرب  ورف  راومه  نیمز  رد  يدومع  روط  هب  ار  ینهآ 

ندش دایز  هب  ور  هبترم  ود  دیسر و  هک  یمک  هجرد  نیرخآ  هب  یعرـش  رهظ  لوا  رد  ام  ياهرهـش  رد  دوش و  یم  مک  هیاس  نیا  دیآ  یم  الاب 
رـصع رهظ و  كرتشم )  ) تقو لوا  تشگرب  قرـشم  يوس  هب  هیاس  دراذـگ و  يداـیز  هب  ور  هک  نیمه  تسا و  یعرـش  رهظ  عقوم  تشاذـگ 
فرط یخرـس  اـت  دـنک  ربـص  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  دوش و  ناـهنپ  قفا  رد  باـتفآ  صرق  هک  تسا  یعقوم  برغم  برغم : زاـمن  تقو  تسا .
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زامن تقو  ماـگنه  تروص  نیا  رد  هک  ددرگرب  برغم  فرط  هب  درذـگب و  رـس  يـالاب  زا  دوش  یم  ادـیپ  باـتفآ  بورغ  زا  دـعب  هک  قرـشم 
بـش فصن  هب  اشع  زامن  ندناوخ  هزادـنا  هب  هک  تسا  یعقوم  اشع  زامن  صوصخم  تقو  دراد و  همادا  بش  همین  ات  دوش و  یم  دراو  برغم 
دوجو ینس  هعیش و  نیب  اهزامن  تقو  نییعت  رظن  زا  هک  یفالتخا  و  ات 130 .) ص 127  مراکم ، هللا  تیآ  لئاسملا  حیضوت   ) تسا هدنام  یقاب 

. دراد توافت  رگیدـکی  اب  اـهنآ  زا  طابنتـسا  تشادرب و  زرط  هک  دریگ  یم  رارق  هفیاـط  ود  ءاـهقف  رظن  دـم  هک  تسا  يا  هلدا  هب  طوبرم  دراد 
هک یعقوم  دنیوگ . یم  لوا  رجف  ار  نآ  هک  دنک  یم  تکرح  الاب  هب  ور  يا  هدیفـس  قرـشم  فرط  زا  حبـص  ناذا  کیدزن  حبـص : زامن  تقو 

لوا یکیرات  نامه  رد  اوه  ندـش  نشور  زا  لبق  ار  حبـص  زاـمن  تسا  رتهب  تسا و  حبـص  زاـمن  تقو  لوا  مود و  رجف  دـش  نهپ  هدیفـس  نآ 
. دروآ اج  هب  حبص 

؟ دروآ یمن  اجب  صوصخم  تقو  جنپ  رد  ار  هیموی  ياهزامن  هعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دروآ یمن  اجب  صوصخم  تقو  جنپ  رد  ار  هیموی  ياهزامن  هعیش  ارچ 

خساپ

تاقوا رد  فالتخا  ببـس  تسین . بجاو  هلأسم  نیا  تنـس  لها  هاگدـید  فالخرب  یلو  تسا ، لضفا  تبون  جـنپ  رد  زامن  ندـناوخ  املـسم 
هفیرـش هیآ  قالطا  قبط  رب  نینچمه  و  هدیـسر ، (ع ) تیبلها همئا  زا  هک  یتایاور  قباطم  اریز  تسا ؛ ماکحا  ذـخا  قیرط  رد  فالتخا  اهزامن ،

تقو نیا  مامت  رد  تسا و  باتفآ  بورغ  ات  یعرـش  رهظ  لوا  زا  رـصع  رهظ و  زاـمن  تقو  لـیللا » قسغ  یلا  سمـشلا  كولدـل  ةالـصلا  مقَا  »
ندناوخ هک  تسا  تلیضف  تقو  کی  رصع  رهظ و  زا  کی  ره  يارب  یلو  تسا . زیاج  هلصاف  اب  ای  مه  رـس  تشپ  رـصع  رهظ و  زامن  ندناوخ 

هب رهظ  زا  دـعب  صخاش  هیاس  هک  یتقو  ات  تسا  رهظ  لّوا  زا  رهظ  زاـمن  تلیـضف  تقو  تسا . بحتـسم  ناـشدوخ  تلیـضف  تاـقوا  رد  زاـمن 
لوا رد  یسک  رگا  دوش و  هفاضا  شدوخ  هزادنا  هب  صخاش  هیاس  هک  تسا  یماگنه  رصع  تلیضف  دوش و  هفاضا  شدوخ  متفه » ود   » هزادنا

(ع) تیب لها  ادـخ و  لوسر  تایاور  قبط  دـناوخب . ار  نآ  هلفان  رـصع و  زاـمن  هلـصافالب  تسا  رتهب  دـناوخب  ار  رهظ  زاـمن  رهظ و  هلفاـن  رهظ 
زاوج رس  رب  ننست  لها  اب  نایعیـش  فالتخا  تسا . زیاج  مه  ندناوخ  مه  اب  یلو  دوش  هدناوخ  هدعو  جنپ  رد  هیموی  ياهزامن  تسا  بحتـسم 

، تسا زیاج  دنیوگ  یم  نایعیش  یلو  دوش  هدناوخ  مه  اب  تسین  زیاج  اشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  دنیوگ  یم  اهنآ  ینعی ، تسا ؛ هلأسم  نیا 
. تسا ندناوخ  ادج  رد  بحتسم  هچرگ 

ار ناذا  ننست  لها  یلو  دنناوخیم  ار  هیموی  ياهزامن  هلصاف  نودب  نایعیش  دوشیم  هتفگ  هک  حبص  برغم و  ای  رهظ  ناذا  ام  دجاسم  ناریا و  رد  ارچ 
لع ای  تسا  هدشن  یعرش  تقو  دنیوگیم  ناذا  هک  تقو  نآ  ایآ  دنناوخیم ، زامن  دنیوگیم و  هماقا  نآ  زا  دعب  دننکیم ، ربص  يرادقم  دنیوگیم  هک 

شسرپ

لها یلو  دـنناوخیم  ار  هیموی  ياهزامن  هلـصاف  نودـب  نایعیـش  دوشیم  هتفگ  هک  حبـص  برغم و  ای  رهظ  ناذا  اـم  دـجاسم  ناریا و  رد  ارچ 
تقو دنیوگیم  ناذا  هک  تقو  نآ  ایآ  دنناوخیم ، زامن  دنیوگیم و  هماقا  نآ  زا  دعب  دننکیم ، ربص  يرادقم  دنیوگیم  هک  ار  ناذا  ننـست 
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؟ دراد يرگید  تلع  ای  تسا  هدشن  یعرش 

خساپ

دنناوخیم ار  اههلفان  هک  يدراوم  رد  زین  نایعیـش  تسا و  نارازگزامن  ندش  عمج  هلفان و  زامن  ندناوخ  يارب  ناذا  زا  دـعب  نانآ  ندرک  ربص 
تاقوا هب  تبسن  ننـست  لها  زا  یعمج  لاح  ره  هب  دنناوخیم . ار  بجاو  زامن  تقو ، لوا  زا  يرادقم  تشذگ  زا  دعب  دنناوخیم و  هلفان  لوا 

؟ مینک دامتعا  اهنآ  ناذا  هب  اـیآ  دـندرک  لاؤس  (ع ) قداـص ماـما  زا  هک  تسا  تیاور  رد  دـنهدیم . ماـجنا  ار  یفاـک  تبظاوم  تقد و  یعرش 
رظن تسا  نـکمم  هـتبلا  {. 1 (} تقولا یلع  ًۀـبظاوم  ٍیـش  ّدـشا  مّهناف   ) دـنراد تبظاوم  ًادـیدش  تاقوا  هب  تبـسن  اـهنآ  یلب  دومرف : ترـضح 

هتـشاد هنکما  هنمزا و  عمج  رد  ننـست و  لها  همه  هب  رظن  تفگ  ناوتیمن  اذل  دـناهدوب  لاؤس  دروم  هک  دـشاب  يدارفا  صوصخ  هب  ترـضح 
ناذا زا  دـعب  هکنیا  و  دـنک . ادـیپ  نیقی  ات  دـنک  ربص  تسین  هیقت  فالخ  هدرکن و  ادـیپ  تقو  لوخد  هب  نیقی  یـسک  هچنانچ  نیارباـنب  تسا .
دنتفگ ار  رهظ  ای  حبـص  ناذا  هک  نیمه  نیاربانب  تسا . اوه  ندش  کنخ  ای  مدرم  ندـش  عمج  اههلفان و  ماجنا  يارب  دـننکیم  ربص  يرادـقم 

یلب میروخب ، يزیچ  دـیابن  اهنآ  حبـص  ناذا  عورـش  ماگنه  هزور  يارب  میناوخب و  ار  رهظ  حبـص و  زاـمن  میناوتیم  اـم  هدـش و  یعرـش  تقو 
هکنیا ضحم  هب  اذـل  تسا ، باتفآ  بورغ  اهنآ  رظن  هب  راطفا  برغم و  زامن  تقو  دراد . دوجو  فالتخا  اـهنآ  هعیـش و  نیب  برغم  هب  تبـسن 
یخرـس هک  تسا  یعقوم  برغم  هک  تسا  نیا  رب  هعیـش  ياهقف  روهـشم  رظن  اما  دـننکیم  راطفا  دـنیوگیم و  ناذا  دـنکیم  بورغ  باـتفآ 

قبط دنیوگیم  ار  برغم  ناذا  اهنآ  یتقو  ظاحل ، نیا  هب  درذگب . ناسنا  رـس  يالاب  زا  دوشیم  ادیپ  باتفآ  بورغ  زا  دـعب  هک  قرـشم  فرط 
مینک و ربص  هقیقد  هدزاود  دودح  دیاب  هکلب  مینک  راطفا  ای  میناوخب  ار  برغم  زامن  میناوتیمن  نایعیـش  ام  دیلقت ، عجارم  اهقف و  روهـشم  رظن 

ناذالا باوبا  ب 3 ، ص 378 ، ج 5 ، ۀعیشلا ، لئاسو  [. 1 . ] تسا لاکـشا  یب  راطفا  زامن و  هدش و  تقو  دنیوگیم  ار  هماقا  اهنآ  یتقو  ًارهاظ 
ح 1. ۀماقالا ، و 

تالص رد  هدجس 

؟ دنکیم هدافتسا  رهُم  زا  زامن  يارب  هعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دنکیم هدافتسا  رهُم  زا  زامن  يارب  هعیش  ارچ 

خساپ

هک ییاهزیچ  رگید  هسام و  نش و  گنـس و  كاـخ و  رب  هدجـس  دـیاب  هدیـسر ، اـم  هب  نید  ناـگرزب  و  ص )  ) ربماـیپ زا  هک  ياهلدا  ساـسارب 
(2 (؛ ضرالا نم  کتهبج  نّکمف  تدجـس  اذاف  : " تسا هدـش  لـقن  ص )  ) ربماـیپ زا  ( 1 .) دریگ ماجنا  دـشابن ، یکاشوپ  یکاروخ و  یندـعم ،

ریبعت رد  ای  ( 3") ًاروهط ًادجسم و  ضرالا  یل  لعج  : " دومرف رگید  تیاور  رد  " هد . رارق  نیمز  رب  ار  تیناشیپ  ینکیم ، هدجـس  هک  یماگنه 
". تسا هدـش  هداد  رارق  ممیت )  ) تراـهط بجوم  هدجـس و  لـحم  نم  يارب  نیمز  ( 4 (؛ ًادجـسم ًاروهط و  ضرـالا  یل  تلعج  : " دومرف رگید 
ام وأ  ضرألا  یلع  الا  زوجی  دوجسلا ال  : " دومرف ترضح  تسا ؟ زئاج  هدجـس  ییاهزیچ  هچ  رب  دیـسرپ : ع )  ) قداص ماما  زا  مکح  نب  ماشه 
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ماشه " اهیندیشوپ . اهیندروخ و  رگم  دیورب  نیمز  زا  هک  هچنآ  رب  ای  نیمز  رب  رگم  تسین  زئاج  هدجس  سبل ؛ وأ  لکأ  ام  الا  ضرألا  تتبنأ 
ءانبأ ّنأل  سبلی  لکؤی و  ام  یلع  نوکی  نأ  یغبنی  الف  ّلـجوّزع  عوضخلا هللا  وه  دوجـسلا  ّنـأل  : " دومرف ترـضح  تسیچ ؟ نآ  تلع  دیـسرپ 

اوّرتغا نیذلا  ایندلا  ءانبأ  دوبعم  یلع  هتهبج  عضی  نأ  یغبنی  الف  یلاعت  هللا  ةدابع  یف  هدوجـس  یف  دجاسلا  نوسبلی و  نولکأی و  ام  دیبع  ایندـلا 
هقالع و دروم  هک  اهیندیشوپ  اهیندروخ و  رب  هک  تسین  راوازـس  سپ  تسا ، ادخ  ربارب  رد  عوشخ  عوضخ و  يارب  هدجـس  نوچ  اهرورغب ؛
زا ریغ  هب  دـشاب ، تسا  نیمز  زا  هک  هچنآ  نیمز و  رب  هدجـس  دـیاب  هعیـش  هدـیقع  هـب  اـنب  نیارباـنب  ( 5" .) دوش هدجـس  تسا ، ایند  لـها  هجوت 

یلو دراذگب ، نیمز  رب  ار  یناشیپ  دیاب  دتـسیاب ، نیمز  يور  ناسنا  رگا  دنیوگیم : تنـس  لها  هتبلا  اهیندیـشوپ . اهیندروخ و  تایندـعم و 
نآ رب  تفاظن  لیهست و  يارب  هک  تسا  كاخ  نامه  رهُم  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذت  دننکیم . هدجـس  شرف  يور  دتـسیاب ، شرف  يور  رگا 
 - 3 تیاور 18 . ص 684 ، ج 4 ، هعیـشلا ، لئاسو   - 2 هلئسم 1076 . ج 1 ، عجارم ، لـئاسملا  حیـضوت   - 1 اهتشونیپ : دننکیم . هدـجس 

ج عیارشلا ، للع  زا  لقن  هب  ناونع 1749 ، ۀمکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم   - 5 ص 308 . نامه ،  - 4 ص 316 . ج 16 ، راونألاراحب ،
ص 341. ، 1

؟ تسیچ نآ  رب  هدجس  يارب  هعیش  رارصا  رهم و  دوجو  تلع  دننکیمن ؟ هدجس  كاخ )  ) رهم رب  ندناوخ  زامن  ماگنه  اهینس  ارچ 

شسرپ

؟ تسیچ نآ  رب  هدجس  يارب  هعیش  رارصا  رهم و  دوجو  تلع  دننکیمن ؟ هدجس  كاخ )  ) رهم رب  ندناوخ  زامن  ماگنه  اهینس  ارچ 

خساپ

بوچ و گنـس و  كاخ و  رب  هدجـس  هورگ ، ود  ره  اریز  دـنراد ، رظن  قافتا  مه  اب  هدجـس  ماکحا  زا  يدایز  دراوم  رد  هعیـش  تنـس و  لـها 
نیب رد  تسین . حیحص  دراوم  نیا  ریغ  رب  هدجس  تسا  دقتعم  هعیش  اما  دننادیم  زیاج  ار  یندیـشوپ  ریغ  یندروخ و  ریغ  ياهیندییور  رگید 

هدجـس و لحم  نم  يارب  ار  نیمز  دـنوادخ  ًاروهط ؛ ًادجـسم و  ضرالا  یل  تلعج  : " دومرف (ص ) ربماـیپ تسا . رتهب  كاـخ  رب  هدجـس  اـهنآ 
: دراگنیم دعـس ... نبا  . " دندرکیم هدجـس  كاخ  رب  زین  نانآ  هک  تسا  هدش  هدید  ربمایپ  باحـصا  هباحـص و  زا  " تسناد . تراهط  ثعاب 
زا یکی  عدجا ، نب  قورـسم  " دـیامن . هدجـس  نآ  رب  یتشک  رد  ات  تشادیمرب  دوخ  اب  ار  یتشخ  ترفاسم ، ماگنه  هب  عدـجا ، نب  قورـسم  "

، دنرادنپیم تعدب  كرـش و  ار  تبرت  كاخ و  زا  ياهعطق  نتـشاد  هارمه  هک  ار  یناسک  راتفگ  یگیاپیب  نشور ، نخـس  نیا  تسا . نیعبات 
" هعبرالا بهاذملا  یلع  هقفلا   " باتک رد  ( 1 .) دندیزرویم تردابم  راک  نیدب  مالسا  خیرات  نازاتشیپ  هک  ددرگیم  مولعم  دنکیم و  تابثا 
رد ار  راتسد  رب  هدجـس  هفینحوبا  ناوریپ  اما  دشاب ، كاپ  هک  یطرـش  هب  رـس ، رود  راتـسد  یتح  تسا  زیاج  زیچ  ره  رب  هدجـس  : " تسا هدمآ 
هچ نآ  زا  هدنیایور و  ار  نآ  نیمز  هچ  نآ  ای  نیمز  يور  رگم  تسین  زیاج  هدجس  دیوگیم  هیماما  یلو  دناهتسناد ، هورکم  يراچان  تروص 
هب رتشیب  باوث  رطاخ  هب  نایعیـش  دـناهدید  نوچ  تیباه )  ) تنـس لها  ياههقرف  زا  یخرب  ( 2" .) دشابن تسا  یندعم  یندیـشوپ و  یندروخ و 

هدـش و تیـساسح  بجوم  تسا ، نانآ  هقف  فالخرب  لمع  نیا  هک  اج  نآ  زا  دـشاب ) البرک  تبرت  رهم  هک  ًاصوصخ   ) دـننکیم هدجـس  رهم 
هعیش تسین و  نآ  شتـسرپ  تبرت ، رب  هدجـس  دننادیم  اهنآ  هک  نیا  اب  تسا ، نآ  ندیتسرپ  رهم ، رب  هدجـس  هک  هتـشگ  ادیپ  مه  تمهت  نیا 

 - 1 اهتشونیپ : ( 3 .) دنادیم زیاج  ار  نآ  رب  هدجـس  دشاب ، هایگ  بوچ و  گنـس و  رگا  هکلب  دشاب ، كاخ  رب  هدجـس  ًامتح  درادن  رارـصا 
ص 57. جح ، ناوراک  اب  یمیهاربا  نیسح  دمحم   - 3 ص 94 . یقیبطت ، هق   - 2 ص 108 . دهدیم ، خساپ  هعیش  بسنینیسح ، اضر  دیس 
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؟ دش تسرد  رهم  ارچ 

شسرپ

؟ دش تسرد  رهم  ارچ 

خساپ

ار راک  نیا  ( 4") عدجا نب  قورسم  و"  ( 3) يراصنا هَّللادبع  نبرباج  دندرک . یم  هدجس  گنس  رب  باحصا  یخرب  (ص ) ادخ لوسر  نامز  زا 
هدجـس نآ  رب  دنتفرگ و  یم  ار  هورم  هوک  ياهگنـس  زا  ياهعطق  ناناملـسم  زین  ترفاسم . ماگنه  هب  هچ  دندوب و  نطو  رد  هچ  دـندرک ؛ یم 

؟ دـننک یم  هدجـس  ـالبرک  تـبرت  رب  ارچ  ( 5" .) تسا یهلا  بـجاو  مـکح  نـیمز ، رب  هدجـس  : " دـنیامرف یم  (ع ) قداـص ماـما  دـندرک . یم 
شزرا رجا و  زا  ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  دیهش و  هعیش ، گنهرف  رد  هژیو  هب  یمالـسا  گنهرف  رد  هک  ددرگ  رب  رما  نیا  هب  دیاش  شاهفـسلف 

دنک یم  تسرد  رهم  البرک  كاخ  زا  (ع ) یلع نب  نیسح  نادیهش ، رورس  ياهيراکادف  هب  نداهن  رجا  يارب  هعیـش  تسا . دنمهرهب  يرایـسب 
ياههمـشچ نآ  رد  هک  دوش  هداد  رارق  یکاخ  زا  هاگ ، هدجـس  هک  تسین  نآ  رتهب  ایآ  دـسیون : یم  ینیما  همالع  دـنک . یم  هدجـس  نآ  رب  و 

رجا ار  وا  ّتبحم  هداد و  رارق  كاپ  ار  وا  دنوادخ ، هک  یسک  ِنوخ  اب  هتخیمآ  یتبرت  تسا ؟ هتـشاد  ییادخ  گنر  هک  تسا  هدیـشوج  ینوخ 
هتــشگ نـیجع  ادـخ  ربماـیپ و  بوـبحم  هـعیدو  تـشهب و  ناـناوج  رورــس  نوـخ  اـب  هـک  یکاـخ  تـسا ! هداد  رارق  (ص ) يدّـمحم تلاـسر 
تداهش زا  دعب  ( 7 .) تسا ءادهّشلا  دیس  تیبرت  زیچ  ره  زا  رتهب  هدجـس  يارب  هک  دناهداد  اوتف  ام  ناهیقف  هک  تسا  تهج  نیدب  ( 6 ... " .) تسا
یـسوط خیـش  تسا . هتخومآ  دوخ  ناماما  زا  هعیـش  ار  نیا  دش و  موسرم  لوادتم و  نایعیـش  دزن  ترـضح  تبرت  رب  هدجـس  (ع ) نیـسح ماما 

تبرت نآ  زامن  ماگنه  و  دوب ، هداد  رارق  درز  يابید  زا  ياهسیک  رد  ار  (ع ) نیـسح ماما  ترـضح  تبرت  زا  يرادقم  (ع ) قداص ماما  هک  هتفگ 
ياـهباجح هَّللادـبع  یبا  ترـضح  تبرت  كاـخ  رب  ندرک  هدجـس  : " دومرف یم  درک و  یم  هدجـس  نآ  رب  هتخیر و  دوـخ  هداجـس  يور  ار 

هارمه نوچ  دـننک و  هدجـس  نآ  رب  زامن  ماگنه  ات  دنتـشاد  یم  رب  دوخ  اب  تبرت  هک  دوب  نایعیـش  نیب  مسر  نیا  " دـنز . یم  رانک  ار  هناگتفه 
 - رصع یلو  ترـضح  ضرع  هب  راک  نیا  دنزاسب و  رهم  تروص  هب  ار  كاخ  هک  دنداتفا  رکف  نیا  هب  مک  مک  تسا ، لکـشم  كاخ  نتـشاد 

، ینیمخ ماما  هیلمع ، هلاـسر  . 1 اهتشون : یپ  ( 8 .) دنداد تصخر  ار  لمع  نیا  ياهتـشون )  ) یعیقوت یط  ترـضح  دیـسر و  هادـف -  انحاورا 
ج 3، هعیشلا ، لئاسو  . 5 ص 79 . ج 6 ، يربکلا ، تاقبط  . 4 ص 439 . ج 1 ، یقهیب ، ننس  . 3 رهم . هژاو  ادخهد ، همان  تغل  . 2 هلئسم 1076 .

هلئسم ینیمخ ، ماما  هلاسر  . 7 ص 111 . یثّدـحم ، داوج  اروشاع ، گنهرف  زا  لقن  هب  ص 166 ، اتّنس ، انتریـس و  ینیما ، همالع  . 6 ص 593 .
ص 205. ج 4 ، عیشت ، فراعملا  ةرئاد  . 8 . 1083

؟  دننک یم  هدجس  تبرت  رب  نایعیش ,  ارچ 

شسرپ

؟  دننک یم  هدجس  تبرت  رب  نایعیش ,  ارچ 

خساپ
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ـن یا ـخ  ـسا رد پـ تسا .  كرـش  یعونو  هدوب  شتـسرپ  يانعم  هب  نادیهـش ,  تبرت  ای  كاـخ و  رب  هدجـس  هک  دـنرادنپ  یم  نینچ  ـی  هور گـ
زا یکاح  هدش ,  دای  لاکشا  دراد .  دوجو  ینشور  توافت  ضرالا  یلعدوجسلا  هّلل و  دوجسلا  هلمج :  ود  نایم  هک  دش  روآدای  دیاب  شسر  پـ

یلاح رد  تسادخ ,  يارب  هدجس  هک  تسا  نیا  هّلل  دوجسلا  داف  مـ ـلـم ,  ـس رو مـ بـطـ دنراذگ .  یمن  یقرف  ریبعت ,  ود  نیا  نایم  هک  تسا  نآ 
یم هدجس  ادخ  هب  نیمز ,  هدجس بـر  اب  ام  رگیدریبعت  هب  دریگ و  یم  تروص  نیمز  رب  هدجس  هک  تسا  نآ  ضرالا  یلع  دوجسلا  يانعم  هک 
ادـخ هناخ  نارئاز  مام  تـ تسا .  ادـخ  يارب  ناـنآ  هدجـس  هک  یلاـح  رد  دـننک  یم  هدجـس  يزیچرب  ناـهج  ناناملـسم  ماـمت  ـالوصا  مینک و 

هدجـس هک  دوش  یم  نشور  نایب ,  ـن  یا بـا  تسا .  ادخ  نانآ  هدجـس  زا  فده  هک  یتروص  رد  دننک  یم  هدجـس  مارحلادجـسم  ياهگنـسرب 
 , تسا كاخ  دح  ات  عوضخ  هلیسو  هب  ادخ  يارب  شتسرپ  دوجـس و  تسین بـلـکـه  اهنآ  شتـسرپ  يانعم  هب  هایگ و 000  كاـخ و  رب  ندرک 
یف نم  دجـسی  هّلل  و  دـیامرف :  یم  میرک  نآرق  یفرط ,  زا  تسا .  تبرت  يارب  هدجـس  زا  ریغ  تبرت  رب  هدجـس  هک  دوش  یم  نشور  نینچمه 

تلعج دیامرف :  یم  یمارگ  ربمایپ  زین  و  دنک .  یم  هدجـس  ادـخ  يارب  تسا ,  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  سک  ره  (- 1  . ) ضرالا تاوامسلا و 
رب هدجس  اب  ادخ  يارب  هدجس  نیاربانب ,  تسا .  هدیدرگ  نم  يارب  یگزیکاپ  هیام  هاگ و  هدجس  نیمز ,  (- 2  . ) اروهط ادجسم و  ضرالا  یل 

عوضخ و تیاهن  زمر  هایگ ,  كاخ و  رب  ندرک  هدجـس  اریز  تسا ;  راگزاس  الماک  هک  درادـن  یتاـفانم  نیرتکچوک  اـهنت  هن  تبرت  نیمز و 
گرزب ياوشیپ  نانخـس  زا  يزارف  هب  تسا  راوازـس  هعیـش ,  هیرظن  ندش  رت  نشور  روظنم  هب  اجنیا  رد  تسا .  هناگی  يادخ  ربارب  رد  ینتورف 

زوـجی اـمع  ینر  ـبـ خا مالـسلا :  هیلع  هّللادـبع  یبـال  تلق  لاـق  مکحلا  نبا  ماـشه  نع  مییاـمن :  هراـشا  مالـسلا -  هـیلع  قداـص  ماـما  دوـخ - 
ام كادف  تلعج  هل  تل  فـقـ سبل .  وا  لکاام  الا  ضرالا  تتبنا  ام  وا  ضرالا  یلع  الا  زوجی  دوجسلا ال  لاق :  زوجی ؟  امع ال  هیلعدوجـسلا و 

نولکایام دیبع  ایندلا  ءانبا  نال  سبلی ,  لکوی و  ام  یلع  نو  نا یـکـ یغبنی  الف  لجوزع  هّلل  عوضخلا  وه  دوجسلا  نال  لاق :  کلذ ؟  یف  هلعلا 
عـضی نا  یغبنی  الف  لجوزع  هّللا  هدابع  یف  هدوجـس  یف  دـجاسلا  و   , نوسبلی نولکای و  ام  دـی  ایندـلا عـبـ ءانبا  نال  سبلی ,  لـکوی و  اـم  یلع 

 . لجوزع هّلل  عوضخلا  عضاوتلا و  یف  غلبا  هنال  لضفا  ضرالا  یلع  دوجـسلا  و  اهرورغب .  اورتغا  نیذـلا  ءانبا  دوبعم  یلع  هدوجـس  یف  هتهبج 
 : دومرف ترـضح  مدیـسرپ ,  تسا  حیحـص  اهنآ  رب  هدجـس  هچنآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگ :  یم  مکح  نب  ما  ـ ـش هـ (- 3)

تـسیچ نآ  ببـس  مدرگ ,  تیادف  مت :  گـفـ دریگ .  ماجنا  اه -  یندیـشوپ  اهیندروخزج و  دنایور -  یم  هچنآ  نیمز و  رب  دـیاب  اهنت  هدـجس 
ایند اریز  دریذـپ ;  تروص  اـه  یندیـشونو  اـه  یندروخ  رب  تسین  هت  ـ ـس ـ یا ـ ـش تسا و  دـنوادخ  يارب  تعاـطا  عوضخ و  هدجـس ,  دومرف :  ؟

راوازـس سپ  درب ,  یم  رـس  هب  ادخ  شتـسرپ  لاح  رد  هدجـس ,  ماگنه  هب  ناسنا  هک  یلاح  رد  ـنـد ,  کا ـ ـشو كاروخ و پـ ناگدرب  ناتـسرپ , 
اب اریز  تسا ;  رترب  رتالاب و  نیمز ,  رب  ندومن  هدجس  و  دهد .  رارق  تسا ,  رس  هریخ  ناتـسرپ  ایند  دوبعم  هک  هچنآ  رب  ار  دوخ  یناشیپ  تسین 
رب ندومن  هدجـس  هک  تسا  نآ  هاوگ  ینـشور  هب  اـیوگ ,  ـخـن  ـس ـن  یا دراد .  يرتـشیب  بساـنت  گرزب ,  يادـخربارب  رد  عوضخ  ینتورف و 

شـسرپ اج ,  ـنـ یا رد  تسا .  رتراـگزاس  هناـگی ,  دـنوادخ  ربارب  رد  ینتورف  عضاوت و  اـب  يراـک  نینچ  هک  تسا  تهج  نادـب  اـهنت  كاـخ , 
خساپ رد  ؟  دنک یمن  هدجس  ءای  ـ شا ما  ـت و بـر تـمـ سا ناهایگ  یخرب  ای  كاخ و  رب  هدجـس  هب  دیقم  هعیـش  ارچ  هک  دوش  یم  حرطم  يرگید 

دیاب زین  اهنآ  تیفیک  ءازجا و  طیارش  دسرب ,  مالـسا  سدقم  عرـش  بناج  زا  دیاب  تدابع  کی  لصا  هک  هنوگنامه  مییوگ :  یم  لاوئـس  نیا 
همه هنومن  هوسا و  میرک ,  نآرق  مکح  هب  ادـخ ,  لوـسر  اریز  ددرگ ;  نشور  یمارگ  ربماـیپ  ینعی  نآرگناـیب ;  راـت  ـ فر راـتفگ و  هلیـسو  هب 

یگمه هک  میزادرپ  یم  تسا  ربمایپ  تنـس  هریـس و  رگنایب  هک  یمالـسا  ثیداحا  زا  ییاهزارف  ناـیب  هب  کـنیا  تسا .  هتـسراو  ياـه  ناـسنا 
هب تسرد  ـت ,  سا هدو  هدجس مـی نـمـ ریصح  دننام  اه  یندییور  رب  مهو  كاخ  رب  مه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  نآ  زا  یکاح 

ار ربمایپ  نخـس  نیا  دوخ  دـیناسم  حاحـص و  بتک  رد  یمالـسا  ناثدـحم  زا  یهورگ   - 1 تسا :  دـقتعم  نآ  هب  هعیـش  هک  يا  هویـش  نامه 
ضرالا یل  تلعج  دـیامرف :  یم  هکاجنآ  تسا ,  هدومن  یفرعم  دوخ ,  هاگ  هدجـس  ناون  ار بـه عـ نیمز  ترـضح ,  نآ  هک  دـنا  هدرکوگزاب 

عیرشت يانعم  هب  اجنیا  رد  هک  لعج  هم  زا کـلـ تسا .  هدش  هداد  رارق  یگزیکاپ  هیام  هاگ و  هدجس  نم ,  يارب  نیمز  (- 4  . ) اروهط ادجسم و 
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نا ـ ـس ـن  ید و بـ تسا .  مالـسا  نییآ  ناوریپ  يارب  یهلا  مکح  کـی  هلاـسم ,  نیا  هک  دوـش  یم  نشور  یبوـخ  هب  تـسا ,  يراذـگ  نوناـق  و 
رب تایاور ,  زا  يا  هت  ـ ـسد  - 2 دسر .  یم  توبث  هب  نیمز ,  حطس  هدنهد  لیکشت  ءازجا  رگید  گنـس و  كاخ و  رب  هدجـس  ندوب  عورـشم  ,
 ) هملس ما  هکنانچ  داد ,  یم  نامرف  هدجس ,  ماگن  كا بـه هـ نداهن بـر خـ یناشیپ  هبار  ناناملسم  یمارگ ,  ربمایپ  هک  دنراد  تلالد  هتکن  نیا 
زا و  راذـگب .  كاخ  رب  ادـخ ,  يارب  ار  دوخ  راسخر  (- 5  . ) هّلل کهجو  برت  دومرف :  هک  دنک  یم  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ربمایپرـسمه ) 

ینعی بارت  يور  رب  ار  دوخ  ینا  ـ ـش پـیـ هدجـس ,  ماگنه  هب  ناسنادـیاب  هک  نآ  یکی  دوش  یم  نشور  هتکن  ود  ربماـیپ ,  نخـس  رد  برت  هژاو 
كاخ يانعم  هب  بارت  هدام  زا  برت  هملک  اریز  ارجالا  مزال  تسا  یناـمرف  نآ ,  هب  رما  تلع  هب  راـتفر ,  نیا  هک  نآرگید  دراذـگب و  كاـخ 

هار رگنـشور  رگید و  نشور  هاوگ  دروـم ,  نیا  رد  یمارگ  ربماـیپ  راـتفر   - 3 تسا .  هدـیدرگ  ناـیب  رما ,  هغیـص  تروص  هب  هدـش و  هتفرگ 
 . ضرـالا یلع  هفنا  هتهبج و  عضو  دجـس  اذا  ملـس  و  هلآ ]  و  هیلع [  هّللا  یلـص  یبنلا  تیار  دـیوگ :  یم  رج  لـئاو بـن حـ تسا .  ناناملـسم 

نارـسمه زا  یخرب  سابع و  نبا  کلام و  ـس بـن  نا داهن .  یم  نیمز  رب  ار  دوخ  ینیب  یناـشیپ و  دومن ,  یم  هدجـس  ربماـیپ  هک  هاـگنآ  (- 6)
یلع یلـصی  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  ناک  دـنا :  هدرک  تیاور  نینچ  ناثدـحم  زا  يرایـسب  هورگ  هملـس و  ما  هشیاع و  دـننام  ربمایپ 

هباحـص زا  دیعـسوبا -  دومن .  یم  هدجـس  دش ,  یم  هتخاس  امرخ  تخرد  فیل  زا  دوب و  ریـصح  یعون  هک  هرمخ  رب  ربمایپ ,  (- 7  . ) هرمخلا
دراو ربمایپ  رضحم  هب  (- 8  . ) ریصح یلع  یلـصی  وه  ملـس و  و  هلآ ]  و  هیلع [  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  یلع  تلخد  دیوگ :  یم  ادخ -  لوسر 

رب هدجـس  هک  نیا  رب  ینبم  تسا  هعیـش  هیرظن  رب  يرگ  ـ ید ـن  ـشور هاو  گـ ـخـن ,  ـس ـن  یا درازگ .  یم  زامن  يریـصح  رب  هک  یلاح  رد  مدـش 
زین ربمایپ  ناـعبات  هباحـص و  را  ـتـ فر را و  گـفـتـ  - 4 تسا .  زیاـج  دـشابن ,  یندیـشوپ  یندروخ و  هک  یتروص  رد  دـیور ,  یم  نیمززا  هچنآ 

و هلآ ]  و  هیلع [  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  عم  رهظلا  یلـصا  تنک  دیو :  يرا مـی گـ ـ ـص ـ نا هّللادبع  نب  رباج   : تسا ترـضح  نآ  تنـس  يایوگ 
 , مدرازگ یم  رهظ  زاـمن  یمارگ  رب  ـ ما بـا پـیـ (- 9  . ) رحلا هدشل  اهیلع  دجـسا  یتهبجل  اهعـضا  یفک  یف  دربتل  ءاصحلا  نم  هضبق  ذـخاف  ملس 
هب نـیا  مدراذـگ و  یناـشیپ  اـهنآ  رب  هدجـس  ماـگنه  هـب  دوـش و  کـنخ  اـت  متـشاد  یم  هگندوـخ  تـسد  رد  و  هـتفرگرب ,  هزیرگنـس  یتـشم 

يرادهگن اه و  هزیرگنس  نتشادرب  زا  دوب ,  زیاج  تشاد  نت  رب  هک  یسابل  رب  هدجس  رگا  دیازفا :  یم  يوار  ـپـس  ـس دوب .  امرگ  تدشرطاخ 
هنبلب جرخی  جرخ  اذا  قورـسم  ناک  دراگن :  یم  نینچ  يربکلا  تاـقبطلا  دوخ  باـتک  رد  يافوتم 209 )  دعـس (  نبا  دوب .  رت  ناسآ  اـهنآ , 
دیامن هدجس  نآرب  یتشک  رد  ات  تشاد  یمرب  دوخ  اب  ار  یتشخ  ترفاسم ,  ماگنه  هب  عدجا ,  نب  قورـسم  (- 10  . ) هنیفسلا یف  اهیلع  دجسی 

ار يو  يربکلا  تاقبطلا  بحاص  تسا و  هدوبدوعسم  نبا  باحصا  ربمایپ و  نیعبات  زا  یکی  عدجا ,  نب  قورسم  هک  تسا  ـر  کذ مزال بـه تـ . 
تیاور دوعـسم ,  نب  هّللادـبع  مالـسلا و  هیلع  یلع  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  زا  هک  یناسک  زا  ربماـیپزا و  سپ  هفوک  لـها  زا  لوا  هقبط  ءزج 
تعدبو كرش  ار  تبرت  يا  هعطق  نتشاد  هارمه  هک  ار  یناسک  راتفگ  یگیاپ  یب  ـن ,  شور ـن سـخـن  یا تسا .  هدروآ  رامش  هب  دنا ,  هدومن 

دیوگ یم  عفان  (11  . ) دندیزرو یم  تردابم  راک  نیدب   , زین مالسا  خیرات  نازاتشیپ  هک  ددرگ  یم  مولعم  دنک و  یم  تابثا  ـد ,  نراد مـی پـنـ
ار دوخ  راتسد  هدجس ,  ماگنه  هب  رمع  نب  هّللادبع  (- 12  ) ضرالا یلع  هتهبج  عضی  یتح  اهعفری  همامعلا  هیلع  دجس و  اذا  ناک  رمع  نبا  نا  : 

ثعبا نا  هنع  هّللا  یـضر  سابع  نب  هّللادـبع  نب  یل  ـی عـ لا کـتـب  ـد :  یو ـن مـی گـ یزر دراذـگب .  نیمزرب  ار  دوخ  یناـشیپ  اـت  تشاد  یمرب 
نم يارب  ار  هورم  هوک  ياه  گنـس  زا  یحول  تشون :  نم  هب  سابع  نب  هّللادـبع  نب  یلع  (- 13  . ) هیلع دجـسا  هورملاراجحا   . نم حولب  یلا 

ار یناسک  یمارگربمایپ  هک  نآ  زا  یکاح  دـنا  هدروآ  ار  یتایاور  یمالـسا  ناثدـحم  رگید ,  يوس  زا   - 5 میامن .  هدجـس  نآ  رب  ات  تسرفب 
نا دیوگ :  یم  ییابس  حلا  ـ ـص تسا .  هدومن  یهن  دنداد ,  یم  رارق  نیمز  دوخ و  یناشیپ  نیب  ار  دوخ  راتـسد  هشوگ  هدجـس ,  ماگنه  هب  هک 

و هلآ ]  و  هیلع [  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  رـسحف  هتهبج  یلع  متعا  دـق  هبنجب و  دجـسی  الجر  يار  ملـس  و  هلآ ]  و  هیلع [  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر 
هتسب راتسد  دوخ ,  یناشیپرب  هک  یلاح  رد  دومرف ,  هدهاشم  دوخ  رانک  هدجس  لاح  رد  ار  یصخش  یمارگ ,  ربمایپ  (- 14  . ) هتهبج نع  ملس 

هّللا یلـص  هّللا  لوسر  يار  دیوگ :  یم  یـشرق  هّللادـب  ضا بـن عـ عـیـ دز .  رانک  يو  یناشیپ  زا  ار  همامع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  دوب , 
هدجـس لاح  رد  ار  يدرم  ادـخ  لوسر  (- 15  . ) هتهبج یلا  اموا  کتمامع و  عفرا   : هدـیب اـمواف  هتماـمع  روک  یلع  دجـسی  ـالجر  هلآ  هیلع و 
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زا دومرف .  هراشا  وا  یناشیپ  هب  و  رادرب ,  ار  دوخ  راتسد  هک  درک  هراشا  يو  هب  دومن ,  یم  هدجـس  دوخ  همامع  هشوگ  رب  هک  دومرف  هدهاشم 
هک ییاج  ات  تسا ,  هدوب  ملس  ير مـ ـ ما یمارگ ,  ربمایپ  نامز  رد  نیمز ,  رب  هدجـس  موزل  هک  ددرگ  یم  مولعم  ینـشور  هب  زین  تا  ـ یاور ـن  یا
یم رارق  ادخ  لوسر  یهن  دروم  دراذگن ,  نیمز  رب  دوخ  یناشیپ  ات  داد  یم  رارق  نیمز  يور  ار  دوخ  راتسد  هشوگ  ناناملـسم ,  زا  یکی  رگا 

 , دنربمایپ تیب  لها  رگید  يوس  زا  نآرقریذپان و  ییادج  نیرق  نیلقث -  ثیدح  ربانب  یفرط -  زا  هک  هعیش  موصعم  نایاوش  پـیـ  - 6 تفرگ . 
هرمخلا یلع  هضیرف و  ضرالا  یلع  دوجـسلا  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   : دـنا هدومن  حیرـصت  تقیقح ,  نیا  هب  دوخ  نانخـس  رد 

الا زوجی  دوجسلا ال  دیامرف :  یم  رگ  ـ ید يا  رد جـ و  تسا .  ربمایپ  تنس  ریـصح ,  رب  هدجـس  یهلا و  مکح  نیمز ,  رب  هدجـس  (- 16  . ) هنس
رگم دـنایور  یم  هچنآ  نیمز و  رب  زج  ندوـمن  هدجـس  تـسین  زیاـج  (- 17  . ) سبل وا  لکا  اـم  ـالا  ضرـالا  تتبنا  اـم  یلع  وا  ضرـالا  یلع 
تن هکلب سـ ربمایپ ,  تیب  لها  تایاور  اهنت  هن  هک  دیدرگ  مولعم  ینشور  هب  هدش ,  دای  لیالد  عومجم  زا  هجیتن  اه .  یندیشون  اه و  یندروخ 

اه و یندروخ  رگم  دیور (  یم  نآ  زا  هچنآ  نیمز و  رب  ندرک  هدجس  هدجـس  موزل  رب  ترـضح ,  نآ  ناعبات  هباحـص و  راتفر  ادخ و  لوسر 
زیاج هک  یلاح  رد  تسا  زیاج  هدش  دای  يایشا  رب  ندومن  هدجس  هک  تسنآ  ملس  رد مـ قـ نآ ,  هوال بـر  عـ دهد .  یم  یهاوگ  اه )  یندیـشون 

 - تسا يراگتـسر  تاجن و  هار  هک  طاـیتحا -  ياـضتقم  هب  نیارباـنب ,  تسا ,  فـالتخا  دـیدرت و  دروم  اـهزیچ ,  ریاـس  رب  هد  ـجـ ـس ندو  بـ
هلاسم کی  ثحب ,  نیا  هک  میوش  یم  روآدا  نا یـ ـ یا رد پـ دوش .  اـفتکا  هدـش  داـی  يایـشا  نیمه  هب   , ندرک هدجـس  ماـگنه  رد  تسا  راوازس 
دیابن یهقف  فالتخا  نینچ  کی  یلو  دروخ ,  یم  مشچ  هب  ناوارف  یعرف ,  لئاسم  هنوگنیا  رد  یمالـسا  ياهقف  نایم  فالتخا  تسا و  یهقف 

 , لاثم ناونع  هب  دوش  یم  هدـید  روفو  هب  زین  تنـس  لـها  بهذـم  راـهچ  ناـیم  رد  یهقف ,  تاـفالتخا  هنوگنیا  اریز  ددرگ ;  ینارگن  بجوم 
تابجوم زا  ار  نآ  كرت  دنناد و  یم  بجاو  ار  نآ  هلبانح  هک  یلاح  رد  تسا  بحتسم  هاگ  هدجسرب  ینیب  نتشاذگ  دنیوگ :  یم  اه  یکلام 

(18  . ) دنرامش یم  هدجس  ندش  لطاب 

؟  تسا زیاج  همئا  روبق  رب  هدجس  ایآ 

شسرپ

؟  تسا زیاج  همئا  روبق  رب  هدجس  ایآ 

خساپ

زا دـنهد ,  ماـج  ـ نا ار  نینچ عـمـلـی  يدارفارگا  تسین و  زیاـج  دـشاب -  سک  ره  وا -  ریغ  يارب  تسا و  دـنوادخ  تاذ  صوـصخم  هدـجس 
دیا ـنـجـا بـ یا رد  ـی  لو تسین .  زیاج  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  هدجـس  هک  تخاس  هجوتمار  اـهنآ  دـیاب  تسا و  بهذـم  یناـبم  هب  لـهج  يور 

 ; تسین نکاما  نآ  بحاص  يارب  هدجس  دوش ,  یم  هت  ـ خا هسدقم سـ نکاما  ياهکاخ  زا  هک  ییاهرهم  هب  نتشاذگ  یناشیپ  هک  تشاد  هجوت 
دیاب دـیآ ,  لمع  هب  يرتشیب  عوضخ  هک  نیا  روظنم  هب  دـنوادخ  يارب  هدجـس  رد  تسا ,  هدیـسر  مالـسا  نایاوشیپزا  هک  یثیداحا  قبط  هکلب 
كاخ زین  ینیسح  تبرت  دراذگ و  دشابن )  یندعم  یندیشوپ و  یندروخ و  و  تسا (  نیمز  زا  هچنآ  ای  نیمز  رب  هدج  ـ ـس لا  رد حـ ار  یناشیپ 

ـا صو مـخـصـ تسا .  هدرکادیپ  يرتشیب  تفارش  دیحوت ,  ادخ و  نید  يایحا  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  هطـساو  هب  هک  تسا  یکاپ 
دارفا بولق  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـس  نادیهـشرالاس حـ يراکادف  هرطاخ  البرک  تبرت  رب  هدجـس  یعادت ,  تاکاحم و  نونا  يور قـ

رد ار  يراکادـفو  يزابناج  حور  هدومن ,  یلاع  بتکم  نآ  زا  يوریپ  هب  توعد  ار  رادـیب  ياهلد  كاپ و  حاورا  دـنک و  یم  هدـنز  رازگزامن 
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 . دیامن یم  تیوقت  دعاسم  ياه  هنیمز 

؟ دننک هدجس  نیسح  ماما  تبرت  رب  دنهدیم  حیجرت  دننکیم و  هدجس  تبرت  رب  نایعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دننک هدجس  نیسح  ماما  تبرت  رب  دنهدیم  حیجرت  دننکیم و  هدجس  تبرت  رب  نایعیش  ارچ 

خساپ

كاپ نیمز  رب  هدجـس  یطیارـش  ره  رد  نوچ  و  دشاب ، كاپ  یگدولآ  ره  زا  دیاب  هاگهدجـس  هک  نیا  نآ  تسا و  نشور  شـسرپ  نیا  خساپ 
دنراد هارمه  هدروآرد و  هعطق  تروص  هب  ار  كاپ  كاخ  زا  یـشخب  عدـجأ » نب  قورـسم  گرزب «  یعبات  زا  يوریپ  هب  تسین  ریذـپ  ناـکما 

رگا هک  دـنربیم  دوخ  هارمه  كاخ  يرادـقم  رفـس  لاح  رد  هک  یناسک  دـننام  تسرد  دـشاب ، نکمم  كاپ  كاخ  رب  هدجـس  اـج  همه  ردا 
هک تسا  نیا  نآ  هتکن  دـناهدرک ، باختنا  ار  البرک  تبرت  اهکاخ ، نایم  زا  ارچ  هکنیا  اما  و  دـننک . ممیت  نآ  رب  دـندرک  ادـیپ  ممیت  هب  يزاین 

نادـناخ زا  هک  خـیرات  درم  گرزب  ریظنیب  ياهیراکادـف  دای  هب  دراذـگیم ، سدـقم  كاخ  نآ  رب  ار  دوخ  یناشیپ  رازگزاـمن  هک  یماـگنه 
تیمح یگدازآ و  سرد  تفرن و  متـس  ملظراب و  ریز  دومن و  ادف  مالـسا  يالتعا  هار  رد  ار  دوخ  نادنزرف  لام و  ناج و  دشابیم و  تلاسر 

وا دوجس  هب  هکلب  دزاسیمن  جراخ  دیحوت  ریسم  زا  ار  ناسنا  اهنت  هن  ع )  ) نیسح تبرت  رب  هدجـس  دتفیب . تخومآ  نایناهج  هب  ینید  تریغ  و 
ناعبات زا  هک  سابع  نب  هللادبع  نب  یلع  دزاسیم . هدامآ  تسا  نآ  زا  یئزج  زامن  هک  نید  هار  رد  يراکادف  يارب  ار  وا  دشخبیم و  صالخا 

زا یگنـس  هـعطق  .( ] 3/151 یمزرا فیلأـت  ، هکم راـبخا  « ) هیلع دجـسأ  هورملا  راـجحأ  نم  حوـلب  یلإ  ثـعبا  نأ  : » تشوـن نـیزر »  » هـب تـسا 
تفه بآ ، هیهت  يارب  هک  تسا  ینامیا  اب  نز  ياهیراکادف  دهاش  هورم  هوک  منک ]. هدجس  نآ  رب  ات  تسرفب  نم  يارب  هورم  هوک  ياهگنس 
قداص ماما  يارب  دنکیم  لقن  رامع  نب  هیواعم  زا  دوخ  دنس  اب  یسوط  خیش  دومن . لمحت  اهیتخس  ادخ ، هار  رد  و  دیود ، هوک  ود  نایم  راب 

هداجـس يور  رب  ار  نآ  زامن  ماگنه  هب  دوب ، هسیک  نآ  رد  ع )  ) نیـسح ماما  تبرت  زا  يرادقم  هک  دوب  ابید   » سنج زا  یگنر  درز  ۀـسیک  (ع )
ار البرک  تبرت  رب  هدجس  هک  یناسک  دوجسلا ). هیلع  حصی  ام  باوبا  زا  باب 16  ،3/608: لئاسو .« ) درکیم هدجس  نآ  رب  تخیریم و  دوخ 
وا تسا و  ادـخ  يارب  هدجـس  لاوـحا  ماـمت  رد  دنتخانـشن ، زاـب  هـیلع » دوجـسم   » زا ار  هلدوجـسم » ، » دـننکیم یقلت  ناـسنا  شتـسرپ  یعوـن 

كاخ ای  دـشاب ، البرک  كاخ  . شرف ای  دـشاب و  كاـخ  هاوخ  تسا ، هیلع » دوجـسم   » میهنیم نآرب  یناـشیپ  هک  يزیچ  و  تسا ، هلدوجـسم » »
. هورم گنس  هنیدم و 

؟ تسیچ مکح  نیا  عیرشت  لحارم  زین  هاگهدجس و  دروم  رد  تنس  لها  هعیش و  ياهقف  رظن 

شسرپ

؟ تسیچ مکح  نیا  عیرشت  لحارم  زین  هاگهدجس و  دروم  رد  تنس  لها  هعیش و  ياهقف  رظن 

خساپ
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دیور یم  نیمز  زا  هـک  يزیچ  . 2 ود . نآ  دننام  گنـس و  كاخ و  دـننام  نیمز  . 1 درک : هدجـس  زیچ  ود  رب  ناوتیم  طـقف  یعیـش  هقف  رظن  زا 
هبنپ و مشپ و  دننام  یتاجوسنم  رب  هدجس  اهنآ  تسا ، رتعیسو  مکح  هریاد  ینس  هقف  رظن  زا  دشابن . یندروخ  یندیشوپ و  هک  نیا  رب  طورـشم 

خیش فالخ  . ) تسین زیاج  هدجس  نهاریپ  نیتسآ  هماج و  فارطا  راتـسد و  هشوگرب  دیوگ  یم  هک  تسا  یعفاش  اهنت  دنناد ، یم  ریاج  ار  وم 
رظن ود  زا  کی  مادک  تسا  هدـش  دراو  يو  راتفر  راتفگ و  ورملق  رد  ص )  ) یمارگ ربمایپ  زا  هک  یتایاور  دـید  دـیاب  نونکا  یسوط 1/357 )

وا راتفر  راتفگ و  رب  ار  دوخ  يار  دناوت  یمن  يدرف  چیه  تسا و  وگلا » هوسا و   » نآرق مکح  هب  (ص ) یمارگ ربمایپ  ًاملـسم  دـنکیم . دـیئات  ار 
هب هاگدجس و  ییاهن  مکح  هک  دنکیم  تباث  ار  بلطم  نیا  تسا  هدش  دراو  ننس  حاحـص و  رد  هک  یمالـسا  ثیداحا  یـسررب  درادب . مدقم 

هدجس هدیدرگ و  عیرشت  نیمز  رب  هدجس  طقف  تسخن  هلحرم  رد  تسا . هدیدرگ  نایب  هلحرم  هس  رد  دوجـسلا » هیلع  حصی  ام  ناهیقف «  ریبعت 
هب ص )  ) یمارگ لوسر  دـندرک  یم  تیاکـش  يوـبن  دجـسم  ياـه  هزیرگنـس  یمرگ  زا  ربماـیپ  ناراـی  مه  هچ  ره  و  دوـبن ، زیاـج  نآ  ریغ  رب 
ریز زا  ار  نآ  ص )  ) یمارگ لوسر  درک ، یم  هدجـس  دوخ  راتـسد  هشوـگ  رب  یـصخش  اـنایحا “ یتـح  و  دادـیمن ، رثا  بیترت  ناـنآ  تیاـکش 

لوسر ناراـی  نیمز ، رب  هدجـس  ندوب  یمازلا  رطاـخب  راذـگب . كاـخ  رب  تروـص  برت »  دوـمرف « : یم  ارارک “ دیـشک و  یم  فرط  یناـشیپ 
يارب دورف  ماگنه  هب  هاـگنآ  دوش  کـنخ  يرادـقم  اـت  دنتـشاد  یم  هاـگن  دوخ  تسد  رد  ار  اـه  هزیرگنـس  اـمرگ ، زا  زیهرپ  يارب  (ص ) ادـخ

مود هلحرم  رد  ریغال . دوب  زیاج  یعیبط  تروص  هب  مه  نآ  نیمز  رب  هدجـس  طقف  طقف و  هلحرم  نیا  رد  دندرک . یم  هدجـس  اهنآ  رب  هدـجس ،
زا ایروب  ریصح و  هک  میناد  یم  یگمه  و  دش ، عیرـشت  زین  ایروب  ریـصح و  رب  هدجـس  و  داد ،. هعـسوت  ار  عوضوم  یحلاصم  يور  یهلا  یحو 

يراچان ترورـض و  ماگنه  هب  هک  دـش  هداد  هزاجا  موس  هلحرم  رد  دـمآ . دـیدپ  هدجـس  رما  رد  شیاـشگ  تهج  نیا  زا  تسا و  اهیندـییور 
اهیندـییور نیمز و  ریغ  رب  ندرک  هدجـس  زا  ترورـض  ریغ  رد  و  دـننک ، هدجـس  نآ  دـننام  راتـسد و  هشوگرب  هریغ  دـیدش و  يامرگ  دـننام 

هقف هنوگچ  دوش  نشور  ات  مینک  یم  شنیزگار  یتایاور  هلحرم  ره  زا  ام  هک  تسا  هدجس  عوضومرد  عیرشت  هناگ  هس  لحارم  نیا  دنزیهرپب .
. دندرک لقن  زامن  لاح  رد  هدجس  دروم  رد  ترضح  نآ  راتفر  راتفگ و  زا  تنس  لها  ناثدحم  هک  تسا  یتایاور  قباطم  دص  رد  دص  یعیش 

دننک هدجس  نیمز  رب  طقف  شنارای  هک  دزرو  یم  رارصا  یمارگ  ربمایپ  هک  دید  میهاوخ  هلحرم  نیا  رد  طقف  نیمز  رب  هدجس  تسخن : هلحرم 
اهنآ زا  یخرب  هب  ام  دیایب و  هتـشون  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتنوزف  شخب  نیا  تایاور  تس ، ادـیوه  ًالماک  وا  راتفر  راتفگ و  زا  هلاسم  نیا  و 
نیمز «: ] ًاروهط ًادجـسم و  ضرالا  یل  تلعج  و  : » دومرف ص )  ) یمارگ ربمایپ  تسا  یگزیکاـپ  هیاـم  هاگدجـس و  نیمز  . 1 مینک : یم  هدنسب 

هن تسا ، یعیبط  نیمز  ثیدـح  نیا  رد  نیمز  زا  دوصقم  ًاملـسم  تسا ]. هدـش  هداد  رارق  یگزیکاپ  هیام  اـی  رهطم و  هاـگ و  هدجـس  نم  يارب 
تسا روهط  و  ب . ًادجسم )  ) تسا هاگدجـس  آ . تسا : هدش  لیاق  یگژیو  ود  نیمز  يارب  هک  نیا  هاوگ  هب  هداجـس  شرف و  اب  شورفم  نیمز 
یعون نیمز ، رب  ممیت  رثا  رب  بنج  ناسنا  هک  تسا  یعیبط  نیمز  نآ  زا  تسا  یگزیکاپ  هیام  هک  مود  مکح  ًاملـسم  یگزیکاپ ) هیام  رهطم و  )

همه و  ص )  ) ربماـیپ هاگدجـس  زین  ناـمه  ارهق “ تسا  یگژیو  نـینچ  ياراد  یعیبـط  نـیمز  هـک  اـجنآ  زا  نیارباـنب  دـنک . یم  ادـیپ  تراـهط 
نا : » دسیون یم  تسا ، هتـشون  ماکحا  تایآ  نوماریپ  هک  دوخ  باتک  رد  ( 370-305  ) صاصج هب  فورعم  یلع  نب  دمحا  تسا . ناناملسم 

.2 تسا ]. هدرک  یفرعم  هاگدجـس  زین  ار  نامه  هداد  رارق  یگزیکاپ  هیام  هک  ار  هچنآ  « ] ًاروهط هلعج  يذلا  وه  ًادجـسم  ضرالا  نم  هلعج  ام 
ياه هزیرگنـس  امرگ  لصف  رد  تشاد و  نیمز  رب  هدجـس  رب  رارـصا  ص )  ) یمارگ ربمایپ  هک  اجنآ  زا  تسد  رد  اه  هزیرگنـس  ندرک  کـنخ 

زا تقوم  روط  هب  ات  دنتـشاد  یم  هاگن  دوخ  تسد  رد  ار  اه  هزیرگنـس  ربماـیپ  ناراـی  دـندش ، یم  مرگ  دیـشروخ  شباـت  رثا  رب  يوبن  دجـسم 
: دیوگ یم  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هنومن : ناونع  هب  دنراذگب . اهنآ  رب  یناشیپ  ندرک  هدجس  ماگنه  هب  ات  دننک  يریگولج  دیـشروخ  شبات 

سپس دنوش ، کنخ  ات  مدرک  یم  تسد  هب  تسد  ار  اهنآ  متـشادیم و  رب  اه  هزیرگنـس  زا  یتشم  مدرک  یم  رازگرب  ار  رهظ  زامن  ربمایپ  اب  نم 
شیوخ داتسا  زا  یقهیب  راوگرزب  ثدحم  دمحا 3/327 ) دنسم  . ) اهنآ یمرگ  زا  زیهرپ  رطاخ  هب  مدرک  یم  هدجس  اهنآ  رب  هداهن  یناشیپ  ریز 

زا رتناسآ  یسابل  نینچ  رب  هدجس  اریز  درک  هدجس  ناوت  یمن  تسا  نت  رب  هک  یسابل  رب  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  ثیدح  نیا  هک  دنک  یم  لقن 
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زین رگید  يزیچ  رب  یقهیب  دوـب  هتــسیاش  اـجنیا  رد  یقهیب 2/105 ) ننـس  . ) تسا ندرک  تسد  هب  تـسد  اـب  اـه  هزیر  گنـس  ندرک  کـنخ 
نارای و  درک ، یم  داهنشیپ  ار  نآ  ربمایپ  دوب  زیاج  دشابن ، ای  دشاب  ناسنا  نت  رب  هاوخ  یندیشوپ  ره  رب  هدجس  هاگره  دیوگب  دنک و  لالدتـسا 
سنا دندرک . یم  هدجـس  نآ  رب  دنتفرگ و  یم  تسد  رد  ای  لغب  رد  ار  يا  هداجـس  ای  لامتـسد و  ًالثم  دـندش ، یم  دراو  رد  نیا  زا  زین  ربمایپ 

تـسدب ییاه  هزیرگنـس  ام  زا  کی  ره  میدرازگ  یم  زامن  امرگ  نیرت  تخـس  رد  ربمایپ  اـب  اـم  دـیوگ : یم  دوشیم و  روآداـی  زین  کـلام  نب 
نیمز رب  هدجس  رب  ص )  ) ربمایپ رارصا  ( 106/ نامه . ) درک یم  هدجـس  نآ  رب  تشاذگ و  یم  نیمز  هب  دـش  یم  کنخ  هک  هاگنآ  تفرگیم ،
بابخ دوب . هدادـن  هزاجا  نینچ  وا  هب  یهلا  یحو  نوچ  داد  یمن  رثا  بیترت  هاگ  هدجـس  یمرگ  زا  دوخ  نارای  تیاکـش  هب  هک  دوب  يدـح  هب 

هاگدجـس و یمرگ  يدایز  زا  ( ] 105/ نامه .« ) انکـشی ملف  انفکا  انهابج و  یف  ءاضمرلا  هدجـس  هللا  لوسر  یلا  انوکـش  : » دـیوگ یم  ترا  نب 
( یکـش  ) هدام هیاهنلا » دوخ «  دنمـشزرا  باتک  رد  ریثا  نبا  دوب ]. دادـن  رثا  بیترت  اـم  تیاکـش  هب  وا  میدرب ، تیاکـش  ربماـیپ  هب  اهتـسد  ریز 

دوخ سابل  هشوگ  رب  نانآ  دادن  هزاجا  ربمایپ  دندرب  تیاکش  ربمایپ  يارب  هاگدجس  تسدریز و  يامرگ  زا  ربمایپ  نارای  هک  هاگنآ  دیوگیم :
هریغ شرف و  هداجـس و  دننام  نیمز  ریغ  رب  دادن  هزاجا  هک  نیا  نآ  دنک و  لالدتـسا  يرتهدرتسگ  زیچ  رب  ریثا  نبا  دوب  هتـسیاش  دننک . هدجس 
نیمز رب  هدجـس  طقف  طقف و  هلحرم  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  میدرک  دای  ار  نآ  زا  ییاههنومن  طقف  ام  هک  ثیداحا  نیا  دننک . هدجس 
كاخ نیمز  رب  تباصا  رثا  رب  نانآ  یناشیپ  هک  نیا  زا  ربماـیپ  ناراـی  بیرتت )  ) یناـشیپ ندرک  دولآ  كاـخ  ناـمرف  . 3 ریغال . دوب و  عورـشم 

: دروم نیا  رد  ییاههنومن  کنیا  دـننکن ، زیهرپ  راـک  نیا  زا  دادیم ، روتـسد  ناـنآ  هب  ًارارک  ربماـیپ  دنتـسجیم ، يرود  یمک  دوشیم  دولآ 
: دومرف وا  هب  دزیهرپ ، یم  یناشیپ  ندش  دولآ  كاخ  زا  دنکیم و  هدجـس  هک  درک  هدهاشم  ار  بیهـص  ربمایپ  دیوگیم : ینهج  دـلاخ  فلا .

یناوجون ربمایپ  دیوگیم : هملـس  ما  ب . هنب .] كاخ  رب  ار  دوخ  تروص  ( ] هرامش 19810 ، 7/465: لامعلا زنک  « ) بیهص ای  کهج  برت و  »
(19776 هرامش ،7/459: لامعلا زنک  « ) برت حـلفأ  ای  دومرف « : دـنکیم ، توف » ار «  هاگهدجـس  هدجـس ، ماگنه  هب  هک  دـید  ار  حـلفا » مان «  هب 
ج. هرامش 19777 ).  7/459: لامعلا زنک  .) کهجو برت  حابر  ای  دومرف : حابر  مان  هب  یصخش  هب  رگید  تیاور  رد  راذگب ]. كاخ  رب  هرهچ  ]
، درک هدجـس  هک  هاگنآ  درازگ . زامن  تعکر  ود  يو  هناخ  رب  دش و  دراو  وا  هداز  ردارب  مدش ، هملـس  ما  هناخ  دراو  نم  دیوگیم : حلاص  وبا 
« راسی  » وا هب  هک  یناوج  هب  مدینـش  ادخ  لوسر  زا  نکم  نینچ  ماهدازردارب  تفگ : وا  هب  هملـس  مآ  درک ، توف  دوب  نیمز  يور  رب  هک  یکاخ 
.4 ( 6/301 دمحا : دنـسم  هرامـش 19810 ؛ ، 7/465: لاـمعلا زنک  « ) کـهجو هللا برت  : » دوـمرف درکیم ، توـف  ار  هاگهدجـس  و  دـنتفگیم ،

نیمز رب  هدجـس  زا  یعون  هب  دـندرکیم و  هدجـس  دوخ  راتـسد  هشوگ  رب  هک  یناسک  ص )  ) یمارگ لوسر  یناـشیپ  ریز  زا  راتـسد  ندیـشک 
.« هتهبج نع  هماـمعلا  عفر  دجـس  اذإ  ناـک  ص )  ) یبنلا نا  يور  . » دیـشکیم نوریب  اـهنآ  یناـشیپ  ریز  زا  ار  اـهنآ  راتـسد  دنتـسجیم  يرود 
نب حـلاص  درکیم ]. فرطرب  دوـخ  یناـشپ  زا  هماـمع  درکیم ، هدجـس  ص )  ) ربماـیپ عـقوم  ره  هدـش : تیاور  .( ] 1/151: دعـس نبا  تاقبط  )

هدجـس نآ  رب  هتـسب و  هچراپ  دوخ  یناشیپ  رب  هک  درک  هدـهاشم  هتفرگ  رارق  شرانک  رد  هک  ار  يدرم  (ص ) یمارگ ربمایپ  دـیوگیم  ناویح 
نیتسخن هک  میریگیم  هجیتن  دـش ، نایب  تسخن  هلحرم  رد  هک  تایاور  نیا  هظحالم  اب  دیـشک . وا  یناشیپ  زا  ار  هچراپ  (ص ) ربماـیپ دـنکیم 

رگا و  دوبن ، زیاج  يزیچ  رب  هدجـس  امرگ ، امرـس و  رد  نیمز  رب  هدجـس  زج  تسیزیم  هنیدـم  رد  ص )  ) ربمایپ هک  یمالـسا  عیرـشت  ياهلاس 
کنخ هب  هک  نیا  زج  دنتشادن  نیا  زج  ياهراچ  وا  نارای  اذل  دشیم و  وربور  ربمایپ  تفلاخم  اب  ًالمع  داهنیم ، رتارف  اپ  تنـس  نیا  زا  یـسک 
ایروـب ریـصح و  رب  هدجـس  هزاـجا  مود : هلحرم  مینک . یـسررب  ار  مود  هلحرم  اـت  تـسا  تـسخن  هـلحرم  نـیا  دـنزادرپب ، اههزیرگنـس  ندرک 

رد ص )  ) یمارگ ربمایپ  يدنا  زا  سپ  یلو  دننک  هدجس  نیمز  رب  طقف  نامز  زا  ياههرب  رد  ناناملـسم  هک  درکیم  باجیا  مالـسا  تحلـصم 
هک هدـش  دراو  یناوارف  تایاور  دروم  نیا  رد  و  دـننک . هدجـس  زین  ایروب  ریـصح و  دـننام  نیمز  ياهیندـییور  رب  هک  دـش  نوذأـم  یحو  وترپ 

لیاح ناسنا  تروص  نیمز و  نایم  هک  یکچوک  ریـصحرب  ربمایپ  .( » 6/302: دمحا دنـسم  : ) دیوگیم سابع  نبا  میوشیم : روآدای  ار  یخرب 
لوسر هدجس  زا  هک  ثیداحا  عون  نیا  نومـضم  درکیم ». هدجـس  یکچوک  ریـصح  رب  ربمایپ  : » دیوگیم هملـس  ما  درکیم ». هدجـس  ددرگیم 

:6/179؛،6/331،335 دـمحا دنـسم  هب  رمع ( نب  هللادـبع  میلـس ، ما  هنوـمیم ، هشیاـع ، زا  دـنکیم  تیاـکح  کـچوک  ریـصح  رب  ص )  ) ادـخ
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هک کچوک  ریصح  زا  ربمایپ  زا  يوریپ  هب  ناناملسم  داد و  خر  شیاشگ  هلحرم  نیا  رد  تسا . هدش  لقن  زین  دوش ). هعجارم  337و2/92و98 
، تسا ناسآ  لهس و  نییآ  مالسا  نییآ  رارطضا  ماگنه  هب  سابل  رب  هدجس  موس : هلحرم  دندرکیم . هدجـس  دوب  نیمز  تروص و  نایم  لئاح 

نذا هب  ًادعب  یلو  دـهدن  رثا  بیترت  هاگهدجـس ، ندوب  مرگ  رظن  زا  دوخ  نارای  تیاکـش  هب  ربمایپ  هک  درک  یم  باجیا  تحلـصم  يراگزور 
راتسد و هشوگ  رب  هدجس  تایاور  یخرب  رد  هاگره  نیاربانب  دننک . هدجس  دوخ  سابل  هشوگ  رب  رذع  ماگنه  هب  داد  هزاجا  ناهج  راگدرورپ 

تایاور زا  يرایـسب  رد  هناتخبـشوخ  دـشاب . راـک  رد  يرذـع  هک  تسا  یتروص  هب  طوبرم  شیپ ، تاـیاور  هنیرق  هب  یگمه  هدـش  دراو  هریغ 
یلع اندجـس  رئاهظلاب  یبنلا  فلخ  انیلـص  اذإ  انک  : » دنیوگیم هک  دـنکیم  لقن  (ص ) ربمایپ نارای  زا  یئاسن  تسا . هدـمآ  رارطـضا  هب  هراشا 

زا زیهرپ  رطاخ  هب  میدرازگیم  زامن  ربمایپ  رـس  تشپ  رهظ  ماگنه  هب  اـم  ( ] هرامش 3660  5/468: لوصُالا عماج  ریثا : نبا  .« ) رحلا ءاقتا  اـنبایث 
دـش و ناـیب  هلحرم  هس  رد  هک  تسا  زاـمن  رد  هاگهدجـس  عضو  تیفیک  یلاـمجا  هچخیراـت  نیا  میدرکیم ]. هدجـس  دوـخ  ساـبل  رب  اـمرگ 

. دوب نانآ  هاگهدجس  كاپ ، كاخ  تبرت و  دندرکیم و  هدجس  نیمز  رب  يزارد  نایلاس  تسخن  هلحرم  رد  ناناملسم 

؟ تلع هچ  هب  ارچ و  دنراذگ ؟ یم  هدجس  زیچ  همه  هب  ننست  لها  دنراذگب و  میناد  یم  دوخ  هک  هریغ  گنس و  كاخ و  رب  هدجس  دیاب  نایعیش  ارچ 

شسرپ

هب ارچ و  دنراذگ ؟ یم  هدجـس  زیچ  همه  هب  ننـست  لها  دنراذگب و  میناد  یم  دوخ  هک  هریغ  گنـس و  كاخ و  رب  هدجـس  دیاب  نایعیـش  ارچ 
؟ تلع هچ 

خساپ

ندوبن یندعم  لومعم و  كاشوپ  كاروخ و  هعیش  ياهقف  یلو  تسا ، حیحـص  مالـسا  ناهیقف  همه  هاگدید  زا  نآ  يازجا  نیمز و  رب  هدجس 
رب هدجس  تلیضف  هتبلا  دنناد . یم  رتهب  ار  ع " ... " ادبع یبا  ترـضح  تبرت  و  كاپ ، كاخ  رب  هدجـس  دنناد و  یم  تحـص  طرـش  زین  ار  نآ 
رد " ص " ربمایپ طبس  خماش  ماقم  زا  لیلجت  رد  دیاب  ار  یبابحتسا  مکح  نیا  تمکح  و  دراد ، " ع " نیموصعم همئا  تایاور  رد  هشیر  تبرت 

، تسا هدجس  تلاح  نامه  هک  تادابع  نیرترب  رد  " ع " نیسحلا ادبع ... یبا  ترضح  دای  نتـشادهگن  هدنز  یـسانشردق و  و  ادخ ، هاگـشیپ 
نداهن اب  نایعیـش  دوش . یم  يروآدای  ادـخ  مان  دای و  اب  هارمه  زامن ، دهـشت  هماـقإ و  ناذأ و  رد  شدـج  داـی  ماـن و  هکناـنچ  دومن ؛ وجتـسج 

رد يراکادف  یگتشذگ و  دوخ  زا  و  يرگمتـس ، اب  هزرابم  سرد  و  مامـشتسا ، ار  " ع " دیهـش نیـسح  يوب  رهِم و  كاپ ، رهم  نیا  رب  یناشیپ 
، ادخ هار  رد  تداهـش  زا  لابقتـسا  ترـضح و  نآ  هب  یـسأت  اب  و  دـنریگ ، یم  ارف  ار  ینید  هعماج  رد  یمالـسا  ياهـشزرا  يایحا  و  نید ، هار 

رگید هتکن  دـنروآ . یم  ناغمرا  هب  رابکتـسا ، رفک و  ناهج  رب  ار  مالـسا  يدنلبرـس  تزع و  و  نیمـضت ، ناناملـسم  يارب  ار  ارـس  ود  تداعس 
راتفگ و هلیسو  هب  دیاب  زین  اهنآ  تیفیک  ءازجا و  طیارش  دسرب ، مالسا  سدقم  عرش  بناج  زا  دیاب  تدابع  کی  لصا  هک  هنوگ  نامه  هکنیا :

رگنایب يرایـسب  تایاور  تسا . هنومن  هوسا و  نآرق  مکح  هب  " ص " ادـخ لوسر  اریز  ددرگ . نشور  یمارگ  ربمایپ  ینعی  نآ ، رگناـیب  راـتفر 
رد ًالثم  دـنا . هدومن  یم  هدجـس  ریـصح  دـننام  اه  یندـییور  رب  مه  كاخ و  رب  ناشیا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هک  تسا  " ص " ربماـیپ تنس 

ربمایپ  " تسا هدمآ  تیاور  رد  ای  و  ( 1."  ) داهن یم  نیمز  رب  ار  دوخ  ینیب  یناشیپ و  دومن ، یم  هدجس  ربمایپ  هک  هاگنآ   " تسا هدمآ  یتیاور 
رب هدجس  هک  تسا  نآ  هعیش  هاگدید  سپ  ( 2."  ) دومن یم  هدجس  دش ، یم  هتخاس  امرخ  تخرد  فیل  زا  دوب و  ریـصح  یعون  هک  هرمخ  رب 

یمارگ ربماـیپ  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تاـیاور  رد  و  تسا . زیاـج  دـشابن  یندیـشوپ  یندروخ و  هک  یتروص  رد  دـیور  یم  نیمز  زا  هچنآ 
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تسا هدمآ  تیاور  رد  تسا . هدومن  یهن  دنداد . یم  رارق  نیمز  دوخ و  یناشیپ  نیب  ار  دوخ  راتـسد  هشوگ  هدجـس ، ماگنه  هب  هک  ار  یناسک 
" ص" ربمایپ دوب و  هتـسب  راتـسد  دوخ  یناشیپ  رب  هک  یلاـح  رد  دومرف ، هدـهاشم  دوخ  راـنک  هدجـس  لاـح  رد  ار  یـصخش  یمارگ  ربماـیپ  "

رد مه  دنتـسه  نآرق  ریذپان  ییادج  نیرق  میرک و  نآرق  رـسفم  هک  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  و  ( 3 . ) دز رانک  يو  یناشیپ  زا  ار  هماـمع 
." تسا ربمایپ  تنس  ریصح  رب  هدجـس  یهلا و  مکح  نیمز  رب  هدجـس  : " دیامرف یم  " ع " قداص ماما  دنا . هدرک  رکذ  یتایاور  هدجـس  هنیمز 
(5.") اهیندیـشوپ اه و  یندروخ  رگم  دـنایور  یم  هچنآ  نیمز و  رب  زج  ندومن  هدجـس  تسین  زیاج  : " دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  ای  و  ( 4)
ص593 ج3 ، هعیـشلا ، لئاسو  ص105 4  ج2 ، نامه ، ص421 3. ج2 ، یقهیب ، ننـس  ص209 2. ج3 ، نآرقلا ، ماـکحا  .1 ذـخآم : عبانم و 

ص591 ج3 ، نامه ،

دینک نایبار  رهم  شیادیپ  یگنوگچ  تسا و  هدرک  یم  هدجس  يزیچ  هچ  رب  (ص ) مرکا ربمایپ 

شسرپ

دینک نایبار  رهم  شیادیپ  یگنوگچ  تسا و  هدرک  یم  هدجس  يزیچ  هچ  رب  (ص ) مرکا ربمایپ 

خساپ

نیا هب  زین  ینید  نوتم  رد  دربب و  یپ  نآ  هب  هتـسناوتن  يرـشب ، ياههشیدـنا  نونکات  هک  تسا  يروما  زا  هیموی  ياهزامن  تاعکر  توافت  أرس 
 : تسا مزال  هتکن  دنچ  هب  هجوت  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دناهتشاد . ارذگ  ياهراشا  اهنت  هک  تیاور  هس  ود ،  رگم  تسا ; هدشن  هتخادرپ  عوضوم 

ربارب رد  ندوب  میلـست  تسا و  لاعتم  دـنوادخ  ربارب  رد  میلـست  تیدوبع و  زامن ، حور  هک  تسا  نیا  دـشابیم ، نشور  ام  يارب  هک  هچنآ  - 1
تاقوا و نییعت  نینچ  مه  زامن و  تاعکر  دادعت  فالتخا  دـهد و ... ماجنا  ارچ  نوچ و  نودـب  ار  ادـخ  تاروتـسد  هدـنب  هک  نیا  ینعی ، قح ،
ادـخ و ربارب  رد  میلـست  هیحور  میرادـن -  یعالطا  اـهنآ  زا  اـم  هتفهن و  اـهنآ  رد  هک  يزومر  رارـسا و  رب  هوـالع  تاداـبع -  تاـیئزج  ریاـس 

مزال هک  يدراوم  رد  (ع ) نیموصعم تایاور  میرک و  نآرق  ینعی ، ;  ) ینید نوتم  رد  - 2 دنکیم . راوتسا  تیوقت و  ام  رد  ار  ربمایپ  تاروتسد 
نکل داهج و ...  جح ، هزور ، زامن ، هفسلف  لثم : تسا ; هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  امیقتسم  ماکحا  هفسلف  رارسا و  زا  یـضعب  هدوب ، يرورـض  و 

زا يرایسب  مضه  تردق  مدرم  همه  ایناث : تشادن و  دوجو  اهنآ  هفـسلف  رارـسا و  نایب  يارب  یترورـض  زاین و  الوا : ماکحا  تایئزج  دروم  رد 
، دوب اهنآ  كرد  رکف و  اب  قباطم  هک  ار  یبلاطم  دندیسرپیم ، هنیمز  نیا  رد  يزیچ  هک  يدارفا  باوج  رد  اهنت  (ع ) همئا دنتـشادن و  ار  رارـسا 
رد هک  تسا  يزیچ  هب  رصحنم  ماکحا  نآ  رارـسا  هفـسلف و  هک  درک  مکح  دوشیمن  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  هک  تسا  یهیدب  دندرکیم . نایب 

بلاطم هدرکن و  غیرد  باوج  زا  ینید  نایاوشیپ  دنتساوخیم ، ار  يرتدایز  رارسا  ناگدننک  شسرپ  رگا  اریز  تسا ; هدش  هراشا  تیاور  نآ 
لاوـس هک  هراـبود  تفرگیم و  یباوـج  دیـسرپیم و  ار  يزیچ  ماـما  زا  یـصخش  هک  میراد  داـیز  اـههنومن  نیا  زا  اـم  دـنتفگیم و  يداـیز 

ار (ص ) ربمایپ هینک  ارچ  مدیسرپ : (ع ) ماما زا  دیوگیم : لیـضف  هک  نیا  هلمج  زا  دومرفیم . نایب  وا  يارب  ار  يرتقیمع  بلطم  ماما  درکیم ،
نبای متفگ : دنتفگ . مساقلاوبا  ار  ترضح  نآ  لیلد  نیمه  هب  مساق ، مان  هب  دنتشاد  يرسپ  هک  نیا  يارب  دومرف : ترضح  دندیمان ؟ مساقلاوبا 

ود یلع  نم و  : )) دومرف (ص ) ادخ لوسر  هک  ینادیم  ایآ  دنتفگ : دییامرفب . نایب  بلطم  نیا  زا  رتدایز  دینادیم  راوازس  ارم  رگا  هللا ! لوسر 
ایآ تسا و  ربماـیپ  تما  زا  زین  یلع  تسا و  تما  عیمج  ردـپ  (ص ) ادـخ لوسر  هک  ینادیم  اـیآ  دومرف : دـعب  هلب . متفگ : میتما ؟)) نیا  ردـپ 

ردپ وا  نوچ  دش ; هتفگ  مساقلاوبا  (ص ، ) ربمایپ هب  دومرف : یلب . متفگ : تسا ؟ منهج  تشهب و  هدـننک ) میـسقت   ) مساق (ع ) یلع هک  ینادیم 
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(ص) ربمایپ ینابرهم  تقفش و  دومرف : تسا . تما  ردپ  (ص ) ربمایپ هنوگچ  مدیسرپ ; تسا . منهج  تشهب و  هدننک  میـسقت  هک  تسا  یـسک 
همه زا  تما  يارب  یلع  وا  زا  سپ  تسا و  (ص ) ربمایپ تما  نیرتهب  زین  یلع  تسا و  شنادنزرف  رب  ردپ  ینابرهم  تقفـش و  دـننام  شتما ، رب 
نیا هب  يوار  رگا  و  ( 1 (() میتما نیا  ردپ  یلع  نم و  : )) دندومرف (ص ) ربمایپ تهج  نیا  هب  تسا . تما  ردـپ  وا  تسا و  رتنابرهم  رتزوسلد و 

تایاور یـضعب  زا  اهزامن  تاعکر  دادـعت  دروم  رد  و  دـندرکیم . نایب  وا  يارب  ار  يرتدایز  رارـسا  (ع ) ماـما دوب ، هدرکن  هدنـسب  زین  باوج 
: دوـمرفیم هک  مدینـش  (ع ) قداـص ماـما  زا  دـیوگ : لیـضف  هک  ناـنچ  تسا ; هدوـب  یتـعکر  ود  ادـتبا  رد  زاـمن  هک  دوـشیم  هدافتـسا  نـینچ 
(ص) ربمایپ ارچ  هک  نیا  أرـس  یلو  (; 2 (() دوزفا اهنآ  هب  تعکر  تفه  (ص ) ادـخ لوسر  سپـس  داد ، رارق  یتعکر  ود  ار  اهزامن  دـنوادخ  ))
: دومرف ترـضح  نآ  هک  هدومن  تیاور  (ع ) اـضر ماـما  زا  زین  ناذاـش  نب  لـضف  تسین . مولعم  تسرد  اـم  رب  دـندوزفا ، ار  تعکر  تفه  نیا 

نآ ار  تعکر  ود  نیا  مدرم  هک  تسنادیم  نوچ  (ص ) ادـخ لوسر  یلو  دوب ، یتـعکر  ود  درک ، بجاو  تأـما  رب  دـنوادخ  هک  ار  يزاـمن  ))
کی برغم  زامن  هب  تعکر و  ود  اشع  رصع و  رهظ ، ياهزامن  هب  درک  دنهاوخن  ادا  ار  نآ  قح  داد و  دنهاوخن  ماجنا  تسا  هتسیاش  هک  هنوگ 
نیمه يور  و  ( 3 (() دوش ناربج  دـیآیم  دـیدپ  نارازگزامن  فرط  زا  زامن  لـصا  يادا  دروم  رد  هک  ار  يدوبمک  صقن و  اـت  دوزفا  تعکر 

مک و تسا و  ظوفحم  لاح  همه  رد  هشیمه و  زامن  لصا  نوچ  دوشیم ; هدـناوخ  تعکر  ود  رفـس  رد  یتعکر  راهچ  ياهزامن  زین  باـسح 
؟ دش بجاو  تسه  زورما  هک  یتروص  نیا  هب  اهزامن  یماگنه  هچ  زا  مدیسرپ : (ع ) داجـس ماما  زا  دیوگ : بأیـسم  نب  دیعـس  دوشیمن . دایز 
; دوزفا اهزامن  هب  تعکر  تفه  (ص ) ادخ لوسر  تشگ ، بجاو  نیملسم  رب  داهج  تفای و  تردق  مالسا  هک  یماگنه  زا  : )) دومرف ترضح 

زین زور  هکئالم  نامسآ و  هب  جورع  لاح  رد  بش  هکئالم  نوچ  دوب و  گنت  نآ  تقو  اریز  تشاذگ ; یقاب  دوخ  لاح  هب  ار  حبص  زامن  یلو 
دوخ لوا  لاح  هب  ار  حبص  زامن  دنشاب ، هتشاد  روضح  زامن  ماگنه  رد  هکئالم  زا  هورگ  ود  ره  هک  نیا  يارب  دنتـسه ، نیمز  رب  لوزن  لاح  رد 

هدافتـسا بلطم  ود  تـیاور  نـیا  زا  (. 4 (() ادوهــشم ناـک  رجفلا  نآرق  نا  رجفلا  نآرق  و  : )) دـیامرفیم زین  مـیرک  نآرق  تشاذــگ و  یقاـب 
رد تیدوبع  نامیا و  هیحور  ندرب  الاب  يارب  مالـسا ، شرتسگ  جوا و  اب  ناـمز  مه  اـهزامن ، هب  تعکر  تفه  شیازفا  هک ، نیا  لوا  دوشیم :

یقاب دوخ  هیلوا  تلاح  هب  دریگ  رارق  هکئـالم  همه  دوهـش  دروم  هک  نیا  يارب  حبـص  زاـمن  هک  نیا  مود  دوب و  يرورـض  مزـال و  ناناملـسم ،
نیدـب دـناهدش  نییعت  دوخ  صاخ  تاـقوا  بساـنم  مادـک  ره  هیموی  ياـهزامن  هک  دوشیم  هدافتـسا  زین  يرگید  تیاور  زا  دـش و  هتـشاذگ 

یگدـنز ایند و  لـئاسم  اـب  زونه  ناـسنا  هک  نیا  هلمج  زا  یحلاـصم  يور  دزیخیمرب ، باوخ  زا  ناـسنا  هک  یتقو  ناهاگحبـص  هک : تروص 
زاین و زار و  يارب  يرتشیب  زاین  یگدنز  يدام و  روما  هب  لاغتـشا  تهج  هب  زور  طسو  رد  دوشیم و  هدناوخ  یتعکر  ود  زامن  هدـشن ، ریگرد 

. دنکن شومارف  ار  وا  دوشن و  لفاغ  ادخ  دای  زا  ناسنا  هکلب  دراد ; دوجو  تدابع 

؟ دش زاغآ  ینامز  هچ  زا  تسیچ و  دنک  یم  هدجس  كاخ  رهم و  رب  هعیش  هک  نیا  تلع 

شسرپ

؟ دش زاغآ  ینامز  هچ  زا  تسیچ و  دنک  یم  هدجس  كاخ  رهم و  رب  هعیش  هک  نیا  تلع 

خساپ

ندیدن رازآ  يارب  دندرکیم و  هدجس  یبنلادجـسم  فک  كاخ  رب  همه  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  هک  تسا : هدیدرگ  تیاور  هدجـس  دروم  رد 
لحم رد  اهناتـسبات  رد  شزوس  زا  يریگولج  يارب  نینچ  مه  دـندوب . هتخیر  مرن  هسام  نآ ، حیطـست  يارب  زین  ؛ن و  إههزیرگنـس تنوشخ  زا 
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هکلب درادـن ؛ تیعوضوم  یهقف  رظن  زا  رهم  اریز  تسا ؛ راگزاس  ًالماک  زین  هعیـش  یهقف  ینابم  اـب  بلطم  نیا  دنتـشاذگیم . ریـصح  هدـجس ،
لاق هنا   : " تسا هدمآ  دناهداد -  اوتف  نآ  قبط  اهقف  همه  هک  مکح -  نب  ماشه  هحیحص  تیاور  رد  تسا . كاخ  هب  یسرتسد  هدننک  لیهست 

تتبنا ام  یلع  وا  ضرالا  یلع  ّالإ  زوجیال  دوجـسلا  لاق : زوجیال ، امع  هیلع و  دوجـسلا  زوجی  اـمع  ینربخا  مالـسلا : -  هیلع  هللادـبع -  یبـال 
نوکی نا  یغبنی  الف  ّلج -  ّزع و  هّلل -  عوضخ  َدوجـسلا  ّنأل  لاق : کلذ ؟ یف  ۀـلعلا  ام  كادـف  تلعج  هل : لاقف  سبل . وا  لکا  ام  ّالإ  ضرـالا 
عـضی نا  یغبنی  الف  ّلج -  زع و  هّللا -  ةدابع  یف  هدوجـس  یف  دجاسلاو  نوسبلی ، نولکأی و  ام  دیبع  ایندـلا  ءانبا  َّنأل  سبلی ؛ لکؤی و  ام  یلع 

اور هدجس  هچ  رب  زاس  هاگآ  ارم  دیسرپ : (ع ) قداص ماما  ترضح  زا  ماشه  اهرورغب ؛ اوَرتغا  نیذلا  ایندلا  ءانبا  دوبعم  یلع  هدوجس  یف  هتهبج 
: دیـسرپ زاب  تسا . یندروخ  یندیـشوپ و  هکهچنآ  زج  تسا ، زیاج  دـیوریم  هچنآ  نیمز و  رب  اهنت  هدجـس  دـندومرف : اوراـن . هچ  رب  تسا و 
یندیـشوپ و رب  هک  دـیاشن  سپ  تسا . لـجوّزع "  " دنوادخهاگـشیپ رد  عوضخ  هدجـس ، اریز  دـندومرف : تسیچ ؟ نآ  هفـسلف  موش ! تیادـف 

مرجال تسا . رگشتسرپ  ار  يادخ  شاهدجس  رد  هدننکهدجس  و  دنیاهیندیشوپو ، اهیندروخ  هدنب  نایارگ  ایند  اریز  دریگ ؛ ماجنا  یندروخ 
، هیلع دجسیام  باوبا  نم  باب 1 ،  ج 3 ،  هعیشلا ، لئاسو  " ، ) دنیاسب دننآ -  ییابیرف  هتفیرف  هک  نایارگ  ایند  دوبعمرب  دوخ  یناشیپ  هک  دیاشن 

(. ح 1

؟  تسین كرش  رهم  رب  ندرک  هدجس  ایآ 

شسرپ

؟  تسین كرش  رهم  رب  ندرک  هدجس  ایآ 

خساپ

ییاهراک هلمجزا  هدجـس  هکنیا  بلطم  حیـضوت  كاخ  يارب  هن  دـننکیم  هدجـس  كاخ  رب  نایعیـش  دـیاهدرک  هراشا  زین  دوخ  هک  روطناـمه 
رد ناشهدجـس  هیجوت  يارب  ناتـسرپتب  لالدتـسا  دهدیم  ناشن  ار  يزیچ  ای  سک  لباقم  رد  ناسنا  ینتورف  عوضخ و  دح  نیرتالاب  هک  تسا 

سوسحم یندـید و  هک  ار  ییاهتب  دـیاب  سپ  دومنتدابع  ار  وا  ناوتیمندوشیمن  هدـید  ناهج  قلاـخ  يادـخ  نوچ  هک  دوب  نیا  اـهتب  لـباقم 
مارتحا دـندوب  ناشدوخ  تسد  هتخاـس  هک  اـهنآ  هب  دندرکیمهدجـس و  شنرک و  اـهتب  لـباقم  رد  تهج  نیمه  هب  درک و  شتـسرپ  دنتـسه 

رد وا  تاذ  هنک  دوشیمن و  هدـید  هچ  رگا  تسا و  اـتکی  دـنوادخ  تدابعهتـسیاش  دوـجو  اـهنت  هک  تسا  نآ  هعیـش  رکفت  یلو  دـنراذگیم 
هب ار  وا  دیاب  هتخومآ و  ار  تدابع  نیا  تیفیک  شدوخ  تسا و  نکمم  يرما  وا  تدابعیلو  دجنگیمن  ناسنا  دودحم  كرد  مهف و  هدودحم 

تیاهن تمالع  تساهزیچ  نیرتنییاپ  زا  یناشن  هک  نآ  رب  یناـشیپ  ندـییاس  كاـخ و  رب  هدجـس  درک  تدابعتـسا  هدومرف  هک  يوحن  ناـمه 
نیمز زا  ناتـسرپ  تب  رکف  لمع و  نیا  توافت  و  هدـمحب ) یلعالا و  یبر  ناحبـس   ) تسا قلاـخ  تمظع  هب  فارتعا  ناـسنایکچوک و  تلذ و 

. دنک ادیپار  صاخ  ریوصت  ای  لکش  نآ  هب  ندرازگ  مارتحا  تلاح  رگا  اصوصخ  درادن  هعیـش  لیـصا  رکفت  هب  یطبر  چیه  تسا و  نامـسآات 
حیحص تخانش  يارب  وتـسا  توافتم  دراد  دوجو  بهذم  کی  لیـصا  عبانم  ینابم و  رد  هچنآ  اب  هاگ  دارفا  لامعا  هک  درک  هجوت  دیاب  اساسا 

ود زا  یکی  هب  كرش  ماهتا  تسا ؟ كرش  رهم  رب  هدجـس  مود -  لاؤس   J .} درک عوجر  نآ  یلـصا  عبانم  یملع و  راثآ  هب  دیاب  بهذم  کی 
دوجسم  » و هل » دوجسم   » موهفم ود  نایم  طلخ  اجنیا  رد  دیتسرپ . ار  ادخ  طقف  دیاب  هک  یلاح  رد  دنتسرپیم  ار  بارت  هعیش  فلا ) تسا . هجو 

اتکی يادـخ  يارب  رگا  اـما  دوب  كرـشم  درکیم  هدجـس  كاـخ  يارب  ینعی  دادیم  رارق  هل  دوجـسم  ار  بارت  هعیـش  رگا  تسا . هدـش  هیلع »
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رد یلقتسم  رثا  کی  بارت  يارب  هعیش  ب )  تسا . دیحوت  تعاطا و  نیع  دهد ، رارق  ضرا  یهلا  رما  هب  ار  دوخ  هدجس  لحم  اما  دنک  هدجس 
اما تسا . هدش  حرطم  ینیسح  تبرت  هرابرد  رتشیب  لاکـشا  نیا  تسا . لیاق  یهلا  یتردق  بارت  يارب  ینعی  تسا ، لیاق  دنوادخ  تردق  ربارب 
رب هدجـس  هعیـش  هک  نیا  تسین . لئاق  یلقتـسم  یهلا  تردق  يزیچ  چیه  سک و  چـیه  يارب  هعیـش  اریز  تسین  تسرد  هعیـش  هب  تبـسن  نیا 

یحیبست هزمح  ادهـشلادیس  تبرت  زا  (س ) ارهز ترـضح  دومرف : قداص  ماما  فلا ) تسا : لیلد  دنچ  هب  دـهدیم  حـیجرت  ار  ینیـسح  تبرت 
ماما تیبرت  رب  تلیضف  نآ  دش  دیهـش  ادهـشلادیس  (ع ) نیـسح ماما  یتقو  دندرک  یثأت  وا  رب  زین  مدرم  تفگیم و  رکذ  نآ  اب  درک و  تسرد 
حول وا  (ع ) نیسحلاۀبرت یلع  دوجسلا  بابحتسا  باب  ص 12 ، ج 4 ، تیبلا ، لآ  هسسؤم  يرونلا ، لئاسولا ، كردتسم  ، ) دش هداد  زین  نیسح 
خساپ ار  كرش  ههبش  دناوتیم  اما  دننکیم  هدجس  نآ  رب  هک  یحول  هن  تسا  حیبست  هرابرد  هچرگ  تیاور  نیا  اهنم .) ۀحبـسلا  ذاختا  اهنم و 
یصاخ تیاور  رگا  دوشیم و  هداد  حیجرت  تسا  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  یـصاخ  هلدا  لیلد  هب  ینیـسح  تبرت  رب  هدجـس  ب )  دیوگب .

یلع الا  دجـسیال  قداصلا  ناک  : » دـیوگیم داـشرا  رد  یملید  دادیمن . نآ  بابحتـسا  هب  اوتف  زگره  هعیـش  دوب  هدـشن  دراو  حـیجرت  نیا  رد 
ص 64، اضرمالغ ، ازریم  یناسارخلا ، يدزیلا  ناینافرع  هنسلاو ، باتکلا  یف  دوجـسلاو  ءوضولا  «، ) هیلا ۀناکتـسا  ًاللذت هللا و  (ع ) نیـسحلاۀبرت

اذا ناکف  (ع ) هللادبع یبا  ۀبرت  اهیف  ءارفـص  جابید  ۀطیرخ  (ع ) هللادبع یبال  ناک  : » لاق رامع  نب  ۀیواعم  نع  1414 ه.ق .) مق ، هیملع  هناخپاچ 
(. نامه «، ) عبسلا بجحلا  قرخی  (ع ) هللادبع یبا  ۀبرت  یلع  دوجسلا  نا  ( » (ع لاق مث  هیلع  دجس  هتداجس و  یلع  هبص  ةالصلا  هترضح 

؟ دنک یم  هدجس  ع )  ) نیسح ماما  كاخ  رب  هعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دنک یم  هدجس  ع )  ) نیسح ماما  كاخ  رب  هعیش  ارچ 

خساپ

ماما میظع  يراکادـف  ساپ  هب  دـنوادخ  تسا . هتفهن  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  تبرت  رد  هک  تسا  یناوارف  ياه  تلیـضف  لـیلد  هب  راـتفر ، نیا 
. تسا هداد  رارق  البرک  كاخ  ادهـشلا و  دیـس  سدـقم  تبرت  رد  یـصاخ  ماکحا  هژیو و  راثآ  نید ، ياـیحا  هار  رد  شتداهـش  و  (ع ) نیـسح

ياه شزرا  هار  رد  نتخاب  ناج  روآداـی  تمظع و  يراکادـف و  شخب  ماـهلا  تسا ، كاـپ  رکیپ  نآ  هدـنریگرب  رد  هک  ـالبرک  نینوخ  تبرت 
هدـنهد افـش  مه  دراد ، رایـسب  تلیـضف  تبرت ، حـیبست  اـب  نتفگ  رکذ  مه  تسا ، بحتـسم  تبرت  نآ  رب  هدجـس  مه  ور  نـیا  زا  تـسا . یهلا 

رد ندش  نفد  مه  دوش ، طولخم  طونح  اب  ای  دوش  هتـشاذگ  وا  هارمه  تبرت  یکدـنا  تیم ، نفد  ماگنه  هک  تسا  هتـسیاش  مه  تسا  يرامیب 
ای درک  زیهرپ  اجنآ  زا  دیاب  دتفیب  الخلا  تیب  رد  رگا  تسا و  مارح  نآ  نتخاس  سجن  مه  دروآ و  یم  باذـع  زا  ینمیا  دراد و  باوث  البرک 

لوسر ص 25 . ج 4 ، عیـشت ، فراعملا  هرئاد  رتشیب ر.ك : حیـضوت  يارب  تسا . حرطم  هقف  رد  هک  رگید  راثآ  ماکحا و  دروآ و  رد  اجنآ  زا 
هدش هتـشک  (ع ) نیـسح هک  نادب  دش  نوخ  هب  لیدبت  كاخ  نیا  يدید  هاگره  دومرف : داد و  هملـس  ما  هب  البرک  تبرت  يرادـقم  (ص ) ادـخ

افش تین  هب  ادهـشلادیس  ربق  كاخ  زا  یکدنا  ندروخ  اما  تسا  مارح  كاخ  ندروخ  هچرگ  ص 122 و 463 .) ج 1 ، راحبلا ، هنیفس   ) تسا
مارح نیط  لک  : » دومرف (ع ) اـضر ماـما  ص 103 .) ج 2 ، ناـمه ،  ) دراد يدودـح  بادآ و  تسا و  دـکؤم  هکلب  زیاـج  ءافـشتسا )  ) نـتفرگ
حبذ نوخ و  رادرم ، لثم  تسا ، مارح  یکاخ  ره  ءاد » لک  نم  ءافـش  هناف  (ع ) نیـسحلا ربق  نیطالخ  ام  هب  هللا  ریغل  لها  اـم  مدـلاو و  هتیملاـک 

نم ءافـش  نیـسحلا  ربق  نیط  یف  : » دومرف (ع ) قداص ماما  نامه .) . ) تسا درد  ره  نامرد  هک  (ع ) نیـسح ربق  كاخ  رگم  ادـخ ، مان  یب  هدـش 
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ص ج 2 ، هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  . ) تسا رتگرزب  ياود  نآ  تسا و  درد  ره  يافـش  (ع ) نیـسح ربق  كاخ  رد  ربکالا » ءاودـلا  وه  ءاد و  لک 
ۀباجالاو هتبرت  یف  ءافـشلا  : » تسا نیا  (ع ) یلع نب  نیـسح  هژیو  ياـه  تلیـضف  زا  هک  تسا  تیاور  ص 143 .) دیفم ، خیـش  رازملا ،  - 599

. دوب ءادهشلادیس  ترضح  تبرت  نآ  رد  هک  تشاد  يدرز  لامتسد  (ع ) قداص ماما  ص 82 .) ج 4 ، بقانم ، « ) هتیرذ نم  همئالاو  هتبق  تحت 
نآ زین  و  ص 298 .) خیراوتلا ، بختنم   ) درک یم  هدجـس  نآ  رب  تخیر و  یم  شدوجـس  عضوم  رد  ار  تبرت  نامه  دـش  یم  هک  زامن  تقو 

. دـنز یم  رانک  ار  هناگتفه  ياه  باـجح  ینیـسح ، تبرت  رب  هدجـس  عبـسلا » بجحلا  قرخی  نیـسحلا  هبرت  یلع  دوجـسلا  : » دومرف ترـضح 
ناونع هب  درک ، یمن  هدجـس  ادهـشلادیس  تبرت  رب  زج  (ع ) قداص ماـما  هک  هدـش  تیاور  نینچمه  و 334 .) ص 153  ج 82 ، راونالاراحب ، )

(. ح 25 ص 158 ، نامه ، « ) هیلا هناکتـساو  اللذـت هللا  نیـسحلا  هبرت  یلع  ـالا  دجـسیال  قداـصلا  ناـک  : » دـنوادخ ربارب  رد  عضاوت  ینتورف و 
مکدالوا اوکنح   » هک تسا  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  هلمج  زا  تسا . یناوارف  ثیداحا  زین  البرک  تبرت  اب  نادازون  ماک  نتـشادرب  هب  تبـسن 

ص 410، ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  . ) تسا ناما  تیبرت ، نیا  هک  دیرادرب  (ع ) نیـسح تبرت  اب  ار  دوخ  نادنزرف  ماک  ناما » اهناف  نیـسحلا  هبرتب 
، راونالاراحب زین  ص 143 و  دیفم ، خیش  رازملا ، ص 607 -  ات 420 و ج 3 ، ص 408  ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  رد  هلمج  زا  ار  تیبرت  تایاور 
زا بیس  يوب  و  ص 124 ) ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  ) یتشهب بیس  هب  هراشا  یناوخ ، شوواچ  ياه  تنـس  رد  دییامرف ) هظحالم  ص 118  ج 98 ،

هچنآ دیآ  یم  بیرغ  ياضر  يوب  سوطز ، دیآ  یم  بیس  يوب  ادهـش  تبرتز  بیـس .) يوب   ) دندناوخ دندرک و  یم  (ع ) نیـسح ماما  تبرت 
يدرمدار و تیرح و  شخب  ماهلا  هک  تسا  هللاراـث  تداهـش  و  (ع ) نیـسح نوخ  ناـمه  هدیـشخب ، تمارک  تسادـق و  ادهـشلادیس  تبرت  هب 
نافراع و ناقـشاع و  رازم  تمایق ، ات  هک  تسا  نادیهـش  كاپ  تبرت  نیمه  (: » هرـس سدق  ) ینیمخ ماما  ریبعت  هب  تسادخ . هار  رد  يراکادـف 

تبرت زا  یهاوـخ » افـش   » مه تاـهج ، نـیمه  هـب  ص 239 .) ج 20 ، روـن ، هفیحـص  « ) دوـب دـهاوخ  ناـگدازآ  يافـشلاراد  ناـگتخوسلد و 
یندییوب ار  كاخ  تداهش ، تسا . تایاور  هب  دنتـسم  هعیـش و  گنهرف  ءزج  ینیـسح  مرح  هناتـسآ و  رد  یبای » افـش   » مه و  (ع ) ادهـشلادیس

رد هک  دوش  هداد  رارق  یکاخ  زا  هاگ ، هدجس  هک  تسین  نآ  رتهب  ایآ  : » دسیون یم  هر ) ) ینیما همالع  درک  یندیسوب  ار  گنس  تداهـش ، درک 
هداد و رارق  كاپ  ار  وا  دنوادخ  هک  یـسک  نوخ  اب  هتخیمآ  یتبرت  تسا ؟ هتـشاد  ییادخ  گنر  هک  تسا  هدیـشوج  ینوخ  ياه  همـشچ  نآ 

نیجع ادـخ  ربمایپ و  بوبحم  هعیدو  تشهب و  ناناوج  رورـس  نوخ  اب  هک  یکاخ  تسا ؟ هداد  رارق  (ص ) يدـمحم تلاسر  رجا  ار  وا  تبحم 
، بـالقنا ماـیپ  هلجم  هلمج ر.ك : زا  نآرق  ياـه  ماـهلا  ماـما و  تبرت  ثـحب  رد  ص 166 . ینیما ، همالع  انتنـس ، انتریـس و  (»...؟ تسا هتـشگ 
تس و « ادـخ نوـخ   » اـب هتخیمآ  یکاـخ  ـالبرک ، تبرت  تسا ؟ هتفهن  ـالبرک » تبرت   » رد يزار  هچ  لاس 1364 ))  ) و 148 ياه 147  هرامش 

زامن رهم  البرک ، كاخ  دنیرفایب و  تسادـق  وربآ و  راوید ، رد و  نیمز و  رد  تداهـش ، دـشخب و  رابتعا  كاخ ، هب  نوخ ، هک  تسین  تفگش 
تبرت و زا  نتفرگ  سرد  دوش . اهدرد  شخبافش  دسرب و  ناقشاع  ماشم  هب  (ع ) نیـسح تبرت  زا  تداهـش  رطع  هداجـس ، رد  ددرگ و  نافراع 

ایوگ تسا  یتبرت  اجنآ  رد  دونش ...« . یم  ییالبرک  ناینیسح  شوگ  اهنت  لد ، اب  ار  كاخ  نخس  تسا و  رسیم  ترایز  بتکم  رد  اهنت  تارف 
سدقم عحـضم  اجنآ  دنک . یم  بذجدوخ  يوس  هب  نهآ  کچوک  تارذ  دـننام  دـنا  بذـج  لباق  هک  ار  قشاع  دارفا  هک  سیطانغم  ندـعم 

، لگ هراصع  ددرگ ، لومعم  لگ  هتسد  نداهن  مانمگ و  زابرس  مسر  هک  نآ  زا  لبق  ناهاشداپ ، روهمج و  ياسؤر  هک  تسا  يراکادف  زابرس 
یم يراـی  ار  مالـسا  هدـیگنج و  شربارب  رد  شاـک  هک  دـندرک  نیا  يوزرآ  دندیـشاپ و  دـندییوب و  دندیـسوب و  دـندروآ و  ار  رطع  نیرتهب 

تسرد تزامن  يراذگب  یکاخ  ره  يور  رب  رس  ینک ، یم  تدابع  ار  ادخ  هک  وت  دسیون ...« : یم  يرهطم  دیهش  دندش . یم  هتـشک  ودندرک 
دیهـش يوب  دراد و  دیهـش  اب  یکچوک  یگیاسمه  یکچوک ، تبارق  یکچوک ، سامت  هک  يراذگب  یکاخ  نآ  يور  رب  رـس  رگا  یلو  تسا 
دندوب ادهـشلادیس  تبرت  زا  حیبست  رهم و  هیهت  يدصتم  هک  دندوب  ینیعم  نادناخ  البرک  رد  دوش .» یم  ربارب  دص  وت  باوث  رجا و  دـهد  یم 

زا اروشاع  گنهرف  باتک  زا  هدیزگرب  . ) دنـشاب رادروخرب  زایتما  نیا  زا  نانچمه  ات  دنتخادرپ  یم  دادـغب  یلاو  هب  یتفگنه  غلبم  هلاس  همه  و 
یلا 112) ص 109  یثدحم ، داوج 
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قرف مناد ) یمن  ار  ناشیا  تنس  رهم  دروم  رد  ًاقیقد  منک و  یم  رکف  هک  روجنآ  (ص ) ربمایپ اب  زامن  هناگ ي  جنپ  تقو  نتشاذگ و  رهم  تنـس  رد  ام  ارچ 
؟ میراد

شسرپ

یمن ار  ناشیا  تنس  رهم  دروم  رد  ًاقیقد  منک و  یم  رکف  هک  روجنآ  (ص ) ربمایپ اب  زامن  هناگ ي  جنپ  تقو  نتشاذگ و  رهم  تنس  رد  ام  ارچ 
؟ میراد قرف  مناد )

خساپ

رهظ حبص ، تقو  هس  هب  طقف  دناوخ و  یمن  تقو  جنپ  رد  ار  هناگجنپ  ياهزامن  هعیـش  ارچ   - 1 تسا : عوضوم  ود  هدنرادربرد  قوف  شسرپ 
هک روط  نآ  هتبلا  مینک ؟ یم  هدافتـسا  زاـمن  رهم  زا  هدجـس  ندروآ  اـج  هب  عـقوم  رد  نایعیـش  اـم  تلع  هچ  هب  - 2 دـنک ؟ یم  افتکا  برغم  و 
اج هب   ) تنس لها  ار  دوخ  هک  نیملسم  رگید  هفیاط  هک  تسا  نآ  عوضوم  ود  نیا  كارتشا  هطقن  هدروآ ، زین  لاوس  نتم  رد  مرتحم  رگشسرپ 

یمن هدافتسا  رهم  زا  مه  دنناوخ و  یم  تقو  جنپ  رد  ار  اهزامن  مه  دنناد ، یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  راوگرزب  ربمایپ  شور  تنـس و  هدنروآ 
هـس هب  طقف  دناوخ و  یمن  تقو  جنپ  رد  ار  هناگجنپ  ياهزامن  هعیـش  ارچ  دنک ؟ یم  تفلاخم  ترـضح  نآ  تنـس  اب  هعیـش  ارچ  الاح  دننک ؟

زا همدقم  میهد : یم  خساپ  هدش  دای  شسرپ  هب  شخب  ود  رد  يا  همدقم  نایب  زا  سپ  اجنیا  رد  ام  دنک ؟ یم  افتکا  برغم  رهظ و  حبص ، تقو 
هتکن اما  دناد  یم  ملـس ) هلآ و  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  ترـضح  شور  هدنیوپ  تنـس و  لها  ار  دوخ  هعیـش ، ریغ  دنچره  مسر : ات  مسا 
مـسر اـت  مسا  زا  هکنیا  هن  رگم  دروآ ؟ یم  اـج  هب  هتخانـش و  ار  یعقاو  تنـس  یهورگ  هچ  دومن  نیقی  ناوت  یم  هنوـگچ  اـیآ  هک  تساـجنیا 
دقتعم هعیـش  تسا ؟ تیناقح  دنـس  نازیم و  نیرتهب  دنـسپ  همکحم  لیلد  تسا و  يزارد  رود و  ياههار  لمع  اـت  اـعدا  زا  تساـه و  هلـصاف 

تفایرد وا  زا  ار  متنس  هدومرف  ربمایپ  دوخ  هک  دنک  یم  تفایرد  یعبنم  زا  ار  تنـس  تایئزج  مامت  هک  تسا  یـسک  یعقاو  تنـس  لها  تسا :
. دیبای یم  ار  عبنم  نآ  قیقد  ناشن  مان و  دینزب ، هدومن  تبث  ار  ناشیا  ياهراتفر  اهراتفگ و  هک  ییاور  یثیدح و  عبانم  هب  يرـس  رگا  و  دـینک !

هعجارم متیب  لـها  نآرق و  هب  نم  زا  سپ  دـندومرف  اـهراب  اـهراب و  ترـضح  نآ  دوشگ ...  ار  اـه  مشچ  قیاـقح  ربارب  رد  تسا  یفاـک  طـقف 
شیب رد  طقف  ( 662 / 5 يذمرت ، حیحص  .) دش دیهاوخن  هارمگ  زگره  دینزب  ود  نیا  نماد  هب  تسد  رگا  هک  ( 1873 / 4 ملسم ، حیحص  .) دینک

ماما تسا . هدش  لقن  یعبات  رفن  یباحص و 84  رفن  زا 110  هالوم ) یلعف  هالوم  تنک  نم   ) ریدغ ثیدح  هعیـش ، ریغ  فورعم  باتک  زا 360 
نایب یثیداحا  امـش  يارب  نامدوخ  یـصخش  رظن  قبط  ام  رگا  رباج ! يا  : » دندومرف يراصنا » هللا  دبع  نبا  رباج   » هب مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم 

زا يا  هنیجنگ  تروص  هب  هک  مینک  یم  لقن  امـش  يارب  یثیداحا  ام  یل  میدش و  یم  دوبان  كاله و  هک  میدوب  یناسک  زا  اعطق  میدرک ، یم 
تنـس لـها   » صوصخ رد  رتشیب  هعلاـطم  تهج  /1/18/ح116 ) هعیـشلا ثیداحا  عماـج  .«) میا هتخودـنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
هاگنآ دوب و  هعیـش  ریغ  بهذم  وریپ  هتـشذگ  رد  ناشیا  ) یناجیت دمحم  رتکد  یعقاو ، تنـس  لها  هب : دـینک  عوجر  هن »...  تسا  هعیـش  یعقاو 

.(، دوش هعجارم  یمالسا  فراعم  دانیب  رـشن  مدش » تیاده  هاگنآ   » باتک هب  شندش  هعیـش  یئارچ  یگنوگچ و  زا  یهاگآ  تهج  دش . هعیش 
باتک هیهت  تهج  فراعم  داینب  اب  سامت  نفلت  ) یمالـسا فراعم  داینب  یعیفـش ، دـمحم  دیـس  اه ، هدـیقع  اه و  هدـیا  یمالـسا  فراعم  داـینب 
ربمایپ تنـس  اب  یمتح  تفلاخم  يانعم  هب  دروخ  یم  مشچ  هب  یلمع  ای  يرظن  توافت  هعیـش  ریغ  هعیـش و  نیب  هک  اجنآ  نیارباـنب  ( 7732009

نیا هولصلا  مالسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  ربمایپ و  هویـش  هک  تسین  یکـش  هناگجنپ 1 - ياـهزامن  هعیـش و  فلا ) تسین . هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
، اهزامن نیب  ینکفا  هلصاف  قیرفت و  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  نخـس  - 2 دندناوخ . یم  دوخ  تلیـضف  تقو  رد  ار  ياهزامن  زا  کی  ره  هک  هدوب 
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شور میمهف  یم  اهنآ  زا  هک  دراد  دوجو  ینئارق  میدـقتعم  ام  تسا ؟ ینید  ياهراک  ریاس  ناسب  بحتـسم  يراک  اـی  دراد  بوجو  رب  تلـالد 
هلمج زا  دراد . بوجو  يراک  نینچ  هکنیا  هن  تساهزامن  نیب  قیرفت  بابحتـسا ) رثکادـح  ای  و   ) زاوج رگناشن  طقف  ناراوگرزب  نآ  يراـتفر 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  املع  : » دسیون یم  هعیش ) ریغ  ياملع  زا   ) يربط ریرج  نب  دمحم  زا : تسا  ترابع  نئارق  نآ 
. دـندومرف یم  ادا  عمج  تروصب  یهاگ  ای  قیرفت  تروص  هب  يرورـض ، تاظحالم  نودـب  ار  اـشع  برغم و  زین  رـصع و  رهظ و  زاـمن  هلآ  و 

الئل : » داد خـساپ  وا  درک ؟ یم  لمع  نینچنیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ارچ  هک  مدیـسرپ  ساـبع » نبا   » زا دـیوگ : یم  ثیدـح  رگ  تیاور 
رد هتبلا  ثیدح 190 ) لیذ  دـشرتسملا ، يربط ، ریرج  نب  دـمحم  .«) دـنکن لیمحت  شتما  رب  تسا  یتخـس  بجوم  هک  يراک  ات  هتما » جرحی 

شیاشگ و داجیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هزیگنا  هک  هدـمآ  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  زا  هعیـش  تاـیاور  یخرب 
، مظعم ربمایپ  هک  دنا  هدرک  لقن  یتایاور  هعیش  ریغ  زین  و  يزاریش ) ینابر  عبط  3/138/ح6 - هعیشلا ، لئاسو  .) هدوب نارازگزامن  يارب  یتحار 
هب کنیا  دندناوخ . یم  عمج )  ) هلـصاف نودـب  ار  یخرب  هلـصاف و  اب  ار  اهزامن  یخرب  رفـس  ریغ  رد  مه  رفـس و  رد  مه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 

ءاشعلا برغملا و  و  اعیمج ، رصعلا  رهظلا و  هللا  لوسر  یلـص  : » دنک یم  لقن  سابع  نبا  زا  لبنح  دمحا  مینک : یم  افتکا  تایاور  یخرب  رکذ 
تروصب مه و  اب  ار  اشع  برغم و  نینچمه  رـصع و  رهظ و  ياهزامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  رفـس » ـال  فوخ و  ریغ  نم  اـعیمج 

تسد نیا  زا  ( 1/221 دمحا ، دنـسم  .) دشاب هتـشاد  دوجو  ترفاسم  ای  نمـشد و  زا  سرت  دننام  يرذع  هک  نآ  نودب  دروآ ، یم  اج  هب  عمج 
دنـسم میناوخ : یم  ارف  هعجارم  هب  ار  ناگدـنهوژپ  هدرک و  هراشا  اـهنآ  یخرب  سردآ  هب  اـم  دوش و  یم  تفاـی  هعیـش  ریغ  بتک  رد  تاـیاور 

ثیداحا یف  لوصألل  عماجلا  جاتلا   242 لامعلا ، زنک  2/151 و 488  ملسم ، حیحص   1/263 یناقرز ، اطوملا ، حرش   1/251 لبنح ، نب  دمحا 
یتفم ماما و  شقن  هک  هعیش  ریغ  نایاوشیپ  یخرب  یتح  هک  میوش  یم  روآدای  زین  ار  هتکن  نیا  نایاپ  رد   1/148 فصان ، یلع  ص ،)  ) لوسرلا
نیمه رد  يراخب ) حیحـص  فورعم  باتک  بحاص  « ) يراخب ماما   » هلمج زا  دـنا . هدرک  رداص  زامن  ود  نیب  عمج  زاوج  هب  اوتف  زین  دـنراد  ار 

بابحتسا تاعارم  هک  هدش  میظنت  يروط  یگدنز  عضو  قطانم ، زا  رایـسب  رد  هزورما  هک  دینادب  تسین  دب  هحفص 57 و 58 . دلج 2 ، باتک 
زا زامن ) لصا  ظفح  « ) مها  » تاعارم يارب  تسا  هتسیاش  ور  نیا  زا  هدیدرگ و  زامن  هب  تبسن  یلهاک  یتح  تقشم و  بجوم  زامن  رد  قیرفت 

هحفص 200) يزاریـش ، مراکم  داتـسا  یبهذم ، ياهـشسرپ  هب  خساپ  ) دروآ اج  هب  بیترت  هب  نامزمه و  ار  اهنآ  تشادرب و  تسد  زامن  قیرفت 
هلاسر .) دـننک یم  يراددوخ  رظن  راهظا  زا  یتاظحالم  رطاـخب  دـنا ، هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هک  زین  هعیـش  ریغ  ياـهقف  یخرب  هزورما  هنافـسأتم 

ار نآ  مه  هعیش  هک  یتایاور  ساسا  رب  هک  میریذپ  یم  ار  تقیقح  نیا  دنب 1 و 2  هب  هجوت  اب  - 3 ص156 ) هرامش 20 ، متفه ، لاس  مالسالا ،
يایوگ دوخ  يزامن  ره  يارب  تلیـضف » تقو   » مان هب  تاقوا  نیا  يراذگ  مان  الـصا  تسا ، رتهب  تلیـضف  تقو  رد  زامن  ندـناوخ  دراد  لوبق 

و دـشاب ، هتـشاد  تهارک  ای  تلیـضف )  ) بابحتـسا تسا  نکمم  نوگانوگ  داعبا  رد  رگید  تدابع  ره  اـی  زاـمن  نیا ، دوجو  اـب  تسا . رما  نیا 
تیاعر اب  ات  دـنک  یم  شالت  تسا ، راگدرورپ  ترـضح  رـضحم  هب  رتشیب  یبایراب  لاعتم و  يادـخ  رتشیب  شاداپ  لابند  هب  هک  ینمؤم  ناسنا 

دشاب نکمم  هچنانچ  رگا  تسا . تعامج  اب  نآ  ندناوخ  زامن ، بابحتـسا  داعبا  زا  یکی  دربب . يرتشیب  هرهب  عومجم  رد  بادآ ، رتشیب  هچره 
دیامن رازگرب  دشاب ) نکمم  هک  رتشیب  تارفن  دادـعت  ره  هب   ) تعامج اب  ار  اهزامن  زا  کی  ره  تلیـضف  تقو  رد  هدز ، كاوسم  رطعم ، ناسنا 

هب هک  يوحن  هب  تلیـضف  تقو  رد  زامن  ای  تعامج  هب  زامن  نیب  دشاب  ریاد  رما  رگا  اما  دراد . حیجرت  اهزامن  ریاس  رب  زامن  نیا  دیدرت ، نودـب 
ریغ تقو  رد  تعامج  زاـمن  هک  تسین  یکـش  دوش ، یمن  رازگرب  یبساـنم  تعاـمج  زاـمن  دـیاب ، هک  هنوگ  نآ  تلیـضف  تقو  رد  یلیلد  ره 

نارازگزامن دادعت  رگا  الوا  هکنیا  هچ  تسا . یهلا  شاداپ  قحتسم  رتشیب  وحن  نیا  هب  نوچ  دراد . حیجرت  يرگید  نآ  رب  تعامج  هب  تلیضف 
رگا هک  دراد  باوث  ردـق  نآ  دوش ، رتشیب  رفن  هد  زا  نآ  دادـعت  هاگره  ایناث  دوش و  یم  رتشیب  زین  نآ  باوث  دـبای  ینوزف  ردـق  ره  تعامج  هب 

باوث ذـغاک ، اه  نامـسآ  مامت  و  بکرم ، اهایرد  ياه  بآ  مامت  ملق و  اه  تخرد  مامت  دـنوش و  هدنـسیون  سنا ، نج و  ناگتـشرف و  ماـمت 
طرش هب  ار  دیور  یم  نآ  زا  هک  هچنآ  نیمز و  رب  هدجس  نایعیـش  رهم  زا  هدافتـسا  هعیـش و  ب ) دنـسیونب . دنناوت  یمن  ار  نآ  زا  تعکر  کی 
هدجس هعیش  ریغ  اما  هیلع » دجـسی  ام   » باوبا زا  لوا  باب  هولـصلا ، باتک  هعیـشلا ، لیاسو  .) دناد یم  زیاج  دشابن  یکاشوپ  یکاروخ و  هکنآ 
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دمحم دیس  اه ، هدیقع  اه و  هدیا  دنراد (. یم  مهتم  یتسرپ  تب  هب  ار  نایعیـش  و  ( 1/357 یسوط ، خیش  فالخلا ، ) هتسناد اور  ار  زیچ  همه  رب 
ار تیاور  نیا  قوف  هورگ  ود  ره  - 1 هک : تسا  نآ  ام  لیلد  ات 389 ) ص385  یناجیت ، دمحم  نایوگتسار ، اب  هارمه  297 و 298 ؛ یعیفش ،

تیاـنع شنئاوریپ  ناـشیا و  هب  طـقف  دـنوادخ  هک  یئاـه  تمعن  ناـیب  عضوم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم ، ترـضح  هک  دـنا  هدرک  لـقن 
( ممیت لثم   ) تراهط لماوع  زا  یکی  هاگ و  هدجس  نم  يارب  ار  نیمز  دنوادخ  اروهط » ادجسم و  ضرالا  یل  تلعج  : » دنتفگ نینج  هدومرف ،
، دوش یم  تابثا  نیمز  رب  هدجـس  زاوج  لصا  ثیدح  نیا  اب  دجـس )» « - » ضرا  » هدام يوبنلا ، ثیدحلا  ظافلال  سرهفملا  مجعملا  .) داد رارق 
ریصح و ای  نیمز  رب  زج  ربمایپ  هک  نآ  یکی  تسا . حیحص  دیور  یم  نآ  زا  هک  هچنآ  ای  نیمز  رب  طقف  هدجـس  ییاور  یلقع و  لیلد  ود  هب  و 

رگا اه ، نیا  ریغ  هب  هدجـس  تحـص  رد  ام  تسا  يدـبعت  یفیقوت و  تدابع  نوچ  و  دـندرکن ، هدجـس  دـیور  یم  نیمز  زا  نآ  لثم  هک  هچنآ 
هک تساجنیا  بلاج  تسا . زاوج  مدع  یئالقع  یلقع و  لصا  نیاربانب  میراد  نآ  تحـص  رد  کش  لقادـح  میـشاب ، هتـشادن  نالطب  هب  نیقی 

ناک ال  » دـندرک یمن  هدجـس  نیمز  رب  زج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  دـنا ، هدرک  لقن  تنـس  لـها  دوخ  هک  تاـیاور  زا  یخرب  رد 
دنا و ترتع  تیب و  لها  وزج  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هکنآ  رگید  ص57 ) ج2 ، دئاوزلا ، عمجم  «.) ضرالا یلع  الا  دجـسی 

میئوج یم  هرهب  ترضح  نآ  ثیدح  زا  تسا ) هعیش  ریغ  هعیـش و  لوبق  دروم  هک  نیلقث  ثیداحا  تلالد  هب  ،) درک هعجارم  زین  ناشیا  هب  دیاب 
ای یندروـخ  هچنآ  ره  و  تاـیاور : ریاـس  رد  و   ) ناـتک هبنپ و  رگم  نکم ! هدجـس  دـیور  یم  نیمز  زا  هک  هچنآ  اـی  نیمز  رب  زج  : » دوـمرف هـک 
هک  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  زا  ار  كاخ  رب  هدجس  زاوج  لصا  نایعیشام ، ور  نیا  زا  یسوط ) خیش  فالخلا ، («.) تسا یندیـشوپ 

تنس ذخا  هب  روتسد  هعیش ، ریغ  فارتعا  قبط  هک   ) ترتع زا  ار  نیمز  ریغ  رب  هدجـس  زاوج  مدع  یلو  هتفرگ  تسا ) هعیـش  ریغ  اب  قفاوت  دروم 
لوسر هکنیا  رب  یتلالد  رین  هتس ) حاحص  هب  فورعم   ) هعیـش ریغ  ربتعم  بتک  تایاور  اساسا  - 2 مینک . یم  تفایرد  میراد ) نانآ  زا  تیعبت  و 

. درادن دشاب ، هدرک  هدجس  ندوبن ) یندروخ  یندیشوپ و  طرش  هب   ) دیور یم  نیمز  زا  هچنآ  نیمز و  زا  ریغ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ ،
رب هراومه  رمع ، نایاپ  ات  تثعب  زاغآ  زا  ترضح  نآ  دنراد  تلالد  هک  یتایاور  ( 1 دنا : هتسد  هس  رب  هدش  دای  بتک  تایاور  هکنیا : حیضوت 
هب هدجـس ، ماجنا  زا  لبق  دندوب ، غاد  اهگیر  هک  یعقوم  ناناملـسم  دنراد  تلالد  هک  یتایاور  ( 2 دندرک . یم  هدجـس  گیر  ای  كاخ  يزور 

رطاخ هب  یهاگ  هکنیا  و  ( 3 دندرک . یم  هدجس  سپس  دوش و  هتساک  نآ  يامرگ  زا  ات  دنتشاد  یم  هگن  دوخ  ناتـسد  رد  ار  اهنآ  یمک  تدم 
یم هدجـس  هتخادنا و  نآ  يور  رب  دوب ) امرخ  فیل  زا  هدش  هتفاب  ریـصح  زا  یکچوک  رایـسب  هعطق  هک  هرمخ  لثم   ) يزیچ گیر ، ندوب  غاد 

و هدیدرگ ). جرد  هتفرگ  تروص  هعیش  ریغ  بتک  یسررب  هب  هک  انتنس » انتریـس و   » باتک رد  ینیما  همالع  طسوت  يدنب  میـسقت  نیا  .) دندرک
. دـندرک یم  هدجـس  زین  شرف  رب  ترـضح  نآ  دوش  اعدا  ات  دوبن  راک  رد  يزورما  ياهولیز  اهـشرف و  ناـمز  نآ  الـصا  هک  تسا  مولعم  هتبلا 
، ایروب رب  هامگ  هدرک و  یمن  هدجـس  گیر  كاخ و  رب  هشیمه  ترـضح  نآ  یلب ، دـننک )! یم  هدجـس  مه  شرف  رب  هعیـش  ریغ  هکنآ  لاـح  )
هک دنتـسه  یئاه  یندـیئور  نامه  قوف  مالقا  اریز  تسا ، هدـش  هتفریذـپ  هعیـش  رظن  زا  زین  اهنیا  ماـمت  هک  دـندرک  یم  هدجـس  زین  هرمخ و ... 

دنناـمه ارنآ  هدرک و  هدجـس  رهم  رب  هـک  تـسور  زا  هـن  رهم ، رب  هدجـس  رد  هعیـش  يراـتفر  شنم  - 3 دـنرادن . كاشوپ  كاروخ و  تیلباـق 
اج همه  رد  هشیمه و  تبوطر  ای  امرگ  دـقاف  یبصغ  ریغ  كاـپ  نیمز  زا  هدافتـسا  نوچ  هکلب  دـنیبب ، تسادـق  شتـسرپ و  ناـیاش  راـگدرورپ 

هدجـس لثم   ) دزادرپ یم  هدجـس  هب  زین  زاـمن  عقوم  ریغ  رد  یتح  هتـشاد و  زاـین  هشیمه  زاـمن  هب  رگـشیاین  ناـسنا  یئوس  زا  و  تسین ، نکمم 
رهم بلاق  رد  ار  یعرش  تحص  ياهیگژیو  عماج  یتشادهب و  كاخ  زا  يرادقم  ورنیا  زا  ددرگ ) یم  یمازلا  شا  ندینش  اب  هک  نآرق  بجاو 

نآ ناوت  یم  هدش ، باختنا  نیمز  كاخ و  تسا ، حیحص  نآ  رب  هدجـس  هک  ءایـشا  همه  نآ  نیب  زا  ارچ  الاح  دنـشاب . رت  تحار  ات  هدروآرد 
یخرب رد  رگم   ) درک یمن  هدجـس  كاخ  نیمز و  زا  ریغ  رب  هاـگچیه  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ ، ( 1 دید : تلع  دـنچ  ورگ  ردار 

یلع الا  دجـسی  ناک ال   » هدش لقن  ربمایپ ) گرزب  هباحـص  « ) دوعـسم نبا  هللادبع   » زا دوبن ) نکمم  كاپ  نیمز  هب  ناسآ  یـسرتسد  هک  عقاوم 
ریغ ياملع  نایاوشیپ و  زا   ) یعفاش هتبلا  توریب ) یبرعلا ، باـتکلا  راد   2/57 دئاوزلا ، عمجم  .) درک یمن  هدجـس  نیمز  ریغ  رب  وا  هک  ضرالا »
مألا یعفاش ، «) تسین حیحص  هدجـس  دشاب ، هتـشادن  سامت  نیمز  اب  یناشیپ  رگا  تسا و  نیمز  یناشیپ ، هدجـس  ياج  : » دیوگ یم  زین  هعیش )
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ادهشلا دیس  ترـضح  تبرت  اصوصخم   ) كاخ ( 2 دوجـسلا )» هزجی  مل  ضرـالا  هتهبج  نم  سمی  مل  نـم  و   » توریب هـفرعملا ، راد  ، 1/114
ربـق رز  رباـج ! اـی  : » دومرف رباـج  هب  هکناـنچمه  هدوب ، زین  لوسر  ترـضح  دـیکأت  دروـم  هک  تسا  یناوارف  يوـنعم  رثا  ياراد  مالـسلا ) هیلع 

قحلا قاقحا  رد  تیاور  نیا  «) تسا تشهب  زا  یتمـسق  البرک  هک  نک  ترایز  ار  نیـسح  ربق  رباج ! يا  هنجلا » نم  هعطق  البرک  نإـف  نیـسحلا 
تفارـش اهکاخ  ریاس  رب  البرک  كاـخ  هک  تسا  ناسنیدـب  و  ص47 ) مالسلا ) هیلع   ) ادهشلا دیـس  باتک  بیغتـسد ، دیهـش  زا  لقن  هب  هدمآ .

نینچ ار  كاخ  ریغ  رب  هدجس  ندوبن  زیاج  كاخ و  رب  هدجس  تلع  مالسلا  هیلع  قداص ، ماما  ترضح  عیـشت ، بتکم  ياوشیپ  گرزب  دراد .
ناتـسرپ ایند  اریز  دوش  هدجـس  اهیندیـشوپ  اهیندروخ و  رب  تسین  روازـس  ور  نیا  زا  تسادخ ، يارب  عوضخ  شنرک و  هدجـس ، : » دیامرف یم 

رب ار  دوخ  یناشیپ  تسین  هتـسیاش  سپ  دنک . یم  شتـسرپ  ار  ادخ  هدجـس  لاح  رد  هدننک  هدجـس  هکنآ  لاح  دنا  كاشوپ  كاروخ و  هدـنب 
للع .«) دناسر یم  رشتیب  ار  ادخ  ربارب  رد  عوضخ  عضاوت و  نوچ  تسا  لضفا  نیمز  رب  هدجس  يراب ! دراذگب . ایند  هتفیش  ناتـسرپ  ایند  دوبعم 

هدجس و لیهست  تهج  تسا  يا  هلیـسو  رهم  تسادخ و  يارب  شنرک  هکلب  تسین  كاخ  میظعت  رهم ، رب  هدجـس  هصالخ : عیارشلا 1/341 )
. ناکم ره  رد  تدابع 

رهمرب هدجس  رد  يرشع  ینثا  هعیش  لیلد 

هراشا

سپ تساهنآ  اب  قح  هک  اه  ینس  ای  تسام  اب  قح  مییوگ و  یم  تسار  نایعیش  ام  ای  هکنیا  ینعی   : تسا یکی  قح  میدقتعم  هکنیا  هب  هجوت  اب 
االو زا  دعب  نیمآ  ای  نتشاذگ  رهم  ثحب  نیمه  لثملا  یف  میسرب  بسانم  لح  هار  کی  هب  میتسناوتن  لاس  زا 1400  دعب  ارچ 

شسرپ

اب قح  مییوگ و  یم  تسار  نایعیش  ام  ای  هکنیا  ینعی   : تسا یکی  قح  میدقتعم  هکنیا  هب  هجوت  اب  رهمرب  هدجس  رد  يرـشع  ینثا  هعیـش  لیلد 
رهم ثحب  نیمه  لثملا  یف  میـسرب  بسانم  لح  هار  کی  هب  میتسناوتن  لاـس  زا 1400  دـعب  ارچ  سپ  تساهنآ  اب  قح  هک  اه  ینـس  ای  تسام 

؟ زامن هروس  دمح و  رد  نیلاضلاالو  زا  دعب  نیمآ  ای  نتشاذگ 

خساپ

یناـسآ هب  دارفا  یگدـنز  رد  هک  تسا  یمهم  تاـقافتا  زا  رگید  نییآ  هـب  شیارگ  ناـکاین و  بهذـم  زا  ینادرگور  تـسناد ، دـیاب  تـسخن 
یگنوگچ هرابرد  ییاه  باتک  یتح  دنا و  هدروآ  تسد  هب  یتیقفوم  نینچ  تماهش  اب  تمه و  دنلب  دارفا  یخرب  هچ  رگا  تسین . ریذپ  ناکما 

يارب تبثم  ياه  تیلاعف  یخرب  نینچمه  نایوگتـسار و .)... اب  هارمه  مدش ، تیاده  هاگنآ  دمحم ، یناجیت ،  ) دـنا هتـشون  قح  بهذـم  نتفای 
بهاذم نیب  بیرقت  سالجا  اهنآ ، هنومن  هک  تسا  هتفرگ  ماجنا  یبهذم  ياه  هقرف  ندش  کیدزن  فلتخم و  بهاذم  ياه  هاگدید  زا  عالطا 

تنـس نآرق و  قباـطم  هـچنآ  زا  عـالطا  تـهج  اـما  دـشاب . یم  نارهت  رد  یمالـسا  بهاذـم  بـیرقت  لقتـسم  هاگـشناد  لیکـشت  یمالــسا و 
هکنآ طرش  هب  ار  دیور  یم  نآ  زا  هک  هچنآ  نیمز و  رب  هدجس  نایعیش  مینک : یم  بلج  ریز  بلاطم  هب  ار  امـش  هجوت  دشاب . یم  (ص ) ربمایپ

همه رب  هدجس  هعیش  ریغ  اما  هیلع » دجسی  ام   » باوبا زا  لوا  باب  هولصلا ، باتک  هعیشلا ، لیاسو  .) دناد یم  زیاج  دشابن  یکاشوپ  یکاروخ و 
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، یعیفش دمحم  دیس  اه ، هدیقع  اه و  هدیا  دنراد (. یم  مهتم  یتسرپ  تب  هب  ار  نایعیش  و  ( 1/357 یسوط ، خیش  فالخلا ، ) هتسناد اور  ار  زیچ 
لقن ار  تیاور  نـیا  قوـف  هورگ  ود  ره  - 1 هک : تسا  نآ  اـم  لـیلد  ات 389 ) ص385  یناجیت ، دـمحم  نایوگتـسار ، اب  هارمه  و 298 ؛  297

، هدومرف تیانع  شناوریپ  ناشیا و  هب  طقف  دـنوادخ  هک  یئاـه  تمعن  ناـیب  عضوم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم ، ترـضح  هک  دـنا  هدرک 
رارق ممیت ) لثم   ) تراهط لماوع  زا  یکی  هاـگ و  هدجـس  نم  يارب  ار  نیمز  دـنوادخ  اروهط » ادجـسم و  ضرـالا  یل  تلعج  : » دـنتفگ نینج 

هب و  دوش ، یم  تابثا  نیمز  رب  هدجـس  زاوج  لصا  ثیدح  نیا  اب  دجـس )» « - » ضرا  » هدام يوبنلا ، ثیدحلا  ظافلال  سرهفملا  مجعملا  .) داد
ریـصح و ای  نیمز  رب  زج  ربمایپ  هک  نآ  یکی  تسا . حیحـص  دـیور  یم  نآ  زا  هک  هچنآ  اـی  نیمز  رب  طـقف  هدجـس  ییاور  یلقع و  لـیلد  ود 

رگا اه ، نیا  ریغ  هب  هدجـس  تحـص  رد  ام  تسا  يدـبعت  یفیقوت و  تدابع  نوچ  و  دـندرکن ، هدجـس  دـیور  یم  نیمز  زا  نآ  لثم  هک  هچنآ 
هک تساجنیا  بلاج  تسا . زاوج  مدع  یئالقع  یلقع و  لصا  نیاربانب  میراد  نآ  تحـص  رد  کش  لقادـح  میـشاب ، هتـشادن  نالطب  هب  نیقی 

ناک ال  » دـندرک یمن  هدجـس  نیمز  رب  زج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  دـنا ، هدرک  لقن  تنـس  لـها  دوخ  هک  تاـیاور  زا  یخرب  رد 
دنا و ترتع  تیب و  لها  وزج  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هکنآ  رگید  ص57 ) ج2 ، دئاوزلا ، عمجم  «.) ضرالا یلع  الا  دجـسی 

میئوج یم  هرهب  ترضح  نآ  ثیدح  زا  تسا ) هعیش  ریغ  هعیـش و  لوبق  دروم  هک  نیلقث  ثیداحا  تلالد  هب  ،) درک هعجارم  زین  ناشیا  هب  دیاب 
ای یندروـخ  هچنآ  ره  و  تاـیاور : ریاـس  رد  و   ) ناـتک هبنپ و  رگم  نکم ! هدجـس  دـیور  یم  نیمز  زا  هک  هچنآ  اـی  نیمز  رب  زج  : » دوـمرف هـک 
هک  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  زا  ار  كاخ  رب  هدجس  زاوج  لصا  نایعیشام ، ور  نیا  زا  یسوط ) خیش  فالخلا ، («.) تسا یندیـشوپ 

تنس ذخا  هب  روتسد  هعیش ، ریغ  فارتعا  قبط  هک   ) ترتع زا  ار  نیمز  ریغ  رب  هدجـس  زاوج  مدع  یلو  هتفرگ  تسا ) هعیـش  ریغ  اب  قفاوت  دروم 
لوسر هکنیا  رب  یتلالد  رین  هتس ) حاحص  هب  فورعم   ) هعیـش ریغ  ربتعم  بتک  تایاور  اساسا  - 2 مینک . یم  تفایرد  میراد ) نانآ  زا  تیعبت  و 

. درادن دشاب ، هدرک  هدجس  ندوبن ) یندروخ  یندیشوپ و  طرش  هب   ) دیور یم  نیمز  زا  هچنآ  نیمز و  زا  ریغ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ ،
رب هراومه  رمع ، نایاپ  ات  تثعب  زاغآ  زا  ترضح  نآ  دنراد  تلالد  هک  یتایاور  ( 1 دنا : هتسد  هس  رب  هدش  دای  بتک  تایاور  هکنیا : حیضوت 
هب هدجـس ، ماجنا  زا  لبق  دندوب ، غاد  اهگیر  هک  یعقوم  ناناملـسم  دـنراد  تلالد  هک  یتایاور  ( 2 دندرک . یم  هدجـس  گیر  ای  كاخ  يور 

رطاخ هب  یهاگ  هکنیا  و  ( 3 دندرک . یم  هدجس  سپس  دوش و  هتساک  نآ  يامرگ  زا  ات  دنتشاد  یم  هگن  دوخ  ناتـسد  رد  ار  اهنآ  یمک  تدم 
یم هدجـس  هتخادنا و  نآ  يور  رب  دوب ) امرخ  فیل  زا  هدش  هتفاب  ریـصح  زا  یکچوک  رایـسب  هعطق  هک  هرمخ  لثم   ) يزیچ گیر ، ندوب  غاد 

و هدیدرگ ). جرد  هتفرگ  تروص  هعیش  ریغ  بتک  یسررب  هب  هک  انتنس » انتریـس و   » باتک رد  ینیما  همالع  طسوت  يدنب  میـسقت  نیا  .) دندرک
. دـندرک یم  هدجـس  زین  شرف  رب  ترـضح  نآ  دوش  اعدا  ات  دوبن  راک  رد  يزورما  ياهولیز  اهـشرف و  ناـمز  نآ  الـصا  هک  تسا  مولعم  هتبلا 

هرمخ ایروب ، رب  یلو  هدرک  یمن  هدجس  گیر  كاخ و  رب  هشیمه  ترضح  نآ  یلب ، دننک )! یم  هدجـس  مه  شرف  رب  هعیـش  ریغ  هکنآ  لاح  )
تیلباق هک  دنتـسه  یئاه  یندیئور  نامه  قوف  مالقا  اریز  تسا ، هدـش  هتفریذـپ  هعیـش  رظن  زا  زین  اهنیا  مامت  هک  دـندرک  یم  هدجـس  زین  و ... 

راگدرورپ دـننامه  ارنآ  هدرک و  هدجـس  رهم  رب  هک  تسور  زا  هن  رهم ، رب  هدجـس  رد  هعیـش  يراتفر  شنم  - 3 دـنرادن . كاشوپ  كاروخ و 
و تسین ، نکمم  اج  همه  رد  هشیمه و  تبوطر  ای  امرگ  دقاف  یبصغ  ریغ  كاپ  نیمز  زا  هدافتسا  نوچ  هکلب  دنیبب ، تسادق  شتسرپ و  نایاش 
اب هک  نآرق  بجاو  هدجـس  لثم   ) دزادرپ یم  هدجـس  هب  زین  زامن  عقوم  ریغ  رد  یتح  هتـشاد و  زاین  هشیمه  زامن  هب  رگـشیاین  ناـسنا  یئوس  زا 

تحار ات  هدروآرد  رهم  بلاق  رد  ار  یعرش  تحص  ياهیگژیو  عماج  یتشادهب و  كاخ  زا  يرادقم  ورنیا  زا  ددرگ ) یم  یمازلا  شا  ندینش 
تلع دنچ  ورگ  ردار  نآ  ناوت  یم  هدش ، باختنا  نیمز  كاخ و  تسا ، حیحص  نآ  رب  هدجس  هک  ءایشا  همه  نآ  نیب  زا  ارچ  الاح  دنشاب . رت 
ناسآ یسرتسد  هک  عقاوم  یخرب  رد  رگم   ) درک یمن  هدجس  كاخ  نیمز و  زا  ریغ  رب  هاگچیه  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ ، ( 1 دید :
نیمز ریغ  رب  وا  هک  ضرالا » یلع  الا  دجسی  ناک ال   » هدش لقن  ربمایپ ) گرزب  هباحص  « ) دوعـسم نبا  هللادبع   » زا دوبن ) نکمم  كاپ  نیمز  هب 

ياج : » دیوگ یم  زین  هعیـش ) ریغ  ياملع  نایاوشیپ و  زا   ) یعفاش هتبلا  توریب ) یبرعلا ، باتکلا  راد   2/57 دئاوزلا ، عمجم  .) درک یمن  هدجس 
توریب هفرعملا ، راد  مألا 1/114 ، یعفاش ، «) تسین حیحص  هدجـس  دشاب ، هتـشادن  سامت  نیمز  اب  یناشیپ  رگا  تسا و  نیمز  یناشیپ ، هدجس 
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يونعم رثا  ياراد  مالسلا ) هیلع  ادهشلا  دیس  ترـضح  تبرت  اصوصخم   ) كاخ ( 2 دوجـسلا )» هزجی  مل  ضرالا  هتهبج  نم  سمی  مل  نم  «و 
« هنجلا نم  هعطق  البرک  نإف  نیـسحلا  ربق  رز  رباج ! ای  : » دومرف رباج  هب  هکناـنچمه  هدوب ، زین  لوسر  ترـضح  دـیکأت  دروم  هک  تسا  یناوارف 
، بیغتـسد دیهـش  زا  لقن  هب  هدـمآ . قحلا  قاقحا  رد  تیاور  نیا  «) تسا تشهب  زا  یتمـسق  البرک  هک  نک  تراـیز  ار  نیـسح  ربق  رباـج ! يا 
، عیـشت بتکم  ياوشیپ  گرزب  دراد . تفارـش  اهکاخ  ریاس  رب  البرک  كاخ  هک  تسا  ناسنیدب  و  ص47 ) مالسلا ) هیلع   ) ادهشلا دیـس  باتک 
شنرک و هدجـس ، : » دـیامرف یم  نینچ  ار  كاخ  ریغ  رب  هدجـس  ندوبن  زیاج  كاخ و  رب  هدجـس  تلع  مالـسلا  هیلع  قداـص ، ماـما  ترـضح 

لاح دنا  كاشوپ  كاروخ و  هدنب  ناتسرپ  ایند  اریز  دوش  هدجس  اهیندیشوپ  اهیندروخ و  رب  تسین  روازس  ور  نیا  زا  تسادخ ، يارب  عوضخ 
ایند هتفیـش  ناتـسرپ  ایند  دوبعم  رب  ار  دوخ  یناـشیپ  تسین  هتـسیاش  سپ  دـنک . یم  شتـسرپ  ار  ادـخ  هدجـس  لاـح  رد  هدـننک  هدجـس  هکنآ 

: هصالخ عیارـشلا 1/341 ) للع  .«) دـناسر یم  رتشیب  ار  ادـخ  ربارب  رد  عوضخ  عضاوت و  نوچ  تسا  لضفا  نیمز  رب  هدجـس  يراب ! دراذـگب .
. ناکم ره  رد  تدابع  هدجس و  لیهست  تهج  تسا  يا  هلیسو  رهم  تسادخ و  يارب  شنرک  هکلب  تسین  كاخ  میظعت  رهم ، رب  هدجس 

؟ تسا هدش  باب  اجک  زا  رهم  و  تسیچ ؟ رهم  هفسلف  ًالصا  و  دننک ، یم  هدجس  رهم  هب  زامن  رد  نایعیش  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هدش  باب  اجک  زا  رهم  و  تسیچ ؟ رهم  هفسلف  ًالصا  و  دننک ، یم  هدجس  رهم  هب  زامن  رد  نایعیش  ارچ 

خساپ

و تسا ). هدـش  هدـیرفآ  هدـننک  كاپو  كاپ  هدجـس و  لحم  نم  يارب  نیمز  "  ) ًاروهط ًادجـسم و  ُضرالا  یل  ْتَلِعُج   : " دومرف مرکا ( ربمایپ 
لاـصخ "  ) اروـهط ًادجـسم و  ُضرـالا  یتمُاـِل  ْتَـلِعُج  . " تـسا هدـش  هدـیرفآ  هدـننک  كاـپ  كاـپ و  هدجـس و  لـحم  نـیمز  زین  مـتّما  يارب 

یتقو تسا . حیحص  نآ  رب  هدجس  نیملسم ، فئاوط  عیمج  قافتا  هب  هک  تسا  يزیچ  صلاخ  كاخ  سپ  ح14 ) هعبرالا ، باب  قودصخیش ،
يور ربمایپ ( تشادن و  شرف  دجـسم  نامز  نآ  رد  دنداد ، ار  یبنلادجـسم  نتخاس  روتـسد  دندروآ و  فیرـشت  هرونم  ۀنیدم  هب  ادخ ( لوسر 
نامه يور  زین  یلع ( ترـضح  رمع و  نامثع و  رکبوبا و  نامز  رد  دـندرک . یم  هدجـس  دجـسم  ياهکاخ  نامه  يور  دجـسم ، نیمز  نامه 
يور رب  مالسا ، ردص  ياهناملسم  ربمایپ و  ياه  هدجس  هدوب و  نیمز  يور  ربمایپ  ياهزامن  مامت  نیاربانب  دندومن . یم  هدجـس  دجـسم  نیمز 
لوسر زا  تعباتم  یّسأت و  ۀطساو  هب  دننک ، یم  هدجس  كاخ  يور  رب  هک  نایعیش  تسا و  حیحـص  كاخ  رب  هدجـس  ًاعطق  سپ  هدوب . كاخ 

نوچ ًایناث  كاخ . هچ  دشاب و  گنـس  هچ  دـناد ، یم  زئاج  نیمز  مامت  رب  ار  هدجـس  هعیـش  تسا . حیحـص  ناشیاهزامن  ًاعطق  سپ  تسادـخ ؛
كاخ زا  يا  هعطق  نایعیش  تهج  نیدب  تسین ، زیاج  سجن  نیمز  رب  هدجس  دشاب و  كاپ  یتساجن  ره  زا  دیاب  هدجـس  لحم  هک  تسا  طرش 

كاخ و ره  دـنناد  یمن  اریز  دـننک . هدجـس  كاپ  كاخ  نآ  رب  دـنناوخب  زامن  دنتـساوخ  تقو  ره  ات  دـنراد ، دوخ  هارمه  هب  ار  رهم )  ) كاـپ
باختنا دنراد ، شتراهط  هب  نیقی  هک  ار  كاپ  كاخ  هعطق  کی  تهج  نیدب  هن ، ای  تسا  كاپ  دننک ، هدجس  دنهاوخ  یم  نآ  رب  هک  ینیمز 

رازگزامن دراد و  راگدرورپ  تمظع  لباقم  رد  عوشخ  عوضخ و  ناونع  هدجـس  نوچ  نیا ، رب  هوالع  دـننک . یم  هدجـس  نآ  رب  دـننک و  یم 
تلالد رتشیب  یگدنب ، تیدوبع و  تلاح  رد  نتـشاذگ  كاخ  رب  رـس  سپ  دراذگب ، نیمز  رب  تسا ، یناشیپ  هک  ار  ندب  ياضعا  فرـشا  دیاب 

نارگ هداجس  هب  ار  شیناشیپ  هدجس ، لاح  رد  ناسنا  رگا  اما  رگید . ءایشا  ریاس  هب  تبـسن  دراد ، راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  عوشخ  عوضخ و  رب 
عوشخ عضاوت و  رب  تلالد  اهنیا  دراذـگب ، تمیق  نارگ  ياه  هماج  رب  ای  هرقن ، الط و  نایلرب و  ریرح و  رب  ای  فیطل ، مرن و  شرف  رب  اـی  تمیق 
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شرف زا  دناوت  یم  ناسنا  ایآ  درک :  لاؤس  رفعج ( نب  یـسوم  ترـضح  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  دنکیمن . راگدرورپ  هب  تبـسن  رازگزامن 
؟ دناوخب زامن  دتسیاب ، دهد ، هیکت  دباوخب ، اهنآ  يور  رب  دنک ؟ هدافتسا  جابید  هداجـس  جابید و  شرف  زا  روط  نیمه  ریرح ، هداجـس  ریرح و 

یم نیاربانب  ( 1 .) دنک هدجـس  اهنآ  يور  رب  دناوت  یمن  اما  درادـن ، یلاکـشا  اهنآ  زا  اه  هدافتـسا  ریاس  نتـسشن و و  ندـیباوخ ، دومرف :  ماما (
نآ زا  رهم  هدوبن و  ندرک  هدجس  رب  ییاج  رگید  و  دنا ، هدش  شرف  دجاسم  نیمز  هک  تسا  ینامز  زا  رهم  ندش  باب  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت 

اـضردیس  " فیلأت دـهد " یم  خـساپ  هعیـش   " باتک هب  رتشیب  تاعالطا  يارب  دـننک . یم  هدجـس  نایعیـش  نآ  يوررب  تسا و  هدـش  باب  اج 
ارچ باتک  ص121 /  دانـسالا ، برق  باتک  زا  لقن  هب  ص146،ح1 ، ج85 ، راونالاراحب ، ذخآم :  عبانم و  دـییامرف . هعجارم  یبسن " ینیـسح 

يزیدناش يرکاذ  یبتجمدیس  زا  دنک ، یم  هدجس  نیسح ( ماما  تبرت  هب  هعیش 

؟ دننک یم  هدافتسا  رهم  زا  هعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یم  هدافتسا  رهم  زا  هعیش  ارچ 

خساپ

زا يّذأت  مدع  يارب  دندرکیم و  هدجس  یبنلا  دجسم  فک  كاخ  رب  همه  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  هک  تسا : هدیدرگ  تیاور  هدجس  دروم  رد 
ریصح هدجس  لحم  رد  اهناتسبات  رد  شزوس  زا  يریگولج  يارب  زین  دندوب ؛ هتخیر  مرن  هسام  نآ ، حیطست  يارب  زین  اههزیرگنـس و  تنوشخ 
هدـننک لیهـست  هکلب  درادـن ؛ تیعوضوم  یهقف  رظن  زا  رهم  اریز  تسا ؛ راگزاس  ًالماک  زین  هعیـش  یهقف  یناـبم  اـب  بلطم  نیا  دنتـشاذگیم .
هّللادبع یبال  لاق  هنا   : » تسا هدمآ  دناهداد -  اوتف  نآ  قبط  اهقف  همه  هک  مکح -  نب  ماشه  هحیحـص  تیاور  رد  تسا . كاخ  هب  یـسرتسد 

ام الا  ضرالا  تتبنا  ام  یلع  وا  ضرالا  یلعالا  زوجیال  دوجـسلا  لاق : زوجیال ، اـمع  هیلع و  دوجـسلا  زوجی  اـمع  ینربخا  مالـسلا : -  هیلع  - 
لکؤی و ام  یلع  نوکی  نا  یغبنی  الف  ّلج -  زع و  هّلل -  عوضخ  دوجسلا  نال  لاق : کلذ ؟ یف  ۀلعلا  ام  كادف  تلعج  هل : لاقف  سبل . وا  لکا 

هدوجس یف  هتهبج  عضی  نا  یغبنی  الف  ّلج -  زع و  هّللا -  ةدابع  یف  هدوجـس  یف  دجاسلاو  نوسبلی ، نولکأی و  ام  دیبع  ایندلا  ءانبا  نأل  سبلی ؛
هچ رب  تساور و  هدجـس  هچ  رب  زاس  هاگآ  ارم  دیـسرپ : (ع ) قداص ماما  ترـضح  زا  ماشه  اـهرورغب ؛  اوَرتغا  نیذـلا  ایندـلا  ءاـنبا  دوبعم  یلع 

! موش تیادـف  دیـسرپ : زاب  تسا . یندروخ  یندیـشوپ و  هک  هچنآ  زج  تسا ، زیاج  دـیوریم  هچنآ  نیمز و  رب  اهنت  هدجـس  دـندومرف : اوراـن .
ماجنا یندروخ  یندیشوپ و  رب  هک  دیاشن  سپ  تسا ، لج -  زع و  دنوادخ -  هاگشیپ  رد  عوضخ  هدجس  اریز  دندومرف : تسیچ ؟ نآ  هفـسلف 

یناشیپ هک  دیاشن  مرجال  تسا . رگشتسرپ  ار  يادخ  شاهدجس  رد  رگهدجس  و  دنیاهیندیشوپ ، اهیندروخ و  هدنب  نایارگ  ایند  اریز  دریگ ؛
تهج (. ) ح 1 هیلع ، دجسیام  باوبا  نم  باب 1 ،  ج 3 ،  هعیـشلا ، لئاسو  « ، ) دنیاسب دننآ -  ییابیرف  هتفیرف  هک  نایارگ -  ایند  دوبعمرب  دوخ 
هدجس كاخ  رب  (ص ) ربمایپ دناهدومن -  لقن  ینس  هعیش و  هک  يرایسب -  تایاور  رب  انب  ًالوا : هک : تسا  نیا  رهم  زا  هدافتسا  تلع  هدافتـسا )
ریـصح رب  دـشیم ، نازوس  مرگ و  رایـسب  (ص ) یبنلا دجـسم  فک  ياههسام  كاخ و  ناتـسبرع  ياوه  رثا  رب  هک  ناتـسبات  رد  دـندرکیم و 

دوخ هک  ناـنچ  درک ؛ لـمع  عراـش  لـعف  لوـق و  ساـسارب  دـیاب  نآ  طیارـش  ازجا و  رد  تسا و  یفیقوـت  تداـبع  اـیناث : دـندرکیم . هدـجس 
رظن زا  نیاربانب  دیناوخب .» زامن  زین  امش  مناوخیم ، زامن  نم  دینیبیم  هک  ناس  نآ  یلصا ؛ ینومتیأر  امک  اّولـص  : » دناهدومرف زین  (ص ) ربمایپ

عوضخ نآ و  تاقلعتم  ایند و  زا  ندیرب  هدجس  ساسا  اثلاث : تسین . زیاج  هدجس  دناهدرک ، هدجس  نآ  رب  (ص ) ربمایپ هک  هچنآ  ریغ  رب  یهقف 
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نیا رب  سپ  دراد . رایـسب  قلعت  دوخ  ياهیندیـشوپ  اهیندروخ و  هب  ناـسنا  هک  تسا  تیاور  رد  تسا و  ادـخ  هاگـشیپ  رد  لـماک  عوشخ  و 
. دراد یپ  رد  ار  تاقلعت  تاـنّیعت و  زا  نتـسج  يرود  عضاوت و  شنرک و  نیرتشیب  ندـییاس  كاـخرب  ههبج  تسین و  اور  هدجـس  روما  هنوگ 
اج ره  رد  ار  كاخ  رب  هدجس  هک  تسا  ياهلیسو  رهم  تسا و  كاخ  رب  هدجس  نامه  كالم  هکلب  درادن ؛ تیعوضوم  هعیـش  دزن  رهم  اعبار :
هک نانچمه  دـناهدرک ؛ دـیکأت  ار  كاخ  رب  هدجـس  زین  تنـس  لها  نافراع  هتـسجرب و  ناملاع  اسماخ : دزاسیم . ناسآ  لهـس و  ناکم  ره  و 

يور زا  هلأسم ، نیا  اب  تنـس  لها  زا  یخرب  تفلاخم  نیاربانب  تسا . هداهن  تشگنا  هلأسم  نیا  رب  مولعلاءایحا »  » باتک رد  یلازغ  دـمحمماما 
یلاکـشا رگا  تسا و  لضفا  كاخ  رب  هدجـس  زین  تنـس  لها  هتـسجرب  ناملاع  یهقف و  عبانم  رظن  زا  تسا و  هنالهاج  تابـصعت  یهاگآان و 

نآ كرش  اسداس : دننکیم . هدجـس  شرف و ... یتح  يزیچ  ره  رب  تنـس  لها  ص ) ŘȘ یپ تنـس  فالخرب  ارچ  هک  تسا  نیا  رد  تسه 
ادخریغ هک  تسا  نآ  كرش  رگید  ترابع  هب  كاخ . يارب  هن  دننکیم ، هدجس  قلاخ  رب  نایعیش  یلو  دشاب  ادخ  ریغ  يارب  هدجـس  هک  تسا 
دوجسم ار  اهتب  هک  ناتسرپتب  تکرح  فالخرب  دوجسم . هن  تسا ، دجسم  كاخ  رهم و  و  هدجس ) لحم   ) دجسم هن  دوش  عقاو  دوجسم » »

شرف و رب  ننست  لها  هدجس  سپ  تسا  كرش  رهم  رب  هدجس  رگا  هک  نیا  هوالع  دندومنیم . عضاوت  شنرک و  اهنآ  هاگشیپ  رد  هداد و  رارق 
ای سک  لباقم  رد  ناسنا  ینتورف  عوضخ و  دـح  نیرتالاب  هک  تسا  ییاهراک  هلمج  زا  هدجـس  هک  نیا  حیـضوت : تسا . كرـش  مه  هداـجس 

هدـید ناـهج  قلاـخ  يادـخ  نوـچ  هک  دوـب  نیا  اـهتب  لـباقم  رد  ناشهدجـس  هیجوـت  يارب  ناتـسرپ  تب  لالدتـسا  دـهدیم . ناـشن  ار  يزیچ 
اهتب لباقم  رد  تهج  نیمه  هب  درک و  شتـسرپ  دنتـسه  سوسحم  یندـید و  هک  ار  ییاهتب  دـیاب  سپ  دومن ، تدابع  ار  وا  ناوتیمندوشیمن 

دوجو اهنت  هک  تسا  نآ  هعیـش  رکفت  یلو  دـنراذگیم . مارتحا  دـندوب  ناشدوخ  تسد  هتخاـس  هک  اـهنآ  هب  دـندرکیم و  هدجـس  شنرک و 
یلو دجنگیمن ، ناسنا  دودحم  كرد  مهف و  هدودحم  رد  وا  تاذ  هنک  دوشیمن و  هدـید  هچ  رگا  وا  تسا ، اتکی  دـنوادخ  تدابع  هتـسیاش 

هدجس درک . تدابع  تسا  هدومرف  هک  يوحن  نامه  هب  ار  وا  دیاب  هتخومآ و  ار  تدابع  نیا  تیفیک  شدوخ  تسا و  نکمم  يرما  وا  تدابع 
قلاخ تمظع  هب  فارتعا  ناسنا و  یکچوک  تلذ و  تیاهن  تمالع  تساهزیچ  نیرتنییاپ  زا  یناشن  هک  نآ  رب  یناشیپ  ندـییاس  كاـخ و  رب 

. تسا نامسآ  ات  نیمز  زا  ناتسرپ  تب  رکف  لمع و  نیا  توافت  و  هدمحب ) یلعالا و  یبر  ناحبس   ) تسا

؟ تسا مادک  وضو  رد  اهنآ  ّصاخ  تّیفیک  نیمز و  رب  هدجس  رد  هیماما  يانبم  تسا و  راوتسا  ياهیاپ  هچ  رب  عورف ؛ لوصا و  رد  هعیش  تاداقتعا 

شسرپ

مادـک وضو  رد  اهنآ  ّصاخ  ّتیفیک  نیمز و  رب  هدجـس  رد  هیماما  يانبم  تسا و  راوتـسا  ياهیاـپ  هچ  رب  عورف ؛ لوصا و  رد  هعیـش  تاداـقتعا 
؟ تسا

خساپ

لوصا و رد  هعیش  تاداقتعا  تسا ، ّتنس  لها  نایعیش و  نیرتروهشم  رتاوتم و  هک  نیلقث  ثیدح  قبط  تفگ : دیاب  هعیـش ، تاداقتعا  باب  رد 
هشیدنا و رد  دوخ  زا  دعب  ار  مدرم  ترـضح  نآ  دـشابیم . هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » لوسر تیب  لها  یـشم  قبط  نانآ  تادابع  ّتیفیک  عورف و 

هللا یلـص  » ادـخ لوسر  راتفر  لامعا و  زا  فشاک  ار  مالـسلا » مهیلع  » تیب لها  لامعا  ام  تهج  نیمه  هب  و  تسا . هداد  عاجرا  اـهنآ  هب  لـمع 
، نأـشلا میظع  ربماـیپ  هـکنیا  رگید  و  دنـشاب . هدرکن  ناـیب  هـلآو » هـیلع  هللا  یلـص  » لوسرترـضح صخـش  دـنچ  ره  مـینادیم ؛ هـلآو » هـیلع 
هک یسک  (. 7 «) تسا نآ  ِرد  یلع  متـسه و  ملع  رهـش  نم  اـهباب ؛ ٌیلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنا  : » دـندومرف هلآو » هـیلع  هللا  یلـص  » دّمحمترـضح
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الوـم زا  تعاـطا  هلآو ،» هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ راـتفر  ّتنـس و  ملع و  هب  دورو  سپ  دوـش . دراو  نآ  رد  زا  دـیاب  دوـش ، رهـش  دراو  دـهاوخب 
هب تسا . هدش  زیوجت  نیمز  رب  هدجس  لاؤس ، مود  تمسق  هب  عجار  اّما  و  دنراد . هّجوت  نآ  هب  نایعیـش  هک  تسا ؛ مالـسلا » هیلع  » نینمؤملاریما

دننام ییاهزیچ  تسا  نکمم  ای  و  تسا . لطاب  زامن  هدشن و  ماجنا  نیمز  رب  هدجـس  دشاب  عنام  دمن و ... یلاق ، دننام  يزیچ  رگا  تهج  نیمه 
اب یکاپ  كاخ  هعطق  نایعیـش  تهج  نیمه  هب  تسین  زیاج  اهنآ  رب  هدجـس  و  دشاب . عنام  کیئازوم و ... یـشاک ، یندـعم ، ياهگنـس  چـگ ،

نیا دوب و  دهاوخن  رهم  هب  زاین  تسین  یعنام  هک  ییاج  اذل  شرف و  رب  هن  دوش ، ماجنا  كاخ  رب  هدجـس  زامن ، عقوم  رد  ات  دـنراد  هارمه  دوخ 
فشاک مالسلا » مهیلع  » تیب لها  شور  هک  مینادیم  هدوب و  لومعم  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ تیب  لها  زا  ّتیعبت  هب  ادتبا  نامز  زا  بلطم 

« هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ربمغیپ شور  نامه  هب  نایعیـش  مییوگب  دـیاب  مه  وضو  هلأسم  رد  و  تسا . هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  شور  زا 
ام يارب  مالـسلا » مهیلع  » تیب لها  رگید  بلاط و  یبا  نبا  ّیلع  نینمؤملاریما  دوب ، نآ  زا  ریغ  ترـضح  نآ  شور  رگا  اریز  دنریگیم ؛ وضو 

ص 191. ج 1 ، ناهرب ، رسفت  ( 7 تالاؤس »  هب  خساپ  شخب  دناهتشاد « . ار  شور  نیمه  صوصن  قبط  نانآ  یلو  دندرکیم . نایب 

دراوم ریاس 

؟ درادن قیبطت  هیآ  نیا  اب  اهینس  يوضو  ةوحن  ایآ  تسیچ  هدئام  ةروس  ۀیآ 6  ریسفت 

شسرپ

؟ درادن قیبطت  هیآ  نیا  اب  اهینس  يوضو  ةوحن  ایآ  تسیچ  هدئام  ةروس  ۀیآ 6  ریسفت 

خساپ

دییوشب و جنرآ  ات  ار  اهتسد  تروص و  دیتساخ ، اپ  هب  زامن  يارب  هک  یماگنه  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا   " تسا نینچ  هیآ  ۀـمجرت 
تنـس لها  هعیـش و  نیب  �تسد نتـسش  ةوحن  رد  یلو  تسین  یفـالتخا  تروص  نتـسش  ةوـحن  رد  دـینک ". حـسم  لـصفم  اـت  ار  اـهاپ  ورس 

زا هچ  ناتشگنا و  رس  ات  جنرآ  زا  هچ  تسا  یفاک  دوش ، هتـسش  هنوگ  ره  اهتسد  دنیوگیم : تنـس  لها  ۀناگ  راهچ  بهاذم  تسا  فالتخا 
هب هیآ  رد  یلا   " هلمک هک  تـسا  تـسرد  [ 1]1. ددرگ متخ  جنرآ  هب  دوش و  عورـش  ناتـشگنا  زا  هک  تسا  رتهب  نکیل  جـنرآ  ات  ناتـشگنا  رس 

تسد نتسش  دح  هیآ  رد  نوچ  دوش ، هتسش  اهتسد  تنس  لها  دننام  هک  تسین  انعم  نادب  اما  دنکیم ، فده  ياهتنا  رب  تلالد  هتفر و  راک 
. دـنیوگیم تسد  ار  چـم  ات  تسا  قلطم  تسد  ۀـملک  نوچ  دـییوشب . جـنرآ  ات  ار  اهتسد  تسا  بجاو  وضو  رد  هتفگ  ینعی  هدرک  نایب  ار 
ار نآ  ةدودحم  دییوشب ، ار  ناتیاه  تسد  تسا  بجاو  دیوگیم : هک  هیآ  دنیوگیم . تسد  زین  ار  فتک  ات  دـنیوگیم . تسد  زین  ار  جـنرآ 

یلا مکیدـیا  مکهوجو و  اولـسغاف   " ۀـیآ نیارباـنب  تسین  حیحـص  قفرم  زا  رتمک  اـی  فتک  نتـسش  رگید  ینعی  هداد  رارق  جـنرآ   ) قـفرم اـت 
زا ای  دییوشب  الاب  هب  نییاپ  زا  هک  نیا  هب  درادن  يراک  رگید  دنک . نایب  وضو  رد  ار  اهتسد  تروص و  نتـسش  ةدودـحم  دـهاوخیم  قفارملا 

لثم دیوشیم ، نییاپ  هب  الاب  زا  دیوشب  ار  شتـسد  دهاوخب  سک  ره  اتعیبط  افرع و  هک  هدرک  راذگاو  فرع  هب  ار  بلطم  نیا  نییاپ  هب  جـنرآ 
نک گنر  رتم  کی  ات  فک  زا  ار  قاطا  راوید  هک  دوش  هتفگ  يراک  گنر  هب  هک  نیا  ای  يوشب  وناز  ات  ار  تیاهاپ  دنیوگب : یسک  هب  هک  نیا 

دنکیم و يراک  گنر  هب  عورـش  راوید  نییاپ  زا  ای  دیوشب  وناز  ات  اپ  ناتـشگنارس  زا  دربب و  الاب  ار  اهاپ  هک  تسین  نیا  روظنم  تسا  یهیدـب 
ص  ) ربمایپ تنس  رد  نآ  تیفیک  اما  هدش  رکذ  هیآ  رد  دوش ، هتـسش  دیاب  هک  تسد  زا  يرادقم  طقف  نیاربانب  دورب . يرتم  کی  ات  الاب  هب  ور 

ربمایپ يوضو  : " دومرف ع   ) رقاب ماـما  [ 2  ] ناتشگنا رس  فرط  هب  تسا  جنرآ  نتـسش  نآ  تسا و  هدمآ  هدیـسر  ام  هب  تیب  لها  ۀلیـسو  هب  هک 

زا 934بهاذم هحفص 834 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هنومن ریسفت  [2 . ] يزاررخف ج 11 ص 160 ، ریبکلا ریسفتلا  ، 62 ص 53 ، هعبرالا ج 1 ، بهاذملا  یلع  هقفلا  [1 [ ] 3"] دوب لکش  نیا  هب  (ص 
باب 15. وضو ، باوبا  هعیشلا ج 1 ، لئاسو  [3 . ] ص 286 ج 4 ،

ًافطل تسا . هدش  هفاضا  نآ  هب  يرادقم  ًادعب  هدوب و  يزورما  ناذا  زا  رترـصتخم  ناذا  ادتبا  دـنیوگ  یم  تسا . هدـش  دراو  یتایاور  ناذا  دروم  رد 
؟ تسا هدوب  تروص  هچ  هب  ناذا  یلماکت  ریس  هک  دیهد  حیضوت 

شسرپ

. تسا هدش  هفاضا  نآ  هب  يرادقم  ًادعب  هدوب و  يزورما  ناذا  زا  رترـصتخم  ناذا  ادـتبا  دـنیوگ  یم  تسا . هدـش  دراو  یتایاور  ناذا  دروم  رد 
؟ تسا هدوب  تروص  هچ  هب  ناذا  یلماکت  ریس  هک  دیهد  حیضوت  ًافطل 

خساپ

یتقو هک  دوب  نیا  ناذا  عیرـشت  یـساسا  ياـه  تلع  زا  یکی  دـش . عیرـشت  هرّونم  ۀـنیدم  هب  ربماـیپ  ترجه  لّوا  لاـس  رد  ناذا  یمارگ ! ردارب 
زا دنناوخب . تعامج  زامن  وا  اب  ات  دتـسیا  یم  زامن  هب  ربمایپ  عقوم  هچ  دندش  یمن  هجوتم  ناناملـسم  دـناوخب ، زامن  تساوخ  یم  (ص ) ربمایپ

یموس میزاونب . روپیـش  تفگ : يرگید  مینزب . سوقان  تفگ : یکی  دـنوشب . هجوتم  همه  هک  مینکب  يراـک  دـیاب  دـنداتفا  رکف  نیا  هب  ور  نیا 
رد دیز  نب  هللادبع  دیدنـسپن . ار  مادک  چـیه  ربمایپ  میربب . الاب  یمچرپ  تفگ : یمراهچ  مینک .) نشور  شتآ  ) مینک دـنلب  اوه  هب  دود  تفگ :

نیمه تفگ : لالب  هب  دعب  دید ، باوخ  رد  روط  نیمه  ربمایپ  دیوگ . یم  ناذا  موسرم  لکش  نیمه  هب  زبس  سابل  اب  یـصخش  هک  دید  باوخ 
هیلوا ناذا  تیفیک  درک . یحو  ربمایپ  هب  ار  ناذا  لیئربج  هک  هدمآ  تایاور  یخرب  رد  دش . موسرم  ناذا  هلیـسو  نیدب  دیوگب و  دنلب  ار  ظافلا 

یلع ّیح  ةالـصلا "و"  یلع  ّیح  هللا "و"  لوسر  ًادـمحم  ّنأ  دهـشأ  هللا "و"  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  ریبکت و"  راب  راهچ  تنـس  لـها  ۀـتفگ  هب 
[1 .] تفگ دـیاب  رابود  زین  ار  لّوا  ریبکت  هک  هتفگ  سنا  نب  کلام  طقف  " هللا . ّالا  هلا  " ال  راب کی  راب و  ود  مادـک  ره  ربکا " هللا  حـالفلا "و" 

ّیح ةالصلا "و"  یلع  ّیح  هبترم و"  ود  مادک  ره  ناتداهش  هبترم و  راهچ  لّوا  ریبکت  تسا : هدومرف  فالخ  باتک  رد  یسوط  خیش  موحرم 
ةرابرد یتایاور  زین  لامعلازنک  رد  [ 2]1. دوش هتفگ  دـیاب  هبترم  ود  هللا " ّالا  هلا  ربکا "و" ال  هللا  لمعلاریخ "و"  یلع  ّیح  حـالفلا "و"  یلع 

لقن (ص ) ادخ لوسر  زا  شا  یمارگ  ناردپ  زا  (ع ) اضر ماما  [ 3 .] تسا هدمآ  دش ، رکذ  ادتبا  رد  هک  تنس  لها  قیرط  هب  نآ  تیفیک  ناذا و 
[4" .] اتود اتود  تفگ  هماقا  و  دوب ) ات  ود  ناذا  دنب  ره  ینعی   ) اتود اتود  تفگ . ناذا  لیئربج  دـندرب ، جارعم  هب  ارم  هک  یتقو  : " هک دـنک  یم 

دیاش تسا . هدرک  لقن  هللا " ّیلو  اّیلع  ّنأ  دهـشأ   " ندـش هفاضا  لاوقا و  رد  یلّـصفم  ثحب  تایاور ، لقن  زا  دـعب  راحب  رد  یـسلجم  موحرم 
، هللا ّالا  هلاال  هتـشون : شرع  رب  دـید  تفر ، جارعم  هب  ربمایپ  یتقو  دـنتفگ : نیدـشار  يافلخ  نارادـفرط  هک  هدوب  نآ  ندـش  هفاـضا  نیا  تلع 
، هللا لوسر  دمحم  هللا ، ّالا  هلا  ال  تشون : نآ  رب  دیرفآ ، ار  شرع  ادخ  هک  یتقو  : " دومرف (ع ) قداص ماما  قیدصلا . رکبوبا  هللا ، لوسر  دمحم 
هک هچنآ  هدومرف : هیاهن  رد  یسوط  خیش  تسین . ناذا  ءزج  ناذا  رد  (ع ) یلع تیالو  هب  تداهـش  هعیـش  ةدیقع  هب  انب  [ 5" .] نینمؤملاریما ّیلع 

لمع نآ  هب  دیابن  رشبلا " ریخ  هلآ  ًادمحم و  ّنأ  هللا "و"  یلو  ًایلع  ّنأ  دهشا   " نتفگ هب  هدش  دراو  تسین  لمع  دروم  هک  فیعض  تایاور  رد 
لاکشا باوث  دصق  هب  نآ  نتفگ  مینادن ، ناذا  ءزج  ار  تیالو  هب  تداهـش  رگا  [ 6 .] تسا راک  اطخ  دـیوگب ، ناذا  رد  ار  نآ  سک  ره  دوش و 

رد دـنا . هدومن  هفاـضا  ار  مونلا " نم  ٌریخ  ةولـصلا   " حبـص ناذا  رد  هدرک و  فذـح  ار  لـمعلا " ریخ  یلع  ّیح   " ناذا زا  تنـس  لـها  درادـن .
ص ج 1 ، عبرالا ، بهذـملا  یلع  هقفلا  [1 . ] دـینک رکذ  يدـعب  تابتاکم  رد  هراب ، نیا  رد  رگید  بلاطم  ای  یلیـصفت و  ثحب  هب  زاین  تروص 
ج راونالاراحب ، [4 . ] دعب هب  ص 329  ج 8 ، لامعلازنک ، يدـنهلا ، یقتملا  یلع  [3 . ] ص 90 ج 1 ، فالخلا ، باتک  یسوط ، خیـش  [2 . ] 312
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ص 111. نامه ، [6 . ] ص 112 نامه ، [5 . ] ص 107 ، 81

رب یلیلد  دنیوگ  یم  هک  اه  ینس  ياعدا  ربارب  رد  دنا  هدرک  دراو  ناذا  رد  ار  نینموملاریما  هب  تداهش  نایعیـش  هک  ییاج  نآ  زا  لاوس :  6/12795
 . مینک یم  عافد  هنوگچ  دیشاب  هدرک  هفاضا  مالسا  هب  یلع ع )  قح  رب  تیالو  نوچمه  ار  دیاقع  يرسکی  ناتدوخ  دیاش  تسین  امش  دیاقع  رگید  قدص 

شسرپ

دنیوگ یم  هک  اـه  ینـس  ياـعدا  ربارب  رد  دـنا  هدرک  دراو  ناذا  رد  ار  نینموملاریما  هب  تداهـش  نایعیـش  هک  ییاـج  نآ  زا  لاوس :  6/12795
دیـشاب هدرک  هفاضا  مالـسا  هب  یلع ع )  قح  رب  تیالو  نوچمه  ار  دیاقع  يرـسکی  ناتدوخ  دیاش  تسین  امـش  دیاقع  رگید  قدص  رب  یلیلد 

ًافطل هعیـش ، طسوت  تسا  یتعدب  ناذا  رد  هللا  یلو  أیلع  نا  دهـشا  يادن  تنـس  لها  ناردارب  زا  لقن  هب   / 2/11616 مینک .  یم  عاـفد  هنوگچ 
 ( ع  ) یلع ترـضح  تیالو  هب  مه  ماگنه  نآ  رد  دـش و  عورـش  یناـمز  هچ  زا  ناذا   4/9476 دـییامرفب . هراب  نیا  رد  ار  هعیـش  يریگ  عضوم 
هب هک  نیا  اب  ربمایپ  نامز  رد  ناذا  ماگنه  ع )   ) یلع ترـضح  تیالو  هب  تداهـش   3/8509 تسیچ ؟  ناذا  رییغت  تلع  دـنداد و  یم  تداهش 

2/4225 مییوـگ ؟  یم  ارچ  تسین  ناذا  ءزج  یلع  تیـالو  رب  تداهـش  رگا  لاوـس :  15/7420 دـش ؟ یم  هتفگ  هنوگچ  دوب  هدیـسرن  تماما 
لها اب  نامز )  اوتحم و  رد   ) نایعیـش ناذا  ارچ  لاوس :  2/3699 تسا ؟  هماقا  ناذا و  ءزج  ع )   ) یلع ترضح  تیالو  هب  تداهـش  ایآ  لاوس :

؟ دش هفاضا  ناذا  هب  یسک  هچ  طسوت  تقو و  هچ  هللا )  هجح  یلع  نا  دهشا   ) ظفل لاوس :  3/1349 دراد ؟ قرف  ننست 

خساپ

يارب دنراد . یصاخ  ناذا  مادک  ره  ینس  هعیـش و  تسا و  فالتخا  دراوم  تنـس  لها  نایعیـش و  نایم  رد  هک  تسا  یلئاسم  زا  یکی  ناذا  ( 1
هاگدید زا  هعیش  هاگدید  زا  ناذا  میهد .  یم  حیضوت  ار  هعیش  هاگدید  زا  ناذا  تسخن  درک . یسررب  ار  یتاعوضوم  دیاب  لاؤس  نیا  هب  خساپ 

, ربکا هللا  ربکا , هللا  ربکا , هللا  ربکا , هللا  تسا :  تروص  نیا  هب  دـش  یم  تئارق  زامن  يارب  (ص )  ادـخ لوسر  رـصع  رد  هک  یناذا  نتم  هعیش , 
یلع یح  هولصلا ,  یلع  یح  هللا .  لوسر  ادمحم " نا  دهشا  هللا ,  لوسر  ادمحم " نا  دهشا  هللا .  الا  هلا  نا ال  دهـشا  هللا ,  الا  هلا  نا ال  دهـشا 

الا هلا  ال  هللا ,  الا  هلا  ال  ربکا , هللا  ربکا , هللا  لمعلا ,  ریخ  یلع  یح  لـمعلا ,  ریخ  یلع  یح  حـالفلا ,  یلع  یح  حـالفلا ,  یلع  یح  هولـصلا , 
ج هعیـشلا ,  لئاسو  مجنپ ,  پاچ  يدنوخآ ,  پاچ  يدلجم ,  راهچ  ص 188 , ج 1 , هیقف ,  , ) دایز هملک  کی  هن  مک و  هملک  کـی  هن  هللا . 

هداد ماجنا  یمارح  راک  دـنک , دایز  ای  مک  هملک  کی  یـسک  رگا  دـنا .) هدروآ  ار  لصف  نیمه 18  مه  يرگید  تـیاور  ح 9 . ص 644 , , 4
قودص خیش  ص 287 .) ج 2 , هورعلا ,  دنتـسم  , ) دوش هدروآ  اجب  تسه ,  هک  هنوگ  نیمه  دیاب  تسین .  نیا  رد  يدیدرت  هنوگچیه  تسا و 
دمحم لآ  دـمحم و  : )) دـندرک هفاضا  ار  هلمج  نیا  ناذا  رد  دـنتخاس و  يرابخا  دوخ , زا  هضوفم ))   )) نوعلم هارمگ و  هقرف ي  دـیوگ : یم 

دندرک و هفاضا  هللا ))  لوسر  ادمحم " نا  دهشا   )) زا سپ  ار  " اقح )) نینمؤملاریما  ایلع " نا  دهشا   )) هلمج ي نانآ  زا  یـضعب  هیربلا ))  ریخ 
یم هفاضا  قودص  خیـش  تسا .  هدمآ  هللا  یلو  ایلع " نا  دهـشا  هللا ))  لوسر  ادـمحم " نا  دهـشا   )) زا سپ  هورگ ,  نیا  تایاور  یـضعب  رد 

اه هلمج  نیا  یلو  دنتـسه  هیربلا  ریخ  دمحم , لآ  دـمحم و  تسا و  قحب  نینمؤملاریما  هللا  یلو  ع )   ) یلع هک  نیا  رد  تسین  يدـیدرت  دـنک :
هچنآ هکلب  تسا  ناذا  وزج  هلمج  نیا  هک  دنا  هتفگن  مادـکچیه  هعیـش  ياهقف  نیمه  يارب  ص 188 .) ج 1 , هیقف ,   , ) تسین ناذا  لـصا  رد 
دهاوخ يدـعب  روطـس  رد  ع )   ) یلع تیالو  هب  تداهـش  هلأسم  و  دایز . هملک  کی  هن  دراد و  مک  هملک  کی  هن  تسا  نامه  ناذا  میدروآ , 

تروشم ناناملسم  اب  ادخ  ربمایپ  هکنیا  هن  تسا  هدش  یحو  (ص )  ادخ لوسر  هب  رگید , یعرـش  ماکحا  دننام  ناذا  هعیـش ,  هاگدید  زا  دمآ .
 ( (ع رقاب ماما  ثیدح  رد  ( 2 درک . دایز  مک و  ناوت  یمن  تسا ,  یحو  هکنیا  رطاخ  هب  دوش و  ماجنا  لکش  نالف  هب  هک  دنراذگب  رارق  دنک و 
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اب (ص )  ادـخ لوسر  تفگ و  هماـقا  ناذا و  لـیئربج  دیـسر , هک  زاـمن  تقو  تفر ,  جارعم  هب  (ص )  ادـخ لوـسر  هک  یتـقو   : » تسا هدـمآ 
ناذا و باوبا  زا  باب 19 , زا  مهد  ثیدح  و  مهدفه ,  ثیدح  متـشه ,  ثیدـح  موس ,  ثیدـح  ح 1 .) نامه ,  « ) دندناوخ زامن  ناگتـشرف 

رگید نخـس  تسا و  هدـش  هداد  میلعت  (ص )  دـمحم ترـضح  هب  لیئربج  يوس  زا  ناذا  هک  دـنهد  یم  ناشن  همه  هعیـشلا ,  لئاسو  رد  هماقا 
یم تفرگ » لیئربج  زا  ار  ناذا  جارعم  بش  رد  ص )   ) مالسا ربمایپ  : )) دیوگ یم  هک  یتایاور  ساسا  رب  يدادرارق .  رما  کی  هن  تسا  یحو 

هک تسا  هدش  تیاور  قداص  ماما  ترضح  زا  ( 3 دوب . ترجه  زا  لبق  جارعم  نوچ  تسا  هدوب  ترجه  زا  شیپ  ناذا  عیرشت  هک  تفگ  ناوت 
هعیشلا لئاسو   !!, ) تسا هتفرگ  دیز  نب  هللادبع  زا  ار  ناذا  ترضح  نآ  هک  دینک  یم  نامگ  امش  دوش و  یم  لزان  ناتربمایپ  رب  یحو  دومرف :

ناذا ص )   ) مالسا ربمایپ  دنیوگ  یم  هک  ار  یناسک  تسا  هدرک  نیرفن  ع )   ) قداص ماما  دیوگ : یم  لیقع  یبا  نبا  ح 3 .) ص 612 , ج 4 , , 
تنـس لها  ار  هلمج  نیا  تسا .  ناذا  وزج  لمعلاریخ ,  یلع  یح  میتفگ ,  هک  يروطنامه  ( 3 نامه .)   , ) تسا هتفرگ  دیز  نب  هللادـبع  زا  ار 
یناربط زا  ج 4,ص 266   , لامعلازنک رد  يدنه  یقتم  , ) دندروآ مونلا ))  نم  ریخ  هالـصلا   )) حبـص ناذا  رد  نآ  ياج  هب  دـندرک و  فذـح 

ّنک ثالث  : » تفگ هک  هدـش  لقن  رمع  زا  نینچمه  تفگ .  یم  ار  لمعلاریخ  یلع  یح  تفگ و  یم  ناذا  حبـص  رد  لالب  هک  دـنک  یم  لـقن 
نامز رد  زیچ  هس  ناذالا ؛ یف  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » و ءاسنلا » ۀعتم   » و جـحلا » ۀـعتم  : » ّنهیلع بقاعم  ّنهمرحم و  انأ  هللا و  لوسر  دـهع  یلع 
ناذا رد  نتفگ  لمعلا  ریخ  یلع  یح  ءاسن و  يهعتم  جح ، يهعتم  متـسه : اهنآ  هدنهدرفیک  اهنآ و  يهدـننک  مارح  نم  تشاد و  دوجو  ربمایپ 

یبا نب  دمحم  (. 93 ج 1 , کلام ,  اطوم " هب :  دوش  عوجر  زین  و  تّنـس .) لها  عباـنم  زا  لـقن  هب  ص 301 ،  یبرع ، ج 6 ، ریدغلا ، «، )) زامن
یم ار  يرهاظ  تلع  دومرف : ماما  دـندرک ؟ فذـح  ار  لمعلاریخ ))  یلع  یح   )) ارچ مدیـسرپ :  (ع )  اضر ماما  ترـضح  زا  دـیوگ : یم  ریمع 

 , لمعلاریخ یلع  ندینـش  اب  مدرم  میهاوخ  یم  ام  دـنتفگ : هک  تسا  نیا  يرهاظ  تلع  دومرف : ار . ود  ره  متفگ :  ار ؟ ینطاب  تلع  ای  یهاوخ 
ترـضح تیالو  زا  تسا  ترابع  لمعلاریخ ))   )) هک تسا  نیا  ینطاب  تلع  یلو  دـنوشن  لوغـشم  زامن  هب  اـهنت  دـننادرگن و  يور  داـهج  زا 

یم هروذحم  وبا  تنس  لها  هاگدید  زا  ناذا  ح 16 .) ص 647 , ح 4 , لئاسو ,  , ) دوشن دـیکأت  تیالو  رب  زور  ره  هک  دنتـساوخ  نانآ  یلع . 
لوسر ادمحم " نا  دهشا  هللا .  الا  هلا  نا ال  دهشا  هللا ,  الا  هلا  نا ال  دهشا  ربکا , هللا  ربکا , هللا  داد : دای  نم  هب  ار  ناذا  نیا  مالسا  ربمایپ  دیوگ :

" ادمحم نا  دهـشا  هللا .  الا  هلا  نا ال  دهـشا  هللا ,  الا  هلا  نا ال  دهـشا  دیوگ : یم  ددرگ و  یم  رب  سپـس  هللا .  لوسر  ادمحم " نا  دهـشا  هللا , 
, ربکا هللا  ربکا , هللا  حالفلا ,  یلع  یح  حالفلا ,  یلع  یح  هولصلا ,  یلع  یح  هولصلا ,  یلع  یح  هللا .  لوسر  ادمحم " نا  دهشا  هللا ,  لوسر 

یم ناذا  عیرـشت  تیفیک  رد  تنـس  لها  لوا .)  پاچ  توریب ,  ح 6 , ناذالا ,  هفـص  باب  ص 287 , ج 1 , ملـسم ,  حیحـص   , ) هللا الا  هلا  ال 
يارب اهزور  نآ  دندمآ و  یم  تقو  نآ  رد  دندرک و  یم  نییعت  تقو  زامن  هماقا ي  يارب  دندرک , ترجه  هنیدم  هب  ناناملـسم  یتقو  دنیوگ :

دنداد و روپیش  داهنـشیپ  یخرب  دنداد , سوقان  داهنـشیپ  یخرب  دندرک . وگتفگ  دروم  نیا  رد  رگیدکی  اب  يزور  دوبن . راک  رد  ینالعا  زامن ,
وش و دنلب  لالب !  يا  دومرف : ادخ  لوسر  نآ  زا  سپ  دنک . نالعا  دنلب  يادص  اب  هک  دینک  یمن  رومأم  ار  یسک  ارچ  تفگ :  باطخ  نب  رمع 

یم ناذا  ياه  هلمج  هراـبرد  يرمق .)   1313 یبرعلا ,  ثارتلا  ءایحاراد  ص 157  ءزج 1 , ج 1-3 , يراخب ,  حیحص   , ) هدب رـس  زامن  يادن 
باوخ دومرف : مه  ربمایپ  درک و  لقن  ربمایپ  يارب  ار  شباوخ  سپـس  ما .  هدید  یباوخ  تفگ :  دـمآ و  ربمایپ  دزن  دـیز , نب  هللادـبع  دـنیوگ :

هعجارم یتـقو  باـطخ  نب  رمع  دـیوگب . ناذا  وا  هدـب و  میلعت  لـالب  هب  هدـش ,  هتفگ  باوخ  ملاـع  رد  وت  هب  هک  ار  هچنآ  يا ,  هدـید  تسرد 
ربمایپ ما و  هدید  باوخ  دیز  نب  هللادبع  دننام  مه  نم  ربمایپ ! يا  تفگ :  دـمآ و  ربمایپ  دزن  دـیمهف  ار  لالب  ناذا  يادـص  دـیز و  نب  هللادـبع 

1357 رکاش , دمحم  دمحا  حرش  قیقحت و  اب  ح 189 , ص 359 , ج 1 , يذمرت ,  حیحص   , ) تسا رترادیاپ  نیا  رکش و  ار  ادخ  سپ  دومرف :
 . تسا هتفرگ  دـیز  نب  هللادـبع  باوخ  زا  ار  اه  هلمج  نآ  ربمایپ  هکلب  هدـشن  یحو  ربمایپ  رب  ناذا  تنـس ,  لها  هاگدـید  زا  نیاربانب  يرمق .) 

یلماع یضترم  رفعج  دیس  هتشون  ص )))   ) مظعالا یبنلا  هریس  نم  حیحـصلا   )) باتک هب  تنـس  لها  ناذا  هرابرد ي  رتشیب  تاحیـضوت  يارب 
هاگدید زا  هک  دش  مولعم  تشذگ  هچنآ  زا  تسا .  هدمآ  ناذا  یسررب  نیسردم  هعماج  پاچ  ص 80 , موس ,  دلج  رد  دوش . هعجارم  ینانبل 

یم تبسن  هعیـش  هب  هک  یتاماهتا  زا  یکی  (4 هنیدـم .  رد  ترجه و  لوا  لاس  رد  تنـس  لها  هاگدـید  زا  هدـش و  عیرـشت  هکم  رد  ناذا  هعیش 
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ماهتا نیا ,  دنناد . یم  بجاو  ار  نآ  نتفگ  ناذا و  وزج  ار  نینمؤملاریما ))  ایلع " نا  دهشا   )) هلمج ي هعیش  دنیوگ : یم  هک  تسا  نیا  دنهد 
. دـنناد یمن  بجاو  ار  نآ  نتفگ  مادـک  چـیه  تسا و  ناذا  وزج  هلمج  نیا  هک  دـنا  هتفگن  هعیـش  ياهقف  زا  مادـکچیه  نوچ  تسا  بذـک  و 
هب درادن و  یلاکـشا  دـشابن , تیئزج  دـصق  هب  رگا  ناذا ,  رد  نینمؤملا ))  ریما  ایلع " نا  دهـشا   )) هلمج ي رکذ  دـیوگ : یم  رهاوج  بحاص 

ناذا تالاوم  هب  هللا ))  لوسر  دمحم  نا  دهـشا   )) زا دعب  هلآ ))  هیلع و  هللا  یلـص   )) هلمج رکذ  هک  يروطنامه  دنز  یمن  ررـض  ناذا  تالاوم 
هب تداهش  هرابرد  دیوگ : یم  هورعلا  کسمتسم  رد  میکح  هللا  تیآ  توریب .)  پاچ  ص 86 , ج 9 , مالکلا ,  رهاوج  , ) دناسر یمن  بیسآ 
هب ناذا  وزج  ار  تیالو  هب  تداهـش  يدامتعا  لباقریغ  تایاور  تسا :  هتفگ  طوسبم  هیاهن و  رد  یـسوط  خیـش  ع ,)   ) یلع ترـضح  تیـالو 

ار هلمج  نیا  یـسک  رگا  درک و  لمع  اـهنآ  هب  ناوت  یمن  دنتـسین و  هیلع  لومعم  هماـقا ,  ناذا و  رد  تاـیاور  نیا  یلو  تسا  هدروآ  باـسح 
رد همـالع  تسا و  هماـقا  ناذا و  لاـمک  زا  هن  تسا و  هماـقا  ناذا و  تلیـضف  هن  هلمج  نیا  هک  تسناد  دـیاب  یلو  تسا  هدرکن  هاـنگ  دـیوگب ,

دامتعا لـباق  هدروآ ,  باـسح  هب  هماـقا  ناذا و  وزج  ار  نینمؤملاریما ))  اـیلع " نا  دهـشا   )) هلمج هک  يذاـش  راـبخا  دـیوگ : یم  یهتنم ))  ))
یثیدح رد  نوچ  درادن  یلاکـشا  دیوگب  قلطم  بابحتـسا  دصق  هب  ار  هلمج  نیا  یـسک  رگا  دـیوگ : یم  میکح  هللا  هیآ  نیا  زا  سپ  دنتـسین .

, رضاح رصع  رد  دیوگ : یم  دعب  دیوگب . مه  نینمؤملاریما  یلع  دیاب  تفگ ,  هللا  لوسر  دمحم  هللا و  الا  هلا  یـسک ال  تقو  ره  تسا :  هدمآ 
یتح درادـن و  یلاکـشا  دـیوگب  ار  نآ  رطاخ  نیا  هب  یـسک  رگا  تسا و  هدـیدرگ  عیـشت  ياهراعـش  زا  هللا ))  یلو  اـیلع " نا  دهـشا   )) هلمج

ام تسا :  هدمآ  هورعلا  دنتسم  رد  ص 544 .) توریب ,  پاچ  ج 5 , هورعلا ,  کسمتـسم  , ) دشاب بجاو  هلمج  نیا  رکذ  یهاگ  تسا  نکمم 
نامیا و تاـموقم  زا  تلاـسر ,  تاـممتم  زا  تیـالو ,  نوچ  میرادـن  صن  دورو  هب  يزاـین  هللا ))  یلو  اـیلع " نا  دهـشا   )) هلمج نتفگ  يارب 

نیرتراکشآ هعیش و  راعـش  نیرتنـشور  هلمج  نیا  نوچ  تسین  يرگید  رما  هب  يزاین  هنوگچیه  رـصع  نیا  رد  صوصخب  تسا و  نید  لامک 
تسین ناذا  وزج  هلمج  نیا  هتبلا  درادن . لاکـشا  هنوگچیه  ناذا  ریغ  رد  هچ  ناذا و  رد  هچ  هلمج ,  نیا  رکذ  ساسا  نیا  رب  تسا .  عیـشت  زمر 

تسا نکمم  ( 5 ص 287 .) ج 2 , هورعلا ,  دنتـسم   , ) تسا هدرک  یمارح  راک  دیوگب , ار  نآ  تسا ,  ناذا  وزج  هکنیا  دصق  هب  یـسک  رگا  و 
ترضح راثآ  مان و  ات  دندرب  راک  هب  ار  دوخ  شالت  مامت  هیما  ینب  تفگ :  دیاب  باوج  رد  دش ؟ حرطم  هلمج  نیا  ارچ  الصا " دسرپب : یـسک 

دهشا  )) هلمج ي رکذ  اب  شالت ,  همه  اب  خیرات  لوط  رد  ترضح  نآ  تیالو  یلع و  مان  نتشاد  هگن  هدنز  يارب  هعیـش  دوش . وحم  ع )   ) یلع
هللا مسب  هب  رهج  یهقف  هلأسم  رد  هحتاف ,  هروس  ریـسفت  رد  يزار  رخف  تسا .  هدـش  نمـشد  تیقفوم  عنام  نآ ,  لاثما  و  هللا ))  یلو  ایلع " نا 

تلود تموکح و  هک  یتقو  تشاد .  دیکأت  نتفگ  دـنلب  رب  تفگ و  یم  دـنلب  اهزامن  رد  ار  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ع ,)   ) یلع دـیوگ : یم 
یلـصا تلع  دنتـشاد و  دـیکأت  رایـسب  تعنامم  نیا  رد  دـندرک و  تعنامم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  نتفگ  دـنلب  زا  نانآ  دیـسر , هیما  ینب  هب 

لمع تسا و  ام  رظن  قفاوم  یلقع  لیالد  دـیوگ : یم  دـعب  دـنربب . نیب  زا  ار  ع )   ) یلع راثآ  دنتـشاد  یعـس  نانآ  هک  دوب  نیا  اـهنآ  تعناـمم 
 , تسا هدز  گنچ  ینتـسسگان  ریجنز  هب  دوخ  ناج  نید و  رد  دـنک , دوخ  نید  ماما  ار  یلع  سک  ره  تسا و  ام  کـمک  مه  یلع  ترـضح 

صلخم نارای  یمالسا  روشک  قطانم  زا  یخرب  رد  دندوب , مکاح  نایوما  هک  نامز  نآ  رد  لوبناتـسا .)  پاچ  ص 160 , ج 1 , ریبک , ریسفت  )
دوخ ياه  هچب  يارب  ار  یلع  مان  یسک  دنتشاذگ  یمن  یتح  دندرک و  یم  نیرفن  بس و  ار  ترضح  نآ  دنتشک , یم  ار  ع )   ) یلع ترـضح 
ربارب رد  هعیـش  دیـسر . يولع  تاداس  یلع و  لآ  رب  نایـسابع  نایوما و  يوس  زا  ياهالب  هچ  هک  تسین  هدیـشوپ  سکچیه  رب  دـنک . باختنا 

 , ناذا رد  ارچ  لاوـس : ( 6 دـنام . هدـنز  یلع  بتکم  یلع و  داـی  یلع ,  بیترت  نیا  هب  درکن و  شومارف  ار  یلع  درک و  تمواـقم  اـهراشف  نیا 
ترـضح تسا ,  دنوادخ  يوس  زا  یلو  مرکا  لوسر  هک  هنوگ  نامه  نآرق  هاگدـید  زا  " الوا : دوش ؟ یم  رکذ  ع )   ) یلع تیالو  هب  تداهش 

تـسرپرس اهنت  نوعکار ;  مه  هاکزلا و  نوتؤی  هولـصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلاو  هلوسر  هللا و  مکیلو  امنا   : )) تسا یلو  زین  ع )   ) یلع
((, دنهد یم  تاکز  عوکر  لاح  رد  دنراد و  یم  ياپ  هب  ار  زامن  هک  یناسک  دـنا . هدروآ  نامیا  هک  دنتـسه  یناسک  وا و  لوسر  ادـخ و  امش 

نآرقلا ماکحا  ص 186 ; ج 6 , يربط ,  ریسفت  ر.ك :   , ) تسا هدش  قیبطت  ع )   ) یلع ماما  رب  ینس  هعیش و  حیرصت  هب  هک  هیآ 55 ) هدئام ,  )
هدـمآ تایاور  زا  یخرب  رد  " ایناث : ص 292 .) ج 2 , روثنملاردلا , ص 345 ; ج 1 , يواضیب ,  ریـسفت  ص 542 ; ج 2 , صاصج ,)  ریسفت  )
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ص ج 81 , ءافولا , هسسؤم  راونالاراحب , , ) دیوگب زین  نینمؤملاریما  یلع د  دیوگ : یم  هللا ))  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلاال   )) سک ره  هک  تسا 
رد تلاسر  دیحوت و  هب  تداهش  زا  سپ  تیالو  هب  تداهـش  بابحتـسا  رب  تلالد  تیاور  نیا  ص 83 .) یـسربط ,  جاجتحا  زا  لقن  هب  , 112

تسین نآ  رد  تیالو  هب  تداهـش  تسا و  نیعم  هماقا  ناذا و  ءازجا  هک  اجنآ  زا  هلب ,  ناذا .  ریغ  رد  هچ  دشاب  ناذا  رد  هچ  دراد  عضاوم  همه 
تعدب مارح و  اهنت  هن  دیوگب , تیئزج  دصق  نودب  رگا  یلو  دـیوگب  هماقا  ناذا و  ءزج  ناونع  هب  ار  تیالو  هب  تداهـش  درادـن  قح  یـسک  , 

هماقاو و ناذا  تیمها  باـتک  رد  یـشعرم  لیعامـسا  دیـس  هللا  تیآ  ترـضح  ( 6 دوب . دـهاوخ  مه  بحتـسم  روکذـم , تیاور  رب  اـنب  تسین 
یغارم هللادبع  خیـش  تنـس  لها  گرزب  دنمـشناد  ققحم و  رثا  هک  هفالخلا ))  رما  یف  هفالـسلا   )) باتک زا  ار  ثیدح  ود  تداهـش ,  نیموس 
یسراف ناملس  - 1 تسا . هتـشاد  دوجو  ادخ  لوسر  نامز  زا  موس  تداهـش  هک  دیآ  یمرب  ثیدح  ود  نیا  زا  دـنک و  یم  لقن  تسا  يرـصم 

یم تداهـش  زین  ع )   ) یلع نانمؤمریما  تیالو  هب  (ص )  ربمایپ تلاسر  ادـخ و  ییاتکی  هب  یهاوگ  زا  دـعب  هماـقا  ناذا و  رد  ربماـیپ  رـصع  رد 
هدینشن البق " هک  مدینـش  ار  یعوضوم  زورما  ادخ , لوسر  يا  : )) درک ضرع  دیـسر و  (ص )  ادخ لوسر  رـضحم  هب  باحـصا  زا  یکی  داد .
تلاسر ادـخ و  ییاتکی  هب  یهاوگ  زا  دـعب  وا  مدینـش  تفگ .  یم  ناذا  ناملـس  درک : ضرع  وا  تسیچ ؟  عوضوم  نآ  دومرف : ربماـیپ  مدوب . 

متعمس : )) ومرف ربمایپ  داد .) خر  ریدغ  يارجام  زا  سپ  عادولا  هجح  زا  دعب  ارجام  نیا   ) داد یهاوگ  ع )   ) یلع تیالو  هب  نیتداهش )   ) ربمایپ
يا درک : ضرع  دمآ و  (ص )  ربمایپ دزن  باحـصا  زا  یکی  هدـش ,  تیاور  يرافغ  رذوبا  دروم  رد  زین  - 2 دیا .)) هدینش  یبوخ  زیچ  "; اریخ 
یلو ایلع " نا  دهـشا  : )) دیوگ یم  دهد و  یم  تداهـش  یلع  تیالو  هب  (ص )  ربمایپ تلاسر  هب  تداهـش  زا  دعب  ناذا  رد  رذوبا  ادخ ! لوسر 
هنوگ نیمه  هسفن ;  یلع  ثکنی  امناف  ثکنی  نمف  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  مخ  ریدغ  یف  یلوق  متیـسنوا  کلذـک  : )) دومرف ربمایپ  هللا )) 
سک ره  تسا .  وا  ربـهر  ع )   ) یلع سپ  متـسه  وا  ربـهر  نم  سک  ره  متفگ  هک  دـیا  هدرک  شومارف  مخ  ریدـغ  رد  ارم  نخـس  رگم  تسا . 

 , هدئام  ...((, ) لوسرلاو هللا  مکیلو  امنا   )) هیآ مکح  هب  ع )   ) یلع لاح  ره  رد  تسا .))  هدناسر  بیـسآ  شدوخ  هب  اعطق " دنکـشب  ار  نامیپ 
تـسا يراک  مینادب  ناذا  ءزج  ار  نآ  هک  نآ  نودب  هیآ ,  مکح  هب  یلع  يالو  رب  نداد  تداهـش  تسا ,  نیملـسم  رب  یهلا  ءایلوا  زا  هیآ 55 )

 (( هللا یلو  ایلع " نا  دهشا   : )) ماما ترـضح  الثم " دنک . لمع  دوخ  دیلقت  عجرم  ياوتف  هب  هلأسم  نیا  رد  دیاب  يدلقم  ره  هتبلا  ( 7 بوبحم . 
و یناـجنز ...:  يریبـش  هللا  تیآ  دوش . هتفگ  تبرق  دـصق  هب  هللا ))  لوسر  ادـمحم " نا  دهـشا   )) زا دـعب  تسا  بوـخ  یلو  تسین  ناذا  ءزج 

ترـضح لـصفالب  تماـما  تیـالو و  هب  تداهـش  كربـت ,  نمیت و  دـصق  هب  هللا ))  لوـسر  ادـمحم " نا  دهـشا   )) زا سپ  هک  تـسا  بوـخ 
دـصق هب  يزاریـش :  مراـکم  هللا  تیآ  ددرگ . رکذ  ددرگن , هماـقا  ناذا و  تـالمج  هیبـش  هک  يوحن  هب  ع )   ) نیموصعم ریاـس  نینمؤملاریما و 
تیـالو هب  رارقا  ندوـب  بحتـسم  تسین  دـیعب  تجهب :  هللا  تیآ  تسین .  ناذا  ءزج  دوـش  موـلعم  هک  یتروـص  هب  نکل  دوـش , هـتفگ  كربـت 

ماـما ترـضح  دـننام  عجارم  ریاـس  دوش . هتفگ  ندوب  بولطم  تین  هب  هک  یتروـص  رد  یبحتـسم ,  ناذا  رد  بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤـملاریما 
. دنا هداد  اوتف  ینیمخ 

؟ دوش یمن  ناملسم  یسک  رگید  دننادب , بجاو  ار  دترم  لتق  نایدا  همه ء  رگا 

شسرپ

؟ دوش یمن  ناملسم  یسک  رگید  دننادب , بجاو  ار  دترم  لتق  نایدا  همه ء  رگا 

؟ دش یم  هتفگ  هنوگچ  دوب  هدیسرن  تماما  هب  هک  نیا  اب  ربمایپ  نامز  رد  ناذا  ماگنه  ع )   ) یلع ترضح  تیالو  هب  تداهش 

شسرپ
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؟ دش یم  هتفگ  هنوگچ  دوب  هدیسرن  تماما  هب  هک  نیا  اب  ربمایپ  نامز  رد  ناذا  ماگنه  ع )   ) یلع ترضح  تیالو  هب  تداهش 

خساپ

, دوخ یهقف  ياه  باتک  رد  زین  اهقف  تسا .  هدوبن  ناذا  ئزج  هاگ  چیه  هللا ))  یلو  ایلع " نا  دهشا   ( )) ع  ) یلع ترـضح  تیالو  هب  تداهش 
تلاسر هب  تداهش  لابند  هب  ناسنا  هک  تسا  بحتسم  یلو  دیوگب . ناذا  ئزج  تین  هب  ار  تداهـش  نیا  یـسک  یتسیابن  هک  دنا  هدش  روآدای 

باتک رد  یـشعرم  لیعامـسا  دیـس  هللا  تیآ  ترـضح  درواین . باـسح  هب  ناذا  ءزج  ار  نآ  دـنک ;و  رکذ  زین  ار  تداهـش  نیا  (ص )  ربماـیپ
تنس لها  گرزب  دنمـشناد  ققحم و  رثا  هک  هفالخلا ))  رما  یف  هفالـسلا   )) باتک زا  ار  ثیدح  ود  تداهـش ,  نیموس  هماقاو و  ناذا  تیمها 

 . تسا هتشاد  دوجو  ادخ  لوسر  نامز  زا  موس  تداهش  هک  دیآ  یمرب  ثیدح  ود  نیا  زا  دنک و  یم  لقن  تسا  يرـصم  یغارم  هللادبع  خیش 
 ( ع  ) یلع نانمؤمریما  تیالو  هب  (ص )  ربمایپ تلاسر  ادخ و  ییاتکی  هب  یهاوگ  زا  دعب  هماقا  ناذا و  رد  ربمایپ  رصع  رد  یـسراف  ناملـس  - 1
هک مدینش  ار  یعوضوم  زورما  ادخ , لوسر  يا  : )) درک ضرع  دیسر و  (ص )  ادخ لوسر  رضحم  هب  باحصا  زا  یکی  داد . یم  تداهـش  زین 
ادخ ییاتکی  هب  یهاوگ  زا  دعب  وا  مدینش  تفگ .  یم  ناذا  ناملس  درک : ضرع  وا  تسیچ ؟  عوضوم  نآ  دومرف : ربمایپ  مدوب .  هدینشن  البق "

: ومرف ربمایپ  داد .) خر  ریدغ  يارجام  زا  سپ  عادولا  هجح  زا  دعب  ارجام  نیا   ) داد یهاوگ  ع )   ) یلع تیالو  هب  نیتداهش )   ) ربمایپ تلاسر  و 
ضرع دمآ و  (ص )  ربمایپ دزن  باحـصا  زا  یکی  هدـش ,  تیاور  يرافغ  رذوبا  دروم  رد  زین  - 2 دیا .)) هدینش  یبوخ  زیچ  "; اریخ  متعمس  ))

نا دهـشا  : )) دیوگ یم  دهد و  یم  تداهـش  یلع  تیالو  هب  (ص )  ربمایپ تلاسر  هب  تداهـش  زا  دـعب  ناذا  رد  رذوبا  ادـخ ! لوسر  يا  درک :
 ; هسفن یلع  ثکنی  امناف  ثکنی  نمف  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  مخ  ریدـغ  یف  یلوق  متیـسنوا  کلذـک  : )) دومرف ربمایپ  هللا ))  یلو  اـیلع "
 . تسا وا  ربهر  ع )   ) یلع سپ  متـسه  وا  ربهر  نم  سک  ره  متفگ  هک  دیا  هدرک  شومارف  مخ  ریدغ  رد  ارم  نخـس  رگم  تسا .  هنوگ  نیمه 

 ...((, لوسرلاو هللا  مکیلو  امنا   )) هیآ مکح  هب  ع )   ) یلع لاح  ره  رد  تسا .))  هدناسر  بیسآ  شدوخ  هب  اعطق " دنکـشب  ار  نامیپ  سک  ره 
مینادـب ناذا  ئزج  ار  نآ  هک  نآ  نودـب  هیآ ,  مکح  هب  یلع  ءـالو  رب  نداد  تداهـش  تـسا ,  نیملـسم  رب  یهلا  ءاـیلوا  زا  هیآ 55 ) هدـئام ,  )

 . بوبحم تسا  يراک 

. دییامرفب هراب  نیا  رد  ار  هعیش  يریگ  عضوم  ًافطل  هعیش ، طسوت  تسا  یتعدب  ناذا  رد  هللا  یلو  أیلع  نا  دهشا  يادن  تنس  لها  ناردارب  زا  لقن  هب 

شسرپ

هراب نیا  رد  ار  هعیـش  يریگ  عضوم  ًافطل  هعیـش ، طسوت  تسا  یتعدـب  ناذا  رد  هللا  یلو  أیلع  نا  دهـشا  يادـن  تنـس  لها  ناردارب  زا  لـقن  هب 
. دییامرفب

خساپ

, ربکا هللا  ربکا , هللا  ربکا , ا هللا  تسا :  تروص  نیا  هب  دش  یم  تئارق  زامن  يارب  (ص )  ادخ لوسر  رصع  رد  هک  یناذا  نتم  هعیش ,  هاگدید  زا 
 , هولصلا یلع  یح  هللا .  لوسر  ادمحم " نا  دهشا  هللا ,  لوسر  ادمحم " نا  دهشا  هللا .  الا  هلا  نا ال  دهـشا  هللا ,  الا  هلا  نا ال  دهـشا  ربکا , هللا 
 , هللا الا  هلا  ال  ربکا , هللا  ربکا , هللا  لمعلا ,  ریخ  یلع  یح  لمعلا ,  ریخ  یلع  یح  حـالفلا ,  یلع  یح  حـالفلا ,  یلع  یح  هولـصلا ,  یلع  یح 
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لئاسو مجنپ ,  پاچ  يدـنوخآ ,  پاچ  يدـلجم ,  راهچ  ص 188 , ج 1 , هیقف ,  , ) دایز هملک  کـی  هن  مک و  هملک  کـی  هن  هللا .  ـالا  هلا  ـال 
یمارح راک  دنک , دایز  ای  مک  هملک  کی  یـسک  رگا  دـنا .) هدروآ  ار  لصف  نیمه 18  مه  يرگید  تـیاور  ح 9 . ص 644 , ج 4 , هعیشلا , 

(. ص 287 ج 2 , هورعلا ,  دنتـسم  , ) دوش هدروآ  اجب  تسه ,  هک  هنوگ  نیمه  دیاب  تسین .  نیا  رد  يدـیدرت  هنوگ  چـیه  تسا و  هداد  ماجنا 
هیربلا ریخ  دمحم , لآ  دـمحم و  تسا و  قحب  نینموملاریما  هللا  یلو  ع )   ) یلع هک  نیا  رد  تسین  يدـیدرت  دـنک : یم  هفاضا  قودـص  خـیش 

وزج هلمج  نیا  هک  دنا  هتفگن  مادکچیه  هعیش  ياهقف  نیمه  يارب  ص 188 .) ج 1 , هیقف ,   , ) تسین ناذا  لصا  رد  اه  هلمج  نیا  یلو  دنتسه 
رد ع )   ) یلع تیالو  هب  تداهـش  هلأسم  و  دایز . هملک  کی  هن  دراد و  مک  هملک  کی  هن  تسا  ناـمه  ناذا  میدروآ ,  هچنآ  هکلب  تسا  ناذا 
ادخ ربمایپ  هکنیا  هن  تسا  هدش  یحو  (ص )  ادخ لوسر  هب  رگید , یعرـش  ماکحا  دننام  ناذا  هعیـش ,  هاگدید  زا  دمآ . دهاوخ  يدعب  روطس 

زا درک . دایز  مک و  ناوت  یمن  تسا ,  یحو  هکنیا  رطاخ  هب  دوش و  ماجنا  لکـش  نـالف  هب  هک  دـنراذگب  رارق  دـنک و  تروشم  ناناملـسم  اـب 
زا ار  ناذا  ترـضح  نآ  هک  دینک  یم  نامگ  امـش  دوش و  یم  لزان  ناتربمایپ  رب  یحو  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  قداص  ماما  ترـضح 

تـسا هدرک  نیرفن  ع )   ) قداص ماما  دـیوگ : یم  لـیقع  یبا  نبا  ح 3 .) ص 612 , ج 4 , هعیـشلا ,  لئاسو   !!, ) تسا هتفرگ  دیز  نب  هللادـبع 
 : تسا هدمآ  (ع )  رقاب ماما  ثیدـح  رد  نامه .)   , ) تسا هتفرگ  دـیز  نب  هللادـبع  زا  ار  ناذا  ص )   ) مالـسا ربمایپ  دـنیوگ  یم  هک  ار  یناسک 

, دندناوخ زامن  ربمایپ  ناگتشرف و  اب  ادخ  لوسر  تفگ و  هماقا  ناذا و  لیئربج  دیسر , هک  زامن  تقو  تفر ,  جارعم  هب  ادخ  لوسر  هک  یتقو 
 , هعیـشلا لئاسو  رد  هماـقا  ناذا و  باوبا  زا  باب 19 , زا  مهد  ثیدح  و  مهدفه ,  ثیدح  متـشه ,  ثیدـح  موس ,  ثیدـح  ح 1 .) نامه ,  )

رما کـی  هن  تسا  یحو  رگید  نخـس  تسا و  هدـش  هداد  میلعت  (ص )  دـمحم ترـضح  هب  لـیئربج  يوس  زا  ناذا  هک  دـنهد  یم  ناـشن  همه 
هک تفگ  ناوـت  یم  تفرگ ))  لـیئربج  زا  ار  ناذا  جارعم  بش  رد  ص )   ) مالـسا ربماـیپ  : )) دـیوگ یم  هـک  یتاـیاور  ساـسا  رب  يدادرارق . 
یم هک  تسا  نیا  دنهد  یم  تبسن  هعیش  هب  هک  یتاماهتا  زا  یکی  دوب . ترجه  زا  لبق  جارعم  نوچ  تسا  هدوب  ترجه  زا  شیپ  ناذا  عیرـشت 
نوچ تسا  بذک  ماهتا و  نیا ,  دـنناد . یم  بجاو  ار  نآ  نتفگ  ناذا و  وزج  ار  نینموملاریما ))  ایلع " نا  دهـشا   )) هلمج ي هعیـش  دـنیوگ :

یم رهاوـج  بحاـص  دـنناد . یمن  بجاو  ار  نآ  نتفگ  سک  چـیه  تسا و  ناذا  وزج  هلمج  نیا  هک  دـنا  هتفگن  هعیـش  ياـهقف  زا  مادـکچیه 
ررـض ناذا  تالاوم  هب  درادن و  یلاکـشا  دـشابن , تیئزج  دـصق  هب  رگا  ناذا ,  رد  نینموملا ))  ریما  ایلع " نا  دهـشا   )) هلمج ي رکذ  دـیوگ :

, دناسر یمن  بیسآ  ناذا  تالاوم  هب  هللا ))  لوسر  دمحم  نا  دهشا   )) زا دعب  هلآ ))  هیلع و  هللا  یلـص   )) هلمج رکذ  هک  يروطنامه  دنز  یمن 
یلع ترضح  تیالو  هب  تداهش  هرابرد  دیوگ : یم  هورعلا  کسمتسم  رد  میکح  هللا  تیآ  توریب .)  پاچ  ص 86 , ج 9 , مالکلا ,  رهاوج  )

تـسا هدروآ  باسح  هب  ناذا  وزج  ار  تیالو  هب  تداهـش  يدامتعا  لباقریغ  تاـیاور  تسا :  هتفگ  طوسبم  هیاـهن و  رد  یـسوط  خیـش  (ع ,) 
هدرکن هانگ  دـیوگب , ار  هلمج  نیا  یـسک  رگا  درک و  لـمع  اـهنآ  هب  ناوت  یمن  دنتـسین و  هیلع  لومعم  هماـقا ,  ناذا و  رد  تاـیاور  نیا  یلو 

: دـیوگ یم  یهتنم ))   )) رد همالع  تسا و  هماقا  ناذا و  لامک  زا  هن  تسا و  هماـقا  ناذا و  تلیـضف  هن  هلمج  نیا  هک  تسناد  دـیاب  یلو  تسا 
هللا هیآ  نیا  زا  سپ  دنتـسین . دامتعا  لباق  هدروآ ,  باسح  هب  هماقا  ناذا و  وزج  ار  نینمؤملاریما ))  ایلع " نا  دهـشا   )) هلمج هک  يذاش  رابخا 

یسک ال تقو  ره  تسا :  هدمآ  یثیدح  رد  نوچ  درادن  یلاکشا  دیوگب  قلطم  بابحتسا  دصق  هب  ار  هلمج  نیا  یسک  رگا  دیوگ : یم  میکح 
هللا یلو  ایلع " نا  دهشا   )) هلمج رضاح , رصع  رد  دیوگ : یم  دعب  دیوگب . مه  نینموملاریما  یلع  دیاب  تفگ ,  هللا  لوسر  دمحم  هللا و  الا  هلا 

هلمج نیا  رکذ  یهاگ  تسا  نکمم  یتح  درادن و  یلاکـشا  دیوگب  ار  نآ  رطاخ  نیا  هب  یـسک  رگا  تسا و  هدیدرگ  عیـشت  ياهراعـش  زا  (( 
" ایلع نا  دهشا   )) هلمج نتفگ  يارب  ام  تسا :  هدمآ  هورعلا  دنتـسم  رد  ص 544 .) توریب ,  پاچ  ج 5 , هورعلا ,  کسمتسم  , ) دشاب بجاو 

نیا رد  صوصخب  تسا و  نید  لامک  نامیا و  تاموقم  زا  تلاـسر ,  تاـممتم  زا  تیـالو ,  نوچ  میرادـن  صن  دورو  هب  يزاـین  هللا ))  یلو 
رکذ ساسا  نیا  رب  تسا .  عیشت  زمر  نیرتراکشآ  هعیش و  راعـش  نیرت  نشور  هلمج  نیا  نوچ  تسین  يرگید  رما  هب  يزاین  هنوگچیه  رـصع 
ناذا وزج  هکنیا  دصق  هب  یسک  رگا  تسین و  ناذا  وزج  هلمج  نیا  هتبلا  درادن . لاکشا  هنوگچیه  ناذا  ریغ  رد  هچ  ناذا و  رد  هچ  هلمج ,  نیا 
هلمج نیا  ارچ  الـصا " دسرپب : یـسک  تسا  نکمم  ص 287 .) ج 2 , هورعلا ,  دنتـسم   , ) تـسا هدرک  یمارح  راـک  دـیوگب , ار  نآ  تـسا , 
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يارب هعیـش  دوش . وحم  ع )   ) یلع ترـضح  راثآ  مان و  ات  دـندرب  راک  هب  ار  دوخ  شالت  ماـمت  هیما  ینب  تفگ :  دـیاب  باوج  رد  دـش ؟ حرطم 
نآ لاثما  و  هللا ))  یلو  ایلع " نا  دهشا   )) هلمج ي رکذ  اب  شالت ,  همه  اب  خیرات  لوط  رد  ترـضح  نآ  تیالو  یلع و  مان  نتـشاد  هگن  هدنز 
هللا مسب  ع ,)   ) یلع دـیوگ : یم  هللا  مسب  هب  رهج  یهقف  هلأسم  رد  هحتاـف ,  هروس  ریـسفت  رد  يزار  رخف  تسا . هدـش  نمـشد  تیقفوم  عناـم  , 
دنلب زا  نانآ  دیـسر , هیما  ینب  هب  تلود  تموکح و  هک  یتقو  تشاد .  دیکات  نتفگ  دنلب  رب  تفگ و  یم  دـنلب  اهزامن  رد  ار  میحرلا  نمحرلا 
یعس نانآ  هک  دوب  نیا  اهنآ  تعنامم  یلصا  تلع  دنتشاد و  دیکأت  رایسب  تعنامم  نیا  رد  دندرک و  تعنامم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  نتفگ 

ره تسا و  ام  کمک  مه  یلع  ترـضح  لمع  تسا و  ام  رظن  قفاوم  یلقع  لیالد  دیوگ : یم  دـعب  دـنربب . نیب  زا  ار  ع )   ) یلع راثآ  دنتـشاد 
پاچ ص 160 , ج 1 , ریبک , ریـسفت   , ) تسا هدز  گنچ  ینتـسسگان  نامـسیر  هب  دوخ  ناج  نید و  رد  دـنک , دوخ  نید  ماـما  ار  یلع  سک 

, دنتـشک یم  ار  ع )   ) یلع ترـضح  صلخم  نارای  یمالـسا  روشک  قطانم  زا  یخرب  رد  دندوب , مکاح  نایوما  هک  نامز  نآ  رد  لوبناتـسا .) 
هدیشوپ سکچیه  رب  دنک . باختنا  دوخ  ياه  هچب  يارب  ار  یلع  مان  یسک  دنتشاذگ  یمن  یتح  دندرک و  یم  نیرفن  بس و  ار  ترـضح  نآ 

ار یلع  درک و  تمواقم  اهراشف  نیا  ربارب  رد  هعیـش  دیـسر . يولع  تاداس  یلع و  لآ  رب  نایـسابع  نایوما و  يوس  زا  ياهالب  هچ  هک  تسین 
 . تسا ناذا  وزج  لمعلاریخ ,  یلع  یح  میتفگ ,  هک  يروطنامه  دـنام . هدـنز  یلع  بتکم  یلع و  دای  یلع ,  بیترت  نیا  هب  درکن و  شومارف 
 (( لمعلاریخ یلع  یح   )) ارچ مدیسرپ :  (ع )  اضر ماما  ترضح  زا  دیوگ : یم  ریمع  یبا  نب  دمحم  دندرک . فذح  تنـس  لها  ار  هلمج  نیا 

هک تسا  نیا  يرهاـظ  تلع  دومرف : ار . ود  ره  متفگ :  ار ؟ ینطاـب  تلع  اـی  یهاوخ  یم  ار  يرهاـظ  تلع  دوـمرف : ماـما  دـندرک ؟ فذـح  ار 
تسا نیا  ینطاب  تلع  یلو  دنوشن  لوغشم  زامن  هب  اهنت  دننادرگن و  يور  داهج  زا  لمعلاریخ ,  یلع  ندینـش  اب  مدرم  میهاوخ  یم  ام  دنتفگ :

ص 647, ح 4 , لئاسو ,  , ) دوشن دـیکات  تیالو  رب  زور  ره  هک  دنتـساوخ  نانآ  یلع .  ترـضح  تیالو  زا  تسا  ترابع  لمعلاریخ ))   )) هک
الا هلا  نا ال  دهشا  ربکا , هللا  ربکا , هللا  داد : دای  نم  هب  ار  ناذا  نیا  مالـسا  ربمایپ  دیوگ : یم  هروذحم  وبا  تنـس  لها  هاگدید  زا  ناذا  ح 16 .)
هلا نا ال  دهشا  دیوگ : یم  ددرگ و  یم  رب  سپس  هللا .  لوسر  ادمحم " نا  دهشا  هللا ,  لوسر  ادمحم " نا  دهشا  هللا .  الا  هلا  نا ال  دهشا  هللا , 
یح هولصلا ,  یلع  یح  هولصلا ,  یلع  یح  هللا .  لوسر  ادمحم " نا  دهـشا  هللا ,  لوسر  ادمحم " نا  دهـشا  هللا .  الا  هلا  نا ال  دهـشا  هللا ,  الا 

 , توریب ح 6 , ناذالا ,  هفـص  باب  ص 287 , ج 1 , ملـسم ,  حیحـص   , ) هللا الا  هلا  ال  ربکا , هللا  ربکا , هللا  حـالفلا ,  یلع  یح  حـالفلا ,  یلع 
یم نییعت  تقو  زامن  هماقا ي  يارب  دندرک , ترجه  هنیدم  هب  ناناملسم  یتقو  دنیوگ : یم  ناذا  عیرـشت  تیفیک  رد  تنـس  لها  لوا .)  پاچ 

یخرب دـندرک . وگتفگ  دروم  نیا  رد  رگیدـکی  اب  يزور  دوبن . راک  رد  ینالعا  زامن , يارب  اهزور  نآ  دـندمآ و  یم  تقو  نآ  رد  دـندرک و 
نالعا دنلب  يادص  اب  هک  دینک  یمن  رومأم  ار  یـسک  ارچ  تفگ :  باطخ  نب  رمع  دنداد و  روپیـش  داهنـشیپ  یخرب  دـنداد , سوقان  داهنـشیپ 

ءایحاراد ص 157  ءزج 1 , ج 1-3 , يراخب ,  حیحـص   , ) هدب رـس  زامن  يادـن  وش و  دـنلب  لالب !  يا  دومرف : ادـخ  لوسر  نآ  زا  سپ  دـنک .
سپـس ما .  هدید  یباوخ  تفگ :  دـمآ و  ربمایپ  دزن  دـیز , نب  هللادـبع  دـنیوگ : یم  ناذا  ياه  هلمج  هرابرد  يرمق .)   1313 یبرعلا ,  ثارتلا 

لالب هب  هدـش ,  هتفگ  باوخ  ملاع  رد  وت  هب  هک  ار  هچنآ  يا ,  هدـید  تسرد  باوخ  دومرف : مه  ربماـیپ  درک و  لـقن  ربماـیپ  يارب  ار  شباوخ 
يا تفگ :  دـمآ و  ربمایپ  دزن  دـیمهف  ار  لالب  ناذا  يادـص  دـیز و  نب  هللادـبع  هعجارم  یتقو  باطخ  نب  رمع  دـیوگب . ناذا  وا  هدـب و  میلعت 

ص ج 1 , يذمرت ,  حیحص   , ) تسا رترادیاپ  نیا  رکش و  ار  ادخ  سپ  دومرف : ربمایپ  ما و  هدید  باوخ  دیز  نب  هللادبع  دننام  مه  نم  ربمایپ !
هکلب هدـشن  یحو  ربمایپ  رب  ناذا  تنـس ,  لها  هاگدـید  زا  نیارباـنب  يرمق .)   1357 رکاش , دمحم  دـمحا  حرـش  قیقحت و  اب  ح 189 , , 359

نم حیحـصلا   )) باتک هب  تنـس  لها  ناذا  هرابرد ي  رتشیب  تاحیـضوت  يارب  تسا .  هتفرگ  دیز  نب  هللادبع  باوخ  زا  ار  اه  هلمج  نآ  ربمایپ 
یسررب نیسردم  هعماج  پاچ  ص 80 , موس ,  دلج  رد  دوش . هعجارم  ینانبل  یلماع  یضترم  رفعج  دیس  هتـشون  ص )))   ) مظعالا یبنلا  هریس 
ترجه لوا  لاس  رد  تنس  لها  هاگدید  زا  هدش و  عیرشت  هکم  رد  ناذا  هعیش  هاگدید  زا  هک  دش  مولعم  تشذگ  هچنآ  زا  تسا .  هدمآ  ناذا 

یهقف ياهباتک  رد  زین  اهقف  تسا . هدوبن  ناذا  ءزج  هاگ  چیه  هّللا  یلو  ایلع  نا  دهـشا  ( » (ع یلع ترـضح  تیالو  هب  تداهـش  هنیدم .  رد  و 
هب تداهـش  لابند  هب  ناسنا  هک  تسا  بحتـسم  یلو  دـیوگب . ناذا  ءزج  ِتین  هب  ار  تداهـش  نیا  یـسک  یتسیابن  هک  دـناهدش  روآداـی  دوخ ،
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باتک رد  یشعرم  لیعامسا  دیس  هللاتیآ  ترضح  درواین . باسح  هب  ناذا  ءزج  ار  نآ  و  دنک ؛ رکذ  زینار  تداهـش  نیا  (ص ) ربمایپ تلاسر 
خیش تنس  لها  گرزب  دنمشناد  ققحم و  رثا  هک  هفالخلا » رما  یف  هفالسلا   » باتک زا  ار  ثیدح  ود  تداهـش ، نیموس  هماقاو و  ناذا  تیمها 

-1 تسا . هتـشاد  دوجو  ادخ  لوسر  نامز  زا  موس  تداهـش  هک  دیآیمرب  ثیدـح  ود  نیا  زا  دـنکیم و  لقن  تسا  يرـصم  یغارم  هللادـبع 
زین (ع ) یلع نانمؤمریما  تیالو  هب  (ص ) ربمایپ تلاسر  ادـخ و  ییاتکی  هب  یهاوگ  زا  دـعب  هماقا  ناذا و  رد  ربماـیپ  رـصع  رد  یـسراف  ناـملس 
ًالبق هک  مدینش  ار  یعوضوم  زورما  ادخ ، لوسر  يا  : » درک ضرع  دیـسر و  (ص ) ادخ لوسر  رـضحم  هب  باحـصا  زا  یکی  دادیم . تداهش 

تلاسر ادخ و  ییاتکی  هب  یهاوگ  زا  دعب  وا  مدینش  تفگیم . ناذا  ناملس  درک : ضرع  وا  تسیچ ؟ عوضوم  نآ  دومرف : ربمایپ  . مدوب هدینشن 
متعمـس دومرف : ربمایپ  داد .) خر  ریدـغ  يارجام  زا  سپ  عادولا  هجح  زا  دـعب  ارجام  نیا   ) داد یهاوگ  (ع ) یلع تیالو  هب  نیتداهـش )  ) ربمایپ

يا درک : ضرع  دـمآ و  (ص ) ربمایپ دزن  باحـصا  زا  یکی  هدـش ، تیاور  يرافغ  رذوبا  دروم  رد  زین  - M. 2} دیاهدینش یبوخ  زیچ  اریخ ؛ 
هللا یلو  ایلع  نا  دهـشا  دیوگیم : دـهدیم و  تداهـش  یلع  تیالو  هب  (ص ) ربمایپ تلاسر  هب  تداهـش  زا  دـعب  ناذا  رد  رذوبا  ادـخ ! لوسر 
رگم تسا . هنوگنیمه  هسفن ؛  یلع  ثکنی  امناف  ثکنی  نمف  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  مخ  ریدغ  یف  یلوق  متیسنوَا  کلذک  دومرفربمایپ :

دنکـشب ار  نامیپ  سک  ره  تسا . وا  ربهر  (ع ) یلع سپ  متـسه  وا  ربهر  نم  سک  ره  متفگ  هک  دـیاهدرک  شومارف  مخ  ریدـغ  رد  ارم  نخس 
یهلا ءایلوا  زا  هیآ 55 ) هدـئام ، ... ، ) لوسرلاو هللا  مکیلو  امنا  هیآ  مکح  هب  (ع ) یلع لاح  ره  رد  . M} تسا هدناسر  بیسآ  شدوخ  هب  اعطق 

. بوبحم تسا  يراک  مینادب  ناذا  ءزج  ار  نآ  هک  نآ  نودب  هیآ ، مکح  هب  یلع  ءالو  رب  نداد  تداهش  تسا ، نیملسم  رب 

؟  تسیچ ناذا  رییغت  تلع  دنداد و  یم  تداهش  ع )   ) یلع ترضح  تیالو  هب  مه  ماگنه  نآ  رد  دش و  عورش  ینامز  هچ  زا  ناذا 

شسرپ

؟  تسیچ ناذا  رییغت  تلع  دنداد و  یم  تداهش  ع )   ) یلع ترضح  تیالو  هب  مه  ماگنه  نآ  رد  دش و  عورش  ینامز  هچ  زا  ناذا 

خساپ

, دوخ یهقف  ياه  باتک  رد  زین  اهقف  تسا .  هدوبن  ناذا  ئزج  هاگ  چیه  هللا ))  یلو  ایلع " نا  دهشا   ( )) ع  ) یلع ترـضح  تیالو  هب  تداهش 
تلاسر هب  تداهش  لابند  هب  ناسنا  هک  تسا  بحتسم  یلو  دیوگب . ناذا  ئزج  تین  هب  ار  تداهـش  نیا  یـسک  یتسیابن  هک  دنا  هدش  روآدای 

باتک رد  یـشعرم  لیعامـسا  دیـس  هللا  تیآ  ترـضح  درواین . باـسح  هب  ناذا  ءزج  ار  نآ  دـنک ;و  رکذ  زین  ار  تداهـش  نیا  (ص )  ربماـیپ
تنس لها  گرزب  دنمـشناد  ققحم و  رثا  هک  هفالخلا ))  رما  یف  هفالـسلا   )) باتک زا  ار  ثیدح  ود  تداهـش ,  نیموس  هماقاو و  ناذا  تیمها 

 . تسا هتشاد  دوجو  ادخ  لوسر  نامز  زا  موس  تداهش  هک  دیآ  یمرب  ثیدح  ود  نیا  زا  دنک و  یم  لقن  تسا  يرـصم  یغارم  هللادبع  خیش 
 ( ع  ) یلع نانمؤمریما  تیالو  هب  (ص )  ربمایپ تلاسر  ادخ و  ییاتکی  هب  یهاوگ  زا  دعب  هماقا  ناذا و  رد  ربمایپ  رصع  رد  یـسراف  ناملـس  - 1
هک مدینش  ار  یعوضوم  زورما  ادخ , لوسر  يا  : )) درک ضرع  دیسر و  (ص )  ادخ لوسر  رضحم  هب  باحصا  زا  یکی  داد . یم  تداهـش  زین 
ادخ ییاتکی  هب  یهاوگ  زا  دعب  وا  مدینش  تفگ .  یم  ناذا  ناملس  درک : ضرع  وا  تسیچ ؟  عوضوم  نآ  دومرف : ربمایپ  مدوب .  هدینشن  البق "

: ومرف ربمایپ  داد .) خر  ریدغ  يارجام  زا  سپ  عادولا  هجح  زا  دعب  ارجام  نیا   ) داد یهاوگ  ع )   ) یلع تیالو  هب  نیتداهش )   ) ربمایپ تلاسر  و 
ضرع دمآ و  (ص )  ربمایپ دزن  باحـصا  زا  یکی  هدـش ,  تیاور  يرافغ  رذوبا  دروم  رد  زین  - 2 دیا .)) هدینش  یبوخ  زیچ  "; اریخ  متعمس  ))

نا دهـشا  : )) دیوگ یم  دهد و  یم  تداهـش  یلع  تیالو  هب  (ص )  ربمایپ تلاسر  هب  تداهـش  زا  دـعب  ناذا  رد  رذوبا  ادـخ ! لوسر  يا  درک :
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 ; هسفن یلع  ثکنی  امناف  ثکنی  نمف  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  مخ  ریدـغ  یف  یلوق  متیـسنوا  کلذـک  : )) دومرف ربمایپ  هللا ))  یلو  اـیلع "
 . تسا وا  ربهر  ع )   ) یلع سپ  متـسه  وا  ربهر  نم  سک  ره  متفگ  هک  دیا  هدرک  شومارف  مخ  ریدغ  رد  ارم  نخـس  رگم  تسا .  هنوگ  نیمه 

 ...((, لوسرلاو هللا  مکیلو  امنا   )) هیآ مکح  هب  ع )   ) یلع لاح  ره  رد  تسا .))  هدناسر  بیسآ  شدوخ  هب  اعطق " دنکـشب  ار  نامیپ  سک  ره 
مینادـب ناذا  ئزج  ار  نآ  هک  نآ  نودـب  هیآ ,  مکح  هب  یلع  ءـالو  رب  نداد  تداهـش  تـسا ,  نیملـسم  رب  یهلا  ءاـیلوا  زا  هیآ 55 ) هدـئام ,  )

هللا تسا :  تروص  نیا  هب  دش  یم  تئارق  زامن  يارب  (ص )  ادخ لوسر  رـصع  رد  هک  یناذا  نتم  هعیـش ,  هاگدـید  زا  بوبحم .  تسا  يراک 
لوسر ادمحم " نا  دهشا  هللا ,  لوسر  ادمحم " نا  دهشا  هللا .  الا  هلا  نا ال  دهشا  هللا ,  الا  هلا  نا ال  دهـشا  ربکا , هللا  ربکا , هللا  ربکا , هللا  ربکا ,

, ربکا هللا  لمعلا ,  ریخ  یلع  یح  لمعلا ,  ریخ  یلع  یح  حالفلا ,  یلع  یح  حالفلا ,  یلع  یح  هولـصلا ,  یلع  یح  هولـصلا ,  یلع  یح  هللا . 
 , يدنوخآ پاچ  يدلجم ,  راهچ  ص 188 , ج 1 , هیقف ,  , ) دایز هملک  کی  هن  مک و  هملک  کی  هن  هللا .  الا  هلا  ال  هللا ,  ـالا  هلا  ـال  ربکا , هللا 

دایز ای  مک  هملک  کی  یسک  رگا  دنا .) هدروآ  ار  لصف  نیمه 18  مه  يرگید  تیاور  ح 9 . ص 644 , ج 4 , هعیشلا ,  لئاسو  مجنپ ,  پاچ 
 , هورعلا دنتـسم  , ) دوش هدروآ  اجب  تسه ,  هک  هنوگ  نیمه  دیاب  تسین .  نیا  رد  يدـیدرت  هنوگچیه  تسا و  هداد  ماجنا  یمارح  راک  دـنک ,

هفاضا ار  هلمج  نیا  ناذا  رد  دنتخاس و  يرابخا  دوخ , زا  هضوفم ))   )) نوعلم هارمگ و  هقرف ي  دـیوگ : یم  قودـص  خیـش  ص 287 .) ج 2 ,
" ادمحم نا  دهشا   )) زا سپ  ار  " اقح )) نینمؤملاریما  ایلع " نا  دهشا   )) هلمج ي نانآ  زا  یضعب  هیربلا ))  ریخ  دمحم  لآ  دمحم و  : )) دندرک

تسا هدمآ  هللا  یلو  ایلع " نا  دهشا  هللا ))  لوسر  ادمحم " نا  دهشا   )) زا سپ  هورگ ,  نیا  تایاور  یضعب  رد  دندرک و  هفاضا  هللا ))  لوسر 
هیربلا ریخ  دمحم , لآ  دمحم و  تسا و  قحب  نینمؤملاریما  هللا  یلو  ع )   ) یلع هک  نیا  رد  تسین  يدیدرت  دـنک : یم  هفاضا  قودـص  خیـش  . 

وزج هلمج  نیا  هک  دنا  هتفگن  مادکچیه  هعیش  ياهقف  نیمه  يارب  ص 188 .) ج 1 , هیقف ,   , ) تسین ناذا  لصا  رد  اه  هلمج  نیا  یلو  دنتسه 
رد ع )   ) یلع تیالو  هب  تداهـش  هلأسم  و  دایز . هملک  کی  هن  دراد و  مک  هملک  کی  هن  تسا  ناـمه  ناذا  میدروآ ,  هچنآ  هکلب  تسا  ناذا 
ادخ ربمایپ  هکنیا  هن  تسا  هدش  یحو  (ص )  ادخ لوسر  هب  رگید , یعرـش  ماکحا  دننام  ناذا  هعیـش ,  هاگدید  زا  دمآ . دهاوخ  يدعب  روطس 

زا درک . دایز  مک و  ناوت  یمن  تسا ,  یحو  هکنیا  رطاخ  هب  دوش و  ماجنا  لکـش  نـالف  هب  هک  دـنراذگب  رارق  دـنک و  تروشم  ناناملـسم  اـب 
زا ار  ناذا  ترـضح  نآ  هک  دینک  یم  نامگ  امـش  دوش و  یم  لزان  ناتربمایپ  رب  یحو  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  قداص  ماما  ترـضح 

تـسا هدرک  نیرفن  ع )   ) قداص ماما  دـیوگ : یم  لـیقع  یبا  نبا  ح 3 .) ص 612 , ج 4 , هعیـشلا ,  لئاسو   !!, ) تسا هتفرگ  دیز  نب  هللادـبع 
 : تسا هدمآ  (ع )  رقاب ماما  ثیدـح  رد  نامه .)   , ) تسا هتفرگ  دـیز  نب  هللادـبع  زا  ار  ناذا  ص )   ) مالـسا ربمایپ  دـنیوگ  یم  هک  ار  یناسک 

زامن ناگتـشرف  اـب  (ص )  ادـخ لوسر  تفگ و  هماـقا  ناذا و  لـیئربج  دیـسر , هک  زاـمن  تقو  تفر ,  جارعم  هب  (ص )  ادـخ لوسر  هک  یتقو 
لئاسو رد  هماـقا  ناذا و  باوبا  زا  باب 19 , زا  مهد  ثیدح  و  مهدفه ,  ثیدح  متـشه ,  ثیدح  موس ,  ثیدـح  ح 1 .) نامه ,  , ) دندناوخ

کی هن  تسا  یحو  رگید  نخس  تسا و  هدش  هداد  میلعت  (ص )  دمحم ترضح  هب  لیئربج  يوس  زا  ناذا  هک  دنهد  یم  ناشن  همه  هعیـشلا , 
هک تفگ  ناوت  یم  تفرگ ))  لیئربج  زا  ار  ناذا  جارعم  بش  رد  ص )   ) مالـسا ربمایپ  : )) دـیوگ یم  هک  یتایاور  ساـسا  رب  يدادرارق .  رما 
یم هک  تسا  نیا  دنهد  یم  تبسن  هعیش  هب  هک  یتاماهتا  زا  یکی  دوب . ترجه  زا  لبق  جارعم  نوچ  تسا  هدوب  ترجه  زا  شیپ  ناذا  عیرـشت 
نوچ تسا  بذک  ماهتا و  نیا ,  دـنناد . یم  بجاو  ار  نآ  نتفگ  ناذا و  وزج  ار  نینمؤملاریما ))  ایلع " نا  دهـشا   )) هلمج ي هعیـش  دـنیوگ :

یم رهاوج  بحاـص  دـنناد . یمن  بجاو  ار  نآ  نتفگ  مادـک  چـیه  تسا و  ناذا  وزج  هلمج  نیا  هک  دـنا  هتفگن  هعیـش  ياـهقف  زا  مادـکچیه 
ررـض ناذا  تالاوم  هب  درادن و  یلاکـشا  دـشابن , تیئزج  دـصق  هب  رگا  ناذا ,  رد  نینمؤملا ))  ریما  ایلع " نا  دهـشا   )) هلمج ي رکذ  دـیوگ :

, دناسر یمن  بیسآ  ناذا  تالاوم  هب  هللا ))  لوسر  دمحم  نا  دهشا   )) زا دعب  هلآ ))  هیلع و  هللا  یلـص   )) هلمج رکذ  هک  يروطنامه  دنز  یمن 
یلع ترضح  تیالو  هب  تداهش  هرابرد  دیوگ : یم  هورعلا  کسمتسم  رد  میکح  هللا  تیآ  توریب .)  پاچ  ص 86 , ج 9 , مالکلا ,  رهاوج  )

تـسا هدروآ  باسح  هب  ناذا  وزج  ار  تیالو  هب  تداهـش  يدامتعا  لباقریغ  تاـیاور  تسا :  هتفگ  طوسبم  هیاـهن و  رد  یـسوط  خیـش  (ع ,) 
هدرکن هانگ  دـیوگب , ار  هلمج  نیا  یـسک  رگا  درک و  لـمع  اـهنآ  هب  ناوت  یمن  دنتـسین و  هیلع  لومعم  هماـقا ,  ناذا و  رد  تاـیاور  نیا  یلو 
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: دـیوگ یم  یهتنم ))   )) رد همالع  تسا و  هماقا  ناذا و  لامک  زا  هن  تسا و  هماـقا  ناذا و  تلیـضف  هن  هلمج  نیا  هک  تسناد  دـیاب  یلو  تسا 
هللا هیآ  نیا  زا  سپ  دنتـسین . دامتعا  لباق  هدروآ ,  باـسح  هب  هماـقا  ناذا و  وزج  ار  نینمؤملاریما » اـیلع " نا  دهـشا   » هلمج هک  يذاـش  راـبخا 

یسک ال تقو  ره  تسا :  هدمآ  یثیدح  رد  نوچ  درادن  یلاکشا  دیوگب  قلطم  بابحتسا  دصق  هب  ار  هلمج  نیا  یسک  رگا  دیوگ : یم  میکح 
هللا یلو  ایلع " نا  دهشا   )) هلمج رضاح , رصع  رد  دیوگ : یم  دعب  دیوگب . مه  نینمؤملاریما  یلع  دیاب  تفگ ,  هللا  لوسر  دمحم  هللا و  الا  هلا 

هلمج نیا  رکذ  یهاگ  تسا  نکمم  یتح  درادن و  یلاکـشا  دیوگب  ار  نآ  رطاخ  نیا  هب  یـسک  رگا  تسا و  هدیدرگ  عیـشت  ياهراعـش  زا  (( 
" ایلع نا  دهشا   )) هلمج نتفگ  يارب  ام  تسا :  هدمآ  هورعلا  دنتـسم  رد  ص 544 .) توریب ,  پاچ  ج 5 , هورعلا ,  کسمتسم  , ) دشاب بجاو 

نیا رد  صوصخب  تسا و  نید  لامک  نامیا و  تاموقم  زا  تلاـسر ,  تاـممتم  زا  تیـالو ,  نوچ  میرادـن  صن  دورو  هب  يزاـین  هللا ))  یلو 
نیا رکذ  ساسا  نیا  رب  تسا .  عیشت  زمر  نیرتراکشآ  هعیش و  راعش  نیرتنشور  هلمج  نیا  نوچ  تسین  يرگید  رما  هب  يزاین  هنوگچیه  رصع 
ناذا وزج  هکنیا  دـصق  هب  یـسک  رگا  تسین و  ناذا  وزج  هلمج  نیا  هتبلا  درادـن . لاکـشا  هنوـگچیه  ناذا  ریغ  رد  هچ  ناذا و  رد  هچ  هلمج , 
هلمج نیا  ارچ  الـصا " دسرپب : یـسک  تسا  نکمم  ص 287 .) ج 2 , هورعلا ,  دنتـسم   , ) تـسا هدرک  یمارح  راـک  دـیوگب , ار  نآ  تـسا , 
يارب هعیـش  دوش . وحم  ع )   ) یلع ترـضح  راثآ  مان و  ات  دـندرب  راک  هب  ار  دوخ  شالت  ماـمت  هیما  ینب  تفگ :  دـیاب  باوج  رد  دـش ؟ حرطم 

نآ لاثما  و  هللا ))  یلو  ایلع " نا  دهشا   )) هلمج ي رکذ  اب  شالت ,  همه  اب  خیرات  لوط  رد  ترـضح  نآ  تیالو  یلع و  مان  نتـشاد  هگن  هدنز 
هللا مسب  ع ,)   ) یلع دـیوگ : یم  هللا  مسب  هب  رهج  یهقف  هلأسم  رد  هحتاف ,  هروس  ریـسفت  رد  يزار  رخف  تسا .  هدـش  نمـشد  تیقفوم  عناـم  , 
دنلب زا  نانآ  دیـسر , هیما  ینب  هب  تلود  تموکح و  هک  یتقو  تشاد .  دیکأت  نتفگ  دنلب  رب  تفگ و  یم  دـنلب  اهزامن  رد  ار  میحرلا  نمحرلا 
یعس نانآ  هک  دوب  نیا  اهنآ  تعنامم  یلصا  تلع  دنتشاد و  دیکأت  رایسب  تعنامم  نیا  رد  دندرک و  تعنامم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  نتفگ 

ره تسا و  ام  کمک  مه  یلع  ترـضح  لمع  تسا و  ام  رظن  قفاوم  یلقع  لیالد  دیوگ : یم  دـعب  دـنربب . نیب  زا  ار  ع )   ) یلع راثآ  دنتـشاد 
پاچ ص 160 , ج 1 , ریبـک , ریـسفت   , ) تسا هدز  گـنچ  ینتـسسگان  ریجنز  هب  دوخ  ناـج  نید و  رد  دـنک , دوخ  نید  ماـما  ار  یلع  سک 

نآ دنتشک , یم  ار  (ع ) یلع ترضح  صلخم  نارای  یمالسا  روشک  قطانم  زا  یخرب  رد  دندوب , مکاح  نایوما  هک  نامز  نآ  رد  لوبناتـسا .) 
هدیـشوپ سک  چیه  رب  دنک . باختنا  دوخ  ياه  هچب  يارب  ار  یلع  مان  یـسک  دنتـشاذگ  یمن  یتح  دـندرک و  یم  نیرفن  بس و  ار  ترـضح 

ار یلع  درک و  تمواقم  اهراشف  نیا  ربارب  رد  هعیـش  دیـسر . يولع  تاداس  یلع و  لآ  رب  نایـسابع  نایوما و  يوس  زا  ياهالب  هچ  هک  تسین 
 . تسا ناذا  وزج  لمعلاریخ ,  یلع  یح  میتفگ ,  هک  يروطنامه  دـنام . هدـنز  یلع  بتکم  یلع و  دای  یلع ,  بیترت  نیا  هب  درکن و  شومارف 
 (( لمعلاریخ یلع  یح   )) ارچ مدیسرپ :  (ع )  اضر ماما  ترضح  زا  دیوگ : یم  ریمع  یبا  نب  دمحم  دندرک . فذح  تنـس  لها  ار  هلمج  نیا 

هک تسا  نیا  يرهاـظ  تلع  دومرف : ار . ود  ره  متفگ :  ار ؟ ینطاـب  تلع  اـی  یهاوخ  یم  ار  يرهاـظ  تلع  دوـمرف : ماـما  دـندرک ؟ فذـح  ار 
تسا نیا  ینطاب  تلع  یلو  دنوشن  لوغشم  زامن  هب  اهنت  دننادرگن و  يور  داهج  زا  لمعلاریخ ,  یلع  ندینـش  اب  مدرم  میهاوخ  یم  ام  دنتفگ :

ص 647, ح 4 , لئاسو ,  , ) دوشن دـیکأت  تیالو  رب  زور  ره  هک  دنتـساوخ  نانآ  یلع .  ترـضح  تیالو  زا  تسا  ترابع  لمعلاریخ ))   )) هک
الا هلا  نا ال  دهشا  ربکا , هللا  ربکا , هللا  داد : دای  نم  هب  ار  ناذا  نیا  مالـسا  ربمایپ  دیوگ : یم  هروذحم  وبا  تنـس  لها  هاگدید  زا  ناذا  ح 16 .)
هلا نا ال  دهشا  دیوگ : یم  ددرگ و  یم  رب  سپس  هللا .  لوسر  ادمحم " نا  دهشا  هللا ,  لوسر  ادمحم " نا  دهشا  هللا .  الا  هلا  نا ال  دهشا  هللا , 
یح هولصلا ,  یلع  یح  هولصلا ,  یلع  یح  هللا .  لوسر  ادمحم " نا  دهـشا  هللا ,  لوسر  ادمحم " نا  دهـشا  هللا .  الا  هلا  نا ال  دهـشا  هللا ,  الا 

 , توریب ح 6 , ناذالا ,  هفـص  باب  ص 287 , ج 1 , ملـسم ,  حیحـص   , ) هللا الا  هلا  ال  ربکا , هللا  ربکا , هللا  حـالفلا ,  یلع  یح  حـالفلا ,  یلع 
یم نییعت  تقو  زامن  هماقا ي  يارب  دندرک , ترجه  هنیدم  هب  ناناملسم  یتقو  دنیوگ : یم  ناذا  عیرـشت  تیفیک  رد  تنـس  لها  لوا .)  پاچ 

یخرب دـندرک . وگتفگ  دروم  نیا  رد  رگیدـکی  اب  يزور  دوبن . راک  رد  ینالعا  زامن , يارب  اهزور  نآ  دـندمآ و  یم  تقو  نآ  رد  دـندرک و 
نالعا دنلب  يادص  اب  هک  دینک  یمن  رومأم  ار  یـسک  ارچ  تفگ :  باطخ  نب  رمع  دنداد و  روپیـش  داهنـشیپ  یخرب  دـنداد , سوقان  داهنـشیپ 

ءایحاراد ص 157  ئزج 1 , ج 1-3 , يراخب ,  حیحـص   , ) هدب رـس  زامن  يادن  وش و  دنلب  لالب !  يا  دومرف : ادـخ  لوسر  نآ  زا  سپ  دـنک .
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سپـس ما .  هدید  یباوخ  تفگ :  دـمآ و  ربمایپ  دزن  دـیز , نب  هللادـبع  دـنیوگ : یم  ناذا  ياه  هلمج  هرابرد  يرمق .)   1313 یبرعلا ,  ثارتلا 
لالب هب  هدـش ,  هتفگ  باوخ  ملاع  رد  وت  هب  هک  ار  هچنآ  يا ,  هدـید  تسرد  باوخ  دومرف : مه  ربماـیپ  درک و  لـقن  ربماـیپ  يارب  ار  شباوخ 

يا تفگ :  دـمآ و  ربمایپ  دزن  دـیمهف  ار  لالب  ناذا  يادـص  دـیز و  نب  هللادـبع  هعجارم  یتقو  باطخ  نب  رمع  دـیوگب . ناذا  وا  هدـب و  میلعت 
ص ج 1 , يذمرت ,  حیحص   , ) تسا رترادیاپ  نیا  رکش و  ار  ادخ  سپ  دومرف : ربمایپ  ما و  هدید  باوخ  دیز  نب  هللادبع  دننام  مه  نم  ربمایپ !

هکلب هدـشن  یحو  ربمایپ  رب  ناذا  تنـس ,  لها  هاگدـید  زا  نیارباـنب  يرمق .)   1357 رکاش , دمحم  دـمحا  حرـش  قیقحت و  اب  ح 189 , , 359
نم حیحـصلا   )) باتک هب  تنـس  لها  ناذا  هرابرد ي  رتشیب  تاحیـضوت  يارب  تسا .  هتفرگ  دیز  نب  هللادبع  باوخ  زا  ار  اه  هلمج  نآ  ربمایپ 

یسررب نیسردم  هعماج  پاچ  ص 80 , موس ,  دلج  رد  دوش . هعجارم  ینانبل  یلماع  یضترم  رفعج  دیس  هتـشون  ص )))   ) مظعالا یبنلا  هریس 
ترجه لوا  لاس  رد  تنس  لها  هاگدید  زا  هدش و  عیرشت  هکم  رد  ناذا  هعیش  هاگدید  زا  هک  دش  مولعم  تشذگ  هچنآ  زا  تسا .  هدمآ  ناذا 

 . هنیدم رد  و 

؟ دنتفگ یم  هللا ) یلو  ایلع  نا  دهشا  هللا و  لوسر  دمحم  نا  دهشا   ) زامن رد  مه  یلع  ترضح  ربمایپ و  ایآ 

شسرپ

؟ دنتفگ یم  هللا ) یلو  ایلع  نا  دهشا  هللا و  لوسر  دمحم  نا  دهشا   ) زامن رد  مه  یلع  ترضح  ربمایپ و  ایآ 

خساپ

, دوخ یهقف  ياه  باتک  رد  زین  اهقف  تسا .  هدوبن  ناذا  ئزج  هاگ  چیه  هللا ))  یلو  ایلع " نا  دهشا   ( )) ع  ) یلع ترـضح  تیالو  هب  تداهش 
تلاسر هب  تداهش  لابند  هب  ناسنا  هک  تسا  بحتسم  یلو  دیوگب . ناذا  ئزج  تین  هب  ار  تداهـش  نیا  یـسک  یتسیابن  هک  دنا  هدش  روآدای 

باتک رد  یـشعرم  لیعامـسا  دیـس  هللا  تیآ  ترـضح  درواین . باـسح  هب  ناذا  ءزج  ار  نآ  دـنک ;و  رکذ  زین  ار  تداهـش  نیا  (ص )  ربماـیپ
تنس لها  گرزب  دنمـشناد  ققحم و  رثا  هک  هفالخلا ))  رما  یف  هفالـسلا   )) باتک زا  ار  ثیدح  ود  تداهـش ,  نیموس  هماقاو و  ناذا  تیمها 

 . تسا هتشاد  دوجو  ادخ  لوسر  نامز  زا  موس  تداهش  هک  دیآ  یمرب  ثیدح  ود  نیا  زا  دنک و  یم  لقن  تسا  يرـصم  یغارم  هللادبع  خیش 
 ( ع  ) یلع نانمؤمریما  تیالو  هب  (ص )  ربمایپ تلاسر  ادخ و  ییاتکی  هب  یهاوگ  زا  دعب  هماقا  ناذا و  رد  ربمایپ  رصع  رد  یـسراف  ناملـس  - 1
هک مدینش  ار  یعوضوم  زورما  ادخ , لوسر  يا  : )) درک ضرع  دیسر و  (ص )  ادخ لوسر  رضحم  هب  باحصا  زا  یکی  داد . یم  تداهـش  زین 
ادخ ییاتکی  هب  یهاوگ  زا  دعب  وا  مدینش  تفگ .  یم  ناذا  ناملس  درک : ضرع  وا  تسیچ ؟  عوضوم  نآ  دومرف : ربمایپ  مدوب .  هدینشن  البق "

: ومرف ربمایپ  داد .) خر  ریدغ  يارجام  زا  سپ  عادولا  هجح  زا  دعب  ارجام  نیا   ) داد یهاوگ  ع )   ) یلع تیالو  هب  نیتداهش )   ) ربمایپ تلاسر  و 
ضرع دمآ و  (ص )  ربمایپ دزن  باحـصا  زا  یکی  هدـش ,  تیاور  يرافغ  رذوبا  دروم  رد  زین  - 2 دیا .)) هدینش  یبوخ  زیچ  "; اریخ  متعمس  ))

نا دهـشا  : )) دیوگ یم  دهد و  یم  تداهـش  یلع  تیالو  هب  (ص )  ربمایپ تلاسر  هب  تداهـش  زا  دـعب  ناذا  رد  رذوبا  ادـخ ! لوسر  يا  درک :
 ; هسفن یلع  ثکنی  امناف  ثکنی  نمف  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  مخ  ریدـغ  یف  یلوق  متیـسنوا  کلذـک  : )) دومرف ربمایپ  هللا ))  یلو  اـیلع "
 . تسا وا  ربهر  ع )   ) یلع سپ  متـسه  وا  ربهر  نم  سک  ره  متفگ  هک  دیا  هدرک  شومارف  مخ  ریدغ  رد  ارم  نخـس  رگم  تسا .  هنوگ  نیمه 

 ...((, لوسرلاو هللا  مکیلو  امنا   )) هیآ مکح  هب  ع )   ) یلع لاح  ره  رد  تسا .))  هدناسر  بیسآ  شدوخ  هب  اعطق " دنکـشب  ار  نامیپ  سک  ره 
مینادـب ناذا  ئزج  ار  نآ  هک  نآ  نودـب  هیآ ,  مکح  هب  یلع  ءـالو  رب  نداد  تداهـش  تـسا ,  نیملـسم  رب  یهلا  ءاـیلوا  زا  هیآ 55 ) هدـئام ,  )
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هللا تسا :  تروص  نیا  هب  دش  یم  تئارق  زامن  يارب  (ص )  ادخ لوسر  رـصع  رد  هک  یناذا  نتم  هعیـش ,  هاگدـید  زا  بوبحم .  تسا  يراک 
لوسر ادمحم " نا  دهشا  هللا ,  لوسر  ادمحم " نا  دهشا  هللا .  الا  هلا  نا ال  دهشا  هللا ,  الا  هلا  نا ال  دهـشا  ربکا , هللا  ربکا , هللا  ربکا , هللا  ربکا ,

, ربکا هللا  لمعلا ,  ریخ  یلع  یح  لمعلا ,  ریخ  یلع  یح  حالفلا ,  یلع  یح  حالفلا ,  یلع  یح  هولـصلا ,  یلع  یح  هولـصلا ,  یلع  یح  هللا . 
 , يدنوخآ پاچ  يدلجم ,  راهچ  ص 188 , ج 1 , هیقف ,  , ) دایز هملک  کی  هن  مک و  هملک  کی  هن  هللا .  الا  هلا  ال  هللا ,  ـالا  هلا  ـال  ربکا , هللا 

دایز ای  مک  هملک  کی  یسک  رگا  دنا .) هدروآ  ار  لصف  نیمه 18  مه  يرگید  تیاور  ح 9 . ص 644 , ج 4 , هعیشلا ,  لئاسو  مجنپ ,  پاچ 
 , هورعلا دنتـسم  , ) دوش هدروآ  اجب  تسه ,  هک  هنوگ  نیمه  دیاب  تسین .  نیا  رد  يدـیدرت  هنوگچیه  تسا و  هداد  ماجنا  یمارح  راک  دـنک ,

هفاضا ار  هلمج  نیا  ناذا  رد  دنتخاس و  يرابخا  دوخ , زا  هضوفم ))   )) نوعلم هارمگ و  هقرف ي  دـیوگ : یم  قودـص  خیـش  ص 287 .) ج 2 ,
" ادمحم نا  دهشا   )) زا سپ  ار  " اقح )) نینمؤملاریما  ایلع " نا  دهشا   )) هلمج ي نانآ  زا  یضعب  هیربلا ))  ریخ  دمحم  لآ  دمحم و  : )) دندرک

تسا هدمآ  هللا  یلو  ایلع " نا  دهشا  هللا ))  لوسر  ادمحم " نا  دهشا   )) زا سپ  هورگ ,  نیا  تایاور  یضعب  رد  دندرک و  هفاضا  هللا ))  لوسر 
هیربلا ریخ  دمحم , لآ  دمحم و  تسا و  قحب  نینمؤملاریما  هللا  یلو  ع )   ) یلع هک  نیا  رد  تسین  يدیدرت  دـنک : یم  هفاضا  قودـص  خیـش  . 

وزج هلمج  نیا  هک  دنا  هتفگن  مادکچیه  هعیش  ياهقف  نیمه  يارب  ص 188 .) ج 1 , هیقف ,   , ) تسین ناذا  لصا  رد  اه  هلمج  نیا  یلو  دنتسه 
رد ع )   ) یلع تیالو  هب  تداهـش  هلأسم  و  دایز . هملک  کی  هن  دراد و  مک  هملک  کی  هن  تسا  ناـمه  ناذا  میدروآ ,  هچنآ  هکلب  تسا  ناذا 
ادخ ربمایپ  هکنیا  هن  تسا  هدش  یحو  (ص )  ادخ لوسر  هب  رگید , یعرـش  ماکحا  دننام  ناذا  هعیـش ,  هاگدید  زا  دمآ . دهاوخ  يدعب  روطس 

زا درک . دایز  مک و  ناوت  یمن  تسا ,  یحو  هکنیا  رطاخ  هب  دوش و  ماجنا  لکـش  نـالف  هب  هک  دـنراذگب  رارق  دـنک و  تروشم  ناناملـسم  اـب 
زا ار  ناذا  ترـضح  نآ  هک  دینک  یم  نامگ  امـش  دوش و  یم  لزان  ناتربمایپ  رب  یحو  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  قداص  ماما  ترـضح 

تـسا هدرک  نیرفن  ع )   ) قداص ماما  دـیوگ : یم  لـیقع  یبا  نبا  ح 3 .) ص 612 , ج 4 , هعیـشلا ,  لئاسو   !!, ) تسا هتفرگ  دیز  نب  هللادـبع 
 : تسا هدمآ  (ع )  رقاب ماما  ثیدـح  رد  نامه .)   , ) تسا هتفرگ  دـیز  نب  هللادـبع  زا  ار  ناذا  ص )   ) مالـسا ربمایپ  دـنیوگ  یم  هک  ار  یناسک 

زامن ناگتـشرف  اـب  (ص )  ادـخ لوسر  تفگ و  هماـقا  ناذا و  لـیئربج  دیـسر , هک  زاـمن  تقو  تفر ,  جارعم  هب  (ص )  ادـخ لوسر  هک  یتقو 
لئاسو رد  هماـقا  ناذا و  باوبا  زا  باب 19 , زا  مهد  ثیدح  و  مهدفه ,  ثیدح  متـشه ,  ثیدح  موس ,  ثیدـح  ح 1 .) نامه ,  , ) دندناوخ

کی هن  تسا  یحو  رگید  نخس  تسا و  هدش  هداد  میلعت  (ص )  دمحم ترضح  هب  لیئربج  يوس  زا  ناذا  هک  دنهد  یم  ناشن  همه  هعیـشلا , 
هک تفگ  ناوت  یم  تفرگ ))  لیئربج  زا  ار  ناذا  جارعم  بش  رد  ص )   ) مالـسا ربمایپ  : )) دـیوگ یم  هک  یتایاور  ساـسا  رب  يدادرارق .  رما 
یم هک  تسا  نیا  دنهد  یم  تبسن  هعیش  هب  هک  یتاماهتا  زا  یکی  دوب . ترجه  زا  لبق  جارعم  نوچ  تسا  هدوب  ترجه  زا  شیپ  ناذا  عیرـشت 
نوچ تسا  بذک  ماهتا و  نیا ,  دـنناد . یم  بجاو  ار  نآ  نتفگ  ناذا و  وزج  ار  نینمؤملاریما ))  ایلع " نا  دهـشا   )) هلمج ي هعیـش  دـنیوگ :

یم رهاوج  بحاـص  دـنناد . یمن  بجاو  ار  نآ  نتفگ  مادـک  چـیه  تسا و  ناذا  وزج  هلمج  نیا  هک  دـنا  هتفگن  هعیـش  ياـهقف  زا  مادـکچیه 
ررـض ناذا  تالاوم  هب  درادن و  یلاکـشا  دـشابن , تیئزج  دـصق  هب  رگا  ناذا ,  رد  نینمؤملا ))  ریما  ایلع " نا  دهـشا   )) هلمج ي رکذ  دـیوگ :

, دناسر یمن  بیسآ  ناذا  تالاوم  هب  هللا ))  لوسر  دمحم  نا  دهشا   )) زا دعب  هلآ ))  هیلع و  هللا  یلـص   )) هلمج رکذ  هک  يروطنامه  دنز  یمن 
یلع ترضح  تیالو  هب  تداهش  هرابرد  دیوگ : یم  هورعلا  کسمتسم  رد  میکح  هللا  تیآ  توریب .)  پاچ  ص 86 , ج 9 , مالکلا ,  رهاوج  )

تـسا هدروآ  باسح  هب  ناذا  وزج  ار  تیالو  هب  تداهـش  يدامتعا  لباقریغ  تاـیاور  تسا :  هتفگ  طوسبم  هیاـهن و  رد  یـسوط  خیـش  (ع ,) 
هدرکن هانگ  دـیوگب , ار  هلمج  نیا  یـسک  رگا  درک و  لـمع  اـهنآ  هب  ناوت  یمن  دنتـسین و  هیلع  لومعم  هماـقا ,  ناذا و  رد  تاـیاور  نیا  یلو 

: دـیوگ یم  یهتنم ))   )) رد همالع  تسا و  هماقا  ناذا و  لامک  زا  هن  تسا و  هماـقا  ناذا و  تلیـضف  هن  هلمج  نیا  هک  تسناد  دـیاب  یلو  تسا 
هللا هیآ  نیا  زا  سپ  دنتـسین . دامتعا  لباق  هدروآ ,  باـسح  هب  هماـقا  ناذا و  وزج  ار  نینمؤملاریما » اـیلع " نا  دهـشا   » هلمج هک  يذاـش  راـبخا 

یسک ال تقو  ره  تسا :  هدمآ  یثیدح  رد  نوچ  درادن  یلاکشا  دیوگب  قلطم  بابحتسا  دصق  هب  ار  هلمج  نیا  یسک  رگا  دیوگ : یم  میکح 
هللا یلو  ایلع " نا  دهشا   )) هلمج رضاح , رصع  رد  دیوگ : یم  دعب  دیوگب . مه  نینمؤملاریما  یلع  دیاب  تفگ ,  هللا  لوسر  دمحم  هللا و  الا  هلا 
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هلمج نیا  رکذ  یهاگ  تسا  نکمم  یتح  درادن و  یلاکـشا  دیوگب  ار  نآ  رطاخ  نیا  هب  یـسک  رگا  تسا و  هدیدرگ  عیـشت  ياهراعـش  زا  (( 
" ایلع نا  دهشا   )) هلمج نتفگ  يارب  ام  تسا :  هدمآ  هورعلا  دنتـسم  رد  ص 544 .) توریب ,  پاچ  ج 5 , هورعلا ,  کسمتسم  , ) دشاب بجاو 

نیا رد  صوصخب  تسا و  نید  لامک  نامیا و  تاموقم  زا  تلاـسر ,  تاـممتم  زا  تیـالو ,  نوچ  میرادـن  صن  دورو  هب  يزاـین  هللا ))  یلو 
نیا رکذ  ساسا  نیا  رب  تسا .  عیشت  زمر  نیرتراکشآ  هعیش و  راعش  نیرتنشور  هلمج  نیا  نوچ  تسین  يرگید  رما  هب  يزاین  هنوگچیه  رصع 
ناذا وزج  هکنیا  دـصق  هب  یـسک  رگا  تسین و  ناذا  وزج  هلمج  نیا  هتبلا  درادـن . لاکـشا  هنوـگچیه  ناذا  ریغ  رد  هچ  ناذا و  رد  هچ  هلمج , 
هلمج نیا  ارچ  الـصا " دسرپب : یـسک  تسا  نکمم  ص 287 .) ج 2 , هورعلا ,  دنتـسم   , ) تـسا هدرک  یمارح  راـک  دـیوگب , ار  نآ  تـسا , 
يارب هعیـش  دوش . وحم  ع )   ) یلع ترـضح  راثآ  مان و  ات  دـندرب  راک  هب  ار  دوخ  شالت  ماـمت  هیما  ینب  تفگ :  دـیاب  باوج  رد  دـش ؟ حرطم 

نآ لاثما  و  هللا ))  یلو  ایلع " نا  دهشا   )) هلمج ي رکذ  اب  شالت ,  همه  اب  خیرات  لوط  رد  ترـضح  نآ  تیالو  یلع و  مان  نتـشاد  هگن  هدنز 
هللا مسب  ع ,)   ) یلع دـیوگ : یم  هللا  مسب  هب  رهج  یهقف  هلأسم  رد  هحتاف ,  هروس  ریـسفت  رد  يزار  رخف  تسا .  هدـش  نمـشد  تیقفوم  عناـم  , 
دنلب زا  نانآ  دیـسر , هیما  ینب  هب  تلود  تموکح و  هک  یتقو  تشاد .  دیکأت  نتفگ  دنلب  رب  تفگ و  یم  دـنلب  اهزامن  رد  ار  میحرلا  نمحرلا 
یعس نانآ  هک  دوب  نیا  اهنآ  تعنامم  یلصا  تلع  دنتشاد و  دیکأت  رایسب  تعنامم  نیا  رد  دندرک و  تعنامم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  نتفگ 

ره تسا و  ام  کمک  مه  یلع  ترـضح  لمع  تسا و  ام  رظن  قفاوم  یلقع  لیالد  دیوگ : یم  دـعب  دـنربب . نیب  زا  ار  ع )   ) یلع راثآ  دنتـشاد 
پاچ ص 160 , ج 1 , ریبـک , ریـسفت   , ) تسا هدز  گـنچ  ینتـسسگان  ریجنز  هب  دوخ  ناـج  نید و  رد  دـنک , دوخ  نید  ماـما  ار  یلع  سک 

نآ دنتشک , یم  ار  (ع ) یلع ترضح  صلخم  نارای  یمالسا  روشک  قطانم  زا  یخرب  رد  دندوب , مکاح  نایوما  هک  نامز  نآ  رد  لوبناتـسا .) 
هدیـشوپ سک  چیه  رب  دنک . باختنا  دوخ  ياه  هچب  يارب  ار  یلع  مان  یـسک  دنتـشاذگ  یمن  یتح  دـندرک و  یم  نیرفن  بس و  ار  ترـضح 

ار یلع  درک و  تمواقم  اهراشف  نیا  ربارب  رد  هعیـش  دیـسر . يولع  تاداس  یلع و  لآ  رب  نایـسابع  نایوما و  يوس  زا  ياهالب  هچ  هک  تسین 
 . تسا ناذا  وزج  لمعلاریخ ,  یلع  یح  میتفگ ,  هک  يروطنامه  دـنام . هدـنز  یلع  بتکم  یلع و  دای  یلع ,  بیترت  نیا  هب  درکن و  شومارف 
 (( لمعلاریخ یلع  یح   )) ارچ مدیسرپ :  (ع )  اضر ماما  ترضح  زا  دیوگ : یم  ریمع  یبا  نب  دمحم  دندرک . فذح  تنـس  لها  ار  هلمج  نیا 

هک تسا  نیا  يرهاـظ  تلع  دومرف : ار . ود  ره  متفگ :  ار ؟ ینطاـب  تلع  اـی  یهاوخ  یم  ار  يرهاـظ  تلع  دوـمرف : ماـما  دـندرک ؟ فذـح  ار 
تسا نیا  ینطاب  تلع  یلو  دنوشن  لوغشم  زامن  هب  اهنت  دننادرگن و  يور  داهج  زا  لمعلاریخ ,  یلع  ندینـش  اب  مدرم  میهاوخ  یم  ام  دنتفگ :

ص 647, ح 4 , لئاسو ,  , ) دوشن دـیکأت  تیالو  رب  زور  ره  هک  دنتـساوخ  نانآ  یلع .  ترـضح  تیالو  زا  تسا  ترابع  لمعلاریخ ))   )) هک
الا هلا  نا ال  دهشا  ربکا , هللا  ربکا , هللا  داد : دای  نم  هب  ار  ناذا  نیا  مالـسا  ربمایپ  دیوگ : یم  هروذحم  وبا  تنـس  لها  هاگدید  زا  ناذا  ح 16 .)
هلا نا ال  دهشا  دیوگ : یم  ددرگ و  یم  رب  سپس  هللا .  لوسر  ادمحم " نا  دهشا  هللا ,  لوسر  ادمحم " نا  دهشا  هللا .  الا  هلا  نا ال  دهشا  هللا , 
یح هولصلا ,  یلع  یح  هولصلا ,  یلع  یح  هللا .  لوسر  ادمحم " نا  دهـشا  هللا ,  لوسر  ادمحم " نا  دهـشا  هللا .  الا  هلا  نا ال  دهـشا  هللا ,  الا 

 , توریب ح 6 , ناذالا ,  هفـص  باب  ص 287 , ج 1 , ملـسم ,  حیحـص   , ) هللا الا  هلا  ال  ربکا , هللا  ربکا , هللا  حـالفلا ,  یلع  یح  حـالفلا ,  یلع 
یم نییعت  تقو  زامن  هماقا ي  يارب  دندرک , ترجه  هنیدم  هب  ناناملسم  یتقو  دنیوگ : یم  ناذا  عیرـشت  تیفیک  رد  تنـس  لها  لوا .)  پاچ 

یخرب دـندرک . وگتفگ  دروم  نیا  رد  رگیدـکی  اب  يزور  دوبن . راک  رد  ینالعا  زامن , يارب  اهزور  نآ  دـندمآ و  یم  تقو  نآ  رد  دـندرک و 
نالعا دنلب  يادص  اب  هک  دینک  یمن  رومأم  ار  یـسک  ارچ  تفگ :  باطخ  نب  رمع  دنداد و  روپیـش  داهنـشیپ  یخرب  دـنداد , سوقان  داهنـشیپ 

ءایحاراد ص 157  ئزج 1 , ج 1-3 , يراخب ,  حیحـص   , ) هدب رـس  زامن  يادن  وش و  دنلب  لالب !  يا  دومرف : ادـخ  لوسر  نآ  زا  سپ  دـنک .
سپـس ما .  هدید  یباوخ  تفگ :  دـمآ و  ربمایپ  دزن  دـیز , نب  هللادـبع  دـنیوگ : یم  ناذا  ياه  هلمج  هرابرد  يرمق .)   1313 یبرعلا ,  ثارتلا 

لالب هب  هدـش ,  هتفگ  باوخ  ملاع  رد  وت  هب  هک  ار  هچنآ  يا ,  هدـید  تسرد  باوخ  دومرف : مه  ربماـیپ  درک و  لـقن  ربماـیپ  يارب  ار  شباوخ 
يا تفگ :  دـمآ و  ربمایپ  دزن  دـیمهف  ار  لالب  ناذا  يادـص  دـیز و  نب  هللادـبع  هعجارم  یتقو  باطخ  نب  رمع  دـیوگب . ناذا  وا  هدـب و  میلعت 

ص ج 1 , يذمرت ,  حیحص   , ) تسا رترادیاپ  نیا  رکش و  ار  ادخ  سپ  دومرف : ربمایپ  ما و  هدید  باوخ  دیز  نب  هللادبع  دننام  مه  نم  ربمایپ !
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هکلب هدـشن  یحو  ربمایپ  رب  ناذا  تنـس ,  لها  هاگدـید  زا  نیارباـنب  يرمق .)   1357 رکاش , دمحم  دـمحا  حرـش  قیقحت و  اب  ح 189 , , 359
نم حیحـصلا   )) باتک هب  تنـس  لها  ناذا  هرابرد ي  رتشیب  تاحیـضوت  يارب  تسا .  هتفرگ  دیز  نب  هللادبع  باوخ  زا  ار  اه  هلمج  نآ  ربمایپ 

یسررب نیسردم  هعماج  پاچ  ص 80 , موس ,  دلج  رد  دوش . هعجارم  ینانبل  یلماع  یضترم  رفعج  دیس  هتـشون  ص )))   ) مظعالا یبنلا  هریس 
ترجه لوا  لاس  رد  تنس  لها  هاگدید  زا  هدش و  عیرشت  هکم  رد  ناذا  هعیش  هاگدید  زا  هک  دش  مولعم  تشذگ  هچنآ  زا  تسا .  هدمآ  ناذا 

 . هنیدم رد  و 

يایند رد  يریثات  ایآو  ریخ ؟ ای  تسا  زاجم  انوناق  اعرش و  دهدب ) بهذم  رییغت   ) دوشب هعیش  دهاوخب  ینس  کی  ای  دوشب و  ینس  دهاوخب  هعیش  کی  رگا 
؟ ریخ ای  دراد  نآ  يورخا 

شسرپ

ایآو ریخ ؟ ای  تسا  زاجم  انوناق  اعرـش و  دهدب ) بهذـم  رییغت   ) دوشب هعیـش  دـهاوخب  ینـس  کی  ای  دوشب و  ینـس  دـهاوخب  هعیـش  کی  رگا 
؟ ریخ ای  دراد  نآ  يورخا  يایند  رد  يریثات 

خساپ

یلاعتو كرابت  دنوادخ  مالک  زا  هچنآ  لقع ، عرـش و  رظن  زا  اما  درادن  یعنم  هنوگ  چیه  ینوناق  رظن  زا  نید  کی  باختنا  ایو  بهذـم  رییغت 
زا هناروکروک و  دـیابن  یبهذـم  نید و  زا  ناسنا  يوریپ  هک  تسا  نیا  دـنکیم  أضتقا  یمدآ  میلـس  لـقع  دوشیم و  هدافتـسا  میرک  نآرقرد 

دشاب یقطنم  هنالقاع و  یسررب  قیقحت و  يور  زا  تسیابیم  باختنا  هکلب  دشاب  دوخ  طیحم  هعماج و  لیماف و  ردام و  ردپ و  زا  دیلقت  يور 
رب هک  داد  صیخـشتار  یبهذم  نید و  دادـجا  أبآ و  زا  يوریپو  ياهلیبق  یموق و  بصعت  هنوگره  نودـب  یـسرربو  قیقحتاب  یـصخش  رگا  و 
زا ياهدع  هرابرد  میرک  نآرق  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دـنادیم / مه  مزال  ار  راک  نیا  عرـش  هکلب  زاجم  اهنت  هن  نآ  زا  يوریپ  تسا  قح 

انولـضاف انئاربکو  انتداس  انعطا  انا  انبر  :" دـنیوگیم تمایق  زور  رد  اهنآ  هک  دـیامرفیم  دـناهدرک  يوریپ  نارگید  زا  هناروکروک  هک  یناسک 
يرآ هیآ 67 ) بازحا  هروس  ) دندومن هارمگارام  اهنآ  میدومن  تعاطا  يوریپ و  نام  ناگرزب  نارورـس و  زا  ام  راگدرورپ  يا  ینعی  الیبسلا "

تـسا قح  رب  یبهذم  نید و  دـهد  صیخـشت  قیقحت  اب  هناهاگآ و  رگا  ایند  نیمه  رد  دوش  نامیـشپ  ایند  نآ  رد  هک  دـنک  يراک  ناسنا  ارچ 
يوریپ هک  یناسک  زا  يرایـسب  هناهب  الوصا  دـنکیم و  تمذـم  تسا  يدـیلقت  ناشهدـیقع  هکار  یناسک  میرک  نآرق  دـنیزگرب . ار  نآ  دـیاب 
هدجـس ناـشیا  رب  هک  دنتـسه  هچ  اـهتب  نیا  دـیوگیم  دوخ  موق  هب  میهاربا  ترـضح  یتـقو  دوـب . ناشناردـپ  يوریپ  دـندرکیمن  ناربمایپ 7 

أیبنا هروس  ) دیتسه هارمگ  ناتناردپ  مه  امش و  مه  دندومرف  خساپرد  ترضح  دندرکیم  نینچ  نامناردپدنیوگیم  خساپ  رد  اهنآ  دینکیم ؟
نامدادجا أبآ و  وریپ  ام  دنیوگیم  دـینک  تیعبت  نآرق  زا  دـنیوگیم  اهنآ  هب  یتقو  هک  دنتـسه  ياهدـع  هدـمآ  نامقل  هروس  رد  ( 52 53 54

یـصخش ره  ور  نیا  زا  هیآ 21 /) نامقل  هروس  ) دنکیم ییامنهار  یکاندرد  باذع  هب  هار  نیا  زااراهنآ  ناطیـش  دـیامرفیم  دـنوادخ  میتسه 
دوخ هار  زا  تمایق  زور  دـتفیب و  تکاله  رد  ادابم  هکدـشاب  قح  لاـبند  بصعت  نودـب  رایـشوه و  ـالماک  بهذـم  اـی  نید  باـختنارد  دـیاب 

رجا و ترخآ  رد  و  دنک . يوریپ  نآ  زا  تسا  بجاو  هکلب  تسا  زاجم  اهنت  هن  تسا  قح  رب  داد  صیخـشت  هک  ار  یهار  ره  و  دوش . نامیـشپ 
/ دوش ماجنا  اهضغب ، بحوسوه و  اوه  نودب  لماک  صحفت  قیقحت و  اب  هک  طرش  نیا  اب  هتبلا  تشاد  دهاوخ  شاداپ 

؟ دناوخیم زامن  هتسب  تسد  روط  هب  زامن ، ماگنه  هب  هعیش  ارچ 
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شسرپ

؟ دناوخیم زامن  هتسب  تسد  روط  هب  زامن ، ماگنه  هب  هعیش  ارچ 

خساپ

رگید یـضعب  دزن  بحتـسم و  یلمع  ار  نآ  هکلب  دناهتـسنادن  بجاو  ار  نآ  تنـس  لها  بهاذـم  زا  کـیچیه  مارح و  نآ  هعیـش  نوچ  فلا :
زاب تسد  هباحص  همه  ًارهاظ  دنادیم و  هورکم  ار  هتسب  هتسد  ندناوخ  زامن  یکلام  بهذم  سییر  ًالثم  دناهدرمش  هورکم  بجاو ، ياهزامن 
نب ثیل  و  نیعبات -  زا  نیریـس -  نبا  يرـصب و  نسح  و  هباحـص -  زا  ریبزنب -  هللادبع  و  تشاذگ . ار  تعدـب  نیا  رمع  ات  دـندناوخیم  زامن 

فلتخا : » دـیوگیم یبطرق  دـندرکیمن  ار  راک  نیا  زامن  رد  (ص ) ربمایپ ب : دـندوب / لاسرا  هب  لئاق  نیعبات  عاـبتا  زا  یعخن  میهاربا  دـعس و 
ننـس نم  اذه  نأ  موق  يأر  لفنلا و  یف  هزاجأ  ضرفلا و  یف  کلام  کلذ  هرکف  ْالـصلا  یف  يرخألا  یلع  امهدـحأ  نیدـیلا  عضو  یف  أملعلا 

هنا اهیف  لقنی  مل  و  مالـسلاو ، ْالـصلا  هیلع  هتالـص  ْفص  اهیف  تلقن  ْتباث  راثآ  تأج  دق  هنا  مهفالتخا  یف  ببـسلا  و  روهمجلا ، مه  ْالـصلا و 
زامن رد  نتشاذگ  تسد  يور  تسد  هرابرد  ینعی  { » 1 «.} کلذب نورمؤی  اوناک  سانلا  نأ  اضیا  تبث  يرـسیلا و  یلع  ینمیلا  هدی  عشی  ناک 

رظن نیا  و  دناهتـسناد . زامن  ننـس  بادآ و  وزج  رگید  یـضعب  هورکم و  بجاو  ياهزامن  رد  ار  نآ  کلام  تسا ، هدـش  فالتخا  املع  ناـیم 
ار (ص ) ربماـیپ ندـناوخ  زاـمن  تسا و  هدیـسر  اـم  هب  حیحـص  یتاـیاور  هک  تسا  نیا  رظن  فـالتخا  نیا  تلع  و  تسا . تنـس  لـها  روهمج 
هک دشیم  رما  مدرم  هب  یفرط  زا  تشاذگیم و  پچ  تسد  يور  تسار  تسد  (ص ) ربمایپ هک  تسا  هدشن  لقن  نآ  رد  دنکیم و  فیصوت 

لهـس نع  مزاح  یبا  نع  : » يراخب تیاور  تسا / ملـسم  يراخب و  تیاور  روهمج ، لیلد  هدمع  ج -  دنراذگب ». تسد  يور  تسد  زامن  رد 
{2 «.} یبّنلا یلا  کلذ  نأ  الا  هلمعأال  مزاحوبا  لاق  ْالـصلا  یف  يرـسیلا  هعراذ  یلع  دیلا  لجرلا  عضی  نأ  نورمؤی  سانلا  ناک  لاق : دعـس  نب 
/ دـنهد رارق  پچ  عارذ  رب  ار  دوخ  تسار  تسد  زامن  رد  درم -  هک -  دـندشیم  رومأـم  مدرم  دـنکیم : لـقن  دعـس  نب  لهـس  زا  مزاـحوبا  »

مدرم یـسک  هچ  هک  تسین  نشور  هتکن : دشاب /» (ص ) ربمایپ نآ  هدننک  رما  هکنیا  رگم  منادیمن  حیحـص  ار  بلطم  نیا  دـیوگیم : مزاحوبا 
لـسرم تیاور  نیا  دـیآیم ، تسد  هب  يراخب  حراش  ینیع ، زا  هکناـنچ  رگید و  سک  اـی  هدوب و  رمع  اـیآ  تسا ؟ هدرک  رما  لـمع  نیا  هب  ار 

هیدی عفر  (ص ) یبنلا يار  ّهنأ  رجح  نب  لئاو  هیبا  نع  هاثدـح  امهنا  مهل  یلوم  لئاو و  نب  ْمقلع  نع  { » 4 .} یطویس زا  نینچمه  و  { 3 .} تسا
زا لـئاو  نب  ْمقلع  تیاور  ّتنـسلها  هک  اریز  تسا ؛ لـسرم  مه  تیاور  نیا  { 5 «.} يرـسیلا یلع  ینمیلا  هدی  عضو  مث  ْالـصلا ... لخد  نیح 

یهن نآ  زا  (ص ) ربمایپ تیب  لها  د  { 6 «.} لسرم هیبأ  نع  لئاو  نب  ْمقلع  : » دنکیم لقن  نیعم  نبا  زا  رجح  نبا  دـننادیم / لسرم  ار  شردـپ 
یـضعب قبط  دناهدرک و  يریگولج  نآ  لعف  زا  سوجملا »... کلذ  لعفی   » ناونع هب  یهاگ  و  ریفکتلا » کلذ  لعفتال   » ناونعب یهاگ  هدرک و 

ْياد [. 1 { ] 7 .} دوش هدروآ  زامن  رد  داد  روتـسد  دیدنـسپ و  ار  لمع  نیا  یناث  هفیلخ  دوشیم و  یهتنم  مجع  يارـسا  هب  نآ  هشیر  اـهلقن  زا 
ج حیحصلا ، عماجلا  یلع  حیشوتلا  [. 4 / ] ص 278 ج 5 ، يراقلا ، ْدمع  [. 3 / ] ص 135 ج 1 ، يراخب ، حیحص  [. 2 / ] ص 136 ج 1 ، دهتجملا ،
، لامکلا بیذهت  ص 247 ؛ ج 7 ، بیذهتلا ، بیذهت  [. 6 / ] ص 150 ج 1 ، ملسم ، حیحص  [. 5 / ] ص 187 ج 2 ، راطوالا ، لین  ص 463 و  ، 1

فیتکت حالطصا  هب  هک  هتسب  تسد  اب  زامن  نالطب  هرابرد  ص 402 / هیقفلا ، حابصم  ص 19 ؛ ج 11 ، مالکلا ، رهاوج  [. 7 / ] ص 193 ج 13 ،
ج 11، مالکلا ، رهاوج  یناحبس 2 - رفعج   61 ص 70 -  ۀنسلاو ، باتکلاب  ماصتعالا  - 1 تسا : هدـمآ  لیذ  عبانم  رد  دوشیم  هتفگ  ریفکت  و 
یلح 4- همالع  ح 1 و 2 و 3 و 4 و 7  ةولـصلا ، عطاوق  باب  زا  باب 15  ج 4 ، هعیشلالئاسو ، یفجن 3 - نسح  دمحم  خیـش   15 ص 25 - 
اب زامن  هرابرد  يرون  ح 2  ةولـصلا ، عطاوق  باوبا  زا  باب 14  ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  یسلجم 5 - همالع  ص 277  ج 10 ، راونالاراحب ،
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نامز زا  دـعب  هک  تسا  يرما  هتـسب  تسد  تلاح  اب  زاـمن  فلا ) دومن : هراـشا  لـیذ  تاـکن  هب  هصـالخ  روط  هب  ناوتیم  هتـسب  اـی  زاـب  تسد 
رفعج ص 70 ، ۀنـسلاو ، باتکلاب  ماصتعالا   ، ) دندش رومأم  اهنآ  فرط  زا  تلاح  نیا  هب  مود  هفیلخ  نامز  رد  مدرم  هدمآ ، دیدپ  (ص ) ربمایپ

هدهاشم هتسب  تسد  اب  ار  اهنآ  يو  دندروآ  وا  تمدخ  هب  ار  ناسوجم )  ) سراف ناریـسا  هک  یماگنه  رمع  هک  تسا  فورعم  ب )  یناحبس .)
دمآ شـشوخ  اهنیا  تلاح  زا  رمع  دنیوگ  كولم . رب  میظعت  ماگنه  رد  تسام  مسر  تلاح  نیا  دنتفگ  ناریـسا  دش ، ایوج  رما  تلع  زا  درک ،

ص ج 4 ، یئوخهّللاتیآ ، تارضاحم  یقثولاةورعلا ، دنتـسم   ، ) دننک ذاختا  ار  یتلاح  نینچ  زامن  عقوم  رد  مه  ناناملـسم  هک  داد  روتـسد  و 
لطبم ای  هورکم  ای  تسا  بحتـسم  ایآ  اما  تسین  بجاو  زامن  ماگنه  رد  تسد  نتـسب  هک  دنراد  قافتا  ناناملـسم  ياههقرف  مامت  ج )  (. 445

اما هینغمداوج .) دـمحم  ص 110 ، هسمخلا ، بهاذـملا  یلع  هقف   ، ) دنتـسه لئاق  بابحتـسا  هب  یلبنح  یعفاش و  یفنح ، دـناهدرک . فـالتخا 
هعیش اما  ص 382 .) ج 1 ، ملسم ، حیحـص   ، ) دراد بابحتـسا  اهتسد  نتـشاذگ  دازآ  نکلو  درادن  یلاکـشا  تسد  نتـسب  دیوگیم  یکلام 

رد نتسب  تسد  هصالخ  یفجن .) ص 15 ، ج 11 ، مالکلارهاوج ،  ، ) تسا هدننک  لطاب  مارح و  تسد  نتسب  هک  تسا  نیا  اهنآ  نیب  روهـشم 
تسا و هدرک  ادیپ  بوجو  تلاح  اهنآ  نایم  رد  رـضاح  نامز  رد  هچرگ  تسا  هدـشن  هداد  نآ  بوجو  هب  مکح  اهینـس  زا  کی  چـیه  بتک 

. تسا هدش  ینس  ریغ  زا  ینس  تخانش  هناشن 

؟ تسین اعد  رب  لمتشم  دمح  هروس  رگم  دنیوگیم ، ننست  لها  یلو  مییوگیمن  نیمآ  تعامج  زامن  رد  دمح  هروس  زا  دعب  نایعیش »  » ام ارچ 

شسرپ

اعد رب  لمتـشم  دـمح  هروس  رگم  دـنیوگیم ، ننـست  لها  یلو  مییوگیمن  نیمآ  تعامج  زاـمن  رد  دـمح  هروس  زا  دـعب  نایعیـش »  » اـم ارچ 
؟ تسین

خساپ

دنچ ره  اعد ، دصق  هب  هن  باتکلا ] ۀحتافب  ّالا  ةالـصال   ] دنناوخب نآرق  دصق  هب  ناونع و  هب  ار  دـمح  هروس  زامن  رد  دـنفلکم  ناناملـسم  همه 
زا تعکر  ره  رد  باتکلا  ۀحتاف  ندناوخ  دنیوگیم : دنراد و  لوبق  ار  بلطم  نیا  مه  ننـست  لها  دشابیم و  زین  اعد  رب  لمتـشم  دمح  هروس 
هب ار  دمح  هروس  و  { 1 «} باتکلا ۀـحتافب  أرقی  مل  نمل  ةالـص  ال  : » دومرف (ص ) مرکا ربمایپ  هک  دـنکیم  لقن  و  تسا . زامن  ناکرا  زا  زامن ،

هریرهوبا زا  هک  تسا  یتیاور  لیلد  هب  اهنت  دنیوگیم  نیمآ  دمح  زا  دعب  هکنیا  اما  اعد و  دصق  هب  هن  باتکلا  ۀـحتاف  دـصق  هب  نآرق و  ناونع 
هتبلا دییوگب . نیمآ  دش  غراف  دمح  هروس  ندناوخ  زا  تعامج  ماما  یتقو  ای  دییوگب  نیمآ  دیدش  غراف  دمح  زا  یتقو  هکنیا : رب  ینبم  هدیسر 

رد دـنلب و  هیرهج  رد  دـنیوگیم : یهتنم  هیتافخا ، هیرهج و  زامن  رد  هچ  يدارف ، ای  تعامج  زاـمن  رد  هچ  دـننادیم ، بحتـسم  ار  نآ  نتفگ 
ص 7: ج 1 ، یناـطحقلا ، نمؤملا  ةالـص  [. 2 . ] ح 3097 ملـسم : حیحــص  ح 756 و  يراـخب : حیحـص  [. 1 { ] 2 .} دییوگب هتـسهآ  هیتافخا 

. ةریره یبا  ثیدحلا  ۀیّرسلا ، یف  ّرسی  ۀیرهجلا و  یف  امب  رهجی  ۀحتافلا ، ۀئارق  دعب  نیمآ  لوق  ةالصلا ] ننس  نم  .] 253

زامن مان  هب  تعامج و  هب  ار  اهنآ  ننستلها  یلو  مینکیمن  رازگرب  تعامج  هب  ار  ناضمر  كرابم  هام  ياهبش  یبحتـسم  ياهزامن  نایعیـش »  » ام ارچ 
؟ دننکیم رازگرب  حیوارت 

شسرپ
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هب تعامج و  هب  ار  اهنآ  ننـستلها  یلو  مینکیمن  رازگرب  تعامج  هب  ار  ناضمر  كرابم  هام  ياهبـش  یبحتـسم  ياهزامن  نایعیـش »  » ام ارچ 
؟ دننکیم رازگرب  حیوارت  زامن  مان 

خساپ

تسین نآ  ریغ  ناضمر و  هام  ياهبش  یبحتسم  ياهزامن  نیب  یقرف  تسا و  مارح  تعدب و  تعامج  هب  یبحتسم  زامن  ندناوخ  هعیـش  هقف  رد 
باتک ود  زا  { 1 .} دنمانیم حـیوارت  زامن  ار  اهنآ  دـننکیم و  رازگرب  تعامج  هب  ار  ناضمر  كرابم  هام  ياهبـش  ياههلفان  ننـست  لها  یلو 

تعاـمج هب  رمع ، تموکح  لـیاوا  رد  رکبوبا و  تموکح  رد  و  (ص ) هَّللالوسر ناـمز  رد  حـیوارت  زاـمن  هک  دوـشیم  هدافتـسا  اـهنآ  ربـتعم 
هدنکارپ و روط  هب  مدرم  دید  دش ، دجـسم  دراو  ناضمر  هام  بش  کی  دوب ، هتـشذگ  رمع  تموکح  زا  یتدـم  { 2 .} تسا هدشیمن  رازگرب 

دنناوهخب تعامج  هب  ار  اهزامن  مدرم  همه  رگا  تفگ : رمع  دندناوخیم ، تعامج  هب  رفن  دنچ  دجسم  هشوگ  رد  یلو  دنناوخیم  زامن  ادارف 
هب ار  اهزامن  مدرم  دـید  دـش ، دجـسم  دراو  دـعب  بش  درک ، عمج  رفن  کی  تماـما  اـب  مدرم  و  مزع ) مث   ) تفرگ میمـصت  تسا و  رتناـیامن 

(ص) هَّللالوسر هک  تسا  اهنآ  تایاور  یخرب  رد  هتبلا  { 3 (.} هِذه ُۀعِدبلا  َمِْعن  . ) نیا تسا  یتعدب  بوخ  تفگ : دننکیم ، رازگرب  تعامج 
، دـش داـیز  تیعمج  مراـهچ  اـی  موـس  بش  دـندناوخ ، ترـضح  نآ  اـب  ار  اـهزامن  ياهّدـع  دـناوخ و  دجـسم  رد  ار  بش  هلفاـن  بش  هس  ود 

مدیـسرت مدماین ، هکنیا  مدـش و  امـش  عامتجا  هجوتم  نم  دومرف : حبـص  زامن  زا  دـعب  دـشن و  جراخ  لزنم  زا  هلفان  زامن  يارب  (ص ) هَّللالوسر
هقفلا باتک  رد  { 4 .} دشن رازگرب  تعامج  هب  اههلفان  دوب  هدنز  (ص ) هَّللالوسر ات  دوش و  بجاو  امـش  رب  ندناوخ  تعامج  هب  ار  بش  هلفان 

تـسیب یلو  دوش ، رازگرب  تعامج  هب  تسا  بحتـسم  دـیوگیم : هدرک و  وگزاـب  ار  تاـیاور  نیمه  نومـضم  { 5 .} ۀعبرالا بهاذملا  یلع 
یس و دندرک و  هفاضا  اب  زیزعلادبع  نبرمع  تموکح  رد  و  دندناوخیم ، تعکر  تسیب  دناهدرک و  هفاضا  هباحـص  دهع  رد  هدوبن و  تعکر 

ناضمر هام  نایاپ  اـت  حـیوارت  زاـمن  رد  ار  نآرق  ماـمت  تسا  بحتـسم  تسا و  تعکر  تسیب  ناـمه  عورـشم  یلو  دـنناوخیم  تعکر  شش 
هک ار  ییاههلفان  ًالّوا  هک ، تسا  يروآدای  هب  مزال  تسا .] هدومن  یتاهیجوت  وا  ریغ  رمع و  يراذگتعدب  ندرک و  هفاضا  يارب  و  . ] دـنناوخب
درک حیرـصت  باطخلا  نبرمع  ًاثلاث  دـناوخن ، تعکر  هدزای  زا  شیب  ًایناث  تسا  هدوبن  ناضمر  هاـم  رد  دـناوخ و  بش  هس  رد  (ص ) هَّللالوسر

هب دانتـسا  دوشیم  مولعم  وا  ریبعت  زا  تسا و  هتـشادن  هقباس  هدوب و  وا  صخـش  هقیلـس  هتخادرپ  هتخاس و  ینعی  تسا ، تعدـب  لـمع  نیا  هک 
هدـناوخ اهنآ  رد  نآرق  متخ  کـی  تسا  هتفگن  دـنناوخب و  تعکر  تسیب  تسا  هتفگن  رمع  یتح  ًاـعبار  تسا ، هدرکن  (ص ) هَّللالوسر لـمع 

ًالثم هعیش  دننیبب  رگا  یلو  دناهدرک  داهتجا  هک  دننکیم  هیجوت  مه  دعب  دننکیم و  لمع  یـصخش  هقیلـس  هب  دنراذگیم  تعدب  يرآ  دوش .
هعیش كرش  رفک و  ندوب و  تعدب  هب  مکح  ًاروف  دهدیم  (ع ) یلع نینمؤملاریما  تیالو  هب  تداهش  كربت  نمیت و  دصق  هب  هماقا  ناذا و  رد 
ةالـص ، ) دـننکیم تحارتسا  تعکر  راهچ  ره  زا  دـعب  نوچ  دـنیوگیم  حـیوارت  زاـمن  اـهنآ  هب  [. 1 { ] 6 (} ٌباجُع ٌیََـشل  اذه  َّنِا  : ) دـننکیم

زا شیب  ناضمر  هاـم  رد  (ص ) هَّللالوسر تسا : هتفگ  هشیاـع  هک  هدـش  هدافتـسا  یتیاور  زا  اـنعم  نیا  ًارهاـظ  ص 346 .) یناـطحقلا ، نمؤملا 
تعکر راهچ  هلـصاف  یمک  اب  دـناوخیم و  ینالوط  وکین و  تعکر  راهچ  ناضمر و  هاـم  ریغ  دـننام  دـناوخیمن ، بش  زاـمن  تعکر ، هدزاـی 

ص حیوارتلا ، ةالص  باتک  يراخب ، حیحص  (، ) ًاثالث یلصی  مث   ) دناوخیم رگید  تعکر  هس  هلصف  اب  زاب  ًاعبرا ) یّلـصی  ّمث   ) دناوخیم رگید 
مایق یف  بیغرتلا  باب  ملسم ، حیحص  هب  ح 2009 و ح 2012 و  ص 322 ، حیوارتلا ، ةالص  باتک  يراخب  حیحص  هب  [. 2 .( ] ح 2013 ، 322

حیحص [. 4 . ] ح 2010 ص 322 ، حیوارتلا ، حیحص  باتک  يراخب ، حیحـص  [. 3 . ] دوش هعجارم  ح 756  ص 334 ، حـیوارتلا ، وه  ناضمر و 
، حیوارتلا وه  ناضمر و  مایق  یف  بیغرتلا  باب  ملسم ، حیحـص  ح 2012 و  ح 2010 و ص 223 ، ص 322 ، حیوارتلاةالص ، باتک  يراخب ،

.5 هروس ص /  [. 6 . ] ص 340 حیوارتلا ،» ةالص   » عوطتلا ةالص  ثحابم  ج 1 ، [. 5 . ] ح 761 ص 335 ،
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؟ دییامن وگزاب  ار  نآ  هلدا  هداد ، حیضوت  عیشت  بهذم  هاگدید  زا  ار  ناذا  عیرشت  أشنم و 

شسرپ

؟ دییامن وگزاب  ار  نآ  هلدا  هداد ، حیضوت  عیشت  بهذم  هاگدید  زا  ار  ناذا  عیرشت  أشنم و 

خساپ

هرابرد ّتنسلها  هک  یتایاور  دنادیم . یحو  ار  ناذا  عیرشت  أشنم و  هعیش  یلو  دننادیم  باحصا  زا  یـضعب  باوخ  ار  ناذا  أشنم  ّتنـسلها 
نب میهاربا  نب  دمحم  ریمع ، یبا  نآ  دانسا  هلـسلس  رد  تسا . فیعـض  تایاور  نیا  دنـس  ًالوا ، اریز  تسین ، هتفریذپ  دناهدرک  لقن  ناذا  أشنم 

{1 .} دنتـسه فیعـض  لوهجم و  دارفا  نیا  هک  دراد  دوجو  دیز  نب  هللادبع  رایف و  نب  راسی  نب  قاحـسا  نب  دمحم  یمیتلا ، دـلاخ  نب  ثراح 
لقن دیز  نب  هللادـبع  زا  لبق  زور  ار 20  باطخ  نب  رمع  باوخ  تیاور ، کـی  رد  دنتـسه . فلتخم  برطـضم و  نتم ، رظن  زا  تاـیاور  ًاـیناث 

ود ای  رفن  کی  هن  دناهدید ، رفن  هدراهچ  ار  باوخ  نیا  هک  دـناسریم  تایاور  زا  یـضعب  هدـش و  لقن  زور  نامه  رگید ، تیاور  رد  هدرک و 
زین یتایاور  هتبلا  هک  تسا  هداد  میلعت  ربمایپ  هب  ار  نآ  یحو  هار  زا  دنوادخ  تسا و  هدش  عیرشت  یحو  قیرط  زا  ناذا  تسا  دقتعم  هعیش  رفن .

لوقعم و  تسا ، زامن  نوچ  یمهم  تدابع  همدـقم  تسا و  تدابع  هسفن  یف  ناذا ، ًاثلاث  تسا / هدـمآ  زین  تّنـسلها  رداصم  رد  دروم  نیا  رد 
: تشاد هضرع  (ع ) یبتجم نسح  ماما  دزن  یـصخش  دـشاب . هتفرگ  نارگید  زا  ار  نآ  ربماـیپ  دـشاب و  هدومنن  ناـیب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسین 

يوس زا  ناذا  هکلب  دـشابیم ، نیا  زا  رتـالاب  نأـش  دومرف : خـساپ  رد  (ع ) نسح ماـما  تسا . هللادـبع  باوـخ  ناذاأـشنم  دـنیوگیم  اهیـضعب 
نب دـمحم  زا  نخـس  نیا  هباشم  هللا » لوسر  هملع  ینثم و  ینثم و  أمـسلا  یف  لـیئربج  ناذا  / » تسا هدـش  هداد  میلعت  (ص ) ربماـیپ هب  لـیئربج 
ماقم رد  مرکا ) ربمایپ   ) تعیرـش بحاص  هک  تسین  توبن  ماقم  راوازـس  دـشابن ، یحو  باب  زا  ناذا  رگا  یتح  ًاعبار ، تسا / هدـش  لقن  هیفنح 

یقیرط زا  ناذا  دـیامرفیم : قداص  ماـما  اذـل  دـنناهرب . ریحت  لـهج و  زا  ار  وا  رگید  يدارفا  دـشاب و  ریحتم  لـهاج و  ناذا ، نوچ  یهن  رما و 
نبا بیذهتلا ، بیدهت  [. 1 / ] تسین تسرد  هدش  ذخا  دیز  نب  هللادـبع  زا  ناذا  دـننکیم  نامگ  اهیـضعب  هک  نیا  تسا و  هدـش  لزان  یحو 

/ يزملا نیدلا  لامج  لامکلا ، بیذهت  ینالقسع ؛ رجح 

ناذا رد  تیئزج - ناونع  هب  هن   - لیاضف نیا  تسه  انب  رگا  اّما  تسین ، راکنا  ياج  دراد و  یناوارف  بقانم  لیاضف و  (ع ) یلع ترضح  میدقتعم  زین  ام 
: دوشیم دنلب  هماقا  ناذا و  رد  هشیمه  هّللایلو  ًایلع  ّنا  دهشا  رکذ  طقف  ارچ  سپ  دوش ، هتفگ  هماقا  ای 

شسرپ

- تیئزج ناونع  هب  هن   - لیاضف نیا  تسه  انب  رگا  اّما  تسین ، راکنا  ياج  دراد و  یناوارف  بقانم  لیاضف و  (ع ) یلع ترضح  میدقتعم  زین  ام 
: دوشیم دنلب  هماقا  ناذا و  رد  هشیمه  هّللایلو  ًایلع  ّنا  دهشا  رکذ  طقف  ارچ  سپ  دوش ، هتفگ  هماقا  ای  ناذا  رد 

خساپ

(ص) ادخلوسر تلاسر ، هب  تداهش  زا  سپ  (ع .) یلع تیالو  هب  تداهـش  تایاور  نآ  رد  تسا و  هدیـسر  هک  تسا  یتایاور  رما  نیا  ببس 
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، هّللاّالاهلاال مکدحا  لاق  اذا  دومرف : (ع ) قداص ماما  هک  تسا  (ع ) قداص ماما  زا  هیواعم  نب  مساق  تیاور  اهنآ  همه  سأر  رد  هک  تسا  هدمآ 
هک تایاور  زا  رگید  یخرب  دوشیم . ناذا  ریغ  ناذا و  لماش  هک  دراد  قـالطا  تیاور  نیا  { 1} نینمؤملاریما ّیلع  لقیلف : هّللالوسر ، دمحم 
نع مینکیم 1 - رکذ  تسا ، بوـلطم  ربماـیپ  تلاـسر  هـب  تداهـش  زا  سپ  نآ ، ریاـظن  ناـنمؤمریما و  تیـالو  هـب  تداهـش  رکذ  دـناسریم 

- هّللالوسر ًادّـمحم  ّنا  دهـشا  تاّرم  ثالث  هّللاّالاهلاال - دهـشا  يدانف : ًایدانم  رما  ضرالا ، تاوامـسلا و  هّللاقلخ  اّمل  ال  لاق : ّهنا  (ع ) قداصلا
تم و  ءامـسلا ، باوبا  هل  تّحتفت  هّللاّالاهلاال  لاق : نم  (ص ) هللالوسر لاـق  - 2 { 2} تاّرم ثالث  نینمؤملاریما - ًایلع  ّنا  دهـشا  تاّرم  تـالث 

{4 .} هبونذ هل  هللارفغ  هّللاّیلو  یلع  اهالت ب: تم  کلذب و  رشبتسا  هناحبـس و  { 3} قحلا هجو  لّلهت  هّللالوسردمحم ، ب: اهعتبا ) يا   ) اهالت
هترـصباف یف  داوا  نیـسوق  باق  ناکف  یهتنملا  ةردـس  یلا  ءامـسلا  یلا  یب  جرُع  اّـمل  (ص ) هللالوسر لاـق  تلاـق : (س ) ارهزلا همطاـف  نع  - 3

ۀلمح یـضرا و  یتاوامـس و  ناّکـس  یتکئالم و  ای  يداـنی : ًاـیدانم  تعمـسف  ًارت  ًۀـماقا و  و  ینثم . ینثم  ًاـناذا  تعمـسف  ینیعب  هرا  مل  یبلقب و 
ۀلمح یضرا و  یتاوامس و  ناکس  یتکئالم و  ای  اودَهشأ  لاق  انررقا  اندهـش و  اولاق  یل . کیرـشال  يدحو  انا  ّالاهلاال  ّینا  اودَهـشأ  یـشرع ،

ّیلو ًایّلع  ّنا  یشرع  ۀلمح  یضرا و  یتاوامس و  ناّکس  یتکئالم و  ای  اودهشأ  لاق  انررقا  اندهشا و  اولاق  یلوسر  يدبع و  ًادّمحم  ّنا  یـشرع 
هب اوتف  هعیش  ياهقف  هک  تسا  هدش  ببـس  نآ  ریاظن  تایاور و  نیا  { 5 .} انررقا اندهـشأ و  اولاق  یلوسر  دعب  نینمؤملا  ّیلو  یلوسر و  ّیلو  و 

حیرـصت قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  یلو  دنهدب  هماقا  ناذا و  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  تلاسر  رکذ  زا  سپ  (ع ) یلع تیالو  هب  تداهـش  تیبوبحم 
هراـشا دـندرک  حیرـصت  هتکن  نیا  هب  هک  ءاـهقف  ناـگرزب  زا  یخرب  ماـن  هب  تمـسق  نیا  رد  تسین . هماـقا  ناذا و  ءزج  تداهـش  نـیا  دـندرک .

ءزج (ع ) یلع تیالو  هب  تداهش  دیوگیم : ص52  هبخن »  » مان هب  دوخ  یسراف  هلاسر  رد  يراصنا  یضترم  خیش  گرزب  هماّلع  - 1 مینکیم :
هیقفلا حابـصم  لّوا  دـلج  رد  ینادـمه  اضر  اقآ  خیـش  هیامنارگ ، هیقف  - 2 دوـش . هدروآ  ناـحجر  دـصق  هب  تسا  بحتـسم  یلو  تسین  ناذا 

هبابحتـسا ال یلع  ۀـلادلا  تامومعلا  لاثتما  هب  ًادـصاق  نیتداهـشلا  دـعب  نینمؤملا  ةرمأ  ۀـیالولاب و  یلعل  دهـش  نا  یلوالا  دـیوگیم : ص221 
دنوخآ گرزب  داتـسا  دصقلا 3 - اذهب  ۀـلاسرلاب  ةداهـشلا  دـعب  هلآ  دـمحم و  یلع  ةالـصالا  طوحالا  و  یلوالا ، ّنا  امک  ناذالا . نم  ۀـیئزجلا 
دـصقب اهرکذب  سأبال  نکل  ناذالا و  نم  ًاءزج  نکت  مل  (ع ) ینمؤملاریمال ۀـیالولاب  ةداهـشلا  تسا : هتفگ  دابعلا ص53  هریخذ  رد  یناسارخ 

: دیوگیم ص602  قثولا ج1 ، ةورع  رد  يدزی  مظاک  دمحم  دیس  فورعم  روهـشم و  هیقف  - 4 هّللالوسرل . ةداهشلا  رکذ  دعب  هفلطملا  ۀبرقلا 
ةالصلا بحتسیتسا  هتفگ  ةاجنلا ص56  ۀلیـسو  رد  ینیئان  يازریم  اهنم 5 - ًاءزج  تسیلف  نینمؤملا  ةرما  ۀـیالولاب و  (ع ) یلعل ةداهـشلا  اـّما  و 

عجرم - 6 هریغ . ناذـالا و  نینمؤملا  ةرما  ۀـیالولاب و  (ع ) یعل ةداهـشلاب  نیتداهـشلا  لاـمکا  فیرـشلا و  همـسا  رکذ  دـنع  هلآ  دـمحم و  یلع 
زا دـعب  رگا  یلو  تسین  زاـمن  ءزج  (ع ) یلع تیـالو  هب  تداهـش  تسا : هـتفگ  داـبعلا ص112  هریخذ  رد  یناهفـصا  نسحلاوبا  دیـس  گرزب 

ةداهشلاب یتاول  دیوگیم : ص61  نیقّتملا ، جهانم  رد ال  یناقمام  هللادبع  خیـش  - 7 تسا . بوخ  دروایب  تبرق  دـصق  هب  تلاسر  هب  تداهش 
تعیرش خیش  ًانسح 8 - ناک  ساب و  هب  نکی  مل  هیئزجلا  دصقب  ۀقلطملا ال  ۀبرقلا  دصقب  ًانّمیت  ۀلاسرلاب  ةداهـشلا  دعب  نیتّرم  (ع ) یلعل هنالولاب 
ةداهشلا دعب  ۀبرقلا  دصقب  ناذالا و  نم  ًاءزج  نکت  مل  (ع ) یلعل ۀیالولاب  ةداهـشلا  و  تسا : هتفگ  ص68  هلیسولا »  » مان هب  یباتک  رد  یناهفصا 

. تیئزج دصق  هب  هن  یلو  دیوگب  ناذا  رد  ار  تداهش  نیا  دناوتیم  هک  دنداد  اوتف  يرایسب  زین  رصاعم  ياملع  اهقف و  زا  دیّج . نسح  ۀلاسرلاب 
يداهلادـبع دیـس  و  هیهقفلا » لئاسملا   » مان هب  دوخ  هیملع  هلاـسر  رد  يدرجورب  ياـقآ  موحرم  - 1 مینکیم . رکذ  ار  اـهنآ  زا  یخرب  ماـن  هک 
کـسمتسم رد  میکح  ياـقآ  موحرم  - 2 دابعلا » ةریخذ   » هلاـسر رد  یتانابهطـصا  يزاریـش  اـقآ  ازریم  يدورهاـش و  دومحم  دیـس  يزاریش و 

مکدـحا لاـق  اذا  : » جاـجتحالا ربـخ  یف  اـمل  قلطملا  بابحتـسالا  دـصقب  ةداهـشلاب  ناـیتالاب  سأـبال  دـیوگیم : ص14  یقثوـلا ج4  ةورعلا 
بیرال دیوگیم : تسا  هدش  ناشیا  زا  هک  ییاتفتـسا  رد  ییوخ  ياقآ  موحرم  - 3 نینمؤملاریما »... یلع  لقیلف  هللالوسر ، ًادمحم  هللاالاهلاال ،

ياقآ موحرم  - 4 { 6 ...} لاکـشا الب  ۀبحتـسم  اهـسفن  یف  اّهنا  ّالا  ۀماقالا  ناذالا و  نم  ًءزج  نکت  مل  نا  ۀـیالولاب و  (ع ) یلعل ةداهـشلا  ّنا  یف 
هلأسم لئاسملاحیضوت  رد  یناگیاپلگ  هللاۀیآ  - 5 ۀیئزجلا . دصق  نود  ییاهب  هاتیالا  طوح  الا  دیوگیم : هورع  رب  هیـشاح  رد  یـشعرم  یفجن 

هتفگ تبرق  دصق  هب  هللالوسر  ًادّمحم  ّنا  دهـشا  زا  دعب  تسا  بوخ  یلو  تسین . هماقا  ناذا و  وزج  هللا  یلو  ًایلع  نأ  دهـشا  دـیوگیم :  928
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زا دعب  تسا  بوخ  یلو  تسین  هماقا  ناذا و  وزج  هللایلو  ًایّلع  ّنا  دهـشا  دـیوگیم : لئاسملا  حیـضوت  هلأسم 919  رد  ینیمخماما  - 6 دوش .
: دـندومرف ناشیا  تسا  هتفرگ  تروص  بـالقنا  مّظعم  ربهر  زا  هک  ییاتفتـسا  رد  - 7 دوش . هتفگ  تبرق  دصق  هب  هللالوسر  ًادّـمحم  ّنا  دهـشا 

اذا ۀـحجار  نوکت  لب  هماقالا  ناذالل و  هیئزجلا  دورولا و  دـصقب  نکت  مل  اذا  اهنم  عنامال  نکلو  ۀـماقالا  ـال  ناذـالا و  نم  ًاؤزج  ًاعرـش  تسیل 
هورگ هتبلا  هتکن  نیموصعملا . هئایصوا  یلع  هیلع و  هللایلـص  (ص ) هللالوسر ۀفیلخ  یف  هدقتعی  امب  فارتعالا  ناعذالا و  راهظا  درجمل  تناک 

نب مساق  تیاور  دـنچ  ره  ینعی  دـندش . هماقا  ناذا و  رد  ۀـثلاث  تداهـش  تیئزج  هب  لـئاق  ننـس  هلّدا  رد  حـماست  هب  هجوت  اـب  ءاـهقف  زا  یمک 
دندـقتعم دـش  هتفگ  هک  ینئارق  هیقب  تسا و  هدـمآ  ام  تایاور  رد  هک  ننـس  { 7} هلّدا رد  حـماست  اب  یلو  تسا  فیعـض  دنـس  رظن  زا  هیواعم 

تعدب قدص  ات  تسین  یعرش  تجح  نودب  نانآ  نخس  مه  تروص  نیا  رد  دروآ . هماقا  ناذا و  رد  ءزج  ناونع  هب  ار  تداهش  نیا  ناوتیم 
هّللا ۀیآ  هیقفلا  یلولا  يّدـقملا  ّيولعلا  دـئاقلا  ۀمامـس  میحرلا  نمحرلا  هّللامسب  یمالـسا  بالقنا  ربهر  خـساپ  ءاتفتـسا و  نتم  تسویپ  دـنک .
ءازج ریخ  هّللا  مکازج  انیلاو  اونـسحأ  انوتفا و  هتاکرب  هّللاۀـمحر و  مکیلع و  مالـسلا  یلاعلا » هّلظ  ماد   » یئنماخلا یلع  نیـسحلا  دیـسلا  اندـیس 

ناذألا یف  مهیلع  هیلع و  هّللاتاولص  ءایصوألا  دیسل  ةرمألا  ۀیالولاب و  ۀسّدقملا  ۀثلاثلا  ةداهشلا  صوصخب  فیرشلا  مکرظن  وه  ام  نینسحملا :
دـصقب نکت  مل  اذا  اهنم  عنام  نکلو ال  ۀماقالا ، الو  ناذالا  نم  ًاؤزج  ًاعرـش  تسیل  میحرلا  نمحرلا  هّللامسب  ۀضورفملا ؟ تاولـصلل  ۀـماقألا  و 
هّللایلـص هللالوسر  ۀفیظ  یف  هدصتقی  امب  فارتعالا  ناعذالا و  راهظا  وّرجمل  تناک  اذا  ۀجحار  نوکت  لب  ۀماقالاو  ناذالل  ۀیؤزجلاو  دورولا 

موی یلا  فیرـشلا  مکرمع  یف  ّدـم  مکل و  نیفلاـخلا  مکئادـعأ و  یلع  مکربـضیو  هّللا  مکّدـیأ  ًاـماتخو  نیموـصعملا . هئایـصوأ  یلع  هیلع و 
[.- 1  ] يّزغلا میلحلادـبع  مکبتدـخل  یلاعت  هّللا  انقفو  ملاعلا . ءاـجُرا  عیمج  یلع  مالـسلاهیلع  اـننامز  ماـما  ۀـیار  قفخت  ثیح  يربکلا  ۀـحرفلا 

هناحبـس و قحلا  هجو  لّلهت  زا  دارم  تسا  حـضاو  هتبلا  [.- 3 . ] ص295 ج37 ، راونالاراحب ، [.- 2 . ] 26 ثیدح ص318 ، ج38 ، راونالاراحب ،
[.- 6 . ] ص282 ج23 ، راونالاراحب ، [.- 5 . ] ص318 ج38 ، راونالاراحب ، [.- 4 . ] تسادخ تیاضر  زا  هیانکو  تسا  يزاجم  کلذب  رـشبتسا 
هغَلب نم  لاق : ّهنا  (ع ) قداصلا نع  ملاس  نب  ماشه  نع  مکحلا  نب  یلع  نع  هیبا  نع  یقربلا ، دمحم  نب  دمحا  نع  [.- 7 . ] ص60 نامیالا ، ّرس 
ریظن زین  یفاـک  رد  و  ص25 . ج1 ، نساـحملا ، هلقی  مل  هللالوسر  ناـک  نا  کـلذ و  رجا  هل  ناـک  هلملعف ، باوثلا  نم  ءییـش  (ص ) یبنلا نع 

. دنراد ار  نیا  هب  هیبش  ص95  ریدقلا ج6 ، ضیف  رد  يوانم  ص296 و  دادغب ج8 ، Π رات رد  بیطخ  تسا و  هدش  لقن  نیمه 

ناذا رد  تیئزج - ناونع  هب  هن   - لیاضف نیا  تسه  انب  رگا  اّما  تسین ، راکنا  ياج  دراد و  یناوارف  بقانم  لیاضف و  (ع ) یلع ترضح  میدقتعم  زین  ام 
: دوشیم دنلب  هماقا  ناذا و  رد  هشیمه  هّللایلو  ًایلع  ّنا  دهشا  رکذ  طقف  ارچ  سپ  دوش ، هتفگ  هماقا  ای 

شسرپ

- تیئزج ناونع  هب  هن   - لیاضف نیا  تسه  انب  رگا  اّما  تسین ، راکنا  ياج  دراد و  یناوارف  بقانم  لیاضف و  (ع ) یلع ترضح  میدقتعم  زین  ام 
: دوشیم دنلب  هماقا  ناذا و  رد  هشیمه  هّللایلو  ًایلع  ّنا  دهشا  رکذ  طقف  ارچ  سپ  دوش ، هتفگ  هماقا  ای  ناذا  رد 

خساپ

(ص) ادخلوسر تلاسر ، هب  تداهش  زا  سپ  (ع .) یلع تیالو  هب  تداهـش  تایاور  نآ  رد  تسا و  هدیـسر  هک  تسا  یتایاور  رما  نیا  ببس 
، هّللاّالاهلاال مکدحا  لاق  اذا  دومرف : (ع ) قداص ماما  هک  تسا  (ع ) قداص ماما  زا  هیواعم  نب  مساق  تیاور  اهنآ  همه  سأر  رد  هک  تسا  هدمآ 
هک تایاور  زا  رگید  یخرب  دوشیم . ناذا  ریغ  ناذا و  لماش  هک  دراد  قالطا  تیاور  نیا  { 13} نینمؤملاریما ّیلع  لقیلف : هّللالوسر ، دمحم 
نع مینکیم 1 - رکذ  تسا ، بوـلطم  ربماـیپ  تلاـسر  هـب  تداهـش  زا  سپ  نآ ، ریاـظن  ناـنمؤمریما و  تیـالو  هـب  تداهـش  رکذ  دـناسریم 
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- هّللالوسر ًادّـمحم  ّنا  دهـشا  تاّرم  ثالث  هّللاّالاهلاال - دهـشا  يدانف : ًایدانم  رما  ضرالا ، تاوامـسلا و  هّللاقلخ  اّمل  ال  لاق : ّهنا  (ع ) قداصلا
تم و  ءامـسلا ، باوبا  هل  تّحتفت  هّللاّالاهلاال  لاق : نم  (ص ) هللالوسر لاق  - 2 { 14} تاّرم ثالث  نینمؤملاریما - ًایلع  ّنا  دهـشا  تاّرم  تالث 

هل هللارفغ  هـّللاّیلو  یلع  اــهالت ب: تـم  کلذــب و  رــشبتسا  هناحبــس و  { 15} قـحلا هجو  لـّلهت  هّللالوسردـمحم ، ب: اـهعتبا ) يا   ) اـهالت
یف داوا  نیـسوق  باق  ناکف  یهتنملا  ةردس  یلا  ءامـسلا  یلا  یب  جرُع  اّمل  (ص ) هللالوسر لاق  تلاق : (س ) ارهزلا همطاف  نع  - 3 { 16 .} هبونذ

یضرا و یتاوامـس و  ناّکـس  یتکئالم و  ای  يدانی : ًایدانم  تعمـسف  ًارت  ًۀماقا و  و  ینثم . ینثم  ًاناذا  تعمـسف  ینیعب  هرا  مل  یبلقب و  هترـصباف 
یضرا و یتاوامس و  ناکس  یتکئالم و  ای  اودَهشأ  لاق  انررقا  اندهـش و  اولاق  یل . کیرـشال  يدحو  انا  ّالاهلاال  ّینا  اودَهـشأ  یـشرع ، ۀلمح 

ّنا یشرع  ۀلمح  یضرا و  یتاوامـس و  ناّکـس  یتکئالم و  ای  اودهـشأ  لاق  انررقا  اندهـشا و  اولاق  یلوسر  يدبع و  ًادّمحم  ّنا  یـشرع  ۀلمح 
ياهقف هک  تسا  هدـش  ببـس  نآ  ریاظن  تایاور و  نیا  { 17 .} انررقا اندهـشأ و  اولاق  یلوسر  دـعب  نینمؤملا  ّیلو  یلوسر و  ّیلو  ّیلو و  ًایّلع 

هب بیرق  تیرثکا  یلو  دـنهدب  هماقا  ناذا و  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  تلاـسر  رکذ  زا  سپ  (ع ) یلع تیـالو  هب  تداهـش  تیبوبحم  هب  اوتف  هعیش 
دندرک حیرصت  هتکن  نیا  هب  هک  ءاهقف  ناگرزب  زا  یخرب  مان  هب  تمسق  نیا  رد  تسین . هماقا  ناذا و  ءزج  تداهش  نیا  دندرک . حیرصت  قافتا 
تیالو هب  تداهـش  دـیوگیم : ص52  هبخن »  » ماـن هب  دوخ  یـسراف  هلاـسر  رد  يراـصنا  یـضترم  خیـش  گرزب  هماـّلع  - 1 مینکیم : هراـشا 

لّوا دـلج  رد  ینادـمه  اضر  اقآ  خیـش  هیاـمنارگ ، هیقف  - 2 دوـش . هدروآ  ناـحجر  دـصق  هب  تسا  بحتـسم  یلو  تـسین  ناذا  ءزج  (ع ) یلع
یلع ۀلادلا  تامومعلا  لاثتما  هب  ًادصاق  نیتداهـشلا  دعب  نینمؤملا  ةرمأ  ۀـیالولاب و  یلعل  دهـش  نا  یلوالا  دـیوگیم : هیقفلا ص221  حابصم 

گرزب داتسا  دصقلا 3 - اذهب  ۀلاسرلاب  ةداهشلا  دعب  هلآ  دمحم و  یلع  ةالـصالا  طوحالا  و  یلوالا ، ّنا  امک  ناذالا . نم  ۀیئزجلا  هبابحتـسا ال 
اهرکذب سأبال  نکل  ناذالا و  نم  ًاءزج  نکت  مل  (ع ) ینمؤملاریمال ۀیالولاب  ةداهـشلا  تسا : هتفگ  دابعلا ص53  هریخذ  رد  یناسارخ  دنوخآ 

ص602 قثولا ج1 ، ةورع  رد  يدزی  مظاـک  دـمحم  دیـس  فورعم  روهـشم و  هیقف  - 4 هّللالوسرل . ةداهـشلا  رکذ  دعب  هفلطملا  ۀبرقلا  دـصقب 
بحتسیتسا هتفگ  ةاجنلا ص56  ۀلیسو  رد  ینیئان  يازریم  اهنم 5 - ًاءزج  تسیلف  نینمؤملا  ةرما  ۀیالولاب و  (ع ) یلعل ةداهـشلا  اّما  و  دیوگیم :

-6 هریغ . ناذالا و  نینمؤملا  ةرما  ۀـیالولاب و  (ع ) یعل ةداهـشلاب  نیتداهـشلا  لامکا  فیرـشلا و  همـسا  رکذ  دـنع  هلآ  دـمحم و  یلع  ةالـصلا 
دعب رگا  یلو  تسین  زامن  ءزج  (ع ) یلع تیالو  هب  تداهـش  تسا : هتفگ  دابعلا ص112  هریخذ  رد  یناهفصا  نسحلاوبا  دیـس  گرزب  عجرم 

ةداهشلاب یتاول  دیوگیم : ص61  نیقّتملا ، جهانم  رد ال  یناقمام  هللادبع  خیش  - 7 تسا . بوخ  دروایب  تبرق  دصق  هب  تلاسر  هب  تداهش  زا 
تعیرش خیش  ًانسح 8 - ناک  ساب و  هب  نکی  مل  هیئزجلا  دصقب  ۀقلطملا ال  ۀبرقلا  دصقب  ًانّمیت  ۀلاسرلاب  ةداهـشلا  دعب  نیتّرم  (ع ) یلعل هنالولاب 
ةداهشلا دعب  ۀبرقلا  دصقب  ناذالا و  نم  ًاءزج  نکت  مل  (ع ) یلعل ۀیالولاب  ةداهـشلا  و  تسا : هتفگ  ص68  هلیسولا »  » مان هب  یباتک  رد  یناهفصا 

دـصق هب  هن  یلو  دیوگب  ناذا  رد  ار  تداهـش  نیا  دـناوتیم  هک  دـنداد  Ș يرایـسب ف زین  رـصاعم  ياملع  اهقف و  زا  دیّج . نسح  ۀـلاسرلاب 
دیـس و  هیهقفلا » لـئاسملا   » ماـن هب  دوخ  هیملع  هلاـسر  رد  يدرجورب  ياـقآ  موـحرم  - 1 مینکیم . رکذ  ار  اـهنآ  زا  یخرب  ماـن  هـک  تـیئزج .

رد میکح  ياـقآ  موحرم  - 2 دابعلا » ةریخذ   » هلاسر رد  یتانابهطـصا  يزاریـش  اقآ  ازریم  يدورهاـش و  دومحم  دیـس  يزاریـش و  يداهلادـبع 
مکدحا لاق  اذا   » اجتحالا ربخ  یف  امل  قلطملا  بابحتسالا  دصقب  ةداهـشلاب  نایتالاب  سأبال  دیوگیم : یقثولا ج4 ص14  ةورعلا  کسمتسم 

بیرال دیوگیم : تسا  هدش  ناشیا  زا  هک  ییاتفتـسا  رد  ییوخ  ياقآ  موحرم  - 3 نینمؤملاریما »... یلع  لقیلف  هللالوسر ، ًادمحم  هللاالاهلاال ،
ياقآ موحرم  - 4 { 18 ...} لاکـشا الب  ۀبحتـسم  اهـسفن  یف  اّهنا  ّالا  ۀماقالا  ناذالا و  نم  ًءزج  نکت  مل  نا  ۀیالولاب و  (ع ) یلعل ةداهـشلا  ّنا  یف 
هلأسم لئاسملاحیضوت  رد  یناگیاپلگ  هللاۀیآ  - 5 ۀیئزجلا . دصق  نود  ییاهب  هاتیالا  طوح  الا  دیوگیم : هورع  رب  هیـشاح  رد  یـشعرم  یفجن 

هتفگ تبرق  دصق  هب  هللالوسر  ًادّمحم  ّنا  دهـشا  زا  دعب  تسا  بوخ  یلو  تسین . هماقا  ناذا و  وزج  هللا  یلو  ًایلع  نأ  دهـشا  دـیوگیم :  928
زا دعب  تسا  بوخ  یلو  تسین  هماقا  ناذا و  وزج  هللایلو  ًایّلع  ّنا  دهـشا  دـیوگیم : لئاسملا  حیـضوت  هلأسم 919  رد  ینیمخماما  - 6 دوش .

: دـندومرف ناشیا  تسا  هتفرگ  تروص  بـالقنا  مّظعم  ربهر  زا  هک  ییاتفتـسا  رد  - 7 دوش . هتفگ  تبرق  دصق  هب  هللالوسر  ًادّـمحم  ّنا  دهـشا 
اذا ۀـحجار  نوکت  لب  هماقالا  ناذالل و  هیئزجلا  دورولا و  دـصقب  نکت  مل  اذا  اهنم  عنامال  نکلو  ۀـماقالا  ـال  ناذـالا و  نم  ًاؤزج  ًاعرـش  تسیل 
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هورگ هتبلا  هتکن  نیموصعملا . هئایصوا  یلع  هیلع و  هللایلـص  (ص ) هللالوسر ۀفیلخ  یف  هدقتعی  امب  فارتعالا  ناعذالا و  راهظا  درجمل  تناک 
نب مساق  تیاور  دـنچ  ره  ینعی  دـندش . هماقا  ناذا و  رد  ۀـثلاث  تداهـش  تیئزج  هب  لـئاق  ننـس  هلّدا  رد  حـماست  هب  هجوت  اـب  ءاـهقف  زا  یمک 

دندقتعم دش  هتفگ  هک  ینئارق  هیقب  تسا و  هدـمآ  ام  تایاور  رد  هک  ننـس  { 19} هلّدا رد  حماست  اب  یلو  تسا  فیعـض  دنـس  رظن  زا  هیواعم 
تعدب قدص  ات  تسین  یعرش  تجح  نودب  نانآ  نخس  مه  تروص  نیا  رد  دروآ . هماقا  ناذا و  رد  ءزج  ناونع  هب  ار  تداهش  نیا  ناوتیم 

اندیس هّللاۀیآ  هیقفلا  یلولا  يّدقملا  ّيولعلا  دئاقلا  ۀمامس  میحرلا  نمحرلا  هّللامسب  یمالسا  بالقنا  ربهر  خساپ  ءاتفتسا و  نتم  تسویپ  دنک .
ءازج ریخ  هـّللامکازج  اـنیلا  اونـسحأ و  اـنوتفا و  هتاـکرب  هّللاۀـمحر و  مـکیلع و  مالـسلا  یلاـعلا » هـّلظ  ماد   » یئنماـخلا یلع  نیــسحلا  دیــسلا 

ناذألا یف  مهیلع  هیلع و  هّللاتاولص  ءایصوألا  دیسل  ةرمألا  ۀیالولاب و  ۀسّدقملا  ۀثلاثلا  ةداهشلا  صوصخب  فیرشلا  مکرظن  وه  ام  نینسحملا :
دـصقب نکت  مل  اذا  اهنم  عنام  نکلو ال  ۀماقالا ، ناذالا و ال  نم  ًاؤزج  ًاعرـش  تسیل  میحرلا  نمحرلا  هّللامسب  ۀضورفملا ؟ تاولـصلل  ۀماقألا  و 

هللالوسر ۀـفیظ  یف  هدـصتقی  اـمب  فارتعـالا  ناـعذالا و  راـهظا  وّرجمل  تناـک  اذا  ۀـجحار  نوکت  لـب  ۀـماقالا  ناذـالل و  ۀـیؤزجلا  دورولا و 
یلا فیرـشلا  مکرمع  یف  ّدم  مکل و  نیفلاخلا  مکئادعأ و  یلع  مکربضی  هّللامکّدـُیا و  ًاماتخو  نیموصعملا . هئایـصوأ  یلع  هیلع و  هّللایلص 

[. 1  ] يّزغلا میلحلادـبع  مکبتدـخل  یلاعت  هّللاانقفو  ملاعلا . ءاجُرا  عیمج  یلع  مالـسلاهیلع  اننامز  ماما  ۀـیار  قفخت  ثیح  يربکلا  ۀـحرفلا  موی 
، ۀماقالا ناذالا و  باوبا  كردـم ، نامه  [. 2 . ] هیمالـسالا هبتکم  تاروشنم  ج4 ، باب 19 ، ۀـمامآلا ، ناذالا و  باوبا  یلماع ، هعیـشلا ، لئاسو 
، یناعنـص فنـصملا  لمعلا . ریخ  یلع  یح  هناذا  یف  لوقی  ناک  نم  باب  هماـقالا ، ناذـالا و  باـتک  ص244 ، ج1 ، فنصملا ، [. 3 . ] 19 باب
، نامه [. 7 . ] 23242 ناـمه ، [. 6 . ] ثیدـح 23242 ج8 ، يدـنه ، یقتم  لاـمعلازنک ، [. 5 . ] 23246 ناـمه . [. 4 . ] ح1786 ص460 ، ج1 ،

يوتف ۀـیجح  باب  دـیفم ) یلاما  زا  ثیدـح  . ) ص17 ج1 ، هعیـشلا ، ثیداحالا  عماـج  [. 9 . ] ص319 ج1 ، كرادـملا ، عماج  [. 8 . ] 23251
ضایرلا ص294 ، ج6 ، ءایلوالاۀیلح ، ص365 ، ج5 ، لبنح ، نبا  دنسم  [. 11 ( ] ص53 ج1 ، یفاک ، زا  ثیدح  ، ) كردم نامه  [. 10 . ] ۀمئالا

.26 ثیدح ص318 ، ج38 ، راونالاراحب ، [. 13 . ] ص208 داهتجالا ، صنلا و  [. 12 ... ] ص154 و ج6 ، لامعلازنک ، ص171 ، ج2 ، ةرضنلا ،
زا هیانکو  تسا  يزاجم  کلذـب  رـشبتسا  هناحبـس و  قحلا  هجو  لّلهت  زا  دارم  تسا  حـضاو  هتبلا  [. 15 . ] ص295 ج37 ، راونالاراحب ، [. 14]
نب دمحا  نع  [. 19 . ] ص60 نامیالا ، ّرس  [. 18 . ] ص282 ج23 ، راونالاراحب ، [. 17 . ] ص318 ج38 ، راونالاراحب ، [. 16 . ] تسادخ تیاضر 

، هلملعف باوثلا  نم  ءییش  (ص ) یبنلا نع  هغَلب  نم  لاق : ّهنا  (ع ) قداصلا نع  ملاس  نب  ماشه  نع  مکحلا  نب  یلع  نع  هیبا  نع  یقربلا ، دمحم 
خیرات رد  بیطخ  تسا و  هدـش  لـقن  نیمه  ریظن  زین  یفاـک  رد  و  ص25 . ج1 ، نساحملا ، هلقی  مل  هللالوسر  ناک  نا  کـلذ و  رجا  هل  ناـک 

. دنراد ار  نیا  هب  هیبش  ص95  ریدقلا ج6 ، ضیف  رد  يوانم  ص296 و  دادغب ج8 ،

ّنا دهشأ   " ۀلمج دروآ ؟ یم  نابز  رب  ار  نآ  (ص ) دمحم ترضح  ایآ  دش ؟ ام  هماقا  ناذا و  دراو  ینامز  هچ  زا  هللا  لوسر  ًادمحم  ّنأ  دهـشأ   " ۀلمج
؟ دروآیم نابز  رب  ار  نآ  (ع ) یلع ترضح  ایآ  دش ؟ هماقا  ناذا و  دراو  ینامز  هچ  زا  هللا " ّیلو  ًاّیلع 

شسرپ

ۀلمج دروآ ؟ یم  نابز  رب  ار  نآ  (ص ) دـمحم ترـضح  ایآ  دـش ؟ ام  هماقا  ناذا و  دراو  ینامز  هچ  زا  هللا  لوسر  ًادـمحم  ّنأ  دهـشأ   " ۀـلمج
؟ دروآیم نابز  رب  ار  نآ  (ع ) یلع ترضح  ایآ  دش ؟ هماقا  ناذا و  دراو  ینامز  هچ  زا  هللا " ّیلو  ًاّیلع  ّنا  دهشأ  "

خساپ

تلع زا  یکی  دـش . عیرـشت  هرّونم  ۀـنیدم  هب  ربمایپ  ترجه  لّوا  لاس  رد  ناذا  میرازگـساپس . دـیدومن  هبتاکم  ام  اـب  هک  نیا  زا  یمارگ  ردارب 
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زامن هب  ربمایپ  عقوم  هچ  دندش  یمن  هجوتم  ناناملـسم  دـناوخب ، زامن  تساوخ  یم  (ص ) ربمایپ یتقو  هک  دوب  نیا  ناذا  عیرـشت  یـساسا  ياه 
سوقان تفگ : یکی  دـنوشب . هجوتم  همه  هک  مینکب  يراک  دـیاب  دـنداتفا  رکف  نیا  هب  ور  نیا  زا  دـنناوخب . تعامج  زامن  وا  اب  اـت  دتـسیا  یم 

. میربـب ـالاب  یمچرپ  تفگ : یمراـهچ  مینک .) نشور  شتآ   ) مینک دـنلب  اوه  هب  دود  تفگ : یموـس  میزاوـنب . روپیـش  تفگ : يرگید  مینزب .
ربمایپ دیوگ . یم  ناذا  موسرم  لکـش  نیمه  هب  زبس  سابل  اب  یـصخش  هک  دـید  باوخ  رد  دـیز  نب  هللادـبع  دیدنـسپن . ار  مادـک  چـیه  ربمایپ 

هک هدمآ  تایاور  یخرب  رد  دش . موسرم  ناذا  هلیـسو  نیدب  و  دیوگب ، دنلب  ار  ظافلا  نیمه  تفگ : لالب  هب  دعب  دـید ، باوخ  رد  روط  نیمه 
ّنأ دهـشأ  هللا "و"  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  ریبکت و"  راب  راـهچ  تنـس  لـها  ۀـتفگ  هب  هیلوا  ناذا  تیفیک  درک . یحو  ربماـیپ  هب  ار  ناذا  لـیئربج 

طقف تسا . هللا " ّالا  هلا  " ال  راـب کـی  راـب و  ود  مادـک  ره  ربکا " هللا  حـالفلا "و"  یلع  ّیح  ةالـصلا "و"  یلع  ّیح  هللا "و"  لوسر  ًادـمحم 
راهچ لّوا  ریبکت  تسا : هدومرف  فالخ  باتک  رد  یـسوط  خیـش  موحرم  [ 1 .] تفگ دـیاب  رابود  زین  ار  لّوا  ریبکت  هک  هتفگ  سنا  نب  کـلام 

ّالا هلا  ربکا "و" ال  هللا  لـمعلا "و"  ریخ  یلع  ّیح  حـالفلا "و"  یلع  ّیح  ةالـصلا "و"  یلع  ّیح  هبترم و"  ود  مادـک  ره  ناتداهـش  هبترم و 
هدمآ دش ) رکذ  ادتبا  رد  هک   ) تنس لها  قیرط  هب  نآ  تیفیک  ناذا و  ةرابرد  یتایاور  زین  لامعلا  زنک  رد  [ 2 .] دوش هتفگ  دیاب  هبترم  ود  هللا "

ود ات  ود  تفگ ، ناذا  لیئربج  دندرب ، جارعم  هب  ارم  یتقو  : " دنک یم  لقن  (ص ) ادخ لوسر  زا  شا  یمارگ  ناردپ  زا  (ع ) اضر ماما  [ 3 .] تسا
رد یلّـصفم  ثحب  تایاور ، لقن  زا  دعب  راونالاراحب  رد  یـسلجم  موحرم  [ 4" .] ات ود  ات  ود  تفگ  هماقا  و  دوب ) ات  ود  ناذا  دـنب  ره  ینعی   ) اـت

: دنتفگ نیدشار  يافلخ  نارادفرط  هک  هدوب  نآ  ندش  هفاضا  تلع  دـیاش  تسا . هدرک  لقن  هللا " ّیلو  اّیلع  ّنأ  دهـشأ   " ندـش هفاضا  لاوقا و 
یتقو : " دومرف (ع ) قداص ماما  " قیدصلا . رکبوبا  هللا ، لوسر  دمحم  هللا ، ّالا  هلا  ال  : " هدش هتـشون  شرع  رب  دید  تفر ، جارعم  هب  ربمایپ  یتقو 

تیالو هب  تداهش  هعیـش ، ةدیقع  هب  انب  [ 5" .] نینمؤملاریما ّیلع  هللا ، لوسر  دـمحم  هللا ، ّالأ  هلأـال  تشون : نآ  رب  دـیرفآ ، ار  شرع  ادـخ  هک 
رب ینبم  هدـش  دراو  تسین  لمع  دروم  هک  فیعـض  تاـیاور  رد  هچنآ  : " هدومرف هیاـهن  باـتک  رد  یـسوط  خیـش  تسین . ناذا  ءزج  (ع ) یلع
راک اطخ  دـیوگب ، ناذا  رد  ار  نآ  سک  ره  دوش و  لـمع  نآ  هب  دـیابن  رـشبلا " ریخ  هلآ  ًادـمحم و  ّنأ  هللا "و"  یلو  ًاـیلع  ّنأ  دهـشأ   " نتفگ

ار رظن  نیمه  یلعف ، عجارم  اهقف و  درادـن . لاکـشا  باوث  دـصق  هب  نآ  نتفگ  مینادـن ، ناذا  ءزج  ار  تیـالو  هب  تداهـش  رگا  اـما  [ 6" .] تسا
یلع ّیح   " ناذا زا  تنـس  لها  تفگ . ار  نآ  باوث  دـصق  هب  ناوت  یم  اما  تسین ، ناذا  ءزج  (ع ) نینمؤملاریما تیالو  هب  تداهـش  هک  دـنراد 

رد هللا " ّیلو  ًایلع  ّنا  دهشا   " ندش دراو  نامز  دنا . هدومن  هفاضا  ار  موّنلا " نم  ٌریخ  ةولـصلا   " حبـص ناذا  رد  هدرک و  فذح  ار  لمعلا " ریخ 
یعیش لکش  هب  ناذا  نایولع ، ياه  مایق  یخرب  رد  هک  هدمآ  یخیرات  ياه  باتک  یـضعب  رد  تسین . صخـشم  باوث  رد  ءاجر  دصق  هب  ناذا 

ياه باتک  رد  هلئـسم  نیا  وا  زا  رتشیپ  یـسوط و  خیـش  نامز  زا  تسا . هدماین  يزیچ  هن ، ای  هدوب  نآ  رد  هلمج  نیا  ایآ  اما  دش ، یم  هدـناوخ 
هتفگ ار  نآ  ترـضح  هک  میتفاـین  يدنـس  چـیه  رد  تسا ، هتفگ  ار  نآ  (ع ) یلع ترـضح  هک  نیا  اـما  تسا . هتفرگ  رارق  ثحب  دروـم  یهقف 

ص 90. ج 1 ، فالخلا ، باتک  یسوط ، خیش  [ 2 . ] ص 312 ج 1 ، عبرالا ، بهذملا  یلع  هقفلا  [ 1 . ] دنشاب هتفگ  وا  زا  سپ  ناماما  ای  دشاب ،
ج راونالاراحب ، [ 6 . ] ص 112 نامه ، [ 5 . ] ص 107 ج 81 ، راونالاراحب ، [ 4 . ] دعب هب  ص 329  ج 8 ، لامعلا ، زنک  يدنهلا ، یقتملا  یلع  [ 3]

ص 111. ، 81

؟ دنروآ یم  اج  هب  ار  نآ  تنس  لها  هک  یلکش  هب  ای  دنهد ، یم  ماجنا  نایعیش  هک  يزورما  لکش  هب  دوب ، تروص  هچ  هب  زامن  (ص ) ربمایپ نامز 

شسرپ

یم اج  هب  ار  نآ  تنـس  لها  هک  یلکـش  هب  ای  دـنهد ، یم  ماجنا  نایعیـش  هک  يزورما  لکـش  هب  دوب ، تروص  هچ  هب  زامن  (ص ) ربمایپ ناـمز 
؟ دنروآ

زا 934بهاذم هحفص 858 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


خساپ

نتفگ نیمآ  ندناوخ ، زامن  زاب  تسد  ای  هتسب  تسد  زیچ : دنچ  رد  زج  درادن ، دوجو  یتوافت  اه  یّنـس  نایعیـش و  نیب  زامن  ۀضیرف  ماجنا  رد 
هنوگچ (ص ) ربمایپ هک  ار  لاؤس  نیا  اّما  گنـس . كاخ و  دـننام  يروما  هب  هاگ  هدجـس  ندوبن  دـیقم  ای  ندوب  دـیقم  " نیلاضلاالو ،  " زا دـعب 

زامن هنوگ  نیا  (ص ) ربمایپ میتسه . ربمایپ  ّتنس  وریپ  ام  دنیوگ : یم  دیسرپب ، هعیش  ناملاع  زا  رگا  نایعیش ، ای  اه  ینس  لثم  دناوخ ، یم  زامن 
نیا يایوگ  نخـس  نیا  داد . دنهاوخ  خساپ  نینچ  زین  نانآ  دینکب ، ار  لاؤس  نیمه  تنـس  لها  ناملاع  زا  رگا  میناوخ ؛ یم  ام  هک  دناوخ  یم 

تخانـش عبانم  رداصم و  زا  نآرق  دننامه  ار  نآ  دـنراد و  لوبق  ار  (ص ) ربمایپ تّنـس  یمالـسا  بهاذـم  اه و  هورگ  ۀـمه  هک  تسا  تقیقح 
دوجو مهم  توافت  کی  تنـس  نآرق و  نیب  هک  تسا  نیا  نآ  میناسرب و  امـش  عالطا  هب  ار  يا  هتکن  دراد  اج  دنناد . یم  مالـسا  يژولوئدـیا 

دنشاب و هتشادن  یـساسا  هیاپ و  نآ  زا  يرب  تسا  نکمم  هدش ، لقن  (ص ) ربمایپ زا  هک  یتایاور  رد  یلو  درادن ، هار  فیرحت  نآرق  رد  دراد :
زا یکی  نیا  تسا . هدـش  لقن  ربمایپ  زا  داضتم  تاـیاور  هاـگ  هک  تسا  تهج  نیدـب  دنـشاب . هداد  تبـسن  ربماـیپ  هب  ار  نآ  غورد  هب  ناـیوار 
اب نانآ  دنتسه . تسردان  تایاور  اب  نآ  زیامت  حیحـص و  تایاور  تخانـش  یپ  رد  مادم  مالـسا  ناسانـشراک  ناهیقف و  هک  تسا  یتالکـشم 

یخرب تسا . يراج  هدش ، دراو  زامن  ةرابرد  هک  یتایاور  دروم  رد  رما  نیا  دنزادرپ . یم  یگتخاس  تایاور  تخانـش  هب  اهرایعم  يرـس  کی 
زا دـعب  تعامج  زامن  رد  ای  ندـناوخ ، زامن  هتـسب  تسد  ًالثم  اـه  یّنـس  نایعیـش و  نیب  زاـمن  ۀـضیرف  ماـجنا  دروم  رد  دوجوم  ياـه  تواـفت 

دیدـپ نامکاح  زا  یخرب  هک  تسا  يروما  اه  نیا  دراد . افلخ  ّتنـس  رد  هشیر  دراد ، جاور  اه  یّنـس  نیب  رد  هک  تفگ  نیمآ  نیلاضلاالو " "

تبسن (ص ) ربمایپ هب  ار  لامعا  نیا  دنرادن  لوبق  ار  نخـس  نیا  اه  یّنـس  نکیل  دوبن ، هنوگ  نیا  (ص ) ربمایپ ةریـس  دنداهن . تعدب  دندروآ و 
(ص) ربمایپ تنس  هریس و  هب  راوگرزب  ۀباحـص  زا  یخرب  تیب و  لها  نابز  زا  ًاتدمع  نایعیـش  دنناد . یم  یلعج  ار  نآ  نایعیـش  اما  دنهد ، یم 

توافت ۀشیر  اه  نیا  دنک . یم  لقن  هباحص  نابز  زا  ًاتدمع  دنرادن و  یتافتلا  (ص ) ربمایپ تیب  لها  هب  نادنچ  اه  ینس  یلو  دندرگ ، یم  لئان 
لها یگزیکاپ  هب  ریهطت  ۀـیآ  رد  نآرق  مه  نوچ  تسا ، نشور  یلیخ  تیب  لها  هب  کسمت  يارب  هعیـش  لیلد  تسا . يوبن  تنـس  لقن  رد  اـه 

نیارباـنب " نیلقث .  " ثیدـح رد  هلمج  زا  تسا ، هدوـمن  دزـشوگ  ار  تیب  لـها  هب  کـسمت  اـهراب  (ص ) ربماـیپ مه  تسا و  هدرک  هراـشا  تیب 
دنم هرهب  یقثولا  هورع  نیا  زا  هک  دـنک  یم  راختفا  هعیـش  تسا و  تیب  لـها  هار  (ص ) ربماـیپ تنـس  هب  ندرب  یپ  هار  نیرت  نئمطم  نیرتهب و 

ملاـعم باـتک  ۀـمجرت   ) بتکم ود  ياـه  هناـشن  باـتک  مینک  یم  هیـصوت  دیـشاب ، هتـشاد  یتاـعالطا  روـما  هنوـگ  نیا  رد  دـیلیام  رگا  تسا .
. دییامن هعلاطم  ار  يرکسع  یضترم  دیس  رثا  نیتسردملا )

؟ تسا هدوب  یکی  نامربمایپ  تسا و  یکی  نامنید  هک  یتروص  رد  تسا ، توافتم  رگیدکی  اب  ینس  هعیش و  ندناوخ  زامن  نتفرگ و  وضو  زرط  ارچ 

شسرپ

هدوب یکی  نامربمایپ  تسا و  یکی  نامنید  هک  یتروص  رد  تسا ، توافتم  رگیدکی  اب  ینس  هعیـش و  ندناوخ  زامن  نتفرگ و  وضو  زرط  ارچ 
؟ تسا

خساپ

رد توافت  دیآیم . حیضوت  رد  هک  تسا ، رگید  بلاطم  یخرب  تایاور و  تایآ و  تشادرب  زا  یشان  ینس  هعیش و  نیب  زامن  وضو و  توافت 
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اوحـسما قفارملا و  یلا  مکیدـیا  مکهوجو و  اولـسغاف   " هفیرـش هیآ  رهاظ  زا  هک  یتشادرب  ساسارب  تنـس  لها  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  وضو 
، دنیوشیم ار  ناشیاهاپ  زین  دنیوشیم . هعیش  سکعرب  جنرآ ، ات  ناتشگنا  رس  زا  ار  ناشیاه  تسد  دنراد  نیبعکلا " یلا  مکلجرا  مکسؤرب و 

نیا رد  دنکیم . نییبت  دریگیم ، وضو  هک  یقیرط  نامه  هب  رگید  وحن  هب  ار  هیآ  نیمه  هعیش  دنـشکیم . حسم  اپ  يور  هک  هعیـش  فالخ  رب 
ات اهتسد  دعب  دوش ، هتـسش  تروص  ادتبا  دیاب  وضو  رد  هیآ  نیا  ساسارب  تفرگیم . وضو  نینچ  ربمایپ  هک  هدـش  هدراو  زین  یتایاور  هنیمز 

دلج هنومن ، ریسفت  هب  رتلصفم  رتشیب و  عالطا  يارب  دوش . حسم  یگدمآرب )  ) بعک ات  اهاپ  يور  سپس  رـس و  حسم  دعب  دوش ، هتـسش  قفرم 
هک هدش  نایب  ربمایپ  يوضو  هوحن  تایاور  رد  یلو  هدشن ، نایب  تروص  نتـسش  هدودحم  هیآ  نیا  رد  دینک . هعجارم  دـعب  هب  هحفص 285  ، 4
هک نیا  نآ  هدش و  صخشم  اهتسد  نتسش  دح  هیآ  نیا  رد  دوش ، هتسش  تروص  يدرگ  حالطـصا  هب  دشاب و  هناچ  ات  وم  هاگنتـسر  زا  دیاب 

، مییوشب ار  اهتسد  تنـس  لها  دننام  جنرآ  ات  مینک و  عورـش  ناتـشگنا  رـس  زا  هک  تسین  نآ  هلمج  نیا  يانعم  دوش . هتـسش  جنرآ  ات  دـیاب 
هکلب تسین ، یفاک  چم  ات  ای  دوش  هتـسش  تسین  مزال  فتک  ات  هک  انعم  نیدب  دـنادیم . جـنرآ  ات  ار  اهتسد  نتـسش  هدودـحم  هیآ  نیا  هکلب 

يرگید هب  یسک  هک  نیا  دننام  تسا ، حیحـص  مییوشب ، ار  ناتـشگنا  رـس  ات  میزیرب و  بآ  جنرآ  زا  رگا  نیاربانب  دوش . هتـسش  جنرآ  ات  دیاب 
نیا دنک . متخ  نار  هب  دنک و  عورـش  اپ  ناتـشگنا  رـس  زا  دروآ و  الاب  ار  شیاهاپ  هک  تسین  نیا  شیانعم  يوشب . نار  ات  ار  تیاهاپ  دـیوگب :
ناـیب ار  اـهتسد  نتـسش  هدودـحم  هیآ  نیا  سپ  تسا . هدرک  لـمع  شاهفیظو  هـب  نییاـپ ، اـت  دزیرب  بآ  نار  زا  رگا  هـکلب  تـسین ، لوـقعم 

بلاطم زا  یخرب  رد  طقف  درادن . توافت  یلیخ  ام  اب  تنس  لها  ندناوخ  زامن  هوحن  دنک . متخ  اجک  هب  عورش و  اجک  زا  هک  نیا  هن  دنکیم ،
هتشاذگ پچ  تسد  يور  ار  ناشتسار  تسد  دناهداتـسیا ، هک  یعقوم  ینعی  ،آ  دراد قرف  دنناوخیم ، زامن  هتـسب  تسد  نانآ  هک  نیا  لیبق  زا 

رمع تاعادبا  زا  دنیوگیم ) ریفکت  ای  فتکت  نآ  هب  هک   ) لمع نیا  اریز  مینادیمن ، حیحص  ار  نآ  نایعیـش  ام  یلو  دننابـسچیم ، هنیـس  هب  و 
يراک هچ  نیا  دیسرپ : رمع  دندنابسچ . هنیس  هب  تسد  رمع  مارتحا  هب  ناریسا  دندرب ، رمع  دزن  ار  ناریا )  ) مجع ناریسا  هک  یتقو  تسا . هدوب 
ربارب رد  تسا  بوخ  تفگ : دیدنـسپ و  ار  راک  نیا  رمع  مینکیم . ار  راک  نیا  دوخ  ناگرزب  ربارب  رد  ام  دـنتفگ : دـیهدیم ، ماجنا  هک  تسا 

زا دـعب  تنـس  لها  هک  نیا  رگید  تسا . زامن  هدـننک  لطاب  ام  ياهقف  رظن  هب  هدوب و  رمع  ياهتعدـب  زا  راک  نیا  میتسیاب . نینچ  راگدرورپ 
نیا لاثما  یلصا  تلع  دناهدرک . عادبا  ار  نآ  تنـس  لها  هدوبن و  ص )  ) هللا لوسر  نامز  رد  زین  بلطم  نیا  دنیوگیم . نیمآ  دمح ، ندناوخ 

ار دوخ  تسا "و  یفاک  ار  ام  ادخ  باتک  هللا ؛ باتک  انبسح  : " دنتفگ ربمایپ  توف  زا  دعب  تنس  لها  ددرگیمرب . تماما  هلئـسم  هب  تافالتخا 
هکلب تیب  لها  زا  ییادج  دوب . هدومن  ار  تیب  لها  هب  کسمت  شرافـس  تما  هب  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دندرک ، ادـج  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  زا 

تایاور دادـقم ، رذوبا و  ناملـس و  نیـسح و  نسح و  ارهز و  همطاف  و  ع )  ) یلع زا  تنـس  لها  هک  دوشیم  نیا  شاهجیتن  ناـنآ  اـب  ینمـشد 
تیاور رتشیب  ص )  ) ربمایپ زا  هریرهوبا  ایآ  دناهدرک . لقن  تیاور  نارازه  نارگید  هشیاع و  هریرهوبا و  زا  هک  یلاح  رد  دناهدرک ، لقن  یمک 

لقن تیاور  یمک  دادـعت  ع )  ) یلع زا  تنـس  لها  ارچ  ع ؟  ) یلع ای  هدوب ، نیـشنمه  هارمه و  ربمایپ  اب  رتشیب  هریرهوبا  ایآ  ع )  ) یلع ای  هدـینش 
هکلب دندرک ، جراخ  یعامتجا  یسایس و  هنحص  زا  ار  نانآ  دناهدیـشک . رانک  تیب  لها  زا  ار  دوخ  تنـس  لها  هک  تسا  نیا  تلع  دناهدرک ؟

! دنتشک ار  یخرب  نیشن و  هناخ  ار  نانآ 

؟ تسیچ تنس  لها  نایعیش و  نیب  رد  ندناوخ  زامن  نتفرگ و  وضو  هقیرط  فالتخا  تلع 

شسرپ

؟ تسیچ تنس  لها  نایعیش و  نیب  رد  ندناوخ  زامن  نتفرگ و  وضو  هقیرط  فالتخا  تلع 
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خساپ

زا یکی  تسا : هتـسباو  زیچ  ود  هب  تمایق  رد  يراگتـسر  یمالـسا ، فراعم  هب  هجوت  اب  لـمع : یب  ناملـسم  ناملـسم و  ریغ  تماـیق  دروم  رد 
ّالإ رـسخ  یفل  ناسنالا  ّنإ  رـصعلا  و  : " دیوگیم نآرق  تسا . نیتسار  یتسیز  ندش و  ای  حلاص ، لمع  يرگید  نیتسار و  هشیدنا  تاداقتعا و 
لاح دشاب ". هتـشاد  حلاص  لمع  نامیا و  هک  نآ  رگم  دراد  رارق  نارـسخ  رد  رـشب  دنگوس ، رـصع  هب  ( 1 ،) تاحلاصلا اولمع  اونمآ و  نیذـلا 

دروـم رد  نآرق  تسین . نشور  اـم  رب  تسا ، هنوـگچ  ًاـقیقد  تماـیق  رد  وا  باـتکو  باـسح  دـش ، مورحم  ود  نیا  زا  یلیلد  ره  هب  يدرف  رگا 
نکیل ( 2 .) تسا ادخ  اب  ناشراک  اریز  مییامن ، تواضق  نانآ  تمایق  دروم  رد  هناعطاق  دـیابن  ام  هک  دوشیم  رکذـتم  دارفا  هنوگ  نیا  زا  یخرب 

دراد دوجو  ییاهرایعم  يرـس  کی  تمایق  زور  رد  تازاجم  همکاحم و  يارب  نامیا  تهج  زا  مییوگیم : یحو  لـقع و  ماـکحا  هب  هجوت  اـب 
ار نانآ  دنک ، مامت  شناگدنب  رب  ار  شیوخ  تهج  لیلد و  هک  نیا  نودب  تسین  هتسیاش  میکح  دنوادخ  زا  هک  تسا  نیا  اهنآ  هلمج  زا  هک 
اب هک  هاـگ  نآ  رگم  میهدیمن  رارق  باذـع  دروـم  ار  اـهناسنا  اـم  ( 3 ،) ًالوسر ثعبن  یتح  نیبذـعم  انک  اـم  : " دومرف نآرق  دـیامن ، همکاـحم 

نید دنتسناوتن  و  تسا ، هدشن  مامت  نانآ  رب  تجح  هک  یناسک  هیآ  نیا  ياضتقم  هب  میشاب ". هدرک  مامت  نانآ  رب  ار  تجح  لوسر ، نداتسرف 
رد تاجن  هیام  میلـس " بلق   " نآرق قطنم  رد  دنریگیمن . رارق  یهلا  باذـع  لومـشم  دنتـشادن ، يریـصقت  نتـسناوتن  رد  دنـسانشب و  ار  قح 

لباقم رد   ) تفص ياراد  یسک  رگا  دیوگیم : يرهطم  دیهـش  (" 4) میلـس بلقب  هَّللا  یتأ  نَم  ّالإ  نوبن  لام و ال  عفنی  موی ال   " تسا تماـیق 
بذعم ار  وا  دنوادخ  زگره  دشاب ، ریـصقت  یب  هار  نیا  رد  وا  و  دشاب ، هدنام  موتکم  وا  رب  مالـسا  تقیقح  یللع  هب  دـشاب و  میلـست  تقیقح )
تقیقح یللع  هب  اهودنه  دننامه  يدارفا  رگا  مییوگیم : روکذـم  لاؤس  خـساپ  رد  لاح  ( 5) تسا خزود  زا  تاجن  لها  وا  هکلب  دزاـسیمن ،

زا تاجن  لها  تسین ، مامت  نانآ  رب  تجح  هک  تهج  نیا  زا  دنشاب ، هتشادن  يریصقت  هراب  نیا  رد  نانآ  دشاب و  هدنام  موتکم  نانآ  رب  مالسا 
رد تسا . مزال  هشوت  تمایق  زور  رد  يراگتـسر  يارب  لمع : تهج  زا  اّما  تسا . نامیا  تهج  زا  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا   ، دـنخزود

ناسحا یپ  رد  دهدن و  ماجنا  دنسپ  ادخ  بوخ و  راک  دنکن ، ادیپ  ياهشوت  یـسک  رگا  تسا . یمدآ  لمع  منهج  تشهب و  هک  تسا  تیاور 
وا هب  نید  تقیقح  دیاش  هچ  رگا  اریز  دشابن ، ای  دـشاب  ناملـسم  رهاظ  هب  هاوخ  درادـن . ياهشوت  تمایق  رد  هک  تسا  یعیبط  دـشابن ، قلخ  هب 
دب بوخ و  لـمع  يازج  هک  ره  تسا . رادروخرب  تسا ، اـهناسنا  دوجو  رد  هک  یکین  هب  شیارگ  ییادـخ و  ترطف  زا  اـما  دـشاب ، هدیـسرن 

یفخم ادـخ  ِشیپ  دـشاب ، دـب  تین ) بسح  هب  ینعی   ) عقاو هب  یلو  دـشاب ، بوخ  رهاـظ  هب  یلمع  رگا  یتـح  دـنیبیم ، تماـیق  رد  ار  شیوخ 
ءارسا  - 3 . 99 هیآ 97 -  (، 4) ءاسن هیآ 106 ، (، 9) هبوت  - 2 هیآ 1 . (، 23  ) رصع  - 1 اهتشون : یپ  دید . دهاوخ  ار  نآ  يازـس  دشابیمن و 

ص 293. ج 1 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم   - 5 تایآ 88 و 89 . (، 26  ) ارعش  - 4 هیآ 15 . (، 17)

؟ دوب ناذا  ءزج  هللا  امهمحرهَّللا  ّیلو  ًاّیلع  ّنأ  دهشأملسو  هیلعو  هللا  یلص  مخ  ریدغ  هعقاو  زا  لبق  "ص "و  ربمایپ نامز  رد  ایآ 

شسرپ

؟ دوب ناذا  ءزج  هللا  امهمحرهَّللا  ّیلو  ًاّیلع  ّنأ  دهشأملسو  هیلعو  هللا  یلص  مخ  ریدغ  هعقاو  زا  لبق  "ص "و  ربمایپ نامز  رد  ایآ 

خساپ

دزن ناذا  ياهدـنب  تسین . هدوبن و  ناذا  ءزج  ینونک  نامز  رد  هچ  نآ و  زا  دـعب  هچ  و  (ص ) ربمایپ ناـمز  رد  هچ  هَّللا " یلو  ًاـیلع  ّنأ  دهـشا  "
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یلع یح  حالفلا ، یلع  یح  ةالـصلا ، یلع  یح  هَّللا ، لوسر  ًادّمحم  ّنأ  دهـشا  هَّللاّالا ، هلاال  نا  دهـشا  ربکاهَّللا ، راهچ  تسا ؛ ات  هدـجه  هعیش 
رخآ هَّللا  ّالا  هلاال  هک  توافت  نیا  اب  ناذا  ياهدنب  دننام  تسا  ات  هدفه  هماقا  ياهدـنب  رابود و  مادـک  ره  هَّللا ، ّالا  هلاال  ربکاهَّللا و  لمعلا ، ریخ 

نآ رب  (ص ) ربمایپ مان  ندرب  زا  دعب  تسا  بحتسم  دوشیم . هتفگ  رابود  ربکاهَّللا " هدش و"  هفاضا  رابود  ةالـصلا " تماق  دق  تسا و"  یکی 
ناذا و رد  دوش و  هداد  (ع ) نینمؤملاریما تیالو  هب  تداهـش  ربمایپ  مان  زا  دـعب  تسا  بحتـسم  هک  يروط  ناـمه  دنتـسرفب ، دورد  ترـضح 
رد هتکن  نیا  دـشاب . هماـقا  ناذا و  ءزج  هک  تهج  نآ  زا  هن  تسا ، باوث  دـصق  هب  اـهنت  نآ  نتفگ  هَّللا . یلو  ًاـیلع  ّنأ  دهـشأ  دـنیوگب : هماـقا 

، دـنیامنیم مالعا  (ص ) ربمایپ یـصو  هب  ار  دوخ  تدارا  بتارم  تداهـش ، نیا  اب  هعیـش  یفرط  زا  تسا . هدـش  رکذ  عجارم  هّیلمع  ياههلاسر 
. دننادیمن هماقا  ناذا و  ءزج  ار  نآ  زگره  یلو 

؟ درادن لوبق  ار  نآ  تّنس  لها  دراد و  لوبق  هعیش  ار  هغیص )  ) تقوم دقع  ارچ 

شسرپ

؟ درادن لوبق  ار  نآ  تّنس  لها  دراد و  لوبق  هعیش  ار  هغیص )  ) تقوم دقع  ارچ 

خساپ

زاوـج " دـیزادرپب . ار  ناـنآ  رهم  تسا  بجاو  دـینک  یم  هعتم  هک  ار  یناـنز  ( 1 (؛ هضیرف نهروجأ  ّنهوتآف  نهنم  هب  متعتمتـسا  اـمف   " ۀـیآ زا 
: " دومرف (ع ) قداص ماما  لضفم ، تیاور  رد  تسا . هدـمآ  تقوم  جاودزا  زاوج  ةرابرد  یناوارف  تاـیاور  دوش . یم  هدافتـسا  تقوم  جاودزا 

ریغو جح  رد  (ص ) ربمایپ نامز  رد  ناناملسم  : " دومرف سپس  " تسا . لالح  هعتم  هک  دوش  یم  هدافتسا  ... ّنهنم " هب  متعتمتـسا  امف  ۀیآ "  زا 
رمع ( 2" .) درک مارح  ار  نآ  رمع  سپـس  تشاد ، جاور  هعتم  رمع ، تفالخ  مایا  لّوا  لاس  راهچ  رکبوبا و  نامز  رد  دـندرک و  یم  هعتم  جـح 
عون ود  جحلا ؛ ۀعتم  ءاسنلا : ۀعتم  اهیلع  بقاعأ  امهنع و  یهنأ  (ص ) هللا لوسر  دـهع  یلع  ناتناک  ناتعتم  : " درک مالعا  ًاحیرـص  مود  فیلخ ?

زین ّتنس  لها  نیا  ربانب  ( 3"  ) منکیم باذع  ار  وا  دـهد ، ماجنا  سک  ره  مدرک و  مارح  ار  ود  نآ  نم  یلو  دوب ، لالح  ربمایپ  نامز  رد  هعتم 
ساسا رب  هعیـش  یهقف  يانبم  نوچ  اـما  دنتـسناد . مارح  هشیمه  يارب  ار  نآ  رمع "  " میرحت اـب  سپـس  دنتـشاد ، لوبق  ار  تقوم  جاودزا  ادـتبا 
جاودزا ۀفسلف  دنریذپیم . هتـشاد و  لوبق  ار  نآ  هدش ، نایب  ًاتحارـص  تقوم ) دقع   ) هعتم اهنآ  رد  تسا و  ناموصعم  تایاور  ربمایپ و  تنس 

ات دشاب  زاب  حیحـص  جاودزا  هار  دننکن و  ساسحا  يدوبمک  یـسنج  ةزیرغ  رظن  زا  نانز  نادرم و  هک  تسا  نیا  مئاد  جاودزا  نوچمه  تقوم 
زا دروآ . یم  راشف  نانآ  هب  توهش  ةزیرغ  دنا و  هدنام  تسرپرـس  یب  هتفر و  ایند  زا  ناشنارهوش  هک  ینانز  اسب  هچ  دنوشن . داسف  انز و  راچد 
هب یسک  ات  هدش  مهارف  ناسآ  بوخ و  جاودزا  حیحـص  هار  مالـسا  رد  تسین . مهارف  ناشیارب  مئاد  جاودزا  ۀنیمز  هک  دنتـسه  ینادرم  یفرط 

یمن ار  یعیبط  زئارغ  هک  تسین  راکنا  لـباق  تقیقح  نیا  درادـن . دوجو  مئاد  جاودزا  تخـس  ِطیارـش  تقوم  جاودزا  رد  دوشن . هدولآ  هاـنگ 
هار نیاربانب  تسا . شنیرفآ  نوناق  اب  هزراـبم  راـک  نیا  اریز  تسین ، هنـالقاع  یمادـقا  نینچ  میربب  نیب  زا  میناوتب  مه  ًاـضرف  درب . نیب  زا  ناوت 
زا ياهراپ  مینک . يرادرب  هرهب  یگدـنزاس  ریـسم  رد  اه  نآ  زا  مییامن و  عابـشا  دـنمنوناق  لوقعم و  قیرط  زا  ار  اه  نآ  هک  تسا  نآ  حـیحص 

طیارش و زا  يرایـسب  رد  نیاربانب  دننادرگ . یم  زاب  نآ  هب  ار  رگید  زئارغ  مامت  دنناد و  یم  ناسنا  لیـصا  ةزیرغ  ار  یـسنج  ةزیرغ  ناواکناور 
لکشم اب  اهتیرومأم  ای  ینالوط  ياهترفاسم  رد  لهأتم  دارفا  ای  دنتـسین ، مئاد  جاودزا  هب  رداق  یـصاخ  نینـس  رد  یناوارف  دارفا  اه ، طیحم 

لیصحت و ةرود  ندش  ینالوط  رثا  رب  جاودزا  ّنس  هک  ام  رـصع  رد  ًاصوصخم  عوضوم  نیا  دنوش . یم  ور  هبور  یـسنج  ةزیرغ  ياضرا  مدع 
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دنک جاودزا  هب  مادقا  یـسنج  ةزیرغ  نارود  نیرت  غاد  رد  ینعی  نییاپ  نینـس  رد  دناوت  یم  یناوج  رتمک  هتفر و  الاب  یعامتجا  ةدیچیپ  لئاسم 
نابهار دننام  ای  دبای  شرتسگ  مئاد  تقوم و  جاودزا  ای  دـشاب  زاب  اشحف  انز و  هار  دـیاب  ای  عضو  نیا  اب  تسا . هتفرگ  دوخ  هب  يرت  داح  لکش 
تقوم جاودزا  ۀفسلف  ةرابرد  ( 4 .) تسا رت  ملاس  رتهب و  تقوم  جاودزا  ًاعطق  هار  هس  نیا  نیب  زا  درک . بوکرس  ار  يوهـش  ةزیرغ  اه  هبهار  و 

 - 2 ۀیآ 24 . ( 4  ) ءاسن  - 1 تشون : یپ  دیوش . دنمهرهب  يرهطم  دیهش  داتسا  ۀتـشون  مالـسا  رد  نز  قوقح  ماظن  باتک  ۀعلاطم  زا  دیناوت  یم 
ص ج3 ، هنومن ، ریسفت   - 4 ص 251 . ج 12 ،  دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 518 ؛ ج 16 ، لامعلا ، زنک   - 3 ص 303 . ج 103 ، راونالاراحب ،

. صیخلت اب  ، 341

؟  دیهد یم  یهاوگ  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  دییوگ و  یم  هّللا  یلو  ایلع  نا  دهشا  ناذا  رد  ارچ 

شسرپ

؟  دیهد یم  یهاوگ  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  دییوگ و  یم  هّللا  یلو  ایلع  نا  دهشا  ناذا  رد  ارچ 

خساپ

زا ـم  عا دو ;  يا فـقـهـی خـ ـهـ با رد کـتـ یگمه  هعیش  ياهقف   - 1 دنوش :  هتفرگ  رظن  رد  لیذ  تاکن  لاوئس ,  نیا  خساپ  رد  تسا  هت  ـسـ یا شـ
هب ار  نآ  درادن  قح  سک  چیه  تسین و  هماقا  ای  ناذا و  ءزج  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  رب  تداهش  هک  دننک  یم  حیرصت  هریغ ,  یلالدتـسا و 

نامه ردو  تسا  هدیدرگ  دادملق  ادخ  يایلوا  زا  یکی  نآرق ,  هاگدید  زا  مالـسلا ,  هیلع  یلع   - 2 دنک .  يراج  نابز  رب  ود  نآ  ءزج  ناونع 
هولـصلا نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هّللا و  مکیلو  امنا  دیامرف :  یم  هک  اجنآ  دیامن ,  یم  حیرـصت  نانموم  يو بـر  ـت  یالو هب  هیآ , 

ياپ هب  ار  زامن  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  دنتسه  یناسک  وا و  لوسر  ادخ و  ام  ـ ـش ـت  ـسر ـ پر ـ ـس تـنـهـا  (- 1  . ) نوعکار مهو  هوکزلا  نوـتوی  و 
هیآ هک  دنا  هدومن  حیرـصت  رما  نیا  رب  زین  تنـس  لها  ـیـد  نا ـ ـس حا و مـ ـحـ ـص تا  ـ یاور دنزادرپ .  یم  تاکز  عوکر ,  لاح  رد  دـنراد و  یم 
هیآ نیا  هک  یماـگنه  ( 2  . ) تسا هدـمآدورف  دیـشخب  ریقف  هب  ار  دوخ  رتشگنا  عوکر ,  لاـح  رد  هک  هاـگنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  قحرد  هفیرش 

کتدـف عکار  تنا  اذا  تیطعا  يذـلا  تناف   : دروآرد مظ  هب نـ نینچ  ار  هعقاو  نیا  تباث  نب  ناـسح  تشگ ,  لزاـن  مالـسلا  هیلع  یلع  هراـبرد 
شـشخب عوکر ,  لاح  رد  هک  یتسه  یـسک  نآ  وت  عیارـشلا -  تامکحم  یف  اهنیب  ـه و  یالو ریخ  هّللا  کیف  لزناف  عکار  ریخ  ای  موقلا  سوفن 

للخ ماکحا  رد  ار  نآ  داتـسرف و  ورف  وت  هرابرد  ار  تیالو  نیرتهب  ادـخ  سپ  ناگدـننک - .  عوکر  نیرترب  يا  داب  وت  يادـف  اهناج  يدومن , 
یگتـسب ناسنا  تین  هب  یلمعره ,  تیعقاو  تقیقح  نازیم و  تاینلاب  لامعالا  اـمنا  دومرف :  یمارگ  رب  ـ ما پـیـ  - 3 دومرف .  نایب  اهتعیرشریذپان 

دای هلمج  ـگـر  ید يو  زا سـ و  دشاب ,  تسا  هدومرف  حیرصت  نادب  نآرق  هک  یلوصا  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هاگره  نیاربانب  دراد . 
تلاسررب تداهـش  راـنک  رد  زین ,  تقیقح  نیا  هک  دراد  یعناـم  هچ  ددرگن ,  بوسحم  ناذا  زا  ییزج  دوشن و  هتفگ  تیئزج  دـصق  هب  هدـش 

ریغ تـسا  يرما   , ناذا رب  يا  هـلمج  ندوزفا  رگا  هـک :  نـیا  نآ  تـسا و  نـتفگ  هـب  مزـال  یبـلطم  اـجنیا  رد  ددرگ ؟  وگزاـب  یمارگ  ربماـیپ 
خیرات  - 1 ددرگ :  یم  هیجوت  هنوگچ  میروآ ,  یم  ریزرد  هک  يدروم  ود  نیا  دوش ,  یم  هتفرگ  هدرخ  هعیـش  رب  تهج  ـن  ید نسحتـسم و بـ
روصت هب  مود  هفیلخ  تفـالخ  نارود  رد  هک  ـی  لا رد حـ (3  ) تسا هدوب  ناذا  ءزج  لمعلا  ریخ  یلع  یح  لصف  هک  دهد  یم  یهاوگ  حـیحص 

نیمه هب  ودرک  فذح  ار  نآ  دنور ,  یمن  داهج  غارس  هب  رگید  تسا و  اهلمع  نیرتهب  زامن  هک  دنرب  یم  نامگ  نآ  ندینـش  اب  مدرم  هک  نیا 
لوصف رب  اهد  هدوبن و بـعـ ناذاءزج  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  لوسر  نامز  رد  مونلا ,  نم  ریخ  هولـصلا  هلم  جـ  - 2 ( 4  . ) دنام یقاب  تلاح 
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 . هرکذی مل  هروذحم  ابا  نال  مونلا  نم  ریخ  هولصلا  ناذالا  یف  هرکا  دیوگ :  یم  مالا  باتک  رد  یعفاش ,  اذل  و  ( 5  ) تسا هدیدرگ  هفاضا  نآ 
نآ ناثدحم , )  نایوار و  زا  یکی  هروذحم (  ابااریز  مونلا ;  نم  ریخ  هولـصلا  میوگب :  ناذا  رد  هک  تسین  دـنیاشوخ  نم  يارب  ین  یـعـ (- 6)

 . تسا هدرواین  دوخ )  ثیدح  ار ( 

؟  دناد یم  بجاو  ار  رتو  زامن  هعیش ,  ایآ 

شسرپ

؟  دناد یم  بجاو  ار  رتو  زامن  هعیش ,  ایآ 

خساپ

 , تسا بحتسم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ناوریپو  ناناملسم  يارب  نآ  ماجنا  هک  دشاب  یم  بش  هلفان  ياهزامن  هلمج  زا  رتو ,  زام  نـ
بجاو اهنآ ,  زا  یکی  هک  دـنا  هدـش  روآدای  یمارگ  ربمایپ  ياه  یگژیو  ناونع  هب  ار  يروما  تنـس ,  باتکوترپ و  رد  هعیـش ,  ناـهیقف  یلو 

هّللا یلص  ربمایپ  ياه  یگژیو  تایصوصخ و  زا  ار  زیچ  داتفه  دودح  اهقفلا  هرکذت  باتک  رد  یلح  همالع  دشاب .  یم  يو  رب  رتو  زامن  ندوب 
 - ب كاوسلا ,  فلا -  روما :  هتما  نم  هریغ  نود  هیلع  تابجاولا  اماف  دیوگ :  یم  نینچ  دوخ ,  نخـس  زاغآ  رد  درامـش و  یم  هلآ  هی و  عـلـ

ـچـه نآ (- 1  . ) هیحـضالا 000 رتولاو و  كاوـسلا  مکیلع :  بتکت  مل  یلع و  بتک  ثلث  لاـق :  هنا  ص -  هنع -  يور  هیحـضالا .   - رتوـلا ج
ینابرق رتو ج -  زامن  ندومن ب -  كاوسم  فلا -  تسازیچ :  دـنچ  شتما ,  رب  هن  تسا  بجاو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  اهن  تـ

 . ندومن ینابرقو  رتو  زامن  ندرک ,  كاوسم  امـش :  رب  هن  دیدرگ  بجاو  نم ,  رب  زیچ  هس  دومرف :  هک  هدـش  تیاور  ادـخ  لوسر  زا  ندرک . 
 . تسا بحتسم  ناناملسم ,  رگید  رب  و  بجاو ,  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  رب  هعیش -  هاگدید  زا  رتو -  زامن  ساسا ,  نیا  رب 

تشگنا زا  ار  رتشگنا  شدوخ  دیا و  هکنیا بـیـ يارب  لئاس  هب  ع )   ) یلع هراشا  هدیشخب  ار  دوخ  رتشگنا  زامن  رد  ع )   ) یلع دوش  یم  هتفگ  هک  ـنـ یا
؟  دراد زامن  اب  تافانم  هک  تسا  ریثک  لعف  قادصم  هعیش  هقف  رظن  زا  دنک  نوریب  ع )   ) یلع

شسرپ

زا ار  رتشگنا  شدوخ  دـیا و  هکنیا بـیـ يارب  لـئاس  هب  ع )   ) یلع هراـشا  هدیـشخب  ار  دوخ  رتشگنا  زاـمن  رد  ع )   ) یلع دوش  یم  هتفگ  هک  ـنـ یا
؟  دراد زامن  اب  تافانم  هک  تسا  ریثک  لعف  قادصم  هعیش  هقف  رظن  زا  دنک  نوریب  ع )   ) یلع تشگنا 

خساپ

يررـض لاح  نیع  رد  هدومن و  ع )   ) یلع هک  تسا  هراشا  نیا  زا  شیب  بتارم  هب  هک  دـهدب  ماـجنا  ناـسنا  تسا  زیاـج  ییا  ـ هرا زا کـ رد نـمـ
ءزجریـش هچب  ندادریـش  یتح  یکدوک و  نتـشاذگ  نتـشادرب و  ای  برقع و  رام و  دننام  یتاناویح  نتـشک  هک  ـجـا  نآ تـا  درادـن .  زامن  يارب 

دش ریثک  لعف  ءزج  هراشا  کی  هنوگچ  سپ  دنا ,  هتسنادن  ریثک  لعف 

زا 934بهاذم هحفص 864 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ فالتخا  نیا  ۀشیر  تسین ، ياهلمج  نینچ  تنس  لها  ناذا  رد  هک  یلاحرد  دوشیم »  هتفگ  لمعلا  ریخ  یلع  یح  راب « ود  هعیش  ناذا  رد 

شسرپ

فالتخا نیا  ۀـشیر  تسین ، ياهلمج  نینچ  تنـس  لها  ناذا  رد  هک  یلاـحرد  دوشیم »  هتفگ  لـمعلا  ریخ  یلع  یح  راـب « ود  هعیـش  ناذا  رد 
؟ تسیچ

خساپ

رد ادخ  مکح  رب  یشیدنا  تحلصم  اسب  هچ  دوب  رادروخرب  يرتشیب  جاور  زا  یشیدنا » تحلـصم  مود «  ۀفیلخ  تفالخ  رد  میوشیم  روآدای 
قالط هس  مود  هفیلخ  تفالخ  زا  یشخب  یتح  تسخن و  هفیلخ  رـصع  و  ص )  ) ربمایپ رـصع  رد  هنومن ، باب  زا  دشیم . مدقم  تنـس  نآرق و 

رد نز  ندرک  هقالط  هس  تشگ و  نوگرگد  مکح  نیا  مود  هفیلخ  تفالخ  مود  همین  رد  اما  دـشیم ، باسح  قالط  کـی  سلجم  کـی  رد 
ماصتعالا  » باتک رد  ار  شخب  نیا  ریـسفت  دش (. بلـس  رهوش  هلیـسو  هب  عوجر  قح  عون  ره  دیدرگ و  یقلت  یعقاو  قالط  هس  سلجم ، کی 

باب  4: ملـسم حیحـص  هب  تسه ؛ رظن  قافتا  ناثدـحم  ناخرؤم و  ناـیم  بلطم  نیا  رد  210و  ات ،ص 175 دییامرفب تئارق  هنـسلا » باتکلاب و 
، شیپ هلأـسم  اـب  لـمعلا » ریخ  یلع  یح  » هلأـسم دوش ). هعجارم   1/279 روثنملا : ردـلا  :7/339 ؛ یقهیب ننـس  ثیدـح 1و3 ؛ ثالثلا ، قالطلا 
رد طاشن  روش و  داجیا  يارب  و  دوب ، رادروخرب  ییالاب  تیمها  زا  ییاشگ  روشک  مود  هفیلخ  تفـالخ  نارود  رد  دـنراد ، ناـسکی  تشونرس 

، دوـبن راـگزاس  رکف  نیا  اـب  ناذا  رد  هلمج  نیا  دوـجو  هک  اـجنآ  زا  ددرگ و  غـیلبت  لـمع  نیرتـهب  ناوـنع  هب  داـهج  هک  دـش  رارق  نادـهاجم 
نب رمع  دیوگیم : يافوتم 879 )  ) یجـشوق نیدلا  ءالع  مان  هب  يرعـشا  فورعم  ملکتم  دش . هتفرگ  ناذا  زا  نآ  فذح  رب  میمـصت  ماجنارس 
هعتُم نهیلع : ِرقاعُأ  نهمِرُحا و  نهنع و  یهنأ  انأ  و  (ص ) هللا لوسر  دـهع  یلع  نک  ثالث  : » تفگ و  داد ، رادـشه  زیچ  هس  هب  تبـسن  باطخ 

نم تشاد و  تیمسر  ادخ  لوسر  دهع  رد  زیچ  هس  .( ] تماما ثحب  یجـشوق : دیرجت  حرـش  «. ) لمعلا ریخ  یلع  یح  جحلا و  هعتُم  و  ءاسنلا ،
یشیدنا تلحصم  لمعلا ]. ریخ  یلع  یح  نتفگ  . 3 جح ، هعتم  . 2 نانز ، هعتم  . 1: میامنیم هذخاؤم  منکیم و  میرحت  و  مرادیم ، زاب  اهنآ  زا 

، ناگدنیآ يارب  هن  نارگید و  يارب  هن  دشاب  تجح  دوخ  هب  تبـسن  دـناوتیم  دوب ، صن  لباقم  رد  داهتجا  یعون  هک  نیا  رب  هتـشذگ  هفیلخ ،
يداهج رگید  تسا و  هدیدرگ  نوگرگد  كالم  هک  ًاصوصخ  دنرادب ، مدقم  تعدب  رب  ار  تنـس  دیاب  دندش  هاگآ  نایرج  زا  ناگدنیآ  رگا 

ناذا ماگنه  هب  هدـشن و  لئاق  شزرا  یهن  نیا  رب  یناگرزب  دوبن ، یناسآ  راک  تعدـب  نینچ  کی  هک  اـجنآ  زا  تسین . كرـش  رفک و  دـض  رب 
 » زا سپ  ناذا  رد  نیسحلا  نب  یلع  رمع و  نب  هللادبع  دسیونیم : دوخ  هریس  رد  ( 1044 - 975  ) یبلح نیدلا  ناهرب  دنتفگیم . ار  هلمج  نیا 

، دوب تفلاخم  راعش  یعون  هلمج  نیا  نتفگ  هک  اجنآ  زا  و  .( 2/305: یبلح هریس  دنتفگیم ( لمعلا » ریخ  یلع  یح   » ۀلمج حالفلا » یلع  یح 
رب خف  بحاص  نسح  نب  یلع  نب  نیسح  هک  هاگنآ  اهینـسح  ۀضافتنا  رد  دنتفرگیم . هرهب  نآ  زا  فلاخم  قفاوم و  خیرات  لوط  رد  هتـسویپ 

: تفگ نذؤم  هب  و  تفرگ ، رارق  تسا ، (ص ) یمارگ ربمایپ  دـقرم  يور  هک  ياهرانم  يالاب  رب  سطفأ  نسح  نب  هللادـبع  دـش ، طلـسم  هنیدـم 
و ( 446 (، 356 - 284  ) یناهفـصا جرفلا  وبا  شراگن  نییبلاطلا : لتاقم  دـنار (. نابز  هب  ار  هلمج  نیا  زین  نذؤم  لـمعلا » ریخ  یلع  یح  وگب « :

اهیقوجلس هک  هاگنآ  ، دوب لمعلا » ریخ  یلع  یح  هلمج « اهناذا  رد  دادغب  نایعیش  راعـش  دنتـشاد  یعیـش  تالیامت  هک  هیوب  لآ  تلود  رد  زین 
، دنیوگ مونلا » نم  ریخ  هالصلا  هلمج «  حبص  ناذا  رد  هک  دنداد  نامرف  هک  تسا  نیا  تفگش  و  دیدرگ ، عونمم  راعش  نیا  دندمآ  راک  يور 

.( 2/305: یبلح هریس  داد (. خر  لاس 448  رد  نایرج  نیا  و 

زا 934بهاذم هحفص 865 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ زامن  رد  تونق  دروم  رد  تنس  لها  هعیش و  رظن 

شسرپ

؟ تسیچ زامن  رد  تونق  دروم  رد  تنس  لها  هعیش و  رظن 

خساپ

تیب لها  همئا  تایاور  رب  هوالع  نآ  كردـم  تسا و  بحتـسم  عوکر  زا  لبق  تونق  مود  تعکر  رد  یبحتـسم  یبجاو و  ياهزامن  ۀـمه  رد 
لوسر ناک  : » دیوگیم تسادخ  لوسر  نارای  زا  هک  بزاع  نب  ءارب  دننکیم . لقن  (ص ) یمارگ ربمایپ  زا  تنـس  لها  هک  تسا  یتیاور  (ع )

دناوخیمن یبجاو  زامن  ربماـیپ  .( ] 2/198: یقهیب ننس  ثیدح 4 ؛ ، 2/37: ینطقراد ننـس  .« ) اهیف تنق  الإ  هبوتکم  هالـص  یلـصی  ال  (ص ) هللا
اجب توـنق  برغم  زاــمن  رد  ترــضح  نآ  هـک  دــننکیم  لــقن  ع )  ) ناــنمؤمریما زا  زین  و  دروآیم ]. اــج  هـب  توـنق  نآ  رد  هـک  نـیا  رگم 

ع)  ) رقاب ماما  زا  هرارز  تشاد . دـهاوخن  یقرف  اهزامن  رگید  اب  دـشاب  عورـشم  برغم  زامن  رد  تونق  هاگره  .( 2/245: یقهیب ننس  .) دروآیم
.[ تسا عوکر  زا  شیپ  مود  تعکر  رد  اـهزامن  ماـمت  رد  تونق  « ] عوـکرلا لـبق  هیناـثلا  هعکرلا  یف  هالـص  لـک  یف  توـنقلا  : » دـنکیم لـقن 

دوجو يدـحاو  رظن  تونق  ةرابرد  تنـس  لها  ناهیقف  ناـیم  رد  دومن  هجوت  دـیاب  یلو  ثیدـح 1 ). ، تونق باوبا  زا  باب 3  ،4/900: لئاسو )
.) تسا بحتـسم  تاقوا  همه  رد  حبـص  زامن  رد  تونق  دـیوگیم : یعفاش  فلا : تسا . یقیمع  فالتخا  هلأسم  نیا  رد  اهنآ  نایم  رد  درادـن 

هیادــه تـسا (. هورکم  اــهزامن  رگید  رد  رتو »  زاــمن «  رد  زج  توـنق  دــیوگیم : هـفینح  وـبا  .( 1/823 ینغملا : :1/131 ؛ دهتجملا هیادب 
هب تونق  وا  هاگره  تسا ، ماما  زا  يوریپ  مومأـم  هفیظو  دـیوگیم : هفینح  وبا  درگاـش  فسوی  وبا  .( 1/132: دهتجملا هیادب  :1/66 ؛ ینانیغرم

ار یهورگ  هک  تسا  تسرد  یتروص  رد  زامن  رد  ماما  يارب  تونق  دـیوگیم : لبنح  نب  دـمحا  دـنک . يوریپ  نآ  زا  دـیاب  مومأم  دروآ ، اـج 
تیاور هک  یلاح  رد  دـشاب  گنهامه  نانآ  اب  هعیـش  هک  دـیراد  راظتنا  هنوگچ  فالتخا  نیا  اب  .( 3/504: عومجملا دـنک (. مازعا  داهج  يارب 

. تسا اهنیا  رظن  دیؤم  دنکیم  لقن  ار  نآ  بزاع  نب  ءارب  هک  ص )  ) یمارگ لوسر 

؟ تسیچ فالتخا  نیا  ۀشیر  تسین ، ياهلمج  نینچ  تنس  لها  ناذا  رد  هک  یلاحرد  دوشیم »  هتفگ  لمعلا  ریخ  یلع  یح  راب « ود  هعیش  ناذا  رد 

شسرپ

فالتخا نیا  ۀـشیر  تسین ، ياهلمج  نینچ  تنـس  لها  ناذا  رد  هک  یلاـحرد  دوشیم »  هتفگ  لـمعلا  ریخ  یلع  یح  راـب « ود  هعیـش  ناذا  رد 
؟ تسیچ

خساپ

رد ادخ  مکح  رب  یشیدنا  تحلصم  اسب  هچ  دوب  رادروخرب  يرتشیب  جاور  زا  یشیدنا » تحلـصم  مود «  ۀفیلخ  تفالخ  رد  میوشیم  روآدای 
قالط هس  مود  هفیلخ  تفالخ  زا  یشخب  یتح  تسخن و  هفیلخ  رـصع  و  ص )  ) ربمایپ رـصع  رد  هنومن ، باب  زا  دشیم . مدقم  تنـس  نآرق و 

رد نز  ندرک  هقالط  هس  تشگ و  نوگرگد  مکح  نیا  مود  هفیلخ  تفالخ  مود  همین  رد  اما  دـشیم ، باسح  قالط  کـی  سلجم  کـی  رد 
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رد نز  ندرک  هقالط  هس  تشگ و  نوگرگد  مکح  نیا  مود  هفیلخ  تفالخ  مود  همین  رد  اما  دـشیم ، باسح  قالط  کـی  سلجم  کـی  رد 
ماصتعالا  » باتک رد  ار  شخب  نیا  ریـسفت  دش (. بلـس  رهوش  هلیـسو  هب  عوجر  قح  عون  ره  دیدرگ و  یقلت  یعقاو  قالط  هس  سلجم ، کی 

باب  4: ملـسم حیحـص  هب  تسه ؛ رظن  قافتا  ناثدـحم  ناخرؤم و  ناـیم  بلطم  نیا  رد  210و  ات ،ص 175 دییامرفب تئارق  هنـسلا » باتکلاب و 
، شیپ هلأـسم  اـب  لـمعلا » ریخ  یلع  یح  » هلأـسم دوش ). هعجارم   1/279 روثنملا : ردـلا  :7/339 ؛ یقهیب ننـس  ثیدـح 1و3 ؛ ثالثلا ، قالطلا 
رد طاشن  روش و  داجیا  يارب  و  دوب ، رادروخرب  ییالاب  تیمها  زا  ییاشگ  روشک  مود  هفیلخ  تفـالخ  نارود  رد  دـنراد ، ناـسکی  تشونرس 

، دوـبن راـگزاس  رکف  نیا  اـب  ناذا  رد  هلمج  نیا  دوـجو  هک  اـجنآ  زا  ددرگ و  غـیلبت  لـمع  نیرتـهب  ناوـنع  هب  داـهج  هک  دـش  رارق  نادـهاجم 
نب رمع  دیوگیم : يافوتم 879 )  ) یجـشوق نیدلا  ءالع  مان  هب  يرعـشا  فورعم  ملکتم  دش . هتفرگ  ناذا  زا  نآ  فذح  رب  میمـصت  ماجنارس 
هعتُم نهیلع : ِرقاعُأ  نهمِرُحا و  نهنع و  یهنأ  انأ  و  (ص ) هللا لوسر  دـهع  یلع  نک  ثالث  : » تفگ و  داد ، رادـشه  زیچ  هس  هب  تبـسن  باطخ 

نم تشاد و  تیمسر  ادخ  لوسر  دهع  رد  زیچ  هس  .( ] تماما ثحب  یجـشوق : دیرجت  حرـش  «. ) لمعلا ریخ  یلع  یح  جحلا و  هعتُم  و  ءاسنلا ،
یشیدنا تلحصم  لمعلا ]. ریخ  یلع  یح  نتفگ  . 3 جح ، هعتم  . 2 نانز ، هعتم  . 1: میامنیم هذخاؤم  منکیم و  میرحت  و  مرادیم ، زاب  اهنآ  زا 

، ناگدنیآ يارب  هن  نارگید و  يارب  هن  دشاب  تجح  دوخ  هب  تبـسن  دـناوتیم  دوب ، صن  لباقم  رد  داهتجا  یعون  هک  نیا  رب  هتـشذگ  هفیلخ ،
يداهج رگید  تسا و  هدیدرگ  نوگرگد  كالم  هک  ًاصوصخ  دنرادب ، مدقم  تعدب  رب  ار  تنـس  دیاب  دندش  هاگآ  نایرج  زا  ناگدنیآ  رگا 

ناذا ماگنه  هب  هدـشن و  لئاق  شزرا  یهن  نیا  رب  یناگرزب  دوبن ، یناسآ  راک  تعدـب  نینچ  کی  هک  اـجنآ  زا  تسین . كرـش  رفک و  دـض  رب 
 » زا سپ  ناذا  رد  نیسحلا  نب  یلع  رمع و  نب  هللادبع  دسیونیم : دوخ  هریس  رد  ( 1044 - 975  ) یبلح نیدلا  ناهرب  دنتفگیم . ار  هلمج  نیا 

، دوب تفلاخم  راعش  یعون  هلمج  نیا  نتفگ  هک  اجنآ  زا  و  .( 2/305: یبلح هریس  دنتفگیم ( لمعلا » ریخ  یلع  یح   » ۀلمج حالفلا » یلع  یح 
رب خف  بحاص  نسح  نب  یلع  نب  نیسح  هک  هاگنآ  اهینـسح  ۀضافتنا  رد  دنتفرگیم . هرهب  نآ  زا  فلاخم  قفاوم و  خیرات  لوط  رد  هتـسویپ 

: تفگ نذؤم  هب  و  تفرگ ، رارق  تسا ، (ص ) یمارگ ربمایپ  دـقرم  يور  هک  ياهرانم  يالاب  رب  سطفأ  نسح  نب  هللادـبع  دـش ، طلـسم  هنیدـم 
و ( 446 (، 356 - 284  ) یناهفـصا جرفلا  وبا  شراگن  نییبلاطلا : لتاقم  دـنار (. نابز  هب  ار  هلمج  نیا  زین  نذؤم  لـمعلا » ریخ  یلع  یح  وگب « :

اهیقوجلس هک  هاگنآ  ، دوب لمعلا » ریخ  یلع  یح  هلمج « اهناذا  رد  دادغب  نایعیش  راعـش  دنتـشاد  یعیـش  تالیامت  هک  هیوب  لآ  تلود  رد  زین 
، دنیوگ مونلا » نم  ریخ  هالصلا  هلمج «  حبص  ناذا  رد  هک  دنداد  نامرف  هک  تسا  نیا  تفگش  و  دیدرگ ، عونمم  راعش  نیا  دندمآ  راک  يور 

.( 2/305: یبلح هریس  داد (. خر  لاس 448  رد  نایرج  نیا  و 

؟ تسیچ زامن  رد  تونق  دروم  رد  تنس  لها  هعیش و  رظن 

شسرپ

؟ تسیچ زامن  رد  تونق  دروم  رد  تنس  لها  هعیش و  رظن 

خساپ

تیب لها  همئا  تایاور  رب  هوالع  نآ  كردـم  تسا و  بحتـسم  عوکر  زا  لبق  تونق  مود  تعکر  رد  یبحتـسم  یبجاو و  ياهزامن  ۀـمه  رد 
لوسر ناک  : » دیوگیم تسادخ  لوسر  نارای  زا  هک  بزاع  نب  ءارب  دننکیم . لقن  (ص ) یمارگ ربمایپ  زا  تنـس  لها  هک  تسا  یتیاور  (ع )

دناوخیمن یبجاو  زامن  ربماـیپ  .( ] 2/198: یقهیب ننس  ثیدح 4 ؛ ، 2/37: ینطقراد ننـس  .« ) اهیف تنق  الإ  هبوتکم  هالـص  یلـصی  ال  (ص ) هللا
اجب توـنق  برغم  زاــمن  رد  ترــضح  نآ  هـک  دــننکیم  لــقن  ع )  ) ناــنمؤمریما زا  زین  و  دروآیم ]. اــج  هـب  توـنق  نآ  رد  هـک  نـیا  رگم 
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ع)  ) رقاب ماما  زا  هرارز  تشاد . دـهاوخن  یقرف  اهزامن  رگید  اب  دـشاب  عورـشم  برغم  زامن  رد  تونق  هاگره  .( 2/245: یقهیب ننس  .) دروآیم
.[ تسا عوکر  زا  شیپ  مود  تعکر  رد  اـهزامن  ماـمت  رد  تونق  « ] عوـکرلا لـبق  هیناـثلا  هعکرلا  یف  هالـص  لـک  یف  توـنقلا  : » دـنکیم لـقن 

دوجو يدـحاو  رظن  تونق  ةرابرد  تنـس  لها  ناهیقف  ناـیم  رد  دومن  هجوت  دـیاب  یلو  ثیدـح 1 ). ، تونق باوبا  زا  باب 3  ،4/900: لئاسو )
.) تسا بحتـسم  تاقوا  همه  رد  حبـص  زامن  رد  تونق  دـیوگیم : یعفاش  فلا : تسا . یقیمع  فالتخا  هلأسم  نیا  رد  اهنآ  نایم  رد  درادـن 

هیادــه تـسا (. هورکم  اــهزامن  رگید  رد  رتو »  زاــمن «  رد  زج  توـنق  دــیوگیم : هـفینح  وـبا  .( 1/823 ینغملا : :1/131 ؛ دهتجملا هیادب 
هب تونق  وا  هاگره  تسا ، ماما  زا  يوریپ  مومأـم  هفیظو  دـیوگیم : هفینح  وبا  درگاـش  فسوی  وبا  .( 1/132: دهتجملا هیادب  :1/66 ؛ ینانیغرم

ار یهورگ  هک  تسا  تسرد  یتروص  رد  زامن  رد  ماما  يارب  تونق  دـیوگیم : لبنح  نب  دـمحا  دـنک . يوریپ  نآ  زا  دـیاب  مومأم  دروآ ، اـج 
تیاور هک  یلاح  رد  دـشاب  گنهامه  نانآ  اب  هعیـش  هک  دـیراد  راظتنا  هنوگچ  فالتخا  نیا  اب  .( 3/504: عومجملا دـنک (. مازعا  داهج  يارب 

. تسا اهنیا  رظن  دیؤم  دنکیم  لقن  ار  نآ  بزاع  نب  ءارب  هک  ص )  ) یمارگ لوسر 

؟ تسیچ هّیقت 

شسرپ

؟ تسیچ هّیقت 

خساپ

، نیاربانب نمـشد . رطخ  بیـسآ و  زا  يزیچ ، ای  رگید و  یـسک  ای  دوخ  نتـشادزاب  يانعم  هب  تسا  هیاـقو »  » هّداـم زا  يوغل ، هشیر  رظن  زا  هّیقت 
دارفا ای  تّیثیح  ای  لام  ای  ناج  هب  نمشد  بیـسآ  هلیـسو ، نادب  هک  دهد  ماجنا  يا  هنوگ  هب  ار  شیوخ  لمع  ناسنا  هک  تسا  نیا  هّیقت  موهفم 

ردص رد  هک  نیا  دـننام  تسا ; نمـشد  دـیدهت  هارکا و  يور  زا  هّیقت  دراوم ، یخرب  رد  دراد . نوگانوگ  يدراوم  هّیقت  دـسرن . شا  شیکمه 
. دوب نامیا  زا  راشرس  شلد  هک  نیا  اب  دروآ  نابز  رب  ار  تاملک  نآ  وا  دنتشاداو و  زیمآرفک  یتاملک  نتفگ  هب  ار  راّمع  شیرق ، راّفک  مالـسا 

رگا دننکاس و  اج  نآ  رد  ننست  لها  هک  تسا  ییاج  رد  ناسنا  هک  نیا  دننام  دور ; نمـشد  بیـسآ  سرت  هک  تسا  ییاج  هّیقت ، رگید  دروم 
نانآ دننامه  ناسنا  هک  تسا  نیا  هفیظو  اج  نیا  رد  دسر . ودب  یبیـسآ  تسا  نکمم  دـهد ، ماجنا  نانآ  فالخ  رب  ار  شیوخ  لمع  دـهاوخب 

ساسا دـنک  هّیقت  ناسنا  رگا  هک  تسا  دراوم  یخرب  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  يروآدای  دروآ . اجب  ار  یعرـش  فیلاکت  رگید  هزور و  زامن و 
زا رگید  یخرب  تسین . هّیقت  ياـج  دراوـم  لـیبق  نیا  رد  دور  یم  نـیب  زا  رت  مـهم  حـلاصم  یخرب  اـی  دریگ و  یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  نـید 
اب دـنک و  ناـمتک  نمـشد  زا  تسا  بهذـم  هب  طوبرم  تالیکـشت  اـی  بهذـم و  هب  طوبرم  هک  ار  يرارـسا  ناـسنا  هک  تسا  نیا  هّیقت  دراوـم 

دنشوکب و دنشاب  یم  بهذم  رادفرط  هک  يدارفا  دوخ و  ناج  بهذم و  تنایـص  ظفح و  رد  رهاظ  رد  رارـسا  نآ  نتـشاد  ناهنپ  ندیـشوپ و 
دراو يدایز  تایاور  ثیداحا و  هنیمز  نیا  رد  دـنهد  ماجنا  دوشن  هاگآ  اهنآ  زا  نمـشد  هک  یی  هنوگ  هب  یناهنپ  رد  ار  یبهذـم  ياه  تّیلاّعف 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا هدش 

؟ تساور ناگدرم  يارب  نتسیرگ  ایآ 

شسرپ
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؟ تساور ناگدرم  يارب  نتسیرگ  ایآ 

خساپ

زین لّمحت  ییابیکـش و  ربص و  دوشن و  جراخ  يور  هنایم  زا  دیاب  یلو  تسا ; یعیبط  الماک  دـیآ ، یم  دـیدپ  هودـنا  نزح و  رثا  رد  هک  هیرگ 
ربماـیپ هک  تسا  ثیدـح  رد  درادـن . یلاکـشا  چـیه  دـشاب ، یعیبـط  هزادـنا  هـب  رگا  نازیزع ، ییادـج  ناـگدرم و  رب  نتـسیرگ  تـسا . مزـال 

يزیچ ام  دوش و  یم  نوزحم  لد  دیرگ و  یم  مشچ  دومرف : سپـس  تسیرگ . میهاربا ، شدـنزرف ، ندرم  يارب  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) مرکا
2ـ ـ . ح 16 ص 151 ، ج 22 ، راونالاراحب ،  - 1(1  ) یقرواپ تالاؤس )  هب  خساپ  شخب  میئوگ ( . ... یمن  تسا  راگدرورپ  مشخ  ثعاب  هک 

نایعیش ام  دنیوگیم و  نیمآ "  " اهنآ دمح  هروس  تئارق  زا  دعب  هکنیا  دروم  رد  دراد  دوجو  تنس  لها  نایعیـش و  ام  نیب  یفالتخا  هکنیا  اب  هطبار  رد 
دنتسه وت  بضغ  دروم  هک  اهنآ  هار  هن  امرف  تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  ... ادمحلا "  " دیوگیم مه  نآ  ینعم  هب  هجوت  اب  یتح  تسا و  هنوگنیا  ارچ 

شسرپ

ام دنیوگیم و  نیمآ "  " اهنآ دمح  هروس  تئارق  زا  دعب  هکنیا  دروم  رد  دراد  دوجو  تنس  لها  نایعیش و  ام  نیب  یفالتخا  هکنیا  اب  هطبار  رد 
دروم هک  اهنآ  هار  هن  امرف  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  ام  ... ادـمحلا "  " دـیوگیم مه  نآ  ینعم  هب  هجوت  اب  یتح  تسا و  هنوگنیا  ارچ  ناـیعیش 

؟ تسا هنوگچ  سپ  ادخ  زا  رکشت  هن  نیمآ  دوش  هتفگ  تسا  بسانم  هلمج  نیا  زا  دعب  دنهارمگ  هک  اهنآ  هن  دنتسه  وت  بضغ 

خساپ

یلاؤس دروم  رد  دوش . عقاو  امش  لوبق  دیفم و  هسسؤم  ياهباوج  هک  مراودیما  مراذگساپس ،  دیاهدومن  رارقرب  طابترا  ام  هسـسؤم  اب  هکنیا  زا 
دنناوتب هک  دنـشاب  دهتجم  دیلقت و  عجرم  ای  دیاب  دوخ  ینید  لامعا  رد  نایعیـش  ًاصوصخم  ناناملـسم  هک :  منک  ضرع  دـیاب  دـیاهدومرف  هک 

لمع دیلقت  مظعم  عجارم  ياوتف  هب  دنـشاب و  دلقم  ای  هدـننک  لمع  هدرک و  جارختـسا  تایاور  نآرق و  لثم  یمالـسا  عبانم  زا  ار  یهلا  ماکحا 
نیا دننادیم و  زامن  نالطب  بجوم  دمح  زا  دعب  ار  نیمآ "  هملک "  نتفگ  عجارم ، مامت  دـینک  هعجارم  دـیلقت  عجارم  ياواتف  هب  رگا  دـننک .

 ) دناهدرک تفایرد  ربمایپ  زا  ار  دوخ  ملع  مالسلامهیلع  نیموصعم  نوچ  دناهدرک و  جارختـسا  مالـسلامهیلع  نیموصعم  تایاور  زا  ار  مکح 
" ص" ربمایپ رظن  دناهدومرف  همئا  هچنآ  سپ  تسا )  ملع  رهش  رد  یلع  متسه و  ملع  رهش  نم  اهباب :  یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  دندومرف :  ربمایپ 
ار یحو  مـالک  هکلب  دـنزیمن  فرح  سوـه  يور  زا  ربماـیپ  هک  " یحوـی (  رکذ  ـالا  وـه  نا  يوـهلا  نع  قطنیـال  نآرق "  هیآ  قـبط  تسا و 
. تسا زامن  نالطب  بجوم  تسا و  یهلا  رظن  فلاخم  دمح  زا  دعب  نیمآ "  " هملک نتفگ  سپ  تسا . دنوادخ  مالک  ربمایپ  مالک  دـیوگیم )
مینادیمن و هچنآ  رد  میـشاب و  دهعتم  دیاب  هکلب  تسا  دب  ای  تسا  بوخ  زامن  رد  راک  نالف  مییوگب  دوخ  رظن  يأر و  هب  میرادن  قح  ام  اذـل 

نیمآ هملک  ياجب  دـنوادخ و  زا  رکـشت  يارب  مینک .  لمع  اهنآ  ةدومرف  قبط  مینک و  دامتعا  مالـسلامهیلع  همئا  ربمایپ و  مالک  هب  میمهفیمن 
نآ هلیـسوب  تفگ و  دوشیم  زامن  زا  دـعب  رکـش  هدجـس  هدجـس و  عوکر و  رد  زامن و  تونق  رد  هک  تسه  يداـیز  راـکذا  دـمح ،  زا  دـعب 

عوجر دیلقت  عجارم  ياوتف  هب  هک  تسین  نیا  زج  ياهراچ  میـسرب  نانیمطا  هب  شیوخ  تادابع  رد  هکنیا  يارب  سپ  درک ،  رکـش  ار  دـنوادخ 
. تسامراک ییایوپ  لماکت و  بجوم  یجنس  رظن  مرف  لاسرا  لیمکت و  مینک .  لمع  ناشیا  رظن  قبط  مینک و 
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تسا هدش  هفاضا  ناذا  هب  لیلد  هچ  هب  دش و  هفاضا  ناذا  هب  ًادعب  ای  هدوبیلع  ترضح  تماما  زا  لبق  هللا " ّیلو  ًاّیلع  ّنأ  دهشأ   " رکذ

شسرپ

تسا هدش  هفاضا  ناذا  هب  لیلد  هچ  هب  دش و  هفاضا  ناذا  هب  ًادعب  ای  هدوبیلع  ترضح  تماما  زا  لبق  هللا " ّیلو  ًاّیلع  ّنأ  دهشأ   " رکذ

خساپ

، درک میهاوخ  هراشا  هک  یلیالد  هب  نکل  تسین  ناذا  زا  یئزج  هللا " ّیلو  ًاّیلع  ّنأ  دهـشأ   " رکذ هعیـش  داقتعا  هب  دیدرک ، هراشا  هک  هنوگنامه 
ج راونالاراحب ، ر.ك  .) دراد رارصا  زین  نآ  ندوزفا  رب  هکلب  دنادیمن ، تنـس  باتک و  فلاخم  تعدب و  اهنت  هن  ناذا  هب  ار  نآ  ندوزفا  هعیش 

هاگدـید هس  یلک  روط  هب  هک  میباییمرد  مینک  هعجارم  خـیرات  هب  رگا  توریب )  یبرعلا  ثارتلاأیحاراد  هححـصم  موس  پاچ  ص 111 ، ، 81
، اهتدم ار  ناشیا  هتشاد و  نمـشد  ار  ترـضح  نآ  تداسح  يور  زا  ياهدع  تسا 1 . هتـشاد  دوجویلع  نانمؤمریما  اب  دروخرب  رد  تواـفتم 
یتـسود و رد  یهورگ  . 2 ۀثعبلا )  ۀسـسؤم  ص 370 ، يرکـسع ج 1 ، همالع  نیتسردـملا  ملاعم  ر.ك  .) دـندرکیم نعل  ربانم  يور  رب  یتح 

مه  6 ربمایپ زا  وا  ماقم  دنتفگیم : دنتـسنادیم و  ادخ  ار  وا  هّللاب  ذایعلا  هک  دندرک  ّولغ  طارفا و  ردقنآ  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  تبحم  راهظا 
هتسد . 3 دادغب ). ینثملا  ۀبتکم  رـشن  ص 204 ، یناتـسرهش ج 1 ، هیـشاح  یـسلدنا  مزحنبا  لحنلا  أوهالا و  للملا و  یف  لصف   ) تسا رتـالاب 

; ادخ ربمایپ  هن  هدوب و  ادخ  هن  ناشیا  دندقتعم  ترـضح  نآ  يارب  يدایز  تامارک  تابثا  نایب و  دوجو  اب  هتفرگ و  شیپ  ار  لادتعا  دح  موس 
ّیلو اّیلع  ّنا  دهشا   " ندوزفا رب  ام  رارصا  دیامرفیم : قودص  خیش  ساسا  نیا  رب  تسا  نایعیش  موصعم  ياوشیپ  ماما و  ادخ و  ّیلو  اهنت  هکلب 

ار ترـضح  نآ  هب  تبـسن  یتـسود  ياـعدا  هکیناـسک  ربارب  رد  یعقاو  ۀعیـش  راعـش  ناونع  هب  اـم  يریگعـضوم  هک  تسا  تهج  نیا  هب  هّللا 
تـسا هتکن  نیمه  رکذ "  " نیا نایب  هوجو  نیرتمهم  زا  یکی  مینادیم  ادـخ  یلو  طـقف  ار  یلع  اـم  هک  دـننادب  دوش و  نشور  ًـالماک  دـنراد ،

نیا و  دهدیم ، ماجنا  راک ، نیا  تیبولطم  هب  دیما  اجر و  دصق  هب  ار  رکذ  نیا  ندوزفا  هعیـش  هک  تسا  نیا  رگید  هجو  نامه )  راونالاراحب ، )
یف ةولـصلا  باتک  یفجن ج 9 ، مالکلارهاوج  ر.ك   ) تسا ربمایپ  رب  تاولـص  لـثم  هک  ارچ  دـنکیمن ; داـجیا  رازگزاـمن  ناذا  رد  یلکـشم 

ربمایپ مان  رگید ، ياج  ره  ای  زامن  رد  اـی  ناذا  رد  یتقو  هک  هنوگناـمه  ینعی  توریب )  یبرعلا  ثارتلا  أـیحاراد  ناذالا ص 89 و 90 ، لوصف 
رکذ ندوزفا  تسا  بحتـسم  یمومع  وحن  هب  راـک  نیا  مینادیمن و  زاـمن  ناذا و  زا  یئزج  ارنآ  میتـسرفیم و  تاولـص  میونـشیم  ار  مرکا 

دقیتللاب نیتداهـشلا  لمکا  و  دـیامرفیم : باب  نیمه  رد  مولعلارحبدیـس  همالع  نامه )  رهاوج ،  ) تسا نینچ  زین  هللا " ّیلو  اـّیلع  ّنا  دهـشا  "

اب نید  هک  نک  لماک  ياهلمج  اب  ار  نیتداهـش  ینعی  ۀهجلا  مومعلاب و  صوصخلا  نعۀـجراخ  ةولـصلا  لثم  اهناف  ۀـلملا  یف  اهب  نیدـلا  لمکا 
نامه ص راونالاراحب ،  ) تسا بحتـسم  اجره  رد  یمومع  وحن  هب  هک  تسا  تاولـص   " لثم رکذ "  " نیا تیالو  ۀلأسم  . ) دوشیم لماک  نآ 
رد هک  تسا  هعیش  ریاعش  زا  نانمؤمریما  ندوب  ادخ  یلو  هب  تداهش  هک  تسا  نیا  رکذ "  " نیا ندوزفا  يارب  هعیش  تادنتسم  رگید  زا  .( 112
زا هک  یتیاور  روطنیمه  دراد ; تلالد  رما  نیا  رب  هدـئام  هیآ 55  دیدرک ، هراشا  هک  هنوگنامه  هدیـسر و  تابثا  هب  يددعتم  تایاور  تایآ و 

ّیلو  " ای نینمؤملاریما  یلع   " نآ لابند  هب  تفگ  هللا " لوسر  دمحم  هللا  ّالا  هلا  ال  : " امـش زا  یکی  هاگره  دندومرف : هک  هدش  لقنقداص  ماما 
ندوزفا نیاربانب  فرـشا )  فجن  رـشنلا  ۀعابطلل و  نامعنلاراد  تاروشنم  ص 231 ، یـسربط ج 1 ، همالع  جاجتحالا  ر.ك  .) دیازفیب ار  هللا "

تسا تایاور  تایآ و  هب  دنتسم  ماع  وحن  هب  هکلب  دوب ; دهاوخن  تعدب  ناذا  رد  هللا ) ّیلو  اّیلع  ّنا  دهشا   ) موس تداهش 

؟ تسا هتفرگ  تروص  فیرحت  مه  زامن  رد  ایآ  دش  نید  رد  هک  یتافیرحت  هب  هجوت  اب 
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شسرپ

؟ تسا هتفرگ  تروص  فیرحت  مه  زامن  رد  ایآ  دش  نید  رد  هک  یتافیرحت  هب  هجوت  اب 

خساپ

رد هناتخبـشوخ  یلو  دهاوخیم . يدایز  لاجم  نآ  ياههنیمزو  للع  یـسررب  هک  تسا  هداد  خر  ییاهفیرحت  تارییغت و  زین  زامن  رد  يرآ 
خر یفیرحت  دناهدرک  نایب  ار  زامن  ماکحانانآ  ياههتفگ  هب  دانتسا  اب  هعیش  ياهقف  دنتسه و  تیب ع  لها  نآ  عبنم  هک  نآلیلد  هب  هعیـش  هقف 

. دوشیم هدید  (ص  ربمایپ زامن  اب  ییاهتوافت  هاگ  رگیدياههقرف  نیب  رد  یلو  تسا ؛  هدادن 

تسیچ رد  ناذا  رد  ینس  هعیش و  فالتخا  دش و  هداتسرف  یلاس  هچ  زا  نتفگ  ناذا 

شسرپ

تسیچ رد  ناذا  رد  ینس  هعیش و  فالتخا  دش و  هداتسرف  یلاس  هچ  زا  نتفگ  ناذا 

خساپ

رد ار  جارعم  نادنمـشناد  رثکا  دندرک و  ادـتقا  وا  هب  ایبنا  هکئالم و  داتـسیا و  ولج  ربمغیپ  تفگ و  هماقا  ناذا و  لیئربج  جارعم  بش  رد  لوا :
هنومن 1 ناونع  هب  تسا  توافتم  تسین و  ناسکی  تنس  لها  هناگ  راهچ  بهاذم  نیب  رد  ناذا  تروص  مود : دننادیم . تثعب  مهدزاود  لاس 

نیتداهش یعفاش  بهذم  یعفاش و  ناوریپ  دننام  یضعب  دنیوگیم 2 ؤ  راب  ود  ار  ناذا  ریبکت  یکلام  بهذم  کلام و  ناوریپ  دننام  یضعب  ؤ 
رظن زا  دراد . دوجو  ینوگانوگ  تارظن  هراب  نیا  رد  یکلام ) بهذـم  دـننام   ) یهقف بهذـم  کی  رد  یتح  هاـگ  دـنیوگیم و  راـب  راـهچ  ار 

هب دراد و  دوجو  نانآ  دزن  رد  هک  تسا  یتاـیاور  ینوگاـنوگ  تهج  هب  ناذا  تروص  هراـبرد  رظن  ینوگاـنوگ  نیا  تنـس  لـها  نادنمـشناد 
هن و   ) رییخت هنوگ  هب  ار  اهتروص  نیا  زا  مادـک  ره  لـبنح  دـمحا  دـننام  تنـس  لـها  ياـملع  زا  یـضعب  تاـیاور  ینوگاـنوگ  نیمه  تهج 

ارنآ لبنح  دـمحا  ناوریپ  یعفاش و  حبـص ، ناذا  رد  مونلا )) نم  ریخ  هالـصلا   )) هلمج هرابرد  و  دـننادیم . صوصخ ) هب  هنوگ  کی  بوجو 
(ص) ربمایپ تیب  لها  زا  ار  دوخ  ینید  لیاسم  (ص ) ربمایپ ياهدومنهر  ساسا  رب  نایعیش  دنرامشیمن . مزال  ارنآ  نتفگ  و  (ص ) ربمایپ تنس 

عالطا يارب  تسا . هدش  هداد  شزومآ  ام  هب  هدمآ  عجارم  لئاسملا  حیـضوت  رد  هک  یناذا  نیمه  تیب  لها  تایاور  رد  دـنیامنیم و  تفایرد 
ص هینغم ، باوج  دمحم  هسمخلا ، بهاذم  یلع  هقفلا  3 ؤ  . 1/278، یسوط خیش  فالخلا ، 2 ؤ  یسلدنا .  ، دهتجملا هیادب  1 ؤ  ر.ك : رتشیب 

.2/46 یسوط ، خیش  ماکحالا ، بیذهت  4 ؤ  . 103

دنتفگ یم  هماقاو  ناذا  رد  ار  تیالو  تلاسر و  هب  تداهس  ع )  ) یلع ترصح  و  (ص ) ربمایپ ایآ 

شسرپ
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دنتفگ یم  هماقاو  ناذا  رد  ار  تیالو  تلاسر و  هب  تداهس  ع )  ) یلع ترصح  و  (ص ) ربمایپ ایآ 

خساپ

خـیرات و رد  يداـیز  دـهاوش  لـیلد و  دـنتفگیم . مه  ناـمز  نآ  رد  هدوب و  ناذا  زج  لوا  زا  (ص )) هللا لوـسر  شادـمحم  نا  دهـشا   ) هلمج
لئاسملا حیـضوت  هلاسر  رد  هچنانچ  هللا ) یلو  شایلع  نا  دهـشا   ) هلمج دروم  رد  اما  دـنراد  رظن  قاـفتا  مه  نیملـسم  همه  و  دراد . ثیداـحا 

تیالو و زونه  ربمایپ  نامز  رد  عبطلاب  تسین . زامن  هماقا  ناذا و  زج  هلمج  نیا  هدش  هتفگ  ناذا  تمـسق  رد  مه  عجارم  رئاس  ماما و  ترـضح 
نینموملاریما تیالو  تماما و  تیمها  لیلد  هب  ام  هتبلا  دوش . هتفگ  هلمج  نیا  هک  هدوبن  حرطم  یمسر  تروص  هب  ع )  ) یلع ترـضح  تماما 

کی ناونع  هب  هن  میئوگیم  ناذا  رد  دنوادخ  شیپ  بولطم  رکذ  کی  ناونع  هب  ار  هلمج  نیا  مینکیم و  رارقا  مه  توبن  دـعب  تماما  هب  (ع )
. تسین لماک  تیالو  نودـب  مالـسا  نوچ  دـشاب  حرطم  هعماج  رد  هراومه  توبن  هار  همادا  ناونع  هب  مه  تماما  ات  تسا  ناذا  زج  هک  يرکذ 

نیا يادا  رد  ربمایپ  ناش  یلو  هداتـسرفیم  زین  تاولـص  دـناهدادیم و  تلاسر  هب  تداهـش  ناذا  رد  ای  زامن و  رد  زین  ریمایپ  هک  تسا  ینتفگ 
نینچ یلو  دتـسرفب  (ص ) ربمایپ رب  تاولـص  هک  درادن  يداریا  چیه  اذل  تسا  (ص ) دـمحم تلاسر  ادـخ و  هب  نموم  درف  کی  ناش  تاولص 

زین ام  هچرگ  یهلا )) تلاسر   )) يرگید و  هللادبع )) نب  دمحم   )) یکی میتسین  ناش  ود  ياراد  ام  نوچ  تسیناور  ام  رب  تروص  نیدـب  يراک 
. نیحلاصلا هللا  دابع  یلع  انیلع و  مالسلا  مییوگیم  میهدیم و  مالس  نامدوخ  رب 

دوب هک  تفگ  ناذا  زامن  يارب  هک  یسک  نیلوا 

شسرپ

دوب هک  تفگ  ناذا  زامن  يارب  هک  یسک  نیلوا 

خساپ

(. ص 483 ج 3 ، یفاک ، ، ) دندینش (ع ) لیئربج ترضح  زا  ار  ناذا  یهلا  هکئالم  و  (ص ) ربمایپ جارعم  بش  رد  هک  تسا  تیاور  رد 

؟ تسیچ زامن  وضو و  رد  تنس  لها  هعیش و  فالتخا  لیالد 

شسرپ

؟ تسیچ زامن  وضو و  رد  تنس  لها  هعیش و  فالتخا  لیالد 

؟ تسیچ وضو  تیفیک  دروم  رد  هعیش  لیالد 

شسرپ
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؟ تسیچ وضو  تیفیک  دروم  رد  هعیش  لیالد 

خساپ

ماما ترـضح  هلمج  زا  تسا ؛ دوجوم  یهقف  بتک  رد  هک  هدـش  دراو  همئا  زا  وضو  صوصخ  رد  هک  يدایز  ثیداحا  و  هیآ 6 . هدئام  هروس 
ناگمه منک ؟ تیاکح  امـش  يارب  ًالمع  ار  (ص ) ادـخ لوسر  ترـضح  يوضو  دـیهاوخیمن  ایآ  دـندومرف : شباحـصا  هب  (ع ) رقاـب دـمحم 

يور شیپار  نآ  دوب  بآ  يرادـقم  نآ  رد  هک  دـیبلط  یبوچ  یحدـق  ای  هساک  ترـضح  نآ  دـییامرفب . هللا ، لوسر  نبای  ارچ  دـندرک  ضرع 
تسد هک  تسا  یعقوم  رد  نیا  دومرف : و  درب ، ورف  بآ  رد  ار  دوخ  تسار  تسد  دعب  هدز و  الاب  ار  تسد  ود  نیتسآ  سپـس  تشاذگ . دوخ 

نمحرلا هللا  مسب  : " دومرف تشاذگ و  دوخ  یناشیپ  رب  ار  نآ  هدـش و  بآرپ  تسد  هک  نادـنچ  تشادرب  بآ  فک  کی  سپـس  دـشاب  كاپ 
جنرآ رب  تفرگ و  رب  بآرپ  فـک  کـی  درب و  ورف  بآ  رد  ار  دوـخ  پچ  تسد  دـعب  دیـشک ، دوـخ  یناـشیپ  فارطا  رب  ار  بآ  مـیحرلا "و 

، تفرگ ارف  ًالماک  ار  همه  تسار  تسد  ناتـشگنارس  ات  جنرآ  زا  بآ  هکنیا  ات  دیـشک  نآ  رب  ار  شیوخ  تسد  فک  تخیر و  تسار  تسد 
رـس اـت  بآ  هک  دیـشک  نآ  رب  ار  دوخ  فـک  ناـنچ  تخیر و  پچ  تسد  جـنرآ  رب  درک و  رپ  یفک  هدرب و  بآ  رد  ار  تسار  تسد  هاـگنآ 

. دومرف حسم  شیاپ  ود  تشپ  رس و  ولج  تمسق  رب  شیوضو  بآ  هدنامیقاب  يرتاب  نآ  زا  سپ  دش و  يراج  ناتشگنا 

دنتفگ یم  هماقا  ناذا و  رد  ار  تیالو  توبن و  هب  تداهش  (ع ) یلع ترضح  و  ص )  ) مالسا ربمایپ  ایآ 

شسرپ

دنتفگ یم  هماقا  ناذا و  رد  ار  تیالو  توبن و  هب  تداهش  (ع ) یلع ترضح  و  ص )  ) مالسا ربمایپ  ایآ 

خساپ

نا دهـشا   " رکذ یلو  دندادیم ؛ تداهـش  نآ  هب  زین  نانمؤم  ریما  و  (ص ) ربمایپ دوخ  تسا و  ناذا  ءزج  هللا " لوسر  ًادمحم  نا  دهـشا   " رکذ
رظن هب  سپ  دوش . هتفگ  تبرق  دـصق  هب  هللا " لوسر  ًادـمحم  نا  دهـشا   " زا دـعب  تسا  بوخ  یلو  تسین ؛ هماـقا  ناذا و  ءزج  هللا " یلو  ًاـیلع 

. دنتفگیمن ناذا  رد  ار  رکذ  نیا  (ص ،) ربمایپ و  (ع ) یلع ترضح  دوخ  دسریم 

هقرفتم لئاسم 

ناشدوخ ای  هداد  میلعت  ربمایپ  هب  ار  زامن  ادخ  ایآ  يرگید  ۀقیرط  هب  ای  دندناوخ  یم  زامن  ام  دننام  ایآ  دوب ، هنوگچ  مالـسا  ربمایپ  ندناوخ  زامن  زرط 
؟ دناوخ یم  ار  اه  نآ  هنوگچ  ترضح  نآ  تاولص  دهشت و  ماگنه  دنا ؟ هدرک  عادبا  ار  زامن 

شسرپ

ای هداد  میلعت  ربمایپ  هب  ار  زامن  ادخ  ایآ  يرگید  ۀقیرط  هب  ای  دـندناوخ  یم  زامن  ام  دـننام  ایآ  دوب ، هنوگچ  مالـسا  ربمایپ  ندـناوخ  زامن  زرط 
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؟ دناوخ یم  ار  اه  نآ  هنوگچ  ترضح  نآ  تاولص  دهشت و  ماگنه  دنا ؟ هدرک  عادبا  ار  زامن  ناشدوخ 

خساپ

يا هنوگ  هب  میا و  هتخومآ  ربمایپ  زا  ار  نآ  لصا  زامن و  تیفیک  ام  ًالوصا  میناوخ . یم  نونکا  هک  دـناوخ  یم  زامن  هنوگ  نامه  (ص ) ربماـیپ
: دوـمرف (ع ) قداـص ماـما  تسا . نید  ماـکحا  زا  يرایـسب  رد  هکلب  زاـمن ، رد  اـهنت  هن  هلئـسم  نیا  تسا . هدرک  لـمع  وا  هک  مـینک  یم  لـمع 
هب ار  زامن  و  مییوگ ) یم  ناذا  هک  یلکـش  نیمه  هب   ) تفگ ناذا  لیئربج  درب . جارعم  هب  ار  (ص ) دمحم ترـضح  شربمایپ  لاعتم  دـنوادخ  "

: تفگ ربماـیپ  تسرفب . دورد  تتیب  لـها  رب  تدوخ و  رب  دومرف : وا  هب  دهـشت  رد  میناوخ . یم  یلکـش  تیفیک و  نیمه  هب  تخوـمآ ، ربماـیپ 
نب قاحسا  رگید  تیاور  رد  داتسرف . یم  دورد  دوخ  رب  دهشت  رد  ربمایپ  هک  دوش  یم  مولعم  هلمج  نیا  زا  " یتیب . لها  یلع  ّیلع و  هللا  یلص 

رد دـناوخ ، زامن  (ص ) ربمایپ هک  يراب  نیلوا  : " دومرف ترـضح  نآ  درک . لاؤس  زاـمن  تیفیک  ةراـبرد  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماـما  زا  راـمع 
دیاب نیارباـنب   " دـش . هتخومآ  زاـمن  ياـهرکذ  دوجـس و  عوکر و  دـمح و  ریبکت و  وضو و  هنوگچ  وا  هب  دوب و  یهلا  شرع  ربارب  رد  جارعم 
ةوحن یتح  تسا . هدوب  ادـخ  ییامنهار  روتـسد و  هب  اـهنآ  یماـمت  هدرکن و  عادـبا  دوخ  شیپ  زا  ار  نآ  تیفیک  زاـمن و  (ص ) ربماـیپ تفگ :

رد هکم  رد  دـنا . هتـشاد  فالتخا  مهاب  نآ  تیفیک  رد  دـنچ  ره  هدوب ، رّرقم  نایدا  عیارـش و  همه  رد  زاـمن  تسا . یهلا  شزومآ  اـب  تاولص 
 . دیدرگ لزان  جارعم  بش  رد  تاعکر  رامش  اهنآ و  رامش  تیفیک و  یلو  دیدرگ ، بجاو  لزان و  (ص ) ربمایپ رب  زامن  لصا  تثعب ، يادتبا 

؟  تسا هیقت  زاوج  هب  دقتعم  هعیش  ینآرق  لیلد  مادک  هب 

شسرپ

؟  تسا هیقت  زاوج  هب  دقتعم  هعیش  ینآرق  لیلد  مادک  هب 

خساپ

سیلف کلذ  لعفی  نم  نینموملا و  نود  نم  ءایلوا  نیرفاکلا  نینموملا  ذختیال  دـیامرف :  یم  نارمع  لآ  هروس  زا  هیآ 28  رد  لاعتم  دنوادخ 
هیآ زین  دراد و  هیقت  زاوج  رب  تلالد  تحارص  هب  هیآ  نیا  ریصملا  هّللا  یلا  هسفن و  هّللا  مکرذحی  هیقت و  مهنم  اوقتت  نا  الا  یـش ء  یف  هّللا  نم 
الا هنامیا  دعب  نم  هّللاب  رفک  نم  دراد :  یتلالد  نینچ  تسا  هدش  لزان  رـسای  هیمـس و  زی  شردا و نـ ردپو و مـ رامع  ناتـساد  دروم  رد  هک  يا 

دیوم زین  لقع   ( 106 لحن /  میظع (  باذع  مهل  هّللا و  نم  بضغ  مهیلعفاردص  رفکلاب  حرـش  نم  نکل  نامیالاب و  نئمطم  هبلق  هر و  ـ کا مـن 
نید و قح ,  نافلاخم  نید و  نانمـشد  اب  ندمآ  رانک  هیقتاب و  یهاگ  تسا و  نآ  ياقب  قح و  راهظا  عراش  فده  اریز  تسا .  بلطم  نیمه 

 . دوش یم  ظفح  رتهب  تقیقح 

؟  تسین قافن  نامه  هیقت  ایآ  دییامن ؟ نایب  هیقت  هرابرد  ار  هعیش  هدیقع 

شسرپ
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؟  تسین قافن  نامه  هیقت  ایآ  دییامن ؟ نایب  هیقت  هرابرد  ار  هعیش  هدیقع 

خساپ

ـت سا ور  ـه  بور يرا  تال بـسـیـ اب مـشـکـ فده  هب  ندیسر  يارب  شیوخ  یگدنز  رد  هراوم  ـت کـه هـ سا ـی  عا ـتـمـ جا يدو  ـ جو نا مـ ـسـ نا
دناوت یم  هنوگچ  ـت کـه  ـسا هدو  ـه بـ ـش ـ ید ـ نا رد فـکـر و  هراو  سا هـمـ ـ ـسا نیمه  رب  دـنک  دـیدهت  ار  وا  یتارطخ  قیرط  نیا  رد  اسب  و چـه 

زا هراومهاریز  تسا ,  يراج  زین  ناناملـسم  هرابرد  لصا  نیا  درادـن , رب  دوخ  هدـیقع  زا  تسد  شیوخ  سومان  لام و  ناـج و  ظـفح  نمض 
رارق مجاهت  ضرعم  رد  دـننی , دوخ مـی بـ عماـطم  فادـها و  هار  دـس  ار  ینید  تاداـقتعا  نید و  هراومه  هک  ـن  ید نا بـی  ـ کر ـ ـش ـیـه مـ حا نـ

هب دننک  یم  هدرک و  هدافتـسا  نآ  زا  ایند  نالقاع  نادنمـشیدنا و  همه  هک  ار  ییالقع  هار  تادیدهت  نیازا  ییاهر  يارب  میرک  نآرق  دنراد و 
نیاربانب دوش . یم  ریبعت  هیقت  هب  نآ  زا  هک  تسا  رطخ  اب  ههجاوم  ماگنه  هب  هدـیقع  نامتک  زا  تراب  نآ عـ تسا و  هدومن  داهنـشیپ  ناناملـسم 

هیقت هرابرد  هعیـش  ناگرزب  نای و  ـ عا زا  دیفم  خیـش  موحرم  . داقتعا تمالـس  ناج و  ظفح  يارب  ینطاب  هدـیقع  نامتکزا  تسا  ترابع  تـقـیـه 
نتـشاد روتـسم  هیقت  ایندلاو , نیدلا  یف  اررـض  بقعی  امب  مهترهاظ  كر مـ نیفلاخملا و تـ همتاکم  داقتعالا و  رتس  هیقتلا  : )) دیوگ یم  نینچ 

هرا ـ برد زین  يراصنا  خیش  (1  ((.) تسا ینید  يویند و  ياهنایز  زا  بانتجا  سرت و  تهج  هب  نافلاخ  ـر مـ بار رد بـ نآ  نامتک  ینطاب و  داـقتعا 
یلعف رد  لمع  لوق و  رد  وا  اب  ندومن  تقفاوم  هلیسو  هب  نارگید  ررضزا  ار  دوخ  ناملـسم  صخـش  ینعی  هیقت ,  تسا :  هتفگ  نی  تـقـیـه چـنـ
راهظا ینعی  قافن ,  اب  فلاخم  تهج  رد  الماک  هیقت  هک  دوش  یم  نشور  هیق  ياـنعم تـ هب  هجوت  اـب  (2 .) دـیامن ظفح  تسا ,  قح  فلاخم  هک 

هدو القع بـ لمع  دروم  هراومه  هک  تسا  يراک  مهم  فادها  هب  ندیسر  يارب  هدیقع  نامتک  رگ , ـ ید يو  ـ ـس زا  تسا ,  رفک  نامتک  نامیا و 
رب نوزفا  هیقت  . دـیا ـن تـر مـی نـمـ ـشور اـم  يارب  رت , قیمع  هزراـبم  يارب  تسا  يرپـس  هک  ار  هیقت  تیمها  ـر  ما ـن  یا ـد و  ـشا ـت و مـی بـ ـسا
یم حرطم  هدیدنسپ  ییالقع و  یهار  ناونع  هب  تسا و  هدوب  حرط  هب تـقـیـه مـ لمع  يرایسب  تایآ  رد  دراد و  ینآرق  يانبم  یلقع ,  هناوتشپ 
حر ـ ـش نم  نکل  نامیالاب و  نئمطم  هبلق  هرکا و  نم  الا  هناـمیا  دـعب  نم  هّللاـب  رفک  نم  (( ـ 1: ددرگ هرا مـی  ـ ـشا نآ  هنومن  دنچ  هب  هک  دـشاب 

هفیرش هیآ  هک  دنا  هدروآ  هیآ  نیا  لوز  ناش نـ رد  ینس  هعیـش و  نارـسفم  (3  ((.) میظع باذـع  مهل  هّللا و  نم  بضغ  مهیلعف  اردـص  رفکلا  بـ
, رـسای رامع  هلمج  زا  دندوب , كرـش  رفک و  راهظا  هب  روبجم  رافک  يو  ـ ـس زا  هک  هدیدرگ  لزان  مالـسا  ردـص  ناناملـسمزا  یهورگ  هرابرد 

ریز رد  هتسنادن و  زیاج  ار  رفک  هب  رارقا  كرش و  راهظا  هدومن و  تمواقم  تخس  ارجام  نیا  رد  رـسای و سـمـیـه  هک  لالب  بیهـص ,  هیمس , 
, دنتساو وا خـ زا  نا  ـ کر ار کـه مـشـ هچنآ  دوب  ناوج  هک  یلاح  رد  رامع  یلو  دندیسر , تداهش  يامظع  ضیف  هب  اسرف  تقاط  ياه  هجنک  شـ

ربخ نیا  . دوب ناحبس  دنوادخ  ترـضح و  نآ  هب  نامیا  و  (ص )  ربما هب پـیـ یتسود  تبحم و  زا  لامالام  وا  بلق  هک  یلاح  رد  دروآ , نابز  رب 
یلو تسا .  هتشادرب  مالسا  تعیرـش  زا  تسد  رامع  دنتفگو : دندرک  رفک  هب  موکحم  ار  وا  يا  هدع  دیـسر , ناناملـسم  شوگ  هب  رفک  راهظا 

4)2ـ  ((.) تسا هتخیمآوا  تسوپ  تشوگ و  اب  نامیا  تسا و  نامیا  زا  ولمم  مدـق  هب  ات  قرف  زا  رامع  تسین ,  نینچ  هن  : )) دومرف (ص )  ربمایپ
زا يرایسب  (5  ((.) مهنم اوقتت  نا  ـالا  یـش  یف  هّللا  نم  سیلف  ـک  لذ لـعفی  نم  نینموملا و  نود  نم  اـیلوا  نورفاـکلا  نوـنموملا  ذـختی  ـال  ))

نولتقتا هنامیا  متکی  نوعرف  لا  نم  نموم  لجر  لاق  و  (( ـ 3. دنا هدومن  هدافتسا  ار  هیقت  مکح  ـه  یآ ـن  یا زا  تنس  لها  نارسفم  یتح  نارسفم 
هنوگ نامه  (7  ((.) تسا ـن  مو ظفح مـ هلیـسو  هیقت  نموملا ,  زرح  هیقتلا  : )) دـیامرف یم  ع )   ) قداص ماما  (6  (() هّللا ـی  بر لو  نا یـقـ ـال  ـ جر

: دـیامرف یم  رگید  یتـیاور  رد  ع )   ) قداـص ماـما  تسا ,  حرط  موصعم مـ ناـماما  تاـیاور  میرک و  نآرق  رد  رپـس  کـی  ناوـنع  هب  هیقت  هک 
اریز تسا ,  نـیمز  يور  رد  دـنوادخ  رپـس  هـیقت  ( 8  ((,) لـتقل مـال  ـ ـسالا ـهـر  ظا وا  نو  ـ عر لآ فـ نموـم  نـال  ضرـالا  یف  هّللا  سرت  هیقتلا  ))

ار هیقت  زا  هدا  ـتـفـ سا لمع و  رد  راتتسا  زین  ع )   ) تیب لها  هریس  رد  . دش یم  هتشک  تشاد ,  یم  راهظا  ار  دوخ  نام  ـ یا نو  ـ عر لآ فـ نمومرگا 
, روث راغ  رد  ندش  ناهنپ   , هنیدـم هب  زا مـکـه  عال  ـ طا نودـب  مالـسا  ربمایپ  هنابـش  تکرح  مینک :  یم  هدـهاشم  کیتکات  عون  کی  ناونع  هب 
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, دندوب جح  کسانم  ماجنا  مرگرـس  همه  هک  ینامز  البرک  يوس  هب  هکم  زا  شت  ـ کر هکم و حـ هب  هنیدم  زا  هنابـش  ع )   ) نیـسح ماما  تکرح 
هیقت و هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  دش , هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب   . تسا ناج  ظفح  فده و  هب  ندیسر  تهج  هدیقعراتتـسا ,  یعون  اهنیا  همه 
هدوب و موق  يالقع  لمع  دروم  هراومه  هک  تسا  ینآرق  ملسم  لصا  کی  سومان  لام و  ناج و  دننام  مها  يرماظفح  يارب  هدیقع  نامتک  ای 

فادـها هب  ندیـسر  هار  رد  رـشب  همه  رگید , يوس  زا  تسا ,  یقطنم  فاد مـهـم تـر  ـ ها هب  ندیـسر  يارب  ناناملـسم  هیحاـن  زا  نآ  هب  لـمع 
. درادن هعیش  هب  صاصتخا  نیاربانب  دننک , یم  لمع  نآ  هب  هدرک ,  هدافتسا  نآ  زا  دوخ , عورف 

رب تسا  یلیلد  نیا  زیخرب و  اهنآ  سلجم  زا  یشاب  اهنآ  سلجمرد  رگا  یتح  نکن و  هیقت  نانمـشد  ربارب  رد  دیوگ :  یم  ربمایپ  هب  ماعنا  هروس  هیآ 68 
ینید ناربهر  رب  هیقت  زاوج  مدع 

شسرپ

یلیلد نیا  زیخرب و  اهنآ  سلجم  زا  یشاب  اهنآ  سلجمرد  رگا  یتح  نکن و  هیقت  نانمـشد  ربارب  رد  دیوگ :  یم  ربمایپ  هب  ماعنا  هروس  هیآ 68 
ینید ناربهر  رب  هیقت  زاوج  مدع  رب  تسا 

خساپ

يدراوم هب  رـصحنم  نآ  بوجو  تسا و  مارحاـعطق  دراوم  زا  يا  هراـپ  رد  هیقت  هکلب  درک  هیقت  دـیاب  اـج  همه  رد  دـیوگ  یمن  زگره  هع  شـیـ
 . ددرگ یکانرطخ  ررض و  عفد  بجوم  ای  دشاب و  رتشیب  نآ  راهظا  زا  هک  دشاب  هتشاد  یعفانم  قح ,  راهظا  كرت  هیقت و  هک  تسا 

؟ دننک خسن  ار  نآرق  تایآ  دننک و  لالح  ار  ادخ  مارح  مارح و  ار  ادخ  لالح  دنناوت  یم  ع )   ) همئا هک  تسا  دقتعم  ـا شـیـعـه  یآ

شسرپ

؟ دننک خسن  ار  نآرق  تایآ  دننک و  لالح  ار  ادخ  مارح  مارح و  ار  ادخ  لالح  دنناوت  یم  ع )   ) همئا هک  تسا  دقتعم  ـا شـیـعـه  یآ

خساپ

تـسا مزال  ادتبا  رد  یحو ,  هب جـز  تسا ,  هتـشادوا  هک  تسا  یبصانم  همه  رد  (ص )  ربمایپ نیـشناج  ماما  هعیـش ,  هاگدـید  زا  هک  اج  ـ نآ زا 
ربمایپ  : میهدرارق یـسررب  دروم  ار  راهطا ):  همئا   ( ) (ص رب ـ ما نانیـشناج پـیـ تارایتخا  هریاد  هاگنآو  هداد  حیـضوت  ار  (ص )  ربمایپ بصاـنم 
نیلوا ناش و  نیلوا  دندوب . يددعتم  نووش  ياراد  , دنتشاد هک  يا  هریس  نآر و  مال و بـه حـکـم قـ ـ سا نید  یگژیو  هطساو  هب  ص )   ) مالـسا

مکا ـ تاا مـ : )) دو ـهـی بـ لا رو  ـتـ ـسد غیلبت  ماکحا و  نایب  دوب , نآ  يدـصتم  المع  دوب و  راد  هدـهعادخ  فرط  زا  (ص )  ربماـیپ هک  ـبـی  ـص مـنـ
يرگید بصنم  ( 1 ((.) دـینک اهر  هدرک  یهن  هچنآ  ـد و  یر هدروآ بـگـیـ ناتیارب  (ص )  ربمایپ هچنآ  اوهتناف , هنع  مکاهن  ام  هوذـخف و  لوسرلا 

 , تسا یهلا  یبصنم  تواضق  هک  اجنآ  زا  دوب . ناناملـسم  نایم  یـضاق  وا  تساضق .  بصن  مـ ـد , ندو نآ بـ يدـصتم  ص )   ) مرکا ربمایپ  هک 
مالـسا ربماـیپ  هب  میرک ,  نآرق  صن  هب  اـنب  بصنم  نیا  ( 2 .) دوش نآ  لفکتم  دناوت  یم  دشاب , هتـشاد  نذادـنوادخ  فرط  زا  هک  یـسک  اهنت 
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. دـنک تواضق  مدرم  نای  تا مـ ـ فـال ـتـ خا رد  تشاد کـه  قح  دـنوادخ  بناـج  زا  ص )   ) مرکا لوسر  سپ  ( 3  .) تسا هدـش  ضیوفت  (ص ) 
ریدم و رگید , ریبعت  هب  دوب , ناناملـسم  عامتجاربهر  سیئر و  وا  دوب . هماع  ـت  ـسا ـ یر دوب , هدش  ضیوفت  (ص )  ربمایپ هب  هک  یبصنم  نیموس 

يور رما پـیـ ناـبحاصو  ربماـیپ  ادـخ و  زا  مکنم ,  رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هّللا و  اوعیطا   : )) هفیرـش هیآ  دوـب . مدرم  یعاـمتجا  ياوـشیپ 
ییاج رد  تسا ,  توافتم  ربمای  تارو پـ ـتـ ـسد روکذـم , بصانم  زا  کی  ره  رد  هک  تسا  یعیبط   . تسا تهج  نیمه  هب  رظا  نـ ( 4 (() کـنـیـد

یلع ام  و  : )) درادـن يرایتخا  هنوگ  چـیه  دوخزا  هدوب و  غالبا  هطـسا  طقف و  (ص )  ربمایپ دـنک , یم  ناـیب  ار  یهلا  ماـکحا  (ص )  ربماـیپ هک 
مدر نایم مـ هک  اجنآ  ای  . دیریگب نانچ  ار  هزور  دیناوخب و  نینچ  ار  زامن  الثم  ای  ( 5  ((.) تسین مایپ  ندناسر  ربمایپ جـز  رب  غالبلا ,  الا  لوسرلا 

ياضق یلک  نیزاوم  قبط  هکلب  هدیسر نـیـسـت ,  دروم  ره  رددنوادخ  فرط  زا  هک  یئزج  مکح  يانبم  رب  شتواضق  دن , توا مـی کـ ـ ـض قـ
هتبلا  ) تسا اوعد  نیفرط  زا  کی  مادک  اب  قح  هک  دنک  یحو  ربمایپ  هب  لیئربج  الثم  هک  تسین  روطنیا  ودـنک  یم  تواضق  اهنآ  نیب  یمالـسا 

ـت ـسا ینامرف  زا  ریغ  دهد  ینامرف  رگا  تسا ,  عامتجا  ربهر  هکنیا  مکح  هب  (ص )  ربمایپ هک  ینامز  ای  تسادج ,)  ییانثتـسا  دراوم  باسح 
هب مه  وا  هدرک و  راذـگاو  وا  هبار  نیا حـق  هداد و  ار  يا  يربهر  نینچ  رایتخا  وا  هب  دـنوادخ  هکلب  دـنک , یم  غالبا  ار  یهلا  یحو  اهنت  کـه 
رد هک  نانچ  دـنک , یم  مه  تروشم  یهاـگ  ربماـیپ  تسا ,  ناـش  نیا  هب  طوبرم  هک  يروما  رد  دـنک و  یم  لـمع  تسا ,  ربهر  هکنیا  مکح 

نیـشناج ماـما و  هعیـش ,  رظن  رد  . درک تروـشم  ناوـت  یمن  یهلا  مکح  رد  هـک  یلاـح  رد  در , تروـشم کـ دـحا  ردـب و   , قدـنخ ياـهگنج 
فرط زا  اضق  بصنم  مه  تسا و  یهلا  ماکحا  هدننک  نایب  مه  ماما  ینعی  , دراد دـنوادخ  فرط  زا  ار  ـب  ـص ـه مـنـ ـس ـن  یا هـم  (ص )  ربمایپ

رد هک  یتوافت  اه  ـا تـنـ ما  , ـت ـسا هد  ـ ـش راذ  ـ گاو وا  هب  ناناملـسم  عاـمتجا  يربهر  (ص )  ربماـیپ زا  سپ  مه  هدـش و  ضیوفتوا  هب  دـنوادخ 
ار یهلا  ماکحا  یحو ,  طسوت  امیقتـسم و  (ص )  ربمایپ هک  تسا  نیا  تسه ,   ( ع  ) ماما و  (ص )  ربمایپ نایم  یهلا )  مکح  نایب   ) لوا بصنم 
ما ـ ما بـه  ع )   ) یلع زا  و  ع )   ) یلع هبربمایپ  زا  ینعی  دنا , هتفرگ  ربمایپ  زا  ار  یهلا  ماکحا  ع )   ) همئا یلو  دـناسر , مدرم مـی  هب  هدرک و  ذـخا 

يراذگ نوناق   ) عیرـش نا حـق تـ ـلـمـ ـس ياه مـ هقرف  ریاس  دننامه  مه  هعیـش  بصنم  نیا  رد   . تسا هدیـسر  دـعب  ماما  هب  یماما  ره  زا  دـعب و 
نانیـشناج هب  دـسر  هچ  دـناد , یمن  عیرـشت  ماقم  ياراد  مه  ار  (ص )  ربمایپ یتح  تسا و  هتـسناد  دـنوادخ  صاخ  اهنت  ار  یعرـش )  ماـکحا 

هـم (ص )  ربمایپ دراد و  دنوادخ  هب  صاصتخااهنت  عیشت  هاگدید  زا  عیرشت  دیوگ : یم  عیشت  گرزب  ياملع  زا  نیما  نسحم  دیس  موحرم  . وا
دریگ یم  دنوادخ  زا  ار  عرش  ما  ـکـ حا یهلا ,  یحو  هطـساو  هب  (ص )  ربمایپ سپ  ع .)   ) ماما هب  دسر  هچ  ات  تسین ,  یبصن  ياراد چـنـیـن مـ
نایب ماقم  رد   ) ربمایپ هچنآ  ( )) 6  ) یحوی یحو  الا  وه  نا  :)) دیامرف یم  نآرق  هک  نانچ  دنک . عیرـشت  ار  یمکح  دوخ  بناج  زا  دناوت  یمنو 

ار یهلا  ماکحا  ماما  ینعی  تسا ,  هنوگ  نیمه  زین  ع )   ) ماما هرابرد   ((. تسا هدـش  لزان  وارب  هک  تسا  یحو  اـهنت  دـیامرف  یم  یهلا )  مکح 
یم لقن  ار  یهلا  مکح  هک  تسا  یلقان  اهنت  ماـما  و  دـنک . رداـص  یمکح  دوخ  بناـج  زا  دـناوت  یمن  هدرک و  ذـخا   ( ـبـر(ص ما زا پـیـ طـقف 

دروخرب یعطق  یلیلد  هب  يدروم  رد  رگا  تسا و  عیرـشت  قیداصمزا  یکی  عقاو  رد  خسن  اریز  تسا ,  هنوگ  نیمه  مه  خسن  هرابرد  ( 7 .) دنک
 ( ع  ) ماما هب  (ص )  ربمایپطـسوت هدوب و  ادـخ  فرط  زا  مکح  نیا  هک  دـشاب  دـناوت  یم  انعم  نیا  هب  اهنت  دـشاب , خـسن  نآ  ياـضتقم  هک  مینک 

هدرک رداص  ار  خـسن  مکح  دوخ  بناج  زا  هکنیا  هن  دراد , ار  مکح  لقنو  مالعا  شقن  اهنت  تهج  نیا  رد  مه  ع )   ) ماما تسا و  هدـش  هتفگ 
. دشاب

هک دیآ  یم  مزال  دشاب ,  مالـسلا  هیلع  یلع  يوسزا  ریقف  هب  رتشگنا  ندیـشخب  هدئام ,  هروس  زا  هیآ 55  لوزن  ناش  رگا  دـنا  ـی گـفـتـه  خر بـ
 . تسین تاکز  دراوم  زا  رتشگنا  ششخب  هک  تسا  ملسم  هکیلاح  رد  دشاب .  تاکز  رتشگنا  ششخب 

شسرپ

هک دیآ  یم  مزال  دشاب ,  مالـسلا  هیلع  یلع  يوسزا  ریقف  هب  رتشگنا  ندیـشخب  هدئام ,  هروس  زا  هیآ 55  لوزن  ناش  رگا  دـنا  ـی گـفـتـه  خر بـ
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 . تسین تاکز  دراوم  زا  رتشگنا  ششخب  هک  تسا  ملسم  هکیلاح  رد  دشاب .  تاکز  رتشگنا  ششخب 

خساپ

ادخ هار  رد  قافنا  هقدص و  عون  ره  هکلب  تسین  دارم  یحالطصا  تاکز  هک  دوش  یم  نشور  نآرق  رد  تاکز  لامعتـسا  نوگانوگ  دراوم  زا 
 , دـنهد ماجنا  کین  ياهراک  هک  میدرک  یحو  بوقعی  قاحـسا و  میهاربا و  هب  هک  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  الثم  دـیآ .  یم  باسح  هب  تاکز 

مالـسلا هیلع  یـسیع  زا  لقن  هب  ای   ( . 73 ءایبنا /  هاکزلاءاتیا (  هولـصلا و  ماقا  تاریخلا و  لعف  مهیلا  انیحوا  و  دـنهد :  تاـکز  دـنناوخبزامن و 
هب یلام  تاکز  اـهنآ  عیارـش  رد  هک  تسا  نشور  هک  ـیـ لا رد حـ  ( 31 میرم /  ایح (  تمد  ام  هاکزلا  هالـصلاب و  یناـصوا  و  هک :  تسا  هدـمآ 

 . تسا هتشادن  دوجو  مالسا  رد  حلطصم  يانعم 

تکلم ام  وا  مهجاوزا  یلع  الا  نوظفاح  مهجورفل  مه  نیذلا  و  فلا :  تسا .  هدش  خسن  لیذ  تایآ  ریظن  یتایآ  هلیـسوب  هعتم )  تقوم (  جاودزا  مکح 
ورق ـه  ثال نهسفناب ثـ نصبرتی  تاقلطملا  و  ج :   ( 1 قالط /  نهتدعل (  نهوقلطف  ءاسنلا  متقلط  اذا  یبنلا  اهیا  ای  ب :   ( 7 نونموم /  مهنامیا 000 ( 

شسرپ

وا مهجاوزا  یلع  الا  نوظفاح  مهجورفل  مه  نیذلا  و  فلا :  تسا .  هدش  خسن  لیذ  تایآ  ریظن  یتایآ  هلیسوب  هعتم )  تقوم (  جاودزا  مکح 
نـصبرتی تاـقلطملا  و  ج :   ( 1 قـالط /  نهتدـعل (  نهوقلطف  ءاـسنلا  متقلط  اذا  یبنلا  اـهیا  اـی  ب :   ( 7 نوـنموم /  مهنامیا 000 (  تکلم  اـم 

مارحار هعتم  عادولا ,  هجح  ای  هکم  حـتف  لاس  رد  ص )   ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدـش  لـقن  زین  و   ( 228 هرقب /  ءورق 000 (  ـه  ثال ثـ نهسفناب 
 . دنا هدرک 

خساپ

يوبن تایاور  رد  نآ  رب  هوالع  تسا .  هدـش  لزاـن  هعتم  هیآ  زا  لـبق  یکم و  تسا  يا  هیآ  اریز  دـشاب  خـسان  دـناوت  یمن  نونموم  هروس  هیآ 
الثم دنادیقم .  قلطم و  ای  دنا  صاخ  ماع و  ای  هکلب  دنتسین  خسان  زین  تایآ  ریاس  اما  تسا .  هدش  هتـسناد  هجوز  يا  هعتم  نز  حاکن و  ار  هعتم 

ـه یآ ـا  ما دـنا .  هدرک  جارخا  مکح  نیا  لومـش  زاار  عطقنم  جاودزا  تایاور  یلو  دوش  یم  لماش  ار  اـه  جاودزا  همه  تسا و  ماـع  ثرا  هیآ 
ـت یاور ـا  ما دراد .  قرف  شتدـم  هـچرگ  دراددوـجو  زین  عـطقنم  جاوزا  رد  هدـع  مـکح  اریز  تـسا  حـضاو  شنـالطب  زین  هد  طو بـه عـ ـ بر مـ

تایاور دنهد  یم  روتسد  هک  تسا  يرتاو  رابخا مـتـ اب  فلاخماریز  دشاب  خسان  اساسا  دناوت  یمن  تایاور  هنوگنیا  هک  ـ نآ هوال بـر  يو عـ نـبـ
نامرف اهنآزا  یخرب  رد  يا  هنوگ  هب  دنا  توافتم  فلتخم و  رایـسب  بل  ـن مـطـ یا رب  لاد  تایاور  تفگ  دـیاب   ; مینک حرط  ار  باتک  فلاخم 
یخرب رد  و  هکم ,  حـتف  لاس  یخرب  رد  تسا و  ترجه  زا  دـعب  یهن  ناـمز  یخرب  رد  و  تسا ,  تر  زا هـجـ قـبـل  ص )   ) ادـخ لوسر  یهن 

ینومــضم یگمه  هدـش  لـقن  ص )   ) ادــخ لوـسر  ناراـی  نیرتـکیدزن  زا  هـک  هـعتم  تـیلحرب  لاد  تاـیاور  ـیـکـه  لا رد حـ عادوـلا .  هـجح 
 . دندرک یم  لقن  امتح  سابع  نبا  مالسلا و  هیلع  یلع  لثم  یناسک  دوب  هدش  رداص  ناشیا  زا  یهن  رگا  و  دنراددحاو . 

؟ تسیچ هّیعرش  ای  هّیعیرشت  تیالو  هب  تبسن  هعیش  هاگدید 
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شسرپ

؟ تسیچ هّیعرش  ای  هّیعیرشت  تیالو  هب  تبسن  هعیش  هاگدید 

خساپ

لاح ات  نآ ، زا  شیپ  و  (ص ) مرکا ربمغیپ  رصع  زا  تسا و  یهلا  تنطلس  تموکح و  تیالو و  بعش  زا  هک  هّیعرش  ای  هّیعیرشت  تیالو  هعیش 
ره رد  دنادیم و  یعیرـشت  تیالو  تموکح و  ماظن و  نیا  تحت  ار  دوخ  زین  نونکا  مه  هتـسناد ، عطقنم  ریغ  رمتـسم و  تسا ، رارقرب  یقاب و 

دسانـشیم و ادخ  هب  بّرقت  ۀلیـسو  نیرتلـضاف   ، ار تماما ) ماظن   ) ماظن نیا  زا  تعاطا  دـشاب و  ماظن  نیا  عیطم  دـیاب  دـشاب ، اجک  ره  نامز و 
تیـالو رد  لوخد  و  ادـخ ، تموکح  تیـالو و  زا  جورخ  ار ، نارگید  تموکح . تیـالو و  رد  لوخد  تموکح و  تیـالو و  نیا  زا  جورخ 

درامشیم بجاو  ار  نآ  تعاطا  زا  عانتما  دنکیم و  درط  ار  نآ  دنادیم و  لطاب  دساف و  ماظن ، نیا  زا  ریغ  ار  یماظن  ره  دنادیم و  ادخ  ریغ 
« ِهللا َنـِم  ٍلِداــع  ٍماــِما  ِهَیــالِِوب  َهللا  َناد  ْنـَـم  یلَع  َبــتَع  ــالَو  ِهللا  َنــِم  َْسَیل  ٍِرئاــج  ٍماــمِإ  ِهَیــالِِوب  َهللا  َناد  ْنـَِـمل  َنــید  ــال  : » دــیوگیم و 
درادـن و نید  دـنک ، يراد  نید  تسین  ادـخ  بناـج  زا  هک  يرگمتـس  ماـما  زا  يوریپ  اـب  ار  ادـخ  هک  ره  ( ] يوفطـصمهمجرت /2/205 یفاک )
و ص )  ) ربمغیپ تیالو  هک  تسا  نیا  مالک  ۀـصالخ  دـنک ] يراد  نید  ادـخ  بناج  زا  لداع  ماما  زا  يوریپ  اـب  هک  یـسک  رب  تسین  شنزرس 

هنوگچیه دروم  مّلـسم و  ادـخ  بناـج  زا  اـیند  نید و  یمومع  نوؤش  عـیمج  رب  اـهنآ  تساـیر  مدرم و  روـما  سوـفن و  لاوـما و  رب  ع )  ) هّمئا
ْنَأ ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  َو  ُهللا  یَـضَق  اذِا  ٍهَنِمُْؤم  َو ال  ٍنِمْؤُِمل  َناک  ام  َو  : » دوشیم هدافتـسا  لیذ  تاـیآ  لـثم  نآرق ، همیرک  تاـیآ  زا  تسین و  ياههبش 

ای : » ۀیآ و  تسین ] يرایتخا  هدارا و  دنک ، مکح  شلوسر  ادخ و  هک  يراک  رد  نمؤم ، نز  درم و  چیه  يارب   ] 36/ بازحا ُهَرَیِْخلا » ُمَُهل  َنوُکَی 
لوسر و ادـخ و  نامرف  ، دـیاهدروآ ناـمیا  هک  یناـسک  يا   ] 59/ ءاـسن ْمُْکنِم » ِْرمَأـْلا  ِیلُوا  َو  َلوُسَّرلا  اوـُعیطَأ  َو  هللا  اوـُعیطَأ  اوـُنَمآ  ّنیذَّلا  اَـهُّیَأ 

َنُوتُؤی َهولَّصلا َو  َنوُمیُقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهللا  ُمُکُّیلَو  امَّنِا  : » ۀـیآ و  دـیئامن ] تعاطا  ار  لوسر ) ادـخ و  بناـج  زا   ) نارادـنامرف
اپ هب  زامن  هک  ییاهنآ  دـناهدروآ ؛ نامیا  هک  دنتـسه  یناسک  شلوسر و  ادـخ و  اـهنت  امـش  رواـی  ّیلو و   ] 55/ هدـئام نوُعِکار » ْمُه  َو  َهاوکَّزلا 

[ دنهدیم تاکز  ناریقف  هب  عوکر  لاح  رد  هتشاد و 

؟ تسیچ فالتخا  نیا  ۀشیر  تسین ، ياهلمج  نینچ  تنس  لها  ناذا  رد  هک  یلاحرد  دوشیم »  هتفگ  لمعلا  ریخ  یلع  یح  راب « ود  هعیش  ناذا  رد 

شسرپ

فالتخا نیا  ۀـشیر  تسین ، ياهلمج  نینچ  تنـس  لها  ناذا  رد  هک  یلاـحرد  دوشیم »  هتفگ  لـمعلا  ریخ  یلع  یح  راـب « ود  هعیـش  ناذا  رد 
؟ تسیچ

خساپ

رد ادخ  مکح  رب  یشیدنا  تحلصم  اسب  هچ  دوب  رادروخرب  يرتشیب  جاور  زا  یشیدنا » تحلـصم  مود «  ۀفیلخ  تفالخ  رد  میوشیم  روآدای 
قالط هس  مود  هفیلخ  تفالخ  زا  یشخب  یتح  تسخن و  هفیلخ  رـصع  و  ص )  ) ربمایپ رـصع  رد  هنومن ، باب  زا  دشیم . مدقم  تنـس  نآرق و 
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رد نز  ندرک  هقالط  هس  تشگ و  نوگرگد  مکح  نیا  مود  هفیلخ  تفالخ  مود  همین  رد  اما  دـشیم ، باسح  قالط  کـی  سلجم  کـی  رد 
ماصتعالا  » باتک رد  ار  شخب  نیا  ریـسفت  دش (. بلـس  رهوش  هلیـسو  هب  عوجر  قح  عون  ره  دیدرگ و  یقلت  یعقاو  قالط  هس  سلجم ، کی 

باب  4: ملـسم حیحـص  هب  تسه ؛ رظن  قافتا  ناثدـحم  ناخرؤم و  ناـیم  بلطم  نیا  رد  210و  ات ،ص 175 دییامرفب تئارق  هنـسلا » باتکلاب و 
، شیپ هلأـسم  اـب  لـمعلا » ریخ  یلع  یح  » هلأـسم دوش ). هعجارم   1/279 روثنملا : ردـلا  :7/339 ؛ یقهیب ننـس  ثیدـح 1و3 ؛ ثالثلا ، قالطلا 
رد طاشن  روش و  داجیا  يارب  و  دوب ، رادروخرب  ییالاب  تیمها  زا  ییاشگ  روشک  مود  هفیلخ  تفـالخ  نارود  رد  دـنراد ، ناـسکی  تشونرس 

، دوـبن راـگزاس  رکف  نیا  اـب  ناذا  رد  هلمج  نیا  دوـجو  هک  اـجنآ  زا  ددرگ و  غـیلبت  لـمع  نیرتـهب  ناوـنع  هب  داـهج  هک  دـش  رارق  نادـهاجم 
نب رمع  دیوگیم : يافوتم 879 )  ) یجـشوق نیدلا  ءالع  مان  هب  يرعـشا  فورعم  ملکتم  دش . هتفرگ  ناذا  زا  نآ  فذح  رب  میمـصت  ماجنارس 
هعتُم نهیلع : ِرقاعُأ  نهمِرُحا و  نهنع و  یهنأ  انأ  و  (ص ) هللا لوسر  دـهع  یلع  نک  ثالث  : » تفگ و  داد ، رادـشه  زیچ  هس  هب  تبـسن  باطخ 

نم تشاد و  تیمسر  ادخ  لوسر  دهع  رد  زیچ  هس  .( ] تماما ثحب  یجـشوق : دیرجت  حرـش  «. ) لمعلا ریخ  یلع  یح  جحلا و  هعتُم  و  ءاسنلا ،
یشیدنا تلحصم  لمعلا ]. ریخ  یلع  یح  نتفگ  . 3 جح ، هعتم  . 2 نانز ، هعتم  . 1: میامنیم هذخاؤم  منکیم و  میرحت  و  مرادیم ، زاب  اهنآ  زا 

، ناگدنیآ يارب  هن  نارگید و  يارب  هن  دشاب  تجح  دوخ  هب  تبـسن  دـناوتیم  دوب ، صن  لباقم  رد  داهتجا  یعون  هک  نیا  رب  هتـشذگ  هفیلخ ،
يداهج رگید  تسا و  هدیدرگ  نوگرگد  كالم  هک  ًاصوصخ  دنرادب ، مدقم  تعدب  رب  ار  تنـس  دیاب  دندش  هاگآ  نایرج  زا  ناگدنیآ  رگا 

ناذا ماگنه  هب  هدـشن و  لئاق  شزرا  یهن  نیا  رب  یناگرزب  دوبن ، یناسآ  راک  تعدـب  نینچ  کی  هک  اـجنآ  زا  تسین . كرـش  رفک و  دـض  رب 
 » زا سپ  ناذا  رد  نیسحلا  نب  یلع  رمع و  نب  هللادبع  دسیونیم : دوخ  هریس  رد  ( 1044 - 975  ) یبلح نیدلا  ناهرب  دنتفگیم . ار  هلمج  نیا 

، دوب تفلاخم  راعش  یعون  هلمج  نیا  نتفگ  هک  اجنآ  زا  و  .( 2/305: یبلح هریس  دنتفگیم ( لمعلا » ریخ  یلع  یح   » ۀلمج حالفلا » یلع  یح 
رب خف  بحاص  نسح  نب  یلع  نب  نیسح  هک  هاگنآ  اهینـسح  ۀضافتنا  رد  دنتفرگیم . هرهب  نآ  زا  فلاخم  قفاوم و  خیرات  لوط  رد  هتـسویپ 

: تفگ نذؤم  هب  و  تفرگ ، رارق  تسا ، (ص ) یمارگ ربمایپ  دـقرم  يور  هک  ياهرانم  يالاب  رب  سطفأ  نسح  نب  هللادـبع  دـش ، طلـسم  هنیدـم 
و ( 446 (، 356 - 284  ) یناهفـصا جرفلا  وبا  شراگن  نییبلاطلا : لتاقم  دـنار (. نابز  هب  ار  هلمج  نیا  زین  نذؤم  لـمعلا » ریخ  یلع  یح  وگب « :

اهیقوجلس هک  هاگنآ  ، دوب لمعلا » ریخ  یلع  یح  هلمج « اهناذا  رد  دادغب  نایعیش  راعـش  دنتـشاد  یعیـش  تالیامت  هک  هیوب  لآ  تلود  رد  زین 
، دنیوگ مونلا » نم  ریخ  هالصلا  هلمج «  حبص  ناذا  رد  هک  دنداد  نامرف  هک  تسا  نیا  تفگش  و  دیدرگ ، عونمم  راعش  نیا  دندمآ  راک  يور 

.( 2/305: یبلح هریس  داد (. خر  لاس 448  رد  نایرج  نیا  و 

؟ دنراد فالتخا  رگیدکی  اب  ناضمر  كرابم  هام  رد  راطفا  نامز  هرابرد  ننست  لها  هعیش و  ایآ 

شسرپ

؟ دنراد فالتخا  رگیدکی  اب  ناضمر  كرابم  هام  رد  راطفا  نامز  هرابرد  ننست  لها  هعیش و  ایآ 

خساپ

ثیداحا فالتخا  تهج  هب  فالتخا  نیا  نتفرگ و . ... وضو  هوحن  رد  هچنانچ  دراد ; دوجو  یتافالتخا  یمالـسا  بهاذـم  نیب  هلأسم  نیا  رد 
« یعفاش لبنح و  نبدـمحا  هفینحوبا ، کلام ، دـننام « یناگرزب  قیرط  زا  ّتنـس  لـها  هک  تسا  (( هلآو هیلع  هللا  یلـص  )) ادـخ لوسر  زا  لوقنم 
هّللا و باتک  نیلقثلا ، مکیف  كرات  ّینا   » نیلقث ثیدح  ساسارب  نایعیش  دنروآ و  یم  تسد  هب  ار  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) ادخ لوسر  ّتنس 
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هنیمز رد  یّنس  هعیش و  قاّفتا  دروم  ثیداحا  زا  يرایـسب  و  اهباب » یّلع  ملعلا و  هنیدم  انا   » ثیدح و  ًادبا .» ّولظت  نل  امهب  متکـسمت  نا  یترتع ،
یم تسد  هب  مالسلا )) مهیلع  )) موصعم ناماما  زا  ار  هلآو )) هیلع  هللا  یلص  )) ادخ لوسر  تّنس  مالسلا ، )) مهیلع  )) يده همئا  هب  عوجر  موزل 

1327ـ ـ . ج 1 ص 191 ناهرب ، ریسفت   - 2(2 . ) ص 35 ةدوملا ، عیبانی   - 1(1  ) یقرواپ تالاؤس )  هب  خساپ  شخب  . ) دنروآ

؟ تسا مارح  هّیقت  ایآ 

شسرپ

؟ تسا مارح  هّیقت  ایآ 

خساپ

هک تفگ  دـیاب  هراب  نیا  رد  تسا . هتـشگ  رداص  هللا )) همحر  )) ماما ترـضح  زا  نامز  ياضتقم  هب  هک  تسا  ییاـهاوتف  هلمج  زا  هّیقت  میرحت 
یم هک  ناـنچ  دـبای . یم  رگید  یماـکحا  هاـگ  یلو  تسا ، بجاو  ـالومعم  هتفرگ و  رارق  ثحب  دروـم  هقف  رد  هک  تسا  یتاـعوضوم  زا  هّیقت 
لمع تسا ، قفاوم  نمشد  اب  هک  يا  هنوگ  هب  نارگید ، ای  دوخ  تاقّلعتم  یخرب  ای  لام و  ای  ناج  ظفح  يارب  ناسنا  هک  تسا  نیا  هّیقت  دیناد ،

نیا رد  دنناوخب . زامن  ای  دنریگب  وضو  نانآ  دننام  هک  تسا  نیا  هّیقت  دنا ، هیق  رد  نایعیـش  دـننکاس و  ّتنـس  لها  هک  یقطانم  رد  الثم  دـنک ;
رد ماما  هک  نیا  تسا . مارح  يدروم  نینچ  رد  دشاب ، مالسا  ساسا  نتفر  نایم  زا  بجوم  هّیقت  هچنانچ  یلو  تسا ، بجاو  هّیقت  دراوم ، هنوگ 
زا سرت  لیلد  هب  دارفا  رگا  ناـشیا  صیخـشت  ساـسارب  هک  دوب  ور  نیا  زا  تسا ». بجاو  قیاـقح  راـهظا  مارح و  هّیقت ، : » دـندومرف ناـمز  نآ 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) داتفا یم  رطخ  رد  مالسا  دنتفگ ، یمن  زاب  ار  قیاقح  قاّلش  ای  دیعبت و  ای  نادنز 

كرات ایو  دشاب  هالـصكرات  ایو  ریخ ؟ ای  تسا  رفاک  ایآ  مراد ، لوبق  ار  ادخ  یلو  مناوخ  یمن  زامن  نم  دیوگب  ًالثم  دشاب ، نید  عورف  رکنم  يدرف  رگا 
؟ هزور ای  باجح  كرات  ایو  دشاب  سمخ 

شسرپ

دشاب هالـصكرات  ایو  ریخ ؟ ای  تسا  رفاک  ایآ  مراد ، لوبق  ار  ادخ  یلو  مناوخ  یمن  زامن  نم  دیوگب  ًالثم  دشاب ، نید  عورف  رکنم  يدرف  رگا 
؟ هزور ای  باجح  كرات  ایو  دشاب  سمخ  كرات  ایو 

خساپ

هک تشاد  هجوت  یلک  هدـعاقو  بلطم  نیا  هب  دـیاب  یلک  روـط  هب  . 1 دـشاب :  یم  هجوت  لباق  ریز  تاـکن  دـیدومرف  هک  یلاؤس  صوصخ  رد 
زارحا يو  دادترا  هک  ینامز  اتو  ددرگ  یمن  يو  تساجنو  ندشرفاکو  ناناملـسم  دادـترا  ثعاب  یعرـش  تابجاو  ریاسو  هزورو  زامن  كرت 

تابجاو ریاسو  هزور  ای  باـجح  اـیو  سمخ  اـی  زاـمن  كراـت  یـسک  هکنیا  درجم  هب  سپ  " 1." دراد ار  ناناملـسم  ریاس  مکح  تسا  هدـشن 
ردقیلاع ءاهقف  زا  یضعب  . 2" 2." ددرگ یم  ندـش  رفاک  ثعاب  هک  تسا  راـکنا  نیا  هکلب  تسارفاـک  وا  هک  تفگ  ناوت  یمن  ددرگ ، یعرش 
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نید يرورض  زیچ  نآ  دنادب  دنک ، یم  راکنا  ار  نید  تایرورض  زا  یکی  هک  یسک  رگا   : " هک دنا  هدومرف  هر " " ینیمخ ماما  ترضح  دننام 
راکناو تسا  نید  يرورـض  زیچ  نآ  دـنادن  رگاو  دـشاب  یم  سجن  توبن  ای  دـیحوت  ای  ادـخ  راکنا  هب  ددرگ  یم  رب  زیچ  نآ  راکنا  هک  تسا 
هبوجا هلمج  زا  عجارم  هیلمع  ياـه  هلاـسر  هب  رتشیب  یهاـگآو  هعلاـطم  يارب  " 3" تسین مزال  هچرگ  درک  بانتجا  وازا  دـیاب  ًاـطایتحا  دـیامن 
هعجارم ... و دعب  هب  ص39 ج1 ، ینارکنل ، لـضاف  ... تیآ ا لـئاسملا  عماـجو  "ج1،ص97  یلاعت ، ... اهظفح  " يا هنماـخ  ... اتیآ تائاتفتـسالا 
لئاسملا حیـضوت  ،ج1،ص41  لئاسملا عماـج  دـعب ، هب  ،ج1،ص98 تائاتفتـسالا هبوجا  ( 2  ) ،ج1،ص98 تائاتفتـسالا هبوجا  ( 1 . ) دیئامرفب

،ج1،ص84 عجارم

يایند رد  يریثات  ایآو  ریخ ؟ ای  تسا  زاجم  انوناق  اعرش و  دهدب ) بهذم  رییغت   ) دوشب هعیش  دهاوخب  ینس  کی  ای  دوشب و  ینس  دهاوخب  هعیش  کی  رگا 
؟ ریخ ای  دراد  نآ  يورخا 

شسرپ

ایآو ریخ ؟ ای  تسا  زاجم  انوناق  اعرـش و  دهدب ) بهذـم  رییغت   ) دوشب هعیـش  دـهاوخب  ینـس  کی  ای  دوشب و  ینـس  دـهاوخب  هعیـش  کی  رگا 
؟ ریخ ای  دراد  نآ  يورخا  يایند  رد  يریثات 

خساپ

یلاعتو كرابت  دنوادخ  مالک  زا  هچنآ  لقع ، عرـش و  رظن  زا  اما  درادن  یعنم  هنوگ  چیه  ینوناق  رظن  زا  نید  کی  باختنا  ایو  بهذـم  رییغت 
زا هناروکروک و  دـیابن  یبهذـم  نید و  زا  ناسنا  يوریپ  هک  تسا  نیا  دـنکیم  أضتقا  یمدآ  میلـس  لـقع  دوشیم و  هدافتـسا  میرک  نآرقرد 

دشاب یقطنم  هنالقاع و  یسررب  قیقحت و  يور  زا  تسیابیم  باختنا  هکلب  دشاب  دوخ  طیحم  هعماج و  لیماف و  ردام و  ردپ و  زا  دیلقت  يور 
رب هک  داد  صیخـشتار  یبهذم  نید و  دادـجا  أبآ و  زا  يوریپو  ياهلیبق  یموق و  بصعت  هنوگره  نودـب  یـسرربو  قیقحتاب  یـصخش  رگا  و 
زا ياهدع  هرابرد  میرک  نآرق  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دـنادیم / مه  مزال  ار  راک  نیا  عرـش  هکلب  زاجم  اهنت  هن  نآ  زا  يوریپ  تسا  قح 

انولـضاف انئاربکو  انتداس  انعطا  انا  انبر  :" دـنیوگیم تمایق  زور  رد  اهنآ  هک  دـیامرفیم  دـناهدرک  يوریپ  نارگید  زا  هناروکروک  هک  یناسک 
يرآ هیآ 67 ) بازحا  هروس  ) دندومن هارمگارام  اهنآ  میدومن  تعاطا  يوریپ و  نام  ناگرزب  نارورـس و  زا  ام  راگدرورپ  يا  ینعی  الیبسلا "

تـسا قح  رب  یبهذم  نید و  دـهد  صیخـشت  قیقحت  اب  هناهاگآ و  رگا  ایند  نیمه  رد  دوش  نامیـشپ  ایند  نآ  رد  هک  دـنک  يراک  ناسنا  ارچ 
يوریپ هک  یناسک  زا  يرایـسب  هناهب  الوصا  دـنکیم و  تمذـم  تسا  يدـیلقت  ناشهدـیقع  هکار  یناسک  میرک  نآرق  دـنیزگرب . ار  نآ  دـیاب 
هدجـس ناـشیا  رب  هک  دنتـسه  هچ  اـهتب  نیا  دـیوگیم  دوخ  موق  هب  میهاربا  ترـضح  یتـقو  دوـب . ناشناردـپ  يوریپ  دـندرکیمن  ناربمایپ 7 

أیبنا هروس  ) دیتسه هارمگ  ناتناردپ  مه  امش و  مه  دندومرف  خساپرد  ترضح  دندرکیم  نینچ  نامناردپدنیوگیم  خساپ  رد  اهنآ  دینکیم ؟
نامدادجا أبآ و  وریپ  ام  دنیوگیم  دـینک  تیعبت  نآرق  زا  دـنیوگیم  اهنآ  هب  یتقو  هک  دنتـسه  ياهدـع  هدـمآ  نامقل  هروس  رد  ( 52 53 54

یـصخش ره  ور  نیا  زا  هیآ 21 /) نامقل  هروس  ) دنکیم ییامنهار  یکاندرد  باذع  هب  هار  نیا  زااراهنآ  ناطیـش  دـیامرفیم  دـنوادخ  میتسه 
دوخ هار  زا  تمایق  زور  دـتفیب و  تکاله  رد  ادابم  هکدـشاب  قح  لاـبند  بصعت  نودـب  رایـشوه و  ـالماک  بهذـم  اـی  نید  باـختنارد  دـیاب 

رجا و ترخآ  رد  و  دنک . يوریپ  نآ  زا  تسا  بجاو  هکلب  تسا  زاجم  اهنت  هن  تسا  قح  رب  داد  صیخـشت  هک  ار  یهار  ره  و  دوش . نامیـشپ 
/ دوش ماجنا  اهضغب ، بحوسوه و  اوه  نودب  لماک  صحفت  قیقحت و  اب  هک  طرش  نیا  اب  هتبلا  تشاد  دهاوخ  شاداپ 
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؟ دنورب ناشناگتسب  ردام و  ردپ ، ربق  ترایز  هب  دنناوتیم  زین  نانز  ایآ  و  دراد ؟ ياهدیاف  هچ  تاوما  ترایز  ناتسربق و  هب  نتفر 

شسرپ

؟ دنورب ناشناگتسب  ردام و  ردپ ، ربق  ترایز  هب  دنناوتیم  زین  نانز  ایآ  و  دراد ؟ ياهدیاف  هچ  تاوما  ترایز  ناتسربق و  هب  نتفر 

خساپ

بجوم ناگدرم  روبق  ترایز  - 1 دوشیم : هراشا  اهنآ  هب  راصتخا  هب  هک  هدش  رکذ  نینموم  روبق  ترایز  يارب  هدیاف  هس  نیقیرف  تایاور  رد 
يروآدای وا  هب  هدرک ، رادـیب  دنتـسه  نآ  راـتفرگ  اـهناسنا  يرایـسب  هک  یتلفغ  باوخ  زا  ار  يو  اریز  دوشیم  هدـننک  تراـیز  نتفرگ  تربع 

اهنت تسا  راگدـنام  یقاب و  هچنآ  دوشیم و  هاـتوک  اـیند  نیا  زا  يزور  زین  وا  تسد  تسین و  یقاـب  هشیمه  يارب  اـیند  یگدـنز  هک  دـنکیم 
ترایز ار  اهربق  { 1 {؛» ةرخالا مکرکذت  اهناف  روبقلا  اوروز  : » دنیامرفیم هرابنیا  رد  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  دـشابیم . صخـش  حـلاص  لمع 

هیاـم روـبق  تراـیز  : » دـیامرفیم ترــضح  نآ  يرگید  تـیاور  رد  نـینچمه  ددرگیم . تماـیق  ترخآ و  يروآداـی  بجوـم  اریز  دــینک ،
دوشیم وا  ترفغم  يدونـشخ و  بجوم  نمؤم  ربق  دزن  رد  اعد  هحتاف و  نآرق ، تئارق  نمؤم و  ربق  ترایز  - 2 { 2 «.} تسا گرم  يروآدای 

. دـنوشیم لاحـشوخ  اـهنآ  دوریم ، روـبق  لـها  تراـیز  هـب  یــسک  یتـقو  تـهج  نـیا  زا  ددرگیم و  دـنمهرهب  ریاز  لاـمعا  باوـث  زا  وا  و 
اب اهنآ  انامه  هک  دینک  ترایز  ار  ناتناگدرم  { 3 {؛» مکترایزب نوحرفی  مهناف  مکاتوم  اوروز  : » دنیامرفیم یتیاور  رد  (ع ) یلع نینمؤملاریما 

داـجیا هدـننکترایز  يارب  زین  یناوارف  شاداـپ  دراد ، هدرم  يارب  هک  یباوـث  رب  هوـالع  روـبق  تراـیز  -3 دنوشیم . لاحـشوخ  امـش  ترایز 
عـضو مث  هیخا  ربق  یتا  نم  : » دـنیامرفیم هطبار  نیا  رد  (ع ) اضر ماما  ددرگیم . یهلا  تمحر  ترفغم و  زا  يرادروخرب  ثعاب  هک  دـنکیم 

ار شتسد  دیآ و  ینمؤم  ردارب  ربق  دزن  هب  هک  یسک  { 4 {؛» ربکالا عزفلا  موی  نما  تاّرم  عبـس  ردقلا  ۀلیل  یف  هانلزنا  انا  انأرق  ربقلا و  یلع  هدی 
ترـضح نآ  نینچمه  دزاـس . نمیا  ربـکا » عزف   » زا تماـیق  زور  رد  ار  وا  دـنوادخ  دـناوخب ، ار  ردـق  هروـس  هبترم  تـفه  هتـشاذگ و  ربـق  رب 

نانمؤم روبق  ترایز  هب  ناناملـسم  تسا  بحتـسم  نیاربانب  { 5 «.} دزرمایب ار  ربق  بحاـص  وا و  دـنوادخ  دـنک  نینچ  سک  ره  : » دـنیامرفیم
يدونـشخ تابجوم  دندرگ و  یهلا  ترفغم  تمحر و  لومـشم  هلیـسو  نیدب  ات  دنباتـشب  دـنراد  یقح  نانآ  رب  هک  یناسک  ناگتـسب و  هژیوب 

شسرپ مود  شخب  دروم  رد  اما  شوماخ . مارآ و  يداو  نیا  زا  يزومآ  تربع  يارب  دشاب  ياهنیمز  زین  دیآ و  مهارف  زین  اهنآ  ناگتـشذگرد 
. تسا رادروخرب  مومع  قالطا  زا  تایاور  درادن و  نادرم  هب  صاصتخا  هناگهس  دـیاوف  نیا  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  هچنآ  قبط  تفگ  دـیاب 

دوخ راوگرزب  يومع  ربق  ترایز  يارب  هتفه  ره  مالـسا  یمارگ  لوسر  رتخد  (س ) همطاف هک  هدـش  لقن  ینـس  هعیـش و  تایاور  رد  نینچمه 
نینچمه { 6 .} دومنیم ترفغم  تمحر و  بلط  راوگرزب  دیهـش  نآ  يارب  دروآیم و  اج  هب  زامن  وا  ربق  رانک  رد  تفریم و  دـحا  هب  هزمح 

مالسلا  » ربق ترایز  ماگنه  هب  دومرف : داد و  شزومآ  ار  روبق  ندرک  ترایز  هوحن  شرسمه  هب  (ص ) ادخ لوسر  تنسلها  تایاور  ساسارب 
هشیاع دیوگب . { 7 «} نوقحال مکب  هَّللاءاشنا  انا  نیرخاتـسملا و  اـنم و  نیمدقتـسملا  هَّللامحری  نیملـسملا  نینموملا و  نم  راّیدـلا  لـها  یلع 

{9 «} روبقلا تاروز  هَّللا  لوسر  نعل   » مقر 1574 ثیدح  تیاور  تنس  لها  ياملع  نینچمه  { 8 .} تفریم روبق  ترایز  هب  زین  ربمایپ  رسمه 
ود ربمایپ  یهن  نیا  هرابرد  املع  : » دیوگیم هجام -  نبا  حیحـص  حرـش  هجاحلا -  حاتفم  باتک  فلؤم  دـننادیم . یتهارک  یهن  قادـصم  ار 
زا نز  هـک  یتروــص  رد  �م ناــنآ  رثــکا  یلو  یتــهارکیهن ؛ یهورگ  دــننادیم و  یمیرحت  یهن  ار  نآ  یهورگ  دــنراد ، هــیرظن 
زا روبق  لها  ترایز  ماـگنه  هب  دـیاب  ناـنز  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  { 10 «.} دورب ربق  ترایز  هب  دـناوتیم  دـشاب ، نئمطم  هنتف  زورب  Š�

ناوج ياهمناخ  يارب  ار  روبق  ترایز  اهقف  زا  یخرب  ورنیا  زا  دنیامن ؛ زیهرپ  مرحمان  نادرم  اب  طالتخا  زا  زین  دنلب و  ياههیرگ  ادص و  رس و 
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: دـسیونیم هعبرالا  بهاذـملا  یلع  هقفلا  باتک  فلؤم  دـشابن . يراقو  یب  طالتخا و  اب  هارمه  اهنآ  ترایز  هک  دـننادیم  زیاج  یتروص  رد 
هک یتروص  رد  هتبلا  تسا  زیاج  تسین ، نانآ  يارب  هنتف  میب  هک  زین  يریپ  نانز  يارب  تسا  زیاج  نادرم  يارب  روبق  تراـیز  هک  هنوگ  ناـمه  »

جراخ هک  یناوج  نانز  يارب  ندرک  ترایز  اما  تسا . مارح  دوش  هارمه  دایرف  هلان و  اب  اهنآ  ترایز  رگا  یلو  دـشابن ؛ دایرف  هلان و  اـب  هارمه 
یفنح گرزب  ياـهقف  زا  نیدـباع -  نـبا  هـب  فورعم  نـیما  دــمحم  همـالع  { 11 «.} تسا مارح  دوـشیم  داـسف  هنتف و  بجوـم  اـهنآ  ندـش 
نامه هب  دراد ؛ تهارک  هک  هدـش  لصاح  نیقی  عرـش  رد  یلو  تسا  زیاج  نانز  يارب  روبق  ترایز  هک  تسا  نیا  رتحیحـص  لوق  : » دـیوگیم
دـشاب هلان  هیرگ و  نزح و  ندـش  هزات  يارب  نانز  طسوت  روبق  ترایز  رگا  هتفگ  يرگید  زین  دـش و  هتفگ  هزانج  عییـشت  هلأسم  رد  هک  یلیلد 

نتفرگ و تربع  يارب  ترایز  رگا  یلو  دراد  رظن  يراـتفر  نینچ  هب  زین  هَّللانعل ،... ثیدـح  تسین و  زیاـج  تسا  ناـنز  تداـع  هک  ناـنچمه 
یلاکـشا دـشاب  ریپ  ینز  ریاز  زین  دـیوج و  كربت  ناحلاص  روبق  هب  دـنک و  هیرگ  ریاز  هک  نیا  نودـب  دـشاب ، هتـشذگرد  يارب  تمحر  بلط 

تهارک تعامجزامن  يارب  دـجاسم  رد  اهنآ  ندـش  رـضاح  هک  ناـنچمه  دراد ؛ تهارک  دـشاب  ناوج  ینز  هدـننک  تراـیز  رگا  یلو  درادـن 
نینمؤم روبق  ترایز  : » دیوگیم نینچ  روبق  ترایز  نوماریپ  یقثولاةورع  دوخ  روهـشم  باتک  رد  يدزی  مظاک  دمحم  دیـس  هلاتیآ  دراد .»

رد رد  هژیوب  نانآ  يارب  ترفغم  تمحر و  بلط  نآرق و  تئارق  نینچمه  و  رایدـلا ... لـها  اـی  مکیلع  مالـسلا   » تراـبع اـب  اـهنآ  رب  مالـس  و 
اب هارمه  عزج و  نودب  هک  یطرـش  هب  نانز  نادرم و  يارب  هبنـش ، حبـص  زور و  ود  نیا  رـصع  رد  صوصخب  هبنـشجنپ و  هبنـشود و  ياهزور 

رخآ ج 3 ، ملسم ، حیحص  [. 2 . ] ص 113 روبقلا ،» ةرایز  یف  ءاج  ام   » باـب ج 1 ، هجام ، نبا  حیحص ، [. 1 { ] 12 «.} تسا بحتسم  دشاب  ربص 
ح باب 59 ، نامه ، [. 4 . ] ح 5 باب 54 ، ةراهطلا ، باتک  ج2 ، هعیشلا ، لئاسو  [. 3 . ] ص 65 نیکرـشملا ، روبق  ةرایز  زاوج  باب  زئانجلا  باتک 
ح ، 5 باب ةراهطلا ، باتک  ج2 ، هعیشلا ، لئاسو  ص299 و  ج1 ، مکاح ، كردتسم ، [. 6 . ] ةراهطلا باتک  ح 5 ، نامه ، [. 5 . ] ةراهطلا باتک  ، 1

ةرایز یف  ءاج  ام   » باب زئانجلا ، باـتک  ج4 ، يذمرت ، حیحص  [. 8 . ] ص64 روبقلا ،» لوح  دـنع و  لاقی  ام   » باب ج3 ، ملسم ، حیحص ، [. 7 . ] 2
ثیدح 1574. ص 502 ، روبقلا ،» ءاسنلا  ةرایز  نع  یهنلا  یف  ءاج  ام   » باـب ج 1 ، زئانجلا ، باتک  هجام  نبا  حیحص ، [. 9 . ] ص295 روبقلا ،»
. روـبقلا ةراـیز  یف  همتاـخ  هـیزعتلا ، باـب  ص540 ، ج1 ، هعبرـالا ، بهاذـملا  یلع  هـقفلا  [. 11 . ] ص114 ج1 ، هجاـم ، نبا  یـشاوح ، [. 10]

هلأسم 35. هدعب ،» هنیح و  نفدلا و  لبق  تابحتسملا  یف   » لصف ج1 ، یقثولاةورع ، [. 12]

تنس لها  نوماریپ 

؟ دننک یم  باختنا  ار  ننست  بهذم  دنوش ، یم  ناملسم  هک  یناسک  رتشیب  ارچ 

شسرپ

؟ دننک یم  باختنا  ار  ننست  بهذم  دنوش ، یم  ناملسم  هک  یناسک  رتشیب  ارچ 

خساپ

. تسا مالـسا  هلاس  يدـنا  رازه و  خـیرات  لوط  رد  بهذـم  ینـس  ردـتقم  ياهتموکح  دوجو  اـهنآ  هلمج  زا  هک  دراد  یلیـالد  هلئـسم  نیا 
هک مه  نارگید  دنـسیونب . باتک  ناشبهذـم  غیلبت  یمالـسا و  لیاسم  هنیمز  رد  نایعیـش  زا  شیب  نانآ  دـندش  بجوم  ردـتقم  ياـهتموکح 

تیرثکا بهذم  هب  شیارگ  يارب  ناناملسمون  لماع  هس ، نیا  دننکیم . وگزاب  تیرثکا  تئارق  شیارگ و  نیمه  اب  دننکیم ، وگزاب  ار  مالسا 
رثکا هک  دنکیم  قیقحت  ناناملسم  قیرط  زا  ای  دیامن ، قیقحت  مالسا  رد  دهاوخب  یـسک  رگا  لاح  مییوگیم : نخـس  نیا  حیـضوت  رد  تسا .
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هتشاد و دروخرب  ینس  ناناملـسم  اب  عماوج  نآ  مدرم  دنراد . روضح  رگید  قطانم  اکیرمآ و  ییاپورا و  ياهروشک  رد  دنتـسه و  ینـس  نانآ 
قیرط زا  اـی  دـنورگیم ؛ تنـس  لـها  بهذـم  هب  دـنباییم ، شیارگ  مالـسا  هب  ناناملـسم  قـیرط  زا  هـک  يرایـسب  دارفا  ًاـعبط  دنتـسه . وربور 

هعلاطم ار  اهنآ  هک  یناسک  هک  تسا  یعیبط  تسا . تنـس  لها  ياهباتک  ترثک  تهج  هب  مه  نیا  دننکیم . قیقحت  ناناملـسم  ياهباتک 
اب اهباتک  نآ  طسوت  ناناملـسمون  تسا ، تنـس  لها  بهذـم  اهباتک  نیا  هاگتـساخ  نوچ  دـنریگیم . رارق  اهنآ  ریثأت  تحت  دـنیامنیم ،

مالـسا هراـبرد  ناقرـشتسم  هک  ار  ییاـه  باـتک  هک  تسا  نیا  هار  نیموـس  دـندرگیم . بهذـم  نیا  عباـت  دـنوشیم و  انـشآ  ینـس  بهذـم 
دریگیم و دوخ  هب  ار  نآ  گنر  بلاـغ ، بهذـم  ياـهباتک  زا  ناقرـشتسم  هدافتـسا  تهج  هب  تروص  نیا  رد  دـنیامن . هعلاـطم  دناهتـشون ،
رد هدش ، حرطم  هک  تسین  ههد  دنچ  زا  شیب  ناهج  رد  هعیش  بهذم  عیـشت و  ًالوصا  تسا . تنـس  لها  هب  شیارگ  رما  زاغآ  رد  شلوصحم 

نایم هب  يرکذ  نادنچ  اهنآ  ياهباتک  رد  هعیـش  دـیاقع  دروم  رد  هدـش و  هتـشون  لبق  لاس  دـص  دـنچ  زا  ناقرـشتسم  ياهباتک  هک  یلاح 
رد یسررب  قیقحت و  و  دیآیم ، باسح  هب  عیشت  مالسا و  خیرات  رد  یفطع  هطقن  هک  دعب  هب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  نامز  زا  تسا . هدماین 
رد هیماما  هعیـش  شیارگ  اب  مالـسا  يدودـح  ات  تسا و  هدرک  ادـیپ  جاور  برغ  رد  یـسانشهعیش  یـسانشناریا و  یـسانشمالسا ، ياههنیمز 

شیب بتارم  هب  یعیـش  شیارگ  اب  مالـسا  نید  رد  ناگدننکهعلاطم  تقیقح و  هار  ناگدـنیوج  تسا ، هتفرگ  دوخ  هب  ياهژیو  هاگیاج  ناهج 
هب دنهدیم  ماجنا  هک  یتاقیقحت  اب  اهدعب  دنباییم ، شیارگ  ینس  بهذم  هب  ادتبا  هک  مالسا  هب  نایارگون  زا  یضعب  یتح  دناهدش . لبق  زا  رت 

، هسنارف یماـن  فوسلیف  دـننام  دنتـسه ، هعیـش  دـناهدیورگ ، مالـسا  هب  هک  یبرغ  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  هزورما  دـنورگیم . عیـشت  بهذـم 
یمالسا هداوناخ  رد  هک  یناناملـسم  دننام  دراد و  تیمها  مالـسا  هب  شیارگ  لصا  نایارگون ، زا  یـضعب  يارب  نینچ  مه  يدوراگهژور و ...

دیلقت عجرم  ناونع  هب  ار  یـسک  اهمناخ  ناـیم  زا  دنتـسه و  درم  دـیلقت  عجارم  ارچ  : 2 لاؤس درادن . تیمها  بهذم  هلئـسم  دـناهدش ، گرزب 
دناهدش هدیرفآ  رهوگ  کی  زا  ود  ره  درم  نز و  مالسا  يژولوئدیا  رد   - 1 مییامنیم : بلج  هتکن  دنچ  هب  ار  امش  هجوت  دننکیمن ؟ باختنا 

درم نز و  نیب  رما  نیا  رد  تسا و  مالـسا  دـیکأت  دروم  تهاقف  یبلطشناد و   - 2 ( 1  ) اوقت هب  رگم  دنرادن ، يرترب  يرگید  رب  کی  چـیه  و 
دوجو اب  نکیل  دنناوتیم ، زین  نانز  دنـسرب ، یلاع  تاماقم  هب  تهاقف  يزورما و  شناد  رد  دنناوتیم  نادرم  هک  هنوگ  نامه  تسین ، یتوافت 

ینیوکت و باـتک  رد  هک  هنوـگ  ناـمه   - 3 دراد . دوجو  ییاه  تواـفت  فنـص ، ود  نیا  رد  اهدادعتـسا  تـالیامت و  قیالـس ، رد  اـهتوافت 
ود نیا  نیب  زین  اهتیلوئـسم  فیاظو و  عیرـشت ، باتک  رد  تسا ، تقلخ  رد  نسحا  ماظن  ساسارب  نیا  تسا و  توافت  درم  نز و  نیب  تقلخ 

تاکن هب  هجوت  اب  لاح  تسوکین  شیوخ  ياج  هب  يزیچ  ره  هک  تسا  وربا  مشچ و  لاخ و  طخ و  نوچ  ناهج  رعاش : لوق  هب  تسا . توافت 
، دـنتوافتم تقلخ  باتک  رد  نادرم  نانز و  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تسا . هنایارگ  عقاو  یتسیلائر و  مالـسا ، يژولوئدـیا  مییوگیم : هدـش  دای 
یناور و رظن  زا  مه  دنتوافتم و  کیژولویزیف  ینامسج و  روما  رظن  زا  مه  نادرم  نانز و  ( 1 . ) تسا توافتم  درم  نز و  يوم  رات  کی  یتح 

يزیر همانرب  رد  مالـسا  اتـسار  نیمه  رد  تسا . فیاظو  اهتیلوئـسم و  رد  توافت  شنیرفآ ، رد  توافت  نیا  همزال  کیژولوکیپ  فطاوع و 
نانز و رد  فیاظو  اهتیلؤسم و  زا  یخرب  تسا . هدومن  يزیر  همانرب  شنیرفآ  ياهتوافت  اب  گنهامه  فیاظو ، اهتیلؤسم و  ام  یگدـنز 

مب ریز و  زا  مـیکح  دـنوادخ  تـسا . هدـش  راذـگاو  تفــص  ود  نـیا  زا  یکی  هـب  ًاـحیجرت  یخرب  تواـفتم و  یخرب  ربارب ، ناـسکی و  نادرم 
هب دـنوادخ  رگا  تسا . هداد  رارق  نآ  اب  گـنهامه  ار  تیلؤسم  راـب  ود  نیا  شنیرفآ  رد  اـهتوافت  دوجو  اـب  تسا ، ربخ  اـب  ناـسنا  شنیرفآ 

رگا دوشیم . هدرپس  نادرم  هب  تخـس  ياهراک  تسا ، هداد  نیگنـس  تخـس و  ياهراک  اب  بسانتم  يوق و  یناوزاب  تشرد و  یمادنا  نادرم 
سک چیه  دوشیم . هدرپس  نانآ  هب  یفطاع  يرنه و  فیرظ و  ياهراک  تسا ، هداد  فیطل  یتاساسحا  فطاوع و  و  فیرظ ، یمادنا  نانز  هب 

یخرب رد  یتیلوئـسم  ياـهتوافت  رد  تسا . يرورـض  رـشب  لـسن  ماود  يارب  تمکح و  نیع  نیا  و  درادـن ، یـضارتعا  اهتیلوئـسم  نیا  رد 
هعماج هک  هنوگ  نامه  دـشاب . هژیو  ياهتیلوئـسم  اب  کی  ره  هک  تسا  نیا  ندوب  درم  ای  نز  همزال  تسا . نینچ  زین  یعامتجا  ياـهبصنم 

یعامتجا ياهتمـس  زا  یخرب  هک  تفریذپ  دیاب  دشاب ، نادرم  هدهعرب  دـیاب  قح  هب  كانرطخ  تقـشم و  رپ  ياهراک  یمامت  تسا  هتفریذـپ 
مورحم نآ  زا  نانز  هک  تسین  قح  کـی  ینید  تیعجرم  تسا . نادرم  ناـنز و  شنیرفآ  همزـال  اـهتوافت  نیا  نوچ  دـشاب ، نادرم  هدـهعرب 
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تسا و فیلکت  راـک  نیا  نوچ  دـنوش ، عجرم  دـندشیمن  رـضاح  تهاـقف  ناـگرزب  زا  يرایـسب  تسا . تیلوئـسم  فیلکت و  هکلب  دـناهدش ،
دهاوـخب هک  ره  دـنناسکی . درم  نز و  نآ  رد  هک  تسا  تهاـقف  هکلب  تـسین ، تـیعجرم  تـسا ، یمدآ  شزرا  هیاـم  هـچنآ  دراد . تیلوئـسم 

ياهیگژیو زا  مالـسا ، يژولوئدـیا  بناوج  همه  هب  هجوت  اب  هک  تسا  ییارجا  ياهراک  تماـما و  نوئـش  زا  تیعجرم  دوشب . هیقف  دـناوتیم 
نوئش هب  نانز  يدصت  تروص  رد  هک  دراد  دوجو  نادرم  نانز و  ياهترشاعم  رد  زمرق  طوطخ  يرـس  کی  مالـسا  رد  نوچ  تسا . نادرم 

اضر دیـس  رتکد   - 2 هیآ 13 . ( 49  ) تارجح  - 1 اهتشونیپ : ( 1 . ) درادـن دوجو  زمرق  طوطخ  نیا  نتفرگ  هدـیدان  زج  ياهراچ  تماـما ،
هللا ۀـیآ  رثا  لالج ، لاـمج و  هنیآ  رد  نز  هب : دوش ، هعجارم  رتشیب  حیـضوت  يارب   - 3 . 293 ص 280 -  ج 19 ، هاگـشناد ، نیلوا  داژن ، كاپ 

. ضراعم تایاور  تاهبش و  لحر  مراهچ  لصف  یلمآ ، يداوج 

؟ تسا رادروخرب  يرت  شیب  تیعمج  زا  هعیش  هب  تبسن  تنس  لها  ارچ 

شسرپ

؟ تسا رادروخرب  يرت  شیب  تیعمج  زا  هعیش  هب  تبسن  تنس  لها  ارچ 

خساپ

زا درک . وجتسج  اهنآ  تسد  رد  یتاغیلبت  ياهرازبا  دوجو  ناهاشداپ و  نامکاح و  عوضوم  رد  دیاب  ار  تنس  لها  ندوب  رتشیب  یـساسا  تلع 
ییاه نرق  همه  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  تافو  زا  سپ  " دنتـسه . شیوخ  نامکاح  نید  هب  مدرم  مهکولم ؛ نید  یلع  ساـنلا   " دـنا هتفگ  میدـق 

هدومن و تیامح  عافد و  بهذم  نآ  زا  دنا و  هتشاد  ینـس  بهذم  هب  شیارگ  ارثکا  تسا ، هدوب  ناملـسم  نامکاح  ياراد  یمالـسا  دالب  هک 
تیرثکا بهذم و  نیا  عویـش  ببـس  یمالـسا  نامکاح  نایم  رد  تنـس  لها  هب  یمومع  شیارگ  دنا . هدمآرب  هعیـش  بهذـم  يدوبان  یپ  رد 

یتح دنا ، هتـشادن  ار  شیوخ  دیاقع  رـشن  عیلبت و  هزاجا  اه ،  هرود  زا  يرایـسب  رد  نایعیـش  نیا ، زا  يادـج  تسا . مالـسا  ملاع  رد  نآ  نتفای 
ام بهذم  رد  هک  هیقت  هفسلف  دندش ، یم  راب  تقشم  یگدنز  لمحت  ای  گرم  هب  موکحم  نایعیـش  هدش و  بوسحم  مرج  ندوب  هعیـش  یهاگ 

یضفار رفاک و  نافلاخم و  ءوس  تاغیلبت  اهراشف ،  نیمه  دشاب . ناما  رد  نافلاخم  رازآ  زا  نایعیش  ناج  هک  هدوب  نیا  دراد ، يا  هژیو  هاگیاج 
شهاک رایـسب  رایـسب  بهذم  نیا  هب  شیارگ  يارب  ار  یمومع  درکیور  نانآ ،  يوس  زا  نایعیـش  ندناوخ  مدلارودهم  سوجم و  یطمرق و  و 

يا هقرف  ناونع  هب  عیشت  دنـشاب . تیلقا  رد  هدوب و  كدنا  تیعمج  ياراد  مالـسا  ملاع  عومجم  رد  نایعیـش  هک  تسا  یعیبط  سپ  تسا . هداد 
بهذم کی  ناونع  هب  رایسب  ياه  هرود  رد  یتح  هک  دش  یم  غیلبت  دادملق و  ناناملسم ) تعامج  لها   ) یمالسا رکیپ  هعماج و  زا  هدش  ادج 

نایم نیا  رد  دندرک ، یم  دای  هعیـش  زا  یفارحنا  یماسا  اب  دش  نایب  هک  هنوگ  نامه  دـش . یمن  هتخانـش  ناناملـسم  نایم  رد  یمالـسا  یمـسر 
رد یتیلقا  شیارگ  کی  ناونع  هب  عیـشت  لاـح ، نیا  اـب  دز . یم  نماد  هلئـسم  نیا  هب  زین  نایعیـش  ناـیم  رد  ددـعتم  تارکفت  اـه و  هقرف  دوجو 

لوط رد  هک  میـسانش  یم  را  يرایـسب  تیلقا  ياه  شیارگ  تسا . يرتشیب  رابتعا  تیمها و  ياراد  اه  شیارگ  ریاس  هب  تبـسن  مالـسا ، يایند 
هژیو یهاگیاج  دوخ  يارب  خیرات  لوط  رد  تسا  هتسناوت  هدنام و  یقاب  هعیش  اما  دنا  هتفر  نیب  زا  یتدم  زا  سپ  هدش و  رادیدپ  مالـسا  خیرات 
ملاع بهاذم  نیرتراذگریثأت  زا  یکی  یلو  ددرگ ، یمن  یقلت  یمالـسا  شنیب  نیرت  مهم  نونکا  یعیـش ، ياه  شنیب  دیاقع و  دنچ  ره  دبایب .

. دروآ دیدپ  ار  يدالیم  هتشذگ  نرق  ياه  بالقنا  نیرت  یمدرم  نیرت و  گرزب  زا  یکی  هتسناوت  هک  دیآ  یم  باسح  هب 

؟ دنتسین ناملسم  دنرادن ، لوبق  ار  تماما  هلئسم  تنس  لها  نوچ  تفگ  ناوت  یم  ایآ 
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شسرپ

؟ دنتسین ناملسم  دنرادن ، لوبق  ار  تماما  هلئسم  تنس  لها  نوچ  تفگ  ناوت  یم  ایآ 

خساپ

وا ةرابرد  مالسا  ماکحا  مامت  تفگ ، ار  نیتداهش  یـسک  یتقو  اریز  دنتـسه ، ناملـسم  دنـشاب ، هتـشادن  تماما  هب  داقتعا  دنچ  ره  تنـس  لها 
هب دـشاب ، تیالو  نودـب  یتقو  تنـس  لها  هلمج  زا  سک  ره  لامعا  یلو  دوش ، یم  دروخرب  وا  اب  ناملـسم  کی  ناونع  هب  دوش و  یم  يراج 
هک تسانعم  نادـب  هکلب  تسین ، يرظن  ثحب  کی  طقف  تیالو  نوچ  دـناسر ، یمن  رترب  لامک  هب  ار  ناسنا  دـسر و  یمن  ریثأت  زا  مزال  هطقن 

تیهام نید و  هب  عماج  شرگن  ورگ  رد  لامعا  یلوبق  دریگ ؟ یم  ماجنا  يروحم  هچ  درگ  رب  درف  لمع  مینیبب  هعماج  هنحـص  رد  لـمع و  رد 
اریز تسین ، حیحص  یفرح  نینچ  تسا ، هدوهیب  لطاب و  هرسکی  تنـس  لها  لمع  هک  تسا  نیا  ناتروظنم  رگا  تسا . تیالو  هلمج  زا  نآ و 

زا کی  ره  رد  نینچ  مه  دنا . هدش  بوسحم  ناناملسم  زا  تنس  لها  یهقف ، ماکحا  رد  دنتـسه . يرکف  فعـضتسم  تنـس ، لها  زا  يرایـسب 
. دنا هدش  میسقت  هعیش  ینس و  هورگ  ود  هب  ربمایپ  زا  سپ  ناناملسم  هک  هدمآ  تنس  لها  ای  هعیش  زا  هاوخ  یخیرات ، ياه  باتک 

دنتسین هعیـش  هک  یناسک  لامعا  فیلکت  نیاربانب  تسا ، لطاب  دنرادن ، لوبق  ار  (ع ) یلع ترـضح  تیالو  هک  یناسک  لامعا  ثیداحا ، زا  یخرب  قبط 
؟ تسیچ

شسرپ

هعیش هک  یناسک  لامعا  فیلکت  نیاربانب  تسا ، لطاب  دنرادن ، لوبق  ار  (ع ) یلع ترضح  تیالو  هک  یناسک  لامعا  ثیداحا ، زا  یخرب  قبط 
؟ تسیچ دنتسین 

خساپ

دوب و دنهاوخ  روذعم  دنشاب ، هتشادن  (ع ) نینمؤملاریما تیالو  هعیش و  ّتیناّقح  هب  یسرتسد  ینعی  دنـشاب ، رـصاق  لهاج  رگا  دارفا  هنوگ  نیا 
یم رّـصقم  لهاج  ناـنآ  هب  دـنا ، هدرک  یهاـتوک  یلو  هتـشاد  ّقح  هار  ندرک  ادـیپ  هب  یـسرتسد  رگا  تفرگ . دـنهاوخ  رارق  ادـخ  وفع  دروم 

نانیا لامعا  شریذـپ  مدـع  ۀـنیمز  رد  هک  یتایاور  دوب . دـنهاوخ  بّذـعم  تمایق  زور  رد  تسین و  لوبق  ناـشلامعا  تروص  نیا  رد  دـنیوگ .
نکر نیب  دزادرپب و  تدابع  هب  حون  رمع  ةزادنا  هب  یـصخش  رگا  : " تسا هدمآ  (ع ) داجـس ماما  زا  تسا . دارفا  هنوگ  نیا  هب  رظان  هدش ، دراو 

تیاور رد  ( 1" .) تشاد دـهاوخن  وا  لاح  هب  یعفن  چـیه  تیب ، لها  تیالو  نودـب  دـشاب ، هزور  زاـمن و  رد  مئاد  مارحلادجـسم ، رد  ماـقم  و 
هتشاد ضغب  تیب  لها  هب  تبـسن  هک  یلاح  رد  دناوخب ، زامن  ماقم  نکر و  نیب  یـصخش  رگا  هک  تسا  هدش  لقن  (ص ) مرکا لوسر  زا  رگید 
لوبقم تماما  ای  توبن  نارکنم  لامعا  دـنک  یم  تلالد  هک  یتایاور  تایآ و  دـیوگ : یم  يرهطم  داتـسا  ( 2 .) دش دهاوخ  منهج  دراو  دـشاب 

مدع أشنم  تسا و  شریذـپ  مدـع  ًافرـص  هک  ییاهراکنا  اما  دـشاب ، بصعت  تجاجل و  دانع و  يور  زا  اهراکنا  هک  تسا  نآ  هب  رظان  تسین ،
نآرق رظن  زا  نارکنم  هنوگ  نیا  تسین . تایاور  تایآ و  رظن  دروم  یهاتوک ،) ) ریصقت هن  تسا ، قح ) هب  نتـشادن  یـسرتسد   ) روصق شریذپ 
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تباث ار  منهج  رد  لوخد  تنـس  لها  دارفا  ۀـمه  يارب  ناوت  یمن  نیارباـنب  دـنور . یم  رامـش  هب  ( 3") هللارمأل نوجرم  فعـضتسم و"  میرک ،
اه نآ  دروم  رد  میناوت  یمن  میرادـن ، عـالطا  دارفا  عـضو  اـی  ناـماما و  راـکنا  ةزیگنا  زا  نوـچ  تشاذـگ . قرف  اـه  نآ  نیب  دـیاب  هکلب  درک ،

شتمحر تمکح و  هک  يا  هنوگ  هب  دـنوادخ  تسا و  هدـش  راذـگاو  دـنوادخ  هب  ناـشرما  مییوگب  میناوت  یم  اـهنت  میـشاب  هتـشاد  یتواـضق 
ص ج 27 ، راونالاراحب ، . 2 ص 130 . ج 1 ، تیودـهم ، تماما و  یفاص ، هللا  فطل  . 1 اه : تشون  یپ  درک . دهاوخ  لمع  دـنک ، یم  باجیا 

ۀیآ 106. ( 9  ) هبوت . 3 . 173

ادخ ّدر  نیا  ایآ  دننکب ، راکنا  دندرک و  بوصنم  تماما  هب  ار  (ع ) یلع ریدغ ، زور  رد  (ص ) لوسر ترضح  هکدنشاب  هتشاد  نیقی  تّنس  لها  ياملع  رگا 
؟ دشابیمن دادترا  نیا  ایآو  تسین ، ربمایپ  و 

شسرپ

، دننکب راکنا  دندرک و  بوصنم  تماما  هب  ار  (ع ) یلع ریدغ ، زور  رد  (ص ) لوسر ترـضح  هکدنـشاب  هتـشاد  نیقی  تّنـس  لها  ياملع  رگا 
؟ دشابیمن دادترا  نیا  ایآو  تسین ، ربمایپ  ادخ و  ّدر  نیا  ایآ 

خساپ

تسا و هدومرف  (ص ) ربمغیپ هکنیا  هب  ملع  اب  صخش ، هک  دشاب  مولعم  رگا  یلب ، تسا . یفاک  نیتداهـش  هب  رارقا  يرهاظ  مالـسا  هب  مکح  رد 
. تسا رفک  بجوم  دنک ؛ راکنا  دوجو  نیا  اب  دنادب ، حیرص  ییانعم  رب  مه  ار  هدومرف  نآ  تلالد 

؟ دوش یم  عقاو  دنوادخ  هاگرد  لوبق  دروم  تّنس  لها  تادابع  ایآ 

شسرپ

؟ دوش یم  عقاو  دنوادخ  هاگرد  لوبق  دروم  ّتنس  لها  تادابع  ایآ 

خساپ

یئاوشیپ يارب ، ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  مالـسلا )) مهیلع  )) ناماما يربهر  هب  نانآ  نوچ  ینعی  تسین  تیالو  اب  هارمه  نوچ  تّنـس  لها  تادابع 
تیالو اریز  دـشاب  یمن  حیحـص  ءاهقف  زا  یخرب  رظن  هب  و  دوش . یمن  عقاو  دـنوادخ  لوبق  دروم  ناشتادابع  دـنرادن  نامیا  هداد  رارق  اـهناسنا 

1263ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) تسا لامعا  تّحص  ای  لوبق  طرش 

؟ تسا ترخآ  رد  باقع  بجوم  نتفر  ایند  زا  ننست  لها  بهذم  هب  داقتعا  اب 

شسرپ

زا 934بهاذم هحفص 888 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا ترخآ  رد  باقع  بجوم  نتفر  ایند  زا  ننست  لها  بهذم  هب  داقتعا  اب 

خساپ

رود هب  مالسا  تقیقح  زا  دریذپن ، ار  عّیـشت  هک  یـسک  نیاربانب ، تسا ; نیتسار  مالـسا  رولبت  هک  تسا  عّیـشت  بهذم  اهنت  عّیـشت ، هاگدید  زا 
. دـشاب هدـشن  بکترم  يریـصقت  چـیه  بهذـم  شنیزگ  رد  هکنیا  رگم  دوب ، دـهاوخ  راتفرگ  باذـع  تکاله و  هب  رگید  ناهج  رد  تسا و 

55ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  )

هک یثیدح  هب  هجوت  اب  هتبلا  دوش ؟  یم  هچ  دنرادن  لوبق  لوا  هفیلخ  ناونع  هب  ار  یلع (  ترضح  دنتسه و  ینـس  هک  یقرف  الثم  ینعی  قرف  هیقب  فیلکت 
دنور یمن  تشهب  هب  رگید  ایآ  دنراد  یماجنارـس  هچ  تسیچ و  هیقب  فیلکت  ایآ  دوش  یمن  دراو  تشهب  هب  دشابن  یلع (  وریپ  هک  ره  هک  تسا  هدش  هتفگ 

ي

شسرپ

هب هجوت  اب  هتبلا  دوش ؟  یم  هچ  دنرادن  لوبق  لوا  هفیلخ  ناونع  هب  ار  یلع (  ترـضح  دنتـسه و  ینـس  هک  یقرف  الثم  ینعی  قرف  هیقب  فیلکت 
ایآ دنراد  یماجنارـس  هچ  تسیچ و  هیقب  فیلکت  ایآ  دوش  یمن  دراو  تشهب  هب  دشابن  یلع (  وریپ  هک  ره  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هک  یثیدـح 
هب هعیـش  ریغ  قرف  نیا  منهج و  هن  دشاب  تشهب  هن  هک  تسه  ییاج  ایآ  دنور . یمن  منهج  هب  هنو  تشهب  هب  هن  ای  دـنور  یمن  تشهب  هب  رگید 

؟ دنور اجنآ 

خساپ

رد تایاور  تسا و  تایرورض  هکلب  تاملسم  زا  دنیامرف )) : یم  ینیمخ ( ماما  ترضح  هچنانچ  تسا  لامعا  لوبق  طرـش  تفرعم  تیالو و 
لـصفم یهلا  لدع  باتک  رد  يرهطم (  دیهـش  موحرم  طابترا  نیا  رد  دـنوش  یم  هچ  قرف  ریاس  هکنیا  اما  و  ( 1 (() تسا رتاوت  دح  قوف  نآ 

رظنب دنیامرف : یم  ناشیا  دینک  هعجارم  ثحب  نآ  مامت  هب  دیناوت  یم  امـش  هدروآ و  راصتخا  هب  ار  یتاکن  اجنیا  رد  هک  دـنا  هدـش  ثحب  دراو 
رگا یصاخشا  نینچ  رـصقم ،  هن  دنرـصاق  دنرادن  فارتعا  تقیقح  هب  هک  یمدرم  تیرثکا  نیهلاتملا  ردص  یلعوب و  لیبق  زا  مالـسا  ءامکح 

دنشاب و هتـشاد  داقتعا  داعم  هب  دنـشاب و  سانـشادخ  رگا  تفر و  دنهاوخن  مه  تشهب  هب  دنچ  ره  دوب ـ  دنهاوخن  بذعم  دنـشابن  سانـشادخ 
لامعا دـنک  یم  تلالد  هک  یتایاور  تاـیآ و  تفرگ .  دـنهاوخ  ار  شیوخ  لـمع  کـین  شاداـپ  دـنهد  ماـجنا  هللا  یلا  ۀـبرق  صلاـخ  یلمع 

ًافرـص هک  ییاهراکنا  اما  دـشاب ، بصعت  جاجل و  دانع و  يور  زا  اهراکنا  نآ  هک  تسا  نآ  هب  رظاـن  تسین  لوبقم  تماـما  اـی  توبن  نارکنم 
نآرق رظن  زا  نارکنم  هنوگ  نیا  تسین . تایاور  تاـیآ و  رظن  دروم  ریـصقت  هن  تسا  روصق  مه  فارتعا  مدـع  ءاـشنم  تسا و  فارتعا  مدـع 

رما دـنیامرف :  یم  ءاـسن  هروس  هیآ 98  لیذ  رد  یئاـبطابط  همـالع  موحرم  و  دـنور .  یم  رامـشب  هللا ))  رمـال  نوجرم  فعـضتسم و ((  میرک 
هللارمال نوجرم  نورخآ  " و  تئارب ةروس  ۀیآ  ًاروفغ "و  اوفع  هللا  ناکو  مهنع  وفعی  نا  هللا  یـسع  کئلواف   " هک تسادخ  هدهعب  فعـضتسم 

رد نیرـسفم  زا  یخرب  دراد و  تقبـس  وا  بضغ  رب  ادـخ  تمحر  دـنیامرف : یم  سپـس  میکح "و  میلع  هللا  مهیلع و  بوتی  اما  مهبذـعی و  اما 
هدوب نیفعضتسم  ءزج  ای  تسا  يواسم  اهنآ  تائیس  تانسح و  هک  يا  هدع  هک  تسا  منهج  تشهب و  نیب  یباجح  دنا  هتفگ  فارعا  حیـضوت 

زا 934بهاذم هحفص 889 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هیآ لیذ  نازیملاریـسفت  هب  تسبوخ  هطبار  نیا  رد  منهج . هب  ای  دوش و  یم  متخ  تشهب  هب  ای  اهنآ  ماجنارـس  هتبلا  هک  دنراد  رارق  اجنآ  رد  دنا 
-1 دنا . هدومن  نایب  ار  تسا  هدمآ  روکذـم  نومـضم  نیا  رد  هک  یتایاور  زین  ارنآ و  ددـعتم  هوجو  ناشیا  دـینک و  هعجارم  فارعا  هروس   46

ص 240  ، نایبت ینیمخ ، (  ماما  هاگدید  زا  یهلا  لدع 

هب هجوت  اب  دنتسه  رفاک  اه  ینس  ایآ  سپ  دناد  یم  مارح  ار  ندناوخ  زامن  هتسب  تسد  هک  یناحبس ) رفعج   ) هیماما دیاقع  روشنم  باتک  لصا 146  قبط 
ثیدح 7 باب 15 ، ج 4 ، هعیشلا ، لیاسو  هدش : لقن  ثیدح 

شسرپ

دنتسه رفاک  اه  ینس  ایآ  سپ  دناد  یم  مارح  ار  ندناوخ  زامن  هتسب  تسد  هک  یناحبـس ) رفعج   ) هیماما دیاقع  روشنم  باتک  لصا 146  قبط 
ثیدح 7 باب 15 ، ج 4 ، هعیشلا ، لیاسو  هدش : لقن  ثیدح  هب  هجوت  اب 

خساپ

تـسد دیابن  ناملـسم  هک  دوش  یم  هدیمهف  روکذم  تیاور  زا  و  تسا ، لطاب  ام  رظن  هب  اهنآ  زامن  دنچ  ره  دنتـسه  ناملـسم  تنـس  لها  ریخ 
. تسا رفاک  دناوخب  هتسب  تسد  سک  ره  هک  نآ  هن  دناوخب ، زامن  هتسب 

؟ دنریم یم  تیلهاج  گرم  رب  تنس  لها  ایآ  هنامز ) ...  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  ثیدح (  قبط 

شسرپ

؟ دنریم یم  تیلهاج  گرم  رب  تنس  لها  ایآ  هنامز ) ...  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  ثیدح (  قبط 

خساپ

ههبـش ياج  دـناهدرک . لقن  ار  نآ  مه  تنـس  لها  هک  تسا  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  تیاور  هکلب  تسین ؛ نآرق  هیآ  دـیاهدرک  لقن  هک  ياهلمج 
وا نتخانشن  دسانشن و  ار  ماما  ای  دنک  راکنا  دوش و  تباث  شیارب  ماما  نآ  تماماو  دسانشب  ار  شدوخ  جع ) ) نامز ماما  یسک  رگا  هک  تسین 

ندرم یصخش ، نینچ  ندرم  تسا ) مهارف  وا  يارب  نتخانش  بابـسا  هک  یلاح  رد   ) دشاب نید  روما  هب  تبـسن  ندادن  تیمها  یتالابمیب و  زا 
تفرعم اهنآ  زا  یکی  هک   ) دـنراد ار  یهلا  تابجاو  شریذـپ  هنیمز  دـنهدیم و  تیمها  ینید  روما  هب  تبـسن  هک  یناسک  اما  تسا . تیلهاـج 

، تسا هدشن  میهفت  اهنآ  يارب  ای  هدروخن و  اهنآ  شوگ  هب  ماما  تماما  ًالـصا  هکهدـمآ  شیپ  اهنآ  يارب  یعناوم  بابـسا و  یلو  تسا ؛) ماما 
، تنـس لها  زا  يدایز  دادعت  دنوشیم . هذخاؤم  هدیـسر ، اهنآ  هب  هک  نید  لئاسم  زا  رادقم  نآ  هب  تبـسن  اهنت  دنوشیمن . ثیدح  نیا  لماش 
. دـننکیم تیعبت  اهنآ  زا  دـنراد  ناشدوخ  ناگرزب  هب  هک  يدامتعا  هب  انب  تسا و  هدـشن  میهفت  اهنآ  يارب  اـی  دناهدینـشن و  ار  تماـما  هلأـسم 

. دنکیم قرف  دنهاگآ  لئاسم  هب  تبسن  هک  یناسک  اب  دارفا ، هنوگ  نیا  مکح 
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؟ دوشیم بترتم  ناملسم  ماکحا  تّنس  لها  رب  ایآ 

شسرپ

؟ دوشیم بترتم  ناملسم  ماکحا  تّنس  لها  رب  ایآ 

خساپ

تلاخد ناسنا  تاجن  تداعس و  رد  هک  ار  بهذم  تایرورض  زا  یکی  ماما ، هب  نتـشادن  نامیا  اب  هچرگ  دنرادن ؛ لوبق  ار  تماما  تّنـس  لها 
 « تالاؤس هب  خساپ  شخب  دوشیم « . راب  نانآ  رب  ناملسم  ماکحا  هدش و  نانآ  ندوب  ناملسم  هب  مکح  رهاظ  هب  یلو  دنرکنم ، دراد 

؟ تسا ترخآ  رد  باقع  بجوم  نتفر  ایند  زا  ننست  لها  بهذم  هب  داقتعا  اب 

شسرپ

هراشا

؟ تسا ترخآ  رد  باقع  بجوم  نتفر  ایند  زا  ننست  لها  بهذم  هب  داقتعا  اب 

خساپ

رود هب  مالـسا  تقیقح  زا  دریذپن ، ار  عّیـشت  هک  یـسک  نیاربانب ، تسا ؛ نیتسار  مالـسا  رولبت  هک  تسا  عّیـشت  بهذم  اهنت  عّیـشت ، هاگدید  زا 
. » دشاب هدشن  بکترم  يریـصقت  چـیه  بهذـم  شنیزگ  رد  هکنیا  رگم  دوب ، دـهاوخ  راتفرگ  باذـع  تکاله و  هب  رگید  ناهج  رد  تسا و 

 « تالاؤس هب  خساپ  شخب 

؟ تسا بجاو  ندز  هنیس  اهینس  يارب  ایآ 

شسرپ

؟ تسا بجاو  ندز  هنیس  اهینس  يارب  ایآ 

خساپ

يدردـمه و ساـسحا  یعوـن  ینز  هنیـس  تسین . بـجاو  ینـس -  هعیـش و  زا  مـعا  سک -  چـیه  رب  يرادازع  مـسارم  رد  ندز  هنیـس  ًـالوصا 
نانآ و تداهش  رد  هک  تسا  يزوسناج  مغ  زا  هتساخرب  نآ  تسا و  (ع ) نیسحلا هَّللادبع  ابا  ترضح  ًاصوصخ  هعیـش  ناماما  يارب  يرادازع 
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هب همئا  تداهش  مایا  نتشاد  هگن  هدنز  نمض  شیوخ  هنیس  رـس و  رب  ندز  اب  نانآ  هتـسشن و  تیب  لها  نارادتـسود  لد  رب  ناشمیظع  بیاصم 
دعاوق لوصا و  اب  هک  یمادام  ات  هدماین ، نایم  هب  نخس  نآ  زا  تنس  نآرق و  رد  هک  یلعف  لوق و  ره  هک  تسا  یهیدب  دننیشنیم . يراوگوس 

رـصع رد  ًارهاظ  دـنچ  ره  هک  تسا  ندز  هنیـس  اـهنآ  هلمج  زا  درادـن . یلاکـشا  شماـجنا  دـشاب ، هتـشادن  ضراـعت  تفلاـخم و  مالـسا  یلک 
شماجنا درادـن ، یـضراعت  چـیه  نید  یلک  تاروتـسد  اب  هدیـسرن و  هرابنیا  رد  یعنم  نوچ  اـما  هدوبن ، مالـسلا ) مهیلع  ) همئا و  (ص ) ربماـیپ

لاوقا لاـعفا و  لاـمعا و  بلاـغ  درک . زاوج  هب  مکح  شاهراـبرد  قـیرط  نیدـب  ناوـتیم  هک  تسین  یلمع  نیتـسخن  نیا  هتبلا  تسا . حـیحص 
مایا رد  يرادازع  ياههزیگنا  یهگناو  تسا . زیاج  لاح  نیا  اب  تسا و  هزات  ون و  ینعی  تسا  نینچ  دناهدمآ ، همئا  رـصع  زا  دـعب  هک  یناسک 

هب يرتـشیب  تأرج  اـب  هک  دوشیم  بجوم  تسین ، مالـسا  ناـنآ و  ماـن  داـی و  ندومن  هدـنز  زج  يزیچ  هک  (ع ) نیـسح ماـما  همئا و  تداـهش 
خـساپ رد  تسا ، تعدـب  ینزهنیـس  هلمج  زا  هعیـش  يرادازع  هک  دوش  لاکـشا  زاـب  رگا  همه  نیا  اـب  مییاـمن . فارتـعا  ناـعذا و  نآ  تحص 

دننام نسح  تعدب  تشز . حیبق و  تعدـب  هدیدنـسپ و  نسح و  تعدـب  تسا : مسق  ود  رب  تعدـب  تنـس ، لها  هاگدـید  قبط  هک  مییوگیم 
نآ اب  هک  تسا  نیدیع  زامن  رب  رطف  دیع  نابرق و  دیع  ياههبطخ  نتشاد  مدقم  سلجم و  کی  رد  قالط  هس  نتسناد  حیحـص  حیوارت و  زامن 

هتفرگ رارق  تنس  لها  ياضما  دروم  دناهداد ، ماجنا  ار  نآ  هباحص  زا  یخرب  نوچ  اما  درادن ، دوجو  نآ  تحـص  رب  یتیاور  لیلد و  چیه  هک 
هب تشز  یلمع  ًاملـسم  تشز ؟ اـی  تسا  نسح  ياهتعدـب  وزج  ینز  هنیـس  هلمج  زا  يرادازع و  مسارم  يرازگرب  اـیآ  هجوت  نیا  اـب  تسا .

هتخادنارب متـس  خاک  هدش و  اپ  رب  یهاشمتـس  میژر  هلمج  زا  روج  ماکح  هیلع  ییاهتضهن  اهيرادازع  نیمه  قیرط  زا  اریز  دیآیمن  رامش 
ار نآ  دیاب  هکلب  درادن و  دوجو  ینزهنیس  يرادازع و  مسارم  يرازگرب  رد  یلاکشا  چیه  تنـس  لها  ینابم  قبط  یتح  نیاربانب  تسا . هتـشگ 
 - 162 تاحفـص 161 -  هژیوب  یبجر ، ياقآ  رثا  يرادازع ، تاهبـش  هب  خـساپ  رتشیب ر.ك : حیـضوت  رد  [. 1 { ] 1 .} تسناد بحتسم  یلمع 

نوچ دـنچ و  زا  رتشیب  عـالطا  يارب  1379 ه ،‘ لوا ، پاچ  ناتـسچولب ، تنـس  لها  روما  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدـنیامن  رتفد  رـشن  ، 163
اضر لیبن  قیقحت  یناتسرهش ، حلاص  دیس  رثا  ۀحاینلا ، خیرات  هب  دینک  عوجر  مالـسا  هیلوا  نورق  زا  ینز  هنیـس  جاور  نآ و  خیرات  يرادازع و 

زا يرادازع  هب  دـیرگنب  نآ  مسارم  ینز و  هنیـس  يرادازع و  نوماریپ  هعیـش  گرزب  ياـملع  ياـهاوتف  هراـبرد  و  توریب . ءارهزلاراد  ناوـلع ،
. تسا فلؤم  صخش  باتک  نیا  رشان  1411ه ،‘ مجنپ ، عبط  یلاخلخ ، ینابر  رثا  هعیش ، تیعجرم  هاگدید 

؟ دنتسه ناملسم  اهینس  ایآ 

شسرپ

؟ دنتسه ناملسم  اهینس  ایآ 

خساپ

ُْلق َو  : ) تسا هدـمآ  نارمع  لآ  هروس  متـسیب  هیآ  رد  تسا . (ص ) ربمایپ نید  رد  دورو  ندـش و  میلـست  داـیقنا و  ياـنعم  هب  لـصا  رد  مالـسا 
مالـسا رگا  دـیاهدروآ ؟ مالـسا  ایآ  وگب : ناداوس  یب  باتک و  لها  هب  اودَـتْها ؛)... دـِقَف  اوُمَلْـسَا  ْنِِاف  ُْمتْمَلـسَأا  َنیّیمُْالا  َو  َباتِْکلا  اُوتُوا  َنیذَِّلل 

و { 1 .} تسا ندش ) لخاد  مالـسا  نید  رد  ینعی  « ) مالـسالا نید  یف  متلخدَا  «، » متملـسا  » زا روظنم  دناهتفگ  دنباییم . تیاده  ًامتح  دنروآ ،
نیا زونه  هک  یناسک  زا  نامیا  تارجح ، هروس  هیآ 14  رد  نیمه  يارب  تسا . یهلا  نیمارف  تاروتـسد و  هب  یبلق  قیدصت  نامیا ، زا  دوصقم 

؛) ْمُِکبُوُلق یف  ُناْمیِْالا  ِلُخْدَی  اََّمل  َو  انْمَلْسَا  اُولُوق  ْنِکلَو  اُونِمُؤت  َْمل  ُْلق  اَّنَمآ  ُبارْعَْالا  َِتلاق  . ) تسا هدش  یفن  هتفاین ، هار  ناشیاهبلق  هب  یهلا  رون 
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اما { 2 .} تسا هدشن  دراو  ناتیاهلد  رد  نامیا  زونه  میاهدروآ و  مالسا  دییوگب  یلو  دیاهدرواین  نامیا  وگب  میاهدروآ ، نامیا  دنتفگ : بارعا 
رتعیسو و شاهریاد  یکی  ای  دنراد  طابترا  رگیدکی  اب  ای  دنتـسه  فدارتم  ود  نآ  ایآ  تسیچ و  نامیا  مالـسا و  یحالطـصا  يانعم  هکنیا  رد 
هب تداهـش  تسخن  تسا : زیچ  جنپ  یمالـسا  ینابم  دیوگ : بولقلا  توق  باتک  رد  یکم  بلاطوبا  تسه . فالتخا  تسا ، رتقیـض  يرگید 

، هناگجنپ ياهزامن  نتـشاد  اپ  رب  مود : دنـشابیم . ... زیچ  کی  لثم  ود  نیا  و  تسوا . لوسر  هدنب و  (ص ) دمحم هکنیا  دـنوادخ و  یگناگی 
انب زیچ  جنپ  رب  مالـسا  تسا : هدمآ  (ص ) ادـخ لوسر  زا  یتیاور  رد  ادـخ . هناخ  جـح  مجنپ : ناضمر ، هام  هزور  مراهچ : تاکز ، نداد  موس :
جح ناضمر و  هام  هزور  تاکز و  نداد  زامن و  نتـشاد  اپرب  تسا و  یهلا  لوسر  دمحم  هکنیا  ادخ و  یگناگی  هب  یهاوگ  تسا : هدش  هداهن 

هکئالم و هب  نامیا  یهلا و  ءایبنا  یهلا و  بتک  هب  نامیا  دـنوادخ و  تافـص  ءامـسا و  هب  نامیا  تسا : زیچ  تفه  نامیا  ناکرا  و  ادـخ . هناخ 
نامیا گرم و  زا  سپ  ندش  هدنز  هب  نامیا  دـناهدش و  قولخم  (ع ) مدآ تقلخ  زا  شیپ  ود  نآ  هکنیا  خزود و  تشهب و  هب  نامیا  نیطایش و 
نتسناد بجاو  اهنآ و  یمامت  نتفریذپ  و  (ص ) ربمایپ حیحص  ثیداحا  هب  نامیا  و  اهنآ .... دب  هچ  اهنآ و  بوخ  هچ  یهلا  ياهردَق  یمامت  هب 
شیوخ تعاط  نیرق  ار  نآ  نامیا و  طرـش  ار  (ص ) ادخ لوسر  زا  تعاطا  يوریپ و  دنوادخ  اریز  نآ  هب  مازتلا  ترـضح و  نآ  زا  يربنامرف 
تداهش دنوادخ و  یگناگی  هب  یهاوگ  رب  مالـسا  نید  هیاپ  هتبلا  { 3 (.} نینمؤُم ُمْتنُک  ْنِا  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  اوُعیطَا  : ) تسا هدومرف  هدرک ، ناوـنع 

، لباقم رد  تسا و  جراخ  مالسا  هگرج  زا  یمالسا ، قرف  هیلک  رظن  هب  نکر  ود  نیا  رکنم  اذل  هدش و  هدیچ  (ص ) دمحم ترضح  تلاسر  هب 
لوصا هعیش ، رظن  هب  و  { 4 .} دوشیم ناملسم  درف  هلماعم  وا  اب  ددرگیم و  راب  وا  رب  مالسا  مکح  دروایب ، نابز  رب  ار  هلمج  ود  نیا  هک  یسک 

لدع و ینعی  تسا -  تنـس  لها  قِرف  اب  نید  نیا  زیامت  هجو  قارتفا و  هطقن  هک  بهذم -  لوصا  داعم و  توبن ، دـیحوت ، هیاپ  هس  رب  مالـسا 
یخرب هک  تسا  نآ  نیشیپ  لاوقا  زا  طابنتسا  لباق  مهم  هتکن  { 6 .} دننادیم نید  لوصا  وزج  ار  لدع  زین  هلزتعم  هتبلا  { 5 .} دشابیم تماما 

ییوس زا  و  دـشابیم . فالتخا  دروم  تماـما  نوچ  یخرب  تسا و  كرتشم  ناناملـسم  همه  ناـیم  داـعم  توبن ، دـیحوت ، نوچ  تاداـقتعا  زا 
، هدرک باختنا  دراد و  هک  یبهذـم  هقرف و  هیاپ  رب  سک  ره  و  دراد . یلمع  هبنج  یخرب  تسا و  يرظن  ًافرـص  نید ، لوصا  ناکرا و  زا  یخرب 

تنـس لها  رفن  کی  دنچ  ره  ساسا  نیا  رب  دیامن . قیبطت  اهنآ  اب  ار  دوخ  دیآرب و  شیوخ  يدابع  لامعا  دـیاقع و  حالـصا  کح و  هب  دـیاب 
. دـیآیمن رامـش  هب  نمؤم  ًاحالطـصا  درادـن ، لوبق  ار  يداـقتعا  روما  زا  یخرب  نوچ  هعیـش  رظن  زا  یلو  دوشیم  بوسحم  ناملـسم  نیدـتم 
«. مالـسا  » هدام 1392ه ،‘ ةرهاـق ، ۀیمالـسالا ، نوؤـشلل  یلعـالا  سلجملا  ص 275 ؛ ج 9 ، نراـقملا ، یمالـسالا  هـقفلا  ۀـعوسوم  ر.ك : [. 1]

، فرـصت اـب  و 53 - ، ص 52  مالـس ، فطاع  ۀعیـشلا ، ۀنـسلا و  دـنع  ۀـیدئاقعلا  ةدـحولا  ر.ك : [. 3 . ] ص 278 نیــشیپ ، ذـخأم  ر.ك : [. 2]
رتفد ، ) ص 135 ج 1 ، عجارم ، لئاسملا  حیـضوت  ص 280 ؛ ج 9 ، نراقملا ، هقفلا  ۀـعوسوم  [. 4 ‘. ] 1407ه لوا : پاچ  توریب ، ۀـغالبلاراد ،

ص ءاطغلا ، فشاک  هَّللا  تیآ  اهلوصا ، ۀعیشلا و  لصا  ص 59 ؛ ۀیدئاقعلا ، ةدحولا  ر.ك : [. 5 (. ] 1378 موس ، پاچ  مق ، یمالسا ، تاراشتنا 
؛)‘ 1418ه فلؤم ، رشان :  ) ص 240 و 243 یشرق ، فیرش  رقاب  ۀعیـشلا ، یه  هذه  1413ه )‘ مراهچ ، پاچ  توریب ، یملعالا ، ۀسـسؤم   ) 60

، مق ناتسچولب  تنـس  لها  روما  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  رتفد   ) ص 52 و 53 ج 2 ، ننست ، عیشت و  هاگدید  زا  اهشـسرپ  هب  خساپ 
ص 54. ج 2 ، اهشسرپ ، هب  خساپ  [. 6 (. ] 1380 لوا : پاچ 

هعیشریغ یهقف  بهاذم 

تنس لها  بهاذم 

( اهثحب یبهذم و  تایئزج  رظن  زا  ( ؟ میشاب هنوگچ  تنس  لها  اب  دیاب  ام 

شسرپ
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( اهثحب یبهذم و  تایئزج  رظن  زا  ( ؟ میشاب هنوگچ  تنس  لها  اب  دیاب  ام 

خساپ

رد تسا . ریدـقت  نیـسحت و  لباق  یمالـسا  هعماج  رد  ناوج  کی  ناونع  هب  یبهذـمو  یعامتجا  لـیاسم  هب  تبـسن  امـش  تیلوؤسم  ساـسحا 
مرتحم ناشدوخ  يارب  بهذم  ینس  ناناملسم  نایعیـش و  زا  مادک  ره  دیاقع  ًالوا  هک : میوش  یم  روآدای  دیدرک  حرطم  هک  یلاؤس  صوصخ 

ینیهوت و رگیدمه  هب  تبـسن  ای  میریگب  ءازهتـسا  رخـسمت و  داب  هب  ار  رگیدکی  تاررقم  ماکحا و  دیاقع ، میرادـن  قح  مادـک  چـیه  تسا و 
زا دوخ  ناملسم  ناشیک  مه  ربارب  رد  ام  تسوا . نأش  نود  تسا و  رودب  ناملسم  ناسنا  کی  زا  دروخرب  راتفر و  عون  نیا  میراد . اور  تناها 

زارتحا تدـش  هب  یقالخا  ریغ  تسیاـشان و  راـتفر  هنوگ  ره  زا  مینک و  راـتفر  هناردارب  یناـبرهم و  تفأر و  اـب  دنـشاب  هک  بهذـم  هقرف و  ره 
هنوگ ره  زا  مینک و  راتفر  تفوطع  ینابرهم و  اب  دـیاب  بهاذـم  ناوریپ  لـلم و  ماوقا و  رگید  اـب  هکلب  ناملـسم  ناـشیکمه  اـب  اـهنت  هن  مینک .

دنتسه ام  یناسنا " ردارب  ع" )  ) یلع ترضح  نامگرزب  ياوشیپ  ماما و  ریبعت  هب  دنتـسین  ام  ینید  ردارب  رگا  نانآ  مینک . زیهرپ  تدشب  تناها 
یبهذـم ینید و  تاروتـسد  اهرواب و  دـیاقع و  نتـشاذگ  رانک  هلزنم  هب  یتسود  يردارب و  تدـحو و  ًاـیناث  دـنا . میرکت  مارتحا و  ققحتم  و 
نامدوخ یبهذـم  ینید و  ياهرواب  تاداقتعا و  زا  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  دوب  نابرهم  تسود و  رگیدـکی  اـب  دـیاب  میوگ  یم  یتقو  تسین .

هک اج  ره  میشاب و  نامدوخ  ینید  تاروتـسد  يارجا  هب  دیقم  دیاب  ام  میریذپب ، ار  رگید  بهاذم  نارگید و  رواب  داقتعا و  و  میـشکب . تسد 
لها تعامج  زامن  رد  دـنیوگ  یم  هکنیا  لثم  مینک . اهر  تدـحو  ظفح  رطاخب  مینک  اهر  ار  لیاسم  زا  یخرب  دـنداد  هزاجا  ءاـملع  عجارم و 
نامه تحلصم  تسا و  فالخ  میراذگب  رهم  دیاب  هک  مینکب  رارـصا  رگا  دیناوخب . زامن  رهم  نودب  دینک و  تکرـش  هنیدم  هکم و  رد  تنس 
هتـسب تسد  میوشب و  اهنآ  لثم  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  دـیناوخب  زامن  ناـنآ  اـب  دـنیوگ  یم  یتقو  یلو  دـنیامرف  یم  عجارم  هک  تسا  يزیچ 

ار اهنآ  میـشاب و  دنب  ياپ  نامدوخ  دـیاقع  هب  دـیاب  ام  میناوخب . زامن  اهنآ  دـننامه  مه  نامدوخ  دجـسم  لزنم و  رد  مه  دـعب  میناوخب و  زامن 
ار راک  نیا  دـیاب  میتسه  تدـحو  لها  ام  میهدـب  ناشن  ات  مینک  اهر  ار  بادآ  زا  یخرب  دـندرک  مالعا  ام  ياـملع  هک  اـج  ره  میهد و  ماـجنا 
، يرآ يردارب  یلدمه و  تدحو و  تسین . زیاج  نامدوخ  ینید  تاروتـسد  ندرک  اهر  نآ  زا  يادج  یلو  میهدـن  جرخ  هب  بصعت  مینکب و 
مینک و ثحب  دنتسم  كردم  لیلد و  اب  دمآ  شیپ  یبهذم  لیاسم  زا  ثحب  رگا  ًاثلاث  عونمم . ندمآ  رد  نانآ  بهذم  هب  بهذم و  ندرک  اهر 

زین ام  اما  و  میراذگ ، یم  مارتحا  امـش  هدیقع  هب  مه  ام  تسا و  مرتحم  امـش  يارب  امـش  دیاقع  هک  ترابع  نیا  اب  دشن  عناق  لباقم  فرط  رگا 
لئاسم رد  یلو  میراد  فالتخا  مه  اب  یئزج  لـئاسم  زا  یـشخب  رد  هچ  رگا  مینک . یم  لـمع  نآ  هب  میتسه و  دـنب  ياـپ  ناـمدوخ  دـیاقع  هب 

. میرادن یفالتخا  میتسه و  گنهامه  رگیدکی  اب  رگید  لئاسم  زا  يرایسب  باتک و  هلبق ، لثم  نالک 

؟ تشگ سیسأت  هنوگچ  یفنح  یکلام و  هقرف  ود 

شسرپ

؟ تشگ سیسأت  هنوگچ  یفنح  یکلام و  هقرف  ود 

خساپ
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سنا نب  کـلام  هفینحوبا و  دارفا  نآ  زا  هک  دـندرک  ذـخا  ثیدـح  مالـسلا )) هیلع  )) قداـص ترـضح  زا  رفن  رازه  راـهچ  هک  تسا  فورعم 
هیلع )) قداص رفعج  ماما  هب  مدرم  هدـش و  جراـخ  وا  تسد  زا  تکلمم  تفـالخ و  هک  دیـسرت  ناـمز  دبتـسم  هفیلخ  یقیناود  روصنم  دـندوب ،

هتـسج و ّتلزع  (( مالـسلا هیلع  )) قداص ماما  زا  هک  داد  روتـسد  سنا  نب  کلام  هب  یفوک و  تباث  نامعن  هفینح  یبا  هب  دنوش  لیام  مالـسلا ))
هب بهذم  نآ  رد  و  دشاب . مالـسلا )) هیلع  )) قداص ماما  بهذم  زا  ریغ  هک  یبهذم  دنروآ . دوجو  هب  ار  دیدج  یبهذم  و  دننک . يریگ  هرانک 

حرطم رگید  بهذـم  ود  ياوشیپ  ناونع  هب  لبنح  نب  دـمحا  یعفاش و  سیردا  نب  دـمحم  اهدـعب  و  دـننک . لـمع  يأر  ناسحتـسا و  ساـیق ،
1265ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دش رقتسم  یلبنج ) یعفاش ، یفنح ، یکلام ، ) بهذم راهچ  رد  ّتنس  لها  بهذم  بیترت  نیدب  دندش و 

؟ تسا یبهذم  هچ  یعفاش  بهذم 

شسرپ

؟ تسا یبهذم  هچ  یعفاش  بهذم 

خساپ

« یعفاش سیردا  نبدّـمحم  زا « شیوخ  لامعا  رد  بهذـم  نیا  ناوریپ  هک  تسا  تّنـس  لها  هناـگراهچ  بهاذـم  زا  یکی  یعفاـش » بهذـم  »
1272ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دنریگ یم  ماهلا 

ياه هقرف  زا  کیمادک  زا  دنهد ، یم  رارق  مه  يور  ار  اهتـسد  زامن  ندناوخ  ماگنه  دنیوش و  یم  الاب  هب  نییاپ  زا  ار  اه  تسد  وضو  ماگنه  هک  یناسک 
؟ دنتسه یمالسا 

شسرپ

زا کیمادک  زا  دنهد ، یم  رارق  مه  يور  ار  اهتـسد  زامن  ندناوخ  ماگنه  دنیوش و  یم  الاب  هب  نییاپ  زا  ار  اه  تسد  وضو  ماگنه  هک  یناسک 
؟ دنتسه یمالسا  ياه  هقرف 

خساپ

فالتخا هعیش  اب  تماما  رد  اّما  دنتـسه ، کیرـش  نایعیـشام  اب  توبن  داعم و  دیحوت و  هب  داقتعا  لصا  رد  هک  دنتـسه ، ننـست  لها  هورگ  نیا 
هعیـش رظن  زا  تساه . نآ  زا  یکی  لاؤس ، دروم  هلأسم  هک  دنراد  هعیـش  اب  يرایـسب  ياه  توافت  یعرف  ماکحا  رد  نینچمه  دـنراد ; یـساسا 

 ( تالاؤس هب  خـساپ  شخب  . ) دـنریگن رارق  مه  يور  اهتـسد  زامن ، ماگنه  دوش . هتـسش  نییاپ  هب  الاب  زا  دـیاب  اه  تسد  وضو  ماـگنه  یماـما ،
ـ1324ـ

؟ دنناوخ یم  زامن  هنیس  هب  تسد  تنس  لها  ارچ 
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شسرپ

؟ دنناوخ یم  زامن  هنیس  هب  تسد  تنس  لها  ارچ 

خساپ

ار اه  تسد  زامن  ماگنه  رد  (( هلآو هیلع  هللا  یلـص  )) ربمایپ هک  دنا  هدرک  لقن  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  )) یمارگ لوسر  زا  یثیداحا  تنـس  لها 
هیلع هللا  یلـص  )) ربمایپ رگا  اریز  تسین ; رابتعا  ياراد  ثیداحا  نیا  هعیـش  رظن  زا  یلو  تسا ; هدـناوخ  یم  زاـمن  هتـشاذگ و  یم  هنیـس  يور 

ارچ دیسر ، یم  ام  هب  نیتسار  نایاوشیپ  نارگید  و  مالـسلا )) هیلع  )) یلع نانمؤمریما ، قیرط  زا  ًامتح  دراذگ ، یم  زامن  کبـس  نیا  هب  هلآو ))
هدش هدرمـش  نآرق  لدع  ادبا .» اولـضت  نل  اماهب  مکـسمت  نا  یتیب  لها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا   » نیلقن ثیدح  ربانب  هک 

ثیداحا رد  سکعرب  دنا ; هتشادن  یـشور  نینچ  زامن  رد  دوخ  دنا و  هدرکن  لقن  (( هلآو هیلع  هللا  یلـص  )) ربمایپ زا  ار  یبلطم  نینچ  نانآ  دنا ،
شخب . ) درک لـمع  نآ  قبط  دـیابن  تسا و  سوجم  هویـش  نتـشاذگ  هنیـس  يور  تسد  ینعی  ندرک ، لـمع  هنوـگ  نیا  هک  تسا  هدـش  دراو 

1277ـ ـ )  تالاؤس هب  خساپ 

؟ دندرک عارتخا  بهذم  دوخ  يارب  دندیمان و  ماما  ار  دوخ  تنس  لها  ماما  راهچ  لیلد  هچ  هب 

شسرپ

؟ دندرک عارتخا  بهذم  دوخ  يارب  دندیمان و  ماما  ار  دوخ  تنس  لها  ماما  راهچ  لیلد  هچ  هب 

خساپ

ماما مان  هب  لـیلد  نیا  هب  دنتـسه و  تنـس  یهقف  ناـیاوشیپ  ناـیامنهار و  تنـس  لـها  هناـگراهچ  همئا  تساـمنهار و  اوشیپ و  ياـنعم  هب  ماـما 
ربمایپ ترتع  هک  یحو  عبنم  زا  ار  دوخ  تنس  لها  یتقو  هک  تسا  نیا  دنا  هدرک  عارتخا  بهذم  دوخ  يارب  هکنیا  لیلد  اما  دنا  هدش  فورعم 
تعیرش اب  گنتاگنت  طابترا  هک  ار  دوخ  یگدنز  لئاسم  تالکشم و  هک  دندوب  روبجم  دندرک ، مورحم  تسا ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

. تفرگ دهاوخ  ار  نآ  ياج  لدب  دوش  هدز  رانک  لصا  هک  هاگنآ  يرآ  دش . عارتخا  هعبرا  بهاذم  لیلد  نیا  هب  دننک  لح  يا  هنوگ  هب  دراد 

رگید ياملع  زا  ارچ  دننک  یم  تعاطا  اهنآ  زا  طقف  تنس  لها  هک  دنتسه  لدعا  ملعا و  تنس  لها  ياملع  مامت  زا  یلبنح و ) ...  ) تنس لها  ماما  ایآ 4 
. دندرکن يوریپ  دندوب  اهنآ  زا  ملعا  هک 

شسرپ

زا ارچ  دننک  یم  تعاطا  اهنآ  زا  طقف  تنـس  لها  هک  دنتـسه  لدعا  ملعا و  تنـس  لها  ياملع  مامت  زا  یلبنح و ) ...  ) تنـس لها  ماما  ایآ 4 
. دندرکن يوریپ  دندوب  اهنآ  زا  ملعا  هک  رگید  ياملع 
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خساپ

اهنآ زا  لبق  ای  نراقم  ءاملع  هب  تبـسن  هب  رگا  یتح  هلأسم  نیا  اساسا  دنتـسین و  هعبرا  همئا  ندوب  لدـعا  ملعا و  هب  دـقتعم  تنـس  لها  ءاـملع 
تیملعا و هب  لئاق  اهنیا  دوخ  هک  نیا  اب  هک  ياساسا  لاؤس  نیا  اما  تسین . تابثا  لـباق  اـهنآ  زا  دـعب  ءاـملع  هب  تبـسن  هب  دـشاب  تاـبثا  لـباق 

دور یم  ایرث  ات  جک  رامعم  دـهن  نوچ  لوا  تشخ  تفگ : دـیاب  دـننک  یم  يوریپ  رفن  نیا 4  زا  طقف  تاعورف  رد  ارچ  دنتـسین  اهنآ  تیلدـعا 
نآرق  ) ربکا لقث  رـسفم  عیرـشت و  ردـصم  ناونع  هب  (ص ) مرکا ربماـیپ  هک  (ع ) همئا ینعی  رغـصا  لـقث  زا  لوا  زور  زا  نوچ  اـهنیا  جـک  راوید 

لثم هب  هدنهانپ و  یبارس  رهب  ریوک  رد  نابل  هنشت  دنتخاس  مورحم  (ع ) همئا ملع  ناشوج  همشچ  رس  زا  ار  دوخ  دندش و  ادج  داد  رارق  میرک )
ماکحا و هک  نیا  هب  هجوت  اب  هلمج : زا  دش . يددـعتم  تافارحنا  ثعاب  نیا  دـندز و  گنچ  ینامـسیر  ره  هب  شیـشح » لکب  ثبـشتی  قیرغلا  »

نیا رد  مه  يوبن  تایاور  دودحم و  رایـسب  ماکحالا ] تایآ   ] دشاب یهقف  ماکحا  رگنایب  هک  نآرق  تایآ  تسا و  دایز  رایـسب  یهقف  تاعورف 
یفارحنا ياه  هار  هب  دوب  هاتوک  همئا  تمصع  راوید  ملع و  نمرخ  زا  ناشتسد  هک  ننـست  لها  ءاملع  هک  دش  ببـس  رما  نیا  دوبن  یفاو  هنیمز 

دوبن روآ  نیقی  کی  چیه  هک  هلسرم و ... حلاصم  هاگ  ناسحتـسا و  هاگ  سایق و  تیجح  هب  لئاق  یهاگ  عیرـشت  رداصم  تهج  زا  اذل  دندرب ،
قلطم تلادع  هب  دقتعم  لودع » مهلک  هباحـصلا   » دنتفگ ألخ  نیا  دادسنا  يارب  لیلد  ناهرب و  چـیه  نودـب  اهنآ  زا  یـضعب  دـندش و  لسوتم 
دندرک رکذ  يددعتم  فلتخم و  ءارآ  عامجا ، ریسفت  رد  دندرک و  عادبا  ماکحا  رب  لیلد  ناونع  هب  ار  عامجا  رگید  تهج  زا  دندش و  هباحص 

دـش یم  بجوم  لئاسم  نیا  هک  تسا  هللا  مکح  دنک  نایب  یمکح  ره  دهتجم  هک  انعم  نیدـب  دـندش -  بیوصت  هب  لئاق  رگید  تهج  زا  و  - 
يارب دنتفگ  دساف  هب  دـسفا  عفد  باب  زا  تنـس  لها  ناگرزب  اذـل  دـش  یم  یمیظع  فالتخا  بجوم  دـشاب و  مکح  اهدـهتجم  دادـعت  هب  هک 

هک تسا  تنـس  لها  هقف  هب  يا  هدـمع  لاکـشا  نیا  هک  دنتـسب  ار  داهتجا  باب  دوش و  افتکا  رفن  راهچ  نیعم  يأر  هب  فالتخا ، زا  يریگولج 
، داهتجا یمالک  نیابم  ردـیح -  دـسا  هعبرالا ، بهاذـملاو  قداصلا  ماـمالا  هنیمز ر.ك - : نیا  رد  دـنرادن . یباوج  هثدحتـسم  لـئاسم  يارب 

ینارهت يوداه  داتسا 

؟ تساراد مالسا  ناهج  رد  ار  تنس  لها  تیرثکا  یهقف  هقرف  مادک 

شسرپ

؟ تساراد مالسا  ناهج  رد  ار  تنس  لها  تیرثکا  یهقف  هقرف  مادک 

خساپ

هب اج  اج  يرییغت  كدنا  اب  بیترت  نیا  دناهتفگ  ناوریپ  دادـعت و  رظن  هطقن  زا  دـنراد و  یبیترت  راشتنا ، خـیرات  تهج  زا  هناگراهچ  ياههقرف 
یخیرات ياهشراگن  زا  یلبنح . یعفاش و  یکلاـم ، یفنح ، زا : تسا  تراـبع  رـشن  دـلوت و  بیترت  هب  تنـس  لـها  یهقف  ياـههقرف  دوشیم .
حیـضوت اهنآ  ناوریپ  ترثک  بیترت  هب  ار  مادک  ره  هاگیاج  کنیا  تسا . یلبنح  یکلام و  زا  رتشیب  یفنح ، زا  دعب  یعفاش  ناوریپ  دیآیمرب 

ایند هب  هفوک  رد  يو  دنتـسه . ق ) 150 ه ‘  - 80 ، ) یفوک یمیمت  یطوز  نب  تباـث  نب  ناـمعنلا  هفینح  وبا  ناوریپ  اـهیفنح  یفنح  میهدیم .
یهقف بهذـم  نیا  تیبثت  جـیورت و  غیلبت و  بجوم  اهتلود  اب  کیدزن  طباور  دـننام  يددـعتم  لماوع  { 1 .} تفر ایند  زا  دادغب  رد  دـمآ و 
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یمالسا ياهنیمزرس  همه  رد  هنیدم  رد  زج  هفینحوبا  میلاعت  هک  هدش  دای  هیودمح  زا  يراخب  لیعامسا  نب  دمحم  لقن  هب  یتیاکح  رد  دش .
رادروخرب ناتسنمرا  ناجیابرذآ و  ملید ، ناتسربط ، ناتسیس ،)  ) ناتـسجس ياهنیمزرـس  رد  یتیبوبحم  مارتحا و  زا  يو  { 2 .} دوب هتفای  قنور 

وریپ و ینامثع  تلود  دوب . هدش  لیدـبت  قارع  زا  سپ  يو  یهقف  هاگیاپ  هب  ناسارخ  دـندوب . بهذـم  نیا  رب  اهنآ  رتشیب  هک  يروط  هب  دوب ،
رصم رد  تواضق  دنراد . شیارگ  نآ  هب  ندرا  نانبل و  هیروس ، قارع ، هیکرت ، ناناملسم  رتشیب  هزورما  هک  اج  نآ  ات  دوب ، بهذم  نیا  رـشان 

موس کی  { 3 .} دراد جاور  رصم  دنه و  ناتسکاپ ، ناتسناغفا ، رد  یفنح  بهذم  رـضاح ، لاح  رد  تفرگیم . تروص  یفنح  بهذم  هیاپ  رب 
عفاش نب  نامثع  نب  سابع  نب  سیردا  نب  دـمحم  هلادـبع  وبا  ناوریپ  اهیعفاش  یعفاـش  { 4 .} دنهدیم لیکشت  اهیفنح  ار  ناهج  ناناملـسم 

رد تفای و  رایـسب  جاور  یمالـسا  کلامم  رد  ناینامثع  روهظ  نامز  رد  یعفاـش  بهذـم  { 5 .} دنتـسه ق ) 204 ه ‘  - 150  ) یشرق یمشاه 
تنس لها  هقف  نویمطاف ، تسد  هب  هک  دش  رشتنم  بهذم  نیا  مه  رصم  رد  داد . رارق  عاعـشلا  تحت  ار  بهاذم  رگید  يرجه  مهد  نرق  زاغآ 

، نانبل هیروس ، ندرا ، نیطسلف ، ناناملسم  زا  يرایسب  هزورما  دنادرگرب . ار  هقف  نآ  یبویا  نیدلا  حالـص  رگید  راب  دش و  ضرقنم  اج  نآ  رد 
سنا نب  کلام  هلادـبع  وبا  ناوریپ  اهیکلام  یکلام  { 6 .} دنتـسه یعفاش  ناریا  ياهدرک  نمی و  يزنودنا ،، دنه ، ناتـسکاپ ، زاجح ، قارع ،

رد تفای و  تأشن  هنیدم  رد  یهقف  بهذم  نیا  تسا . هنیدم  وا  نفدـم  هاگداز و  دنتـسه . ق ) 179 ه ‘  - 93  ) يریمحلا یحبصالا  کلام  نب 
نیرتهب هب  ماـشه  نب  مکح  ناـمز  رد  یکلاـم  یبهذـم  دـنتفریذپ . ار  نآ  سلدـنا  برغم و  مدرم  سپـس  تشگ . رـشتنم  اـقیرفآ  هراـق  زاـجح 

، سنوت ریازجلا ، شکارم ، رد  بهذم  نیا  نونکا  { 7 .} دوب یکلام  هیقف  ییحی  نب  ییحی  مه  نآ  رشن  لماع  هک  دیـسر  سلدنا  رد  تیعـضو 
دمحم نب  دـمحا  ناوریپ  اهیلبنح  یلبنح  { 8 .} دنتسه رفن  هب 50  کـیدزن  نآ  ناوریپ  دراد و  جاور  تیوک  نیرحب و  نادوس ، رـصم ، یبیل ،

يارب وا  دوب . سخرس  رادنامرف  شردپ  ورم و  رهـش  زا  لصالا ، یناریا  يو  دنتـسه . ق ) 241 ه ‘  - 164  ) یلئاو ینابیـش  هلادبع  وبا  لبنح  نب 
ناوارف جاور  متـشه  نرق  ات  یلبنح  بهذم  درک . رفـس  ناسارخ  سراف و  قارع ، ریازجلا ، برغم ، ماش ، نمی ، هرـصب ، هفوک ، هب  شناد  بسک 
بهذم ناریا  دالب  زا  نآ  ریغ  ير و  ناهفصا ، مدرم  رتشیب  دسیونیم : یسدقم  تسا . مک  رایـسب  مالـسا  ناهج  رد  اهیلبنح  رامـش  تشاد .
يرجه مهدزاود  نرق  رد  یلبنح  بهذم  دندوب . یلبنح  يریثک  هدع  نیطـسلف  ماش و  رد  دندرکیم و  مارتحا  ار  هیواعم  مان  دنتـشاد و  یلبنح 

نآ ینوناق  نییآ  یباهو ، بهذم  مان  هب  تفای و  رایسب  جاور  برعلا  ةریزج  رد  دوعس ، لآ  هداوناخ  ریشمش  باهولادبع و  نب  دمحم  غیلبت  هب 
دوخ دیاقع  درک و  بهذم  نآ  رد  يرظن  دیدجت  باهولادبع  نب  دمحم  هتبلا  تشگ ، عیاش  رـصم  سرافجیلخ و  دالب  رد  دیدرگ و  نیمزرس 

. دوشیم سیردت  رـصم  رهزالاۀعماج  رد  نکل  تفاین ، یعیـسو  راشتنا  رگید  بهذم  هس  دـننام  بهذـم  نیا  { 9 .} تخاس راوتـسا  نآ  رب  ار 
داهتجا مدع  . 2 تسه ؛ مه  فیعـض  تایاور  اهنآ  نیب  رد  هک  تالوقنم  تیاور و  رب  داـیز  داـمتعا  . 1 بهذم : نیا  عیـسو  راشتنا  مدع  للع 
گرزب فراعملا  ةرئاد  [. 1 { ] 10 .} زاـجح رد  دـیدج  هرود  رد  رگم  درکن  دـیلقت  هقف  نـیا  زا  یتـموکح  چـیه  . 3 ترورـض ؛ ببـس  هب  رگم 

بهاذـملا نایدالا و  یف  هرـسیملا  ۀـعوسوملا  [. 3 . ] 401 ص 400 -  ناـمه ، [. 2 . ] ص 400 ج 5 ، يدروـنجب ، يوـسوم  مظاـک  یمالـسا ،
ص 2187. ج 3 ، یناداـبآ ، یغلبم  ناـهج ، بهاذـم  ناـیدا و  خـیرات  [. 4 . ] 114 ص 113 -  ج 2 ، ینهجلا ، داـمح  نـب  عناـم  ةرـصاعملا ،

نب عنام  ةرـصاعملا ، بهاذملا  نایدالا و  یف  ةرـسیملا  ۀعوسوملا  [. 6 .. ] 250 ص 248 -  روکـشم ، داوجدمحم  یمالـسا ، قرف  گنهرف  [. 5]
ص 118. ج 2 ، ینهجلا ، دامح  نب  عناـم  ةرـصاعملا ، بهاذـملا  ناـیدالا و  یف  ةرـسیملا  ۀـعوسوملا  [. 7 . ] ص 124 ج 2 ، ینهجلا ، داـمح 

ۀعوسوملا [. 10 . ] ص روکـشم ، داوج  دـمحم  یمالـسا ، قرف  گنهرف  [. 9 . ] ص 384 روکـشم ، داوجدـمحم  یمالـسا ، قرف  گـنهرف و  [. 8]
ص 130. ج 2 ، ینهجلا ، دامح  نب  عنام  ةرصاعملا ، بهاذملا  نایدالا و  یف  ةرسیملا 

؟ دینک یفرعم  ار  تّنسلها  بهذم  راهچ 

شسرپ
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؟ دینک یفرعم  ار  ّتنسلها  بهذم  راهچ 

خساپ

ینعی يرجه ، مود  نرق  لـئوا  لوا و  نرق  رخاوا  رد  هژیو  هب  مالـسا ، زور  هب  زور  شرتـسگ  اـب  ناـمزمه  مالـسا و  مرکا  یبـن  تـلحر  زا  دـعب 
هب دـندرک . ادـیپ  ینید  فراعم  مولع و  بسک  یهلا و  ماکحا  يریگارف  هب  يرتشیب  زاین  ناملـسم  مدرم  سابع ، ینب  ندـمآ  راک  يور  ماگنه 

هثدحتـسم دـیدج و  لئاسم  زا  يرایـسب  رد  تشادـن و  دوجو  هاگآ  ناملاع  و  (ص ) مرکا لوسر  یقیقح  ناثراو  هب  یـسرتسد  هک  نیا  لـیلد 
هک مه  ياهدع  دندمآرب ، دیدج  تالاؤس  باوج  لکـشم و  لح  یپ  رد  سایق  مان  هب  یـشور  زا  هدافتـسا  اب  ياهدع  تشادـن ، دوجو  یمکح 

هعجارم (ص ) مرکا لوسر  نادنزرف  هب  زین  ياهدع  دـندرک و  عوجر  ثیداحا  هب  تالاؤس  هنوگ  نیا  هب  ییوگ  باوج  يارب  دـندوب  هنیدـم  رد 
هب هک  ناـنآ  تسا / يافوتم 179 ق ‘ سنا  نبا  کـلام  ثیدـح  لـها  ياوشیپ  تسا / يافوتم 95 ه‘ق ‘ یعخن  میهاربا  لـها  ياوشیپ  دـندرک /

ماود و دنتفر . نیب  زا  فورعم ، بهذم  جنپ  زج  یگمه  اما  تفرگ ، قنور  زین  يرگید  بهاذم  دـندرک / هعجارم  (ص ) مرکا لوسر  نادـنزرف 
بهذم شرتسگ  تلع  تسا / هتـسباو  اههورگ ، نیا  نیب  يریگرد  اهتموکح و  زا  یـضعب  دـننام  یللع ، هب  بهاذـم  نیا  زا  کی  ره  شرتسگ 

هفینحوبا نادرگاش  زا  فسوی  یضاق  تسا / فسویوبا  یضاق  زا  دیـشرلا  نوراه  هژیو  هب  بهذم  نیا  زا  یـسابع  نادرمتلود  تیامح  یفنح ،
سأر رد  فـسویوبا  یـضاق  يرمق  يرجه  لاـس 170  زا  دـعب  دیـشرلا  نوراـه  تشاد / یفنح  بهذـم  هعـسوت  رد  ار  شقن  نیرتـشیب  دوب و 

رد تخادرپ / یفنح  بهذـم  شرتـسگ  هب  قیرط ، نیا  زا  تفرگ و  هرهب  ییاـضق  ماـظن  رد  ياـملع  زا  فـسوی  یـضاق  داد . رارق  يرتـسگداد 
نیا شرتسگ  رد  کلام  نادرگاش  دومن . شرتسگ  هب  عورش  هفینحوبا  سایق  بقذم  اقیرفآ  رد  دعب  زاجح و  رد  یکلام  بهذم  رصع ، نیمه 

زا ياهدـع  دـش  ببـس  هک  تسا  يرجه  لاـس 198  رد  رـصم  هب  وا  دورو  یعفاـش ، بهذـم  شرتسگ  تلع  دنتـشاد / یناوارف  شقن  بهذـم 
لها بهذـم  زا  کلام ، ماما  يدرگاـش  تهج  هب  رـصم ، هب  دورو  زا  لـبق  یعفاـش  هک  تسا  رکذ  لـباق  دـندروآ / يور  وا  هب  رـصم  ناـگرزب 

. تسا یعفاش  لوا  بهذـم  نادرگاش  زا  زین  لبنح  نب  دـمحا  ماما  دروآ / يور  ساـیق  هب  رـصم ، هب  دورو  زا  دـعب  یلو  درک ؛ يوریپ  ثیدـح 
/ تفای شرتسگ  رصم  رد  يرجه  مشش  نرق  رد  قارع و  زا  جراخ  رد  يرجه  مراهچ  نرق  رد  دادغب ، رد  يرجه  موس  نرق  رد  یلبنح  بهذم 

؟ دیهد حیضوت  یفنح  بتکم  دروم  رد  دراد و  (ع ) یلع ترضح  اب  یتبسن  هچ  هیفنح  دمحم 

شسرپ

؟ دیهد حیضوت  یفنح  بتکم  دروم  رد  دراد و  (ع ) یلع ترضح  اب  یتبسن  هچ  هیفنح  دمحم 

خساپ

روهشم خروم  لقن  قبط  شاهربقم  مساقلاوبا و  وا  هینک  دشابیم ، هیفنحلا  سایا  تنب  هلوخ  شردام  و  (ع ) یلع ترـضح  دنزرف  هیفنح  دمحم 
هفینح دمحم  اب  هن  یلع و  ترـضح  اب  هن  هک  تسا  تباث  نب  نامعن  هفینحوبا  نآ  راذگهیاپ  یفنح  بتکم  { 1 .} دشابیم هنیدم  رد  يدوعسم 

زخ تراجت  قیرط  زا  ار  یگدـنز  وا  دومن و  تافو  لاس 150  رد  تفای و  دلوت  هفوک  رد  يرجه  لاس 80  رد  هفینحوبا  تسا . هتشادن  یتبسن 
رـضحم زا  هنیدم  رد  وا  تخومآ  شناد  هفوک  ناملاع  ناهیقف و  زا  يرایـسب  رـضحم  هفینحوبا  { 2 .} درکیم نیمأت  یمـشیربا ) هچراپ  یعون  )
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ظاحل زا  { 3 .} تسا هتـسج  یملع  ياههرهب  یکم  ریبز  وبا  رانید و  نب  ورمع  رـضحم  رد  هکم  رد  و  مالـسلا ) امهیلع  ) قداص رقاـب و  ناـماما 
هورگ نیا  { 4 .} دناهتسناد هئجرم  هرمز  زا  ار  هفینحوبا  هرعاشا  هلزتعم و  هیماما و  ثیدح و  باحصا  ناگدنسیون  زا  يرایسب  يداقتعا  لیاسم 

دش دهاوخن  خزود  قحتسم  ینایصع  چیه  باکترا  اب  نمؤم  صخـش  دوب و  دهاوخن  رابنایز  یتیـصعم  چیه  نامیا  دوجو  اب  هک  دندوب  دقتعم 
اب تسا و  قولخم  ریغ  ادخ  مالک  هک  درک  ادیپ  عویـش  رما  نیا  مود  نرق  رخاوا  رد  تسا / هدیزرمآ  نانمؤم  تائیـس  هتفریذپ و  نانآ  تایح  و 

رگیدـکی قیـسفت  ریفکت و  هب  هدـش و  فص  ود  نیملـسم  دـش و  فالتخا  ثعاب  دوب  هدیـسرن  هباحـص  ربمایپ و  زا  هرابنیا  رد  ینخـس  هکنیا 
لیاق نیلوا  ناونعب  ار  وا  تسا و  هفینحوبا  درف  هب  رصحنم  تایرظن  زا  نآرق  قلخ  ثحب  هدوب و  یقـشمد  انحوی  هئطوت  نیا  أشنم  هک  دنتخادرپ 
حیحص يذمرت ، [. 3 / ] ص 741 ج 5 ، يذمرت ، حیحص  يذمرت ، [. 2 / ] ص 139 ج 3 ، بهذلا ، جورم  يدوعسم ، [. 1 { ] 5 .} دناهدومن یفرعم 

ص 38/ يرعشا ، هنابالا ، و  ص 65 ؛ ج 3 ، نایح ، نبا  [. 5 / ] ص 283 ج 4 ، یلیقع ، [. 4 / ] ص 741 ج 5 ، يذمرت ،

؟ یفنح بهذم  ًاصوصخ  دناهتشاد ، یبتکم  بهذم و  هچ  یلبنح  یعفاش و  یکلام ، یفنح ، هعبرا -  بهاذم  ياسؤر 

شسرپ

؟ یفنح بهذم  ًاصوصخ  دناهتشاد ، یبتکم  بهذم و  هچ  یلبنح  یعفاش و  یکلام ، یفنح ، هعبرا -  بهاذم  ياسؤر 

خساپ

یماگنه دوشیم ، طوبرم  مراهچ  نرق  هب  دشاب  زیامتم  رگید  مالـسا  بهاذم  ریاس  زا  نآ  ياهزرم  هک  يزورما  لکـش  هب  مالـسا  بهاذـم  . 1
نیا رب  دراد  دوجو  یهقف  لئاسم  أهقف و  ناـیم  یناوارف  تاـفالتخا  هک  درک  هدـهاشم  دیـسر ، تفـالخ  هب  ق  لاس 381 ه ‘ رد  هللااب  رداـقلا  هک 

زا يوردق  نسحلاوبا  اذل  دسیونب ، شیوخ  بذـم  رد  يرـصتخم  مادـک  ره  ات  داد  روتـسد  یمالـسا  بهاذـم  ناگرزب  زا  رفن  راهچ  هب  ساسا 
راک نیا  يارب  یلبنح  بهذم  زا  یقرخ  مساقلاوبا  یعفاش و  بهذم  زا  يدروام  یکلام ، بهذـم  زا  باهولادـبع  دـمحم  وبا  یفنح ، بهذـم 

ياسؤر زا  لـبق  سپ  { 1 .} دندش ضرقنم  بهاذم  ریاس  مکمک  تخانـش  تیمـسر  هب  ار  بهذـم  نیا  اهنت  تموکح  نوچ  دـندش و  توعد 
هب اـما  دـندوب ؛ ینادـلقم  ناوریپ و  ياراد  هک  تشاد  دوجو  تهاـقف  هقف و  هزوح  رد  ینارظن  بحاـص  نیدـهتجم و  دـنچ  ره  هعبرا  بهاذـم 

بهذـم وریپ  عباـت و  کـی  ره  هعبرا  بهاذـم  ياـسؤر  هک  تشاد  عقوت  دـیابن  ساـسا  نیا  رب  دـندرکن ، ادـیپ  زورب  روهظ و  بهذـم  تروص 
رد دندرکیم و  يوریپ  یمالسا  ماکحا  یهقف و  هویش  رد  دوخ  خویش  دیتاسا و  زا  مادک  ره  نانآ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  دنشاب  یـصاخ 

ذملت وا  دزن  لاس  تدم 18  هفینح  وبا  نامیلـس ، یبا  نب  رامح  هفینح 1 . وبا  دـیتاسا  دوشیم . هراشا  اهنآ  دـیتاسا  خویـش و  زا  یخرب  هب  لیذ 
دزن کلام  زمره  نبا  کلام 1 . دیتاسا  { 2} رمع نبا  یسوم  عفان  ْورع 4 . نب  ماشه  حایر 3 . یبا  نب  أطع  . 2 تفرگ . هرهب  وا  هویش  زا  درک و 

ثیداحا زیزعلادبع  نب  رمع  روتـسد  هب  هک  تسا  یـسک  نیلوا  وا  يرهز ، باهـش  نبا  رمع 3 . نبا  یـسوم  عفان  . 2 دـناوخ . سرد  لاس  وا 7 
ینابیش نسح  نب  دمحم  یعفاش 1 . دیتاسا  دوب . هتفریذـپ  ریثأت  ِرابل  هعیبر  باهـش و  نبا  زا  کلام  يأرلا  هعیبر  . 4 درک . يروآدرگ  ار  ربمایپ 

سیردا نب  دمحم  یلبنح 1 . دیتاسا  سنا  نب  کلام  یجنز 3 . دلاخ  نب  ملسم  . 2 تسا . هدوب  هفینحوبا  هتـسجرب  نادرگاش  زا  یکی  يو  هک 
وا فسوی  وبا  . 3 تسا . هتفریذپ  وا  زا  يرایـسب  ریثأت  تسا و  هدناوخ  سرد  وا  شیپ  لاس  راهچ  لبنح  نب  دمحا  ریـشب ، نب  میـشه  یعفاش 2 .

ص ج 2 ، مالسالا ، یحض  [. 2 / ] ص 204 داهتجا ، راودا  [. 1 { ] 3 .} مامه نب  قازرلادبع  . 4 تسا . هدوب  هفینح  وبا  هتسجرب  نادرگاش  زا  یکی 
/576 ص 7 -  هسمخلا ، ْیمالسالا  بهذملا  [. 3 / ] 182
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؟ دناهدوب راهطا  همئا  هطساو  نودب  ای  هطساو و  اب  نادرگاش  زا  هعبرا  بهاذم  ياسؤر  زا  کی  مادک 

شسرپ

؟ دناهدوب راهطا  همئا  هطساو  نودب  ای  هطساو و  اب  نادرگاش  زا  هعبرا  بهاذم  ياسؤر  زا  کی  مادک 

خساپ

اب ًالومعم  بهاذـم  ياسؤر  ورنیا  زا  دـشیمن ، یملع  قیاقح  تفایرد  زا  عنام  یبهذـم  ياهزرم  هک  دوب  ياهنوگ  هب  نامز  نآ  یملع  ياضف 
زا هطـساو  الب  میقتـسم و  روط  هب  کلام  فلا ) دـندربیم . مزال  هدافتـسا  نانآ  یملع  نمرخ  زا  دنتـشاد و  طاـبترا  مالـسلا ) مهیلع  ) تیبلـها
زا کلام  هوالع  { 1 .} دناهدرک بوسحم  کلام  دیتاسا  هرمز  رد  ار  ترضح  نآ  هک  يروط  هب  تسا  هدرک  هدافتـسا  (ع ) قداص ماما  بتکم 

تالماعم ماکحا  زا  یخرب  ماکحا و  طابنتـسا  ياههویـش  وا  دوشیم  هتفگ  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، هتفرگ  هرهب  زین  (ع ) رقاب ماما  یملع  رـضحم 
دنچ ره  تسا ، هدرک  ذملت  (ع ) قداص ماما  و  (ع ) رقاب ماما  زا  میقتسم  روط  هب  زین  هفینح  وبا  ب ) { 2 .} تسا هتفرگ  ارف  ترضح  نآ  زا  زین  ار 

ماـما یملع  ماـقم  دروـم  رد  هفینح  وـبا  تسا ، هتفرگ  ارف  ملع  ترـضح  نآ  زا  یلو  هدوـب  (ع ) قداـص ماـما  نس  مه  ینـس  رظن  زا  هـفینح  وـبا 
ج) { 3 .} مدیدن قداص  رفعج  زا  رتهیقف  يدرف  هک  دنگوس  ادخ  هب  قداصلا ، دمحم  نم  رفعج  نم  هقفأ  تیأر  ام  هللا  و  دیوگیم : (ع ) قداص
رد دیوگیم : هنیمز  نیا  رد  یناسارخ  هدازظعاو  داتـسا  دـناهدرک . هدافتـسا  (ع ) قداص ماما  مولع  زا  هطـساو  اب  زین  لبنح  نب  دـمحا  یعفاش و 

ماما مولع  زا  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  روط  هب  اهنآ  یمامت  تسا و  هدوب  یطابترا  اهنآ  ناسـسؤم  نایم  دـندمآ و  دـیدپ  بهاذـم  عاـضوا  نیا 
تدوم و تحارص  هب  هک  یعفاش  دندرکیمن و  نامتک  ار  تیبلها  هب  مارتحا  هفینحوبا  صوصخب  نانآ  یمامت  دندرک و  هدافتـسا  (ع ) قداص
هب رارقا  دـندوب و  تیبلها  رادتـسود  نانآ  یمامت  اما  دـندوبن  هعیـش  هچرگ  نانآ  درکیم ، راهظا  مالـسلا ) مهیلع  ) تیبلها هب  ار  دوخ  هقالع 

هتایح [. 3 / ] ص 97 نامه ، [. 2 / ] ص 96 ْعستلا ، هقفلا  ْمئا  [. 1 { ] 4 .} دنتشاد ییوکین  رایسب  هطبار  تیبلها  اب  نانآ  دنتـشاد و  تیبلها  لئاضف 
ص 120/ مهبهاذم ، نیملسملا و  نیب  بیرقتلا  ْدحولا و  أدن  [. 4 / ] 64 ص 65 -  هفینح ، وبا  هرصع ، و 

؟ تسا رتهب  بهذم  مادک  بهاذم  نایم  زا  دیهد و  حیضوت  ار  يرفعج  يرابخا و  یلبنح و  بهذم 

شسرپ

؟ تسا رتهب  بهذم  مادک  بهاذم  نایم  زا  دیهد و  حیضوت  ار  يرفعج  يرابخا و  یلبنح و  بهذم 

خساپ

هلباـنح یلبنح ، بهذــم  سیئر  ق ) 241 ه .‘‘  - 164  ) یلئاو ینابیـش  هَّللادـبعوبا  لـبنح ، نب  دـمحم  نب  دـمحا  ناوریپ  هـب  یلبنح : بهذـم 
نیرتفورعم هک  دربهرهب  تنس  لها  ياملع  زا  يرایسب  رـضحم  زا  دوب و  شوکتخـس  يدرف  ثیدح  ملع و  بسک  هار  رد  دمحا  دنیوگیم .

هک دوب  نیا  تنـس -  لها  رگید  نایاوشیپ  فالخ  رب  دـمحا -  صیاصخ  هلمج  زا  تسا . حارج  نب  عیکو  یـضاق و  فسویوبا  یعفاش ، اـهنآ 
طایتحا تدش  زا  يو  تسنادیم . زیاج  حابم و  ار  ثیداحا  نیودت  طقف  تسنادیمن و  زیاج  ینید  رظن  زا  ار  یهقف  لوصا  نیودت  نتـشون و 
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طایتحا تدش  زا  يو  تسنادیم . زیاج  حابم و  ار  ثیداحا  نیودت  طقف  تسنادیمن و  زیاج  ینید  رظن  زا  ار  یهقف  لوصا  نیودت  نتـشون و 
زج هب  یهقف  یملع و  بلاطم  نیودت  نتشون و  ور  نیمه  زا  و  تسنادیم ، تعدب  ار  نآ  دوب و  فلاخم  ياهزات  زیچ  ره  اب  ییارگ ، تنس  رد 

باـتک دادیم . ياهزاـجا  نینچ  شنادرگاـش  هب  هـن  تشوـنیم و  يزیچ  شدوـخ  هـن  اذـل  تـسنادیم . نـید  زا  فارحنا  ار  ثیدـح  نآرق و 
شدنزرف هلیـسو  هب  شدوخ ، هیـصوت  هب  يو و  گرم  زا  دعب  هک  تسا  ثیدح  باب  رد  وا  هدنکارپ  ياهتشاددای  دنـسملا  مان  هب  وا  فورعم 

زا تسا . تیاور  رازهیـس  رب  غلاب  هک  هدش  يروآعمج  ینـس  هعیـش و  زا  يوق  فیعـضتایاور و  دنـسملا  رد  دش . میظنت  دمحا  نب  هَّللادبع 
یفرعم ثدحم  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  وا  اذل  تسوا ؛ تهاقف  هبنج  زا  رتشیب  يو  ندوب  ثدحم  هبنج  هک  تسا  نیا  دـمحا  صیاصخ  رگید 

رابخا و قبط  وا  انبم  نیمه  رب  دنروآیمن . باسح  هب  دهتجم  هیقف و  ار  وا  نیاربانب  دنراد . وا  هب  تبـسن  ياهدـیقع  نینچ  زین  نارگید  هدومن و 
هتفگ ربانب  دروآیم . يور  سایق  هب  یهاگ  يداـهتجا و  طابنتـسا  هب  تفاـییمن ، یثیدـح  ياهلأـسم  مکح و  رد  رگا  دادیم و  اوتف  ثیداـحا 

راتفر و ثیداحا و  لماش  هک   ) تنس . 2 باتک ؛ . 1 تسا : لصا  شش  دمحا  هقف  ینابم  لوصا و  هرهزوبا ، .ن  وچمه نارظن  بحاص  زا  یخرب 
مکح يارب  يرگید  كالم  انبم و  هک  يرارطـضا  دراوم  رد  هک   ) ساـیق . 4 عامجا ؛ . 3 دوشیم ؛) وا  باحـصا  ياهاوتف  و  (ص ) ربمایپ راتفگ 
رارق یهقف  مکح  كـالم  ار  هلعلا  صوصنم  ساـیق  ساـیق ، عاوـنا  ناـیم  زا  وا  هرهزوـبا  هتفگ  قـبط  هتبلا  دـشیم . لـسوتم  نآ  هب  تفاـییمن ،

، رگید بهذم  هس  هب  تبـسن  یمالـسا  دالب  رد  راشتنا  ذوفن و  تیمها و  رظن  زا  یلبنح  بهذـم  هلـسرم . حـلاصم  .6 باحصتسا ؛ . 5 دادیم ؛)
بـصعت (ص ) ربمایپ تنـس  ثیدح و  هب  تخـس  یلبنح  بهذـم  ناوریپ  . 1 تسا : هدوـب  زیچ  دـنچ  نآ  تلع  تسا . هدوـب  تیلقا  رد  هراوـمه 

یتقو دیوگ : ریثا  نبا  . دناهتشاد ياهيریگرد  نانآ  اب  یتح  دنفلاخم و  دننک  رکف  هنادازآ  يردق  هک  یمالـسا  بهاذم  زا  هقرف  ره  اب  دنراد و 
، دنتفاییم یقیـسوم  تلآ  رگا  دنتـشگیم و  رازاب  هچوک و  رد  بهذم  نیا  هب  نادقتعم  تفای  هعـسوت  یلبنح  بهذـم  يرجه  لاس 322  رد 

هچناـنچ هنوـمن ، يارب  دـندرکیم . هلخادـم  مه  مدرم  یـصوصخ  ياـهراک  رد  دنتـسکشیم و  ار  روـبزم  تـلآ  دـندزیم و  ار  نآ  بحاـص 
ياجبان تبسن  نانآ  هب  دندادیم و  هطرش  تسد  هب  ار  اهنآ  اسب  دندرکیم و  تعنامم  دنوریم  هار  مه  اب  رهش  رد  يرهوش  نز و  دندیدیم 

زا بهذـم  یعفاش  رفن  کی  رگا  دنتـسشنیم و  دـجاسم  رد  دـندزیم و  ییانیبان  هب  ار  دوخ  دادـغب  هلباـنح  زا  یخرب  یتح  دـندادیم . اـشحف 
رفک هب  ار  نانآ  هراومه  دندومنیم و  هزیتس  نانآ  اب  دنتـشاد و  ینمـشد  یلیخ  نایعیـش  اب  نینچمه  دـندزیم . ار  وا  درکیم ، روبع  ناشرانک 

رد ار  هدیقع  يدازآ  یلجت  نیرتکچوک  یتح  نایلبنح  دسیونیم : یکـسفشورطپ  دـندادیم . تبـسن  میقتـسم  هرا  زا  فارحنا  تلالـضو و 
هلزتعم طوقـس  زا  دعب  هک  یتدیقع  عاجترا  دنرت . بصعتم  یمالـسا ، رگید  بهاذـمو  قرف  ناوریپ  زا  نانیا  دنرامـشیمن . زیاج  ینید  لئاسم 

ملاع رـسارس  رد  هچرگ  نایلبنح  يدالیم ، مهدراهچ  ات  مهد  ياهنرق  هلـصاف  رد  دـش . هلبانح  یعاجترا  بهذـم  عویـش  بجوم  درک ، روهظ 
هیقف هیمیت ، نب  دمحا  يدالیم ، هدراهچ  هدزیـس و  نرق  هناتـسآ  رد  دنتـشادن . تیرثکا  یمالـسا  دالب  زا  کی  چیه  رد  ًارهاظ  اما  دندوب  رایـسب 
دوـب هنایـشان  يو  تاـغیلبت  ظـعاوم و  نوـچ  و  درک . ماـیق  تعدـب  یـشیدناون و  هنوـگ  ره  هیلع  تشاد  هک  یطرفم  بصعت  اـب  یلبنح ، یماـن 
رهاـظ زا  تعباـتم  ندوب و  يرـشق  تشگ . ناـنآ  هیلع  نارگید  ینمـشد  بجوم  دروآ و  یپ  رد  ار  ناـیلبنح  يراـکنایز  نارـسخ و  ماـجنارس 

ره زا  نانآ  ندوب  روجهم  یخیرات و  هدنز  تایعقاو  زا  نانآ  یهقف  بتکم  یگداتفا  رود  نایلبنح و  طرفم  بصعت  راکفا و  تیودـب  تاملک ،
زا یلبنح  بهذم  هک  مینیبیم  ناس  نیدب  دش . بهذم  نیا  طاطحنا  طوقس و  هب  رجنم  ماجنارس  دوب ، هزات  هرمزور  یگدنز  عامتجا و  رد  هچ 

مهدزاود نرق  رد  سپـس  وا و  ياهتعدـب  هیمیت و  نبا  هلیـسو  هب  هک  نآ  اـت  دوب  لوـفا  لاـح  رد  زور  هب  زور  تیمهاو ، راـشتنا  عویـشرظن و 
: يرفعج بهذم  { 1 .} تفرگ دوخ  هب  ياهزات  تایح  هیمیت ، نبا  زا  شاهتفرگ  تأشن  ياهتعدب  باهولادبع و  نب  دمحم  هلیـسو  هب  يرجه 

لها تماما  هب  هک  دنتـسه  یناسک  يرفعج  بهذم  ناوریپو  يرـشع  ینثا  نایعیـش  تسا . يرـشع  ینثا  هعیـش  بهذم  نامه  يرفعج  بهذم 
هک تسا  نآ  يرفعج  بهذم  هب  بهذم  نیا  ندـش  هدـیمان  ببـس  و  دـندقتعم . دـنرفن  هدزاود  هک  مالـسلا ) مهیلع  ) تراهط تمـصع و  تیب 
هک یتافالتخا  اهيریگرد و  ببـس  هب  نایـسابع و  تفالخ  لیاوا  نایوما و  تموکح  رخاوا  اب  دوب  فداصم  (ع ) قداـص ماـما  یگدـنز  هرود 
اب درب و  هرهب  یبوخ  هب  تصرف  نیا  زا  دـیدرگ و  داجیا  عیـشت  هعـسوت  يارب  يدایز  ًاتبـسن  لاـجم  دوب  هدـمآ  دوجوهب  نادـناخ  ود  نیا  ناـیم 

نیمه هب  دومرف . نایب  ار  يدایز  رایـسب  تایاور  تخادرپ و  مالـسا  غیلبت  رـشن و  هب  عیـشت ، ینابم  فراـعم و  نییبت  سرد و  تاـقلح  لیکـشت 
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مظن دـیدرگ و  وگزاب  وگتفگ و  ینامز  ره  زا  شیب  هعیـش  ماکحا  فراعم و  دـش و  هدـیمد  هعیـش  دـبلاک  رد  يددـجم  تایح  تاـیح  تهج 
میکحت رب  هوالع  اریز  دنیامنیم . بوسنم  مامه  ماما  نیا  هب  ار  بهذـم  نیا  تهج  نیمه  هب  دـش . هداد  هعیـش  هب  ياهدـنزرا  صاخ و  بیترت 

سرد سلجم  رد  هک  نیا  بلاج  تسا . هدش  لقن  راوگرزب  ماما  نیا  زا  رگید -  ناماما  هب  تبـسن  بهذـم -  نیا  ثیداحا  هدـمع  نآ ، ینابم 
ناگرزب ناکرا و  زا  نیعا ، نب  ةرارز  نایح و  نبرباج  سنا ، نب  کلام  هیفنحوبا ، دننام  نانآ  زا  یخرب  دندرکیم . تکرش  نت  نارازه  ناشیا 

ربمایپ و تنس  نآرق و  هب  هجوت  اب  يرفعج  بهذم  ماکحا  ینابم و  فراعم ، نوچ  هک  تسا  یهیدب  دندمآیم . رامش  هب  هعیـش  تنـس و  لها 
ییاهتیدودـحم و  دـنادیم ، زاب  طابنتـسا  رد  ار  داهتجا  باب  و  تساملع ، عامجاو  یلقع  لوبق  لباق  ماکحاو  تیب  لها  ریرقت  لعف و  لوق و 

. تسا رادروخرب  ننست  لها  بهاذم  هب  تبسن  يرتلوقعم  رتحیحص و  ییایوپ  زا  درادن و  دنراد ، ماکحا  مهف  كرد و  رد  تنس  لها  هک  ار 
رد هک  یتافارحنا  زا  یکی  يرگيرابخا  کلسم  { 2 .} تسا يرفعج  بهذم  شریذپ ، يارب  بهذم  نیرتهب  رضاح  لاح  رد  ببـس  نیمه  هب 

ینعی عطقم  نیا  زا  اذل  و  تسنادیم . هتسب  تنـس  لها  دننام  ار  داهتجا  باب  هک  دوب  ياهدیقع  هعـسوت  دشر و  دمآ ، دوجو  هب  ریخا  ياههدس 
کلـسم سـسؤم  دـندش . میـسقت  نادـهتجم ) ای   ) نایلوصا نایرابخا و  هورگ  ود  هب  يرـشع  ینثا  هعیـش  هفیاط  دـعب  هب  يرجه  هدزاـی  نرق  زا 

. دوشگب ار  هعیش  نایلوصا  نادهتجم و  تمالم  باب  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  1033 ق ) م :  ) يدابآرتسا نیما  دمحم  الم  ینعی  يرگ  يرابخا 
جارختـسا تسا و  هباشتم  مکحم و  خوسنم و  خـسان و  ياراد  نآرق  نوچ  تسین ؛ امدـق  يانبم  قبط  رب  هعیـش  ياـملع  داـهتجا  تفگیم  يو 

دنک لمع  دوخ  نظ  هب  دیاب  دهتجم  اریز  تسا . لطاب  داهتجا  نیاربانب ، درک و  عوجر  همئا  رابخا  هب  دیاب  دشابیم ، راوشد  نآ  زا  نید  ماکحا 
، روخ رد  هتـسیاش و  قمعت  ربدت و  نودـب  دوشیم ، لقن  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا زا  هچ  ره  اهيرابخا  تسا . قح  هیبش  هکلب  تسین ؛ قح  نظ ، و 
تاقلطم و ياراد  نآرق  نوچ  هک  دـندقتعم  اریز  دـننادیمن ؛ تجح  ار  نآرق  رهاوظ  نانآ  دـننادیم . یعطق  لیلد  ار  نآ  هدرک و  لمع  نادـب 

نآرق نوچ  دنیوگیم  زین  دشاب . تجح  دناوتیمن  هتـشگ و  موهفمان  لمجم و  هدش ، دـییقت  صیـصخت و  اهنآ  زا  يرایـسب  تسا و  تامومع 
ناوت یمنو  تسا  لیوأت  ياملع  ملع و  رد  ناخسار  هب  رـصحنم  هکلب  تسین ؛ رـسیم  همه  يارب  نآ  ندیمهف  تسا ، یلاع  نیماضم  رب  لمتـشم 
رهاوظ هتفریذـپن ، ار  نایرابخا  ياههناهب  نادـهتجم  نایلوصا و  اما  تسناد . تجح  ار  اهنآ  درک و  لمح  اهنآ  يرهاظ  ياـنعم  رب  ار  شطاـفلا 

قرط نیا  زا  ار  یهلا  ماکحا  هب  ندیـسر  هار  تجح و  عاـمجا ، لـقع و  و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیبلـها و  (ص ) ربماـیپ تنـس  راـنک  رد  ار  نآرق 
هتکن نیا  رکذ  دنـشاب . هدرک  داجیا  نانآ  هک  تسین  يزیچ  هدوب و  عیاش  جیار و  مالـسا  ردص  زا  داهتجا  هک  دندقتعم  دـننادیم و  هناگراهچ 

ایحا و ریـسم  رد  یناهبهب » دیحو  هلاتیآ   » گرزب دّدـجم  ریذپانیگتـسخ  ياهشالت  رثا  رد  نادـنچ  يرگ  يرابخا  کلـسم  هک  تسا  مزال 
زیچان و رایسب  کلسم ، نیا  ناوریپ  رامش  هزورما  هک  يروط  هب  تشاذگ ؛ لاوز  هب  ور  يرگ  يرابخا  کلسم  ماجنارس  لوصا ، ملع  شرتسگ 
، روکشم داوج  دمحم  ك : ر . [. 2 . ] ص 188 ییاضخ ، فسوی  قیقحت  همجرت و   ، يزار رخف  ماما  تارظانم  ر ك : [. 1 . ] تسا انتعا  لباق  ریغ 

ص 105 و 106. مراهچ ، نرق  ات  مالسا  ياههقرفو  هعیش  خیرات 

تنس لها  یهقفءارآ 

تالص

؟  تساروما نیا  هب  دقتعم  مه  هعیش  ایآ  تسیچ ؟  دنناد  یم  مارح  ار  ارح  راغ  رد  ندناوخ  زامن  اه  ینس  هک  نآ  تلع 

شسرپ

؟  تساروما نیا  هب  دقتعم  مه  هعیش  ایآ  تسیچ ؟  دنناد  یم  مارح  ار  ارح  راغ  رد  ندناوخ  زامن  اه  ینس  هک  نآ  تلع 
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خساپ

ناکم نآ  ات  دیناوخب  زامن  فلتخم  ياهاج  رد  هک  هدش  دیکأت  هکلب  درادن , لاکـشا  فلتخم  ياه  ناکم  رد  ندناوخ  زامن  هک  تسین  یکش 
یم اج  هب  هک  ار  ییاهزامن  لفاون  ناـسنا  اـیآ  دـنک : یم  لاؤس  قداص 7 ماما  زا  سَمْهَکوبا  دـنهد . تداهـش  امـش  عفن  هب  تمایق  زور  رد  اـه 
زور رد  اه  ناکم  نیا  نوچ  دناوخب , ادج  ياهاج  رد  اج و  نآ  اجنیا و  دومرف : ترـضح  ادج ؟ ياه  ناکمرد  ای  دـناوخب  اج  کی  رد  دروآ ,

زا قداص 7 ترـضح  زا  ّیعبر  دایز  نب  ةدعـس  دنتـسه . ناسنا  ياـهرادرک  دـهاش  اـه  ناـمز  یتح  ( 1 .) دـنهد یم  تداهـش  وا  عفن  هب  تماـیق 
 , متـسه بشهک  نم  مدآ !  رـسپ  يا  دـنک : یم  ادـن  لاعتم  يادـخ  بناج  زا  يدانم  دوش , لخاد  بش  نوچ  هدرک :  تیاو  7 رقاب ماما  شردپ 

یناوت یمنار  يریخ  هنـسح و  رگید  دـنک , عولط  باـتفآ  هک  نیمه  نوچ  ریگ , دوخ  ءهرهب  نم  زا  تسه .  نم  رد  هچ  نآ  رب  مدـهاشو  هاوگ 
متـشذگ و نم  ینک .  وفعو  اضر  بلط  هداد ,  ماجنا  هانگ  هب  تبـسن  یناوت  یم  هن  ینک و  دایز  تتانـسح  تاریخ و  هب  يزاس و  دراو  نم  رد 
ره دومرف : قداص 7 ماما  زاب  ( 2 .) ددرگ يرپس  نآ  نارود  هک  یتقو  دـیوگ , یم  زور  ار  راتفگ  نیمه  دوب . باتفآ  عولط  ات  نم  نارود  متفر . 
ات هد  ماجنا  وکین  راک  سپ  مدهاشوت .  رب  متـسه و  يدیدج  زور  نم  مدآ !  دنزرف  يا  دـنک  یم  باطخ  اه  ناسنا  هب  دوش , یم  ون  هک  يزور 
هک ییاهناکم  رگم  تسا ,  هدش  شرافس  هکلب  زئاج  یناکم  ره  رد  ندرک  تدابع  نیاربانب  ( 3  .) مهد تداهش  تمایق  زور  رد  وت  عفن  هب  نم 

, دننک دمآ  تفر و  اج  نآ  هب  دنناوت  یمن  نارگید  هک  یتولخ  ياج  رد  مرحمان  نز  درم و  ندناوخ  زامن  دننام  , دـشاب تمهت  دروم  ای  یبصغ 
 ; مامح دننام  دراد , تهارک  ندناوخ  زامن  اج  دـنچ  رد  ( 4  .) هناخدور لیـسم  دننام  دشاب , كانرطخ  اج  نآ  رد  ندـنام  هک  ییاه  ناکم  ای 

سکع يوربور  هناخزپشآ ;  رد  شتآ ;  لباقم  رد  دنک ; داجیا  تمحازم  ناگدـننک  روبع  يارب  هک  هچوک  نابایخ و  هداج ,  رازکمن ; نیمز 
دهاشم دـجاسم و  دـننام  دراد , يرتشیب  باوث  اه  ناکم  یـضعب  رد  ندـناوخ  زامن  ( 5  .) ناتـسربق رد  ربق و  ود  نیب  ربق , لـباقم  همّـسجم ;  و 
تـسا هدـشن  داو  یثیدـح  یلیلد و  ارح  راـغ  رد  ندـناوخ  زاـمن  دروم  رد  نوچ  دـنیوگ : یم  ناملـسم )(  نارّجحتم  زا  یهورگ  ( 6  .) هفرشم

زامن اج  نآ  یسک  رگا  سپ  دنراد . هعیش  اب  یصاخ  دانع  دنتسه و  بآم  رجحتم  یناناملـسم  هک  دنتـسه  ناکلـسم  یباهو  دارم  یقروا 3. پـ ,)
هیرظن نیا  دننک . یم  عنم  اج  نآ  رد  زامن  ندناوخ  زا  اذل  دوش . یم  بوسحم  تعدب  تسا و  لیلد  نودب  عیرـشت  دّبعت و  هوحن  کی  دناوخب ,

ياه ناکم  رد  هک  هدش  دراو  تیاور  هکلب  درادـن , یلاکـشا  دـشاب , هتـشادن  یعرـش  عنم  هک  یناکم  ره  رد  ندـناوخ  زامن  اریز  تسا ,  اطخ 
بحاو و ياهزامن  ربمایپ  هک  ییاج  تسا .  هدناوخزامن  ربمایپ  ارح  راغ  رد  هک  نیا  رب  ًافاضم  دش . هراشا  یضعب  هب  هک  دیناوخب  زامن  فلتخم 
زا لوـقنم  ص 318  ج 7  راونـالاراحب , یقروا 1. پـ . ) دوبدـهاوخ بوـلطم  ندـناوخ  زاـمن  ًاـعطق  تـسا ,  هدــناوخ  یم  ار  هبحتــسم  لـفاون 

ج 7 راونالاراحب , یقروا 3. پـ  ) ج 7 ص 325 راونالا , راحب  زا  لقن  هب  ج 7 ص 234  یسانشداعم ,  یقروا 2. پـ  ) ج 7 ص 235 یسانشداعم , 
یقروا پـ  ) هلئسم 898 ج 1  عجارم ,  لئاسملا  حیـضوت  یقروا 5. پـ . ) رازگزامن ناـکم  ج 1  عجارم ,  لئاسملا  حیـضوت  یقروا 4. پـ  ) ص 325

ءهلئسم 893 895 نامه ,  .6

؟ دنهدیم رارق  مه  يور  ار  اهتسد  زامن  ماگنه  اهینس  ارچ 

شسرپ

؟ دنهدیم رارق  مه  يور  ار  اهتسد  زامن  ماگنه  اهینس  ارچ 

خساپ
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دننادیم بحتسم  ار  راک  نیا  تنس  لها  دنیوگیم . فتکت  ای  ریفکت  ًاحالطـصا  ار  زامن  رد  هداتـسیا  تلاح  رد  اهتسد  ندادرارق  مه  يور 
: دیـسرپ دنداتـسیا . هنیـس  هب  تسد  وا  ربارب  رد  نانآ  دید  رمع  دندروآ ، وا  دزن  ار  یناریا  ناریـسا  یتقو  ددرگیمرب . رمع  نامز  هب  نآ  أشنم  و 
دـمآ و شـشوخ  مارتحا  هنوگ  نیا  زا  رمع  میهدیم . ماجنا  ار  راک  نیا  نامناگرزب  هب  مارتحا  تهج  هب  اـم  دـنتفگ : دـیاهدرک ، روط  نیا  ارچ 
ال : " تا هدمآ  تایاور  رد  دش . داجیا  نید  رد  تعدـب  نیا  نامز  نآ  زا  مینکب . ار  راک  نیا  راگدرورپ  ربارب  رد  زامن  رد  تسا  بوخ  تفگ :

تعدـب زاـمن  رد  راـک  نیا  همئا  رظن  هب  ( 1" .) تسا اهیـسوجم  راک  نیا  اریز  ناوخن ، زامن  هتـسب  تسد  سوجملا ؛ کـلذ  عنـصی  اـمنا  رفکت 
یعون رمع  طسوت  راک  نیا  ندیدنـسپ  تسا . هدـناوخ  زامن  هتـسب  تسد  ربمایپ  هن  ربمایپ و  تاملک  رد  هدـمآ و  نآرق  رد  هن  هک  نوچ  تسا ،

ام عجارم  ياوتف  هب  تسا و  تعدب  ندناوخ  زامن  هتسب  تسد  نیاربانب  دشاب . زامن  رد  راک  نیا  زاوج  رب  یلیلد  دناوتیمن  هک  تسا  ناسحتسا 
 - 2 ثیدـح 9301 . ص 367 ، ج 7 ، هعیـشلا ، لـئاسو   - 1 اـهتشونیپ : ( 2 .) دوشیم زاـمن  نـالطب  ثعاـب  هدـش ، یهن  راـک  نیا  زا  نوچ 

هلئسم 1130. زامن ، تالطبم  ج1 ، عجارم ، لئاسملاحیضوت 

؟ دنناوخ یم  هروس  دمح و  تنس  لها  یلو  دناوخ  یم  هعبرا  تاحیبست  زامن  مراهچ  موس و  تعکر  رد  هعیش  ارچ 

شسرپ

؟ دنناوخ یم  هروس  دمح و  تنس  لها  یلو  دناوخ  یم  هعبرا  تاحیبست  زامن  مراهچ  موس و  تعکر  رد  هعیش  ارچ 

خساپ

تجح ار  ینید  صوصن  ربارب  رد  نانآ  تاداهتجا  یتح  هدروآيور و  افلخ  هریـس  هب  ننـست  لها  هک  تسا  نآ  فالتخا  یـساسا  هشیر  فلا 
هلأسم وضو ، باب  رد  ًـالثم  دـننکیملمع . نآ  هب  دـشاب ، ربماـیپ  اـی  نآرق  رهاـظ  فـالخرب  اـفلخ  ةریـس  هک  يدراوم  رد  یتحاذـل  دـننادیم ،

مکهوجواولسغاف  : » هفیرـش هیآ  ریـسفت  هب  ییوس  زا  دنکیم و  ربمایپ  هریـس  رد  دیدرت  هبتشگزاب  ییوس  زا  زین  اهتسد  نتـسش  یگنوگچ 
نییاپ هب  الاب  زا  ترضح  نآ  طسوت  اهتسد  نتـسش  هوحن  دناهداد  حیـضوتار  (ص  ربمایپ هریـس  هک  یتایاور  ساسا  رب  قفارملا  یلا  مکیدیاو 
ییاهن دـح  ینعی  تسا  هدـش  رکذ  تیاغ  ياـهتنمناونع  هب  هدـمآ  هیآ  رد  هک  یلا   » هملک تسا و  بآ  ناـیرج  یعیبط  دـنور  قباـطمهک  هدوب 

ناردارب قارتفا  یلصا  هجو  تساوش  تسش و  تهج  رگنایب  هیآ  رد  یلا   » ننست لها  ریسفت  هب  انب  نکیل  تساهدومرف  نایب  ار  اهتسد  نتـسش 
تنس لها  نارداربیلو  دنشابیم  تیب  لها  بتکم  وریپ  دوخ  يداقتعا  لوصا  زین  هقف و  ردنایعیش  هک  تسا  نآ  بهذم  رظن  زا  ینس  هعیش و 

زوربماکحا رد  زین  یلمع  زا  ییاهتوافت  هک  هدـیدرگ  نآ  بجوم  رما  نیمه  دـننکیمتیعبت . زین  تیب  لها  زا  ریغ  یناهیقف  زا  هنیمز  نیا  رد 
لکش زاغآرـس  اهلقن  نیا  دندرکیم . ثیدح  لقن  ترـضحنآ  زا  نیعبات  ای  هباحـص و  ناونع  هب  يدایز  دارفا   6 مرکا ربمایپ  زا  سپ  دـیامن .

هب انب  اـهتموکح  نیا   6 مرکاربماـیپ زا  سپ  تفـالخ  تموکح و  نتفرگ  هلـصاف  لـیلد  هب  هنافـسأتم  تسا  هدوب  یهقفبتاـکم  هقف و  يریگ 
بهاذم همه  دعبياهنرق  یتح  هک  اج  نآ  ات  دنتشامگ  تمه  دوب  تیب  لها  بتکم  اب  توافتمهک  یبتاکم  دارفا و  جیورت  هب  یـسایس  لیالد 

زین ینامثع  یـسابع و  يوما و  ياهتموکح  اب  هعیـش  موادـم  يریگرد  تفاینتیمـسر  تیب  لها  بتکم  یلو  دـنتفای ، تیمـسر  رگید  یهقف 
زا ًامئاد  همئا  رگا  دنامیم . توکسم  هفینح  وبا  داتـسابهذم  یلو  دوشیم  جیورت  یفنح  بهذم  مینیبیم  ورنیمه  زا  دیدرگ . تلعرب  دیزم 

ثیدح ذخا   7 قداص ماما  زا  اهنت  هفینح  وبا  تسا  رکذ  هب  مزال  تسا  هدوب  هلأسم  نیمهنآ  رهاظم  زا  یکی  دـناهدنار  نخـس  دوخ  تیمولظم 
هعیش ارچ  یناجیتمدش 2 - تیاده  هاگنآ  - 1 ك :  هنیمز ر .  نیا  رد  تسا  هتـشاد  ثیدـح  ذـخا  يارب  زین  يرگید  قرط  هکلب  هدومننملع  و 
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یباهش دومحمهقف  راودا  يردصهقف 6 - خیرات  ینیـسح 5 - یبنناهج  بهاذم  نایدا و  نیظعاولا 4 - ناطلسرواشیپ  ياهبش  يزارمدش 3 -
تساریخم راذگ  زامن  رخآ ، تعکر  ود  رد  عجارم  ياواتف  هعیش و  هقف  قبط  یـسوط ب  خیـش  هماندای  یحلاصهّتس 8 - حاحص  باحصا  - 7
تاحیبست دصق  رگا  ینعی  دشاب ؛ هتـشاد  ار  نامه  ندناوخ  تینلوا  زا  دیاب  دناوخب  تساوخ  ار  مادک  ره  تاحیبست و  ای  دمح  ندـناوخ  نیب 

. دناوخب دمح  ودنک  دمح  تین  لوا  زا  ای  دناوخب  تاحیبست  دنک و  اهر  دیاب  دناوخ ، دمح  ًاهابتشاو  دشاب  هتشاد 

دنناوخ یم  زامن  رهم  نودب  تنس  لها  ارچ 

هراشا

مارح تعدب  تسا و  تعدب  حول  رب  هدجـس  موس -  لاؤس  دـننکیم ؟ هدجـس  شرف  رب  ترورـض  لاح  ریغ  رد  تنـس  لها  ارچ  لوا -  لاؤس 
؟ درادن نیسح  ماما  تبرت  رب  هدجس  هب  صاصتخا  لاکشا  نیا  تسا .

شسرپ

 - موس لاؤس  دننکیم ؟ هدجـس  شرف  رب  ترورـض  لاح  ریغ  رد  تنـس  لها  ارچ  لوا -  لاؤس  دـنناوخ  یم  زامن  رهم  نودـب  تنـس  لها  ارچ 
؟ درادن نیسح  ماما  تبرت  رب  هدجس  هب  صاصتخا  لاکشا  نیا  تسا . مارح  تعدب  تسا و  تعدب  حول  رب  هدجس 

خساپ

يور دننادیمن و  طرـش  ار  دیورب  نیمز  زا  هچنآ  ای  گنـس  ای  رهم )  ) كاخ امتح  دننادیم و  زیاج  ار  زیچ  ره  يور  ندرک  هدجـس  اهنآ  اریز 
: درک میسقت  هتسد  دنچ  هب  ناوتیم  ار  تنس  لها  عبانم  رد  دوجوم  تایاور  تنس : لها  عبانم  رد  هدجس  تایاور  دننکیم . هدجـس  مه  شرف 
«، دـش هداد  رارق  ممیت  هدجـس و  لـحم  نم  يارب  نیمز  : » يوـبن ثیدـح  دـننام  تسا : هدرک  ناـیب  ار  نیمز  رب  هدجـس  طـقف  هک  یتاـیاور  - 1

باـتک هعیـشلالئاسو ، ، ) تسا دوجوم  زین  یعیـش  عباـنم  رد  اـنیع  هک  تیاور  نیا  ح 2 .) ممیتـلا ، باـتک  ص 92 ،  ج 1 ، يراخب ، حیحـص  )
تروص هب  ار  نیمز  هک  یتایاور  - 2 درادن . نیمز  رد  هدجس  لحم  ندوب  رصحنم  رب  تلالد  ح 8 .) بابلا 1 ، هیلع ، دجسی  ام  باوبا  ةولصلا ،
یناشیپ اهنش  يامرگ  تدش  هک  میدرک  تیاکـش  ربمایپ  دزن  : » تفگ هک  ترالا  نب  بابخ  ثیدح  دننام  درادیم . هدجـس  لحم  يراصحنا 

نع فشکلا  باـب  ص 104 ، ج 2 ، يربکلا ، ننـسلا  یقهیب ، «، ) تفریذـپن ار  ام  تیاکـش  ترـضح  نآ  یلو  دـنازوسیم  ار  نامیاهتسد  و 
، هیاهنلا ریثا ، نبا  ، ) دننک هدجس  دوخ  سابل  هشوگ  رب  دادن  هزاجا  ربمایپ  ینعی  دیوگیم  تیاور  نیا  حرش  رد  ریثا  نبا  دوجـسلا .) یف  ههبجلا 

تدـش لیلد  هب  میدـناوخیم ، ار  رهظ  زامن  ربمایپ  اب  تفگ : يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  يرگید  تیاور  رد  یکـش .)»  » هداـم ص 497 ، ج 2 ،
دنـسم «، ) مینک هدجـس  نآ  رب  میناوتب  دوش و  کـنخ  اـت  میدادیم  تسد  نآ  هب  تسد  نیا  زا  میتشادیمرب و  هزیرگنـس  تشم  کـی  اـمرگ 
ندرک کنخ  زا  دوب  زیاج  ندـب  هب  لـصتم  ساـبل  رب  هدجـس  رگا  دـیوگیم : خیـش  زا  تیاور  نیا  لـیذ  رد  یقهیب  ص 337 .) ج 3 ، دمحا ،

رد یتـح  هک  دوشیم  هدافتـسا  اـههد  تیاور و  ود  نیا  زا  ص 105 .) ج 2 ، يربکلا ، ننـسلا  یقهیب ، «، ) دوب رتناسآ  ناتـسد  رد  هزیرگنس 
هک سابع  نبا  ثیدح  دـننام  دـنادیم  زیاج  زین  ار  یندـیئور  رب  هدجـس  هک  یتایاور  - 3 تسا . هدـشن  هدجـس  سابل  رب  زین  ترورـض  تلاح 

ثحب ياهتنا  رد  ینـالقع  رجح  نبا  309 و 358 .) ، 303 ص 369 ، ج 1 ، دمحا ، دنـسم  «، ) درکیم هدجـس  هرمخ »  » رب مرکا  ربمایپ  : » تفگ
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هتفاب امرخ  تخرد  گرب  زا  هک  تسا  یکچوک  هداجـس  نآ  دـیوگیم  يربط  تسا و  میم  نوکـس  ءاخ و  مض  اـب  هرمخ  : » دـیوگیم ضیح 
دـنیوگیم و ریـصح  نآ  هب  رگید  دـشاب  رتگرزب  رگا  دریگ و  رارق  نآ  يور  تسد  تروـص و  هـک  تـسا  يردـق  هـب  نآ  هزادـنا  دوـشیم 

لوا دوشیم : هدافتسا  بلطم  ود  تیاور  نیا  زا  ص 430 .) ج 1 ، يرابلاحتف ، ینالقعلا ، رجح  نبا  ، ) تسا هدیشوپ  روتـسم و  زین  نآ  ياهخن 
هدیـشوپ و هرمخ  ياهخـن  هک  تسا  هتفگ  هیاهن  رد  هک  نیا  هژیو  هب  هدوب  سوبلم  لوکأمریغ و  هایگ  رب  نیمزریغ ، رب  ربماـیپ  هدجـس  هک : نیا 

تیاور زا  تشاد . صاخ  ءیـش  کی  دوخ  هدجـس  يارب  (ص ) مرکا ربمایپ  هک : نیا  مود  تسا . ناـیامن  نآ  هاـیگ  طـقف  ینعی  تسا . روتـسم 
مرن هسام  دجسم  نیمز   ) درکیم هدجس  هرمخ  رب  دناوخیم  زامن  هناخ  رد  ربمایپ  هاگره  هک  دوشیم  هدافتسا  زین  ترضح  نآ  رسمه  هنومیم 
نب سنا  ثیدـحدننام  تسا  هداد  هزاجا  ترورـض  لاـح  رد  ار  ساـبل  رب  هدجـس  هک  یتاـیاور  - 4 دوب .) شرف  ربماـیپ  هناـخ  نیمز  یلو  دوـب 
دوخ سابل  رب  دراذـگب  نیمز  رب  ار  دوخ  یناشیپ  امرگ  تدـش  لیلد  هب  تسناوتیمن  اـم  زا  یکی  رگا  میدـناوخیم  زاـمن  ربماـیپ  اـب  : » کـلام

زین ص ح 542 و  ص 188 ، ج 1 ، يراخب ، حیحص  تسا . هدرک  نایب  نومـضم  دنچ  هب  ار  تیاور  نیمه  کلام  نب  سنا  «، ) درکیم هدجس 
. تسا زیاج  ترورض  لاح  رد  سابل  رب  هدجس  هک  دوشیم  هدافتسا  نومضم  نیمه  هب  رگید  تیاور  دنچ  تیاور و  نیا  زا  ح 1208 .) ، 373

هـشوگ رب  ربمایپ  : » دـیوگیم هریرهوبا  ترورـض . لاح  رد  طقف  هن  هدـمآ  قلطم  تروص  هب  هماـمع  هشوگ  رب  هدجـس  نآ  رد  هک  یتیاور  - 5
تداع هک  يرگید  ثیداحا  اب  ًـالوا  تیاور  نیا  مقر 22238 .) ص 130 ، ج 8 ، لامعلازنک ، يدنهلا ، یقتملا  «، ) درکیم هدجـس  شاهمامع 

تاقبطلا دعـس ، نبا  «، ) دزیم ـالاب  یناـشیپ  زا  ار  هماـمع  درکیم  هدجـس  یتقو  ربماـیپ  : » تسا ضراـعم  دـنکیم  ناـیب  هدجـس  رد  ار  ربماـیپ 
هراشا وا  هب  دنکیم و  هدجس  شاهمامع  هشوگ  رب  هک  دید  ار  یـسک  ربمایپ  دادیم : دای  ار  نیمه  زین  نارگید  هب  و  ص 151 ) ج 1 ، يربکلا ،

لها لقن  قبط  زین  نآ  دنـس  ایناث  و  ص 105 ) ج 2 ، يربکلا ، ننـسلا  یقهیب ، «، ) دز الاب  ینـشیپ  زا  ار  همامع  وا  داد ، ناشن  ار  یناـشیپ  درک و 
رکبوبا یمئاد  راتفر   » تفگ هیما  یبا  میرکلادبع  دنکیم  نایب  هدجـس  رد  ار  هباحـص  هریـس  هک  یتایاور  - 6 نامه .) ، ) تسین حیحـص  تنس 

رارق نآ  دننام  ای  شرف  يور  رگا   ) ار یناشیپ  هدجـس ، لاح  رد  ای  دـناوخیم و  زامن  نیمز  رب  ای  هک  دوب  نیا  زامن  لاح  رد  هدجـس  هب  تبـسن 
دوجسلا باب  تیاور 2222 ، ص 128 ، ج 8 ، توریب ، هلاسرلا ، هسسؤم  لامعلا ، لزنک  يدنه ، یقتم  «، ) دیشکیم نیمز  يوس  هب  تفرگیم )
شسابل رب  دنک  هدجـس  نیمز  رب  دناوتیمن  امرگ  ای  امرـس  لیلد  هب  یـسک  رگا   » تفگ هک  تسا  هدش  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  هب .) قلعتیام  و 

یـسک هک  یماگنه  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  (ع ) بلاـطیبا نبیلع  زا  تیاور 2225 .) نامه ، (، ) ترورـض لاح  رد  ینعی  « ) دنک هدـجس 
هدجـس هک  ینامز  رمع  نبا  دـیوگیم : عفان  ص 105 .) ج 2 ، يربکلا ، ننـسلا  یقهیب ، «، ) دـنزب رانک  یناشیپ  زا  ار  هماـمع  دـناوخیم  زاـمن 

رد یتقو  ارچ  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  لاـح  ناـمه .) ، ) دریگ رارق  نیمز  رب  شیناـشیپ  اـت  دزیم  راـنک  ار  نآ  تشاد  هماـمع  درکیم و 
اربج دنک  تابثا  ترورض  لاح  ریغ  رد  ار  نآ  لاثماو  هچراپ  شرف و  رب  هدجس  هک  درادن  دوجو  يربتعم  لیلد  چیه  تنـس  لها  ییاور  عبانم 

ای كرـشم  تسا  كاخ  زا  ياهعطق  ار  رهم  رب  هعیـش  هدجـس  تیباهو  ارچ  ایناث  دننکیم و  هدجـس  شرف  رب  ترورـض  لاح  ریغ  رد  نانآ  ًالوا 
هدجس تایاور  حیرصت  ترثک و  یخرب  - 1 دننکیم ؟ هدجس  شرف  رب  ترورض  لاح  ریغ  رد  تنس  لها  ارچ  لوا -  لاؤس  دننادیم . تعدب 

نیب یعنام  دناوتیم  سپ  تسین  هدجس  هناگتفه  ياضعا  رگید  یناشیپ و  نیب  یقرف  چیه  دنیوگیم  دنریگیم و  هدیدن  ار  ضرا  رب  رـشابم 
رد هن  یتح  حیحـص و  تایاور  رد  هن  نآرق  رد  هن  تسین  ءاضعا  رگید  یناشیپ و  نیب  یقرف  چـیه  دـیوگیم  مزح  نبا  دـشاب . نیمز  یناشیپ و 

، لیجلاراد یلحملا ، مزح ، نبا  ، ) يرگید صخش  ره  لوق  رد  هن  یباحـص و  کی  لوق  رد  هن  سایق و  رد  هن  عامجا و  رد  هن  فیعـض  تایاور 
یخرب - 2 تسا !!؟ هدـیدن  هباحـص  لاوقا  تایاور و  رد  ءاضعا  رگید  یناشیپ و  نیب  یقرف  چـیه  وا  اعقاو  ینعی  هلأسم 439 .) ص 83 ، ج 4 ،

هچ دراد  رارق  نآ  يور  ناـسنا  هک  تسا  يزیچ  نآ  ره  تاـیاور  رد  ضرا  زا  دارم  ینعی  تسا . نیمز  رب  هدجـس  شرف  رب  هدجـس  دـنیوگیم 
بتکلاراد یبـطرق ، زا  دـصتقملا  ۀـیاهن  دـهتجملاۀیادب و  باـتک  رب  ضوعم  دـمحم  یلع  خیـش  هقیلعت  ، ) شرف هچ  دـشاب و  گنـس  كاـخ و 

تسا و یقافتا  یندییور  نیمز و  رب  زامن  تحـص  دیوگیم  شدوخ  یبطرق  ضرالا . ریغ  یلع  ةولـصلا  مکح  باب  ص 195 ، ج 2 ، هیملعلا ،
يارب نیمز   » يوبن ثیدـح  حرـش  رد  ار  نآ  نخـس  نیا  هب  نیلئاق  تسا .) سنا  نب  کلام  بهذـم  نیا  تسا و  هورکم  یفالتخا و  نآ  ریغ  رب 
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یبهذـم چـیه  رب  انب  شرف  رب  ممیت  اریز  تسا  راگزاسان  تیاور  رهاظ  اـب  نخـس  نیا  یلو  دـناهدروآ  تفرگ » رارق  ممیت  هدجـس و  لـحم  نم 
امرگ و رد  هدجـس  تایاور  زا  هک  نیا  زا  هتـشذگ  تسین . هداتـسیا  نآ  يور  ناـسنا  هک  يزیچ  ره  ضرا  زا  دارم  اـنیقی  سپ  تسین ، حـیحص 

رگید فالخ  هب  تسا  نیمز  اب  یناشیپ  ترـشابم  موزل  زا  ناشن  همه  رـس ، زا  همامع  ندز  رانک  دـش و  هتفگ  رکبوبا  هدجـس  زا  هچنآ  اـمرس و 
؟ درادـن نیـسح  ماما  تبرت  رب  هدجـس  هب  صاـصتخا  لاکـشا  نیا  تسا . مارح  تعدـب  تسا و  تعدـب  حول  رب  هدجـس  موس -  لاؤس  اـضعا .
رد هچ  نـید  رد  فرـصت  لوا : ص 31 .) (ع ،) قداصلا مامالا  هسـسؤم  رفعج ، خیـشلا  یناحبـسلا ، ۀـعدبلا ، ، ) دراد نکر  ود  نید  رد  تعدـب 

هلأسم رد  هک  یلاح  رد  تسا . هتـشادن  دوجو  نآ  رب  عرـش  رد  یلیلد  چـیه  مود : نآ . هب  توعد  ناصقن و  ای  ةداـیز  هب  مکح ، رد  هچ  هدـیقع 
. دراد دوجو  نآ  رب  یناوارف  هلدا  اـیناث  تسا و  نید  ءزج  حول  رب  هدجـس  ًـالوا  ینعی  مود ؛ هن  تسا و  لوا  بلطم  دراوم  زا  هن  حول  رب  هدـجس 
رب هدجس  رب  دهدیم ، هزاجا  ار  ضرا  رب  هدجـس  هک  ياهلدا  مامت  دنکیم و  باختنا  دوخ  هدجـس  يارب  رازگزامن  هک  تسا  یکاخ  حول  - 1

شرف رب  هدجـس  تسا و  شورفم  دجاسم  همه  هزورما  هک  تسا  نیا  دراذگیم  زامن  حول  رب  هعیـش  هک  نیا  لیلد  - 2 دراذگیم . هحص  حول 
یتقو (ص ) هللا لوسر  - 3 دشاب . زیمت  كاپ و  ایناث  ودنک  قدص  نآ  رب  ضرا  ًالوا  هک  دنکیم  هیهت  ضرا  زا  یحول  اذل  تسا ، هدشن  عیرـشت 

-4 دش . رکذ  نآ  تایاور  هک  دندرکیم . هدافتسا  نآ  زا  هدجـس  يارب  هک  دندوب  هدرک  هیهت  امرخ  زا  ياهرمخ  دندناوخیم  زامن  شرف  يور 
تاقبط رد  دعس  نبا  - 5 تسا . هدش  رکذ  لمع  نیا  زاوج  هدـمآ  (ع ) نیـسح ماما  تبرت  رب  هدجـس  هرابرد  (ع ) قداص ماما  زا  هک  یتیاور  رد 

نبا يربکلا ، تاقبطلا  «، ) هنیفـسلا یف  اهیلع  دجـسی  ۀـنبلب  جرخی  جرخ  اذا  قورـسم  ناک  : » دـیوگیم عدـجا  نب  قورـسم  لاوحا  رد  يربکلا 
نیرز - 6 دوـب . نیدـشار  ياـفلخ  نادرگاـش  زا  هنیدـم و  هیقف  عدـجا  نب  قورـسم  1377 ه.ق ) توریب ، رداــص  راد  ص 79 ، ج 6 ، دـعس ،

ج یقرزا )  ) هکم رابخا  «، ) هیلع دجسا  ةورملا  راجحا  نم  حولب  یلا  ثعبا  نا  هنع  هللا  یـضر  سابع  نب  هللادبع  نب  یلع  ّیلا  بتک  : » دیوگیم
هب سابع  نب  هللادبع  نب  یلع  (. 1369 مق ، ءادهشلادیس  هسسؤم  تاراشتنا  بسن ، ینیسح  اضردیس  تبرت ، رب  هدجـس  زا  لقن  هب  ص 151  ، 3

تـسین تعدـب  حول  رب  هدجـس  هک  دوشیم  مولعم  هلدا  نیا  زا  منک . هدجـس  نآ  رب  ات  روایب  میارب  هورم  ياهگنـس  زا  یحول  هک  تشون  نم 
لطاب و رارطضا ، تلاح  ریغ  رد  اهنیا ، ریغ  رب  هدجـس  دش ، رکذ  هایگ  نیمز و  رب  هدجـس  باب  رد  هک  ياهلدا  هب  هجوت  اب  تفگ  ناوتیم  هکلب 

. دنوشیم بوسحم  رازگتعدب  نانآ  دنکیم  غیلبت  ار  ضرا  ریغ  رب  هدجس  ناتسبرع  تیباهو  زورما  هک  اجنآ  زا  تسا و  تعدب 

؟ دنناد یم  هچ  ار  رهم  رب  ندرکن  هدجس  زامن و  رد  فتکت  تلع  دنناوخ و  یمن  زامن  هعیش  لثم  تنس  لها  ارچ 

شسرپ

؟ دنناد یم  هچ  ار  رهم  رب  ندرکن  هدجس  زامن و  رد  فتکت  تلع  دنناوخ و  یمن  زامن  هعیش  لثم  تنس  لها  ارچ 

خساپ

هنیـس هب  تسد  دـمح ، زا  دـعب  نتفگ  نیمآ  یلو  دوجـس . عوکر و  دـمح ، مارحـالا ، ةریبکت  تسا : یکی  ینـس  هعیـش و  زاـمن  تاـیلک  فلا )
دنادیمن و (ص ) ربمایپ زامن  زا  ار  اهنآ  هعیش  هک  تسه  ننـست  لها  زامن  رد  رگید  ییزج  دراوم  یـضعب  ندناوخن و  لماک  هروس  نداتـسیا ،

دروم زین  ننـست  لها  دوخ  نایم  رد  زامن ، لاح  رد  صاخ  تیفیک  نیا  اب  اهتـسد  ندراذگ  ًالوا ؛ زامن : رد  فتکت  تلع  ب ) دـهدیمن . ماجنا 
هوحن هدـهاشم  اب  مود  هفیلخ  هک  تسا  یتعدـب  لمع ، نیا  خـیرات  هشیر  ًایناث ؛ دـننکیمن . نینچ  ناشیا  ياههقرف  زا  یـضعب  تسا و  فالتخا 
میلست ًاثلاث ؛ تسا . هدوبن  يزیچ  نینچ  مالـسا  رد  زامن  تیفیک  لصا  رد  درک و  عارتخا  دوخ ، نیطالـس  هب  اهروشک  زا  یـضعب  یلاها  مارتحا 
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يور هب  تسد  ینعی ، تیفیک ؛ نیا  اب  ندناوخ  زامن  اذل  تسا ، یهلا  ياهدـیابن  اهدـیاب و  تاروتـسد و  هب  لمع  رد  دـنوادخ  ربارب  رد  یعقاو 
اهنآ ج ) دراد . تافانم  ًالماک  ادـخ  ربارب  رد  میلـست  تقیقح  اب  تسا ، تعدـب  نوچ  هکلب  تسین  رتشیب  میلـست  هناشن  اهنت  هن  نتـشاذگ  تسد 

هدجـس یبـنلا  دجـسم  فـک  كاـخ  رب  همه  (ص ) ربماـیپ ناـمز  رد  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  د ) دـننادیم . زیاـج  ار  يزیچ  ره  رب  هدـجس 
رد شزوس  زا  يریگولج  يارب  زین  دـندوب  هتخیر  مرن  هسام  نآ  حیطـست  يارب  زین  اههزیرگنـس و  تنوشخ  زا  يذأت  مدـع  يارب  دـندرکیم و 

یهقف رظن  زا  رهم  اریز  تـسا . راـگزاس  ًـالماک  زین  هیماـما  یهقف  یناـبم  اـب  بـلطم  نـیا  دنتـشاذگیم . ریـصح  هدجـس  لـحم  رد  اهناتـسبات 
دناهداد اوتف  نآ  قبط  اهقف  همه  هک  مکح  نب  ماشه  هحیحـص  تیاور  رد  تسا . كاخ  هب  یـسرتسد  هدننک  لیهـست  هکلب  درادن . تیعوضوم 

ام یلع  وا  ضرالا  یلع  الا  زوجیال  دوجـسلا  لاق : زوجیال  امع  هیلع و  دوجـسلا  زوجی  امع  ینربخا  (ع : ) هللادـبع یبال  لاـق  هنا  : » تسا هدـمآ 
نوکی نا  یغبنی  الف  لجوزع  عوضخ هللا  دوجـسلا  نال  لاق : کلذ ؟ یف  هلعلا  ام  كادـف  تلعج  هل : لاقف  سبل . وا  لکا  ام  ـالا  ضرـالا  تتبنا 

هتهبج عضی  نا  یغبنی  الف  لجوزع  هللا  هدابع  یف  هدوجـس  یف  دـجاسلا  و  نوسبلی . نولکای و  ام  دـیبع  ایندـلا  انبا  نال  سبلی . لکوی و  ام  یلع 
هدجس هچ  رب  زاس  هاگآ  ارم  دیسرپ : (ع ) قداص ماما  هللادبعابا -  ترضح  زا  ماشه  اهرورغب ؛  اورتغا  نیذلا  ایندلا  انبا  دوبعم  یلع  هدوجس  یف 

: دیسرپ زاب  تسا . یندروخ  یندیـشوپ و  هک  هچنآ  زج  تسا  زیاج  دیوریم  هچنآ  نیمز و  رب  اهنت  هدجـس  دندومرف : اوران ؟ هچ  رب  تساور و 
یندروخ یندیشوپ و  رب  هک  دیاشن  سپ  تسا . لجوّزع  دنوادخ  هاگشیپ  رد  عوضخ  هدجس  اریز  دندومرف : تسیچ ؟ نآ  هفـسلف  موش  تیادف 

هک دیاشن  مرجال  تسا . رگشتسرپ  ار  يادخ  شاهدجس  رد  رگهدجـس  دنیاهیندیـشوپ و  اهیندروخ و  هدنب  نایارگ  ایند  اریز  دریگ . ماجنا 
رهم دروم  رد  هیلع ) دجسیام  باوبا  زا  باب 1  هعیـشلا ج3  لئاسو  (، ) دنیاسب دننآ -  ییابیرف  هتفیرف  هک  نایارگایند -  دوبعم  رب  دوخ  یناشیپ 
اوتف نآ  قبط  هعیش  ياملع  عیمج  هک  (ع - ) نیموصعم تایاور  ساسارب  هکلب  درادن . تیعوضوم  رهم  دوخ  دش -  هتفگ  البق  هک  نانچ  مه - 

لاثما گنس و  ای  نیمز  كاخرب و  هدجـس . دشاب و  اهیندیـشوپ  اهیندروخ و  زا  ریغ  نیمز  ياهیندییور  نیمزرب و  دیاب  هدجـس  دناهداد - 
هب یسرتسد  رد  لیهست  يارب  دراد  بابحتسا  (ع ) نیسح ماما  تبرت  رب  هدجس  هعیـش  هقف  رظن  زا  هک  تهج  نادب  یلو  تسا ، یفاک  نداهن  نآ 
 - ینیمخ 3 ماـماتوکلم  رد  زاورپ  ینیمخ 2 -  ماما  ةالـصلارارسا   - 1 رتشیب ر.ك : عالطا  تهج  تسا . هدـش  هتخاس  رهم  تبرت  كاـخ و 

يزیربت یکلمةالصلا  بادآ 

. دیهد حیضوت  الماک  دنروآ ؟ یم  ياج  هب  تقو  جنپ  رد  ار  زامن  تنس  لها  ارچ 

شسرپ

. دیهد حیضوت  الماک  دنروآ ؟ یم  ياج  هب  تقو  جنپ  رد  ار  زامن  تنس  لها  ارچ 

خساپ

دایز رایـسب  ننـست -  عیـشت و  بتکم  ود  هژیو  هب  یمالـسا -  بهاذم  تاکرتشم  تسا . بحتـسم  ندـناوخ  تقو  جـنپ  رد  ار  هیموی  ياهزامن 
، دوخ تاکرتشم  رب  هیکت  اب  یتسیاب  ناناملـسم  مومع  دـنراد و  كارتشا  رگیدـکی  اب  ود  نیا  نید  عورف  نید و  لوصا  زا  يرایـسب  رد  تسا .

ینـس هعیـش و  قافتا  دروم  نآ  دراوم  زا  يرایـسب  نوچ  زیزع ! ردارب  دننک . زیهرپ  فالتخا  دروم  دراوم  حرط  زا  ای  هدومیپ و  ار  تدـحوهار 
نیا رد  تقو و )... لوا  زاـمن  هب  ماـمتها  تعاـمج ، رد  تکرـش  فوفـص ، مظن  ًـالثم   ) دـننکن لـمع  نآ  هب  یخرب  تسا  نکمم  هچرگ  تسا 

یگنوگچ امـش  دوصقم  رگا  یلو  دـناهدوبر ؛ ار  تقبـسیوگ  عوضوم  نیا  رد  اعون  تنـس  لـها  ناردارب  هک  تفگ  میهاوخ  امـش  هب  تروص 
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رد تسا و  زیچ  ره  رب  هدجـس  نیمآ و  نتفگ  ندناوخ و  زامن  هتـسب  تسد  رد  اهنت  دروم  نیا  رد  ینـس  هعیـش و  توافت  تسا ، ندناوخ  زامن 
نیا تسا . یلالدتسا  هقف  رد  نآ  یسررب  هاگیاج  هک  دنراد  یهقف  لیلد  هعیش  ياهقف  زین  دراوم  نیا  يارب  تسین . ینادنچ  توافت  دراوم  هیقب 

يرگید صاخشا  زا  تنس  لها  یلو  دریگیم ؛ (ع ) تیب لها  و  (ص ) ربمایپ زا  طقف  ار  دوخ  هقف  هعیش ، هک  دوشیم  یـشان  اجنآ  زا  اهتوافت 
J .} دنربیم هرهب  هنیمز  نیا  رد  زین 

؟ دنتسرف یم  مالس  ربمایپ  ناشیا و  هب  زامن  رد  دهشت  نایاپ  رد  هنوگچ  دننک  یمن  مارتحا  ار  تیب  لها  ننست  لها  زا  یخرب  هک  ییاجنآ  زا 

شسرپ

؟ دنتسرف یم  مالس  ربمایپ  ناشیا و  هب  زامن  رد  دهشت  نایاپ  رد  هنوگچ  دننک  یمن  مارتحا  ار  تیب  لها  ننست  لها  زا  یخرب  هک  ییاجنآ  زا 

خساپ

لها همه  تفگ  دیاب  امـش  لاؤس  صوصخ  رد  یلو   . دوش یم  هدـید  ناوارف  تنـس  لها  تاداقتعا  رد  ضیقن  دـض و  روما  تفاهت و  یفانت و 
دـیزی و هیواعم و  اریز  میـشاب  هتـشاد  ینمـشد  ضغب و  اهنآ  نانمـشد  هب  تبـسن  تسین  مزال  یلو  میتسه  تیب  لها  بحم  ام  دـنیوگیم  تنس 

راک هانگ  یلو  دنـشاب  هدرک  هابتـشا  داهتجا  نیا  رد  هچرگ  دـندومن و  ینمـشد  گنج و  تیب  لها  زا  یخرب  اب  دوخ  داهتجا  هب  رگید  ياـفلخ 
نیا خساپ  هتبلا  .و  تسا تیب  لها  نانمشد  رب  نعل  رس  رب  اهنآ  لکشم  دنرادن و  یلکـشم  لوسر  لآ  رب  تاولـص  هب  تبـسن  اهنآ  سپ  دنتـسین 
نیا دوش و  یمن  عمج  هاگ  چیه  وا  نمـشد  هب  تبـسن  تبحم  اب  یـصخش  هب  تبـسن  یعقاو  یبلق و  تبحم  اریز  تسا  نشور  رایـسب  اهنآ  رظن 

. دشاب ییاعدا  ینابز و  تبحم  هکنیا  رگم  تسا  ضیقن  ود  نیب  عمج 

میوشیم جراخ  دجسم  زا  ننست  لها  ياشع  زامن  ناذا  زا  دعب  میاهدناوخ و  مه  رس  تشپ  هلصافالب  ار  ءاشع  برغم و  زامن  نایعیش »  » ام هک  یهاگ  ارچ 
؟ دنیامنیم ضارتعا  ام  هب  دننکیم و  هاگن  ام  هب  بضغ  ظیغ و  اب  اهنآ 

شسرپ

دجـسم زا  ننـست  لها  ياشع  زامن  ناذا  زا  دـعب  میاهدـناوخ و  مه  رـس  تشپ  هلـصافالب  ار  ءاشع  برغم و  زامن  نایعیـش »  » ام هک  یهاگ  ارچ 
؟ دنیامنیم ضارتعا  ام  هب  دننکیم و  هاگن  ام  هب  بضغ  ظیغ و  اب  اهنآ  میوشیم  جراخ 

خساپ

دجـسم رد  یـسک  هاگ  ره  هک  نیا  رب  ینبم  دـناهدرک  لـقن  یتیاور  دـننادیم و  مارح  ناذا  نتفگ  زا  دـعب  ار  دجـسم  زا  جورخ  ًـالومعم  اـهنآ 
یلب دـناوخب ، تعامج  هب  ار  شزامن  ات  دوش  جراخ  دجـسم  زا  تسا  مارح  دـشاب -  هک  يزامن  ره  دـش -  هتفگ  زاـمن  ناذا  تشاد و  روضح 

زا دعب  ًاصوصخ  زامن  تاقوا  رد  { 1 .} درادن یعنام  نآ  لاثما  ندش و  غامد  نوخ  ای  وضو  دیدجت  دننام  يرذع  يارب  ندش  جراخ  دـناهتفگ 
ص 419. ۀعامجلا ، ةالص  یناطحقلا : نمؤملا  ةالص  [. 1 . ] دنشاب روذعم  هک  نیا  رگم  دنوشن  جراخ  دجاسم  زا  ناذا  نتفگ 
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؟ دنیشنیم نیمومأم  هب  ور  هلبق و  هب  تشپ  يرادقم  ددرگ و  یمرب  نیمومأم  فرط  هب  زامن  مالس  زا  دعب  تنس  لها  تعامج  ماما  ارچ 

شسرپ

؟ دنیشنیم نیمومأم  هب  ور  هلبق و  هب  تشپ  يرادقم  ددرگ و  یمرب  نیمومأم  فرط  هب  زامن  مالس  زا  دعب  تنس  لها  تعامج  ماما  ارچ 

خساپ

ننست لها  و  { 1 «.} دـنادرگیمرب نیمومأم  فرط  هب  ار  شکرابم  تروص  زامن  زا  دـعب  (ص ) مرکا ربمایپ   » هک دـناهدرک  تیاور  تنـس  لها 
ماـما هک ، تسا  نیا  لـمع  نیا  هجو  دـناهتفگ  ناـنآ  زا  یخرب  دـننکیم . لـمع  نآ  هب  دـننادیم و  بحتـسم  ار  لـمع  نیا  تیاور  نـیا  قـبط 
روظنم هب  دوشیم و  مامت  زین  قح  نیا  دوشیم  مامت  تعامج  زامن  هک  نیا  مه  دـنکیم و  نیمومأم  هب  تشپ  تماما  قح  رطاـخ  هب  تعاـمج 

اهنآ تایاور  زا  تیاور  ود  رد  یلو  { 2 .} دنیـشنیم اهنآ  فرط  هب  يرادقم  دـنکیم و  ور  نیمومأم  هب  ماما  ییوج  يرترب  عفرت و  مهوت  عفر 
نیا هک  دوشیم  هدیمهف  اهنیا  زا  و  { 3 .} درک تبحـص  هلمج  دنچ  اهنآ  يارب  دومرف و  هجوت  نیمومأم  فرط  هب  (ص ) مرکا ربمایپ   » هک هدمآ 

[. 1 . ] دشاب رود  هب  تافص  لیبق  نیا  زا  لداع و  دیاب  تعامج  ماما  نوچ  تسین . هدوبن و  دنتفگ  ننـست  لها  یخرب  هک  یتهج  نآ  يارب  لمع 
حیحص [. 3 . ] ص 626 ج 1 ، یناطحقلا ، نمؤملا  ةالـص  [. 2 . ] ح 845 ملـس ، اذا  سانلا  مامالا  لبقتـسی  باب : ناذالا ، باتک  يراخب ، حیحص 

ح 846 و 847. ملس ، اذا  سانلا  مامالا  لبقتسی  باب : ناذالا ، باتک  يراخب :

؟ دننکیمن ار  راک  نیا  نّنست  لها  یلو  میربیم  الاب  ار  اهتسد  ریبکت  نتفگ  عقوم  مییوگیم و  ریبکت  هبترم  هس  زامن ، مالس  زا  دعب  نایعیش  ام  ارچ 

شسرپ

ار راـک  نیا  نّنـست  لـها  یلو  میربیم  ـالاب  ار  اهتـسد  ریبکت  نتفگ  عقوم  مییوگیم و  ریبکت  هبترم  هس  زاـمن ، مالـس  زا  دـعب  نایعیـش  اـم  ارچ 
؟ دننکیمن

خساپ

اهشوگ لباقم  ات  ار  اهتسد  ریبکت  ره  نتفگ  ماگنه  تسا  بحتسم  دوش  هتفگ  ریبکت  هبترم  هس  زامن  مالس  زا  دعب  تسا  بحتسم  هعیش  هقف  رد 
ریبکت نّنـست  لها  یلو  دنربب  الاب  ار  اهتـسد  زامن  نیب  ياهریبکت  زامن و  لوا  ریبکت  نتفگ  ماگنه  تسا  بحتـسم  هک  هنوگ  نامه  دـنربب ، الاب 

زامن و لوا  ریبکت  نتفگ  ماگنه  هتبلا  دنربیمن ، الاب  مه  ار  ناشیاهتـسد  اذل  دنیوگیمن و  دننادیمن و  بحتـسم  ار  زامن  مالـس  زا  دعب  نتفگ 
نیشیپ یتفم  زاب  نب  {. 1} دنربب الاب  ار  اهتسد  دننادیم  بحتـسم  مود  تعکر  يارب  نتـساخرب  ماگنه  عوکر و  زا  دعب  عوکر و  زا  لبق  ریبکت 

زا دعب  اهتـسد  ندرب  الاب  هک  دـنکیم  حیرـصت  تسین و  عورـشم  تسد  ندرب  الاب  دروم  راهچ  نیا  ریغ  رد  تسا : هتفگ  ناتـسبرع  نّنـست  لها 
اهنآ یتقو  هک  هدش  ببس  فرح  نیمه  تسا و  هدوب  هعیـش  لمع  هب  شرظن  حیرـصت  نیا  رد  ًارهاظ  و  { 2 .} دشابیمن عورشم  زین  زامن  مالس 
هدش بکترم  عرـش  فالخ  هعیـش  دننکیم  نامگ  اریز  دنوشیم  تحاران  دـنربیم  الاب  ار  اهتـسد  زامن  مالـس  زا  دـعب  نایعیـش  هک  دـننیبیم 
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: هک تسا  يروآدای  هب  مزال  (ص .) هّللا لوسر  ۀّنس  نم  (ص ) هللا لوسر  تیب  لهأ  هب  ءاج  امب  لمعلا  نامیالا و  یلإ  یلاعت  هّللا  مهاده  تسا .
ینبم هدمآ  یتایاور  ةالصلا ح 583 ) دعب  رکذلا  باب   ) ملسم حیحص  و  ح 842 ) ةالصلا ، دعب  رکذلا  باب  ناذألا  باتک   ) يراخب حیحص  رد 

دوشیم مولعم  تایاور  نیا  زا  دناهدشیم و  ربخاب  ریبکت  ندینش  هلیـسو  هب  ار  (ص ) ربمایپ زامن  ندش  مامت  تعامج ، زامن  رد  مدرم  هکنیا  رب 
ةالص ص 249 و  نیدـیلا ، عفر  ج 1 ، ۀعبرألا ، بهاذـملا  یلع  هقفلا  [. 1 . ] تسا هدـشیم  هتفگ  ریبکت  اهزامن  زا  دـعب  زین  اـهنآ  هقف  قبط  هک 

ص 90. زاب ، نب  هللادبع  نب  زیزعلادبع  فیلأت : ناوخالا ، ۀفحت  [. 2 . ] ص 252 یناطحقلا ، نمؤملا 

پچ تسار و  تمس  هب  ار  ناشتروص  نّنست  لها  یلو  میهدیم  ار  زامن  مالس  هبترم  کی  طقف  تسا  هلبق  هب  ور  نامتروص  هک  یلاح  رد  نایعیش »  » ام ارچ 
؟ دنهدیم مالس  ود  دننادرگیمرب و 

شسرپ

تمس هب  ار  ناشتروص  نّنـست  لها  یلو  میهدیم  ار  زامن  مالـس  هبترم  کی  طقف  تسا  هلبق  هب  ور  نامتروص  هک  یلاح  رد  نایعیـش »  » ام ارچ 
؟ دنهدیم مالس  ود  دننادرگیمرب و  پچ  تسار و 

خساپ

هک تسا  مّلـسم  تباـث و  تـسا -  (ص ) ترـضح نآ  تیبلـها  و  (ص ) ادـخ لوـسر  لـمع  تاـشیامرف و  زا  هـتفرگرب  هـک  هعیـش -  هـقف  رد 
رد هک  یتیاور  هب  هجوت  اب  ننـست  لها  یلو  دوشیم  لطاب  زامن  ّـالإ  دـنادرگرب و  هلبق  زا  ار  شتروص  دـیابن  مالـس  لاـح  رد  یتح  رازگزاـمن 

دـنادرگرب و پچ  تمـس  هبار  تروص  زاـب  دـهد و  مالـس  ماـگنه  Ř Қ هک  دـننادیم  بحتـسم  { 1} تسا هدـش  لقن  ناـشیاهباتک 
دننادیم و بجاو  ار  مالس  ود  ره  ناشرثکا  یلو  دنکیم  تیافک  مالـس  کی  دناهتفگ  اهنآ  زا  یـضعب  ًانمـض  { 2 .} دهدب رگید  مالس  کی 

رگید تاهج  زا  اهنآ  زاـمن  ًاـضرف  رگا  يرآ  { 3 .} تسین لطاب  شزامن  تفگ  مالـس  کی  طقف  یـسک  رگا  هک  دـنراد  قافتا  لاـح  نیع  رد 
تیبلـها زا  هک  یـسک  يازج  هجیتـن و  تسا  نیا  دـننادرگیمرب و  هلبق  زا  تروص  ًادـمع  هک  دوـب  سب  نیمه  نآ  نـالطب  يارب  دوـبن  لـطاب 

تـسا بحتـسم  هک : تسا  هدـمآ  زین  هعیـش  هقف  رد  رکذـت : تـسا . هتـسب  لد  وا  هـب  هدروآ و  ور  هناـگیب  هـب  هدـنادرگ و  ور  (ص ) هَّللالوـسر
هک يروط  هب  نآ  ریغ  وربا و  ای  مشچ  هشوگ  اب  هتاکرب » هَّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالـسلا   » نتفگ ماگنه  يدارف ، هچ  تعامج ، هچ  رازگزامن - 

مومأم مومأم ، پچ  تمس  هک  یتروص  رد  تعامج  زامن  رد  نینچمه  دهد . مالـس  دنک و  هراشا  تسار  تمـس  هب  ددرگن  رب  هلبق  زا  تروص 
ماما رب  مود  مالـس  نیا  یلو   ) دهدب ار  زامن  مالـس  دنک و  هراشا  پچ  تمـس  هب  دش  هتفگ  هک  وحن  نامه  هب  تسا  بحتـسم  دـشاب ، يرگید 

هب هراشا  اب  و  هتاکرب » هللا و  ۀـمحر  مکیلع و  مالـسلا   » نتفگ اب  بجاو  طایتحا  ربانب  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  تسین .) بحتـسم  تعاـمج 
ود هب  هک  دنهد  روطخ  ناشبلق  هب  دنناوتیم  يدارف  زامن  رد  یلب  دننکیم ، مالس  یسک  هبًاتقیقح  هک  دننک  دصق  دیابن  پچ ، تسار و  تمس 

هدنـسیون کلم  ود  هب  هک  دـهد  روطخ  شبلق  هب  تسا ) زیاج   ) دـناوتیم ماما  تعامج ، زامن  رد  دـننکیم و  مالـس  لامعا ، هدنـسیون  کـلم 
: ملسم حیحص  [. 1 { ] 4} دنکیم مالـس  نیمومأم  تعامج و  ماما  هب  هک  دهد  روطخ  شبلق  هب  مومأم  دـنکیم و  مالـس  نیمومأم  هب  لامعا و 
« دهشتلا یف  ۀبابسلا  عبصإلاب  ةراشالا  ، » ج 1 ۀعبرالا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  [. 2 . ] ح 582 ةالصلا ، نم  لیلحتلل  مالسلا  باب : دجاسملا ، باتک 
« یقثولا ةورع   » میلـستلا و یف  لصف  هلأسم 5 و 6  هب  [. 4 . ] ص 112 زاب ، نب  هَّللادبع  نب  زیزعلادـبع  فیلأت : ناوخإلا ، ۀـفحت  [. 3 . ] ص 265

. دوش هعجارم 
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دوخ هبابس  تشگنا  ننست  لها  یلو  تکرح -  نودب  مینابسچیم -  رگیدکی  هب  ار  اهتشگنا  میراذگیم و  اهنار  يور  ار  اهتسد  دهـشت  لاح  رد  ام ، ارچ 
؟ دنهدیم تکرح  دهشت  لاح  رد  ار 

شسرپ

تشگنا ننست  لها  یلو  تکرح -  نودب  مینابسچیم -  رگیدکی  هب  ار  اهتشگنا  میراذگیم و  اهنار  يور  ار  اهتسد  دهـشت  لاح  رد  ام ، ارچ 
؟ دنهدیم تکرح  دهشت  لاح  رد  ار  دوخ  هبابس 

خساپ

دناهدرک لمع  هدومرف و  هک  يروط  هب  هتفرگ و  اهنآ  لمع  و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیبلها تاـیاور  زا  ار  زاـمن  تاّبحتـسم  بادآ و  نایعیـش  اـم 
یلو میهدیم  رارق  تسا  مالسلا ) مهیلع  ) راهطا همئا  و  (ص ) مرکاربمایپ روتسد  قباطم  هک  هنوگ  نآ  هب  ار  اهتشگنا  اهتسد و  مینکیم و  لمع 

اب زامن  دهـشت  رد  ص )  ) هَّللالوسر هک  تسا  ملـسم  حیحـص  رد  قیرط -  دـنچ  هب  تیاور -  ود  دـننکیم و  لمع  نیا  فالخرب  ننـست  لـها 
فالتخا مه  اب  زین  نآ  تیفیک  رد  دـنراد و  فالتخا  نآ  زا  دوصقم  هیجوت و  رد  { 1  -} ۀباّبسلا ۀعبصأب  راشا  و  درک -  هراشا  هبابس  تشگنا 

دهشت رخآ  رد  دناهتفگ : اهیفنح  دنهد . تکرح  رّرکم  روط  هب  ار  هبابس  تشگنا  تسا  بحتسم  دّهـشت  لاح  رد  دناهتفگ : اهیکلام  دنراد .
ال  » نتفگ اب  نابز ، هلیسو  هب  رازگزامن  ینعی  دنروایب ، نییاپ  « هَّللا ّالإ   » نتفگ لاح  رد  دنربب و  الاب  فرط  هب  ار  تشگنا  هلا » ال   » نتفگ لاح  رد 

تیهولا تابثا  هَّللا » ّالإ   » نتفگ اب  دنکیم و  ادخ  ریغ  زا  تیهولا  یفن  زین  تشگنا  هلیـسو  هب  هراشا  اب  دنکیم و  ادخریغ  زا  تیهولا  یفن  هلإ »
اهیلبنح { 2 [.} داقتعا لعف و  لوق و  ندرک  گنهامه  تابثا . هب  هراشا  ندروآ  نییاپ  تسا و  یفن  هب  هراشا  ندرب ، الاب  . ] دـنکیم ادـخ  يارب 

رد دنربب و  الاب  ار  هبابـس  تشگنا  هَّللا » ّالإ   » نتفگ ماگنه  دناهتفگ : اهیعفاش  دننک . هراشا  هبابـس  تشگنا  اب  ادخ  مان  ظّفلت  ماگنه  دـناهتفگ :
: ملسم حیحص  [. 1 { ] 3 .} دنرادهگن الاب  تکرح  نودـب  ار  تشگنا  نانچمه  زامن  مالـس  ات  رخآ  دّهـشت  رد  نداتـسیا و  تقو  ات  لوا  دّهـشت 

نمؤملا ةالص  [. 2 . ] و 580 ح 579  نیذـخفلا ، یلع  نیدـیلا  عضو  ۀـیفیک  ةالـصلا و  یف  سولجلا  ۀفـص  باب  ص 266 ، دـجاسملا ، باتک 
ص 265. دهشتلا » یف  ۀبابسلا  عبصإلاب  ةراشالا  ، » ج 1 ۀعبرالا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  [. 3 . ] ص 224 یناطحقلا ،

؟ دنتسرفیمن نّنست  لها  یلو  میتسرفیم  تاولص  نآ  ریغ  اهزامن و  دهشت  رد  نایعیش »  » ام ارچ 

شسرپ

؟ دنتسرفیمن نّنست  لها  یلو  میتسرفیم  تاولص  نآ  ریغ  اهزامن و  دهشت  رد  نایعیش »  » ام ارچ 

خساپ

ترایز رگا  (ص - ) هللا لوسر  ترایز  رد  ناشیاههدرم و  رب  زامن  رد  ناشیاهزامن و  دهشت  رد  ناشدوخ  یعطق  تایاور  ياضتقم  هب  زین  اهنآ 
میهاربا لآ  یلع  میهاربإ و  یلع  تیّلـص  امک  دّـمحم  لآ  یلع  دّـمحم و  یلع  ّلـص  مهّللا  : .... تروص نیا  هب  دنتـسرفیم ، تاولـص  دـننک - 

زامن رد  هتبلا  { 1 .} دیجم دیمح  ّکنإ  میهاربإ  لآ  میهاربإ و  یلع  تکراب  امک  دّمحم  لآ  یلع  دّمحم و  یلع  كراب  دـیجم و  دـیمح  ّکنإ 
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تراـیز ناونع  هب  ار  تاولـص  نیمه  زین  (ص ) هللا لوـسر  تراـیز  رد  و  { 2} دنتـسرفیم ار  تاولـص  نیا  مود  ریبکت  زا  دـعب  ناشیاههدرم  رب 
لآ دمحم و  رب  نآ  رخآ  رد  هک  تسا  نیا  اعد  تباجا  بابسا  زا  دناهتفگ : نینچمه  دنتسرفیم . تاولص  هتـسهآ  یلیخ  یلو  { 3} دنناوخیم

ًالومعم اـهنآ  یلو  میتـسرفیم  تاولـص  زین  دهـشت  ریغ  رد  نایعیـش »  » اـم تسا  هدـمآ  لاؤس  رد  هکنیا  و  { 4 .} دوش هداتسرف  تاولـص  دمحم 
رئاعش لیبق  نیمه  اب  ار  هعیش  تسا و  هعیش  رئاعش  زا  دمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  تسا و  نینچ  هناتخبشوخ  یلب  تفگ : دیاب  دنتسرفیمن ،

هب هجوت  اب  هدومرف و  تاولـص  هب  رما  لاعتم  دـنوادخ  هک  هفیرـش  هیآ  ياضتقم  هب  هعیـش  دـش ، نایب  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  دنـسانشیم و  یهلا 
تالوص هب  زامن  لامک  تسا : هدومرف  (ع ) قداص ماما  هک  ارچ  دنتـسرفیم ، تاولـص  ياهزامن  زا  دعب  ًاصوصخ  یتبـسانم  ره  هب  هریثکتایاور 

هدوبن و نآ  راوازس  ًارهاظ  دنتسه و  مورحم  تاولص  میظع  ضیف  زا  نّنست  لها  زا  يرایسب  اما  { 5 .} تسین زامن  تاولص  نودب  زامن  و  تسا ،
باتک ملسم ، حیحـص  ص 20 و  زاب ، نب  هللادـبع  فیلأت : ۀّـمهملا ، سوردـلا  [. 1 . ] تسا هدـش  بلـس  ناـنآ  زا  تبترم  تلزنم و  نیا  قـیفوت 

سوردلا [. 2 . ] ص 257 ج 1 ، یناطحقلا ، نمؤملا  ةالصلا  باتک  406 و  ح 405 -  دّهشتلا ، دعب  (ص ) یبنلا یلع  ةالصلا  باب : ( 17  ) ةالصلا
ج 3، یناطحقلا ، نمؤملا  ةالص  [. 3 . ] 2227 ص 225 -  ج 1 ، یناطحقلا ، نمؤملا  ةالص  باتک  و  ص 43 : زاب ، نب  هللادبع  فیلأت : ۀّمهملا ،

امک دمحم  لآ  یلع  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  (ص ) یبنلا یلع  ةالـصلاب  ءاعدـلا  ۀـمتاخ  ًاسداس : :.... ءاعدـلا ۀـباجا  باسا  [. 4 . ] ص 1394
یلع میهاربا و  یلع  تکراب  امک  دـمحم  لآ  یلع  دـمحم و  یلع  كراب  مهللا  دـیجم ، دـیمح  کنا  میهاربا  لآ  یلع  میهاربا و  یلع  تیلص 

(: (ع هنع [. 5 (. ] مراهچ پاچ  ص 119  رقشألا ، نامیلـس  نب  دمحم  میرکلا : نآرقلا  نم  ریخألا  رـشعلاریسفت  . ) دیجم دیمح  کنا  میهاربا  لآ 
،( ةرطفلا ةاکز  یف  لصف  یقثولا : ةورع  ( ) (ص یبنلا یلع  ةالـصلا  كرت  اذإ  هل  ةالـص  و ال  ةالـصلا ... ماـمت  نم  (ص ) یبنلا یلع  ةالـصلا  ّنأ 

(. دش صیخلت  عیطقت و  تیاور  )

؟ تسیچ زامن  رد  تنس  لها  نتسب ) تسد   ) فتکت تلع 

شسرپ

؟ تسیچ زامن  رد  تنس  لها  نتسب ) تسد   ) فتکت تلع 

خساپ

زامن زاب  تسد  اـب  دـناوتیم  رازگزاـمن  ینعی  دـنراد . رظن  قاـفتا  تسین ، بجاو  زاـمن  رد  اـهتسد  نتـسب  هکنیا  رد  یمالـسا  بهاذـم  همه 
رد اما  زیاج  یبحتسم ، زامن  رد  ار  اهتسد  نتسب  هیکلام  دننادیم / تنس  زامن  ماگنه  رد  ار  اهتسد  نتـسب  هلبانح  هیعفاش و  هیفنح ، دناوخب /
نبا يرصب ، نسح  ریبز ، هللادبع  ریظن  تنس  لها  ياملع  نیعبات و  زا  رگید  یخرب  دننادیم . بحتسم  ار  اهتسد  ندوب  زاب  بجاو ، ياهزامن 

تسا و یفیقوت  تادابع  اریز  تسین ، زیاج  زامن  رد  تسد  نتسب  هعیـش  رظن  زا  { 1 .} دناهدناوخیم زامن  زاب  تسد  اب  دعس  نب  ثیل  نیریس و 
زا هک  یتایاور  رد  هکلب  درادن ؛ دوجو  نآ  تحص  رب  لیلد  رگید  يوس  زا  دشاب و  سدقم  عراش  هزاجا  اب  یتسیاب  نآ  رد  ندرک  مک  هدایز و 

تسد اب  هک  يدرف  دروم  رد  (ع ) رقاب ماما  زا  دیوگیم : هک  ملسم  نب  دمحم  تایاور  دننام  دناهدرک  یهن  نآ  زا  هدیسر  ام  هب  تیبلها  قیرط 
ماجنا ار  لمع  نیا  دومرف : خـساپ  رد  ترـضح  مدرک  لاؤس  دراذـگیم  پچ  تسد  يور  رب  ار  دوخ  تسار  تسد  دـناوخیم و  زاـمن  هتـسب 
تـسا هدش  لقن  رجه  نب  لئاو  زا  تسا . هدمآ  ملـسم  حیحـص  باتک  رد  هک  تسا  نیا  دـننادیم  زیاج  ار  لمع  نیا  هک  اهنآ  لیلد  { 2 .} هدم

تسد نآ  زا  سپ  دناشوپ و  ار  دوخ  شـسابل  اب  سپـس  تفگ ، ریبکت  درب و  الاب  ار  شیاهتسد  دناوخب ، زامن  تساوخ  هک  یتقو  ربمایپ  هک :
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رود ار  سابل  ربمایپ  ثیدـح  نیا  قبط  ینعی  تسا ، لعف  هب  جاجتحا  هک  ثیدـح  نتم  تهج  زا  { 3 .} داد رارق  پچ  تسد  يور  رب  ار  تـسار 
يارب دشاب ، شدوخ  رود  هب  سابل  ندـیچیپ  هک  ربمایپ  لعف  هک  تسین  مولعم  ًالوا  نیاربانب  تسب . زامن  لاح  رد  ار  اهتسد  دـیچیپ و  شدوخ 

ریز رد  ًالوصا  هکنیا  رب  هوالع  تسا . هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  دوشن  هدیشک  نیمز  هب  هکنیا  ببـس  هب  ای  امرـس  تهج  هب  تسا  نکمم  تسیچ ،
دنس طسو  رد  ینعی  تسا  هلـسرم  ثیدح  تسا -  ثیدح  دنـس  رظن  زا  مود : لاکـشا  هتـسب / ای  تسا  زاب  اهتسد  ایآ  دوشیمن  مولعم  سابل 

تسد رد  يدایز  تایاور  هعیـش  اما  درک . کسمت  ناوتیمن  ثیدح  نیا  هب  نیاربانب  دسریمن ، ربمایپ  هب  دوشیم و  عطق  نآ  دنـس  هب  ثیدح 
کلذ لعفی  امناف  رفکت  و ال  : » دیامرفیم (ع ) رفعج یبا  زا  هرارز  دـیاور  . 1 تسا . هدرک  یهن  نتـسب  تسد  زا  (ص ) ربمایپ نآ  قبط  هک  دراد 

نب دمحم  تیاور  . 2 { 4 .} تسا سوجم  لامعا  زا  لمع  نیا  نوچ  دـنبن  زامن  رد  تیاهتسد  دومرف  هرارز  هب  (ع ) قداـص ماـما  سوجملا ؛»
ًابـصتنم هلبقلا  لبقتـسم  ماق  یلـص  امل  ّهنا  : » دومرف ترـضح  هک  هدرک  لقن  هللادبع  یبا  زا  یـسیع  نب  دامح  زا  شدانـسا  هب  نیـسحلا  نب  یلع 

داتـسیا و تباث  تسار و  هک  یلاح  رد  ترـضح  دمآ  قداص  ماما  تمدخ  هب  یـصخش  هعباصا ؛» ّمص  دـق  هیذـخف  یلع  ًاعیمج  هیدـی  لسراف 
ص 97، ج 1 ، هیادـهلا ، توریب ؛ ط  ص 311 ، ج 3 ، بیذهتلا ، حرـش  یف  عومجملا  [. 1 { ] 5 .} تشاذـگ زاب  زامن  لاح  رد  ار  شیاـهتسد 
ینغملا و ص 114 ؛ ج 4 ، ملسم ، حیحص  [. 3 / ] عیارشلا للع  ثیدح 3 ، ْالصلا ، عطاوق  باوبا  زا  باب 10 ، هعیشلا ، لئاسو  [. 2 / ] روهال پاچ 
، هعیشلا لیاسو  [. 5 / ] ص 251 هعبرالا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  ص 353 ؛ 7 ج 2 ، يراخب حیحص  ْالصلا ؛ باب  هلأسم 661 ، ج 1 ، ریبکلا ، حرش 
رد صاخ  تیفیک  نیا  اب  اهتـسد  ندراذـگ  الوا ; زاـمن : رد  فتکت  تلع  باب 74 / ص 358 ، عیارشلا ، للع  [. 6 / ] ص 710 باب 15 ، ج 4 ،

، لمع نیا  خـیرات  هشیر  ایناث ; دـننکیمن . نینچ  ناشیا  ياههقرف  زا  یـضعب  تسا و  فالتخا  دروم  زین  ننـست  لها  دوخ  نایم  رد  زامن ، لاح 
رد زامن  تیفیک  لصا  رد  درک و  عارتخا  دوخ ، نیطالـس  هب  اهروشک  زا  یـضعب  یلاها  مارتحا  هوحن  هدهاشم  اب  مود  هفیلخ  هک  تسا  یتعدب 

زامن اذل  تسا ، یهلا  ياهدـیابن  اهدـیاب و  تاروتـسد و  هب  لمع  رد  دـنوادخ  ربارب  رد  یعقاو  میلـست  اثلاث ; تسا . هدوبن  يزیچ  نینچ  مالـسا 
میلست تقیقح  اب  تسا ، تعدب  نوچ  هکلب  تسین  رتشیب  میلست  هناشن  اهنت  هن  نتـشاذگ  تسد  يور  هب  تسد  ینعی ، تیفیک ; نیا  اب  ندناوخ 

. دراد تافانم  الماک  ادخ  ربارب  رد 

هقرفتم لئاسم 

؟ تسا مارح  ننست  لها  بهذم  رد  هعتم  ارچ 

شسرپ

؟ تسا مارح  ننست  لها  بهذم  رد  هعتم  ارچ 

خساپ

رد داهن . انب  رمع  هک  دوب  ییاهتعدب  زا  یکی  نیا  درک . مالعا  مارح  ار  نآ  رمع ، مّود ، هفیلخ  اریز  تسا ; مارح  ننـست  لها  بهاذـم  رد  هعتم 
یـسک دنـشاب  تواقـش  ياراد  هک  ییاـهناسنا  زج  دوـب ، هدرکن  یهن  هعتم  زا  رمع  رگا  هک  مالـسلا )) مـهیلع  )) ناـموصعم ثیداـحا  زا  یخرب 

 ( تالاؤس هب  خساپ  شخب  . ) دش یمن  انز  راتفرگ 

اب هعیش  ياملع  ایآ  تسا و  هعیش  لثم  ایند  نآ  رد  اهنآ  يازج  ایآ  دنراد  داقتعا  دندقتعم  نایعیش  هک  يروط  سمخ  عوضوم  هب  تنس  لها  ناردارب  ایآ 
؟ دنا هدومن  ثحب  دروم  نیا  رد  ننست  ياملع 
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شسرپ

ایآ تسا و  هعیـش  لثم  ایند  نآ  رد  اهنآ  يازج  ایآ  دـنراد  داـقتعا  دـندقتعم  نایعیـش  هک  يروط  سمخ  عوضوم  هب  تنـس  لـها  ناردارب  اـیآ 
؟ دنا هدومن  ثحب  دروم  نیا  رد  ننست  ياملع  اب  هعیش  ياملع 

خساپ

متمنغ امنا  اوملعاو  : " دیامرف یم  نآرق  تسا . هداد  دنویپ  نآ  اب  ار  نامیا  نآ ، تیمها  نایب  رد  نآرق  تسا . یمالسا  ضیارف  زا  یکی  سمخ 
تابجاو زا  یکی  نیاربانب  ( 1  ... ") هللااب متنمآ  متنک  نا  لیبسلا  نباو  نیکاسملا  یماتیلا و  یبرقلا و  يذل  لوسرلل و  هسمخ و  ناف هللا  ءیش  نم 

ماـمت دریگ . ماـجنا  تبرق  دـصق  اـب  دـیاب  ور  نیا  زا  دوش  یم  هدرمـش  تاداـبع  ءزج  نید و  عورف  زا  هک  تسا  سمخ  مالـسا  رد  یلاـم  مهم 
نآ فراصم  دراوم و  نانآ ، نایم  فالتخا  اهنت  دنراد . رظن  قافتا  سمخ  ( ندوب بجاو   ) بوجو لصا  رد  ینس ) هعیـش و   ) یمالـسا بهاذم 

سمخ دندقتعم  یعیش  ناهیقف  اما  ( 2 .) دریگ یم  قلعت  سمخ  جنگ  یگنج و  میانغ  هب  اهنت  هک  دـنرواب  نیا  رب  تنـس  لها  رتشیب  اذـل  تسا .
زا یمذ  رفاک  هک  ینیمز  مارح ، هب  طولخم  لالح  لام  تراجت و  دوس  ندـعم ، جـنگ ، یـصاوغ ، یگنج ، میانغ   ) تسا بجاو  زیچ  تفه  رد 
هب یسرتسد  يوس  رگید  زا  دنا و  هدومن  راکنا  ار  یگنج  میانغ  ریغ  رد  سمخ  تنس  لها  رثکا  هک  روطنامه  هکنیا  رگید  و  درخب ). ناملسم 
" ع" تیب لها  تایاور  قبط  نوچ  ایند ؛ نآ  رد  تنس  لها  ءازج  دروم  رد  اما  دنا . هتسناد  مارح  مه  ار  مشاه  ینب  تاداس  رب  تاکز  قودنص 
ار ناماما  " ع "و  یلع تیناقح  هک  يدارفا  تنس  لها  دروم  رد  دنتسه  راگتسر  تیب  لها  ناوریپ  " ع "و  یلع نایعیـش  " ص " مرکا ربمایپ  و 

ًاعطق دـنریذپن  ار  اهنآ  ینمـشد  ای  تجاجل و  اب  رگا  یلو  درک  يوریپ  اهنآ  زا  دـیاب  دنتـسه و  قحرب  ناماما  نایاوشیپ و  اـهنآ  هکنیا  دـننادب و 
دیحوت و رب  رگا  تروص  نیا  رد  دنمهفب  دنتـشاذگنو  دندرکن  كرد  ار  هعیـش  تیناقح  هک  یناسک  اما  دنخزود . لها  دنتـسین و  دـنمتداعس 
ار نآ  همه  تسین و  یفالتخا  ناناملسم  مامت  نیب  سمخ  ندوب  بجاو  رد  دنتسه . تاجن  لها  دنـشاب  لوغـشم  لحاص  لامعا  یتسرپ و  ادخ 
هب دوش  یم  هک  یناـسک  رد  دریگ و  یم  قـلعت  نآ  هب  سمخ  هک  تسا  يزیچ  رد  فـالتخا  تسا و  نید  تایرورـض  زا  دـنناد و  یم  بجاو 
یم نوریب  ایرد  زا  یصاوغ  هلیـسو  هب  هک  يزیچ  یگنج 2. میانغ  .1 دـناد : یم  بجاو  زیچ  تفه  رد  ار  سمخ  هعیـش  اما  و  داد . سمخ  نانآ 

هک ینیمز  دـشاب 6. هدـش  طولخم  مارح  لام  اب  هک  یلالح  لاـم  نداعم 5. دوش 4. یم  ادـیپ  نیمز  ریز  رد  هک  یلاوـما  اـه و  جـنگ  دنروآ 3.
هعیـش لیالد  دـنناد . یم  یگنج  میانغ  رد  طقف  ار  سمخ  تنـس  لـها  یلو  اـه ؛ بسک  عاونا  دـمآرد  دـهد 7. لاقتنا  یّمذ  رفاک  هب  ناملـسم 

نأـف هللا ءیـش  نم  متمنغ  اـمنا  اوملعاو  تسا : نآ  قیداـصم  زا  یکی  یگنج  تمینغ  تسا و  ماـع  تاـیاور  نآرق و  رد  تمینغ  ياـنعم  ( فلا
یقتلا موی  ناقرفلا  موی  اندـبع  یلع  اـنلزنا  اـم  هللااـب و  متنماء  متنک  نا  لـیبسلا  نبا  نیکاـسملا و  یمتیلا و  یبرقلا و  يذـل  لوسرلل و  هسمخ و 

ادخ و ّصاخ  نآ  مجنپ ) کی   ) سمخ دسرب  تمینغ  امـش  هب  هچ  ره  هک  دینادب  نانمؤم ] يا   ] و ( "3 . ) ریدق ءیش  لک  یلع  هللا  و  ناعمجلا ،
دوـخ هدـنب ي  رب  هچ  نآ  هب  ادـخ و  هب  رگا  دـیهدب ] اـهنآ  هب   ] تسا ناگدنامرفـس  هار  رد  ناریقف و  ناـمیتی و  وا و  ناـشیوخ  ادـخ و  لوـسر 

دیا و هدروآ  نامیا  دومرف  لزان  ادخ  دـندش  ور  هبور  ردـب ) گنج  رد  رفک  مالـسا و   ) هاپـس ود  هک  يزور  ناقرف ، زور  رد  " " ص ) دـمحم )
زا ار  نید  تسا  هدومرف  هک  " ص " مرکا ربمایپ  ياه  شرافـس  اهروتـسد و  زا  يوریپ  هب  هعیـش  تسا "ب ) اناوت  زیچ  ره  رب  ادـخ  هک  دـینادب 

اهنآ رد  هک  میراد  " ع " تیب لـها  زا  یناوارف  تاـیاور  مه  دروـم  نیا  رد  هـتفر و  " ع " تـیب لـها  غارـس  دـیریگب  نـم  موـصعم  تـیب  لـها 
(4 .) دنا هدومرف  صخشم  ار  سمخ  نیّقحتسم  نینچمه  دنریگ و  یم  رارق  سمخ  قلعتم  هک  ییاهزیچ 
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دنوادخ مظعا  ءامسا  زا  دننک  یم  فذح  هک  یلعلا  هملک  رگم   . نایعیش ام  فالخ  رب  دنیوگ  یم  میظعلا  هللا  قدص  نآرق  تئارق  زا  دعب  اه  ینـس  ارچ 
. تسین

شسرپ

مظعا ءامسا  زا  دننک  یم  فذح  هک  یلعلا  هملک  رگم   . نایعیش ام  فالخ  رب  دنیوگ  یم  میظعلا  هللا  قدص  نآرق  تئارق  زا  دعب  اه  ینـس  ارچ 
. تسین دنوادخ 

خساپ

رد هکنانچ  تسا . هدناوخ  دیجم  نآرق  رد  تفـص  ای  مان  نیا  اب  ار  دوخ  دنوادخ  تسا و  دنوادخ  ءامـسا  زا  یلع »  » دیا هتـشون  هک  هنوگنامه 
ار یلعلا »  » هملک نایعیش  یلو  دنیوگ  یم  میظعلا » هللا  قدص   » تنـس لها  هک  نیا  اما  میظعلا .» یلعلا  وه  و   » تسا هدمآ  هیآ 257  هرقب ، هروس 

رگم دـسر  یمن  رظن  هب  نآ  يارب  یـصاخ  تلع  تسا و  هدـش  موسرم  هنوگ  نیا  هزورما  درادـن . يا  هنیرید  هقباس  دـننک  یم  هفاضا  نآ  يارب 
. دنک یم  هدافتسا  رگیدکی  زا  یمالسا  تما  يزاسادج  تهج  یلماع  ره  زا  هک  يا  هنایماع  تابصعت 

تسا هنوگچ  دراد  تنس  لها  لاوقا  ای  تایاور و  رد  یکردم  دنیوگ  یم  رجف  زا  لبق  تعاس  کی  نامع  قشمد و  هنیدم و  هکم و  رد  هک  ینیتسخن  ناذا 
؟ دنیوگ یمن  ناذا  رد  ار  موس  تداهش  تنس  لها  هک 

شسرپ

دراد تنـس  لها  لاوقا  ای  تایاور و  رد  یکردم  دنیوگ  یم  رجف  زا  لبق  تعاس  کی  نامع  قشمد و  هنیدـم و  هکم و  رد  هک  ینیتسخن  ناذا 
؟ دنیوگ یمن  ناذا  رد  ار  موس  تداهش  تنس  لها  هک  تسا  هنوگچ 

خساپ

ای بش و  مود  همین  رد  تقو  لوخد  زا  لبق  ار  حبـص  ناذا  نتفگ  لبنح  نب  دـمحا  کلام و  یعفاش ، تنـس  لها  هناـگراهچ  بهاذـم  نیب  رد 
زیاج حبـص  زامن  يارب  یتح  تقو  لوخد  زا  لوبق  ار  ناذا  نتفگ  اه  یفنح  یلو  دـنا  هدرمـش  زیاج  کلام -  لوق  رب  اـنب  بش -  رخآ  سدـس 
لبق ینعی   ] دیوگ یم  ناذا  بش  رد  لالب  دنا : هدومرف  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  لقن  تنس  لها  هک  تسا  یتیاور  لوا  هورگ  دنتـسم  دنا . هتـسنادن 
یکی ار  ناذا  ود  نتفگ  تنـس  لها  زا  يرایـسب  تیاور  نیا  ساسارب  دیوگب . ناذا  موتکم  ما  نبا  ات  دـیماشایب  دـیروخب و  سپ  رجف ] عولط  زا 
تـسا نیا  رد  نآ  تحـص  ضرف  رب  (ص ) ربمایپ تیاور  روهظ  یلو  دنا  هدرمـش  زیاج  ار  تقو  لوخد  زا  سپ  يرگید  تقو و  لوخد  زا  لبق 
قباطم قیقد  حیحـص و  ناذا  ربمایپ  تهج  نیمه  هب  يو  تسردان  صیخـشت  تهج  هب  هدوب  تقو  لوخد  زا  لـبق  یمک  لـالب  ناذا  اـیوگ  هک 

نیا زا  ناذا  ود  هدافتـسا  دـنا و  هداد  موتکم  ما  نبا  ناذا  ات  يرحـس  ندروخ  همادا  هب  روتـسد  دـنا و  هتـسناد  موتکم  ما  نبا  ناذا  ار  تقو  لوا 
(. ص 87 ج 3 ، يوون ، عومجملاو  ص 102 -  ج 1 ، مالا ، باتک   ) دسر یم  رظن  هب  بیجع  ثیدح 
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؟ تسا تروص  نیا  هب  ارچ  تنس ) لها  ) اهنآ نتفرگ  وضو  هقیرط 

هراشا

؟ دننک یم  حسم  دنیوش و  یمن  ار  دوخیاهاپ  نایعیش  اما  دنیوش  یم  ار  دوخیاهاپ  وضو  رد  تنس  لها  ارچ 

شسرپ

ار دوخیاهاپ  نایعیش  اما  دنیوش  یم  ار  دوخیاهاپ  وضو  رد  تنس  لها  ارچ  تسا ؟ تروص  نیا  هب  ارچ  تنـس ) لها  ) اهنآ نتفرگ  وضو  هقیرط 
؟ دننک یم  حسم  دنیوش و  یمن 

خساپ

قح ص )   ) مرکا یبن  زج  سک  چـیه  هیماما ,  هعیـش  داقتعا  هب  تسا :  مزـال  یلک  تروص  هب  همدـقم و  ناونع  هب  بلطم  کـی  رکذ  ادـتبا  رد 
رومأم دندش و  یم  علطم  یهلا  ماکحا  زا  بیغ ,  عبنم  هب  لاصتا  قیرط  زا  ص )   ) مرکا ربمایپ  درادن . ار  یهلا  ماکحا  نییبت  ریسفت و  عیرـشت , 

بوصنم نآ ) عیرشت  هن  و   ) یهلا ماکحا  نییبت  يارب  ع )   ) همئا ناشیا ,  حیرصت  صن و  قبط  مالـسا  ربمایپ  زا  سپ  دندوب . ماکحا  نیا  غیلبت  هب 
نل اهب  متکـسمت  نا  ام  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا   : » نیملـسم قرف  عیمج  قاـفتا  دروم  ثیدـح  قبط  هلمج  زا  دـنا . هدـش 

دیهاوخن هارمگ  دینزب  گنچ  ود  نیا  هب  هک  یمادام  متیب ,  لها  ادخ و  باتک  مراذگ :  یم  یقاب  امـش  نایم  اهبنارگ  ءیـش  ود  ادـبا ;  اولـضت 
تسا و ص )   ) مرکا لوسر  هریس  لمع و  هوحن  یهلا و  مکح  نایب  افرـص " دننک , یم  نایب  ار  یلمع  تیفیک  ای  یمکح  ع )   ) همئا رگا  دش .»
-1 ددرگ : یمرب  یـساسا  لماع  ود  هب  وضو ، زامن و  تیفیک  رد  اه  توافت  یخرب  شیادیپ  أشنم  دـننک . یمن  عیرـشت  ار  يزیچ  دوخ  شیپ  زا 

نیبم هک  یـسک  هب  یـسرتسد  نارود  مالـسا ,  لوسر  تلحر  اب  دیدج : تالاؤس  شیادیپ  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  روضح  رـصع  زا  ندـش  رود 
ياه هنیمز  رد  يدـیدج  تالاؤس  لئاسم و  شیادـیپ  مرکا و  یبن  رـصع  زا  ندـش  رود  نامز و  تشذـگ  اـب  دیـسر . ریـس  هب  دوب  یهلا  مکح 
يارب دندید -  یم  هتسب  ار  یهلا  مکح  رگنایب  هب  یسرتسد  هار  هک  تنس -  لها  وضو ) زامن و  هب  طوبرم  لئاسم  هنیمز  رد  هلمج  زا   ) فلتخم
مکح رگنایب  رـسفم و  نیموصعم ,  همئا  هعیـش  هاگدید  زا  اما  دنتخادرپ . اهنآ  خـساپ  هب  دوخ  هقیلـس  داهتجا و  اب  دوخ , تالاؤس  خـساپ  نتفای 
رـسفم نیبم و  هب  یـسرتسد  زین  مرکا ,  یبن  تلحر  زا  سپ  لاس  دودح 250  ات  نانآ  دندوب . ناشیا  شرافـس  هب  انب  مرکا و  یبن  زا  دـعب  یهلا 

زامن شفک  اب  ناوت  یم  اـیآ  نوچ :  یلئاـسم  رد  ـالثم " دـندرک ; یم  نییبت  دوب  یهلا  مکح  هک  ار  هچنآ  ع ,)   ) همئا دنتـشاد و  یهلا  ماـکحا 
هدجـس نآ  رب  ناوت  یم  دوش , هلـصاف  شرف )  لثم   ) نیمز يازجا  زا  ریغ  يزیچ  رازگزامن , هدجـس  لـحم  نیمز و  يور  رب  رگا  اـیآ  دـناوخ ؟

مهف هب  روما  نیا  رد  تنس  لها  هک  یلاح  رد  تسا و ,... زیاج  زامن  تئارق  رد  دراد  بجاو  هدجـس  هک  ییاه  هروس  ندناوخ  ایآ  هن ؟  ای  درک 
دنناـم تفرگ -  تروص  ص )   ) مرکا لوسر  تلحر  زا  سپ  اـفلخ , يوـس  زا  هک  یتاعیرـشت  تارییغت و  - 2 دنا . هدرک  دانتـسا  دوخ  يأر  و 

يو دزن  ار  سراف  ناریـسا  یتقو  هنومن  ناونع  هب  دش . موسرم  مود  هفیلخ  رمع  نامز  زا  امومع " ندناوخ ,)  زامن  هتـسب  تسد   ) فتکت هلأسم 
مارتحا تهج  هب  دوخ  ناگرزب  ناریما و  لباقم  ام  دنتفگ  دش , ایوج  ار  رمع  نیا  تلع  يو  دنداتـسیا . هتـسب  تسد  رمع  لباقم  نانآ  دندروآ ,

هنوگ نیا  زاـمن  رد  دـنوادخ  لـباقم  رد  مه  اـم  تسا  بوخ  تفگ  دـمآ و  شـشوخ  بدا  راـهظا  هوحن  نیا  زا  رمع  میتـسیا .  یم  هنوگ  نیا 
هک تسا  هدـمآ  وضو  هلأسم  رد  ص 19 .) ج 11 , مـالکلارهاوج ,  ص 445 -  ج 4 , ییوخ ,  هللا  تیآ  یقثوـلا ,  هورعلا  دنتـسم   ) میتسیاـب
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زین نآرق  هیآ  اب  هلأسم  نیا  تسا .  هدوب  هعیـش  ینونک  يوضو  دننام  هتـشاد و  يدحاو  تروص  نامثع  تفالخ  ات  ناناملـسم  همه ي  يوضو 
 , تسا هدومن  اهاپ  رـس و  حسم  هب  رما  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  هیآ 6 ) هدئام ,  « ) مکلجرا مکـسوؤرب و  اوحـسماو  : » دیامرف یم  هک  دراد  قیبطت 

یگنوگچ هب  تبـسن  دوخ  تفالخ  نارود  طـساوا  رد  ناـمثع  هک  دوب  نیا  وضو  رییغت  تلع  دـنیوش , یم  ار  اـهاپ  ننـست  لـها  هک  یلاـح  رد 
هیضق نیا  دومن . مالعا  تسا  موسرم  تنس  لها  نایم  رد  نونکا  هک  یلکش  هب  ار  ربمایپ  يوضو  سپـس  وا  دش , دیدرت  راتفرگ  ربمایپ  يوضو 

ار نامثع  هویش  یمالسا  فلتخم  طاقن  رد  یـسایس  ضارغا  هب  انب  يوما  تموکح  نکل  دش , عقاو  ربمایپ  هباحـص  زا  يرایـسب  تفلاخم  دروم 
هنوگ نیا  هجیتن  رد  تشادـن و  ار  مکاح  هاگتـسد  شور  اب  تفلاـخم  تأرج  هباحـص  زا  یخرب  هک  دـندروآ  دوجو  هب  يوج  دـندرک و  غیلبت 
شیپ رعشم . رـشن  یناتـسرهشلا ,  یلع  عیرـشتلا ,  تاسبالم  لالخ  نم  یبنلا  ءوضو  ك :  رتشیب ر .  یهاگآ  يارب  تفای .  جاور  نتفرگ  وضو 
تنـس ادـخ و  باتک  هب  لـمع  ددـص  ردینـس  هعیـش و  زا  معا  ناناملـسم  همه   - 1 تسا : مزـال  هتکن  دـنچ  هب  هجوـت  باوـج  هب  نـتخادرپ  زا 

 - 2 تسا / اهتـشادرب  رد  فالتخا  لیلد  هب  دراد ، دوجو  فالتخا  ناناملـسم  نیبیدراوم  رد  رگا  دنتـسه و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللاایلـص  ) ربماـیپ
نتسش نوماریپ  دیوگ  یم  مکهوجو »... اولسلعاف   » هیآ لیذ  رد  يزار  رخف  اما  دنتسه ، وضو  رد  اپ  نتسش  هب  دقتعم  تنس  لها  مومع  هزورما 
نتسش نیب  عمج  د : نتسش ؛ حسم و  نیب  رییخت  ج : حسم ؛ موزل  ب : اپ ؛ نتسش  موزل  فلا : تسا . هتشاد  دوجو  رظن  راهچ  وضو  رد  اپ  حسم  و 
تفای اپ  حسم  موزل  ربینبم  زینیهجوت  لباق  تایاور  اما  دهد  یم  نتـسش  هب  روتـسد  هک  دراد  دوجویناوارف  تایاور  تنـسلها  تایاور  حـسم / و 

َو ِناتَلْـسَغ  ُُوضُْولَا  : " دیوگ یم  سابع  نبا  تایاور  نیا  زایکی  ساسا  رب  تسا . هدرک  لقن  دوخ  ریـسفت  ردـیربط  ار  ثیدـح  هک 10  دوش  یم 
، سَنَا نوچمه  تایاور  نیا  زایخرب  ساسا  رب  نینچمه  تسا » اـهاپ " رـس و   " حـسم ود  اهتـسد "و  تروص و   " نتـسش ود  وضو  "  » ِناتَحْـسَم
: تفگ دیاب  قوف  لاؤس  باوج  رد  کنیا  اهنآ ». نتـسش  هن  دشاب  یم  اهاپ  حسم  وضو  رد  هفیظو  : » دـنیوگ یم  هداتق  رماع ، یبعـش ،  همرکع ،

ْمُکلُجْرَا َو  ْمُکِسؤُِرب  اُوحَْسما  َو  ِِقفارَْملایِلا  ْمُکَیْدیَا  َو  ْمُکَهوُجُو  اُولِسْغاَف  : " دناهدرک دانتسا  لیذ  هیآ  هب  وضو  تیفیکیارب  هعیش  ّتنـس و  لها 
هدـیقع هب  دـییامن » حـسم  ار  كزوق -  اـت  ناـتیاهاپ -  ناتیاهرـس و  دـییوشب و  قفرم  اـت  ار  ناتیاهتـسد  اـهتروص و  وضویارب ) "  )» ِْنیبْعَْکلاـیِلا

زین ار  اهاپ -  لجرا -  تسـش ، دیاب  ار   - اهتروص هوجو -  هکنانچمه  تسا و  ْمُکَهُوجُو »  » هملک هب  فطع  ْمُکلُجْرَا »  » هملک تّنـس  لهایاملع 
 - مکـسؤر هملک -  نیرتکیدزن  هب  دیاب  یبدا ،  دعاوق  ساسا  رب  تسا و  مکـسؤر »  » رانک رد  مکلجرا »  » دنیوگ یم  اهنآ  درک . تسـش / دـیاب 

نانآ هک  تساهدرک  دانتسا  ( مالـسلا مهیلع  ) همئا زایدایز  تایاور  هب  هعیـش  نیارب  هوالع  دومن . حسم  ار  اهاپ  دیاب  ساسا  نیا  رب  دوش . فطع 
ای دناهدرک " : لالدتسا  هیآ  نیا  هب  وضویگنوگچ ، تیفیک و  نایب  رد  ینس - هاوخ  هعیش و  هاوخ  ناملسمیاهقف -  دناهداد  اپ  حسم  هب  روتسد 
هاگ ره  نانمؤمیا  "  » ِْنیبْعَْکلایِلا ْمُکلُجْرَا  َو  ْمُکِسؤُِرب  اُوحَْـسما  َو  ِِقفارَْملایِلا  ْمُکَیْدیَا  َو  ْمُکَهوُجُو  اُولِـسْغاَف  ْالـصلایلا  متمق  اذا  اونمآ  نیذلا  اهیا 

تـسا بوصنم  الحم  و  دییامن ». حـسم  كزوق  ات  ار  ناتیاهاپ  اهرـس و  دـییوشب و  قفرم  ات  ار  اهتـسد  اهتروص و  دـیدش  هدامآ  زامن  هماقایارب 
هلمج رگا  ور  نیا  زا  میناوخ  یم  روسکم  ار  وا  هدش و  دراو  لوعفم  رب  تسا  رج  فورح  هک  اب )  ) نوچ و  دشاب . یم  اوحـسماو  لوعفم  نوچ 

زیوـجت هیآ  رد  ار  تئارق  ود  ره  دنتـسه  رفنتفه  هک  فورعم  أرق  اذـل  رج ، مه  دوـش و  هدـناوخ  بصن  هب  تسا  زیاـج  مه  دوـش  فـطع  وا  رب 
هب دیاب  مکلجرا ) ) یبدأ دعاوق  ساسا  رب  دـننک . یم  حـسم  ار  اهاپ  نایعیـش  ارچ  هک  دوش  یم  نشور  دـش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  دـناهدرک /

نتسش و مهینعی  تسا . هدش  رییخت  هب  لئاقیناهفصا  دواد  دننام  درادیناوارف / هلصاف  هکیاهلمج  رب  هن  دوش ، هتفرگ  فطعیلبق  هلمج  نیرتکیدزن 
همیرک هیآ  قفاوم  نایعیشیوضو  تسین و  حیحص  هدمآ  زین  تنس  لها  ریسافت  رد  هکیبدأ  دعاوق  قبط  اهاپ  نتسش  نیاربانبتـسا  زیاج  حسم  مه 

/ تسا هدمآ  زین  نیعبات  هباحص و  مالسلاهیلع و  همئا  زا  هک  تسایناوارف  تایاور  و 

؟ دننکیمن يرادازع  هیلهاجلا » ةوعدب  اعد  بویجلا و  قش  دودخلا و  برض  نم  انم  سیل   » دانتسا هب  تنس  لها  ارچ 

شسرپ
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؟ دننکیمن يرادازع  هیلهاجلا » ةوعدب  اعد  بویجلا و  قش  دودخلا و  برض  نم  انم  سیل   » دانتسا هب  تنس  لها  ارچ 

خساپ

هک یلاـح  رد  مه  نآ  دـنک  كاـچ  ناـبیرگ  ینزدوخ و  شاهتفر  تسد  زا  زیزع  يارب  ناـسنا  هک  تسا  ییاـج  هب  طوبرم  ثیدـح  نیا  مکی .
و (ع ) نیـسح ماما  رب  هیرگ  اما  تسا . دـنوادخ  مشخ  بجوم  هک  دـیوگ  ییاـههحون  دـنزب و  ییاـهفرح  دـشاب و  یهلا  ياـضق  هب  ضرتعم 

نایاوشیپ بتکم و  ناگرزب  هب  تبـسن  يرادافو  مالعا  یهلا و  رئاعـش  میظعت  قیداصم  زا  تسا و  تابرق  لضفا  زا  ترـضح ، نآ  رب  يرادازع 
انثتسا يدراوم  رد  زین  ندرک  كاچ  نابیرگ  مود . دش . حرطم  نیـشیپ  ياهشـسرپ  هب  خساپ  رد  هک  دراد  يددعتم  ياههفـسلف  تسا و  ینید 

ماما نوراه و  قارف  رد  (ع ) یسوم ترـضح  هک  نانچ  ردارب ، ردام ، ردپ ، توف  رد  ندرک  كاچ  نابیرگ  دننام  درادن ؛ لاکـشا  تسا و  هدش 
هیرگ و نیاربانب  ص 274 . ص 402 و ج 3 ، ج 22 ، هعیـشلا ، لئاسو  . دناهدرک كاچ  نابیرگ  (ع ) يداه ماما  قارف  رد  (ع ) يرکـسع نسح 

لاکـشا دنـشابیم -  یمالـسا  تما  يونعم  ردپ  هک  (ع - ) نیـسح ماما  ًاصوصخ  (ع ) همئا متام  رد  ندرکكاچ  نابیرگ  يرادازع و  هحون و 
ياهحون هتفرگ ، رارق  تمذم  دروم  تایاور  رد  هک  ياهحون  هیرگ و  تسا . ناحبـس  يادـخ  هب  برق  ناسنا و  تداعـس  بجوم  هکلب  درادـن ؛

سیل ( » (ص مالـسا ربمایپ  تیاور  دوب و  موسرم  تیلهاج  رد  هک  تسا  ياهویـش  نامه  نیا  دشاب و  هارمه  دنوادخ  تیاضر  مدع  اب  هک  تسا 
ادج ياهلوقم  (ع ) نیـسح ماما  يرادازع  اما  تسا . يرادازع  عون  نیا  هب  رظان  ۀیلهاجلا » ةوعدب  اعد  بویجلا و  قش  دودخلا و  برـض  نم  انم 

هتفهن ناملاظ  نادـساف و  تموکح  لزلزت  مالـسا و  ياـقب  يرادازع ، نیا  نتم  رد  نوچ  دـنکیم ؛ قیوشت  رما  نیا  هب  زین  اـم  تاـیاور  تسا و 
. دراد هارمه  هب  يدایز  یعامتجا  يونعم و  تارمث  تسا و 

/ دییامرف نایب  دروم  نیا  رد  ار  تنس  لها  هاگدید  ًافطل  تسا ؟ هنوگچ  نآ  هرافک  تسیچ ؟ رذن  مسق و 

شسرپ

/ دییامرف نایب  دروم  نیا  رد  ار  تنس  لها  هاگدید  ًافطل  تسا ؟ هنوگچ  نآ  هرافک  تسیچ ؟ رذن  مسق و 

خساپ

دروخیم مسق  هک  یسک  . 1 دراد . طرـش  دنچ  تنـس  لها  هعیـش و  دزن  رد  نیا  و  دنک ، دای  دنگوس  يزیچ  هرابرد  ناسنا  هک  تسا  نآ  مسق 
، دـناهدرک شروبجم  هک  یـسک  هناوید و  هچب ، ندروخ  مسق  نیاربانب  دـنک ؛ دای  دـنگوس  رایتخا  دـصق و  يور  زا  دـشاب و  لقاع  غلاب و  دـیاب 

هراـفک بجوـم  ار  نآ  اـب  تفلاـخم  هتـسناد و  حیحـص  ار  هدـش  مسق  هب  روـبجم  هـک  یـصخش  ندروـخ  مـسق  هـیفنح  یلو  تـسین . تـسرد 
دیاب دـنک ، كرت  دروخیم  مسق  هک  ار  يراک  و  دـشابن ؛ هورکم  ای  مارح  دـیاب  دـهد ، ماجنا  دورخیم  مسق  هک  ار  يراـک  . 2 { 1 .} دننادیم
بارش هک  دروخب  مسق  ًالثم   ) دهد ماجنا  ار  یعرـش  مارح  هک  دروخب  مسق  یـسک  رگا  دنیوگیم  ننـست  لها  اما  دشابن ؛ بحتـسم  ای  بجاو 

یماـسا زا  یکی  هب  . 3 دوـشن . یعرـش  مارح  بکترم  و  { 3 ،} دهدب هرافک  دنکـشب ، ار  نآ  دـیاب  یلو  { 2 .} دوشیم دقعنم  شمـسق  دشونب )
اذـل دروایب ، نابز  هب  ار  مسق  . 4 { 4 .} دوشیمن دقعنم  نآرق و ... هبعک ، ربمایپ ، دننام  ادخ  ریغ  هب  مسق  نیاربانب  دـنک ، دای  دـنگوس  دـنوادخ 

یتروص رد  ندروـخ  مسق  بجاو : . 1 تسا : عوـن  دـنچ  مسق  { 5 .} تسین تسرد  دـنارذگب  دوخ  بلق  زا  طـقف  هکلب  درواـین ، ناـبز  هب  رگا 
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هچ نآ  اـی  مارح  باـکترا  رب  يدرف  هک  تسا  مارح  یتروـص  رد  ندروـخ  مسق  مارح : . 2 دوش ؛ یـسک  ناج  تاجن  ثعاـب  هک  تسا  بجاو 
/ تسا ناهانگ  زج  مسق  عون  نیا  دهدب . ادخ  هب  غورد  تین  دوخ  مسق  اب  دروخب و  غورد  مسق  ناسنا  هک  نیا  ای  دروخب  دـنگوس  تسین  حابم 
، دشاب راتخم  - 2 درادـن / يرثا  هنوگ  چـیه  هچب  مسق  نیاربانب ، دـشاب . فکلم  - 1 دروخیم : مسق  هک  یـسک  دراد : یطیارـش  ندروـخ  مسق 
اب - 3 دیآیم / رامش  هب  مسق  عاونا  رد  لخاد  مه  يرابجا  مسق  فرع  رظن  زا  هچرگ  دشاب ، هدرکن  روبجم  ندروخ  مسق  هب  ار  وا  یـسک  ینعی 

/ دوشیمن بوبحم  مسق  هللاأشنا  دروآیم  اج  هب  ار  راک  نیا  هک  دنک  دای  دـنگوس  - 4 نایسن / وهـس و  يور  زا  هن  دروخب ، مسق  هدارا  دصق و 
هللاات و هللااب ، هللاو ، - 1 دوشیم : دـقعنم  ظافلا  نیا  اب  اهنت  مسق  تسین / مسق  درواین ، نابز  هب  رگا  نیاربانب ، دوش . هتفگ  نابز  هب  دـیاب  مسق  - 6
ای ادخ  أمـسا  زا  ریغ  هب  رگا  سپ  دوشیمن . دقعنم  لیئربج  هبعک ، ربمایپ ، هب  مسق  لثم  مسق  ادـخ  مان  ریغ  هب  مسق  نیاربانب ، دـنوادخ / تافص 

ترابع هک  دوشیم  بجاو  وا  رب  هرافک  دنکشب  ار  مسق  یسک  رگا  مسق  هرافک  { 1 .} دوب دهاوخن  مسق  رد  لخاد  دروخ ، دنگوس  وا  تافص 
هب دناوتیم  دـهد  ماجنا  تسناوتن  ار  هرافک  هس  نیا  رگا  هدـنب . کی  ندرک  دازآ  ای  - 3 نانآ . ندناشوپ  - 2 نیکسم ، هد  ماعطا  - 1 زا : تسا 

نیا ماجنا  زا  رگا  دنک و  باختنا  تساوخ  هک  ار  کی  ره  هک  دراد  رایتخا  هدش  دای  هرافک  عون  هس  رد  ینعی  دریگب . هزور  زور  هس  نآ  ياج 
تیاعر تهج  هک  دراد  دوجو  مسق  طیارـش  هرابرد  زین  يرگید  لـیاسم  دریگب / هزور  زور  هس  نآ  ياـج  هب  دـناوتیم  دـشاب  زجاـع  عون  هس 

، یمشاه ینب  عجارم ، لیاسملا  حیضوت  هب  هیـش  دیلقت  عجارم  تارظن  زا  رتشیب  یهاگآ  تهج  دیناوتیم  امـش  میدرکن . رکذ  ار  اهنآ  راصتخا 
، هعبرالا بهاذملا  یلع  هقفلا   » باتک هب  ننـست  لها  بهاذـم  تارظن  زا  یهاگآ  تهج  و  یمالـسا ، تاراشتنا  رتفد  ، 554 ص 559 +  ج 2 ،

كرت ای  ماجنا  رب  دنگوس  . 1 تسا : هنوگ  ود  رب  دنگوس  دـییامرف . هعجارم  هیملعلا ، بتکلاراد  ، 60 ص 66 -  ج 2 ، يریزجلا ، نمحرلادبع 
هیآ هاجنپ  لقادـح  زور  ره  هک  دروخب  مسق  ًالثم  دـیامن ؛ كرت  ای  دـهد  ماجنا  ار  يراک  هک  دـنک  دای  دـنگوس  یـسک  رگا  هدـنیآ  رد  يراک 
ریقف هد  ای  دنک  دازآ  هدنب  کی  ینعی  دهدب ، هرافک  دیاب  دنک  تفلاخم  ًادمع  هچنانچ  دشکن ؛ راگیس  هک  دروخب  مسق  ای  دنک ؛ توالت  نآرق 
یکی تنـس  لها  بهاذم  هعیـش و  رظن  هلأسم  نیا  رد  دریگب . هزور  زور  هس  دـیاب  دـناوتن ، ار  اهنیا  رگا  و  دـناشوپب ، ار  نانآ  ای  دـنک ، ریـس  ار 
ْبقر ریرحت  وا  مهتوسک  وا  مکیلها  نومعلت  ام  طسوا  نم  نیکاسم  ْرـشع  ماعطا  هتراـفکف  : ) میناوخیم میرک  نآرق  رد  هکناـنچ  { 6 .} تسا
یـسک رگا  يزیچ  یفن  ای  تابثا  يارب  دنگوس  . 2 { 7 (.} مکنامیا اوظفحاو  متفلح  اذا  مکنامیا  ْرافک  کلذ  مایا  هثالث  مایـصف  دـجی  مل  نمف 

. تسا هانگ  مارح و  دـشاب ، غورد  رگا  و  دراد ، تهارک  شندروخ  مسق  دـشاب  تسار  وا  فرح  رگا  دروخب ، مسق  يزیچ  یفن  ای  تابثا  يارب 
ناملـسم اـی  شدوخ  هک  نیا  يارب  رگا  ًانمـض  { 8 .} دنتـسه هرافک  هب  لـیاق  مه  مسق  زا  عن  نیا  رد  هیعفاـش  اـما  درادـن . ار  مسق  هراـفک  یلو 

مزلم ناسنا  هک  تسا  نآ  رذن  رذن  دوشیم . بجاو  یهاگ  هکلب  درادـن ، لاکـشا  دروخب ، غورد  مسق  دـهد  تاجن  یملاظ  رـش  زا  ار  يرگید 
هنوگ ود  رب  رذن  دیامن . كرت  ادخ  رطاخ  هب  تسا ، رتهب  نآ  ندادن  ماجنا  هک  ار  يراک  ای  دروآ  اج  هب  ادـخ  رطاخ  هب  ار  يریخ  راک  هک  دوش 

راک نالف  هک  تسا  نم  رب  ادخ  يارب  دش  بوخ  نم  ضیرم  رگا  دیوگیم : ًالثم  دوشیم ؛ ماجنا  طورشم  تروص  هب  هک  يرذن  فلا ) تسا :
هک منکیم  رذن  ادـخ  يارب  نم  دـیوگیم  ًالثم  دوشیم ؛ ماجنا  طرـش  دـیق و  نودـب  قلطم و  تروص  هب  هک  يرذـن  ب ) مهد / ماجنا  ار  ریخ 

هدننک رذن  . 2 دشاب ؛) یبرع  هب  تسین  مزال  هتبلا   ) دوش هدناوخ  هغیص  دیاب  . 1 تنس : لها  هعیش و  هاگدید  زا  رذن  طیارش  مناوخب . بش  زامن 
دنکیم رذن  ار  يراک  . 4 دشاب ؛ نکمم  رودقم  شیارب  نآ  ماجنا  هک  دنک  رذن  ار  يراک  . 3 دنک ؛ رذن  دصق  رایتخا و  اب  دشاب و  لقاع  غلاب و 

رذنلاب و نوفوی  : ) دیامرفیم ناکین » راربا و   » فیـصوت رد  میرک  نآرق  هکنانچ  تسا ؛ بجاو  رذـن  هب  يافو  { 9 .} دشاب بولطم  ًاعرش  دیاب 
رگا اما  دنـسرتیم . تسا  هدرتسگ  شباذع  رـش و  هک  يزور  زا  و  دننکیم ، افو  دوخ  رذـن  هب  اهنآ  { 10(;} ًاریطتسم هرش  ناک  ًاموی  نوفاخی 
هرافک هرابرد  اما  دهدب . هرافک  دیاب  تنـس  لها  هعیـش و  ياملع  هگدید  زا  دنکن ، لمع  دوخ  رذن  هب  رایتخا  يور  زا  دنک و  ینامرفان  یـسک 

ریـس ار  ریقف  هد  ای  دنک  دازآ  هدنب  کی  ینعی  { 11;} دناهتـسناد مسق  هرافک  دننامه  زین  ار  رذـن  هرافک  یخرب  دراد ؛ دوجو  رظن  فالتخا  نآ 
کی هک  دناهتفگ  رذن  هرافک  رد  هعیـش  ياملع  زا  یخرب  اما  دریگب / هزور  زور  هس  دـیاب  دـناوتن ، ار  اهنیا  رگا  و  دـناشوپب ، ار  نانآ  ای  دـیامن ،

نمحرلادبع هعبرالا ، بهاذـملا  یلع  هقفلا  [. 1 { ] 12 .} دریگب هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود  اـی  دـهد ، ماـعط  ریقف  تصـش  هب  اـی  دـنک  دازآ  هدـنب 
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ص 64/ نامه ، [. 5 / ] 67 ص 70 -  نامه ، [. 4 / ] ص 56 نامه ، [. 3 / ] ص 62 ناـمه ، [. 2 / ] هیملعلا بـتکلاراد  ص 60 ، ج 2 ، يریزجلا ،
ص ج 2 ، نامه ، هعبرالا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  یمالسا ؛ تاراشتنا  رتفد  ص 554 ، ج 2 ، یمشاهینب ، عجارم ، لیاسملا  حیضوت  ر.ك : [. 6]

طوبرم رگید  لیاسم  طیارش و  نیا  زا  یهاگآ  تهج  [. 9 / ] ص 59 نامه ، هعبرالا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  [. 8 / ] هیآ 89 هدئام ، هروس  [. 7 / ] 75
لیاسملا حیـضوت  هیملعلا ؛ تکلاراد  ، 127 ص 133 -  ج 2 ، يریزجلا ، نمحرلادـبع  هعبرـالا ، بهاذـملا  یلع  هقفلا  هب  دـیناوتیم  نآ  هـب 

یلع هقفلا  [. 11 / ] هیآ 7 ناـسنا ، هروس  [. 10 / ] دـییامرف هعجارم  یمالـسا ، تاراـشتنا  رتفد  ، 541 ص 545 -  ج 2 ، یمـشاه ، ینب  عـجارم ،
، نامه عجارم ، لیاسملا  حیضوت  [. 12 / ] ص 547 ج 2 ، نامه ، هعجارم ، لیاسملا  حیضوت  129 ؛ ص 131 -  ج 2 ، نامه ، هعبرالا ، بهاذملا 

ماجنا هب  صوصخم . وحن  هب  ندـش  مزتلم  زا  تسا  تراـبع  رذـن  رذـن  رگید -++++ / عجارم  یخرب  و  ینیمخ ؛ ماـما  ياوتف  ص 548 ، ج 2 ،
رذـن تسین . زیاج  ادـخ  ریغ  يارب  رذـن  تسا و  تسرد  یلاعت  يادـخ  يارب  طقف  رذـن  دـنیوگیم : ینـس  هعیـش و  ادـخ . ياضر  يارب  یلمع 

رذن طرش  نودب  هک  نیا  ای  مریگیم  هزور  زور  ود  دوش ، هدروآرب  نم  تجاح  نالف  رگا  دیوگب : هک  نیا  لثم  دشاب  قلعم  ای  قلطم  دناوتیم 
زامن و هزور ، لثم : بجاو ، ای  دشاب  یفرط  سنج  زا  ای  دننکیم  رذـن  هک  ار  هچنآ  . 1 دناهدرک : رکذ  ار  طیارش  نیا  رذن  تحـص  يارب  دنک /
، دهدب هقدص  هک  دنک  رذن  رگا  نینچمه  تسا  ضرف  سنج  زا  لمع  نیا  نوچ  تسا  تسرد  دریگب ، هزور  هک  دـنک  رذـن  رگا  سپ  هقدـص ،

یلو دناهتسناد  زیاج  ار  نآ  هدرک و  أنثتسا  درادن  سنج  هک  نیا  مغریلع  ار  فاکتعا  تسا / ْاکز  سنج  زا  هقدص  اریز  تسا  تسرد  وا  رذن 
نوچ تسا ؛ بجاو  نادب  لمع  دنک  رذـن  ار  ریبکت  ماجنا  رگا  ضیرم / تدایع  لثم  تسین  بجاو  رذـن  هب  لمع  دـشابن  بجاو  سنج  زا  رگا 
ناذا بتک و  نم  لسغ و  ؤضو ، لثم  هک  نیا  ینعی  دشاب ، هدوصقم  تدابع  دـنکیم  رذـن  هچنآ  هک  نیا  . 2 تسا / بـجاو  ضرف و  سنج  زا 

.4 دشکب / ار  یسک  دنک  رذن  هک  نیا  لثم  دشابن ، ادخ  تیصعم  دنکیم  رذن  هچ  نآ  . 3 تسین / بجاو  روما  هنوگ  نیا  هب  يافو  نوچ  دشابن 

.5 دورب / جح  هب  ار  لاسما  دنک  رذن  الاح  هدش ، بجاو  وا  رب  جح  ًالبق  هک  نیا  لثم  دـشاب ، هدـشن  بجاو  وا  رب  لمع  نآ  ندرک ، رذـن  زا  لبق 
ییاناوت هک  یلاح  رد  دـنک ، ار  رذـن  ناـموت  رازه  تخادرپ 10/000  یلو  دراد  ناـموت  هک 100  نیا  لثم  دـشابن ، جراخ  وا  تردـق  زا  رذـن 

هک یـسک  ًالثم  دشاب ؛ هتـشاد  ار  نآ  ماجنا  ییاناوت  دشاب و  نکمم  وا  يارب  رذـن  هب  لمع  هک  نیا  . 6 درادـن / ار  رتشیب  ناموت  تخادرپ 100 
شدوخ لاـم  و  دـشابن ، ریغ  کـلم  زا  دـنکیم  رذـن  هچ  نآ  . 7 دریگب / هزور  هـک  دـنک  رذـن  دـیابن  دریگب  هزور  دـناوتیمن  تـسا و  ضیرم 
نیکسم هد  ینعی  تسا ؛ مسق  هرافک  لثم  مه  رذن  هرافک  دهدب . هرافک  دیاب  درواین ، اج  هب  هدش  رکذ  هک  یطیارـش  اب  ار  رذن  رگا  { 2 .} دشاب
باختنا تساوخ  هک  ار  کی  ره  دراد  رایتخا  عون  هس  نیا  رد  دـنک و  دازآ  ار  هدـنب  کی  هک  نیا  اـی  دـناشوپب  ار  ناـنآ  اـی  { 3 .} دهد اذغ  ار 

ص ج 2 ، نیمهلا ، باتک  هعبرالا ، بهاذـم  یلع  هقفلا  [. 1 / ] دریگب هزور  زور  هس  دـیاب  دوبن ، نکمم  راـک  هس  نیا  وا  يارب  رگا  یلو  دـنک ،
/ تارافک ثحبم  نیمیلا ، باتک  ص 118 ، نامه ، [. 3 / ] رذنلا باتک  ص 891 ، نامه ، [. 2 / ] 101

تسا مارح  هک  دنتسه  یعدم  ننست  لها  یلو  مینادیم  حیحص  عورشم و  ار  هعتم ) دقع   ) تقوم جاودزا  هریغ  تیمرحم و  روظنم  هب  نایعیش »  » ام ارچ 
؟ تسیچ نآ  تیعورشم  لیلد  دنیوگیم  دننکیم و  ضارتعا  زین  ام  هب  و 

شسرپ

هک دنتسه  یعدم  ننـست  لها  یلو  مینادیم  حیحـص  عورـشم و  ار  هعتم ) دقع   ) تقوم جاودزا  هریغ  تیمرحم و  روظنم  هب  نایعیـش »  » ام ارچ 
؟ تسیچ نآ  تیعورشم  لیلد  دنیوگیم  دننکیم و  ضارتعا  زین  ام  هب  تسا و  مارح 

خساپ
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تیعورشم هابرد  هیآ  نیا  نآرق  زا  دراد : نآ  زاوج  تیعورشم و  رب  تلالد  ننست  لها  دوخ  هعیش و  قیرط  زا  یناوارف  تایاور  میرک و  نآرق 
لها لوبق  دروم  فورعم و  ریسافت  زا  هک  ریثکنبا  ریـسفت  رد  { 1 (} ۀضیرف ّنهروجا  ّنهوتآف  نهنم  هب  ُمتْعَتمَتْـسا  امف  : ) تسا هدش  لزان  هعتم 

تئارق هنوگ  نیا  ار  هیآ  نیا  يدـس ، ریبج و  نب  دیعـس  بعک و  نب  یبا  ساـبع و  نبا  هک : تسا  هکراـبم  هیآ  نیا  ریـسفت  لـیذ  تسا ، ننـست 
رد هیآ  نیا  تسا : هتفگ  دهاجم  هک  تسا  ریسفت  نیمه  رد  و  ۀضیرف .) ّنهروُجا  ّنهوتآف  یّمسم  لجأ  یلإ  نهنم  هب  ُمتْعَتْمَتْسا  امف  : ) دناهدرک
هک هدرک  لـقن  (ع ) ریما ترـضح  زا  یتـیاور  تاراـبع  نیا  لـقن  زا  سپ  وا  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  { 2 .} تسا هدـش  لزان  هعتم ، حاکن 
عنم تقوم  حاـکن  زا  هکم  حـتف  رد  (ص ) هَّللالوـسر هک  هدرک  لـقن  يرگید  تیاور  نینچمه  درک و  یهن  تقوـم  حاـکن  زا  (ص ) هَّللالوـسر

جاودزا هکرابم ، هیآ  نیا  لوزن  نأش  هک  دوشیم  مولعم  تسا  ننـست  لـها  ریـسافت  نیرتربتعم  زا  هک  ریثک  نبا  ریـسفت  تاراـبع  زا  { 3 .} درک
: تفگ وا  دـندرک  لاؤس  هعتم  زا  سابعنبا  زا  هک  تسا  يراخب  حیحـص  رد  زین  تسا . یعطق  هعتم  تیعورـشم  رب  نآ  تلـالد  تسا و  تقوم 

نب رباـج  زا  تیاور  ود  باـتک  نیمه  رد  و  { 4 «} صخرف ءاسنلا  ۀـعتم  نع  لأُسی  سابع  نبا  تعمـس  لاق : ةزمح  یبا  نع  : » تسا زیاـج  هعتم 
مکل نذا  دـق  هنا  لاقف : (ص ) هَّللالوسر اناتاف  شیج  یف  اّنک  الاق :  » داد هعتم  هزاجا  (ص ) هَّللالوسر هک  تسا  عوکألا  نب  ۀملـس  زا  هَّللادـبع و 

رکبوبا و تموکح  نامز  رد  و  (ص ) هَّللالوسر دهع  د  هک : تسا  تیاور  نیدـنچ  ملـسم  حیحـص  رد  نینچمه  { 5 «} اوعتمتساف اوعتمتست  نا 
عتمتـسن اـنک  لوقی : هَّللادـبع  نب  رباـج  . » درک یهن  ءاـسن  هعتم  جـح و  هعتم  زا  رمع  دـشیم و  ماـجنا  تقوم  جاودزا  رمع ، تموـکح  يادـتبا 

تیاور رد  { 6 «} ًثیَرُح نب  وِرمَع  نأـش  یف  رمُع  هنع  یهَن  یتح  رکب  یبا  و  (ص ) هَّللالوسر دـهع  یلع  ماـّیألا  قیقّدـلا ، ِرمَّتلا و  نم  ِۀـضبُقلاب 
، ِنیَتعتملا یف  افلتخا  رَیبُّزلا  ُنبا  سابع و  نبا  لاقف : ٍتآ  ُهاتأَف  هَّللادـبع  نب  رباج  دـنع  تنک  لاق  ةرـضن ، نبا  نع  تسا ...« : هدـمآ  نینچ  رگید 
ءاـسن و هعتم  تفگ : رذاـبا  هک  تسا  باـتک  نیمه  رد  و  { 7 «} امَهل دـُعَن  مَلَف  رمُع  امهنع  اناهن  َُّمث  (ص ) هَّللالوسر َعَم  امه  انلَعَف  رباـج : لاـقف 
، ۀّصاخ انل  الا  ناتعتملا  حلصت  ال  لاق : (. » دوش هعجارم  يراخب  حورش  هب  تسا ، لمجم  تسا » ام  صوصخم  . )» تسا ام  صوصخم  جح  هعتم 

ْنَلَف ءاسنلا  هذـه  حاکن  اّوِتبَا  َو  رمع ... لاق  : » هک هدرک  لقن  هَّللادـبع  نبرباج  زا  باتک  نیا  رد  نینچمه  { 8 «.} جحلا ۀعتم  ءاسنلا و  ۀعتم  ینعی 
هک يدرم  نم  دزن  دوشن  هدروآ  دـینک ، بانتجا  تقوم  حاـکن  زا  تفگ : رمع  { 9 «.} ةراجحلاب ُُهتْمَجَر  ّالا  ٍلَجَا ، یِلا  ةأرما  حـکن  لجرب  یَتُوا 

یهن (ص ) هَّللالوسر نا  بلاطیبا ، نب  یلع  نع  : » هک هدرک  لقن  مه  یتایاور  منکیم . راسگنـس  ار  وا  الا  دـشاب و  هداد  ماـجنا  تقوم  جاودزا 
زا هکم  حتف  رد  (ص ) هَّللالوسر ربیخ  حتف  رد  دومرف : (ع ) بلاطیبا نب  یلع  { 10 «.} ۀیلهالا رُمُحلا  موحل  لکا  نع  ربیخ و  موی  ءاسنلاۀعتم  نع 

لـصا هک  دوشیم  مولعم  هدـش ، لقن  فلتخم  ياهدنـس  اب  ملـسم  يراخب و  حیحـص  رد  هک  تاـیاور  نیا  عومجم  زا  { 11 .} درک یهن  هعتم 
بهاذـملا یلع  هقفلا   » باـتک رد  تسا . هدـمآ  دوجوب  فـالتخا  دـعب  تسا و  هتفرگیم  ماـجنا  مه  یتدـم  هدوـب و  عورـشم  تقوـم  جاودزا 

هدوب ترورـض  ظاحل  هب  مالـسا  ردـص  رد  هعتم  تیعورـشم  هک : تسا  هدـمآ  ص 90 ) ۀـعتملا ،» حاکنوا  تقؤملا  حاـکنلا  ، » ج 4 « ) ۀـعبرالا
راهم ییوس  زا  دـناهدوب و  يداصتقا  لکـشم  گـنج و  ریگرد  دـنهدب و  هلئاـع  یگدـنز و  لیکـشت  دناهنتـسناوتیمن  ناناملـسم  نوچ  تسا ،

زا ًادعب  یلو  دـش  عیرـشت  تقوم  جوادزا  تهج  نیا  هب  تسین و  هتفریذـپ  ًاعرـش  تسا و  تقـشم  مزلتـسم  هزور  نتفرگ  اب  هیوهـش  هوق  ندرک 
ههبش نوچ  دوشیمن  يراج  وا  رب  انز  دح  داد  ماجنا  ییوشانز  لمع  ینز  اب  تقوم  جاودزا  اب  یسک  رگا  لاح  نیع  رد  و  دش . یهن  نآ  ماجنا 
همه دوشیم  مولعم  دـش -  صیخلت  هک  تراـبع -  نیا  زا  دوشیم . ریزعت  یلو  هدوـب ، زاوـج  هب  لـئاق  ساـبع  نبا  دراد و  دوـجو  هعتم  زاوـج 

عیرـشت ببـس  هک  دوشیم  مولعم  راتفگ  تایاور و  عومجم  زا  زین  دنراد ، لوبق  هلمجلا  یف  ار  تقوم  حاکن  تیعورـشم  ننـست  لها  بهاذـم 
هارمه ام  نانز  دنتفگ : (ص ) هَّللالوسر هب  اهگنج  یخرب  رد  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  یتح  تسا . هدوب  ترورـض  تقوم  حاکن 
سابل لثم  یمک  زیچ  اب  هک  داد  تقوم  دـقع  رد  نذا  درک و  یهن  لمع  نیا  زا  ار  اهنآ  (ص ) هَّللالوسر مینک ؟ هتخا  ار  دوخ  ام  ایآ  دنتـسین  ام 

هب دنتــسم  ار  یهن  یخرب  هـک  هدــش  یهن  نآ  زا  هـک  یتاــیاور  رد  فــالتخا  دوــجو  اــب  ییوــس  زا  { 12 .} دــننک هــعتم  ار  ینز  ییادر  و 
اب دناهتـسناد ، باـطخ  نب  رمع  هب  دنتـسم  ار  یهن  یخرب  هدومن و  رکذ  هکم  حـتف  رد  ار  یهن  یخرب  هدرک و  ربـیخ  حـتف  رد  (ص ) هَّللالوـسر

تایاور زا  ًاصوصخ  دومن ، نآ  تحص  مدع  تمرح و  هب  مکح  یلک  روط  هب  دومن و  دی  عفر  هفیرـش  هیآ  زا  ناوتیمن  یفالتخا  نینچ  دوجو 
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هعتم زا  رمع  تسا  هتفگ  هک  یتیاور  رگا  و  تسا . هدوب  ترورـض  تهج  هب  تقوم  حاکن  عیرـشت  هک  دوشیم  هدافتـسا  هماع  دوخ  تاملک  و 
مارح دمحم  مارح  ۀمایقلا و  موی  یلا  لالح  دمحم  لالح   » اریز تسا ، هتـشاد  میرحت  قح  وا  تفگ  ناوتیمن  دـشاب  تسرد  درک ، یهن  ءاسن 

حیحص تایاور  زا  یکی  رد  هک  روط  نامه  هدوب  تسا  هداتفا  هک  یقافتا  رطاخ  هب  مه  نآ  یتموکح  یهن  رمع ، یهن  دبال  و  ۀمایقلا » موی  یلا 
ورمع نأش  یف  رمع  هنع  یهن  . » دمآ دوجو  هب  ثیرح  نب  ورمع  هب  تبـسن  هک  تسا  يدمآ  شیپ  ظاحلب  هعتم  زا  رمع  یهن  دوب : هدمآ  ملـسم 
لکا نع  ربیخ و  موی  ءاسنلا  ۀـعتم  نع  (ص ) هَّللالوسر یهن  : » دومرف هک  هدـش  لقن  (ع ) نینمؤملاریما زا  هک  یتیاور  زا  زین  { 13 «.} ثیرح نب 

هورکم قایس و  تدحو  ظاحلب  دومرف . یهن  یلها  رمح  موحل  هعتم و  زا  (ص ) هَّللالوسر { 14 «} ۀیلهألا [ » ۀیاور یف  و  « ] ۀّیسنالا رُمُحلا  موحل 
هریثـک تاـیاور  هفیرـش و  هیآ  رب  هوـالع  لاـح  رهب  یمیرحت . هن  هدوب  یتـهارک  یهن  (ص ) هَّللالوسر یهن  دوشیم  مولعم  رُمَح » موحل   » ندوب

ات دـش  زرحم  تیعورـشم  لصا  یتقو  و  دـنراد . نآ  تیعورـشم  رب  تلالد  رین  ننـست  لها  تایاور  (ص ) هَّللالوسر تیبلها  قیرط  زا  هربتعم 
هب هجوت  اب  دناهدرک  لقن  نآ  زا  عنم  يارب  ننست  لها  هک  یتایاور  تسا و  مکاح  لوا  لصا  نامه  دشاب  هتشادن  دوجو  یملـسم  عطاق و  لیلد 
رب حیرص  ضراعم و  تایاور  هکنیا  رب  ًافاضم  دربب . لاؤس  ریز  ار  تیعورشم  لصا  هفیرش و  هیآ  دناوتیمن  دراد  دوجو  اهنآ  رد  هک  یفالتخا 
الا ینز  ام  ۀـعتملا  نع  یهن  رمع  ّنَا  ول ال  : » هک تسا  (ع ) یلع نینمؤملاریما  شیاـمرف  اـهنآ  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  هیهاـن  تاـیاور  فـالخ 

يور باطخلا  نب  رمع  هک  هدش  لقن  زین  دشیمن . هدولآ  انز  هب  یسک  یقـش ، دارفا  زج  دوب  هدرکن  يریگولج  هعتم  زا  رمع  رگا  { 15 «} یقش
یلع َّیَح  جـحلا و  ۀـعتم  ءاسنلا و  ۀـعتم  یه  ّنهیلع و  بقاعا  َّنُهنع و  یهنَا  انا  (ص ) هَّللالوسر دـهع  یلع  ّنک  ثالث  سانلا  اهّیأ  تفگ : ربنم 

تازاـجم ار  اـهنآ  هدـنهد  ماـجنا  منکیم و  میرحت  یهن و  ار  اـهنآ  نم  هـک  دوـب  (ص ) هَّللالوـسر ناـمز  رد  زیچ  هـس  مدرم  يا  لـمعلا . ریخ 
همه تسا  لماک  نید  مالـسا  ثحب : هجیتن  نونکا  { 16 .} تسا لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » نتفگ و  جـح » هعتم   » و نانز » هعتم   » اـهنآ و  منکیم ،

ماـمت يوگخـساپ  هک  تسا  نیا  هب  نآ  لاـمک  تسا و  ینادواـج  لـماک و  مالـسا  سدـقم  نید  هک  دـناهفریذپ  دنتـسه و  دـقتعم  ناناملـسم 
هب يرما  ره  ینعی  تسا ، دسافم  حلاصم و  عبات  مالسا  نید  یهاون  رماوا و  عرش ، ماکحا  هک  دننادیم  همه  ییوس  زا  دشابیم ، رـشب  ياهزاین 

دوجو نآ  قلعتم  رد  هک  تسا ، ياهدسفم  زا  يریگولج  روظنم  هب  ییهن  ره  دراد و  دوجو  نآ  قلعتم  رد  نآ و  رد  هک  تسا  یتحلـصم  رطاخ 
ناناملـسم رب  رما  تلوهـس  روظنم  هب  هاـنگ و  زا  يریگولج  رطاـخ  هب  تقوم  دـقع  دراوم  یخرب  رد  مییوگیم : بلطم  نیا  هب  هجوت  اـب  دراد ،

مه اـب  اـی  دـننک  یگدـنز  لزنم  کـی  رد  دـنهاوخیم  تسا و  مرحماـن  رگید  درم  هب  اـهنآ  زا  کـی  ره  نز  هک  درم  ود  هچناـنچ  ًـالثم  تسا ،
عوقو زا  يریگولج  روظنم  هب  دـنوشیم ، هانگ  بکترم  دـتفایم و  يرگید  درم  نز  هب  اهدرم  نآ  زا  کی  ره  مشچ  ًارهق  هک  دـننک  ترفاـسم 

دوشیم نز  ردام  هک  وا  ردام  ات  دنروآ  رد  تقوم  دـقع  هب  ار  وا  دـنناوتیم  دـشاب  هتـشاد  ياهچب  رتخد  کی  ره  هچنانچ  يرهق  تیـصعم  رد 
دقع دراوم  یخرب  رد  دـنوشن . هانگ  راتفرگ  ای  هقیـضم و  رد  رگید  و  هدـش -  نایب  لئاسملا  حیـضوت  هلاـسر  رد  هک  یحرـش  هب  دوش -  مرحم 

ای هتفر  يروشک  رد  اهنت  هک  یناوج  ًالثم  تسا ، يرامیب  یتح  اـی  طاول و  هدرکاـن  يادـخ  اـی  و  انمتـسا ، اـنز ، زا  يریگولج  رطاـخ  هب  تقوم 
 - هَّللابذایعلا ای -  انمتـسا  ای  دنک  انز  تسا  ریاد  رما  و  دراذـگیمن ، مارآ  ار  وا  یـسنج  هزیرغ  درادـن و  مئاد  جوادزا  تردـق  تسا و  لصحم 

لقع دریگب ، ار  گرزب  یناهانگ  نینچ  يولج  تقوم  دقع  اب  دناوتب  رگا  یلاح  نینچ  رد  ای  دناشن  ورف  ار  توهـش  شتآ  قیرط  نیدب  طاول و 
ینید عرش و  نینچ  دنک  دودسم  ناملسم  نیاو  ناوج  نیا  يور  ربار  اههار  همه  سدقم  عرش  رگا  ایآ  دنکیم ؟ مکح  هچ  يدراوم  نینچ  رد 

صقان تشادن  هعتم  دقع  مالـسا  نید  ترورـض ، دراوم  رد  رگا  و  تسین ؟ صقان  نید  دنکن  هعتم  عیرـشت  مالـسا  نید  رگا  ایآ  تسا ؟ لماک 
ناـمز رد  ًاـصوصخ  دـعب و  ياـهنامز  رد  دـش  تقوم  حاـکن  رد  نذا  زِّوجم  تشاد و  دوجو  (ص ) هَّللالوسر ناـمز  هک  یترورـض  اـیآ  دوبن ؟

ًالثم تسا . تایح  هدنهد  دیون  شخب و  مارآ  تقوم  جاودزا  دراوم  یخرب  رد  زین  دـیآیمن ؟ شیپ  ترورـض  نانز ، دوجوم  عضو  اب  رـضاح 
یلو هدش  سویأم  مه  نز  دروآ ، رد  دوخ  مئاد  دقع  هب  ار  وا  تسین  رضاح  یـسک  هدش و  مورحم  مئاد  جاودزا  زا  تهج  ره  هب  ینز  هچنانچ 
دنچ ره  تسا  رضاح  یسنج  يوهـش و  لئاسم  رب  هوالع  دراد و  تقوم  رهوش  زا  ولو  نتـشاد  هچب  يوزرآ  تقوم و  ولو  يرادرهوش  يوزرآ 

دهدن و وا  هب  مه  ار  تقوم  دقع  هزاجا  سدقم  عراش  رگا  ایآ  دوش ، هداز  لالح  يدنزرف  ياراد  دیاش  دیآ  رد  يدرم  دـقع  هب  هاتوک  یتدـم 
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تقوـم جاودزا  زا  نز  نآ  عـنم  اـیآ  تسا ؟ لـماک  ینید  نینچ  اـیآ  دـشکیم ؟ هچ  نز  نـیا  ناور  حور و  ددـنبب ، وا  يور  رب  ار  اـهرد  هـمه 
، دوش هتفگ  رگا  دراد ؟ انعم  مکنید » مکل  تلمکا  مویلا   » ضرف نیا  رد  اـیآ  تسین ؟ وا  یعیبط  ياـههزیرغ  اـهوزرآ و  ماـمت  ندرک  بوکرس 
؟ دورب دـنک و  اهر  ار  نز  هدـش ، نییعت  تدـم  تشذـگ  زا  سپ  دـنک و  دـقع  یهاتوک  تدـم  هب  ار  ینز  يدرم ، دـهد  هزاـجا  عراـش  روطچ 

قفاوت مئاد  دقع  رب  يدرم  نز و  هکنیا  دـننام  دـنک . ادـیپ  نایرج  تسا  نکمم  مه  مئاد  دـقع  رد  ًانیع  تسا و  داعبتـسا  فرح  نیا  مییوگیم 
زا سپ  ار  وا  هک  دـشاب  نیا  شتین  لوا  زا  درم  ای  دـنوش ، ادـج  رگیدـکی  زا  قالط  اب  هاتوک  یتدـم  زا  سپ  هک  دـشاب  نیا  اـهنآ  تین  دـننک و 

یـسک ایآ  تسا ؟ لطاب  تسا ، مئاد  رهاظ  رد  یلو  تقوم  تقیقح  رد  هک  یجاودزا  نینچ  تسا  هتفگ  یـسک  ایآ  دهد ، قالط  هاتوک  یتدـم 
مالسلاراد عبط  ریثک ، نیا  ریسفت  بیذهت ، یف  رینملا  حابصملا  [. 2 . ] 24 ءاسن /  هروس  [. 1 . ] زگره تسین ؟ زیاج  یجاودزا  نینچ  تسا  هتفگ 

[. 4 . ] ص 286 روبزم ، هیآ  ریـسفت  لیذ  ضایرلا ، مالـسلاراد  عبط  ریثک ، نبا  ریـسفت  بیذـهت ، یف  رینملا  حابـصملا  [. 3 . ] ص 285 ضایرلا ،
ملسم حیحص  [. 6 . ] نامه [. 5 . ] و 5118 ح 5116 و ح 5117  ص 915 ، ۀـعتملا ، حاکن  نع  یهنلا  باب  حاکنلا ، باتک  يراـخب ، حـیحص 

ح ص 532 ، عتمتلا ، زاوج  باب  جـحلا ، باتک  ملـسم ، حیحـص  [. 8 . ] نامه [. 7 . ] ح 1405 ص 599 ، ۀـعتملا ، حاکن  باب  حاکنلا ، باـتک 
باب حاکنلا ، باتک  ملسم ، حیحص  [. 10 . ] ح 1217 ص 527 ، ةرمعلا ، جحلاب و  ۀعتملا  یف  باب  جحلا ، باتک  ملـسم ، حیحـص  [. 9 . ] 1224
حیحص [. 13 . ] ح 1404 ۀعتملا ، حاکن  باب  حاکنلا ، باتک  ملسم ، حیحص  [. 12 . ] نامه [. 11 . ] ح 1407 و 1406 ص 602 ، ۀعتملا ، حاکن 

لیذ ۀعتملا  حاکن  باب  ص 602 ، حاکنلا ، باتک  ملسم ، حیحص  [. 14 . ] لیذ ح 1404 ۀـعتملا  حاکن  باب  ص 599 ، حاکنلا ، باتک  ملسم ،
هلأسم تماما . ثحبم  یچشوق ، دیرجت  حرش  [. 16 . ] هیآ 24 ءاسن  هروس  هعتم ، هیآ  ریسفت  لیذ  ص 140 ، ج 2 ، روثنملا ، رد  [. 15 . ] ح 1404

هلدا تنـس  نآرق و  رد  تسا و  هدشیم  ماجنا  لوا  هفیلخ  ربمایپ و  دـهع  رد  تسا و  هتـشاد  دوجو  مالـسا  رد  زاغآ  زا  تقوم  جاودزا  هعتم و 
مالعا هدرک و  عنم  ار  نآ  مود  هفیلخ  تسا  دوجوم  تنس  لها  هعیش و  نوتم  رد  هک  يرایـسب  كرادم  ساسارب  نکیل  دراد ، دوجو  نآ  زاوج 

هعتم جـح و  هعتم   ) تشاد دوجو  ربمایپ  نامز  رد  هعتم  ود  ینعی ، اـمهیلع ؛  بقاـعا  اـمهمرما و  هّللا و  لوسر  دـهع  نم  اـتناک  ناـتعتم  تشاد :
افلخ هریس  تنس  لها  ياهقف  هک  تسا  نآ  هلأسم  نیا  رد  فالتخا  هشیر  نیاربانب  مهدیمرفیک .» نآ  رب  هدرک و  میرحت  ار  ود  نآ  نم  نانز )

هب ار  هلأسم  نیا  مود  هفیلخ  ام  رظن  هب  رگید  فرط  زا  دـنرادن . لوبق  ار  يزیچ  نینچ  هعیـش  ياـهقف  نکیل  دـنهدیم ، رارق  عیرـشت  كـالم  ار 
فرح نیا  لصاح  تسین . طابنتـسا  لباق  یمئاد  عنم  نآ  زا  تسا و  هدرک  عضو  صاخ  طیارـش  رد  یتموکح  یطابـضنا  روتـسد  کی  ناونع 

بـا الوا ,  ـا  ما مارح .  مراهچ  راب  هتـسناد و  زیاج  ار  نآ  هرابودو  مارح  رگید  راب  دندرمـش و  زیاج  ار  هعتم  راب  کی  ادـخ  لوسر  هک  تسا  نآ 
تفگ دـیاب  دـیوگ ,  یم  لئاق  هک  هنوگنامه  هعتم  تمرح  رب  دنـشاب ,  یم  یکم  یتایآ  هک  نونموم ,  جراعم و  هروسرد  تایآ  تلالد  ضرف 

تایآ و نتفرگ  هرخـسم  زج  يزیچ  نیا  ایآ  دنا .  هدرک  خسن  زین  ار  خسن  نیا  سپـس  دنا ,  هدومرف  خـسن  ادـتبا  ادـخ  لوسر  ار  تایآ  نیا  هک 
یجردت جیردت و  چیه  دنا و  نشورو  حیرـص  رایـسب  دـنا  هدرمـش  مارح  ار  نآ  هدرک و  عنم  انز  زا  هک  یتایآ  همه  ایناث ;  تسا ؟  يوبن  ننس 

ربمایپ هب  بوسنم  هزاجا  صی و  ـ خر ـثـا ; تـ لا ثـ تسا .  یندـم  هعتم  هیآ  هک  یلاحرد  دـنا .  یکم  یتایآ  همه  دروخ و  یمن  مشچ  هب  اـهنآ  رد 
 ) تفگ دـیاب  تسا ,  اـشحف  اـنز و  هعتم  هک  تـسا  نآ  ضرف  و  تـسا ,  یعر  ـ ـش ریغ  هزاـجاو  صیخرت  رگا  هـبترم ,  دـنچ  رد  ص , )   ) مرکا

یمن ادخ  اب  تفلاخم  هاگ  چـیه  هدوب ,  موصعم  ناشیا  هکیلاح  رد  دـنا .  هدرک  تفلاخم  ادـخ  روتـسد  اب  ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  هّللابذایعلا ) 
 . دیآ یمن  باسح  هب  اشحف  انز و  هعتم  رگید  تسا ,  هدوب  یعرش  ناشیا  صیخرت  رگا  و  دننک . 

کی مه  رجف  عولط  ماگنه  دنیوگیم و  ناذا  رجف  عولط  هب  تعاس  کی  دودح  ننست  لها  یلو  مییوگیمن  ناذا  رجف  عولط  زا  لبق  نایعیش »  » ام ارچ 
؟ دنیوگیم حبص  زامن  يارب  ناذا 

شسرپ
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رجف عولط  ماگنه  دنیوگیم و  ناذا  رجف  عولط  هب  تعاس  کی  دودح  ننـست  لها  یلو  مییوگیمن  ناذا  رجف  عولط  زا  لبق  نایعیـش »  » ام ارچ 
؟ دنیوگیم حبص  زامن  يارب  ناذا  کی  مه 

خساپ

(ص) هَّللالوسر لمع  روتسد و  زا  میرک و  نآرق  زا  هتفرگرب  اهنآ  یگنوگچ  رادقم و  تادابع و  همه  هعیش  هقف  رد  دینادیم  هک  هنوگ  نامه 
و { 1} تسا یقیفوت  تادابع  رگید ، ترابع  هب  تسا و  هدیـسر  ماظع  ياهقف  تسد  هب  (ع ) ترـضح نآ  موصعم  تیبلـها  طـسوت  هک  تسا 
هب ار  یلمع  هاوخلد ، هقیلـس و  يور  زا  دوخ و  شیپ  زا  دناوتیمن  سک  چیه  تسا و  مالـسا  سدـقم  عراش  هیحان  زا  نییعت  لعج و  هب  طونم 
زا لبق  ناذا  نتفگ  روتسد  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا ای  و  (ص ) هَّللالوسر هک  هدشن  تباث  هعیـش  هقف  رد  و  دنک . داهنـشیپ  عارتخا و  تدابع  ناونع 

هدـمآ ناـشیاهباتک  رد  هک  یتـیاور  دـنچ  قـبط  ننـست  لـها  یلو  مینادیم  مارح  تعدـب و  ار  نآ  نـتفگ  اـم  اذـل  دنـشاب  هداد  ار  رجف  عوـلط 
ای يرحس  ندروخ  يارب  یسک  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  نتفگ  زا  روظنم  دنیوگیم ، دننادیم و  عورـشم  ار  رجف  عولط  زا  لبق  ناذا  {، 2} تسا

ینعی تسا ، یقیفوت  [. 1 { ] 3 .} دوش رادـیب  تسا  هدـنام  باوخ  حبـص ، زامن  تهج  ندـش  اّیهم  تراهط و  لسغ و  يارب  ای  بش  زاـمن  يارب 
تایئزج و مامت  هک  زامن  دـننام  تسین ، زیاـج  نآ  زا  فلخت  هدـش و  نیعم  مالـسا  سدـقم  عراـش  فرط  زا  نآ  تیفیک  تروص و  دودـح و 

باب ناذألا ، باتک  يراخب ، حیحص  [. 2 . ] دنک مک  نآ  زا  يزیچ  ای  دیازفیب  نآ  رب  يزیچ  درادن  قح  یسک  هدش و  نیعم  نآ  عناوم  طیارش و 
بهاذملا یلع  هقفلا  ص 149 و  ج 1 ، یناطحقلا ، فهو  نب  یلع  نب  دیعـس  فیلأت : نمؤملا ، ةالـص  [. 3 . ] ح 621 رجفلا ، لبق  ناذـألا  ، 13

ص 314. ناذالا ، طورش  ج 1 ، ۀعبرألا ،

نز و نیب  دننکیم و  يریگولج  بلاطوبا )  ) نوجح عیقب و  ناتسربق  هب  اهنز  دورو  زا  نّنـست  لها  یلو  دنوریم  روبق  لها  ترایز  هب  هعیـش  نانز  ارچ 
؟ دنراذگیم قرف  درم 

شسرپ

دـننکیم و يریگولج  بلاطوبا )  ) نوجح عیقب و  ناتـسربق  هب  اهنز  دورو  زا  نّنـست  لها  یلو  دـنوریم  روبق  لها  ترایز  هب  هعیـش  نانز  ارچ 
؟ دنراذگیم قرف  درم  نز و  نیب 

خساپ

رب طورـشم  هتبلا  تسین -  درم  نز و  نیب  یقرف  تسا و  بحتـسم  نز  درم و  يارب  روبق  لـها  تراـیز  هک  تسا  زرحم  تباـث و  هعیـش  هقف  رد 
يارب شزرمآ  بلط  ترخآ و  رما  هب  هجوت  رّکذـت و  نتفرگ و  تربع  روبق ، لـها  تراـیز  زا  ضرغ  نوچ  دـننکن -  عزج  يربصیب و  هکنیا 

ترایز دـناهتفگ : اهیعفاش  اـهیلبنح و  دراد . دوجو  فـالتخا  نّنـست  لـها  نیب  یلو  تسین  درم  نز و  نیب  یقرف  رما  نیا  رد  تسا و  تاوما 
رد هک  دـشاب  هتـشاد  هدـسفم  ترایز  هب  اهنآ  نتفر  هکنیا  رگم  ناوج -  هچ  دنـشاب و  دـنملاس  هچ  ًاقلطم -  تسا  هورکم  اهنز  يارب  روبق  لها 

تسا و بحتسم  ترایز  درادن ، هدسفم  لزنم  زا  ناشجورخ  هک  دنملاس  نانز  يارب  دناهتفگ : اهیکلام  اهیفنح و  تسا . مارح  تروص  نیا 
دوجو نّنـست  لها  یلـصا  بهذم  راهچ  نیب  هک  فالتخا  نیا  زا  { 1 .} تسا مارح  دراد  هدـسفم  لزنم  زا  ناشجورخ  هک  ناوج  ياـهنز  يارب 

: دناهتفگ يو  ناوریپ  وا  عبت  هب  ناتـسبرع و  نیـشیپ  یتفم  زاب  نب  یلو  دـنرادن . زاوج  مدـع  يارب  يرکذ  لباق  لیلد  اهنآ  دوشیم  مولعم  دراد 
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اهنآ فورعم  ریغ  ياهباتک  رد  هک  تسا  یتیاور  زاوج ، مدـع  رب  زاب  نب  لـیلد  { 2 .} تسا مارح  تسین و  زیاج  اهنز  يارب  روبق  لها  تراـیز 
دودرم و تهج  دنچ  زا  تیاور  نیا  اما  { 3 .} دننک ترایز  ار  اهربق  هک  ار  ییاهنز  درک  نعل  (ص ) هَّللالوسر هک : نومضم  نیا  هب  هدش ، لقن 

دناهدرک ضارعا  نآ  زا  دناهدادن و  اوتف  نآ  قبط  هدرکن و  لمع  تیاور  نیا  هب  نّنست  لها  یلصا  بهذم  راهچ  فلا -  تسا : لمع  لباق  ریغ 
اهنآ هتفگ  هب  هک  ملسم » حیحـص   » و يراخب » حیحـص   - » ب تسا . هدوبن  مامت  تلالد  دنـس و  تهج  زا  تیاور  هک  دهدیم  ناشن  رما  نیا  و 

يراخب و حیحـص   » رد ج -  دناهدرکن . لقن  ار  تیاور  نیا  تسا  نّنـست  لها  لّوا  تسد  بتک  زا  زیزع و  نآرق  زا  دـعب  اهباتک ، نیرتحـیحص 
روـبق لـها  تراـیز  هب  اـهنز  (ص ) ادـخ لوـسر  ناـمز  رد  هکنیا  رب  ّلاد  دراد  دوـجو  یتاـیاور  تساـهنآ  بتک  ّحـصا  هـک  ملـسم » حیحـص  »
جراـخ لزنم  زا  ماهتفر  باوخ  نم  هکنیا  ناـمگ  هب  (ص ) هَّللالوسر یبش  دـیوگیم : هشیاـع  هک  تسا  تاـیاور  نآ  زا  یکی  رد  دـناهتفریم .

هکنآ ات   ] لزنم متشگرب  هلجع  اب  نم  تشگرب  درک و  اعد  داتسیا و  يرادقم  تفر و  عیقب  ناتـسربق  هب  ترـضح  نآ  متفر ، وا  هارمه  نم  دش ،
نیملسملا و نینمؤملا و  نم  رایدلا  لهأ  یلع  مالسلا  . » وگب دومرف : منک ؟ ترایز  ار  عیقب  لها  هنوگچ  نم  متفگ : (ص ) هَّللالوسر هب  دیوگ ]

روـبع (ص ) هَّللالوـسر هک : تـسا  رگید  تـیاور  رد  {«. 4} نوقحـالَل مکب  هَّللا  ءاـش  نا  اـّنا  نیرخأتـسملا و  اـّنم و  نیمدقتـسملا  هَّللا  مـحری 
، وش رود  نم  دزن  زا  تفگ : نز  شاب » رباص  سرتب و  ادخ  زا  : » دومرف نز  نآ  هب  ترضح  دنکیم . هیرگ  يربق  دزن  هک  دید  ار  ینز  درکیم ،

دنتفگ نز  هب  تفر  (ص ) هَّللالوسر یتـقو  تخانـشیمن  ار  (ص ) هَّللالوسر نز  نآ  تسا و  هدیـسرن  وت  هب  تسا  هدیـسر  نم  هب  هک  یتبیـصم 
، همدص دزن  ربص  دومرف : ترضح  متخانشن ، ار  امش  هَّللالوسر  ای  تفگ : دمآ و  ترـضح  نآ  هناخ  هب  نز  دوب ، (ص ) هَّللالوسر صخـش  نیا 
{6 .} تسا هدش  هراشا  تیاور  نیا  هب  زین  ملـسم  حیحـص  رد  مدرک ]. صیخلت  ار  تیاور  { ] 5 «} یلوألا ۀمدّصلا  دـنع  ّربصلا  اّمنا   » تسا یلوأ 

ارچ دومرفن  نز  نآ  هب  ترـضح  دـناهدرکیم و  هیرگ  هتفریم و  ربق  رانک  اهنز ، (ص ) هَّللالوسر نامز  هک  دوشیم  مولعم  زین  تایور  نیا  زا 
اهیلع ارهز  همطاـف  هک : تسا  نّنـست  لـها  ياـهباتک  رد  نینچمه  دومن . يوقت  ربص و  هب  رما  ار  وا  هکلب  درکن  یهن  ار  وا  يدـمآ و  ربـق  راـنک 

اعد زاـمن و  تفریم و  دـحا  يادهـش  هزمح و  ربق  تراـیز  هب  ترـضح  نآ  زا  دـعب  و  (ص ) هَّللالوسر شردـپ  ناـمز  رد  مالّـسلا  ةالـصلا و 
دعب س )  ) ارهز همطاف  هک : تسا  یتیاور  نمـض  باب 12 ، رازملا ، باوبا  جحلا ، باتک  هعیـشلا ، لیاسو  رد  { 7 .} درکیم هیرگ  دناوخیم و 

س)  ) همطاف هک : دناهدرک  لقن  نّنست  لها  زین  هبنـشجنپ . هبنـشود و  تفریم ، دحا  يادهـش  ترایز  هب  هبترم  ود  هتفه  ره  (ص ) هَّللالوسر زا 
ّمـش نم  یلع  اذام  دومرف . تئارق  ار  راعـشا  نیا  دـییوب و  تشادرب و  ار  (ص ) هَّللالوسر ربق  كاـخ  زا  يرادـقم  (ص ) هَّللالوسر نفد  زا  سپ 

رد هشیاع  هک : دـناهدرک  لقن  زین  { 8} ًایلایل َنْرِـص  ماّیألا  یلع  ّتبـص  اّهنَا  ول  بئاصم  ّیلع  ّتبـص  ًایلاوغ  نامّزلا  يدم  ّمشی  نأ ال  دمحا  ۀبرت 
نوفدـم رکبوبا  و  (ص ) هَّللالوسر هک  ياهرجح  رد  هشیاـع  هک  دـناهدرک  لـقن  نینچمه  { 9 .} درکیم تراـیز  ار  شردارب  ربـق  همّرکم  هّکم 

اهربق و نیب  هشیاع  رمع ، نفد  زا  سپ  دندرک  نفد  اجنآ  رد  ار  رمع  هکنیا  ات  هدناوخیم ] اعد  زامن و  اهربق  رانک  ًارهق  و   ] هربیم رس  هب  دندوب 
زاب ار  متروص   » متـشادیمرب ار  ماهیـشوپ  هعنقم و  هرجح  رد  هشیمه  تفگ : هک  دـناهدرک  لـقن  هشیاـع  زا  و  { 10} درک اـنب  يراوید  شدوخ 

متـشادیم ظوفحم  سابل  هب  ار  مدوخ  ًامئاد  رمع  نفد  زا  سپ  دـندرک ، نفد  ار  رمع  هکنیا  اـت  مدرکیم  اـفتکا  مک  ساـبل  هب  و  متـشاذگیم »
لبنح دمحا  نینچمه  { 11 .} مدرک انب  يراوید  روبق  نیب  مدوخ و  نیب  هک  یتقو  ات  مدیشوپیم ] لماک  روط  هب  ار  مسابل  هیشوپ و  يرسور و  ]

مدروآیم و رد  ار  مسابل  مدشیم ، دوب ، هدش  نفد  نآ  رد  مردـپ  هَّللالوسر و  هک  ماهرجح  لخاد  هک  یماگنه  تفگ : هشیاع  هک  هدرک  لقن 
مـسابل هک  نیا  رگم  مدشن  ماهرجح  لخاد  مسق  ادخ  هب  سپ  دش ، نفد  اهنآ  اب  رمع  هک  هاگنآ  یلو  دنـشابیم  مردپ  مرهوش و  اهنیا  متفگیم 

مامت رئاز  هشیاع  دوشیم  مولعم  دـناهدرک  لقن  نّنـست  لها  دوخ  هک  هیـضق  نیا  زا  { 12 .} رمع زا  ایح  رطاـخ  هب  مدـیچیپیم  مدوخ  هب  ّّ؛ت  إر
ربـق دزن  تداـبع  زاـمن و  دوشیم  مولعم  سپ  تسا  ربـق  راـنک  رد  روضح  ینعی  روزملا  دـنع  روضح  تراـیز  نوـچ  تسا ، هدوـب  روـبق  تقو 

نودـب هنادازآ و  تسناوتیمن  هشیاع  دوب و  مرحماـن  رمع  هک  هدوب  نیا  رطاـخ  هب  هدیـشک  راوید  هشیاـع  هکنیا  تسین و  عورـشمان  تکرش و 
و وا ، ندش  نفد  ندرم و  زا  دـعب  هن  دـناشوپب  وا  زا  ار  دوخ  دوب  مزال  هشیاع  رب  دوب و  مرحمان  دوب  هدـنز  ات  رمع  هتبلا  دـنک . یگدـنز  باجح 
، تیاور نیا  قبط  یلو  دناشوپب  ار  دوخ  دنک و  ایح  مرـش و  هدنز  مرحمان  درم  زا  دیاب  نز  درادـن و  هتـشادن و  یعرـش  يانبم  هشیاع  راک  نیا 
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زا اّما  مناشوپیم . ار  متروص  رـس و  منکیم و  ایح  زین  هدرم  زا  یتح  هک  متـسه  راکزیهرپ  سّدـقم و  ردـقنآ  نم  دـیوگب  دـهاوخیم  هشیاع 
ِیف َنْرَق  َو   ) هکرابم هیآ  حیرـص  فـالخرب  یلو  یناـشوپیم  ار  دوخ  ینکیم و  اـیح  هدـش  نفد  مه  نآ  هدرم  زا  ارچ  هک  دـشن  لاؤس  هشیاـع 

رد و  (ص ) هَّللالوسر هفیلخ  اب  گنج  روظنم  هب  مه  نآ  يوریم  هرـصب  ات  مرحمان  نادرم  هارمه  رتش و  رب  راوس  جراـخ و  هناـخ  زا  َّنُِکتُوُیب )
{14} يراخب حیحـص  رد  نینچمه  { 13 (.} ِراَْصبَألا ِیلوُأ  اَـی  اوُِربَتْعاَـف  ( ؟ يوشیم بکترم  ار  نّیب  يرکنم  نینچ  ینکیمن و  زیهرپ  گـنج 
زا سپ  دوب ، اپ  رـس  همیخ  نآ  لاسکی  ات  دز و  وا  ربق  يور  ياهمیخ  وا  نز  تفر ، ایند  زا  مالـسلا ، امهیلع  یلع  نب  نسح  نب  نسح  هک : تسا 

دیماان هکلب  داد ، خساپ  يرگید  هدنهد  ادن  دنتفای ؟ ار  ناشهدشمگ  ایآ  هک  داد  ادن  ياهدنهد  ادن  دندینـش ، سپ  دش  هدیچرب  همیخ  لاس  کی 
تدـم هب  (ص ) هَّللالوسر ناکیدزن  زا  مه  نآ  نز ، کـی  یتح  مالـسا  ردـص  رد  هک  دوشیم  مولعم  تیاور  نیا  زا  دنتـشگزاب . سپ  دـندش ،

ره رد  دناهدرکن . یهن  ار  وا  زین  افلخ  هباحص و  هتسنادیمن و  مارح  ار  نآ  هدرب و  رس  هب  ناتـسربق  يور  ربق و  رانک  رد  زور  هنابـش  لاس  کی 
همه نونکا  مه  دناهتفریذپ ، هتـشون و  دوخ  نّنـست  لها  رثکا  و  دش ، نایب  هچنآ  زا  هتـشذگ  اهنز ، يارب  روبق  لها  ترایز  زاوج  هب  عجار  لاح 

رد س )  ) ارهز ترـضح  ربق  ترایز  هب  دـنوشیم . فّرـشم  (ص ) هَّللالوسر ربق  ترایز  هب  نادرم  دـننام  ناـنز  هک  دنتـسه  دـهاش  ناناملـسم 
تبون ود  زور  هنابـش  ش ) لاس 1382 ه ‘  ) یلعف نامز  رد  دـنوریم و  هکرابم  هضور  رد  ترـضح و  نآ  هرجح  رانک  رد  (ص ) یبنلا دجـسم 

دننکیم ترایز  زین  ار  هفیلخ  ود  ًارهاظ  هعیش  ریغ  نانز  یتح  دنهدیم و  صاصتخا  اهنز  ترایز  يارب  ار  هکرابم  هضور  زا  یتمسق  دجسم و 
ترایز يارب  ياههبـش  کش و  چیه  نودب  فراعتم و  موسرم و  روط  هب  یّنـس  هعیـش و  نانز  نینچمه  دـنناوخیم ، همان  ترایز  اهنآ  يارب  و 
ترایز هب  نینچمه  دنناوخیم . ترایز  اهدرم  دننام  رضاح و  عیقب  تشپ  عیقب  ناتـسربق  رد  نینوفدم  ریاس  و  مالـسلا ) مهیلع  ) عیقب همئا  روبق 

ناتـسربق هب  ار  اهنآ  دورو  هزاجا  تسین و  زیاج  روبق  لها  ترایز  هب  اهنز  نتفر  دندقتعم  هک  ینّنـست  لها  زا  نونکا  دنوریم . دـحا  يادـهش 
ایآ مـینکیم  لاؤـس  تـسا  هدرک  نـعل  دـنورب  روـبق  تراـیز  هـب  هـک  ار  یناـنز  (ص ) هَّللالوـسر دـنیوگیم  دــنهدیمن و  بلاـطوبا  عـیقب و 

هَّللاب ذاـیعلا  اـیآ  دـندرکیم ؟ تفلاـخم  دنتـسنادیم و  ار  مکح  اـهنآ  اـیآ  دوب ؟ هدومرفن  شرـسمه  رتخد و  هب  ار  مکح  نیا  (ص ) هَّللالوسر
دروم دـنوریم  هتفر و  دـحا  يادهـش  عیقب و  رد  نینوفدـم  ترایز  هب  ای  وا  ترایز  هب  هک  ار  ییاهنز  مامت  رـسمه و  رتخد و  (ص ) هَّللالوسر

رد هچنآ  ماـمت  هب  هّجوـتیب  شنادیب و  نیب و  هتوـک  دارفا  ياهيریگتخـس  زا  ار  ناناملـسم  همه  دـنوادخ  زگره . تـسا ؟ هداد  رارق  نـعل 
ةرایز یف  ۀمتاخ   » ةالـصلا باتک  ج 1 ، ۀعبرألا ، بهاذـملا  یلع  هقفلا  [. 1 . ] نیملاعلا بر  نیمآ  دـهد  تاجن  تسا  هداد  خر  مالـسا  خـیرات 

ح زئانجلا ، باـتک  رد  زین  هجاـم  نبا  ح 1056 و  زئانجلا ، باـتک  رد  يذـمرت  [. 3 . ] ص 324 ج 13 ، زاـب ، نب  يواـتف  عومجم  [. 2 «. ] روبقلا
رد تیاور ، نیا  هب  زاـب  نب  لالدتـسا  تیفیک  ًانمـض  روـبقلا . تاراّوز  ص )  ) هَّللالوـسر نعل  هک : دـناهدرک  لـقن  هریغ  هریره و  یبا  زا   1576

: ملسم حیحص  [. 4 . ] تسا هدمآ  ص 1385 » یناطحقلا ، نمؤملا  ةالـص   » باتک رد  و  ص 324 » ج 13 ، زاب ، نب  يواتف  عومجم   » يو باـتک 
باتک [. 6 . ] ح 1283 روبقلا ، ةراـیز  باـب  ص 205 ، زئانجلا ، باتک  يراـخب : حیحـص  [. 5 . ] ح 974 باب 35 ، ص 412 ، زئانجلا ، باـتک 

هَّللا و یقتا  لاقف : یکبت ، یه  ربق و  دـنع  ةأرماب  (ص ) یبنلاّرم تسا : نینچ  يراخب  حیحـص  لقن  قبط  تیاور  لیذ ح 926 . باب 8 ، زئانجلا ،
ح روبقلا ، ةرایز  باب  زئانجلا ، باتک  يراخب ، حیحـص  « ) یلوـألا ۀـمدّصلا  دـنع  ربصلا  اـّمنا  (ص ) یبّنلا لاـقف  يوارلا ] لاـق  نا  یلإ   ] يربصا

خیراتلا [. 8 . ] ص 533 ج 1 ، مکاحلا ، كردتـسم  ص 131 و  ص 572 و ج 4 ، ج 3 ، قزارلادـبع ، فیلأت : يربکلا : ننـسلا  [. 7 (. ] 1283
ص ج 1 ، میوقلا ، خیراتلا  [. 10 . ] ص 376 ج 1 ، مکاحلا ، كردتسم  [. 9 . ] ص 196 ج 1 ، یّکملا ، يدرکلا  رهاط  دـمحم  فیلأت : میوقلا ،

نیب ینیب و  تینب  یّتح  یبایث  یف  ۀـظفحتم  لزا  ملف  رمع ، نفد  یّتح  یبایث  یف  لّضفتا  يراـمخ و  عضا  تلز  اـم  ۀـشئاع »  » تلاـق [. 11 . ] 193
نایاپ ... ) یسابل یف  رصتقا  يا  یبایث  یف  لّضفتا  ینعم  و  هجولا . ئاطغ  رـسکلاب : رامخلا  و  ص 193 .) ج 1 ، میوقلا ، خیراتلا  . ) ًارادج روبقلا 

یبوث و ۀعـضاو  ینا  یبأ و  و  (ص ) هَّللالوسر هیف  يذلا  یتیب  لخدا  تنک  تلاق : ۀشئاع  نع  [. 12 (. ] ص 193 ج 1 ، میوقلا ، خیراتلا  ترابع 
[. 13 (. ] نامه ص 208 . ) رمع نم  َءایح  یبایث  ّیلع  ةدودـشم  اـنا  ـالا و  هتلخد  اـم  هَّللاوف  اـمهعم  رمع  نفد  اـملف  یبا  یجوز و  وه  اـمنا  لوقا 

عضو و زا  درذگب -  مه  لاس  دنچ  ره  ندـش -  نفد  گرم و  زا  دـعب  ناسنا  هک  هتـشاد  لوبق  هشیاع  هک  دوشیم  مولعم  تیاور  نیا  زا  انمض 
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دنچ ره  دنراد -  هجوت  وا  هب  رمع  شردپ و  هک  هدوب  دقتعم  هشیاع  ینعی  دراد ، تراظن  اههدنز  رادرک  راتفر و  رب  تسا و  هاگآ  اههدنز  لاح 
لیذ ح 329. ص 212  زئانجلا : باتک  [. 14 . ] تسا هدروآیمن  رد  ار  شسابل  هدرکیم و  ایح  رمع  زا  اذل  دننوفدم -  كاخ  ریز  رد  هدرم و 

لها یلو  میهدیمن  ناشن  لمعلا  سکع  میوشیمن و  عنام  دنک  روبع  ام  يولج  زا  یصخش  هچنانچ  میتسه ، زامن  لوغشم  هک  یماگنه  نایعیش ، ام  ارچ 
؟ دننکیم يریگولج  تعنامم و  اهنآ  يولج  زا  صاخشا  روبع  زا  تنوشخ  يدنت و  اب  یتح  زامن ، لاح  رد  یهاگ  ننست 

شسرپ

میهدیمن ناشن  لمعلا  سکع  میوشیمن و  عنام  دنک  روبع  ام  يولج  زا  یصخش  هچنانچ  میتسه ، زامن  لوغشم  هک  یماگنه  نایعیش ، ام  ارچ 
؟ دننکیم يریگولج  تعنامم و  اهنآ  يولج  زا  صاخشا  روبع  زا  تنوشخ  يدنت و  اب  یتح  زامن ، لاح  رد  یهاگ  ننست  لها  یلو 

خساپ

يولج حیبست -  لثم  ولو  يزیچ -  تسا  بحتـسم  دـشاب  مدرم  رورم  روبع و  ضرعم  رد  رازگزامن  ناکم  رگا  هک  تسا  تباث  هعیـش  هقف  رد 
روبع ام  يولج  زا  یسک  زامن  لاح  رد  هچنانچ  اذل  درادن ، ياهفیظو  نیا  زا  شیب  رازگزامن  ددرگ و  لئاح  اهنآ  وا و  نایم  هک  دنراذگب  دوخ 

رد هک  یتایاور  ياضتقم  هب  اهیکلام  اهیفنح و  لـثم  ننـست  لـها  زا  یخرب  یلو  میهدیمن  ناـشن  یلمعلا  سکع  میوشیمن و  عناـم  دـنک ،
هتـسناد و زاـمن  نـالطب  بجوم  دراوـم  یـضعب  دـننادیم و  مارح  ار  رازگزاـمن  يوـلج  زا  روـبع  { 1} تسا هدـش  دراو  ناشربتعم  ياـهباتک 
رد اهیعفاش  و  دـننکیم . تیاعر  زین  اهنآ  دوخ  دریگب و  ار  رباع  يولج  نکمم  وحن  ره  هب  دـیاب  زامن  لاـح  ناـمه  رد  رازگزاـمن  دـناهتفگ :

هچنآ هب  هجوت  اب  {. 2} تفرگ ار  رباع  يولج  هراشا ، اب  تسا  رتهب  دناهتفگ : دننادیم و  هورکم  اهیلبنح  دـننادیم و  مارح  دراوم  زا  یـضعب 
زامن لاح  رد  دنوشن و  اهنآ  یتحاران  بجوم  دنرامـش و  مرتحم  ار  نانآ  یهقف  تاداقتعا  دـننک و  تیاعر  هک  تسا  نینمؤم  رب  میدرک ، لقن 
دنتسم هکلب  تسین  دانع  ضرغ و  يور  زا  دنریگیم  ار  رباع  يولج  تنوشخ  اب  اهنآ  زا  یـضعب  رگا  هک  دننادب  دننکن و  روبع  اهنآ  يولج  زا 

زین یبنلا  دجسم  هدش و  انثتـسا  مکح  نیا  زا  تیعمج  ترثک  ظاحل  هب  مارحلادجـسم  دناهتفگ : هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دشابیم . نانآ  هقف  هب 
هک تعامج  زامن  زا  دعب  دنکیم و  روبع  اهفص  نیب  رد  اج  ندرک  ادیپ  يارب  صخـش  هک  زامن  يانثا  رد  عورـش و  زا  لبق  غولـش و  عقاوم  رد 

باوبا ةالصلا ، باتک  يراخب ، حیحص  [. 1 { ] 3 .} دناهتسناد زیاج  ار  رورم  روبع و  تسا ، غولـش  دنتـسه و  دجـسم  زا  جورخ  لاح  رد  مدرم 
، ناوخالا ۀفحت  [. 3 «. ] یلـصملا يدی  نیب  رورملا  مکح  ، » ج 1 ۀعبرالا ، بهاذـملا  یلع  هقفلا  [. 2 . ] باب 101 باب 100 و  یلـصملا ، ةرتس 

ص 88.

؟ تسا اههعیش  لثم  اهینس  تاولص  ایآ 

شسرپ

؟ تسا اههعیش  لثم  اهینس  تاولص  ایآ 

خساپ
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دنوادـخ ًامیلْـسَت .» اوُمِّلَـس  َو  ِْهیَلَع  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیا  ای  ِیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئـالَم  َو  َهَّللا  َّنِا  : » تسا هدـمآ  بازحا  هروس  هیآ 56  رد 
تاولص و ترضح  نآ  رب  تسا  هتساوخ  نانمؤم  زا  دنتـسرفیم ، تاولـص  ربمایپ  رب  ناگتـشرف  هک  بلطم  نیا  نایب  نمـض  هیآ  نیا  رد  لاعتم 

هرجُع نب  بعک  دـناهدرک : رکذ  نینچ  ار  ترـضح  نآ  رب  نداتـسرف  تاولـص  هوـحن  هـیآ  نـیا  لـیذ  تنـس ، لـها  نارـسفم  دنتـسرفب . دورد 
یهاگآ امـش  رب  مالـس  یگنوگچ  هب  ادخ ! لوسر  يا  مدرک : ضرع  (ص ) ربمایپ هب  تساخرب و  دـش ، لزان  هَّللا »... نا   » هیآ یتقو  دـیوگیم :

ِلآ َو  َمیهاْربإ  یلَع  َْتیَّلَـص  امَک  ٍدَّمَُحم  ِلآ  یلَع  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا  : » وگب دومرف : ترـضح  تسا ؟ هنوگچ  امـش  رب  تاولـص  میراد ،
رب ایادخ ! { 1 {؛» ٌدـیجَم ٌدـیمَح  َکَّنِا  َمیهاربإ  ِلآ  َو  َمیهاربإ  یلَع  َتْکِراب  امَک  ٍدَّمَُحم  ِلآ  یلَع  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ْكِراـب  َو  ٌدـیمَح  َکَّنِا  َمیهاْربإ 

تفارش تمارک و  و  یتمظع ، اب  هدوتس و  وت  هک  يداتـسرف  دورد  میهاربا  لآ  میهاربا و  رب  هک  هنوگ  نآ  تسرفب ؛ دورد  دمحم  لآ  دمحم و 
دـجم و اـب  هدوتـس و  وت  هک  یتشاد ، مادتـسم  ار  میهاربا  لآ  میهاربا و  تفارـش  تمارک و  هنوگ  نآ  رادـب ؛ مادتـسم  ار  دـمحم  لآ  دـمحم و 
: درک ضرع  هدش ، بایفرش  (ص ) ادخ لوسر  رـضحم  هب  یـصخش  تسا : هدمآ  شردپ  زا  هحلط  نب  یـسوم  زا  يرگید  تیاور  رد  یتمظع .

ِّلَص مهللا  : » وگب دومرف : (ص ) ربمایپ تسا ؟ هنوگچ  امش  رب  نداتـسرف  تاولـص  هوحن  هتکئالم ،»... هَّللا و  نا  : » تسا هدومرف  دنوادخ  مدینش 
یلَع َتکراـب  اـمک  ٍدَّمُحم  ِلآ  یَلع  َو  ٍدَّمُحم  یلَع  َكَراـب  َو  ٌدـیجم  ٌدـیمح  َکَّنِا  َمـیهاربإ  یلَع  َتیَّلـَـص  اـمَک  ٍدَّمُحم  ِلآ  یلَع  َو  ٍدَّمحُم  یلَع 

لوسر رب  نداتـسرف  دورد  هوحن  رد  هتـشذگ  تیاور  هیبش  ًاـبیرقت  قوف  تیاور  دوشیم  هظحـالم  هکناـنچ  { 2 «.} دیجم ٌدـیمح  َکنِا  َمیهربا 
، میتسرفب دورد  امـش  رب  هداد  نامرف  ام  هب  دـنوادخ  ادـخ ! لوسر  يا  تسا : هدـمآ  دعـس  نب  ریـشب  زا  يرگید  ثیدـح  رد  تسا . (ص ) ادـخ

هاـگ نآ  میدرکیمن ، یلاؤس  نینچ  ناـشیا  زا  شاـک  میدرک  وزرآ  هک  ياهنوگ  هب  درک ، توکـس  ربماـیپ  میتـسرفب ؟ دورد  امـش  رب  هنوـگچ 
تکراب امک  دمحم  لآ  یلع  دمحم و  یلع  كراب  میهاربا و  یلع  تیلـص  امک  دمحم  لآ  یلع  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  : » دـییوگب دومرف :

دورد هنوگچ  دندیـسرپ : ناناملـسم  دـش ، لزاـن  هتکئـالم »... هَّللا و  نا   » هیآ یتقو  هک  هدـمآ  یتیاور  رد  { 3 ...«.} نیملاـعلا یف  میهاربا  یلع 
َنوُکُْمَت َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  َنُولوُقَت : َلاق : ُءاْرتَْبلا ؟ ُةالَّصلا  اَم  َو  اُولاقَف : َءاْرتَبلا ، َةاولَّصلا  َّیَلَع  اوُّلَُـصت  ال  : » دـندومرف (ص ) ربمایپ میتسرف ؟

نیا دومرف : (ص ) ربمایپ تسیچ ؟ صقان  دورد  دندیسرپ : دیتسرفن . نم  رب  صقان  دورد  { 4 {؛» ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َّلَص  َّمُهّللا  اُولُوق : َْلب 
نیا تسرفب . دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  دـییوگب : هکلب  دـییوگن ، يزیچ  رگید  و  تـسرفب ، دورد  دـمحم  رب  ایادـخ  دـییوگب  هـک 

مه ناـشیا  كاـپ  ترتع  لآ و  (ص ) ادـخ لوسر  رب  نداتـسرف  دورد  يارب  نآ  رد  هک  تسا  ادـیپ  تسا و  قوف  ياـهتیاور  ریظن  زین  تیاور 
، اهنآ زا  یکی  رکذ  و  (ص ) ربمایپ رب  نداتـسرف  تاولـص  هوحن  هب  یطویـس  ثیداحا  هب  هراشا  زا  دـعب  ییاـبطابط  همـالع  دـناهدش . هظحـالم 
رد ناشیا  اب  یبن  لآ  تکراشم  هب  هک  هدرک  رکذ  تیاور  هدجه  هدش -  ناونع  نازیملا  نتم  رد  هک  قوف -  تیاور  زا  ریغ  یطویس  دیوگیم :

، يردخ دیعس  وبا  هحلط ، سابع ، نبا  هلمج  زا  هباحـص  زا  یعمج  زا  عماوج ، ننـس و  ناگدنـسیون  ار  ثیداحا  نیا  دنکیم . تلالد  تاولص 
همالع ریبعت  هب  هعیـش -  عباـنم  رد  { 5 .} دـناهدرک تیاکح  (ع ) یلع هرجع و  نب  بعک  دوعـسم ، نبا  هدـیرب ، يراصنا ، دوعـسم  وبا  هریرهوبا ،

نآ اب  هارمه  ار  ناشکاپ  ترتع  دمحم و  لآ  اهنآ  رد  هک  هدمآ  تیاور  دیآرد ) رامـش  هب  هک  نآ  زا  شیب  « ) ءاصحا دـح  قوف   - » ییابطابط
: دومرف یلع  هب  (ص ) ادـخ لوسر  يزور  تسا : هدـمآ  (ع ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  ًـالثم  { 6 .} دناهدرک حرطم  تاولص  ماقم  رد  ترـضح 
. دـیتسه هدـنهد  تراـشب  يزیچ  ره  هب  هراوـمه  امـش  هـک  ارچ  امـش ؛ يادـف  مرداـم  ردـپ و  يرآ ، دوـمرف : یلع  ار ؟ وـت  مهدـن  تراـشب  اـیآ 

مهیلع ) متیب لها  رب  نآ  یپ  رد  دتـسرفب و  دورد  نم  رب  متما  زا  یـسک  رگا  هک  داد ... ربخ  نم  هب  لیئربج  شیپ  ياهظحل  دومرف : (ص ) ربماـیپ
قوف عوضوم  رد  نیاربانب  { 7 .} دنتسرفیم دورد  راب  داتفه  وا  رب  ناگتشرف  دوشیم و  هدوشگ  وا  يور  هب  نامسآ  ياهرد  دتسرفب ، مالـسلا )
هنوگ هب  ترضح  نآ  رب  نداتسرف  تاولص  هوحن  اهشرازگ  زا  یخرب  رد  هتبلا  دنتسه . یعیش  تایاور  دننامه  تنس  لها  تایاور  زا  يرایـسب 

لص مهللا  : » دییوگب دومرف : روبزم  ماقم  رد  (ص ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدمآ  ینـس  عبانم  زا  لقن  هب  یثیدح  رد  ًالثم  تسا ؛ هدش  رکذ  رگید 
نیا نایم  یضراعت  هک  تفگ  ناوتیم  { 8 «.} میهاربا لآ  یلع  تکراب  امک  دمحم  یلع  كراب  مهللا  میهاربا ، یلع  تیلـص  امک  دمحم  یلع 
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یگژیو و ره  هیآ  نیا  قبط  تسا و  (ص ) هَّللا لوسر  سفَن  (ع ) یلع نارمع ، لآ  هروـس  هیآ 61  قبط  اریز  درادـن ؛ دوجو  تایاور  زا  مسق  ود 
رب یتسیاـب  رگا  اذــل  تلاــسر . توـبن و  نوـچ  يدرف  هـب  رــصحنم  یگژیو  رگم  تـساراد ؛ مـه  (ع ) یلع دراد ، ترــضح  نآ  هـک  یمکح 

مکح (ص ) ربماـیپ تیب  لـها  هک  نآ  هب  هجوت  اـب  تسا . يراـس  يراـج و  مه  (ع ) یلع دروـم  رد  مکح  نیا  داتـسرف ، تاولـص  (ص ) ربماـیپ
(ع) یلع ای  (ص ) ربمایپ يارب  هک  یمکح  ره  دنشابیم ، دنچ  ییاهرکیپ  رد  دحاو  ناج  نوچ  دنتسه و  هبیط  هرجش  کی  زا  دنراد و  يدحاو 

یتایاور تایآ و  زا  يادج  قوف  بلاطم  داتـسرف . دورد  یتسیاب  مه  نانآ  رب  اذل  و  تشاد . دهاوخ  دوجو  زین  نانآ  يارب  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو 
. دش دهاوخ  نشور  یباتفآ و  شیپ  زا  شیب  قوف  ياعدم  ددرگ ، ظاحل  زین  اهنآ  رگا  تسا . هدش  دراو  ربمایپ  تیب و  لها  نأش  رد  هک  تسا 
، روثنملاردـلا 1420 ه ؛)‘ موـس ، پاـچ  توریب ، هیملعلا ، بتکلاراد  نوـضیب  یلعدـمحم  تاروـشنم   ) ص 329 ج 10 ، يربطلا ، ریـسفت  [. 1]

زین ص 649 ، ج 6 ، روثنملاردلا ، [. 3 . ] ص 329 ج 10 ، يربط ، ریسفت  [. 2 ‘(. ] رکفلاراد 1414ه رشن  حیحـصت و   ) ج 67 ص 646 یطویس ،
‘(. 1422ه لوا ، پاـچ  توریب ، یبرعلا ، ثارتـلا  ءاـیحاراد  روشاـع ، نب  دـمحموبا  قـیقحت   ) و 62 ص 61  ج 8 ، یبـلعث ، ریـسفت  هب  دـیرگنب 

تاروشنم  ) ص 350 ج 16 ، نازیملا ، ر.ك : [. 5 . ] ص 25 ج 1 ، شسرپ ، هب 60  خـساپ  زا  لقن  هب  ص 87 و 146 ، هقرحملا ، قعاوصلا  [. 4]
دمحم خیـش  رابخالا ، عماج  دراد ر.ك : هلابند  تیاور  [. 7 . ] ص 350 ج 16 ، نازیملا ، ر.ك : [. 6 ‘(. ] 1411ه لوا ، پاچ  توریب ، یملعالا ،

ص ج 6 ، روثنملاردلا ، [. 8 . ] توریب ، 1413 لوا : پاچ  مالـسلا ،) مهیلع  ) تیبلا لآ  هسـسؤم  رفعج ، لآ  ءالع  قیقحت  ص 160 ،  7 يراوزبس
.647

؟ تسا هانگ  تنس  لها  يارب  ندز  هنیس  ارچ 

شسرپ

؟ تسا هانگ  تنس  لها  يارب  ندز  هنیس  ارچ 

خساپ

هب هتکن  نیا  رب  هوالع  (ع ) نیـسح ماما  يارب  ندز  هنیـس  اما  تسا . ازع  بحاص  اـب  يدرد  مه  زاربا  يرادازع و  ياههویـش  زا  یکی  ندز  هنیس 
انامه هک  تسا  یهلا  رئاعش  تشادگرزبو  میظعت  عقاو  رد  اهنآ و  زا  يرادفرط  البرک و  نادیهش  هار  نداد  همادا  يارب  یگدامآ  مالعا  يانعم 
يوقت نم  اّهنإف  هَّللا  رئاعـش  مّظعی  نم  و  : » دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  تسا . مالـسا  نید  دیکأت  دروم  تاروتـسد  زا  یهلا  رئاعـش  تشادـگرزب 
ياملع زا  یخرب  تسا .» اوقتاب  ياـهلد  تفـص  نیا  هک ] وا  رب  اـشوخ   ] درامـش مرتحم  گرزب و  ار  ادـخ  نید  رئاعـش  سک  ره  { 1 {؛ بولقلا

رئاعش : » دسیونیم روکذم  هیآ  لیذ  رد  تنس ، لها  ياملع  زا  یفنح  يدنه  ناج  بحاص  دناهدرک . هراشا  رئاعـش  تیمومع  هب  ینـس  هعیش و 
صاصتخا رئاعش  نیاربانب ، تسا . هَّللارئاعش  هلمج  زا  دتفیب ، ادخ  دای  هب  نآ  هلیسو  هب  ناسنا  هک  هچ  ره  تسا و  تمالع  يانعم  هب  ریعش  عمج 

نم و   ] هفیرـش هیآ  هک  دنراد  هدـیقع  نارـسفم  اهقف و  زا  یخرب  : » دـسیونیم هعیـش  ياملع  زا  یقارن  دـمحاالم  { 2 «.} درادن افـص  هورم و  هب 
ناحجر بابحتـسا و  دـشابن ، بجاو  رگا  رئاعـش  همه  میظعت  دوش ، هتفریذـپ  رظن  نیا  هچ  نانچ  دراد و  لومـش  مومع و  رب  تلـالد  مظعی ]...

، نید لـئاسم  يریگارف  اـب  هکلب  تـسین ، (ع ) نیـسح ماـما  يارب  يرادازع  ًافرـص  ینز  هنیـس  مـسارم  نـیا  اریز  تـسا ، یهلارئاعـش  اریز  دراد ،
اهنیا رب  هوالع  تسا . مأوت  البرک ، هسامح  زا  نتفرگ  سرد  زین  و  شیافواب ، نارای  و  (ع ) نیـسح ماما  ياهتعاجـش  اهتماهـش و  يروآداـی 
نآرق حیرـص  تاروتـسد  زا  ادخ  ناتـسود  اب  یتسود  انامه  هک  تسا  ادخ  نانمـشد  اب  ینمـشد  ادـخ و  ناتـسود  اب  یتسود  مالعا  يرادازع ،
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قح رد  ارم  تـبحم  تّدوـم و  هـک  مهاوـخن  نـیا  زج  تلاـسر  غـالبا  هار  رد  (ص ) ربماـیپ ياـسرف  تقاـط  تاـمحز  شاداــپ  ار  نآ  تـسا و 
نآ يازا  رد  ددنسپیم و  دنوادخ  ار  لمع  نیا  هکلب  تسین ، هانگ  اهنت  هن  تنـس  لها  يارب  ندز  هنیـس  نیاربانب  دیراد .» روظنم  نادنواشیوخ 

بحاص [. 2 . ] هیآ 32 جح ، هروس  [. 1 { ] 3 .} دننادیمن زیاج  ار  ندز  هنیس  تنس  لها  ياهقف  زا  یـضعب  هچ  رگا  دهدیم ، وکین  شاداپ  رجا و 
خیش انالوم  [. 3 . ] ص 69 ۀـغلابلاتجح ، يولهد ، هَّللا  یلو  هاش  زا : لـقن  هب  ص 30  هیباهولا ، دـیدرت  یف  هعبرالا  لوصا  یفنح ، يدـنه  ناج 

ص 162. ج 1 ، ۀفینح ، یبأ  مامالا  بهذم  یف  ۀیدنهلا  يواتف  دنه ، ياملع  زا  یعمج  و  ماظن ،
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	چرا بين علماي اماميه و اهل تسنن بحث و بررسي صورت نمي گيرد تا حقيقت روشن گردد؟
	پرسش
	پاسخ


	وحدت اسلامي در تشيع
	چرا شيعيان ، اهل سنّت را برادران خود مي نامند، با اين كه آنان محبّت علي و آل او را يا ندارند يا درجة كمي از حبّ نسبت به آنان دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	ما با سني ها چگونه بايد رفتار كنيم؟ و اگر ممكن است به چند مورد از اعتقادات كلية مذاهب آنها اشاره كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا بهتر نيست شيعه با مذاهب اربعه در برابر دشمنان مشترك كه با اصل اسلام مخالفند متحد شود ؟
	پرسش
	پاسخ

	ازديدگاه ائمه ( ع ) آشنايي با عقايد اهل تسنن به منظور مناظره ، چگونه است ؟ براي تحكيم اعتقادات چطور؟
	پرسش
	پاسخ

	پس از گذشت چهارده قرن چه لزومي دارد درباره مسأله اختلاف برانگيز خلافت بعد از پيامبر را پيش كشيد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ممكن است كه بين علماي سنّي و شيعه اين تفاوتها برداشته شود و آيا علماي ما در اين امور گامي بر ميدارند يا خير؟ و همانطور كه ميدانيم بيشتر مسلمانان سنّي هستند. آيا ميشود به رهبران سنّي در مساجد اقتدا كرد؟ چگونه؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با وجود ظلم بيش از حد عمر، ابوبكر،عثمان به حضرت علي( و آل محمد( ، ولي بايد در مورد اهل تسنن تقيه كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با وجود اين همه ظلم كه اين سه ملعون (عمر، ابوبكر و عثمان) كه بر حضرت علي( و آل محمد( كرده اند باز بايد تقيه كرد و در مجامع عمومي واضح صحبت نمي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	بايد رابطه شيعه و سني در چه حد باشد؟ آيا ميتوان نقاط مورد اختلاف شيعه و سني را ناديده گرفت و آنها را كوچك شمرد؟ و از آنجا كه يكي از شرايط كافر، قبول نداشتن و يا حتي خصومت و دشمني يا دشنام دادن به ائمه معصومين :) است آيا ميتوان گفت اهل سنت كافر هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه ميشود بين روايات وارده راجع به مودت اهل بيت و دوستي با دوستانشان و دشمني بادشمنانشان , ومسئله وحدت و برابري بين شيعه و سني جمع كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونگي رابطه و دعوت اهل سنت به تشيع
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	برخورد ما با اقليتها و اهل تسنن چگونه بايد باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	برخورد ما با اهل سنت بايد چگونه باشد؟ اگر برخورد مناسب را توصيه مي كنيد پس تبري كه گفته مي شود چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	براي گرويدن ديگران به مذهب شيعه، وظيفه ما چيست و چه كتاب هايي پيشنهاد مي كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا گفتن به افراد به اينكه خلفاي سني را لعنت كنند كار درستي است در صورتي كه اين عمل در خفا باشد؟ (با توجه به اينكه لعن دشمنان دين از ثواب بالايي برخوردار است.)
	پرسش
	پاسخ

	در بحثي كه بين چند از بچه هايمان بود يكي از بچه ها مي گفت من زيارت عاشورا را قبول ندارم و نخوانده ام و هيچ وقت نمي خوانم چرا كه شيعه از يك طرف دم از اتحاد و وحدت مي زند و از طرف ديگر در اين زيارت مي گويد اللهم خص انت اول ظالم ....و از نظر شيعه اول ابوبكر
	پرسش
	پاسخ

	وحدت امت اسلامي از نگاه حضرت علي
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين انديشه، درست است كه بحث در مورد مسأله خلافت پيامبر و امامت، جز ايجاد تفرقه، ثمرة ديگري ندارد و بنابراين نبايد به سرغ آن رفت؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در اسلام مكتب ها و فرقه هايي; چون: شافعي، مالكي، حنبلي محترمند؟
	پرسش
	پاسخ

	سؤال :مسئله تولي وتبري ازفروع دين اسلام هست پس مادرمسئله تبري لازم هست لازم است كه بااهل تسنن برائت جسته وازآنهافاصله گرفت وچون آنان ولايت حضرت علي (ع) نداشته اندبايدازآنهانفرت داشت.
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	واقعه حجة الوداع چگونه بر حقانيت شيعه دلالت مي كند.
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما «شيعيان» با روي خوش و با حسن خلق و كمال مهرباني با اهل تسنن برخورد ميكنيم ولي آنها نوعاً با ديد عناد و دشمني و لجاج با ما برخورد ميكنند و حتي برخي از آنان نسبت شرك و تهمت قبرپرستي بما ميزنند، منشأ و علت اين گونه برخوردها چيست؟
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)


	عوامل تقويت وحدت جهان اسلام
	براي اين كه بين شيعه و سني رابطه برقرار كنيم ، و بين آنان وحدت ايجاد نماييم، چه بايد كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	قرآن چگونه به مسأله وحدت در حوزه پيروان اديان توحيدي پرداخته است؟
	پرسش
	پاسخ

	قرآن, چگونه به مسأله وحدت اسلاميپرداخته است؟
	پرسش
	پاسخ

	عناصر تقريب مسلمانان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا نمي شود كه دو گروه تشيع و تسنن هماهنگ و هم عقيده شوند
	پرسش
	پاسخ

	راههاي عملي براي دستيابي به وحدت شيعه و سني چيست و چه بايد كرد تا همه مسلمانان برادرانه زندگي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	چه راههايي وجود دارد كه همه فرقهها بتوانند در كمال آرامش و دوستي در كنار هم زندگي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	وظيفه حاكم اسلامي براي برقراري وحدت بين مذاهب اسلامي چيست{1}؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ


	عوامل تضعيف وحدت جهان اسلام
	با توجه به اين كه در قرآن وحدت مسلمانان را داريم، آيا در دعاي زيارت عاشورا كه لعنت بر اوّلي، دوّمي و سوّمي ميفرستند، آيا خللي در وحدت مسلمانان ايجاد نمي كند و اين بر خلاف قرآن نميباشد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا شيعه عامل افتراق مسلمانان نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	موانع تقريب مسلمانان چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چه كساني از تفرقه ميان شيعيان و اهل سنت سود مي برند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با وجود اينكه در اين زمان نياز به اتحاد وجود دارد، از مطالبي كه درباره اختلاف مذاهب است سخن گفته مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا كشورهاي اسلامي با هم متحد نيستند؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اين كه در حال حاضر، دشمنان خارجي از هر طرف ما را احاطه كردهاند، سب و لعن با استفاده از آيات قرآن و روايات چه حكمي دارد؟
	پرسش
	پاسخ



	فرق كلامي
	كليات
	تاريخ كلامي فرق
	مسايل مهم مورد اختلاف و مورد اشتراك شيعه و سنّي را توضيح دهيد و راه حل اختلافات را بيان نماييد.
	پرسش
	پاسخ

	اختلافات اساسي و كلّي در مذهب تشيع و تسنّن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	تفاوت ها و شباهت هاي مذهب سني و شيعه را بنويسيد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا تشريع با تفويض سازگار است ؟
	پرسش
	پاسخ

	صفوف گروههاي كلامي اسلامي، در ابتدا، چگونه مشخص شد؟
	پرسش
	پاسخ

	بحث «مستقلات عقليه» در كلام اسلامي، چگونه طرح شد و نظر معتزله و اشاعره درباره آن، چه بود؟
	پرسش
	پاسخ

	يكي از امتيازات مهمّ شيعيان بر اهل تسنن، چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	انگيزه مامون از اصرار نسبت به مسألة خلق قرآن كريم چه بود؟
	پرسش
	پاسخ

	نقطه اصلي اختلاف بين شيعه و سني چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	تفاوت ايدئولوژي دو فرقه شيعه و سني در اسلام چيست
	پرسش
	پاسخ

	اختلاف ميان اهل تسنن و تشيع در چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	وجوه اصلي افتراق شيعه و سني در چيست و چرا با اينكه علماء اهل سنت شاگردان ائمه (ع ) بودند از ائمه جدا شدند؟
	پرسش
	پاسخ

	تشيع و تسنن چيست و كدام كاملترند
	پرسش
	پاسخ

	فرق اساسي بين شيعه و سني چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	تفاوت بين عقايد و اعمال شيعه و سني (مانند وضو و نماز) ناشي از چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	انگيزه مامون از اصرار نسبت به مسألة خلق قرآن كريم چه بود؟
	پرسش
	پاسخ

	ديدگاه هاي مختلف دربارة مسأله تقدم قدرت بر فعل و يا تقارن آن با فعل و نقد آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	اصولاً تفاوت شيعه و سني در چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از تشبيه و تجسيم چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	شيعه و اهل سنت در چه مواردي با هم اختلاف دارند و ريشه اين اختلافات در چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	عوامل دخيل در ايجاد دو فرقه تشيع و تسنن چه كساني بودند و هدف هر يك از گروهها چه بوده است در صورتيكه هر يك از فرقه ها خود را حق مي دانند.
	پرسش
	پاسخ

	چه فرقي ميان شيعه و سني هست؟ چرا بيشتر مردم ايران شيعه هستند، در حالي كه بيشتر مسلمانان جهان اهل سنت ميباشند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما «شيعيان» با «اهل تسنن» اختلاف پيدا كردهايم و سرچشمه اختلاف كجا و از چه زماني شروع شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	فرقههاي اهل تشيع و اهل تسنن را مختصراً ذكر نماييد/
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	رفض چيست؟ و رافضي به چه كسي گفته مي شده است؟
	پرسش
	پاسخ


	منابع كلامي فرق
	چرا شيعه بيش از غير شيعه تمايل فلسفي داشته است؟
	پرسش
	پاسخ

	اعتقادات شيعه در اصول و فروع; بر چه پايه اي استوار است و مبناي اماميه در سجده بر زمين و كيفيّت خاصّ آنها در وضو كدام است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مباني اهل سنّت مورد اطمينان است؟
	پرسش
	پاسخ

	كاربرد و جايگاه عقل از نگاه مذاهب اسلامي چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)



	فرق كلامي شيعه
	كليات
	تعريف شيعه
	كلمة شيعه به چه معنا است؟ جملههاي " به جهان خُرسند گشتن ناداني است" يا "بدگويي از مردم بدترين بهتان است" يعني چه؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از شيعه چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	«شيعه» به چه معني است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بايد شيعه باشيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعه شدم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا خاندان ما، مكتب شيعه را پذيرفتند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما «شيعيان» كه اهل بيت رسول الله(ص) را قبول داريم، به اسم و به عنوان شيعه شناخته شدهايم ولي اهل تسنن را سنّي و به عنوان اهل تسنن ميشناسند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا بين محب بودن و شيعه بودن تفاوتي است لطفا توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ


	تاريخ كلام شيعي
	راز ماندگاري مذهب شيعه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مذهب شيعه به چند فرقه منشعب شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	تفاوتهاي جوهري دو مكتب شيعه و معتزله چيست
	پرسش
	پاسخ

	از نظر شيخ مفيد تفاوتهاي دو مكتب شيعه و معتزله در چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين ادعاي «آدم متز» درست است كه ميگويد: «تا اواسط قرن چهارم شيعه مذهب كلاميخاصي نداشته است و اصول كلاميخود را از معتزله گرفته و از نظر عقيده و مذهب، وارث معتزله بوده است؟
	پرسش
	پاسخ

	شخصيتهاي بزرگي كه براي حفظ عقايد شيعه زحمات بسياري متحمل شدهاند چه كساني هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	20- سهم شيعه در علوم نقليه را بررسي نمائيد؟ تعدادي از علماء و مبتكرين اين علوم را برشمريد؟
	پرسش
	پاسخ

	16- فرق هاي بين شيعيان دوازده امامي با زيديه و اسماعيليه در چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا انديشه معتزله با انديشه شيعه نزديك است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اهل سنّت شيعه را «رافضي» مي نامند؟
	پرسش
	پاسخ

	مذهب شيعه به چند دسته تقسيم مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	عدليه چه كساني هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	فرق مختلف شيعه كدامند و هر كدام در چه برهه اي زمان به وجود آمدند. دلايل رد يا قبول هر كدام چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	انواع گروههاي مذهب شيعه را معرفي كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	از چه زماني شيعه وجود يافت؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	علت پيدايش فرقه هاي شيعي باطني ،زيدي و ... در قرون اوليه اسلام چيست.
	پرسش
	پاسخ

	شيعه رافضي را توضيح دهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	لطفاً در مورد شيعه و امامانش توضيحاتي بدهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	رفض چيست؟ و رافضي به چه كسي گفته ميشده است؟
	پرسش
	پاسخ



	پينوشت

	اماميه
	تاريخچه كلامي اماميه
	وجه تمايز شيعه و اشاعره و معتزله در چه بوده، در عدل يا امامت؟
	پرسش
	پاسخ

	كدام يك از دو مكتب معتزله و اماميه اصيل است
	پرسش
	پاسخ

	چرا حقانيّت شيعه را نمي توانيم به جهانيان ثابت كنيم؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مذهب شيعة جعفري مخصوص كساني است كه پس از امام صادقحضرت امام موسي بن جعفر ـ امام كاظمـ را قبول دارند، يا كساني كه پس از امام جعفر صادقبه پيروي پسر ديگر ايشان ـ اسماعيل ـ گرويدند و تنها هفت نفر امام را قبول كردند؟
	پرسش
	پاسخ
	مكتب تشيع داراي چه ضعف هايي در پاسخ گويي است كه جوانان ما به سراغ مكتب هاي بيگانه مي روند؟
	پرسش
	پاسخ
	اشاره
	پرسش


	براي بقاي انديشه شيعي چه بايد كرد؟
	پاسخ



	آراءكلامي اماميه
	امامت
	جانشيني
	فهرستي از نام هاي بعضي از صحابه و تابعين و تعداد آنان كه روايت حديث غدير را روايت كرده اند بيان كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	شما چگونه ثابت مي كنيد كه ابوبكر خليفه بلافصل رسول اللّه (ص ) نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	فرق بين امامت و خلافت را روشن نموده و توضيح دهيد كه اين دو چه نسبتي با يكديگر دارند؟ آيا مقابل هم ميباشند؟
	پرسش
	پاسخ

	عقيدة شيعه در مورد جانشيني پيامبر اكرمچيست
	پرسش
	پاسخ

	علماي اهل تسنن با چه دلايلي مسئله ء غدير را رد مي كنند؟
	پرسش
	پاسخ
	پرسش
	پاسخ

	پيامبر اكرم چرا و چگونه حضرت علي(ع) را در كودكي به عنوان وزير و وصي و خليفه خود برگزيدند؟
	پرسش
	پاسخ

	دلايل فني و تاريخي قانع كنندهاي كه بتوانيم بر سنيها اثبات كنيم كه پيروان شيعه، صحيحتر و اصوليتر ميباشند، چيست؟ آيا ممكن است كه بين علماي سني و شيعه اين تفاوتها برداشته شود و آيا علماي ما در اين امور گامي برداشتهآند يا خير؟ و همانطور كه ميدانيم، ب
	پرسش
	پاسخ

	بحث ثبوتي است. آيا با بيعت امامت ثابت ميشود؟ يعني شخصي كه قبلاً منصب امامت را به لحاظ لياقت داشته، وقتي مردم با او بيعت كنند؟ حجت بر ديگران تمام نميباشد؟
	پرسش
	پاسخ

	اساس پذيرش مبناي انتخابي بودن امامت چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا شورا مثبت امامت نيست؟ مطالبي را در مورد شورا بفرمائيد.
	پرسش
	پاسخ

	آيا بيعت در زمان رسول خدا بوده است؟ بيعت با رسول خدا چه معني دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	دانـشـمـندان اهل تسنن با يك سلسله روايات و احاديث , بر صحت اعمال مهاجر و انصارو حجيت اجماع و اتفاق امت , استدلال نموده اند . اين استدلالات تا چه اندازه صحيح است ؟ .
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعه , خلافت را تنصيصي مي داند ؟
	پرسش
	پاسخ

	مـي دانـيـم اجـماع امت به طور قطع حجت است , زيرا رسول خدا (ص ) فرمود : لا تجتمع امتي علي الخطا ( امتم بر خطا اجتماع نمي كنند (1) ) . و نيز فرمود : لا تجتمع امتي علي ضلال ( امت من بر گمراهي , اجتماع نخواهندكرد (2) . ) بنابراين با اجماع امت بر بيعت با ابوب
	پرسش
	پاسخ

	(اهل سنت مي گويند) ما كاري به سنت نبوي نداريم زيرا خيلي از موارد آن مورد اختلاف است و ما را كتاب خدا بس است
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	آيا آيه استخلاف در مشروعيت خلافت خلفاي ثلاثه نازل شده است ؟
	پرسش
	پاسخ

	جانشيني پيامبر (ص)ازنگاه فريقين
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	آيا ارتباطي بين اعتقادات شيعه راجع به جانشين پيامبر و اعتقادات يهود درباره جانشين يوشع بن نون وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	جريان منصوب شدن اميرمومنان (ع ) به امامت را بيان كنيد ؟
	پرسش
	پاسخ

	16ـ عده اي معتقدند ائمه شيعه (ع ) هم سني بوده اند, نظر شيعه در اين باره چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	عقيدة شيعه نسبت به امامت و خلافت بعد از پيغمبر(ص) چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا پيغمبر(ص) به فرمان خدا، كسي را به عنوان امام و خليفة بعد از خود تعيين فرمود؟
	پرسش
	پاسخ

	طبق اعتقادات شيعه زمامداري ديني و سياسي امت اسلام بعد از پيغمبر شايسته چه كسي است؟
	پرسش
	پاسخ

	«امامت» در مكتب تشيّع چه جايگاه و مقامي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	نظريه دانشمندان شيعه در مورد مسأله خلافت پيامبر و امامت و حقيقت آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا جانشيني ابوبكر در نماز در دوران بيماري پيامبر در آخر عمر حضرت، دليل فضيلت و لياقت ابوبكر براي خلافت پيامبر است؟
	پرسش
	پاسخ

	براي بحث با برادران و خواهران اهل سنت درخصوص اصل امامت چه دلايل محكمي را ارايه كنيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	محور اساسي مذهب تشيّع چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	فرق خلافت و امامت از نظر شيعه و اهل سنت چيست؟
	پاسخ

	در دعوت رسول اكرم((صلي الله عليه وآله)) براي جانشيني اگر عموي ايشان ابو لهب اجابت مي كرد آيا او وصي رسول الله مي شد؟
	پرسش
	پاسخ

	پس از گذشت چهارده قرن چه لزومي دارد درباره مسأله اختلاف برانگيز خلافت بعد از پيامبر را پيش كشيد؟
	پرسش
	پاسخ

	اينكه گفته مي شود امام منصوب از طرف خداست به چه معناست و چرا مردم نبايد خودشان امامشان را انتخاب كنند آن طور كه اهل سنت قادرند؟ و در اين باره كتابي براي مطالعه معرفي فرماييد.
	پرسش
	پاسخ

	اهل بيت از نظر شيعه و سني چه كساني هستند و آيا زنان حضرت رسول خدا باتوجه به آيه تطهير جزء اهل بيت مح
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين حديث (كه همه مردم بعد از رسول خدا مرتد شدند به جز سه نفر) صحت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	ادله متقن و روشن بر حقانيت مذهب شيعه - به ويژه در مورد اصل امامت - در برخورد با اهل تسنن را بيان كنيد.
	پرسش
	پاسخ


	شفاعت
	آيـا جـرم هـر چـه بـاشد مي تواند مشمول بخشودگي از طريق شفاعت شود و آيا شفاعت كننده و شفاعت شونده بايد داراي شرائط خاصي باشند ؟
	پرسش
	پاسخ

	رابطه شفاعت با عدل الهي را توضيح دهيد ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا شفاعت موجب تغيير سنت الهي نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا وعده شفاعت , باعث گستاخي گنهكاران نمي شود ؟
	پرسش
	پاسخ

	در آيـه چهارم سوره سجده آمده : ما لكم من دونه من ولي و لا شفيع جز او ولي وشفيعي براي شـمـا نيست اينكه مي گويد : غير از خدا شما سرپرست و شفاعت كننده اي نداريد مفهومش اين است كه ولي و شفيع شما تنها خداست ; آيا ممكن است كسي نزدخودش شفاعت كند
	پرسش
	پاسخ

	آيه 123 سوره نساء مي گويد : هر كس كه عمل بد كند كيفر داده مي شود و كسي را جزخدا , ولي و ياور خود نخواهد يافت و اين جمله مطلق شفاعت را نفي مي كند ؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر اهلسنت و برادران شيعه درباره شفاعت چيست و اگر شفاعت از نظر ديني حقيقت دارد چه كساني در روز قيامت شفاعت ميكنند؟
	پرسش
	پاسخ


	توسل
	گاهي كه در حضور فردي سُنّي "يا علي" مي گوييم، مي پرسند چرا "يا خدا" نمي گوييد، در صورتي كه علي(ع) بندة خدا است. لطفاً بفرماييد ريشة "يا علي" گفتن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيـا خـوانـدن و صدا زدن ديگران , مستلزم پرستش آنان و شرك است ؟آنچه كه موجب برانگيخته شـدن اين پرسش گرديده ظاهر برخي از آيات قرآن است كه به حسب ظاهر , از خواندن غير خدا نهي مي كند . و ان المساجد للّه فلا تدعوا مع اللّه احدا . (1)- مساجد از آن خداست , پس ب
	پرسش
	پاسخ

	آيا بزرگداشت زاد روز اولياي خدا , بدعت يا شرك است ؟
	پرسش
	پاسخ

	قـرآن در آيـه 88 سـوره قصص مي فرمايد : و لا تدع مع اللّه الها آخر هيچ معبودديگري را با خدا مخوان اين آيه صريحا از عبادت و پرستش غير خدا و اينكه نام كساني را همراه او ببريم نهي كرده است از اينجا مي فهيم توسل و شفاعت با توحيدسازگار نيست
	پرسش
	پاسخ

	آيا اعتقاد به قدرت غيبي اولياي الهي مايه شرك است ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا توسل وتوجه به اولياي خدا شرك است؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر خدا را در هر مكاني صدا مي كنيم مي شنود و ائمه هم در هر مكاني مي شنوندپس فرق خدا با بنده چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا لعن بر يزيد جايز است نظر اهل سنت در اين باره چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا هنگام زيارت ضريح را ميبوسيم در حالي كه از نظر اهل تسنن اين كار نوعي بتپرستي است نظر اسلام در اينباره چيست
	پرسش
	پاسخ

	چرا تبرّك كردن پارچه و غيره بر ضريحها و مكانهاي مقدس ـ كه يكي از اعمال مردم كشور ما و شيعيان است سنّيها شرك ميشمارند؟ آيا در اينباره قرآن كريم مطلبي فرموده است
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما «شيعيان» مفاتيح الجنان و دعاهاي آن را قبول داريم و ميخوانيم ولي اهل تسنن چنين نيستند و اگر دست ما ببينند آن را از ما ميگيرند و گويا همراه داشتن و خواندن مفاتيح جرم است؟
	پرسش
	پاسخ


	اصول دين
	آيا اسناد مذهب شيعه - هم دراصول و هم در فروع - به ائمه اهل بيت عليهم السلام صحيح است ؟
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	آيا شيعه منكر ختم نبوت است ؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر «شيعه» در مورد «اختيار» چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين نظر كه ريشه اختلاف در مسأله «عدل» و ديگر مسائل، نياز اقتصادي و مادي است، درست است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اماميه به حُسن و قبح عقلي اعتقاد دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا عدالت يكي از اصول مذهب شيعه است و مدارك عقلي و همچنين آيات و رواياتي كه آ را ثابت مي كند بيان كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر شيعه چيزي جز اسلام نيست، چرا اصول دين از اصول مذهبّ جداست؟
	پرسش
	پاسخ

	اصول دين با اصول مذهب چه تفاوتي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	شيعه ميگويد اصول مذهب 5 تاست اهل سنت ميگويد 3 تاست اصول دين، تفاوت اصول دين و اصول مذهب چيست؟ و علت آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعيان به سه اصل توحيد، نبوت، و معاد دو اصل ديگر يعني عدل و امانت را اضافه كردهاند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا «شيعه» عدل را از اصول مذهب ميشمارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در مسلماني شخص اعتقاد به اصول دين داشتن كفايت مي كند، ولو هيچ فرعي از فروع دين را انحام ندهد؟ ويا بايد التزام عملي به فروع دين داشته باشد؟فروع دين چندتا است؟
	پرسش
	پاسخ

	بنابر روايات معاد در اعتقاد اهل سنت جنبه روحاني دارد ولي در اعتقاد اهل تشيع همه جنبه روحاني دارد و هم جنبه جسماني در اين مورد بيشتر توضيح دهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ميان صفات خداوند تنها عدل او جز اصول دين شيعه قرار دارد و چرا اهل تسنن عدل را قبول ندارند؟
	پرسش
	پاسخ

	بدا چيست و شيعه و سنّي درباره آن چه نظري دارند؟
	پرسش
	پاسخ


	ساير موارد
	كتابهايي برايم معرفي كنيد كه با مطالعه آنها بفهميم چه چيزهايي وارد اسلام شده كه در واقع اين طور نيست و ساخته دست بشر است و چه چيزهايي كه در اصل از اسلام است امّا آن را از اسلام نميدانيم.
	پرسش
	پاسخ

	چـرا شـيـعـه , فرزندان علي بن ابي طالب ( حسن و حسين عليهماالسلام ) را فرزندان رسول خدا صلي اللّه عليه و آله مي خواند ؟
	پرسش
	پاسخ

	بدعت يعني چه؟
	پرسش
	پاسخ

	بدعت يعني چه؟
	پرسش
	پاسخ

	معناي لغوي بدعت چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	شيعه مي گويد فلان عالم سني عقايد شيعه را تاييدمي كند پس چرا عمل نمي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	تفويض چه اشكالي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا آيه اي كه همراهي ابوبكر باپيامبر را در غار يادآور شده دليلي بر مدح ابوبكر است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اهل سنت تشيّع را كه همان اسلام راستين است؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور اسلام از "تبري" آيا دوري جستن قلبي است؟ چون در غير اين صورت فرد در جامعه و در روابط اجتماعي خود با مشكلات فراواني روبرو مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	اتبعوا من لايسئلكم اجراً (يس)
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	آيا رحمت خدا مخصوص شيعيان است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اهل تسنن كه ولايت و امامت را قبول ندارند از وعده هاي بهشتي كه در قرآن آمده بهرمند هستند و نسبت به پيروان اديان ديگر چه فرقي دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا صحت دارد كه شيعه در جهنم نميرود و در برزخ حسابش صاف ميشود؟ (هم شيعة واقعي و هم شناسنامهاي مثل ايرانيان
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعيان با اهميت دادن بيشتر به دعا و مفاتيح نسبت به قرآن دستاويزي به عربستانيها براي سرزنش كردن ميدهند؟
	پرسش
	پاسخ

	آراءكلامي مذهب جعفري
	پرسش
	شيعه وسني هر كدام براي خودنظري خاص و متضاد دارند با آنكه خدا مي دانست چنين مي شود, چرانام اهل بيت و.. را در قرآن صريحا نياورد تااختلاف حل شود؟
	پرسش
	پاسخ

	اهل سنّت با شيعيان در بسياري از زمان ها در كنار هم بوده اند و گاهي برادران سنّي شيعه مي شوند.چرا شيعيان نمي توانند سنّي بشوند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در قرآن آيه اي در مورد شيعيان وجود دارد؟ اين كه مي گويند مراد از (اولئك هم خيرالبريه ) شيعيان هستند, درست است ؟ آيا مراد از فرقهء ناجيه فقط شيعه است و مابقي مردم و گروه ها رستگارنخواهند بود؟
	پرسش
	پاسخ

	با دلائل محكم و قانع كننده حقانيت شيعه 12 امامي را براي من ثابت كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	كسي كه سني است در چه شرايط شرعي و قانوني مي تواند شيعه شود؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اينكه طبق روايات عقلي و نقلي مذهب تشيع بهترين مذهب مي باشد چون منتهي به ائمه و وحي مي گردد چرا جوانان غير شيعه در مذهب خودشان متدين تر و پايدار تر از شيعه ها هستند و همچنين كمتربه اعتياد و مشروبات الكلي و انحرافات ديگر گرفتار مي باشند ؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر ائمهء دين در مورد شيعيان واقعي؟
	پرسش
	پاسخ

	خلاصهاي از اعتقادات شيعه را بيان كنيد؟
	پرسش
	اشاره
	پاسخ

	معناي لغوي بدعت چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	1-چرا ما مؤمنين و شيعيان به مالمان يعني : اين دنيا يمان فكر مي كنيم ؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعه حق است ؟
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)
	پاسخ(قسمت سوم)

	آيا اهل تشيع طبق سيره حضرت علي(ع) عبادت خود را انجام ميدهند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بعضي از مؤلفان شيعه كتابهايي را بر ضد اهلسنت تأليف ميكنند؟
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	خلاصه اي از اعتقادات شيعه را بيان كنيد؟
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	بدعت را تعريف كنيد و بر چه چيزهايي اطلاق ميشود؟
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	دلايل فني و تاريخي قانع كنندهاي كه بتوانيم اثبات كنيم كه شيعه صحيحتر و اصوليتر ميباشند چيست؟
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	آيا شفا خواستن از اوليا و امامزادگان جايز است؟
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	آيه 68 سوره انعام به پيامبر مي گويد : در برابر دشمنان تقيه نكن و حتي اگر درمجلس آنها باشي از مجلس آنها برخيز و اين دليلي است بر عدم جواز تقيه بر رهبران ديني
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	اسلام از سوئي مي گويد : حفظ حيثيت و آبروي جامعه اسلامي والاتر از جان است و ازسوئي ديگر مـي گويد اگر قرار باشد به خاطر اظهار عقيده باطني جان و مال و حيثيت انسان به خطر بيفتد واجب است تقيه كند . اين تناقض نيست ؟
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	پرسش
	پاسخ

	زيدبن علي كيست؟
	پرسش
	پاسخ
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	فرق كلامي غير شيعه
	اهل سنت
	تاريخچه اهل سنت
	با توجه با اين حديث كه هر كس بميرد امام حي خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است چرا سخنرانان كه اينك نقش تبليغ دين را دارند جوانان را به معرفت امام حي دعوت نمي كنند بعد از يك ساعت سخنراني نياز به امام حي پر رنگ نمي شود و حركت بسمت امام ايجاد نمي شود؟
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	تفكيك ميان زمامداري و رهبري معنوي در ميان اهل سنت، به چه زماني برميگردد و نقد آن چيست؟
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	اهل سنت پيروان سنت پيامبرند يا خلفاي راشدين ؟
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	تعبير اهلسنّت در اصطلاح علم كلام، چند كاربرد دارد؟
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	مبدأ ظهور اصطلاح اهل سنت در چه عصري بوده است؟
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	صحابه و خلفا
	عدالت صحابه
	آيا منكر صحابه مسلمان است و آيا همه صحابه عادل بوده اند ؟
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	آيا تمامي صحابه كامل الايمان و بهشتي هستند ؟
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	دانـشـمـندان اهل تسنن با يك سلسله روايات و احاديث , بر صحت اعمال مهاجر و انصارو حجيت اجماع و اتفاق امت , استدلال نموده اند . اين استدلالات تا چه اندازه صحيح است ؟ .
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	آيا نظر اهل سنت در مورد تكفير ابوطالب صحيح است؟
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	ديدگاه اهل سنت و شيعه در مورد عدالت صحابه و تابعين چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا لعن بر يزيد جايز است نظر اهل سنت در اين باره چيست؟
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	آيا اهل سنت يزيد را مستحق لعن ميدانند؟ پس چرا لعن نميكنند؟
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	پاسخ

	معناي صحابه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	بعضي برادران هستند كه اصحاب پيامبر را منافق و كافر ميخوانند در حالي كه پيامبر(ص) فرمودند: «اصحابي كالنجوم...» ودر اين مورد استثنايي قايل نشدند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا طعن صحابه موجب طرد روايات نبوي نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آية صدم سورة توبه براين دلالت دارد كه خداوند از همة مهاجران و انصار رضايت كامل دارد و براي آنها ورود به بهشت را تضمين كرده است اين معنا با آنچه شيعه دربارة خلفا و برخي از صحابه معتقد است منافات دارد؟ توضيح دهيد.
	پرسش
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	چرا شيعه عايشه همسر پيامبر6را قبول ندارد با اين كه او است ؟
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	ديدگاه شيعه در مورد صحابه و خلفاء
	آيا لعن هايي كه در زيارت عاشورا آمده است , شامل خلفاي اوّل تا سوم هم مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بر دشمنان امام حسين(ع) لعن ميفرستيد. اين كار براي چيست و چرا دشمنان ابي عبد الله(ع) را لعن ميكنيد؟ اين كار نوعي خشونت و بدبيني است. اين يك نوع احساسات منفي است و با منش «انسانِ مدرن» نميسازد. امروز زماني است كه بايد با همه مردم با خوشي و شادي و لبخ
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعيان نسبت به عايشه، طلحه وزبير نگاه بدبينانهاي دارند؟
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	پاسخ

	چرا شيعيان (حديث عشره مبشره را قبوا ندارند)؟
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	چرا ما شيعيان نسبت به برخي از صحابه بيتفاوت و بياعتنا هستيم ولي اهلتسنن اظهار علاقه ميكنند تا جايي كه امام جمعه مسجدالنبي در يكي از خطبههاي نماز جمعه (82/5/17) با گريه از او تعريف ميكرد؟
	پرسش
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	چرا شيعه عمر را به عنوان خليفه قبول ندارند؟
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	چرا شيعيان، طلحه و زبير را قبول ندارند؟
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	آيا با بيعت، خلافت آنها ثابت ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با اينكه درباره پاكدامني حضرت عايشه 24 آيه نازل شده است، هنوز بعضي از شما يعني اهل شيعه به اين اصل اعتقاد نداريد، دليل شما چيست؟ چون در قرآن آمده كه هر كس حتي يك آيه از قرآن مجيد را قبول نداشته باشد، مسلمان نيست.
	پرسش
	پاسخ

	سپس نويسنده به اين مطلب اشاره ميكند كه عمر فاروق محبوب اهل بيت بوده چنان كه نزد پيامبر(ص) محبوب بوده است. دليل ايشان سه روايت از پيامبر اكرم(ص) درباره خليفه دوم است و به فرازهايي از سخنان اميرمؤمنان علي بن ابيطالب در نهجالبلاغه اشاره ميكند.
	پرسش
	پاسخ

	آيا خلفاي اهل سنت مانند ائمه شيعه داراي كرامت ومعجزهاند؟
	پرسش
	پاسخ

	شما كه ادعا ميكنيد حكومت اسلامي است، چرا در اين حكومت به افراد طراز اول اسلام بالاخص اصحاب گرامي پيامبر شديداً بي احترامي ميشود؟
	پرسش
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	نظر شيعه نسبت به صحابه چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيـا لعنت و فحش نسبت به بني اميه و آل سفيان جائز است ؟ يا بخاطر آنكه بني اميه و بني هاشم از يك پدر هستند و لعنت نسبت به آنها بازگشت به پيامبر نيز مي كندجايز نمي باشد ؟
	پرسش
	پاسخ

	مي دانيم همسران پيامبر بعد از او حق ازدواج نداشتند , چگونه خداوند همسران پيامبر (ص ) را كه بعضي به هنگام وفات او نسبتا جوان بودند از حق انتخاب همسرمحروم ساخته است ؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر شيعه درباره حجاج عادل و خدمتگزار اسلام چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعيان با خلفاي ثلاثه كه از بهشتيان و جز عشره مبشره هستند, مخالف هستند؟
	پرسش
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	با توجه به اينكه ابوبكر , و عمر و عثمان جزء ده نفري هستند كه در قرآن به آنهابشارت بهشت داده شـده (1) و عـمـر از بـيعت كنندگان زير درخت است كه خدا از آنهااعلام رضايت كرده (2) پس چگونه شيعيان آنان را لعنت و نفرين مي كنند ؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر شيعه را درباره سب شيخين بيان فرماييد؟
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	پاسخ

	در قـرآن علاوه بر لعن خداوند لعن همه مردم نيز نثار افرادي شده كه حق را كتمان مي كنند مگر لـعن خدا به تنهايي كافي نيست ؟ ثانيا چرا گفته شده ( همه مردم ) درحالي كه لااقل افرادي كه شريك اين جرمند به اين مجرمين لعن نمي كنند ؟
	پرسش

	چرا شيعيان معاويه را لعن مي كنند ؟
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	نظر شيعه درباره مروان فقيه چه مي باشد ؟
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	دلائل شيعه مبني بر عدم عدالت همة صحابه چيست؟
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	4-اهل تسنن اعمال و فجايع معاويه و بعض خلفاء را چگونه توجيه ميكنند؟ ديدگاه شيعه را اين باره چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعيان لعن بر عمر را جايز مي دانند؟
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	چرا شيعيان لعن بر عمر را جايز مي دانند؟
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	چرا شيعيان لعن بر عمر را جايز مي دانند؟
	پرسش
	پاسخ

	چهار نفري كه عنوان ‹‹ اولا ، ثم الثاني ، الثالث و الرابع ›› در زيارت عاشورا از آنها نام برده ميشود چه كساني هستند ؟
	پرسش
	پاسخ

	خداوند زن هاي پيامبر اسلام ( را در حكم امهات المسلمين آورده است ، چه مي باشد ؟ چرا زنان پيغمبر بعد از پيامبر اكرم ( حق ازدواج مجدد نداشتند ؟
	پرسش
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	آيا در قرآن كريم در پيروي از مذهب اهلتسنن كه خلفاي آنها (ابوبكر، عمر و عثمان هستند آيهاي وجود دارد؟
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	با توجه به آية 11 سوره حجرات كه مؤمنين را از تمسخر و به كار گرفتن لقبهاي زشت براي يك ديگر بازداشته و همچنين با توجه به سخن حضرت عليدر نهجالبلاغه دربارة عمر (ص 712، سخن 219، ترجمه فيضالاسلام و خطبة ديگر امامدر مورد نهي از نفرين و لعن كردن به بندگان
	پرسش
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	با توجه به اينكه بسياري از بزرگان ادبي ما در آثار خود مدح و ثناي خلفاي راشدين را نوشته اند و ممكن است بعضي از آنها هم شيعه بوده باشند مانند سعدي ،حافظ ،عطار و مولوي لطفا دليل و حكمت آن را بنويسيد.
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	آيا كاربرد لعنت در مورد مخلوقات خداوند صحيح است يا خير؟ در صورت صحت سؤال بالا چه كساني مورد لعنت خدا قرار گرفته اند؟
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	پاسخ

	مسأله نفرين در تفكر شيعي چه جايگاهي دارد؟ ما كسي را كه از او بدي ديدهايم، نفرين ميكنيم؛ در حالي كه اهل تسنن ميگويند: هيچ كس را نفرين نميكنيم حتي آن كساني را هم كه خطاي بزرگي كردهاند. اين، به نظر شما از جنبههاي منفي تفكر شيعه نيست؟ آيا نفرين در روايا
	پرسش
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	چرا برادران شيعه اصحاب پيامبر را منافق و كافر ميدانند در حاليكه همه صحابه مؤمن هستند و روايات زيادي در فضيلت آنها وارد شده است و استثنايي نيست؟
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	دلائل شيعه مبني بر عدم عدالت همة صحابه چيست؟
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	پاسخ


	ديدگاه اهل سنت در مورداهل بيت
	اهل سنت , امام علي و امامان ديگر را در چه پايه اي قبول دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اهل سنت، هشتم و نهم محرم مجالس عروسي دارند و در روز دهم به تفريح گاه مي روند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اهل تسنن در فروع و اصول از مذهب اهل بيت عليهم السلام روي گردانده اند ؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر اهل سنت د رباره ائمه ( ع ) چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	سني ها چقدر به اهل بيت ( ع ) و فاطمه زهرا ( س ) و هم چنين وجود مصلح آخرالزمان اعتقاد دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا برادران سنّي ما به امامان معصومين((عليهم السلام)) معتقدند و آيا داراي مرجع تقليد مي باشند يا نه؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا تركمن ها به امامان دوازده گانه اعتقاد دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	در حال حاضر عقيده اهل سنّت درباره حضرت علي((عليه السلام)) چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اهل تسنن فقط حضرت علي((عليه السلام)) را خليفه ي چهارم مي دانند؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر اهل سنت از باب عاشورا چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	الف چرا اهلتسنن با اينكه به شأن فضيلت عظمت و عصمت امامان معصوم واقفند، اما آنها را باور ندارند؟ ب اهلتسنن كه به امامت عليبنابيطالب و فرزندانش اعتقاد ندارند چگونه نماز و ساير اعمالشان پذيرفته ميشود؟ ج امام آنها كيست د: با اينكه ام
	پرسش
	پاسخ

	چرا اهل تسنن از زيارت عاشورا, دعاي كميل و غيره روي مي گردانند؟
	پرسش
	پاسخ

	عقيده اهل سنت در مورد 5تن را بگوئيد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بعضي از شيعيان فكر ميكنند كه سنيها به حضرت علي(ع) و اهلبيت اعتقاد و محبت ندارند با اينكه ما به آنها علاقه داريم؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اهل سنت، اهل بيت پيامبر(ص) را قبول ندارند؟ با اين كه آن حضرت بسيار درباره آنان سفارش نموده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما «شيعيان» اهلبيت رسولاللَّه(ص) را معصوم ميدانيم ولي اهل تسنن ظاهراً چنين نيستند و به ما هم اعتراض ميكنند، البته آنها ابوبكر و عمر و ديگر كساني را كه مورد احترامشان ميباشد نيز معصوم نميدانند؟
	پرسش

	آيا در روايات اهل سنت احاديثي وجود دارد كه پيامبر(ص) به گريه كردن براي ابا عبداللَّه الحسين(ع) امر كرده باشند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيه تطهير در نگاه علماي اهل سنت
	پرسش
	پاسخ



	آراءكلامي اهل سنت
	امامت و خلافت
	امامان مذاهب اهل سنت چه كساني هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا همه فرق اسلامي نسبت به امامت ديدگاه واحدي دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	دانشمندان اهل سنت امامت را چگونه تريف مي كنند؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	نظر دانشمندان اهل سنت در مورد پرداختن پيامبر به مسأله امامت در زمان حياتش و نقد آن چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اهل سنت به نصيّ از رسول خدا بر خلافت ابوبكر، استناد ميكنند؟
	پرسش
	پاسخ

	از ديدگاه اهل سنّت، خلافت چگونه تحقق مي يابد؟
	پرسش
	پاسخ

	دلائلي كه اهل تسنن براي ردّ حديث غدير يا به طور كلّي براي ردّ امامت و جانشيني حضرت علي((عليه السلام)) مي آورند، چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	دلائلي كه اهل تسنن براي ردّ حديث غدير يا به طور كلّي براي ردّ امامت و جانشيني حضرت علي((عليه السلام)) مي آورند، چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	امامت حضرت علي ( را از ديدگاه اهل سنت بيان كنيد.
	پرسش
	پاسخ

	چرا اهل سنت حضرت علي (ع) را به عنوان امام قبول ندارند؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر اهل سنت در مورد عدل و امامت چيست
	پرسش
	پاسخ

	اهل سنت خودشان هم در كتابهاي مختلف درباره علي(عليه السلام) و بقيه اهل بيت صلوات الله عليهم اجمعين روايات زيادي نقل كرده اند سؤال اينجا پس چرا اينها دنبال خلفاي ثلاث و امامان اربع افتادند و حق را نمي گويند مشكل اصلي آنها چه مي باشد؟
	پرسش
	پاسخ

	اهل تسنن معتقدند علي(ع) برتر از صحابه ديگر بوده است، از همه جهات حال با توجه به اين مطلب ، چه مانعي داشت كه كساني كه منكر صدور نص بودند، با علي(ع) بيعت مي كردند تا شكافي ميان مسلمان ها پيدا نمي شد، و وحدت كلمه حفظ مي گرديد و خواسته رسول خدا(ص) انجام مي شد
	پرسش
	پاسخ

	از نظراهل سنت معناي كلمه ولي چيست؟آيا به معناي پيشواي ديني است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا برادران اهل تسنن امامت و عدل الهي را قبول ندارند با ذكر دليل؟
	پرسش
	پاسخ

	از ديدگاه اهل سنّت، خلافت چگونه تحقق مييابد؟
	پرسش
	پاسخ

	از ديدگاه اهل سنّت، خلافت چگونه تحقق مييابد؟
	پرسش
	پاسخ

	فرق خلافت و امامت از نظر شيعه و اهل سنت چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر اهل سنت درباره ولايت فقيه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر اهل سنت را در مورد غديرخم بنويسيد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا امامتي كه شيعيان معتقدند، سنيها اعتقاد دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	مباني اهل سنت در خلافت و امامت چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	شرايط حاكم اسلامي از ديدگاه اهل سنت چيست و چرا در طول قرون متمادي علماي «اكثريت مسلمانان» حكومت جور عباسيان را پذيرفته و عليه حكومت ظلم و غير اسلامي قيام نكردهاند؟
	پرسش
	پاسخ

	موضع صحاح سته و مسانيد مخصوصاً مسند ابي حنيفه در مقابل اهلبيت(عليهم السلام) چيست؟
	پرسش
	پاسخ


	سايرموارد
	هنگامي كه سني نماز ميخواند، اگر شخصي از مقابل ايشان رد شود، نمازشان باطل ميشود، چرا؟
	پرسش
	پاسخ

	ديدگاه فرق اسلامي نسبت به مسآله امر به معروف و نهي از منكر و جايگاه آن در نزد ايشان چگونه است؟
	پرسش
	پاسخ

	ديدگاه فِرَق اسلامي نسبت به عقيدة تناسخ چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	مقصود اهل سنت از آيات «منسوخ التلاوه» و نيز ايرادات وارد بر اين نظريه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	مقصود از تقسيم بدعت به حسنه و سيئه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا سني ها خدا را عادل نمي دانند. در اينصورت آنها مسلمان نخواهند بود و اگر خداوند را عادل مي دانند پس چرا مي گوييم عدل از اصول مذهب است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اهل سنت تشيّع را كه همان اسلام راستين است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اهل تسنن در پذيرش حق تعصّب را كنار نمي گذارند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا با وجود اين همه مدارك و شواهد كه در كتابهاي دانشمندان اهل تسنن وجود دارد، پيروان آنان به حقانيّت شيعه اعتراف نمي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	97چرا اهل تسنن در اصول دين چيزي به نام عدل را قبول ندارند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا سني ها از عمر پشتيباني مي كنند توضيح دهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	در بين صحابه چرا اهل سنت عمر را به همه مقدم مي دارند. حتي گاهي به پيامبر صلي الله عليه هم مقدم مي كنند.
	پرسش
	پاسخ

	آيا در ديگر مذاهب اسلامي مانند اهل تسنن شفاعت و ولايت وجود دارد؟Do other beliefs in Islam other than Shiite (i.e
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	شيعه مي گويد فلان عالم سني عقايد شيعه را تاءييدمي كند پس چرا او به عقيده شيعه عمل نمي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به آيات 2 سوره فتح و 19 سوره محمد،چرا اهل سنت عصمت پيامبر (ص)را فقط در دريافت وحي مي پذيرند؟
	پرسش
	پاسخ

	سنيها چند پيامبر دارند و چند نفر از آنها را قبول دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا بدعت به حسن و غير حسن تقسيم ميشود و منظور خليفه دوم از «نعم البدعه» چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا سنيها عقيده به عادل بودن خدا ندارند؟ در صورتيكه بسياري از آيات قرآن دليل بر عدالت خداي پاك است؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر اهلسنت را درباره شفاعت كاملاً توضيح دهيد/
	پرسش
	پاسخ

	آراءكلامي اهل سنت
	اشاره
	پرسش
	پاسخ



	فرق اهل سنت
	معتزله
	واصل بن عطا كه بود؟
	پرسش
	پاسخ

	عمرو بن عبيد كه بود؟
	پرسش
	پاسخ

	ديدگاه احمد امين مصري در مورد معتزله چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا معتزله را به اين نام خواندهاند؟
	پرسش
	پاسخ

	نقد نظرية تفويض چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	ديدگاه هاي مختلف دربارة مسأله تقدم قدرت بر فعل و يا تقارن آن با فعل و نقد آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	از ديدگاه معتزله با توجه به اصل وعد و وعيد آيا عفو از گنه كاران در صورت عدم توبه جايز است؟ نقد آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	معناي منزلة بين المنزلتين كه يكي از اصول پنجگانة گروه معتزله ميباشد و نقد آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	اتهام آلودگي اخلاقي به معتزله چقدر واقعيت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	اوج قدرت معتزله چه زماني بوده است؟
	پرسش
	پاسخ

	عمرو بن عبيد كه بود؟
	پرسش
	پاسخ

	ايرادي كه اشاعره يا اهل حديث بر معتزله ميگرفتند، چه بود؟
	پرسش
	پاسخ

	«معتزله» و «اشاعره» چه كساني بودند و اعتقاداتشان، چه بود؟
	پرسش
	پاسخ

	حال در لسان بعضي متكلمين به چه معني است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا معتزله را به اين نام خواندهاند؟
	پرسش
	پاسخ

	ديدگاه معتزله دربارة قضا و قدر و نقد آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	از ديدگاه معتزله با توجه به اصل وعد و وعيد آيا عفو از گنه كاران در صورت عدم توبه جايز است؟ نقد آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	از ديدگاه معتزله با توجه به اصل وعد و وعيد آيا گنه كاران در آتش مخلدند؟ نقد آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	از ديدگاه معتزله با توجه به اصل وعد و وعيد، منظور از اختصاص شفاعت به تائبان چيست؟ نقد اين نظريه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	معناي منزلة بين المنزلتين كه يكي از اصول پنجگانة گروه معتزله ميباشد و نقد آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين ادعاي قاضي عبدالجبار معتزلي در مورد وجوب امر به معروف و نهي از منكر صحيح است كه ميگويد: «در ميان امت كسي با وجوب آن مخالف نيست، جز گروه اماميه»؟
	پرسش
	پاسخ

	اتهام آلودگي اخلاقي به معتزله چقدر واقعيت دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	اوج قدرت معتزله چه زماني بوده است؟
	پرسش
	پاسخ

	ديدگاه هاي معتزله و اشاعره با هم چه تفاوت هايي دارد و برادران اهل سنت و تشيع از كدامين ديدگاه پيروي مي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	علت توجه به مكتب اعتزال در عصر ما چيست؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	:«معتزله» و «اشاعره» چه كساني بودند و اعتقاداتشان، چه بود؟
	پرسش
	پاسخ

	بحث «مستقلات عقليه» در كلام اسلامي، چگونه طرح شد و نظر معتزله و اشاعره درباره آن، چه بود؟
	پرسش
	پاسخ

	چه شد كه «معتزله» به بياعتنايي نسبت به سنت و حديث، متهم شدند؟
	پرسش
	پاسخ

	مكتب معتزله در انديشههاي كلامي خود چقدر از خطبهها و سخنان علي(ع) الهام گرفته است؟
	پرسش
	پاسخ

	اصول مكتب معتزله چيست و چرا به اين اصول اكتفا كردهاند؟
	پرسش
	پاسخ

	معتزله از چه زماني در سراشيبي ضعف قرار گرفتند؟
	پرسش
	پاسخ

	چه عواملي باعث سقوط معتزله شد؟
	پرسش
	پاسخ

	مكتب معتزله در انديشههاي كلامي خود چقدر از خطبهها و سخنان علي(ع) الهام گرفته است؟
	پرسش
	پاسخ

	علت داوريهاي نادرست در مورد معتزله چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	القابي كه به معتزله نسبت داده شده، چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	سرگذشت معتزله در عصر معتصم چگونه بود؟
	پرسش
	پاسخ

	سرگذشت معتزله در عصر واثق بالله چگونه بود؟
	پرسش
	پاسخ

	منظور از« محنت احمد» چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر «معتزله» و «اشاعره» در مورد غايت داشتن افعال الهي، چيست ؟
	پرسش
	پاسخ


	ساير فرق كلامي اهل سنت
	درخصوص فرقه مجسمه توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	مكتب ماتريديه چگونه شكل گرفت؟
	پرسش
	پاسخ

	نقاط اختلاف دو مكتب اشعري و ما تريدي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	بعضي از پيروان مكتب ماتريدي چه كساني هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	تاريخچة زندگي ماتريدي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	تفاوت دو مكتب اشعري و ماتريدي چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	پاسخ اشاعره به اشكال تعدد قدما و نقد آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	صائبي به چه كسي مي گويند؟ همچنين وهابي، زنادقه، اشاعره، معتزله، زيديه واسماعيليه؟
	پرسش
	پاسخ

	پاسخ اشاعره به اشكال تعدد قدما و نقد آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	مذهب حنبلي و اخباري و جعفري را توضيح دهيد و از ميان مذاهب كدام مذهب بهتر است؟
	پرسش
	پاسخ



	غلات
	چيستي غلو
	آيا شيعه معتقد به الوهيت حضرت علي (ع ) است ؟
	پرسش
	پاسخ

	غلوي كه در كتب فقه و كلام از آن بحث شده است و قائل به آن كافر شمرده شده چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	غلوي كه در كتب فقه و كلام از آن بحث شده است و قائل به آن كافر شمرده شده چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	غلو با شرك چه ربطهاي دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	غلّو يعني چه و «غالي» به چه كسي گفته ميشود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا كاردرويشان اهل سنت كه با انجام حركاتي نام پيامبر(ص ) را مي برند و خنجروامثال اينهارادربدن خود فرو مي كنند بدون كوچكترين خونريزي صحيح است
	پرسش
	پاسخ

	آيا فرقه اهل حق نجس و كافر هستند لطفا در مورد اين فرقه توضيحاتي بدهيد.
	پرسش
	پاسخ

	غلو چيست و غالي كيست.
	پرسش
	پاسخ

	غاليان (غلو كنندگان) به چه كساني گفته ميشود؟ آيا آنها مسلمان محسوب ميشوند؟
	پرسش
	پاسخ

	درباره اعتقاد (مفوضه ) توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	انديشههاي بنيادين غلات چيست؟ با ذكر منبع و ادله آن را مشروح بيان نماييد.
	پرسش
	پاسخ

	مقصود از مغالات و غلو چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعه جزء غلات محسوب ميشود؟ ادله آن چيست؟ وجه افتراق آنها با ما چيست؟
	پرسش
	پاسخ



	فرق غالي
	علي اللهي
	علي اللهي ها چه كساني اند و چه عقيده اي دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	فرقه اهل حق يا علي اللهي چه فرقه اي است؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر شيعه را در مورد گروههايي كه خود را اهل حق و منسوب به حضرت علي (علياللهي) ميدانند و در ابتداي زمستان مراسم جشن مانندي دارند، توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	مكتب علي اللهياريها چه مكتي هستند مسلمان هستند يا خير، چند امام هستند؟ اصلاً شيعه هستند؟ (توضيح دهيد)
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به توضيحات فوق آيا مي توان طايفه اهل حق را شيعه ناميد و پاك دانست؟
	پرسش
	پاسخ


	ساير فرق غالي
	آيا فرقه شيخيه به دوازه امام عقيده دارند؟ آيا آنها امام زمان(ع) را به عنوان امام دوازدهم و فرزند امام حسن عسكري(ع) قبول دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	14- شيعيان دروزيه چه كساني بودهاند؟
	پرسش
	پاسخ

	شيخيه چگونه فرقه اي است؟
	پرسش
	پاسخ

	درباره گروه (شيخيه ) توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ



	وهابيت
	تاريخچه وهابيت
	در خصوي وهابيت توضيح دهيد.
	پرسش
	پاسخ

	آيين وهابيت چگونه شكل گرفت؟ و پايهگذار آن چه كسي بود؟
	پرسش
	پاسخ

	نخستين برنامهاي كه محمد بن عبد الوهاب براي محاربه با كفّار ريخت چه بود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ابن تيميه در دعوت خود پيروز نگشت اما شاگردش محمد بن عبد الوهاب پيروزي نسبي پيدا كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	در سدة اخير چه كساني در نشر افكار و انديشه هاي ابن يتميه كوشش كرده و آن را احياء نمودند؟
	پرسش
	پاسخ

	عامل مهم در ترويج افكار ابن تيميه چه بود؟
	پرسش
	پاسخ

	در سدة اخير چه كساني در نشر افكار و انديشه هاي ابن يتميه كوشش كرده و آن را احياء نمودند؟
	پرسش
	پاسخ

	عامل مهم در ترويج افكار ابن تيميه چه بود؟
	پرسش
	پاسخ

	با انتشار رسالة «العقيدة الحموية» از طرف ابن تيميه، چه كساني به مخالفت با او برخاستند؟
	پرسش
	پاسخ

	وَهابيّت چه فرقه اي است؟
	پرسش
	پاسخ

	وهابيّت چه گروهي است؟
	پرسش
	پاسخ

	مذهب وهابيت چگونه پيدا شد و پيروان آن در چه كشورهايي هستند؟ و داراي چه عقايدي مي باشند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا وهابيت مي تواند بعنوان خطري جدي براي خدشه دار كردن چهره اسلام در زمينه هاي گوناگون مطرح شود؟
	پرسش
	پاسخ

	با انتشار رسالة «العقيدة الحموية» از طرف ابن تيميه، چه كساني به مخالفت با او برخاستند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا وهابيت ارتباطي با شيعه و سني دارد؟سير تشكيل آن را بيان كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	مذهب وهابيت چگونه مذهبياست؟
	پرسش
	پاسخ


	آراء كلامي وهابيت
	آيين وهابيت بر چه اصول و عقايدي استوار است؟
	پرسش
	پاسخ

	مباني فكري ابن تيميه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر اهل سنت و فرقه وهابيت در مورد شفاعت چيست؟ آيا آنان نيز به شفاعت معتقدند؟
	پرسش
	پاسخ

	عقايد و اصول فرقه وهابيت را ذكر فرماييد و موارد مورد اختلاف آنها را با مكتب تشيع ذكر فرماييد و بفرماييد كه تاريخ تأسيس اين فرقه كي بوده و دلايل تشكيل آن را ذكر فرماييد.
	پرسش
	پاسخ

	چرا بعضي از ما كه پشت ديوار بقيع نماز ميخوانيم مورد اعتراض اهل تسنن قرار ميگيريم؟
	پرسش
	پاسخ



	شبهات وهابيت
	شبهات ابن جوزي
	آيا اين ادعاي ابن جوزي درست است كه «يهود درهاي خانه را ميبندد، همچنين است شيعه »؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين سخن « علي بن الجوزي » كه ميگويد: « منطق شيعه با منطق يهود دربارة حكومت يكي است؛ يهود ميگويد: حكومت از آن داوود و آل او است، همچنان كه شيعه ميگويد: حكومت از علي و آل اوست » صحيح است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين سخن ابن جوزي درست است كه ميگويد: « يهود ميگويد: تا ظهور مسيح دجّال جهاد ساقط است و شيعه ميگويد: تا خروج مهدي جهاد مشروع نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين ادعاي ابن جوزي درست است كه « يهود نماز مغرب را آنگاه بهجا ميآورند كه آسمان پرستاره شود و بهصورت مشبك درآيد، همچنين است شيعه »؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين سخن ابن جوزي كه ميگويد: « يهود به هنگام اقامة نماز از قبله كمي منحرف ميشوند، همچنين است شيعه » درست است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين ادعاي ابن جوزي درست است كه ميگويد: « يهود تورات را تحريف كردند، همچنين شيعه نيز قرآن را تحريف كرده است »؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين سخن ابن جوزي صحيح است كه ميگويد: « يهود خون مسلمانان را حلال ميشمرند، همچنين است شيعه»؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين سخن ابن جوزي صحيح است كه ميگويد: «يهود بر سه طلاق ارزش و بهايي نميدهند، همچنين است شيعه»؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين ادعاي ابنجوزي صحيح است كه ميگويد: « يهود جبرئيل را دشمن ميداند و ميگويند او دشمن ما از فرشتگان است، هم چنين شيعه اورا دشمن ميدارند و ميگويند: در مسالة وحي خطا كرده است (نبوت از آن علي بود آن را به پيامبر داد)»؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اين ادعاي ابنجوزي درست است كه ميگويد: « صنفي از يهود و نصاري بر شيعه به خاطر دو خصلت برتري دارند: از يهود سؤال شد بهترين ملت شما كيست؟ گفتند: اصحاب و ياران موسي. از مسيحيان نيز پرسيدند، آنان نيز در پاسخ گفتند: ياران عيسي. از شيعيان پرسيدند بدترين م
	پرسش
	پاسخ


	شبهات پيرامون خلافت
	آيا حضرت علي (ع ) مشاور خليفه دوم بوده و آيا اين خود دليل موافقت با خليفه دوم نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر آيه 55 سوره مائده در حق ولايت علي (ع ) نازل شده چرا علي (ع ) به اين دليل روشن شخصا استدلال نكرد ؟
	پرسش
	پاسخ

	بـرخـي چـنـين گفته اند كه اگر مراد از الذين آمنوا در آيه 55 سوره مائده : انما وليكم اللّه و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يوتون الزكوه وهم راكعون نمي تواند علي عليه السلام باشد زيرا مستلزم اين است كه از اطلاق جمع , واحد ( علي عليه السلام ) ار
	پرسش
	پاسخ

	اينكه گفته مي شود آيه 55 سوره مائده درباره ولايت علي (ع ) نازل شده اين تفسير باآيات قبل و بعد سازگار نيست زيرا در آنها ولايت به معني دوستي آمده است ؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر پيامبر جانشين خود را معرّفي كرده بود، آيا هفتاد و دو ملّت در كار بود؟
	پرسش
	پاسخ

	حضرت علي((عليه السلام))، خود فرمود: «خلافت نزد من از يك لنگه كفش كم ارزش تر است». با اين وجود شيعه غاصبان خلافت را محكوم مي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	در بحث غدير خم اهل سنت اين بحث را مطرح مي كنند كه دور از ذهن است كه 120 هزار نفر شركت كننده در روز 18 ذي الحجه همه فراموش مي كنند وصيت پيامبر(ص) را و از اين جهت مورد شبهه قرار مي دهند چه پاسخي داريد؟
	پرسش
	پاسخ

	خليفه معرفي شدهاند، آن را چگونه توجيه ميكنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا خلافت همان سلطنت است؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر تعيين خليفه شورايي باشد، مقبوليّت خواهد داشت؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر خلافت و رهبري جامعه اسلامي به صورت اجماع حاصل شود چه اشكال دارد؟ همان طوري كه بعد از رسول اكرم«صلي الله عليه وآله» اتّفاق افتاد؟
	پرسش
	پاسخ

	خداوند ميفرمايد: «يا ايها الذين آمنوا... فان تنازعتم في شي فرُدَّه الي اللَّه و الرسول»(4) اهل سنّت معتقدند چون خداوند در اين آيه مسلمين را هنگام اختلاف در ديدگاهها، به خدا و رسول رجوع دادهاند، ولي از ائمه نامي برده نشده. و با تكيه بر اين اعتقاد به نف
	پرسش
	پاسخ

	به گفته شيعيان، پيامبر(ص) در محلّي به نام غديرخم مردم را جمع، و علي را به جانشيني خود معرّفي كرد. مگر ميشود با وجود چنين چيزي همه صحابه به فرمايش حضرت پشت پا بزنند و خلافت غير علي رابپذيرند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا حديث غدير در رابطه با شبههاي بود كه پس از جنگ تبوك پيش آمده است؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر از ناحيه خلفا بر فاطمه(س) ظلم و ستم روا شده است؛ چرا علي(ع) و بنيهاشم با آن همه شجاعت از ايشان دفاع نكردهاند و در اين مورد سكوت نمودهاند، استدلال شيعيان در اينباره چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر حضرت علي(ع) خلافت را حق خود ميدانست، چرا براي گرفتن حق خود قيام نفرمودند و سكوت اختيار كردند؟
	پرسش
	پاسخ

	عبارتي در كتب و حتي نهجالبلاغه وجود دارد كه اشاره به رضايت حضرت امير دارد. آنها را چه ميفرمائيد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا بيعت با دست در دست گذاشتن حضرت دال بر اعتقاد و ايمان او به خلافت ابوبكر نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا حضرت علي(ع) بيعت ننمود؟ مطالبي را پيرامون بيعت حضرت بفرمائيد.
	پرسش
	پاسخ

	اگر ظلم بر فاطمه زهرا[(3) از سوي خلفا صحيح است پس چرا حضرت علي(ع) و بني هاشم با آن همه شجاعت از ايشان دفاع نكردند و سكوت نمودند دليل شيعيان در اين باره چيست؟
	پرسش
	پاسخ


	شبهات پيرامون حضرت علي ع
	آيـا در نـظـر شـيعه جبرئيل در ابلاغ رسالت خيانت نموده و به جاي علي بن ابي طالب ,قرآن را بر رسول خدا نازل كرده است ؟
	پرسش
	پاسخ

	مـراتـب خلفا به ترتيب خلافت آنهاست , بنابراين اعتقاد به افضليت حضرت علي (ع ) بدعت در دين است , بنابراين شيعه بدعت گذار در دين است . دراين باره چه مي گوييد ؟
	پرسش
	پاسخ

	اينكه گفته مي شود علي (ع ) انگشتر خود را در نماز به سائل بخشيد , انگشتري با آن قيمت گزاف كـه در تـاريـخ نـوشـتـه انـد علي (ع ) از كجا آورده بود ؟ به علاوه پوشيدن انگشتري با اين قيمت فـوق الـعـاده سـنگين اسراف محسوب نمي شود ؟ آيا اينها دليل برعدم صحت تفسي
	پرسش
	پاسخ

	چرا در قرآن مجيد نام حضرت علي((عليه السلام))به صراحت برده نشده است؟
	پرسش
	پاسخ

	عده اي از اهل تسنن مي گويند درباره ابوبكر در قرآن آيه آمده است ولي درباره علي نيامده است! همچنين اين بحث را مطرح مي كنند كه علت اختلافات شيعه و سني خصومت ايراني ها با عمر است (كه با حمله به ايران، ايران را تصرف كرد) به همين علت حرفهايي پشت سر او در آورده
	پرسش
	پاسخ

	داستان اعطاي انگشتر در نماز و در آوردن تيز از پاي حضرت علي (ع) را چگونه توجيه مي كنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در قرآن مجيد نام حضرت علي«عليه السلام»به صراحت برده نشده است؟
	پرسش
	پاسخ

	در روايات آمده است كه بايد نماز با آرامش و حضور قلب خوانده شود و از حركاتي كه توجّه نمازگزار را به حضرت حق كم ميكند پرهيز شود؛ پس چرا حضرت علي(ع) در حالت ركوع، انگشتري خود را به فقير بخشيد؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر نافرماني از دستورات پيامبر اكرم(ص) گناهي نابخشودني است (چنانكه شيعه، خليفه اول و دوم را به نافرماني از دستورات پيامبر اكرم(ص) در ملحق شدن به سپاه اسامه، متهم نموده است) پس چرا شيعه نسبت به تخلف علي(ع) از فرمان پيامبر اكرم(ص) مبني بر محو كلمه «رسول ال
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	حضرت علي(ع) در چند سالگي به پيامبر ايمان آورد و آيا اسلام آوردن كودكي ده ساله پذيرفته است؟
	پرسش
	پاسخ

	بنا به نقل، حضرت علي(ع) در ركوع نمازش، انگشتر صدقه داده است؛ در حالي كه ميگويند وقتي آن حضرت به نماز ميايستد، غرق در نماز بود، به گونهاي كه حتي تير از پايش درآوردند اما حضرت متوجه نشد، چگونه اين دو با هم سازگار است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعيان أميرالمؤمنين(ع) را از پيامبر بالاتر ميدانند؟
	پرسش
	پاسخ

	چگونه با غيرت يك فرد سازگار است كه خودش در خانه بنشيند و همسرش را به درب خانه بفرستد با وجود اينكه مي داند چه كساني پشت در هستند و احتمالا چه اتفاقاتي خواهد افتاد؟
	پرسش
	پاسخ


	شبهات پيرامون توسل
	چرا وهابي ها توسل به ائمه و درخواست شفاعت و زيارت ائمه : را شرك و بدعت مي دانند؟
	پرسش
	پاسخ

	در كجا ي قرآن آمده براي نزديكي به خدا بايد از ديگران و ائمه كمك جست؟ آيا اين يك نوع شرك و كفر نيست؟(پ)
	پرسش
	پاسخ

	توسل به اولياي الهي , موجب شرك و مايه بدعت است ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا بزرگداشت مراسم امام حسين((عليه السلام)) شرك محسوب نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	با اينكه ستايش فقط از آن خدا است پس اين درست است كه براي حرمهاي امامان گنبد مي سازند و آن را از طلا مي گيرند و مانند بت مي سازند؟
	پرسش
	پاسخ

	گفتن «يا علي ادركني» شرك است؟
	پرسش
	پاسخ

	با اينكه ستايش فقط از آن خدا است پس اين درست است كه براي حرمهاي امامان گنبد مي سازند و آن را از طلا مي گيرند و مانند بت مي سازند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا حاجت گرفتن از قبور ائمه مثل حاجت گرفتن جاهليت از بتها نيست واگر قبور ائمه را ويران كند آيا آنها
	پرسش
	پاسخ

	چرا اهل سنت , به (يا علي ) و (يا حسين ) گفتن ما ايراد مي گيرند؟
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اينكه در دعاي فرج جمله «اكفياني فانكما كافيان و انصراني فانكما ناصران» وجود دارد بعضي ها بر اين معتقدند كه خواندن اين دعا شرك است چرا كه قائل به قادر مطلق بودن پيامبر و حضرت علي (ع) هستيم و با خواندن اين دعا آنها را به درجه الوهيت مي رسانيم ضمن
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اينكه سجده بر غير خدا حرام است پس چرا در نماز استغاثه حضرت زهرا به سجده مي رويم و مي گوييم «يا مولاتي يا فاطمه اغيثيني »
	پرسش
	پاسخ

	فلسفه بوسيدن ضريح امامان و تبرّك كردن اشياء چيست؟ وهابيان كنايه ميزنند كه ما شيعيان ضريح و سر در امامزادهها را ميبوسيم و يا اشيائي را متبرك به ضريح ميكنيم و اين كارها شرك و حرام است؟
	پرسش
	پاسخ

	يكي از اعتقادات شيعه متبرك دانستن قبور ائمه اطهار است آيا مي توان از قرآن نيز دلايلي بر اين موضوع ارائه داده ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا برادران اهل سنت در برابر عزاداري و ماتمسرايي شيفتگان امام حسين(ع)، تندي كرده و در موضعگيري خود آن را مولود بيخردي و دوري از سنت قلمداد ميكنند؟
	پرسش
	پاسخ

	به نظر شيعيان مقام امام حسين(ع) بالاتر است يا پيامبر اكرم(ص)؟ اگر مقام پيامبر بالاتر است چرا براي فوت ايشان يك روز و براي امام حسين دو روز تعطيل است و براي پيامبر سينه زني نميكنند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما «شيعيان» به خاطر زيارت رفتن و نماز خواندن در حرم ائمه(ع) و ندز كردن و مانند اين امور متهم به شرك ميشويم ولي اهل تسنن كه بيش از ما چنين اموري را انجام داده و ميدهند، متهم به شرك نشده و ميشوند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما «شيعيان» وقتي ميگوييم يا رسولاللَّه(ص) و يا علي(ع) و مانند اينها اهل تسنن به ما اعتراض ميكنند و ميگويند صدا زدن كسي كه از دنيا رفته شرك است و فقط بايد خدا را خواند و فقط گفتن يا اللَّه بي اشكال است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما شيعيان وقتي به زيارت حضرت رسول(ص) ميرويم چنانچه مقابل قبر شريف زيارت بخوانيم و دست به دعا برداريم اهل تسنّن اعتراض ميكنند و ميگويند براي دعا كردن به سمت قبله برگرديد و دعا كنيد و كمتر ديده شده كه آنها رو به قبر مطهّر دست به دعا بردارند و دعا كن
	پرسش
	پاسخ

	اين چگونه عزاداري است كه هنگام ماتم و عزاداري بر سرتان ميكوبيد و سينه ميزنيد و زنجير به خود ميزنيد؟
	پرسش
	پاسخ

	در نشريه ايقاظ مطالب ناصوابي را به تشيع و حكومت اسلامي ايران خواه در ابعاد اعتقادي يا سياسيسنت داده كه برخي از آن مطالب قسمت و افتراء است وبرخي ديگر نيز پايه علمي ندارد كه در اينجا لازم است به پاسخ چند شبههاي كه نويسنده درباره عقايد نظير بدعت عزاداري،
	پرسش
	پاسخ


	شبهات پيرامون شفاعت
	آيا طلب شفاعت از معصومين و زيارت قبور و تبرك مزار آنان , نوعي شرك نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	سنت الهي چنان است كه كارها و وعده هاي خداوند نه تخلف پذيرند نه داراي اختلاف . در حـاليكه تحقق شفاعت موجب اختلاف در كارهاي خداوند است زيرا اگر شفاعت باعث شودكه همه مجرمين عفو شوند پس جعل عقاب و وعيدهاي الهي لعب و بيهوده خواهد بود واين با حكمت الهي منافات
	پرسش
	پاسخ

	حـاكـم عـادل وقتي شفاعت را مي پذيرد كه متوجه خطاي خود شود و مصلحت را در انجام ندادن آنچه قبلا اراده كرده بود ببيند . و حـاكـم ظالم نيز شفاعت اطرافيان خويش رابا علم به ظلم بودن آن مي پذيرد زيرا مصلحت كار خويش را در آن مي داند . اما هردو نوع پذيرش شفاعت در
	پرسش
	پاسخ

	وعـده شـفـاعـت الـهي از سوي خداوند و تبليغ آن توسط انبياء عليهم السلام , مستلزم جري شدن بـنـدگان بر معصيت و گمراهي آنان و هتك حرمت الهي و منافي با غرض و هدف دين كه همانا طاعت و بندگي خداوند است , مي باشد . بنابر اين هر آيه اي كه دلالت بر اين مساله خلاف ا
	پرسش
	پاسخ

	آنچه سبب حفظ و استحكام جامعه مي گردد عمل به قانون و تعهدات اجتماعي است . ازايـن رو بر هر حاكمي لازم است كه روحيه اطاعت از قانون را در افراد تحت حكومت خودبيدار و پايدار نموده , از هر چيزي كه باعث تضعيف چنين روحيه اي گردد احترازكند . وعـده شـفـاعـت و بخشش
	پرسش
	پاسخ

	چه شباهتي ميان بت پرستان كه بتها را شفيع مي دانستند با خدا پرستان است ؟
	پرسش
	پاسخ

	قـرآن صـريـحـا از عـبادت و پرستش غير خدا نهي كرده پس شفاعت انبياء و 000 كه خود يك نوع عبادت محسوب مي شود چه توجيهي دارد ؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر شفاعت اين است كه شفيع از موقعيت و نفوذ خود استفاده كرده و نظر شخص صاحب قدرتي را در مـورد مـجـازات زيـردسـت او تغيير دهد اين هم انعكاسي از جوامع عقب افتاده و فئوداليت مي باشد و هم متضمن يكنوع شرك و انحراف از توحيد است هم روح سعي و تلاش را مي كشد و هم
	پرسش
	پاسخ

	آيا لازمه شفاعت اين نيست كه شفاعت كنندگان دايه مهربانتر از مادر , باشند ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيـا درخواست شفاعت از شفيعان واقعي , شرك است ؟در توضيح سئوال گفته مي شود , شفاعت حق مخصوص خدا است چنانكه قرآن كريم در اين زمينه مي فرمايد : قل للّه الشفاعه جميعا . (1)- بگو براي خداست حق شفاعت . بـنـابـرايـن , درخـواسـت شـفـاعت از غير خدا , درخواست حق مط
	پرسش
	پاسخ

	عـنـوان شفاعت در مفاهيم مذهبي شبيه يك نوع توصيه هاي بي دليل اجتماعي و پارتي بازي است زيـرا مفهوم آن اين است كه افراد آنچه مي توانند گناه كنند هنگامي كه از فرق تا قدم آلوده شدند دست به دامن شفيع زنند
	پرسش
	پاسخ

	شـفـاعت كننده بايد از دو راه وارد شود : يا اطلاعاتي درباره شايستگي و لياقت شفاعت شونده در اختيار آن شخص بزرگ بگذارد و از او بخواهد در حكمش تجديد نظركند يا رابطه شفاعت شونده را با شفاعت كننده بيان كند تا به خاطر علاقه اي كه شخص بزرگ به شفاعت كننده دارد ,
	پرسش
	پاسخ

	جابر بن عبدالله انصاري چه مناظرههائي درباره شفاعت داشت؟
	پرسش
	پاسخ


	ساير موارد
	چرا قبور ائمه بقيع : و قبر فاطمهء بنت اسد (مادر حضرت علي 7 و عباس عموي رسول خدا6و صحابهء بزرگ آن حضرت , ضريح و گنبد و بارگاه ندارد و تا كنون به صورت ساده باقي مانده است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا به حرم امامان(ع) در عراق عتبات عاليات مي گويند؟ چرا ائمه در عرقا حرم و بارگاه دارند، ولي أئمه بقيع(ع) در مدينه هيچ حرم و بارگاهي ندارند؟ مگر دولت عربستان و اهل سنّت اجازة ساختن بارگاهي ندارند؟ مگر دولت عربستان و اهل سنّت اجازة ساختن بارگاه را نمي دهند
	پرسش
	پاسخ

	آيا لعن در اسلام با روح تعاليم اسلامي و با نهي از سب كردن كه در آموزه هاي ديني آمده است، منافات ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اسلامي كه اكنون در جامعه ترويج مي شود، به تجليل از مردگان پرداخته و مراسم عزاداري را به بهترين وجه برگزار مي كند اما به شادي ها كم توجه است؟ آيا اين مرده پرستي نيست؟
	پرسش
	پاسخ

	وقتيكه مي گوئيم امام حسين عليه السلام براي حفظ اسلام كشته شد به دين خدا اهانت كرده ايم , و در حقيقت پذيرفته ايم كه نابودي و بقاء اسلام منوط به بود يا نبوديك انسان است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چـرا شـيـعه از مذاهب جمهور مسلمانان پيروي نمي كند ؟ منظور مذهب اشعري در اصول دين و مذاهب اربعه در فروع دين مي باشد , در صورتي كه گذشتگان صالح به آنها متدين بودند .
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به اينكه قرآن ميفرمايد: وَلاتُلْقُوا بِاَيْديكُمْ اِلي التَهْلُكَةِ ـ بقره/ 195 [خودتان را به هلاكت نيندازيد] پس چرا امام حسين(ع) حق را به كشتن داد؟
	پرسش
	پاسخ

	اگر يزيد ادعا كند اگر من فرزند علي وفاطمه ( ع ) بودم مرتكب اين جنايات نمي شدم يازني بگويد اگر من هم به جاي فاطمه بودم ،به مقامي مي رسيدم جواب شماچيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	مذهبي را كه پيامبر و امامان((عليهم السلام)) نتوانستند پياده كنند و پس از تحريفهاي زيادي كه در آن صورت گرفته به دست مارسيده، چگونه مي توانيم پياده نماييم؟
	پرسش
	پاسخ

	ديني كه براي سعادت انسان آمده، چطور انسان را در برابر خاك بي ارزش به سجده مي آورد، آيا اين باعث قداست و پرستش خاك نمي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مي توان گفت شيعه با جمعيتي كمتر از 3 درصد جمعيت جهان تنها مذهبي است كه حق ورود به بهشت را دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعيان به حضرت علي (ع ) بيشتر از پيامبر اكرم (ص ) و به حسينه ها بيشر از مساجد توجه دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	از كجا بدانيم كه اهل بيت پيامبر(ص ), فقط پنج تن آل عبا هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	يكي از دانشجويان اهل تسنن در خوابگاه ايرادي وارد كرده كه شما شيعيان بعد از اتمام نماز هر ده انگشت را بالا مي بريد وما فقط يك انگشت را و عمل شما منافي وحدت خداست و با بالا بردن يك انگشت به يگانگي خدا اقرار مي كنيم ؟
	پرسش
	پاسخ

	عناصري كه در حال حاضر بيش از همه بر ضد شيعه قلم فرسايي ميكنند، چه كساني هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا معروف است كه اهل سنت فقط ثقل اكبر، قرآن را گرفتهاند و شيعه ثقل اصغر، اهل بيت را گرفتهاند؟ چرا شيعه به كنار گذاشتن قرآن معروفند؟
	پرسش
	پاسخ

	بعضي از سني ها مي گويند: بين شيعه و سني فرقي نيست بدليل اينكه امام صادق دخترش را به يك سني داد. در جواب اين افراد چه بايد گفت ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا ازواج مطهرات رسول گرامي ما در تمام مؤمنان نيستند اگر هستند چرا بعضي از برادران تشيع به حضرت عايشه محبوبترين همسر پيامبر ناسزا ميگويند؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اهل تشيع اهانت به پيامبر اكرم(ص) را جايز ميدانند؟ اگر جايز نميدانند پس چرا در كتابهايشان رواياتي نقل كردهاند كه به ساحت مقدس پيامبر اكرم اهانت شده و ميخواهند ايشان را نسبت به ناموس خويش بيغيرت جلوه دهند؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	شيعهها در عقيده خود داراي منافاتي هستند در حالي كه در قرآن آمده فقط فرشتگان و پيامبران الهي معصوم ميباشند.
	پرسش
	پاسخ

	رفض چيست؟ و رافضي به چه كسي گفته ميشده است؟
	پرسش
	پاسخ


	اشكالات وارد بر وهابيت
	وهابيان به چه علّت مورد اعتراض شيعيان قرار دارند؟ آنان ها عقايدي دارند كه با قرآن سازش ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	مقصود وهابيان از توسّلهاي مجاز و توسّلهاي ممنوع چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا عدّهاي از اهل تسنن، ما «شيعيان» را متهم به بدعت گذاري ميكنند و خويش را مبرّاي از آن ميدانند. آيا واقعاً آنها بدعت در دين نگذاشتهاند؟
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)


	كتابشناسي وهابيت
	برخي كتابهايي كه در ردّ افكار ابن تيميه و ابن عبد الوهاب از طرف علماي اسلام نوشته شده، چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	دانشمندان اهل سنت معاصر و يا نزديك به عصر ابن تيميه كه با نوشتن كتاب و يا مناظره، با او به مخالفت برخاستند، چه كساني هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	برخي از دانشمندان اهل سنت كه در سده هاي پس از عصر ابن تيميه با نوشتن كتاب با انديشه هاي انحرافي او به مخالفت برخاستند، چه كساني هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	فهرستي از آثاري را كه در رد وهابيت تاليف و منتشر شده معرفي نماييد
	پرسش
	پاسخ

	براي شناخت آئين وهابيت و رفع شبهات در مورد آن چه منابع و راه حلي ارائه مي نمائيد؟
	پرسش
	پاسخ


	ساير فرق غير شيعي
	راي خوارج و مرجئه در مورد ايمان و كفر , و قول حق را در برابر آنان بيان كنيد ؟
	پرسش
	پاسخ

	راي خوارج و مرجئه در مورد ايمان و كفر , و قول حق را در برابر آنان بيان كنيد ؟
	پرسش
	پاسخ

	عقيده خوارج درباب خلافت چه بود؟
	پرسش
	پاسخ

	ديدگاه خوارج درباره خلفا چه بود؟
	پرسش
	پاسخ

	زنادقه چه كساني بودند و اعتقادشان چه بود؟
	پرسش
	پاسخ

	خوارج چه كساني بودند ويژگي بارز آنان چه بود؟
	پرسش
	پاسخ

	خوارج از نظر فكري چه ويژگيهايي داشتند؟
	پرسش
	پاسخ

	نگرش «خوارج» به مسئله امر به معروف و نهي از منكر چگونه بود؟
	پرسش
	پاسخ

	نگرش «خوارج» به مسئله امر به معروف و نهي از منكر چگونه بود؟
	پرسش
	پاسخ

	زنادقه چه كساني بودند و اعتقادشان چه بود؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا خوارج و عده اي از مردم كه در شناخت حجت خدا دچار اشتباه مي شوند گناهي دارند؟
	پرسش
	پاسخ

	شعوبيّه چه فرقه اي است؟
	پرسش
	پاسخ

	ناصبيها چه كساني هستند؟ آيا اكنون ناصبي وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا خوارج در جهان معاصر موجود هستند؟ در كجا و چه مقدار؟ و در صورت نبودن، چه قرني از بين رفتنهاند؟
	پرسش
	پاسخ




	مذاهب فقهي
	كليات
	منابع فقهي
	چرا برخي از فرقه هاي اسلام به مسئلة تقليد معتقد نيستند؟ آيا حتماً بايد از مرجع زنده تقليد كرد؟
	پرسش
	پاسخ

	«فقه» در ميان اهل تسنن، چند شاخه شد و روش استنباطي هركدام، چه بود؟
	پرسش
	پاسخ

	منابع فقه از نظر اهل حديث و اهل رأي و قياس، چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	ديدگاه اشاعره و مخالفان آنها، در چگونگي استفاده از كتاب و سنت چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا به سنن غير قطعي رسول خدا نيز بايد مراجعه كرد يا نه؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا در عصر ائمه(ع) اجتهاد و تفريع وردّ فروع بر اصول وجود داشته يا نه؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اهل سنت به قياس رجوع كردند و اصولا معناي قياس چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اهل سنت به قياس رجوع كردند و اصولا معناي قياس چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	اهل سنت در استفاده از قياس به چند فرقه تقسيم شدند؟
	پرسش
	پاسخ

	مدارك فقه شيعه چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	اجتهاد در اهل سنت چگونه است؟
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	ادلّه احكام نزد شيعه و اهل سنت چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا مباني اهل سنّت مورد اطمينان است؟
	پرسش
	پاسخ

	معناي تأويل و استحسان از منابع فقهي اهل سنت چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اجتهاد در مذاهب اهل سنت مسدود است يا مفتوح؟
	پرسش
	پاسخ


	مقايسه شيعه واهل سنت
	چرا عربها اولين امام خود را ابوبكر مينامند؟
	پرسش
	پاسخ

	دربارة عول و تعصيب و عقيدة اماميه و اهل سنّت در اين مورد توضيح دهيد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اهل سنت نسبت به شيعه از جمعيت بيش تري برخوردار است؟
	پرسش
	پاسخ

	از لحاظ اعتقاد بين شيعه و سني نسبت به امامان اختلاف وجود دارد يعني اهل سنت حضرت علي (ع) را به عنوان امام اول قبول ندارند و ايشان را خليفه چهارم مي دانند از طرفي دين اسلام توسط حضرت محمد آورده شده پس چرا در بين انجام وظايف ديني به عنوان مثال نماز خواندن و
	پرسش
	پاسخ

	«فقهاء سبعه» چه كساني هستند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعه در هنگام وضو پاها را مسح ميكنند، اما اهل سنت پاها را ميشويند، عمل كدام گروه مطابق با نظر قرآن است؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا بر اهل سنّت احكام مسلمان مترتب مي شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعيان كه ادعا دارند از سني ها برترند و بيش تر به ياد خدا و قرآن و ائمه هستند، كمتر به قرآن و پيامبر (ص) احترام مي گذارند؟
	پرسش
	پاسخ

	با اينكه خيلي از علماي سني شاگردان و يا از ياران امامان معصوم(ع) ما بودند پس چرا همين علما از مذهب شيعه جدا شده با اينكه با امامان معصوم ما بودند مثلاً با امام صادق(ع)؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا اهل سنت بهتر از شيعه در اعمال عبادي دقت ندارند؟ مانند خواندن نماز اول وقت در 5 نوبت و قرائت قرآن و ...
	پرسش
	پاسخ

	منشأ اختلاف وضوي شيعه و اهل سنت چيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل اختلاف شيعه و اهل تسنن در نماز چيست
	پرسش
	پاسخ

	فرق نماز شيعه با نماز اهل تسنن در چيست
	پرسش
	پاسخ

	علت اختلاف بين شيعه و سني در اذان و نماز و ساير احكام چيست
	پرسش
	پاسخ

	1/11875 سوال: لطفا در خصوص تاريخچه توضيح المسائل نويسي فقها و آغاز نظام مقلد و مرجع توضيح دهيد .
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	در صدر اسلام مسلمانان به چه صورت نماز مي خواندند به طريق شيعه يا سني ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اهل سنت بهتر از ما نماز مي خوانند؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد اوقات شرعي اهل تشيع و اختلاف آن با اوقات شرعي اهل تسنن توضيح بفرماييد ،اين اختلاف از كجا و از كي شروع شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا بين مذاهب اسلامي در چگونگي اذان گفتن اختلاف وجود دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا وضو و نماز اهل سنت با ما فرق مي كند و اين تفاوت از كجا به وجود آمد.
	پرسش
	پاسخ

	چرا اهل سنت به نماز بيشتر از اهل تشيع اهميت ميدهند و نماز را به موقع به جا ميآورند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما شيعيان در اذان و غير اذان، وقتي نام مبارك رسول الله(ص) را به زبان ميآوريم يا ميشنويم صلوات ميفرستيم ولي اهل تسنّن مقيد به فرستادن صلوات نيستند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما «شيعيان» در اذان و اقامه بعد از «اشهد ان محمداً رسولاللَّه(ص) «اشهد ان علياً اميرالمؤمنين(ع) و ولي اللَّه» ميگوييم ولي اهل تسنن نميگويند و بما هم اعتراض ميكنند و سؤال ميكنند كه «عليّ ولي اللَّه» (علي(ع) ولي خداست) يعني چه؟ مگر خدا وليّ دارد؟ پرسش
	اشاره
	پاسخ

	چرا «شيعيان» در مسجدالنبي كمتر به خواندن قرآن مشغول ميشوند ولي اهل تسنّن به طور چشمگيري قرآن ميخوانند، خصوصاً قبل و بعد از نمازها؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا نمازهاي اهل سنت و اهل تشيع با هم فرق ميكند؟ مگر نماز خواندن رسول الله دو گونه بوده است؟
	پرسش
	پاسخ



	مذاهب فقهي شيعه
	مذهب جعفري
	فقه كداميك از مذاهب اهل تسنن به فقه شيعه نزديكتر است؟
	پرسش
	پاسخ

	علّت اينكه تشيّع را مذهب جعفري نيز مي نامند، چيست؟
	پرسش
	پاسخ



	آراءفقهي مذهب جعفري
	طهارت
	مگر در خصوص مباحثي مانند وضو در قرآن و احاديث ذكر نگرديده كه اهل سنت به يك نحو و شيعيان به نحو ديگر وضو مي گيرند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اهل تسنّن هنگام وضو دستهاي خود را از سر انگشتان تا آرنج و پاهاي خود را به جاي مسح ميشويند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعه در وضوء، دستها را از آرنج به پايين ميشويد، اما اهل سنت برعكس آنرا انجام ميدهند؟
	پرسش
	پاسخ

	نحوه استدلال شيعه به آيه وضو را بيان فرماييد .
	پرسش
	پاسخ

	اعتقادات شيعه در اصول و فروع; بر چه پايه اي استوار است و مبناي اماميه در سجده بر زمين و كيفيّت خاصّ آنها در وضو كدام است؟
	پرسش
	پاسخ

	لطفا بفرمائيد كه نحوه وضو گرفتن بين شيعه و اهل سنت چرا فرق مي كند و از چه تاريخي شروع و اصل وضوي حضرت پيغمبر(ص) چگونه بوده است.
	پرسش
	پاسخ

	آيا شيعيان مثل پيامبر وضو مي گيرند
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعه پاها را هنگام وضو مانند اهل سنت به طور كامل نمي شويد
	پرسش
	پاسخ

	با توجه به آيه وضو شيعه چگونه مي تواند استدلال كند كه وضوي اهل تسنن اشكال دارد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا اهل سنت بهتر و درست تر از ما وضو مي گيرند؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل اينكه وضو گرفتن و ساعت و وقت بجاي آوردن نماز ما (نيز اينكه نمازهاي ظهر و عصر و مغرب و عشاء را پشت سر هم مي خوانيم) با برادران اهل سنت تفاوت دارد چيست؟ لطفاً علتها را ذكر نماييد.
	پرسش
	پاسخ

	وضو گرفتن شيعه ها درست است يا سني ها؟ چرا؟
	پرسش
	پاسخ

	طبق روايات رسيده، و همچنين آيه 6 سوره مائده، وضو گرفتن رسول اكرم مثل شيعيان يا تسنن بود؟ اهل تسنن بر اين اعتقادند كه وضو و نماز آنان مطابق سيره رسول ا... است.
	پرسش
	پاسخ

	با اينكه پيامبراكرمالگوي همة مسلمانان بوده و خودش ميفرمايد: "صَلُّوا كما رأيتموني اُصلّي پس چرا بين عامه و خاصه در وضو گرفتن اختلاف است و منشأ اختلاف چيست با اينكه شيعه بر خلاف ظاهر آية شريفه "الي را به معناي "مع ميگيرند؟
	پرسش
	پاسخ


	صلات
	ِآيا نماز اهل تشيع كاملتر است يا نماز اهل سنت و از چه زماني اختلاف بين آنها سر گرفت
	پرسش
	پاسخ


	وقت صلات
	با اين كه طبق احاديث نمازهاي يوميه پنج زمان متفاوت دارند, چرا شيعيان نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را با هم مي خوانند؟ اصولاً امامان معصوم : چگونه اين نمازها رامي خواندند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعيان , نمازهاي پنجگانه را در سه نوبت مي خوانند ؟
	پرسش
	پاسخ(قسمت اول)
	پاسخ(قسمت دوم)

	آيا جمع بين دو نماز برخلاف سيرة پيامبر است و پيامد آن اين است كه يكي از دو نماز، در غير وقت خود خوانده شود؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در مساجد ما نمازها را در 5 وعده نميخوانيم؟ به نظر من علت اينكه خداوند در 5 وعده نماز را قرارداده اين است كه همواره به ياد خدا باشند ولي با اين روندي كه ما شيعيان پيش ميرويم آن هدف كامل تحقق نمييابد (درست است كه پيامبر گاهي در مواقع خاص نمازها را در
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعيان امروزه نماز را در سه نوبت مي خوانند؟
	پرسش
	پاسخ

	برخي از برادران اهل تسنن بيان مي كنند كه شيعيان حتي در نيت نماز هم دروغ مي گويند. مبني بر اينكه شما زماني كه اذان ظهر را مي گويند به نماز ايستاده و نماز ظهر را مي خوانيد و در حالي كه هنوز عصر نيست نيت نماز عصر كرده و نماز عصر را مي خوانيد. در مورد نماز عش
	پرسش
	پاسخ

	تعيين زمان اذان چگونه است . (صبح ،ظهر و مغرب) و چرا در زمان بندي موقع اذان شيعه با سني تفاوت است.
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعه نمازهاي يوميه را در پنج وقت مخصوص بجا نمي آورد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا در ايران و مساجد ما اذان ظهر يا مغرب و صبح كه گفته ميشود شيعيان بدون فاصله نمازهاي يوميه را ميخوانند ولي اهل تسنن اذان را كه ميگويند مقداري صبر ميكنند، بعد از آن اقامه ميگويند و نماز ميخوانند، آيا آن وقت كه اذان ميگويند وقت شرعي نشده است يا عل
	پرسش
	پاسخ


	سجده در صلات
	چرا شيعه براي نماز از مُهر استفاده ميكند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا سنيها هنگام نماز خواندن بر مهر (خاك) سجده نميكنند؟ علت وجود مهر و اصرار شيعه براي سجده بر آن چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا مهر درست شد؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعيان , بر تربت سجده مي كنند ؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا سجده بر قبور ائمه جايز است ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعيان بر تربت سجده ميكنند و ترجيح ميدهند بر تربت امام حسين سجده كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	نظر فقهاي شيعه و اهل سنت در مورد سجدهگاه و نيز مراحل تشريع اين حكم چيست؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعيان بايد سجده بر خاك و سنگ و غيره كه خود مي دانيم بگذارند و اهل تسنن به همه چيز سجده مي گذارند؟ چرا و به چه علت؟
	پرسش
	پاسخ

	پيامبر اكرم(ص) بر چه چيزي سجده مي كرده است و چگونگي پيدايش مهر رابيان كنيد
	پرسش
	پاسخ

	علت اين كه شيعه بر مهر و خاك سجده مي كند چيست و از چه زماني آغاز شد؟
	پرسش
	پاسخ

	آيا سجده كردن بر مهر شرك نيست ؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعه بر خاك امام حسين (ع) سجده مي كند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما در سنت مهر گذاشتن و وقت پنج گانه ي نماز با پيامبر(ص) آنجور كه فكر مي كنم و دقيقاً در مورد مهر سنت ايشان را نمي دانم) فرق داريم؟
	پرسش
	پاسخ

	دليل شيعه اثني عشري در سجده برمهر
	اشاره
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعيان در نماز به مهر سجده مي كنند، و اصلاً فلسفه مهر چيست؟ و مهر از كجا باب شده است؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا شيعه از مهر استفاده مي كنند؟
	پرسش
	پاسخ

	اعتقادات شيعه در اصول و فروع؛ بر چه پايهاي استوار است و مبناي اماميه در سجده بر زمين و كيفيّت خاصّ آنها در وضو كدام است؟
	پرسش
	پاسخ


	ساير موارد
	تفسير آية 6 سورة مائده چيست آيا نحوة وضوي سنيها با اين آيه تطبيق ندارد؟
	پرسش
	پاسخ

	در مورد اذان رواياتي وارد شده است. مي گويند ابتدا اذان مختصرتر از اذان امروزي بوده و بعداً مقداري به آن اضافه شده است. لطفاً توضيح دهيد كه سير تكاملي اذان به چه صورت بوده است؟
	پرسش
	پاسخ

	6/12795 سوال: از آن جايي كه شيعيان شهادت به اميرالمومنين را در اذان وارد كرده اند در برابر ادعاي سني ها كه مي گويند دليلي بر صدق ديگر عقايد شما نيست شايد خودتان يكسري عقايد را همچون ولايت بر حق علي ع ) به اسلام اضافه كرده باشيد چگونه دفاع مي كنيم .
	پرسش
	پاسخ

	اگر همه ء اديان قتل مرتد را واجب بدانند, ديگر كسي مسلمان نمي شود؟
	پرسش

	شهادت به ولايت حضرت علي (ع ) هنگام اذان در زمان پيامبر با اين كه به امامت نرسيده بود چگونه گفته مي شد؟
	پرسش
	پاسخ

	به نقل از برادران اهل سنت نداي اشهد ان عليأ ولي الله در اذان بدعتي است توسط شيعه، لطفاً موضع گيري شيعه را در اين باره بفرماييد.
	پرسش
	پاسخ

	اذان از چه زماني شروع شد و در آن هنگام هم به ولايت حضرت علي (ع ) شهادت مي دادند و علت تغيير اذان چيست ؟
	پرسش
	پاسخ
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	ما نيز معتقديم حضرت علي(ع) فضايل و مناقب فراواني دارد و جاي انكار نيست، امّا اگر بنا هست اين فضايل -نه به عنوان جزئيت- در اذان يا اقامه گفته شود، پس چرا فقط ذكر اشهد انّ علياً ولياللّه هميشه در اذان و اقامه بلند ميشود:
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	زمان پيامبر(ص) نماز به چه صورت بود، به شكل امروزي كه شيعيان انجام مي دهند، يا به شكلي كه اهل سنت آن را به جا مي آورند؟
	پرسش
	پاسخ
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	ايـنـكه گفته مي شود علي (ع ) در نماز انگشتر خود را بخشيده اشاره علي (ع ) به سائل براي اينكه بـيـايد و خودش انگشتر را از انگشت علي (ع ) بيرون كند از نظر فقه شيعه مصداق فعل كثير است كه منافات با نماز دارد ؟
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	پرسش
	پاسخ

	تقيّه چيست؟
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	طرز نماز خواندن پيامبر اسلام چگونه بود، آيا مانند ما نماز مي خواندند يا به طريقة ديگري آيا خدا نماز را به پيامبر تعليم داده يا خودشان نماز را ابداع كرده اند؟ هنگام تشهد و صلوات آن حضرت چگونه آن ها را مي خواند؟
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	آيه 68 سوره انعام به پيامبر مي گويد : در برابر دشمنان تقيه نكن و حتي اگر درمجلس آنها باشي از مجلس آنها برخيز و اين دليلي است بر عدم جواز تقيه بر رهبران ديني
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	حكم ازدواج موقت ( متعه ) بوسيله آياتي نظير آيات ذيل نسخ شده است . الف : و الذين هم لفروجهم حافظون الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم 000 ( مومنون / 7 )ب : يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ( طلاق / 1 )ج : و المطلقات يتربصن بانفسهن ثـلاثـه قرو
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	اگر يك شيعه بخواهد سني بشود و يا يك سني بخواهد شيعه بشود (تغيير مذهب بدهد) شرعا و قانونا مجاز است يا خير؟ وآيا تاثيري در دنياي اخروي آن دارد يا خير؟
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	پرسش
	پاسخ

	چرا اهل سنت نسبت به شيعه از جمعيت بيش تري برخوردار است؟
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	چرا ما «شيعيان» در حالي كه صورتمان رو به قبله است فقط يك مرتبه سلام نماز را ميدهيم ولي اهل تسنّن صورتشان را به سمت راست و چپ برميگردانند و دو سلام ميدهند؟
	پرسش
	پاسخ

	چرا ما، در حال تشهد دستها را روي رانها ميگذاريم و انگشتها را به يكديگر ميچسبانيم - بدون حركت - ولي اهل تسنن انگشت سبابه خود را در حال تشهد حركت ميدهند؟
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